
ΤΕΥΧΟΣ |1ί

Συνδρομή Έοωτερικοΰ Δρ. 16.
Διευθυντή; κα'ι 'Εκδότης

ΦΡ. ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ

ΙΟ ΑΛΛΟΙ ΚΟΣΜΟΙ

H ZQH ΕΙΣ ΤΟΪΣ ΑΣΤΕΡΑΣ
(Συνέχεια καί τέλος)

“Αρης, ώς εϊπομεν. 
είνε αρχαιότερος 
τής Γής. Μή άέι- 
οΰντες νά μάθωμεν 
κατά πόσον ή ύπο 
τιθεμένη έν αύτώ 
άνθρωπότης είνε 
πλέον προχωρημέ
νη ήμών ώς πρός 
τόν πολιτισμόν άρ- 
κούμεθα νά ίδω- 
μεν,έκ τών παρατη 

ρήσεων τοΰ έκ Μιλάνου αστρονόμου, είς 
ποιαν γεωλογικήν περίοδον εύρίσκεται. 
Αί κινήσεις,άς παρετήρησεν είςτά θαλάσ
σια μέρη τοΰ πλανήτου, τόν έκαμον νά 
πιστεύση οτι τά φαινόμενα τά όφειλόμενα 
είς τάς έσωτερικάς δυνάμεις έπαυσαν 
ένεργοΰντα, παραχωρήσαντα τήν θέσιν 
των είς τήν ένέργειαν τών ύδάτων· 
Τοΰτ' αύτό θέλει συμβη όλίγον κατ’όλί
γον καί είς τήν Γήν. Ή έκ τής άποφύ- 
ξεως αΰξησις τοΰ πάχους τοΰ στερεού 
φλοιού, αΐ ήφαιστειώδεις έκρήξεις, οί 
σεισμοί θέλουσι καθίστασθαι έπϊ μάλλον 
και μάλλον σπανιοίτεροι·

Η άνάγλυφος τών ήπείρων δφις άπο- 
κοπτομένη ύπό τών θαλασσίων οιαβρώ- 
σεων>χαραδρονμένηύπό τών βροχών, τών 
κεραυνών, τών ποταμών θά ύποκύφη 
σύν τώ χρόνω, ό δέ ώκεανός θά έπανα- 
κτήση τό κράτος του καταλαμβάνων τούς
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χαμηλοτέρους τόπους, ίσοπεδών όλίγον 
κατ’ όλίγον δ,τι τήν σήμερον είνε έκτος 
της θαλάσσης· Τοΰτ’ αύτό φαίνεται δτι 
συνέβη ήδη εις τόν “Αρην.

Άλλ’ έάν οΰτω πράγματι προήλθον 
τά φαινόμενα ταΰτα, είνε φανερόν δτι 
προκύπτουσι σοβαρά αποτελέσματα διά 
τήν ΰπαρξιν ζωϊκών καί φυτικών όντων. 
Άλλ ' έπϊ τοΰ σημείου τούτου ύπάρχουσι 
πολλά δύσκολα ζητήματα πρός λύσιν, 
δέν πρέπει δέ νά λησμονώμεν δτι αξιόπι
στοι σοφοί άπεφάνθησαν άλλοις πως. 
καταλήξαντες είς συμπεράσματα δλως 
άντίθετα. Κατ’ αύτούς ό όγκος τών 
ύγρών παντός πλανήτου έλαττοΰται καθ ' 
δσον ούτος γηράσκει. Ό πλανήτης άπο 
ξηραίνεται, λέγουσι, διά νά διαλυθή τέ
λος καί μετατροπή είς μικρά τεμάχια, 
τοΰθ’ δπερ έστϊν ή αρχή τών αερολίθων 
Έκεϊνο δέ τό όποιον πρέπει νά προσέ- 
ξωμεν ένταΰθα είνε, δτι άν σημαντικοί 
άναλογίαι μάς πείθουν νά φαντασθώμεν 
τόν “Αρην ώς κατοικούμενον ύπό ζών
των όντων, δέν γνωρίζομεν δμως τίποτε 
τό περισσότερον, τίποτε τό δυνάμενον 
νά μάς παρέξη τεκμήριον περί τής φύ
σεως τών οργανισμών τούτων, τών έν 
τη έπιφανεία του άναπτυσσομένων. Ό 
Άρης έχει ώς ή Γή ξηράς καϊ θα- 
λάσσας, ώς καϊ ατμόσφαιραν έφοδια- 
σμένην δι'ατμών. Ή περιστροφή του έχει 
τήν αύτήν διάρκειαν, έπί πλέον, μέ 
τήν τής Γής, ή δέ κλίσις τοΰ άξο- 
νός του έπϊ τοΰ έπιπέδου τής τροχιάς 
του είνε λίαν συγγενής πρός τήν τοΰ 
ήμετέρου πλανήτου- Άλλά εύρίσκεται 
έν γεωλογική περιόδω άλλοτρία. Τό έτος 
έν αύτώ καί αΐ έποχαϊ είσϊ διπλής 
διάρκειας τών παρ’ ήμϊν, ή δέ μέση πν- 
κνότης του είνε τά έπτά δέκατα τής
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πυκνότατος τής σφαίρας ήμών τέλος καϊ 
ή έντασις τής βαρύτατος έν τή έπιφα- 
νεία του είνε τά δύο πέμπτα τής γήινης 
τοιαύτης-Άπασαι αύται αί διαφοραϊ έπι- 
δρώσι προφανώς έπϊ τής συστάσεως 
τών όργανισμών, οΐτινες ζώσιν έν τή έπι- 
φανεία τοΰ Άρεως. Είνε λοιπόν καταφα
νές δτι ή χλωρϊς καϊ *ή πανίσκη έχουσι 
παρ ’ αύτώ φυσιογνωμίαν τινα διαφέρου- 
σαν ταΐς παρ’ Λμϊν.

Καθώς βλέπετε λοιπόν πολλά όλίγα 
πράγματα γινώσκομεν περί τής ύπάρ- 
ξεως τής ζωής έν τοϊς άστροις τοϊς 
άπαρτίζουσι τόν ηλιακόν κόσμον. Ή, 
κάλλιον είπεϊν, Λ έπιστήμη έν τώ ζητά 
μάτι τούτω είνε ή αρνητική ή εικαστική 
Είνε αρνητική διά τό κυριώτερον άστρον, 
τήν εστίαν καϊ διαρρυθμιστήν τών άλ
λων, αρνητική δια. τήν Σελήνην. Διά 
τόν Άρην έκεΐνο τό όποιον δυνάμεθα 
νά είπωμεν είνε δτι ή αναλογία νπεραμ- 
χεϊ τής κατοικησιμότητος. Οντω διά 
τής αναλογίας πάλιν ΰποθέτομεν τήν 
ϋπαρξιν ζωής καϊ παρά τοϊς λοίποϊς πλα- 
νήταις, τώ Διΐ, Κρόνω, Ούρανώ καϊ τώ 
ΙΙοσειδώνι άφ’ ένός καϊ τή ’Αφροδίτη 
καϊ 'Ερμή άφ ’ έτέρου. Δυστυχώς δμως 
οί μέν πρώτοι είνε τόσον μακράν τής 
Γής, οί δέ δύο τελευταίοι εϋρίσκονται 
είς τόσον όλίγον,εύνοϊκήν θέσιν διά παρα 
τηρήσεις, ώστε δέν γνωρίζομεν τίποτε 
περϊ τής συστάσεως τών έπιφανειών 
αύτών.

Έν τούτοις ό δίσκος τοΰ Διός μέ τάς 
παραλλήλους ταινίας του περϊ τόν ιση
μερινόν, ταινίας μεταβλητός καϊ κινητός 
δεικνύει ατμόσφαιραν έφοδιασμένην δι' 
ατμών νεφελωδών,άς ή ταχύτης τής περί 
στροφής του διατίθησΊ κατά παραλλή
λους στοίχους πρός τήν διεύθυνσιν τής 
κινήσεως· Άναλυόμενον δέ είς τό φα 
σματοσκόπιον τό φώς του, έκτος τών 
γραμμών του ήλιακοΰ φωτός, παρουσία 
ζει καϊ απορροφητικός γραμμάς άναλό 
γους πρός τάς τών ύδατμών καϊ έπϊ 
πλέον ταινίαν τινά, ήτις φαίνεται παρου- 
σιάζουσα τήν ϋπαρξιν άτμοϋ τίνος μή 
άπαντώντος έν τή ατμόσφαιρα τής Γής.

Άν λοιπόν αί στιλπναϊ ταινίαι τοΰ 
Διός είνε νέφη, τά σκοτεινά μέρη άτινα 
διαχωρίζουσι ταύτας είνε τά διαστήματα 
δι’ ών φαίνεται αύτό τοΰτο τό σώμα τοΰ 
πλανήτου. Άλλ’ ούδεμία κηλϊς άποκα- 
λύπτει ήμϊν τόν σχηματισμόν τοΰ έδά
φους. Επειδή δέ ή μέση πυκνότης τής 
σφαίρας συγκρινομένη πρός τήν τοΰ ϋδα- 
τος δέν είνε ποσώς μεγαλειτέρα παρά 

κατά τό έν τρίτον, είνε λίαν προφανές 
δτι ή έπιφάνεια είνε κατά μέρος υγρά. 
Τίς οίδε; "Ισως οί κάτοικοι τοΰ Διός 
άνήκουσιν άπαντες είς τό θαλάσσιον 
βασίλειον.

Έτι όλιγώτερα γινώσκωμεν περϊ τοΰ 
Κρόνον καϊ τών φυσικών δρωνύφ’οΰς 
δύναται νά εύδοκιμήση ή ού ή ζωή έν 
τή έπιφανεία τον. Περϊ τοΰ Ούρανοΰ δέ 
καϊ τοΰ Ποσειδώνος ούδέν άλλο γινώσκο · 
μεν έκτος τινων στοιχείων τής βαρύτα
τος καϊ τής πνκνότιιτος έν τή έπιφανεία 
των. Καταλήγομεν δθεν είς τάς εικασίας- 
άν δέ γίνεται λόγος περϊ τοΰ κατοικη 
σίμον αύτών, τοΰτο προέρχεται έκ τής 
ύποθέσεως δτι οί πλανήται όφείλονσι νά 
έχωσιν όμοιότητάς τινας εϊς τινα ση
μεία, πρός τόν πλανήτην έφ ’ ού κατοι- 
κοΰμεν. Είνε πολύ νά στοιχηματϊσωμεν 
δτι, έν τή ύποθέσει μάλιστα ταύτη, ή ό- 
μοιότης είνε λίαν ώχρά, καθότι ή φυσική 
σύστασις τήε Γής εϊνε υπό πολλάς έπό- 
ύεις παραδόξως διάφορος τής τών μεγά
λων πλανητών.

"Ινα μή δέ άναφέρωμεν ή μίαν μόνην, 
διαφοράν, άλλά ένέχουσαν μεγάλην ση 
μαντικότιιτα έν τοϊς φαινομένοις τής 
ζωής, άς άναλογισθώμεν οτι ή διάρκεια 
τοΰ έτους είνε μεγίστη είς τούς τέσσα- 
ρας μεγάλους πλανήτας.

Ή ήμετέρα είνε δωδεκάκις μικροτέρα 
τής τοΰ Διός,είκοσιεννεάκις τής τού Κρό
νου, 8^ φοράς τής τοΰ Ούρανοΰ καϊ 165 
έπϊ τοΰ Ποσειδώνος. Ή διαδοχή δθεν 
τών εποχών γίνεται μετά βραδύτατος 
αύξούσης, ίίτις άντίκειται άκριβώς τή 
ταχεία διαδοχή τών ημερών καϊ νυκτών 
Τέλος καθόσον ή διάρκεια τοΰ έτους αύ- 
ξάτει, τό αύτό συμβαίνει καϊ μέ τήν 
άπόστασιν καϊ κατά συνέπειαν ή ένστα- 
σις τής ηλιακής άκτινοβολίας. τοΰ σπου
δαίου τούτου παράγοντος τής όργανι- 
κής ζωής, βαίνει έλαττουμένη. Μάλιστα 
έπϊ τοΰ Ποσειδώνος δέν ύφϊσταται ή 
ασθενές κλάσμα, έν συγκρίσει πρός τήν 
έπϊ τής έπιφανείας τής Γης δρώσαν έν- 
στασιν. ήτοι μόλις τό 9005·' ταύτης μέ
ρος. Έπϊ τοΰ Διός τό φώς καϊ ή θερμό- 
της τοΰ ήλιου εϊνε είκοσιπεντάκις μι
κρότερα τών έπϊ τής έπιφανείας τής 
σφαίρας ήμών.

"Ηδη έκ τοΰ κύκλου τών μεγάλων 
πλανητών μεταβώμεν είς τούς δύο μέ
τριους πλανήτας τούς εύρισκομένους 
πλησιέστερον πρός τον "Ηλιον ή πρός 
τήν Γήν. Δυστυχώς καϊ ή πρός τούτους 
άμεσος παρατήρησις δέν μας παρέχει έ

τών ταλατευτικών κινήσεων, αϊτινες θά 
ήλάττουν τά πορίσματα ταϋτα διά τας 
μεθοριακός χώρας τών δύο ημισφαιρίων, 
βλέπομεν πόσον τροποποιημένοι θ"ά εύρί 
σκοντοοί κλιματολογικοϊδροι τών χωρών 
τής ’Αφροδίτης καϊ τοΰ Έρμου, ύποκει- 
μένων οΰτω είς τήν έσχάτην δριμύτητα 
τής θερμότατος καϊ τοΰ φύχους.

Ή ζωή λοιπόν ύπό τοιαύτας συνθή- 
κας θά ήτο δυνατή ; Τοΰτο νομίζομεν 
δτι είνε δλως αμφίβολον. Έξ άλλου μέ
ρους πρέπει ν ’ άναλογισθώμεν δτι παρά 
τάς άποδεκτάς κοσμογονικάς ύποθέσειςι 
ή Αφροδίτη καϊ ό Ερμής είνε άμφότεροι 
νεώτεροι τής Γής. Ώς έκ τούτου φυσι
κόν είνε νά σκεφθώμεν δτι αί σφοϊραι των 
εύρίσκονται είς γεωλογικός περιόδους 
πλησιεστέρας πρός τήν κατάστασιν τής 
συγχωνεύσεως. Άν ή Αφροδίτη έπϊ 
παραδείγματι εύρίσκεται σήμερον έν -ή 
δευτερευούση έποχή, ό Ερμής μόλις έξέρ- 
χεται ίσως έκείνης καθ’ήν έσχηματίσθιι- 
σαν αί πρώται αποθέσεις-Άρα τά πρώτα 
πρωτοπλάσματα τής όργανικής ζωής 
είνε άναμφιβόλως τό μόνον δπερ δύναν
ται νά παράσχωσιν οί πλανήται ούτοι 
τοϊς έπιμόνοσις έξερευνηταϊς τών έπιφα- 
νειών των.

Ήδη έκ τών σωμάτων τοΰ ήλιακοΰ 
κόσμου θά ύπελείπετο νά όμιλήσωμεν 
περϊ τών μικρών πλανητών, άν αί γενό- 
μεναι παρατηρήσεις ήθελον παράσχη 
διδόμενά τινα, δπερ δμως δέν έγένετο. 
Τέλος ύπολείπεται ν’ άναφέρωμεν τούς 
κομήτας, οΐτινες έθεωροΰντο, άκόμη 
κατά τόν παρελθόντα αιώνα, ώς άστέρες 
επιδεκτικοί κατοικήσεως. Άλλά τήν σή
μερον ούδεϊς αστρονόμος ύπάρχει δστις 
Οά είχε τήν έλαχίστην άμφιβολίαν έπϊ 
τοΰ ζητήματος τούτου Πάν δ,τι γιγνώ- 
σκομεν έπϊ τής φυσικής συστάσεως τών 
κομητών, τής ασθενούς μάζας των, τής 
έκτάκτου άραιότητός των, τών φαινομέ
νων τής άκαταπαύστου τροποποιήσεως 
τών πυρήνων των καϊ τέλος τής λίαν 
πιθανής ταύτότητος τής ύλης έξ ών εί- 
σϊν έσχηματισμένοι πρός τά σμήνη τών 
μετεωρικών ατόμων, άντιτίθεται πρός 
τήν ιδέαν δτι τά σώματα ταϋτα δύναι- 
ται νά κατοικώνται ύπό ζώντων όντων.

