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ΛΕΓΕΙ λοιπόν ό Δάν- 
της περί της μονομαχίας:

«Όπόταν Α ανθρώπινη 
κρίσις σφάλλη η διότι αυ
τή περιβάλλεται ύπό σκό
τους καί. άμαθείας η διότι 
δέν προστρέχουν είς τό 
δικαστήριον, ί'να μη αμε

ληθεί Α δικαιοσύνη, δέον τότε ν’ ανατρέ
χουν πρός ’Εκείνον, δστις τοσοΰτον την 
Αγάπησε... Καί τότε έκ της έλευθέρας όρ- 
μώμενα συγκαταθέσεως άμφότερα τά μέρη 
καί οΰχί άπό μίσους,άλλ’ έξ αγάπης πρός 
την δικαιοσύνην, συγκρίνοντες τάς δυνά
μεις τής ψυχής καί τοϋ σώματος, δέον νά 
ύποόάλλωνται είς την διάκρισιν τής θείας 
δίκης... Συνεπώς δέ, έάν τηρηθώσιν οί τύ
ποι τής μονομαχίας (διότι άλλως δέν θέλει 
εϊσθαι μονομαχία) οσοι εΰρίσκονται ηνω
μένοι ύπό τής ανάγκης τής δικαιοσύνης 
καί διά κοινής συγκαταθέσεως. δέν προσ
έρχονται έν όνόματι τοΰ Τΰίστου; Άλλως 
τε, αυτός ό Θεός δέν προίσταται μεταξύ 
αΰτών, ώς αναφέρει καί τό Εύαγγγέλιον; 
Καί έάν ό Θεός είναι παρών, δυνάμεθα ν ’ 
άποδεχθώμεν,δτι 0 ’ άΦήση νά καταπέση Α 
δικαιοσύνη;... Άοα, άφοΰ Α δικαιοσύνη 
δέν δύναται ν’άδικηθή έν τή μονομαχία, 
δέν πρέπει νά Οεωρήσωμεν ώς δικαίως 
κτηθέν, δ.τι αποκτάται διά ταύτης;... Καί 
άν άμφιβάλλη τις περί τής διαφοράς τών 
δυνάμεων τών άντιμαχομένων, δέν έχω ή 

ν’άντιτάξω τό παράδειγμα τής νίκης τοΰ 
Δαυίδ πρός τόν Γολιάθ. "Οστις δέ φρονεί, 
δτι έν ταϊς μάχαις. αί προστατεύομε ναι 
ύπό τοΰ Θεοΰ δυνάμεις εΰρίσκονται έν 
μειονότητι, άναντιρρήτως εΰρίσκεται έν τή 
άπατη...»

’Εν Γερμανία καί συνεπώς έν άπαντι 
τώ χριστιανισμό), Α διά τοΰ πνρός δοκι- 
ιιάσία συνίστατο είς την διά μέσου δύο 
πυρών διάόασιν τοΰ κατηγορουμένου, δσ- 
τιςνσυνήθως έφερεν ΰποκάμισον περιηλοι- 
ιιένον έκ κηρού- ’Ενίοτε σέ οι δήμιοι 
περιωρίζοντο, Οέτοντες πΰρ είς τό ύποκά- 
μισον τοΰτο.

Μεταξύ τών πολλών παραδειγμάτων έχο- 
μεν καίτό τοϋ Πέτρου Άλαβρανδίνη,δστις 
τώ 1063 Αθέλησε ν’ απόδειξη την σιμω- 
νιαν καί αϊρεσιν τοΰ έπισκόπου τής Φλω- 
οεντίας διερχόμενος γυμνόπους διά πυράς 
άποτελουμένης έκδνο σειρών καυσοξύλων. 
ιιήκους δέκα ποδών, πλάτους πέντε καί 
ύψους τεσσάρων καί ήμίσεως, μεταξύ των 
όποιων ύπήρχε δίοδος έπαρκΑς^ μόλις διά 
νά διέλθη έν άτομον. Μετά την δοκιμασίαν 
ό Πέτρος" έπέστρεΰεν ήσύχως είς τήν πυ- 
οάν, διά νά λάδη τό μανδήλιόν του, δπερ 
είχε πέσει. Τό σώμα του, ώς καί τά ένδύ- 
ιιατά του έμειναν δλως άθικτα. Γό δέ κα
τόρθωμα τούτο τώ άπέδωκε τόν τίτλον τοϋ 
επισκόπου καί βράδύτερον τοϋ καρδιναλίου.

Τώ 10ι.)8, δτε οί σταυροφόροι έπολιορ- 
κοϋντο έν Αντιόχεια, χωρικός τις, όνό- 
ματι Πέτρος Βαρθολομαίος, έπρότεινε νά 
ύποόληθή είς τήν δοκιμασίαν τής πυράς, 
όπως άποδείξη τήν αύθεντικότητα τής 
ύπ’ αυτού άνακαλυφθείσηςΑγίας Λόγχης. 
Παρουσία δέ ολοκλήρου τού στρατού, δι- 
ήλθε διά μέσου δύο πελωρίων πυρών, έξ 
έλαιοξύλων, μόλις ένός ποδός άπεχόντων 
άλλήλων καί δή έσταμάτησεν, έπί τινα 
χοόνον έν τώ μέσω της φοβέρας πυράς, 
χωρίς νά πάθη η μικράς τινάς αμυχάς, ας
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άνεγνώρισεν ώς γενομένας διά τιμωρίαν 
του, διά τινας αμφιβολίας. ών ή ύυχή του 
δέν ήτο άπηλλαγμένη.

Ό Βονιφάτιος. δστις έκάρυξε τό εύαγ- 
γέλιον είς τους Γερμανούς καί τους 'Ρώσ- 
σους, προσεκλάθη ύπό τούτων ν ’ απόδειξη 
ιόν θειότητα τής θρησκείας του εισερχό
μενος έν τή πυρά. Καί είσήλθεν καί, έστη 
έντός αυτής, χωρίς τό σώμα του ούτε τά 
ένδύματά του νά πάθωσιν οί δέ θεαταί 
ίδόντες τοΰτο, προσήλθον αύθωρεί είς τόν 
χριστιανισμόν. Ή δέ Κυνηγόνδη, σύζυγος 
τοΰ Άγ. 'Ερρίκου, δουκός τής Βαυαρίας, 
δπως άπαλλαχθή τής έπί μοιχία άποδιδο- 
μένης αύττί κατηγορίας, έκράτησεν είς τάς 
χεϊρας της πεπυρακτωμένον τεμάχιον σι
δήρου, ώς άν έκράτει ανθοδέσμην.

Καί άλλα πολλά σχετικά παραδείγματα 
τών έν Γερμανία τοιούτων όρδαλιών ανα
φέρει ή ιστορία.

Άλλά μετεχειοίζοντο έκεϊ καί τά ζέοντα 
ΰδατα καί έλαια, άπό τών όποιων διά γυ
μνής χειρός άφάρουν άντικείμενόν τι. 11 
ύέ αρχή τής χρήσεως τής Θεοδικίας ταύ
της,παρά τοϊς τεύτοσι, χρονολογείται πα- 
λαιόθεν καί εύρίσκομεν περιγραφήν τοΰ 
ζέοντος έλαίου έν τώ Edda Sacmundar, 
συγγράμματι,έν ω ή Γουδρούνη, χήρα τοΰ 
Σιγούρδου, συζευχθεϊσα έκ νέου τόν Άτλή, 
βασιλέα τών Οΰνων καί κατηγορηθεΐσα έπί 
απιστία ύπό τής δούλης Έρκίας, έζάτησε 
νά ύποστή τήν διά ζέοντος ΰδατος δοκι
μασίαν καί είπε τοϊς κατηγόοοις αύτής: 
«Καλέσατε τούς αδελφούς μου μετά τών 
θωρακοφόρων αυτών ακολούθων, καλέσατε 
πάντας τους έμούς, φέρετε έκ τής χώρας 
τών Σαξώνων, έκ τών κατοίκων τής Με
σημβρίας. τόν κρατερόν άνδρα, δστις έπί- 
σταται καλώς τής έξαγιάνσεως τοΰ περι- 
έχοντος τό ζέον ΰδωο δοχείου, η Καί ούτως 
έπί παρουσία “00 προσώπων, βυθίζει αΰτη 
τήν χεϊρα της μέχρι τού βάθους τοΰ αγ
γείου καί έξάγει ένα λίθον.

Τότε ή δούλη Έρκία ύποδάλλεται καί 
αΰτη είς τήν αύτήν δοκιμασίαν, άλλ’ 
έξάγει τήν χεϊρα της φρικωδώς παραμε- 
μορφωμένην καί έντελώς καεϊσαν- Τήν 
φονεύουσι δέ τότε, ρίπτοντες αύτήν εϊς τό 
ΰδωο.

Κατά τό έτος 8G0 ή βασίλισσα Τεϋτ- 
ύέργε, νύμφη τοΰ αύτοκράτοοος Λοθαίρου, 
έγγόνου Καρόλου τοΰ Μεγάλου, κατηγο- 
ρήθη διά σοβαρόν τι σφάλμα, δτε παρου- 
σιάσθη είς πρόμαχος, δστις προσηνέχθη 
νά ύποστή διά λογαριασμόν τής βασίλισ
σας τήν διά ζέοντος ΰδατος δοκιμασίαν 
παρούσας δέ άπάσης τής βασιλικής αυ
λής, άπέσυοεν ουτος έκ τού ΰδατος ήγια- 

σμένον τι δακτυλίδιον άνευ ούδενός ίχνους 
έγκαυμα τος.

Κατά τό τέλος τοΰ μεσαίωνος άπεδέ- 
χθησαν άφ’ ετέρου είς τινας περιπτώσεις, 
ί'να ό κατηγορούμενος θεωοήται ένοχος, 
έάν δέν έπέπλεε τού ΰδατος· Ί1 Οεοδικία 
δέ αΰτη ήτον έν χρήσει έπί πολύν χρόνον 
καί συνήθως έν Εύρώπη. Έχομεν δέ τε- 
λευταϊον παράδειγμα τώ 1836, δτε οΐ κά
τοικοι τοΰ Χέλα, παρά τήν Δαντζίνην, 
τής Πρωσσίας, ύπέδαλον εις τήν δοκιμα
σίαν ταύτην γραίαν τίνά, καταγγελθεϊσαν 
έπί μαγεία, ΐίν καί έφόνευσαν, διότι έπέ
πλεε τοΰ ΰδατος.

Ί1 τού φερέτρου καλούμενη Οεο
δικία έστηριζετο έπί τής πίστεως. οτι άμα 
έγίνετο έπαφή τοΰ δολοφόνου μετά τοΰ 
δολοφονηθέντος, τό αίμα άνέόλυζεν έκ τών 
πληγών. Ή δοκιμασία αΰτη ήτον έν χρή- 
σει είς μέγα μέρος τής Ευρώπης, ιδίως έν 
Γερμανία καί Αγγλία, δπου καί ό Σαίξ- 
πηρ έγραφεν, δτι ό Ριχάρδος ό Λεοντό
καρδος, έπαναστατήσας κατά τοΰ πατρός 
του 'Ερρίκου τοΰ Β', όπόταν έπεσκέφθη 
τό πτώμα αύτού, είδεν αίμα ρέον έκ τού 
στόματος ι-.αί τής ρινός.

Κάποιος τότε έπεξάγει τό φαίνόμενον 
τοΰτο, λέγων, δτι ή ύυχή έχει τήν έδραν 
της είς τό αίμα, στηριζόμενος εϊς τινα χω
ρία τής 'Αγίας Γραφής (').

Μνημονεύσωμεν έπίσης καί τής δοκιμα
σίας τοΰ δοκού, ώς καί τής Εύχαριστίας. 
ή τις άντιθέτως τών προηγουμένων, αΐτι- 
νες ώνομαζοντο purgationes vulgaros.ou- 
τοι έκαλούντο purgationes canonictr. κα
θόσον αυται ήσαν είδικώς προωρισμιναι 
τοϊς έκκλησιαστικοϊς καί διότι ή Εκκλη
σία συνεβούλευε ταύτας κατά προτίμιισιν· 
'()κατηγορούμενος έδικαιολογεϊτο. όμνύων 
την αθωότητα του καί παρακαλών τόν 
Θεόν νά τόν τιμωρήση, έάν δέν ώμο- 
λόγει τήν άλήθειαν ή καί προσήρχετο ποός 
κοινωνίαν. Έν τή περιπτώσει δέ ταύτη 
έπιστεύετο, δτι ή ιεροσυλία θά διέτρεχε 
μέγα τι δυστύχημα.

θεοδικία τις σκληροτάτη προωρίζετο 
τοϊς Ίουδαίοις εϊς τινας περιπτώσεις καί 
χώρας. Τοϊς έδενον όμοΰ τά γόνατα καί 
είτα διεπέρνων βιαίως άνα μέσον ακαν
θώδη κλάδον—inter coxas acerrimo per- 
trahatur. Έάν δέ ό κατηγορούμενος δέν 
ύπέφεοεν έκ τούτου, έθεωρεϊτο αθώος—et 
talitcr se cxoniet si sanus evascrit. (2)

(’) Λιυϊτιχσ;, XVII. Asurrpcwoutov, XII. 33. B: 
Ο.·χ τη; Πεντχτεύχσυ.

(-)Urdines jndiciorum Dei, is. 1. (J;·

ΑΙ ΚΛΗΤΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΘΕΟΔΙΚΙΑΣ

Άσχοληθώμεν ήδη είς ζήτημά τι, σχέ- 
σιν φαινομενικώς τούλάχιστον έχον ποός 
τάς θεοδικίας. Πρόκειται περί τών λεγο
μένων «Κλητεύσεων πρός τήν θεοδικίαν».

Τοιαΰται υπήρξαν καθ ’ δλας τάς έπο- 
χας. Ο Κουίντος Κούρσιος (Quinte Cur- 
ce) λατϊνος ιστορικός τής Γ'. έκατονταετη- 
ριοος μ. ε. αναφέρει τόν ’Ινδόν προφήτην 
Κάλαμον, ανερχόμενον έπί τής πυράς, ή- 
τις έμελλε νά τόν κατακαύση, άπευθυνό- 
μενον δέ πρός τόν Μέγαν >Αχέξανδοον τώ 
προαγγέλλει δτι έντός τριών ήμερων θ’ ά- 
ποθάνιι. Καί όντως ό μέγας κατακτητής 
απεϋανε τήν έκτην ήμέραν.

Διάταγμα τοΰ Βιτελλίου, (Ρωιιαίου αύ- 
τοκρατορος, ωριζε προθεσμίαν, έν ή πάν- 
τες οι μάντεις έδει νά έγκαταλείφωσι τήν 
Ιταλίαν. Οί μάντεις απάντησαν διά δια- 

κοινωσεως, οι’ ής έπέτασσον τώ αύτοκρά- 
τορι να εγκατάλειψη καί ουτος τήν γην ποό 
της προθεσμίας ταύτης. Ποαγματικώς δέ ό 
έτους (°J ™ονειί0η π9ό τοΰ “έλους τοΰ

Επίσης οί υπό τοΰ αύτοκράτοοος Βα- 
ενσιου (364—378 π. χ.) καταδιωκόμενοι 

μάγοι προειπον αύτώ ώρισμένως τόν επι
κείμενον θάνατόν του. (2)

Οι αδελφοί Καρβάνιαλ αδίκως καταδι- 
κασθέντες είς θάνατον, έπέβαλον τώ Φεο- 
όινανοω νί, βασιλεϊ τής Καστίλλης,' ν’ ά- 
πουανμ έντος τριάκοντα Λμερών. Καί όν
τως την τριακοστήν ήμέραν ό Φεοδινάν- 
θος απεθανεν.

