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ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΣΩΜΕΝ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΜΟΝ;

Ti ακόλουθο*  πιρ’σποΰόζστον άρθρο*  έόημοσάυστν 
έσχάτως τιρί το3 τόσο*  σπουδαίου ίσο*  καί ί*-  
διαφίροντος τούτου ζητήματος ό πολύς Φλαμ- 
μαριώ ι έ*  τω έγκριτο ήμτρησίφ φόλλω τώ*  Πα- 
ρισίων oLe Matin».

*
Έπιβεβαιώ, γράφει έν έπικεφαλίδι ό 

κ. Φλαμμαριών, τά φαινόμενα τού πνευ
ματισμού, άλλά δέν δύναμαι νά τά έξη- 
γήσω-

«Moi έκαμαν τήν τιμήν, λέγει,νά έρω- 
τήσουν διατί αρκετά μέγας αριθμός σο
φών ανθρώπων καί έπιστημόνων έμελέτη- 
σαν καί μελετούν τά περίεργα (φαινόμενα 
τοΰ πνευματισμού, ένώ άλλοι άρνοΰνται 
ταΰτα απολύτως. Θέλουσι δ’ άφ’ έτέρου 
νάμάθωσι, τί περί τούτον αληθές ύπάρ- 
χει, τί τό άναμφισβητήτως όρθόν έν τοΐς 
πράγμασι τούτοις καί όποια ή θεωρία της 
έπιστημονικής έξιιγήσεώς των.

Είς ταΰτα απαντώ ώς έξης :
Έν πρώτοις δέον νά σημειώσωμεν με

ταξύ τών σπουδαίως καταγινομένων καί 
έπασχολουμένων ήδη είς τά προβλήματα 
ταΰτα, τά φυσικώς ακατάβλητα πείρά 
ματα τοΰ κόμητος Γασπαρίνου καί τοΰ 
καθηγητοΰ Τουρύ έκ Γενεύης, τά τοΰ 
Βίκτωρος Οΰγγώ έν Γερσέϋ, τόσον κατα
πληκτικά δσον καί συγκινητικά, τά τής 
Διαλεκτικής Εταιρείας τοΰ Λονδίνου, 
τοΰ Λλεκτρολόγου Βάρλεΰ. τού δράστου 
τού πρώτου ύπερωκεανείου καλωδίου, 
τοΰ φυσιολόγου Βαλλάς, τοΰ δόκτορος 
Λαππόνι, τοΰ Σκιαπαρέλλη, διευθυντοΰ 
τοΰ αστεροσκοπείου τοΰ Μιλάνου, τοΰ 
Ζόλνερ, διευθυντοΰ τοΰ αστεροσκοπείου 

τής Λειφίας, τοΰ Φάρρο διευθυντοΰ τοΰ 
αστεροσκοπείου τοΰ Τουρίνου. τοΰ κα
θηγητοΰ Λοδγήρον, πρντάνεως τον Πα
νεπιστημίου τής Βερμιγχάμης, τοΰ δό
κτορος άαριέ, τοΰ κόμητος δε Ροκάς, τοΰ 
καθηγητοΰ Ρισσέ τού Βικτωριανού Σαρ- 
δυύ, τού Sully Prudhomme, τοΰ ’Ιουλίου 
Κλαρετή,τοΰ Άδόλφον Βρισσών,τοΰ κα 
θηγητού Δυκλώ, τοΰ χημικι.ΰ Curie, τού 
φυσιολόγου d’ Arsonval, τοΰ δόκτορος 
Maxwell κτλ ονομάτων σημαντικών καί 
σεβαστών, έν οίς θά Λδυνάμεθα νά σνγ· 
καταλέξωμεν λεγεώνα ολόκληρον. Παρά 
τούτους δμως δέον νά προσθέσωμεν καί 
πλείστονς ήττον διάσημους διερευνητάς, 
φυσιολόγους, καί φυσιοδίφας, σοφούς 
καί έπιστήμονας, οϊτινες καταγίνονται 
εις τήν άναζήτησιν καί έξέτασιν τών 
πνευματιστικών αύτών φαινομένων.

Ή περκφρόνηύις τών δυσπιότούντων
'Η δυσπιστία καί ή περιφρόνησις έξη- 

γοΰνται εύκόλως. Ίνα έπιδοθη τις κά
πως μετ’ έγκαρτερήσεως είς τοιαύτας 
αναζητήσεις, δέον πρωτίστως νά είναι 
περίεργος. Έπειδή δέ πάντες δέν 
είναι τοιούτοι,καθίσταται φυσικώς άπλού- 
στερον αύτοϊς ν’ άκολουθώσιν ήσύχως 
έκαστος τήν συνήθη αύτών ζωτικήν πο
ρείαν.

Δέον ώσαύτως νά έχη τις καιρόν νά 
διάθεση καί ούδείς τών έργατώντης σκέ- 
φεως έχει τοιοΰτον εύκαιρον. Επομένως 
απαιτείται κάποιον θάρρος, διότι ούδέν 
έν τώ κόσμω είναι τόσον απατηλόν, δσον 
ό ά.ιολλύμενος χρόνος. Όθεν τά φαινό
μενα ταΰτα είσϊ τόσον μυστηριώδη τό
σον άτακτα, φρούδα τόσον παράδοξα, τό
σον ακατανόητα, ή δέ άπάτη, ή παρα- 
ποίησις οί πάσης ρύσεως μυστικισμοϊ

I
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συναναμιγνύονται τοαοντον συνεχώς, ώ
στε Α άποθάρρυνσις έπέρχεται πολύ τα
χέως καί πας τις συλλογίζεται φυσικώς 
οπό άπολλύμενος οντω χρόιος Αδύνατο 
νά χρησιμοποιηθώ καλειτερον εις άλλο τι.

Δέον ώοαύτως διά νά έπιδοθή ης είς 
ταΰτα νά άδιαφορήση πρός τΑν γνώμην 
τοΰ κοινού, νά ζητήση τΑν αλήθειαν αύ
τών έν αύτή τη άληθεία καί νά έκλάβμ 
ταΰτα έν τη πραγματικότητί των.

Δέον επίσης ό πειραματιζόμενος νά έχη 
απόλυτον ανεξαρτησίαν, έντελή ελευθε
ρίαν πνεύματος, νά Ανε άπηλαγμένος 
παντός κλασικού δεσμού, δπερ συμβαί 
νει σπανίως μεταξύ τών έπιστημόνων.

Τά φαινόμενα ταΰτα, είπον, εΐσίν ακα
τανόητα. Ίδού τινά τά όποια άντελήφθην 
μετά βεβαιότατος —κα\ συχνάκις έφωτο- 
γράφησα—άπό πολλοϋ Αδη χρόνου, κα
θόσον Αρξάμην τών μελετών τούτων έν 
συντροφία μετά τοΰ Allan Kardak την ιό 
Νοέμβριον 1861... ήτοι πρό τεσσαρά
κοντα πέντε έτών.

Αί κινούμενοι τράπεζαι
Τράπεζά τις ζυγΐζουσα ιο, ιό, 2ο χι

λιόγραμμα καί πλέον δύναται νά έγερθή 
όλοκλήρως έκ τών ηοδών της, ν’ dncA 
σπασθή έντελώς τοΰ έδμφους, νά ύφωθή 
2ο, 3ο και 4° εκατοστά νφους καί πλέον, 
ύπό τΑν έπίδρασιν άγνωστου δυνάμεως, 
άπορεούσιις έκ τών πειραματιστών, κα- 
θημένων πέριξ αύτης και έχόντων τάς 
χεΐρας έπ ’ αύτής τοποθετημένος.

Έάν Λ τράπεζα ήτο σιδηρά, καί ειχυ 
μεν τάς χεΐρας περιβεβλημένας έκ μα
γνήτου, θά έκρίνομεν εύκόλως περί τού 
πράγματος, διότι θά είχομεν τΑν κλασι
κήν απλότητα νά πιστεύσωμεν, δτι τούτο 
έξηγείταιδιάτονρητού,opium facit dormire 
quia est in eovirtus dormitiva, ώς θά έλε- 
γεν ό Μολιέρος έν τή ’Ακαδημία έάν οί 
τριάκοντα έννέα πρώτοι άθάνατο'ι δέν έ- 
λησμόνουν νά τιμήσουν έαυτούς, προ- 
σφέοοντες αύτώ έδραν έν τή αίθυύσμ των.

’Αλλ’ έπειδή εΐσέτιδέν "έχαρακτηρίσα- 
μεν ούτε ώνομάσαμεν έτι τΑν έπενερ 
γοΰσαν ένταΰθα έλκτικΑν δύναμιν, δέν 
άποδεχόμεθα τήν άνύψωσιν ταύτην τής 
τραπέζης καί ΐνα τήν παραδεχθώμεν, 
άπαιτοΰμεν νά έπανίδωμεν τό πείραμα 
δεκάκις, έκατοντάκις καί δή νά τό φωτο- 
γραφήσωμεν, έπί τή βεβαιότητι δτι ή φω 
τογραφική πλάξ δέν θ’ άναπαράξζΐ άπά 
την η φαντασίαν τών έλλείπών "αισθή
σεων μυς.

Δέν είναι απολύτως αναγκαίου νά έγ- 

γίξωαεν τήν τράπεζαν, ί’να έγερθή. Έβε- 
βαιώθην—δπως δλοι οί άλλοι πείραμα- 
τισταί—δτι ή άνέγερσις δύναται νά γίνμ 
άν ευ ούδεμιάς έ π α φ ή ς. Τράπεζά 
τις δύναται νά στραφή, νά ύφωθή, νά 
κινηθη κτλ. χωρίς ούδείς νά τΑν έγγίσμ. 
Καί έάν έηιπάσωμεν ταύτην άνωθι διά 
αλεύρου, ούδείς τών δακτύλων μας θ' 
άφήση σημεία τής επαφής του.

Προφανές φαινόμενου
Διατί, έρωτώσι τινές, ένίοτε, γίνεται 

άποκλεισηκϋς χρήσις τραπέζης; Πιθα
νώς, διότι είναι τό μόνον έπιπλον πέριξ 
τοΰ όποιου εχομεν γενικώς τήν συνή
θειαν νά καθιιμεθα. ’Λαλά καί πάντα τά 
άλλα έπιπλα είσί κατάλληλα πρός τοιοΰ 
τον πειραματικόν σκοπόν.

Είναι γεγο' ός παρατηρηθέν καί έξα- 
κριβωθέν έπαναλαμβάνει, και ύπό τής 
φωτογραφίας. Δέν έπιδέχειαι δέ ούτε 
αντιρρήσεις, ούτε άμφιβολίας άλλ’ ούτε 
καί μέσος δρος είναι άποδεκτός. Όφεί- 
λομεν η νά το άρνηθώμεν ή νά τό πι 
στοποιήσωμεν. Καί άν τό άρνηθή ης, άρ 
νεΐται αύτήν τήν πραγματικότητα

Ή άνέγερσις τραπέζης ύπό τήν έπί 
δρασιν δυνάμεως άφ' ήμών άπορρεούσης 
ή περιστροφή τραπέζης άνευ έπαφής τών 
πειραματιστών, εϊσι γεγονότα έπιβεβαιω 
θέντα καί δοκιμασθέντα πλειστάκις, άπό 
τής έποχής τών πειραμάτων τού κόμη- 
τος Γ ασπαρίνου, ήτοι άπό ήμίσεως ήδη 
αίώνος καί πλέον. Καί έν τούτοις έξα- 
κολουθοόσι νά τά παραγνωρίζωσι, νά 
τά άρνώνται νά τά παρεξηγώσι καί πρέ
πει νά όμολογήσωμεν, δτι έάν αί τράπε 
ζαι εΐσίν ένίο .ε έλαφραί, τό ήμέτερον άν 
θρώπινον γένος είναι φυλή ολίγον βα
ρεία.

Ίδού έτερον έπιπλον, όγκώδης έδρα 
αιθούσης, ήτις ένώ συζητώ μετά τών πα- 
ρεστώτων περί τής έπενεργούσης εΐς τά 
φαινόμενα ταΰτα δυνάμεως, Λ έδρα αυτή 
κινείται άφ’ έαυτής, άλλάσσει θέσιν, 
διολισθαίνει έπί τού πατώματος καί έρ
χεται πρός με- Ώθώ ταύτην διά τού πο- 
οόςμου καί αντηέπανέρχεται. Τά πάντα 
δέ γίνονται έν πλήρει φωτί- Τίς ώθησε 
ταύτην ; Τις τήν έφερε πρός με ... Έ 
κείνο οπερ είναι βέβαιον, είναι δτι ού
δείς ήγγιζεν αύτήν καί δτι εύρίσκετο εΐς 
άποστασιν πλέον τοΰ ένός μέτρου άπό 
τοΰ πλησιεστέρου πειραματιστοϋ-

Όμοίως ακούονται κρότοι έν τή. τοα- 
Πέζη, έπί τών τοίχων, έν τώ όέρυ Καί 
οί κρότοι ούτοι αποκρίνονται εΐς έρωτή- 

νονταί εΐς έρωτήσεις. δηλοΰσι λέξεις, 
φράσεις, ιδέας καί ένίοτε μετ’ άλλοκότου 
φαντασίας. Ίδού έν παραδεΐγματι μία έκ 
τών φράσεων, ήτις μοί έδόθη διά μέσου 
τών κτύπων ένώ περιέφερον δείκτην έπί 
τοΰ άλφαβητου.
■Erdnerpmoc ed simrep erocne saptse suov 
enli uq snoitseuq sed ridnoforppa ruop 
tirps01’sap zetnemruot souven».