Έν συμπεράσματι. ή έπιστήμη δέν 
εϊνε είς θέσιν νά δώσμ, έπϊ τοΰ ένδιαφέ- 
ροντος τούτου ζητήματος, τής ύπάρξεως 
ζωής όργανικής έν τοϊς άστροις, ή μόνον 
ασαφείς πληροφορίας. Πάντα τά πορί
σματα,άτινα δυνάμεθα νά έξαγάγωμεν έκ 
τής έξετάσεως τών πραγμάτων τά ύπα-

παρκή τεκμήρια περϊ τών εύνοϊκών ή ού 
συνθηκών τής ζωής, αϊτινες δυνατόν νά 
ύπάρχωσιν έν τή έπιφανεία των. Μόλις 
δέ μετά πολλούς κόπους οί αστρονόμοι 
Λδυνήθησαν ν’άποδείξωσι τήν ϋπαρξιν 
κηλίδων τινών διαρκών, άρκετά σαφών 
πρός καθορισμόν τής περιστροφής τοΰ 
Έρμου καϊ τής Αφροδίτης. Μέχρις 
έσχάτων παρεδέχοντο διά τάς περιστρο- 
φάς ταύτας άριθμούς έπαισθητώς άνα- 
λόγους πρός τήν διάρκειαν τής περιστρο- 
φήα τής Γής. Άλλά διά τών παρατηρή 
σεων τοΰ Σκιαπαρέλλη έπϊ τοΰ ζητή
ματος τούτου, παρετηρήθη δτι ή περι
στροφή έκαστου τών αστέρων τούτων 
είνε πολύ βραδυτέρα. Ό Ερμής περι
στρέφεται περϊ τόν άξονά του έν 88 ή- 
μέραις, κατά τοσοΰτο δέ χρονικόν διά 
στιιμα έκτελεϊ καϊ τήν περϊ τόν ήλιον 
περιφοράν του. Τοΰτο θά ήτο έξαιρετική 
περίπτωσις, ανάλογος πρός τήν τής Σε
λήνης καί τινων άλλων δορυφόρων, οϊ 
τινες έν τή φορά τής περιφοράς των 
περϊ τόν κύριον πλανήτην, στρέφουσι 
πάντοτε πρός αύτόν τήν αύτήν έπιφά- 
νειαν.

Ή Αφροδίτη παρουσίασε τάς αύτάς 
περιπτώσεις μέ τήν διαφοράν δτι έξετέ- 
λει τήν περιστροφήν έν 2^5 ήμέραις.

Άν δέ τά αποτελέσματα ταϋτα, άτινα 
έχουσιν άνάγκην έπικυρώσεως, είνε 
πραγματικά, είνε εύκολον νά έννοήσω- 
μεν κατά πόσον περιστέλλουσι τήν Ιδέαν 
ήν δυνατόν νά είχωμεν περϊ τής φυσικής 
συστάσεως τών δύο τούτων πλανητών. 
Συμφώνως πρός τήν μέχρις έσχάτως 
παραδεκτήν διάρκειαν τής περιστροφής 
έκάστου τών πλανητών τούτων, 2<| μέν 
ώρών διά τόν Έρμήν, 23 δέ ωρών καϊ 
2ΐ λεπτών διά τήν Άφροδίτην, τά φαι
νόμενα τών ήμερων καϊ νυκτών, έν τή 
φορά τοΰ έτους έκάστου πλανήτου θά 
έξελίσσοντο σχεδόν παρομοίως ώς καϊ 
έπϊ τής Γής. Αί έποχαϊ δέν θά διέφερον 
ή κατά τήν μεγαλειτέραν βραχύ τητά των 
αί δέ άντιθέσεις τών κλιμάτων θά Λσαν 
μόνον έντονώτεροι, λόγω τής μεγαλει- 
τέρας άποκλίσεως τών άίόνων καϊ τής 
έκτάκτως μεγαλειτέρας έντάσεως τής 
ηλιακής άκτινοβολίας.

Έν τή ύποθέσει περϊ ομοιότατος με
ταξύ τής διάρκειας τής περιφοράς καϊ 
περιστροφής συμβαίνει άλλως πως. Οΰτω 
ένώ τό πρός τόν ήλιον έστραμμένον ήμι- 
σφαίριον θά είχε διηνεκή ήμέραν, τό 
αντίθετον θά εύρίσκετο άδιακόπως έν νυ 
κτί. Καίτοί δέ δέν ήσχολήθημεν καϊ περϊ
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γορεύει καϊ διατυπώνει ή αναλογία. Διά 
τής αναλογίας δέ ήχθημεν μέχρι τοΰ 
συμπεράσματος δτι οι αστέρες είνε έστίαι 
έξαποΟτέλλουσαι τάς ακτινοβολίας των 
είς σώματα δευτερεύοντα, όμοια πρός 
πλανήταςτοΰ ήμετέρου συστήματος, διά 
ταύτης δέ πρός τούτοις παρεκινήθημεν 
εις τήν σκέφιν δτι έπϊ τοσούτων έκα- 
τομμυρίων, δισεκατομμυρίων όμοίων 
αστέρων, Λ Γή δέν είνε ό μόνος πλανή
της δστις φέρει έπϊ τής έπιφανείας του 
ζωήν οργανικήν Νομίζομεν δέ δτι ή 
λογική αύτη ίδέα είνε βεβαιότης.

Καϊ έν τοιαύτη περιπτώσει δέν δυνά
μεθα νά μή έκφέρωμεν τήν έξής παρα- 
τήρησιν. Άν ή ζωή είνε διακεχυμένη 
άφθόνως έν τώ Σύμπαντι. έν τώ μέσω 
τοΰ άστρικοϋ τούτου συναθροίσματος, 
τών μυριάδων αύτών ούρανίων σωμάτων 
άτινα λάμπουσι κατά τάς νύκτας ήμών, 
ώρισμένως δέν ύφίσταται είς τά ακτινο
βολούντο άστρα, άλλά είςτά αφανή, είς 
τήν πληθύν τών σκοτεινών τούτων αστέ
ρων, ών αΐ κινήσεις κανονίζονται ύπό 
τών πρώτων.

Άλλ’ άν τό πρόβλημα τής πραγμα
τικής ύπάρξεως τής ζωής έν τοϊς άσ 
τροις είνε περιτετυλιγμένον είς τόσον 
σκότος, τί νά είπωμεν περϊ τού έτέρου 
τοΰ άντιτασσομένου έπίσης τοϊς σκέφεσι 
τών φιλοσόφων καϊ ταΐς άναζητήσεσι 
τών έπιστημόνων, ήτοι* περί τή; άρχής τής 
ζωής ίν τοϊς άοτροις ; Τό παν ένταΰθα είνε 
μυστήριον έτι.

τέλος:

(Κατά τό Γαλλικόν τον AMEDEE GiH.1E.MInJ

ΑΝ—ΠΡΙΝ

ψ ψ #

Ο ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΕΝ ΠΑΡΙΣΙΟΙΣ

Κατά τήν ίν Παρισ'.οις Εσχάτως διαμονήν μου 
πολύς Εγένετο λόγο; περί τών πνευματικών φαι
νομένων καί συνεδριάσεων και Εν συναναστροφή 
προκληθείσει κατόπιν γεύματος, ίν τή οικία 
τον γνωστού τοϊς άναγνώσιαι; τή; α Φύσεως» 
συνεργάτου ήμών ίκ πολλών αύτοϋ δημοσιευ
μάτων καί λαμπρού φίλου, διακεκριμμέιου κ. 
II. Διβάρη, Εγένετο σοβαρά πνευματιστική ουνε- 
δρίασις τή Επιθυμία, καί συμπράξει πάντων τών 
παρισταμέ’ων, καθ''ήν ίςεδηλώιίησαν ήμΐν γε
γονότα και φαινόμενα λίαν περίεργα καί Αξιο
θαύμαστα, ών τήν περιγραφήν θά προσπαθή-

αωμεν δσον Ενεστι και άκριβώς νά περιγράψωμεν 
μετά τής Αναγραφής καί τών Ιδιοχείρων Επιστο
λών δύο ίκ τών παρευθέντων ιατρών.

Περί τήν 10 κοι ήμίσειαν ώραν ωραίας νυ- 
κτός τοΰ παρελθόντος Σεπτεμβρίου, Ενφ πάντες 
ίτι συνεζητοϋμεν καπνίζοντες εν τώ έστιατορίφ, 
προτείνει ήμϊν ό κ. Διβάρης λίγων, δτι Επειδή 
ουδέποτε παρέστη είς πνευματιστικήν συνεδρία- 
σιν, Επιθυμεί πολύ νά ϊδη τοιαύτην και νά 
συνεννοηθή εί δυνατόν, μέ τό πνεύμα τής πρό 
Ετών Αρκετών άποπτάσης ίκ τοΰ κόσμου τού
του μητρός του.

— Καί ίγώ ήθελον πολύ νά βεβαιωθώ περί 
τής Αλήθειας ή ού τών φαινομένων αύτών, μάς 
λέγει Επίσης δ κ. Βάσσος Βέργης Ιατρός.

— Περίεργον μοί φαίνεται τοϊς λέγω καί Εγώ 
τότε, σείς Ιατροί εδώ ίν τή συγχρόνφ εστίφ τών 
φώτων καί τής προόδου, ίτθα τοσαΰτα γίνονται 
θαύματα καί δή πνευματιστικά; σύλλογος τοιοϋ
το; υπάρχει καί Revue-Spiritiques καί Anna- 
les Phsychiques Εκδίδονται ύπό διακεκριμμέ- 
νων ιατρών καί Επιστημόνων, δέν παρέστητε 
είσέτι εί; πνευματιστικήν συνεδρίασιν ;

ΟΙ ιατροί μετ’ Απορίας παρετήρηοαν Αλλήλους 
■/.αί σχεδόν πάντες, δ εϊς μετά τόν Αλλον μοί 
άντεϊπον :

— Ξεύρετε, κύριε Πρίντεζη, ήμεϊς εδώ, κατα- 
γινώμεθα Αποκλειστικό); είς τήν μελέτην τής Επι
στήμης μας καί δέν μάς μένει σχεδόν καιρό; 
δι’ άλλα πράγματα, άλλως τε καί δέν μάς ΐτυ- 
χεν είσέτι τοιαύτη κατάλληλος περίοτασις.

— Νομίζω δμως. δτι καί <5 πνευματισμός 
είναι ψυχολογία και ή ψυχολογία δέον Απαραι
τήτους ν'Αποτελή μέρος τής ιατρικής ίπιστή- 
μης. Προσεχώς δέ θά ίδήτε, δτι δέν άπείχομεν 
πολύ τής πραγματοποιήσεως ταύτης καί δ υπνω
τισμός, κατ’ Εμέ δέ δ πνευματισμός θά είναι 
Αναπόσπαστος κλάδος τής ιατρικής.

— Ώστε πιστεύετε άκραδάντω; κ. Πρίντεζη 
καί σεϊς, δτι υπάρχει ψυχή καί δύναται νά συγ- 
κοινοινή αύτη μέ τόν Ανθρωπον ;

— Οπως σάς βλέπω καί μέ βλέπετε.
— Καί θά μάς πείσητε ίμπράκτως ήδη περί 

τούτου ;
— "Οπως μέ βλέπετε καί σάς βλέπω.
— Περίεργον πράγμα, λέγει δ κ. Διβάρης 

κώ ποιεί τό σημιϊον τοϋ σταυρού.
— Καί τώρα Αμέσως θά ίδωμεν τούτο ; 

ίρωτά δ κ. Βέργης. περισσότερον Αδημονών.
— Τώρα Αμέσως, τοϊς Απαντώ.
— Άέλά χωρίς μεσάζον πρόσωπον, me

dium,' ώς λέγουσιν ;
— Αισθάνομαι, τήν δύναμιν δτι κα! άνευ αύ

τοϋ θά τό κατορθώσω, τοϊς λέγω.
— ‘Εμπρός τόιε, λοιπόν....
— Εμπρός καί οί πλεϊστοι Εγείρονται μέ 

τάς χεΐρας εϊς τά θυλάκια, οκεπτόμενοι καί δνσ-

νάτησε; ! ; ... Περίεργον, αύτή είναι.... μητέρα, 
μητέρα, αχ, πόσον σέ Αγαπώ... ιδού, μέ παρα
τηρεί... μοΰ μειδιά... μέ χαιρετά διά τής χειρός... 
νά, πηγαίνει... Μητέρα, στάσου. μή φεύγεις. ..

Ούδείς άλλος Εξ ήμών Εβλεπεν αύτήν.
— Μήπως σέ άπατά ή φαντασία, τφ λέγω, 

μήπως νομίζεις δτι βλέπεις ίνφ δέν είναι τίποτε 
απολύτως ;

— “Οχι, δέν Απατώμαι, μάς άπαντά, αύτή 
είναι. Ιδού τήν βλέπω καλώς, μητέρα, μητέρα, 
σέ άγαπώ.... ’Ιδού μοΰ μειδιά πάλιν, μέ χαι

ρετά.
— Πώς τήν βλέπεις, παράστησόν μας τήν 

μορφήν της καί τά χαραστηρικά τη; καί τί περι- 
βολήν φέρει.

— ‘Ιδού, μάλιστα, είνε δλη λευκή μέ είδο; 
μακροΰ λευκοΰ Επανωφοριού, πέπλου, αί χεΐ 
ρες της καί τό πρόσωπον σκελετώδη, ίνφ δέν 
είναι σκελετός. 'Αδύνατος είναι, χωρίς σάρκας, 
ούτε ηλικίαν διακρίνεις, ούτε γένος, ίν τούτοι; 
γυνή είναι μέ τήν μορφήν τή; μητρός μου.

— Καλώς, σύνελθε, είπον τότε καί Ανάπτω 
αίφνινίως πυρεϊον, δπερ ειχον Ετοιμον.

Πάντες Ακίνητοι Εν συγκινήσει ίστανται, ίνφ 
δ κ. Διβάρης πελιδνός καί ωχρός ίξηκολούθει 
παρατηρών Εναντι του καί σιωπών.

— Πίε όλίγον ύδωρ, τφ λέγω, κινών αύτόν 
σύνελθε, δέν είναι Ανάγκη νά συγκινήσαι καί τόσον.

— Περίεργον μάς λέγει, καί Απίστευτον. Δέν 
ίφανταζόμην τοιοΰτον τι. “Ηδη είμαι πεπεισμέ-~ 
νος περί τή; Αλήθειας τοϋ πνευματισμού.

Αφού δέ παρεμείναμεν συνομιλοΰντες Επί δε- 
κάλεπτον, Επανελάβωμεν τήν Εμφάνισιν τοΰ πνεύ
ματος, μέ τήν παράκλησιν δπως Εμφανισθή και 
εϊς άλλους εξ ήμών. Μόλις δέ ίσβέσθησαν τά 

φώτα :
— 'Ιδού την, νά την, Ανακράζει δ κ. Διβά- 

ρης, ήλθε πάλιν... άχ, πόσον είναι Αδύνατος!
— Μάλιστα, μάλιστα, τήν βλέπω καί εγώ, 

μά; λέγει δ κ. Άλιμπράτης. Πράγματι αύτή εί
ναι καί δπως τήν παριστά δ κ. Διβάρης, λευ 
κοφορεμένη καί Αδύνατος /

— Είς ποών μέρος τήν βλέπετε άμφότεροι;
— Ιδού, Εκεί, Εκεί,
Καί όντως ουνεφώνουν.
’Ενώ δέ τοΰτο συνέβαινεν δ κ. Γ. Συκιώτης 

Εξέφραοε δισταγμούς, ύποπτεύσας συνεννόησιν 
ιτειαξύ Εμού καί Εκείνων.

— Μόνον Εάν Εγώ πείραματισθώ, θά πει- 
σθώ περί τής Αλήθειας, μά; λ^γει.

— 'Ορίστε, τώ λέγω, λαμβάνετε θέσιν με
σάζοντος ; πλησιάσατε.

Μάλιστα, ευχαρίστως, μάς λέγει καί πλησιά
ζει τήν τράπεζαν, παρατηρών με Εν άμφιβολίφ 
καί ειρωνεία συνάμα.

— Θέλεις λοιπόν νά συγκοινωνήσω; μετά 
πνευμάτων ; τόν Ερωτώ.

φοροϋντες έπι τή πραγματοποιήσει τών λεγο

μένων μου.
Παρευρίσκοντ ο ό κ. Π. Διβάρης μετά τής 

συζύγου του, δ κ. Λ. Δεσποτόπουλος, δ κ. 
Βάσσος Βέργης, δ κ. Σ. Ίωαννίδης, δ κ. Γ. 
Συκιώτης, δ κ.Άλιμπράντης, Κεφαλήν, απόν
τες Ιατροί, δ κ. Reni d’lvermont, δημοσιο- 
σιογράφος, ίγώ μετά τοϋ υίοΰ μου Άνδρέου καί 
δύο Ετεροι. ών δέν Ενθυμούμαι ήδη τά δνόματα.

Ώς medium παρεκλήθη νά λάβη μέρος δ 
κ. Δεσποτόπουλος. δστις καί ευχαρίστως ίδέχθη.

Τφ Εκαμα τότε τας Απαιτουμένας ύποβολάς, 
παρεκαλέσαμεν τό πνεύμα τής πρό καιρού Απο- 
θανούσης μητρός τοΰ κ. Διβάρη καί μετ’ όλίγον 
ή χειρ τοΰ Αποκοιμηθέντος σχεδόν κ. Δεσποτο- 
πούλου ήρχισε νά γράφη :

— Είμαι ή μήτηρ σου, Παναγή, τί μέ θέλεις ;
— Θέλω νά μοΰ εΓπ/;ς, μητέρα, τί κάμνεις 

καί δν μ’ Ινθυμήσαι, τή άπαντά συγκεκινημέ- 
νος ό κ. Διβάρης.