Η οιασημοτέρα δμως όλων τούτων τών 
«κλιιτευσεων» είναι ' 
_Ιακώ6ου δέ Μολάϋ, αρχιοιοασκαηο.

αγματος τών Χαιτών (>). Κατά τήν στιγ- 
Κμ θανατικήζ· του έκτελέσεως, τώ 

. ’ , ,εκα^εσε τόν Φίλιππον τόν Ωραίου 
·., Αημεντον τόν Ε'. νά έμφανισθώσιν 

ένΤ0ς ένός ετου< τοΰ
Κτηρίου τοΰ Θεού. Καί ό μέν πάππας 
τήν 99εχττηλΖ° ’Απ^ι'ου, ό ςδέ βασιλεύς 

• Νοεμβρίου 1314 τοΰ αύτοΰ έτους. 
onvr-E^a? ίιθ1θίιθζ· γεγονότων τοΰ αύτοΰ εί- 
ηύ,ν “v?!^ovrcn ύπό τοΰ πατρός Ίερε-

- θεΑ.ε^.'. “ίσουιτου έν τή πραγιιατεία 
αυτού; Tribunal Christi, scu arcanum 
judicium arC Cu’u’vis hominis in mor to 

’’θλλάκις ό όρισμός τής έμφανίσεως έ-
1 ον τοΰ ΰικαστηρίου τοΰ θεού είνε το- 

<*)  Sueton, Vilell g 14.
) Amin. Marcell, liv. XXXI.

«xlr'u ~~0τΓ|ς στ?*τ· •uovaZt>1'·'·3 τάγμϊ-τ-,; ev 

τούτων τών 
άναμφιβόλως ή τοΰ 
άρχιδιδασκάλου τού 

I ·’ IZrt'T-A —Ά « I

σούτον ακριβής, ώστε Λ πρόρρησις φαίνε
ται πραγματικώς περίεργος.

Ιδού παραδείγματα άναφερόμενα ύπό 
τοΰ Δρέφελ :

«Τώ 1606. γεομανός τις στρατιώτης, 
κατόπιν έκφράσεώς του μάλλον άφρονας ή 
απειθούς, κατηγγέλθη έπί στάσει καί κα - 
ταδικασθείς, άμέσως ώδηγήθη είς τήν αγ
χόνην. Τότε ό κατάδικος άπευθυνόμενος 
πρός τόν λοχαγόν, άνέκραξεν : Άπό σή
μερον μέχρι τριών έδδομάδων καί κατά 
τήν αύτήν ώραν τής νυκτός, θά δώσης 
λόγον είς· τόν Θεόν διά τόν θάνατόν μου». 
Ό στρατιώτης έκρεμάσθη τό μεσονύκτιον. 
Μετά τοεϊς δέ έβδομάδας, ένώ ό λοχαγός 
έποίει νυκτερινήν έφοδον, έπί κεφαλής 
μιάς περιπολίας, έπεσεν έντός τοΰ ποτα
μού καί έπνίγη.

'Υπόδικός τις ικέτευε τόν δικαστήν του 
Τοΰρσον νά τώ δώση τόν καιρόν, ί'να φέοη 
τάς αποδείξεις τής άθωότητός του. Ό δι
καστής ήρνήθη καί κατεδίκασεν αύτόν είς 
θάνατον. Ό κατάδικος δμως πρό τοΰ θα
νάτου αύτοΰ έκλήτευσε τόν απάνθρωπου 
δικαστήν νά έμφανισθή ένώπιον τού Θεού 
κατ’ αύτήν ακριβώς τήν ώραν τής έκτε
λέσεως, καί όντως μόλις ύ αθώος έξέ· 
πνευσεν, ύ δικαστής έπιπτε κατά γής κε
ραυνόπληκτος.

Είνε δυνατόν τά γεγονότα ταΰτα νά ά 
ποδώση τις είς τήν τύχην ;

Έν τή ’Ελβετία, παρατηοοΰμεν τοιαύ- 
τας κλητεύσεις πρός θεοδικίαν, άναφεοο- 
μένας μέχρι τοΰ 17ου αίώνος, ύπό τήν ο
νομασίαν: (*)  «Κλήτευσις είς τήν κοιλάδα 
τοΰ ΊωσαΦάτ».

Φυσικώς αί κλητεύσεις αυται δέν είχον 
αποτέλεσμα άσφαλες, καθόσον τότε, ώς 
πάς τις εννοεί, ούδείς καταδικαζόμενος 
είς θάνατον ένοχος η μή θ ’ άφινε τόν δι
καστήν του νά έπιζήση, καί ούδείς δικα
στής θά έτόλμα νά καταδικάση ύπόδικον

Ό Delancro πληροφορεί Λμάς, οτι αί 
κλητεύσεις δικαίως καταδεοικασμένου τί
νος, ούδεμίαν ίσχύν έχουσι καί μάς ανα
φέρει παράδειγμα τόν Γονζάλδη, δστις 
καταδικάσας στρατιώτην τινάείς θάνατον, 
ένεκλήθη ύπ’αύτοΰ ένώπιον τού δικαστη
ρίου τού Ύύίστου· απάντησε δέ, οτι 
έπιφορτίζει τόν αδελφόν του ’Αντώνιον, 
θανόντα πρό πολλού, νά έμφανισθμ είς 
τήν θέσιν του. Ό Γονζάλδη έξηκολούθησε 
πράγματι καλώς έχων. (Ακολουθεί)

Ο Preussiscbe JahrbScher Berlin, G. Reimer)
Mars 1859. Τωχύτχ; χλλχ; σ/ϊτιχάς κλητεύσει; 8ύ-
νχτχί τι; νχ εύ:η έν τχ'; Disquisition ·« Magicae de
Del Rio χχί έν τχ"; Ludtingen vor den Riclitens-
tulil Guiles, τνλ δύχτσρσ; Fr. Oeikir.
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ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΤΙΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ λζβζ, μέρος εις τήν σύστασιν άλλων όντων, ή 
δέ ζωική δύναμις επιστρέφει εις τό ταμεϊον.

’ΑριστοτέληςΠΓΘΑΓΟΡΑ, API ΣΤΟΤΕΑΟ ΤΣ.
ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΚΑΙ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ

Φ
*ΘΚ·=·*>8'>*

? W » ΐ'Ω™-1-·
? X διαστήματος εινζι κζτωζημένοι :

X Πνϋαγόρας. Μάλιστα. Ύπάρ

»Ν

"Ολοι οί ΖΟσμ.ΟΙ Τθΰ

?.·*  χουσι κοσμοι 
τοίχοι εινζι

Α» ·
Μ ω?

, τών οποίων οί ζζ- 
πολύ άνεπτυγμενοι, 

επίσης ύπζρχουσι ζζί άλλοι 
ών οί κάτοικοι είσίν ήττον προοδευμένοι υμών.

Έοώτ. ΊΙ φυσική σύστζσι: τών διαφόρων 
κόσμων είναι ή αύτή ή διαφέρουν ;

Άπόκρισις. Άλλοι μέν όμοιάζουσι κζτζ τι, 
άλλοι δέ σημζντικώς διαφέρουσι, δι’ όπερ ζζι 
τά έπ’ αύτών κζτοιζοΰντζ όντα έχουσι διάφο
ρον οργανισμόν. Έάν λ. χ. κάτοικο; τοϋ πλα
νήτου Ούρζνοϋ εϊρχετο είς τήν Γήν,έστω έν -.7, 
’Ιαπωνία ή τήΐ'ροίλζνδία, θά έβλέπετε αύτόν 
αμέσως άποστάζοντζ χονδρούς θρόμβους ίδρώ- 
τος κζί έκπνέοντα μετ’ ολίγον, έξ ΰπερμέτρου 
θεομότητος. "Ετι δέ θζ έτυφλοΰτο άμέσως έκ 
τοϋ μεγάλου φωτός τής ημέρα;, διότι ό ζωο
γόνων ήλιος τόν κόσμον εκείνον, φαίνεται έζζ- 
τοντάκις μικρότερος, άφ*  ο,τι σείς [ίλέπετε ζύ- 
τόν, επειδή εις μεγίστην ζπ’ αύτοΰ άπόστασιν 
εύρίσκεται κζί έλάχιστα ύπ ’ ζύτοϋ θερμαίνεται.

ΓΙνΟαγόοας

Έρώτ. ΊΙ ζωική άρχή είνζι ιδιαιτέρα δύνζ- 
υ,ις ή είναι ΐδιότη:. τήν όποιαν εχει ή ύλη. Εί
ναι δηλ. αίτιον η άποτελ,

’Αριστοτέλης. II ζωή άποτέλεσμζ, 
παρζγόμενον ύπό τής Ινεργείας δυνάμεώς τίνος 
ίπ'ι τής βλης, ζνευ τή; οποίας ή ύλη θά ήτο 

νεαρά.
Ί1 δύναμις χύτη πόθεν αντλείται ; 
Έχει τήν πηγήν αυτής εις τό πα- 

’ ·, τό μάγ·νητικόν λεγόμενον, 
καί είναι ό σύνδεσμος τής ύλης μετά τοΰ πνεύ
ματος.

Έρώτ.
Άπόχρ
Έρώτ. 

νάπχρζβληθή 
ής τά οργ--

Άπόχρ.
ΪΤΤ · Ερωτ.

δύναμις;
Άπόχρ.

Έρώτ. Τί εινζι τζ πνεύματα;
Γ/ΐάτων. Έργα τοϋ Θεοϋ.
Έρώτ. Έχουσιν αρχήν ή είναι άναρχα ;
Άπόζρ. Έάν ήσζν άναρχα, θά ήσαν ίσα 

πρός τόν Θεόν. Μόνον ό Θεός είναι άναρχος. 
ΙΙότε όμως ό Θεός έδημιούργησε τά πνεύμζτζ, 
είνζι μυστήριον.

Έρώτ. Είνζι άληθές, οτι τά πνεύμζτζ εί
σθε αϋλα ;

Άπόζρ. Πώς δύνατζί τις νά όρίση έν πράγμα 
δι’ ανεπαρκούς γλώσβης ζζϊ όταν δέν εχζ, πρός 
τί νά συγζρίνν) αύτό ; Ό έζ γενετής τυφλό: 
δύνατζι νά όρίσζ, τί είνζι τό φώς ;

ΊΙ λέςις άϊχος δέν είναι ποσώς ή χατάλλζ- 
λος λέςις,ή λέςις άσώμαιος θά ήτο ζατζλλη- 
λοτέρζ,διότι τό πνεύμα είναι δημιούργημα τοϋ 
Θεοϋ. Καθ’ ο δέ δημιούργημα, θά ήναι κάτι 
τι ζζτ’ άνάγκην.Ώστε είναι ύλη τις, άλλά ού- 
δεμίζν αναλογίαν έ’χουσχ πρός τήν ίδιζήν σζς 
ΰλην είναι δε τόσον αιθέριος, ώστε δέν ύποπι- 
πτει εις τάς αισθήσεις σας.

Έοώτ. Τά πνεύμζτζ έχουσι τέλος ·
Άπόζρ. Ούχί τά πνεύματα δέν έχουσι τέλος. 

ΙΙλείονα δέν δύναμαι νά σζς είπω περί τουτου, 
διότι Ζ περιορισμένη διάνοια σζς δεν δύνζται 
νά μ’ έννοηση.

Έιώτ. Άποτελοϋσιν ιδιαίτερον κόσμον ;
Άπόζρ. Ναί, τόν κόσμον τών πνευμάτων, 

όστις έδημιουργήθη ύπό τοϋ Θεοϋ πρό τοΰ ύλι-

•........... ■ .
Έρώτ. I
Άπόζρ. Τό άπειρον διάστημά 

χρονικού διαστήματος κατοικείτζι 
‘Υπζρχομεν όμως άδιαλείπτως 
υμών- σ . 
έν άγνοια

ζοϋ κόσμου ζζι θα έπιζήση ζύτοϋ. 
Κζτοιχοϋσιν ώρισμένην χωράν ;

' ύπό άπειρου
ύπ ’ χυτών, 
καί μεταξύ 

έφ*  ύμών 
ι τών 

δηλ. είμεθα τά όργανα, 
----- .Τ-----  ----- -·· —Λ’/J-

, ---”7 ------
σζς βλέπομεν ζζί ενεργυυμ-ν ιγ 

διότι άποτελοϋμεν μίαν
Οϋιχεν

πάντως
Έρώ
Άπόζρ. 

γκόαμιον ρευστόν

Ποια είναι ή αιτία τοΰ θανάτου;
. ΊΙ έςάντλησις τών οργάνων.
Ό θάνατος τοϋ σώματος δύνατζι 
*| πρός ζζτζπζυσιν ιι.τ,γχιΐ,ί τίνος, 

ζνζ έδλάβησαν;
Ακριβώς τοΰτο συμβαίνει.

Τί γίνεται τότε 'ή ύλη καί ή ζωίκή

. Ή μέν ύλη άποσυντίθεται, διά νά

σας, 
δυνάμεων τή; φυσεως, 
τζ όποια ό Θεός μετζχειρί,ετζι προς έζ 
οωσιν τών βουλών αύτοΰ. Δέν δύνανται όμως 
πνεύματα, μη προοδευμένα, νά μετζβώσιν ή 
ζατοιζήσωσιν είς άοσμους πολύ προούευμενους, 
άλλά. μετζβζίνουσιν είς τελειότερους τοιούτου; 
έφ*  όσον τελειοποιούνται.

Έρώτ. Τά πνεύμζτζ 
Αποζρ. Ιϊρός φλόγα, 

σπινθήρα αιθέριου.
Έρώτ. Βραδύνουν 

ουν τάς αποστάσεις ;
Άπόχρ. Διατρέχουν 

τής διζνοίας ζζι ούδεν 
ταΰτχ.

Ερωτ. ΙΙως εινε 
εινζι χχί πζντζχοΰ τ*ζρόν  ;

ρός τ: ομοιάζουν ; 
ποός λζμψιν, προ;

τζ πνεύματα νά διζνύ-

τχυτζς
σώμα ύλιζόν

17. ϊ

δυνατόν το πνεϋυ.α νά

Άποκρ. Είς τό αύτό πνεϋμα δέν δύνζται 
νάύπάρζγ) διζίρεσις, άλλ*  έ’καστον αύτοΰ κέν- 
τρον ακτινοβολεί έκ διαφόρων μερών καί διά 
τοΰτο φαίνεται, οτι είναι παρόν εις πολλά 
μέρη συγχρόνως. "Οπως ό ήλιος, οστις είνζι είς 
κζ'ι όμως ακτινοβολεί καί πολύ μακράν 
πολύ πλησίον καί είς ολα τά πέρις του 
φορά σημεία κζί είναι πανταχοϋ παρών, 
έν ταυτώ ποσώς δέν διαιρείται διά 
Ούτως έχετε μίαν ιδέαν 
μάτων.

Έρωτ. "Ολα λοιπόν τά πνεύυ.ατα άκτινοβο- 
λοϋσιν ούτως ;

Άποκρ. ΙΙολλοϋ γε κζί δει. Έδώ δέ ακριβώς 
έγκειται ή ποιότη; καί διαφορά - 
των. Τοΰτο δ ’ έξαρτάται έζ τοΰ 
άγνότητος αυτών1

ζά, 
διζ- 
κζΐ 

.............. ...„ τοΰτο. 
περί Θεοϋ ζαΐ Ιΐνευ-

τών πνευμά- 
βαθμοϋ τής

ΙΙλάτων

Έρωτ. Τά πνεύματα ύπό τίνος 
ριβάλλοντζι ;

Σωκρχ-ης. Τά πνεύμζτζ περικαλύπτονται 
ύπό ούσίζς άτμοειδοϋς, <ο: πρός σζς τούς άν- 
Ορώπους, αλλά πολύ παχείας,ώ; πρός ημάς τά 
πνεύματα.

