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ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΣΩΜΕΝ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΜΟΝ;

ΦιΜικαΐ και Μ’νχικαί δυνάμεις

[αν>έχεια και τέλο;.)
Τις έκρουσε τούς κτύπους τούτους-, 

Εύσυνειδήτως ούδείς. Οί μΰς των παρι 
στημένων ουδόλως συμμετέχουσι, καθό 
σον ει’κρινώς ακούονται τριγμοί έν τη 
τραπέζμ- Υπάρχει άρα έτέρα τις δύναμις 
φυσική καί ψυχική, είδος διανοίας Ίΐν ή- 
μΐν ή έκτόςήμών; Πνεύμα λέγουσιν. Άλ
λα τί είδους πνεύματος; .. Άς ίδωμεν πα- 
ρακατ'όντες.

Μακρόν και βαρύ παραπέτασμα κρέ- 
μαται άπό της στέγης τοί δωματίου καί 
φθάνει μέχρι τοΰ έδάφους. Αίφνης τούτο 
έξογκούται ώς νά κινήται ύπό ίσχυράς 
πνοής, φέρεται πρός ημάς, καθημένους 
πέριξ γειτονικής τραπέζης,καί μας περι
καλύπτει τάς κεφαλάς- Όλαι αί θυρίδες 
εΐσί κεκλεισμέναι καί ούδομόθεν ό άνεμος 
δύναται νάείσέλθμ. ’Απάτη; Ούδέ λόγος 
δύναται νά γίνμ.Άρα άγνωστος αιτία.

Παρά τή γωνίςι κεΐται κλειδοκύμβαλον 
μέ ουράν βάρους περίπου 3οο χιλιογράμ- 
μων, έφ’ or μικρός παΐς ανακρούει τήν 
κλίμακα- Τό κλειδοκύμβαλον τότε μετα
κινείται καί αναπήδα Ό παϊς φοβείται 
καί φεύγει-

Τράπεζα, έΦΊ’ις κάθηται άνθρωπός τις 
βάρους 87 χιλιόγραμμων έγείρεται άφ’ 
έαυτής. Είτα τοποθετοΰσι σάκκους μέ 
άμμον καί λίθους 75 χιλιογρ- βάοους- 
Ή ύπό τών πειραματιστών καταβαλαο 
μένη ροϊκή δύναμις είνε τοιαύτη, ώστε 
ή τράπεζα υπό τήν έπήρειαν τών αντι
μέτωπων τούτων δυνάμεων θραύεταιείς 
τεμάχια.

Άναρτώσι τράπεζαν άπό τίνος δυναμό- 
μέτρου, ουτινος ή βελόνη σημειοΐ 35 χι· 
ί,ιόγραμμα Μετ’ ολίγον ή τράπεζα άνορ 
θοϋται πρός τό μέρος τού δυναμομέτρου, 
καί ή βελόνη φθάνει είς τά 3,2,ι,ο.

Άντιθέτως ζητοΰσιν. ϊνα ή τράπεζα αν
τί νά έλαφρώση νά γίνμ βαρυτέρα.Τότε 
τό βάρος της αύξάνεται τοσοΰτον, ώστε 
είναι αδύνατον νά τήν άποσπάση τις έκ 
τοΰ έδάφους-

Κιβώτιόν τι, έν ώ έγκλείεται μουσικόν 
όργανον, παιανίζει άφ’ έαυτού-

Κλείς τις στρέφεται έν τώκλείθρω συγ
χρόνως μετά τών κινήσεων τής χειρος 
του μεσάζοντος, ευρισκομένου είς ένός 
μέτρου άπόστασιν.

Μικρός τις κώδων περιφέρεται άνωθι 
τών κεφαλών τών παρισταμένων έν τώ 
δωματίω-

ΛΙ ί<ι Οελικίις έκδιιλοϋται

Ήκουσα δπως καί πάντες οί μετ’ έμον 
πειοαματιζόμενοι πραγματικούς κτύπους 
σφυριού έπί τραπέζης, ώς καί γρόνθους 
έπί τής θύρας καταφερομένους, καταλ 
λάλους νά συντρίψωσι τήν κεφαλήν άν 
δοός ■

Γενικώς οί ίσχνοοί ουτοι κρότοι είναι 
μία έκδήλωσις φανερά κατά τών αμφιβο
λιών- Είπον έν παραδείγματα «Όλαι αί- 
τα< αί αστειότητες δέν άποδεικνύουν, ότι 
ύπάρχουν πνεύματα». Καί αμέσως τρεις 
κτύποι διεί σφύρας έπί τής τραπέζης ώς 
άπάντιιοις μας διαλύουν τήν άμφιβο?,ίαν. 
Φανερόν άρα. δτι ύπάρχει θέληστς.

Καί τήν θέλησιν ταύτην τήν διαδήλω- 
σιν ούτως είπεΐν,τήν άνευρίσκομεν είς ό
λα τά φαινόμενα Ό κόμης Γασπαρϊνος- 
ό πρώτος, είς ον Λφείλομεν σειράν έπι- 
στημονικών πειραμάτων έπί τοΰ άντικει-
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^ιένον τούτου — ανεύρισκε την θέλησίν 
τών πειραματιστών' ύπέθετε δέ οτι ή θέ- 
ληΟις Λμών δύναται νά δράση και ανεξ
αρτήτως τού σώματός μας διά της εκ
πομπής ροϊκίΐς τινός δυνάμεως. Καϊ ή 
ύπόθεσις αύτη δύναται νά γίνηται δεκτή 
διά τινας περιστάσεις, καταπίπτει όμως 
πρό τών γενικών παρατηρήσεων.

Έν έτει 1855, ό Thury, καθηγητής της 
φυσικής έν τώ πανεπιστημίω της Γενεύ
ης, άνεζήτιισεν έπιμόνοις καί έπί σειράν 
έτών νά συμπληρώσει τήν θεωρητικήν 
έξήγησιν τοΰ Γασπαρίνου, φανταζόμενος 
τό ι^νχόοιον, ούσιάν τινα ενρ’σκομένην 
έν ήμϊν, καί χρησιμεύονσαν ώς διάμεσον 
μεταξύ τής ζτυχής καί τον σώματος καί 
δυναμένην νά δράση έκτός τοΰ ήμετέρον 
δργανισμοϋ- Ότε δέ, τώ 1S65. έν τώ 
πονηματίω μου «Περί τών άγνωστων φυ
σικών δυνάμεων» ώμίλονν περί τών ήυ· 
χικών δυνάμεων, δέν έγναιριζον τό ύ- 
πόμνημα τοΰ Thury, δπερ μόλις περιήλ- 
θεν είς χεΐράς μου κατά τους τελευταί
ους τούτους χρόνους, άλλ’ ή ιδέα προφα 
νώς είναι ή αύτή, προκειμένου περί κα 
θορισμοϋ άγνωστων δυνάμεων. Καί αί 
φνΟικαί αι ται δυνάμεις δέν είναι ή φυσι
κοί, καθόσον τά πάντα έν τή φύσει ένυ 
πάρχονσι καί ονδέν κατά μέρος ή έκτός.

ΊΙ άόοατοσ ονάίαV ·
Τό ΰυχικόν στοιχεΐον ένεργόν ενταύ

θα λαμβάνει μέρος Αί κινήσεις τών τρα
πεζών, τά φυσικά ταύτα φαινόμενα, οί 
ανεξήγητοι κρότοι, αί λαμόανόμεναι α
παντήσεις κτλ. γενικώς τοιαύτην έκφέ- 
ρονσιν έννοιαν. Ενταύθα υπάρχει άναν- 
τιρρήτως ιδέα τις, σκοπός, θέλησις. αϊ- 
τινες δέον νά έξετασθώσιν.

Έπιόεδαιοΰται ίίτι παρουσιάζονται δύο 
στοιχεία. Όμιλοΰμεν είς τήν τράπεζαν ώς 
νά ήκουεν. Οί πειραματισταί άπενθύνον- 
ται πρός αόρατόν τινα ούσίαν καί ή ου
σία αύτη φαίνεται έκδηλουμένη καί είτα 
έξαφανιζομένη μόλις παύση τό πείραμα. 
Φαίνεται δημιουργημένη ύπό ένός κυρί
ως προσώπου, διιλ. ύπό τοΰ κατέχοντος 
τό περισσότερον ρεύμα, ήτοι τού μεσά
ζοντος, medium καλούμενου. Είναι αρα 
άνθυποβολή ή δυναμική τις τοΰ συνόλου 
πειραματιστών.ήτις γεννά ειδικήν δύνα- 
μιν; Είναι συμπύκνωσις φυχικοΰ τινός 
διαμέσου έν τώ μέσω τού όποιου ζώμεν; 
Είναι νοητική τις αιτία, διάφορος Λειών 
φυχή ζήσασα ήδη έπί της γης ταύτης καί 
ίίτ·.ς αντλεί άπό τοΰ μεσάζοντος δύναμιν. 
ης έχει χρείαν πρός δράσιν; Είναι άλλο 

τι, είδος άοράτοιν δντων; Διότι ούδέν μάς 
εξουσιοδοτεί άν άρνηθώμεν, οτι δύνανται 
νά ύπάρξωσι πλησίον ημών ζώντα αόρα
τα όντα.

’Επί τοΰ αντικειμένου τούτου διάφο
ροι ύποθέσεις έκφέρονται, αλλά δέν έχο- 
μεν τό έπιστημοιικόν δικαίωμα ν’ άπο- 
δεχθώμεν ούδεμίαν.

'Έκαάτος έχει τίιν θεωρίαν τον.
Οί πεφωτισμένοι πειραματισταί διαφω- 

νοΰσιν έπί της έξηγήσεως τών έν λόγω 
φαινομένων. ΌΒ. Σαρδού λέγει οτι ό νϋν 
πνευματισμός είναι «ή αύγΐι αλήθειας α
νεξήγητου έτι.» Ό Wallace, ό Varley καί 
οί καθαρώς πειραματισταί διακηρύττου- 
σιν, ότι τά φαινόμενα ταύτα άναμφισόη- 
τήτως παράγονται ύπό τών άπενσαρκω- 
θέντων πνευμάτων, διιλ. τών φυχών τών 
τεθνεωτων.Άλλοι ώς ό Mirville, ό Lappo- 
ηϊ κτλ φρονοΰσιν. οτι δράσται αύτών εί- 
σίν οί δαίμονες "Ετεροι, ό Papus, οί θεό- 
σοφοι κτλ. λέγουσιν, ότι ένταΰθα ύπάρ- 
χει μυστήριον, στοιχειώδη πνεύματα, 
«νύμφαι καί νηοηίδες» κτλ.Ό Γασπαρΐ- 
νος. ό Thury, ό Lombroso,0 de Rochas κλ. 
οτι είναι νευρικόν ρεύμα, «άστρικόν τι 
σώμα» άφ’ ημών πηγάζον, «μία έξωτερί- 
κευσις τής άτομικότητος’’.Ό<Τοούβδ πα
ραδέχεται έν ταύτώ οργανικήν -ψυχικήν 
δύναμιν καί δυνατήν μεσολάβησίν ξένων 
διανοιών. Ό καθηγητής Riche! έπιβεβαιοϊ 
τήν πραγματικότητα τών φαινομένων, ό 
Όλβιέ Λόδζε φρονεί τά αύτά, ύ Φάρρο, 
ό Μάίβιλλ άιιφιβάλλουσιν ετ», ένώ άλλοι“ ύ ν
σοφοί προτιμώσι νά μή έκφέρωοι γνώ
μην.

Το έπ’ έμοί μετά τεσσαρακονταπεντα- 
ετεΐς παρατηρήσεις τόσον είμαι βέβαιος 
περί τής πραγματικότητος τών φαινομέ
νων, όσον φρονώ οτι οΰδεμία θεωρία εί
ναι έπαρκής πρός έξήγησιν αύιών.

ΙΙρέπει νά γ-νωρίζωμεν ν’ άνα· 
μννωμεν

Ύπάρχουσι καί άλλα φαινόμενα, έτι 
μάλλον παράδοξα τών έκτεθέντων, είς ά 
είμεθα Αναγκασμένοι νά παραοεχθωμεν 
τήν μεσολάβησίν αοράτων δντων, παρα
δόξων, άνακολούθων ώς καί τετάρτην 
διάστασίν τοΰ κενού·

Τό ότι αί ύυχαί έπιζώσι τοΰ σώματος, 
ούδεμίαν αμφιβολίαν έχω, τό οτι δέ έκ- 
διιλοΰται διά τών άνωθι έκτεθέντων μέ- 
σων, ή πειραματική άπόδειξις δέν έχει 
ούδεμίαν απολύτως άπόδειξιν.

"Εχομεν άλλας μά?Λον μυστικής έκδιι- 

λώσεις; Τούτο δέον νά έξετασθή έν άλ
λη μελέτη.

Ένταϋόα ύπάρχει συμπαιγνία τις α
γνώστων δυνάμεων. Πάσα θεωρία είναι έ
τι πρόωρος.Ό Γαλιλαίος Λπατήθη θελή- 
σας νά έξηγήση τάς Ιδιότητας τού Λλέ- 
κτρου· Ό Λαβουαρία Απατήθη θηλήσας 
νά έξηγήση τούς αερολίθους. Ό Γαλβί 
νης ήπατήθη θελιίσας νάέξηγήση τόν Α- 
λεκτρισμόν. Ώστε δέον ένίοτε νά Αξεύρη 
τις ν1 άναμένη.

Τά φαινόμενα περί ών ώμιλήσαμεν εί- 
σίν έκδηλώσειε τοΰ παγκοσμίου δυναμι
σμού, δι’ ον αί πέντε αίοθήσεις ήμών λί
αν άτελώς μάς θέτουσ·ν είς έπικοίνωνί- 
αν. Ζώμεν έν τώ μέσω κόσμου άνεξερευ- 
νήτου, έν τώ όποίω αί φυχικαί δυνάμεις 
έχουσι μέρος λίαν άτελώς έτι έξετασθέν.

Εύρισκόμεθα τό γε νΰν έχον είς θέσιν 
άνάλογον πρός εκείνην, είς ήν ό Χριστό
φορος Κολόμβος εύρίσκετο τήν παραμο
νήν τής ήμέρας, καθ ’ ήν παρετήρησε τήν 
πρώτην γην τού Νέου Κόσμου. Πλέομεν 
έν πλήρει έτι άγνώστω.

