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ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ

ΔΑΙΜΟΝΙΚΗ, κηδεμονική 
καϊ άμεσος μεσολάθησις 
τον αοράτου κόσμου έπϊ 
τοΰ ανθρώπου, ούδέποτε 
άλλοτε ΐσως δέν έφάνη έξ- 
ασκουμένη τοσοΰτον προ
φανώς καϊ αμέσως Λ έν 
ταϊς λεγομέναις Θ εο δ ι- 
κίαις, ταϊς μετονομαζο- 

μέναις καϊ όρδαλίαις έκ της ’Αγγλο
σαξονικής λέξεως ordeal. σημαινούσης 
δ ί κ η ν.

Ούδεϊς ίσως αγνοεί τί ήσαν αί Θεοδικίαι 
αυται, πλήν όλίγοι κατέγιναν εΐς τήν με 
λέτην σοίίαρών γεγονότων, μεγάλως ένδια- 
Φεοόντων τήν ανθρωπότητα καϊ τήν ιστο
ρίαν.Όσον δ’άφορα τά ιστορικά Φαινόμενα, 
ως καϊ τά μή έξηγούμενα έξ έφόδου καϊ 
εύχερώς γεγονότα καϊ άτινα βλάπτουσι 
τάς παραδεδεγμένος δοξασίας, θά προ τι- 
μήσωμεν νά μή έμόαθύνωμεν τό γε νΰν 
έχον είς τούτα·

Ό κ. Φ. ΙΙατε'ττα. καθηγητής τοΰ ποι
νικού δικαίου οΰτωσεϊ έπεξηγεϊ τόν ορι
σμόν τής λέξεως: «Όρδαλία καλείται 
πάν μέσον διά τοΰ όποιου ύποτίθέται, δτι 
δυνατοί τις νά άναγκόση ύπερφυσικά όντα 
νά έκδηλώσωσι διά τίνος τρόπου τήν κρί-

(’) Ordalies. Δοχιμχσίχι ϊικχστιχχί. συνήθης χχτχ 
τόν ;χ:σχίωνχ. δι’ών χπεδϊίίωυτο. χν τις ητο ϊ^^ος ή 
οϋ άποδιδομίνη; χϋτώ έγχλημχτιχης τίνος π:χ·£ως, χν 
π. Ζ· ήγγιζίν ϊψϋοως διάπυρου σίδηρον ή εζϋΟιζί τήν 
χε'ρχ εις κχτεψυγμένον ύδωρ. 

σιν αύτών έπϊ ζητήματος μέλλοντος νά έ- 
πενέγκη δικαστικήν συνέπειαν». Περαι
τέρω μετά πλείονος έτι σαφήνειας προσ- 
τίθησι: « Ή ορ&αλία είναι λοιπόν ζήτημα, 
τιθέμενον τοΐς πνεύμασιν έν τισι περιστά- 
σεσι καϊ μετά διατυπώσεων, αϊτινες ύπο- 
χρεοΰσι καϊ άναγκάζουσι ταϋτα ν’ άπαν- 
τήσωσι διά. τοΰ όριζομένου αύτοϊς τρό
που».

Εν χώοαις καϊ είς έποχάς, καθ’ ας αί 
κοινωνικαϊ άτασθάλιαι καϊ ή διαφθορά ού- 
δόλως έπέτρεπον να βασίζεται τις είς τήν 
έπαγρύπνισιν καϊ ικανότητα τής αστυνο
μίας, ώς καϊ είς τήν ύξυδέρκειαν τών δι
καστηρίων, ένόμισαν, δτι ήόύναντο κάλ
λιαν ν’ άνατρέξωσιν εΐς τήν μεσολάδησιν 
τών πνευματικών όντων καϊ έλεγον : «’() 
Θεός θ’ απόδειξη διά θαύματος τήν αλή
θειαν καϊ δέν θ’ άφήση άθώον νά, καταδι- 
κασθή εΐς θάνατον» Εφ’ ου έμφαίνεται πό
σον οί πρόγονοί μας εϊχον πίστιν εΐς τόν 
Θεόν.

Η ΘΕΟΛΙΚ1Α ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ ΑΓΡΙ01Σ

“Ενδειξις, δτι ή χρήσις τών όρδαλιών, 
θεοδικίας) ανάγεται εΐς τούς άρχαιοτάτους 

χοόνους, καϊ δή προϊστορικούς, είνε δτι 
αΐ ται άπαντωνται παρ’ άπασι τοίς άγρί- 
οις λαοΐς καϊ μάλιστα παρ’ έκείνοις, οϊ'τι- 
νες ιιόνον είς τά πνεύματα πιστεύουσι.

Έν τή ’Αφρική (’) εύρίσκομεν τήν δο
κιμασίαν τοΰ πυρός έν χρήσει είςτό Σιέρα- 
Λεόνε έτι καϊ νΰν, παρά, τοΐς Ζωλόφ, τοΐς 
Ούασουάχελ. έν τώ Μπενϊν, ένθα ό κατη
γορούμενος όφείλει ν’ απόδειξη τήν αθωό
τητα του, κρατών έν ταϊς χερσϊν έπί τινα 
χρόνον πεπυρακτωμένον σίδηρον ή ό ίερεύς 
επιθέτει τοΰτο τρϊς έπϊ τής γλώσσης. Έν 
Αοάγγο. πιέζουσι τήν κνήμην τοϋ ύποδί-

1 ) Τό κχλάτϊρον μέσον της έςερευνήσ-ως τών προϊ- 
στοεικών ηθών χχί εθίμων εϊνχι ή μελέτη τών συγχρό
νων ήμϊν προϊστορικών λχών, ήτοι τών άγριων.
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κούντος τού χρησμολόγου ϋπνου ή μετά 
τούς έξορκισμούς,ονς ποιούσιν.’Εν τώΜε- 
ξικω έπίσης ή Θεοδικία ήτο συνήθης.

Ισπανός τις Φραγκισκανός, μοναχός, ό 
Βερναρδϊνος δε-Σαχαγσόν, οστις ολίγον 
χρόνον μετά τήν κατάκτησιν τού Μεξι
κού συνέγραψεν άξιοσημείωτον έργον περί 
της ζωής, τών ίιθών και τής ιστορίας τών 
αρχαίων Μεξικανών, διετήρησε τήν άνά- 
μνησιν τής ακολούθου δοκιμασίας.

«Είς γόης είχε προσκληθεί νά χρησμο
δοτήσει έπί τίνος γενομένης κλοπής και 
ταχθέντων κατά γής και κατά σειράν 
πάντων τών ύποπτων, μετεκόμισε πρό 
αύτών ύ γόης άγγεϊον, οντινος άποκα- 
λυφθέντος, έξηλθε μέγας όφις, όν πρό- 
τερον είχε μαγεύσει, ώς έλεγον τότε. Ό 
όφις έξήλθεν έρπων, περιήλθε τούς κατά 
σειράν καθημένους ύποπτους καΐσταματή- 
σας πρό ένός, άνήλθεν έπ’αύτού και έξη- 
πλώθη. Τότε οί άλλοι Ανάγκασαν τούτον 
νά ομολογήσει τό σφάλμα του».

Έάν ό όφις δέν εύρίσκη τόν ένοχον, 
έπιστρέφει είς τό άγγεϊον.

'() Άδριανός Ίάκοβσεν (Adrien Jacob
sen) άναφέρει τούς γόητας τής άρκτωας 
’Αμερικής, οί’τινες Επιδεικνύουν τήν θαυ- 
ματουργικήν αύτών δύναμιν- Ούτοι, δια- 
φοροτρόπως αφιερωμένοι είς τό πνεύμα 
τού πυράς, πηδώσιν έπΐ τής πυράς, χο- 
οεύουσιν έπΐ τών φλογών, άνηρτημένοι 
οντες άπό τίνος σχοινιού, καταπίνουσιν 
άνθρακας, συγκρατούσιν έν τώ στόματί 
των πεπυρακτωμένους σιδεΐρους κτλ. Έν 
άλλη θαυμασιωτέρα αύτών δοκιμασία δια- 
νοίγουσι τήν κοιλίαν των, είς τρόπον ώστε 
τά έντερα νά έξέρχωνται καί νά κρεμών- 
ται μέχρι τού Εδάφους».

Ό αύτός συγγοαφεύς άναφέρει καί έτέ- 
ραν περιεργωτάτιιν δοκιμασίαν. Γόης τις 
είχεν άναλάβει νά μαντεύσει διά τού συ
στήματος τού πυρός τί άπέγεινε πλοϊόν τι 
τού Αγίου Φραγκίσκου, οπερ κατ’ έτος 
έπεσκέπτετο τά ιιέοη ταύτα και τήν ώοοάν 
ταυτην εοραουνε να ελθη.

« 'Ινδοί τινες έλαβον τό σώμα τού γόη- 
τος. δεδεμένον χερσί τε καί ποσΐ και κρε- 
μώμενον άπό τίνος σχοινιού έπΐ μεγάλης 
πυράς καί αφού μετεκίνησαν αύτό τήοε 
κάκεϊσε έως δτου τό σχοινίον έκάη, ό γόης 
τότε κατέπεσεν έπΐ τής άνημμένης πυράς, 
όπόθεν έξήλθεν άνευ ούδεμιάς βλάβης καί 
κακώσεως καί χωρίς ούδεΐς νά τώ παρά
σχει τήν έλαχίστην ' βοήθειαν. Έδήλωσε 
δέ.δτι τό πλοϊον δέν θά έπανήρχετο πλέον, 
ναυαγήσαν και βυθισθέν. 1 Ιράγματι δέ 
άπεδείχθη άληθής εΐ προφητεία αύτη τού 
γόειτος. (ακολουθεί)

κου διά πεπυρακτωμένου σιδήρου, οστις 
δέον νά εΐιυγή αμέσως. ΙΙαρά τοϊς Μανδίγ- 
γος και τοΐς Κρονς οί κατηγορούμενοι βυ- 
θίζουσι τήν χεϊρα έν ζέοντι ύδατι εΐ 
έλαίω. Εν Βακαλαΐ, Σιέρα-Λεόνε καί. παρά 
τοΐς Βονίκας οφείλει ούτος νά έξαγάγη άν- 
τικείμενόν τι έκ δοχείου περιέχοντος ζέον 
ύδωρ. Ό αθώος επιτυγχάνει, ένώ ό ένο
χος κατακαίεται.

Έν Μαδαγκασκάρ έδει ό κατηγορούμε
νος νά βαδίσει γυμνόπους έπΐ πυρακτωμέ
νου σιδήρου. ΙΙαρά. δέ τοϊς "Αραφι διεπέρ- 
νων τούτο έπΐ της γλώσσεις του.

Οί Μαλγάχοι, μεταχειρίζονται διά τήν 
Θεοδικίαν, δραστήριον δηλητήριον, καλού- 
μεναν ταγγίνα (tangena) περί τού οποίου 
αναφέρει ό δόκτωρ Ραμιζιράϋ έν τη έναι- 
σίιιω αύτού διατριβή. Καθ’ ήν ώραν δίδε- 
ται τό δηλητήριον είς τόν ύπόδικον, ό εκ
τελεστής τίθησι τήν χεϊρα αύτού έπΐ τής 
κεφαλής του και προσκαλεϊ τόν Θεόν νά 
δηλώσει τήν ενοχήν. Έάν δέ ό δυστυχής 
κατελαμβάνετο ύπό έμετού και πόνων.τόν 
έφόνευον αμέσως έν πλήρει δικαστική, συ
νεδριάσει.

Έν Ούαβαχελή, ό ύποτιθέμένος ένοχος 
έδει νά φάγει όρύζιον άδηλειτηρίαστον. 
Έάν δέ ήτο τοιούτος, δέν θά Αδύνατο νά 
καταπιεί αυτό, οπερ ύπενθυμίζει ήμϊν, εύ- 
οωπαϊκάς τινας θεοδικίας τού μεσαίωνος.

Έν Μπόνω, ό υπόδικος έξετίθετο είς 
τήν διάκοισιν τών ιερών καρχαριών έν δέ 
τή Ούϊδάχ και τή ΔαχομέΓ τόν έξέθετον 
είς τους ιερούς δφεις, κρατουμένους ύπό 
τών ιερέων. Έάν ό κατηγορούμενος έδά- 
κνετο, έθεωρεΐτο ένοχος τού Εγκλήματος· 

Έν Χάσσελτ και τή Νέα Γουινέα τής 
Ωκεανίας άπαντώμεν τάς αύτάς θεοδικίας 
διά τού ζέοντος ϋδατος, μόλυβδου, κτλ.

Θί Αυστραλιανοί μεταχειρίζονται άλλον 
τρόπον, οστις μάς υπενθυμίζει τό:' judici
um ferelri τού μεσαίωνος. Θέτουσι τόν 
νεκρόν έιτός φερέτρου, καλούμενου τι- 
οκάτι. δηλαδή πασίγνωστου, και τώ ά- 
ποτείνουσι διαφόρους ερωτήσεις·. «Γνωρί
ζεις τίς σέ έκτύπησεν : Είναι ό δείνα ; 1 Ιού 
ευρίσκεται ήδη ό δολοφόνος ;« Έάν δέ τό 
ώέρετρον κ.ινηθή, Οεωρούσι την άπάντιισιν 
ώς καταφατικήν τουναντίον δέ, έάν δια- 
τελέση ακίνητον. ΙΙιστεύουσιν,δτι ό Ούιγ- 
γο, θεός τού θανάτου, παράγει τάς κινή
σεις τού φερέτρου. Ενίοτε δέ τέσσαρα ά
τομα κρατούσι μετέωρον τούτο καί γίνεται 
Βίαιος άνατιναγμός, μόλις λεχθεί τό όνομα 
τού ενόχου.

Έν ταϊς νήσο,ς Χαβάϊ οί γόειτες έβε- 
βιιίτυν. δτι έβλεπαν τήν εικόνα τού ενό
χου έπΐ τής έπιφανείας τού ϋδατος εΐ διαρ-

Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣΟ
Η ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΚΑΙ Κ dlAOSMIA ΤQϊ

' m m '

ίου 42'.)

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ήτο είς έκ τών μεγα- 
λειτίρων φιλοσόφων τής άρχαΐας’Ελ
λάδος. Κατήγετο έξ ’Αθηνών έκ τοΰ 
δήμον ’Αλωπεκής.'Ο πατήρ τον ήτο 
λιθοξόος'και ώνομάζετο Σωφρονϊ- 
σκος, ή δέ μήτηρ τον Φαιναρέτη μαία. 
Έγενήθη έν Άθήναις τή 20 Μα- 

πρό Λ ριστοΰ 6 Θαγηλιώνος έτος δ' 
77 Όλυμπιάδος). Κατ’ αρχάς έσπούδασε τήν
τέχνην τοϋ πατρός τον καί μετήλθεν αΰτήν. 
’Επί τής ’Ακροπόλεως τών ’Αθηνών έσώζοντο

έπΐ 600 έτη μετά τον θάνατον αΰτοΰ αί Χά
ριζες ένδεδυμέναι, αΐτινες έθεωροΰντο έργον 
αυτόν. "Επειτα όμως υπό τοΰ μετ’ έπειτα Ισο
βίου αΰτοΰ φίλου Κρίτωνος, Ήρασθέντος τής 
κατά ψυχήν χάριτος αΰτοΰη. Απεσπάσθη τοΰ 
Εργαστηρίου καί προσήλθε πρός έκπαίδευσιν 
παρά διαφόροις διδασκάλοις.