Η ούσίζ δέ ζύτη δέν τά έμποδίζει τοϋ νά 
άνυψώντζι έν τή άτμοσφζίρα καί νά μεταφέ- 
ρωντζι όπου θέλουν.'

Τό περίπυευμα 8ε

ουσ-ζς πε

Ίο ηερίπνευμα 8ε τοΰτο, όπως < 
θρωποι κζλεΐτε αύτό,δέν είναι ομοιον έ

σείς οί άν- 
:πί όλων 

τών κόσμων, άλλ ’ ότζν τό πνεΰμζ μετζίαίνη 
από ενός είς άλλον κόσμον, άνζγκζζετζι νά 
μετζβάλλ·/) κζί τό περίπνευμζ του ·"— 
περικάλυμμά του, όπως σείς 
δυμ,ατζ σζς μέ τούς καιρούς

Εν πζρζδείγματι, οτζν ... .. ___
άνωτέρου κόσμου είς τήν γήν, λαμβάνει 
πνεύμα πζχύτερον.

Ερωτ. “Οτζν τό πνεΰμζ εύρίσκεται ούτω 
με το περίπνευμζ του δυνάμεθζ νά τό ίδωμεν;

Αποκρ. Διατί όχι, άρκεί τό πνεϋμα νά θέλζ, 
νά φανερωθή κζί νά λαβγ τό σχήμα.

Ερωτ. Οποια διαφορά ύπάρχει μ.ετζςύ τών 
πνευμάτων ;

Αποκρ. Υπάρχει διαφορά άνάλογος τοϋ 
- · <!ς τελειότητος ζύτών. Διαιρούνται δε 
είς κυρίως τάζεις. Είς την πρώτην ζνή- 
τζ πνεύμζτζ, ζτινα έφθζσζν είς τόν ύ- 

ον τή; τελειότητος. Είς τήν δευ- 
ζ οπωσδήποτε τελειοποιηθέντα κζί 

έπιθυμ.οϋντζ. Κζί εί 
τρίη;ζ τζ ατελή κζί άμαθή πνεύμζτζ.
, Τζ πνεύμζτζ τής πρώτης τζςεω; μεγάλως 
ωφέλησαν κζί καθημερινώς ώφελοϋσι τούς άν- 

ρωπους, έπί τής διανο’.ζς τών όποιων έ 
Υου®’·*»  ύσάκι; πζρίστζτζι άνάγκη. Τά ύύιστζ 
προβλημα-ζ τής επιστήμης έλύθησζν ύπό τών 
εκζστοτε σοφών επιστημόνων διά τή; βοήθειας

ψ.ζ του, ήτοι τό 
άλάσσετε τά έν- 

καΐ τά κλίματα, 
έλ.θη πνεΰμζ ές 

ι πεοί- • »

βαθμού τή 
είς τρ 
κουσι 
ψιστον βχθμ 
τέραν ’ "
τό καλόν πάντοτε

νε

κζθ’ ύπνου; ή καί έν έγρηγορσει τών άνωτέρων 
πνευμάτων. Επίσης κζι τά πνεύματα τής 
δευτίρας τάςεως είς τό καλόν πάντοτε τών 
ανθρώπων συντελοΰσιν, άλλά μή κατέχοντζ 
τήν σοφίαν τών άνωτέρων, δέν δύνζνται έπί 
σπουδαίων ζητημάτων νά διδζξωσι τούς επι
καλούμενου; τήν βοήθειαν αύτών ανθρώπους. 
Τά δέ τή; τρίτης τάςεως πνεύματα γενικώς 
δέν δύνζνται μήτε καλόν μήτε κακόν νά ποζ- 
ςωσιν, άλλά απλώς ευαρεστούνται νά παίζω- 
σνι έμ.πζίζοντζ καί φοβίζοντα ύμζς καί ποοςε- 
νοϋντζ θορύβους.

Έρώτ. "Ωστε δεν ύπάρχουσι δαίμονες κατά 
τήν σημασίαν, ή όποια άποδίδετζι συνήθως 
εί; τήν λέςιν.

Άπόζρ. Έάν ύπήρχον δαίμονες, θά ήσζν 
βεβαίως έργα τοϋ Θεοϋ, ζφοϋ ό Θεό; τά πάντα 
έποιησεν.Λοιπόν θά ήτο ό Θεός άγαθός καί δί
καιος, έάν έκαμνεν οντζ, πζρζδιδόμενα αιω
νίως εί; τό κακόν κζ'ι τήν δυστυχίζν ;

ΊΙ έλληνική; παραγωγής λέςις δαίμιοι· τε.- 
μαίνει πνεϋμα, διάνοιαν καί έλέγετο έπί τών 
ζσωμζτων όντων κζλών ή κακών άνευ διζκρί- 
σεως- αργότερου δέ ύπέπεσεν είς κακήν σημα
σίαν, ύποδηλοΰσζ όντα ούσιωδώς κζκζ.

Σωκράτης 
-orgca-

ΜΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΙΠΒΟΥΛΗ ΕΚΑΣΤΟΤΕ

ΙΙροί>νλ<ιξ»ς άπδ τής νοΰ.έριις.
Ώς μόνζ προφυλακτιχά μέτρα κατά τής 

φοβερά; ταύτης νόσου, έν περιπτωσει ένσκή- 
ψεως κζί παρ’ ήμίν, καθ’ οσον ούδόλω; τό πζ- 
ρζδοςον νά μάς έπισκεφθή ζύτη, συνιστώμεν 
τζ εςη: :

Ιον Απόλυτον άφοβίζν κζί ψυχραιμίαν.Τοΰτο 
είνζι τό ούσιωδέστερον προσόν.

?ον Νά πίνετε πάντοτε βρασμένου ύδωρ, 
διότι τό ψυχρόν,ώς γνωστόν, περιεχει έν έζυτώ 
μικρόβια.

■Ίον Ν’ άποφεύγετε τούς νωπούς καρπούς, έν 
γένε, ώ; κζί τά ωμά σαλατικά.

ίον Νά μή πλησιάζητε τά οζωντζ καί βρω
μερά κζί λασπώδη τοπεϊζ.

Γιον Ν’άποφεύγετε άπολύτως τά φιλήματα 
κζί εί δυνατόν, τάς χειραψίας.

Gov Νά μή πίνετε ύδωρ κζί ποτά μέ ςένζ 
ποτήειζ κζί δή εί; κζφενεϊζ κζ'ι ξενοδοχεία.

Τον Νά μή κοιμζσθε εί; κλίνζς, ένθα πρό 
ύμών έκοιμήθη ζλλο; κζί δεν ήλλζςζν σινδό- 
νην, ζζί

8ον Νά υ.ή άνζπνεετε ζζθ οόόν μέ άνοι- 
ζτόν στόμζ.

ΌΙατρός άας
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ΤΑΞΕΙΑΙΟΝ ΜΕΧΡΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ σαν δλεος Ακατοίκητοι- είνε δ’ αΰται Οθωνοι, 
Έρίκουσα, Μαλθακή καί πολλαί άλλαι μικρό
τεροι, ών ή καλούμενη Καράβι ήδη, υπό τών 
Αρχαίων φαίνεται, δτι έπιστεύετο ουσα τό Απο- 
λιθωθέν τών Φαιάκων πλοίον.

Τά μεγάλα έκτεταμένα δάση, ατινα έφημί- 
ζοντο καί έκάλυπτον τήν νήσον, κατά τήν Αρ
χαιότητα, δέν υπάρχουσι πλέον σήμερον έξα- 
φανιοθέντα και μόνον κατά τήν βόρειον κλι
τόν τοΰ ΙΙαντοκράτορος και τό όρος Αγιος 
Ματθίας διατηρούνται τινά τήν σήμερον.

Είς φυσικός καλλονάς είνε λίαν πλούσια ή 
Κέρκυρα, καταπλημμυροΰσα από όρη και κοι
λάδας, βράχους καί πρασίνας έλαιοφυτείας 
κτλ. καθιστώσας όντως παραδείσειον διαμονήν 
τόν τόπον, διόπερ ή Αύτοκράτειρα τής Αυ
στρίας Αγοράσασα τό κτήμα Βραΐλα, παρα τό 
χωρίον Ι'αστοΰρι, έκτισε λαμπρόν επαυλιν, 
τήν Άχίλλειον καλούμένην καί ένεκατέοτησεν 
εύ/άριστον διαμονήν, ήν μετηγόρασεν ό αΰτο- 
κοάτωρ τής Γερμανίας I ονλλιελμος.

Ή Κέρκυρα κείται έπί χερσονήσου, διαιρου- 
μένης ύπό τοϋ κόλπου Καοτράδων είς δύο 
τμήματα, ών τό Νότειον χωρίζεται Από τοϋ 
κορμού τής νήσου τόσον εντελώς διά τής λίμ
νης Χαλκιοπούλυυ, ώστε συνδέεται μετά τής 
λοιπής χερσονήσου μόνον διά στενού ισθμού 
yOU μ. πλάτους. Τό δέ Βόρειον μέρος έχει 
μέγιοτον πλάτος 1,400 μ. και φέρει έπι τής 
Ανατολικής άκρας δύο Αποτόμους βράχους, ύ
ψους 65 καί 51 μ.,τό σήμα, ούτως είπεΐν, τής 
πόλεως, έκ τοϋ όποιου προσέλαβεν αΰτη. είτα 
ολη ή νήσος το όνομα Κορφοί. Επί τής άκρας 
ταύτης ίδρύθη βυζαντινόν φρούριον. σπουδαίου 
στήριγμα τοϋ Ανατολικού ρωμαϊκού Κράτους 
καί'σταθμός μεταξύ αυτού καί τών Ιταλικών 
κτήσεων' ύστερον δέ οχύρωμα. περί τό οποίον 
ήγωνίζοντο οί Βυζαντινοί κατά τών Από Ά- 
δριατικοΰ πελάγους επιτιθεμένων Νορμανδών. 
Βραδύτερου τό φέρον τούς βράχους τούτους 
μέρος διά τεχνητής τάφρου μετεβλήθη εις νή
σον. ώς εΰρίσκεται καί μέχρι τής σήμερον. 
Κατά τήν ύπό τής νήσου Βίδον προστατευο- 
μένην θέσιν, βορειο-Ανατολικώς τοΰ φρουρίου, 
έχει ίδρυθή ή πόλις υπό τον λόφον, έπί τοϋ 
όποιου οί 'Ενετοί έκτισαν νέον φρούριον ίθΓ- 
tezza nuova, πρός Αντίθεαιν πρός τό παλαιόν 
τήν fortezza vecchia . Τό αρχαίου τείχος 
τής πόλεως κατίρριψαν οί Αγγλοι έπί τής 
κατοχής,μόνον δέ λείψανου αυτού ησαν αι πυ- 
λαι l’orta Heala. έν τώ Αυτικφ μέρει τής 
πόλεως, αϊτινες όμως καί αΰται έκρημνιοθη- 
οαν τώ 1893. Οί Άγγλλοι έκτισαν καί τά 
δχυρώματα, ’Αβραάμ καί fealvatol’C, έπί τής 
στερεός καί άλλα λίαι Ισχυρά έπί τής νήσου 
Βίδον- Ταϋτα δμως πάντα Ανετράπησαν υπό 
τούτων κατά τάς παραμονάς τής 'Ενώοεως 
τών Ίονΐων νήσων μετά τής Ελλάδος. Εν 

(Συνέχεια· ϊδε προηγούμεταν yv.Uov]

.VK.V ΚΕΡΚΥΡΑ μετά την κατεδά
φια ιν μερικών φρουρίων και τοίχων, 
έλαβεν άλλην έκταοιν και μορφήν 
καί ήδη διαιρείται εις δύο μέρη, την 
παλαιάν πόλιν, παρά την παραλίαν, 
με στενάς Ακανόνιστους οδούς, οπού 

καί τά μικρομάγοζα τοϋ συνήθους έμπορίου 
καί ή Αγορά και την νέον πόλιν. πρός τά με- 
οογειότερα εκτεινομένην, με ωραίας κανονικής 
οδούς και κτίρια.

Ή Κέρκυρα έχει τάς καλειτέρας Απόψεις 
καί άν πορίδη τις την παλαιάν, στενήν καί Α
κανόνιστου πόλιν, ήτις τάς χειροτέρας εντυπώ
σεις Αφίνει είς τους ξένους καί διότι εντεύθεν 
ε’ισερχεταί τις είς την νήσον, όμολογουμένως 
Οά εύχαριστηθή υπερβαλλόντως έκ τής φυσι
κής καί τεχνητής Απόψεως τοϋ ολου μέρους 
αυτής.

ΊΙ Κέρκυρα Αφ' ετέρου έχει ιστορίαν καί 
παρελθόν οΰχί ευκαταφρόνητου καί δέν πρέπει 
νά παρίδωμεν τούτο, πριν ή περιγράψωμεν 
τήν νέαν κατάστασή· της.

ΊΙ Κέρκυρα Αποτελεί μετά τήν Κεφαλλη
νίαν, τήν μεγαλειτέραν τών Ίονΐων νήσων. 
Κατά τήν Αρχαιότητα, έθεωρείτο ώς ή Σχερία 
τοϋ Όμηρου, ή νήσος τών Φαιάκων. Ωνο- 
μάζετο δ’ έπίοης καί Δρεπάνη καί Μακρίς, ώς 
έκ τοϋ σχήματός της. Τό δε όνομα Κορφον, 
δπερ προσέλαβεν έν νεωτέροις χρόνοις, έσή- 
μαινεν. ώς λέγεται, τόν παρά τήν σημερινήν 
πρωτεύουσαν δικόρνφον βράχον, ύστερον όμως 
έπεξετάθη είς απασαν τήν νήσον- εΰρίσκονται 
δέ διάφοροι παρασχηματισμοί τοϋ ονόματος, 
έξ ών έμεινε σταθερόν τό όνομα Κορφού.

ΊΙ νήσος αΰτη κείται κατά τήν είσοδον Αφ 
ενός τοΰ Άδριατικοϋ κόλπου καί Αφ' έιέρού 
τοΰ Ίονίου πέλαγους, χωριζομένη Από τής ά 
πέναντι Ήπειρον διά μικρού στενού πορθμού 
δύο χιλιομέτρων μόλις πλάτους-

Άπό τής παραλίας τοΰ λιμένος ή καί Από 
τής πόλεως ή θέα έιαντι τοϋ στενού τούτου, 
δΤ ου διέρχονται τά είς Ιταλίαν καί Τεργέ
στην προερχόμενα καί μεταβαίνοντα πλοία είνε 
θααμαοία καί ρωμαντικωτάτη καί θεωρείται 
ώς εν τών μεγαλυπρεπεστέρων θεαμάτων τής 
Κέρκυρας.

"Ενεκα τής θέοεώς της ή ώραία αΰτη νή
σος ήτο κατά τους Αρχαιοτάτους χρόνους σπου
δαίος σταθμός διά τό μεταξύ Ελλάδος καί Ι
ταλίας έμπόριον. .11 δέ βορειοδυτικών αυτής 
κείμενοι νησίδες, αϊνινες δέν φαίνεται έχου- 
σαι καί νΰν σημασίαν,κατά τήν Αρχαιότητα ή

τούτοις πάντοτε ύφίσταντοι έτι τά ίχνη τού 
στρατιωτικού παρελθόντος τής πόλεως ταύτης, 
ώς καί ή μνημονευθεΐσα τάφρος καί ή Ιστο
ρική ώραία Σπιανάδα, (Esplanade) ή μεγάλη 
πλατεία τών γυμνασίων τοϋ στρατού, καλου- 
μένη έκτοτε.

