
ΤΗΛΕΠΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΟΝΕΙΡΑ
Η ΟΠΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΑΡΧΟΥ

'Γινά τών όνείρων έχουοί τόσην ομοιό
τητα καϊ συγγένειαν πρός τά Φαινόμενα 
τής τηλεπάθειας, ώστε άγεται τις νά πι- 
στεύση, δτι είναι έν καϊ τό αύτό πράγμα. 
Έν τούτοις πολύ διαφέρουσιν άλλήλων. 
Καϊ δύναται μέν νά. δχωσι τήν αύτήν πη
γήν καϊ ίσιος τήν 
αύτήν Φύσιν καϊ 
απόρροιαν, πλήν 
οιαφοροτρόπως 
έκδηλοϋνται καϊ 
δέν δυνάμεθα ή 
νάποδεχθώμεν,οτι 
ιϊλλοτό έν καϊ άλ
λο τό έτερον. Κα
θόσον, τά μέν ό- 
νειοα διενεργοϋν-« . „ νται, εν ιορα ύπνον 
καϊ αναισθησίας, 
ή δέ τηλεπάθεια 
κυρίως έκδηλοϋ- 
ται έν έγρηγόρ- 
σεν καϊ κατά μέν 
τήν πρώτην περί- 
πτωσιν, ό νοΰς ό- 
ριϊ κ’ ή ψυχή αι
σθάνεται. κατά δέ 
τήν δεύτερον, οί 
όφθαλμοϊ βλέπου- 
σι καϊ τό πνεύμα 
αντιλαμβάνεται ■ 
ήτοι καθ’ ύπνον, 
βλεπομεν πρόσω
πα πρός· ήμας ερ
χόμενα καϊ συγ- Ή ΚαταδιώκουΟα Τύχη.

κοινωνοϋντα· ομοίως βλεπομεν τήν ήμέρα ν 
γνωστά ήμϊν πρόσωπα προσερχόμενααΐ- 
φνηδίως, άπό μακροτάτας αποστάσεις, ό- 
μιλούντα ήμϊν καϊ θίγοντα ήμας. Παραδεί
γματα έχομεν πλεϊστα τοιαΰτα, έξ ών άνε- 
φέραμεν ήδη άλλοτε τινά τής- τηλεπάθειας 
εν τή «Φύσει».

Ήδη θά περίορισθώμεν εΐς· τήν άφή- 
γησιν δύο παραδειγμάτων τηλεπαθικών ο
νείρων, έξ ου έμφαίνεται, ότι τά όνειρα καϊ 

ή τηλεπάθεια εΐσϊ 
διάφορα πνευιια- 

■ . . - τιστικα, ψυχολο
γικά, ούτως εί- 
πεϊν, φαινόμενα, 
τού έν τώ κόσμω 
τ< >υτω βίου μας, 
πλήν μίαν καϊ τήν 
αύτήν έχοντα πη
γήν ή απόρροιαν, 
τόν αόρατον ήιιϊν 
πνευματικόν κό
σμον.καθόσον άιι- 
φότεοα ταϋτα. uo- 
λονοτι τηλεπαθι- 
κά, καθ ’ ύπνον έ - 
ξεδηλώθησαν.
Ιίολλά όνειρα εί- 

σϊν αμφίβολα καϊ 
ασαφή, τινά δμως· 
εισι τοσοΰτον ω- 
οισμένα καϊ θετι
κά, ώστε δέν έπι- 
δέχονται αμφιβο
λίαν περϊ τής ιιύ- 
θεντικότητός των. 
Τά τελευταία δέ 
ταϋτα είσϊ σπά
νια, ή δέ έπιστή-
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έκοιμάτο, βλέπει κατ’δναρ τόν επίσκοπον 
διαβαίνοντα έκ τού κήπον του.

« ΊΙρώτησα αύτόν, διηγείται ό Πετράρ
χης έν τινι βίβλο» αύτοϋ, ώς έξής:

u— ΙΊβθεν έρχεσαι, τώ λέγο» καϊ πού 
μεταβαίνεις εντεύθεν;

«—Έογοααι έκ Γασκάνης, ιιοϊ άπαντά* < \ * Ζ ·
ο έπίσκοπος καϊ μεταβαίνω είς Ρώμην.

« — Τότε έρχομαι καϊ έγώ μαζύ σου, τώ 
λένω ποοΟύιιως.

«— Όχι, άκόαη, επιλέγει άπωθών με 
έκεϊνος έλαφρώς <>ιά τής χειρός.

«"Εσπευσα άμέσως μέ ανοικτάς αγκό
λας νά περιβάλω τόν φίλον μου καϊ αύ- 
τοστιγμεϊ παρετήρησα τήν ωχρότητα τού 
θανάτου έπϊ τοϋ προσώπου τον. ΊΙσθάνθην 
δέ έν ταύτώ είς τούς βραχίονας μον σώμα 
ψυχρόν καϊ άψυχον».

Έκπλαγεϊς καϊ φοβηθεϊς ό Πετράρχης· 
έκ τής οπτασίας ταύτης, έσπενσε νά ση
μειώσει άμα τή αφυπνίσει τον, τήν ήμέραν 
καϊ τόν μήνα τοϋ γεγονότος· Μετά είκοσι- 
πέντε δέ ημέρας λαμβάνει τήν εϊδησιν τοϋ 
θανάτου τοϋ επισκόπου Λομπέζ- καϊ παρα- 
βάλλων τήν εποχήν, διαπυνθάνεται, ότι ό 
φίλος· τον έγκατέλειπε τόν βίον τούτον, 
άκριβώς τήν νύκτα έκείνιιν, καθ’ ήν τόν 
είδε κατ’ όναρ μέ τά. σημεία τού θανάτου. 
Τήν οιήγησιν ταύτην ύ Πετράρχης αναφέ
ρει έν τώ σνγγράμματί του, ώς άπάντησιν 
πρός- φίλον,αίτοϋντα αύτώ τήνγνοίμην τον 
πεοϊ τών όνείοων καϊ τής τηλεπάθειας.» *>

Τϊ άΛΛο άποοεικνύονσιν ήμϊν τα όνειρα 
ταϋτα ιϊ δτι ένέχονσι τήν αύτήν πηγήν 
τής τηλεπάθειας καϊ δτι, δπως· έν ταύτιι τό 
πνεύμα τοϋ άποθνήσκοντος μακράν ήμών 
φί/νου μάς ειδοποιεί πεοϊ τής ά ναχωρήσεώς 
τον, ούτω καϊ είς τάς κατ’ όναρ εμφανί
σεις’ των τά πνεύματα ώσαύτως μάς έκδη- 
λούσι τάς διαθέσεις των.

<Ι». ΙΙοίντεζης.

01 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
Τά άγωνΐΟκατα·— Ό Δρόιιος'

Τό ’Ολυμπιακόν Στάδιον, ένώ έτελοΰντο οί 
’Αγώνες, είχε μήκος 600 ποδών.

Κατεμέτρησε τοΰτο καί ό Ηρακλής διά 
τοΰ γιγαντιαίου αύτοϋ ποδός.

Πρώτον αγώνισμα έξετελεΐτο τό τοΰ άπΑοΰ 
Δρόμου.

Ό δρόμος ήτον ό αρχαιότατος καί ό φυσι
κότερος τών άγώνων καί έτιματο πλειότερον 
παντός άλλου.

Ό αγωνιστής ώφειλε νά τρέξν), έφ' άπαξ 
τό Στάδιον, κατά μήκος. Έλέγετο δέ, δτι 
αώ'ίκα Στάδιον».

μηδέν κατώρθωσεν είσέτι σαφώς νά κα
δορίση την έξήγησιν αύτών, έκτος τού 
πνευματισμόν, δστις σαφώς τά έπεξηγεϊ.

ΚοιμασΟε καϊ έν στιγμή, καθ’ ίϊν τό 
πνεύμα υμών ή ή ύυχή σας, δπως θέλετε, 
εύρίσκεται μακράν τού σώματός σας, βλέ
πετε πνοήν έν τώ ούοανώ, σφαίραν ή άκα- 
τανοητον τι ον να σας’ καταόιωκη, και ενω 
προσπαθείτε νά φύγητε καϊ απομακρύνεστε 
έν τάχει, αίφνης σταματάτε, δέν δύνασθε 
νά προχωρήσατε καϊ διατελεϊτε ΰπότό κρά
τος τοϋ κακοποιού στοιχείου. Καϊ τρομά
ζετε κα\ φοβεϊσθε καϊ τρέμει ή αναπνοή 
σας, έφ’ δσον αί παγίδεςτοϋ εφιάλτου σάς 
περιβάλλουν. ’Αλλ’αίφνης άφυπνίζεσθε καϊ 
τό τρομερόν δνειρον διακόπτεται, ώς ν<ϊ 
ΛλενΟεοώθιιτε ύπό ετέρου ιιεσολαβήσαντος 
εύμενούς πνεύματός σας- Όποια άνακονΦι- 
σις, δτι ήτον δνειρον καϊ οποία ενχαρίστη- 
σις δέν έπέρχεται τότε εις ήμάς.

Έν τούτοις τά όνειρα ταϋτα έχουσι τόν 
λόγον, διότι έρ φαίνεται ούτως ιϊ τύχη κατα- 
διώκουσα ήεύνοούσα ϋμάς.’ΊΙ είνε μία προ
ειδοποίησες εύτυχήματος ίι δυστυχήματος. 
Σχετικόν τι είδον καϊ έγώ πρό τινων έτών 
ύπό φοβερής περιστάσεις.

Ένώ βαθέως έκοιμώαην, βλέπω δτι κατα
διώκομαι ύπό Φωτοάόλου σφαίρας, είδους 
πυρίνου νέφους,δπερ μέ άκο ,ουθεϊ φεύγον- 
τακαϊέν τέλει ύπό μορφήν άνθρωπίνιιν νά 
έκδηλώται αγρίως καϊ νά μοϊ έκσφενδονίζιι 
μετά μανίας μύδρους έν τώ αέρι καϊ είτα 
προ έμοϋ παταγωδώς έκρηγνυομένους μέ 
σκοπόν καταστροφής μου. Αισθάνομαι τήν 
αδυναμίαν, σταματώ απνευστί, προσβλέπω 
μετά δέους καϊ δή τότε οί πυρσοί μέ περι
βάλλουν πανταχόσε, χωρίς· νή δύναμαι τό 
παράπαν. Τρέμω γυμνός, φρικιών, άπηλ- 
πισμένος καϊ αποφασίζω νά άποθάνω ύπό 
τόν τρόμον τής πυράς, δτε αφυπνίζομαι 
καϊ εκπλήσσομαι διά τήν φοβερόν απάτην.

ΈσκέΦθην,δτι κάποιος δαίμων θά παρα- 
κολουθή τάς έργασίας μου καϊ όντως έπί 
τινα έτη αύται έβαιναν κάκιστα.

'() κ. Herni de Parvilli· έδημοσίευσεν 
έσχάτως έν τινι έγκρίτω περιοδικά» έτερον 
περίεργον φαινόμενον τηλεπάθειας, άναφε- 
ρόμενον έν τή Ιατρική Επιθεωρήσει τών 
ΪΙαοισίων καϊ τό όποιον πεοινοάφεται έν τή 
άλΑηΛογραΦία τοϋ ΙΙετράρχον, όιασιιμοτά- 
του ποιητοϋ Ιταλού. Καϊ δέον νά δώσω- 
μεν πίστιν είς τό γεγονός, διότι τοιαύται 
αύθεντίαι δέν επιδέχονται αμφιβολίαν.

Ό Πετράρχης συνεδέετο στενότατα μετιϊ 
τού αρχιεπισκόπου Λομπέζ· έγνώριζε δέ. 
δτι ούτος ήσθένει άπό μηνών πολλών καϊ 
έστενοχωόεϊτο πολύ διά τούτο.

Νύκτα τινά, ένώ ό Πετράρχης βαθέως

ό «Δίαυ- 
διατρέζ·/) 

έκαλεΐτο,

Ό νικητής είς τόν δρόμον τοΰτον έδιδε τό 
όνομα του είς τήν ’Ολυμπιάδα.

Μετά τόν άπλοΟν δρόμον ήρχετο 
λοςη. καθ’ δν ό δρομεύς έπρεπε νά 
δίς τό στάδιον, δπερ κκί «.αυλών» 
οί δέ νικηταί «διαυλοδρόμοι».

Τέλος ήρχετο ό «Δόλιχος» τό κοπιωδέστε- 
ρον τών αγωνισμάτων τοΰ δρόμου, καθ’ δν οί 
άθληταί διέτρεχον δωδεκάκις τό Στάδιον Διά 
τό αγώνισμα τοΰτο άπγτ ϊτο καί καρτερία 
πολλή καί αντοχή μεγάλη καί πόδες ταχείς. 
Διότι τό στάδιον ήτον έστρωμένον μέ άμμον, 
δπερ καΟίστα τό άγώνισμα δυσχερέστατοι». 
Διό καί ό ΙΙαρμενίων άποτρεπων τού; φίλους 
του άπό τοΰ Δολίχου δρόμου, έλεγε: 
«μη άναζητεϊτ’ έν ιίταδίω δόλιχον.

άνακυκλοβται δόλιχος δοό- 
[μος ένόταδίω δέ 

»οξύς έλαυνόιιενος. πνεύματος έ«ί— 
|ότι τόνος...» 

'Πταχύτης, ην άνέπτυσσον κατά τόν δρόμον 
τοΰτον οί δρομείς ήν θαυμαστή.

Ένίοτε μόλις έφαίνοντο τρέχοντες, ήσαν 
δέ πάντες άρίστης αντοχής. Είς τών νικησάν- 
των είς τό άγώνισμα τοΰτο ’Αργείος, τοσαύ 
της αντοχής καί ταχύτητος ήτο, ώστε μετά 
δευτερολέπτων στάσιν ενώπιον τών 'Ελλανο
δικών, ήρξατο άμέσως τρέχων, διευθυνόμενος 
είς τήν Πατρίδα του "Αργος είς ήν έφθασεν, 
είς διάστημα οκτώ ωρών διανύσας τό μεταξύ 
’Ολυμπίων καί ταύτης διάστημα τών έννενή- 
κοντα καί δύο χιλιομέτρων!. .