Τοιουτοτρόπως έδιδάχθη παρά τοΰ Κίνου 
μουσικήν, παρά τον Θεοδώρου Αστρονομίαν 
καί γεωμετρίαν, έν ή ήτο κράιιστος, παρά τοΰ 
Εΰήνου τήν ποίηοιν και παρά τοΰ σοφιστον 
Ηροδίκου τοΰ Κείου καί τοϋ ρήιορος Λάμω- 
νος τήν ρητορικήν.

Καθ’ δ)' δέ χρόνον ίμαθήτευεν, εδείκνυεν 
άπληστου φιλομάθειαν, ήτις εχαρακτήρισε πάν
τοτε τόν βίυν του καί ήτις ήτο τοιαύτη, (7>στε 
και έν βαθέϊ γήρατι να ζητήση νά ίκμάθη τήν 
κιθάραν.

Μετά τήν Ικπαίδευσιν του. κατ’ άρχάς μέν 
έπεδόθη είς τήν διδασκαλίαν τής ρητορικής, 
κατόπιν όμως παραιτηθείς ταΰτης, αφιερώθη (*) 

(*) Ilcoxstuivou νι δηαοσαύτωμιν £■·; τό itmi-ivi 
~·ΐογτ>ς -νϊυ;ΛΧτ·.5τιζτ,ν φ·.Λοσ«φ·.ζήν ίνζχοΐνωτ-.ν τοϋ 
Σοχρζτους, ζνιύη;χοτ·.ΐύί.^-:ν τζ τη; ζιτζοίζη; ζ.ζί 
φιλονοψίζ; ζύτοϋ.

όλαις είς τήν σπουδήν τής φιλοσοφίας, άκροα- 
οάμενος, ώς λέγεται, τον Αρχελάου, τοΰ Παρ- 
μενίδου καί τοΰ Ζήνωνος καί γενόμειος ly- 
κρατής τών φιλοσοφικών συστημάτοιν, τών 
’Ιώνων, τών Πυθαγορείων καί τών Έλεατών.

Οΰδεν ο/ιως τών συστημάτων τούτων απο
δεχθείς έμόρφωαεν ίδιον, ίίπερ καθ’ ολον τόν 
Από τοΰ τριακοστοΰ περίπου έτους τής ηλικίας 
του μέχρι τοΰ θανάτου αΰτοΰ βίον, εδίδασκε 
δημοσία καί δωρεάν «παντί τώ βουλομέναι 
προσεϊναι καί διαλέγεσθαι Ασχέτως κοινωνι
κής τάςεως καί ηλικίας.

Κατά τόν Πελοποννησιακόν πόλεμον τρις 
έστράτευσε καί γενναίους ήγωνίσατο εν Ποτι- 
δαία (431—420 π. X.) καί έν Δηλίω (424 
π. X.) μετά τών Βοιωτών, όπότε έν /ιεν τή 
πρώτη έσωσε τήν ζωήν τοΰ Άλκιβιάδυυ, έν 
6έ τή δεύτερα τ·’ρ· τοΰ Ξενοφώντος και έν 
Άμφιπόλει (430 π. X.) κατά τών Λακεδαι- 
/ιονίων, όπου καί διεκρίθη έπ’ Ανδρεία.

Κατά τό 63ον έτος τής ηλικίας του έζελέγη 
είς τώκ 500 βουλευτών.

Τοιοΰτος διατελών καί Επιστάτης τώ>· πρυ- 
τάνεων τυγχάνων,δέν έπέτρετμε τήν παράνομον 
ψηφοφορίαν, διά τής όποιας δ δήμος ήθελε 
νά καταδικάση είς θάνατον τους 9 στρατηγούς, 
οί'τινες κατήγαγον τήν νίκην κατά τήν έν Άρ- 
γινούσαις ναυμαχίαν (406), διότι υπό τρικυ
μίας ήναγκάσθησαν ν’ Αφήσωσιν Ατάφους τούς 
πεσόντας.

’Επίσης αττέστη δύο έτη βραδύτερου είς 
τους Τριάκοντα, ΰτε ουτοι τόν διέταζαν ν’ Από- 
σχη τοΐς τέοις Ανοστρεφόμενος καί δέν ΰπή- 
κουσε πάλιν αΰτοϊς διατάζουσιν αΰτόν νά με- 
ταβή μετά τεσσάρων άλλων καί φέρη είς ’Αθή
νας τόν Σαλαμίνιον λέοντα, όπως ΰποστή τόν 
παρ’ αυτών καταγνωσθέντα αΰτώ θάνατον.

"Ενεκα τής μεγάλης του φήμης έκλήθη 
εναλλάξ υπό τοΰ βασιλέως τής Μακεδονίας 
’Αρχελάου και τών Σκοπαδών τής Θεσσαλίας, 
όπως μεταβή και μείνη παρ’ αΰτοϊς, Αλλ ’ ήρ- 
νήθη διαρρήδην.

"Ενεκα τής περί τΐμ· διδασκαλίαν έλευθερυ- 
στομίας, ιιεθ’ής έψεγε πάντα και πάντας τους 
σημαίνοντος, πολλούς είχεν εχθρούς.

Τό τούτων μίσος έκπροσωποΰντες Λ ποιη
τής Μίλητος, <5 πολιτικός "Ανυτος καί ό ρίμωρ 
Λύκων,κατήγγειλαν αΰτόν τώ 33!) π. X. ένώ- 
πιοι· τοΰ άρχοντας βασιλέως δια γραρ ής υπό 
τοΰ πρώτου αΰτών εΐοαγθείοης κοί έχούσης 
οϋτω :

u Μίλητος Μιλήτου Πιτθευς Χωκράτει —ω- 
Τιφρονίσκου Άλωπεκήθεν τάδ’ έγράφιιτο καί 
νΑντωμόσατο' Αδικεί Σωκράτης, οΰς μεν ή 
νπόλις νομίζει θεούς οΰ νομίζων. έτερα δέ 
•ηκαινά δαιμόνια εισηγούμενος· Αδικεί δέ καί 
»τους νέους διαφθείρων τίμημα θάνατος^.

Γινόμενης τής δίκης ίνώπιον (>00 περίπου
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ήλιαστών <5 Σωκράτης κατεδικάσθη είς τόν διά 
κώνειου θάνατον.

"ίσως δεν θά κατεδικάζετο, έάν δέν άπέ- 
στεργε ν’ άπολογηθή άλλως και άν άπεφάσιξε 
νά κατέλθη μέχρι τοΰ νά έκλιπαρήση κατά τό 
ΐδος τό έλεος τών δικαστών τον. Τουναντίον 
δμως, οχι μόνον υπό τοιοΰτον πνεύμα δέν 
άπελογήθη, άλλά καί δτε ήρωτήθη, τί Λντιτί- 
ματα προτείνει, αυτός άπήντησεν, δτι ητο άξιος 
τής δωρεάν έν τώ Ιΐρυτανείφ σιτήσεως, εξ ον 
και 80 δικαστα! Αθωωτικήν υπέρ αυτοΰ δό- 
σαντες πριν τήν φήφόν των, έν τή έπιμετρή- 
σει τής ποινής ΰπερεφήφισαν και αυτοί τοΰ 
θανάτου. Επειδή δε κατά τάς ήμέρας τής κα
ταδίκης είχεν Αποστολή είς Δήλον ή συνήθης 
θεωρία μέχρι τής επανόδου, τής όποιας ή πό
λις έπρεπε κατά τόν νόμον νά διατελή Αγνή, 
θανατικοί εκτελέσεις δέν έπετρέποννο.

Ό Σωκράτης έμεινε φυλακισμένος περί τόν 
μήνα.

Έπανελθούσης τέλος τής Παράλου (ίερας 
νηός) έκ Δήλου, έπιε τό κώνειον καί Ιτβλεν- 
τησε τό ,399 π. X. (α' έτει 95 Όλυμπιάδος).

Μετά τόν θάνατον τοΰ 'Σωκράτους οί 'Αθη
ναίοι μετενόησαν, είς ένδειξιν δέ τής μεταμέ
λειας των έξεδήλωοαν επισήμως τό πένθος 
των, διατάξαντες τό κλείσιμο·· τής παλαίστρας 
καί τών γυμνασίων, παραγγείλαντες δέ είς τόν 
Λύσιππον νά κάμη χαλκήν αυτοΰ εικόνα.

Διηγούνται μάλιστα, δτι διδασκομένης τρα
γωδίας τοΰ Εύριπίδου. εχούσης υπόθεσιν τόν 
άδικον θάνατον τον Παλαμήδον καί φάλλον- 
τος τοΰ χορυΰ ν'Εκ,άνατε, έκάνατε (ίφονεύ- 
οατε) τήν πάνσοφον. ώ Δαναοί, τήν ούδένα 
Αλγόνουσαν Αηδόνα Μουσών, τών Ελλήνων 
τόν άριοτον) άπαντες οί θεατοί άνελύθησαν 
είς δάκρυα.

Τριακόσια δέ έτη μετά Χριστόν εόφζετο ίν 
Άθήναις ναός τοΰ Σωκράτους, Σωκρατεϊον 
καλούμενος, παρ' φ καί κρήνη διαυγές έχουοα 
ύδωρ.

’ IΙτο δέ ό Σωκράτης τήν μορφήν δυσειδής, 
έχων κατά τήν Ιδίαν του περιγραφήν γαστέρα 
μείζουοαν τοΰ πρέποντος, οφθαλμούς εξέχον
τας, χείλη παχέα, ρίνα σιμήν μετ' Αναπεπτα
μένων μυκτήρων καί τήν κεφαλήν φίλην.

Ύπό έποφιν δέ χαρακτήρας ήτο μέν κατ' 
Αργός άργιλος, ήδυπαθής καί νωθρός, άλλά 
συν τώ χρόνοι διά τής επιμόνου θελήσεως. 
ίδάμασε τά ίλαττώιιατά του ταΰτα καί δσα 
άλλα είγε καί διέπλαοεν εαυτόν φιλεργότατον. 
ίγκρατέστατον τήν τε φυχήν καί τό σώμα. 
ώστε τών πάντων ν’ άπέχηται καί πάντα νά 
ύπομένη καί τόν υπομονητικώτατον τών δν- 
θρώπων, ώς Απέδειξε, διά τής πρός τήν δυσ- 
τροπωτάτην σύζυγόν του Ξανθίππην άνο- 
χής του.

ζ1<ά τών προτερημάτων τούτων και δσων

άλλων ίκέκτητο κατέστησεν εαυτόν δι' δλου 
τοΰ βίου του υπόδειγμα τοΰ κατά τήν διδα
σκαλίαν αυτοΰ τελείου άνθρωπον.

L1 φιλοσοφία τοΰ Σωκράτους συνίστατο εις 
τό βουλεύεσθαι μετά γνώσεως, εξ ής ή βού- 
λησις πρός τό καλόν Ιθύνεται, δπερ ίστί τό 
πρός τό θειον ιΊρμόζειν τάς ιδίας πράξεις. Έν 
άλλαις λέξεσιν έδόξαζεν, δτι ή ίπιστήμη καί ή 
σοφία, διαφωτίζονσι τήν φυχήν ώστε,νά πράτ - 
τη έκάστοτε τό δέον, οντω δέ καθιστώσιν αυ
τήν Αξίαν τής εν τώ κόσμο) Αποστολής της, 
ήτις είναι τό νά ίξομοιωθή πρός τήν φυχήν 
τοΰ παντός, ταύτόν είπεΐν θεόν.

Ό δέ τρόπος τής διδασκαλίας τών ιδεών 
αυτοΰ τούτων καί τών άπό τούτων ηθικών δι- 
δαγμάτων ήτο τό εκ τών γνωστών πρός τά 
άγνωστα χωρεΐν καί έκ τών κοινών εις τήν 
κοινήν άντίληφιν προσπιπτόντων, ίξάγειν κ.ν.ί 
συμπεραίνει·’ τά ύφηλά διά μεθόδου μαιευτι
κής, καθ' ήν έκαστη εποιιένη Ιδέα ήτον άπό· 
τάκος τής προηγούμενης κκ'ι τά άγνωστα 
άπέρρεον έκ τών γνωστών, τοΰ διδασκάλου 
χρησιμεύοντας μόνον ώς μαιευτήρας είς τήν 
γέννησιν αύτών.

Ή διδασκαλία τοΰ Σωκράτους διεοώθη μέ· 
χρις ημών διά τών συγγραμμάτων τών μαθη
τών αυτοΰ Πλάτωνος καί Ξενοφώντος, δστις 
και πιστότεροι· διέσωσε μέχρις ημών τάς τοΰ 
διδασκάλου Αρχάς.

Ό Σωκράτης ήσθάνετο έν έαυτώ ύπερτέ- 
ραν δύναμιν. ήτις εστιν δτε ίξεδήλου αι’τώ τί 
δέον γενέσθαι έκάστοτε.

Τήν ύπερτάτην τούτην δύναμιν έκάλει αυτός 
α δαιμόνων η ή δι’ άλλων λέξεων ή φράσεων 
σημαινουσών τό θειον αυτοΰ.

Είς τήν διαλεκτικήν αυτοΰ άνεμίγνυεν ένίοτε 
δ Σωκράτης καί δόοιν λεπτού σαρκασμού, ει
ρωνείας, ήν είς τό τέλειον άνήγαγεν.

Η Φ Τ Σ I ΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ

Π
ΑΛΑΙΟΘΕΝ ήννοήθζ, ή δύναμις, ·ήν έξζ- 

σκεΐ ή μουσική έπί τή; ζωικής oImvo- 
[Λ'.χ;, και πράγματι άναγινώσκει τι; εί; τόν 
Όμηρον, ότι ή μουσική ένετάλη ώ; θεραπευ
τικόν μέσον διά τόν Οδυσσέα, κατά τών πό

νων, ού; νϊσθάνετο ούτο; έζ τών δηγμάτων ένό; 
άγριοχοίρυ. Καί οντω; ή μουσική, έάν δέν δύ
ναται να έςαλειψζ, τήν αφορμήν τοΰ πόνου, ές- 
αλειφει ομω; τήν ζϊσθζσιν αύτοΰ. Οΰδέν τού
των πιθζνωτερον, κκθοσον βλέπομεν εί; τήν 
■ϊύγζρονόν μας εποχήν νά μεταχειρίζωνται τήν 
μουσικήν, 5ν μή ώ; καθχρώς αναισθητικόν μέ
σον, τούλάχιστον ώ; έπιβοηθητικόν τή; αναι
σθησίας,

Ο Κέλσο;, οστι; δέν ήτον ιατρό';, έγραψε 
περί τής ιατρική; επιστήμης, ώ; νά ήτο ό πλέον 
επιτήδειος και πεπειραμένο; τών ιατρών· δέν 
έλειψε δέ νά παρατηρήσζ, τήν μεγάλην ώφέ- 
λειαν, ήν ζ,δύνατο ή ιατρική νά άρυσθή έκ τή; 
μουσική;, έφαρμοζομένζ,; ώ; θεραπευτικόν μέ
σον έν τή θεραπεία διαφόρων παθήσεων, ιδία 
δε τών φρενοπαθειών, οπού κυ.ίω; συνεβούλευε 
τήν χρήσιν τών κυμβάλων, καί διάφορων άλ
λων θορυβωδών οργάνων.

Ο Γαληνός συνίστζ τήν χρήσιν τής μουσική; 
ω; θεραπευτικού μέσου εναντίον τών δηγμάτων 
τών ερπετών καί τών σκορπιών.