Επί τής Ακρας τής ύπέρ τήν τάφρον γε- 
φύρας, ήτις συνδέει τήν πλατείαν μετά τοΰ 
παλαιού φρουρίου, ισταται τό άγαλμα τοΰ κό- 
μητος Σχούλεμβουργ, τοϋ Αποκρούσαντος τούς 
Τούρκους τφ 1716. Τήν δέ Βόρειον πλευράν 
καταλαμβάνει τό μέγαρον, δπερ έκτίσθη διά 
τούς άρμοστάς τής Έπτανήσου, κυκλοτερές δέ 
έν οχήματι Αρχαίου ναού μνημείου, Αναμι- 
μνήσκει τόν πρώτον Αρμοστήν Μαίτλανδ. ’Επί 
τής Δυτικής πλευράς εΰρίσκονται τά μεγάλα 
ξενοδοχεία καί καταστήματα καί γραφεία τής 
πόλεως. Έπί δέ τής Νοτιο-δυτικής γαινίας τό 
ωράϊον κτίριον τοΰ Γυμνασίου καί παρ’ αύτφ 
ο Λνδριάς τοϋ Καποδιστρίου■ ΊΙ πλατεία αυτή 
είναι ό προσφιλής περίπατος τών Κερκυραίων 
καί καθ’ έοπέρας, Ιδία τό θέρος,προσέρχονται 
χιλιάδες κόσμου.

Επί τής χερσονήσου Άναλήψεως πρός Νό
τον τής νήσου καί πλησίον τής θαλάσσης κείται 
ή βασιλική έπαυλις Mon repos, τοΰ Βασιλέως 
μας, μετά ώραίου κήπου καί ανακτόρου, νο- 
τιώτερον δέ τά ερείπια δωρικού ναού.

Επί τής Νοτείας άκρας ΐστατο άλλοτε τη
λεβόλων, δι ου ήγγέλλετο ή άφιξις τών πλοίων, 
έξ ού καί νΰν έτι καλείται ή θέσις al canonc, 
δηλ. Κανόνι-σννειθίζεται δέ περίπατος έως έκεϊ. 
Απέναντι ταύτης λίαν έγγύς τή Ακτή τοΰ σώ

ματος τής νήσου κείται τό νησιδίου, Ποντικά· 
νήοι καλού μ εν ον. δπερ ό λαός θεωρεί ώς τό 
Απολελιθωμένον πλοίον τών Φαιάκων καί εί
ναι θεσις πολύ ρωμαντική.

Ο πληθυσμός τής πόλεως Κέρκυρας Ανέρ
χεται εις 1U-20 χιλ. κατοίκων, μεταξύ τών 
οποίων συγκαταλέγονται καί πολλοί ξένοι, 
Αγγλοι, Ιταλοί καί Τούρκοι υπήκοοι, ώς 

καί^ Εβραίοι, ών ό Αριθμός έσφαλμένως έξογ- 
κοϋται είς 5-6 χιλ. ενώ δέν υπερβαίνει τούς 
2,700.

Τήν επαύριον πρωίαν, Αφού περιήλθον μέ
ρος τής πόλεως. περί τό ξενοδοχείου τής Βε- 
υετιας, ένθα καί ώραΐαι οίκοδομαί καί καλοί 
ω οί υπάρχουσι, μετέβην πρός τήν παραλίαν 

τής πλατείας Esplanade, Σπιανάδας, 
κοινώς λεγάμενης καί είς τό βάθος τής όποίι-ς 
κειιαι τό Ανάκτορου τοΰ Βασιλέως Γεωργίου 
καί μετά τοΰτο ή Ακτή.

Το ανάκτορου τοΰτο είνε τό παλαιόν διοικη
τηρίου, οπερ μετά τήν αναχοιρησιν τώιν Αγ
γλων ανεοκευάοθη καταλλήλως εις Ανάκτορου 
*αι πολλάκις έχρησίμευσε κατά τό θέρος, ώς 
' ιαμονή τοϋ Αυακτος. Τανΰν δμως σχεδόν 
έ/κατελείψίέρ) τό κτίριον φθίνει, ή θέσις έρη-

μοϋται καί βαθμηδόν έγκαταλείπεται ΰπό τής 
Αριστοκρατίας, προτιμώσης τά μεσογειότερα 
ωραιότερα μέρη καί οϋτω τό Ανάκτορου θ’ Α- 
πυμείνη. καταλήγον είς Αρχαιολογικόν μου
σείου. Μεγάλη πύλη έδώ, δεύτερα τις έκεϊ,μι
κρότεροι παρέκει. άλλος διάδρομος μέ στοάν 
δεςιόθεν, εΰρείοι καμάραι Αριστερόθεν, με
γάλη αυλή έμπροσθεν καί μέ οδόν πρός τήν 
Ακτήν είς τό βάθος καί κήποι δεξιόθεν έκεϊ 
πρός τά κάτω μέ υπογείους στοάς καί διαδρό
μους, καί κρεμαστούς βαβυλωνείυυς εξαίσιας, 
Ιδού ή έξωτερική άποψις τών Ανακτόρων αυ
τών μετά τών παραλίων μερών του, ώς έμ- 
φαίνονται παντί ξένο», έπισκεπτομένω κατά 
πρώτον ταΰτα.

ΊΙ Κέρκυρα έδει νάήναι πόλις βασιλική, άν 
όχι Αριστοκρατική, μετά τών ώραίων παρα
κτίων μερών της, τών όντως βασιλικών κτή
σεων της καί των θαυ/ιασίων τοπείων της. Τό 
δέ ήδη έγκαταοταθέν ΰπό τής Αοιδίμου Αύτο- 
κρατείρας Ελισάβετ τής Αυστρίας Άχίλλειον. 
έν τή θαυμασιωτάτη καί περιφήμω θέσει Γα· 
σιοΰρι. έν τώ μέστο πυκνότατου άλσους, γηλό
φων καί κλιτύων, άνωθι ώοαίας Ακτής, πρό 
όρίζοντος καί μαγευτικωτάτης έναντι Απόψεως 
Αποτελεί συμπλήρωμα τής βασιλικής καταγω
γής τής νήσου ταύτης καί δέον Α· αντιρρήταις 
βασιλότοπος νά θεωρηθή ή χώρα αΰτη. Τό 
κλίμα τήςΚερκύρας κατά τό θέρος είναι γλυκύ 
καί Αρκετά δροσερόν, κατά δέ ιόν χειμώνα, 
ίδίοες κατά τούς μήνας Φεβρουάριον καί Μάρ
τιον είναι, ΰγιέσιατον. ήπιώτατον καί πολύ 
ευχάριστου, δι’ δπερ καί προτιμάτι ι Από πολλά 
άλλα ευρωπαϊκά μέρη καί διά τοΰτο προσέρχον
ται έ» ταϋθα πολλοί ξένοι.

II Κέρκυρα μέ τάς πολλάς Αρετάς της καί 
τά Ανεκτίμητα προσόντα της δύναται κάλλιοτα 
νά θεαιρηθή ώς νήσος τών νΰν ΰπεργεία)ν τε και 
έπιγείων θετόν καί ημιθέων, διότι δλοι την 
θαυμάζουσι καί τήν λατρεύουσι καί διά τοΰτο 
καί πάντες σχεδόν οί σύγχρονοι βασιλείς κ ! 
αΰτοκράτορες τήν προτιμώοιν, ώς ευχάριστου 
καί ήσυχου διαμονήν. Δυστυχώς δμως Από 
τιιος παρημελύθη Από τούς ήαετέρους καί άν 
δέν έμεσολάβουν οί £έναι έστεμμέναι κεφαλαί 
καί οί διερχόμενοι έπιβάται, ήθελε περιέλθει 
καί αΰτη είς αφάνειαν καί κι.ταφρόνηοιν. δπιυς 
πάντα τά ήμέτεοα πολύτιμα και προσοδοφόρα 
μέρη ξένοι τά έσεβάσθησαν. τά έξετίμησαν καί 
τά εξεμεταλλεύθησαν.καθότς τά μεταλλεία μας, 
"ι μάρμαρά μας, τάς Ατμοπλοϊκάς συγκοινω
νίας μας. τοΐς σιδηροδρόμους καί λοιπά’ άν 
δέ ή μακαριό τή μνήμη αύτοκράτειρα τής Αυ
στρίας ’Ελισάβετ, δέν έξέλεγε τήν Κέρκυραν, 
ώς βασιλικήν διαμονήν της καί δέν κατεοκεύαζε 
τό περίφημου εκείνο πολυτάλαντον Ανάκτορόν 
της, ιν τή ρωμαντικωτάτη καί Αριστουργιματι- 
κωιάτη τοποθεσία τοΰΓαστουρίου καί άν και ό
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αύτοκράτωρ τής Γερμανίας 1 ονλιέλλμος δέν 
εξηγόραζεν Ισχάτως αυτό, δαπανήσας διά νεω- 
τέραςπροσθήκας και ευκολίας ετερον εκατομ
μύριου φράγκων, ή Κέρκυρα θά ίλησμονεϊτο 
παρ' ήμών τελείως καί τά δύο βασιλικά μας 
Ανάκτορα θά μετεβάλλοντο είς πτηνοτροφεία. 
Ευτυχώς όμως, χάριν τών ξένων, ή Κέρκυρα 
επαναλαμβάνει νέαν ζωήν καί ακμήν, άπαντα, 
τά βαοιλικά κα'ι ήγεμονικά αυτής Ανάκτορα θ’ 
Αντιπροσωπευθονν καταλλήλως καί πρεπόντως, 
πολλοί δέ ξένοι θά ουρρενοουν έ/.άστοτε πλου- 
σιοπαρόχως· ά»' δέ συντελεσθή και το Ισχάτως 
Αρξάμενον παρά τή Ανατολική παραλία μεγα
λοπρεπές καζίνον. είδος ευρωπαϊκής Λέ
σχης, μετά τών παρακειμένων ευρωπαϊκών 
λουτρών, τότε ή βαοιλική αδτη νήσος έσεται 
κέντρον καί ίντευκτήριον Απολαύσεως. νγιείας 
και διαοκεδάοεως, ήσυχο*·  διαμονητήριου διά 
τάς t’»· θορύβω καί τή τύρβη διαβιούοας υπάρ
ξεις και τύπος Αναρρώσεως πάσης Αδυναμίας 
και ψυχικής διαταράξεως.

Λιέμεινα ενταύθα επί ίφθήμερον, κατανα- 
λώσας αυτό είς ίπισκέψεις τών διαφόρων Αξιο
θέατων καί Αξιοπεριέργων μερών τής νήσου, 
τοΰ Κανονιού. ’Αχίλλειου. Moil Repo» κτλ· ώς 
καί τιιων προσωπικών μου φίλων καί συνδρο
μητών τήςαΦύοεωςΚοΙον τοΰ κ·Κ .Άσπιώτου, 
Ιδιοκτήτου τοΰ μεγαλειτέρου γρωμολιθογρα
φείου τής ’Ελλάδος, τον κ. Μαρκορα,, ποιη- 
τοΰ, τοΰ κ. . 1.Βλάχου,Λιεθευντυΰ τού ’Εκπαι

δευτηρίου ιιΚαποδίστριας», τοΰ κ. Γ. Σκάρπα, 
εκ τών καλειτέρων δικηγορίαν τοΰ τόπου, τοΰ 
κ·’ΙΙρ· Ιίαπαδάτου, μεγαλεμπόρου, τοΰ κ. Στ. 
Λάμπρου, βιομηχάνου, τοΰ κ. J. Κοτζονάνου, 
διευθυντοΰ τοΰ Γυμναοτηρίου καί χημικού, 
τών κυρίων Φερεντίνου καί Γ Ι’ηγανΰ, Ανυ
φαντών τοΰ Τηλεγραφείου καί Ταχυδρομείου 
καί διαφόρων άλλων. .

Τήν επαύριον πρωίαν μετέβην προς ίπίσκε- 
φιν τοΰ κ. Άσπιώτου καί ιών φημιζομένων 
περίφημων χρωμολιθογραφικών καταστημά
των αυτού, τών όποιων δλίγοι όμολογουμένως 
δμογενεΐς γνωρίζομεν τήν σπουδαιότητα καί 
σημασίαν και ολίγοι, αν όχι ούδείς θα περιέ
γραψε καί διεφήμισε τήν εθνικήν αυτών δρα- 
σιν καί οημαντικότητα, καθόσον καί ολίγοι 
γνωρίζουσι τά έργα, άτινα ίκτελεϊ καί ιςετέλε- 
σε·Μόλις δ’ ισχάτως ήρξαντο ήτε Κυβέρνησις 
καί τινες Τράπεζαι παραγγέλλουσαι εκεί σπου
δαίας χρωμολιθογραφικάς ίργασίας. μετοχάς, 
λαχεία τοΰΣτόλου κτλ Άλλά και ίγιο ίιόμιζον, 
δτιθά εΰρισκον ίκεΐ άπλοΰν καί μικρόν χρωμο
λιθογραφικόν κατάστημα,κατώτερον ή εφάμιλ
λου τών Αθηνών. Αλλ’ δταν είσήλθον είς τάς 
πολυαρίθμους καί ευρείας αυτού αίθοιοας, καί 
διαμερίσματα, Ανώγεω καί ϊοόγεω, καί είδαν, 
δτι ολόκληρον σχεδόν τό τέως μεγαλοπρεπές 
οίκοδόμημα, τής άλλοτε Ακαδημίας μας ’εκεί, 
εχει καταλάβει ή πολυδαίδαλος και ποικίλη ερ- 

γοσία τών πελωρίων έκείνων βιομηχανικών 
εργοστασίων, Ιξεπλάγην και ίβιαζόμην νά ΐδω 
τόν διευθυντήν καί ιδιοκτήτην αυτών, δπως

Ο Ζ. Κ. ΑΣΠίηΤΗΣ

δπό καρδίας τώ σφίγξω τήν χεϊρα καί τδ>· 
συγχαρώ.

Τόν κ. Άοπιώτην προσωπικώς δέν ίγνώ- 
ριζον, μολονότι διατελεΐ συνδρομητής τής Φύ- 
σεως πρό δεκαετίας και Ιφανταζόμην νά ΐδω 
Ανδρα γεγηρακότα ίν τή ίργασίφ, τή φροντίδι 
καί τώ καμάτω, άλλ’ δίαν μετά τάς άπαιτου- 
μένας ίν τοιούτω σπουδαία» καταστήματι δια
τυπώσεις, εισήχθην είς τά γραφεία, δπου δέν 
Ιφαίνετο ό διευθυντής καί είτα είς πολυτελή 
αίθουσαν, ένθα ώραϊαι εικόνες ίστόλιζον τά 
τοιχώματα καί μέγα πολυάσχολου, ώς έκ τών 
πολλών ίπ’ αυτού έγγράφων γραφεϊον. μετά 
τών πέριξ εδρών του κατελάμβανε τήν δεξιάν 
πλευράν, ήννόηοα Αμέσως,ότι δέν ευρισκϋμην 
ίντός συνήθους 'Ελληνικού. Αλλ' ούτε καί ευ
ρωπαϊκού εργοστασίου.

Έκάθισα παρακληθείς ν' Ανιιμείνω ίπ’ δλί- 
γον τόν πολυάσχολον διευθυντήν και ίδιοκτή- 
'ην,παρατηρών ίν ταύτώ τάς πέριξ μου ωραίας 
τίκόνας, δτε προσέρχεται μετ’ δλίγα λεπτά ο- 
λως χαρίεις, μειδιών καί ζωηρότατος δ κ. Κ. 
Δοπιώτης, πλήρης σφρίγους και νεότητας 

*αί σφίγγω,· μοι τήν χεϊρα,προτείνει κάθισμα 
παρά τώ γραφείω του.