Ή αρετή τής ταχύτητος έξετ.μάτο πολύ 
καί έθαυμαζετο- ώς ταχύποδες δέ λίαν άναφέ- 
ρονται κατά μέν τούς 'Ομηρικού; χρόνους ό 
Λικς, ό Όδυσσεύς κζί ό Άχιλλεύς. Κατά δέ 
τούς μεταγενεστέρους, Λασθενης ό Θηβαίος, 
οστις πρός ίππον άγωνισθε'ις,ένίκησεν. Εύχίδας 
ό Βοιωτός, οστις έκκινήσας έκ Πλαταιών εφθα- 
σεν είς Δελφούς μετά δρόμον ωρών, έπέστρεψε 
δέ αύθις είς Πλαταιάς αυθημερόν, όπου δμως 
καί άπεβίωσεν άμέσως.

* ·
Πλήν τών είρημένων τρόπων δρόμου, έξε

τελεΐτο καί έτερος ό «’Οπλίτης δρόμος η, όνο 
μασθεις οΰτω, διότι οί δρομείς διέτρεχον μα- 
κρά διαστήματα ένοπλοι.

Έτιματο δέ πολύ ό δρόμο; ούτος, διότι 
προπαρεσκεύαζε δεινούς στρατιωτικού; δρο
μείς, λίαν χρησίμους κατά τού; πολέμους. 
Γοιουτων οπλιτών δρομέων έποιήσαντο χρήσιν 
οί ’Αθηναίοι κατά τήν έν Μαραθώνι μάχην, 
μεγάλως έκπλήξαντες τούς Πέρσας διά τό 
ορμητικόν καί ταχύ αύτών.

* *

Παρ’ άρχαίοι; ύπήρχε καί άγώνισμα ετέ
ρου δρόμου, δπερ δμως δέν έξετελεΐτο κατά 
τούς ’Ολυμπιακούς άγώνας.

Έτελεΐτο ό δρόμος ούτος νυκτός, ύπό πε 
ζών η εφίππων,οϊτινες έκράτουν ένχειρί λατί- 
πάδα όνηιιιιένην, έξ ού έκαλεΐτο Auu- 
παόοδοοιιία ή καί άπλώς Ααμπάς.

Οί μετά λαμπάδων δρομείς προσεΐχον, μή 
σβυσθή ή έν χειρί λαμπάς, διότι έκεϊνος ένίκα, 
οστις ήθελε κατορθώσει νά φθάσγ, είς τό ώρι- 
σμένον σημεΐον μέ άνημμένην ταύτην.

Τοιοΰτοι άγώνες λαμπζδοδρομίας έτελοΰντο 
πρό; τιμήν τοΰ Ηφαίστου έν Άθήναι;, τής 
Άρτέμιδος έν Πειραιεΐ, τής Άθηνζς, έν Κο- 
ρΐνθω κτλ. κατά διαφόρους έορτάς. ώς καί 
άλλαχοΰ τής Ελλάδος. Οί νικηταί έκαλοΰντο 
λαμπαδοδρόμοι κζί έλάμβανον στεφάνους έκ 
δάφνη;, ώς γέρας τής νίκης αυτών.

Τοιαΰτα ήσζν τά αγωνίσματα τοΰ δρόμου, 
δστις ήτο τό προσφιλέστερου καί τό μάλιστα 
παρά τοΰ κοινοΰ τιμώμενον θέαμα.

Διότι έν τγ ταχεία κινήσει κατεφαίνοντο 
λαμπρώς τών μελών ή κομψότης καί τό χα- 
ρίεν καί εΰρωστον τών ώραίων σωμάτων,άτινα 
έξόχως έθαύμζζον οί αρχαίοι ήμών πρόγονοι.

Δ. Σ. Άλβανάκης.

—λ-

Ο ΜΑΡΑΘΩΝΕΙΟΣ
Ούδέποτε άλλοτε τό Στάδιον ζαί τά πέριξ 

αύτοϋ παρουσίασαν τόσον μεγαλοπρεπές θέαμα.
— Τά πάντα κοσμοπληθή καί αδιάβατα.
— Δέν θά εί'πγ, τις υπερβολήν, έάν ίσχυρι- 

σθή, ότι οί κάτοικοι τών δύο πόλεων είχον 
σωρευθή εντός τοΰ Σταδίου καί έκτος αύτοϋ 
καθ’ όλον το μήκος τής όδοΰ Κηφισσίας.

— Βαθύτατη συγκίνησις κατείχε τούς πάν
τα; περί τοΰ άποτελεσμζτος, καίτοι οί τολ
μηρότεροι δέν ζπέκρυπτον γλυκυτάτην ελπίδα 
έπί τή νίκγ, τών Ελλήνων δρομέων.

— Οί δρομείς 57 έν δλω τόν άριθμόν,άνε- 
χώρησαν έζ τοΰ ΰπερθεν τοΰ χωρίου Τύμβου 
τών Μαραθωνομάχων τήν 3 μ. μ. άκριβώς.

— Εύθύς άτό τής έκζινήσεως τών δρο
μέων κατεδείχθη ή ύπεροχή τοΰ Καναδοΰ Σέ 
ριγκ, τοΰ Σουηδοϋ Σβάμπεργ καί τοΰ ’Αμερι
κανού Ί'ράγκ, οί όποιοι ήρχισαν τρέχοντες 
μετά τοσαύτη; ταχύτητος, ή οποία έκίνησε 
τόν θαυμασμόν πάντων τών συνωδών αύτών.

— Τρέχουν ούτοι άκαταπαυστως ένώ επον- 
ται οί άλλοι δρομείς.

— Είς τό 4ον χιλιόμετρου άκριβώς, έξω- 
θευ τοΰ Χαρβατίου, πίπτει ό Κουτουλάζης, 
παθώυ έζ δυσπεψίας καί μετζφέρεται είς τόν 
πλησίον πρόχειρον σταθμόν τών Α’ Βοηθειών.

— Περί τήν 6ην φθάνει είς τό Στάδιον 
ό υιός τοΰ ύπουργοΰ τών ’Εσωτερικών Κ. Κα- 
λογεροπούλου ζαί πρώτος άναγγέλλει, δτι οί 
Έλληνες δρομείς ύπολείπονται ζαί ότι ό προ- 
πορευύμενος εινε Καναδός.
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— Ή είδησις άπό στόματος ε’ς στόμα Six- 
δίδεται είς ολον τό Στάδιον και ή λύπη άρ- 
χίζει νά ζωγραφίζεται εις τά τέως φαιδρά έκ 
τής έλπίδος πρόσωπα τών θεατών.

— Μετ’ όλίγον ακούονται έκ τοϋ μέρους τής 
Ριζαρείου σχολής οί ζναγγέλλοντες τήν άφιξιν 
τοϋ πρώτου δρομέως δύο κανονιοβολισμοί καί 
ή αγωνία τοϋ πλήθου; κορυφοΰται.

— Τήν δέ 6ην καί 20' ό πρώτος δρομεύς 
έμφανιζεται πρό τοϋ Σταδίου.

— Ό Πρίγκηψ Γεώργιος προσέρχεται είς 
τά προπύλαια καί παρακολουθεί τόν νικητην, 
συντρέχων μετ’ αύτοΰ μέχρι τοϋ σημείου τοΰ 
τέρματος καί χειροκροτών.

— Χειροκροτεί έπίσης καί ό πρίγκηψ Νι
κόλαος, οί δέ έν τώ στίβω ευρισκόμενοι απο
καλύπτονται ένθουσιωδώς.

— ’Ακούεται μία φωνή, οτι ό νικητής εϊναι 
Έλλην καί αληθής φρενϊτις καταλαμβάνει 
τούς Οεατάς, ήτις όμως κοπάζει έπί τή επι
δείξει ύπό τοϋ δρομέως τής ’Αγγλικής του 
σημαίας.

— *Η κατήφεια διαδέχεται τόν στιγμιαϊον 
ενθουσιασμόν καί τό μυρίοπληθές Στάδιον αρ
χίζει νά έκκενώται άθορύβως.

— Μετά τόν Καναδόν ’Ολύμπι .νίκην, δεύ 
τερος έρχεται ό Σουηδός Σβάμπεργ, τρίτος ό 
’Αμερικανός Φράγκ, τέταρτος ό Σουηδός Τέρ- 
νος, πέμπτος ό έξ ’Αμαρουσίου ’Αλεπούς,έκτος 
εϊς Αυστραλός, έβδομος ό "Ελλην Καρβελάς, 
όγδοος ό Γάλλος Ροφί, έννατος ό "Ελλην Κού- 
σκουρης, δέκατος ό Ντάβαρης, "Ελλην, κατό
πιν δέ διαδοχικώς οί άλλοι.

— Τό πρώτον είς Ευρώπην τηλεγράφημα 
περί τής νίκης τοϋ Καναδοΰ Μαραθωνοδρό
μου, άπέστειλεν είς Λονδϊνον Άγγλος δημο
σιογράφος, οστις διά νά κίνηση τήν προθυμίαν 
τοΰ "Ελληνος αμαξηλάτου καί νά φθζση ταχύ· 
τεοον είς τό τηλεγραφεϊον, έπλήρωσεν αύτο 
βούλως είς αύτόν δρ. 25 ώς άμαξαγώγιον.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟΝ

ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ
Γραφικότατου τό Στάδιον κατά τήν μεγα

λοπρεπή τελετήν τής απονομής τών βραβείων 
είς τούς Όλυμπιονίκας.

— Οί Βασιλείς προσέρχονται περί τήν 3 '/2 
μ. μ. ακολουθούμενοι παρά τοϋ Άρχηγοΰ τοΰ 
Σρατιωτικοΰ Οίκου καί τών υπασπιστών, έν ώ 
αί μουσικαί παιανίζουν τόν Γ>. ύμνον.

— Προσέρχονται έπίσης τό υπουργικόν Συμ
βούλιου καί οί έν τέλει καί άρχεται πρό τών 
χιλιάδων τών θεατών ή παρελασις τών μα
θητών τών Σχολείων.

— Πριν ή άρχίση ή παρελασις, ό Δ άδ-.χος 
σ .νοδευόμενος ύπό τών Πριγκήπων καί τής 
’Επιτροπής τών ’Ολυμπιακών αγώνων έξέρχε- 
ται τοϋ Σταδίου καί ζποκαλυπτόμενος κατα
θέτει στέφανον δάφνης πρό τών ποδών τοϋ α
γάλματος τσΰ Άβέρωφ.

— "Ολος ό στίβος κατόπιν μυρμηκιά άπό 
τούς μαθητάς τών Σχολείων τοΰ Πειραιώς 
καί ής Πρωτευούσης.

— Αί χιλιάδες τών νεαρών 'Ελλήνων όμοι- 
ομόρφως ένδεδυμένων, προξενούν τήν γενικήν 
συγκίνησιν καί τόν θαυμασμόν.

— Δύο μικροσκοπικοί μαθητζί προσφέρουν 
είς τήν Βασίλισσαν καί τήν Πριγκήπισσαν Σο
φίαν άνθοδέσμας καί άρχεται μετά ταϋτα ή 
έκτέλεσις τών γυμνασμάτων.

— Αί ασκήσεις έκτελοΰνται μετά πολλής 
κανονικότητες καί χάριτος παρά τε τών Δημο
τικών καί ’Ελληνικών σχολείων κζί τοϋ Γυμνα
σίου, τό δέ πλήθος έξαλλον έκ χαράς χειροκρο
τεί καί έπευφημεΐ.

— Παρελαύνουν προ τών Βασιλικών θωκων 
οί μαθηταί ζητωκοαυγάζοντες καί τοποθετούν
ται ένθεν καί ένθεν τοΰ Σταδίου.

— Ή ωραία καί συγκινητική τελετή τής 
απονομής τών βραβείων είς τούς Όλυμπιονί- 
κας άρχίζει μετ’ όλίγον.

— Προσέρχονται κατά σειράν οί Όλυμπιο- 
νΐκαι καί στεφανοΰνται διά τής χειρός τοΰ Ά- 
νακτος ήμών μέ κότινον έξ ‘Ολυμπίας κομι- 
σθέντα.

— Οί Όλυμπιονΐκαι εύχαριστοΰν τόν Βα
σιλέα ήμών καί λαμβάνουν τά διάφορα έπα
θλα ύπό τάς ζητωκραυγής τοΰκόσμου.

— Πανδαιμόνιου γίνεται,όταν έρχεται ή σει
ρά τοϋ νικητοΰ τοϋ Μαραθωνείου δρόμου, τοϋ 
Καναδοΰ Σέριγκ.

— Έκσπα τό πλήθος είς χειροκροτήματα 
καί επευφημίας, περιβάλλον τόν λαμπρόν ά- 
θλητήν δΓ αληθούς έκτιμήσεως.

— Καί τον Τόφαλον έπίσης καί τούς αδελ
φούς Άλιμπράντας καί όλους τούς ξένους ζη
τωκραυγάζει ό κόσμος, οί όποιοι ανταποδίδουν 
τήν έκδήλωσιν ταύτην μετ’ ένθουσιασμοΰ.

— Ό Γεωργαντας, ό καλός Όλυμπιονίκης 
δέν προσέρχεται, ματαίως δέ έκφωνεΐται τό 
όνομά του.

— Τό τοιοΰτον έκαμε τήν δέουσαν έντύ- 
πωσιν είς τά πλήθη, τά όποια σχολιάζουν τό 
γίγ^ύς. , _

— Ό Γεωργαντας άπαντών προς δημοσιο
γράφους, οί όποιοι τόν ήρώτησαν περί τών αι
τίων τής μή προσελεύσεώς του, είπεν, οτι ή 
’Επιτροπή μεροληπτικώς έφέρθη. Κακώς όμως 
κρίνεται. ότι έπραζε οτι δέν προσήλθε.

— Λήγει ή τελετή τής απονομής τών βρα 
βείων καί κηρύσσεται καί ή λήζις τών 'Ολυμ
πιακών αγώνων.

— ‘Ανακρούουν αί μουσικαί τόν εθνικόν μας 
ύμνον, έν ώ ό κόσμος εϊναι όρθιος καί άποκε- 
καλυμμένος.

— *0 Βασιλεύς συγχαίρει τότε καί συγκε- 
κινημένος άσπάζεται δίς τόν Διάδοχον, έν ώ 
τά πλήθη ζητωκραυγάζουν φρενητιωδώς.

— Συγχαίρει εϊτα καί τήν έπιτροπήν τών 
’Ολυμπιακών άγώνων καί ή Β. Οικογένεια 
άποσυρεται τότε έν μεσω τοϋ γενικού ένθου- 
σιασμοΰ.

— Ούτως εληξεν ή ωραία τελετή κζί οί 
αγώνες τής Βας 'Ολυμπιάδας, διά νά έπανα- 
ληφθοΰν τό 1910.

ΠΙΛΟΙ SAI MIDI ΑΕΡΑΠΕΜΟΙ
Φαίνεται, οτι ήλθον χρόνοι, ούς ό προφήτης 

Ήσαιζς προεϊπεν, οί χρόνοι καθ’ ούς «οί οφ
θαλμοί τών τυφλών θά ανοίξουν, οί κωφοί θά 
ακούσουν, οί χωλοί θά πηδούν ώς δορκάδες καί 
ήγλώσσα τών βωβών θά ψάλλη θριαμβευτικώς».

Τούλάχιστον τούτο βέβαιοί παράδοξός τις 
άνθρωπος, τοΰ όποιου τά θαύματα καταπλήσ
σουν. αύτός τόν όποιον, ώς λέγει, έξέλεξεν ό 
Αιώνιος διά νά τόν βοηθήση είς τήν έπιτέλε- 
σεν τών θαυμάτων του.

*0 παράδοξος ούτος δέν έχει ούδέν τό εξαι
ρετικόν είς τήν φυσιογνωμίαν του καί περ βο- 
λήν του. Όνομάζεναι δέ ’Αλβέρτος Σάλτζμαν, 
εϊνε ένδεδυμένος όπως όλος ό κόσμος καί μέ τά 
καθήκοντα τού ούρανίου άπεσταλμένου, έκτε- 
λεϊ καί τά τοϋ παραγγελιοδόχου οίνων καί οι
νοπνευμάτων.

Άπό τίνος χρόνου είς τήν Βρεττάνην τής 
Γαλλίας όμιλοΰν πολύ δι’ αύτόν καί διά τά 
θαύματά του, τά όποια έκτελεϊ διά τής θελή- 
σεώς του. Είς τό μικρόν χωρίον Έλγκοά, δπου 
πρό τίνος διέμεινεν ημέρας τινας, εκατοντάδες 
ασθενών έζήτησαν θεραπείαν νόσων καί διέ- 
δωκαν το όνομά του είς ολας τάς γωνίας τών 
πέριξ μερών.

Τά εγχώρια φύλλα διηγούνται τάς θείας 
πράξεις του, μετά σωρείας λεπτομερειών καί 
παραθέτουν πρός ένίσχυσιν έπιστολάς αύτοπτών 
μαρτύρων, ών ή καλή πίστις δέν δύναται ν’άμ- 
φισβητηθή ‘.

«Κατά τήν διαμονήν εί; τό Έλγκοά. γρά
φει είς τήν έφημερίδα «Τηλέγραφον τής Βρέ- 
στης», ό έφημέριος τού χωρίου Μπετορέλ, μό
λις έγνώσθη είς τό κοινόν ή θαυματοποιός δύ- 
ναμις τοΰ ζ Σάλτζμαν, πολυάριθμοι ασθενείς 
τον έπολιόρκουν άνά πάσαν στιγμήν είς τό ξε
νοδοχείου τής Γαλλίας, δπου έμενε μετά τής 
συζύγου του.

Όλοι ανεξαιρέτως έπέστρεψαν θεραπευθέν 
τες, κωφοί καί τυφλοί, μύωπες καί πρεσβύω

πες. Διά νά θεραπευθή τις κατ’ αύτόν αρκεί 
νά πιστεύη πραγματικά; καί νά έχη πεποίθη- 
σιν είς αύτόν.

«Έγώ αυτός ύπέφερον πρό ένός καί ήμίσεως 
μηνός είς τόν καρπόν τής χειρός μου, συνεπεία 
πτώσεως έκ τοϋ ποδηλάτου. Δύναμαι δέ νά 
σάς βεβαιώσω,ότι δέν ήσθανόμην πλέον τίποτε 
κατά τήν στιγμήν, όπου μέ ήγγιξε διά τής 
χειοός του».
' Εϊς ζ ενοδόχος τοΰ Έλγκοά, ό κ. Δουγκουά, 

γράφει προσέτι είς τήν αύτήν έφημερίδα :
«Είχομεν ένα δυστυχή, τοΰ όποιου κατά τό 

παρελθόν έτος έξωρύχθησαν σχεδόν οί οφθαλ
μοί, κατόπιν έκρήξεως έν μεταλλείο». Τελείως 
τυφλό;, έπήγεν είς τόν κ Σάλτζμαν, οδηγού
μενος άπό τήν σύζυγόν του. Τόν άνθρωπον αύ
τόν είδομεν κατόπιν νά έπιστρέφη μόνος είς τήν 
οικίαν του.

«Εϊνε τόσοι πολλοί αύτοί τούς όποιους έθε- 
ράπευσεν ό Σάλτζμαν, ώστε εϊνε πολύ μακρόν 
νά τούς απαριθμήσω πρός ένα. Έδώ μόνον έ- 
καμεν εύτυχεϊς 200 δυστυχείς άλλοτε».

Όθεν διέρχεται, καί δπου τόν καλεΐ τό 
επάγγελμα τοϋ παραγγελιοδόχου, είς δλα τά 
μέρη τής Γαλλίας οί ασθενείς τρέχουν άθρόοι 
πρός αύτόν καί επιστρέφουν ύγιεΐς.

Τή αλήθεια,ό Σάλτζμαν δέν ύπερηφζνεύεται 
ποσώς διά τήν ύπερφυσικήν δύναμιν,τήν όποιαν 
ισχυρίζεται ότι έλαβεν έκ τοΰ ούρανοΰ.Ούδέπο
τε δέ λαμβάνει χρήματα ή άλλην τινά αμοι
βήν παρ’έκείνων, τούς οποίους θεραπεύει.

— Άρκοΰμαι, έλεγεν, έν συνεντεύξει, πρός 
Γάλλον δημοσιογράφον, νά έπικαλεσθώ έπ’ 
έκείνων,οΐτινες προσφεύγουν είς έμέ ,τήν θείαν 
άντίληψιν, καί νά ικετεύσω τόν Δημιουργόν, 
νά τούς άπαλλάξη τών δεινών των. Μίαν ήμέ
ραν, πρό δέκα έτών, όταν εύοέθην πρό ένός αν
θρώπου ύποστάντος τρομεράν πτώσιν, άπεκα- 
λύφθη απροόπτως έν έμοί ή δύναμις αυτή. Μία 
εσωτερική φωνή μοί έφανέρωσεν, δτιήλθο/ οί 
χρόνοι, τού; όποιου; προανήγγειλεν ό προφήτης 
καί ένόμισα, ότι μοϋ εϊπεν: «Πήγαινε είς τόν 
άνθρωπον αύτόν καί θεράπευσε τον». Ένόησα 
τότε, ότι ό Χριστός μοί έδιδε τήν διαταγήν· 
έπήγα πρός τόν άνθρωπον έκεϊνον καί έτεινα 
έπ’ αύτοΰ τάς χεΐράς μου.

Εί; κλονισμός όμοιο; πρός έκκένωσιν ηλεκ
τρικής μηχανής, μέ συνετάραξεν ολον καί ό 
άνθρωπος έθεραπεύθη. Εκτοτε έξηκολούθησα. 
Βλέπετε πόσον άπλοΰν εϊνε τό πράγμα....

«Αύτήν τήν στιγμήν, άφηγεΐται ό λαβών 
τήν συνέντευξιν δημοσιογράφος,ό ταχυδρομικός 
διανομεύ; άπέθεσεν είς τήν τράπεζαν πλέον 
τών διακοσίων επιστολών έξ όλων τών σημείων 
τής Εύρώπης.

«’Ασθενείς πολλοί ίκέτευον δι’αύτών τόν κ. 
Σάλτζμαν νά μεταβή καί τούς θεραπεύση, Τήν 
μίαν μετά τήν άλλην μοί τάς άνέγνωσεν ολας.
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Μέ έβεβαίωσε δέ συγχρόνως, οτι καθημερινώς 
έλάμβανε παρομοίαν σωρείαν επιστολών καί ο
τι άπήντα είς τούς γράφοντας, άποστέλλων 
πρός αύτούς γεγραμμένην έπί τοΰ επισκεπτη
ρίου του σύντομον προσευχήν, μέ την σύστασιν, 
δπως οί ασθενείς φέρουν τό επισκεπτηρίου τοΰ- 
το έπι δύο ημέρας έπί τοΰ στήθους των.

αΜοι προσέθεσεν έπίσης, δτι αντί αμοιβής 
διά την θεραπείαν, ητις μοιραίως έπηρχετο 
διά μόνης αύτής της άπλ,ής διατυπώσεως τοΰ 
επισκεπτηρίου, παρεκάλει τούς ασθενείς,έν τώ 
μετρώ τών δυνάμεων των, νά έλεοΰν τούς 
πτωχούς της πόλεως των».

Πολλοί έκ τών διασημοτέρων ιατρών τών 
Παρισίων γνωρίζουν ιδιαιτέρως τον κ. ’Αλβέρ
τον Σάλτζμαν.

'Ομολογούν, βτι είνε χρηστότατος άνθρω
πος, καί χωρίς νά έξηγοΰν τάς θεραπευτικές 
του ιδιότητας και μη δυνζμενοι έπιστημονι 
κώς νά εξηγήσουν τό πράγμα, άρκοΰνται είς α
ορίστους μόνον εξηγήσεις καί αμφίβολους παρα 
τηρήσεις.

Έν τούτοις, τό γεγονότα δέν επιδέχονται 
αντιρρήσεις καί οφείλει ή έπιστήμη νά παρα
δεχθώ τήν θείαν μεσολάβησή. άλλως τά επι
χειρήματα τών άπιστουντων εσον-αι έσαεί α
νίσχυρα απέναντι τών σωτηρίων αποτελεσμά
των. Είς έκ τών περιφημότερων φρενολόγων 
τών Παρισίων, έρωτηθεΐς περί τής θαυματουρ
γοί δυνάμεως τοΰ ’Αλβέρτου Σάλτζμαν. έξέ - 
φερε τήν εξής γνώμην :

— Ό ’Αλβέρτος Σάλτζμαν είναι άπλούστα 
τα είς κοινός καταληπτικός τοΰ όποίου ή κατα 
ληψία φθάνει είς τοιοϋτον σημεϊον νά κατα
λαμβάνω] τά πλήθη καί νά τά πείθγ περί α
νυπάρκτων πρα/μάτων, ίδια δέ τούς δεισιδαί- 
μονας κατοίκους τών εξοχών. Δέν είναι έπο- 
μένως έκπληκτικόν, πώς είς τοιοΰτος άνθρω 
πος, πιστευων άκραδαντως. λόγω της φρενοπα- 
θείας του, εΐς τήν έκ Θεοϋ δύναμιν τοϋ θερα- 
πεύειν.κατορθώνει νά μεταδίδη εΐς τούς απλούς 
τήν πεποίθησιν του κα νά ενεργή δ·.' υποβολής 
έπί ασθενειών, φύσεως νευρικής· Βεβαιοΰν, ότι 
έθεράπευσε τυφλούς καί παραλυτικούς. ’Αλλ’ 
ύπάρχουν τυφλότητες καί παραλυσίαι φύσεως 
καθαράς νευρικής.

ΣΗΝ. Φ. Τοιοΰτοι σοφοί ’Ασκληπιάδαι ύπάρχουν 
πολλοί, άλλά καλόν θά εκαμνον νά έπειραματίζοντο 
ή άνεγίνωσκον πρότερον τά; περί τοιούτων πνεύμα- 
τιστίκής φύσεω; παρατηρήσει; καί μελέτα; τών κα- 
ταγινομένων σπουδιίω; έπί τοϋ ζητήματος τούτου 
ετέρων δντως σοφών συγχρόνων συναδέλφων των καί 
ευκλεών προγό ων μα: αρχαίων ’Ελλήνων, ή Αιγυ
πτίων, ’Ασσυριών, Εραχμάνων καί ’Ινδών, Ι'να μή 
εκτίθενται τοσοΰτον έπιπολαίω; ένώπιον άλλων σχε- 
τικώς πλείονα αυτών οίδότων και μάθωσι τουλίχι- 
στον, δτι τοιαΰτα φαινόμενα δέν παρουσιάζονται νΰν 
ιό πρώτον διά νά σπεύδουν ούτοι εΐ; τοιαύτας άνοή- 
του; εξηγήσεις καί ν’ άποδίδωσιν αύτά εΐς φρενο- 
λογικάς αιτίας 1

(Έκ τοΰ Γαλλικοΰ) <ι·. π.

01ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ

ύριοκόμεθα την δεκάτην ποα)- 
ϊνήν της Μεγάλης Τετάρτης 
1905 έν τινι έπισήμω δημο
σία) γραφείω,παρά την θύραν 
τοΰ όποιον ΐοταται τυφλή μή
τηρ, οδηγούσα ψυχικώς τυ- 
φλοτεραν καταστασαν δέκα- 
πενταετή θυγατέρα της.

Δύο έιι φρουροί βχθέως 
έρυθρόχρωμοι έστόλιζον τάς 
ύπό τής νεανικής Ανοίξεοις 
κεκοσμημένας παρειάς της, 

τάς ύπό τής καταδρομής τής τύχης ζωογονούμε 
νας. Εν πλαισιώδει δέέβενίιφ κόμη διέλαμπε 
πρόσωπον, Αναπαρωτών τόν Φοίβον, οί δέ δύο 
δίκην Αμυγδάλων οφθαλμοί της,ως άλλοι τροχοί, 
έστρέφοντο άπλανέσι βλέμμασι πλήρεις ζωής, 
άλλά καί Αγωνίας, ζητοΰντες τήν τιμήν. . . . τήν 
Επιστροφήν τής άπωλεσθείσης τιμής δρθότερον, 
προσπαθοΰντες νά εύρωσι, νά συλλάβωσι. . . νά 
κερδίσωαιν Απωλεσθέν Παλλαδών. τούτέστιν,δτι 
ή κοινωνία δέν τή επιτρέπει νά έχη, συνέπεια 
τών Εκπολιτιστικών τής σήμερον ίσχυουσών 
συνθηκών. Καί έλούοντο αϊ βελούδινοι Εκείνοι 
παρειαί τής μέχρι χθες Παρθένου κόρης διά 
τών υγρών εκείνων, τιϊ όποια μετασχηματί
ζονται υπό τών πόνων τής ψυχής, υπό τών 
Ατμών τής καρδίας καί τών καπνών τοΰ λογι
κού, τά όποια αύξάνουοι και εις ποταμούς μετα
βάλλονται διά τής βροχής τών. . . . άκαταλογί 
στων ύβρεων και καταφρονήσεων, ας ή κοινω
νία επί τοιούτων θυμάτων εκπέμπει καί τά 
όποια ή φιλολογία έκάλεσε ΔΑΚΡΥΑ, ή πο'ιη- 
σις Ανακούφισιν, ή δέ θοησκεία . . . ΒΑΠΤΙ- 
ΣΜΑ.

01 άνά πάν δευτερόλεπτον έκ τον στήθους 
τοΰ θύματος έξεργόμενοι λυγμοί έμαρτύρουν 
τήν φριχτήν δδύνην, τήν ενδόμυχον, πλήν άνι- 
σον πά ην καί έν τφ θρήνω έκείνφ ουνηθροί- 
ζοντο αί δυνάμεις τής έλπίδος και αϊ άπεκδο- 
χαί τής σωτηρίας παρά τής δικαιοσύνης, ήν άν- 
τεπροσώπευσεν δ Θεός έν τή άνθρωπότητι, τή 
έκπολιτισθείση.

Συγγνώμην !
ΊΙ Δι-ίλ.ια, ακριβώς εν άπό τά Ούρί τής 

Έδέμ, ούτως ώνομάζετο τό δυστυχές Πλάσμα 
καί ίσως υπερέχει κατά τε τό σωματικόν καί 
ψυχικόν κάλλος πολλάς τών Παρθένων τών 
ισχυρών τής γής. ή. .τι. .μά.ωθη ή μάλλον τή 
βία ύπετάγη.

Άλλ’ δ ήθικός θάνατος δέν παρέχει τούλά
χιστον άσυλου τόν τάφον. πλήν μεταποιεί έκόν 
άκον τό θυμό του είς δρΰν, προωριομένην νά 
δέχηται έν τώ κΟυμώ της κεραυνούς άτελευτή- 

τους και σμερδαλέους.
Ή Δόλια έπέπρωτο νά συνέχιση τό μαρτυ- 

ριόν της καί πέραν πολλών ενιαυσίων ήμερών 
Μεγάλης έβδομάδος.

Έτρεξεν, ίκέιευοε τήν ισχύν καί τήν δύνα 
μιν, άλλ’ είς μάτην. Ή Ισχύς, όχι μόνον ά 
καμπτος ώς έπί τό πλεϊστον, όχι μόνον Ανάλ
γητος παρά κα! χαιρέκακος και έπι τής διασταυ 
ρώσεως τών βλεμμάτων τών ισχυρών μετά τών 
τής Δόλιας οί άνθρωποι τής Μεγάλης έβδομάδος 
ύπετάσσοντο τώ Σατανά, τώ ίσταμένω παρά τφ 
χειμάρρω τών Κέδρων, αποτασσόμενοι τώ ''Η- 
ρωϊ τοΰ Γολγοθά. Ούδείς νέος Σίμων Κυρη- 
ναΐος εύρέθη, ΐνα άρη τόν Σταυρόν τόν βαρύν 
τής Ατιμασθείσης.

Ή Δόλια διεμερίζετο δί όλους έν τφ σκότει 
τής φαντασίας τών ισχυρών. Ό πόνος τής άτι- 
μασθείσης μέγας, άλλά καί τό έπ’ αύτής άνθοΰν 
έαρ ένέκοου συνειδήσεις, τό δέ καθήκον. . . . 
ΣΧΕΔΟ'Ν ΑΓΝΩΣΤΟΝ.

Κατέφυγεν εΐς τόν λαόν. . .
Δυστυχή Λαέ!
Ό Άριμαθείας πρό αίώνιον μνήματι καί 

σινδόνι περιέθαλφε τόν πονονντα καί άγαπώντα 
Προ >τάτην, δν ij μερις τοΰ Καϊάφα δέν ήνεί- 
χετο νά βλέπη μετά σοΰ άναστρεφόμενοι, σή
μερον δέ έν τή πλάνη σου προσπαθείς νά θά ■ 
ψης είς τό έρεβος τόν δμοιόν σου, διότι ό 
φωνήσας ποτέ τό αό Αναμάρτητος βαλέτω τόν 
λίθοντι εί καί Θεός, διεφεύσθη έν ταΐς έλπίσι 
τον.καθόσον ή μήτηρ οου 'Εκκλησία, ή Μάρθα 
τοΰ Ευαγγελίου περιοπάται περί άλλα................

Καί τέλος όλοι καί όλαι, ή Αδιαφορία καί ή 
χαιρεκακία καί παν ο,τι δύναται νά καλήται κοι
νωνία καί ούχί άνθρωπότης, τήν έγκατέλειφαν.

Καί οί άτθρωποι τής μεγάλης 'Εβδομάδας!

'Απελπιοθεϊσα ή μήτηρ. ή τυφλή τοΐς όμμασι 
παραλαμβανει τήν ώ αύτως τυη λωθεϊσαν τή 
ψυχή θυγατέραν της καί αναχωροϋσιν, ΐνα συ - 
νεχίσωσι τόν δρόμον ιοΰ Γολγοθά των

Παρηκολούθησα αύτάς μακρόθεν.

Είς Αμφιθεατρικόν ύψος τών Κυδωνιών, 
παρά τόν λόφον τον Προφήτου Ήλία κεΐται τό 
Μετόχων τής Παναγίας τής Πορταϊτίσσηι . τής 
έν Άγίω “Ορει Ίερας Μονής τών 'ΐβήρων.

Είσήλθον έκεΐ περί τήν μεσημβρίαν. Υπό 
τούς καθημαγμένους πόδας τοΰ Έσταυρωμέ 
νου γονυπετήσασαι έν λύγμοΐς, θρήνοις καί 
δάκρυσι κάτι λαλοΰσι.

Προσεύχονται ή άγανακτοΰσι κατά τής άν- 
θρωπότητος.

Μόνον δ ί’πό τό κράτος τής βίας απωλέσας 

τήν τιμήν του, εΐνε ικανός νά τό μαντεύση.
Έγώ όμως λέγω, ότι μόνον τά κεκλεισμένα 

άγια βλέφαρα τοΰ έν Σταυρώ άγωνιώντος καί 
τήν σήμερον έτι Χρίστον φριττοντα θά ήνοίχθη- 
σαν, τά δέ βλέμματά του έν τή Ακενώτω πηγή 
τής φιλανθρωπίας Του πρός τήν ύπό τής πε
πολιτισμένης Απανθρωπιάς άποκηρυχθεΐσαν θά 
έχυσαν δύο μόνον δάκρυα.πλήν ικανά νά ρίφω- 
σιν έπί τής κεφαλής τών άναλγήτων τήν Αράν 
καί τό Ανάθε/ιά του, τήν δυστυχίαν έφ’όλης τής 
γενεάς των.

Άλλ' ή Ατιμασθεΐσα ;
Αΐ ! "Οταν είδε τόν Χριστόν, τί άλλο θά ένέ- 

φαινεν ή θλΐψίς του ; Τί άλλο ήδύνατο νά τή 
Απάντηση, είμή τό αΣιρέψον κα! ϊδε τόν Γολ- 
γοθάν ! Εϊνε πολύ ύψηλός. Ζήτημα, αν ού ή 
δεκαπενταετής θά δυνηθής νά μέ άκολουθή- 
σης ! Οί ταπεινοί καί χθαμαλοί ήτίμασαν τόν 
Θεόν των, δυστυχές θυγάτριον! Πλήν ήλπιζον, 
ότι βλέποντες, θά ώκτειρον τούς πάσχοντας. Εί- 
σέτι κολαφίζομαι, έσαεί μυκτυρίζομαι................

Μάθε, ότι δ Ασπασμός τοΰ ’Ιούδα είσέτι μοί 
ποοσφέρεται διά τοΰ πολιτισμού, όστις ΐοταται 
έκεΐ γαυριών καί άναμένων, ΐνα κατ'δλίγον τοΰ 
Ίεροΰ τούιου Τόπου έξέλθης, σ' άρπάση καί 
οέ μεταφέρη καί σέ παραδώση είς τούς δημίους 
τής φοβέρας λαιμητόμου, τής κοινωνίας - · · είς 
τούς οίκους··ά··νο··χής...........

Καί είτα ;
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ! Έθος, ούχί ήθος. 

Τροπαιοΰχος καί άγριος καί έδώ προβάλλει πο
λιτισμός Ό Νερών γελά. Τί Απαίσιος γέλως! 
Άλλ’ ό Ουρανός θλίβεται, ένφ βροτοί σννενω- 
χοΰνται. Χριστός άνέστη, ΐνα μ ή τελείωση 
έπί τοΰ Σταυρού τοΰ πάθους του, αλλ' ή με
γάλη του καρδία σπαράσσεται ύπό τής ισχύος 
καί τής άπαθείας. ΐνα ώς Αναστάς δοξάζηται 
ύπό τής έπώεΐξεως καί τής κενοδοξίας, ώς 
Θεός όμως κλαίει ύπό τής Απονιάς. —Λόγοι 
κοΰφοι καί ψυχροί. — Αληθώς, έφόσον βλέ
πει, ότι Αποθνήσκει Ανά παν έτος τό τής ψυχής 
Χριστός Άνέστη, μεγαλοπρεπής δέ καθ' έκά 
στην έγείοεται — ή δν θέλετε—έπινοΔται νέος 
καί φριχτότερος Γολγοθάς.

Παραληρεί δ άνθρωπος καί ύγιής Ακόμη. 
ΧΡΙΣΤΟΣ Άνέστη. Έθιμον κατήντησε ’ς τό 
στόμα !

Φιλάρετος 'Οδοιπόρος.

Έν Κυδωνίαις τή 22 Φεβρουάριου 1906
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ
Περίεργος νανραχία.

Πληρώσατε λεκάνην ϋδατος Kai έπί τούτου, 
ύοεμοϋντος, έννοεϊτατ, θέσατε πρώτον τό τρί-_ 
τον τεμάχιον ξύλινου φωσφόρου (σπίρτου)·' 
πέριξ δέ αύτοΰ τοποθετήσατε, ώς δείκνυτατ 
έν τη έναντι ΰμετέρμ ιϊκόνι. δεκάδα ή δωδε
κάδα ετέρων μικρών τοιούτων ξυλαρίων, παρι- 
Οτώντων έν μικροσκοπικώ τορπιί.ούόλον περι- 
κυκλωΟέν ύπό δεκάδος θωρηκτών.

Έλθωμεν είς έπικουρίαν τοΰ κινδυνεύοντας 
τορπιλλοβόλου.

Λάβετε φιάλην πεοιέχουόαν οίνόπνευμα της 
μίνθης (μέντας) καί χύσατε δύο σταγόνας έξ 
αύτοΰ,-μίαν εκατέρωθεν τοΰ τοοπιλλοθόλου, - 
έν τώ'ΰδατι καί θά ίδητε,αετά μεγάλης έκπλή- 
ξεως τά έχθρικά σας σκάφη, ήτοι τά έκατέρω- 
θεν ξυλάρια’ νά άπομακρύνωνται έσπευσμένως 
πρός τάς πλευράς τής λεκάνης.

Φ. Π.

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ
Αέξις <ϊημαίνον<ία

Όπόσαι λέξεις διφορούμενα·, καί παρεξηγη- 
ματικαί δέν έκστομοΰνται μέ σημασίαν ένίοτε 
εις τάς συναστροφάς έκ μέρους Κυριών ή Κυ
ρίων, χωρίς ό ένδιαφερόμενο; νά δύναται νά 
άπαντήσ·/);—Είσαι είς άγγελο;— Είσαι διά
βολος — Είσαι υπουλος— Είσαι αθώος ή πολύ 
πονηρός — Είσαι ζωηρός η ζαρκά; και τά τοι- 
αΰτα καί εύρίσκεται δυσανασχετών ;

ΊΙ άπάντησι; δέον νά γ, διττή, άμεσος και 
έμμεσος. ΊΙ άμεσος εινε τό μειδίαμα, καί ή 
έμμεσος, ιδιαιτέρα, ή έξη; : — "Οπως άγη- 
πάτε,....είμαι.

ΊΙ έογαιϊία
Ή εργασία φυσιολογικώς είναι άπαραίτη- 

τος είς πάντα; καί πάσα;. Ό μή εργαζόμενος 
φθίνει και αποθνήσκει ταχέως. Πας τις δέ 
έχει τό είδος τής έργασίας του. Έκαστη δέ 
εργασία έχει τάς ώρας καί τούς κόπους της· 
Δέον επομένως, όπως ή εργασία άνταποκρίνε- 
ται μέ τήν ιδιοσυγκρασίαν τοΰ σώματος και 
εργάζεται πας τι; μέ τήν δύναμιν αύτοΰ, ο 
μέν χειρώναξ σωματικώ;, ό δε εγγράμματο; 

πνευματικώς και νά αναπαύεται, μόλις έννοη- 
σγι, οτι τό σώμα αύτοΰ άπέκαμε.

Φράουλα γλυκτάμα.
Καθαρίζετε αύτάς καί τάς θέτετε είς τόν 

ασβέστην, όπως κάμνετε είς τά βερύκοκα καί 
τάς άφίνετε όλίγας ώρας ; “Επειτα τάς πλύ
νετε μέ ύδωρ, εί; τό όποιον νά έχετε στύψει 
2 3 λεμόνια. Βράζετε τήν ζάχαριν, τήν δέ
νετε σχεδόν, τήν άφίνετε νά κρυώσγ καί τότε 
ρίπτετε τές φράουλες καί περνούν ολίγες βράσε; 
είς δυνατήν φωτιάν.

Είς δύο όκάδας φράουλαν θέτετε μίαν οκήν 
ζάχαοιν.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ
Κατά τΛς m-cuoiooc.

Πρός έξάλειψιν τής πιτυρίδος, ρίπτετε είς 
μίαν λεκάνην μίαν κουταλιάν τοΰ καφφέ βό- 
ρακα καί 3 ή 4 κουταλιές τής σούπας θερμόν 
ύδωρ, όταν δέ διαλυθγ ό βόραξ, τρίβετε μέ 
τά,ν διάλυσιν τό δέρμα τοΰ κρανίου καί τάς 
ρίζα; τών τριχών διά τών δακτύλων σας. Πα
ράγεται ούτως άφρός, έν είδει σαπουνάδας, ό 
όποιος άφαιρεΤ και τήν πιτυρίδα, καί τό λί
πος άπό τάς τρίχας καί άπό τό δέρμα, τό 
όποιον, δχι μόνον καθαρίζεται, άλλά καί απα
λύνεται. Ξεπλύνετε κατόπιν τό τριχωτόν μέ
ρος τής κεφαλής πρώτον μέ θερμόν ΰδωρ καί 
έπειτα μέ ψυχρόν στεγνώνετε είτα τά; τρίχας 
μέ απαλήν πετσέταν καί τα; άφίνετε νά στε
γνώσουν πριν τάς κτενίσετε καί θά ίδήτε, οτι 
θά εινε τότε άπαλώτατοι και καθαοαί ώς ή 
μέταξα.

ΠΑΙΓΝΙΑ ΣΥΝΑΝΑΣΤΡΟΦΩΝ
'Γό μνάτικδν

Αύτό γίνεται έν συναναστροφή) καί μεταξύ 
πολλών.

Είπατε εί; έπήκοον πάντων, οτι θά έμπι- 
στευθήτε εις ένα έκαστον μίαν λέξιν ή όνομα, 
οπερ δέον πάντες νά διαφυλάξωσι μυστικώς, 
χωρίς νά τό άνακοινώσωσιν εί; ούδένα καί 
οτι άμα ώ; άκούσγ έκαστο; την λέξιν, ήν θά 
τω έμπιστευθήτε, δέον νά τρέξν) έσπευσμένως 
νά σά; εύργ. οπού θά εύρίσκεσθε.

"Αμ’ ώ; λοιπόν πάντες θά ώσιν έτοιμοι καί 
θά προσεχωσι ν’ άκούσωσιν έκαστος τήν λέ
ξιν του, διά νά σπεύση πρός ύμα;, αίφνης ανα
κράζετε «Έρμήϊ» έπί τή) ύποθέσει, οτι αΰτη 
εινε ή λέξις. ήν μυστικώ; άνεκοινώσατε είς 
ένα έκαστον, (διότι,σημειωτέου, τήν αύτήν λέ
ξιν δέον είς όλου; νά είπήτε) καί άμέσω; άπα - 
ξάπαντε; έν σπουδή, θά έγερθώσι καϊ θά τρέ- 
ξωσι πρός ύμας.

Δέον τό παίγνιον τοΰτο μετά μεγάλης έπι- 
τηδειότητο; νά παιχθγ, διά νά έπιτύχν).

ΜΙς Κώον

ί
•Λ ·

Ο ΝΙΚΗΤΗΣ ΤΟΤ ΑΛΜΑΤΟΣ ΕΙΣ ΥΨΟΣ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ·-

ΓΑΛΛΟΣ ΚΟΝΔΕΡ
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ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΞΕΙΔΙΑ ΜΟΥ

Η ΟΔΗΣΣΟΣ

(Συνέχεια).

Κατ' έμέ δέν χωρεΐ άμφιβολία, ότι πέραν 
τοϋ τάφου ύπάρχει ή έξαζολούθησις τής ζωής 
καί όσω τις τόν νουν του πρός τά έκεϊ συ
χνότερου φέρει, προσοικειοΰται καί ανενδοιά- 
στως συγκοινωνεί πρός ταύτην. Καί έσκεπτό- 
μην....... '() Ναπολέων, ό Σωκράτης, ό Ούγκώ,
ό ’Αλέξανδρος, ό Γαμβέτας ό Κουμουνδοΰοος, 
κλ. οί γονείς καί προπάτορές μας. οϊτινες εν
τεύθεν διήλθον,ζφήσαντες μόνον τό ονομάτων, 
ποϋ ήδη είναι ; Έξηφανίσθησαν αρα έντελώς 
του σύμπαντος ; Διά μίαν μόνον τοΰ κόσμου 
τούτου σκηνήν ήλθαν ; Δέν είναι δυνατόν. Βε
βαίως λοιπόν ύπάρχουν έτι καί εξακολουθούν 
διαβιοΰντες είς άλλους κόσμους καί έκτελοϋντες 
τόν πέραν τής γής προωοισμόν των.

Όποΐζι άλλαι σκέψεις δέν έρχονται εις 
τόν νοϋν είς τοιαύτας περιστάσεις καί ένω έ- 
βλεπον τό αχανές πρό έμοϋ ομαλόν καί αμμώ 
δες διάστημα, διασχιζόμενον ύπό τοΰ μεγά
λου Δουνάβεως, έφανταζόμην συνάμα τήν έξέ- 
λιξιν τοϋ διαμερίσματος τούτου, πριν ή φθάσν) 
είς τό σημεϊον αύτό Φυσικώς έκαλύπτετο ύπό 
τοΰ ύγροϋ καί βαθμηδόν διά τών κατερχομένων 
έκ τών ένδοτέρω τής Εύρώπης όμβρύων ύδά 
των καί ποικίλης ίλύος, έξεχερσώθη. Όσω δέ 
κατέρχεται τις διά τοΰ ποταμού πρός τόν 
Εδξεινον Πόντον, παρατηρεί τά διάφορα ση
μεία καί στρώματα, οίο ■ λίμνας, λασπώδεις 
έκτάσεις, έλικοειδεΐς γλώσσας δδατος καί ί
λύος. αΐτινες βαθμηδόν 0" αποτελόσουν συμ
παγή ξηράν.

Πλησιάζει τό μεσο.ύκτιον καί είσετι πλέο- 
μεν μεταξύ τοιούτων άνωμάλων εκτάσεων,οτε 
ό θαλάσσιος αήρ μάς αγγέλλει τήν προσέγγι- 
σίν μας είς τόν Εδξεινον καί μετ’ όλίγον λι
κνιζόμενα έν τή μεγάλγ θαλάσσν].

Έπορεύθην τότε νά ζατακλιθώ καί τήν έ
παύριον πρωίαν είσηρχόμεθα είς τόν μέγαν τής 
'Οδησσού λιμένα, όπόθεν διακρίνομεν μετά 
περιέργειας τα πυρποληθέντα κτίρια καί άπο- 
θηζας κατά τήν στασιαστικήν έξέγερσιν καί 
τό έπεισόδιον τοϋ πολεμικού «Ιίοτέμκιν».

Ήδη είχε κλεισθή ή ειρήνη μετά τής ’Ια
πωνίας καί τά πάντα έφαίνοντο ήσυχα. Έξ- 
εοχόμεθα είς τήν ώραίαν μεγαλούπολιν, εγ
καθίσταμαι είς τό μέγα ξενοδοχεΐον τής Βόρ- 
σας τοΰ φίλου κ. Σπορδίλη, καί άμέσως πε
ριφέρομαι άνά τάς εύρείας μ γαλοπρετεΐς τής 
'Οδησσού οδούς καί ούδέν μοί δηλοΐ τήν άτυ
χή έκβασιν των μετά τής ’Ιαπωνίας άτυχων 
καί καταστρεπτικών γεγονότων.

Τά πάντα ήσυχα κκί είς τήν τροχιάν των 
έφαίνοντο. ώς νά μήν είχε τίποτε συμβή.

Ή ’Οδησσός, μεγάλη πολυδαίδαλος καί 
πολυκατοίκητος πόλις, μέ 400 καί πλέον χιλ. 
κατοίκους, με έμπόριον έκτεταμένον καί με- 
γάλον λιμένα, μέ λαμπράς οικοδομάς, εύρείας 
καί ώραίας λιθοστρώτου; οδούς, περίφημους 
πολυτελείς ναούς, πανεπιστήμιου καί σήμα — 
τικόν θέατρον, πληθώραν εύαρέστω/ διασκε
δάσεων καί κέντρων, μέ κήπους καί βουλε
βάρτα. παρουσιάζει οψιν λίαν εύχάριστον και 
ένδιαφέοουσαν τοϊς ξένοις καί διαμονήν πολύ 
διασκεδαστικήν καί εύδαίμονα τή περιστάσει. 
Καί ή πόλις αΰτη, ίδρυθεΐσα ύπό Ελλήνων, 
πολιτισθεΐσα καί διοργανωθεΐσζ ύπό Γάλλων, 
πρωτοστατουντος τοΰ Ρισελιέ καί διαχεφιζο- 
μένη ύπό Εβραίων καί έβραϊκών, ώς έπί το 
πλεΐστον. κεφαλαίω , τό νΰν, επόμενον είναι, 
νά ήναι πόλις τοΰ βάρους καί τοΰ ό'γκου, τοΰ 
συρμοΰ καί τής πολυτελείας, τής καλαισθη
σίας καί τής μεγαλοπρεπείας, τοΰ θάμβους 
κκί τών επιχειρήσεων, τής σπατάλης καί τοΰ 
μεγαλείου καί συνεπώς τών άκρατήτων άπο- 
λκύσεων καί τής διαφθοράς τών συνειδήσεων. 
Όλα ταΰτα άπαραιτήτω; έχουσι συγκεντρωθή 
είς τό μέρος τοΰτο, δπερ αποτελεί τήν βάσιν 
τοΰ ρωσσικοΰ κράτους καί δ·’ ού, ώς έπί τό 
πλεΐστον δια τοΰ μεγάλου κκί εύρέως λιμέ- 
νος της εισδύει τις είς τά ένδον τής άχανοΰς 
ταύτης αύτοκρατορίας. Ό λιμήν μέ τάς ποι
κίλας αύτοϋ διακλαδώσεις κζί διαμερίσματα 
άποτελεϊ μέγαν όγκον, θαυμάσιου ναυτικόν 
κέντρον ζαί ζωηρόν έμπορικόν πρατήριου, έν- 
τε’θεν δέ συγζοιυωυοΰσι ζαί είσάγονται είς 
άπαν τό ρωσσικόν Κράτος οί τοΰ λοιποΰ κό
σμου παράγοντες και έπιβζται.

Ή ’Οδησσός συνεπώς εινα πόλις, ήτις αρέ
σει είς πάντας καί χάρις είς τούς πολυπληθείς 
κκλλίστους φίλους καί συνδρομητής τής «Φύ
σεως» διαμένω έκάστοτε έπ’άρζετόν ένταΰθα. 
Οί ομογενείς μας διαζρίνονται άλλως πολύ καί 
διαφέρουν τών άλλων είς άλλα μέρη ομογενών 
μας, τής Τουρκίας, Αίγύπτου καί άλλαχοΰ. 
Είσί δέ μάλλον φιλόπονοι κκί εργατικοί, μάλ
λον φιλόμουσοι καί εύπαίδευτοι. "Έχουσι ζαλ- 
λίστην κοινότητα ζαί 'Εφορίαν, ώραιότατον 
ναόν κζί σχολεία. Καταγίνονται είς τά πα
τριωτικά έργα καί τήν μόρφωσιν τών τέκνων 
των Έλληνοπρεπώς, μετά πολλής θυσίας. Δέν 
άγζπώσι τούς κομπασμούς καί τάς επιδείξεις, 
τάς έριδας καί τάς ματαιοσχολίας, άλλως τε 
καί ό χρόνος καί ό τόπος δέν τοϊς έπιτρέπει 
νά καταγίνονται είς άσκοπους εργασίας. Γνω
στά άλλως τε τυγχάνουσιν τά τών ομογενών 
μας ανέκαθεν ένταΰθα κατορθώματα καί φι- 
λογενή αισθήματα. Κζί τίς θά λησμονήσγ τά 
έν σπουδαιοτάτοις καί χαλεποϊς κζιροΐς έκεΐσε 
γενόμενκ κζί τά ύ.τέρ τοΰ άγώνος μας διατε 

θέντα τόσον έπιτυχώς καί τελεσφόρως έλλη- 
νικά ρούβλια’,

Μολονότι δέ αί έποχαί καί αί περιστάσεις 
ήλλζξαν καί απανταχού σχεδόν τό Ελληνικόν 
στοιχείο·/ ζωηρώς έπαθε καί άθρόως έζημιώθη, 
έν τούτοις δέν έπαυσε τό ελληνικόν όνομα 
απανταχού εύφήυω; άκουόμενον ένταΰθα,απαν
ταχού δέ διακοινόμενον καί ανελλιπώς έκτελοΰν 
καί τανΰν ιδίως τόν πζτροπαράδοτον καί εθνι
κόν προορισμόν του. 'Ο έθνιζός μας ε'εργέτης 
κ. Μαρζσλής. οί φιλογενεϊς καί πάντοτε πρόθυ - 
μοι πζτριώται ’Αδελφοί Συνοδινοί καί Σβο- 
οώνοι, ό Δ. Διαλεγμένος καί Β αδιμηρος Πα
ρασκευής, οί’Αδελ Μαυροζορδάτοι καί Μαύροι, 
οί Κούλογλοι καί Γαβαλάδες, Γεωργαλάς καί 
Μ. Καραντζζς,Άσλανίδζι κ»ί Βαλιζνοι,Παυ- 
λίδηδες, καί Λεγαντινός καί τόσοι άλλοι εινζι 
πάντοτε πρόθυμοι νά διαθέσωσι τά πάντα διά 
το “Εθνος κα1 ούδέποτε υστέρησαν παντοιοτρό- 
πως τών φιλογενών καθηκόντων των. Χαρα
κτηριστικόν τής πατριωτικής δράσεώς των εινε 
ή σπουδή των πρός πάσαν Έθν. έορτήν. IIα- 
ρευρεθείς έσχάτως, κατά Μάϊον, εϊς 'Οδησ
σόν, καθ’ ήν έωρτάζετο ό περικαλλής μας ναός, 
πλήθος ομογενών έξ άμφοτέρων τών φύλων πζ- 
οίσταντο ώς ζαί πολλοί Ρώσσοι. Τό επιβάλλον 
τής εορτής έξεδηλοΰτο έζ τής σοβαρότητοςκζί 
μεγαλοπρεπείας τής περιστάσεως. Πάντες ζαί 
πζσαι πλουσίως ένδεδυμένοι ήσύχως καί σο- 
βζρώς προσήρχοντο ζα'ι έλάμβανον θέσιν έν 
τώ λζμπρώ καί πλουσιοπζρόχω ανέκαθεν έςω- 
ραϊσμέ-.ω περιβλέπτφ τούτω νζώ. όστις, ώς 
γνωστόν, είναι ό πρώτος άνεγερθείς ύπό 'Ελ
λήνων έν Όδησσω, οί δέ ίερεΐς μετά τήςλαμ- 
πρζς ακολουθίας των ήρξαντο τής ιεροτελε
στίας. συνοδευόμενοι ύπό έ'αιρέτου τετραφώ- 
νου κζλλιφωνιζοΰ χορού, ώς εί'θιστζι κζθ’ζπα- 
σαν τήν Γωσσίζν. Όμολογουμενως άκρα ησυ
χία καί εύλ.άβειζ έπεζρζτει, πά-τες δέ εύ- 
συνειδήτως, ώς έφαίνοντο, πρός τά θεία προ- 
σηλοΰντο Τξαιρετιζώς δέ μοί έκαμεν έντύ- 
πωσιν καινουργής ώραΐα καϊ πολυτελής έλλη- 
νική σημαΐζ, κυματίζουσα άπό τής προσόψεω; 
άνωθι τοΰ ναοΰ κζί ευχαρίστως έμζθον παρά 
τών πολλών εύφροσύνως παρατηρούντων ταύ
την, κατ’ έζείνην τήν ώραν, οτι κατά πρώτην 
φοράν ετίθετο ελληνική σημαία έπί τοΰ ναοΰ 
δζπάνζις τοΰ ακραιφνούς κζί αξιέπαινου ομο
γενούς μας κ. Γ ΙΙαυλίδου. μεγαλεμπόρου, 
οστις πρός άποστόμωσιν τών νομιζόντω··, ότι 
ό ναός ούτος εινζι ρωσσιζός. άπεφζσισεν έν 
συνεννοήσει μετά τοΰ πρωθιερεως κ. Πεφάντ. 
ϊδίαις δζπάνζις νά κζ’-ασκευζσγ, καί άνζρτήσγ 
τήν 'Ελληνικήν σημαίαν έ·.:ί τοΰ 'Ελληνικού 
τούτου καθιδρύμζτο; όπερ κζί καταλλήλως τή 
περιστάσει έγένετο.Ό κ. 11α λίδης διζτελών 
καί έφορος τής κοινότητος, πάντοτε συνετέλε- 
σεν εϊς τήν όσον ένεστι καλειτερζν καί λαμ- 

ποοτέραν παράστασιν τοΰ'Ελλην. ονόματος καί 
ζνύψωσιν τοΰ 'Ελληνικού γοήτρου, διαρκώς 
συνεισφέοων καί συμβάλλων είς πράξεις άμα- 
θοεργούς κζί περιστάσεις δείνας· αρωγός δέ 
έρχόιενος εις πάσαν έθνικήν ύπο'θεσιν ύπερ 
τοΰ έθν. στόλου δέ καί προσωπικώς είργάσθη 
δίς συλλέξας άρκετόν καλόν ποσόν, όπερ 
απ’ εύθείας άπέστειλε τω κ. Σιμοπούλω. Τοι
ούτους λαμπρούς ομογενείς ή Ρωσσία εύτυχώς 
έχει πολλούς, έξ ών διαζρίνονται οί κ. κ. Δ. 
Διαλεγμένος εύκζτάστατος ομογενής, διακε
κριμένος πατριώτης καί άντιπροσωπεύσας 
πολλάκις τήν προξενικήν μας αρχήν,ό κ. Βλαδ. 
Παρασκευής, .κ τών εύκαταστάτων ομοίως 
κζί ζκοζιφνών πατριωτών μας, λίαν δέ φιλό
μουσος καί φιλοπρόοδο; άνήρ,θιασώτης παντός 
καλού καί εύγενοΰςσκοποΰ,ό κ Κλ Κούλογλου. 
έκ τών ζαλλίστων τραπεζιτών μας έκεΐσε ζαί 
αρίστων οικογενειαρχών, πολύ άρεσκόμενος νά 
περ ποιήται τούς διερχομένους ομογενείς ό 
γενικός πρόξενός μας κ. Π. Φοντάνζς, αξιόλο
γος καί άριστα μεμορφωμένος αντιπρόσωπός 
μας. ό έν Κισνοβίω ζ Κ.Σινοδινός δημαρχεύων 
καί άλλοι πολλοί, οΰς παραζατιόντες θ’άνα- 
φερωμεν.

Οί ομογενείς ήμών έν Ρωσσία, μολονότι τό 
βαρύ κλίμα, ή ζπόστασις, τά ήθη ζαί έθιμα 
έκεΐσε, ή ό,οθρησκεία κτλ.. έπηρεάζουσι αύ
τούς κζί ζπαντας ένεκα τής πολυχρονίου δια- 
αονής των, ά'ορροφώσιν, έν τούτοις εκτός 
τινων εξαιρέσεων, άς απαξιώ ν’ αναφέρω έκ 
νέου ένταΰθα, διατηροΰσιν άκμαϊον τό πα- 
τοιον αύτών αίσθημα καί εϊσίν αληθείς από
γονοι τοΰ Άλκιβιάδου κζί Θεμιστοκλέους.

Έπεσκέφθην καί έγνιόοισα πολλούς έξ αύ
τών, ών οί πλεΐστοι έπέδειξαν ζωηρόν ενδια
φέρον ύπέρ τής Ελλάδος και τοΰ Ελληνισμού 
κζί είναι παρήγορον διά τούς έζ τή; έλευθε- 
ρζς ταύτης γωνίας μεταβαίνοντας έκεϊνα εύ- 
ρίσκωσι τοιούτους πολυτίμους μαργαρίτας. Ό 
ζ. Δ. Διαλεγμένος έκ τών έξε/όντων, ώς προ- 
εϊπον, μεγάλω ηύχαριστήθη έπί τή γνωριμία 
μα; ζαί ζωηρόν έπεδείξατο ένδιαφέρον διά τήν 
πρόοδον τήςΈλλάδος.—'Οσάκις έκούω ή ζνα- 
γινώσζω τι καλόν περί τού τόπου μας. μοί ε- 
λεγε, συγζινοΰμαι κζί ένδομύχω; εύχαριστοΰ- 
μαι, ώ; νά κερδίζω τι προσωπικόν. Λαμβάνω 
δέ σχεδόν όλα τά 'Ελληνικά φύλλα καί μολο
νότι δέν τά ζναγινώσζω. ελλείψει χρονου, εν 
τούτοι; τά έχω ένώπιόν μου καί βλεπων αυτά, 
παρηγοροϋμαι, ότι είμαι πληιιον τή; Ελλά
δος «Παρατηρήσατε κύρ.ε Πρίντεζη, μοϊ λε- 
γει. κα έγειρα/ενός έζ. τοΰ παρά τώ γρζφείω 
του καθίσματος του, ανοίγει αίφνης μέγα ερ- 
μζριον (ντουλάπα) έναντι μα; καί μοί δει 
κνύει τό έσωτεριζόν αύτής ζατάμεστον έλλ.η- 
νικών φύλλων Όλα αύτά προέρχονται έξ Έλ-



392 Η ΦΥΣΙΣ Η Φ Υ Σ I Σ 393

λάδος ζαι σάς παρακολουθώ έφ’ όσον μοί τό 
επιτρέπει ό χρόνος.

Τόν κ. Βλαδίμηρον Παρασκευάν εύρον, ώς 
συνήθως, μόνον έν τώ ΐδιαιτέρω γραφείω του. 
Διαρκώς ή γράφει ή άναγινώσκει. Μέ γνωρίζει 
έξ άλλης έποχής καί μόλις μέ είδε ήγέρθη καί 
μοί έσφιγξε την χεϊρα. — Σάς περιμένω άνυ
πομόνως, μοί λέγει· τό έγνώριζον, οτι έοχε- 
σθε καί ανυπομονώ νά έδω τά πνευματιστικά 
πειράματα σας. Πώς έχετε ; πώς έπεράσατε 
εΐς τό ταξείδιόν σας ; Είσθε εύχαριστημένος ;

— Καθ’ ολα καλά, τώ απαντώ, κα'ι σάς 
ευχαριστώ. Είμαι δέ πρόθυμος νά Γδητε κάτι 
τι εφέτος, αρκεί νά έχωμεν κατάλληλον με
σάζον πρόσωπον.—Τότε σας πεοιμένομεν αύ- 
ριον τό εσπέρας, εΐς την οικίαν μας, Οά προσ- 
καλέσω καί τινας άλλους και μεταξύ αύτών 
θά εύρωμεν πιστεύω τό κατάλληλον πρόσωπον.

— Ευχαρίστως, Οά ίδωμεν ! ’Ερχόμενος κ. 
Παρασκευή, πρός έπίσκεψιν σας, μετέβην πρώ
τον είς την προτέραν,έν ή είχετε τό γραφεΐον 
άλλοτε οικίαν σας καί είδον αύτήν έπισκευα- 
ζομένην. ’Αμέσως δ’ έσζέφθην, οτι πιθανώς ύ- 
πανδρεύετε την κόρην σας καί προετοιμάζε- 
σΟε. Είναι άληθές η άπατώμαι ;

Καί ό κ. ΙΙαρασκευάς τρίβων τάς χεϊρας έκ 
χαράς, διότι έχει μονάκοιβον κόρην, την οποίαν 
ύπεραγαπά:

— ’Αληθώς, τό έμαντεύσατε, μοί λέγει, 
πρόκειται κατ’ αύτάς νά γίνουν οί γάμοι καί 
ήλθαν νά έγκατασταθώ είς'την ένταΰθα έτέ- 
ραν οικίαν μου, διότι έκείνην τοΐς την δίδω.

— Ώραΐα, σάς συγχαίρω. Καί πώς τά έ- 
περάσατε είς τάς ταραχάς τοϋ βομβαρδισμού 
καί τής πυρπολήσεως τών άποΟηκών τοϋ λι
μένος. Έδώ είσθε πλησίον καί έκτεΟειμένος.

— Πολύ άσχημα, κ. Πρίντεζη, ήτο κάτι 
φοβερόν καί τρομερόν ’Αλλ’ εύτυχώς δέν δι - 
ηοκεσε τό κακόν ή μίαν ημέραν. Πολλοί είχον 
έγκαταλε’.ψει τήν ’Οδησσόν, διότι ώς έλέγετο, 
θά(έκαιον τήν πόλιν.Ό δέ κόσμος τήν ήμέραν 
έκείνην έφευγε πρός τούς άγρούς καί τόν σι
δηρόδρομον.

Ό κ. Κλ.Κοόλογλου, τραπεζίτης έν τή, έλ 
ληνικγ συνο κία, έχων δε σύζυγον άρίστην καί 
υιούς καί θυγατέρας καθ’ όλα λαμπρούς καϊ 
μεμορφωμένους καί κατόχους ξένων γλωσσών, 
μουσικής κλπ., είναι ομογενής έπίσης άριστος 
καί φιλοπρόοδος καί άρέσκεται πολύ νά συν
διαλέγεται περί διαφόρων ένδικφεοόντων αν
τικειμένων καί ίδια πατριωτικών. Σχεδόν δέ 
καθ’ εσπέρα; μέ προσεκάλει είς δεΐπνον είς 
τήν οικίαν του καί διηρχόμεθα μετά τής έ
ξαιρέτου οικογένειας του λαμπροτάτας έσπε · 
ρίδας, μουσικής, διαλέξεων καί παιγνίων. Ό 
κύριος καί ή κυρία Κοόλογλου είσίν έκ τών δ 

λίγων εκείνων ομογενών μας, οΐτινες έκτιμώσι 
τήν ανατροφήν, τήν σπουδήν καί τήν άξίαν.

("Επεται συνέχεια).

ΟΙ ΟΛΎΜΓΠΟΝΙΚΑΙ
1 Δρόμος 100 μέτρων κ. Χάν—’Αμερική.
2 Δρόμος 400 μετρ. κ. Πίλγριμ—’Αμερική.
3 Δρόμος 800 μέτρ. κ.ΙΙίλχριμ—’Αμερική.
4 Δρόμος 1500 μέτρ. κ. Λαϊτμπόδι—’Αμε

ρική.
5 Δρόμος 1 10 μ. μετ’ έμποδίων, κ. Άέβετ 

—’Αμερική.
6. Δρόμος 5 μιλ. κ. Χότρυ—’Αγγλία.
7. ύρόμος Βάδην 1500 μέτρων κ. Μποχάγκ 

—’Αμερική ·
8. Δρόμος Βάδην 3000 μέτρων κ. Στάντι— 

Ούγγαρία.
9. Δρόμος Μαραθώνειοςκ.Σέριγκ—Καναδάς.
10. Άλμα, άπλοϋν μετά φοράς κ. Πρινπτάϊν 

—Αμερική;
I 1. "Αλμα άπλοΟν άνευ φοράς κ. Γιοΰρι— 

’Αμερική
12. Άλμα τριπλοΰν μετά φοράς κ.Όκονάρ 

—’Αγγλία.
13. Άλμα είς ΰψος μετά φοράς κ. Λίχυ— 

Άγγλί.α.
14. Άλμα είς ύψος άνευ φοράς κ. Γιοΰρι— 

’Αμερική.
15. Άλμα έπίκοντώ μετά φοράς κ. Κοντέ

— Γ αλλία.
16. Ελληνική δισκοβολία κ. Ταέρβινεν — 

Φινλανδία.
17. Έλευθέοα δισκοβολία κ.Σέρινταν—’Α

μερική.
18. Σφαιροβολία κ. Σέρινταν—’Αμερική.
19. Λιθοβολία κ. Γεωργαντΰς - Ελλάς.
20. ’Ακοντισμός κ. Λέμιγκ—Σουηδία.
21. Άρσις βαρών δι’ άμφοτέρων τών χει

ρών κ. Τόφαλος—Ελλάς.
22. Άρσις βαρών δι’έκατέρας τών χειρών 

κ. Στάϊνμπαχ Αύστρία.
23. Άναρρίχησις έπί κάλω κ. ' Αλιμπράν- 

της - ’Ελλάς.
24. Πάλη κ. Τζένσε,— Γαλλία.
25. Πένταθλου κ. Λαβιέλ —Γαλλία.
26. Έξαθλον κ. Βέμπερ—Γερμανία.
27. Άγων ςίφους κ. ΚαβανΆκ—Γαλλία.
28. Άγων σπάθης ν,.Γ'εωργιάδης — Ελλάς.
29. Σκοποβολία στρζτ. τυφεκίου κ. Ρισαρδέ

— Ελβετία.
30. Περίστροφον 50 μέτρων, κ. Όρφανίδης

— Ελλάς.
31. Πιστόλιον μονομαχίας κ. Σκαρλάτος— 

Ελλάς.
32. Κυνηγετ. όπλον κ. Μέρλιν—Αγγλία.

ΠΕΡΙΕΡΓΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Ό στρατιωτικός Ιατρός κ. Αμ... έξερχόμε- 
νος τον φαρμακείου μετά την έπιϋεώιρησιν;

— Καί νά προσέχετε πολύ εις τά φάρμακα 
ποΰ δίδετε, διότι η ζωή τών στρατιωτών είναι 
εΐς χεϊρας σας....

— "Ωχ! ... μοΰ έσπάαατε τά μούτρα, κύριε 
Ιατρέ...· Προσέχετε...

— Σιωπή, άχρεϊε, δέν δμιλοΰν όντως εΐς 
τούς Ιατρούς, βάλε γλήγορα επίδεσμον.

— "Ωχ! άλλη, μά αίμα... τρέχει...
—Σκασμός... Αναιδή, βάλτε φατικόν δξύ, 

τί σάς διδάσκω λοιπόν τόσον καιρόν;
Νά προσέχωμεν, ιατρέ !

Μεταξύ άπεργούντων καί κεφαλαιούχων:
__ Τέλος πόντον, τί απαιτείτε διά νά έργα- 

ο9ήτε; ήρώτων οί δεύτεροι τούς πρώτους.
__ Efyefla δυστυχείς, έργαζόμεϋα πολύ καί 

Απολαμβάνομε)’ ολίγα, Λπήντησαν οί δεύτερο·.. 
Θέλομεν λοιπόν τήν ευτυχίαν!

__ 'Αλλά, άφοΰ αΰτη δέν σας ιΐέλει, παρά 
νά ήσ9ε δυστυχείς έργάται πάντοτε, τί νά σάς 
κάμωμεν ήμεϊς ;

— Ζυλότυπος, ώς τίγρις τής Βεγγάλης. <5 
ποιητής κ. ΓΙ· · -έλεγε τήν αυτήν ήμέραν τών 
γάμων του πρός τήν σύζυγόν του :

— Προσέξατε καλώς, Κυρία, έάν ποτέ τολ- 
μήσητε νά μέ άπατήσητε, ϋά χάσητε τήν κε
φαλήν σας !

Καί ή τρυφερά σύζυγός του δλως μειλιχίω: 
τώ απαντά :

— Προσέξατε δμως καλώς, άγαπ’ητέ μοι 
ποιητά, μή τυχόν χάσητε σεις πρότερον τήν ί- 
δικήν σας με τοιαύτας Ιδέας.

Μεταξύ δύο πεπειραμένων :
— 'Εννέα έπί δέκα al μεταξύ ιών συζύγων 

έριδες προέρχονται έξ οικογενειακών &</ ορμών.
— Καί ή δεκάτη ;
— Τήν δεκάτην φοράν ερίζουν, δπόταν δέν 

υπάρχει Αφορμή.

Εΐς τό Αικαστήριον:
— Κατηγορούμενε. έχεις τίποτε άλλο ήδη να 

προο&έοης, πρός απολογίαν σου ;
__  Ναί, Κύριε Πρόεδρε. "Εν’ μόνον πράγμα 

ζητώ. Νά κάμετε δι' έμέ δ,τι &ά έκάμνετε διά 
ιόν έαυτόν σας, άν ήσΐλε εΐς τήν άέσιν μου.

Παροξυσμός ένός έρωτολήπτου.
— Είσαι μία κλέπτρια καί νά σοΰ τό απο

δείξω άμέσως, Κυρία μου.
— Ναί, Κύριε, νά μοΰ τό άποδείξητε καί 

άμέσως τώρα.
— ’Ιδού λοιπόν.... Μοΰ εκλεψες την καρ

δίαν μου. 'Εξέτασαν τήν συνείδηοίν οου καί ϋά 
τήν εΰρης.

— Έχεις λάϋος, Κύριε, είναι άλλου, δεν 
είτε ίδική οου.

"Ερως απιών.
Έάν δέν μέ πάρης, Αγαπητέ μου, ϋά 

ύπάγω νά κλείσϋώ εΐς ένα μοναστήρι.
— Δέν ϋά κάμης άσχημα, φιλτάιη καί διά 

τήν ίδικήν οου ησυχίαν καί διά τήν ΐδικήν μου 
απαλλαγήν.
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ΙΙΟΙΗΣΕ1Σ
Εις τόν νωπόν ώς rd ρόδα τον Motov τάφον 

τής τ.ολυκλανστου και μόλις 17 Μιιίονς άρηΐ 
μούσης

ΜΑΡΙΚΑΣ ΜΑΥΡΕΛΗ
ΆηέΟανεν ή άμοιρη παρθένα 
έκλεινε διά παντός τά μάτια 
άπέΟανε νυφούλα ζηλεμένα 
Πήρε τόν "Αδη γιά γαμβρό 
τόν "Αδη γιά παλάτια I

Άπέθαν’ έρημη όρφανή 
είς τοϋ πόνου τό κρεβάτι 
άπέΟανε ξένη κι’ όλομόναχη 
οϋδ’ άδελφοΰ, ούδ’ Αδελφής μέ πόνο 
δέν έκλαυόε μέ όπαραγμό τό μάτι.

ΆπέΟανεν ή πανέρημος παρθένα 
όλομόναχη έπάλεψε ότοϋ χάρου τήν όρμή 
καϊ άφησε ότή μοϋσα πικρή παραγγελία 
νά τής τονίόμ θλιβερά 
τήν δότερη τήν νεκρική ’Ωδή.

Κοιμοϋ παρθένα άδολη 
κοιμοϋ’ δέν θά ξυπνήόι.ις πειά 
δέ θά μοϋ πμς μέ στεναγμό 
«πότε καλά θέ νά γενώ 
άφ’ έχω πόνο στϊιν καρδιά ;·

15/5/06 Σοφία Οίκονομίόον

ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ

ΤΟΥ ΝΕΩΤΕΡΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΝ ΜΕΤΑΞΑΝ
Ώ Δόξα, ποϋ άφίνοντας τής Γής μας τήν άγ- 

|κάλη
Πάνω ότάότέρΐ’ άνέβηκες καϊ μέσ’ σέ ουράνια 

(κάλλη 
Καϊ σ’ αίθερόπλασταις κορφαΐς

Χρυσά καϊ μυριοφώτιστα τά μέγαρά σου χτίζεις 
Καϊ τώ·.1 Όλυμπιονικών φιλεϊς, δαφνοστολίζεις 

Ταΐς κρινοπόρφυραις μορφαΐς-

"Ανοιξε λίγο τήν τρανή τοϋ Παλατιού σου θύρα 
Καϊ δέξου λυόιπλόκαμη σάν πικραμένη χήρα 

Τήν 'Εθνικήν Ι-ύγνωμονιά.
Ποΰ ένα μεγάλο νικητή στά χέρια σου άπιΟόνει 
Πού ή Άγνωμονιά τόν πλάκωσε κι* ώς νεκρικό 

| σεντόνι 
Τόν έχει κρΰή’ ή Αηόμονιά-

Κ’ είς τών άγώνων τής Τιμής τόν πρώτο στρα
τηλάτη,

Ποΰ τής Σοφίας σχίζοντας τάότερωμένα πλά- 
Τής Νίκης στάδιον γεννμ, (τη

Χάρισε,Δόξα,ένα σεμνό τοΰ παλατιού σου θρόνο 
Καϊ μέ τής δάφνης στέφε τον τόν ανθισμένο 

(κλώνο, 
Ποϋ ό μαΰρος Χρόνος δέν γερνρ

Φ. ΠΑΝΑΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Εϊς τά έ/. Βερολίνου δημοσιεύματα. τοΰ ι

ατρού χ. Ν 1. Μωρπίτου παρεισέφρησαν τυ
πογραφικά! άβλεψίαι., κζί διορθοΰμεν εκείνα; 
τούτων όσζι τήν έννοιαν παραβλάπτουσι.

Φυλλάδιον ί 9νν, σελ.293, στοίχος πέμπτος 
παράγραφος δεύτερα* άνάγνωθι, αντί τής εμ
βρυϊκής,— εμβρυϊκής ζωής μας. Είς τόν εικο
στόν δεύτερον στοίχον, τοΰ ανθρώπινο ι οργα
νισμού— (άπαλειπτέκ η άνω στιγμή). Είς τόν 
τεσσαρακοστόν στοίχον άνάγνωθι, αντί, ώς μή 
λειτουργοΰντα (ώς μή εργαζόμενα) πλέον, ά- 
τροφοϋσιν — ώς πλειότερον τών λοιπών κυττά 
ρων έργασθέντα, ταϋτα πρώτον λειτουργοΰντζ 
(εργαζόμενα) παύονται, έν ώ έν ταυτω, ώς μη 
λειτουργοΰντα, (ώς μή εργαζόμενα) πλέον, 
άτροφοϋσιν.

Παράγραφος τρίτη, στοίχος τέταρτος, άνά
γνωθι, άντί, έγκαιρον έγκαιρος. Είς τόν ει
κοστόν πεμπτον στοίχον, άνάγνωθι, άντί, έκ- 
δηλον — έκδηλοι.

Είς τήν πέμπτη* παράγραφον, είς στοίχον 
τέταρτον, άνάγνωθι, άντί, μεγίστη* σημασίαν 
—μεγίστης σημασίας.

Παράγραφος έκτη, στοίχος δεύτερος, άνά
γνωθι, άντί φίλων, — φύλου

Παράγραφος έβδομη, στοίχος έννατος, άνά
γνωθι, άντί, διευθυνταί,— διευθυντκί 'Εστια
τορίων.

Παράγραφος όγδοη, σελίς 29ί, στίχος εΐ 
κοστός τέταρτος, άνάγνωθι, άντί, έπί τοΰ συ
νόλου τοΰ οργανισμού—έπί τοΰ συνόλου των 
οργανισμών Κατωτέρω στοίχος εικοστός έκτος 
άνάγνωθι, άντί (μιας η δεκιδων έτών) (μιας 
ίσως δεκαδος έτών).

Ιίαράγραφος έννάτη, στοίχος έβδομος, άνά
γνωθι, άντί βραδέων — βραδέως.

Παράγραφος ένδεκάτη, είς τέταρτον στοί
χον, άντί, κατόπιν νέων σωτηριωδών—άνά
γνωθι—-κατόπιν τών νέων σωτηριωδών.

Φυλλζδιον 2Ιον.
Σελίς 328, παράγραφος τρίτη, στοίχος 

δέκατος, άνάγνωθι, άντί, φοράν—φοράν.
Παράγραφος έβοόμη, είς στοίχον τρίτον, 

άντί, δλων, ζνζγνωθ ολως.
Ιίαράγραφος δεκζτη πέμπτη, στοίχος πέμ 

πτος, άνάγνωθι. άντί, μάς γνωρίσουσι τήν 
αλήθειαν ταύτην, έχομεν τά γνωσθέντα προ- 
διαθετικά αίτια μάς γνωρίσουσι τήν αλή
θειαν ταύτην, τά γνωσθέντα ήδη ένταϋθα 
προ διαθετικά χί'τιζ.

Παράγραφος δεκάτη έβδομη, εί; στοίχον 
έννατον, άντί, τής υπερβολικής ταύτης οινο
ποσίας,— άνάγνωθι—τής ύπερβολικής ταύτης 
οίνοπνευματοποσιας.

Δ- ΜΑΡΙΔΑΚΗΣ
ό κορυφαίος τών Ανδρεικέλων καλλιτεχνών.

Δίδει καθ’ εσπέρας μοναδικά; εις τό είδος 
παραστάσεις μέ κοσμοπλημμύραν καθ' έκά
στην. Τρεζατε.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΜΠΕΔΟΚΛΕΟΎΣ
ΕΤΕ1ΌΡΓΘΜΟ2 ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Κεφάλαιον Δρ. 2,000,000 όλοσχερώς 
καταβεβλημένον.

Ά·θήναι·=.Σοφόκλειον.
ΈργασΙαι. Συνάλλαγμα. = Έπιταγαί έπί 

τοΰ εξωτερικού. = Πιστωτικά! έπιστολαί. = 
Εισπράξεις. = Δάνεια.=11 ρο-ζοφλήσεις.=Κα- 
ταθέσεις είς χρυσόν καί δραχμάς.=Ταμιευ- 
τήριον.=Φύλαζις τίτλων. = ’Αγοραπωλησία·, 
χρεογράφων. = Χρηματιστικαΐ έντολαί. = 
Τμήμα ίμπορικόν. Προμήθειαι εμπορευμάτων* 
=*Αντιπαασωπεΐαι οίκων.= Πληροφορίαι έμ- 
πορικαί.

ΚΟΛΛΥΡΙΟΝ ΤΟΥ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ
Τό θαυμάσιον Κολλύριου τοΰ Ίπποκράτους, 

παρασκευασθέν έπί τή βάσει αρχαίας συντα
γής τοϋ Ίπποκράτους, θεραπεύει ριζικώς τά 
γλαυκώματα, τάς κχλίδας. τήν κερατίτιδα, 
τήν βλεφαρίτιδα τάς κοκιάσεις καί ένδυναμό 
νει τό οπτικόν νεΰρον, είνε δέ προληπτικόν 
κατά πάσης ασθένειας τών οφθαλμών. Προ
λαμβάνει ασφαλώς τήν πρόοδον πάσης οφθαλ
μικής νόσου, άμέσως θεραπευων αύτήν, συνέ
πεια δέ τούτου καθίσταται αναπόφευκτος σύν
τροφος πάσης οικογένειας

Είνε ή μόνη σκευασία ή άνακαλυφθεϊσα 
μέχρι τοϋδε καί θεραπεύουσα άνευ έγχειρήσεως 
πάσαν όφθαλμιακήν νόσον.

Χιλιάδες δέ άνθοώπων έν τε τή Έλλάδι 

καί Τουρκία Ιάθησαν ύπό τοΰ ΚΟΛΛΥΡΙΟΥ 
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ, μέγας δέ αριθμός πιστο
ποιητικών καί μαρτυριών παρασχεθέντων ύπό 
τών θεραπευθέντων ύπάρχουσιν εί; τήν διά- 
θεσιν τοϋ κοινοΰ.

Εύρίσκονται είς τα φαρμακεία αδελφών Μα- 
οαγγοΰ καί Παν. Αλεξίου οδός Άθηνάς 

'Εκαστη φιάλη τιμάται Δρ. 2.

ΥΠΟΔ ΗΙΥΙΑΤΟ ΠΟΙΕΙΟΝ
Γ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Προμιμίευτοΰ των αξιωματικών τοΰ Αιγύπτια 
κοΰ στρατόν.

Έν Καίρω. Όόδς Μανσούρ Πασσά.

Κατασκευάζει παντός εί’δους καί άρίστης 
ποιότητος υποδήματα μετά μοναδικής τέχνης 
κζί στερεότητας, άμιλλωμενα πρός τά καλεί- 
τερα ευρωπαϊκά. Δοκιμάσατε νά πεισθήτε.

ΑΔΕΛΦΟΙ ΔΙΒΟΛΗ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΣΙΓΑΡΕΤΩΝ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΩΝ

ΕΝ ΚΑΊ'ΡΩι 
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΝ ΖΑΓΑΖΙΚΙΩ

Τά σιγαρέτα ταϋτα φημίζονται διά τήν 
ζρίστην αύτών ποιότητα καί κατασκευήν.

Έκτελεΐ πάσαν παραγγελίαν διά τό έσω- 
τερικόν καί εξωτερικόν. ’Ακρίβεια καί τελειό- 
της- Δοκιμάσατε.

OIUWDm “Η ΠΡΟΟΔΟΣ,,
Β. ΒΔΚΔΛΗ

Έν Καΐρω, οδός Όσέλι, ip. ό.
Κατασκευάζονται διάφορα ήδύποτα καί οι

νοπνεύματα εξ άποστάξεως αρωματικών φυ
τών μή άναμεμιγμενων μετ’ άλλων τεχνητών 
αερίων καί ούσιών, άλλά μόνον δι’ αγνών φυ
σικών προϊόντων. Έκτελεΐται πιστώ; πάσα 
παραγγελία. Τιμαι μέτριαι.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
I. Α. Τρίπο.ί·»·.—Σάς άπηντήσαμεν Άνααένο- 

μαν νεωτέραν σα;. — I. Π. / όρτ-Σιηδ. Συνδρομή έλή- 
φ(ιη. Εύχαριστοϋμεν πολύ —II. Μ Κάϊρον.. Ζη'ού- 
μ-:νον φύλλον σάς άπεστάλη έκ νέου.—Λ. Α.Αλμυ
ρόν. Βρο/εϊι έλήφθη Ταχυδρ. άπηντήσαμεν. Φυλλά
δια έστάλησαν.—Δ. II. Χανιά. ’Επιστολή έλήφθη 
και χρήυατα. Εύχαριστοϋμεν πολύ Γράφομεν ταχ 

—Σ. Α’. Μαναοΰραν. Δελτάριόν έλήφθη Παρακαλώ 
μέ λησμονή-ν,τε τον φίλον καί μέ ύποχοεοΐτε. — Δ. 
Κ. Ku νστάντσαν. Συνδρομή σα; έλήφθη Ηύχαριστοϋ- 
μ·ν πολύ Λ. Δ. ΆΛιξάνδρειαν. Φυλλάδια έστάλ η - 
σαν. Άναμένομεν συνδρομήν σας. — .·!. II Ξηροχώ- 
ριον Βραχεία έλήφθη Άπηντήσαμεν καί άναμένο
μεν νεωτέραν.—X. II. Λίμνην Ζχτούμενα φύλλα 
άποστέλλονται έκ νέου —.¥. Ν. Βΰ.1ον. ’Επιστολή 
έλήφθη- Δώρον άποστέλλομεν προσέχω:.—N.U. Bt- 
ροΛΙνον. ’Επιστολή καί ΰλη έλήφΟησαν. Έχει κα
λώς.—Π. Μ. Όάηαα',ν. Δ'.λτάΓιον έλήφθη- Γράφο
μεν. Δύτερο; τόμος δέν έξεδί,Οη έτι.
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ΛΥΣΕΙΣ ΑΙΝΙΓΜΑΤΩΝ
ΛΥΣΕΙΣ 21ου ΊEYX0YS

70 Σχηματίζεται άναστραφείσις της εΐκόνος μεταζύ 
τών χειρών, τοΰ οπλου του καί τοΰ άγκώνο:.—71. 
Δ άν ϊα — 72 1—ούς—τίνε—άν ρς.-73 Νοΰς
υγιής έν σώματι ΰγιεΓ. 71. ΟΰαΓ τοΐς οϊττημένοις.

ΛΥΤΑ1. Δ, Δημητριάδης έχ Κάιρου 2, Γεώργιος 
Προβατας έκ Λίμνης 3, Χρ. Χαλκιδεύς έκ Τρικκά- 
λων (τοΰ 20οΰ τεύχους) 5, Λ Γιαννακόπουλος έζ 
’Αθηνών 2, Δ Γεωργιάδης έζ ’Αθηνών I καί Ε. 
Δράκου έκ Πειραιώς 4.

ΛΥΣΕΙΣ 22ου ΤΕΥΧΟΓΣ
75. Κ-ΐνα.— 76. Ή ’Ισπανία είναι ισχυρά : — 77. 

Ό Διόνυσος εϊνε είς τήν Παντέλην.— 78. Λέγε ολί
γα, πράττε πολλά :

ΛΥΤΑΙ. Λ. Κ. Γεωργαλας έζ ’Αθηνών 4.— Γ. 
Προβατας έκ Λίμνης 2 —Δ. Γεωργιάδης έζ’Αθςνών 
4. καί Ε Δράκου έκ Πειραιώς 2 —

ΝΙΚΟΛ. Γ ΑΥΜΠΕΡΟΠΟΪΛΟΣ
ΟΔΟΝ TO‘I ΑΤΡΟΣ

Άθήναι, ‘Οδός Σοφοκλέους άρ. 8. Άθήναι. 

(Παραπλεύρως Τραπέζης ’Αθηνών).

I
'Οδοντοστοιχία^ 

άπαραμίλλου φυ - 
σικο'τητος.
Όδόντες τεχνητοί 
έκ χρυσού, πλα- 
τίνης κλ. dents 
couronnes.

Όδόντες τέχνη - 
τοΐ στηριζόμενοι 
έπί τών φυσικών 
ριζών (a pivot).

Εμφράξεις διά 
χρυσού, πλατίνης,

πορσελάνης κλπ. Καθαρ σμός όδόντων τε
λειότατος και έπιστημονικός. Έξ/γωγή οδόν 
των καί ριζών άνωδύνως. άνευ συνεπειών, ώς 
ή cocaine κλπ.

ΤΩραι έπισκέφεως 8 —12 καί 3—6 μ μ.

Η ΑΝΑΤΟΛΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΖΩΗΣ 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΙΑ Β ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 
ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 

διοικητικόν Συμβούλων
Άρτιίτ. θεοδωρίδης Πρόεδρος, πρώην Νομικός 
Σύμβουλος τοΰ Κράτους.

Γεώρ. Άβέρωφ πρώην βουλευτής, εΐσοδηματίας. 

Ίω. Καλαμάρης Βουλευτής, εΐσοδηματίας. 
Νικ. Κοντός Κτηματίας.

ΤΠΙΟ1Σ ΠΑΡΑΣΚΕΓΑ ΛΕΩΝΗ—‘Οδός Περικλεούς. Άριθ. 1«.

Άγαμ. ΣΧΰιιαν Βουλευτής, εΐσοδηματίας.
Πέτρος Σαρόγλον εΐσοδηματίας.

Γεν. Διευθυντής ΑΘ. Η. ΦΙΛΩΝ
ΕΙΔΗ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 

Άιϊοάλειαι—Ζωί»ς. 
Άάφάλειαι — ΙΙοοικοοοτήιίεων. 
Ά <ϊ·?>άλειαι—Ταιπεντήοιον. 
Άϋφάλεί'Ί ΛΙικταί. 
Άηίόάλειαι —θανάτου.

Συνδυασμοί ποικίλοι.— "Οροι ίπωφελεϊς.— 
' Ασφάλιστρο ελάχιστα καταβαλλόμενα μηνιαίως. 
— Ευκολίαι περί την καταβολήν.— Δάνεια κα'ι 
εξαγορά Συμβολαίων.
Βιβλιάρια έ—εξηγηματιζά καί Καταστατικά 
άποστέλλονται παντΐ τω αίτοΰντι.

Γραφεία τής ΑΝΑΤΟΛΙΙΣ, έν ’ Οήναις, 
ΙΙλατεΐα Συντάγματος, όδ. Μουσών 1.

ΔΙΑ 70 ΘΜΒΠΜ INSTITOTTON ΑΘΗΝΑΝ
’7ιη. Σεκΐνος—οδός Γερανιού, δρ. 11.

Ζητούνται άντιττοόιίωποι διά τάς 
επαρχίας ϊατοοί η φαρμακοποιοί ύπό 
όρους λίαν ικανό ποιητικούς.

Οί βουλο'μενοι άς δώσωσι τω Ίνστιτούτφ 
σημείωσιν τών συστάσεων των ένταΰθα.

ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΩΝ ΚΑΝΔΩΡΟΤ
‘Οδός Σταδίου.

Υπάρχουν τά άφθονώτερα καί καλείτερα 
άνθη είς πάσαν έποχήν τοϋ έ'τους. Καλλιερ
γούνται ειδικοί κήποι πρός τοΰτο. Άνθοδέ- 
σμαι σπάνιαι.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ 
pmnim ττρπν και βοτττρο 

ΧΡΟΝΗ Κ ΕΡΜΙΔΟΥ
Έν Κ,ωνστιϊνιζρ 'Ρωμουνίας

Κατασκευάζονται τυροί διαφόρων ειδών, 
κασέρια ούζο Άδριανουπόλεως καί Άλεζαν- 
δρείας, λευκοί είς τεμάχια, είδος Βραΐλας, 
(τελεμεδες) ώς καί βούτυρα τών κασκαβαλίων 
καλής ποιότητος.

Τό κατάστημα αναλαμβάνει καί τήν κατα- 
νάλωσιν έν Τωμουνία διαφόρων προϊόντων 
’Ανατολής καί Ελλάδος καί τήν αντιπροσω
πείαν διαφόρων οίκων.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΪΟΝ
Η ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙ \

Έν Κωνσταντινουπόλει
__ ΔΗΜΟΣΘ. ΧΑΛΑΣ Διευθυντής.

Έξοχον ξενοδοχεϊον, εύρύχωρον, άνετον,κα - 
θαρόν, έπί τής μεγάλης όδοΰ τοΰ Πέραν, μετά 
λαμπροΰ έστιατορίου, μαγειρικής έκτάκτου.

Περιποϊησις καί καθαριότης μοναδική.
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