Ο Αθήναιο;, όΘεόφραστος καί Aulll Gelle 
ε?'δ?{4οσαν τήν μουσικήν εναντίον τήςίσνναλνία; 
καί άρθρίτιδο;.

Ό Δημόκριτος βέβαιοί σοβαρώς, οτι ή μου
σική είνε έκτακτον φάρμακου έναντίον τοΰ λαι
μού. Τοιαΰται ήσαν αί γνώμαι κατά τήν αρ
χαιότητα, ασον άφορζ τάς θεραπευτικά; ιδιό
τητας τή; μουσική;.

Απο την λοςώδη δέ έποχήν τοΰ μεσαιώνο;, 
οπού το σκότος τή; άμαθεία; έβασίλευεν, ολίγα 
τινα δυναμεθα νά συλλεςωμεν σχετικά μέ τήν 
έφαρμογήν τής μουσική; ώ; θεραπευτικού μέσου.

Εις τήν αύλήν τή; κομήσσζ,ς Mahant ιΓ 
Artois κατά τά; άρχάς τοΰ 1 ίου αίώνος, οί 
διάφοροι ραψωδοί προσεκλήθησαν νά πζίςωσιν, 
όπως κζταπαύσωσι τού; πόνους τή; αδελφή; 
τή; βασιλίσση;. Άργότερον δέ ό Φίλιππο; Ε’’, ό 
βασιλεύ; τή; 'Ισπανία: μόνον ύπό τήν έπίδοα · 
σιν τών μαγευτικών ήχων τοΰ διάσημου τ:ου- 
οζδούρου Carlo Droslli, εΰρισκεν ζνακούφισιν 
εκ τών υποχονδριακών παροξυσμών, ζϊτινε; τόν 
κατελάμίανον. Διηγούνται δέ μάλιστα περί 
ζυτοΰ, οτι εποχήν τινα κατελήφθη ύπό τόσον 
ισχυρά; μελαγχολία;, ώστε οχι μόνον τά καθή
κοντα του ώ; βασιλεύς παρζ,μέλζ,σε, αλλά και 
τήν περί τοΰ εαυτού του φροντίδα εντελώς έγ-
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ζατελειψε. Κατά τήν εποχήν εκείνην έκ συυ.- 
πτώσεως ό Carlo Bl’OShi ’ εύρίσκετο εί; Μα
δρίτην,ή δε βασίλισσα ήθελησε νά δοκιμάσυ) τήν 
επήρειαν τής μουσική; έπί τοΰ νοσοϋντος πνευ- 
ματο; τοΰ συζύγου τη; κζί προσεκάλεσε “ράγ- 
ματι αύτόν εί; τά ’Ανάκτορα. Τοσαυτη δέ 
ητο ή θεραπευτική έπήρεια τή; θελκτική; φω
νή; τοΰ διάσημου τουτου άοιδοΰ, ώστε ύπό τήν 
έπιδρασιν αυτή;, ό βασιλεύ; έφάνη, ώ; νά άνέ- 
κυψεν εκ τή; βαθεία; όνειροπολήσεως, εί; ήν 
εύρίσκετο' ίνεδύθζ, δε καί συγκατετέθη νά με- 
τζοή τότε εις το συμβούλιον τών ύπουργών του, 
πράγμα, οπερ άπό πολλοΰ χρόνου δέν είχε 
πράξει.

Κατά το ετο; 1878 Βέλγο; τι; ζωγράφο; 
είχεν έζθεσει είς τήν έκθεσιν τοΰ έτου; έκείνου 
εικόνα τινά αξιοσημείωτου, ούχί τόσον ύπό έ- 
ποψιν τέχνη;, όσον ύπό έποψιν τή; ιδέας, ύφ ’ 
η: ό καλλιτέχνης ε?χεν έμπνευσθή. Ί1 είκών 
αυτή παριστανε τόν ζωγράφον \ail <le Goes 
πάσχοντα τάς φρένα; καί ένδικιτώμενον έν 
τινι μουαστζ,ρίω. X...OAKOIKQ2I2

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ*

Ιίερΐ τίις θεωρίας τοΓ· φαινοαίνον τών ιιι 
τακοιείδεων καί τών πνενα. έιιψανίδεων 

έον έξ ζπαντος. ινα έπιτύχζ, τις τών 
φαινομένων τής τάξεως ταύτης, νά έχγ 
παρ' έαυτώ μεσάζοντα;, τού; οποίου: 

θά ονομάσω «αισθηματικού;» πεπροικισν.ένου; 
δηλ. διά μεσαζούση; δυνάμεως, έκτάσεως καί 
έμζαπεύσεω;· διότι τό νευρικόν σύστηυ.α τών 
μεσαζόντων τούτων, ευκόλως έζερεθιζόμενον, 
επίτρεπε·, είς αυτου;, διά μέσου δονήσεων τι- 
νών νά. ρίψωσι περί αύτού; μεθ’ ύπερβαλλουσης 
αφθονία; τό ζωοποιηθέν αύτών ρευστόν.

Αί επιδεκτικά! εντυπώσεων φύσεις, τά πρό
σωπα, ών τά νεύρα δανοΰνται είς τό έλάχιστον 
αίσθημα, εί; τήν μικροτάτην αϊσθ-ησιν, ατινα 
ζ. ηθική ή φυσική επιρροή, εσωτερική ή εξω
τερική κάμνει ζίσθζντικζ. είναι ύποκείμενα 
ίκανωτατα νά γίνωσιν έξζίρετοι μεσάζοντε;, 
διά τά φυσικά αποτελέσματα, τά ψαυστά και 
τά; μετακομίσει;.

ΙΙράγματι δε, τό νευρικόν σύστημα αύτών 
καθ ολοκληρίαν σχεδόν αμοιρον τοϋ άπειθού; 
περικαλύμματος, οπερ απομονώνει τό σύστηυ.α 
τούτο παρά τοΐς πλείστοι; τών άλλων ένσάρ- 
κων, καθιστά αυτά κατάλληλα, εί; τήν άνά-

__ (*) Άνχκοίνωσις ληψΟιΓσαΕιϊ τής πνευμχτικής οδού
οιχ μέσου κιλού μεσάζοντος προσώπου.
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πτυξιν τών διαφόρων τούτων φαινομένων. Κατα 
συνέπειαν ϋε, διά τίνος ύποκειμένου τής φύ- 
σεως ταύτης, ούτινος αί άλλαι δυνάμεις δέν 
είναι πολέμιαι τής μεσαζούσης δυνάμεως, θά 
έπιτύχγ έπί τό εύκολώτερον τών ψαυστών φαι
νομένων, τών κτυπημάτων,τών τυπτόμενων εν 
τοϊς τοίχοι; χαι τοϊς έπίπλοις, τών διανοητι- 
χών κινήσεων και τοΰ μετεωρισμού μάλιστα έν 
τώ διαστήματι τής βαρυτάτη; αδρανούς ύλης. 
Έξ κπαντος θά επιτύχα τις τών εξαγομένων 
τούτων, έάν άντί ενός μεσάζοντος έχη εις την 
διάθεσίν του πολλούς έξ ίσου καλώς πεπροικι- 
σμένους.

Άλλ’ άπό τής παραγωγής τών φαινομένων 
τούτων είς τήν επιτυχίαν τών μετακομίσεων 
υπάρχει ολόκληρος κόσμος· έπειδή έν τή περι- 
στάσει τκύτγι, ού μόνον τό έργον τοΰ Πνεύμα- 
τος πολυπλοκώτερον καί δυσκολώτερον είναι, 
άλλά και έτι πλέον, τό ΙΙνεϋμα δέν δύναται 
νά ένεργήση, είμή διά μέσου ενός μόνου μεσά
ζοντος, δέν δύνανται δηλαδή πολλοί μεσάζον
τες νά συντελέσωσι συγχρόνως εις τήν παρα
γωγήν τοΰ αύτοΰ φαινομένου. Συμβαίνει μάλι
στα έξ εναντίας, ώστε ή παρουσία προσώπων 
τινών άντιπαθητικών εϊς τό ένεργοΰν ΙΙνεϋμα 
νά έυ.ποδίσγ, οιζηδόν τήν ενέργειαν. Πρός τού
τοι; δέ τοϊς αϊτίοις, άτινα, ώς βλέπετε, δέν 
ζ-ΛΟΐιοΰσι σπουδαιότατος, προσθέσατε, οτι αί 
μετακομίσεις έχουσιν άνάγκην πάντοτε μεγκ- 
λειτέρας συγκεντρώσεως καί συγχρόνως μεγαλει- 
τέοας χύσεως ρευστών κζΐ οτι δέν δύναται νά 
έπιτύχγ, τούτων εΐμΐ διά μεσαζόντων κάλλιστα 
πεπεοιζισμένων δι’ εκείνων έν ένί λόγω, τών 
οποίων ή ήλεκτροπνευμκτική μηχανή έχει τούς 

καλλίστου; όρους.
Δέν μοί επιτρέπεται πρός στιγμήν νά σας 

άποκζλύύω τούς ιδιαιτέρους τούτου; νόμους, 
οίτινες διέπουσι τά αέρια και τά ρευστά, τά 
όπο’.ζ σας περιστοιχιζουσιν. άλλά. πριν ή πα- 
οέλθωσιν ενιαυτοί, πριν ή γενεά άνθρωπον συν- 
τελεσθγ,ή έξήγησις τών νόμων τούτων κζΐ τών 
φαινομένων θά σας άποκαλυφθή κζΐ θά ίδητε 
νά έγερθγ γάγηται νέα ποικιλία μεσαζόντων, 
οίτινες θά πίπτωσιν εϊς έκστασιν καταπληκτι
κήν ΐδιάζουσζν. άμα ώς έν ένεργεία πνευματο- 
υ.υστικγ εύρίσκωντζι Είναι άρζ φανερόν, και 
τό λονικόν κζθιεοοϊ τοΰτο. δέν αμφιβάλλω, ότι 
τά ύζυστά γεγονότα τή; κινήσεως. τών κτυ
πημάτων καί τοΰ μετεωρισμού είναι φαινόμενα 
απλά, γινόμενα δια τής συγκεντρώσεως και 
διαστολής ρευστών καί οτι δύναται τις νά τά 
προκαλέσγ, κζΐ νά έπιτύχγ, αύτών διά τής θε- 
λήσεως καί τής εργασίας τών πρός τοΰτο επι
δέξιων μεσαζόντων, όταν ουτο; βοηθώνται υπό 
ΙΙνευαάτων οίλων καί καλοθελητών- ενώ τά 
γεγονότα τής μετακομίσεως είναι πολλαπλά, 
πεοίπλοκα, άπαιτοΰσι τήν συνδρομήν ειδικών 
περιστάσεων, δεν δύνανται νά γίνωνται είμή

ύπό ενός μόνου Πνεύματος και ενός μόνου με
σάζοντος, καί έχουσιν ανάγκην έκτος τών τής 
άφής, συνδυασμού όλως ίδιάζοντο; διά νά μο- 
νώσωσι κα'ι νά άποκαταστήσωσιν αόρατα τά 
άντικείμενα, άτινα είναι καί άντικείμενα τής 

μετακομίσεως.
Συγκεφαλαϊών δέ λέγω, ότι έάν τά ύαυστά 

γεγονότα είναι συχνά, τά τής μετακομίσεως 
είναι σπάνια, διότ· οί όροι αύτών είναι δυσκο- 
λώτατοι· κατά συνέπειαν δέ, ούδείς μεσάζων 
δύναται νά ειπγ,.οτι τήν δείνα ώραν, τήν δεϊνα 
στιγμήν Οά έπιτύχγ μιας μετακομίσεως· διότι 
συχνάκις τό Πνεύμα αύτό εμποδίζεται εις το 
έργον του. Οφείλω νά προσθέσω, ότι τα φαι
νόμενα ταΰτα είναι διπλώς δύσκολα, δημοσία 
γινόμενα, διότι εύρίσκονται σχεδόν πάντοτε 
στοιχεία ένεργητικώς απειθή, παραλύοντα τάς 
προσπάθειας τοΰ Πνεύματος κα’ι μάλιστα τήν 
ένεογεικν τοΰ μεσάζοντος. Έστε βέβαιοι, ές 

εναντίας, οτι τά φαινόμενα ταΰτα παραγονται 
πάντοτε σχεδόν κατ’ ιδίαν, αύτομάτως, ώς 
έπί τό πλεϊστον έν άγνοια τών μεσαζόντων 
καί άνευ προμελέτης καί έπί τέλους σπανιώ- 
τατα, όταν ούτοι έχωσι γνώσιτ όθεν οφείλετε 
νά συμπεράνητε, ότι ύπάρχει αίτια νόμιμος 
υποψίας,οσάκις μεσάζων κολακεύεται, οτι έπι- 
τυγχάνει αύτά κατά θέλησιν ή άλλως είπεΐν,ότι 
διζτάττει τά Πνεύματα ώς ύπηρέτας. τοΰθ’0- 

περ ζπλούστατα άτοπον.
’Ενθυμήθητε, πνευματισταί, ότι εΐ/ζι άτο

πον τό άπορρίπτειν συστηματικώς πάντα τα 
ύπεοτύυ-βια φαινόμενα, δέν είναι φρόνιμον πο
σώς τό παραδέχεσθζι αύτά όλως τυφλώς.Όταν 
φαινόμενου τι άφής, οπτασίας, οράματος ή με
τακομίσεως έκδηλοϋτζι αύτομάτως και στιγ 
μιζίως, παραδέχθητε αύτό- άλλά, έπανζλαμ- 
βάνω, μή παραδέχεσθε τίποτε τυφλώς· έκα
στον γεγονός, ας ύποστή έξέτασιν ακριβή, βα- 
θείζν καί αύστηράν· δ.ότι, πιστεύσζτε τούτο, 
ό πνευματισμός τόσον πλούσιος είς φαινόμενα 
ύφηλά κζΐ μεγαλοπρεπή, ούδέν έχει νά κερδιση 
έκ τών μικρών τούτων έμφζνισεων, τά; οποίας 
έπιδέξιοι θαυματοποιοί δύνανται νά μιμηθώσιν.

ΑΛΕΞΑΝΔΡ. ΡΑΓΚΑΒΗ

ΑΤΩΤΕΡΩ παραθέτομεν τινα ιών 
πειραμάτων τοΰ διαπρεπούς δι
πλωμάτου Α. Ραγκαβή, άτινα κα- 
τεχώρησεν δ ίδιος ίν τή α Κλείω» 
τής Λειψίας.

Αιαμένων εν Κηφισία τό θέρος. ίχρειάοθην 
τήν μουσικήν τής ’Αντιγόνης. τοΰ Μενδελ- 
σώνος, τήν όποιαν είχον εϊς τήν βιβλιοθήκην 
μου, χαρισθεΐσάν μ οι υπό τής κυρίας θεϊλε, 
συζύγου τοΰ πρέσβεως τής Πρωσίας' άλλ' ά- 
πελθών εϊς Αθήνας, μάτην ίζήτηοα αυτήν ί- 
πανειλημμένως, ίν τή βιβλιοθήκη μου ούδα- 
μον ήδηνήθην νά τήν εϊ’ρω.

Τότε ό σύγγαμβρός μου κ ' Εϊδενοτάμ, 
πρέσβυς τής Σουηδίας, μετά τοΰ οποίου ουνω-
κοΰμεν ίν Κηφιοσιρ, βλέπων τήν στενοχώριαν
μου, μοί ίπρότεινε παίζων, νά ίρωτήσωμεν 
τήν τράπεζαν, οπερ καί ίπράξαμεν. Αΰτη διά 
τής συνήθους εϊς αυτήν γλώσσης, τών κρού
σεων, μάς υπέδειξε τήν δευτέραν σανίδα τής 
δεξιάς τής θύρας ίοταμένης βιβλιοθήκης μου. 
Μεταβάς εϊς ’Αθήνας, εύρον ιό βιβλίον εϊς τό 
υπό τής τραπέζης υποδειχθεί· μέρος.