Ό κ. Πρίντεζης, διευθυντής τής Φύ· 
°ιως. μΟί λέγει,χαίρω πολύ οπού μας ίπεσκέ- 
νθητε. Αλλά νά μάς ουγχωρήτε. δπου σάς ε- 
>ταμα νά περιμένετε. Ήξεύρετε Από ίργασίας.

— Ά, ναί,Αλλως τε, ίλαβον καιρόν νά ίξε- 
τάσω αυτός τάς ωραίας εικόνας...

— Σας Αρέσουν. Τότε χαίρω, διότι είοθε 
καλλιτέχνης καί φιλό/ιουσος.

— ζ1έ>· ίπίοτευον, αν δέν εβλεπον, οτι ίν 
Κερκύρα υπήρχε τοιοΰτον βιοτεχνικόν καί καλ
λιτεχνικόν ίργοστάσων. (Ακολουθεί)

-o&t-

Ώραΐον και εϋκολον πείραμα τοϋ κέν
τρου τί/ς βαρύτητος.

τού; 28
όριζον-

Λ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ πρό; τοΰ κέντρου
iu τζ,ς βκρύτ·/)τος εισ· πολυάριθμα κζΐ ποί

κιλα. Τό ίε προκειμενον ένεργείτζι Χ ' 
σών τοΰ ίομίνου, ώς έξης ;

Πρόκειται νά συγκρατήσωμεν κζΐ 
πεσσούς τοΰ ϋομίνου έπί ενός τοιούτου όριζον- 
τείου, ώς ίείκνυται έν τω κάτωθι ημών σχή- 
αατι.

ΙΙρος εύκολίαν τοΰ πειράματος άρχίζο'ζεν τήν 
τοποΟέτησιν ώς ακολούθως ;

Ηετομεν τρεις πεσσούς κζθέτως και παραλ
ληλίας άλλήλων, επ αύτών θέτομεν όοιζον-

τειως ενα πεσσόν, έπ’ αύτοϋ δέ δύο. ειτα 
τρεις, τέσσαρα; κζΐ ουτω καθ’ έξ·7.:, ώς έ μ- 
φζίνεται έν τώ σχήμζτι μέχρι τοΰ 26 πεσσού. 
’Αφζιροΰμεν δέ τότε επιτήδεια»; τού; δύο έζζ- 
τερωθεν έκ τών τριών ζρχικώ; καθέτων κά
τωθι πεσσών, ού; θέτομεν ζαΐ τούτου; έπί τ·η; 
κορυφνί; Υοΰ οΐζοδομήμζτό; μας κζΐ οΰτω; 
άπολζμδάνομεν εν σύνολον συστήματος, έρειδο- 
μενου επι τοΰ κέντρου τη; 'Οζιύτητο; κζΐ πολύ 
ωραίου φζινομενικώς.

Φ· Π.
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7.ΧΙ μζγευτικωτάτχ, υυνΛ? δεσει, εν 
μέσω λόοων κζί πεύκων, κε-.τζι όε 
‘κζϊ έπί τχς Ίε?ζς ίτ.' ΆΟχνών εις 

ζ) Έλευσϊνζ πζλζω’Βεν λεγοαενχ; ο«ου. 
ΙΙεεΙ τοϋ ένόαχτος Δζφνίου ύπάοχουσι όια-

* » τ λ _ϊ. r.-ri rr*/STILE —

Ο ΔΑΦΝ10Ν άπέχει we?l τάς Wo 
ωοα; των ΆΟχνών, έν λζαπιοτζτν)

•-J .?ν*1  «ΜΡ —s
I 1

s :r έ·
I I
L---

TSr? U.S.VW Λ<γ—■ ---- , . _
’καΐέπΐ τΖς Ίε?ζς άπ’ ΑΟχνωνει; 

ζ) Έλευσϊνζ πζΔζωΒεν λεγοαενχ; οόου. 
ΠεεΙ τοϋ ονόμζτοί Δζφνίου ,ύπάρχουσι Jhz- 

οοροι είκζσίζι ών πιΟζνωτε^ζ εινε, οτι σχ-..,ε 
ίζ'ι μετά τ·7.ς Ιεο.ς
()ί δέ Φίάγκοι οΐτινες κζτε-.χον άλλοτε (l~b<5) 
τχν Μονχν κζί ένετζψιζζοντο έν τω νζφ> οι 
δοϋκε; τών ΆΟχνών, έκάλουν ζυτο DeliinO 

x Dalphinct. 

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΔΑΦΝΙΟΥ ΩΣ ΕΙΧΕ ΠΡΟΤΕΡΟΝ 
Λίίστορικζί πλχ?οφο?ίζι περί τΐ; Μον?,;

οΟκνουσι ο.έ/=ι τοϋ 1412. ψα-.νεται W, οτι 
αετά τχν ζλωσιν τών ΆΟχνών, υπο Μωζαε) 
-Οϋ IV. άπεδόΟζ πζλιν τοΐς όοΟοδοςοι;. 

■ Τώ 1776 οί Spoon καί Wheler επετκε 
οϋτ,σζν τό Δζονίον καί εύρον τχν Μονχν σχε
δόν ένκζτζλελειμμένχν ούτω όε ευ.ε-.νε μέχρι 
-οϋ 1780. οτε κζτέφυγεν εκεί ό μχτροπολ-,τθ. 
ΆΟχνών ΒζρΟολομζΙος, απειλούμενο;
Τώρω.. Μ'

f. Μονά άκα-ήν τινζ, διότι ζνζφε.^.ζ. 
ώ.-ιζοζ χγούμενο; τοϋ Δζψν.ου Ιΐζρθενιο; 

τώ 1788 κζί 1780, ώς κζλλιεργχσζ; τζ κτχ- 
ν,ζτζ τΖ; Μον?.;. Άλλά έν ετει I 8’. 1 εκυρι- 
εύ')ζ ύπό τών Τούρκων, κζί έπ·7,λθεν x εντε/.χ; 
έιχμωσι; τχ: ΜονΖ.ς καί μερικχ κζτζττιοψχ 
-οϋ νζ-.ϋ. Τέλος δέ άπό τοϋ 1883—188.; 
έτους X Μονά, έχιχσ-.αευσεν ώ; ψρενοκοαείον κζι 
-οϋτο συνετεχεσεν έτι περισσότερόν εις τ«ν 
κζτζστροψχν τών ώρζίων τΖ; «Ιυζζντινχς τεχ-

• νχς ανχαείων τοϋ νχοϋ. . _ ,
Έπισκευζί γενόαενζι τώ 1888 ζπεοχσζν 

υ.ζλλον >λζ6ερζί κζί σεισμοί κζτζ τχν H» 
‘κζί 12 Ίζνουζιίου 188'.) έζχμ’.ωσζν σπου- 
δζ-ως τά ένζπομε-νζντζ ολιγκ λε-.νζνχ- χλλ

άπό τίνος νοόνου κζτζξάλλονται ένέρ; ειζι κζ 
-εριεαώΟχσχν ?,τε χτο δυνατόν, έπισκευζσΟεν- 

-ος καταλλήλως τοϋ νζοϋ.
Όνζός τάς Μονχ; είνζι έργον του όεκζ.ου 

περίπου ζίώνος, είναι δέ εν τών διζπρεπεστε- 
οων μνχμείων τχς βυ^ζντινΖς τεχνχς εν Α- 
>ζδι'. Ιδιαιτέραν δέ άξίζν εχουσι τζ μωσζ.κζ 
-?ό πάντων, τά έν τώ Βάλω (Ίχσοϋς οΙΙζντο-

Έπί τχ; Βέσβως τζύτχς τό πάλαι χγε’·?ε·° 
τό ΙΙύΒιον, νζος τοϋ Ά^ωνος,ου ετι
σώζονται έν τώ νάρΒχκι κλπ.του νζου « Μονής.

■ΗΟέσις διζκρίνεται έπί φυσικ·?! καλλονή, 
Γ-,χνζ-ίζουσζ δίοδον κζί κοιλάδα μετζςυ των 
λίοων τοϋ Αιγάλεω, κοσμουμενχν 
ούς κινεί ζκζτζπζύ,τως δροσιζουσζ ζυ ζ κζι 
φχμιζοαένχν διά τό ύυχρότζτον κζι διζυ,^.ζ 

τον ύδωρ. .. , ·
’Ενταύθα προσέρχονται ιδ·.ζ .ΛΖ'^ ’

πο^οί ξένοι καί οίκογενειζι προς ε...σ/.^iv -
ζνζψυχάν. φ Π

-3®*»

irm τπο τηκ τεφραπ
ί/'ίΐ

··»Λ ΥΤΟΣ Χ«* ΑΥΤΗ. ’Efr.U^C<ί ··’-·ί- 
dra. »·'- Χ«1_ '•’Ρ"1''

·„ίΓό.. tiir -hv.-v a.™ -"«’<>-■ ;<·'** ; 
«-·ν««ι >■-< ίΊ'Ί“·.ι ‘Ί· Λ' !' ' '·■

.τ,,ΛΪ r<i tnr ',Λο'· ' 1
,„,ν1·ί1 ιί<· ».<4ι·Γ'<ί-· «-«--H.K.r.

«ί-τ-σ «.τ1Γ((ώίως «ΐς όκο-ΐογι-·* X"‘
iltu ιΐ·: ίποχώρησ»*·

Λντό'ς. (όλίγον ζωηροτεοον). Ναι, ty>, 
με^βϊλα δέ γνώμην. ..8fev Οκέητομαι πλέον 

ΠΤΛύΓΧ(μέ ' ποοιίποιητήν άδιαί-οοίαν καί 
οίίαοα ποόσκαχρον έπ’ αύτοΰ ?λέμμα).Καλλί- 
τεοον, δέν Οοϋ τό είπα και έγω:

Αύτός. Ναί. αΖ.λά...
A ' τ ό ςΤΝάά δέν μού είπες έκατοντάκις, 

Ai^·WSftXΛ*·  .·&

SSSSsss w= 

ταμάχητος.αν οχι όοιότικη.
1 ύ τ6 ς.ΝΤα6τΓ1ηε^ωα νά ζητάδω έπιάύ-

μως τήν χεΐρα μιας δεύποινίδος, τΛν όποίαν 
μοϋ Ουνιδτοϋν, δτι Οά μοΰ κάμτι όλιιν τήν 
εύτυχίαν μου.

Αύτή. (πειραχθεΐΟα). Σάς Ουγχαίρω καί Λ 
άπόφαΟίς Οας μοϋ είναι εύχάριδτος Καί ένώ 
είς τάς 5 άκριόώς λέγεις, ότι μ’ άγαπας, είς 
τάς 5 καί 5’ νυμφεύεσαι έτέραν I

Αύτός. "Οχι. Τό άληθές εΐνε, δτι θελήσας 
χθες νά όέ ϊδω μόνην, είχα άποφαόίόει νά όοί 
έκφράόω έπιθυμίαν, ίιν πρό καιρού εϊχον έν 
τώ νώ. Καί μάλιΟτα, όταν Οέ έπανεϊδον, ή<5- 
Οάνβην έτι μάλλον αύξανόμενον τόν πρός Οέ 
έρωτά μου. Καί έκαμα, είδες, τήν άπόπειράν 
μου καί ϋοϊ έπρότεινα.... άλλά ιίρνήθης. 
"Ηδη τετέλεότατ, μή όμιλώμεν περί τούτου... 
πλέον.

Α ύ τ ή, (ζωηρώς). Ναί, μή όμιλώμεν πλέον 
ίόκεπτομένη πρός ότιγμήν). Καί ή δεσποινίς, 
παρακαλώ, ονομάζεται;

Αύτός. Δεσποινίς Έρικέτη Διόούρ. 
Αύτή. Ά ! (όκέζης) Είναι ωραία.........
Α ύ τ ό ς. "Ολοι τό λέγουν.
Α ύ τ ή. (γελώόα ίσχυρώς). Ξεύρω, όπως καί 

άλλοτε ζητείς, παρηγορίαν άλλου.
Αύτός. (σιωπά άγανακτών μετ’άποστροφι- 

κης κινήσεως τής χειρός).
Α ύ τ ή. (έπιδίδεται εις τό κέντημα). Δέν 

φημίζεται όμως έπί νοημοσύνη.
Αύτός. Φημίζεται έπί άγαθότιιτι
Α ύ τ ή. Τάλαινα.μικρά μου !
Αύτός, Πώς; διατί, παρακαλώ, τήν ονο

μάζεις, τάλαιναν μικρόν σου ;
Α ύ τ ή. Διότι θά τήν άναγκάσι.ις νά ζέρη 

τήν δρόσον τών άπαιτήσεων τής φαντασιώ
δους καρδίας σου καί Θά τρέχι,ι κατόπιν τής 
έλπίδος, ύποφέρουσα καί βαρυδαιμονοϋσα......
όπως τόσαι δλλαι !

Αύτός. Σέ ευχαριστώ καί πάλιν ! είσαι 
άληθώς θαυμασία καί άνάλγητος δι’ έμέ !

Αύτή. ’Αληθώς, Λ άνάγκη τής παραστά- 
σεως τοΰ βίου έν όμοίαις περιότάσεΟι φέρει 
άλγος είς τήν ζρυχήν.

Αύτός, (σκωπτικώς). Ή ζ-υχΛ. ναί, άλγεϊ, 
άλλά ό βίος έν τούτοις παρέρχεται καί...

Αύ τ ή. (’Εξακολουθούσα τήν Ιδέαν της). Καί 
ό άνήο περιέρχεται είς τόν γάμον μέ τήν καρ
διάν καταβεδλημένην, κενός έντυπώόεων. καί 
βαρέως τρωμένος τό αίσθημα (’Ενώ αύτός υπο
κλίνεται έκάστοτε) καί τοϋ παραδίδοι ν. μετά 
τής όυγκαταθέσεως βεβαίως τοΰ κόσμου, δεκα- 
οκταέτιδα νύμφην, άγνήν καί άσπιλον, πλήρη 
δρόσου καί αρώματος, κόρην ενέλπιδα, ίϊτις 
νομίζει, βαδίζουσα φεΰ ! είς τήν ευτυχίαν.καί 
ήτις τάχιστα Οά ίδι.ι, ότι τό άνθος τής τρυφε- 
ρότιιτός της ταχέως ώχρίασεν ϊνα μοιραίως μα- 
ρανθή έν πεοιδάλλοντι διεφθαρμένη.ώς έκ τών 
πολλών Αναθυμιάσεων.

Αύτός. (μετ’ειρωνικής έμφάόεως). Ναί, 
καί ιδού.Κυρία μου. δύο χιλιάδων χρόνων ύπό- 
Οεσις! μετά μικράν σκέζ-ιν) θά ςυγκινηθμ πολύ 
Λ Δεσποινίς, μανθάνουσα τό πολύ περί αύτι'ις 
ενδιαφέρον σας... άλλ’ ήσι-χεΐτε, κυρία, θά 
σάς ευχαριστήσω, ©ά πράξω δέ ύ,τι μοΰ είναι 
δυνατόν τιμίως καί ενόυνειδήτως (μέ έμφα- 
σιν) όπως καί σείς διά τήν εύτυχίαν της.

Αύτή. (ύζιοϋσα τούς ώμους καί αγανα
κτούσα, ϊνα μή άπαντήση). Καί είναι λοιπόν 
πλουσία ;

Αύτός ’Αρκετά.
Αύτή. Ό πατήρ της καταγίνεται εις τό 

L έμπόριον τών σιτηρών; δέν είναι άληθές;

Αύτός. Είσθε κάλλιότα πληροφορημένη,
Αύτιί, (μετά τίνος κακεντρεχείας), Δέν 

έχει άναμιχθή είς κάποιαν δυόάρεστον ύπό- 
θεσιν στρατιωτικών προμηθειών;

Α ύ τ ό ς. Σάς συγχαίρω διά τό ένδιαφέρον.
Α ύ τ ή. Ό,τι λέγω είναι άποκλειστικώς τού 

συμφέροντός σου. Καί έπί τέλους. Ή οίκογέ- 
νειά σου χαίρει τιμήν καλλίστην. Έχεις δέ 
πίστιν Απεριόριστον σχεδόν. Καί νομίζω, ότι 
ήδύνασο νά κόμης έκλογήν καλειτέραν.