Ήρώτησα τήν άγ-ωστόν μοι ταύτην 
δύναμιν τί δηλοΐ ό γρίφος ούτος καί μοί 
άπαντά.

« Άνάγνωθι άντιΟτρόφως», δηλαδή έκ 
τοΰ τέλους τής γραφής καί όντως έλεγε :

«Ne vous tourmenlez pas Γ esprit pour 
approfondir des questions qu ’il ne vous est 
pas encore permis de comprendre».

Ήτοι :
«Μή βασανίζετε τό πνεύμα σας, έμβα- 

θύνοντες εΐς ζητήματα, άτινα δέν σάς έ 
πιτρέπονται έτι ν έννοήσητε »

('Enetai ιό τέλος) 
Έκ τοΰ Γαλλικού.

Φ. ΟρΙντεςης

·:· ❖ ·:·
ΑΣΜΑΤ1ΟΝ

Σκληρή,., μ’έπότιζεσ φαρμάκι 
Χωρίς ποτέ νά αέ λυπήσω I 
Έφυγα κ’ είπα μέ τό νοϋ μου 
Κοντά αου πειά νά μή γι ρίοω.. .

Φ
Γώρα έδώ οτήν ερημιά μου. 
Μέσα στό δάσος, μακρυά σου. 
Κάτι αισθάνομαι οτά στήθια 
Ποΰ δέν τό έννο^ωθα σιμά αου.

♦
Αύρες, τραγούδι, φως, αιθέρας, 
Στό νοΰ μοΰ φέρνουν τή θωριά σου 
Και κάθε άνθος ψιθυρίζει
Στό πέρασμά μου τ ’ όνομά αου ! . .

♦
'Αχ I κΐ άν μου οπάραξες τά οτήθχα 
Κχ άν τή χαρά μοΰ έχεις οόύαει 
Τά λησμονώ δταν θυμούμαι
Καί ού πως μούχες αγαπήσει I

Λιμ. *Βλιυ9ερι&3ης

* ΑΠΟ ΤΗΝ XftPAN ΤΟΝ ΦΑΡΑΟ *

Θ θ Β Λ I
(Συνέχεια)

Ή οπή έπί μακρόν ήτο κεκαλυμμένή. Οί ιθα
γενείς ίμάντευον δμως τήν υπαρξίν της οτι ό
πισθεν αυτής ητο βαθύ υπόγειον, διότι τά έκ 
τών βροχών ύδατα καταρρέοντα έκ τών χαρα
δρών τών ορίων, αίφνης έξηφανίζοντο είς εν μέ
ρος. Προσίίλθεν ό δραστήριος εύρωπαΐος καί η 
θύρα άνεώχθη. · . Είς τό άκρον ομιλητικός καί 
ενθουσιώδης ό διευθυντής τοΰ μουσείου τίίς Γιζέ 
Μπρούγς-βέης διηγείται ήμΐν μετ’ ένδιαφέρον- 
τος, πώς πρώτος αυτός έκ τών Αίγυπτολόγων έν 
έτει 1881 εσχε τό ευτύχημα νά ίδη τήν μού
μιαν ΣέτητοΰΑ', έν μεμονομίνη νάπη, ένμέσφ 
δεκάδος σωμάτων, κομισθέντων ποτέ ένταΰθα 
ύπό τών ιερέων είς τό γενικόν κοιμητηρίου και 
τυχαίως άνακαλυφθέντων ύπό τινων ’Αράβων. 
Καί το: αδελφοί ούτοι, διεφώνησαν είςτόν τρό
πον τής πωλήσεως τών άνευρεθέντων σπανιοτη- 
των καί διεπληκτίσθησαν. Ό πρεσβύτερος προέ- 
δωσεν ή ακριβέστερου έπώλησε τό μυστικόν (αντί 
500 άγγ. λιρών) είς τάς άρχάς, αΐτινες αύθω- 
οεί έπέθηκαν χεϊρα έπι τών ευρημάτων, ώς εις 
περιουσίαν τοΰ κράτους, τόν δέ ειλικρινή ιθαγενή 
διώρισαν φύλακα τών ένταΰθα αρχαιοτήτων.

Ιδού αυτός ϊσταται ενώπιον ήμών, δ άπο- 
κτήσας φήμην ούτος Μωχαμέτ Άχμέτ Άβδ- 

έρ-Ρασσούλ, φορών άπλοΰν σαρικιού, άπλοΰν καφ
τάνι, και έταστικώς θεωρών τούς περί αυτόν. 
Όταν ό Μπρούγςβέης μετεφερεν είς Κάϊρον τούς 
άνευρεθέντας νεκρούς, είς τόν σιδηρόδρομον, νο
μίζω έδέησε νά λάβη δι’ αυτούς «εισιτήρια 
πρώτης θεαεως». Ή συνοδία διηυθύνθη άποτέρω 
καί έστη πρό τής «αιώνιας κατοικίας» ύπ’ αρι
θμόν 11 Ραμζή τοΰ Γ. ’Αρκετά απότομος κα- 
τάβασις είς τό βάθος.

’Εκ νέου περιβάλει ήμάς τό σκότος. ’Εκ νέου 
άκούεις ότε ό διάσημος νεκρός έπλεε δι*  αύτοϋ 
πρός τήν αυγήν καί τήν τελικήν μακαριότητα.

«
* *

Άπείρως θαυμάσιου εινε τό έσωτερικόν τών 
βασιλικών τούτων τάφων !

Ό έν μεγάρφ βιώσας, καί μετά θάνατον
προφανώς έπεθύμει νά διατηοήση ε“στω και έν
έλαχίστω, τήν προτέραν κατάστασιν. ’Εν σχί
σει μετά τής αληθούς πίστεως είς τήν μαγικήν
σημασίαν τών επιτύμβιων γλυφών, Τοϋτο κάπως
ΐξεπληροϋτο.
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Αΐ άφωνοι μορφαί, αί μυστηριώδεις έπιγρα- 
φαί, ώφειλον ν ’ άναστήσωσιν έν τώ σκότει τήν 
ποθητήν πραγματικότητα.

Αριστερόθεν, έν παραδείγματι, έκτείνονται 
εικόνες παριστώσαι τήν προπαρασκευήν τοΰ γεύ
ματος : σφάζουσι ταύρον, διαμελίζουσιν αύτόν 
καί κρεμώσι τό κρέας, θέτουσιν αύτό έπί τρί
ποδος ύπό τό όποιον άνάπτουσι ξύλα, ή δένουσι 
διά σχοινιών είς ύψηλόν μέρος, δπως διαφυλά· 
ξωσιν αύτό άπό τών μυϊών ή άλλων έντόμων. 
Καίτοι ή εϊκών είνε λίαν έφθαρμένη, άλλ’ 
μως διακρίνονται έτι τά μέσα τής άρτοποι'ίας, 
τής αγγειοπλαστικής καί πολλά τοιαΰτα.

Βλέπει τις επί τών τοίχων διαφόρους θεότη
τας καί εμβλήματα’ άλλα παρ’ αύτά βλέπο- 
μεν έπίσηζ καί χήνας, νήσσας, ίνδικάς όρνεις καί 
άλεκτορίδας, κάνιστρα πλήρη ώών, καρπούς, 
λαχανικά, σταφυλάς, χόρτα.

Κάτωθεν αύτών διακρίνεται ή μορφή τού πο 
ταμοΰ Νείλου (έρυθροΰ καί πρασίνου χρώματος, 
μετ’ άνθέων έπί τής κεφαλής )

’Ιδού ακόμη και δύο γυμνόποδες μουσικοί (ών 
ό έτερος τυφλός,) οίονεί προσκληθέντες νά ήδύ- 
νωσιν έν τώ τάφφ τήν άκοήν τοΰ Φαραώ.

Άμφότεροι κρούουσιν ύψηλάς εκτάκτου ώ- 
ραιότητος άρπας, είς άς άποδίδουσι κυρίαν 
χαρακτηριστικήν διακρισιν τοΰ τάφου τούτου. 
Οϋτω τουλάχιστον συνεπέρανε κατά τόν πα
ρελθόντα αιώνα ό Σκώτος Μπριούς,άνακαλύψας 
καί όνομάσας αύτόν «τάφον άρπιστοΰ». Δεξισ- 
θεν έν τώ ύπογείω εύρίσκονται παραστάσεις ίστιω- 
φόρων πλοίων, διαφόρου μεγέθους. Φαίνονται 
μάλιστα καί άί έσωτερικαί αύτών διαιρέσεις. 
Πανταχού ύπάρχουσι κοσμήματα διά διαφόρων 
ζωηρών χρωμάτων. Άπωτέρω είσί σεσωρευμένα 
άρχαϊα Αιγυπτιακά όπλα : δόρατα, ξίφη εγ
χειρίδια, μάχαιραι, τόξα μετά βελών, θώρα
κες, περικεφαλαία., στρατιωτικά σήματα. Ή 
κυανή φωτοσκίασις ή δοθεΐσα εις ταύτα μαρ 
τυρεΐ ότι ησαν έκ χάλυβος. 'Εκατέρωθεν τού
των είσίν έζωγραφημένα μέλκινα βοΰς μετά 
κεφαλ'.κής διακοσμήσεως τής θεάς Χατώρ καί 
μέλας ταύρος μετά πορφυρόχρου κασά.

Ή τοιχογραφία ανελίσσεται είς δέκα μι
κρούς θαλαμίσκους κειμένους πρός τήν κεντρι
κήν είσοδον. Έχουσιν ούτοι όψιν κελλαρίων, ο 
που ίσως, πρό τής διαρπαγής έτοποθέτουν διά
φορα σκεύη καί πολύτιμα είδη. Κατ ’ εκείνους 
δέ τούς μεμακρυσμένους χρόνους ή πολυτέλεια 
διετέλει έν τή ακμή της, παραλλήλως πρός τήν 
άνάπτυξιν τοϋ πνευματικού πολιτισμού. ΙΙερί 
τούτου πειθώμεθα έπιθεωροΰντες τον τάφον τού 
βασιλέως Ραμζή τοΰ Γ' τού γνωστού είς τόν 
κλασικόν κόσμον Ραμψινίτου. .Ή περί τών θη 
σαυρών αύτοΰ φήμη παλαιίθεν διεσαλπίσθη παν- 
ταχοΰ. Αί άπηχήσεες αύτής άκούοντάι είς τούς 
μύθους τών Ινδιών καί τού Θιβέτ. Καί πράγ- 

μάτι κατά μέρος ποικίλλουσι καθίσματα fterx 
κεφαλών λεόντων καί ποδών θηρίων, στρωμναί 
μετά ημισελήνου έν είδει προσκεφαλαίου καί κ»- 
καλυμμέναι διά δοράς λεοπαρδάλεως, κομψά 
δοχεία έκ φαρφουρίου η πήλινα. Ή δ’επί τινα 
τούτων ροδόχρους βαφή καθιστ^ πως ταύτα δια
φανή, ύπονοουμένης τής έν αύτοϊς ύπάρξεως 

οίνου.
Άπωτέρω φαίνονται εικόνες παριστώσαι γε

ωργικά έργα, πρό τής πλημμύρας τοΰ Νείλου 
καί μετ’ αυτήν. Οί γεωργοί ότε μέν άροτριώ- 
σιν έπί τών ύδάτων καί σπείρουσιν ότε δέ θε
ρίζουν καί συγκομίζουσιν είς τούς σιτοβολώ
νας.

’Επειδή δ’ έν τφ μέσω τών περιγοαφομένων 
θαλαμίσκων εΰρέθησαν όπαί φρεάτων, οί σοφοί 
ύποθέτουσιν οτι πιθανόν ν’ άναπαύωνται ενταύθα, 
πλησίον τοΰ μονάρχου, οί έμπιστότεροι αύτοΰ 
υπήκοοι,έκαστος έν εΐδικφ αύτώ διαμερίσματι : 
ήτοι οι έχοντες τήν διιύθυνσιν τών μαγειριών, 
τοϋ αυλικού στολίσκου, της κτηματικής περι
ουσίας τών Φαραώ, τοϋ οπλοστασίου κτλ. Σή
μερον δ έκ γρανίτου σαρκοφάγος τού Βασιλέως 
εύρίσκεται έν Λούβρφ, τό τεθραυσμένον αύτοΰ 
κάλυμμα έν Κέμπριτζ, τό σώμα έν Γιζέ, ό δέ 
μακρές επικήδειος πάπυρος έν τφ Βρεττανικώ 
Μουσείω !

Οί άνασκάψαντες τόν τάφον τούτον εύρέθη- 
σαν αντιμέτωποι προς άλλον τάφον, ώς έκ τού 
τουδέ ή κυρία ίδός, διευθυνομένη πρός τό βάθος 
στρέφεται πρός τά δεξιά. Ρίπτων εν βλέμμα έπί 
πράσινον πίθηκον,ώπλισμένον διά τόξου, έπ τά 
χαρίζοντα μακροβιότητα δαιμόνια μετά ίεράκων 
είς τάς χεΐρας, επιστρέφεις καί άκουσίως ίσταται 
ένώπιον τίνος,οπερ έπιπολαίως ο αρετηρήσας έν τφ 
τάφφ τοΰ Σέτη καί τώρα δέ έτι μάλλον καταφα
νώς. Έπί γω/ίας τινός τοΰ τοίχου φαίνονται 
έναργώς οί αντιπρόσωποι τών τεσσάρων ανθρω
πίνων φυλών μετά τών προικισθέντων αύτοις 
ύπό τής αιγυπτιακής αρχαιότητες χαρακτηρι
στικών έξωτερικών σημείων : 1) Οί γλαυκώπιδες 
και ξανθοί Τιμαχοΰ, φέροντες πτερά έπί κεφα

λής καί δοράς ταύρου, άλλαις λέξεσιν άρειανοί, 
κατελθόντες είς τήν συνορεύουσαν Λιβύην. 2) 
Οί Ναχουσοΰ,μαΰροι. 3) Οί κιτρινόμορφοι Άμοΰ, 
ασιανοί, έχοντες ρίνας άετοΰ καί σφηνοειδείς 
κτενισμένους πώγωνας καί φέροντες τό ένδυμα 
τών ιθαγενών τής γής Χαναάν. 4) Οί μελαψοί 
Ρομετοΰ, κάτοικοι τής χώρας τοΰ Φαραώ, εύ· 
σταλείς, εύρύνωτοι ε'χοντες αφελή τοΰ προσώπου 
ίκφρασιν όλίγον κυρτήν ρίνα, λεπτήν όσφύν καί 
σώμα κεραμόχρουν.

Συνεπώς έπί τών οχθών τοϋ Νείλου 3,000 
έτη πρό τοΰ Μπλιαύμενβαχ, έφρόνουν ήδη περί 
τής ταξινομήσεως τών λαών I Ίδι τητες μορ
φών τινων, ήδύναντο πράγματι νά χορηγήσωσι 
νέαν ύλην είς τούς ύποστηρικτάς τής παλαιάς

ύφέρπει διαταραχθείς όφις, σίονεί Γολισθή- 
σας άπό τόν τοίχον τοϋ τάφου του Σιτη, εκ 
τής όαάδος τών έπί λίθου γεγλυμμενων αδελ

φών, άτινες διατηρούσε τήν άκγησιαν των.^ 
? Ή μετάβασις έτελείωσεν Η ατραπός άγει 
πρής τά κά*».  Οί γυμνοί λοφο. βαθμηδόν?πο- 

χωοούσι διά μελαγχολικών κρεμαστών όγκων 
ίρίς τήν έγκαταλειφθείσαν πα? ημών «κοι
λάδα τοΰ θανάτου». Ενώπιον των οφθαλμών 
ίας άπλοϋται ύποπράσινος άνώμαλος επιφάνεια 

τών διεσκορπισμένων έπ’ αυτής μνήμες 
ϊήςάρχαιότητος, τών ήμικατηδαφισμενων ναών, 
τωί παρεμορφωμένων καί βαρυνθεντων την ζωήν 

κολοσσών Μεϊαβαίνομεν καί πάλ.ν 
,ίων πρός τάς άρχαιότητας ταύτας. Εντα θα 
έπίσης τά πάντα εθιξεν η πτερυς του θανα 
XΤϊλλάκαθ’ δλως διάφορον τρόπον- εκεε εν 
τή Ύί„ οντος συνέσχε την θρασειαν ανθρωπινην 
δ’άν7οίαν, τί βοήθεια, μαγείας τεινουσαν να κα

ταπάτηση τούς νόμους τής φύσεως, να νέκρωση 
"Γέατασιν καί τά συμβάντα, νά καταστηση 

άφθαρτα τά σωματικά ημών 
τ1 προσμειδιώσαν ήμιν φωτεινήν κοιλάδά, ένθα 
την πρν r . , 1 , . ΐνίΜχΐζ και η
πλειοτερον υπάρχει ετι η f , gY_
Λ-.-Ι 'ft,. -ν«στ·ν τ^αανιον υποβαστάζει ογθλιψις, ένθα -καστ.ν τ.μ»^ * ,ρ

κα’· πολλά, πολλά διισεισεν Αλλα διατι 
έκ τών ερειπίων πνέει έφ’ άμάς ακμαία και σω- 
ίτοίς πνοή : Ταύτα έδημιούργησεν η τέχνη, 
ήτ·ς «εν δύναται νά άποθάνη καί καταπλήττει 
διά τής αύθυπαρξίας της καί έν αυτή τη πτω-

w. τη;.............. «
* ·

Οί υψηλοί ταξειδιώται πλησιαζουσι πρός ?ν 

έκ τών σπουδαιοτά-,ων άρχιτεκτονικων μνημών 
τής άρχαίας Αίγύπτου, προς το Δ.? «λ-Μπα 
7 ή Άρχόαενοι τής περιγραφής του δεν δυ 
ίάαεθα νά παρασιωπήσωμεν λίαν ουσ.ωδεις; τι- 

νάς καί περιέργους λεπτομέρειας,ιστορικόν εχου- 
σας γαοακτήρα. Άνευ αύτών μενουσιν ακατα- 
;^'καίή χρονική περίοδος, ή παραγαγου^ 

τήν παράδοξον ταύτην αρχιτεκτονικήν και οι 
δημιουογο’· τοϋ έργου τούτου επίσης 
υ,ένου άπό τών λοιπών λειψάνων της - ρχ» σ- 
'τητος.Ένταϋθα δύο τινά αςιοσημειωτα υπαρ 
Α πρώτον, ή εισβολή τοϋ εξωτερικού καλι- 
ί,χνικοϋστοιχείο- είς τόν παοα^τον ΝεΟον πο- 

ϋιτισμόν, οπεο ύπό καλολογικήν εποφίν πα- 
ρΐυτα ύπερέβη αύτόν δεύτερον ο υπαινιγμός 

βαθέως τινός δεσμού τών Αιγυπτίων προς; την 
άνατολικήν χώραν Πούντ, όποθεν ίσως εξήλθον 
-οτε οί θεμελιωταί τοϋ κράτους των Φαραώ.

Ή Βασίλισσα «Χατσσεψου» (θαυμασια 
Χαμπρά αρχή) δικαίως λογίζεται μια των εν 
τή ιστορία θαυμασιωτατων βασιλίδων. 

evvijtia)

θεωρίας, καθ’ ήν « ’Ινδοί τής ’Αμ^ 
τό παρελθόν έσυγγενευον προς τους κατ,.κο 

ται ύμνος ποός τόν ήλιον «Ρά» συνισταμενο 
έξ 75 στροφών, έν σχήματ·. ιερογλυφικών. Α. 
τελευταία, είσί λίαν έφθαρμεναι. Ευρισκομεθα 
καί πάλιν είς τήν άταοσφαίραν, πρόκειται όε 
νά διευθυνθώμεν πρός ^υσμάς δι ικανως α,.ζ 

τόμου φάραγγος, διαχωριζουσης ™ 
τού θανάτου» άπο τής παρα τον Νείλον πεδία 

δος. Ή έλισσομένη κατά μήκος των ορεων αμμ - 
δης άτραπός, κατεσπαομένη μαλιστα δι ο,υ- 
τάτων χαλίκων τόσον είνε στενή και κρημνώ
δης. ώστε άναγκαζόμεθα νά κατερχωμεθα^των 

όναρίων καί νκ βαίνωμεν πεζή. I ημ«ρ*  
σιαζει πρός τήν μεσημβρίαν ως έκ τουτου αι 
σθανόμεθα έαυτους πλέοντας εν τη ν^ρ/.η 
περί ημάς ατμόσφαιρας. ,

Έφαντάσθημεν, ή άνεγνωσαμεν καπου,ο ·*-·  
Αιγύπτιοι ίερε^ έθεώρουν τό^ριπιδιον ως έμ
βλημα τής εύτυχίας. Πόσον ειχον δίκαιον’ <

Είνε άδύνατον νά ειπωμεν μετ ακριβ-ιας ► 
σοι διάσημοι τάφοι περιέχονται έν «Μπιμπαν 
έλ Μουλούκ» Οί αρχαιολόγοι γνωριζουσ. τ-ι- 
ούτους περί τούς είκοσιπεντε., αλλα πλ.ισ -· 
τούτων είσί κατεστραμμένοι. Ο ^τραβων η η 

ά„φίρι1 Οί
τάςοπας ταύτας «σήραγγας». εχοντες υ. 
όόιν τάς υπογείους οδούς.

Γαλήνη και ηρεμία πέριζ. 'Οσον και ενώνει 
τις τήν Φαντασίαν, δυσκόλως δύναται να ανα- 
παραστήση κατά διάνοιαν την κατα την αρ- 
γαιότητα τελουμένην ένταϋθα επικίνδυνον πομ 

πήν. Τόν τεθνεώτα, βεβαίως κατά τας επικρα- 
τούσας συνήθειας έφορον έν νεκροφορω η εν 
λέμβω, τεθειυ,ένη έπί κυλινδρικών ύασεων.Εμ- 
πρίς’ξεΐχον οί δι’ αύτόν δρεφθέντες λωτοι ως 

σύμβολα άναγεννήσεως.
Είτα ωδήγουν τά πρός θυσίαν κτηνη, εφε- 

οον τά είδωλα, διάφορα σκεύη, πολιτιμους στο
λισμούς καί καρπούς, κάνιστρα πκη?η φύλλων 

δροσεοών, ΰπαινισσομένων την αιωνιότητα. ·--< 
βίου κτλ Αί θρηνφδοί έπληρουν τα περί; δια 

τών ύπερβολικών γόων αύτών. . . ,
Τό λευκόν χρώμα τών ενδυμάτων (ως και εν 

Κίνα) ένρησίμευεν ώς σημε’Λν πένθους.
Πόσον άπέχουσιν ημών οι καιροί εκείνοι ! Μ«- 

την αναζητείς διά τού βλέμματος την εμφα- 
νησιν έστω αέλανος θωός έκει που πέραν. U 
άρχαΐον θρήσκευμα έβλεπε» έν αυτώ την ενσαρ
κώσω τοϋ θεού Άνούβιδος, τοϋ κυριάρχου των 
ένταφίων Λιβυκών βράχων του προστάτου της 
ταριχεύσεως, δστις άπεδίωκε τούς δαίμονας εκ 
τών πτωμάτων, μεταχειριζόμενος προς τούτο το 
τόξον καί τήν μάστιγά. Άλλ’ όμως ουόαμου 
φαίνεται θώς. Μόνον έπί βράχου τίνος ε,εχον-



222 223Η ΦΥΖΙ2 Η ΦΥ ΣIΣ

ΟΙ ΑΝΑΓΝ02ΤΑΙ ΤΟΝ

ΛΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΠΑΡΛΓΟΝΤΛΣ

ELISEE RECLUS

Ο άπο τίνος έκ της επιστημονικής δρά- 
σεως «λιπών μέγας γεωγράφος Jean-Jac- 
ques-Elisee Reclus, ητο ό δεύτερος υιός με
ταξύ δώδεκα τέκνων ΐερέως φιλάνθρωπου και 
απλού τα. ήθη. ύιανύσας τάς πρώτας οπου- 
δας του είς πρωσσικά λύκεια ήκολούθηοε τά 
μαθήματα του Πανεπιστημίου τοΰ Βερολί- 
V0V: δημοκρατικών ή μάλλον άναρ-
χικών ιδεών, φρονών ότι ή γενική τοΰ κό- 
σμου εύτυχία θά προέλθη έκ τής επικρατή- 
σεως των φυσικών νόμων, έλθών είς τήν 
1 αλλιαν τω ι8φο άνεμίχθη κατά τής άναο- 
ρήσεως Ναπολέοντος τού Γ' δι’ο καί έ£ω- 
ρισθη τόν Δεκέμβριον τοΰ 1851, ώς έζώρι- 
στος δε περ,ηγήθη διαδοχικώς τήν ’Αγγλίαν, 
Ιρλανδίαν, Ηνωμένας πολιτείας, τήν Κεν· 

τρώαν Αμερικήν κλπ. Έπανελθων έν Παρι- 
σιοις τω ι867 έδημοοίευσε είς τήν Revue 
des Deux-Mondes καί είς τό Tour du Monde 
πλειοτα αξιοσημείωτα άρθρα άοορώντα τάς 
χωράς δι ων διήλθεν.

Μέχρι τοΰ 1870 έδημοσίευοε λίαν ενδια
φέρουσας εργασίας. Συνέγραψεν ίδια.τέρως 
εργον, η Γή, περιγραφή τών Φαινο
μένων τής ζωής τής σφαίρας (2 
τομ.)οπερμετεφράσθηείς πλει'στας γλώσσας.

Υπηρέτησεν είτα ώς έθνοφύλαέ καί άερο- 
ναυτης την πατρίδα του, τή .8 δέ Μαρτίου 
tovj87i εδημοαίευσεν είς τήν Κραυν ή ν 
του λαοΰ διακήρυ^ν κατά τής κυβερνη- 
οεως, συλληφθείς δέ τή 5 Άπρ.λι’ου t87i 
απεοταλη δέσμιος είς Βερσαλλίας.

, Μετά επτάμηνον φυλάκιοιν κατεδικάσθη 
εις αειφυγιαν, τή διαμαρτυρία όμως όλων 
τών Ευρωπαίων σοφών, τή φ ’Ιανουάριου τοΰ 
1872 ό Θιέροος περιωρισε τήν ποινήν εΐς 
εξορίαν. Κατωκησε τότε είς Ιταλίαν μετέ- 
πειτα δ’είς Ελβετίαν.

Τω ι892 προσεφέρθη αύτώ έδρα καθη. 
γητοΰ εν Βρυίέλλαις. Τώ j 898 δέ έδημοοί 
ευσε σύγγραμμα υπό τόν τίτλον ήέέέλι- 
οις,.ήέπανάστασις καίτάάναρ- 
χ ι κ όν ! δ εώ δες, δι’ ού καταφαίνεται δτι 
δεν μετήλλαίε γνώμας.

Μεταίύ των κυριωτέρων έργων τουάναφέ· 
ρομεντά Guided Londres(ι τόμος i86o).Les 
viUes d’ hiver de la Medileranee el les Al- 
pes-Maritimes (J τόμος. 1864), La Terre, 
Jyouvelle Geoyraphie universelie (τόμοι iq) 

τέλος δέ κατόρθωσε ν ’ άποπερατώση πρό τοΰ 
θανάτου του περισπούδαστου έργον, L’hom- 
me el la Terre εΐς δ συγκετροΤ τά συμπε
ράσματα τών έπιστημονικών του μελετών.

Reclus έζηοε βίον ανάλογου τών ί- 
δεών του άπλοΰν, άνευ άτομικής περιουσίας. 
Αι αναρχικοί του ΐδέαι δέν έσκόπουν τήν 
πραγματοποίησίν των διά τών μέσων τών 
λο.πων αναρχικών, άλλ’ ήσαν έίάρσεις τοΰ 
πνεύματος, μή έπιθυμοΰντος τήν άλληλοκα- 
ταστροφην τών λαών χάριν τών ολίγων ώς 
οι.αφαινεται έκ τών λεγομένων ύπ’ αύτοϋ έν 
τελεί της παγκοσμίου του γεωγραφίας.

,Αξίζει, λέγει, τόν κόπον έπι τής o&aipac 
Ταύτης ητις στρέφεται είς τό διάστημα νά 
μισώμεν άλλήλους ; 1

θ· Σ· ΒΛΗΣΙΔΗΣ 
Δρ Φυσιχών ’Επιστήμων

Φ Φ Φ

ΟΛΑ ΣΜΙΓΟΤΝ

Λενε τα έρημα βουνά δέν σμίγουνε μονάχα, 
ΧΑα ο γερω-χρόνος μιά μέρα θά τά ομίζη. 

c-θιωςαν.την αγαπη μου, νά μέ ίεχάση τάχα, 
τον πονο τής καρδιάς της, τά δάκρυα νά πνίέη \

♦

Όσο κτυποΰν τά σωθικά κ’ό λογισμός γυ- 

, . [ρίίει
και το.τιμόνι ο ναύτης περήφανα κρατεί 
μεο τη καρδιά κ-ή πρώτη άγάπη άρμενίίει 
να φταοη στο λιμάνι, στό μέρος ποΰ ποθεί.

ΔΟήνησι ΜΙΛΤΛΝ ΒΙΤΛΔΗ2

Άλλ’ δ πατήρ του δέν ήθέλησε ν’ άκούσγι 
τίποτε καί τό έβαλε νά έργασθή' πριν όμως 
σημάνη ή μεσημβρία τό γόνατόν του είχε το- 
σοΰτον έξογκωθή ώστε ήναγκώσθη να φερη 
τόν δυστυχή ίππον είς τό κτηνοτροφεΐον, έπί 
πολλάς δέ εβδομάδας ήτο άδύνατον νά έργα
σθή. Ό πατήρ πριν θέσγ> είς τήν εργασίαν τον 
ίππον έξήτασε τόν πόδα, άλλά δέν ήδυνήθη^να 
άνεύρνι τίποτε τό δεικνύον τό πάθημα, ένφ δ 
υίός του τό ήξευρεν. , χ

Μίαν ήμέραν δ Χόβαρτ είπεν είς την μητέρα 
του ότι ό ευνοούμενος αύτών κύω*  Λα; διεσκέ- 
δασε πολύ φονεύω*  προβατίνας κατά την προη- 
γουμένην νι'κτα, τή συντροφιά καί ετέρου κυνος. 
Ή μήτηρ του ήναγκάσθη νά παραδεχθώ ως α
ληθή τήν είδησιν ταύτην, διότι είδε τα πτώ
ματα δύο άμνάδων γείτονός τίνος καί είπεν εις 
τόν υιόν της. , .

— Είπε είς τόν Τράςδτι άν το ξανακαμη α 
τόν σκοτώσωμεν καί αυτόν. _ ,

’Ολίγον δέ μετά ταΰτα έπανελθων ο Χόβαρτ 
»*πεν  δτι Τράς ΰπεσχέθη να μή πειράξω τάς 
αμνάδας είς τό μέλλον. Άλλ’ <5 έτερος κύων 
συνιλήφθη βραδύτερο*  τρώγων άμναδα τινα καί 
έφονεύθη άμέσως Κ

Όταν ό Χόβαρτ, εφθασε τό πέμπτον έτος 
τής ηλικίας του, ή επιτηδειότκς αυτή εΰρί- 
σκετο είς'τό μεγαλείτερον σημειον.

Όλοι οί κτηματίαι τού τόπου εσπευόοννα 
τόν καλέσου*  μόλις ήσθένιι ζώον τι αύτω*.  Το 
παιδ-ίο*  έτοποθετεΐιο παρά τό πλευρό*  του ζώου 
καί Θέτων τή*  χεΐρα του έπί τής κιφαλής τού
του, μετά τινα λεπτά ε’λεγεν ακριβώς τί επα- 
σχε τό ζώΓ'ν.

Κάποτε ό ταύρος γείτονός τίνος κατέστη μα
νιώδης καί δέν άφινε οΰδένα νά τόν πλησιάση, 
άλλά έτρεχε πέριζ τής βοσκής ώς κατεχομενος 
ύπό τρέλλας. Ό Χόβαρτ έν τούτοις τον επλη- 
σίασεν ήσύχως καί επανήλθε*  είπών. ,

_  Ό ταύρος μού είπεν οτι κάτι έμπήκε.εις 
τό άριστερό του πόδι, τόν έπλήγωσε καί άπο 

. τούς πόνους τού έρχεται τρέλλα. Ποάγματε δε 
οί μαύροι συλλαβόντες τον ταύρον διά θηλειάς 
εύρον είς τόν ΰποδειχθίντα πόδα του ένα καρ- 

φζ°’Αλλοτε πάλιν δ Χόβαρτ έκλήθη διά νά 
έςιτάση ώοαϊον τινα ίππον καί μεγάλης άξιας, 
5ΰτινο?· τήν άσθένεια*  δέν ήδύνατο κάνεις >α 

διαγνώση. , ,
Τό παιδίον άπεκρίθη δτι ο ίππος υπεφερεν 

άπο οδονταλγία» και ύπέδειςε ποιος οδούς έπο 
νει. Όντως δέ άφοΰ άφήρεσαν τον οδοντα τού
τον ό ίππος έπανέκτησε τήν ζωηρότητά του και 
τή*  υγείαν του. r _ ,

Ό μικρός λοιπόν Χόβαρτ είνε είς μάγος και
μάλιστα μάγος πρωτοφανής, διότι δέν εινε τις
ύπεργηρως, ώς παριστάνονται οί μάγοι .

Τό σπάνιον καί περίεργον τοΰτο φαινόμενου 
ανθρώπων τινών, οί όποιοι έννοοϋν ή μαντεύουν 
τάς σκέψεις άλλων, συνήθως διεγείρει την δυσ
πιστία*  τών πολλών, φρονούντων δτι οί τοιοΰ- 
τοι άναγνώσται τών σκέψεων οδηγούνται μάλ
λον ύ ό τών προδοτικών κινήσεων τών οφθαλμών 
χειρων, μυώνων κ.τ.λ τών υποβαλλόμενων «το
μών καί οΰχί δτι κατέχβυσι μαντικήν δύναμιν 
Άλλ’ ιδού περίεργον και δυσεξήγητον γεγονός 
διά τού όποιου θά εύρεθώσιν είς δύσκολο*  θέσιν 
πάντες οί δυσπιστοϋντες. Αγγλικόν τι περιοδι
κόν έγραψεν εσχάτως περί ένός παιδιού, έννοοϋν- 
τος τήν γλώσσαν τών ζώων. ·

Έν τή ανατολική Άλαβάμεο, παρά τή Ροκ 
δάλν), ζή παιδίον τι εξαετές, ό Χόβαρτ^ Ε- 
δουϊν. τό όποιον κατέχει τήν μοναδικήν ευκο
λίαν νά έννοή τήν γλώσσαν καί τάς επιθυ
μίας τών ζώων. Φυσικότατα και άπαθεστατα 
τό παιδίον τούτο κάθηται καί όμιλεϊ έπί μα- 
κρόν μέ τά περιστοιχίζοντα αυτό διάφορα ζωα 
βοΰς, όνους, ι πους, κύνας, γαλάς, πρόβατα 
κτλ. μάλιστα δε καί μέ τά πτερωτά και.ακο
λούθως όμιλεϊ είς τήν οικογένειαν του περί τών 
ευχαριστήσεων, επιθυμιών ή ασθενειών τών ζώων 
τούτων. Ή έπιτηδειότης αύτη είνε έμφυτος έν 
αυτφ, ό δέ μηχανισμός του ακατανόητος. Εν 
τή χώρφ ονομάζεται ό μικρός γόης, »·. δε μαύ
ροι τον φοβούνται καί τον θαυμάζουν. Εκτος 
δέ τής μετά τών ζώων συνομιλίας του ό Χόβαρτ 
άναγιγνώσκει τάς σκέψεις της μητρός του καί 
τής αδελφής του Έλίζας ποίν „ Ομιλήσουν Ή 
μήτηρ του μάλιστα προσθέτει δτι δίν εχει α
νάγκην νά τώ όμίλή καθόλου. Τή αποκρίνεται 
πριν ή έρωτηθή.

Μίαν εσπέραν ό πα ήρ του ητο πλαγια- 
σμενςς £πί τής χλόης» κουρασμένος έκ τής ερ
γασίας τής ημέρας έκείνης, δταν ό Χόβαρτ 
έφθασεν άσθαίνων καί λέγει.

-Πατέρα, τό άλογό μας μού είπε δτι τό 
γόνατό του τού πονεΐ. Έστραγκούλιξε τό πόδι 
του ένφ έδούλευε.

— Καί έγώ πιστεύω είπεν ό πατήρ του δτι 
τό άλογό σου ψεύδεται, δτι είνε άπλώς τεμπέ
λικο καί δεν θέλει νά έργασθή.

— Καί όμως μού είπεν ότι δεν θά είμπορέση 
νά δουλεύστι αύριο. Μόλις πατηση το πόδι του 
χάμω τοΰ πονεΐ.

V
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όλως διακομισβεΐσαν αίθουσαν τοΰ θαυμάσιου 
κεντρικού μεγάρου τοΰ Ζωλογικοΰ Κήπου. Τό 
έργον ^„υχόν λίαν θά πα,χθμ καί πάλ.ν μέ- 
νοϋ°υ ί’αΧ'ί’’'' Λ ”ρος τθΰτο τού κοι-

ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΕΚ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ

Σύνταξίν ·4>ύβ«ας>

ΑΦΚΪίΛΕ

Κατ’ αύτάς έπαίχθη ένταΰθα είς τό Γερμαν-,- 
νζό*·  U Ιορτή έ«ίβτρ«|αντο? νιχητοδ ’Αλ.
*™ου’ ί,Λό τοΰ »ύπίρ άγαβοεργών σκοπών 
ΧυΛλόγον τών Κυρτών».

Τό δργον άναβιβάόθη έπί τής σκηνής, μετά 
Οαυμαάίας όλης τέχνης, ύπό τών ^οαΟΐτεχνών 
κυριών καί κατ’ άνάγκην όλίγων εΰγενών κυ. 
ρίων. όυνετελεσάντων οΰτω είς τόν εύγενή τοΰ 
γυνεκειου τούτου Συλλόγου σκοπόν. Ώς δέ συ· 
νήβως καί κατά τήν περίσταόιν ταύτην ή άπο- 
λαυότική και ίν ταύτφ ευεργετική αΰτη θεα
τρική ίόπερίς έδόθη ούχί είς θέατρόν ττ άλλά 
είς την μεγαλοπρεπή και τελευταίος ίκτάκτως
.............

Οΰτω πως έργάζονται ένταΰθα. Καί ίνώ πα· 
ρόχουάι δια των τοιοΰτων παραστάσεων τερπνο- 
τάτας στιγμής είς τούς πλουσίους, άνακουφί- 
ζουάι συγχρόνως τούς πένητας. τούς πάσχοντας 
τα όρφανά. Καλόν δέ θά' ήτο φρονουμεν καί οί 
τοιουτοι ευεργετικοί σύλλογοι ίν Έλλάδι, διά 
τοιοΰτων άκριδώς παραστάσεων πολυτίμων fp- 
γων τών ένδοξων μας ημερών καί τό φιλάνθρω- 
πον αυτών ταμείον νά ένίσχυον. συγχρόνως δέ 
και το_φρόνημα ήμών νά διήγειρον καί άνύύουν 
άπο της ξηρας λατρείας ξένων χυδαίων έργων».

Ν. Μωραίτης 
‘larQof

* εκ ΤΟΤ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΩΝ ΖΩΩΝ *

β?,

Ο ΕΛΕΦΑΣ

ΕΤΑ^Υ τών απείρων 
κατοΐκοιν τον ζωικού βα 
σιλείου ό έλέφας είνε 
άναμφιδόλως εν τών πε- 
ριεργοτέρων, τόσον διά 
τόν φοβερόν χαί μονα
δικόν ' όγκον τον, δσον 
και δια τάς σπάνιάς άρε- 
τάς , του, τά προτερή- 
ματά του, τάς ώφελείας 
καί τάς παραδόξους συ
νήθειας του. ’Αλλά τό 
συμπαθές τούτο μεγαθή
ριου, έπέσυρεν έσχάτως 

προσοχήν τών διαφόρων έπιστηηο — —■ Γ
, — -·»νν^ω-ν-.ς, ».νεκατού

επικείμενου κινούνου τής . έξαφανίσεως 

μάτι τά παχύδερμα τήν σήμερον είνε

τήν
νικών Έτα'ιριών τήςΕύρ'ώπης, ένεκα ΐοΰ 
tnlkmilFMAw vo.aZ......  - . ή
αύτοϋ έκ τού ζωϊκοΰ βασιλείου. Πράγ
ματι τά παχύδερμα τήν σήμερον είνε 
σπάνια καί <jv έκλείφωσι ταΰτα, οέον

νά διαγράφωμεν έκ τών ζωολογιών τό 
γένος των προβοσκιδοφόρων, δπερ νΰν 
μονον υπό τού έλέφαντος αντιπροσω
πεύεται. c

Πρίν η προχωρίσωμεν είς τά κατ' αύ- 
τόν ας ριφωμεν έν βλέμμα έπί τοΰ πα
ρελθόντος., Τίνες ήσαν οί προπάτορες- 
του νυν έλέφαντος; Ό Μαμοΰθ καί οί μα- 
στόδοντες μάς λέγει ή παλαιοντολογία 
ζωα ογκωδέστερα τοΰ έλέφαντος καί μέ 
μακράς τρίχας. Μάλιστα δέ καί ή Έλ- 
λάς είχε τήν τιμήν νά φιλόξενή έν τοΐς 
όασεσιν αύτής τοιούτους, άνάκαλύΰαν · 
τος πρό έτων τοΰ κ. Σκούφου, καθηγη- 
τον του Πανεπιστημίου, ακέραιον τινά 
σκελετόν εν Μεγαλουπόλει. δν καί ώνό- 
μασε Γορτύνιον Ελέφαντα. Ή vonuo 
συνη καί χρησιμότης τοΰ έλέφαντος ή
σαν γνωστοί πρό πολλών αίώνων καθό
σον οι Ασιατικοί λαοί κατεΐχον τοιού- 
ξους «ξημερωμένους καί γυμνασμένους 
διά τους πολέμους. Μετέπειτα δέ διά τήν 
Εκστρατείαν τοΰ Αλεξάνδρου συνάντη
σαν, και έχρησιμοποίησαν καί οΐ Έλλη- 
ληνες τον Ελέφαντα, ώς θά ένθυμοΰνται

δέ οΐ άναγνώοται ήμών έγένετο πρό πάν
των χρήσις αύτοϋ έν τή μετά του Βα 
σιλέως Πύρον σύγκρουση- Καί ό Σέλευ
κος έπίσηζ έν τή έν Ιφω μαχ·> 
ξεν ΰπέρ τούς 4°° έλέφαντος. βραδυτε- 
όον δέ καί οί ρωμαίοι μετεχειρισθ»σαν 

λαοί τινες 
μεταχειοι-

ρον δέ καί θ' 
αύτούς·

Ήδη σήμερον λέγεται οτι 
τής Ν- Ασίας έξακολουθοΰν 
ζόμενοι τούςέλέ 
φάντης έν τοΐς 
Πολέμοίς άλλά τό 
μάλλον βέβαιον 
είνε δτι ό προο
ρισμός των πλέον 
είνε οΐ ζωολογικοί 
κηποικαίτόέμπό- 
ριον- Τό δέχείρι- 
στονεΐνε δτιταπο 
λύτιμα ταΰτα ζώα 
φαίνεται δτι θά 
έξαφανιοθώσιμετ 
ού πολΰ,καθόσον 
ή τελειοποιηθεί 
σα πλέον Θήρα 
τών ελεφάντων έ- 
ξολοθρεύει τού
τους δυσαναλό 
γως τοΰ πολλα
πλασιασμού των-

Σήμερον έλέ
φαντες έν άγρία 
καταστάσειύπάρ- 
χουσιν έν τή ηί,· 
ραν τοΰ Γάγγου 
Ινδική καί έν Κε
ϋλάνη. διακρίνο- 
ντατ 'δέ είς δύο 
είδη τούς Αφρι
κανικούς καίτούς 
’Ασιατικούς ή’Ιν- 
δικούς. Οΐ πρώτοι , ,.
έχοντες ύφος πολλάκις μέτρων, μή
κος Τοΰ σώματος 5 V· και Ρ^κος τής 
προβοσκίδος 2,5ο μ- Βάρος έχουσι περί 
τάς όοοο χιλιογρ. κεφαλήν πεπλατισμέ 
νην, ΐσχυροΰε χαυλιόδοντας, ωταπεπΛα- 
τισμένα- μεγαλείτερα τής κεφαλής καί 
σχεδόν ακίνητα· ζώσιν είς τό έσωτερικσ*  
τής Αφρικής, είνε δέ αγριότατοι και θη
ρεύονται χάριν τών χαυλ-.οδόντων αυ
τών. Οί ινδικοί είνε μικρότεροι, έχουσι 
κεφαλήν ύφηλήν, ώτα μικρότερα, τιθασ 
σεύονται εύκόόως» είς τούτους δέ αποδί
δονται δλα τέι π£?^ ελεφάντων γραφό 
μένα, περί όξυνοίας, εΰγνωμοσύνης, έκ- 
οικητικότητος κτλ·

Πώς συλλαμβάνονται οι ελέφαντες ·, 
Εύλογος πάσα απορία έπί τοΰ ζητημα 
τος τούτου, καθότι ό όγκος Λ άγριοτης 
καί ή δύναμις τοΰ θηράματος τούτον, 
απαιτεί μάλλον πανουργίαν διά

ργίας συλλαμβάνονται καί ίδου 

άνακαλυφθη όμάς 
έλεφάντων καί με- 
λετηθή καλώς ή 
τακτική καθημε
ρινή πορεία τοΰ 
ποιμνίου- διοτιοΐ 
έλέφαντες ζώσι 
κατ’ άγέλας ώ- 
δηγουμένας ύπό 
τοΰ γηραιοτέροι, 
σκάπτουσι διά 
πλήθους ιθαγε
νών λάκκους πολ 
λούε, πλάτους 
καί βάθους τριών 
μέτρων καί τούς 
σκεπάζουν, ίνα 
μή διακρίνωνται, 
διά μεγάλων κλα 
δων, φύλλων καί 
χόρτων» αφοΰ 
προηγουμένος ρί· 
φωσι καί είς τούς 
πυθμέναςτώνλά- 
κκων ηοχΰ στρώ
μα έκ κλάδων καί 
φύλλων έπίσης, 
ίνα μή κτυπηθώ- 
σιν έκ τής πτώ
σεως των- 

Κατόπιν οΐ κυ
νηγοί φεύγουσι 
άφίνοντες τούς 

ΟΙ έλέφαντες κατά

συμβαίνει έκ τής

καί ή δύναμις τοΰ θηράματος τούτον, 
απαιτεί μάλλον πανουργίαν διά την συλ- 
ληψίν του η δύναμιν. Πράγματι δέ οια 
τής πανουργίας συλλαμβάνονται καί ίοου 
πώς. Είς τάς Ινδίας δταν ύπό,των^ αυ
τοχθόνων ανιχνευτών

Έλίφ*ντ*« χρτ,βιμοϊΌΐΦύΐΑΐνοι el? τό έμπόριαν

εινε μεγαλείτεροι ανιχνευτής των.
τήνΛσυνήθειάν των διέρχονται έκ τοΰ μέ
ρους τούτου καί τότε συμβαίνει έκ της 
δλης αγέλης πολλάκις νά πέσωσιν είς 
τούς λάκκους 2-3. Άλλά δέν αρκεί να 
συλληφθώσι μόνον εντός των λακκων- 
Τό δυσκολώτερον είνε πως να ^έξαχθωσι 
ζώντες Ίδού πώς διηγείται εις άγγλος 
περιηγητής, σκηνήν τινα τοιαύτην.

Οί άνιχνευταί ειδοποίησαν τους κυνη-
γονο δτι μία θήλις είχε πέσει έντος λάκ
κον τήν νύκτα- Τήν πρωίαν παρανταή
υικρά συνοδεία φέρουσα ένα ‘ίμερο* Ελέ
φαντα καί πολλούς στρατιωτας διηυθυνθη
έκείσε. Μόλις ή αιχμάλωτος τους ειδεν
έξεμάνη, ώρμησε κατ' αύτών μέ τήν προ-
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βοσκίδα προτεταμένην, αλλά προσκρού- 
ουσα είς τάς πλευράς τοΰ λάκκου έπα- 
νέπιπτεν όπίσω και πάλιν έπανωρθοΰτο 
και έπεχείρει τάς εφόδους.

Εν τώ μεταξΰ είς τών έπιτηδειοτέρων 
της συνοδείας έτοιμάσας θηλειάν έπλη· 
θίασε και ρίπτων ταύτην προσεπάθει νά 
περιβάλη τόν λαιμόν της. Άλλ’ Λ αιχμά
λωτος Αμύνετο έπιτηδείως, άπορρίπτσυσα 
τό σχο'νίον,διά της εύκινήτου προβοσκί- 
5ος της, έπι πλέον δέ. έρεθιζομένη έπήδα 
λυσσωδώς έντός τοΰ λάκκου.

Τέλος Α θηλειά περίεδέθη είς τόν λαι 
μόν τής έλέφαντος, ήτις ματαίως πλέον 
άνθίστατο. Μετ’όλίγον έννοήσασα ότι ό 
άγων της καθίστατο μάταιος Ασύχασε.

Έν τώ μεταξύ έφθασεν ό έξημερωμένος 
έλέφας βραδέως καί μεγαλοπρεπώς βη · 
ματίζων, ίδών δέ τήν ομόφυλόν του έ- 
πλησίασε τόν λάκκον μέ περιέργειαν καί 
τά ουο ζώα ΐίνωσαν τάς άκρας τών προ
βοσκίδων των έπί τινας στιγμάς, ώς νά 
συνωμίλουν κατ’ ιδίαν.

Είς κυνηγός τότε έδεσε τό έτερον ά- 
κρον τής θηλειας περί τό σώμα τοΰ νεο- 
ελθόντος, δστις ώς νά ητο συνενοημένος 
μετ’ αύτών άρχισε νά τραβά μέολην τήν 
δύναμιν του. Συγχρόνως οί κυνηγοί ?ρ· 
ριπτον είς τόν λάκκον δεμάτια και κλά
δους διά νά διευκολύνουν τήν έξοδον καί 
άλλοι Ανοίχλουν τήν αιχμάλωτον μέ ξύλα 
καί λιθοβολισμού?, οπότε αυτή έρεθι- 
σθεϊσα έπεχείρηοε νά πιιδήοη έξω- Τέ
λος μετά δύο ματαίας απόπειρας έτρα- 
βήχθη άπό τόν όμόφυλόν της τόσον ίσχυ- 
ρώς, ώστε μόλις άνεσύρθει έπεσεν είς τό 
πλευρόν καί έσύρθη είς άπόστασίν ίο 
μέτρων, δτε έπωφεληθείς τής πτίόσεως 
είς κυνηγός έδεσε καί τόν ένα τών οπι
σθίων ποδών της Τότε πλέον ύπετάγη 
καί έτιθασεύθη μετά δύο Λμερών νηστείαν. 
Περί τής εύφυίας δέ καί νοημοσύνης τών 
παχυδέρμων τούτων πολλά έγράφησαν 
ούοείς δέ λόγος ύπάρχει νά δυστάσωμεν 
περί τηςάληθείαε των. δσω καί άν φαί
νονται ταΰτα ύπερβολικό.

ΑΠ·

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΠΑΡΑ ΤΑΙΣ ΓΤΝΑΙΞΙΝ

Αί Πλείσται γυναίκες δέν Αγαπώσι ποσώς 
ν*  άναγιγνώσκωσιν ή Αναγιγνώσκουσιν Sr ευ προ
σοχής.... Συμβαίνει, μερικοί νά έχωσιν έκ φύ- 
σεως πολύ πνεύμα καί μου φαίνεται πολν πα- 
ράδοξον, πώς αύταί αί γυναίκες, ένώ ίχουσιν 
άπέραντον πνεύμα, άγαπώσι καλλίτερο» νά πλήτ- 
τωσιν Ενίοτε φρικιώς δίαν εύρίσκονται μόναι ή 
νά συνειθίζωσι ν'Αναγιγνώσκωσι καί ν'άποκτώσι 
συντροφιάν τοιαύτην όποιαν θά ίπιθυμήσωσιν 
έκλέγουσαι προς τούτο Ανάγνωσιν εύθυμον Ε) 
σοβαρόν, κατά την Επιθυμίαν τω*.

Καί δμως είνε βέβαιον ότι ή Ανάγνωσις φω
τίζει τόσον ίσχυρώς τό πνεύμα καί σχηματίζει 
ιόοον κολά τήν κρίοιν, όσον ή συνομιλία μόνη 
δέν δύναται νά συντέλεση είς ταύτα τόσον ταχέως 
ούτε τόσον τελείως.

Τφόντι ή συνομιλία δεν σάς δίδει ή τάς πρώ
τος σκέψεις Εκείνων περί τών όπαίων σας συν 
όμιλονσι άτινα είνε πολλάκις σκέψεις θορυβώδεις 
ή εκείνο ιά ίδια τά όποια κατεδίκαοαν μετά εν 
τέταρτον τής ώρας. Άλλ ή μελέτη σάς δίδει 
τήν τελενταίαν προσπάθειαν τοϋ πνεύματος περί 
Ικείνων τά όποια Αναφέρουσι τά βιβλία τά ό
ποια άνίγνώοατΐ, είς τρόπον ώστε όταν δέν 
Αναγινώσκη τις Επίσης απλώς ή πρός διαακέ- 
δεσιν. μένει πάντοτε τι ίν τφ πνεύματι τοΰ προ
σώπου τό όποιον Αναγινώσκει, δπερ τό στολίζει 
και τό φωτίζει καλ δπερ έμποδίζει τό πρόσωπον 
τοΰτο νά πέση είς τάς χονδροειδείς Αγνοιας αΤτινες 
δυσαρεσιοΰσι φοβερά πάντας Εκείνους οιτινες δεν 
είνε Ικανοί.

Κ. Πα«αχ«ανβταντίνον
(Κατά τήν Mlle Scudery)

❖ ❖ ❖
Ο ΟΝβίΡΟΠΟΛΟΣ

Μέ τοΰ νοϋ Tf]G ψτεροΰγες πετάει 
Στΰν ονείρων τή χώρα γλυκά 
Καί μέ θαμβός εκεί άντικρύζει 
Τή οβυατή του στον κόσμο χαρά. . .

Φ

Καί ολόχρυσα κτίζει παλάτχα 
Στοΰ αΐθέροε, μαζή τηε, τά πλατεία, 
Τής αγάπης τρυγά τόν καρπό . . .

Φ

Άχ! κιαυτός θά ξυπνήση, τΐ κρίμα * 
θά βρεθή ζωντανός μέσ’ στο μνήμα 
Μές τόν κόσμον αυτόν τόν πικρό.

Λίμ.. *ελ«υ6*ρι&όης
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καμιλλού δεβανς

ε ism ΤΟΤ ΠΤΓΟΣ
1.

τό μικρόν φρουρίου τοΰ Σαλέμ, ίν Βραζι
λία κεΐται ίπι της δεξ,&ς όχθης τοΰ ποταμού τών 
Αμαζώνων, σχεδόν Απέναντι τοΰ Πάρα, λεύγας 

τινάς μακράν τής θαλάσσης. Τό μέρος τούτο είνε 
ή άπαρωτέρα διαμονή τοΰ κόσμου αν πιστευσω- 
μεν τάς Αφηγήσεις τών ταξε'διωτών, ώς εκ τού
τον δέ καί δ Δόν Λουδοβίκος Βαγάερτ καθίστατο 
ό πλέον υποχονδριακός Αξιωματικός τής Βραζι 
λιανής στρατιάς Αφατου έγένετο τ’ποδιοικητής.

Ή φρουρά μόλις άπετελεΐιο εξ Εκατό σρατι- 
ωτωτ; ύπό ιά τείχη δε τοΰ φρουρείου ίξηπλοϋτο 
πτωχόν χωρών, περικλεών εκατοντάδα περίπου 
μαύρων. Απφοτερων τών φύλων, μεθ’ ών συνα- 
γελάζοντο Από καιρού εις καιρόν Ινδοί ιινες,οχι 
βεβαίως Λνθρωποφάγοι, οΐιινες ίπώλουν εκεί τα 
διάφορα θηράματά των. Οί’δεμία λοιπόν μορφή 
νοΰμων εδρίσκεται είς τήν Αποικίαν ταύτην, ον 
δεμία λευκή γυνή. Και Αληθές μέν 0 πρώτος 
διοικητής ήτο νυμφευμένος, Αλλ’ ήτο είς πλα
τωνικός διοικητής δστις διεβκει Ικ τοΰ μακρο- 
θεν , ,

’Απόλυτος λοιπόν κύριος τοϋ φρουρειου ητο 
ό Δόν Λουδοβίκος, Εξετέλει δέ ού μόνον τά χρέη 
τοΰ ΰποδιοικητοΰ Αλλά καί τοϋ Απολύτου δικά 
σιοΰ, Απονέμων δικαιοσύνην άνεξελέγκτως. Βπι 
πλέον τόν Ιθεώρουι ώς Αξιωματικόν τής πολιτι
κής τάξεως και πρός τούτοις δ Εφημέριο; του τό
που πολλάκις τόν είχε παρακαλέαει ιά σήμα*»!  
τούς κώδωνος καί ·ά τφ ύ.τηρετήση ττ,ν λειτουρ
γίαν του, Απερ καί έπραττε μετά πολλής τον ε< - 
χαριοτήσεως. , , s
Ίνα κατα πολεμιστήν ’εκ τής μονωσεως Ανίαν δ 

Δόν Λουδοβίκος κατ'Αρχάς Αφιέρου τόν πλεωτον 
χρόνον είς τέρ Θήραν Άλλ' δταν έϋεσεν εις τόν 
κοιτώνα τάπητα κατασκευασθεντα Ικ του δέρματος 
των είκοσι ύπ' αύτοΰ φονευθεισών τίγρεων, 
ένόησεν ό πτωχός ί-ποδωικητής §ιι δεν διεσκεδα- 
ζε ποσώς μέ ιά α?λονβ<>«4’) ια€τα> ζών’α *€ 
κρά. Τότε ίστράφη πρός τούς κροκοδείλους. 
Αλλά και αύτοί δέν κατώρθωσαν νά διακοψωσι 
τήν Ανίαν του
Είτα διενοήθη δτι ή ύύρα τών Ιρπειών θα του 
παρείχε τήν τόσον ίπιζητουμένην τέρψιν, Ιφωδι-

ασθείς δέ ύπό τίνος φιαλιδίου Αμμωνίας, ίπε- 
δόθη είς Αναζήτησιν δφεων καί διάφορων Επι
κινδύνων έρπετών. t

Ούτω κατήρτιοε θαυμασίαν συλλογήν. Ρα
λίστα Ιλέγειο οτι είχεν είς τό γραφεων του ω
ραία*  ΑνθοΑόχην, ίκ Παρισίων προερχομένην, 
Ιν ή πεντηκοντάς ίκλεκτών Ανθέων Ιχρησιμευον 
ώς διαμονή είς πεντήκοντα κοραλιόφεις ζωντας. 
•Ο κοραλιόφις δέ είνε τό χαριέοτερον ερπετόν 
τοΰ κόσμου. Ζωηρού Ερυθρού χρώμαως, μα
κράν ώς κονδυλοφόρος κατοικεί είς το*  καλυκα 
Ανθους τινε'.ς, όπόθεν Εκτοξεύεται και ευθείαν 
ίπί τών Ανθρώπων, είς ιου? όποιουςτό δήγμα 
του δίδει Αμέσως τόν θάνατον είς μικροτερον 
χρόνον παρ’ όσον χρειάζεται είς σοφός να λαβή 
τόν τσμβάκον του- _

Μίον ήμερον ό Πέτρος Βακαος, απλού? στρα

•α Πέτρος «U ν>4τπν ν4 'ΡνV*i- · ·
τιώτης κοί ό Ζωάος, λοχίας, Απεφάσωαν νά ό- 
πάγουν Αμφότεροι και βεβαιωθούν αν' πράγ
ματι τά θρυλλούμενα ήσαν Αληθή. Εωήλθον λοι
πόν διά τον παραθύρου είς τό περιφημον όω- 
μάτιεν καιπερ,έργως Ανεζήτουν διάτων όφθαλ- 
μώντήν Ανθοδόχην ήτο τοποθετημένη παρατον 
τοίχον, έναντι τής ύύρας. Οί δυο στραηω,ω 
Πλησίασαν. *0  Πέτρος ξτρεμε, Ινφ ό Ζωαος 
ίκίνει δι’ Αμέριμνου ύφους μικρόν κλάδον κλη- 
ματίδος, τόν όποιον ίκράτει εις τάς χειρα^, το» · 
Τό πρό αυτών θέαμα ψο θανμάσων- ^,χεόον 
εντός Ικάστου Ανθους είς κοραλιόφης, έκαστο 
ουνεπε.ρωυένος, κόμιζες Αέ δτι Ιτρεφετα Α<ά 
τών Αρωμάτων μόνον. Μικρά τινα δε γηνα 
ΐπταντοπερί τήν Ανθοδόχην καί κατα διαστήματα 
ίρπετόν τι ίνοχλούμενον ύπό τού πτερυγώματος 
Ιφόρμα αιφνηδίως κατά τού πτηνού.
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Αίφνης τό πρόσωπον τοΰ Ζωάου έλαβεν έκ - 
φρασιν Απαισίου μοχθηρίας. Έπωφεληθείς της 
στιγμής καά*  ήν ό Πέτρος. Αναθαρρύνάς ολί
γον, Επλησίασετήν Ανθοδόχηνϊναιδηκαλλίτερον. 
δ λοχίας,χάριν τέρψεως,διηύθννε τον κλαδίσκον 
τον μειοξύ τών μίσχων τών φνιών Εφ' ών 
εκοιμώνιο τά τρομερά ταΰτα ζωάρια και δι' 
ελαφρά; κινήοεως ώθησε τούτους.

Αμέσως δέ,ώς σκέψις ταχύς επί,δ/,σενό Ζω· 
άος, Από τδ παράθυρου, Ενφ ταυτοχρόνως & 
πείρα όξέα στρίγμαια προσέβαλον τά ώτα τον 
Πέτρου, δστις Επίσης Επιχείρησε νά φύγη Αλλά 
μόλις χαΐ μίΐά κόπου φθάσας είς τήν αύλήν 
ίστάθη. 0 Αδελφός του, δο'ΐς ετυχε νά φυ 
λάσση εΐς τ$μ> θύραν τον ύποδιοικητοΰ. τον Ερ- 
ριψε τδ δπλον τον πρός βοήθειαν. Άλλά και- 
ρδ; δέν ΰπήρχε πλέον. Πένιε ή εξ ερπετά τον 
είχον ήδη δαγκάσει. Ό δυσιυχής έγένετο μαΰ 
ρος και μόλις κατώρθωσε νά διηγηθή τά δια- 
τρεξαττα.

δ Αλφόνοος Βακάος, Αδελφός τοΰ θύ 
ματος, Επεσεν Επί τοΰ πτώματος, τδ ήσπάσθη 
είς τδ μέτωπον και Επειτα Αναλαβών τό δπλον 
του Εθεοέν Εν αύτώ εν φυσίγγων Μετ δλίγον ήκού- 
σθη Εκπνρσοκρότησις και δλοχίας Ζωάος Επιπτε 
νεκρός, div παρήλθε δέ μία ώρα και υποδιοικητής 
είοελθών είς τδ φρούριον έμαθε τά διατοέξαντα, 
διέταξε νά φνλακίσωσι τόν 'Αλφόνσον καί Ανήγ
γειλε» δτι τήν Επιούσαν στρατιωτικόν δικαστή
ριο1’ θά Ιδίκαζε τδν φονία. Μετά εικοαιτέσοα- 
ρος ώρας δ πτωχός ονιος Εκδικητής ώδη- 
γήθη ένώπιον τοΰ ύποδιοικητοΰ. Και καθώς 
τήν ήμέραν Εκείνην δ Δον Λουδοβίκος Βαγάερτ 
ήτο δλίγον πλέον τοΰ συνήθους μελαγχολικός, 
Ανήγγειλε δί νφ υς ψυχροτάτου και ήσυχου τήν 
εις θάνατον καταδίκην τον.

Ή θατατική δέ Εκτίλεαις ώφειλε νά γίνητήν 
επιούσαν, Πέμπτην 16 Σεπτεμβρίου 183...

III

Άφ' δτου υπήρχε τδ φρούριον και τδ χω
ρών τοΰ Σαλέμ ουδεμία θανατική καταδίκη είχε 
γίνει είτε Επί πολίτου είτε Επί τίνος στρατιώτου 
τής φρουράς.

Μετά πολλής λοιπόν εκπλήξεως Εμαθαν τήν 
είδηοιν ταύτην, δ δέ υποδιοικητής οστις αναμ- 
φιβόλως είχε δικάσει τδν Άλφόνσον Βακάον 
μέ τήν ψυχήν και τήν ουνήδεισιν ήσυχοι·, δέν 
έλειψε νά σκεφθή δτι θά δ,εσκεδάζετο ίκ τοΰ 
επεισοδίου τούτου δλίγον ή Ανία του. Τέλος Εφθα- 
σεν ή εννάτη πρωινή ώρα και τδ πλήθος είχε 
συναθροισθβ έπι τών οχυρωμάτων. Βεβαίως ή 
λέξις πλήθος διά τήν συνάθροισιν ταύτην τών 
κατοίκων τοΰ Σαλέμ εινε ύπερβολική, Αλλά πά
λιν διά τό χωρών εκείνο ή δράξ αύτη ήτο πλή
θος.

Αφ*  Ετέρου δπασα ή φρουρά ήτο Επί ποδδς 
δ υποδιοικητής έφιππος ώφειλε τα Επισιατήοη 
επί τής εκτελίαεως, Ενζ> δέ Απόσπασμα ίκ δώ
δεκα στρατιωτών Απήλθε διά τήν μεταφοράν τοΰ 
καταδίκου, Α Δόν Λουδοβίκος Ετέθη έπι κεφα
λής τής στρατειάς του, ήτις έφθασε διά στρα
τιωτικού βήματος καί Ετοποθετήθη έν τετρα- 
γώνω εις τδν τόπον τής Ικτελέσεως.

Τά ώρολόγιον τοΰ ύποδιοικητηρίου έσήμανε 
τήν έννάτην ώραν, φρικίασις δέ διέτρεξε τούς 
πάντας. Έν τούτοις δ κατάδικος δέν ίφαίνετο 
Ακόμη. *0  Δον Λουδοβίκος ήτο πολύ ώχρδς καί 
δέν Ιφαίνετο πολύ ενδιάθετος ίνα ζητήση τόν 
λόγον τής τοιαύτης Αργοπορίας. τόσον δλίγον 
αρμονικής προς τήν στρατιωτικήν πειθαρχίαν. 
Τέλος δ λοχίας δοτις ώδήγει τδ μικρόν Από
σπασμα έπέστρεψεν Αοθμοίνων καί μάλλον χει
ρονομίαν ή δ μιλώ ν Εδωκεν εις τδν ΰποδιοικη- 
νά έννοήοη δτι δ φυλακισμένος εϊ$ε δραπε
τεύσει.

ΕΙζ τήν είδησ·ν ταύτην δ Δον Λουδοβίκος 
έλαβε τδ φυσ κόν του χρώμα, μάλιστα έβγαλε 
ένα στεναγμόν Ανακουφίσεως και Εμορμύρηοε 
χαμηλοφώνως.

« Αύτός δ 'Αλφόνοος δέν είνε μόνον μεγαλό 
καρ'ος άνθρωπος άλλά και ένας επιδέξιος καί 
θαρραλαϊος. Ή Απόδρασίς του εΐνε τό πλέον 
Απρόοπτον και ευάρεστου συμβάν ποΰ ήμπο- 
ροΰσε νά γίνη Θά διέλθωμεν οντω μίαν Εβδο
μάδα τουλάχιστον είς Αναζήτησίν του. Ελπίζω 
δέ δτι τδ μόνον ποΰ θά σκοτώσωμεν θά εΐνε 
αί οκτώ αύται ήμέραι, διότι Εκείνον δέν θά τόν 
εΰρωμεν βεβαίως. Και τοΰω εΐνε ένας λόγος 
έπι πλέον άλλως τε διά νά τδν κυνηγούμε»!».

—Σύντροφοι, άνέκραξεν αίφνης Α υποδιοικη
τής έκ τοΰ ύψους τοΰ ίππου του δ φονεύς 
ύπεξέφυγε τήν αυστηρότητα τοΰ νόμου- Τδ κα
θήκον μας εΐνε νά κάνωμεν τό πάν ίνα δ δνο- 
μαζόμενος ’Αλφόνοος Βακάος, καταδικαστείς 
εΐς τδν διά τηφεκισμοΰ θάνατον, ύπό τοΰ τακτι 
κοΰ δικαστηρίου, ουλληφθή και προσαχθή ιό 
ταχυτερον. Κατά συνέπειαν δφείλωμεν νά τεθώ 
μεν Επί τά ίχνη του ανευ Αναβολής, αμοιβή δέ 
είκοσι ταλλήρων θέλει δοθή εις πάντα ΰπαξιω- 
ματικδν ή στρατιώτην Son; θέλει φέρει τδν φο- 
νέα νεκρόν ή ζώντα- Εμπρός! Μάρς!

Και Επαναλαμβάνων τδν μονόλογόν του, δ 
Δον Λουδοβίκος προοίθηκε.

— θά.ειμποροΰσα νά ύποσχεθώ καί 10000C 
τάλληρα. Οδδείς'-ποιε θά τδν εύρη»

(Ακολουθεί)

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ
Πνροτέχνημα δια φλοιον 

ττορτοκαλλίον.

Λάβετε φλοιόν τινα πορτοκαλλίου καί π«'« 
amt αΰιδν μεταξύ τών δακτύλων σας, είς τρό
πον ώστε νά έκριθή δρμητικώς.δ καυστικός χυ
μός του, Ακριβώς ώς κάμνουσι πολλοί χάριν 
παιδιδς. ρίπτοντες αυτόν είς τούς δφθαλμούς 
άλλων, άλλά σείς θά έχετε Ενώπιον σας Ανημ- 
μένον κηρών, έπί τής φλογος ούτινος νά πΐπτη 
δ χυμός. Τότε μετά περιεργείας θά Ιδήτε δτι θέ-

λουσι παραχθή Αναφλέξεις λίαν θεαμαιικαί μετά 
μικρών ϊκκρήξεων, ώς μικροοκοπικά πυροτε
χνήματα.

Πώς τοΰτο γίνεται;
ΟΙ τοιοΰτοι καρποί, ώς τδ ποριοκάλιον, μαν

δαρίνων, λεμόνων κτλ, περιέχουσιν έν τφ φλοιφ 
των θγρόν τι αιθέριου, ιΰφλεκτον δπως εΐνε 
ίλα τά Εξατμιζόμενα. Φυσικόν εΐνε λοιπόν άφοΰ 
έχει τάς ιδιότητας ταύτας νά Αναφλέγηται και 
έκρύγνηται ριπτόμενον έπί τοΰ πυράς.

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ

Αιαφανης χάρτης.

Τδ ρετσινόλαδου εΐνε ίν τών μάλλον ξηραι- 
νομέντον Ελαίων. Έπί πλέον διαλύεται εύκόλως 
και εν πάση Αναλογία έν τώ οινοπνεύμαιι καί 
ίϊντ άχρονν όταν καταοκενασθή δεόντως Εν ψυ- 
χρφ. Ένεκα τών προτερημάτων ιούιων προ· 
τιμάται διά τήν κατασκευήν τοΰ διαφανούς χάρ
του. Τό μίγμα γίνεται Αναλόγωςτοϋ πάχους τοΰ 
χάρτου cv θέλει τις νά καιαστήση διαφανή. Πε
ρίπου δμως διαλύομεν εν μέρος ρετοινόλαδον μέ 
δύο τρία μέρη (κατ’ ογκον) οινοπνεύματος-

Μουσχεύοιιεν εντός αύτοΰ τδν χάρτην καί τόν 
κρεμώμεν εις εΐάερον μέρος. Τό οίνόπνιυμα 
ούτω Εξατμίζεται ταχέως, τδ δέ έλαιον Απορρο- 
φούμενον Εντός τής ζήμης τοΰ χάρτου δέν βρα
δύνει νά ξηραιθή.

Καθαρισμός τών περιλαίμιων.

Τά περιλαίμια τών ενδυμάτων, (γιακάδες) 
συνήθως κηλιδοΰνται ύπό τίνος λιπαρά; ούσίας 
προερχομένης εκ τής τριβής τής κόμης. Ιδού 
πώς καθαρίζονται. ’Αγοράζετε ίκ τού φαρμα
κείου Αμμωνίαν πολύ δυνατήν. Μουσχεύιε τεμά
χιον δθόνης καί τρίβετε τδ περιλαίμιον καλά. 
Θά σχηματιοθή τότε εν περίτριμμα τό δπόΐον 
πρέπει νά Αφαιρίσητε τρίβοττες διά τής δπι- 
σθίας πλευράς τής λεπίδας μαχαιριού, ή καλλί
τερη διά ξυλίνου μαχαιριού. Έπειτα πάλιν διά 
καθαρού μέρους τή; δθόνης, βρεγμένου δι’ Αμ
μωνίας τρίβετε, είτα διά τής λεπίδος καί οντω 
καθ’ Εξής μέχρι τελείου καθαρισμού τοΰ περι
λαίμιου, δτε τέλος τό ξεπλένετε διά καθαρού ΰ· 
δατος.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Α.ί φλνκταναι

Ένιαΰθα πρόκειται μόνον περί τών φλυκται 
νών τών Αναφυομένων εις τούς πόδας συνε
πείς τών πορειών ή εΐς τάς χείρας συνέπεια τής 
χρήσεως Εργαλείου τίνος ώς καί τής πολλής ερ-
γαοίας.

Πρός Απαλλαγήν τούτων, τάς Ανοίγετε, ίξά
γετετό περιεχόμενον υγρόν καί θέτειε Επί τής
πληγή; Επίδεσμον μουαχευμέτον 
λούθου συνταγής.

διά τής Ακο-

Eau 50 gram-
Alcool camphr6 
Sous-acetale be plomd

50 »

soluble δ gOUl.

Πρίν μουαχεύοειε τόν Επίδεσμον κινείτε τήν 
φιάλην. Εννοείται δέ δτι οι επίδεσμοι θά τί 
θινταικοί Αλλάζονιαι μέχρι τής έπουλώσεως τής 
πληγής.
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® ΕυτραωελΑ ®
— Κάποιος κλέψας έν έπανωφόρων γυναι

κείου ξκ τίνος καταστήματος δικάζεται.
Μά παιδί μον, τοΰ λέγει δ πρόεδρος αΰτή 

ή πράξις δέν fire φιλάνθρωπος, ονιε ευχάρι
στος.

— “Ισα, ίσα. κύριε πρόεδρε, ίγώ έκανα μΑ 
πρ&ξι φιλάνθρωπο και ενχάριστον, διότι τό ε- 
δωκα στή γυναίκα μον, ποΰ δέν είχε·

— Είς τό τηλέφωνον τον Υπουργείου τών 
Στρατιωτικών Ακούεται ή φωνή μιας κυρίας, 
ζητούσης πληροφορίας τινάς. Ό Επάλληλος φο
ρών τόν πίλον τον διότι five κρυομένος συνο
μιλεί, δτε εισέρχεται δ τμηματάρχης και Αντιλη- 
φθείς τά συμβαίνοντα λέγει χομηλοφώνως πρός' 
τόν ύπάλληλον.

— Βγάλε λοιπόν τό καπέλλο σου Αφού συ
νομιλείς μέ κυρίαν. I

Είς*  τήν Αιγυπτιακήν αίθουσαν τον μουσείου.
— Βλέπεις αυτήν τήν μούμιαν ; Είνε μιάς 

βασιλίσσης.
— Και πόοον έτών είνε περίπου ;
— Περί τούτον διαφισβητοΰσιν οί Αρχαιο

λόγοι.
— “Αμ, βέβαια I Γυναίκα είνε. Πώς θέλεις 

νά μάθωμεν τήν ήλικίαν της ;

— Που πηγαίνεις Ίϊτη ;
— Πηγαίνω εις τοΰ Βικάτου και ποζάρω.
— Γιατί;
— Μά κάνω τήν προσωπογραφίαν μου μΐ 

λάδι. ©ά τήν κάμω δώρονείς τήν πεθεράν μον 
διά νά τήν γλυκάνω.

— Τότε νά τήν κάνης καλλίτερα με βούτυρο 
θά τής Αρέοη περισσότερο.

Μεταξύ περιπατητών, είς τήν λεωφόρον Συγ 
γροϋ.

—Κυρία 'Αμαλία, φωνάξατε είς τόν σύζυ
γόν σας νά προσίξη θά τόν πλάκωση ή άμαξα 
ποΰ ερχεται !

— Ά ! μή σάς μέλλει' έχει Ασφαλίσει τήν 
ζωήν τον είς τήν «Ανατολήν».

Ό μικρός Πίπης έρωτά τόν πατέρα του.
— Τι πρέπει νά κάνη κανείς διά νά πάρη 

παράσημου ;
— "Α! παιδί μου πρέπει νά τρέξη πολύ, 

πάρα πολύ !. . .
— Πόσο; 'Απ ’ έδώ έως τόν Πειραιά φθά

νει ;

Δύο άθλιοι συνομιλούν διά τήν Ακρίβειαν τών 
τροφίμων.

— Τάμαθες λοιπόν ; Τό ψωμί Ακρίβηνε πε
ρισσότερο.

— Καλλίτερα, θά βρω Αφορμή νά μή πη
γαίνω καθόλου φωμι στο απίτη μου.

Κρίσεις ενός Ισχνού πτωχού
— Περίεργο πράγμα ! ”0σω τσίρος γίνομαι 

έγώ, τόσω τό πανταλώνει μον φαρδαίνει !

Είς τό τηλέφωνον.
Εις πελάτης.—Κύριε έχω δέκα λεπτά 

ποΰ περιμένω έδώ.
'Ο Επάλληλος.—Έγώ όμως έχω 5 ώ

ρας. !

Άπό τά συνήθεα.
— Έγώ, φίλε μου, ι?ά ήμουν πλούσιος σή

μερα. Ήμπορονσα νά Αγοράσω όλη τήν συνοι
κία τον Τσακαγιάννη, όταν ήσαν Ακόμη χωρά
φια, γιά ένα κομάτι ψωμί!

— Και γιατί δέν τά Αγόρασες ;
— ‘Αμ ! δέν είχα οΰιε ψίχουλο νά δώσω ;

ΔΥΣ1Σ

Κρύβεται ό ήλιοε ατό βουνό 
σκότος τη γη σκεπάζει 
—νάνα—λέει μάνα τοΰ παιδιού

\ και τό πουλί κουρνιάζει

— Λοιπόν, νίαιντί, δίν μ.’ ίφίνεις ν4 παίξ«ύ μόνη 

μον.
— "Οχι, μπτμπίχαι. ■
— Τοτ<ς*' έγώ όλ κ4νω τό βρ4δν τό π ιπί μον 

βτό «ρίδάτι.

ΘΡΗΝΠΔΙΑ

* *Ω!  φύσις μέ τά κάλλη σον, 
Αείποτε πλανέτρα, 
Ώ! ‘Ερως, χρυσοκέντητε 
μέ τή χρυσή φαρέτρα

*Ω! ουρανέ, ώ! θάλασσα 
ώ! νύμφαι τον χειμώνος 
Ώ! κυπαρίσσον ή σκιά, 
~Ω! αύρα τον πευκώνοςί

4

Τό ρόδο μες στή οοδαριά 
τά φύλλα του μαζεύει 
καί ή πεταλούδα τή φωλιά 
στα στήθη του γυρεύει

♦

Παν ότι πάλλει pic στη γή 
στό κόσμο, και στη φύσι 
πως ζή, πύε κλαίει, πώς χαίρεται 
ζητεί νά λησμονήση.

, - Άγγελος Σπλοότοης

&
ΤΛ! κύμα μέ ιόν φλοίσβον σον, 
Αυγή με τή δροσ’ά σον,
Ώ! ήλιε, ώ χαραυγή 
μέ τά φιλήματά σον! ' *

Τόν πόνον μον σέ ποιόν νά ’πώ 
τό δάκρυ πον με φλέγει 
Ποΰ νά οταλάξη κρύσταλλα 
τόν πόνον μον νά λέγη;

Σέ πο}ά δροσιά νά δροσισθώ 
σε ποίά σκιά νά γείρω,
Ώ πλάνα δνειρα y’au 
σταυρόν παντού νά σύρω; '

Σοφί» Κ. οΐχονομέδον
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ΠΝΕΤΜΑΤΙΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
t>2. Μαγική είκών

Ό κύριος έχασε τό σκνλλάκι τον. Μήπως 
το βλέπετε σείς',

33. Αίνιγμα
Νήσος είμ’ έλληνική 
εύφορος πολΰ μεγάλη 
Αλλ*  εάν κάνεις Φελήση 

νά μον κόψη ιό κεφάλη 
μία πρόΰεσις ϋά μείνη 
άπό δλο τά νηοΐ 
κι εις τό μέλλον δίν &ά δίνης 
Τό ώραΐο τον κρασί.

2*4.  Γοϊόος
H Ποίει Νέοι Διός Π άχ! 1 
οκο

38. Φνμδην-Μήγδην
Η— Κητηρ— νεει—Σηνσο

Κιόύδς

t

4ΥΣΙΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Η ΤΕΥΧΟΥΣ
Μαγική Είκών. Τό δεξιόν μέρος τής 

εΐκόνος νά στροφή άνω, οπότε σχηματίζεται τό 
πρόσωπον είς μίγα όχημα- Τά δένδρα σχηματί
ζουν τους μυστακας και τά γένειά τον. 44 Ναΰς 
— ή — κα (καπα).45 Ό Όδνσσεΰς ττπέφερε 
πολλά. 46 Έξαίγός γάλα έξάγωμεν. 47 Φύρ
δην Μίγδηι.
Αΐ/ται. Άλ. Μ, Χαρίτος έκ Βόλον 5, Στάμος 
Πάγκαλος έκ Ζνφτας- ΑΙγύπτον 5. Ευστράτιος 
(δυσανάγνωστου επωνύμου) έξ 'Αθηνών 1, Μα
ρία Φιλίππου έκ Πειραιώς 4, Δ. Γεωργιάδης 
έξ ‘Αύηνών 5. Π. Δ. έπ Πειραιώς 3, Ριχ. 
Πανταζάκης έξ Ά&ηνών 2-

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Αλ.Μ. X. Βώλον. Λύσεις έλήφθησο δίς. Έλά- 

βομετ ύπ’δψιν τήν νέαν διεύθυνσή σας. Βεβαίως δύ- 
νασθε νά στίλετε χαί Πνευμ. ’Ασκήσεις.— I. Κ. Μ.

ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ· "ΑΝΕΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ „ ΟΔΟΣ ΓΕΡΑΝΙΟΥ 44

Κυδωνιάς. ’Επιστολή σας έλήφθη. Προσεχώς γρά- 
ψομεν έχτενώς. — Η. Τ- Νοβοροσίσκ. "Εχει 
καλώς. Ένεργήσαμεν συμφώνως τί) παραγγελία σας, 
—Σ. Π. Ζυψτα, Λύσεις ΐλήφθησαν.—Κ, Μ. Μυ
τιλήνη. Παρά τοΰ χ. Κ- θά έμίθατε δτι δέν εινε 
δυνατόν νά άγοράσητε ένα αίνον τόμον έχ τής όλης 
σειράς. Άναμένομεν νεωτερας δδηγίας σας—

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΝΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Ή Εθνική Τράπεζα δέχεται έντοκους χαταθέσειν 
εις Τραπεζικά γραμμάτια χαί εί. χρυσόν ήτοι φρ. καί 
λίρας στερλίνας άποδοτέας εις ώρισμένην προθεσμίας 
η διαρκώς Αί είς χρυσόν καταθέσεις καί οί τόκοι αυ
τών ρώνονται είς αύτό νόμισμα, εις 5 έγένετο ή χα- 
τάθεις εις χρυσόν ή δι*  επιταγής δψεως (chepue) έπί 
τοΰ εξωτερικού χατ’ επιλογήν τοΰ ομολογιούχου.

Τό χεφάλαιον χαί οί τόχοι οών όμολογιών πληρώ
νονται εν τώ Κεντριχώ Καταστ^μοτι χαι τή αιτήσει 
τοΰ καταδότου εν τοΓς ύποχαστήμασι τής Τραπέζη

Τόκοι καταθέσεων

I 1]2 τοίς οΐο χατ’ ϊτος διά χατ. 6 μτ^ών
2 » 010 » » 1 έτους
2 112 » 0]0 » » » 2 etwv
3 » οΐο » y 4 ετών
4 » 0)0 > » > 5 ϊτων*

Αί όμολο^ίαι 
χατ’ εκλογήν t

τών βντόχων χατ<ιθέσεων έκδίδονιαι
:οΰ καταθέτου όνομαβτί η ανώνυμοι*ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝΗ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΤΑΝΙΑ

ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ 
ΔΗΜΟΣ®· ΧΑΛΑΣ Διευθυντής

Έξοχου ξενοδοχείου, ευρύχωρου, άνετου, κα- 
ϋαρόν, έπι τής μεγάλης δδοΰ τον Πέραν, 
μετά λαμπρόν εστιατορίου, μαγειρικής έκτακτον 

Περιποίησις και καίλαριότης μοναδική.

ΜΕΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΚΟΥΡΕΙΟΝ

ΜΑΡΙΑΣ Κ. APB ΑΝΙΤΑΚΗ
Πλατεία Μοχάμετ Άλη έν Άλεξανδρείμ

* Υποκατάστημα δδός Ροσσέτης άριύ. 8. 
Μετά πλήρους συλλογής άρωμάτων παχυμύ- 
ρων, ψηκτρών, σαπώνων, εύωδιών κτλ.

Περιποίησις μοναδική, προθυμία έκτακτος.

ΑΔΕΛΦΟΙ ΔΙΒΟΛΗ

EH0STAS10H ΑΙΓΤΠΤΙΑΉΝ ΣΙΓΑΓΕΤΑΚ
Έν Καΐρω

’Υποκατάστημα έν Ζβγαίικίω
Τά σιγαρέτα ταΰτα φημίζονται διά τίιν Αρίστην 

αύτών ποιότητα καί κατασκευήν.
Έκτελεΐ πάσαν παραγγελίαν διά τδ έόωτερικόν 

καί εξωτερικόν.
Ακρίβεια καί τελειότης. Δοκιμάσατε.