Έκ τοϋ Γαλλικού 
Κ4μ.ιλ>. ο; φλ κμ.μαριών
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Η ΦΩΤΟΤΗΛΕΓΡΑΦΙΑ

Κ
ΑΤΑ τά τελευταία ταΰτα έτη ή φωτο
γραφία έτελειοηοιήθη έκτάκτως, έσχά- 

τως δέ έφθασεν είς τό άκρον άωτον τής τε- 
λειοποιήσεως. Έν τώ προηγουμένω τής «φύ· 
αεως» τεύχει περιείχετο άρθρον περί τής 

υποβρυχίου φωτογραφίας, έφευρέ- 
οεως τά μάλιστα παραδόξου καί όμως έπι- 
τευχθείσης.

Ήδη έκτος τοΰ ότι δυνάμεθα νά λαμβά 
νομεν φωτογραφίας καί έντός τοΰ ύδατίνου 
στοιχείου, θέτοντες αύτό τοΰτο τό μηχά
νημα έντός των ύδάτων, άνεκαλύφθη καί ή 
φωτοτηλεγραφία, έτι σπουδαιότερα τής υπο
βρυχίου, καθόσον καί ταύτην δύναται έτι ν' 
άντικαταοτήοη. Διά τής φωτοτηλεγραφίας, 
ως γνωστόν, έπιτυγχάνεται ή φωτογράφησις 
«ντικςιμένοΥ τινός έκ μεγάλης άποστάσεως, 
δια τοΰ ηλεκτρισμού. Είνε δέ πολύς χρόνος 
°Φ’ δτου εγνύσθησαν αί άπόπειραι πρός έπί- 
τευξιν τής τοιαύτης φωτογραφίας καί πολλά 
εγραφηοβν> άλλα, μόλις εσχάτως έγένετο ή 
σπουδαιότερα έηιτυχία, έν τοίς γραφείοιο 
τοϋ εν Παρισίφ,ς περιοδικού «Εικονογραφη

μένη». Ιδού πώς άφηγεϊται τό περιοδικόν 
τοΰτο τά γενόμενα πειράματα τής φωτο- 
γραφήσεως έξ άποστάσεως μέσω τοϋ ηλεκ
τρισμού.

Κατόπιν προσκλήσεων συνήλθον έν τοΐς 
γραφείοις αύτον οί κ.κ. Λουδοβίκος Βαρτοΰ 
υπουργός τών δημοσίων έργων καί ό κ. Συ- 
μιάν ύφυπουργός τών ταχυδρομείων καί τη
λεγράφων οίτινες καί έπεστάτουν τής έκ · 
τελέσεως τών πειραμάτων. Έκ τών λοιπών 
έπισήμων διεκρίνοντο οί πρεσβευταί καί αί 
πρόξενοι Γερμανίας, Βαυαρίας, Βραώλίας, 
Σουηδίας, Ελλάδος, Σινικής, ’Ιαπωνίας καί 
Ρουμανίας, οί κ. κ. Αιμίλιος Πικάρ, τού Ιν
στιτούτου, ό πρίγκηψ Ρολάνδος Βονοπάρ- 
της, πρόεδρος τοϋ άεροδρομικού Σωματείου, 
ό κόμης Λε-Βώ, ό γνωστός άεροπορος 
Δυμόν καί πλεΐστοι άλλοι.

Έν τή έπιοήμω ταύτη συνελεύσει έπρο- 
κειτο νά ώμιλήση έπί τοΰ θέματος τούτου 
αύτός ό έφευρέτης, καθηγητής κ. Κόρν, άπό 
τίνος έξέορας ής δεξιόθεν καί άριστερόθεν 
εΤχεν έγκαταστήσει μετά τοΰ βοηθού του 
κ. Βέλμ καί τή συνεργεία τοϋ γνωστού ηλεκ
τρολόγου Καρπαντιέ, τάς συσκευάς τής 
διαβιβάσεως καί άποδοχής τών τηλεφωτό· 
γραφημάτων.

Ώς βλέπετε ή άπόστασις τών δύο συ
σκευών, τοΰ άποστολέως καί τού δέκτου ήτο 
λίαν μικρά μόλις ύπό τής έδρας έχωρίζοντο. 
Άλλ’ έπειδή τά σύρματα τά συνδέοντα τάς 
γειτονικός ταύτας συοκευάς, ήνωθησαν μέ 
τό τηλεφωνικόν σύμπλεγμα Παρισίων-Λυών, 
ή πραγματική άπόοτασις τοΰ άποστολέως άπό 
τοΰ δέκτου ήν κατά τούς υπολογισμούς Ι,οα^ 
χιλιόμετρα. "Ητοι ή φωτογραφία ήν έλάμ- 
βανεν ή συσκευή τής διαβιβάσεως ωφειλε νά 
διατρέξη τήν ανωτέρω άπόστασιν 'ίνα φθάση 
είς τόν δέκτην, τήν έτέραν τών έν τή αι
θούση τοΰ «Illustration» συσκευών.

Καί κατά πρώτον άναβάς εις τήν έδραν ό 
έφευρέτης Κόρν έξέθηκε τάς άρχάς τοΰ συ
στήματος του, έξηγήσας διά φωτινών προβο
λών, τόν τρόπον τής φωτοτηλεγραφίας. Ό 
καθηγητές κ. Κόρυ έχρησιμοποίησε πρός 
τοΰτο τας ιδιότητας τοΰ σεληνίου, διά τοΰ 
όποιου αί φωτεινά! έντυπώοεις μετατρέπσν- 
ται είς ρεύματα ηλεκτρικά δυνάμεως άνα- 
λόγου προς τήν έντασιν τών έντυπώσεων 
τούτων. Εκθέτων δέ είς τό φώς διαφανή 
φωτογραφίαν (έπί ύάλου) δΓ ης αί ακτίνες 
έπέδρων έπί τής τηλεγραφικής συσκευής, 
διεβίβαζε σειράν ρευμάτων διαφόρου έντά- 
οεως, άτινα διάφορον επίσης παρήγον καί 
τήν φωτεινήν έντύπωσιν κατά τήν άφιξίν 
των είς τόν δέκτην.

Μετά τήν έπεξήγησιν ταύτην ήρξατο τών
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πειραμάτων του, οι ’ ών κατόρθωσε νά δια- 
6t6aog έ£ άποστάσεως κ>2 4 χιλιομέτρων 
την φωτογραφίαν τοΰ Προέδρου τής Γαλλι
κής Δημοκρατίας ήτις και άπετυπώθη αρ 
κετά καθαρά.

Έν γένει τά πειράματα τοΰ καθηγητοΰ 
κ. Κόρν έστέφθησαν, ύπό μεγάλης επιτυ
χίας, μάλιοτα δέ έοημειώθη και φαιδρότατου 
έπειοόδιον.

Κατά τήν διαόίβαοιν τής εΐκόνος τού 
Προέδρου κ. Φαλλιέρ, επειδή μία τηλεφωνή
τρια διέκοψεν έπί τινα λεπτά τό ρεύμα τής 
συγκοινωνίας, διεγράφη ως έκ τούτου έπί 
τον προσώπου τοΰ κ. Φαλλιέρ λευκή γραμ
μή. ήτις άναμφιάόλως έπιστοποίησε τήν αυ
θεντικότητα τής διά τής τηλεφωνικής υπη
ρεσίας μεταέιάάσεως τής εΐκόνος.

Διά τών ΰπαρχουοων ήδη συσκευών ων 
οΐ κύλινδροι κάμνουσι μίαν στροφήν εις 6 
δευτερόλεπτα, χρειάζονται ι 2 λεπτά διά την 
άποτύπωσιν άωτογρα^ίος σχήματος ι3Χ2^, 

έξ οίαοδήποτε άποστασεως.
Ίδού λοιπόν ότι διανοίγεται εύρν στά- 

διον εις ποικιλοτάτας έφαρμογάς τοΰ τηλε 
φωτογραφικού συστήματος. IΙαρετηρήθη δέ 
οτι δι’ αΰξήοεως τής δυνάμεως τής διαόι 
όάσεως θά έΣευρεθή τδ μέσον ώστε ημέραν 
τινά νά διαόιόάζεται ή είκών ού^'ι άπό φω 
τογραφικοΰ εντύπου, άλλ’άπ’ ευθείας απ’ 
αύτώντών τηλεφωτογραφουμένων προσώπων.

❖ ❖ ❖
* *ΠΟ  ΤΗΝ ΧΩΡΑΝ ΤΟΝ **ΡΑΟ  *

<Β> Μ 13 A I
(Σ ν ν 11 n α)

Κατά τήν έν Καρνάκ εκτενή επιγραφήν, θ 
Φαραώ Τοτμές Λ’, ζών «τι παοέδωκεν χύτη 
τάς ήνίας της διοικήσεως ή ακριβέστερου τής 
συνδιο’.κήσεως. Touts δε έπραξεν ύπείκων είς 
τάς διαταγάς τού θεού "Αμμωνος, έπιμενοντος, 
όπως παραδοθή χύτη ή άνωτάτη εξουσία. Τά 
πραγματικά αίτια, τά πχρακινήσαντα τόν βα
σιλέα νά ανύψωση την θυγατέρα του εις τον 
Woovsv, βεβαίως θά μείνωσι διά παντός μυστή
ριον. Ύπάρχη δμως εικασία, καθ’ ήν τό συμ
βάν τούτο προυκάλεσε πολίτικη ανάγκη. Αυ
τός ό Τοτμές Α'. κατήγετο έξ άοχχϊου ηγε
μονικού γένους, ή δέ άποθαν-.ύσα μηττρ τής 
νεαράς Χατσσεψοϋ ήτο γόνος αρχαίας δυναστεία,-.

Τό νά παρχδώση εις την βασιλόπαιδχ τήν 
προγονικήν αρχήν εις τούς οφθαλμούς τού πα- 
τρός έσήμαινε τήν στερέωσή τής ιδίας αυτού 
θέσεως. Ή οΐκειοποίησις ύπ' αύτνς του τίτλου 

«Μα κα-θΧ» σημαίνει τήν μυστηριώδη συνένω
ση» έν τφ προσώπω τής νεαρός ήγεμονίδος τής 
ζωικής αρχής «κάΟ τού θεού ήλιου, «Ρα» και 
«Μά» θεών τής άλ.ν,θείας.

Έν τώ χώρω τής θηβαϊκής νεκροπόλεως, 
ού μακράν τού Ι’αμεσσέουμ, δπου διευθυνόμεθα. 
ο νύν διευθυντής τοΰ υ.ουσείου τού Γιζέ Γρεμπ<·> 
I Gr6baul) άνεκάλυψε κατά τό 1887 έτος κα- 
θήμενον άγαλμα (εις φυσικόν μέγεθος) τής βα
σιλίσσης Μαουτνεφέρ, μτ,τρός Τοτμές τοΰ Β'. 
Ώς έκ τής σχετικής ταπεινής καταγωγής της, 
ό βασιλόπαις δέν ήδύνατο νά δίαδεχθή τον 
θρόνον κνευ τής πρεσβυτέρας άδελφής του, καί 
διά τούτο έκρίθη σκοπιμώτερον νά ΰπανδρεύσω- 
σιν αυτήν μετ’ εκείνου. Έκ τού γάμου τούτου 
έτέχθησαν δύο θυγατέρες, ή μία απίθανε, την 
αλ.λην δέ (καί αύθις ένεκα τών συμ.φερόντων του 
κράτους) ΰπανδοευσαν μετά μέλλ.οντος Φαραώ 
Ίοτμές τού Γ', δστις, αδελφός ών επίσης έκ 
πατρος τής Χατσσεψοϋ καί Τοτμΐς τού Β', ως 
έκ τής μητρός αύτοϋ, δμως έθεωρεΐτο δλως τα · 
πεινής καταγωγής.

Νυμφευθης την θυγατέρα των ουτος, έγένετο 
και διάδοχος τοΰ θρόνου. Αν τούτο τυγχάνει 
πραγματικόν τότε αί μέχρις ήμών διασωθεΐσαι 
σκοτεινά! παραδόσεις, περί εχθοας τινός μεταξύ 
τής βασιλευούσης άόελφής καί τοΰ νεωτίρου 
αδελφού, εξίσου φίλαρχου, ή έμεγαλοποιήθησαν 
η στερούνται βάσεως', ή, έν πάση περιπτώσει, 
παρεμορφώθησαν.

Μετά τόν θάνατον τού άδε/.φού συζύγου, ή 
βασίλισσα έν πλήρει δικαιώματι έδιώκησε το 
κράτος περί τά δεκαπέντε έτη. άπεκαλεΐτο Φα
ραώ, περιεβάλλετο τό βασιλικόν αύτών ένδυμα, 
έφερεν (ώς φαίνεται έπί τών μνημείων) τό πο
λεμικόν κράνος τών Αιγυπτίων μοναρχών καί 
μάλιστα τεχνητόν πώγωνα. Ό βασιλόπαις έν 
τώ μεταξύ ύπηρέτει εϊς τό ιερόν τού Άνμωνος. 
ούδόλως αναμιγνυόμενος εις τά τής διοικήσεως 
και μόνον .ακολούθως πρότούθανκτου τή; Χατσ- 
σεψοΰς. άνεφάνη ίν τή ΐδιότητι τού κυβερνήτου, 
δοξασθείς μετέπειτα ένεκα περιφανούς κατκ- 
κτήσεως. Ίότε ίσως ένεκα κυρίως τής ΐκ δια
μέτρου αντιθέτου διευθύνσεως αύτού, πράγματι 
προσηνέχθη έχθρικώς πρός τήν μνήμην της καί 
καταστρέφων εδώ καί έκ·ΐ τό όνομα αυτής, ή- 
μαύρωσεν ιός έκ τούτου την ιδίαν αξίαν.