Αύτός. (διαμαρτυρόμενος). Έν τούτοις 
έκ τών Ανακρίσεων ονδέν έπιόαρυντικόν προέ- 
κυζιε κατά τοΰ κ. Διβούρ.

Α ύ τ ή. Αί Ανακρίσεις ούδέποτε άκριδές τι 
Αποκαλύπτουν, είς τοιαύτας ύποθέσεις (μετά 
μικράν σκέψιν).’Π μήτηρ της φαίνεται καλού 
Εξωτερικού.

Αύτός. Ναί, καί μοί είπον, ότι είναι πολύ 
καλή γυνή.

Αύτή ’Ολίγον όμως «έπαρχιακή».
Αύτός. Δι’ αύτό δέν ένδιαφέρομαι.
Α ύτή. Ναί; άλλά δέν δύνασαι νά τήν επι

δεικνύεις.
Αύτός. "Εχει Ακόμη δύο άδελφούς. . καί 

θειον, άφού Αρχισες....
Αύτή Ναί, έχει καί έξάδελφον.
Αύτός. Τί έννοεϊς μέ αύτό ;
Α ύ τ ή Τίποτε
Αύτός. Πολλά είπατε καί νομίζω, έχω τό 

δικαίωμα νά σάς είπω νά έξακολουθήσητε.
Αύτή. Καλώς, λοιπόν, φίλε μου, μάθε, θά 

κόμης τόν άνοητότερον γάμον τοΰ κόσμου. 
"Εχεις πολλά έλαττώματα, άλλά σέ ένόμιζον 
νουνεχή. Ήδη άρχίζαι νά όκέπτωμαι,δτι ήπα- 
τώμην.

Αύτός. Άλλά σύ αύτή μοί ώμίλεις πολ- 
λάκις εύνοίκώς περί αύτής.

Αύτή. Πραγματικώς...λόγια όμως τού άέ· 
ρος.. Άλλ’ήδυνάμην έγώ ποτέ νά όκεφθώ, ότι 
σοόαρώς θά προέδαινες είς γάμον ; Μάθε λοι
πόν καί ότι μεταξύ τών δεσποινίδοιν, αΐτινες 
έχουόι τάς σχέσεις μας,είναι μία,ίϊτις διακρί- 
νεται έκ τού Αμφιβόλου αύτής πατρός, τής 
γελοίας αυτής μητρός καί ένός σκανδαλώδους 
έρωτος... καί αϋτη άκριβώς είναι έκείνη, τήν 
όποίαν έξέλεξας.... Άναμφιβόλως, λοιπόν, 
άγαπητε μοι, κατεβαίνεις πολύ.

Αύτός. (έν ύ··χρότητι). ’Αγαπητή μου 
φίλη, εύρίόκεσαι έντελώς έν τώ άδίκω. μεγα
λοποιείς κατ’αρέσκειαν τάς κακεντρεχείς περί 
αύτής διαδόσεις όου και είναι προφανώς άδι
κον καί ποταπόν νά έκφράζεόαι οϋτω.

Αύτή. (ψυχοώςΐ. Δέν δέχομαι ούτε μαθή
ματα,ούτε συμβουλάς σας.

Αύτός. Όπως αγαπάτε (μετά σκέύιν) Φαί
νεται,οτι τό τέϊον δέν μοΰ έκαμε καλήν διάΟε- 
σιν, είχα δίκαιον νά μή τό Αγαπώ

Α ύ τή. (προθύμως). Είσθε έλενθερος άλ
λοτε νά Απέχετε.

Αύτός. (εγειρόμενος). Ό καιρός φαίνεται 
καλείτερος. Μοΰ Επιτρέπετε ένα περίπατον 
πρό τού γεύματος ;

Αύτή. Σάς παρακαλώ.
Αύτός, (όρθιος παίζων μετά τών ρόδων 

τής Ανθοδέσμης). Βλέπω μέ πολλήν έπιτη- 
δειότητα τακτοποιείτε τά άνθη' (μετά μικράν 
σιωπήν), ©ά σάς στείλω αύριον ώραΐα ρόδα, 
όπως άλλοτε, άν μοΰ έπιτρέπετε

Αύτή. Άνωφελώς, άφοΰ έχετε άλλον καλεί-
τε^ον προορισμόν.
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Αύτός. (ψυχρότατα). Όπως Αγαπάτε... 
Χαίρετε. , .

Αύτή. (χωρίς νά ύι'^ώόηι τήν κεφαλήν απο 
τοΰ κεντήματος). Χαίρετε (Αύτός τήν πλη
σιάζει, Αλλ’ αΰτη δέν τώ δίδει τήν χεϊρα. κατ 
διευθύνεται πρός τήν Ούραν πρίν δε άπελθη, 
στρέφεται καί τήν παρατηρεί έπί μακράν. 
Αΰτη νομίσαδα, ότι άνεχώρηδε, λαμβάνει την 
κεφαλήν διά τών χειρών της καί κλαίει σιωπη
λής. Αύτός τότε βλέπων αυτήν οΰτω,προσμει
διά ευχαριστημένος και έρχεται όπισθέν της 
Λσύχως).

Αύτός, (μέ ύφος έλαΦρως σκωπτικόν). 
Τότε άναντιρρήτως δέν γνωρίζετε τί είναι 
ζηλοτυπία I _

Αύτή. (πειραχΟεΐσα έπί τμ άποοσδοκητω 
παρουσία του). "Αχ! άφήσατέ μεΙ... 6>ρκί- 
σθητε λοιπόν νά μέ κάμητε ν’ Αλλάξω χαοα-

Αυτός, (χαρίεις). Τό είπες... Ωρκίσθην 
ναί, νά σέ κάμω ν’άφήάμς τόν παλαιόν χαρα
κτήρα Pou. "Α ! ήτον ωραίος ό χαρακτήρ σου 
αύτός, λοιπόν ! δυσπιστία παντός καί πάντων ! 

Α ύτή. Ή Δες Διβοήρ θά σάς παρηγορήάμ. 
Αύτός. "Η Αις Δι?ούρ εύρίόκεται είς τήν 

Οέσιν της καί τήν λατρεύουν. ’Εγώ δέ βεβαίως 
τήν εκτιμώ, (τήν πλησιάζει πρός το ούς της) 
άλλά... άλλα δέν τήν άγαπώ (έπιμένων) ούτε 
έδωκα λόγον νά τήν νυμφευθώ.

Α ύ τ ή, (άνασκιρτώσα) Είπες ;
Αύτός. Είπα, ότι λατρεύω τήν δεσποινίδα 

Διβούρ, άλλά δέν θά τήν νυμφευθώ.
Α ύ τ ή. Είσαι θαυμάσιος καί μέ έκπλήτ- 

τεις· __ . .
Αύτός. Δέν έκπλήττω ουδένα, είμαι εις 

Απλούς έρωτευμένος. (Μετά τρυφερότατος). 
Δέν ίιννόησες λοιπόν, ότι ι’ιθέληάα νά μάθω, 
έάν ύπό τόν σωρόν τής τέφρας, όπου φαίνεται 
εύρίσκεις εύχαρίάτηάιν νά έγκλείης τήν καρ- 
δίαν σόυ, ύπίϊοχεν έτι μικρός, πολύ μικρός 
σπινθήρ. τόν |όποΐον πρό τοάούτου χρόνου 
Αναζητώ ; ΈΦύσησα λοιπόν καί ό σπινθήρ 
άνεφάνη (ένώ αΰτη διά σημείου διαμαρτύρε
ται) Ώ ! μή, μή διαμαρτύρεσαι, συνελήφθης 
έπ’ αύτοΦόρω,' ό σπινθήρ ύπάρχει καί οί 
οφθαλμοί σου σέ έπρόδωκαν.

Αύτή. Είσαι κοΰφος, μωρός, κενόδοξος 1 
Αύτός "Ας είμαι, δικαιωματικός όμως. 
Α ·’ τ ή. Διατί δικαιωματικός, παρακαλώ : 
Αύτός. Διότι εΰρον τό μυστικόν καί δή 

μετά κόπου ν’ ανοίξω τήν καρδίαν σου. παρά 
τόν έγωϊσμόν αυτόν καί τήν μνιιάικακίαν σου. 
"Ηδη μέ κατέστησες τόν εύτυχέστερον τών 
ανθρώπων, διότι μοί έκαμες τήν εύαρεάτοτέ- 
ραν σκηνήν τής ζηλοτυπίας Καί όταν είναι 
τις ζηλότυπος, είναι διότι...Αγαπά. . Γνωρίζω 
ήδη τήν καρδίαν σου.

Αύτή. (έπιμένουσα Ακόμη, καί έτι μνησί
κακος). Καλέ τί λέγεις καί ύστερον:

Αύτός. Ύστερον ; ύστερον άπό τήν ζηλο
τυπίαν ή Αγάπη καί ύστερον άπό τήν Αγά
πην, ό γάμος Οΰτω τελειόνουν αύτά τά πράγ
ματα έν τώ κόΰμω.

Αύτή. Όχι Είς τάς κωμωδίας.
Λυτό ς. *Η  ζωή μήπως δέν είναι κωμωδία ; 
Αύτή, (άφωπλισμένη, τείνουάα τήν χεϊρα 

της). Είσαι πάντοτε Ανυπόφορος.
Αύτ ός. "Εως έδώ, ήδη δέ ώς θά ίδμς, δέν 

θά είμαι πλέον. Θά είμαι έν όργανόν σου.
Αύτή Φύγε’ έχω Ανάγκην νά μείνω μόνη.

Αύτός. Τό βλέπω, θέλεις πάλιν νά κλαύ- 
σμς. Ές αύριον λοιπόν.

Λ ύτή. Είς τό τέϊον όμως.
Αύτός. Εύρίσκεις, δτι δέν ύπέρερα είάετι 

ά οκετά δι’ έσέ ;
Αύτ ή, (μειδιώσα) Τότε.... όπως θέλεις..·.
Λ ύ τ ό ς, (Χαιοετών διά τής χειρός.) ’Ιουλία 

μου, χαϊρε, είσαι ήδη ό άγγελος μου.
Αύτή' (Καλύπτουάα τό πρόσωπόν της, 

κλαίει )
Ρους

—Οί^Ο-ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΠΪ2ΣΕΙ2
Αί αι·(<Λ·η·.1«1

’Οσάκις σί; ζητεί τις συμβουλήν. αποφεύγετε να δω- 
σήτε τοιχύτην διότι, ιστέ βέβαιοι, οτι δεν θά τήν,πρχγ- 
«,χτοποιήση. Όπότχν δέ σείς θέλετε νά δώσητε εις τινα 
‘συμβουλήν καί ένδιαφέρεσθί νά τήν πραγματοποίηση 
τότε δώσατε αΰτώ ι χύτην, ύπό τύπον αίρεσεως./ εγοντε; 
αϋτώ : « Έάν έπραττε; ούτω, πιθανώς νά εκεροιζε; την 
ύπόθεσιν· ζτλ. Έστέ βέβαιος έννενήζοντα τοΐ; εκατόν, 
ότι τότε θ’ άχολουθήση τήν συμβουλήν σας.

Οί <Γ<ω.Ή|.?οΙ

Φοβού του; σιωπώντας ζαΐ δή τού; μή γνωμοδοτοΰν- 

τχ; εις τά; ίχφερομένχ; ιδέα; σου, καθόσον αχριοω; την 
έπίκρισίν των θά διαζοινώσωσιν εί; του; εχθρού; σου. 
οίτινε; οΰτω 0ά εύρωσιν αφορμήν νά σέ σχωψουν χαι 

κακολογήσουν.
Οί

Τούτου; μή φοβιισθί δ·.’ δ,τι χαί όσα σας λέγουσι, 
καθόσον ό αζούών πολλά κουράζεται χαι ό κουραζομε- 
νοςτόν παρόντα καί ούχΐ τόν άπόντχ μισεί.

ΓΝ ΩΜΙΚΑ
Ή άτζιζξίζ κζ· ή'.εμίζ τ?.; VV.’ii , *”'■ 

ίώοον σπάνιον ζζ· ζνε/.τ-.μ’/,τον, χορηγημένου 
ύπό τοΰ Πλάστου, ώ; ζμοιβή έζπληρωΟεντας 
ήδη ίεροΰ έπί τή; γή; ζζΟή/.οντο;.

Ί) ζί^ι'ο: ε·νζ·. όμολογουμένω; τό με·.·ιστον 
πεοτέρημζ τή; ζζλλονής, έλ.λείύει τής.ίποίζ; 
ζυτη ζζτζοιίζζε·. τήν γυνζΐζζ ε·.: τον βοροορον.

>*■*
Έπιδιώζων τι; τήν ζπβζ.τησιν γνώσεων, 

λησμονεί τό σώμζ του' έπ·.διώζων την ’/.>·?>■·*·  
λησ'αονε7. τήν λύπην ζζι τού; πόνου;’ επιάιω- 
ζων'Χέ τζ; διζσζείάσε·.;. λησμονεί τό γήρζ;.

Δ;ν ποέπει τι; νζ ίζπζνζ τζ χρήματά του, 
πάν'ή λάϊή'ζύτζ εί; χείρζ;. Ού3έ πρέπει νζ 
ίζνεϊζετζι,'πριν ή ζσφζλ.ίσγ. τόν τόκον.

>*-<

Έάν τι; έγνώριζε τί λέγουν οί ζλλοι περί 
ζύτοΰ, ή φιλίζ Οζ ήτο πολύ σπζνιωτέρζ.