— “Εχω άνάγκην προσευχής. Επιλέγει τό 
πνεύμα καί δέν πράττεις άπό πολλού τό καθή

κον σου:
— Θά κάμω ήδη δ,τι πρέπει, Αλλ' είπέ μου, 

μήτερ, βλέπεις τούς συγγενείς, τόν γαμβρόν μας.
— Ναί, τούς βλέπω καί σύ πρέπει νά μή 

λησμονή; δτι ύπάρχει καί Αλλος κόσμος πολύ 
καλ.είτερος οπού καί σύ θά Ελθης καί πρέπει νά 
Εκτελής τά χριστιανικά καθήκοντα σου.

— Ναί, μητέρα, τό γνωρίζω, άλλά....... δέν
θά λείψω.

Είτα Αποτεινόμενος πρός Εμέ δλως κάτωχρος 
καί ίν συγκινήσει :

— Κύριε Πρίντεζη, μοί λέγει, ναί, αύτή εί
ναι, τήν γνωρίζω άπό τήν ομιλίαν, αχ, πόσον 
ήθελα νά τήν Εβλεπα. Είμπορεϊτε νά μέ κάμετε 
νά τήν ϊδω ;

— Νά τήν Ερωτήσωμεν. Δύνασαι πνεύμα, 
νά Εμφανισθής Ενταύθα ;

— Θά προσπαθήσω, άλλά πρέπει νά σβύ- 
σετε τ« φώτα.

— Μάλιστα, μάλιστα, άπεκρίθηοαν δλοι καί 
Εν τώ άμα ίσβύσαμεν τό άνωθι ήμών κείμενον 
πολύφωτον.

Τί περίεργα φαινόμενα, τί πράγματα Απί
στευτα είναι αύτά, Ελεγον πάντες. ή δέ κυρία 
Π. Διβάρη φοβηθεϊσα φαίνεται τήν Εμφάνισιν 
τοΰ πνεύματος, άπεσύρθη εϊς άλλο δωμάτων, 

Τότε {ζήτησα νά Εχουν πρόχειρον ποτήριον 
ί'δατος, κηρών τι καί πυρεία διά πάν Ενδεχό
μενον καθόσον ίφοβούμην λιποψυχίαν καί δέν 
ήπατώμην.

Μόλις Εγένετο σκότος :
— Νά την, Ιδού... μητέρα... μητέρα... Ανα

κράζει σνγκεκινημένος είς ακρον καί Εγειρόμε
νος μετά φόβου δ κ. Διβάρη;' μητέρα... ναι, 
σέ βλέπω,.... πώς εγεινες Ετσι ; μά πώς Αδυ
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— Μάλιστα, Απαντά, καί Ινώ τόν Ατενίζω, 
έκσπά είς ζωηρούς νευρικούς και παρατεταμέ- 
νους γίλωτας.

Τόν διακόπτομεν, Αλλ' έξακολουθεϊ. Έξα- 
κολουθών δέ στρέφει την κεφαλήν δεξιά και 
Αριστερά και είτα την Αφίνει να καταπέοη μεταξύ 
τών έπί τής τραπέζης διασταυρωθένιων βραχιό
νων του. Ειχεν ΰπνωτισθή. Τόν καλοΰμεν, τόν 
κινοΰμεν, άλλα δέν Απαντα, ούτε έννοεΐν’Αφυ- 
πνιοθή. Τόν καλοΰμεν έπανειλημμένως καί Ανη- 
σηχία τις μετά πολλοΰ ίδρώτος τόν καταλαμ
βάνει.

— Λοιπόν, δέν πιστεύεις τώρα είς τόν υπνω
τισμόν ; τώ λέγω. Σέ Απαλάττω, έγέρθητι και 
ειπέ μας τί ήοθάνθης.

Άλλ" ό κ. Συκιώτης έξηκολούθει βαθέως 
κοιμώμενος καί μή Απάντων, δτε πάντες ήρξά
μεθα Αποροΰντες.

— Σέ διατάσσω νά Αφυπνισθής, τφ λέγω έν 
τέλει και τώ δίδω ραπίσματά τινα έπί τών πα
ρειών καί τότε Αφυπνίζεται ίκ βαθέως ύπνου, 
τρίβει τούς δφθαλμούς και μάς παρατηρεί παρα- 
δόξως.

— Τί έπαθες, τφ παρατηρούν οί παρεστώτες.
— Ξεύρω καί έγώ, μάς Απαντά, τί είναι 

τούτο ; ζάλην έχω και κεφαλαλγίαν.
— Πιε ύδωρ και περιπάτησον.
— Δέν είμπορώ, πονοκέφαλον αισθάνομαι. 

Καί θέλει πάλιν νά κοιμηθή.
Τόν λαμβάνομεν τότε έκ τής χειρός και έξήλ- 

θομεν πάντες είς περίπατον, διακόφαντες τήν 
συνεδρίασίν μας, δπως έπαναλάβωμεν αύτήν τήν 
έπιοΰσαν.

Τήν έπαύριον συνήλθομεν έκ νέου δτε ύπνω- 
τίσθη ό κ. Άλιμπράτης και έκολέσαμεν τήν μη
τέρα καί πάλιν τοΰ κ. Λιβάρη, ήτις έκ νέον 
ένεφανίσθη ήμϊν καί συνωμιλήσαμεν μετά ταϋτα 
έφέραμεν τό πνεϋμα τοΰ γαμβρού τοΰ κ. Δι 
βάρη, Ν.Μαρκοπούλου, Ιατρού, δστις πρό τίνος 
εϊχεν Αποθάνει έκ νόσου μή διαγνωσθείσης υπό 
τών νοσηλευσάντων αύτόν ιατρών.

— Είμαι δ Ν. Μαρκόπουλος, μάς είπε διά 
τής χειρός τοϋ κ. Λιβάρη.

— Είνε δυνατόν, νά μάς είπήτε, τόν ήρω- 
τήσαμεν, ύπό τίνος νόσου σάς κατέβαλεν ό θά
νατος, καθόσον, ώς θά γνωρίζετε, οί Ιατροί τότε 
δέν ήδυνήθησαν νά διαγνώσωσι τήν νόσον.

— “Επαοχον Από τήν νόσον Malaria (ελώ
δους πυρετού) καί δντως οί Ιατροί τότε τήν πάρε 
γνώρισαν καί δέν μοι έδωκαν τ Απαιτούμενα 
φάρμακα καί Απέθανον.

— Πραγματικώς Malaria θά ήτο καί έκα
μαν άλλην διάγνωσιν, άλλην θεραπεύοντος νόσον.

Μεθ' δ διελύσαμεν καί τήν συνεδρίασίν ταύ
την, παρακάλεσα δέ τούς δύο ένδιαφερομένους Ια
τρούς νά μοί πιστοποιήσωσιν έγγράφως τήν 
Ακρίβειαν τών πνενματιστικών συνεννοήσεων μας 

τούτων, πρός έπιβεβαίωσιν τοΰ κύρους αύτών, 
διά τούς Αμφιβάλλοντας περί τής Αληθείας τών 
πνενματιστικών φαινομένων.

Καί μοί έγραφαν τάς Ακολούθους έπιστολάς : 
Φίλτατε κ. Πρίντεζη,

Διέτρεχον τάς περί πνευματισμού πραγμα
τείας σας είς τάς στήλας τής φίλης «Φύσεως» 
καί σάς τό δμολογώ, δέν επειθόμην περί τής 
πραγματικότητος τών πνενματιστικών φαινομέ
νων. Κατόπιν δμως τών Αλησμόνητων πειρα
μάτων σας, άτινα ελαβον χώραν παρ ’ έμοί, σάς 
θαυμάζω καί σας εύγνωμονώ... Σάς θαυμάζω, 
διότι είσθε πράγματι άξιος θαυμασμού. Σάς 
εύγνωμονώ, διότι είδον ώς έν οπτασία, προσφι 
λές πρόσωπον.

Εγώ μόνον πισιοποιώ, είς άλλους είδικωτέ- 
ρους έμοΰ εναπόκειται νά έξηγήσωσι τά φαινό
μενα ταϋτα, τά όποια κυριολεκτικώς μέ κατέ- 
πλ.ηξαν.

Έν Παριοίοις
ΙΙαναγής Ν. Δΐζίρης 

Ι«τρ4ς.
Αξιότιμε Κύριε

Θαυμάσια τά πειράματά σας, πλήν Ανεξήγητα 
δι’έμέ... “Εγγραφον Ανεπαισθήτως μέ κεκλει- 
σμένους τούς δφθαλμούς' <5 κ. Διβάρης όμολο 
γεϊοτι είδετήν μητέρα του, ήτις καί τόν ήσπάοθη.

Μεθ' ΰπολήψεωε 
Π. Δεσποτόπουλο; 

ιατρό;.

ΦΡ ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ

TO AAXEIDN ΤΒΣ "ΦΪΣΕίΙΣ,,
Ή έφετεινή κλήρωσις τοΰ λαχείου 

τής «Φύσεως» γενήσεται τήν Ιην Κυ
ριακήν, τοϋ προσεχούς Φεβρουάριου, καθ' 
ήν θέλουσι κερδίσει zoo πάλιν άριθμοί 
έκ τών καταβαλλόντων τήν συνδρομήν 
τοΰ τρέχ. έτους καϊ κατεχόντων τήν 
σχετικήν άπόδειξιν έφ' ής σεσημείωται 
ό αριθμός τοΰ λαχείου των.

Ο πρώτου έξαχθησόμενος αριθμός 
θέλει κερδίσει έν ώραΐον χρυσοΰν γυναι 
κεΐον ώρολόγιον.

Ό δεύτερος αριθμός θέλει κερδίσει 
δύο χάλκινα άγαλμάτια δι' αίθουσαν.

Ό τρίτος αριθμός θέλει κερδίσει μίαν 
μεγάλην καλλιτεχνικήν ελαιογραφίαν.

Ό τέταρτος αριθμός θέλει κερδίσει 
μίαν έπίχρυσον σιγαροθήκην.

Ό πέμπτος αριθμός θέλει κερδίσει έν 
ώρολόγιον τής τραπέζης γραφείου, χρο- 
νόμετρον.

Ό έκτος αριθμός έν δπλον κυνηγιού. 
Ό έβδομος άριθμός έν κιβώτιον εδ

ραίων αρωμάτων.
Ό δγδοος μίαν έλαιογραφίαν. 
Ό έννατος άριθμός τόν Έρμήν τοΰ

Πραξιτέλους·Ό δέκατος άριθμός τήν ύδρόγειον 

σφαίραν.Ό ενδέκατος έν βραχιόλιον έπίχρυ

σον.Ό δωδέκατος μίαν άλυσσον ώρολο 

γίου έπίχρυσον.
Ό δέκατος τρίτος ώραΐα δίοπτρα 

θεάτρου.Ό δέκατος τέταρτος έν ώραΐον λεύ
κωμα διά φωτογραφίας.

Ό δέκατος πέμπτος έν κομψοτέχνη 

μα’ αιθούσης.
ΙΙέντε έπόμενοι αριθμοί θέλουσι κερ

δίσει άνά ένα album διά καλλιτεχνικά 

δελτάρια.
ΕϊκοΟι έπόμενοι άριθμοί θέλουσι κερ 

δίσει άνά έν ώραΐον κρυστάλινον μελα- 

νοδοχεΐον.Ε’ίκοήιν έπόμενοι άνά έν καλόν ιστο

ρικόν βιβλίον.
Τεσσαράκοντα έπόμενοι άριθμοί κερ

δίζουσιν άνά μίαν μεγάλην φωτογρα
φίαν.

Πεντήκοντα έπόμενοι κερδίζουσιν 
άνά έν χρυσόδετον Ήμερολόγιον ή άλλο 
ισότιμον βιβλίον καϊ οί έτεροι

Πεντήκοντα άριθμοί κερδίζουσιν άνά 
έν άντικείμενον άξίας πενταδράχμου, τής 
έκλογής τοΰ κερδαίνοντος.

ΟΙ έκκυβευθησόμενοι άρίθμοϊ θέλου
σι δημοσιευθή είς τό επόμενον μετά 
τήν έκκύβευσιν φύλλον τής «Φύσεως»·

Παρακαλοΰνται δσοι δέν άπέστειλαν 
έτι τήν συνδρομήν των, εύαρεστούμενοι 
ν άποστείλωσι ταύτην, δπως τούς έφο 
διάσωμεν μέ τήν άπόδειξιν καί τόν άριθ 
μόν τοΰ λαχείου των.

Ή Διεύθυνσις

♦ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΩΡΑΝ ΤΩΝ ΦΑΡΑΩ *

Θ Μ Ε A Τ
(Συνέχεια)

Τάς παραδόξους ταύτας ενώσεις τής ισχύος 
τοϋ άγαθοϋ καί τοϋ κακού δέν έδημιούργησε μόνη 
ή φαντασία. Βυθιζόμενη είς τόν ζόφον τών αιώ
νων ή μελέτη τών όντων ίσως συνέθεσε τάς 
παραστάσεις ταύτας εΐς εν σύνολον, αντλούσα 
άναμφιβόλως έκ τή; λησμονηθείσης σήμερον πραγ
ματικότητος. Ό χρόνος παρέδωκεν αύτάς ώς 
κληρονομιάν εΐς τούς μεταγενεστέρους λαούς έν 

παραμεμορφωμένω ήδη σχήματι
Ή προϊστορική άρχαιότης προβλέπει ήμας 

πανταχόθεν δι' έταστικώς θλιβερού βλέμ.ματος. 
Σήμερον θεωρητικώς παρεσκευασμένοι πρός έπί- 
σκεψιν τοϋ τάφου, άντιλαμβανόμεθά πως τήν 
καταγωγήν καϊ τήν σημασίαν του, άλλ’ έρωτώ- 
μεν τί ήσθάνθη άραγε δ άνακαλύψας τόν τάφον 
τοϋ Σέτη κατά τό 1817, θαραλέος εξερευνητής, 
ό περιηγητής Βελτσόνης, πρώτος είσδύσας εΐς 
τάς άπροοσπελάστους είς τόν ήλιον ταύτας 
γραφάς και συναντήσας ένταΰθα τό ψυχρόν μυ

στήριον τών ιερογλυφικών ;Προχωροϋμεν κα1. βυθιζόμεθα εΐς τόν βασιλι
κόν τάφον. Έκ διαλειμμάτων άναλάμπουσι και 
τυχαίως φωτίζουσιν αύτόν τά έμπροσθεν φερό— 
μένα φώτα. Αί έν τφ βράχω βαθμίδες άδιαλεί- 
πτως εκτείνονται είς τήν άβυσσον. Δέν εινε μό
νον καύσων άλλά καϊ πνιγηρότης. Αισθάνεται 
τις οτι τεράστιόν τι. δλως ξένον κα’ι βαρύ κύ
πτει άνωθεν ήμών καϊ μάς θλίβει είς τάς αψύ
χους άγκάλας του. Φθάσαντες μέχρι τής ύψη- 
λής αιθούσης μετ’ άπειροκάλων παχέων στή- 
λων μανθάνομεν, ότι κάτω ύπάρχει έτι εσοχή 
μετ’ αισθήματος δέ άποστροφής βλέπεις πώς 
άνωθεν άποσπώνται καϊ μετά τάχους περίπταν- 

ται νυκτερίδες.Θλιβερά μελαγχολία στενοχωρεΐ τήν καρδίαν. 
Δεν ύπάρχ-ι κίνησις, άήρ, έκτασις πρός σκέψεις 

καϊ ονειροπολήματα.Άφοϋ ήδη οί έπισκέπται εόρίσκονται έν τώ 
μεμαγευμένω τούτω κοσμώ τών έκ παλαιοτά- 
των χρόνων δημιουργηθεισών θρησκευτικών παρα
δεδεγμένων τύπων, άνάγκη νά λάβωμεν έπιπό- 
λαιον καν γνώσιν καϊ νά κατανοήσωμεν, ένταΰθα 
τοϋλάχιστον, έν μέσω τοϋ πυκνουμένου σκότους, 
την σημασίαν τοϋ αιγυπτιακού παρελθόντος. 
Αλλ ’ όμως πόσον είνε τούτο φανταστικόν καϊ 

αόριστον! Οί Αίγιπτολόγοι διά ζώσης έςηγοϋσιν 
εις τούς ύψηλούς ταξειδιώτας πάν δ, τι άλλως
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έπ1. ολοκλήρους [χήνας Οά άνεζήτει τις εις τά 
επιστημονικά συγγράμματα ’Ακούεις καί ούτως 
είπεϊν ψηλαφείς τήν διήγησιν ταύτην, καί δμως 
χάρις είς τήν περί ήμάς κατάστασιν αύτη ομοι
άζει πρός πλήρη έννοιας καί τερατώδη μύθον.

Ό ήλιος έδυσεν. Ό Φαραώ έτελεύτησεν.
Αί αύται όπτασίαι. Άλλά τούς άπελθόντας είς 

τήν άλλην ζωήν,τούς μεταβάντας «είς δυσμάς», 
είς τήν κοίτην τοΰ σκότους, άναμένει άραγε έκεϊ, 
σειρά υποδοχών,πάλη καθ' οδόν, έκπλήρωσις τοϋ 
λαμπρού σκοπού; Συμφώνως πρός τήν ίεράν συν
ήθειαν αί εικόνες τής τοιαύτης μετά θάνατον 
περιπλανήσεως διαγράφονται είς τόν βασιλικόν 
τάφον καί κινοϋσι τον θαυμασμόν μας διά τήν μέ
χρι τοϋδε ευκρίνειαν καί κανονικότητα τών γραμ
μών καί τόν χαρακτηρισμόν τής γραφής. Θεωρών 
τάς έπί τών τοίχων εικόνας μόλις δύνασαι νά 
είσδύσης είς τήν μυστηριώδη σημασίαν έκάστου 
συμβόλου, έκάστης παραστάσεως. Βεβαίως,τού
το εινε τάφος ισχυρού μονάρχου μετά τής αίγλης 
μυθικής ύπάρξεως.
, ,Τό παν ένταϋθα άποπνέει μυστήριον, δυνά- 
μενον νά έκφοβίση καί έξηγήση τό αίνιγμα τοϋ 
βίου. Άλλ’ ούχ ήττον τό καθ’ ύπερβολήν άλλό- 
κοτον τών περικυκλούντωνήμάς πραγμάτων ολίγον 
πολύ κατανοεϊται είς τάς ημέρας μας.

Έν παραδείγματι πώς νά έξηγήση τις, έν 
μέσω τοΰ πλήθους τών γεγλυμμένών έπι τοΰ λίθου 
μορφών, μακρόν οφιν έ'ρποντα, έπί επικλινούς έπι
φανείας, σταυροειδές σημεΐον ύπό τήν κεφαλήν 
τοϋ τέρατος, ή άλλην μορφήν έχουσαν κορμόν μέν 
όφεως, τέσσαρας δέ άνθρωπίνους πόδας καί και- 
φαλήν Αιγυπτίου ;

Έν δσω κατερχόμεθα, τά άναρίθμητα ταϋτα 
παραδοξα προσπίπτουσιν είς τούς όφθαλμούς ήμών 
πανταχόθεν.

Ένίοτε τά έπί τών λίθων γεγλυμμένα έ'ρποντα 
συσπειρώνται είς εύφυεϊς δακτυλίους. Άνθρωποί 
τινες έκράτουν όπλα έτοιμοι πρός έπίθεσιν.Θεοί, 
μέ ούχί άνθρωπίνους μορφάς, συνήρχοντο καί συν- 
διελέγοντο περί τίνος. Είς τό φώς τών ύπό τών 
Φελλάχων φερομένων δάδων, σκιαί, έν είδει ιερο
γλυφικών επιγραφών μετά διαφόρου διευθύνσεως 
έξεϊχον έκ τοΰ προσφιλούς αύταΐς σκότους. Αί 
απαθείς κατατομαί έξετείνοντο κατά μήκος τοΰ 
διαταραχθέντος ύπογείου. Αί έπϊ τών τοίχων 
είκονιζόμεναι μούμιαι έκειντο κατά σειράν έπί 
τής οριζοντίου λωρίδος οφιοειδούς χρώματος, 
στηριζομένης έπί τών τερατωδών άκρων σκελε
τού.

Ότέ μέν άνωθεν αύτής ότέ δέ άνωθεν τού σκό
τους άλλου τινός άηδοϋς πράγματος έφαίνετο ώς 
άναφυεϊσα μετ’ αύτοΰ κεφαλή ιθαγενούς.

Καί πάντα ταϋτα δέν εινε οπτική άπατη, δέν 
εινε άποκυήματα τής εξημμένης ήμών φαντασί
ας έν τή περιστοιχιζούση ήμάς σκοτϊα' ούχί, ό 
κόσμος ούτος πράγματι έζη κα1. έθεώρει τούς έπι- 

σκέπτας τοϋ τάφου τοϋ Σέτη, είνε έργον τών 
άρχαίων σοφών, έκτέλεσις αγνώστων καλλιτε
χνών, άνταύγεια πολύπλοκου καί άκαταλή- 
πτου πολιτισμού.

Εικόνες τινές φαίνονται άνεστραμμέναι,άλλαι 
ήμιεφθαρμέναι καί άλλαι μετά χειρών δεδεμέ
νων όπισθεν ή στερούμεναι χειρών. Πολλά τών 
όντων τούτων,προδήλως, μετ ευκολίας καί φυ- 
σικώτατα έπικάθηνται έπϊ τών τεράτων τούτων, 
κρατούμενα έκ τών άπεχθών αύτών λεπίων. Μέ- 
λαινά τις κεφαλή μούμιας είνε έσκαλισμένη έν 
ήμικυκλίω καί έντός αύτοΰ υπάρχει σταυρός. 
Βαθμηδόν χάνεις μάλιστα τήν δύναμιν νά άντι- 
ληφθής τάς διαφερούσας λεπτομέρειας. Τό πλή
θος τών έντυπώσεων καταθλίβει τήν μνήμην.

Άλλά τέλος πάντων ποια ή έννοια τών ει- 
κονιζομένων ; Έκεϊ ύπάρχει παράστασις πλοίου, 
έφ ’ ού ό θανών μεταβαίνει έκ δυσμών (διά τών 
ύποχθονίων τοϋ Νείλου) πρός τήν Ήώ. Καί τ1. 
δέν θαυμάζει τις έν έκείνω τώ σκότει ! ΊΙ 
θρησκεία διδάσκει οτι, παν ό,τι φαίνεται έκεϊ 
είνε πραγματικώτατον: ή ψυχή ώς νά συνηντάτο 
άληθώς είς τό μέρος τοΰτο μετά τών διαφόρων 
θείων δυνάμεων, ύφισταμένη άπροσδοκήτους καϊ 
άπαισίας επιδράσεις.

Αί άρχαιότεραι έστεμμέναι θεότητες έπαρου- 
σιάζοντο άλλως τε ώς κακοποιά πνεύματα.

Οί άποθανόντες ώφειλον νά γνωρίσωσι τί καί 
ποιος θά παρουσιασθή πρός αυτούς είς τόν πέραν 
τοϋ τάφου κόσμον. Διά τοΰτο οί Ιερείς έμερίμνων 
περϊ τής επιπόλαιου παρατηρήσεως παρόμοιας 
φρίκης, έπεκαλοϋντο είς βοήθειαν τήν τέχνην 
καί, άν δυνάμεθα νά έκφρασθώμεν οΰτω,έξεικό- 
νιζον έπϊ τών τοίχων τών τάφων τήν σκοτεινήν 
διήγησιν περί τής περιπλανήσεως πέραν τών 
ορίων τής γής. Οί παρουσιασθέντες ένταϋθα 
δφεις έπροσωποίουν τήν πανταχόθεν ύφέρπου- 
σαν σκοτίαν και την μισητήν παρ' Αίγυπτίοις 
φθοράν.

Ώφειλον δραστηρίως νά παλαίσωσι πρός 
αύτούς, ν’ άναζητήσωσιν εύέλπιδας συμμάχους, 
οΰς άνεύρισκον μεταξύ ίσοθέων, έπεκαλοϋντο δι’ 
έξορκισμών, συνώδευον τήν ψυχήν είς τάς βα- 
σάνους της, καί έχάρασσον καί ταϋτα έν τώ 
τάφω.

’Ιδού, έν παραδείγματι, είκών Αιγύπτιας 
τινός Κίρκης (φερούσης άστεροϋφή γλαυκόχρουν 
έσθήτα), ήτις διά πέπλου στολίζει άπεχθές 
έρπετόν. Τό κάλλος καί ή άσχημία παρα- 
πλεύρως 1

Λέγουσιν ότι νεαρός τις ιθαγενής είσέδυσεν 
είς τόν τάφον τοΰ Σέτη καί διήλθεν ένταϋθα 
μίαν νύκτα. Τήν επαύριον εύρον αύτόν παρά- 
φρίνΧ·

Τι παράδοξον ! Ύπάρχουσι πράγματα δυνά- 
μενα νά συγχύσωσι τάς σταθερωτάτας διανοίας, 
όταν ύπεραισθητικαί εντυπώσεις έπιδρώσιν άμέ-

σως έπϊ τήν ψυχήν. Καί δέν είνε εύκολον νά < 
φαντασθή τις τί ήδύνατο νά παρουσιασθή εις ι 
τον πτωχόν Φελλάχον έν τφ ύπογείφ... [

Αστέρες τοεμοσβύνουσιν είς τήν οροφήν καϊ 
άνωθεν τών έπϊ τοΰ τοίχου διαφόρων δαιμόνιων. ι 

Είκονίζονται έπίσης φλόγες έν αίς (ώς έν ι 
καθαρτήριοι) έβασανίζοντο οί αμαρτωλοί.

Ναι, τούτο είνε ολόκληρος κόσμος, αφιερω
μένος είς τάς ιδέας δμιχλώδους πάλης καϊ 
έπιβαλλομένης ύπό τών περιστάσεων μετάνοιας, 
κόσμος δλόκληρος, οίονεϊ προσκληθείς νά έγκλεί- 
ση έν τώ κύκλω αύτοΰ, τόν μέγαν βασιλέα 
οστις έν τή ζωή διενοεϊτο δλως διάφορον τόν 
κόσμον. Έβλεπε τήν Συρίαν καί τήν Παλαι
στίνην τήν συνένωσιν αύτών μετά τής Αίγύ
πτου, τήν ΐδρυσιν έν αύταΐς οχυρωμάτων, τήν 
άνάπτυξιν τής συγκοινωνίας, τήν άποστολήν 
έκεϊ έμπιστευμένων προσώπων, πρός διοίκησιν. 
Είς τήν ματαιότητα τών τάσεων τούτων ό 
μονάρχης δέν έλησμόνησεν οτι τώ ήτοιμάζετο 
θέσις έν τή Θηβαϊκή νεκροπόλει καί παρώτρυνε 
τούς εργαζομένους, οΐτινες πράγματι έδείκνυον 
είς τοΰτο πολλάς γνώσεις καί χαρίσματα.

Σήμερον τό τελενταϊον τοΰτο άρκεϊ νά ίκα- 
νοποιήση τήν περιέργειαν τών άλλοδαπών, μετά 
τών έκ τοΰ αύτοΰ αίματος προγόνων τών όποιων 
δ Σέτη, άναμφιβόλως, ώς καϊ οί προκάτοχοι 
αύτοΰ, έπάλαιε κατά τάς συμπλοκάς πρός τάς 
άρείας φυλάς, διακλαδοθείσας τότε είς διάφορα 
μέρη τοϋ κόσμου καί έπιπιπτούσας κατά τοϋ 
παρά τόν Νείλον κράτους έκ τής Μικρά; Α
σίας, έκ τής ’Ιταλίας, έκ τής Λιβύης (έκ 
δυσμών).

Έν τώ πνιγηρέ» τοΰ ύπογείου σκότει άκροβ- 
σαι τήν διήγησιν τών Αιγυπτολόγων, ότι έν
ταϋθα άνευρέθησαν μεταξύ άλλων, έπιγραφαί, 
διαλαμβάνουσαι περί τής φρικώδους έξολοθρεύ- 
σεως τοϋ άνθρωπίνου γένους ύπό τής έξοργισθή- 
σης θεότητος.

Ό υιός τοΰ άτέρμονος ούρανοΰ «Νοϋ», ό 
κορυφαίος μεταξύ τοϋ δμίλου τών κοσμοκρατό
ρων, δ Θεός «Ρά» ήοξατο γηράσκων. Οί άν
θρωποι παρετήρησαν τούτο καί έφέροντο πρός 
αύτόν έμπα'.κτικώς. Τότε οί άλλοι θεοί, προσ- 
ελθόντες είς συνέδριον, κατέπεισαν αύτόν νά 
τιμωρήση τούς άσεβεϊς. Τό θειον βλέμμα τοϋ 
«Ρά» έγέννησε τήν θεάν Χατώρ. Αΰτη μετέβη 
καϊ άπεμάκρυνε τόν κίνδυνον. Έπϊ τέλους ό 
«Ρά» έδυσωπήθη, έσταμάτησε τήν σφαγήν καί 
κορεσθείς έκ τής γηινης άρχής, άνήγειρεν είς 
εαυτόν παράδεισον κα1. άνεπαύθη έπ1. τών νώ
των γιγαντώδους άγελάδος, ύπονοούσης τήν γήν.

Το τερατώδες τούτο μυθικόν ζώον, είκονι- 
ζόμενον έπί ιδιαιτέρου μέρους τοΰ τάφου τοΰ 
Σέτη, τοσοΰτον υψηλόν είχε τό άνάστημα, 
ώστε έκλονίζετο. Ό «Ρά» διέταξε τότε τόν 
θεόν «Σζοΰ» (τήν αίθερίαν έκτασιν), νά πλη-

σιάση καί ύποστηρίξη τήν θαυμασίαν βοΰν. ΤΙ 
παράστασις ή διαλαμβάνουσα περί τούτου, εύ- 
ρέθη έν τώ τάφω, όν ήμεϊς έπιθεωροΰμεν.

’Εκτός τοϋ «Σζοΰ» τό ζώον ύποστηρίζουσιν 
οκτώ έτι πρόσωπα, βοηθοί. Όποια βαθύτατη 
άρχαιότης πνέει έκ πάντων τούτων ! Ή θεά 
Χατώρ, ήτις έν γένει είνε ή προσωποποίησις 
τής άρχής τού έρωτος, είδος αιγυπτιακής Α
φροδίτης. ένταϋθα είνε ό\η τυφλή έκδίκησις. 
άνιλεής δήμιος. Μετά τήν άνατεθεϊσαν αύτή 
θανατικήν έκτέλεσιν, αΰτη κορέννυται αίματος 
καί οίνου καϊ αδυνατεί νά διακρίνη, ποΰ άκόμη 
κρύπτονται άνθρωποι. Μήπως τούτο δέν εϊνε 
λείψανον τών πρωτογενώς άγριων βλέψεων !

'Ενιαχού ή τοιχογραφία μόλις φαίνεται, πα- 
ριστώσα σχεδιαγραφήματά τινα μόνον δι’ έρυ- 
θράς μολυβδϊδος, άτινα έμειναν οΰτω διά παν
τός ημιτελή, άνεξήγητα. Ό θάνατος τοΰ Φα
ραώ, πιθανώς ήνάγκασε τούς έργαζομένους έν
ταϋθα νά διακόψωσιν αίφνιδίως τήν έργασίαν.

Έκ διαφόρων σημείων δύναται τις νά συμπε- 
ράνη, ότι ό τάφος έμελλε νά γίνη έτι βαθύτε
ρος,όπως έχη δ τεθνεώς είς είς τούς κόλπους τής 
γής πλειοτέραν ησυχίαν καϊ λήθην. Τό βάθος εί- 
σχορεϊ έντός τοΰ όρους.

Ό Πατήρ Ραμζή τοΰ Μεγάλου, φαίνεται έπω- 
φελήθη έκ τοϋ ύπογείου μεγάρου του. Αί θή- 
βαι καθίστατο πτωχαϊ καϊ παρήκμαζον. Οί άρ- 
παγες έσχον το θράσος νά είσδύσωσιν είς τούς 
θησαυρούς τών θειοτάτων τοΰ έθνους ίερών.Οί ιε
ρείς άπεφάσισαν νά σώσωσι τάς θείας τών βασι
λέων μούμιας έκ τής βεβηλώσεως, μετεκόμισαν 
κρύφα τούς νεκρούς είς ού μακράν άπέχοντα 
σπήλαια, έφύλαξαν ταύτας έκεϊ, έν τελεί τάς 

Γ—“ "' ι προέλαβον νά όδηγήσωσι 
διαδόχους αύτών είς τά ιερά ίχνη. Διά 

___ σήμερον, ώς θαύμα, κατόπιν δλοκλήρου 
σειράς έκατονταετηρίδων, τά περιφανή λεί— 
■I.wmw άναπαίνονται αύθις είς φώς, ήμεϊς δέ 

ν τών έςελθόντων έκ

έλησμόνησαν, ή δέν 
τούς 
τούτο 

άναφαίνονται αύθις εις φως, ημείς οε 
ίστάμεθα ένώπιον τών έςελθόντων έκ 

καί όλίγον καταληπτού

ψανα 
πάλιν 
τοΰ όλίγον προσιτού 
ήμϊν κόσμου.

Ό έκ κιτρινοχρόου άλαβάστρου τάφος τοϋ 
Σέτη, εύρεθεϊς ένταϋθα τόν 'Οκτώβριον τοϋ 
1817 έτους ύπό τοΰ φιλεπιστήμονος Βελτσόνη, 
μετηνέχθη είς Λονδϊνον. Τό σώμα τοϋ μονάρ
χου πρό τίνος χρόνου άνευρέθη έν μέσω τών 
γειτονικών όρέων. Έπϊ τοΰ κενού τάφου έκτος 
τών γλυφών ούδέν άλλο βλέπει τις.

Ό έκ τοϋ καύσωνος καί τών έντυπώσεων 
κάματος καθίσταται έπαισθητός.

Διά τών κυματιζομένων φώτων οί Φελλάχοι 
φωτίζουσι τήν άνοδον τών υψηλών ταξειδιωτών. 
Άκορέστως εισπνέεις τον άέρα αισθάνεσαι πόσον 
άπέχει άφ’ ήμών ή τοΰ έργου έποχή, όποια ά- 
βυσος χωρίζει ημάς άπό τής βαρβαρότητος καϊ 
τής σοφίας της.
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ΚαθήμεΟα παρά την εβοδον εχοντες ήμών τόν 
όμιλόν τών αγωγιατών ζαί τών σκεπτικών όνα- 
ρίων,τούς υποκίτρινους αμμολόφου; κα1. τάς άζ*ΐ- 
νας τάς διαχεούσας έπί τών άγονων περιχώρων 
άφόρητον λάμψιν. ΊΙ κλίιιας κάτω μαυρίζει δύο 
βήματα άφ’ήυ.ών, ούδενος πλέον την προσοχήν 
διεγείρουσα Πρό πολλού άρα γε, έν τώ πλησιε 
στίρω διαορόρεφ οί μυθικοί ίέρακες ήνοιγον τάς 
πτέρυγας κα'ι έτι πρότερον κατά μήκος τών τοί
χων ό δωδε ακέφαλο: πτερωτός ό ις άντικαθί- 
στα τούς άλλους, όλιγώτερον τερατώδεις άλλ ’ 
έκπέμποντας φλόγας όφεις;

(έπεται συνέχεια)

Μ ΑΘΗΜ ΑΤΙΚΗ 
ΕΚΠΛΗΞΙΣ

Προτεϊνατε είς τινα νά σάς γράφΐ} διά 
τριών 9 τόν μεγαλείτερον αριθμόν δστις 
δύναται νά γραφή δι’ αύτών. Βεβαίως δέν 
θά διστάση νά σάϊ, γράφη άμέσως 999-

"Αν δμως ό έοωτώμενος είνε μαθημα
τικός θά σας θέση ύπό τά δμματα τρία 9 
μετά τίνος μικρός τροποποιήσεως κατά 
τήν γραφήν καϊ θά έχη δίκαιον.

Θά θέση τά δύο φηφία ώς έκθέτας.
9 9»'

Σημαίνει δέ τούτο νά πολλαπλασιασθη 
τό 9 τόν έαυτόν του. είτα τό έξαγό- 
μενον έπί 9> τό νέον έξαγόμενον έπι 9 
καϊ οϋτω καθεξής έπϊ 9 φσράς’ ήτοι 
9X9—81,81X9 κλπ. Τό δέ ολικόν έξα
γόμενον νά πολλαπλασιασθη πάλιν κατά 
τόν αύτόν τρόπον 9 φοράς. Μαθηματι
κών, δηλαδή, θά είπωμεν δτι ό μεγαλεί- 
τερος αριθμός ό δυνάμενος νά γραφή διά 
τριών 9 είνε ή έννάτη δύναμις τής έν- 
νάτης δυνάμεως τοϋ 9·

Καϊ ποιον νομίζετε είνε τό εξαγόμενον 
τών πολλαπλασιασμών τοϋ ρ είς τήν 9”ν 
δύναμιν ; Είνε ό αριθμός 387,420,480.

Τό τελικόν λοιπόν έξαγόμενον θά είνε 
μάλλον Εκπληκτικόν, διότι πρέπει τόν ά- 
ριθμόν τούτον νά πολλαπλασιάσοιμεν 9 
φοράς κατά τόν ανωτέρω τρόπον! Ό πολ
λαπλασιασμός δέν είνε δύσκολος άλλ' είνε 
Απολογισμός όλίγον μάκρος έμπνέων τόν 
δισταγμόν. Τόσον μάκρος ώστε θά είνε 
σχεδόν έγκλημα νά ύποχρεοίση τις τινά 
νά τόν έπιχειρήσμ.

Ό κ- Laisant λέγει δτι ό μικρός ούτος 
αριθμός όύπό τών τριών 9 παριστάμενος, 
γραφόμενος κατά τήν δεκαδικήν άρίθμη-

σιν θά περιέχη 36g έκατομμύρια 692,128 
ψηφία αριθμητικά I

Ίνα γράφετε έπϊ μιας μόνης λωρίδος 
χάρτου τόν αριθμόν τούτον, ύποθέτοντες 
δτι έκαστον φηφίον καταλαμβάνει μήκος 
έπϊ τής λωρίδος 4 χιλιομέτρων, θά χρει- 
ασθϋτε λωρίδα μήκους ι,^Ί8 χιλιομέ
τρων,7 ι 8 μέτρων καϊ 61 2 χιλιοστομέτρων. 
Δηλαδή, μάλλον σνγκεκριμμένως, ή λω- 
ρϊς αύτη θά έχη μήκος 29a φοράς πε
ρίπου τό μήκος τής λεωφόρου Συγγροϋ.

Ό άπαιτούμενος χρόνος πρός γραφήν 
τοϋ άριθμοϋ τούτου, τεθέντος δτι άπαι- 
τεϊται Εν δευτερόλεπτον δι' έκαστον φη
φίον καϊ δτι έργάζεσθε ιο ώρας καθ’ ή
μέραν, είνε περίπου 28 έτη, μή έξαιρου- 
μένων τών Κυριακών καϊ ’Εορτών.

ΤΩ έκπληξις τών μαθηματικών 1
Μή προβαίνωμεν περαιτέρω.

<■). Σ. Β.

ΣΤΟ ΦΕΓΓΑΡΙ

Όιαν μέ βλέπη; λυπημένο 
μέ τη θωριά σου τήν άχνη, 

φεγγάρι μου Αγαπημένο, 
μοΰ βαλσαμόνεις την φυχή.

*

Καινούργια νιάτα μοΰ χαρίζεις, 
ελπίδες και παρηγοριά

καί ολοένα μέ γυρίζεις
στα περασμένα, στα παληά.

♦
Τρελλή άνάμνησις, παρθένα 

είνε οί πρώτοι οί παλμοί, 
μά θάβουνε τά περασμένα 

η λνπαις καί οί λογισμοί.

ΆΟήνηΰΐ ΜΙΛΤΩΝ ΒΙΤΑΛΗΣ

Πρό πολλοϋ ήδη έψευρέθη- 
σαν πλοία ύποβρύχια, άλλά 
δυστυχώς ή κατασκευή των δέν 
ήτο άκόμη τελεία καί επιτυ
χής, ώς άπεδείχθη έκ τών φο
βερών δυστυχημάτων 3 γαλ
λικών ύποβρυχίων, έξ ών τό 
τελευταϊον συνέβη έσχάτως 
τόν παρελ. Σεπτέμβριον, δτε 

. - κατεουθίσθη έν τώ όρμω τής

Βισέρτης τό Αουτέν, πνιγέντος άπαντος τοϋ πληρώματος του.'Ηδη έν 'Αμερική κατεσκευάσΘη τελειότερος τύπος ύποβρυχίου Ναρκοβόλου, βαπτισθέν 
«ή σηπία τοϋ Μπάρμπα-Σάμ». (Μπάρμπα-Σάμ άποκαλοΰνται χαϊδευτικώς αΐ Ήνωμ. 
Πολιτεΐαι). Καθειλκύσθη δέ έσχάτως εις τό Quincy, έπ! τοϋ Μιοσισιπή.

Τό ·Δ!»εριχχ«χ0Μ υποβρύχιον

Κατά τά τελευταία 
έτη εϊδομεν φοβερός 
καί μυθώδεις άκροβα- 
τικάς άσκήσεις. ώς 
τό Looping the Loop, 
τόν περιώνυμον πο
δηλάτην όστις διέ- 
τρεχε τόν κύκλον όρ- 
θίουπαμμεγίοτου τρο
χού καί τ,να άοιδόν 
δστις έν Παρισίοις 
καθ’ έκάστην είς τό 
«Φολί-Μπερζαΐρ» κα- 
ταπλακώνεται ύ

‘',' - r ''

ΤΡΟΜΕΡΑ ΠΤΗΣΙΣ^

Μεταςύ τών άλματωδώς τε- 
λειοποιουμένων άνακαλύψεων, 
είνε κα! τό πηδάλιον τού αε
ροστάτου. Ούτω εις τήν Γαλ 
λίαν έκτος τοΰ Σάντος Δυμών, 
τού διάσημου άεροπόρου, κα! 
έτερος ό κ. Lebaudy έφεϋρε 
τό άεροπόρον «Ή Πατρΐς» 
οπερ κατεσκευάσΘη διά λο
γαριασμόν τής Γαλλ. Κυβερ 
νήσεως κα! διά τοΰ όποιου δι· 
ήνυσε άπόσταοιν πλέον τών 
όγδοήκοντα μιλλίων.

πό μεγίστου αύτοκι- 
νήτου, έφ’ου έπιβαί- 
νουσιν έξ άτομα. Άλ
λά τό φοβερώτερον 
εινε τό Dare Devil 
καθ ’ δ τολμηρός ούτος 
’Αμερικανός πήδα ά
φοϋ διανύση έπ! πο
δηλάτου μικρόν ένα- 
έριον δρόμον, άπό ύ
ψους πλέον τών 26 
μέτρων έντός τοϋ κε
νού, ριπτόμενος έν
τός δεξαμενής ύδατος.

το iepo«6pov -tolkLebandy ή ·π».ρΐς
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ΘΕΡΙΝΗ ΝΓ= ΕΝ ΠΕΤΡΟΓΠΟΑΕΙ

ΗΤΟ περίπου ή έννάτη τής εσπέρας· ό 
ήλιος έδυε μεγαλοπρεπώς. Ό ήσυχος 

άνεμος όστις μάς ωθεί έκόλπωνε τό ΐστίον 
τό όποιον έκυμάτιζε μέ χάριν. Έντός ολί
γου ή σημαία, ήτις δεικνύει έκ τοϋ ύψους 
τοϋ αύτοκρατορικοϋ, άνακτόοου τήν παρου 
αίαν τοϋ μονάρχου, πίπτουσα άκίνητος κατά 
μήκος τοϋ ιστού ό όποιος τήν φέρει, έσή 
μανε τό τέλος τοϋ θορύβου. Οΐ ναϋται 
μας, διαταχθέντες, έλαβον τάς κώπας καί 
ήρχισαν νά κωπήλατώσι βραδέως.

Ούδέν σπανιώτερον, άλλ’ ούδέν μαγευ- 
τικώτερον άπό μίαν ώραίαν θερινήν νύκτα 
έν Πετρουπόλει- διότι άφ’ ένός μέν τό 
μακρόν τοϋ χειμώνος καί τό σπάνιον τών 
τοιούτων νυκτών ταΐς δίδει ιδιαίτερον Θέλ- 
γητρον καί τάς καθιστά έηιθύμητάς, άφ’ 
έτέρου δέ. ώς νομίζω, αύται εινε γλυκύ 
τεραι και ήσυχώτεραι άπό τάς νύκτας τών 
ώραιοτέρων κλιμάτων.

Ό ήλιος, όστις είς τάς εύκράτους ζώ 
νας, κλίνων πρός τήν δύσιν, δέν άφίνει κα 
τόπιν του παρά έν στιγμιαΐον λυκόφως, 
ένταΰθα διέρχεται σύρριζα πρός τήν γήν, 
ήτις φαίνεται άποσπωμένη άκουσίως. Ό δί
σκος του, περιστοιχισμένος ύπό άτμών 
έρυθροχρόων, περιστρέφεται, ώς δίφρος 
πυρπολούμενος. έπι τών αμαυρών δασών 
τά όποια πλαισιοϋσι τόν ορίζοντα, κα! αί 
άκτΐνες του. άντανακλώμεναι ύπό τών ύά 
λων τών ανακτόρων, δίδουσιν εΐς 
Θεατήν τήν ιδέαν γενικής πυρκαίάς.

Ο’ .—* ’ 
την βαθεΐαν κα! όχθσς άποκρήμ1 
τοΐς δίδουσιν όψιν άγρίαν. Ό 
έν τώ μέσω μεγαλοπρεπούς πόλεως. Τά 
διαυγή του υδατα έγγίζουν τήν χλοερόν 
ακτήν τών νήσων τάς οποίας περιβάλλει 
κα! καθ ’ όλην τήν έκτασιν τής πόλεως πε
ριλαμβάνεται ύπό δύο έκ γρανίτου παρα
λιών, αΐτινες εϊνε τόσον έπιμήκεις ώστε 
χάνονται έκ τών όφθαλρών τό τοιοϋτον 

'αλαμβανουένης υεναλο- 

τόν

Οΐ" μεγάλοι ποταμοί έχουσι συνήθως κοί-
....·. «-.a— i----- -  ινους αΐτινες

,, _ Νόβας ρέει
έν τώ μέσω μεγαλοπρεπούς πόλεως. Τά

ακτήν τών νήσων τάς οποίας περιβάλλει 
καί καθ’ όλην τήν έκτασιν τής πόλεως πε
ριλαμβάνεται ύπό δύο έκ γρανίτου παρα
λιών, αΐτινες εινε τόσον έπιμήκεις ώστε 
χάνονται έκ τών όφθαλρών τό τοιοϋτον 
εϊνε είδος τής έπαναλαμβανομένης μεγαλο
πρέπειας εΐς τάς τρεις μεγάλας διώρυγας, 
αΐτινες διαρρέουσι τήν πρωτεύουσαν τής

(*) Έγιάφη χατα τό 1814, δπίτε εξόριστος ών ηλ- 
Otv εΐς την Ρωσσίχν.

πρεπειας * εΐς τάς τρεις μεγάλας διώρυγας,

όποιας άδύνατον νά εύρη τις άλλαχοϋ τό 
δμοιον ή τήν άπομίμησιν.

Χίλιαι λέμβοι διασταυροϋνται κα! ‘αύλα- 
κοϋσι τό ΰδωρ καθ' όλας τάς διευθύνσεις- 
βλέπει τις μακρόθεν τά ζένα πλοία συμ- 
πτύσσοντα τά ιστία κα! άγκυροβολοΰντα. 
Μεταφέρουσιν ύπό τόν πόλον καρπούς τών 
κεκαυμένων ζωνών κα! πάντα τά προϊόντα 
τής οικουμένης. Τά μεγαλοπρεπή πτηνά 
τής ’Αμερικής άρμενίζουσιν έντός τοΰ 
Νέβα έπ! τών μικρών έκ πορτοκαλλεών 
δασών έπανευρίσκουσι φθάνοντα πάντας 
τούς καρπούς τής γενεθλίου των. Μετ’ ού 
πολύ ό βαθύπλουτος ρώσσος λαμβάνει τά 
πρό αύτοΰ κα! ρίπτει τόν χρυσόν, χωρίς 
νά λογαριάση, εΐς τόν άπληστον έμπορον.

Συνηντώμεθα άπό καιρού είς καιρόν πρός 
κομψοτάτας λέμβους τών όποιων εϊχον άπο- 
σύρη τάς κώπας καί αΐτινες άφίνοντο νά 
ώθώνται βραδέως ύπό τού ήσύχου ρεύμα
τος τών ώραίων ύδάτων. Οΐ κωπηλάται 
έψαλλον εθνικόν τι ασμα, ένώ οί κύριοί 
των άπελάμβανον έν σιωπή τοϋ ώραίου 
θεάματος κα! τής ησυχίας τής νυκτός.

Πλησίον ήμών μακρά λέμβος μετέφερε 
ταχέως γαμήλιον πομπήν πλουσίων έμπο
ρων. Κουβούκλιον πορφυροϋν, κεκοσμημέ- 
νον διά χρυσών κροσσών, έκάλυπτε τό νέον 
ζεύγος κα! τούς γονείς. Ρωσσική μουσική, 
τοποθετημένη μεταζύ δύο σειρών κωπη
λατών, έστελλε μακράν τόν ήχον τών θο
ρυβωδών σαλπίγγων της.

Ό έφιππος άνδριάς τοϋ Πέτρου Α'ύψοΰ- 
ται έπ! τής όχθης τοϋ Νέβα, είς μίαν τών 
έσχατιών τής έκτεταμένης πλατείας τοϋ 
Ισαάκ. Ή αύστηρά όψις του παρατηρεί 
τόν ποταμόν κα! φαίνεται άκόμη ώς νά 
έμψυχώνη τήν ναυτιλίαν ταύτην, τήν δη- 
μιουργηθεΐσαν ύπό τής ιδιοφυίας τοϋ Ιδρυ- 
τοϋ. Πάν ο,τι άκούει τις, πάν ό,τι βλέπει 
έπ! τοϋ μεγαλοπρεπούς αύτοΰ θεάτρου, δέν 
ύφίσταται, είμή έκ μιάς σκέψεως έκείνου 
όστις έκαμε νά έζέλθη έζ ένός έλους πλή
θος μεγαλοπρεπών μνημείων. Έπ! τών 
έρημων αύτών ακτών, άπό τών όποιων έφαί- 
νετο ότι ή φύσις άφήρεσε τήν ζωήν, ό 
Πέτρος ίδρυσε τήν πρωτεύουσάν του κα! 
έδημιούργησεν ύπηκόους, Ό φοβερός του 
βραχίων έκτείνεται άκόμη έπ! τών απογό
νων του, οϊτινες άτενίζουσι πρός τό σεβα
στόν ομοίωμα : βλέπει κα! δέν γνωρίζει έάν 
ή χαλύβδινη αύτη χειρ προστατεύει ή 
άπειλεΐ.

Καθ' όσον ή λέμβος μας άπεμακρύνετο, 
τό ασμα τών λεμβούχων κα! ό συγκεχυμέ
νος θόρυβος τής πόλεως έσβυνον άνεπαι- 
σθήτως. Ό ήλιος είχε κατέλθει ύπό τόν 

ορίζοντα· μεγαλοπρεπή σύννεφα διέχεον 
λάμψιν γλυκεΐαν, ημίφως έπίχρυσον μή δυ
νάμενον νά ζωγραφισθή κα! τό όποιον ού- 
δαμοΰ άλλαχοϋ εϊδον. Τό φώς κα! τό σκό
τος φαίνονται ένούμενα, ΐνα σχηματίσωσι 
τόν διαφανή πέπλον όστις καλύπτει τάς 
πεδιάδας ταύτας.

Έάν ό ούρανός, έν τή ώραιότητί του, 
μοϋ έπεφύλαττε μίαν τών τόσω σπανίων 
εν τή ζωή στιγμών, καθ’ άς ή καρδία κατα 
κλύζεται ύπό χαράς, ύπό έκτάκτου τινός 
κα! άπροσδοκήτου εύτυχίας, έάν σύζυγος, 
τέκνα, άδελφοί κεχωρισμένοι άπ'έμοϋ άπό 
μακροϋ κα! άνευ έλπίδος ούνενώσεως, έπρό- 
κειτο αίφνης νά μέ έναγκαλισθώσι, θά έπε
θύμουν, ναί, θά έπεθύμουν τούτο νά έγί- 
νετο μίαν τοιαύτην ώραίαν νύκτα, έπ! τών 
όχθών τοϋ Νέβα, έπ! παρουσία τών φιλο- 
ζένων τούτων ρώσσων.

Κ. Παπακωνσταντίνου

ψ ψ

ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΕΝΝΞΣΙΝ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ

Τήν γέννησίν σου καί πάλιν 
θά ψάλλω, Χριστέ μου. 
τίιν λάμψιν σου τίιν θεία 
θά ύμνήσω "Αγιέ μου!
Τόν θρόνον σου τόν μέγα, 
ποϋ περιβάλλει τόν ούρανό, 
θεάνθρωπέ μου!

'Στίιν γέννιισί οου αλλάζουνε 
Γή καί ούρανός στεφάνια, 
Εινε μεγάλιι έορτίι 
’Επάνω στά ούράνια. 
'Υμνολογούν οΐ άγγελοι 
μαζυ μέ τους άνθρώπους, 
Ώ ! άρα φθάνει Λ προσευχή 
είς τούς άγιους τόπους ;...

Σοφία Κ. Οικονομικού

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΙΕΣΚΟΒ

«·<Ι·ΙΙ·ΙΙ·<

Ό πατήρ τής νύμφης, δεν Ανέφερε τίποτε 
περί προικός, Αλλ' άντ’ αύτής, προοέφερεν είς 
τήν θυγατέρα τον δώρον δυσοίωτον, τδ όποιον 
ώς έμαθαν κατόπιν μειεβλήθη δλως διόλου.

Μετά τδ γεΰμα, ένώπιον δλων τών κεκλημέ- 
νων, περιέβαλε τδν λαιμόν της μέ πλ.ουοιώτα- 
τον έκ μαργαριτών περιδέραιον. Ημείς οί αν-' 
δρες έθαμβώθημεν και έσκέφθημεν: ιδού τδ 
καλλίτερου πόσον να κοστίζη αρά γε τδ περιδέ
ραιου αυτό.

Θά προήρχετο, ανευ Αμφιβολίας, εκ τής πα 
λαιάς έκείνης έποχής κατα τήν όποιαν οί άρι · 
στοκράται. έχοντες κατεπείγουσαν Ανάγκην χρη
μάτων δέν έστελλον τα πράγματά των είς τα 
ένεχυροδανειστήρια. Αλλ" άπηνϋννοντο είς το
κογλύφους, ώς <5 πατήρ τής Μάσιγκας.

Τδ περιδέραιου τοΰτο, παλ.αιοΰ ρυθμού, Απε- 
τελεΐτο έκ μαργαριτών, έκτάκτου λ.αμπρότητο;, 
οΐτινες Ιμεγεθύνοντο βαθμηδόν μέχρι τοΰ μέ
σου, δπου ευρίσκοντυ τρεις υπερμεγέθεις μελά
νες μαργαρίται εκθαμβωτικού μεγέθους καϊ λάμ-

, , -
Τδ λαμπρόν τούτο δώρον έξεμηδένιζεν, 'ένεκα 

τής πολυτελείας του, πάντα τά δώρα τοΰ Αδελ 
φού μου.

‘Ο πατήρ δΐδων αυτό είς τήν θυγατέρα του 
είπε πρδς αύτήν. ιι’Ιδον κόρη μου τύ δώρον 
μου. Οί μαργαρίται αύτοϊ δέν μεταβάλλον
ται ποτέ, και δέν θά κλαπώσι ποτέ. Εάν κατά 
τύχην συμβή τοΰτο ό κλέπτης δεν θά δυνηθή 
νά χαρή. Είνε αντικείμενον τδ όποιον θά δυνη- 
θής νά διαφύλαξης καθ’ δλον σου τδν βίον».

Άλλ’ αί , γυναίκες δλως διόλου διαφορετικά 
νπεδέχθησαν δώρον. Ή Μάσιγκα ήρχισε νά 
κλαίη, ή δέ σύζυγός μου μή δυναμένη νά κρα- 
τηθή έλαβε κατά μέρος τδν Νικόλαον Ίβάνο- 
βιτς καϊ έμέμφθη αυτόν ειποΰσα δτι δέν έπρεπε 
νά προσφέρη είς τήν θυγατέρα του μαργαρίτας, 
σύμβολ.ον δακρύων. Ούτος ήνέχθη τήν έπίπλη- 
ξιν ταύτην μετ’ Αγαθότητας, ενεν.α τής συγγένειας, 
Αλλ' Απηλλάγη δι’ ένός Αστεϊσμού. «.Αύτό. είπε, 
είνε μία Ανόητος πρόληψις καί έάν τις μοϊ έχά- 
ριζε τούς μαργαρίτας τούς όποιους ή πριγκή- 
πίσσα Γιουοούπωφ έ/γόραοεν Από τδν Γκοργ- 
κουμπυύς, θά τούς έδεχόμην ανευ δισταγμού.
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Καϊ έγι'ο έπίσης, κυρίαι μου, έγνώρισα είς τόν 
καιρόν μου δλας αύτάς τάς λεπτολογίας, και εί- 
ξεύρω τί πρέπει νά αποφεύγω μεν' ώς π. X- 
πρέπει νά δίδωμεν εις μίαν νεάνιδα κυάνους 
διότι. κατά τους Πέρσας, κατασκευάζονται εκ 
τών δοτών Ανθρώπων οί όποιοι άπέθανον έξ 
έρωτος και είς τάς εγγάμους πρέπει νά προσέ- 
χωμεν δπως μή προσφέρωμεν άμεθύστους έπϊ 
τών οποίων είνε χαραγμένα αβέλη έρωτος» άν και 
έχω προσφέρει πολλούς είς κυρίας, αί όποϊαι τους 
έδέχθησαν άνευ δισταγμού.

Ή σύζυγός μου έμειδίασε, έκεϊνος δε έξηκο- 
λούθησε.

« Θά προσπαθήσω νά προσφέρω και είς υμάς. 
"Οσον άφορφ, τούς μαργαρίτας εχομεν διάφορα 
εϊδη τοιούτων’ δλοι δέν συμβολίζουν δάκρυα. Οί 
μαργαρΐται τής Περσίας, οί όποιοι ευρίο/.ονται 
έντός τής Έρυθράς Θαλάσσης, καί οί τών γλυ
κέων υδάτων. Οί τελευταίοι ούτοι δεν φέρουσι 
έπί παροδείγματι δυστυχίαν. Ή αισθηματική 
Μαρία Στούαρτ μόνον τοιούτου είδους μαργα
ρίτας είχε και τους ήλίενεν έκ τών ποταμών 
τής Σκωτίας. Άλλά δέν τής έφεραν ευτυχίαν. 
Γνωρίζω τί πρέπει κανείς νά προσφέρη.

Είνε δώρον τδ όποιον έκαμα είς δλας τάς 
θυγατέρας μου και τδ όποιον σάς ίξέπληξε 
τόσον. Αιά τοΰτο δέν θά δώσω «βέλη έρωτος» 
άλλά τδν γαλήνιον «λίθον τής σελήνης». Σύ 
δέ κόρη μου μή κί.αίης πλέον και προσπάθη- 
σον νά άφήοης αυτήν τήν πρόληψιν' είνε άνόη- 
τος. Τήν έπομένην τοΰ γάμου σου, θά σοΰ φα
νερώσω τδ μυστικόν τών μαργαριτών αυτών και 
θά ίδής οτι δέν υπάρχει κάνεις λόγος νά φοβή- 
σαι τάς άνοήτους αύτάς προλήψεις».— Καϊ αί 
δύο καθησύχασαν.

Ό άδελφός μου ένυμφεύθη τήν Μάσιγκαν 
μετά τά Θεοφάνεια, τήν δ' έπομένην, ή σύζυ
γός μου καϊ έγώ, μετέβημεν προς έπίσκεψιν τών 
νεονύμφων.

V.

Μόλις ειχον ίγερθή καϊ ευρίσκοντο άμφότε- 
ροι είς μίαν ιδιαζόντως εΰθυμον πνευματικήν 
διάθεσιν. Ό άδελφός μου ήλθεν ό ίδιος νά μάς 
άνοΙξη τήν θύραν τοΰ διαμερίσματος τό όποιον 
είχε κρατήσει είς τδ ξενοδοχεΐον διά τήν ήμέραν 
τών γόμων του. Ηλθε πρός ημάς μειδιών και 
μέ τό πρόσωπον Ακτινοβολούν.

Τοΰτο, μοΰ υπενθύμισε παλαιόν μυθιστόρημα, 
έν τώ δποίφ ό γαμβρός παρεφρόνησεν έκ τής 
ευτυχίας. Τό είπον είς τόν άδελφόν μου δστις 
μοΰ άπήντησε: « Έπίστευες δτι θά μοϊ συνέβαινε 
τοιοΰτον τι άπροσδόκητον! Ή συζυγική μου 
ζωή ήτις άρχίζει σήμερον, μοΰ έφερε όχι μόνον 
ύλην τήν ευτυχίαν τήν όποιαν άνέμενον έκ τής 
προσφιλούς συζύγου μου, άλλά άκόμη μίαν

άπροσδόκητον έκπληξιν έκ μέρους τοΰ πενθε- 
ροϋ μου».

— Τί σοΰ συνέβη λοιπόν ;
— Είσέλθετε, θά σάς διηγηθώ.
Ή σύζυγός μου, μοϊ έψιθύρισε : «Χωρίς 

άλλο ό παλιόγερος τούς ήπάτησε».
— Αυτό δέν άποβλέπει έμέ, άπήντησα.
Είσήλθομεν. Ό άδελφός μου μοϊ έτεινε έπι- 

στολικόν δελτάριον τό όποιον είχε λάβει μέ τό 
πρώτον ταχυδρομεών και άνεγνώσαμεν τδ άκό- 
λουθον: «Μή θεωρήσης τούς μαργαρίτας ώς 
κακόν οιωνόν, διότι είνε ψευδείς».

Ή σύζυγός μου έρρίφθη έπί τίνος καθίσματος.
— 7Α ! τόν πανονργον, άνέκραξεν.
Άλλ. ’ ό άδελφός μου μάς έδειξε διά κινήσεως 

τής κεφαλής τό δωμάτων οπού ή Μάσιγκα ένε- 
δύετο, καϊ είπε: « Άπατάσαι. Ό πενθερός μου 
έφέρθη ίντιμότατα. “Ελαβον τήν έπιστολήν του. 
τήν άνέγνωοα καϊ ήρχισα νά γελώ........Τί έντύ-
πωσιν, ήδύνατο νά μοΰ κάμη αύτό; Αέν έζή- 
τησα προίκα, άλλά σύζυγον, έπομένως καθόλου 
δέν έλυπήθην άν οί μαργαρΐται έτυχον νά είνε 
ψευδείς. Έάν τό περιδέραιον άξίζει 300 ρού
βλια άντί 30,000, μοΰ είνε δλως διόλου άδιά- 
φορον. Αρκεί ή σύζυγός μου νά είνε ευτυχής.... 
’Έν μόνον πράγμα μέ άπησχόλει, πώς νά τό είπώ 
είς τήν Μάσιγκαν. Έσυλλογιζόμην τό πράγμα, 
έχων τδ πρόσωπον έστρομμένον πρός τό παρά- 
θυρον' χωρίς νά άντιληφθώ δτι ή θύρα είχε 
μείνη ανοικτή. Στραφείς μετά τινας στιγμάς εί
δον όπισθεν τόν πενθερόν μου, κρατούντα κάτι 
έντός τοΰ μανδύλιόν του.

— Καλημέρα γαμβρέ μου, είπεν.
Έπροχώρησα καϊ έναγκαλιζόμεαος αυτόν τφ 

λέγω.
— Πολύ παράξενον ήμεϊς ήτοιμαζόμεθα νά 

έλθω μεν είς σας, άλλά τό νά έλθητε σείς, άν 
καϊ παρά τά έθιμα, δεικνύει καλωσύνην καί ευ
γένειαν έκ μέρους σας.

— Ελα, &; άφήσωμεν τάς φιλοφρήσεις. δέν 
εϊμεθα ξένοι. Έρχομαι άπό τήν έκκλησσίαν. δπου 
προσηυχήθην καϊ διά σάς καϊ σάς φέρω άντί- 
δωρον.

Πάλιν ένηγκαλίσθην αύτόν.
— Έλαβες τήν επιστολήν μου, ήρώτηοε;
— Βεβαίως, είπον καί ήρχίσα νά γελώ.
— Αιατί γελάς, είπε.
— Τί πρέπει λοιπόν νά κάμω; ήτο πολύ...
— Άστεΐον;
— Βεβαίως.
— Μοΰ δίδεις σέ παρακαλώ τούς μαργαρίτας ; 
Τό περιδέραιον ενρίσκετο έντός τής θήκης του 

έπί τίνος τραπέζης, τοΰ τό έδωκα.
— “Εχεις μεγεθυντικόν φακόν;
~ “Οχι.
— Αέν πειράζει, Zy<b έχω’ φέρω πάντοτε 

μαζί μου ένα τοιοΰτον έκ παλαιάς συνήθειας.

Λάβε τδν κόπον νά παρατηρήσης τήν πόρπην.
— Αιατί αύτό;
— Τί σέ μέλλει, κύτταξε' θά νομίζεις βεβαίως 

δτι σέ ήπάτησα.
— Αέν τδ πιστεύω.
— Καλά λοιπόν κύτταξε, κύτταξε.
“Ελαβον τδν φακόν καϊ παρετήρησα' έπϊ τής 

πόρπης, είς τδ άφανέστερον μέρος, ήτο έγκε- 
χαραγμένη ή λίξις : Bourguignon.

— Έπείσθης τώρα δτι οί μαργαρΐται αύτοϊ 
είνε ψευδείς, είπε ;

— Τό βλέπω.
— Καϊ τί θά μοΰ είπής τώρα;
— Θά σάς είπω αύτό τδ όποιον έλεγον πρό 

τίνος, δτι αύτό όέν μέ ένδιαφέρει καθόλου, καϊ 
δένθά σάς κάμω είμήμίαν μόνον παράκληση·....

— Όμίλει, όμίλει.
— 'Επιτρέψατε νά μή είπω τίποτε έξ αύτών 

είς τήν Μάσιγκαν.
— Αιατί;
— Αιότι.......
— Όχι, είπε μου ποία είνε ή σκέψις σου. 

Αέν θέλεις νά τήν λυπήοης ;
— Όχι, ή αιτία είνε.. ..
— “Αλλο τι; »
— Λοιπόν, διότι δέν έπιθυμώ νά γεννηθή 

έν τή καρδίφ της κακόν αίσθημα πρός τόν πα
τέρα της.

— Πρός τδν πατέρα της;
— Ναί.
— Τώρα πλέον άπεχωρίσθη άπδ τδν πατέρα 

της καϊ έκεϊνο τδ όποιον τήν ένδιαφέρει περισ
σότερον είνε ό σύζυγός της

— Καθόλου, είπον, ή καρδία δέν είνε παν
δοχεών. Καθείς ευρίσκει τήν θέσιν του, και ή 
συζυγική πίστις δέν πρέπει νά παραγκωνίζω τήν 
υΐίκήν στοργήν. Έξ άλλου ό σύζυγος ό οποίος 
έπιθυμεΐ νά είνε εύτυχής πρέπει νά έκτιμά τήν 
σύζυγόν του. Καϊ πρός τόν σκοπόν αύτόν πρέ
πει νά προσπαθή δπως διατηρή τήν άγάπην καϊ 
τό σέβας αύτής πρδς τούς γονείς της.

— Όποια λογική !
Είπε καϊ έμεινε σιωπηλός τυμπανίζων διά 

τών δακτύλων του έπί τίνος καθίσματος' μετά 
τινας στιγμάς ήγέρθη λέγων.

— Έδημιούργησα, άγαπητέ μου γαμβρέ, τήν 
σημερινήν μου θέσιν διά διαφόρων τρόπων. Οί
τρόποι ούτοι, άπδ άπόψεως ύψηλοτέρας, κάθε 
άλλο ήσαν ή Αξιέπαινοι, άλλά σύμφωνοι μέ τήν 
έποχήν μου, καϊ έπειτα δέν ήδυνάμην νά πλου
τίσω άλλέως. Αέν έχω πολλήν εμπιστοσύνην είς 
τήν Ανθρωπότητα. Ό έρως, κατά τήν γνώμην 
μου, δέν ύπήρξεν άλλο τι παρά μία ύπόκρισις, 
καί έπείοθην δτι σήμερον δλοι ζητούν τδ χρήμα. 
Αέν έδωκα τίποτε είς τούς γαμβρούς μου, καϊ 
έκεϊνο τό όποιον άνέμενον έπραγματοποιήθη. 
’Εθύμωσαν μέ έμέ καϊ άπηγόρευσαν είς τάς συ

ζύγους των νά μέ έπισκέπτωνται. Αέν είξεύρω 
άν έγώ ή έκεϊνοι έφέρθησαν εύγενέστερον ! Έγώ 
μέν δέν τοϊς δίδω χρήματα, έκεϊνοι δέ συντε
λούν εις τήν δυστυχίαν αγαθών καϊ εύαισθήτων 
καρδιών. Καϊ αύτοϊ μέν δέν θά πάρουν προίκα, 
ένώ είς σέ θά δώσω. Ναί θά σοΰ δώσω, καί 
μάλιστα αύτήν τήν οτιγμύμι ! ‘Ιδού κύτταξε.

Ό άδελφός μου μοϊ έδειξε τρία τραπεζογραμ
μάτια έκ πεντήκοντα χιλιάδων ρουβλίων έκαστον.

— ‘Αδύνατον, είπον, δλον αύτό το χρήμα 
άνήκει είς τήν σύζυγόν σου',

— “Οχι, άπήντησεν ό άδελφός μου, έδωκεν
είς τήν Μάσιγκαν πεντήκοντα χιλιάδας ρούβλια, 
καϊ έγώ τοΰ είπον. «Είξεύρεις Νικόλαε Ίβά- 
νοβιτς, οτι αυτό είνε πολύ λεπτόν ζήτημα.......
Ή Μάσιγκα θά έχης τύψεις συνειδότος δεχό
μενη προίκα τήν όποιαν αί άδελφαί της δέν έλα- 
βον. Τοΰτο θά προκαλέση χωρίς άλλο φθόνον 
μεταξύ των. “Οχι κρατήσατε τά χρήματα καί .. 
άργότερον, έάν κατ’ ευτυχίαν συμφιλιωθήτε μετά 
τών θυγατέρων σας. τότε, θά δώσητε καϊ είς 
τάς τρεις τό άναλογοΰν μερίδιον καϊ τοιουτοτρό
πως δλοι θά είνε εύχαριστημένοι.... Αέν πρέ
πει νά εϊμεθα οί μόνοι προνομιούχοι».

Ήγέρθη έκ νέου, περιεπάτησε κατά μήκος 
καϊ πλάτος τής αιθούσης, καϊ προχωρών πρδς 
τήν θύραν τής αιθούσης τοΰ ύπνου έκραξε «Μά- 
σιγκα».

Ή Μάσιγκα είσήλθε φέρουσα κοιτωνίτην.
— Σέ συγχαίρω, τής είπε. 
Έκείνη έ]σπάοθη τήν χεΐρα του.
— Επιθυμείς λοιπόν νά είσαι εύτυχής ;
— Βεβαίως τδ έπιθυμώ μπαμπά, καί... έλ- 

πίζω δτι θά είμαι.
— Καλά.... έξέλεξες καλόν σύζυγον κόρη μου.
— Αέν τόν έξέλεξα, πάτερ μου, ύ Θεός μοΰ 

τόν έδωκε !
— Καλά, καλά, ό Θεός έδωκε, ίγώ δέ θά 

προσθέσω. Θέλω νά προσθέσω τήν εύτυχίαν. 
'ΐδού τρία τραπεζογραμμάτια δμοια' έν διά σέ 
καϊ τά άλλ.α δύο διά τάς άδβλφάς σου. Αώσε τα 
σύ ή ιδία, λέγουσα δτι σύ ταΐς δίδεις αύτύ τδ 
δώρον.

— Μπαμπά!
Ή Μάσιγκα έρρίφθη είς τδν τράχηλόν του, 

έπειτα, αίφνιδίως, έρρίφθη κατά γής καϊ κλ.αί- 
ουσα ίκ χαράς ένηγκαλίσθη τά γόνατα τοΰ πα- 
τρός της, δστις έπίσης έκλαιε.

— Έγέρθητι, είπε, είσαι πλέον «πριγκή- 
πισσα» δπως λέγει ύ λαός’ δέν πρέπει νά προσ- 
κλίνης ίνώπιόν μου.

— Άλλ' είμαι τόσον εύτυχής .... διά τάς 
άδελφός μου.

— “Ε ! τόσον τό καλλίτερον.... καί ίγώ ίπί- 
σης είμαι τόσον εύτυχής ! Βλέπεις τώρα δέν 
έχεις τίποτε νά φοβήσαι ίκ τών μαργαριτών. 
Ήλθα νά σοΰ φανερώσω έν μυστικόν. Οί μαρ-

ίίί
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γαρΐται τους όποιους σοι έδωκα εινε ψευδείς. 
Πρό πολλοΰ καιρού επιστήθιος φίλος τους έχρη- 
σιποίησεν δπως μέ Απατήση και δέν ήτο απλούς 
θνητός, διότι κατήγετο απ’ ευθείας εκ τών Ροϋρικ 
και τών Γκεντιμίνοβιτς." Οσον Αφορά σέ, Απέκτη
σες σύζυγον ειλικρινή καί αδολον. Νά τον Απατήση 
τις θα ητο έγκλημα, η καρδία δέν Αντέχει.

— Ή διήγησίς μου έτελείωοεν, είπεν ό διη
γούμενος, καί πιστεύω δτι δέν άπατώμαι φρο- 
νών δτι παρά την πηγήν καί την αύθεντικότητά 
της άνταποκρίιειαι τελείως πρός τό πρόγραμμα 
καί τό έκ παραδόσεως τύπον τών διηγημά
των τών Χριστουγέννων.

Καίτη ΙΙαπαχωνσταντΙνου

ΩΦΕΛΙΜΑΙ ΓΝΩΣΕΙΣ

Αραβικόν κόμι τεννητόν.
’Επειδή ή τιμή τοΰ Αραβικού κόμεως ύψώθη 

οημαιτικώς εσχάτως, έσκέφθησαν να τό Αντι- 
καταστήσωσι διά τεχνητού. Ιδού δέ καί δ τρό
πος τής παρασκευής του. Μιγνύομεν 10 χιλιό
γραμμα κόκκων λινού μετά 8 χιλιογρ. θειίκοΰ 
δξέως καί 10 λιτρών ύδατος, άτινα βράζωμεν 
έπί 3-4 ώρας. Κατόπιν διηθοΰμεν τό ύγρόν καί 
προοθέτομεν οινόπνευμα τετράκις πλέον τοΰ έ- 
ναπομείναττος ποσού μετά τήν βράσιν τοΰ μίγ
ματος. Συλλέγομεν τότε ..τό κατακάθισμα, τό 
πλύνομεν κα'ι ξηραίνομεν. Τό παραχθέν είτε ά
μορφος καί αχρους κόνις Ανούσιος κα! άοσμος 
καί ήτις μιγνυομένη μεθ' ύδατος παράγει κολ
λώδες τι μίγμα.
Κάλαμος uh καιόμενος.

'Λσ^αέώς δυνάμενα ία καταστήσωμεν τάς 
καλάμινους στέγας τών καλυβών, Αποθηκών 
κτλ. Αντιεμπριστηκάς ,τή βοήθεια τοΰ εξής τρόπου.

Σχηματίζομεν μίγμα έξ 7 μερών γής άρ >υ 
λώδους, 1 μέρους άμμου, 1 μέρους κόπρου ίπ- 
πείου καί έιός μέρους Ασβέστου (μή έσβεσμέ- 
νης). Μιγνύομεν τό δλον μεθ' ύδατος έως δτου 
γίτη πηλός καί τόν ρίπτομεν έπι τών έκ καλά
μων στεγών, σχηματίζοντες έπ’ αυτών στρώμα 
πυκνόν, πάχους ένί,ς εκατοστόμετρου. Πρέπει δ
μως νά φροντίσωμεν ώστε κϊ μή μείνωσι κενά 
χάσματα, έστω καί μικρά, καθόσον τό έργον δέν 
θά γίνη τέλειον.
ΕνΟννόν Παράμετρον.

zltd τούς κατοικοΰνιας ίν τή έξοχή καί έχον
τας άμεσον Ανάγκην βαρομέτρου, ώς καί διά 
πάντα άρεοκόμενον νά καταγίνεται εις τοιαϋτα 
έργα έρασιτεχνικά, συνιστώμεν τήν Ακόλουθον 
κατασκευήν εύθηνοΰ βαρομέτρου.

Ααμβάνομεν φιάλην ήν καί ποματίζομεν Ερ
μητικώς διά φελλού. Διατρυποΰμεν τόν φελ
λόν καί περνώμεν διά τής δπής ύάλινον σωλήνα,

διαμέτρου 3 χιλιοστομέτρων περίπου καί μή
κους 50-60 έκατοστομέτρων. Δέον νά προσέ- 
ξωμεν δμως νά Εφαρμόζεται ό σωλήν Επί τοϋ 
φελλού ερμητικώς και rd βυθισθή έντός τής 
φιάλης κατά τά δύο τρίτα αυτής. θερμαίνομεν 
κατόπιν τήν φιάλην ελαφρώς διά νά διαστολή ό 
έν αύτή Αήρ, τή βοήθεια δέ χωνείου χύνομεν 
ύδωρ έντός τού οωλ.ήνος. Οΰτω τό ύδωρ θά 
είσέλθη έν τή φιάλη καί θά Ανέλθη έν τώ οω- 
λήνι εις τι σημεϊον. Τό βαρόμετρου είνε ήδη έ
τοιμον. “Αν ό καιρός είνε βροχερός τό έν τφ 
σωλ.ήνι ύδωρ άά Ανέλθη. Τό Αντίθετον δέ θέ
λει συμβή άν είνε καλός δ καιρός. 
Πρωτογενή «ίκεπάτίματα.

“Αν τύχη, δπερ Απευχόμεθα, νά μείτετε νύ
κτα τινα έν οιδηροδρόμω, άμάξη, πλοίφ ή έξοχή 
άνευ σκεπασμάτων Αρκετών καί αίσθάνεσθε άρ
κετά τό ψύχος είς τάς κνήμας σας καί τά γό
νατα, σας συνιστώμεν νά τά τυλίξετε καλώς 
διά τίνος έφημερίδος, ήν ίσως έχετε είς τό θυ· 
λάκιόν σας. Τούτο θέλετε νομίσει ώς γελοίοι· 
σκέπασμα καί έν τούτοις δέν θ' Αργήσετε >β 
αίσθανθήτε τά ευεργετικά Αποτελέσματά του, 
διότι δ χάρτης ώς έκ τής πυκνότητάς του 
κρατή μεταξύ αυτού καί τοϋ σώματος στρώμα 
θερμού άέρος μή δυνάμενον νά διαφύγη άν δέ 
πιοτεύσωμεν γαλλικήν τινα εφημερίδα, ύπάρ
χουσι πτωχοί διερχόμενοι τάς ψυχρός νύκτας 
ύπό τοιαϋτα χάρτινα σκεπάσματα.

-◄··►—
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Ή κ ό ρ ν ζ α.
Διά τήν θεραπείαν ταύτης γίνεται ιδία χρήσις 

διαφόρων κόνεων καί πομμάδων. Μεταξύ τών 
πολλών κόνεων Αρίστων συνιστώμεν τήν έξης.

Betol (είς λ.επτήν κόνιν) 2 γρ. 50 
Menthol............ 0 » 25 
Κοκαΐνη............................. 0 » 10
Κόνις καφέ καβουρδισμένου On 50 

Τό μίγμα δέον νά είνε δσω τό δυνατόν ομο
γενές. Δύνανται δέ δσοι δέν θέλουν νά κηλιδώ
νουν τά ρινόμακτρά των, ν’ Αντικαστήσουν τήν 
κόνιν τοΰ καφέ διά βισμουθίου ή κάμφορας.

Τό φάρμακου τοΰτο είνε πολύ άπλοΰν καί 
προτιμώτερον, διότι δύναται δ πάσχων παντα- 
χοΰ νά είσπνέη έκ τούιου διά τών ρωθώνων 
του, πράγμα τό όποίον δέν είνε δυνατόν νά 
κάμη διά τών άλλων θεραπειών.

Ετέρα δέ συνταγή τοιαύτης κόνεως. ακόμη 
ελαφρότερα, ώς μή ένέχουσα τόσην κοκαΐνην, 
είνε ή Ακόλουθος.

Salicylate de bismuth 15 γρ.
Camphre...................... 5 n
Chlorydrate de cocaine 0 » 50

Η ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΣ
Ή ‘Ωκεανογραφία, τήν όποιαν, πρό παντός, 

αί εύρύταται έρευναι κοϊ Ακατάβλητοι έργασίαι τών 
φυσιοδιφών Ανύψωσαν ώς Αληθή έπιστήμην, ευ
ρίσκει τώρα πολύτιμον Αρωγήν καί στάδιον ευρύ 
εις μίαν νέαν έφεύρεσιν, τήν ύποβρύχιαν φωτο

γραφίαν.
Μέχρι τοϋδε οί επιστήμονες, οί όποιοι ήθελον 

νά μελετήσουν τόν παράδοξον κόσμον τών ωκε
ανών, ήσαν υποχρεωμένοι ν' Αρν.ώνται είς τά 
σπάνια δείγματα, τά όποια έφερεν έκ βάθους 
χιλιάδων μέτρων τό δίκτυον τοϋ ώκεανογράφου. 
Άλλά τά δείγματα αύτά ήσαν έλάχιστα κατά 
τό μέγεθος καί τά τελειότερα ώκεανογροφικά 
όργανα δέν ήδύναντο ν’ Ανασύρουν έκ τών με
γάλων βυθών τούς ογκώδεις Αντιπροσώπους 
τής ζωής τοϋ έκεϊ κάτω κόσμου.

Έξ άλλου ούτε οί δϋται, ένεκα τής πιέσεως, 
δύνανται νά κατέλθωσιν Ακινδύνώς κάτω τών 
60 μέτρων ύπό τήν Επιφάνειαν τοϋ ύδατος, 
οΰτε τό Απτικόν δργανον τοΰ Ανθρώπου είνε 
τόσον τέλειον, ώστε νά διεισδύη Εντός τών ύδα- 
τίνων στρωμάτων είς βάθος μεγαλείτερον τών 
30 μέτρων. Καί είς πολλά σημεία τών Απε- 
ράντων θαλασσίων Εκτάσεατν ό πυθμήν Απέχει 
εννέα περίπου χιλιάδας μέτρα Από τής έπιφα
νείας.

Ούτως ή ώκεανογραφική έπιστήμη δέν έχει 
είμή Απελεϊς Ακόμη γνώσεις περί τοΰ σχήματος, 
τοϋ όγκου, τής μορφής, τοϋ είδους τών ζφων, 
τά όποια διαιτώνται είς τ’ Απύθμενα έκεΐνα 
σκοτεινά βάθη.

*
♦ ♦

Είς τό κεφάλαιον τούτο έρχεται νά βοηθήση

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
τήν ωκεανογραφίαν ή υποβρύχιος φωτογραφία. 
Ή Ανακάλυψις οφείλεται είς τόν Λουδοβίκον 
Μπουτάν, καθηγητήν τής Ζωολογικής Σχολής 
τοϋ Πανεπιστημίου τών Παρισίων. Κατ’ Αρχάς 
δ κ. Μπουτάν μετεχειρίοθη συνήθη φωτογρα
φικήν μηχανήν, διά τής όποιας, καταδοθείς είς τό 
ύδωρ, ήθέλησε νά φωτογραφήση τά ύπ’αύτό Αν
τικείμενα. Άλλά αί Αρνητικοί πλάκες άς έπέτυχε 
ήσαν σκοτεινά καί τόν έπεισαν,οτι πρέπει νά έξεύρη 
νέαν μέθοδον.

Έσκέφθη τότε ό Γάλλος επιστήμων, δτι όπως 
εις τάς έν τφ Αέρι φωτογραφίας, ό φακός τής 
μηχανής εύρίσκεται μεταξύ στρωμάτων άέρος, 
ίσως θά έπρεπε, καί διά τάς έν τή θαλάσση φω
τογραφίας, ό φακός νά εύρίσκεται ομοίως μεταξύ 
δύο στρωμάτων θαλάσσης. Επλ.ήρωσεν δθεν 
τόν σκοτεινόν θάλαμον τής φωτογραφικής μηχα
νής του μέ ύδωρ καί έδοκίμαοεν. Αύτήν δέ τήν 
φοράν επέτυχε καθόσον αί φωτογραφίαι ήσαν 
καθαροί.

Ούτως έτέθη ή πρώτη βάσις τής ύποβρυχίου 
φωτογραφίας, δι’ Αποστάσεις, έννοεϊται, όχι πολύ 
μεγάλος. Έν τούτοις τό στάδιον τής τελειοποιή- 
σεως είνε ευρύτατον. "Οπως τή βοήθεια τών λαμ
πών τοϋ μαγνησίου ι) τών ηλεκτρικών λαμπτήρων 
δυνάμεθα νά φωτογραφώμεν καί τήν νύκτα, είνε 
πιθανώτατον, δτι διά τών αυτών μέσων θά κα- 
τορθωθή ή φωτογραφική πλάξ ν' Αντιγράφη πι- 
στώς τά παράδοξα κήτη καί τέρατα,τά όποια ζοϋν 
είς τά μεγάλα βάθη, είς τά οποία μάς είνε Αδύ
νατον νά κατέλθωμεν.

Κ. . .

$ ΑΣΤΑΣΙΑ ®
"Οταν έκτυποΰσε αγνά 
ή καρδιά μου στή δική σου 
ύποσχέθης πώς αίών’α 
θ’ αγαπάς, εΐλικρινά.

■ν
Τό φεγγάρι τρέλλό γέλοιο 
σκόρπιζε άπό ‘ψηλά 
'ς αχτίδες χρυσωμέναις 
Αλησμόνηταις, δειλά.

ν·
Μάς έφύλαγεν Ακόμα 
τής νυκτός ή σιγαλιά 
δτον είδε νά μοϋ πέρνης 
τόσα τής καρδιάς φιλιά.

Καί δακρυσμένος σούλεγα .
— Άμα περάσουν χρόνια

θά λησμονήσης. Ένώ ού :
— Θά σ' Αγαπώ αιώνια!

ν-
Δυο μόνο έπεράσανε 
κα'ι ξέχασες πώς ζώ 
και ξέχασες πώς είπες : 
ιώΕγώ θά σ’ Αγαπώ η.

ν·
Καί τό φεγγάρι ντροπαλό 
νά δή τήν Απονιά σου 
περνά συγνεφιασμένο.
Πώς μοιάζει τής καρδιάς σου !

Μίλτων Βιτάλπς
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Διάλογοι τοΰ δρόμον.
— Βλέπεις αυτόν τόν κύριον, Καίτη ;

_ Λυτός φροντίζει νά σκουπίζη τά δάκρυα ό
λου τοΰ /κόσμου. . .

— "Α ! τόν καϋμένο ! Τί καλός ποΰ είνε . .
— Εινε έμπορος μανδηλ'ών!

ΊΙ κυρία (πρός την υπηρέτριαν).— Α
κριβή, έπλυνες καλά τά μήδια;

ΊΙ υπηρέτρια. Μάλιστα, κυρία. “Εβγαλα 
και επέταξα αυτά ποΰ είχαν μέσα καί ίκαθάρισα 
καλά τής άχιβάδες μέ τό σαπόΰνι.

ΊΙ κυρία ! . . .

Εις ένα χορόν ώραία κυρία θέλουσα νά 
πειράξη άσχημύν τινα, τώ είπε :

— Δέν χορεύετε, κύριε Φ ;
— Άδύνατον, κυρία μου ! Όλες ή ντάμες 

είνε πιασμένες !

Είς εν ποτοπωλείου.
— Μά νομίζω, φίλε μου, δτι είσε μέλος 

τοΰ άντιαλκοολικοΰ Συλλόγου. Πώς λοιπόν 
πίνεις ούζο μέ νερό ;

— Μέ συγχωρείς ! Πίνω νερό μέρνζο.

Αγγλικόν χιούμορ.
Παρά τφ φωτογράφε·}.
'Ο πελάτης. ’Εννοώ, εννοώ, θέλετε νά 

μοΰ είπήτε ότι πρέπει >ά μειδιώ δια νά έχω 
πρόσωπον εύχάριστον.

Ό φωτογράφος. Μάλιστα, συμφοιτώ. 
Άλλά θέλω >·ά σάς είπώ ότι πρέπει νά μοΰ 
πληρεόσητε τόν παλαιόν λογαριασμόν.

Ό πελάτης. Διατί;
Ό φωτογράφος. Διά νά έχω καί έγώ 

τύ πρόσωπον εύχάριστον !

Ένττπώσε,ς έκ τοΰ Βασιλικού Θεάτρου.
ΊΙ σύζυγος. Είδες καϋμένε Γιώργο ; 

’Ενώ ή κυρία Θ. ήτο τόσον γελαστή, ό σύζυ
γός της ήτο σκυθρωπός.

Ό σύζυγος. Δέν έκατάλαβες τί τρέχει ; 
Είχε άγοράσει άκριβά εισιτήρια καί δέν είμπο- 
ροΰσε νά τό λησμονήση.

Είς τό Δικαστήριον δικάζεται άνθρωπος 
δστις έδειρε τήν σύζυγόν του εν τή μέθη του.

'Ο πρόεδρος. Σοΰ συνιστώ, κατηγορού
μενε, δίαν πίνης νά μή βλέπης δτι γράφοιν τά 
ποτήρια είς τόν πυθμένα τους «Πιέτα όλο».

Ό κατηγορούμενος, Μή σάς μέλλει, 
κύριε πρόεδρε, είς τό εξής θά πίνεο μέ κλει
στά τά μάτια. . .

Είς εν κατάστημα δερμάτινων ειδών.
ΊΙ πελάτις (δεικνύουσα χρηματοφυλά- 

κιον έκ δέρματος κροκοδείλου). Είνε καλόν 
άρά γε ;

Ό καταστηματάρχης. Ά ! κυρία 
μου, είνε σιερεότατον, αιώνιον πράγμα. Όσοι 
ήγόρασαν έξ αυτών δέν άρχισαν νά Ζαναγο- 
ράσουν.

Είς έν έργοστάσιον^ πλαγγόνων ΰπάρχει^ή 
έξής δήλωσις έπι τής βπρίνας του :

α’Αντικαθιστώ μεν κεφαλάς».

— Τά έμαθες ; Είς τήν Γαλλίαν έβαλαν 
φόρον καί είς τούς έχοντας πιάνο !

— Μπά ! Τότε έπρεπε νά βάνουν καί είς 
τους ελέφαντας.

— Γιατί ;
— Διότι άπό τά δόντια τους καιασν.ειάζουν 

τά πλήκτρα τοΰ πιάνου

Εις τό τηλέφωνον.
— Κέντρον . . .
— Τί ζητείτε;
— Τόν άριθμόν 508.
—Είνε διατεθειμένος.
— Τόσο τό καλλίτερου. “Ηθελα κάποιον >« 

προσκαλέσω είς γεΰμα.

ΙΑί 4Αί ΙΑ* φ φ Φ

ΓΝΩΜΑΙ ΚΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ
■·Η·Μ·«·*

Οΐ έργάται τοΰ πνεύματος, είνε σκα
πανείς της άνθρωπότητος.

*
Εμπιστεύου είς τόν έαυτόν σου' μή 

έμπιστεύου όμως είς τούς άλλους.

*
Δίδε θάρρος είς τούς κατωτέρους σου 

τόσον, οσον νά μη τό φθάνουν.
★

Επιτηρεί περισσότερον τούς φίλους 
σου. παρά τού» έχθρούς σου, διότι οί

μέν είνε έγγύς σου. οί δέ μακράν σου.

*

Μή δίδεις άφορμήν νά σέ μισούν, 
δταν δέ σέ μισήσουν μή προσπαθείς νά 
σέ αγαπήσουν.

*

'Αγάπα είλικρινώε, άλλά και μίσει 
ομοίως-

*

“Εσο φιλαλήθης διά τόν έαυτόν σου 
καί εχέμυθος διά τούς άλλους.

*

Έσο δίκαιος καί δταν άκόμη άδικήσαι.

*

Δύο είδών φίλοι ύπάρχουν οί μέν οΐ 
τής δυστυχίας, οΐ δέ οί τής εύτυχίας· 
προσπάθησαν τούς μέν πρώτους νά μή 
άπωλέσης. τούς δέ δευτέρους νά έλατ- 
τώσης.

*
Προσπάθησον νά ομιλούν δι’ έσέ μετά 

τόν Θάνατόν σου, διότι πρό αύτοΰ θά 
ύπάρχη τό συμφέρον ή τής φιλίας ή 
τής έχθρας

Σοφίχ οίκονομϊ^ου

*

Τά σύννεφα Λμπορούν νά κρύφουν έν 
άστρον, άλλά τά σύννεφα θά περάσουν 
καί τό άστρον θά μείνη.

*

Ό σκεπτόμενος τήν ήτταν του, εινε 
νικημένος έκ τών προτέρων.

*

Διά νά κατωρθώσης μεγάλα πράγματα 
δέν αρκεί μόνον νά ένεργής, πρέπει καί 
ν' άγρυπνος· δέν άρκεΐ μόνον νά υπο
λογίζεις, πρέπει καί νά πιστεύης.

’Λνατόλ-Φρ&νς



Η ΦΥΣΙΣ

ΐΐΝΕΤΜΑΊΤΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
. ■/-·· ---------

’ -·■ 4Η. Μαγική είκών

Πόσα ζώα διακρίνετε Ιντδς τον δάσους τούτον;

<£9. Αίνιγμα
Το δνομά μου σύνολον 
πολλών δηλοΐ πραγμάτων 
καθώς κα'ι ή λέξις δάσος.
’Αλλ ’ άν μοΰ βγάλης, λντα μου, 
τδ πρώτον τών γραμμάτων 
θά μείνη ΐνας άσσος !

:;ο. Γρίφος
0 Μ 16 S είνε Π Ρ Σ Φ Λ 1

31. Φύρδην-Μήγδην
Σπανοκ— Σνραμο

Κκϊϋος

ΛΥΣΕΙΣ ΙΙΝΕΪΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Η ΤΕΥΧΟΥΣ

38. Εϊς τήν άνω δεξιάν γωνίαν της εικόνος. 
39. Φανός Σανός. 40. Παπεπίπαππος δύναται νά 
νπάρξη; 41- Ό δικηγόρος. 42.'Ο’Ιανουάριος 
είνε ψυχρός.

Αί/ται!—Έπ. Κυριακάκης έξ Αθηνών 5, 
I. Δράκου έκ Πειραιώς 3, Μαρία Φιλίππου εκ 
Πειραιώς 5, Μ. Σψυρής έκ Σύρου 4, Ριχάρ. 
Πανταζάκης έξ ‘Αθηνών 3.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

A. Α. Σικάγου. Προσεχώς γράφομεν άπαντώντες 
εις πληροφορίας σας.—ΑΙμ. Ε. ©εσααλονίκη. Δέν μάς 
έξηγήθητε καλώς δταν ήλθατε εις γραφεΐον μας μετά 
τοΰ κ. Φ. II. Τέλος δεχόμεθα μόνον εις τδ ήμισυ χά- 
Ϊιν ύμών καί διότι θέλετε φροντίσει καϊ δι' άλλους.

. Μ. Ροοτάδ. Ταχ. γράφομεν.— Τ. κα! Α. Νέαν 
Ύάρκην. Κληρωθέντας αριθμούς έστείλαμεν Ταχ. 

γράφομεν.— Θ. Κ. ΜιλΙτην. Ύπόλυπον έλήφθη εύ- 
χαριστοΰμεν.— Σ. Μ. Καρτούμ. Άναμένομεν κατά 
τήν ύπόσχεσίν σας.— Δ. Γ. ’Α δριανούπολιν.’Επι
στολή σας μετά λογ)σμοϋ και φρ. SO έλήφθη. Εύχα- 
ριστοΰμεν πολύ. Ταχ. γράφομε·..

ΕΚΔΟΣΕΙΣ
'Ο Έρβάρτος. Έξεδόθη έπιστασίη κα' 

δαπάνη τοΰ κ. Σ. Δουκάκη κατά μετάφροσιν 
τοΰ κ. Κ. Ααμπίρη. Είνε σύγγραμμα διδακτικώτα- 
τον καϊ ώφελιμώτατον, καθόσον δι’ ουτοΰ Υπο
δεικνύεται ή διά τής διδασκολίας αγωγή.

I.a ΛίοιινβΙΙο At lienee. “Ετος Β 
τεύχος Ιον, Ιανουάριου 1907. Paris.

ΙΙροελεγεϊον II. Μελά. Ποίημα υπό 
τοΰ Μακεδόνος Α. Έλευθεριάδου.

* ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ' ΤΗς'εΑΔΑΔΟς' 
ΕΝΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

ΊΙ 'Εθνική Τράπεζα δέχεται έντοκους καταθέσεις 
είς Τραπεζικά γραμμάτια καί εί; χρυσόν ήτοι φρ. καί 
λίρας στερλίνας άποδοτέας είς ωρισμένην προθεσμίαν 
ή διαρκώς Αί εις χρυσόν καταθέσεις καί οί τόκοι αυ
τών ρώνονται είς αύτό νόμισμα, εϊς δ έγένετο ή κα- 
τάθεις είς χρυσόν ή δι’ έπιταγής δψεως (chepue) έπί 
τοϋ εξωτερικού κατ’ έπιλογήν τοΰ ομολογιούχου.

Τό κεφάλαιον καί οί τόκοι οών δμολογιών πληρό- 
νονται έν τώ Κεντρικώ Καταστήμοτι καί τή αιτήσει 
τοΰ καταθέτου έν τοΐς ύποκαστήμασι τής Τραπέζη

Τόκοι καταθέσεων
1 1]2 τοϊς 010 κατ’ έτος διά κατ. 6 μηνών
2 » 01ο » » Β 1 έτους
2 Ι]2 » 0)0 > » Ίί 2 έτών
3 01ο > » 4 ετών
4 9 010 Β Β Β 5 ετών;

Αί όμολογίαι 
εκλογήν τ

τών εντόκων καταθέσεων έκδίοονιαι
κατ’ οΰ καταθέτου όνομαστί ή ανώνυμοι'ΞΕΝΟΔΟΧΕΐΟΝΗ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΤΑΝΙΑ 

ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΎΠΟΛΕΙ 
Δ Η Μ Ο ΣΘ· ΧΑΛΑΣ Διευθυντής

“Εξοχον ξενοδοχεΐον, ευρύχωρου, άνετου, κα
θαρόν, έπί τής ’μεγάλης όδοΰ τοΰ Πέραν, 
μετά λαμπροΰ εστιατορίου, μαγειρικής εκτάκτου

Περίποίησις καϊ καθαριότης μοναδική.

* ΜΕΓΑ ΕΛΑΗΝΙκόίΓκοϊΡΕΤόΝ ’ 
ΜΑΡΙΑΣ Κ. APB ΑΝΙΤΑΚΗ
Πλατεία Μοχάμετ “Αλη έν Άλεξανδρείμ

'Υποκατάστημα όδύς Ροσσέτης άριθ. S. 
Μετά πλήρους συλλογής αρωμάτων παχυμύ- 
ρων, ψηκτρών, σαπώνων, ευωδιών κτλ.

Περίποίησις μοναδική, προθυμία έκτακτος.

ΑΔΕΛΦΟΙ ΔΙΒΟΛΗ

mm no sitm
Έν Καΐρω

Υποκατάστημα έν Ζαγαίικίω
Τά σιγαρέτα ταϋτα φημίζονται διά τήν άρίστην 

αύτών ποιότητα καί κατασκευήν.
Έκτελεΐ πάάαν παραγγελίαν διά τό έάωτερικόν 

καί έξωτερικόν.
Ακρίβεια καί τελειότης. Δοκιμάσατε.

ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΙΙΜΑΤΩΝ "ΑΝΕΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ,, ΟΔΟΣ ΓΕΡΑΝΙΟΥ 44