Η φίλη τής ειρήνης βασίλισσα παρέσχεν εις 
το κράτος τήν δύναμιν να άνακύψη εκ τών βα
ρέων δοκιμασιών, άς ύπέστη ύπό τόν ζυγόν τών 
Ίςός. Ητο φίλη τής ειρήνης, έμερίμνα περί 
άνοεκοδομήσεως καί εΰπρεπισμούτών ναών, έπε 
ςέτεινε τό Καρνάκ καί συνετέλεσεν εις τήν άπο- 
περάτωσιν λίαν άςιολόγου αρχιτεκτονικού -Γο-γο·-; 
ώς τό Δέρ-Έλ-Μπαχρή. Μέγας είνε ό αριθμός 
τών οβελίσκων, τών άνεγερθέντων ύπό τών ηγε
μόνων τής Αίγυπτου, άλλ’ επιμελέστερου καί

ίστάμενοι άνά
σίον τών οβε 
τήν ανατολήν τού «θ 

τ-.ς, 
ταύγεικ

κομψότερον έπεξειργασμ-νοι οβελίσκοι τής θυγα 
τρός Τοτμές τού Λ' (μεταξύ τών έν Καρνάκ 
θαυμάτων,) ούδχμοΰ ύπάρχουσιν. Είς τούτων 
κατέπεσεν, άλλ’ο' έτερος ύψούται τι, γιγαντώ- 
δης, ακατάβλητος, ώς εξαχθείς έξ δλοκλήρου 
άπό μίγαν όγκον ροδοχρόου γρανίτου.

Πρό πολλοϋ έπί τής αντίπεραν όχθης τού 
Νείλου, ενώπιον τού κραταιού τούτου μνημείου 
πρό πολλοϋ έλεγον ήμΐν, ότι έπ’ αύτού υπάρ
χει κεχαραγμένον; «άνηγέρθη ύπό τής βασ.- 
λίσσης Χατσσεψοϋ πρός τιμ.ήν τού θηβαϊκού 
Άμμωνος»καί τώρα έμπροσθεν μας βλέπομεν νέαν 
οίκοδομήν} έτι μάλλον αξίαν θαυμασμού, τό κν- 
δηρον τού ιερού Δερ-Έλ-Μπαχρή Οί ιερείς 

'■....... ’ πάσαν πρωίαν έν Καρνάκ, πλη
— οβελίσκων, μετ’ εύλαβείχς έθεώντο 

.. .........> «θεού ήλιου») Ρά, χρυσοΰν-
τάς κ'.ρυφάς χύτών. Καθ’ εσπέραν ή άν- 

γειχ του λυκόφωτος έ’λαμπεν έτι επ’ άμφο- 
τερών τών πορφυροχρόων όςέων άκρων έν μεσω 
τών σκοτεινών περιχιόρων ό είς προσευχήν δια
τεθειμένος λαός ένηβρύνετο θεωρών αυτούς. Ο 
σκοπός τών μνημείων τούτων είν- ύνόητος.

Άλλά τις κυρίως ό λόγος τής άνεγέρσεως 
έπί τής άντιθέτου όχθης τού γιγαντώδους καί 
κατά το εξωτερικόν δλως ξένου ιερού, ξένου πρός 
την αρχιτεκτονικήν φαντασίαν τών Αιγυπτίων, 
μάλλον δέ ληφθέντος κατ ’ άπομίμησιν έκ τής 
απώτατης Ανατολής, έν παραδείγματι έκ τής 
Χαλδαίας : Ι'ύτως ήρίσκοντο νά οΐκοδομ<·»σ··ν οι 
—αβΐται έν Άραβίρι άπομιμούμενοι τάς άρχι- 
τεκτονικάς οικοδομάς τής Βχβυλώνος. Πώς έπέ- 
τρεύαν τούτο οί ίεοεΐς ; Πώς κατιπείσθη είς 
τούτο δ σφοδρά συντηρητικός λαός; “Ή δέν 
ύπήρχεν εις τούτο νεωτερισμός, τούναντίον δε 
υπίφωσκεν ή άρχαιότης ; Πιθανώς είχεν ανδρι
κόν 
τει τάς 
το είδος 
άφήση 
έκεΐνο · 
βαθμηδόν πλησιάζουσι νά 
ολίγον κατ’ ολί·.':ν ούτε 
μεινη έκ τών έςόχων μνημείων, 
τούδε προσελκύουσιν ϊ 
θαυμαστών. Άλλ’ ή 
σούτον έγένετο κτήμα τής : 
ώστε τό όνομα αύτό ουδέ 
Έν τί, προόδω τού πολιτ...... 
εστα·. δυσαναπλήρωτος κρίκος. 
“ερ·. της άιε'αντλ.ήτου σημασία 
του μουσείου τής Γιζέ 
πυραμ-δος τού Χέοπος 
λούτο μετ’απορίας ί~·. τής 
:Λ1ή?ΰν τής προιστοοικής σο 
γραφικά αξιοπερίεργα έπ’ε 
όλιγα βχθέχ κχ'. διδακτικά

ό αίσθημα καί δεά στιβαράς χ-εοός 
ήνίας τής διοικήσεως ή μοναδική 
της βασίλισσα, Γ ’ ...... ύ_'
κληρονομιάν εις τ: 

το Δερ έλ-Μπαχρή.

εκοα- ” ι ,

άφ’ Ου κατώρθωσε νά 
απογόνους της 

Ιίάντα τά περιξ 
καταστραοωσιν’ 
ίχνος θ’ άπο · 

, ·, ^άτ>να μέχρι 
ίκ τής άλ.λοόχπής πλήθη 

ή δόξα τής Χατσσεψοϋ το- 
ιαγκοσμίου ίστορίκς. 
τότε θά λησαονηθή. 
,σμού τούτο είνε καί 

Άνέφιρον ήδη 
ς τών θησαυρών 

. Έκ τής κορυφής τής 
το βλέμμα ήμών ποοση 

τκρχμεμορφωμένης 
γόο I Ιόσχ χρονο- 

φύλλασον ήμΐν ουκ 
ποαγυ.χτχ. Άλλ’

ένταΰθχ, έν Δέρ-έλ-Μπαχρή, όλως διάφορος κό
σμος’ κατά τι άπλούν, γαλήνίον, σαφές καί 
μέχρι λεπτότατων λεπτομερειών πρωτότυπον.

Ή ε'ξοχος οικοδομή (ήτις, έν τώ διαγρά- 
μκτι τής ίέναγεννήσεως τοΰ γαλλου άρχιτέκτο- 
νος Μπριούν, παρίσταται τό ώραιότατον μνη- 
μεΐον τής παρά τόν Νείλον άρχαιότητος, έν 
μέσω τών άπεψιλωμένων και έκ δυσμών όρμω - 
μενών Λιβυκών ορίων) ητο ποτέ σκοπός τό»ν 
θρησκευτικών πομ.πών έκ τής άνατολικής Θη- 
βαϊκής όχθης. Ίεραί πλουσίως κεκοσμημέναι 
λέμβοι μ.ετά σκιάδων καί θρόνων, άπέπλεον έκ 
τής όχθης παρά τούς αύτόθι ναούς καί μετέφε- 
ρον έπί τοΰ άντιθέτου μέρους τούς ίερεΐς, τά 
είδωλα καί ■ αντοΐα σκεύη.

Τί θριαμβευτική πομ.πή διηυθύνετο πρός μ.ι- 
κοόν τινα ναόν, άνεγερθέντα ύπό Ραμζή τού 
Β' πρός τιμήν τοΰ ι ατρός του Σέτη τού Λ' 
(διέβημεν πλησίον τούτου σήμερον τήν πρωίαν, 
διευθυιόμενοιπρός τήν «κοιλάδα τού θανάτου»^, 
καί ακολούθως έβαινε πρός τό Δέρ Έλ-Μπα
χρή δι’ ιδιαιτέρας συστάδες, καθ’ήν ήσαν 
ιδρυμένα διακόσια αγάλματα. Μακρόθεν όψίΰντο 
καί έ'νευον πλατεΐαι, βαθμίδες κλιμάτων, συνε- 
νουσών τά τεράστια δωμάτια. Άνωθεν εως 
κάτω ή οΐκοδομ.ή κατεΐχεν επτά χιλιάδας πεν 
τακοσίας τετραγωνικός οργυιάς. ’Ανωτέρω έφαί- 
νοντο κοίΛ'ύά πεοιστύλια. Καί άνωθεν όλων εΰ- 
οίσκοντο τά έν τώ βράχφ «σκαλισμένα «άγια 
τών άγιων". Δύσκολον είνε νά όρίστ) τις τήν 
άφετηρίχν τού σχεδίου τής οικοδομής- Άπή- 
τ« άραγε τούτο ό χαρακτήρ τής ανωμάλου καί 
κυματοειδούς τοποθεσίας, έν είδει κόλπου εισ- 
χωοούσης εις τάς Λιβυκάς αμους ; Μή συνε- 
τέλει εις τούτο ή καλλιτεχνική έπίόρασις τής 
Ασίας ; Έν τελεί μήπως ή άπόφκσις τής άνε- 
•.'έοσεως τού άνδηροοεδούς τούτου συνόλου «λή- 
φθη, διότι έδόξαζε τήν επιτυχή αποστολήν εϊς 
τήν μυστηριώδη χώρα» Πούντ, οπού ή ΐοωτε- 
ρική θέκ τοΰ μέρους διεκρίνετο έν μίρει διά τόν 
αύτόν χαρακτήρα τής βαθμηδόν άνυψώσεως εις 
τό όρος ; Το ονομα τοΰ αρχαίου αιγυπτιου 
ίδρυτοϋ άπεμίΐνεν αθάνατον, γνωστόν δέ έκ τοΰ 
έν Καονάκ οβελίσκου καί Σϊν-Μαούτ.

Ώ τάφος αύτοϋ δεν άνευρέθη, ό ιδιαίτερος 
αύτού βίος άπέμεινεν άγνωστος, ά/.λ. εινε και 
άνάνκη νά το •-•νωοίζη τις, άφοΰ τό πνεύμα 
αύτοϋ άοήκε κληοονου.ίαν εις τούς μεταγενε
στέρους τό θαύυ,χ τής τέχνης, το Δερ-Έρ- 
Μπχχρή (οπερ κατά τούς έγχωρίους σημαίνει 
«βόρειον μθναστήριον").Ή θέσι; ωνομάσθη οΰτω 
ύπό τών Άοκβοιν, διότι ύπήρχεν ενταύθα (προ 
τού Ίσλάμ) θρησκευτικόν τών Κοπτών κέν
τρων, έκ του όποιου ωσαύτως μέχρι σήμερον 
διεσόιθησκν άθλιοί τινες πηλόκτιστοι τοίχοι.

Τό πρωοοτυπώτατον μνημεΐον τής βασιλείας
τής Χατσσεψοϋ πολλά ύπέστη έκ τού χοόνου.
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Έν γίνε» ή καταστροφή έρχεταε ταχύτατα.
Ότε π. χ. περί τά τέλη τοΰ παρελθόντος 

αίώνος τά σοφά μέλη τής γαλλικής στρατιωτι
κές άποστολής έπεσκέφθησαν τήν Άνω Αίγυ
πτον, τήν συστάδα τών σφιγγών, άπό τή; αρι
στερές &χθ-χς πρός τό προσκύνημα, διεκρίνοντο 
άκόμη αί κατακρημνισθεΐσαι παραστάσεις

Σήμερον οΰδεμία τοιχύτη υπάρχει. Σωρός 
τεθραυσμένων τεμαχίων άσχημίζει τό άλλοτε 
εΰρύ, ομαλόν καί ύπό στηλών κρασπεδούμενον 
άνδηρον. Πρέπει νά εΐνέ τις πεπρονκισμένος διά 
μεγάλης φαντασίας, ίνα λάβη μικράν τ'.νχ ιδέαν 
τής ώραιότητος ήτις δ'.έπνεε τό περιφανές οι
κοδόμημα, μέσω τού όποιου διακεκριμένην κα· 
τεϊχον θέσιν δύο κολοσσιαία καθήμενχ άγάλ- 
μχτα, παριστώντα αυτήν τήν βασίλισσαν, προς 
τούτοις, έκ τοΰ ύψους τών στύλων τοΰ τρίτου 
άνδηρου έθεώρουν έκεΐθεν μετ’ επιμόνου βλέμ
ματος τά άγάλματα, τεχνικώς γεγλυμίναε κε- 
φαλαί τής θεάς Χχτώρ.

Ό κχύσων καθίσταται αφόρητος. Αί Λ. 
Υψηλότητες άνχπαυθεΐσαι στιγμάς τινα; έπί 
τοΰ παρακειμένου τοΰ οικοδομήματος βράχου, 
οπού ποότερον ίσως εύρίσκετο μικρός τών Κο- 
πτών ναός, προβαίνουσιν αυθις είς τήν έπιθεώ- 
ρησιν τών αρχαιοτήτων Σήμερον είνε βαρεΐα 
ήμέρχ ώς έκ τοΰ ποσοΰ τών διαφόρων εντυπώ
σεων. Άπό πρωίας μέχρι; εσπέρας αί μορφαί 
θά διέργωνται μετά καταπληκτικής ταχύτητος 
καί μέ τήν συναίσθησιν οτι μόνον άκολούθως, 
καί τοΰτο μετά παρέλευσιν μηνών τινών, τά 
οσχ ίναργώς άντελήφθημεν θά έκτεθώσι και 
άναστηθώσιν έν τή ψυχή. Καί ούτω, πρόκειται 
πάλιν περί Δερ έλ-Μπαχρή. Έκ τών περιφα
νών στύλων μένουσι μόνον τεθρχυσμένα τεμά
χια, έφ' ών διεσώθησαν έν μέοει τά χρώματα. 
Τά μακοά τείχη τά διασωθέντα έκ τοΰ άνω 
τμήματος τοΰ ναού (έκεΐ όπου άνωθεν αύτών 
έπικρέμαται ήδη προεξοχή καί κατέρχεται πολύ 
πλησίον ύποκίτρινον άπεψιλωμένον όρος) είν- κε· 
κοσμημένα σχετικώς διά καλώς διατηρούμενων 
γλυφών, αίτινες άλλοτε, —πριν έτι έγγίσωσιν 
αυτά; βαρβαρικαί χεΐρες,-ήσαν διπλασίως πο- 
λυπληθέστεοαι.

Βεβχίω; μεγίστη διαφορά ύπάρχει μεταξύ 
τοΰ έξοχου διαγράμματος τού καλλιτεχνικός 
άνεγερθίντο; οικοδομήματος. υπέρ συνέλαβεν ή 
κεφαλή του εύρωπαίου άρχιτίκτονος Μποιούμ. 
και τής θλιβερά; πραγματικότητος, ήν έδέησε 
νά άντιληφθιόμεν.

Έν τώ βραχώ ϋπάρχουσι γεγλυμμένα ανά
γλυφα παριστώντα, έν στολή νεανίου τήν βα
σίλισσαν Χατσσεψού, τρεφομένην ύπό τή; θεία; 
βοός,έουθροϋ χρώματος,τΤ. ύπ’ αύτής τής θεά; 
Χατώρ. Η τελευταία διά τούτου οίονεί συνε- 

νονει την τρόφιμον αυτής πρός την αιώνιον ζωήν.
Ουτω καί συνέβη. Δεκάδες αιώνων έξηφανί- 

σθησαν είς τήν μυστηριώδη άβυσσον τοΰ χρό
νου, καί τά κυριώτατα μνημεία τή; γεναιάς 
Φαραώ μέχρι σήμερον έλκύουσι τήν προσοχήν 
τοΰ ανεπτυγμένου κόσμου. Οί σοφοί διίστανται 
έτι ώς προς τον χρόνον τής άνεγέρσεως τοΰ ναοΰ 
Δερ·έλ Μπαχρή, άν ή άρχή έγένετο έπί τής βα
σιλείας Τοπμές τοΰ Α' ή Τοτμές τοΰ Β'.. ή 
έπί τέλους βραδύτερον, οτε ήδη ήρξατο κυβερ- 
νώσα έν πλήρει ανεξαρτησία ή διάσημος αύτοΰ 
αδελφή. Δεν είνε το ίδιον, άφοΰ τυγχάνει γνω- 
σίτον, ότι κυρίως αυτή καί ούδείς έτερος ήτο 
τότε ή ψυχή τής χρονικής εκείνης περιόδου 
ένομοθετε περί ιερατείου καί τοΰ Λαοΰ νόμους, 
άποβλέπουσα είς τόν ξένον πολιτισμόν καί συ- 
νάπτουσα σχέσεις μετά τής μεμακρυσμίνης αλ
λοδαπής ;

’Ενταύθα, παρά τού; πρόποδα; τών όρεων 
τή; Λιβυκής ερήμου, ή αρχαία αιγυπτιακή 
τέχνη διεφύλχςε προς άνάμ.νησιν είς τούς απο
γόνου; τήν ιστορίαν περιεργοτάτη; συγκοινωνίας 
μετά τής χώρας Ηούντ. Ποιου είδους χώρα ήτο 
αύτη ; Τί άνεζήτει έκεΐ;

Ατελής καί άσαφης άπάντησις ύπάρχει κε- 
χαραγ'μίνη (καί μάλιστα μετά χρωμάτων) έπί 
δύο άνωθεν άνδηρων τοΰ πρωτοτύπου ναοΰ. Πρό
κειται περί εφοπλισμού καί αποστολής πλήρους 
μικρού στολίσκου διά τής ’Ερυθρά; θαλάσσης 
έπί τάς άκτά; τοΰ Σωμάλ, διηκούσα; κατά, 
μήκος τή; ’Ανατολική; ’Αφρικής, παρά τόν 
κόλπον τή; ”Αδεν.

Τοσοϋτον το αιγυπτιακόν ίερατεΐον έπιέζετο 
σχετικώς πρός τό ζήτημα τοΰτο, ενεκα τοΰ 
μετά τής ’Αραβίας εμπορίου. Τό έλάχιστον 
πρόσκομα εις τήν έκείθεν μεταφοράν τών είς τούς 
νχούς άνχγ'καιούντων πραγμάτων έξώρτιζε του; 
θεού; και ή Αίγυπτος ύφίστατο συμοοράς καί 
έπιμονώτερον παρουσιάζετο ή άνάγ'κηνχ λάβω- 
σιν ευώδη θυμιάματα έκ τή; πρώτης πηγής.

«Ναυπηγούνται πέντε πλοία, στενά, μα- 
κοκ, ίκχνώς υψηλά, λέγεται έπί τίνος επιγρα
φή;. Αν βαδίση τι; καθ’ όλον τό μήκος τού 
τοίχου, έφ’ ών έν άφελεϊ άπλότητι καί σαφή 
ν·ίζ είκονίζεται ή είς Πούντ εκστρατεία, τό 
σοβαρόν τούτο συμβάν εις τον εξωτερικόν βίον 
τής αρχαίας Αιγ'ύπτου, σχεδόν άνά παν βήμα 
δύναται νά παρατήρηση ιός καί τάς έλαχίστας 
λεπτομέρεια; τά; άφορώσα; τήν εκστρατείαν 
ταύτην. < >ί έρέτχ·. κύπτουσιν έπί των κοπών, ό 
πΰΆαρχο; δίδει διαταγάς, ένοπλοι οί άποτι- 
λοΰντις τήν αποστολήν και εφοδιασμένοι ίσταν- 
ται ΐπ·. τού καταστρώματος κχί πληοοΰσι τήν 
εικόνα τοΰ τζςιδεύοντος πλοίου.

Είχον έφοδιχσθή πλείονες τών διακοσίων άν- 
δρων. Ό εποπτευων έπί τούς ναύτας όδηνεϊ 
τάς κινήσει; των, ίσως ενθαρρύνει αυτούς είς τό 

ταυτόχρονον ε~ργον των πρός τό έν χορώ ψχλ- 
λό’χενον άσμά των. Τό υπο τό πλοιον ύδωρ εινε 
γλαυκόχρουν. Είνε άοά γε ό Νείλος ; Ό χρω
ματισμό; δέν ομοιάζει πρός τήν επιφάνειαν τής 
θαλάσσης. Έν τώ ΰδχτι, κάτω, είκονίζονται 
ιχθύες, επίσης γ'λυκέων ΰδάτων. Αι διαστάσεις 
αύτών, κατά τήν τοιχογραφίαν δέν συνάδουσι 
πρός τού; έν τώ πλοίφ ύπάρχοντα; άνδρχ; τού 
πληρώματος· έκαστος ιχθύς θά ήδύνατο έλ·υ· 
θέρως νά χζτχβροχΟίση τουλάχιστον δύο έρέτας.

Δυστυχώς, τό πλεΐστον τών κεχρωμζτισμέ- 
νων επί τού τοίχου γ'λ.υφών τόσον είνε έφθαρμε- 
νον, ώστε διακόπτεται έκ τούτου ή συνέχεια 
τής παοαστάσεως. Είνε γνωστόν ώς ακριβές, ότι 
ό στολίσκο; έπανέπλευσεν είς Θήβας καί σύν 
τούτοι; έπέστρεψε κομίζων τδ πολύτιμον φορ- 
τίον πρό; χαράν τής βασιλίσσης καί τού λαοΰ. 
Καί δεά ποίας όδοΰ συνετελέσθη ό πλοΰς προ; 
τήν χώραν τοΰ Πούντ ; ’Αναμφίβολο»;, ση
μείου αφετηρίας καί επανόδου ητο ό Νείλο;. 
’Ανάγκη όμως νά καθορισθή ή διεύθυνσι;, ήν 
έτήρησαν τά πλοία τά θέλοντζ νά εισπλευσωσιν 
είς τήν Έρυθράν θάλασσαν προφανώς, ώ; δρό
μοι πρός τον σκοπόν τούτον δεν ήδύναντο νά 
χρησιμεύσωσιν αί έκβολαί τοΰ ποταμού, διότι 
οί άπεσταλμένοι τής Χατσσεψοΰ διηυθύνοντο 
οΰχί δ·.ζ τών Γζδείοων καί τοΰ ωκεανού, αλλά 
διά τής έγ·γ·υτέρχ;, μάλλον προσφυούς καί άκιν- 
δύνου οδού.

(Έπεται τό τέζος)
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'Οποίαν άραγε κατάπληξιν καί ϋάμβος ή- 

σθάνθη δ Ιεραπόστολ.ος ίοουίτη; Χενεπέν, δστις 
πρώτος αίιτός ίκ τής λευκής φνλής ινρέϋη αί
φνης ηαίραν ιινά δντιμέτωπος ιών μεγαλοπρε- 
πεστάτων βώιών ίδατίνων καταρςακιών, τών 
εν τή ίροκοακή γλώσοη καλονμε'-ων Ό νγι α- 
κ ά ρα, ίμις σημαίνει Τδ & αν μα σ τ ο >■ κ at 
τρομερόν ι" δ <ορ ! *H  ίκπληζί; tov νπήρςε 
τοιαΰιη ώοιε ν' άποτν.τιόαη έπί τό φαντασαο 
δίοτερον τό περίεργον τοντο ιραινόμενον Ιν τή 
καταληφ&ήσει περιγραφή τον τών καταρρακτών. 
Ουτ<υ εφαντόο'&η τό ΐ·η·ος αόιών είς 2‘ί^ πε
ρίπον μίτρβ. ενώ πρόγμαει μόνον GO εΐνε. Ένα 
δε βραδύτερον αιώνα εδέγβηοαν τά μέρη ταΐ'τα 
τήν Ιπίσκεψ.ν καί έτερον γάλ.ί.ον, καλλίτεροι·' άν 
τιλαμβανομένον και έκτιμώντος τήν φνσιν, τοΰ 
Χατιοβρκί, δον.

Ιδού πο<> και πώς σχηματίζοντοι οί περίφη
μοι οντοι και γιγάνιειοι ό'άτινοι πύργοι. Ώς 

γνωστόν αί μεγάλοι λίμναι τ>]ς Βορείου ’Αμερι
κής, έν αίς καταφεύγονοιν αί τηκόμενοι ιιώνες, 
ονγκοινωνονσι μεταξύ τωτ. ΆζΑά μέσω τής 
λύμνης Έρι'ε καί τής λίμνης ’Ονταρίου νφοϋται 
ογκώδες τι πρόσκομμα, βράχος τις σχηματίζων 
κατώγλοιον, βάύλοτς πλέον ιών δεκατεσσάρων 
λευγών. Οΐ·ιω τό ύπερεκχειλίζον νδωρ ύπερε- 
πήδα άναγκαστικιος τό ίν τή ύδω τον συναντώ- 
μενον τοΰτο χαώδες κατώφλ.οων, σχηματίζον ώς 
έκ τούτου τήν άπότομον ταύτην πτώσιν, τον 
καταρράκτην Ν.αγάραν. Εινε προφανές δτι εν 
τοις προ'ΐσιορικοίς χρόνοις τό ύδωρ τής λίμνης 
Έριε επιπιε κατευθείαν πρό; τήν Όντάριον- 
\4ΖΖά ολίγον κατ’ ολίγον, αέώνα πρός αιώνα, 
τά υδάτινα ταΰτα ρεύματα έφθειραν τό βραχώ
δες τοΰτο διάφραγμα, σχηματίσανια τήν άβυσ
σον ίν ή ήδη κατακρημνίζονιαι.

α Οί γεωλόγο1, εγραφεν είς ταξειδιώτη; θά 
ήδύναντο τά μάς εΐπωσιν μετά ηόσ^ς χιλιάδας 
ενιαυτών <5 Νιαγάρας θέλει άποπερατώοει τήν 
μειαξύ τών δύο λιμνεόν ά ν α σ κ α π τ ο μίν ην 
κοίτην τον. Τότε δέν θά υπάρχει πλέον καταρ
ράκτης τοΰ Νιαγάρα. Αέν θά ύφίσταται ί} μία 
διώρυξ στενή δβ ής τό ύδωρ θά κατακρημνί- 
ζιται θορυβώδες και μανιώδες. Α'.λά δπως η 
άνθρωπόιης <5έν Ιπρόλαβε νά ίδη τήν άρχ,ήν τοΰ 
έργου τούτου, δυνατόν ομοίως νά μή ίδη ούδε 
τό τέέος ο.

Φαντασθηιε λοιπόν ίν εύρεία τι>·1 πεόιάδι, 
πλύσεις ίκ δασών, ποταμόν τρέχοντα, κυλιόμενον 
μεταξύ όχθών αποτόμων καί άιιατρών, ίξογ- 
κούμενον. κοχλάζονια, άφρίζοντα, πλατυνόμε- 
νον και τίλ.ος άποτόμως κατακρημνιζόμενον άπό 
ύψους 114 παδών. Ό καταρράκτης διαχωρίζε
ται είς δύο βραχίονας υπό τίνος νήσου «ί)Π5 
κατάφορτος ίκ δένδρων καί θάμνων αΐεορεΐται 
ίπί τοΰ Χάους τών ταμάτων».Καί δ ύΣατα'^ριάν- 
δο; προσθέτει : β7*ό  <”όωρ αναπηδά ίν στροβιλι- 
ζομενοι; άφροΐς οϊτινες άνυψοΰνται ί'περθεν 
τΰ>ν δασών ώς δ καπνός πυρκαΐάς τίνος. /1ε- 
τοί παρασυρόμενοι ύπό τοΰ ρεύματος τοΰ άέρος 
κατέρχονται περ στρεφόαενοι εις τό βάθος τής 
αβύσου ταύτης, καρκαζου δέ α’ωροΰντοι διά 
τών είκάμττων ούρων των άπό τοΰ άκρου χα
μηλού τίνος κλάδου διά νά άρπάξωσιν εν ιώ 
βαράθρω τούτω τά κατακερματισμένα πιωματα 
τών ελάφων και τών άρκτο» ί

Άκριβώς παρά τόν καταρράκτην τούτον κα- 
τώκει το τρομερόν γένος τών Ίροκουά. Πριν -ή 
δέ τά *2  χ ρ ά 11 ρ <> σ ω π α ίλθωσι νά δι· ταρ- 
ράξεοσι τοί·ς ίρημίτας τούτους, εί πολεμισταί των 
δασών σι·νη§ροί>ν»ο παρά τό μεγάλον κα
ταρράκτην καί εκαμνον κατ έτος θυσίαν είς το 
ΙΙνευμα των ύδάτεον. Έπλήρονν λευκ'ην πιρό
γαν ίκ καρπών και άνθέω<·, μεταξύ δέ τών νεα
ρών παρθένοτν αίτινες ήσαν είς <">ραν γάμου ε- 
ξέλιγον τήν ώραωτέραν. Είσήρχ,ετο αύτη είς τήν
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Κρύσταλλοι χαί οιαΐ.λαχτΐιαι οχημαιιζόμενοι 
ίν χαιρ'Ρ χειμίόνι·;.

λέμβον καθ’ ήν ώραν ύψοΰτο ΰπερθεν τών <5α- 
σών καί ήργύρωνε τήν ομίχλην ιών καταρρα- 
/.ιών ή σελήνη, ένώ έπί τών Αχθών τοΰ ποια 
μον οί Ινδοί περί τάς πυράς των ίμίγνυον μέ 
το αιώνιον βόμβον τών κυμάτων τους οΰρλια 
σμοΰς τών χορών των. Τότε ή λέμβο; ά.τεσ.ταιο 
τη; όχθης, διήρχετο ώς ταχεία οπτασία καίάνθη, 
καρποί και παρθένο; κατεκρημνίζοντο είς τον 
καταρράκτην.

Ίδοΰ αί περί τοΰ Νιαγάρα παραδόσεις τόσον 
τραγικοί, δτον και αποτρόπαιοι ■

Έκ τών δύο καταρρακτών ό πλέον έπιβάλ- 
2α»ΐ' εινε δ καλούμενος Horse Shoe, ό σίδηρους 
ίππος, όστις είνε ο καναδιακός, διότι ό Νιαγά
ρας χωρίςει τον Καναδά·· άπό τοΰ Αμερικανικού 
εδάφους. Η επιφάνεια αύιοΰ είνε πλατυτέρα 
τής τοΰ Παρισινού Σηκουάνα φθάνει δέ μανι
ώδη;, άφς'ώων, εκ τών βράχων οΐκνες τόν δια
σχίζουν, είτα αίφνηδίω; διά τίνος άναπηδήοε- 
ως κατακρημνίζεται εν τώ κενώ. Ή Αλλόκοτο; 
παραφορά ίου μετατρέπεναι αίφνηδίω; εις αρ
μονικήν καμπύλην’ τα σκοτεινώ; πράσινα κύμα
τά του μεταβάλλονται εις θαμβωτικώ; λευκοί·; 
άφρους. Καί ή / άζα τών αφρώ» τούτων πίπτει 
Ακαταπαύοτω;, φοβερά καί χαρίεσσα. ’Αναπήδα 
εις τό βάθος τοΰ βαράθρου καί Αναπτύσσει Ατ
μοί·; ιριδόχροας.

Ό έτερο; καταρράκττγς, δ Αμερικανικός είνε 
μικρότερο; δ δέ όγκο; τών ύδάτων του ήττον 
παχύς. Ο ποταμό; ολισθαίνει Ιπί μαρμάρινη; 
στρογγυλουμένη; τραπέζης διά κινήοεω; κανονι

κή; καί Ακάθεκτου, καί περιγράφει εκτοξευόμε
νο; Ιλαφράν καμπύλην. ‘Ο δοΰπος του ίκκα>· 
ραίνει κοι ή Ατμόσφαιρα περί αυτόν λάμπει εκ 
λεπτή; βροχή; καί κόνεως έν σχήματι ουρανίου 
τόξου.

Είς τόν Νιαγάραν συμβαίιει ο,τι καί είς τόν 
ώκεατόν. Αλλάσσει οψιν ού μόνον σύμφωνα 
πρό; τάς έπϋχάς, άλλα χαί είς πάσαν ώραν τή; 
ήμερα;. Τήν πρωίαν τό ί'όατά τι,υ διολισθαίνουν 
κρημνίζονται καί αίωροΰνται, ιός ύπό παραφρο
σύνης καί ένθουσιασμοΰ ευχάριστου κατεχόμινα. 
Θαυμάσια κατόπιν ύπό τόν μεσημβρινόν ήλων 
λαμβάνουσι βραδύτερου τοΰ σκότους εγγίζοντος 
μορφήν Απαισιωτέραν. Κατά τάς σκοτεινά; νύ
κτας οί μυκηθμοί των είτε τρομεροί,Αλλά ύπό σε
λήνην ίο θέαμα προοκτάται καλλονήν φαντασμα
γορικήν καί τότε εινε δνιω; « οπτασία μοναδική 
έν τίρ κόσμω ημών»

ΟΙ ίν καιρίρ χειμώνος έπισκεφ,θέντε; αυτόν 
ταξειδιώται ίπανήλθον κατάπληκτοι. Τά ΰόατα 
τελείως πεπηγμένα υπέρ τοΰ; καταρράκτας λάμ
πουν κοι Ακτινοβολούν. Οί κλάδοι τών αιωρου- 
μενων δένδροεν, κατάφορτοι έκ τοΰ πάγου δμοιά- 
ζουσι πρό; ώραίου; καί περιέργου; σταλακτί- 
τας. Αί γέφυραι, οί βράχοι τά πάντα ειοί κε· 
καλλυμμένα ύπό τή; Αδαμαντίνου λευκή; έσθή- 
το;. Ό Ήλιο; πλανώμενος εί; τους δαντελοει- 
δεΐς πάγους, λαμβάνει ψυχρόν; καί ύποκυάνους 
τόνους, ώς ήλεκτρικόν φώς. Πανταχοΰ δπου τό 
βλέμμα πίπτει κροσσού; βλέπει μαργαρώδεις, έ- 
πιφανείος, στιλπνά; ώ; κάτοπρα, ίριδώοει; όπα- 
λίους, μορμορυγάς σμαραγδίτου;. Καί είς τό 
μέσον τών σιγηλών τούτων θαυμάτων, ή βρε- 
μούσα τών ύδάιων πτώσι; !

*0 Νιαγάρας δστις εδωκε μίαν νέαν σχεδόν 
θρησκείαν τοΐ; Ινδοί;, ίξασκεϊ έπί τινων ψυ-
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"Α.ιο',ί; ιώ>' <5ιλι καγnonaxt·Ζν μακρόθιν

χών Ακατανόητοι· έλξην καί πάθος. Οΰιω διη 
γονντοι οτι περί rd πρώτα ετη τοΰ χθέ; δύααν

*// ΰ-ΐύ τό χειμερινόν ένδυμα δία των,— Ή 1‘οδο; τοϋ πλήθους εχ τον σώηροδο. 
οιαθμοϊ·.— Διάφοροι ώιόψει; τών χαταρραχιών — »αι·μάοιον 
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τος αίώνος νεανίας τις> Φραγκίσκο; Αμπεν το
όνομα κατελ.ήφθη ύπό τοιούτου πρό; τόν ποταμον 
τούτον έρωτα;, ώστε κατώκησεν εντός αγρο
τικού οίκίοκου επί μικρά; τίνος νησίδος, παρα 
τό χείλος αύτό τής Αβύσσου, ημέρας καί νυκτός 
θεώμενο; ιήνπρύ αυτού οπτασίαν. Εζηοεν ού- 
τω μόνος του έπί δύο έτη με τά βιβλία του 
καί τινα μουσικά όργανα ώς μόνον; συντρόφους. 
Αποφεύγων τήν συνάντησιν παντός Ανθρώπου. 
’Αλλά βραδύτερο·· δεν τοΰ ήρκει πλέον μόνη ή 
θέα τοΰ πρό αυτού μεγαλείου. Άπεφάοισε νά 
είσδύση είς τάόρμη'ΐχά ταΰτα ΐ-δατα ων ή ψυχή 
του έγέτετο ερωτόληπτο;. Ήμέραν τινα ίξηφανί- 
σθη.Τά ένδυματά τον εύρεθησαν έπί τή; όχθη;· 
Οί έκεΐ κάτοικοι έκάλουν τον μυστηριώδη ιοΐτοι· 
δ·;ν«οσιο>’ « ό ερημίτη; τών καταρρακτών».

Έτεροι Αναζητοΐντε; θέατρονάξων τή; Απελ
πισίας αυτών, ήλθον τά εΐρωσι θάνατον ίντοΐ; 
νάμασι τοΰ Νιαγάρα, πλουτίσαντε; ούτω, ίν τοΐ; 
δδηγοΐς, τήν ίοτορίαν τοΰ περίφημου καταρ
ράκτου. ‘Έτεροι, τρέλλα; ένεκεν ή μεγαλαυχία; 

διεκινδύνευοαν εκεΐσεθανατηφόρον; περιπιτεία;. 
Τέλος καί έγκλί,ματα Ακόμη έξετελέοθησαν. 
Πρό ετών νεαρά ‘Ινδή περιπλανωμένη έπί ιών 
οχθών ιόΰ ποταμού, σννήντηοε κοιμώμενον ίν 
τή λέμβιρ τον, νέον τινά τόν όποιον ήγάπα χαί 
άστις—τά τοισ-ύια σνμβαίνουν καίει; τοΰ; Αγρί
ους— τήν ήπάτηοε. Έπλ.ησίασεν Αθορόβως, ελνσε 
τό σχοινίον τοΰ ελαφρού σκάφους καί σιωπηλή 
τό εβλεπον απομακρννόμενον- Ο νεανίσκος εξη- 
κολούθει άμερίμνως κοιμώμενος, οπόιαν at<pvi- 
δίως ή βοή τοΰ νΜταρράκτου τόν ίξύπνησε. Έρ- 
ρίφθη έπί τής κώπης του, Αλλά τά νδατα ησαν 
ισχυρότερα τών βραχιόνων του- Γαλήνιος ιοτε 
ίκάθισε καί μέ τήν Απάθειαν έκείνην καί τήν είς 
τό πεπρωιιένον πίστιν τών ’Ινδών, πρό τοΰ θα
νάτου ε'ριοκιμίνων. ε'ιδεν ίκ τοΰ πλησίον τόν 
ολέθρων καταρράκτην καί εξηφανίοθη ύπ' αύ- 
τόν. Λέγοτσι πρό; τούτοις δτι καί ώχρά τινα 
πρόσωπα προσέφερον άναλόγου; θυσίας είς 
το Πνεύμα τών ύδάτων.

(Έ~.εται τό τέλος)
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ΕΑΔΗΝΙΣ ΝΕΑΝΙΣ ΑΣΘΕΝΗΣ*
Οί ‘Ελληνες ώς και οΐ Τούρκοι, ΰποθέ· 

τουσιν οτι όλοι οί Γάλλοι έχουσι γνώσεις 
ιατρικής και ιδιαίτερα μυστικά. Ή άπλότης 
μεθ ’ ής απευθύνονται είς ενα έένον διά τάς 
άοθενείσς των, έχει τι τό συγκινητικόν καί 
υπενθυμίζει τά αρχαία ήθη: εϊνε εΰγενής 
εμπιστοσύνη τού ανθρώπου προς τόν άν 
θρωπον.

Νομίζω ότι ή θρησκεία και ή άνθρωποτης 
ύπαγορεύουσιν έν τή περιπτώσει ταύτη εις 
τον ταίειοιώιην νά ένδίδη είςο,τιέλπίζουσιν έέ 
αύτοϋ. "Υφος Θαρραλέου, λόγοι παρηγοριάς 
δύνανται ενίοτε ν' άποδώσωσι τήν ζωήν είς 
θνήσκοντα καί νά γίνωσιν έν τή οικογένεια 
αίτια χαράς.

Εις Έλλην λοιπόν ήλθε νά μέ ζητήση 
ίνα ίδω τήν θυγατέρα του. Μετέβην καί εύ · 
ρον πτωχόν πλάσμα έίηπλωμένον κατά γής 
έπί ψαθας καί κεκαλυμμένον μέ όάκη. Έίέ- 
τεινε τόν βραχίονα της μέ πολλήν άποστρο 
φήν καί εντροπήν διά τά ράκη τής δυστυ 
χίας· τήν άφήκε νά πέση ώς νεκράν έπί τοΰ 
σκεπάσματος. Μοί έφάνη δτι ήτο προσβεβλη- 
μένη ύπό ελωδών πυρετών· Είπον καί τής 
άφήρεσαν έκ τής κεφαλής τά μικρά φλωρία 
μέ τά όποια αί χωρικαί κοσμοΰσι τά μέτωπά 
των tc βάρος τής κόμης και τών φλωρίων 
συνεκέντρωσαν τήν θερμότητα είς τήν κε
φαλήν. Ειχον μαζύ μου κάμφοραν διά τάς 
επιδημίας, ήν καί έμοιράσθην μετά τής ασθε
νούς. "Εμαθα οτι τήν έτρεφιν διά σταφυ- 
λών καί έπεδοκίμαοα τήν δίαιταν τέλος 
έδεήθημεν είς τόν Χριστόν καί τήν Πανα 
γίαν καί ύπεοχέθην ταχείαν θεραπείαν. Πολύ 
άπείχον άπό τοΰ νά έλπίζω. είδον τόσους νά 
άποθνήσκωσιν ώστε είχον αρκετήν πείραν.

Έέερχόμενος τοΰ οικιακού εύραν ολον το 
χωρίον ουνηθροιομένον πρό τής θύρας’ αί 
γυναίκες έρρίφθησαν κατ’ επάνω μου κρα- 
ζουοαι «κρασί ! κρασί!» Ήθελον ν’ άποοεί- 
ίωσι τήν ευγνωμοσύνην των βιάζοντές με 
να πιω- τό τοιοΰτον καθίστα τόν ρόλον μου 
ως ίατροΰ αρκετά γελσϊσν Άλλα τί μέ μέλ

ι·) Τΐ ’τ.ιιζ'.ί·.',Ί τ»5τα τίΰ Σχτωζμ.χνί'.υ ?·.ΪΓ. 
αίαν ώ;κ·χν ί’.χόνα τή; άπΛ-ϊχη; έζ.ίίνης εποχή;. 
ΧϊΟ’ η» ή τή; ;λ7.χ;χ; six; zy.z'lt'.x ϊεν «·χϊ
ΐποτινϊγΟή ’ΐτέτι.

λει, έάν προσέθεσα είς τά Μέγαρα μίαν έπι 
πλέον ψυχήν έέ έκείνων σϊτινες είς τά διά
φορα μέρη τοΰ κόσμου είς τα οποία περιε- 
πλανήθην μέ εύγνωμονονσιν. Είνε δικαίωμα 
τοΰ ταέειδιώτου ν’άφήση κατόπιν του πολ- 
λάς αναμνήσεις καί νά ζήση έν τή καοδία 
τών Βένων ενίοτε περισσότερον ή έν τή 
μνήμη τών φίλων τσυ.

Κ. ΙΙαηχνωνβταντίνου

X? &
ίΑγΤΟ ΑΛΑΣ ΚΑΙ ΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΤ

Ύδωρ άλατισμένον έμψυχώνει ένίοτε τούς 
λιποψυχήσαντας έκ τίνος συμβάντος.

Θερμόν ύδωρ μεθ' άλατος αποτελεί έέαί- 
ρετον εμετικόν.

Μικρά ποσότης άλατος — έν κοχλιάριον 
τού καψέ — έντός ποτηριού ψυχρού ύδατος 
εΐνε έέαίρετον φάρμακου κατά τών πολλα
πλών πεπτικών ένοχλήοεων. κατά τών κω- 
ληκοπονων καί βοηθητικόν τής πέψεως.

Μικρός οάκκος άλατος θερμανθείς ανακου
φίζει τους πάσχοντας έκ νευραλγιών.

*010 τούς κουρασμένους οφθαλμούς δέν 
υπάρχει καλλίτερου ενός θερμού πλυσιμα"ος 
έΕ. ύδατος αλατισμένου.

Προλαμβάνεται καί κωλύεται ή πτώσις 
τών τριχών εάν πλένωνται άπό καιρού εις 
καιρόν δι ύδατος αλατισμένου.

Έάν έπιπασθώοι δι’ άλατος οΐ τάπητες 
προτού σαρωθώσι, δέν άνυψοϋται κονισρτός 
κατά τό σάρωμα, καθίστανται δέ πρός τού- 
τοις στιλπνότεροι.

Άλας ριπτόμενον έπί τοΰ πυρές μετριά
ζει τάς φλόγας.

Ριπτόμενον έπί τής έσχάοας καταπαύει 
πάσαν βαρυοσμίαν έκ τών ψηνομένων έοε 
σμάτων.

Ριπτόμενον έπί τών ανθράκων έφ ών πρό
κειται νά ψηθή κρέας έπί έσχάραο, καθιστά 
τό πυρ καθαρόν, στιλπνόν, καί άνευ φλογών.

ΙΙολλάκις δύνασθε νά έέαλείψετε τάς έκ 
τών μαύρων οίνων νωπάς κηλϊδας έπί τών 
φορεμάτων σας, ρίπτοντες έπ’ αύτών άλας 
καί εΐτα έκπλύνσντες δι’ ύδατος ψυχρού.

Έκ τών κοχλιαρίων άφαιροΰνται αί κηλΤ· 
οες τών ώων. άν τοιβώοι οι’ άλατος.

Έάν π/.ύνετε τά έέ άχύρου πλεκτού αν
τικείμενα δΓ αλατισμένου ύδατος. ταΰτα 
καθίστανται καινουργή.

* *ΠΟ  ΤΟΥΧ MYOOYI TOT ΚΡΙΑΟ*  *

ΔΥΟ ΧΩΡΙΚΟΙ

[σμένος,.,

|τωοω. 
, κ*  έμεινα γυμνός, αφανισμένος. 

— Καλέ δέν μέ θωρεΐς πώς είμαι 
[καμωμένος ; 

κ' έμέ, κακή μ' εύρήκεν 
|ωρα 

βρίσκομαι χωρίς ποδάρια 
|τώοα. . . - | 

Μια εορτή κρασί κ'έγώ κατέβηκα νά βγάλω.

κι’ άπό τό φόβο τής φωτιάς έσδυσα τό κερί. 1 ... · ' —

[σωρός,

— Γειά σου κουμπάρε Θοδωρή. — Γειά σου
[καλέ Νικόλα.

__Καί πώς περνάς, κουμπάρε μου πολυαγα- 
[πημένε;

_  Άχ ! δέν είίεύρεις φαίνεται, τί έπαθα, 
[καύμένε !...

Τό σπίτι μου τό έκαψα καί τά καλά μου ολα. 
Θαρρείς μ’ ώργίοθη ή Μοίρα !

καί άπό τότε, φίλε μου, τούς πέντε δρόμους 
[’πήρα-

— Καλέ τί λές; Πώς έτυχεν αύτή ή δυστυχία;
— Νά, ήταν τά Χριστούγεννα, στό σπήτι

[εύωχία, 
καί 'πήγα στ’ άλογο τροφή μέ τό κερί νά 

[δώσω. 
’Αλήθεια ήμουν αρκετά, νά πούμε, ζαλι- 

[σμένος.., 
Πέφτει ό λύχνος ’πρόφθασα ό ίδιος νά γλυ- 

μά δλα πάνε 
Καί σύ;

Ώργι’σθη ό Θεός

καί βλέπεις, δτι

Θαύμα τό πώς έγλύτωσα, τό θεωρώ μεγάλο ! 
Μια έορτή κρασί κ'έγώ κατέβηκα νά βγάλω. 
’Αλήθεια είχ ’ άπ’ τό πιοτό ζαλάδα φοβερή, 
κι’ άπό τό φόβο τής φωτιάς έσδυσα τό κερί. 
Έκεΐ μέ σπρώχνει ό πειρασμός κατακυλώ 

[σωρός, 
καί άπό τότε έμεινα, κουμπάρε, μισερός.

Φ
— Ε’ν’έντροπή σας, φίλοι μου, νά λέτε πα- 

|ραμύθια, 
τούς λέγει ό φίλος Στέφανος. "Αν θέτε τήν 

[αλήθεια, 
φταίετε σείς οί ίδιοι· έγω δέν απορώ, 
τόν ένα βλέποντας γυμνό, τον άλλο μισερό. 
Ό μεθυσμένος είμπορεΐ νά πάθη περισσό- 

(τερα. 
Γι’ αύτόν καί μέ τό φως κακά, καί σκοτεινά 

[χειρότερα/

Π Α. ΑΞΙΩΤΗΣ

είΔΥΛΛίΟΝ
Τελείωνε ή έμμορφη γιορτή,
Έπλάκωνε στον ούρανό μαυρίλα, 
’Ακούονταν βαθειά οί κεραυνοί
Κ’ έπέφτανε έηρά τά πρώτα φύλλα . . .

Φ
Έρήμωσεν ή έζοχή Εανά,
Άρχιζε άγάλΓ - άγάλγα νά νυχτώνη,
Τό πανηγύρι 'τέλειγε γοργά
Κ’ έμείναμεν έκεΐ οί δυό μας μόνοι . . .

Φ
Κόρη, τής είπα, κάτι θά σου πώ 
Ποΰ τόσα χρόνια κρύοω στή ψυχή μου, 
Κόρη γλυκεγά, τής εϊπα, σ' αγαπώ, 
Σβύνει για σένα, κόρη, ή πνοή μου . . .

Φ
Κ’ εκείνη, μ’σβυσμένη τή λαλιά, 
Μή μοϋ τό λές, μοΰ είπε, σέ πιστεύω. 
Κρύψε το μέσ’στά οτήθια σου βαθεχα, 
Καλλίτερα για μάς νά τό μαντεύω t . .

Φ
Τελείωσεν ή εύθυμη γγορτή,
Έπλάκωσε στον ούρανό μαυρίλα,
Τήν έβλεπα καί μ’ έβλεπε δειλή, 
Έν ώ Εηρά τά πρώτα πέφταν φύλλα . . .

Φ ·

ΑΚΟΙΜΗΤΟΣ ΠΟΝΟΣ
Ή νύχτα τόν μαΰρον απλώνει μανδύα 
Μ’ άοτέρια χιλιάδες λαμπρά κεντημένο 

Στην άχαρη γή.
Κοιμούνται τά πάντα . . . Βαθειά ησυχία ! 
Μονάχα κεΐ πέρα σέ πύργο όιχμένο

Ό Γκιώνης θρηνεί . . .

Φ
Άχ 1 ίσως θυμάται χαρά περασμένη
Κ’ ή δόλχα ψυχή του στον πόνο θαμμένη 

Στενάζει βαρεία.
Στό μαύρο τό δάκρυ πνιγμένη ή καρδχά μου 
Καί συ τή οουσμένη θυμήσου χαρά μου

Καί κλάψε πικρά . . .
Αΐμ. ·Ελ«νβ«ρι4'ϊη<
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Τήν τελευταία» νύκτα ήν ώφειλε νά διέλθη 
ζών έχι ό Αλφόνοος Βακάος, Ιδέχθη τήν έπί- 
οκεψιν ιοΰ εφημερίου τοΰ Σαλέμ, είς τόν δ.το'.ον 
ίξωμολογήθη τάς άμορτίας του. “Επειτα δίαν 
κατ’ έθιμο» τόν ήρώτησαν τι εξα ρειικήν χάριν 
έπεθύμει πριν ή βαδίση πρός τόν θάνατον, (ζή
τησε μίαν φιάλην ρακής, ή» και τφ έφεραν τή 
Αδεια τής Πολιτικής καί Στρααωιικής Αρχής, 
δηλαδή τον Δον Λουδοβίκον.

Τό ήμισυ τής φιάλης ταύτης έθεσ-:ν εντός ξη- 
ράς κολοκύνθης, ήν ειχεν Ιν τή φυλακή τον, τό 
δέ υπόλοιπον γενναιοφρόιως προοέφερε πρός 
τόν φύλακα του. Ό στρατιώτης κατ’ άρχά; 
Απεποιεΐτο Ασθενώς, Αλλά πρό τής εΰγινονς επι
μονής τον Αλφύνσου δεν ήδυνήθη ν' Αρνηθή 
τήν τελευταία» ταύτην ευχαρίστησα· πρός δυστυχή 
συνάδελ.φον, μέλλοντα Ιντός ολίγον ν Αποθάνη.

Οΰιω <5 φύλαξ έδέχθη έξ αβρότητας, ίπιεν 
έξ εύγενείας καί έκοιμήθη έκ μέθης- Τότε 
ί Βακάος έλαβε τό σώμα τον καί ουράς αύιό 
έντός τής φυλακής, κατέλαβε» αύιό; τήν θέσιν 
του. Τό ωρολόγιο» Ισήμανε τήν στιγμήν ταύ
την τήν δεύτερα» τής πρωίας ώραν.

Ό Άλφόνσος δεν είχε» είσέιι τακτοποιηθή, 
ουδέ οκεγθή περί τής θέοιώς τον, όπότε ήκού- 
οθηοαν είς τό οκότος τά βήματα τής ννκτοφυ- 
λ.ακής. Πρχετο ν' άντικαταοτήοη τόν φύλακα. 
‘Ο κατάδικος έκιύπησε τότε άπελπις τό μέτω
πό» του. Τι θάοννέβαινε; Άνιαλ.άοσων τό τε
θειμένο» σύιθημα, δπερ ανιός ήγνόει, Αφεύ- 
κιως ά’ Αι^γνωρίζιτο. Τι θ' Απεγίνεζο τότε; 
Μόιον δ.ά θαύματος ήδύνατο νά οωθή. Ji 
τής φυγής Αδύνατον ήτο νά οωθή. Ο Βακάος 
ίπερίμενε.

Ο ύπαξιωμαιικός δστις ώδήγει τήν περί
πολον ήτο μιγάς τις νεοελθών, άγνωστον διατί. 
έκ τής Αργεντινής Δημοκρατίας, εις τήν ό- 
ποίαν δέν ε'χε πλέον σκοπόν νά επιοτρέφη. Ευ
τυχώς δέ <5 άνθρωπος οντος δέν ώιάλει καλώς 
τα πορτογαλικά καί ό ’Αλφόνοος Αναγνώρισα; 
ανιόν εκρινεν δτι δέ» θά τφ ήτο δύσκολο» rd 
τόν απατήση.

Πράγματι ή άλλαγή τοΰ φρουρού Ιγένιτο Α- 
κωλύτως καί <5 Άλ.γόνσο; κάθιδρος έκ τοΰ φό

βου συνήρμωσε τό βήμα του όπισθεν τών τεσ
σάρων συστρατιωτών του, ί»’ Ακολουθηση τήν 
περίπολον επανερχόμενη» είς τήν σωματοφυλα
κήν. Άλλ’ άκριβώς αυτή ή άφιξις είς τό φυλά 
κεΐον ήτο δ τρομερώτερος και Ασφαλέστερος 
κίνδυνος. “Εως τότε δέν είχε τίποτε νά φοβηθή. 
Οί στρατιώται τής περιπόλου και ό μιγάς. έκοι- 
μώντο βαδίζοντες. ‘/ίλλά εάν αμα έφθανον εις 
τό φυλακίων ευρισκον, δπερ ήτο καί επόμενον, 
στρατιώτης άγρυπνοΰντας, τό παν πλέον άπώ- 
λετο.

Ό 'Αλφόνοος λοιπόν ελαβεν έσχάιην άποφα- 
σιν. Ή περίπολος έβάδιζε» άτάκτως έν τοίς 
διαδρόμοις. Τό φρούριον τοΰ Ζαλέμ κατ ευτυ
χίαν του δέ» ειχεν υποστή ποτέ πολιορκίαν τμ·α 
καί δμως εις τήν Ανατολικήν του πλευράν υπήρχε 
ρήγμα τι προελθόν καί αύξηθέν υπό τοΰ χρό
νου, τοΰάοράτου αυτοό Ιχθρον.

Αί γενόμε·αι πρόχειροι έπιδιορθώσειςς είχον 
επίσης καταστροφή ύπό ιών βροχών καίτοι δε 
ήτο δύσκολο» ν’ άνέλθη τις κάτωθεν έντός τοΰ 
φρουρείου. έν τούτοις ήτο πολύ εύκολο» νά διο- 
λιοθήση τις άνωθεν καί μάλιστα άνθρωπος ά- 
πηλπισμένος, μέ μόνον τόν κίνδυνον νά θραύση 
τήν κεφαλήν του.

Άφ*  έιίρου άν έπεχείρει ό Αλφόνοος νά 
δραπέτευση έξ άλλον τινός μέρους τοΰ φρου
ρείου, θά τώ έχρειάζετο σχοινίον χονδρόν, το 
όποιον δέν ήτο εύκολο» τά εύρη, διόιι έπρεπε 
καί χρόνος πολύς νά παρέλθη και φόβος ήτο να σν 
ταντηθή μετά τίνος. "Οσον Αφορά ia< πύλας 
ήσαν Αρκετά καλά φυλαγμένοι, ώοτε οϋιε νάτάς 
συλλογισθή ό δυστυχής κατάδικος- “Επειτα άρ· 
κειά ώμιλήσαμεν περί τής αύστηράς πειθαρ
χίας ήν ένόει νά έπιβάλλη ό Αόν Λουδοβίκος 
είς τήν δράκα εκείνην τήν οποίαν ώνόμαζε στρά
τευμά του.

Καθ' ήν λοιπόν σιιγμή» ή περίπολος διήρ- 
χετο έκ τοΰ ρήγματος τοΰ φρουρείου, ο Αλ· 
φόνσος, δστις έβάδιζε τελευταίος, έπλ.ηοίασε τό 
χείλος τής Αβύσσου καί Απογαοισνκώς ώλίοθη- 
σε προς τά κάτω.

Ο νπαξιωμαιικός καί οί στρατιώται ήκουσα» 
τό θόρυβον κχί νομίοαντες δτι έπήργειο άγριον 
τι ζώον, πράγμα σύνηθες διά τα μιρη εκείνα, 
εφυγον άρομέως καί μόλ,'.ς είσήλθον είς τό φυ· 
λ.ακεϊον Ανιελήφθησαν δτι εΐς στρατιώτης έλειπε 
Τότε εΐς ιξ αί'ϊών είπεν, δτι ένόμιζεν, δτι είδε 
ίνα ίαγουάρον δστις ίίρπαςε ιόν συνάδελφον 
τους ώρμήσας εκ τοΰ ρήγματος τοΰ φρουρείου. 
Άλλος τις υπέθετε δτι ήτο ένας κροκόδειλος. 
Τέλο; τρίιυς τις δ.αφωνών πρός αϊτούς είπεν 
δτι ήκουσεν εύκρινώς τόν θόρυβον τοΰ φοβερού 
βόα,θόριβον δμοιον πρός τόν τής πριόνος δια 
σχιζούσης κορμό» δένδρου. Αί διηγήσεις αυται, 
ευτυχεώς διά τόν Άλ.φιίνσον, εσχον ώς άποτέ- 
λεσιια νά δχυριύσουν οί στρατιώται τό ι; υλ.ακεϊον 

τους καί νά μή Αλλάξουν πλέον τούς φρουρούς, 
μέχρις διού εξημέρωσε.

Τά έπακόλουθα γνωρίζωμεν. Ή δραπέτευ·^ 
σις έγνώσθη τήν έννάτην πρωινήν ώραν, ό δε 
φρουρός δστις εύρέθη έντός τοΰ κελλίου μεθυ
σμένος έκ τής ρακής, κατεδικάσθη εις ένός μη
νάς φυλάκισιν. Ό ύπαξιωματικός έμάνιευσε κα
λώς τό αίτιον τοΰ θορύβου, ον είχον Ακούσει 
πρός τό μέρος τοΰ ρήγματος, άλίά έκρινε καλόν 
id σιωπήση και Απεφάσιοε μετά τόν μεσημβρι
νόν ύπνον, δηλαδή καθ' ήν ώραν εΐνε υπο
φερτός Α ήλιος τοΰ ’Ισημερινού, τεσσαράκοντα^ 
έως πεντήκοντα άνδρες νά παρευρεθώσι μετά 
τών δπλων καί τών Αποσκευών των, δια να 
έριυνήσουν τό δάσος, δπου ώφειλον νά στρα-

__________—-------- :-------τ----------- 1

*Ίν» χΛΟψύγτ, ti θηρία...

«κ·τυπεδεύσωσι καθ’ δλην τήν διάρκειαν τής 
δρομής των.

Ό φυγάς, άς*σπεύσωμεν  νά τό εϊπωμεν πρός 
ήσυχίαν τών Αναγνωστών μας, ήτο ήδη πολύ 
μακράν. Ή πτώσις του έπέτυχεν ύπό λίαν ευ
τυχείς περιστάσεις. Βάτοι, πυκνά χόρτα, και 
κληματίδες τόν διεφύλσξαν Αβλαβή έκ τής συγ- 
κρούσεώς του μετά τοΰ έδάφους. Ο κατάδικος 
στρατιώτης αμα εΐδεν ΰπερθεν αύτοΰ τό κενόν 
δ.τερ έπήδηοε μετά τρόμου παρετήρησε. τά μέλη 
του, μήπως έθραύσθη τι, άΛλα μόλις μετά δυ
σκολίας εί·ρεν άμυχάς τινας.

Τέλος Ανακτήσας τάς αισθήσεις του, κατόπιν 
τής μικράς λιποψυχίας, ητις εΐνε έπακολούθημα 
τοιαύιης κινδυνώδους πτώσεως, ήγέρθη χω 
έβάδιοε πρός βορράν. Βεβαίως ή διεύθννσις 
αΰτηδέν ήτο ή κατάλληλος ήν έσκόπει ν' άκο- 
λουθήστ], άλλ*  έπειδή πρός άνατολας τοΰ φροι- 
ρείου εύρίοκετο τό χωρίο», δέν ήθελε δέ νά

παρατηρηθή ύπ’ ούδενός έκ φόβου μή δώαη 
καί τήν μικροτέραν ενδειξι» '?ιι τής διευθύνσεως 
ήν ήκολούθησε, καί έλαβε τόν πρός βορράν δρό- 

μοτ.

IV
Παν δτι μέχρι τοΰδε διηγήθημεν ήεο έπάναγ- 

κες διά νά Αντιληφθή δ Αναγνώστης τήν σειράν 
τής διηγήσεως- Αλλά ή φοβερά'ιστορία τοϋ’Λλ- 
φόνσου πράγματι άρχεται άπό τών εξής. Εντός 
τριών ήμερων δ άνθρωπος ούτος είδε τόν «ΜΛ- 
φόν του άγωνιωδώς θνήσκοντα διά τοΰ ίσχυ 
ροτίρου δηλητηρίου δπερ ίπάρχει είς τον κό ■ 
σμον. Αύιός ούτος χωρίί νά ε'ύρη τόν καιρό» 
νά τόν κλαύση ήκουσεν δει είχε καταδικασθή είς 
θάνατον ύπεστη δλας τάς Αγωνίας τής τελευταίας 
νυκεόςτοΰ καταδίκου- τέλος διά τον ψυχρόν 
του αίματος διέφυγε τόν βέβαιον θάνατον. 'Ε- 
σώθη λοιπόν και ή κακή του τύχη φαίνεται τον 
έγκατελειπε '. , 

Καί δμως δλα ταΰια δέν ήσαν τίποτε προ 
τών φόβων, άγωτΊών, βασάνων καί Ανησυχιών 
Suva μετ' ολίγον θά συνήντα δ πρό ολίγου ά 
ποδράσας κατάδικος.

Κίνδυνος νά συλλυφθή δεν ύφίστατο τουλά
χιστον κατά τά φαινόμενα, κρύβεις έντός τοΰ 
δάσους, άφοΰ παρέκομψε τόχωρίον Σαλέμ^. Αί 
Ατραποί τών μαύρων καί τών Ινδών τφ ήσαν 
γνωσται είς ικανήν άπόστασιν. Κατά την άπό- 
φασίν του διηυθύνθη πρός Ανατολάς" έσκόπευε 
δέ νά προχωρήση δσω τό δυνατόν μακρότερον 
πρός τό μέρος τής Ακτής, διά νά διαπεράσΐ) 
τόν Άμαζόνεων καί φθάση είς τό Πορ<ί\

‘Ο 'Αλφόνοος ήξευρε βεβαίως τι έστι παρ
θένον δάσος τοΰ ισημερινού, διότι άπό ένός έτους 
ήτο ίν τή φρουρά τοΰ Σαλεμ, αν δέ περιεπλα- 
νάτοοΰτωέντώ ίρήμω αύτιβ πυκνώ δάσει, τοΰτο 
ίπραττε διότι δέν ειχεν έκλέξει τόν δρόμον του. 
Μέχρι τής Ανατολής τοΰ ήλίου έβάδιζε καλα διά 
τίνος Ατραπόν ήν έγνώριζε θαυμασίως. Εν 
τούτοις συχνάκις ήναγκάοθη >ά σταματήαη καί 
κρυφθή (ίς πυκνόν τινα θάμνον ή ν’ άνέλθη 
έπί τίνος δένδρου Αναμένω» νά διέλθη τίγριςτις 
ζητούσα τροφήν ή διά ν’ Αποφύγη άλλο τι θη· 

6^ον· » ί ί·
7’»jv ίβδόμην πρωινήν ώραν ό ήλιος Ανηλυεν 

έπί τοΰ δρίζοντος αίφνηδίως. Ο Αλφόνοος έρ· 
ριψεν ί:ν βλέμμα περί αυτόν- Τό μέρος τοΰ δά
σους δπου εύρίσκετο τφ ήτο άγνωστον, άπεφά- 
σωε δέ έκεΐ νά κάμη τόν πρώτον σταθμόν.

Ο φόβος τοΰ είχε δώσει τήν εύστροφίαν καί 
τό ένστικτον των ζώων. 'Εν τελεί εύρίσκετο ίν 
Ασφαλεία καί εις καλόν δρόμον, καθότι αί Ακτί
νες τοΰ ήλίου, διολισθαίνουσαι διά τών κλάδων 
τφ έδειξαν διά τής διευθύνσεως των δτι είχε 
λάβει Ακριβώς τήν πρός άνατολάς όδόν.

! (επεται συνέχεια)
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ΤΟ ΠΡΟΓΕΓΜΑ

ΤΟΪ ΜΕΓΑΑΟΐ ΒΑΠΟΑΕΟΗΤΟΣ
Ό Αύτοκράτωρ Ναπολέων Αγάπα νά 

διατρέχη τούς Παρισίους αγνώριστος ώς 
ό "Αρούν-Αλ Ρασχίδ- Κατά τάς έκδρο 
μάς του ταύτας ήτο πάντοτε ένδεδνμέ- 
νος μέ μίαν τεφρόχρουν ρεδιγκόταν κομ- 
βωμένην μέχρι τοΰ στήθους, καί έφόρει 
πίλον πλατίγυρον καί στρογγυλόν. Ον
τως ενδεδυμένος ό Αύτοκράτωρ καθίστατο 
αγνώριστος· Έξερχόμενος συνωδεύετο 
πάντοτε, κατά προτίμησιν ύπό τού στρα
τηγού Διρόκ μέ τόν όποιον έπεσκέπτετο 
πάντοτε τάς μεγάλας έργασίας καί πα- 
ρηκολούθει τάς προόδους των.

©ελήσας κάποτε νά έπισκεφθή τάς έρ 
γασίαςτού στύλου τής Βανδώμης ε'ξήλθε 
ήμέραν τινα τών ’Ανακτόρων ένδεδυμέ- 
νος, ώς ανωτέρω είπομεν, καί άκολου- 
θούμενος ύπό τοΰ στρατηγού Διρόκ.

Διήλθον τόν κήπον τού Κεραμεικού,Α
κολούθησαν τήν όδόν Ριβολί καί λαβόντες 
κατόπιν τήν όδόνΚαστελώνης έφθασεν έπί 
τής πλατείας τής Βανδώμης περί τήν χα
ραυγήν. ’Αφού έξήτασε τάς προόδους 
τής γιγαντιαίας αύτής έργασίας, ό Αύ
τοκράτωρ άνεχώρησε μετά τριών τετάρ 
των παραμονήν. Έξηκολούθησε κατόπιν 
τον περίπατον του διά τής όδοΰ Ναπο- 
λέοντος (τήν σήμερον όδοΰ τής Ειρήνης) 
καί κατόπιν, έπιστρέφας είς τήν πλατείαν 
τής Βανδώμης καί ίδών τά έργαστήρια 
ακόμη κλειστά λέγει τώ Διρόκ.

Οί Κύριοι Παρισινοί είναι πολύ όκνη- 
ροί είς τήν συνοικίαν αΰτήν !

Καί συνωμιλούντες έφθασαν πρό τών 
Κινεζικών λουτρών, τών οποίων τό δε
ξιόν περίπτερον ήτο κατειλημιιένον ύπό 
εστιατορίου, έντός τού ύποίου έπρογευ- 
μάτιζον δλοι οί πλούσιοι νέοι τής ποω- 
τευούσης. ν

Παρατηρών τό έστιατόριον ό Ναπολέων 
έστράφη πρός τόν Διρόκ καί:

—Δέν θά ήτοάσχημον,λέγει.έάν είσερ- 
χόμεθα είς τό Έστιατόριον αύτό νά προ- 
γευματίσωμεν.
, — Μεγαλειότατε, άπήντησε ό Διρόκ, 

είναι πολύ ένωοίς. ’Ακόμη δέν είναι όκτώ 
ι·>ραι!

~·Μ.ιά! έπανέλαβε ό Ναπολέων, τό ώ- 
{^σλόγιόν σας πάντοτε πηγαίνει ’πίσω. 
Εκτός Τούτου^ αύτός ό περίπατος μού 

εοωσε πολλην δρεξιν- Έχω πείναν τρο- 
μεράν, c

Καί εΐσελθόντες έκάθισανεΐς μίαν τρά
πεζαν δπου ό Αύτοκράτωρ καλέσας τόν 
ύπηρέτην, τώ παρήγγειλε, κοτολέττας 
μιαν όμελέτταν άπό ε’κλεκτά χόρτα (ήτο 
τό εύνοούμενόν του φαγητόν) δέν έλη- 
σμόνησε δέ καί τόν οίνον τού Χαμπερ- 
τέν.

Καί οί δύο εφαγον μέ πολλήν δρείιν, 
καί έτελείωσαν τό πρόγευμά των μέ τόν 
καφέν. τόν όποιον ό Αύτοκράτωρ εύρε 
καλλίτερον άπό έκεϊνον τόν όποιον ήτο 
συνειθισμένος νά πίνη είςτά Ανάκτορα.

Ό καφές έτελεέωσε. Ό Ναπολέων νεύ- 
σας πρός τόν ύπηρέτην, τώ έζήτησε τόν 
λογαριασμόν καί άποτανθείς πρός τόν 
Διρόκ.

Πληρώσατε, λέγει, καί άς έπιστρέφω- 
μεν είνε ήδη καιρός.

Κατόπιν διηυθύνθη πρός τήν θύραν 
συρίζων έν άσμάτιον Ιταλικόν-

Ο Διρόκ, όμως μετά λύπης παρετή- 
ριισε δη είχεν κατά τήν έξοδόν του λη
σμόνησα τό χρηματοφυλάκιον καί ηδη 
εύρέθη είς μίαν πολύ στονόχωρον θέσιν.

Ο ύπηρέτης άνέμενε τήν πληρωμήν 
τού προγεύματος τοΰ οποίου τό όλικόν 
ποσόν άνήρχετο είς ΐ2 φρ.

Ο Αύτοκράτωρ, ό όποιος δέν ήδύνατο 
νά σκεφθή ποτέ τούτο άρχισε νά άννπο- 
μονή. ’Από καιρού είς καιρόν έστρεφε 
τήν κεφαλήν πρός τό μέρος τού Διρόκ 
λέγων.

— ’Εμπρός λοιπόν, κάμετε γρήγορα 
διότι είναι αργά!

Οί άνθρωποι έπλημμύριζον ήδη τάς 
οδούς. Ο Ναπολέων δέν ήτο συνειθι- 
σμένος νά περιμένμ καί ό Διρόκ αφού 
κατελάμβανε είς ποιαν στενόχωρου θέσιν 
εύρίσκοντο δέν εϊξευρε πώς νά θέσμ τέομα 
είς αύζήν. ' ν

Τέλος διηυθύνθη θαρραλέος πρός τό 
λογιστήριον δπου έκάθητο Λ διευθύντοια 
καί: "

“Κυρία, λέγει, ό φίλος μου καί έγώ, 
έξήλθομεν σήμερον πολύ βιαστικοί καί 
έλησμονήσαμεν νά λάβωμεν μεθ’ ήμών 
χρήματα- Άλλα σάς δίδω τόν λόγον μΟυ 
ότι έντός μιας ό>ρας θά σάς στείλω τά 
Χρήματά σας.

— Είναι εϋκολον κύριε, λέγει, Λ διευ
θύντρια,αλλά δέν σάς γνωρίζω, ούτε τόν 
ϊγα ούτε τόν άλλον καί καθ' έκάστην 
άπατώμαι μέ τόν ίδιον τρόπον. Ώστε κα- 
ταλαυοάνετε οτι...

— Κυρία άνεφώνησε ό Διρόκ, είμεθα 
νέοι τίμιοι, είμεθα αξιωματικοί τής φρου
ράς.

— Ώ! όλ'γον μέ ενδιαφέρει εάν είσθε 
ή όχι αξιωματικοί της φρουράς ! !!

Ό ύπηρέτης όμως, δστις ΐστατο πλη
σίον έλαβε τόν λόγον καί είπε :

— Κυρία, αφού οί Κύριοι έλησμόνη- 
σαν νά λάόωσι μεθ’εαυτών χρήματα έγώ 
αναλαμβάνω νά πληροίσω δι αύτούς. 
βέβαιος ών οτι οί εύγενεΐς ούτι-ι δέν θά 
Οελήσωσι νά ύστερήσωσι άπό έν πτωχόν 
παιδίον δώδεκα φράγκα.

— Φαίνεται οτι θά έχιις δρεξιν νά χά
σης δώδεκα φράγκα, έπανέλαβεν ή διευ
θύντρια.

Τέλος έξελθών ό Διρόκ διηγήθη είς τόν 
Αύτοκοάτορα τό συμβάν, δστις έγέλασεν 
άπό καρδίας

Τήν επομένην αξιωματικός τις τής 
φρουράς παρουσιάοθιι πρό τής διευθύν
τριας τού καφενείου καί:

— Κυρία, λέγει, είναι αληθές οτι χθές 
δύο κύριοι ήλθον νμ προγευματίσωσι καί 
μή εχοντες χρήματα...

— Ναι κύριε, διέκοφεν ή διευθύντρια.
— Λοιπόν. Κυρία ήσαν ή Α. Μ. ό Αύ 

τοκράτωρ καί ό μέγας τελετάρχης τών 
ανακτόρων. Άλλα, δύναμαι νά ομιλήσω 
πρός τόν ύπηρέτην σας;

'Η διευθύντρια τά έχασε!
Ό αξιωματικός άποτανθείς πρός τό 

παιδίον, τώ έδωκε ένα κύλινδρον 5ο λου
δοβίκειων ώς δώρον τού Αύτοκράτοοος. 
Ό ύπηρέτης ώνομάζετο Δουρσάν. 'Ολί
γος δέ ημέρας κατόπιν τοΰ συμβάντος 
είσήχθη ώς άρχιθεράπων είς τό ανάκτο
ρου τοϋ Δύτοκράτορος.

(Έκ τοΰ Γαλλικού)
|. Τβ»1>-*5ό$

—<<·ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΑ ΠΑΙΓΝΙΑ
ΊΙ έσχάρα

Τό βέβαιον είνε ότι τό παίγνιον τούτο έί>ε 
ολίγον Ακάθαρτον. Αλλά δεδομένου οτι είς 
μίαν φαιδρόν δμήγυριν δέν λαμβάνοντσι υπ 
ΰψ ν αί οχολαστιχαί λεπτότητες καί ΰ>ι χάρο· τοΰ 
ά.ιλί'του γέλωτος Επιτρέπονται καιτοιαΐτα μ ο ΐ'»·- 
τζουρώματα προβαάομει· εις την περιγρα
φήν τοΰ διασκεδαοτικοϋ τούτον παιγνιδιού.

Άναρτώμεν μίαν ^σχάραν επί τ<νος κλάδου 
δέΐ'δρον ΰπον Αλλού μας εο·ε εΰκολον. Έπί 
’’Κ όπιούίας δέ αΰο/S όψεως τρίβουΐν <χ{θάλην 
{καπνιάν} καί προσκοέέώ/<ε>· έπί τής μαυρισμε- 
’’’Κ ταύΐης πλευράς νομίσματα τινα.

Τότε καλονμεν κατά οειράν τοός παίκτας ι·ά 
άποσ.ιάοωσι διά της γλώσης καί τών ύδόντων

τά νομίσματα, ανευ τής βοήθειας τών χειρώι·.
Ια Αποτελειώματα είνε ευνόητα. Έπειδή ή 

ίοχάρα είνε υψηλά κρεμαομίνη ά αγκάζον αι οί 
.ταίκται rd ύφούωσο' επι τών ίακεί’λχυν τα>ν

όπόιε χάιονιες άιηνεκώς τήν Ιοορροπίαν των 
τρίβοιοι ταί παρειάς των χαί τι,ν ρίνα ίπι τής 
αιθάλης, χατακηλιδούμενοι δε τότε προχαλοΐοι 
τους άπίειον; γέίωτος τών λοιπών.

Τοιαΰτα παίγνια ε'ι·ε πλεϊοτα μειαξν τών 
όποιων και τό παίγνιαν του μαγιτμιομου κατά 
το όποιον μάλισια ό μανριζόμενος ηράτει τοίχο 
μόνος τον καί εν άγνοια τον, οπερ είνε πολύ 
άοτειότερον.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Κατά τΛς αϋπνίας
Πολλοί μειαχειρίζονιαι τον άκόλον&ον τρό

πον πρό; άποφνγήν τής φοβερός Αϋπνίας. Βρί- 
χονν τό ί'μιισν ενός χειρομάκτρον και τό Ιφαρ- 
μύζονν ίπι τοΰ όπισ&ίον μερονς τοΰ τραγήλι-ν 
οί'ιω; ι'όοτειά δροαίζωνται Ιλαφρώς χωρίς νά 
βρέχωντσι.

Έκ τής δροσερότητο; ταύτης τοΰ κρανίου 
ίπυνγχάνονοιν ουιω ί·.τι·ον γλνκότερον και άτά- 
ραγον παρά μεχαχειριζόμενοι ναρκωτικά.

Δύνανται μάλιοτα οί ύπνθνμοΰντες rd μετα- 
γμιριοθώοι ύδωρ θερμόν. II μέθοδος αύτη 
είνε κατάλλ.ηλ.ος διά τους πάογοντας Ιδίως Ις 
ύπερεύλιομον τοΰ κρανίου, τνεκα πνευματικής 
εργεαίας κοπιώδους.
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ί>ϊ». Αίνιγμα

Μέλος έϊμιι τον προοω.τον 
Άλλ’ εύκολως*>9ά  γεινώ 
ενα κράτος Άλλον τό.τυν 
άν δλλέως ιονιαϋώ.

5»<1. ΙϊαράΓ»οξ<η cj>we»iOe>c

— Iluia ixtij ^αιγίζει ί
— Ποιος Έμπορος μα: βάζει φωιιά ;
— Ποών ονράνων οώμα εχει τί}»' ύι'ηι/ειΐ’ ΐ’·1

*»Τ. Φωνιιεντόλειηα

- - ,5 - · - ο - γ-τ-τ-ς

Εμαίλ &λακ rw ρηγμυρακάονς.

ΛΥΣΕΙΣ ΠΝΕϊΜΑΠΚβΝ ΑΣΚΑΣΕβϋί iS ΤΕΥΧΟΥΣ

48. Εί; Ιλέιρας, μια καμηλοπάρδαλις, εί; 
ίππος, μία χάμηλος. είς πίΰικος, και είς *αγ-  
γονριύ. 49- Δάοος—αοοος- 5<> ό μειεξε: είιε 
προοφιλής. 51 Κοπνύς μαύρος-

Λνται- Στάμος Πάγκαλος εκ Ζΐριας /, 
Άλ. Χαρίιος ίχ Βώλον 3, A- X- Βαρδαλΰς 
εξ Αλεξάνδρειάς 3, Π. Λ. εκ Πειραιώς 4, J. 
Γεωργιάδης εξ Ά&ηνών 1, Μ. Σηνρής έκ Σύ
ρον 1, Ρ. Πανιαξάκης εξ ’Αθηνών 4.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

Λ. Ν. Β. ’Αλεξάνδρειαν. Έπιστολαΐ 
μετά λύσεων ϊλύφθησαν. Γράφετε έλευθέρως. 
ΔύνασΟε νά μάς στείλετε καί Πνευμ. ασκήσεις.

Λ. X. Βώλον. Λύσεις έλήφήτ.σκν. Βεβαίως 
ευχαρίστως δχχόμεΟκ καί Πνευν.. ’Ασκήσεις.

Σ. Π· Ζτψτο. Έλήφθησαν έχει καλώς.
Γ. Τ. Ζίφταν Μετάφρασες έλήφΟχ καί έδη- 

ροσ'.εύθη. Ευχαρίστως άναμένομεν καί άλλας.
Γ. Μ. ΡοστόδιΟν' φρ- 20, άντίτιμον συν

δρομής σας ε'λήφΟη. Εΰχαρ-.στσϋμεν. Άπόδει- 
ίις σάς έστάλη. Δ. Ρ. Όδησσόν. Συνδρομή 
σας έλί/οθη. Εΰχαριστοΰμεν. Π. Κ. Σύρον 
Έ'ώολτσις λογίμοΰ έλήφθη. Ευχάριστεΰμεν. 
Τοχ. γράφομε».

ΕΝΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
II ΈΟνιχη Τρατιεζα δέχεται εντόκους κατχΟ.σειν 

ει; Τραπεζικά γραμμάτια χα! εΐ. χρυσόν ήτοι χαί 
λίρας στερλίνας άπ-,δοιέας εί; ωρισμενην αρο'ΐεσμίας 
•η οιαρχώς Αϊ εις χρυσόν καταθέσει; χαί οί τόκοι αυ
τών ρωνονται εις αυτό νόμισμα, εις δ ε-·«νετο ή κα
τάγεις είς χρυσόν η δι ’ επιταγή; δψεως (chepue) έαί 
τοΰ εξωτερικού χατ’ επιλογήν τοΰ ομολογιούχου.

Τό χεφάλιιον χαί οι τόκοι οών ομολογιών πληοό- 
νονται έν τώ Κεντρ-χώ Καταστήμοτι καί τή αιτήσει 
τοΰ καταθέτου έν τοΐς ύποκαστήμασι τής Τραπέζη

Τόκοι καταθέσεων

1 1)2 τοΐς 0)0 κατ’ έτος δια χατ. 6 μηνών
2 » 0)0 » » » 1 έτους
2 1)2 » 0)0 » » ο 2 ετών
3 » 0)0 8 ν » 4 ετών
4 « 0)0 8 » » 5 ετών'

Λ: όμολογίαι τών Ιντόχων καταθέσεων εχδίοον: αι
ιτ εκλογήν τοΰ καταθέτου ν( ανώνυγίί'

ΜΟΤΣΪΚΟΖ ΣΥΛΛΟΓΟΣ "ΑΠ0ΛΛί1Ν„
ΩΔΕΙΟΝ ΛΟΤΤΝΕΡ

ΑΘΗΝΑΙ — Οδός Φειδίου άριΠ. 3.

Έν τώ Ώδείω τ'/ύτω διδάσκουσιν οί έ;ής 
δεδοκιμασμένοι καΟτ,γγ,ταί καί διδάσκαλο·.:

Η κχ Λίνα φδν Λύτινερ, Διευθύντρια, κλει
δοκύμβαλο».

Ό Κος Κάρολος Μπέμμερ, Βιολοντζίλον. 
χορωδία καί musipue d’ens mble.

Ό Κος Τώιν Σονλιοι, Βιολίτν.
Ή Κα Νίκα Φωκά. Μονωδία.
II Δί: Νέλλη Ράίοοελ, Κλειδοκύμβαλον.
Ό Κος Νικ. Δίλλιος, θεωρία τής Μουσικής. 
II Κα Ε- Κωοίοογλον. Κλε'.δοκύμβαλον.

Έκτενίστεραι πλτ,ροφσρίαι, ό κανονισμό: 
τοΰ ’Ωδείου ώς καί τό καταστατικόν τοΰ Μου
σικού Συλλόνου « Απόλλων» στέλλονται τα-

ENTREPOT DJVRY
Siege social : ’>9 rue Αιι Cilaleati

Vins biere. ciilrs, Chantilly. Radoit, Evi- 
au, Vittel, Livraisons pat' 10 Inuit Antra 
cite, coke, Boulets, I lots, allume fen en sai 
plombis a 50 kilos. P. D.
I*·*·*  ·

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΡΑΦΕΙΟΝ

ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΙΛΗΣΗ
!|3-·<»«<.$ ·Λθν,ν>ΐδυε-35

Κομι[ό*ης  —Στερεότης — Καλλιτεχνία

ΤΡΕΞΑΤΕ ΟΛΟΙ!

-Sj ΕΚ ΤΟΥ Τ ι ΠΟΓΡΑΦΕΙΟΤ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ “ΛΝΕΣ'ΠΙ ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΙΛΟΊ ,, ΟΔΟΥ ΓΕΡΑΝΙΟΥ 44 Ηί-