Ρους

Δ. Π. ΚΩΣΤΩΦ
ΥΠΟΠΡΟΞΕΝΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΝ ΘΕΟΔΟΣΙΑ

ι.τισ-«.λώι·ιτ<>· Ζχ Htoiiwhir. :]

Α ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ δέ. οτι δι’ 
ήμας τού; γνησιωτάτους καθ’ 
εαυτοί "Ελληνας, τού; ζχτοι- 
κοΰντα; ενταύθα, ό υποπρόξενος 
μα; κ. Ιίωστώφ είναι όχι μόνον 
χρηπμώτχτος πάσιν ·}.·μ, άλλα 
ζαΐ πολύτιμο; παράγων δΓ έν 
γένει τά έθνΙχά μας ζητήματα 
ΙΙιστεύσατέ με δ·. ότι πέντε; 
ενταύθα καί ρρονοΰμεν ζαΐ όμο- 
λογούμεν, οτι ζαλειτίρα εκλογή 
τη; ελληνικής Κυβερνήσει,»; δέν 
ήδυνάτο να γίνη, τή; πρό τριε
τία; γενου,ένη;, τοΰ διορ^'μοΰ 
οηλονότι. ώ; ύποπροξένου. άμι
σθου έν Θεοδοσία, τοΰ άγαπη'τοΰ 
τοϊ; πασι ήμών ζαΐ άςιοσεβζστου

ζ. Δ. Π. Κωστώφ,
Το περιεργότερον όμως είναι τό έξής ;

Ι κ τή; πείρα; είναι γνωστόν, οτι οσοι έζ τών’αο- 
γενων γεννώντχι ζαΐ έζπχιδ-ύοντχι έν τή ξένη (έν Ι’ώσ- 
σι^προ πάντων) εζαυλίζοντχι ■!; τοιοΰτον βαΟαόν ut- 
'/Ζλ.7'Υ"Τμου. ώστε γίνονται φοβεροί διώζτζι χύτ'οΰ. Εί; 
τον ανορα. τούτον όμως παε’έλπιδχ δεν συμβαίνει τοΰτο, 
χαΟοσον μοΛονοτι, εγεννήΟη καί άνετράυη έν τή ξένη, 
απο γον-ι; εντοπίου; καί κατάγεται άπό' προπάτοιο; έζ 
των μετχναστευσχντων πρό εκατονταετία; έπί Αικατε
ρίνη;, οεν ζεζτηται τών ποταπών εκείνων διαθέσεων 
και αισθημάτων, <ί,ν δυστυχώ; έμ-ροεοΰντχι συνήθως οί 
πζειστοι τοιοϋτοι ομογενείς. Άπεδειξε δέ ό καλό; πχ- 
■■'ί"’Τί'··;· ζ·· Κωστωρ, τχ εύγενή και φιλχνθεωπιζα χύ
του αισθήματα πχνυ εμφανώ; καί έμπράκτω;. άφ’ότου 
οιωρισΟη νποπροςενο; έλ/.ην. Τον δέ άχρχιφνή πατ:ιω- 
τΐ’μον του χποοεικνυει ήμΐν καθ’ έζάστην καί δέν'πα- 
ρουσιχ,ετχι υττόθεσι; έλλην ζη.χωρί: ν’ άνα,λάβη προ- 
σωπιζ.ω; την εςομαλυνσιν χύτής, άποδε:ζνύ..»ν ουτω τνν 
πατριωτικήν του καρδίαν. τόν ζήλον προ; έζάστην ίλ- 
Ληνικην υπόΟεσιν,ω; και τήν μεγάλην τον έπιθυμίχν να 
ίζμχίη τελείως την Ι-.λληνικην γλώσσαν.

Προ τοΰ διορισμού αύτοΰ, ώ; ύποπροξένου,ό κ. Κω- 

,το κ£Ζ3υ’/·Λ£ν<.; διχ τήν κοινότητά
μχς. κζΟυτον. η γ'/ήτ:ος Έλλην. άνεα-.ννύΣτο 

κοινοτικά; και τούτου ενεχχ ούο:·; a; 7- 
τχ τού άνδρο; τούτου, τόν άκ;αιιανή 

τρκυτισμον του και τχ; ευγενεΐ; προθέσεις του. 'Κέζτη- 
■ χι οε αζαταδζητον Οχρρος. φρόνημα λαμπρόν, σθένος 
αοιμχστον και ελληνοπρέπειαν μοναδική/ Ύ?’ ένός 

"ζ-7··Γγ’τϊ'· -ύ0ου· πώ: νχ ?χν« τή έν-
•ΧνΟχ Ε/,Ληνιχη παροικία και τιν. τςοπ.υ να συνδράαη 
ζχι υποστηριςη πασχν πχρουσιαζοαένηό Έλλ.ηύιάτν 
περιστχσιν. 1 *

Άλλ’ όπως τά πάντα, ούτω καί ό ύποπροξενός ·χχς 

τ/>7 μερίδα ζχι παρ’ όλα;
•ας χντιπραςει; όμως μετά ζήλου καταγίνχς, επέτυ/-· 
την συστχσιν Ελληνικής’Αγαθοεργού Κοινότητας, ύπό 

προεορειαν αυτόν, συναΟροίσχς έν σώ·*χτι  πάντα; 
του; εν’αϋθχ ·Ελληνυ-τυυρζουπηζύου;· κατώοΟωσε δε 
«ι δραστήριας ενεργείχς ζαΐ ύπερπήδήσεως' πολλών 
••.-οσζοίΥχτων, την συστχσιν άνεξαρτήτου Ελληνικής 
Αοτυκης -χολής, αποοει;χς καί ίμπεάκτως τοϊ; άντι- 

φέ^νυσι ζχΐ αντιπράττουσιν χύτώ, ό/ ή πρό τειχκον- 
•Χ=.·.χς λειτουργούσα ενταύθα -τ.,.τ.τ.,ά,ο.-,χ,, ν/ολ-· 
“•■ο το πρόσχημα ελληνική, είναι έντελω; περιττή,

καθόσον δαπανώνται έτησίως είς μάτην περί τά 5,000 
περίπου ρούβλια εκ τοΰ κληροδοτήματος τοΰ αειμνήστου 
Έμ.^ Γραμμχτικώφ, ά'νευ ούδ-νός ουσιαστικού κέρδους, 
και οιατι οσοι μαβητχΐ Έλληνόπαιδες εξέρχονται τής 
Σχολή; ταύτης, είναι εντελώς άμαΟεϊς ζχΐ τελείως α
κατάρτιστοι.

Αλλά και το αφιλοκερδές τοΰ άνδρ1.; είναι άξιοπα-

Δ. Π. ΚΟΣΤΩΦ

’Ω; γχωστόν, εργάζεται άμισΟί, τά δέ εκ 
τον 1 ποπροςενειου έσοδα εΐσίν άσήμαντα. καθόσον «.ό
νον περί τά 300 ρούβλια κατ' έτος εΐσπσάττονται από 

έ.λλ7Ιν,κ.ά ά>:--γ-··Χ. Ερχόμενα ‘πρό; φόρτωσιν 
(ϊεοοοσιαν. Είμαι δε εις Οέσιν νά σάς βεβαιώσω, ότι 

οχι μονον τά εισοδήματα ταΰτα, άλλά καί διπλάσια έτι 
εκ τον ιο-.ου του ταμείου εξοδεύει εί; πασουσιαζομένα; 
εκαστοτε αναγκα;, ήτοι δια τήν περίΟχλψώ πτωχών και 
τυχοοιωκτών, ερχόμενων έξ Έλλάδο; καί Τουρκία; καί 
αποστολήν τοιούτων εί; τας πχτρίδας των, έιοδιάζων 
αυτους με τα αναγκαΓχ έξοδα και είσητήοια. Έν έν· 
λ.γω, εινα^ο μυελό; καί ή ψυχή τοΰΈλληνισμοΰ εν-

Z1‘ ϊ;'^' Χ~ορία; είναι, πώς ή Σεβαστή ήμών 
Ελληνική Κυβερνησι; δέν δίδει τήν δέουσαν προσοχήν 

ει; τοιαύτα πολύτιμα και εθνωφελή π:όσωπχ, άντχυ,όί- 
όουσα αυτα διά τή; δεούσης ηθική; αμοιβή;. Καί δή 
λυπουμιβχ. διότι κατά το παρελθόν έτος έκ μέρους τή; 
ελληνική; παροικία; μα; έστχλη άναφορά μέ Ν(|—!ΗΙ 

ίητούσχ μίαν μεσολάβησιν τοΰ έν ΙΙ-τοου- 
π.λει έξοχ.,,τ-ζτου Πρέσίεώ; μα;; Κυρίου Άργυροπου- 

/.ου. r .·; ύυστυχως μΐ/si τουΟΐ ύιχτ£Λε“ χν^υ χζχνττ- 
σχως! ‘ 1

Έκτο; τούτου ό ύποπρόξενο; μχ; κ. Κωστώφ κατέ
χει ευυπόληπτόν Οέσιν έν τώ τόπω μα; Είναι σϋαβου- 
λος ·ν_τω Δημχρχείω άπό είκοσιπεν αετείας, έκτρο
πος της Ρωσσική; Εκκλησία; Ίνστιτούτ άπο ένδακχε- 
τιας, -υμβουλο; τή; Εξελεγκτικής ’Επιτροπή; τών 
φόρων επιτηοενματος από δεκχπεντχετϊας. ‘ Σύμβουλο; 

και επόπτη; χρηματικών επιχειρήσεων τή; έπιτοπϊου 
Τραπε,η; απο επταετείας. Μετέρχεται τό επάγγελμά 
τη; οινοποιίας χονδρικώς, είναι δέ κτηματία: καί χ·κπε- 
Λο/.τημων, με εισόδημα και ήθίχά κεφάλαια τοιαύτα. 
Οι ων ,η εντιμω; ζχΐ άξιοπρεπώς.

Κιοόόσια 5]ί2 1907.

Κ. Δ. Κντταρίάάης
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ΠΑΙΔΙΚΟΝ ΠΝΕΥΜΑ
Έν ώρζ ζ.ηδείζ; τινός δύο "ζ’.δες πζρηκο- 

λούθουν ζπζθώς. ’Εννοείται δ’ αΰτη ούδειχίαν 
έντύπωσιν τοΐς εζζμνεν, οτε τοποθετουαένου 
τοϋ φέρετρου έπί τής νεχροφόρου, άναστρέφετχι 
αΐφνηδ'.ως τοϋτο καί ο νεκρός πίπτει κζτζ γλί, 
ένω οί πζϊδες φοβηθέντες, έτράπησζν ζμέσως 

είς φυγήν.
— Καλέ, τί τρέχεις, αύτός ητχνε νεκρός, 

λέγει ό ζωηρότερος.
'__ Έγώ δεν φοβοϋμ.αι, τώ άπαντα ο άλλος,

κζί οί νεκροί δέν αοϋ κζανουν ούδεμίαν έντυ- 
πωσιν, άλλά, ξεύρεις, Γιάννη ... άαζ κινηθοϋν, 
τοομάζω κζί τό κόβω λάσπη.

’ Κζί ό άλλος, μετά σκέψιν.
— Κ ’ έγώ τό ίδιο έ’πζΟζ !

μετέ την ΰσον βίμπορεϊτε παχντέραν, διότι φο- 
ρεϊ τον μεγαλείτερον ΛριΟμδν τοϋ κορσέ.

Δεχθήτε κύριε. Περικλής

ΊΙ Λιλη έχασε την κούκλάν της κζί ζπελ- 
πισθεϊσζ, ηρώτχ τό Ουγάτριον Κυρίας,έλθουσης 
εις έπίσκεψιν τίίς υ.ητρός της.

— Μήπως ηύρες μίαν κούκλα, 
Γεωργία ;

Αί πέντε αισθήσεις κατά τόν
— Οί οφθαλμοί είναι δια νά
— Τό στόμα διά νά τρώγη.
__  Ή ρίς διάνα μυξεύετζι.
__  Αί χεϊρες διά νά παίζουν.
__  Κζί τά ώτκ διά νά κοκινίζουν ί

— Πόσον μοϋ τό ήγόρασες αύτό τό βιβλιον,

που την

Μπεμπέ, 
κλαίουν.

και τών έπικαλουμένων τά Πνεύματα, περιέ- 
χων πάντα τά μέχρι σήμερον γνωστά πνευ 
ματιστικά πειράματα καί μεθόδους,δι’ ών δυ- 
ναταί τις νά προάκαλμ τάΐΐνεύματα, καί δια
φόρους άλλας ύδηγίας καί συμδουλάς δρ. 3.

Υπνωτισμοί! Πρακτική .Μέθοδος ύπό L. 
Enzy, profes^eur. δρ. I.

Ταϋτα άποστέλλονται παντί τώ έμδάζοντι 
τό τίμημα.

Είς νεοσύλλεκτος Οέλων ν ζποφύγν) την κχ- 
τάταξίν του κζί μή έχων άλλο επιχείρημα, 
διισχυρίζετο, οτι είναι τό στήριγμα της οικο
γένειας του.

— Μά πώς, ό πατήρ σου κζί τ.μητηρ σου 
είναι σχοινοβάται κζί κερδίζουν αρκετα, τω 
αντιλέγει ό λοχαγός.

— Ίσα, ίσα, έγώ τούς βαστώ, κ. λοχαγέ, 
είς τό κεφάλι μου, οσάκις εξέρχονται έπί τής 
σκηνής, επιλέγει ό παΐς. "Ωστε βλέπετε, δέν 
είμαι τό στήριγμα τής οικογένειας μου ;

>*Κ

Πέντε δρζχμάς, παιδί μου.
— ’Ακριβά, τό πήρες, πατέρα, 

νήντα λεπτά μόνον τό πουλώ.
>*<

Ό μικρός ’Ιωάννης έπιστρεφει έκ 
λείου του άδων καί μέ τά βιβλία ετ

_ Τί είναι αύτά, παιδί μου, πώς 
λέγει, άπορων ό πατήρ του. ,

’___ Άπέθανε ό δάσκαλος, πζτερα,
τά παιδιά διασκεδά.ζομεν.

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ

τι ε ■·<·> -

σχο-τοϋ 
ώμου, 
έτσι, τώ

κζί ολζ

Είς τό Ζζππειον συναντώντζι δυο μικροί 
νέοι, έξ ών είς διαρκώς καπνίζει.

— Πόσα πακέτα θέλεις τήν ημέραν, ήρώ- 
τησεν ό Νίκος.

— Δύο έως τρία μέ ζρκοϋν.
— Διάβολε, εάν δέν έξώδευες ζΰτά τά χρή

ματα, θά είχες ένα σπήτι τώρα, τώ επιλεγει 
αετ’ έμ,φζσεως ο Νίκος.

Ό ’Ανδρικός δέν ξεύρει τί νά τοΰ άπζντή- 
ση. Τήν επαύριον όμως είς πρώτην συνάντησιν, 
τόν έρωτα ούτος:

— Δέν αοϋ είπες συ, όμως Νίκο, ποΰ είναι 
τό σπήτι,όπου έκαμες.

Επιστολή πρός ζωγράφον.
'Ο μικρός Περικλής έγραψε τήν ακόλουθον 

επιστολήν πρός τόν ζωγράφον, τή διαταγή, τής 
μητρός του.

'Αξιότιμε Κύριε.
ΊΙ μήτηρ μον σας παρακαλε'ι να τή κά

μετε τήν είκύνα της. συμφώνως τή έσωκλε:- 
ατω φωτογραφία της. Ίδον δε και τα μέτρα 
της. Ύψος 1 μ- κα< 09, πλάτος 1 και 40. 
Δια τδ πάχος τής εϊκόνος, επειδή (λησμόνησε 
να μοΰ εΐπη καί εφυγε δια τήν ί',οχιμ·. κά-

Άνάγλνψα

■Υπό τόν τίτλον ’Jr.q-Jrya έξεδόθη
, ' . τ'~ι ΟιευΟυντου τή, lltvxSST. flW—· Ti «Μ»

I ό,,-τί-ου Πολυτε/νε'.ου, συμπλήρωσαν
αριστου/ου του r ,λλ χτοςτάς καλλιτιχ/ικας σπουδάςτου tv I.

Μίγα λεξικήν τής ίλληνικής γλώΦΠις 

ΆνέιΙτη ΚωνόταντινΙδον
Διά τ’ο εξωτερικόν φρ, 58 διά 

Είς τόμους τεσσχρας. ·■' r τ·
Tbi’‘Si’S^pov Ελληνικόν Αις^ν^νχι 

τόέσγχτως μόλι; περχτωθεν χχί το οποίον -.ωλη.>ι 

ή. -ί- άνωτέςω τιαχς. ελεύθερον τχ/. τελών. .- ΟΠπ^οΰνέες ;·ςν άπόχτη,ίν -ο δόνανται - - 

ήμών νά τό άποκτήσωσιν, .. .............................................

Έπιότήιιαι άπόκρνάοι

•Ο Πνενματιάιιός» ύπό τοΰ κορυφαίου τών 
πνευιιατιοτώνκαι ίδρυτου της διδασκαλίας 

Άλλάν Κ«οδέκ·
Ton Α'. Τί «ϊν«· ό Πνεν.ιατιό.ιος, πε.οέ- 

χων τάς άρχάς τής διδασκαλίας των πνεύμα- 
τιάτών μετά εικόνων δρ.3. . , .
Ton Β' Τδ 3ι6λ»ον τών «νει-ιιατων.με πληοη 
τήν διδασκαλίαν τοϋ Πνευματισμού ορ.3.