·>

'Εσπέραν τινά ίν Άθήναις ή σύζυγός μου 
ίξήλθεν τής οϊθούσης καί καταβαοα, εστη εϊς 
μίαν βαθμίδα τής κλίμακος, ήτις ήτο σκοτεινή. 
’Ερωιηθεΐσα δέ ύπ’ έμοΰ ή τράπεζα εϊς ποιαν 
βαθμίδα εύρίσκειαι, ίμάντευσεν όρθώς.

Λ. ΡαγκαβΑς
3

(’Απόστολος ΙΙαΰλος)

"Αλλοτε πάλιν έκρυψε τις μανδύλιον έντός 
τής αϊθούοης, δε τράπεζα «νεΰρεν αύτό, 
χωρίς ό κρύιγας τό μανδήλιυν νά πληοιάση 
τήν τράπεζαν.

Λ. Ι'αγκαβής
ί

Εϊς συναναστροφήν τινα ίν Άθήναις,ενώ κυ- 
ρίαι ιινές ήσχολοΰντο περιστρεφόμενοι· σκενος. 
(ϊσελθάιν υ καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου κ. 
Κωστής εϊπεν, ότι πριν ή πισιεύοη εϊς τής 
τραπέζης τά τερατουργήματα, θέλει νά υπο- 
βάλλη αυτΐμ· εις δοκιμασίαν καί μεταβάς εϊς 
άλλο δωμάτιον μόνος του. έπέοτρεψε λ.έγων, 
διι ίγραφεν ίπί χάρτου.τό όποιον εχει εϊς τήν 
παλάμην του καί Λ τράπεζα, ίν ώ ούτος ίκά- 
θητο μακράν αυτής, ίσχημάτισε τό ΐίνομα 
Κλέων. ιό όνομα τοΰ νίοΰ μου, τό οποίον 
πραγματικώς ε’χε γράφει ό κ· Κωστής.

Ούδείς δ’ ίξ ήμών ήδύνατο νά σκειρθή αυ
τόν, διότι καί απών καί μικρός ητο.

Λ. Ραγκαβής 
ί>

Εϊς τίμ· οϊκίαν μου ίν Άθήναις καθήμενος 
μετά τής συζύγου μου καί τοΰ τότε συνεργά
του καί φίλου μου κ. Αραγούμη καί εγοντες 
πρό ήμών τράπεζαν,ήρεύτήσαμεν αυτήν,πόσαιν 
ίτών είναι γνωστή ήμών κυρία, ή δε τράπεζα 
εκρουοε 42.Ό κ.Δραγούμης τότε εϊπεν, ότι δέν 
θέλει νά πιστεύση τήν άπάντηριν καί άπήτει 
τήν ίπανάληφιν αύτής.

’Επανέλαβε τότε ή τράπεζα.άλλά πολύ τα
χύτεροι· καί ίξετελεσε πάλιν 42 κτύπους.

Άλλ’ ό κ. Αραγούμης θέλων νά θέση αύ
τήν ύπό δοκιμασίαν. διΐρ·χυρΐοθη, ότι ή άπάν- 
τησις δέν ήτο όρθή,ίζήτησεν αύτήν ίκ τρίτου. 
'Π τράπεζα τότε εκρουοε μετά μεγίστης τα·· 
χύτητος καί ώς υπό οργής καταληφθεΐσα πά
λιν τόν άριθ. 42. καί τό τελευιαίον κτύπημα 
ήτο τόσον ισχυρόν, ι'όστε ό εϊς ιών ποδών τής 
τραπέζης έθραύσθη καί Ιοφενδονίσθή μακράν, 
καί τοΰτο μοί ένέβαλε τήν Ιδέαν, τήν οποίαν 
κατόπιν είδον ίπικυρουμένην,ότι τά μόρια τοΰ 
ξύλου πρέπει νά ελαβον ισχυρόν δόνηοιν, 
διότι άλλως δέν εβλεπον, πώς μία κροΰσις ίπί 
τοΰ ίδάφους, όσον Ισχυρά καί άν ήτο. θά συ- 
νέτριβε τοιουτοτρόπως ίσχυρύτατον σκεύος καί 
ιό σπουδαιότεροι·, πώς ό ποΰς ίτινάχθη μα
κράν.

Λ· Ραγι:α·>ίις 
6

"Οταν ίν Άθήναις ήοχολούμεθα μέ τά τρα
πεζάκια, έ'χων τάς χεϊράς μου μετά τίνος κυ
ρίας ίπί καθέδρας, ή όποίν. ίκινεϊτο κατά τήν 
θέλησίν μας, επρότεινα νά δοκιμάοωμεν, αν 
θά εϊοήκουεν καί καθ’ ήν περίπτωσιν θά *τή  
εζητοΰμεν ν’ άνέλθη εϊς τό άνάκλιντρον.

Τώ δντι δ’ ίπορεύθη πρός αύτό καί. μόλις 
πιστεύοντες εις τους δη θαλμούς μας. τήν εΓ- 
δομεν νά κλίνη καί νά θέση τόν ί’να πόδα 
έπί τήν έδραν τοΰ άνακλίντρου. καί έπειτα 
περί τήν έαυτήν στραφεϊσα, νά μένη καί διά 
τών τεσσάρων ποδών ίπ’ αύτοΰ Ισταμένην.

Λ Ραγ»:α6Γι«;
7

'Εσπέραν τινά ήθελήσαμεν νά όψωθή ή 
τράπεζα καί μετ’ ολίγον, καίτοι ούσα αρκετά 
βαρεία.ήρχισε νά υψοΰται βραδέως εϊς 5U εκα
τοστά τοΰ μέτρου υπέρ τό έδαφος καί νά κα- 
τέλθη πάλιν επίσης βραδέως.

Λ. ΡαγκαόΛς
8

Αυτοκίνητα σκεύη. Εσπέραν τινά έν Πα-
ριοίοις, ενώ μετά τοΰ κ. Χόμ ίκαθήμην έν τώ

•
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εστιατόριό) οικίας, εις την όποιαν πρώτην φο
ράν είσήρχετο, τή σνστάσει μου αίφνης βλέπω 
εν μέγα κα! πλούσιον θρανι'ον τής αιθούσης 
κινηθέν Από τής γωνίας, δπου ΐστατο, μακράν 
ημών νά έλθη βραδέως καί νά σταθή δπιοθεν 
τοϋ κ. Χόμ, ό όποιος μοί έλεγε ;

— Κάτι αισθάνομαι όπισθεν.
Καί στραφείς είδε τό θρανίον. και προσέ- 

θηκεν, δη πολλάκις τφ συμβαίνει νά ίρχωνται 
προς αυτόν σκεύη μόνα των.

Περί τοΰ φαινομένου τούτου δύναται νά 
κρίνη έκαστος, δπως θέλει' δύο δμως πράγ
ματα έγώ Αποκρούω : εν. δτι ήπατήθην καί 
δέν είδον καλώς. διότι έξεναντίας ήμην δλως 
προσοχή· τό δέ, δτι ό κ. Χόμ είχε προπαρα ■ 
ρκευάοει τι, διότι, ώς είπον, ήτο έντελώς ξένος 
πρός τήν οικίαν, καί είς τό έστιατόριον έκεϊνο 
είσήλθε τότε κατά πρώτην φοράν μετ' έμοΰ.

Λ. ΡαγκαΟΛς
9

Μίαν ημέραν έν Παρισίοις συνηντήθην έν 
μικρά συναναστροφή μετά τοΰ 'Άγγλοι· Χόμ 
(Home), ό οποίος έφημίζετο τότε πολύ ώς 
θαυματοποιός.

Ό οικοδεσπότης ήτο συνταγματάρχης τοΰ 
Γαλλικοΰ στρατού, διακριθε'ς μάλιστα κατά 
τον Κριμαϊκόν πόλεμον.

Παρόντες δ' ήοαν πλήν αύτοΰ, τής συζύγου 
του καί έμοΰ, μία κυρία γνώριμος και συγ
γενής μου μετά τοΰ υίου της καί δ κύριος 
Χο/ι μετά τής συζύγου του.

Ό κ. Χόμ προαεκλήθη δι' έμοΰ εις τήν 
ανωτέρω οικίαν τοΰ κ. Συνταγματάρχου και 
ήλθε κατόπιν έμοΰ είς αυτήν, ποτέ πρότερον 
έκεΐ μή πατήσας, ουδέ τους οίκοδεσπότας μη 
γνωρίζων.

’.4φοΰ δ’ έκάμομεν ολίγα πειράματα, είς τά 
όποια κατωτέρω θά έπανέλθω. βλέπων ό κ. 
Χομ τήν έπιθυμίαν, τήν όποίαν ε’χον νά έξι- 
χνιάσω οπουδαίως τά τών πειραμάτων, συν- 
διελέγετο μετ' έμοΰ είς τήν Ανοικτήν θύραν 
τοΰ παρακειμένου κενοί· εστιατορίου, δτε αί
φνης είδον πάντα αύτοΰ τά έπιπλα, τραπέζαζ, 
καθ έδρας. άνάκΛοτρα νά κινούνται καί δο- 
νοΰνται ώς ύπό σεισμού. Ίδών με δ' έκπλητ- 
τόμενον ό κ. Χόμ, μοί είπεν, δτι τοΰτο συμ
βαίνει είς αυτόν πολλάκις. δταν προσέρχηται 
εις τό δωμάτιον.

Λ· ΡαγκαίΐΑς
ΙΟ

Τήν αυτήν εσπέραν, άφοΰ έθέοαμεν τάς 
χεΐρας έπί τής τραπέζης, μετ' όλίγον ήσθάν- 
θημεν ώς φερόμενον ύπ’ αυτός άνεμον ιμυ- 
χρόν, και ό κ. Χόμ έπί τή παρατηρήσει μου. 
μάς είπεν, δη πολλάκις τοΰ συμβαίνει, δταν 
αύτός έπιδίδηται εΐς τό πείραμα τοΰτο.

"ΙΙκουσα δέ τό αυτό και παρ’ άλλων μετέ- 
πειτα· καί δ έν 'Αγγλία διάσημος καθηγητής 

καί ακαδημαϊκός Κρούξ, δστις κατ’Αρχάς κα- 
τεπολέμησε τόν πνευματισμόν, καϊ έπειτα μετά 
παντόϊα σπουδαία πειράματα, έντελώς είς αυτόν 
μεταπεισθείς, Ισχυρίζεται, δτι ή θερμοκρασία 
τοΰ ρεύματος τούτου είναι τόσον ισχυρά, ώστε 
καταβιβάζει καί αύτό τό θερμόμετρου.

Συμπτώσεις, ίσως πάντα ταΰτα, εΐπη τις.
'Ίσως' Αλλά βεβαίως παράδοξον διά τήν 

τόσην επιμονήν των.
Λ. Ραγκαβής.

TD ΜΥΣΤΙΚΟΝ «ΙΠΙΙΣ ΟΜί
’Ι»’? ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, βύζυγος τοϋ, 
·—·# βαΟιλέως τής ’Αγγλίας Έδουάρδου VII 

κατέχει Φαίνεται, τό μνότικόν νά διατιι- 
ρήταα πάντοτε νέα καί ωραία. Άλλά, άς μή 
νομίόη τις. δτι τοΰτο γίνεται «πάντοτε·, ©ά 
ήτο άδύνατον. διότι πάιία ήλικία έχει τήν 
καλλονήν της καί Ακριόώς, διότι παραγνωρί
ζουν τινές τήν Αλήθειαν ταύτην, καταθλίόον- 
ται έπί τώ προώρφ γήρατι καί Αόχημίζουν ώθ- 
αύτως, δηλαδή πεοιΟΟότερον τοΰ δέοντος.

Ή βαόίλιόόα Αλεξάνδρα, τής όποιας τά πε- 
ντήκοντη εξ έτη έχουν έτι άκραν τρυφερό
τητα ωραίας υγείας ΙόοροποϋΟης, δέν μετε- 
χειρίόΟη ποτέ ψυμμύθια, ούτε παχύμυρα. ’Έ
λεγε δέ ήμέραν τινά είς μίαν τών κυριών τής 
τιμής :

«Τό μυΟτικόν μου δέν είναι εν. Κάμνω κα
θημερινώς, μετά μεόημβρίαν άνάπαυόιν, του
λάχιστον μιας ώρας. Έάν δέν κοιμώμαι, ανα
παύομαι Τήν νύκτα κοιμώμαι, δΟον τό δυνα
τόν όλιγώτερον. Όταν δέ κοιμώμαι πολύ, έχω 
διαταράξεις καί παρετήοηΟα, δτι αί διαταρά
ξεις ανται προξενούν δυόάοεότον έπιροοήν 
(caucbemar) είς τό χρώμα·.

Ή όυνταγή αύτη δέν είναι όντως κακή, 
άλλά δέν είναι προόιτή είς όλους. Ή Απογευ
ματινή άνάπαυόις όυνηθιΰμένη είς τά θερμά 
κλίματα, είναι πολί· όλίγον πρακτική είς τά 
εϋκοατά μας κλίματα. Διά νά εύρη τιί παρ’ 
ήμϊν μίαν ή δύο ώρας άναπαύόεως τήν ήμέ
ραν. κατά τάς ύποίας οϋδείς νά τόν άπαάχολίϊ, 
δέν είναι ενκολον πράγμα δι’ ϋν.αότον

Όδον άφορά νά κοιμάται τις όλίγον τήν νύ
κτα. ή έπιτνχία τής μεθόδου ταύτης έξαρτά- 
ται έκ τής ήλικίας καί τής κράόεως. Οί νέοι 
έχουν Ανάγκην περιόόοτέρου,ύπνου άπό τοΐς 
ήλικιωμένους Τό όπουδαΐον, διά νά μήν αί- 
Οθανθμ νις βάρος τήν πραήαν, είνε νά μ» 
ζητή νά κοιμηθώ έκ νέου, έάν έξυπνήόμ ολί
γον πριν τής ώριόμένης ώρας τής έγέράεως. 
Ό δεύτερος αύτός ύπνος προκαλεΐ όυνή- 
Οως διαταράξεις καί κακά όνειρα, άλλοιοΰντα 
τό χρώμα κτλ.

Τώρα είναι τόσον άναγκαΐον νά έχη τις 
χρώμα δροσερόν : (Διά. νά είναι ότιλπνόν ίι 
διαφανές, έχει πάντως δοοαερότητά τινα).

Καί μάλιστα. διότι είναι τό ιίταθερότερον 
Οηαεΐον καλής ύγείας καί διά τοϋ τελευταίου 
τούτου προσόντος, τοϋ πολυτίμωτέρου όλων. 
Αποκτά τις τήν δϋναμιν καί τήν ευεξίαν.

ΕΤΕΡΟΝ ΠΕΙΡΑΜΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ

Α̂ ,ΑΒΕ'ΓΕ μίχν ώ.ειόν. /.χι βυθίσατε εΐς 
τήν οπήν αυτής καρφίον μέ γωνίαν, οπερ παοσ- 
α^μ.όζετε καλώς οιώ τίνος δέματος εις τινα 
ςυλινον χάρακα. Εΐς δέ τό κάτω μέρος τοΰ χζ- 
ρζκο; κρεμάσατε βάρος 50 έως 100 γραμμα
ρίων, ω; δείκνμται εΐς τό κάτωθι ημών σχήμα.

’Γούτου δέ γενομένου, έμπήςατε μίαν κζρφίδζ 
μέ αρκετά μεγζλν,ν κεφαλήν πρό; τήν ζκρζν 
τραπέζης τινός κζΐ τότε τοποΟετήσζτε έπί 
τζΰτη: τήν κλείδα, φέρονταν τό όλον σύστημα, 
ώς εϊπομεν ανωθι. Τό σύνολον θκ κρζτηθ< α
μέσως, έν ισορροπία κζΐ θά μετζκινλ,τζι ευ
κόλως, χωρίς ουδόλως νά ύπζρχη φόίος πτώ
σεως.

Δεν είναι, νομ.’.ζομεν. ζνζ’ κη νά πεοσθέσω-

Φ. Π·

μεν, ότι ή έ'ήγησις τοΰ φαινομένου τούτου
έ^ρζζει έν τή ένεσγείζ του βάρους, όπερ
όιά τή; κλισεως τοΰ χζοζκο; εϋρίσζ-τζι ύπό
τήν τράπεζαν. Τό ζέντρον τή; βζρύτητος τοΰ
συστήματος τούτου κεϊτζι άκρι,βώς κάτωθι τοΰ
σημείου τή; ζνζρτήσεως.

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ

Iluic. ιινιιγνωγίζιτιιι >ι ,ιΛικίιι τΰϊν πιριατερΟν.
Αί ήλικιωμέναι περιστερά: έχουσι τούς πόδας κεκα- 

λυμμένους άπό λευκά λέπια, έχουσι τί> βλέμμα Οαμθόν. 
και το βλέφαρον άνε-τραμμένον καί τό ράμφος λεπτόν, 
ισχνόν ζχί αγκιστροειδές. Ένώ αί νέα: πιρ:στεραί έ
χουσι τούς πόδας ωραίου; καϊ ερυθρούς, τό δέ βλέμμα 
ζωηρόν καί τό πτέρωμα νωπόν καϊ λαμπερόν.

Αί περιστερά: είσιχρήσιμοι πρό; αναπαραγωγήν μόνον 
μέχρι τοΰ ί ή 5 έτους της ηλικίας των. Συνεπώς δέον 

νά .-ά; τρώγωμεν μέχρι τη; ήλικίας ταύτης. Δύ- 
νανται δέ νά ζήσουν 10—15 έτη, άλλά τότε δέν 

τρώγονται πλέον.

Ό ΰβος τοΐ· ·· χαλΖε φίρισθαι".
’Ο δόκτωρ Κάρολο; Διβάλδ, εΐς τών επισημότε

ρων χειρούργων της Βιέννης, αναφέρειτό έξης άξιο- 

περίεργον :
- Εί; ύπαξιωματικός της Σχολή; έπληγη είς τόν 

πόλεμον ύπό περιστρόφου είς την κεφαλήν καί ό ια
τρός εξάγων την σφαίραν, τώ άφήρεσεν όμοΰ καί 
τεμάχιον μυελού. Έν τούτοι; ό νέος έζησε καϊ έςη- 
χολούύησεν υπηρετών τόν στρατόν, αλλά πχρχδόξως 
παρετηρήθη, οτι ενώ πρό τούτου είχε τρόπου; ευ- 
γενεϊς και καλούς, ήδη έφέρετο πολύ άγροίκω; κα: 
βαναύσω;, ώστε οϋδεί; σχεδόν τόν συναναστρέφεται·.

'<) δόκτωρ Διθάλ.δ συμπεραίνει, ότι τό τεμάχιον 
τού εγκεφάλου, οπερ τώ άφηρέθη κατά τήν έγχεί- 
ρησιν, ητον ή έδρα τή; ΐδιότητος τοΰ «καλώς φέρε- 
σθαι·.

ΜΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΖΝΒΟΪΑΗ EKASTQTE
Ό κίνδυνος κατά τής άποπληξίας

ι (ϋδεις ε’ισέτι καθόρισε τό αίτιον τή; αποπληξίας 
καϊ το ίποδιδόμενον, οτι οΐ παχύσαρκοι ιδίως πα
θαίνουν έκ ταύτης δέν είναι άληθές καί άς μην απελ

πίζονται ούτοι.
ΊΙ αποπληξία ιδίως επέρχεται εΐς τά; εύπορους τά

ξει; καϊ ιί; προχεχωρημένην ηλικίαν, συνάμα δέ έκτη; 
πολλή; χρήσ:ω;.τών τέρψεων καί τών διαφόρων συγκι
νήσεων. Και εύαπόδεικτον τοΰτο : Παρετηρήθη, ότι ου
δέποτε νέο; παχύσαρκο; ή μή έπαθεν έξ αποπληξία;. 
Τουναντίον παρατηρ-εϊται. ότι μάλλον ηλικιωμένοι και 
ιδίως άπό τοΰ ί.">—55 έτους τή; ήλικία; των κατα
βάλλονται αϊφνηδίω; ύπό ταύτης και πάντοτε μετά ζωη- 
εαν συγκίνησιν ή τέρψιν. οτε άποτόμω; μεταβαλλόμε
νη; τής κυκλοφορίας τοΰ κίματος, διακόπτεται και στα
ματά κύτη πρό τή; κκρδία; και παύει άμίσω; ή ζωή. 
Επομένως άπο τή; ήλικία; ταύτης δέον νά μιτριάζη τις 

τάς συγκινήσεις καϊ τα; τέρψεις. Έν περιπτωσε: δέ α
ποπληξία;,δύνατκί τις αμέσως νά προβή εις τα; ακολού
θους διατάξεις καϊ αν ή εϊσέτι καιρός, προλαμβάνεται ώς 
έπϊ τό πλε'στον τό κακόν

Ξεσφίξιμον αμέσως καί ξεκούμβωμα όλων τών εστε- 
νοχωρημένων μερών τοΰ σώματος.διά ν’ ζραιωΟή η κυ
κλοφορία τοΰ αίματος.

Τρίψιμον τή; ρινό;, τοΰ μήνιγγο; καί τών αυχένων.
Όσφρησε; αμμωνία; η αιθέροε.
Άφαίρεσι; ζώνη;, κολλάρου, καί περιδεμάτων.
Καϊ αν δέν οίδη σημεϊχ, τάχιστης επαναφοράς ζωής, 

άμεσο; αφαίμχςις.
Αν δέ ό παθών δώση έστω καϊ ελάχιστα σημεία 

ζωής, καθησύχχσις τοΰ ήθικοΰ μέρους.
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sPz/.v επαύριον έπεοκέφθημεν διάφορα έρ- 

Jj γοστάσια φωτο-ζιγκογραφίας,παρ’ών έπρο- 
μηθεύθημεν διάφορα μηχανήματα καί άλλα 
τινα καταστήματα και γραφεία, σχετικώς με 
τήν έργασίαν μας, το δέ εσπέρας μετέβημεν 
παρά τώ φίλω κ. Διβάρη,ίατρώ, '“στις μάς είχε 
προσκαλέση εις γεύμα. Παρήοαν καί οι κ. κ. 
Δεσποτόπουλος, Άλιμπράντης καί Βέργης,Ια
τροί' μετά δέ τά δεΐπνον προσήλθον ό κ. Παρ
μένης, Σεκιώτης καί άλλοι τινές, δτε ή Αξιό
λογος Κυρία .Ιοώ Διβάρι, παρακληθεΐοα μας 
έπαιξε τεμάχιά τινα έπί τοΰ κλειδοκύμβαλού καί 
έμελφεν ώραϊόντι άσμα. Είια δέ προέβημεν είς 
πνευματιστικά πειράματα, &τινα έπέτυχον θαυ- 
μαοίως και ών τήν περιγραφήν έδημοοιεύαα- 
μεν λεπτομερώς είς προγενέστερον τεύχος τής 
u Φύσεως».

Τήν έπομένην ημέραν κατηναλάισαμεν εις 
έπιοκέόεις ομογενών μας τινών. καθόσον καί 
ένταΰθα δέν λείπουν τοιοϋτοι. έξ ών καί πα- 
τριώται και Ανεπτυγμένοι καί μέ έπιζήλους θέ
σεις ΰπάρχουσιν Αρκετοί' και δή πολυτάλαντοι 
καί έκ τών τά πρώτα φερόντων μεγίοτην ΰπό· 
ληψιν καί φήμην χαιρόντων έν ti;> τάπα), ώς 
είναι οί κ· κ. Β. Ζαχάρωφ, Μ. Σαλβάγος, ή 
χήρα Κ. Κλάδου, ό κ. Άχιλλόπουλος. Μαρί
νος Βαλλιάνος, ο! ιατροί, Κλήρης καί Σικο- 
λαίδης, ό κ. Παύλος Μουσούρη: καί άλλοι.

Ό κ. Ζαχάρωφ, έκ Κωνσταντινουπόλεως 
καταγόμενος, διαμένει είς ώραίαν Ιδιόκτητον 
οικίαν τής Λεωφόρου Hoche καί ικ. τής από- 
ψεως τής διαμονής του ταύτης λαμβάνει τις 
Αμέσως Ιδέαν τής Απολύτου καλαισθησίας τοΰ 
Ανδρός, καθόσον άκρα περιποίησις καί τίξις 
έπικρατεΐ έν τοΐς εξω, καί αύταί δέ αί θυρίδες 
τοϋ οίκου είσ'ν υαλόφρακτοι μετά σπανίων Αν - 
θέων εν αίταΐς. Λποτελοΰαοι μικρά θερμοκή
πια. Ό δέ διάδρομος καλύπτε tai υπό καθρε- 
πτών είσερχόμενύς τις δέ έσωθεν, θυρωροί 
καί θαλαμηπόλοι έν μελανή καθαρά περιβολή 
μετά τάς συνήθεις διατυπώσεις όδηγοΰσι τόν 
Ιπισκέπτην παρά τώ κ. Ζαχάρωφ, δστις δέχε- 
χεται είς τό γραφεϊόν του ή έν τή αιθούση. 
Είναι άνηρ μεοήλ.ιξ. Αρτιας παιδεύσεως καί 
κάλλιστα μεμορφωμένος, έν μεμετρημένη δ'ε 

καί αυστηρά εθιμοτυπία, τής τάξεως είς ήν 
Ανήκει, συνομιλεί καί συνδιασκέπτεται μέ τους 
προοεργομένους καί Ιδία τους κατά πρώτον έ- 
πιοκεπτομένους αΰτόν.

Παρήοαν <5 τέως Αρχιματ δρίτηςΠαρισιων και 
νΰν άγιος Σινά, καί ό Ιδιαίτερος ιατρός του, 
Γάλλος, εύσωμος καί μέ δασεΐαν μακραν κό
μην έπιβάλλων ανήρ, δστις μετά την συνη- 
ί)εισμένην τή περιστάσει σύστασιν και Ανταλ
λαγήν δλίγων λέξεων ήγέρθη, νά φύγη-

— 'Ιδού, είπον έν έμοί, αντάξιος τής θέ- 
σεώς του Άσκληπιάδης. Διπλάσιος τών άλλων 
κατά τό σώμα καί ίσως ίκατοντοπλασιος κατά 
τον νοΰν. Είνε λίαν δέ επιβλητικός, σοβαρός καί 
Αγχίνους. Τοιοϋτοι σήμερον πρέπει νά ήνε οί 
Ιατροί καί οΰχί ώς νάνοι. Άφοΰ δέ μοί έπέ 
δείξε κάθισμα παρ’ αυτώ ό κ. Σαχάρωφ :

— Είς τί δύναμαι νά σας φανώ χρήσιμος, 
μοί λέγει διά τής χαρακτηριζούοης αυτόν λε- 
πτύτητος καί εύγενείας.

— * Πλθον είς Παριοίους. τώ λέγω, μετά 
τοΰ υΐοΰ μου,δι’Αγοράν μηχανημάτων καί μελέ
την τί)ς φωτοζιγκογραφίας,ήτις δέν έχει προο
δεύσει παρ’ ήμίν καί διά τι άλλο ζήτημα εΰ- 
ρεσιτεχνείας ηλεκτρικού τίνος ζητήματος καί 
έπειδή τό όνομά σας εΰφήμως Ακούεται έν
ταΰθα, ήλθαν ώς ομογενής, νά σάς γνωρίσω, 
άν μου τό έπιτρέπετε ·

— Πώς όχι καί σάς ευχαριστώ πολύ διά 
τήν εκτίμηση·. ’Εκδίδετε δέ καί εν σύγγραμμα 
ή ιιΦύσις», νομίζω, καί Ιχρηματίοατε είς την 
τηλεγραφικήν υπηρεσίαν τοΰ Βασιλέως, είς τό 
Ταιόϊον.

— ’Αληθώς, άλλά καί πώς έμάθατε ταΰτα. 
πριν σας Τδω.

— Ακριβώς ήτον έδώ σ κ. Λάμφας,^διευ
θυντής τοΰ «Ξενοδοχείου Βρεττανίαςτι, δταν 
έλάβον ιό έπιοκεπτήριόν σας καί τόν {/ρώ
τησα. Μοΰ είπε δέ πολύ ευχάριστα περί ΰιιών 
καί χαίρω, δτι έργάζεοθε τοσοΰτον Έλληνο- 
ποεπώς.

— Σάς ευχαριστώ,δ.τι.δυνάμεθα κάμνομεν.
— Καί έχετε συνδρομητάς είς Παριοίους ;
— Καί, έχομεν μερικούς.
— Νά μέ έγγράφητε καί έμέ μέ συνδρομήν 

Ιτηαίαν 100 φρ. Μανθάνω, δτι ή είκ.ονογρα 

φία δέν είνε Ανεπτυγμένη είς τήν Ελλάδα καί 
καλώς έπράξατε νά έλθετε έδώ νά λάβετε μα
θήματα·” Ιδατε τόσα ώραία έργα έδώ.

— Βεβαίως καί τήν πρόοδον είς δλα.
— 'Π δέ Ανακάλυφίς σσς είς τί Αποβλέπει ;
— Είνε δύο, μία περί άπλοποιήσεως τής 

ηλεκτρικής στήλης Callauil καί ή άλλη περί 
μετατροπής τοΰ τηλεγρ. συστήματος Μόρο.

— Μά θά γνωρίζετε, δτι στήλαι υπάρχουν 
άπειροι καί δτι καθ’ έκάστην Ανακαλύπτονται 
νεώτερι ι. Είμαι και μηχανικός καί έχω σχετι-
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κάς γνώσεις, δι’ αυτό σάς άποτρέπώ τούτου, 
διά νά μ ή χάνετε τόν καιρόν σας.

— Άλλά γνωρίζετε καί σείς, δτι μολαταύτα 
δέν Λνεκαλύφθη είσέτι άλλη στήλη άπλουστερα 
και οίκονομικωτέρα τής τού Callaild :

— Καί έχετε σείς άπλοποιήση αυτήν ;
— Οΰτω νομίζω, διά τής Αφαιρέοεο>ς εντε

λώς τοΰ δοχείου-
— Περίεργον καί γίνεται τοΰτο ;
— Νομίζω. Συνεννοήθην μέ δύο έργοοτα- 

σιάρχας. Αλλά ζητούν προνόμιο·· καί προνό- 
μιον έν Έλλάδι δέν δίδεται. Έγα> δέ δέν νό
μιζα) φρόνιμον ν’ Ανακοινώσω τό μυστικόν εις 
τους πράκτορας τών προνομίων, οϊτινες ούδε- 
μίαν ούτε νομικήν, ούτε Λστυκήν άλλην ευ
θύνην φέρονσιν.

— “Εχετε δίκαιον, οϋτε είνε πρέπον ν’άνα- 
κοινώοητε εις τόν τυχόντα τίποτε. Νά σάς συ
στήσω έγιο είς τόν ίδικόν μου πράκτορα,δστις 
είιε κάλλιοτος καί τιιιιώτατος·

Καί τ> ευγενέοτατος κύριος Ζαχάρωφ μοί 
ένεγείρηοε τό έπιοκεπτήριόν του μέ τήν διεύ- 
θυνοιν τοΰ πράκτορός του.

Καί είτα Αφοΰ εΐπομεν έτι δλίγα, τόν Απε- 
χαιρέτηαα καί Απήλθον.

Τό έοπέρας μετέβημεν προοκληθέντες είς 
συνετρίασιν τοΰ Συλλόγου τών ’Ελλήνων σπου
δαστών έν Παρισίοις, οί'ιινες έχουν κάλλιστον 
οωματεϊον καί είνε. ώς χνωοτόν, οίκ ολίγοι, 
καθόσον ένταϋθα ουρρέουοι πρός τελειοποίη
ση· σπουδιιοταί έξ δλων τών γυμνασίων τοΰ 
’Εσωτερικού κα·- ’Εξωτερικού Κατοικοΰσιν. 
ώς έπί τό πλεϊστον, είς τό Qliartier Latill, 

ήτοι Λατινικήν Συνοικίαν,οπού οί Σχολαί και 
τά Πανεπιστήμια καί έν τερ διαμερίομοτι 
τούτο) κεΐται καί ή οδός τών Σχολείων (rue 
des Ecoles) δπου τά Ελληνικά εστιατόρια, 
καφενεία καί ξενοδοχεία, καί τό μέρος τοΰτο 
προο)ρίσθη Ανέκαθεν διά τήν σπουδάζουσαν 
νεολαίαν καί σχετικώς είνε τό ήσυχώτερον καί 
καλείτερον πρός σπονδήν μέρος. Ο Ελλη
νικός τών Σπουδασιώιν Σύλλογος τών ΙΙαρι- 
σίων ουδόλως διαφέρει τών ’Αθηναϊκών, κα
θόσον ό αυτός ένθουσιασμός, ζωηρότης, πα

τριωτισμός, άμιλλα, Αντεγκλήσεις και Ατε
λεύτητοι τού τις είσαι συ καί τις είμαι έγώ 
συζητήσεις έπικρατοΰσι. Κύριον θέμα είχον 
τήν αιώνιον Αντικατάσταση· ποραιτουμένων 
μελών, εισφοράν δπερ τών ’ςίγχιαλιτών καί 
ζωηράζ έπερωτήοεις καί Αντεγκλήσεις περί 
πτ.ρολείψεαις καθηκόντων άπό μέρους τοΰ 
Προεδρείου καί συνεπώς έπιθέσεις και αυ
τού. Συνεχάρην δμως έν τέλει αυτούς διά 
τόν πατριωτισμόν καί τήν γενικήν ομόνοιαν. 
τά μόνα έφόδια υπέρ τών καλών καί εθνι
κών συμφερόντων.

Τάν επιούσαν ήθέλησα νά διέλθω κατα 
σειράνδλα τά βουλεβάρτα ιών ΙΤαρισίων, δπως 
λάβω καέώς Ιδέαν αυτών καί καθόσον ταΰτα 
φημίζονται ώς ή πηγή και ζωή τής μεγαλου- 
πόλεως, διότι ένταΰθα εΰρίσκονται τά μεγα- 
λείτερα, καλείτερα καί ωραιότερα κατασ· ήματα 
καί ένεκα τής (ί)ραιότητος καί τοΰ μεγάλου 
μήκους ενταύθα προσέρχονται και οί ξένοι καί 
ένταΰθα καθ’ έκάστην διενεργεΐται ή μεγάλη 
κίνησις καί τό έμπόριον.

”Ηλθομεν πρώτον εις τό C’afi’0 de la 
Paix. Καφενείου τής Ειρήνης, δπου προσέρ
χονται καί ο! διαβατικοί ομογενείς μας, έναντι 
τοΰ Opera Place, Πλατείας τοϋ Μελοδρά
ματος κειμένου, τοΰ ώραιοτέρου μέρους τής 
πόλεως, άνωθι τοΰ όποιου κεΐται καί τό Ξε
νοδοχείου τών Παρισίων, εν τών ώραιοτέρων 
καί μεγαλειτέρων, καί δπου εΰρίσκονται τά 
Αξιολογώτερα ν.αί σημανιικώτερα κέντρα' άφοΰ 
δέ πάρεμείναμεν ένταΰθα έπ ’ ολίγον, διότι είνε 
πολύ διαβατικόν, μέρος, έλάβομεν άμαξαν καί 
Αφήσαντες όπισθεν ήμώιν τήν Πλατείαν τοΰ 
Μελοδράματος, είσήλθομεν είς τήν Οδόν τής 
Δημοκρατίας, μεγάλην καί ώραίαν έμπορικήν 
δδόν. ήν διαπεράσαντες κατά μήκος, είσήλθο- 
μεν πρώτον είς τό 'Ιταλικόν λεγόμενον Βου- 
λεβάρτον Boulevard des Italiens , λαμπρό
τατοι· διαμέρισμα, καί μετά τούτο είσήλθο- 
ιιεν είς τά Boulevard PoiSSOnierc, έτέραν 
θαυμασίαν μεγάλην οδόν, μέ ωραία καταστή
ματα, καφενεία και ζυθοπωλεία, καί είτα είς 
τό Βουλεβάρτου Μπόν-Νουβέλ (Bonne NoU- 
velle), έτι ώραιότερον έπίμηκες έμπορικόν 
κέντρον, δπου δ δφθαλμός δεν προφθάνει τί
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ώραϊον και αξιοπερίεργοι' να ΐδη, και τοΰτο 
διελθύντες, ήλθομεν είς τδ Boulevard Saint 
Denis, ήτοι Βουλεβάρτου τοΰ Άγιου Διονυ
σίου, καί τέλος είς τδ Βουλεβάρτου τοΰ Άγιου 
Μαρτίνον, ομοίως θαυμάσιου καί λαμπρότα
του ύφ*  δλας τας Επόψεις, κα αλήξαντες είς 
την μεγάλην 'Οδόν τής Σεβαστουπόλεως. δη
λαδή διανύσαντες δια τήν μικράν ταύτην επι
θεώρηση· ενδς ελάχιστου μέρους, τοΰ καί κα- 
λειτέρου τής μεγολουπόλεως, ήτις κατοικεΐται 
ύπδ τριών Εκατομμυρίων ψυχών, μίαν καί ή- 
μίοειαν ιοραν.

Οί ΙΙαρίσιοι έχουν εκτός τούτων κα! άλλα 
σπουδαία έτι κτίρια, όίον τδ Δημαρχείο·/, Ho
tel de Ville, οντινος τήν εικόνα εδημοοιεύ- 
οιιμεν είς τό προηγούμενοι' φύλλου, Νοσοκο
μεία, 'Ιπποδρόμια. θέατρα, ’Ανάκτορου τών 
Τεχνών Arts et Matiei'S), ώραϊον ’Ωδείου, 
Βιβλιοθήκας. περικαλεϊς Ναούς κτλ. Κίνηοις 
δέ μεγάλη Επικρατεί καί συγκοινωνία υπάρχει 
τελεία δι’ όλων τών συγχρόνων μέσων. Υπο
λογίζεται δτι 200 ·χιλ. ξένοι διαβατικοί έρχον
ται καθ’ εκάοτην είς ΙΙαρισίους.

Μετά τίνος δ’ημέρας καθ’άς κατεγίναμεν εις 
ειδικός εργασίας μας καί επισκέψεις φιλικός 
άπήλθομευ είς τήν Μασσαλίαν καί Εκεϊθεν δια 
τοΰ Μεσαζερή είς Πειραιά.

ΑΛΗΘΕΙΑΙ

,Ιΰνατοί νά ληομονηθή τις από τούς αδελ
φούς του καί άπδ τούς φίλους του, δύνατοι 
επίσης να ληομονηθή καί άπατούς συντρόφους 
του, ουδέποτε δμως λησμονεΐται άπδ τήν 
μητέρα του, τήν Αδελφήν τον καί τήν σύζυγόν 
του-

Σατωδριάν

Τα απομνημονεύματα, αί εξομολογήσεις καί 
τα Ημερολόγια γράφονται προς δικαιολόγηοιν 
ή διαφήμησιν. δαπάναις τών συγχρόνων

Φ. Βρννετιίρ
Δυνάμεθα ν’ άποκτήσωμεν τήν εμπιστοσύ

νην τινός, χωρίς ν’ άποκτήσωμεν καί τήν 
καρδίαν του, διότι, δστις κατέχει τήν καρδίαν 
δεν έχει Ανάγκην τής Εμπιστοσύνης. ’Εκείνη 
τώ είναι πάντοτε Ανοικτή.

Λα-Βρνγέρ

'II ήλικία έλαττοΐ τήν ζωηρότητα τών κλί
σεων καί αυξάνει τήν δνναμιν τής έξεως.

Κιτριά Νέκερ

' II συνείδηοις είναι ή γνώσις τοΰ καλού καί 
τοΰ κακού.

Δ....

Τδ αριστούργημα τοΰ άνθρωποι’ είναι τδ 
πράττειν τι Εν καιρώ.

Φρειδερίκος Β’

a
 110 είκοσιπέντε έτών, καθώς γρά
φει ή «Δεκαπενθήμερος Έπιθεώρη- 

σις», ό Αύτοκράτωρ τής Αύστρίας έχει 
μίαν φίλην, πρόςτήν όποίαν μένει πιστός, 
και ή όποία εινε δι'αυτόν ή καλλίτερα πα

ρηγοριά μέσω τών απείρων οικογενειακών 
του ατυχημάτων.

Ή κυρία αϋτη όνομάζεται Σχράττ, είνε 
μία πρώην ήθοποιός, ανήκει εις τάς λαϊ
κής τάξεις, δέν είτε έξαιρετικώς ωραία, 
άλλά είνε φίλη τοΰ Καλού καϊ πλήρης εύ- 
γενών αισθημάτων.

ΊΙ φίλη τοϋ Καισαροδασιλέως δέν έπε- 
ζήτησε ποτέ νά καταστή Μοντεσπάν ή 
ΙΊομπαδούρ. Προτιμά δέ νά ζή ήσύχως είς 
μίαν μικράν οικίαν παρά τό άνάκτορον τοΰ 
Αύτοκράτορος έν Βιέννη ή είς άπλουστά- 
την έπαυλιν είς τό ”Ισχλ παρά τάς αύτο- 
κρατορικάς κτήσεις.

Ή εύνοουμένη τοΰ Φραγκίσκου αποφεύ
γει νά ζητη παρ’ αύτοΰ χάριτας δι’ έαυ- 
τήν ή δι’ άλλους, καϊ δέν αναμιγνύεται 
ποτέ είς τήν πολιτικήν. Γυνή απείρου με 
τριοφροσύνιις, κατέστη δημοφιλέστατη 
παρά τώ λαώ, προσφιλής είς δλην τήν Αυ
λήν, αγαπητή δέ καϊ παρ’ αύτή ακόμη τή 
ατυχέστατη Ελισάβετ. ή όποία ολίγον πρϊν 
ή δολοφονηθώ, είχε δϊς έπισκεφθή τήν κ. 
Σχράιτ, οπωςγνωρίση έκ τοΰ σύνεγγυς τά 
χαρίσματα της άτινα έκράτουν αιχμάλωτον 
τήν καρδίαν τοΰ σεπτού συζύγου της.

Είνε τόσον δημοφιλής ή ευνοούμενη τοϋ 
Καισαρο'άασιλέως. ώστε κυκλοφοροΰσιν ε
λευθέριος φωτογραφίαι αύτής. καθημένης 
παρά τό πλευράν τοΰ Αύτοκράτορος πλη
σίον μικρός τραπέζης. έφ’ής κάθηταιό 
σκύλος της Σχράττ.

Πολύ συχνά ό Αύτοκράτωρ, άμα ώς πάρη 
τόν πρωινόν τον καφέν—εγείρεται δέ <’ι γη
ραιός Μονάρχης τήν πέμπτην πρωινήν 
ώραν— πηγαίνει νά χαιρετίση τήν πιστήν 
του φίλην, τήν βλέπει δέ πάλιν τό εσπέρας 
δπως πίη μαζύ της έν ποτήριον μπίρας 
Πίλσεν ή οίνου τοΰ Βορδώ

Μετά τό γεύμα επισκέπτονται τήν Αύτο- 
κρατοοικήν Φωλεάν δύο ή τρεις προσωπι
κοί φίλοι τοΰ Αύτοκράτορος καϊ γίνεται 
τότε έν είδος παιγνιδιού μέ χαρτιά, δπεο 
ιδιαιτέρως αρέσει είς τόν Φραγκίσκον.

Χάρις είς τήν σχέσιν ναύτην μετά τής' 
Σχράττ. <’> Αύτοκράτωρ κατώρθωσε νά εύ
ρίσκεται είς έπικοινωνίαν μετά τών λαϊκών 
τάξεων καϊ ν’άποφεύγη τήν διαρκή έπιο- 
οοήν τών αύλικών κύκλων.V

I ΕΠΙΣΤΗΜΑΙ ΕΝ ΚΙΝΑ

ΝΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΑΓΟΝΟΣ ΕΝ 

ΑΜΕΡΙΚΗ
Είς τό προηγούμενον τεύχος έδημοόιεύόαμεν 

γενικήν ήποι^ιν τών έναερίων άγώνων έν Αρφ 
Λουδοβίκο, τής ’Αμερικής. Είνε γνωΟτόν, δτι ο 
άγων ούτος γίνεται έτηΟίως,διεθνής. πρός -Τ-° 
κτιιύιν τοϋ περιφήμου κυπέλλου Gordon Benue’- 
ΠέρυΟιν οί άγώνες έγένοντο έν Παριόίοις,έ^έ-ος 
δέ έν Άγίφ Λουδοβίκω, τής Αμερικής. Παραθέ- 
τομεν δέ τήν παραπλεύρως είκόνα τοΰ νικήΰαν- 
τος έφέτος Γερμανού, Όοκάο "Εομπολεχ, έχον- 
τος πρό αύτοΰ τό πεοίφιιμον κύπελλον.

Ό κλνιθής επιστήμων είνκι ουχι ό άν.ι- 
νοάφων γνωστάς άληΟείας, *>·'/. ’ ό γνωπ,ων 
νά έφαρμόζγι άκ?ιδ$5 κκΐ θετικά ποοίσμκτκ τε; 

επιστήμη;.
>♦-<

Έκ τοϋ τελευταίου μεγάλου πολέμου 
έλάβομεν αφορμήν πάντες νά θαυμάσω- 
ιιεν τάς καταπληκτικός καϊ αγνώστους 
δι’ ημάς προόδους τής κίτρινης φυλής- 
Δέν είνε δέ μόνον τό στρατιωτικόν ζή
τημα,δπερ παρά τή κιτρίνμ φυλή τόσον 
έπιτυχώς καλλιεργείται, άλλά καϊ όλοι 
οΐ κλάδοι πασών τών έπιστημών. Ή πα- 
ραπλεύρως είκών παρίστησι ’Ιατρικήν 
Σχολήν έν Σαγκάη τής Κίνας. ’Αξία 
παρατηρήσεως είνε ή προσοχή τών κί
τρινων φοιτητών έπϊ τής διδαχής τοΰ 
Γερμανούκαθηγητοΰ των. Έπϊ τή ευκαι- 
οία τούτη σημειοΰμεν, δτι κατ αύτας 
ένεγράφη είς τό ΙΙανεπιστήμιον τοΰ 
Βερολίνου καϊ ή πρώτη Ίαπωνϊς φοιτή

τρια.

Ούδείς έν τώ κόσμω τοότω ό θετικός φρο
νώ-/, διότι ούδέν έν τούτ<;> τό θετικόν λ ώ?ι-

σμένον ύπκρχει.

Ή άοετ-λ δέν ομοιάζει μέ ούίεν πρίγμκ
τοΰ κόσμου, διότι οΰτε άαχην ο-ϊτε τέλος εχε·-
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Ο ΠΑΤΡΟΚΤΟΝΟΣ

I ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ! Ayif ύποστηρίξει τήν πχρα- 
I φροσύνην. Πώς άλλως να έξηγήση τό φο- 

s βερόν τοΰτο έγκλημα ;
ρ Πρωίαν τινά άνευρέθησαν έρρεμενα πλη

σίον τών χαλχμώνων τοΰ Σιχτοΰ Ουο πτώ
ματα, ένός άνδρό; ζχΐ μιά; γυναιζό;. γνω
στών, -πλουσίων μάλλον νέων χαι νυμφευ- 
•χένων μόλις πρό ενό; έτους.

Ή γυνή ήτο χήρα έπί τρία έτη προ του

δευτέρου γάμου της. _ . , . ,
Ούδείς έγνώριζεν i-fyvK τούτων και ουδέποτε ειχον 

χλαπή. Έφαίνετο, δέ οτι οί κακούργοι τούς είχον ίίψει 
έζ τής όχθης είς τον ποταμόν. αφού προηγούμενους :χ- 
τύπησχν τον ένα μετά τον χλλον δΓ οξέω; μετάλλινου 

όογάνου. _ ....
Η άνάζρισις ούδέν ήδύνχτο ν' άναζαλύψη. Οί ερ

γαζόμενοι έν τώ ποτχμώ έρωτ<ύμενο:.έάν έγνώριζον τί

ποτε, άπήντων χρνητιζώς.
ΊΙ ύπόθχσις τέλος θά έρρίπτετυ εϊς τήν λήθην.^ έάν 

αή. εί; νέος ξυλουργός ενός χωρίου, ονόματι Λουοοο-.ζος 
χχΐ έπ/λεγοαενο; Μπουρζοά, δεν προσήρχετο νά πχρχ- 

δοθή μόνος εις τάς χρχχς. ....
Εϊς πάσας τχς έρωτήσει; δε/ άπήντχ εϊμη ώ; έξης
Έγνώριζα τόν άνδρχ από δύο έτών, την γυναίκα 

άπό έξ μηνών. "ΙΙρχοντο συχνά καί μοΰ έδ-.δον έπιπλα 

νχ τα επισκευάσω. Και οτχν τον ηρωτχ τις : -Διχτ: 
τούς εφόνευσε; ;·

Άπήντχ στερεοτύπως :
— Τούς έφόνευσα. διότι ήΟέλησχ νχ τους φονεύσω 
Ούδείς ήδυνήθη να τοΰ άποσπάση άλλην λέξιν.
Ό άνθρωπος ουτος ήτο νόθος τις, παρχδοθεί; κατ’ 

άργας ύπό τών γονέων του εϊς τροφόν τινα, κατόπιν δε 
έγχατελήφθη ύπ’ αυτών. Ώ/ομάζετο Γεώργιος Λουδο
βίκος, αλλ’ έπειδή άνδρούμενο; άπίβη έχτάζτως ευφυής 
μέ αισθήματα λεπτά, οί συμμχθηταί του τόν έπωνόαα- 
σαν Μπουρζοά '.Ήτον επιδεξιότατος εϊς το επάγγελμα 
τοΰ ξυλουργού, «ς τό όποιον ε-./εν έπιδοθή. Έγνωριζεν 
έτι τήν ξυλογλυπτικήν. Ελέγιτο, οτι ητο θιασώτης τών 
χοινωνιστικών χαι δημοκρατικών αρχών και ηρεσζετο 
άναγινώσκων αιμοχαρή και δραματικά μυθιστορήματα. 
Πρός τούτοι» καί ρήτωρ δεινός «θεωρείτο, συχνάζων είς 
τάς δημοσίας συναθροίσεις τών ίργχτών.

■ ·5·<ί·ί·>
Ό δικηγόρος είχεν ύποστηριξει τήν παραφροσύνην, 
εΐπομεν. Πώς ηδύνατό τις νά ύποθίση. οτι πράγματι 

ό εργάτης ούτος είχε φονεύσει τους χαλειτερους του πε- 
λάτχς. πλουσίους ζχΐ γεννχιόφρονχς οίτινε; έν διαστή- 
μχτι δύο έτών είχον πχραγγείλη εργασίαν '2-3 χιλιάδων 
φράγκων. Μία μόνον έξήγησι; παρουσιχζετο : Ή-■>. <■- 
‘(Ηίτσύι·». ή έμμονος ιδέα τού αποκλήρου, δστις εζοι- 

κεΐτχι τό έπώνυμον Μπουχοί/, καί ύ δικηγόρος του είχε 
κάμει θχυμασίαν αποστροφήν επί τής επωνυμίας ταύτης 
ήτις έδόθη εξ ειρωνείας εις τον εγκατχλελίιμένον τοΰτον.

— Δεν είνε ειρωνεία, αναφωνεί ό δικηγόρο; καί ειρω
νεία ικανή νχ άνυψώση τό δυστυχές τοΰτο παιδίον. τό 
όποιον δέν έχει ού'τε πατέρα, ούτε μητέρα. Ούτος εϊιε 
Οεριαός δημοκράτης. 'Ανήκει μάλιστα εις εκείνην την 
μερίδα, την 'οποίαν άλλοτε ή Δημοκρατία έτυφέκιζε καί 
έξώριζεν, τήν όποιαν σήμερον ύποδέχεται μέ ανοικτάς 
άγκάλας καί τής οποίας ή πυρκαϊά είνε έν δόγμα καί ό 
θάνατος εν άπλοΰν μέσον

-Αί λυπηραί αυται άρχαί, διατυμπανιζόμεναι ήδη εϊς 
τάς δημοσίας συναθροίσεις, κχτίστρεψαν τόν άνθρωπον 
τούτον "Ηχούσε δημοκράτες καί μάλιστα Κυρίας, Κυ
ρίας, ναί ' νά ζητώσι το αίμα τοΰ Γαμβέττα, τό αίμα 
τοΰ Γκρεβύ. Τό ασθενές του πνεύμα έταράχθη καί /.θέ
λησε αιμχ, αίμα άστοΰ (bourgeois) .' Δέν είνε αύτός, 
τόν όποιον πρέπει νχ καταδικάσητε, κύριοι δικασταί, 
άλλά ή Κοινότης (Commune).

Ί’ίθυρροι έπιδοζιμχσίας διέτρεξχν τό ακροατήριο·/. 
Εύνόητον καθίστατο, οτι ή δίκη είχε κερόηθή παρά τοΰ 
δικηγόρου.Ό δέ δημόσιος κατήγορος δέν αντέστη πλέον.

Τότε ο Πρόεοεος έκαμε» εις τόν κατηγορούμενον την 
συνήθη ερώτησιν :

— Κατηγορούμενε, δέν εχετε τίποτε, να προσθεσητε 
πρός ύπερχσπισίν σας ·.

Ό άνθρωπος ήγέρθη. Ήτο μικρού αναστήματος, με 
κόμην ξανθήν, οφθαλμού- φαιούς, σταθερούς καί λά[α- 
ποντας. Η δέ φωνή του ισχυρά, καθαρά καί λεπτή εξ- 
ήοχετο από τό ασθενές τοΰτο παιδίον, μέ άίσθησιν, ήτις 
μετήλλασσεν άποτόμως καί αμέσως τήν περί χύτου 
γνώμην τοΰ ακροατηρίου.

— Κύριε Πρόεδρε, έλεγε·/. έπειδή δέν επιθυμώ νχ 
χετχδώ εις τό □οενοκοαεΐον καί πεοτιυιώ τουτου την 
λαιμητόμον, θά σάς εϊπω τα πάντα. Έφόνευσα τόν άν
θρωπον τοΰτον καί τήν γυναίκα τχύτην, διότι ησαν γο
νείς μου ! 'Ήδη ακούσατε με και καταδικάσατε με.

— Γυνή τις φέρουσα εϊς φώς έν παιδίον, τό έστειλε 
κάπου πρός ανατροφή·/. Έγνωριζεν χύτη εις ποιον μέ
ρος κχτεθεσεν ό συνένοχός της τήν άθώαν καί καταδε- 
διχχσμένην εϊς τήν αθλιότητα τχύτην ύπαρξιν, είς το 
αίσχος μιας πχρχνόμου γεν/ήσεως καί ήτις περισσότε
ρον εί; τόν θάνατον, άφοΰ ίγκατέλειψαν τό πλάσμα 
τούτο καί αφού ή τροφό; του μη λαμβάνουσα πλέον χρή
ματα ήδύνχτο νχ τό άφήση νχ χχταστραφή. νά ύπο- 
φερη καί νά χποθάντ, ελλείψει πάση; φροντίδο; ' ΊΙ 
γυνή δμως.ήτι; με έγαλούχησεν. ύπήρξε τίμια, μάλλον 
γυνή, μάλλον μεγαλόψυχος, περισσότερον μήτηρ ή χύτη 
ή μήτηρ μου. Αύτη λοιπόν μέ άνεθρεψεν. Έπραξεν 
ό-αώ; κακώς έκτελέσασχ τό καθήκον της. Είναι προτι · 
μωτ.'ρον ν' άφίνη τι; του; αποκλήρους τούτου; τής τύ
χης ν' άποθνήσκωσιν και νχ ρίπτωντχι <ός άκαθχρσίχι 
εςω τών πό/.εων.

Έμεγάλυνα, έχων τήν απροσοιοριστον εντύπωσιν 
ό.τι έϋεςον μχζι μου μίαν άτιμίχν. Τά άλλα παιδιά 
καί συμμαθ-ηταί μου μέ εχά/ουν -νόθον χ<υρί; νχ γνω- 
ςίζωσι τι έσήμαινεν ή λεξι; αύτη καί την οποίαν εν έξ 
αύτών ηχούσε προφερομενην ύπό τών γονέων του. Καί 
έγω επίσης τήν ήγνόουν. αλλ' όμως τήν ήσθάνθηζ με 
φρίκην. ΊΙμην τή άληθεία καί δύναμαι να τό λέγω, 
εί; τόίν εΰουεστερ<ον μαθητών τής Σχολής καί θα εγε- 
νόμην άνθρωπος τίμιος κ Πρόεδρε, ίσιος άνθρωπο; ανώ- 
τε:ος καί πολύ χρήσιμος, έάν 'όεδαίω; αυτοί οι γονείς 
μου δέν ειχον έκτελέση το κακούργημα καί δέν με έγ· 
κατέλειπον εϊς τήν ατιμίαν.

Τό έγκλημα τοΰτο έγένετο κατ’ έμοΰ !Έγώ υπήρξα 
τό θύμα, εκείνοι δε οϊ ένοχοι. Εύρέθ·;ν ανυπεράσπιστος, 
αυτοί δέ ήσαν άνοικτίρμονις. "Ω^ειλον. νομίζω, νά με 
α-απώσιν. ενώ άντί τούτου με εγχατελειψαν οικτςώς. 
Βεβαίως τοϊς ώφειλον την ζωήν—άλλ' ή ζωή είνε τό

εκτΐΛΞ-

παρόν ·, Ή δέ ίδιχή μου έν πάση περιπτώσει δέν ήτο 
εϊμη δυστυχία. Μετά τήν ατιμον δέ έγκατάλειψίν των. 
ώφειλον λοιπόν είς αυτούς πλέον ή έκδίκησιν. διότι έξε- 
τέλεσαν κχτ’έμοΰ πράξιν άπάνθρωπον, πλέον ή ατιμον, 
τερατωδεστέραν δέ άφ’ οσας είνε δυνατόν νά έκτελε- 
σθώσιν εναντίον μιάς αδυνάτου ύπάρξεως.

» Ό ύβρισθείς χτυπά, ό χλχπεΐς άναλαμβχν-ι τά κλα- 
πέντχ διά τής βίας, ό άπατηθεί; καί ό προσβληθείς καί 
ό μαρτυρήσας φονεύουσιν, ό ραπισθεί; επίσης φονευ-ι, ο 
άτιμασθείς φονεύει έπίσης. Έγώ ύπήρξα πλέον η κλα- 
πείς, άπατηθεϊς, μαρτυρήσας, ραπισθεις, άτιμασθείς ή 
ολοι εκείνοι τών όποιων συγχωρεΐτε τήν οργήν. Έγω 
λοιπόν έξεδικήθην, έφόνευσα. Τοΰτο ήτο τό νόμιμον δί
καιόν μου. "Ελσβον τήν ευτυχή ζωήν των. ώς αντάλ
λαγμα τής τερατώδους ζωής,ην μοί προσέδωκαν.

·6ά συζητήσητε περί ενός πχτροκτόνου ! Ήσαν γο
νείς μου οϊ άνθρωποι εκείνοι, διά τούς οποίους υπήρςχ 
εν βάρος άπορριπτέον, είς τρόμος, έν στίγμα άτιμίας ; 
διά τούς οποίου; ή γέννησί; μου ύπήρξε μία συμφορά 
καί ή ζωή μου άπειλή εντροπής ; Έζήτουν μίαν ήδονήν 
εγωιστικήν, έξ ής έσ-χον έν τέκνον, τό όποιον δέν άνέ- 
μενον, ούτε ήθελον. Συνεπώς, εϋκολον δΓ χυτούς, έθε
σαν εκποδών τό παιδίον. Ήλθεν δε ήδη ή σειρά μου να 
κάμω καί έγώ τό ίδιον.

Καί έν τούτοι;, έτχάτω; ακόμη ήμην έτοιμος νά του; 
αγαπήσω....................................................................

Πρό ουο ετών ο ανηρ, ο πατήρ μου οηκαοή. εισηλ- 
Ο’ν είς τό κατάστημά μου δια πρωτην φοράν. Δεν υπω- 
πτευσα ούδέν Μοί παρήγγειλεν δύο έπιπλα "1·.λαβεν, 
ώς έ'μαθον βραδύτερο·/ πληροφορίας πε:ί έμοΰ, εκ μέ
ρους τοΰ ίερέως τής ένορίχς. ύπό έχεμύθειαν. έννο-ΐται. 
’Επανήλθε πολλάκις καί μοί έδιδεν έργασίαν καί με 
έπλήρωνε καλώς. ’Ενίοτε μάλιστα μοί ώμίλει περί δια
φόρων πραγμάτων. Ίίσθανόμην, τή αλήθεια, στοργήν 
πρό; αύτόν. Είς την τοΰ έτους τούτου ώδήγησε
τήν γυναίκα του, την μητέρα μου, εις το εργαστήριόν 
μου. "Οταν αύτη είσήλθεν, έτρεμε τόσον ισχυρώς, ώστε 
ένόμισα, οτι προσεζλήθη ύπό νευρικής ασθένειας. Μετά 
ταΰτα έζήτησε κάθισμα και ολίγον ύδωρ. Δεν ελ-γε 
τίποτε, άλλα πχρετήρ-ι τα έπιπλα μέ ύφος άλλόκοτον. 
Είς ολας δέ τάς έρωτήσει;, τα; όποια; τή άπηύθυνεν ό 
Κύριος, άπήντα πάντοτε συγκεχυμένω; δια τών λεξεων 
ι-ιιΐ καί όχε. Όταν δέ άνχ·χώρησε, την ένόμισα όλίγ.ν 
εύήθ-η ... ’Επανήλθε τόν επόμενον μήνα. Ήτο ήσυχ 
κυρία έαυτής. Έμειναν '
διάστημα, φλυαροΰντε; : 
παραγγελίαν. Την είδον άκόμη συνεχώ: 
χωρίς’ - ........---- - -·------ ’»'·■»· ϊ*

1 Bourgeois, αστός, ιΰγενής πολίτης.

έ^αν

ο» 
την ήμέραν ταυτην αρκετόν 

χαί μοί έκαμαν μιαν μεγάλη·/ 
τρεΐ; φοράς, 

νά μαντεύσω τίποτε. Άλλ' ιδού, ότι αυτή μιαν 
ήμέραν ήρχιαε να μοΰ όμιλή περ 
παιδικής μου ήλικία,ς, περί τών γονέων μου. 
τησα τότε ι «Οί γονείς μου, κυρία, ύπήρξ: 
όπου μέ έγκ-χτέλειψχν ■. Αμέσως κύτη μετά 
ταύτχς, έφερε τήν χεΐρα πρός 
έπεσε·/ άνχίσθητος. Έσκέφθην 
θα είνε ή μήτηρ μου· Άλλα 
ώς νά μη είδον τίποτε. Ήθελον να την 
μίνην καί αλώ.ην φοράν. Έν 
πληροφορίας μου.Έμαθον, 
εϊμη από τοΰ παρελθόντος 
ούσης χήρα? ί"1·»''·
■ηγχζώντο, «τι
ουδεμίχ άπόδειξις περί ι 
φεΰ 1 ήμην έγώ, την · 
πίζοντες να την έξχφχνισωσι φρχουτερον.

Άνέαενον λοιπόν να έπανελθη αυτή καί τέλος επχ- 
νήλθεν εσπέραν τινα,συνοδιυομενη ύπο τού πατρός μου. 
Την ήμέραν τχύτην έφκίνετο λίαν συγκεκινημένη. δεν 
γνωρίζω διατί. Μετ’ ολίγον, καθ’ ήν στιγμήν ήτοιμά- 
ζοντο νά χναχωρήσωσιν, χύτη μοί λεγει: "Θέλω να 
σάς κάμω καλόν τι,διότι φαΐνισθε νέος τίμιος καί εργα
τικός. te)x έσκέφθητε άναμφιοόλως περί ύπχνδρειας.

πεεί τοΰ βίου μου, τή; 
-.r.u ·,·.<, Τή απήν-

,αν άθλιοι, 
τας λέξεις 

την κχςδιαν της και 
δ· αμέσως τότε ·Αυτη 

συνεκσατήθην αρκετά, 
εΰλεπον ερ/ο- 

τώ μεταξύ έλχβον τχ;
δεν ήσαν ύπανδρευμένοι 

Ιουλίου, τή; μητρός μου 
Έψιθυρίσθη αρκετά, ότι 

ιώτου συζύγου της. αλλ' 
τουτου ύπήρ/ε Καί ή άπόδειξις 
όποιαν έκρυψαν κατ'άρχάς, έλ- 

_Τ_/ίσωσι βραδύτερο·/, 
ν νά έπανελθη

Λοιπόν θά σα; βοηθήσω νά έχλέξητε τήν γυναίκα, ήτις 
θά σάς άρέση. Έγώ ένυμφεύθην άλλοτε παρά τήν θί- 
λησίν μου καί γνωρίζω πόσον ύποφε’ρει τις έκ τούτου. 
"Ηδη είμαι πλούσια, άνευ τέκνων, ελεύθερα καί κυρία 
τής περιουσίας μου, τήν οποίαν θά σάς δώσω.

Καί μοί έτεινε μέγαν φάκελλον κεκλεισμένον. Τήν 

παρετήρησα διαπεραστικώς, έπειτα δε τή ειπον : «Ει- 
σθε ή μήτηρ μου ι ·

Εκείνη τότε ύπεχώρησε κατά τρία βήματα, χαλύ- 
ψασα τό πρόσωπό» της διά τών χειρών,ίνα μή μέ βλέπη. 
Εκείνος δέ, ό άνήρ, δηλαδή ό πατήρ υου την ύπεβά- 
σταζεν είς τους βρχχίονάς του καί μοί έφώναξεν.· Άλλα 
κύριε, εισθε τρελλός ! Τώ άπήντησα : «Ουδόλως, κύ
ριε. Γνωρίζω καλώς, οτι εισθε οί γονείς μου. Δέν δύνα- 
σθε να μέ άπατήσητε τοιουτοτρόπως. Ώμολογήσατέ 
το καί θά σάς κρατήσω τό μυστικόν: Ούδευίαν απαίτη- 
otv θά έχω έκ μέρους ύμών. 6ά μείνω, δτι είμαι, ξυ
λουργός ".

’Εκείνος ύπεχώρει πρ’ος τήν έξοδον,ύποοχστάζων πάν
τοτε τήν γυναίκα του. ήτις ήρχισε νά όλολύζη. Έ- 
σπευσα να κλείσω τήν θύραν, έθηκα τό κλειδϊον εις τό 
ένδυμά μου καί έπχνέλχβον : ■ Παρατηρήσατε την λοι
πόν καί άρνηθήτε ακόμη, οτι αύτη δέν είνε ή μήτηρ 
μου.· Τότε ούτος έξωργίσθη, καταστάς κάτωχρος, τρε- 
μων έν τή ιδέα, ότι τό σκάνδαλον, όπερ είχον απο
φύγει μέ/ρι τοΰδε, θά ήδύνχτο ν' κατχστή γνωστόν 

έξαίφνης,ότι ή θέσι; των. καί ή ύπόληψίς των, ή τιμή 
των θα έχάνοντο διά μιας. Έψιθύρισεν, «Εισθε είς ά- 
χρεΐος, ό όποιος θέλετε να λάβητε χρήμα έξ ήμών. 
Κάμνετε λοιπόν καλόν είς τόν κόσμον, είς τούς αγροί
κους αυτούς, βοηθήσατε τους, ένισχύσατέ τους ! · Ή 
μήτηρ μου ήλιθίως έπανελάμβανεν : «Πηγαίνομε·/, πη- 
γχίνομεν !· Τότε έπειδή ή Ούρα ήτο κλεισμένη, έκεΐνος 
εφώναξεν: · Έάν δέν μού ανοίξετε αμέσως θα σάς κάμω 
νχ σάς ρέψουν είς τήν φυλχκήν, δΓ έκβίασιν χχί λη- 
στειχν!» Έγεινχ κύριος έμαυτοΰ. Ήνοιξα τήν θύρχν 
καί τούς είδον να έξαφανίζωνται εν τώ σκότ-t. Τότε 
μοί έφάνη έξχίφνης, ότι εγ,ον γεννηθή ορφανός, οτι 
ήμην έγκατχλελΐιμένος καί ερριμενος εις τούς δρόμους. 
Μία λύπη φοβερά, μεμιγμένη μετά οργής, μίσους καί 
αηδία; μέ έκυρίευσεν. ’ξίσθανόμην άγχνάκ^σιν κατα 
τή; ύπάρξεώ; μου, κατα τή; δικαιοσύνης, ζχτα τοΰ δι
καίου, τή; τιμής καί τοΰ παρχγχωνισθεντος φίλτρου.

"Ηρχισα νά τρέχω, δια νά του; συναντήσω κατά 
μήκο; τοΰ Σηκουάνα, οδόν, την όποιαν ώφειλον ν’ άκο- 
λουόήσουν.δια μετχβοΰν εί; τόν σταθμόν τοΰ Σιατού.

Τους ζχτέφθχσχ μετ’ ολίγον.Ή νυξ δέ ήτο λίαν ζο
φερά. Έδϊδιζον χχροποδητεί επί τής χλόης, εις τρόπον 
ώστε δέν ιαέ ήκουον.

Ή μήτηρ μου έκλχιεν άδιχκόπως.Όδέ πατήρ μου 
τή έλεγε: «Το λάθος είνε ίοικόν σου, διατί έπέμενες να 
τόν ΐδης! Τοΰτο ήτο παραφροσύνη. Θά ήδυνάμεθα νχ 
τοΰ κάμωμιν καλόν άπό μακράν, χωρίς να εκτεθώμεν. 
Άφοΰ δεν ήτο δυνατόν νά τόν άνχγνωρισωμεν,δέν έχρη- 
σιμευον χι επισκέψεις μας. ■ Τότε ερριφθην προ αύτών, 
ίκετεύων έτραύλισα : · Βλέπετε,ότι εισθε οι γονείς μου. 
Με έγκατχλείψχτε μίαν φοράν, θχ Λέ αποδιώξητε χχί 
τώρα ;■

Τότε κ. πρόεδρε, έσήκωσε την χεϊρχ του εναντίον 
μου. Σάς τό ορκίζομαι εί; τήν τιμήν μου. εις 
μον,είς τήν Δημοκρατίαν.

Με έκτύπησε και έπειδή τόν ειχον άρπάσει από τοΰ 
περιλαίμιου, έσυρε έκ τοΰ θυλακίου,του εν περίστροφον.

"Εγινα τότε έκτος έμαυτοΰ, δεν ενθυμούμαι πλέον, 
είχον δε τον διαβήτην μου είς το θυλάκιό·/ μου. Τόν 
έκτύπησα, τόν έκτύπησα. όσον ήδυνήθην Εκείνη τότε 
ήρ/ιζε νχ φωνχζη : Βοήθεια, βοήθεια, δολοφόνος, 
τρχβώσχ την γενειάδα μου. Φαίνεται, οτι την έφόνευσα 
έπίσης. Μήπως γνωρίζω, οτι έπρχττον την στιγμήν 
εκείνην ; "Επειτα, βλέπων καί τού; δύο κχτχ γής,τούς

τόν νύ-
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ώθησα προ; τόν ποταμόν, χωρίς να δύναμαι νά σκεφθώ. 
Ιδού, Κύριοι, τό παν "Ιίδη διχάσατε με·.

Ό κχτηγορούμενος-έπανεκάθησεν ανευ ταραχής, άλλ’ 
έν πλήρει αγανακτήσει

Μετά τάς αποκαλύψεις ταύτας, ή δίκη άνεβλήΟη καί 
Οά λάβη -/ώραν μετ’ ολίγον.

Έάν τώσα ήμ-εϊς εϊμεΟα δικαστχί, τί Οά έκάμνομεν 
τόν πχτροκτόνον τούτον;

“Altfv'U -ή ί.ΰ NoriiSploi· 1907.
Π. ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ

Φοιτητής της ’Ιατρικής

ΠΝΕΓΜΑΤΙΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
32. Μαγική εικών.

Ποΰ κρύπτεται ό άντίπκλος παίκτης.

33. Λεξίγοα&ος.
Πώς ίνκ νησί ώρα.ϊον 
ποΰ τό βλέπει πά; πλέων 
εΐ; τό γαλανόν Αίγκΐον 
δύναται όψιν ν ’ άλ.λάζγ, 
καί τό ύρεπκνον τοΰ γάρου 
εις τάς χεϊρζ; του ν ' άρπζςη ;

31. Φωνηεντόλειπα.

34. φύρδην—Μίγδην
Εσιορζ—I )γπκ;.

ΚΙΣΣΟΣ

ΛΥΣΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ
8 ΤΕΎΧΟΥΣ

21. "Ασσο;. - Ασκό;. — 2·’>. 11 καλή ή
μερα φαίνεται. — 26. Εργασία κοπιώδη;.

Λύται. Αϊκ. Κυρίκου έκ Ιίειραιώς 4, Αρκ
νέτης βασιλεύ; έκ Ιΐζτρών 3. 11. Οωμ,οπου- 

λο; έκ Σύρου 3, Διομ. Βέρνη; έκ Κερζύρα; 4. 
Χκρ.Μκρβούνη; 2, I. Δετορζκη; έζ Κρήτη; 3.

>—ί
Λϋ<Πς προβλήματος 27.
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ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΑΡ. ΛΕΩΝΗ

’Εστάλη ύπό τοΰ έν Ροστοβίω κ. Κ. Σίορώνου.

ΊΙ φράσι; κύτη δέον νά γρζφή ώ; πζρίστζ- 
τκι κατά τήν ανωτέρω τκςιν, οπότε δύναται 
ν’ κνζγνωσΟή πλειστζκις.

Τό πρόίλημζ έλυσε μόνον ό κ. Κ. Γεωργα ■ 
λάς έζ Αθηνών, οστι; καί θά λά/ήη τό εΐκοσι- 
πεντζδρζ/μον βραοεΐον.ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

A. A. Per a. Δελταρίου έλήφΟη. Εύχχριστοϋμεν 
πολύ. —I. Τ. 'Αλεξάνδρειαν. Επιστολή έλήφΟη. 
"Εχει καλώς. Εύχαριστοϋμ-ν. I. Δ. Ρέθυμνον. 
Επιστολή μετά λύσεων έλήφΟη. άλλ'ολίγον αργά' έχει 
καλώ;.—Δ. Π. 1< κ ρ ο ί τ σ α ν. Βραχεία σας καί επι
ταγή έλήφΟησαν. Ευχαριστούμε·/ πολύ. Γρίφομεν — 
Ε.Π. 'Οδησσόν. 'Επιστολή έλήφΟη. ΈνηργήΟη- 
σαν δέοντα. Ησυγεϊτε. Εγιάψαμίν επίσης ύμΐν. — I 
Τ. Αλεξάνδρειαν. Επιστολή καί χρήματα έλήφθη- 
σαν. Παραγγελία σας έξετελέσΟη. —Θ. Κ. Μ ε λ ι τ η ν. 
Συστημένη έλήφΟη. Λαχεία σάς άπεστάλησαν αμέσως.
— Λ. Α. Μασσαλίαν. Επιστολή έλήφΟη. Ευχα
ριστούμε·/. Εγράψαμεν ν' άποστείλητε χρήματα διά 
χρημ. έπιταγής. —Δ. Δ. Χίον. 'Λναμενομεν επιστο
λήν σας με έμβασμα— Σ. Σ. Δεδεαγατζ. Επι
στολή κχί συνδρομχί έλήφΟησαν. Αποδείξεις μέ αρι
θμούς λαχείων σάς έστάλησαν ταχυδρομιζώς. — Π. X 
"Αγκυραν. Παραχαλούμεν στείλατε χρήματα. Λο
γαριασμοί δέον νά έξοφλώνται εις τό τέλος τού έτους. 
Κ. Ξ. Κ ζ : ρ ο ν. Άπαντησι; έλήφΟη Αλλ’ έλυ- 
πήΟημεν πολύ — X. Δ 'Οδησσόν. Φυλλάδια 
έστάλησχν αμέσως ώς’καί νεώτερα εκδοΟχντχ εσχάτως.
— Κ. X. Ά ρ γ ο σ τ ό λ ι ο ν. Συνδρομή έλήφΟη. 
Σας ένεγραψαμεν άπόδειςις καί αριθμός λαχείου έστά- 

λησχν.