■Γομ Γ· Πρακτικός οδηγός τών μεσαζόντων

ΠΝΕΓΜΑΤΙΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
40. Λίνίγΐΐ.ι

Όνομα ζ.ζτοίκου κράτους 
φίλε λύτα, σοϋ ζητώ 
κζί διά νά μή ζ.οπιάσγ,ς 
μέ χζρά σέ βοηθώ.
Εν Φωνήεν έν άογή

εινε πάντως αναγκαίου 
κζί μι’ ακόμη μετοχή 
ήτις είς τούς καταλόγους 
τών σχολείων ένοικε1..

41. Γοΐ^ος

ςτ- Γ4Ι ίν 2Ε Π άχ Η 1

42. Φωνηεντόλιπον
+λ-}--|- -]-γ+--|-μ-|-ν

43. όνοόην—ΜίγΓηιν
Ρζμηχ—φλερσοπςι

ΛΥΣΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ
9—10 ΤΕΥΧΟΥΣ

28 Παρά τήν κεφαλήν του σχηυ.ζτίζετζι 
διπρόσωπος κεφζλή.—·>9 Λ—αχ—ίον=Λα· 
χειον. 30 ’Αληθή; επιστήμη δύσκολος.—3| 
Μζντις Καζαμίας.

1 Χζ?· Κζρ^ύνης έζ Πειραιώς 3, 
Λ ■ Ι,ζρας έζ Κερκύρζ; 2, Νάσος Βζρβέςη; έζ 
Ηαιρζιω; |, Π. Θωμοπουλος έζ Δύσου 1 Σπ 
Λευκίδη; έξ ’Αθηνών 2, Μζϋρ’ο; Κύκνος έζ Σύ
ρου 3 καί Λθ. Σίνη; έζ Τριπόλεως ί.

μετ’ χςιΟμοϋ λαχείου σχς εστάλη τχχυδρομιζώς — Λ.Δ. 
Κεσσχνη. Φυλλάδια σχς στέλλομεν έζ νέου.

Η Δ ί Ο I Κ ΗΣ I Σ
m seras tpaos tbs mm:

ΔΗ A 0 n 0 I EI 0 T I
Συμψώνως τώ χρβρω G τής άπό 28 Φεβρουάριου 

1903 συμβχσεως μεταξύ τοΰ Δημοσίου χχί τής ’Εβνι- 
χής Τραπέζης, χυρωθεϊσης διά τοΰ νόμου ΒΩΞ' χχί τοΰ 
χπό IG Μαρτίου ίδιου έτους βασιλιχοΰ Διατάγματος, τχ 
έν χυχλοφορι'χ τραπεζικά γραμμάτια τής Τραπέζης 
ΗπειροΟεσσαλίας καί αί παρά πόδχς περιγρχφύμεναι 

εκδόσεις καί κατηγορίχι τραπεζικών γραμματί.υν' τής 
’Εθνικής Τραπέζης, άντικχτχσταθεωχΐ δι’ έχδόσεω'ν 
νεωτέρων τύπων, άπ.σύρονται τής κυκλοφορίας.

Ο: κάτοχοι τραπεζικών γραμματίων τών άποσυρομέ- 
νων εκδόσεων παρχκχλοΰνται όπως προσαγάγωσι τχ'ΰτχ 
εντός έτους άπό σήμερον είς τ ι ταμεία τοΰ Κεντρικού 
κιτχ^Γ1ίμ«τ&! χχί τοΰν ύποκχτχστημάτων τής ’Εθνικής 
Τραπέζης πρός χνταλλαγήν.

Μετά τήν πάροδον τής έτησίχς ταύτης προθεσμίας 
εςχκολουΟήσουσι πάντοτε νά ωσιν ύπυχρεωτικώς δεκτά 
τχ τρχπεζικί γραμμάτιχ τών ιός άνω άποσυςομένων κχ- 
τηγοριών μόνον είς τά ταμεία τοΰ κεντρικού κατα
στήματος καί τών ύποκχτχστημάτων τή;’Εθνικής Τρα- 
πεζης εις πλήρωμά; καί πρός άντχλλαγήν.

Τά, αποσυρόμενχ τής κυκλοφορίας τραπεζικά γρχιααά- 
τια είσί τά έπόμενα:

Α'· Τ» τραπεζικά γραμμάτια τή; Τραπέζης Ήπει- 
ροθεσχλίχς πάσης έκδόσεω; χχί κατηγορίας.

Β . Γά τής Ζ . εκοοσεως τών δραχμών νέων 25.
Τα τραπεζικά γραμμάτια τής έκδόσεω; ταύτης διχκ::- 

νονται εύχερώς έκ τής πρός τά άριστερά εϊκόνος ύής 
,ΛΟηνχς, εχ τής έν τώ κέντρω τή; προσόψεώ; έν έλλ-ι- 
νοειδεί πλαισίω είκόνο; έκ προτομή;' τοΰ πριύτου Διοι- 

κητου τή; Τρχπιζη; Γεωργίου Σταύρου καί έκ τή; έν τ<ϊ> 
κεντριυ τή; οπίσθιας οψεως εϊκόνος τή; προτομής τού 

τα·! ΙΙραξιτέλους.
Γ Τά τή; Α'. έκδόσεω; τών δραχμών νέων 5.

Τχ τραπεζικά γραμμάτια τής έκδόσεω; καί κατηγο
ρία; ταύτης διακβίνονται εύχερώ; έζ τή; έν τώ μεσω 
τή; προσόψεω; έν κυκλιχω πλα σίω είκόνο; τού πς,ύτοϋ 
Διοιχητοΰ τή; Τραπέζη; Γεωργίου Σταύρου, έν ,ί,'έν τή 
άντερα εκδύσει, τή χχί τελευταία τών γιαάμχτίων 
■νύ,των, ύπαιχει αΰτη πρό; τα άριστερά

Έν ΆΟήνχι; τή 5 Ιανουάριου 1908. 
__________________ Ό Διοικητή; Σ. Σ Τ Ρ Ε Γ Τ ΕθΝΙΚΗΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

Β· Α κ άιρ <, ν. Βιβλία οϊς 1·.
ί^νομεν νΞωτ;.Ιν _ Λ Κ κ χ ο . λ ,κ_-_

μενομ,ν χ,.οτίΛεσμχ. Ρ. Δ. |, 0 ,· |, „ Γ <| Λχ/εΓα Ζχί 
■;2r^Yσχ; ΐστά/r. \\./7.ζ;7ϋυ - ; ?

7 ‘ Χ·, Λπ’·στ'·'',ή έλήφθη. Έ/ιι ζχλώς. Εϋ/χ;·.- 

&ινΑ^-δ· Κ. Κχλά- 
ώ λχν- “ ?-"μη 7; £λή^·· ΆπυδΡ.;:.- μετ’ άρ.,Ο-

βτ·':^ τχχυδρομ,ζώς.-Β. Π.’Ο- 
η«σον. Επαυλη χχί 2:. έλ·,;^η,χ.,. |.:ύ

nXV θ· Κ Μ £ λ -
δ χ’χΓϋ ί 1Χ· Ιπ(·ξξ;λλ£τ:“ πρσσί/.ώς.-Λ. Β. Κ χ- 
Λύν ΪΤδΔρ·ϊρΐ<'*  2λγΐ·°·'ί· “ίς ϊ"'ίΜ«^ν·—Π.Δ. 
είχνΖκνί ‘:_,·υ/.ϊ:ι’του!* Ε'' πολύ, ΐντεπευχόμινοι ύγι- 

Πί ο 5 Ανχμενομιν νίωτέρχν σχ; — Α
Ν IC ■|,Αζτ,π£.υχύμε’>ι οΐχογενειχχώ; τχ βίλτιστχ.— 
«· κ· I. Δοχεμ. vuvg.^ „ς

χζησχν ζχ· χνχ-

ΕΝΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
II Εθνική Τοά.τιζα <5ι/ιιαι ίιιόκυνςκαιαΰιοιις 

Τραγικά γραμμάτια καί it; χρυσόν ήιοι <ι ρ. καί ;ί„ο; 
απρίϊια; Λποόιιία; ιΐ; ύοιαμϊνην ηροϋιαμία; ή Λιαρ- 
κώ; Αί ιΐ; χρναόν καοαΟίαι,; καί οί ιόκοι air.,',. „ώ- 
ιονιαι Α; χί·.·ό νόμισμα, ft; 6 ίγί,ιιο ή κατάθιιμ; fl; 
χρι αόν ή Λ<· Ι.απαγή; (eh/’pae/ ικί τον > ·.. ι(-
ρικοΰ και’ ί.τιΐογήν τοΰ όμοΐ,ογιυνχου.

Το χιφάίαιοι καί οί ιόκοι ιών όμοίογιων αλι,ρόιον- 
ται «.· «ώ Κιντρικύ Καιααιήμαιι κα. ig αίτήαιι :<„· ,α- 
ταθίτο” ιν τοΐ; νποκαταστήμαοι τή; Τρααι^η;,

! · ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 
τοϊ;
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Αί υμολο^ίαι ιω i»roxo>»· χαιηΰίακ.ιν /^^ίδζ,νιηι χ-ς»
Ικΐογήν τοΰ καιαΰιιου όιομαοιΐ ή άνΰ,νι-μυι.
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Μέχρι τή; π
τετοαοοάχμων

4 Λ/εμάάα κΊρδη έξ 100,000 400,000
4 Κέρδη έξ 25,000 » 100,000

40,0004 Κέρδη έξ 10,000 »
12 Κέρδη έκ 5,000 60,000
20 Κέρδη έκ 1,000 ϊ) 20,000

1644 Κέρδη έξ 100 164,400
2312 Κέρδη έκ 50 » 115,600

4000 έν δλω κέρδη αξίας δραχμών 900,000

ρώτη; κληοωσεω: (27)10 Απριλίου 1908) Οά έκδοΟώσι
γραμματίων ύπ’ άριΟ. 1—300,000 Μόνον οι αρι

μόνον .100,000 
ιΟμοί οντοι Οά 

τεΟώόιν εντός τΐίς κΧηοωτίδος κατά τήν κΧήοωιίιν ταύτιιν. Κατόπιν Οά έζ.όο· 
Οώσι μονόδοα^μα γραμμάτια, ίσχόοντζ διά μίαν έζ. τών τριών κληρώσεων, υπ άριΟ. .’>00,000 
άχρις 1,000.000, Οά προστεΟώσι δέ'εντός τής ζ.ληρωτίδος καί οί αντίστοιχοι, άριΟμοί.

Γραμμάτια πωλοΰντατ: Εις τά δημόσια ταμεία καί λοιπά; δημοσίας άρχάς, εΐ; τάς 
Τράπεζας, είς τούς στζΟμζρχας καί στζσιάρχζς τών σιδηροδρόμων, τού; διζχειριστάς τών μονο
πωλίων καί τζ πρακτορεία τών εφημερίδων προς δοαχ.τέάάαοας έκαστον ίσχΰον διά τάς τέσ- 
σζρζ; κληρώσεις ζ.ζΐ πρό; δραρ». μίαν έκαστον γραμμάτιου ίσχΰον όιά μιαν έκ τών τριών τε
λευταίων κληρώσεων.

Διά πζσαν πληροφορίαν η ζήτησιν γραμματίων άπευΟυντέον εί; τό Γοαφεϊον τον Εθνι
κόν Στόλον καί τών αρχαιοτήτων, νηονργεϊον Οικονομικών, είς ’Αθήνας. 

Ό ΔιευΟύνων Τμηματάρχης: Γ- Ν· ΚΟΦΙΝΑΣ

II Δ1Ο1ΚΗΣΙΣ

THS ΒΒ ΤΡ.\ΠΕΖΗΖ ΤΗ2 2MU0S
Απλοποιεί δτι, κατ’ άπόόασιν τοΰ Γενικού 
Συμβουλίου συγκαλεΐται την 0)19 Φεβρουάρι
ου έ.έ. τώ Καταδτήματι τής Τραπέζης ή έτη- 
σία τακτική Συνέλευσης τών Μετόχων, είς ί,ν 
παρακαλοΰνται νά παρευθώδιν οϊ κατά τό <ϊρ- 
Ορον 47 τοΰ Καταστατικού δικαιούμενοι νά 
μετάόχωΟιν αυτής κ. κ. μέτοχοι καί οΐ ειδικοί 
τούτων άντιπρόΰωποι.

01 κάτοχοι Ανωνύμων μετοχών θέλοντες νά 
λάβωάι μέρος εις τήν τακτικήν ταύτιιν συνέ- 
λευΟιν όφείλουϋι κατά τό έδάφιον α'. τοΰ άρ
θρου 51 τοΰ Καταστατικού δεκαπέντε Λμέοας 
τουλάχιστον πρό τής ένάρξεως τών συνεδριά
σεων νά καταθέσωσιν έπί Αποδείξει τούς τίτ
λους αυτών, έντός μέν της Ελλάδος εις τό 
Κεντρικόν τής Τραπέζης Κατάστημα ή τά 
Υποκαταστήματα αύτής.έκτος δέ παρά τοΐς 
έκεϊ Ανταποκριταΐς της, ήτοι:

Έν Παρισίοις παρά τοΐς κ u. de Rothschild 
Freres.

Έν Βερολίνο) παρά τή National Bink fur I)e- 
ulchland.

Έν Βιέννη παρά τή Wiener Bank Derein. 
Έν Κωνάταντινουπόλει παρά τώ κ. Λ. Ζα- 

ρίψμ.
Έν Θεσαλονίκι.ι, Σμύρνη, ’Αλεξάνδρειά,Καί

ριο, παρά τμ Τραπέζι,ι ’Ανατολής.
.Εν Κρήτη παρά τοΐς Ύποκαταότήμασι τής 

Τραπέζης Κρήτης.
ΆθΛνησι τΰι2)|5 Ίανουαρίου 1908.

Ό Διοικητή;
Στ. Στοΐϊτ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ

Εικονογραφημένη αεκαπενοημεροζ 
mra ο mw

Άπό 1 παρελθόντος Ίανουζρίου ήρ'ζτο ή 
έ'κδοσις τοΰ ΙΙανοοάματος. Είνε δε τό 
ποωτοτυπώτερον κζί ώραιότερον περιοδικόν τής 

’Ανατολής.
Όλα τά γεγονότα τοΰ κόσμου, τά έπισημώ- 

τεεζ ποόσωπα. αί ώρζιότερζι τοποθεσία·, κζί 
τά σπουδαία κτίρια, ολη ή καλλιτεχνική κί- 
νησι; παοΐλζύνουν δι’ ωραίων κζί ιιεχάάων 
καλλιτεχνικών είκύνων, τετυπωμένων έπί τοΰ 
καλλίτερου χάρτου. 'Εκαστον δε τεύχος περιέ
χει οκτώ φύλλα πλήρη εικόνων, καταλλήλων 
ζ'ζί πρό; άνάρτησιν έντός πλαισίων. ΊΙ ετήσια 
συλλογή όλων τών τευχών, περιλαμόκνουσζ 
πεΛ τζ 200 φύλλα αποτελεί μίαν πρωτοφανή 
πινακοθήκην, λεύκωμα καλλιτεχνικώτζτον καί 
εΐ; πάντα; προσιτόν, τή; συνδρομή: του ώρι- 
σΟείση; έτησίω;

Διά τό ’Εξωτερικόν δρ. 12
Διά τό ’Εξωτερικόν όρ- 1ί» 

εκδοται : ΑΔΕΛΦΟΙ ΠΡΙΝΤΕΖΗ 
Γραφεία «Φνδεως· 

Ά θ η ν a t

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΛΕΩΝΗ


