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Μι π(,ο>ΐ]·ον-

ί$ ΤΟΙΑΓΓΗ υποτιθέμενη με- 
;ΐ; σολάδησις τοΰ θεού προς 
$ έκδίκησιν τών έγκλημά των 
γ άπαντά εις δλας τάς 

θρησκείας, ιδίως παρά τοϊς 
Έι’ιραίοις- '< ’ δέ Κάρολος 
Λινναΐος, έν τώ περί μι- 
στίκισμοΰ συγγράμιιατί 

τον, παρουσιάζει ήμΐν ειδικήν εικόνα της 
υπεράνθρωπου ταύτης δικαιοσύνης, ίίν ο
νομάζει Xemesis bivina.

'Αναφέρει μεταξύ τών άλλων καί τό 
έξης γεγονός:

Γαμβρός τις έΦόνευσε τόν πενθερόν του. 
πυροβολήσεις τρις κατ’αυτού χωρίς ή 
ένοχή του παντάπασι ν’ άποκαλυΦάή· < ιύχ’ 
ηττον ό φονιύς προσεόλήϋη μετ’ όλίγα 
έτη ύπό τριών καρκινωδών πληγών έπί 
τών αύτών ανατομικών μερών καί άπε- 
δίωσεν έν οΐκτροτάτη καταστήσει.

'Γό γεγονός τοΰτο παρουσιάζει παράδο
ξον Φαινόμενον στιγμάτων γενομένων ύπό 
της άνθυποβολίϊς τής τύζιεως τοΰ συνει- 
οότος. Ωσαύτως είναι τό Φυσικότηταν νά 

_ ". ι αί Φοόεοαί ύπειλαί τών 
ως’ καί αί «ουσοίωνοι προρρή- 

δικαστηοίου 
πνευμά-

ΰποθέση τις οτι 
όρ δαλιών 
σεις καί έπικλίσεις πρό τον 
τοΰ θεού έπενήργουν έπί τινων 
των ώς αληθείς άνθνποόολαί »

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΙΙΕΔΟΚΙΜΑΖΕ ΤΑΣ ΟΡΔΑΛΙΑΣ

Επί πολύν χρόνον έγένοντο συζητήσεις 
εαν η ’Εκκλησία έπολέιιησεν ή ηύνόησε 

τάς όρδαλίας. Οί πλεΐστοι τών ιστορικών 
άναγνωρίζουσιν ήδη, δ:ι ή Εκκλησία τάς 
παρεδέχθη κατ’ άρχάς ποοάαλοΰσα μόνον 
αντιρρήσεις τινάς όσον <ϊ<!>ορά είς· τήν μο
νομαχίαν. <>ί δέ πάπαι, μέχρι τον Όνορίου 
1'. καί Γοηγορίου IX ι’ινέχϋησαν τάςθεο- 
δικίας καί ίσως μάλιστα τάς έπεοοκίμα- 
σαν. ’Αλλά άπό καιροΰ είς καιρόν <’■ κλή- 
οος διειιαοτύοετο κατά τών όθ'·αλιών.

Αι οούαΑΐαι εξακολούθησαν ονσαι εν 
χρήσει έπί πολύν ετι χρόνον παρά τοϊς 
οιαμαοτυρομένοίς ή παρά τοϊς καθολικοί?, 
ιδίως παο’ έ.κείνοις οΐηνες είχαν άκολου 
θήση τήν μεταμόρΦωσιν τοΰ Λουθήρου.

ΔΙΑΤΤ ΑΙΟΡΔΑΛΙΑΙ ΚΑΘΙΣΤΟΧΙ ΠΑΡΑΛ,ΘΓΟΝ

’Εκείνο, δπερ αναγκάζει τήν 'Εκκλη
σίαν νι'ι διαμαρτύρεται ζωηηώς κατά τής 
κατηγοοίας. οτι αΰτη έπεδοκίμασε καί 
άπεδέχθη τάς «θεοδικίας*  καί τάς α Εγ
κλήσεις ενώπιον τού δικαστηρίου τοΰ 
θεού» είναι διότιπρό της νεωτέρας συνει- 
δήσεως καί παρά τοϊς είλικρινέσι πνεύμα- 
τισταΐς τά δικαστικά καί θεολογικά τούτα 
μέσα πάνυ άπέχουσι τής λογικής. Καί έν 
πρώτοις. αποδεχόμενοι τήν ύπόθεσιν τής 
ύπάοξεως έιός Θεού, οΐ’τινος ιί θέλησις 
ιιεσολαδεΐ ενίοτε έν τή πορεία τών γήινων 
πο.ινιιάτων. ούδαιιόσε άπούει.κνυεται, ότι 
αί σκεπτόμενοι. ότι ή θεότης αΰτη ό Φ ε ί- 
λ ε ι ν ά ιι ε σ υ λ α 0 ή πάντοτε κ z ί 
α ιι έ σ ω ς ποός όφελος τοΰ απειλούμε
νου αθώου, έχουσι κρίσιν όρθήν. Καθό
σον άΦυΟίϊ είς τόν Θεόν τών χριστιανών, 
αοκη να υνηιιονευσωιιεν, οτι ουοοΑως, 
έπίσης έηεσόλάόησεν. όπόταν ο! Φαρισαίοι 
ΰδοιζον τόν Χριστόν άποθνήσκοντά, λέ- 
γοντες α ύτώ: «ι Σύ οστις καταρρίπτεις τόν 
ναόν τοΰ θεού καί τόν ανοικοδομείς έν 
τοισίν ήμέραις. πώς· δέν σώζεις σεαυτόν. 
Έάν είσαι ό υιός τοΰ Θεού, κατάδηθι έκ
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τοΰ Σταυρού·· Έσωσε τους άλλους καί 
δέν γνωρίζει νά σώση εαυτόν έάν εινε ο 
βασιλεύς τοΰ Ισραήλ, άς καταβή .παρου
σία ημών έκ τοΰ σταυρού και θά πιστεύ- 
σωιιεν ιίς αυτόν. ’Εμπιστεύεται, είς τόν 
θεόν έάν λοιπόν ό θεός τόν αγαπά, άς 
τόν έλενθερώση ήδη. (')» Ούτω λοιπον. 
τό γεγονός, ότι ύπόδικός τις δέν έλαβε 
τήν δέουσαν ίκανοποίησιν εκ τών δικαστι
κών δοκιμασιών είς άς ύπεβλήθη. δέν 
άποδεικνύει άλλο ή δτι ούδεμία αόρατος 
δύνααις έιιεσολάβησεν υπέρ αύτοΰ. ένώ 
έγνώριζεν ίσως αϋτη τήν άθωότητά του. 
Είστε υπό τήν έποφιν τούτην, αί λογι 
κώτεοαΐ όοδαλίαι είσίν, αί έπιόαλλουσαι 
πάντοτε τίιν παραγωγήν υπερφυσικού γε
γονότος. έπιιιαρτυρούντος τήν μεσολαθη- 
σιν (ΐοοάτου όντας. Τοιαύτη δέ έν παρα- 
δείγματι είναι ή υπό τοΰ βουδιστού Χίο- 
νεν-θάσιγ > άΦεθεϊσα ήμϊν δοκιμασία, 
ϊιν είδε μεταχειριζομένην έν ταϊς Ίνθίαις 
κατά τόν έβδομον αιώνα.Κατά τούτην έθε
ταν τόν κατηγορούμενον είς ένα Λίθον εν 
τινι ποτααώ καίάν μέν ό άνθρωπος έβυθί· 
ζετο και ό λίθος έ πέπλε εν, ό υπόδικου 
έθεωρεϊτο ένοχος· έάν όέ τουναντίον ·· 
λίθος- έόυθίζετο. τόν έθεώρουν όθώον. Και 
τοιουτοτρόπως ό κατηγορούμενος εϊτε ενο 
χος είτε αθώος· ήτα. διϊσχνρίζοντο τούε.α- 
••ιστον διά νά τόν δικάσουν, τήν μεσο/.α- 
βησιν υπερφυσικής δυνάμεως, έλλείύει 
τής όποιου ή δοκιμασία έθεωρεΐτο άκυρος.

'Λλλ' ά·1>' ετέρου και αν ή αόρατος δύ- 
ναμις έαεσολάόη έπραττε τούτο πρός σω- 
τηοίαν τού αθώου και τιμωρίαν τοΰ ένό- 
• ·ου. Τό αόρατον αυτό >'·ν. κατά τάς οια- 
φόοους δοξασίας, έβει νά ή θεός ή οαί- 
μων. ήτοι καλόν πνεύμα ή κακόν- Καί είς 
τήν αρχαιότητα έτι ό Ιΐλίνίος 1 αναφέρει, 
οτι ή 'Εστίας Γουκία. περί ίις έποιησά- 
ιιεθα μνείαν ανωτέρω ητο πραγματικών 
ένοχος, άλλ’ είχεν επιτύχει τού θαύματος 
τού κόσκινου διά μέσου τής γοητείας· μα
γείας;. Γνωστόν δέ είναι οτι κατά τόν με- 
σαίωνα γενικώς έπιστεύετο δτι ό διάβολος 
Αδύνατο νά διαφύλαξη τους πελότας του 
έκ τής πυοάς, τσ.'ντενθιν δέ εξηγείτο η 
συνεχής απονία τών μαγισσών έν τοΐς 
βασάνοις, είς ας έπεβάλλοντο.

Συνεπώς εινε πρόόηΑον. οτι αι οροαΛίαι 
ώς καί προ τού δικαστηρίου τοϋ θεού 
επικλήσεις άπετέλουν οικαστικον και θεο- 
λονικόν τι σύστημα κατ’ουσίαν άπιι··-

τωλόν καί άστήρικτον και άν άποδεχθώ- 
ιιεν έτι τήν δυνατήν μεόολάβησιν τών 
Πνευμάτων ή και αυτού τοΰ θεού.

TC ΑΤΡΟΤΟΝ ΕΝ ΤΩ 1ΣΡΑΗΛ1ΤΙΚΩ ΚΑΙ 
ΧΡΗΣΤΙΑΝΙΚΩ ΜΑΡΤΥΡΟΛΟΓΙΟ

Έτεοα υπερφυσικά φαινόμενα προσο- 
ιΐοΐάζοντα τοΐς έν ταϊς θεοδικίαις γενομέ- 
νοις είναι καί τά κατά τών τέκνων είς θά
νατον κατ.ιάικασθέντων,έφ’ ών αί τών ση
πίων ένέογειαι δέν ιίχον ούδεμίαν ίσχύν. 
Τό περίεργον έν τυάτοις είναι άτι ή θεία 
μεσολάβησης ιί μυστηριώδης δύναμις δέν 
έπήοχετο έν ώρα τής δίκηυ,άλλα κατά τήν 
στιγμήν θανάτου '< > Ιεχωβά έλεγε τώ προ
φήτη Ίσο ία:"· ·ταν θαβαδίσης έπίτής πυράς, 
οέν θά καής. ή δέ φλόξ έσεται άγονος 
έπί σου. «ΊΙ δέ αγία Γραφή αναφέρει τόν 
Ναβοχοδονόσορρ, δστις ρίύας τρεις νέους 
ισμαηλίτας έπί τής πυράς, αϋτη κατέ- 
καυσε τούς ρίόαντας τούς τρεις μάρτυρας 
και άγγελος· Κυρίου έπελθών έν τώ μέσω, 
ποοεΦύλαξε τούτους «<’ΐ δέ σατραπαι,άξιω- 
ιυιτικοί. δικασταί καί μεγιστάνες μετάπρο- 
σ.,··ΰς έθεώντο τού θαύματος καί ότι ή 
πι.·· ά υΰΰέν έπενήργει επί τοΰ σώματος, 
ούύέ θοίξ τής κεφαλής των έκ.αίετο. άλλ’ 
ούτε καί ίχνος τών ένδυμάτνν αυτών έΦαί- 
νετο καιόιιενσν.» 1 Οί χριστιανοί τής 
έπονής’ έκείι ης μέγαν άριθμόν τοιούτων 
νενλνότων άναγράΦοπσι διαρκούσης τής 
ϋαταδιώξεως αυτών κατά τούς πρώτους 
αιώνας τής Εκκλησίας.

ΊΙ όγιογοαΦία γέμει σχετικών Φαινομέ
νων. <)ί μέν ρ'ίπτονται είς τήν πυράν καί 
ούδεμίαν τρίχα τής κεφαλής των άπόλ- 
λυνται. ώς ό Βίκτωρ, ό "Εφεσος καί ή Χρι
στίνα. άλλοι καταδικαζόμενοι είς τον <ηά 
τοϋ πι·οός θάνατον, διαμένουσιν απρόσ
βλητοι, ώς ή 'Αγνή, ό Πολύκαρπος. Τού
του δέ ή. πυρά έσχημάτισε διπλούν τόξον 
πέοΐξ τοϋ σώματός του, χωρίς νά τόν έγ- 
γίξη. Τόν δέ Βονιφάτιον άναγκάζουσι νά 
καταπίη διαλελυμένον μόλυβδον καί βυ- 
θίζουσι τήν κεΦαλήν του έν τώ ζέ.ιντι ί- 
δατι. άλλά καί πάλιν εξέρχεται άτρωτος.

Καί πλιίστα. άλλατοιαύτα άναΦέοονται. 
άτινα διά τήν συντομίαν παρα?.είπομεν. 
Ού·· ήτταν θά μνημονεύσωμεν έτι ένός 
λίαν αξιοσημείωτου καί περιέργου·

Έπί τής βασιλείας Χοννερίκου βασι- 
λι'ως τών Βανδάλων είχεν έκραγή κατα- 
οίωΕις τών Άρίων κατά τών Καθολικών 
έν τή γοτθική 'Αφρική. ’Επειδή δέ ή πο- 
λις ΊΊπά. ι. λεύγας· τινας άπέχουσα τής 
Κα< χηδόνος διέιίεινε πιστή τή 'Ρώμη, ό ' Μ«». XWI1. 39-V).

- Memoires «tir Ι··> νωιΐΓ.··*# identab--. tra- 
duio ? par St .lulii-u. Pari*.  I<57.

\,t. Hist. xxvn: 3. 1 Αϊ7ΐν> λ-.- : τϊλ.

Χουνερϊκος άπέστειλε αξιωματικόν δστις 
συναθροίσας τούς καθολικούς είς τήν άγο- 
ράν ένώπιον τοΰ πλήθους, έκούε τήν δε
ξιάν αύτών χεϊρα καί έξερρίζωσε τήν 
γλώσσαν πάι των έκείνων,ούς δέν Ασυνήθη 
νά πτοήση. Άλλ’ ώ τού θαύματος οί ά
τρωτοι μάρτυρες προς έκπληξιν πάντων, 
έξηκολούθησαν καί μετά τήν έκκοπήν της 
γλώσσης νά ομιλούν. 'Λπασα ή πόλις Λ- 
σθάνθη τό μέγεθος τού πράγματος καί 
πάντες έσπευσαν νά βεδαιωθώσι περί τού 
θαύματος τούτου.

’Εν Κωνσταντινουπόλει σοφός τις νεο
πλατωνικός καί Χριστιανός φιλόσοφος, ό 
Αινείας, οΰτωσεί όμιλεϊ περί τών μαρτύ
ρων τούτων. «Ήκουσα αύτών, είδον αύ- 
τούς, άνεζήτησα έπισταμένως τίνι μέσω 
^aXnyaT'CET0 έναρθρος λόγος άνευ τοΰ 
φωνητικού οργάνου, δπερ έντελώς έλει- 
πεν αύτοϊς καί πράγμα τό όποιον οί ια
τροί θεωροϋσι γενικώς Οανάσιμον» (*).  Ό 
ιστορικός Προκόπιος όμιλεϊ περί τούτου 
μετά τοπικήν οφθαλμικήν έξέτασιν. Ό δέ 
αύτοκράτωρ Ιουστινιανός έπιβεβατοϊ έπί· 
σης διά Διατάγματος δτι προσωπικώς είδε 
καί έξήτασε τούτους (2).

Καί ό Μαρκελλινός συγγροφεύς τής έ- 
ποχής έκείνης γράφει:

«Ό Χουνερϊκος έκούε τήν γλώσσαν είς 
νέον καθολικόν, έκ γενετησ βωβόν, δστις 
αμέσως ήρξατο όμιλών καί δοξάζων τόν 
θεόν. Είδον δέ έν Κωνσταντινουπόλει διά
φορα μέλη τού ιερού αύτοΰ ομίλου καί 
πάντες τήν γλώσσαν έκριζωμένην έχον- 
τες ώμίλουν έν τούτοις έντελώς κάηλι 
στα....Βεβαιοΰται έκ παλαιάς χρονικής, 
θτι °ί μάρτυρες ουτοί ήσαν εξήκοντα τόν 
αριθμόν, διασπαρέντες είτα άνά τήν ύφή- 
αον καί διαμαρτυρήσαντες τού Θαύματος. 

•ΘΑΥΜΑΤΑ’ ΑΝΑΛΟΓΑ ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ ΕΘΝΙΚΟΙΣ

ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙΣ ΑΙΡΕΣΕΣΙΝ

Απασαι αί θρησκεϊαι ιδιοποιούνται 
πολλά τοίαΰτα γεγονότα πρός έπιΐίεβαίω- 
<ην οόξης τών μαρτύρων καί τού κύ
ρους τοΰ δόγματός των. Ό δε νεοπλατω
νικός καί έθνικός Ιάμβλιχος γράφει περί 
τού αντικειμένου τούτου έν τοΐς- Αίγυ- 
πτιακοϊς αύτοΰ μυστηρίοις. «Πιθανή άπό- 
οειξις τής έμπνεύσεως τών προφητών εί- 
ναι, οπόταν. έν παραδείγματι, γίνωνται 

τρωτοί, άφλεκτοι έν τη περιστάσει δέ 
ταυτμ ο θεός, δστις μετ’ αύτών εύρίσκε- 
Ται’ όεν Επιτρέπει τή πυρά νά τούς έγ-

E"e* Gazeu’. ·η Theophraste l.ibllolh. Ρ.ι- 
trum, tom. VIII.

(’) Justinian Codes, lib. 1. 

γίξη, είς τούτους δέ νά αίσθανθώσι τών 
άποτεέ.εσμάτων.Είς άλλας δέ περιστάσεις, 
ένώ κατακαίονται. σταυρούνται μαστι- 
γοΰνται καί τά μέλη έχουσι διεσχισμένα 
διά τών σιδήρων, δέν αισθάνονται ούδένα 
πόνον....»

’Εν τή κλασική άρχαιότητι οί φύλακες 
τού ναού τού ’Απόλλωνος έβάδιζον έν τώ 
μέσεο τών φλογών καί έπί τής ανθρακιάς 
κρατεροί έν τή πίστει των — frcti pie- 
tate (*).

Κατά τόν 17 αιώνα έγένετο πολύς λό
γος περί τών Σαλουδαδόρων, Σαντιγουα- 
δόρων καί Ένσελμαοόρων τής Ισπανίας, 
οϊτινες έκτος τού δτι έθεράπευον διά τής 
αφής, ιίδύναντο νά διαχειρίζωνται τήν πυ
ράν, νά καταπίνωσι ζέον έλαιον, νεί Βαδί- 
ζωσιν έπί τής Ανθρακιάς κτλ. Ούτως ώστε 
μετεχειρίζοντο αύτους έν ταϊς πυρκαϊαϊς 
καί ώνόμαζον έαυτους συγγενείς τής 'Α
γίας Αικατερίνης.

Ή Βερναρδέτη, ή νέα χωρική ήτις ύ- 
πήρξεν ή πρώτη αιτία τής εύλαβείας ποός 
τήν Παναγίαν τής Λούρδης, είχε μεταβή 
Λμιραν τινά έν τώ περιφήμω σπηλαίω', 
φέρουσα μέγα κηρίον άνιιμμένον. 1 ονυ- 
πετήσασα δέ Αρχισε νά προσεύχεται καί 
δέν έβράδυνε νά περιέλθη είς έκστασιν, 
συνήθη αύτή. δτε μετά τινα ώραν αί χεϊ- 
ρες της άποσταυρωθεϊσαι έπλιισίασαν τήν 
φλόγαν, ήν πάντες είδον λείχουσαν τούς 
δακτύλους της, χωρίς ποσώς νά καώσιν.

ΔΙΑ ΤΙΝΟΣ ΤΠΟθΕΣΕΩΣ ΔΓΝΑΤΑΙ ΤΙΣ ΝΑ ΕΞΗ

ΓΗΣΗ ΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΑΤΤΛ

Αί ύποθέσεις, ας δύναταί τις νά προβο
λή πρός έξήγησιν τών Φαινομένων τών 
'< >ρδαλιών, τού άτρώτου μαρτύρων τινών 
καί προφητών, τοϋ βαδίσματος έπί τής 
πυράς κτλ. δύνανται νά συνοφισθώσιν είς 
τέσσαρας κυρίως θεωρίας:

Ιον. Είς δόλον τών δικαστών και ιε
ρέων.

2ον. Είς Φυσικά φαινόμενα, άτινα έξ 
άμαθείας έξέλαβον ταύτα ώς ύπεοΦυσικά

■Ίον. Είς έπέμόασιν τοϋ θεού πρός σω
τηρίαν τοϋ <ίθώου καί τιμωρίαν τοΰ 
ένόχου

ίον. Είς μεσολάβησιν τών Πνευιιάτων 
καλών ή κακών, άτινα δύνανται νά προσ- 
τατεύωσιν ίι κακοποιήσωσι τούς άνθοώ- 
πους.

Ή πρώτη ύπόθεσις, ή τού δόλου, προ
βάλλεται πάντοτε υπό τού άμαθοΰς. δστις 
δέν κατέγινεν είς τοιοΰτον ζήτημα, σπα-

(') Virgile.ilib. XI 785 —788. Βλέπι ώτχΰτω;
Silius Italians V, 105 κχΐ Πλίνιον VII 12.
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θολής αύτοΰ εις τήν διά τοΰ πεπυρακτω - 
μένου σιδήρου δοκιμασίαν, έπί τώ φόόω 
μή απόκρυφη φάρμακόν τι, δυνάμενον νά 
έμποδίση τήν ένέργειαν τής πυράς.

ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΥΠΟΘΕΣΙΣ ΠΕΡΙ Φ > ΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ

Είς τινας περιστάσεις, δέν ύπάρχει αμ
φιβολία, δτι δύναται τό ανθρώπινον σώμα 
νά μή αίσθανθή φυσικόν πόνον. Καί τούτο 
δύναται νά έπέλϋη όχι μόνον _ συνεπεία 
ύστεοικών φαινομένων, (*)  καταληπτικών, 
ύπνωτικών κτλ, άλλά καί δι αναισθητικών 
ούσιών. ’Αλλά. έπί. τοΰ προκειμένου, πώς 
έξηγεϊται και τό έφλεκτον τών τριχών καί 
τών ένδυμάτων, ών παραδείγματα έση- 
μεϊώσαμεν αρκετά ; Άρα δέν είναι φυσιο
λογικόν φαινόμενον τούτο. Έχομεν δέ καί 
τόγεγονός τής δαιμονοκαταλήφεως ένΣου- 
ηδία καθ’ ήν ήδύνατό τις νέι κρατή φλόγα 
λυχνίας μεταξύ τών τριχών τής κόμης τών 
δαιμονολήπτων, χωρίς ούτε μία Ορίξ νά 
κ.αή (2)καί τόσα άλλα,τέι όποια χάριν συν
τομίας παραλείπομεν καί άτινα δέν δύνα- 
ταί τις σοβαοώς νά ίσχνρισθή,δτι έξηγοΰν- 
ται φυσιολογικώς.

(*) Lettres edifiantes, rcc XIV.
(2) Gcerres. Dia Christliclie Myslik.
p) La verite des miracles operes parl’in ter

cession de M. de Paris, Cologne. 174*.

θ: άναφέρωμεν έν τούτοις μόνον τό ύπό 
πολλών επισήμων προσώπων πιστοποιη- 
θέν ένυπογοάφως γεγονός τής Μαρίας Σον- 
νέ έν Παρισίοις καί δπερ άνεγοάφεται έν 
τώ συγγράμματι τοΰ Carre de Mont- 
geron (J).

νίως δέ απαντάται παρά τοΐς έστω και ό · 
λίγον άσχολουρένοις.

''Ο καθηγητής Patetta έν τώ σχετικω 
συγγράιιιιατί του μεταξύ άλλων λέγει :

«'Η ύπόθεσις αΰτη όντως θά υετέβαλλε 
τότε τόν τοΰ μεσαίωνος κληοονείς εύρεϊαν 
σπείραν απατεώνων· είναι δε τοσοΰτον γε- 
λοία Λ ύπόθεσις αΰτη, ώστε έδει τη αλή
θεια νά κατείχε θέσιν και άξιοσημειώτως 
νά ' ένεγράφετο έν τοΐς συγγράμμασι τού 
18ου αϊώνος, δτι κατά την έποχήν του 
ταύτην ό "Αγιος Λαυρέντιος έμεινεν έπί 
τοσοΰτον χρόνον έπί της πυράς, διότι οΐ 
άνθρακες όέν ήσαν αναμμένοι καί ήλειφον 
αυτούς διά φωσφόρου καί δτι ό Μωΐ σής 
παρήγαγε τεχνητώς τούς σεισμούς διά 
τίνος, τίς οίδε, χημικής ούσίας (')

Δεν είναι δέ παράδοξον ό σημερινός 
κλήρος νάγελωτοποιή τά φαινόμενα τούτα, 
ένώ οί συνάδελφοί των τών καιρών εκεί
νων, ού μόνον έπίστευον, άλλά και τά διε- 
νήργουν; Τί αντιφατικοί, καιροί, άλλά ναι 
τί αμάθεια πάρει τοίς συγχρόνοις κλη- 
ρικοϊς ·

Και πώς νά παραοεχθή τις, δτι έν μα- 
κοά σειοά αιώνων, ούόεις ποτέ έφωράθη 
αποκαλύπτων τό μυστήριον τοΰ δόλου, 
δπερ μετεχειρίζοντο οί ιερείς, Ινδοί, Έλ
ληνες, Κέλται, καθολικοί, διαμαρτυρόμε- 
νοι κτλ.

Ό πάτερ Ρεν ώλ (’) έποιήσατο κατά τόν 
18ον αιώνα έρευνας πρός άναζήτησιν τοΰ 
αίτιου, καθ’ ο οΐ Σαλουταδόροι ’Ισπανοί 
ήσαν άτρωτοι είς τήν πυράν και ένόμισεν 
δτι άνεκάλυύε τό μυστικόν,δπερ μεταδίδο- 
ιιεν τοΐς ήμετέροις άναγνώσταις ούχϊ σο- 
όαοώς ! «Ιίεριάλειύις τών μελών διά μί
γματος ίσων μερών οινοπνεύματος, θείου, 
άμμωνιακού άλατος, αποστάγματος δεν- 
δοολιβάνου καί χυμού κοομμύου»·

Ή σύγχρονος χημεία ονσα μάλλον 
προοδευμένη ή κατά τόν μεσαίωνα, εύοε 
τό μέσον νά καθιστά άφλεκτα τά ύφά- 
σματα, τόν χάρτην, τάς δαντέλλας καί, τά 
τοιαΰτα, άλλά μέχρι σήμερον ούδέν τε
χνητόν μέσον είναι γνωστόν νά προφυ- 
λάσσιι τό ανθρώπινον σώμα άπό τήν έπί- 
δρασιν τής πυράς.

Έκτος τούτου ύ πάτερ Bouchet σμι
λών περί τής δοκιμασίας τοΰ πεπυρακτω- 
ιιένου σιδήρου έν ταϊς Ίνδίαις πρό δύο 
αιώνων, πληροφορεί ημάς, δτι έπλυνον έ- 
πιιιελώς τάς χεϊρας και έκοπτον τούς 
όνυχας τοΰ κατηγορουμένου προ τής ύπο-

(’) Patatii' ilid, Chap. IX.
(2) Renaull, l'.n'reiien sur le physique evpe- 

rimentale

ΤΟΠΟ9ΕΤΗΣΙΣ KAI ΔΙΕΛΕΥΣΙΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΕΠΙ ΠΟΤΑΜΟΥ

TO ΕΛΒΕΤΙΚΟΝ ΧΤΓΆΤΕΤΜΑ
{[d Ε\ΒΕΤΙΚ02λζό; έπεδοκίμζσε κζτά τζ,ν 

4-ζ ζμερζ.ν τΖ; 3 Νοεμβρίου Six ύζ,φοφο- 
ctz: ενζ νεον νόμον στρατιωτικόν, διά ύζφων 
3'27.0 Η) έπιδοκιμζστικίόν, άπένζντι 265,000 
αντιθέτων,ζφ’ουό ζπζιτούμενο; αριθμό; 30.000 
κζ·. πλέον ύζ,φοψόρων είχε τζ,ν ύζ,φοφορίκν ένυ- 
πογράφως ζπκιτζσει, κκίτο: ό νόμος ύπό τοΰ 
Κοινοβουλιουσχεδόν όμοφώνως είχεν ζποφζσισθζ.

Απένζντι τών ένκντιουμένων στοιχείων ζ 
πολιτικά, συνεσι; τοΰ ’Ελβετικού Λαού ζντέτζ- 
ςεν ευτυχώ; έν ισχυρόν δε’.γμζ δυνάμεως. Ή 
Ελβετία, έν τ·< πολιτοφυλζκ-Ζ τζ; όποίζ; ζ, 

έκ/ζ τζ; γενικζς στρζτιωτικνίς θζ,τείζ; άπό 
πζλζιοΰ κκιροΰ διζτζ,ρεΐτζι, έχει τζ,ν τζ.ιζ,σιν 
τζς άρχί,ς τζύτζ,; είς έγγυζ,σεις γρζπτά: στζ,- 
ρ'.ςει. Έχει έν τζ. ίστορίζ ζύτζ,ς άρκετζ,ν πεϊ- 
;ζν, οτι τό άπζρζβ'.ζστον τών συνόρων τν,ς ύπό 
τών πολεμικών γειτόνων πάντοτε τόσω έκτι- 
μζτζι περισσότερον, οσω σζμζντικωτέρκ έμ 
■ρζινετζι ζ_ όπισθεν χυτών ίστζμένζ, άμυντικζ, 
δυνζμις. Εντεύθεν ζτο ζΰτζ εΐ; θέσιν έν έτει 
1871 νά άφοπλΐσζ, τζ,ν άνζτολικζ,ν Γζλλικζ,ν 
στρατιάν ζτι; τζ σύνορά τζ; ίσχυρώς διά 90.000 
άνδ:ών έπίεζε.

11 μικρά χώρζ μέ 3 */ ϊ έκζττομμύριζ κζ- 
τοικους πζρζτζσσει τζνΰν στρζ.τόν έκ στρζτευ- 
σίμων20 — 3'2 ετών ζ,λικίζ; πρώτζ; γρζμμζ; 
συγκείμενον έ; 130.000 άνδρών. Ό στρζτός 
ουτο; ζποτελεΐτζι εκ 103 τχγμκτων, 3<>ί7ών. 
7'2 πεδινών πυρο'ίολκρχιών κζί 2 ί σωμάτων 
μζχκνικοϋ.

Ιίρος τούτοι; τίθεντζι ύπό τά; άμεσου; διζ-
τκγζς τζ; Γενικζ; ’Λρχζ·'ίζ; ζκόυ.ζ 6 όρεινζΐ
“υροβολαρχίζι κποσπζσμκτζ πυροίολικοΰ Οέ-

σεω; (Positions artillerie), 1 τκγμζ σκζπζ- 
νέων πρό; κζτκσκευζν σιδζροδρόμου, εν σώμζ 
ζεοοστάτων πζρά τά όποΐζ ύπάρχει πρΰ; τού
τοι; εί; αόριστο; αριθμό; διά πολέμου; έπί 
όρέων εΐδικώ; εκγυμναζόμενων στρατιωτικών 
λόχων. "Οπισθεν τ<; πρώτζ; γρζμμζ; πολεμι 
κνί; τζύτζ; δυνάμεω; ίσταντζι περίπου 80,000 
πρώτζ, έφεδρείζ κζί 40,000 εθνοφρουρά, ζ; κζί 
ό τελευταίο; άνζ,ρ μέ έν μικρά; όλκζ; έπανζ- 
λζπτικον οπλον νεωτκτζ; κζτκσκευζ; είνζι
«οπλισμένος.

Ή έζ.πζ'.δευσι; τών σωμάτων τούτων γ'.νε- 
τζι ύπό έκζτόν πειιπου ειδικών ζ'ιωαζτικών. 
Έν τζ σχολ·< τών νεοσύλλεκτων εΐ; 15 ν,μέ- 
ρζ; διά τό πεζικό . 55 διά τό πυροβολικόν κζί 
80 διά τό ιππικόν έλάμξζνε μέχρι τοΰδε ό νέο; 
ζνζρ τζ,ν πρώτζν του μόρφωσιν, συγχρόνως δε 
Ζ σχολά, χρζσιμεύει πρό; πρζκτικζν έςζσκζ,σιν 
τών διοικούντων τού; νεοσυλλέκτου; άςιωμζτι- 
κών κζί ύπζζίωμκτικών.

Τά στρατιωτικά σωμζτζ έκζλοΰντο μϊχρ·· 
τοΰδε καθ’ εκζστον δεύτερον έτος έπί 1 (>—18 
Ζμερζ; εΐ; γυμνάσια έζκιρουμεν«ον τών πρό; 
κινν.τοποίζ,σιν κζί τών πρό; ζπόλυσιν ν,μερών. 
Εϊ; τά έν τώ μετζίύ έτζ, ό πεζό; στρκτιώτζ,ς 
εΐ; γυμνάσια ^ολζ; ν,το ύποχρεωμένο;. Ή κι- 
νζ,τοποίζσις έπιτελεΐτζι πολύ ταχέως, Ίιότι ό 
στρκτκότζς όλόκλ.ζρον τζ,ν στολζ,ν του, τζν 
έςζρτζσίν του κζί τόν οπλισμόν του μεθ'εαυ
τού οίκοι λαμβάνει καί εύθύ; εϊ; έκάστζν πρόσ- 
κλζσιν έτοιμο; πρό; πορείαν εί; τόν τόπον τζ; 
συνζθροίσεω; έμφζνίζετζι. Έπίσζ; ό ίππεύ;, 
οστι; κζτά τά άλλζ εΐ; έτζσιζ γυμνάσιζ ζτο 
ύποχρε«ομενο;. όιζτζρεϊ τόν ίππον έν τΖ οΐκ: ζ
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ζου, οπερ φυσικώ; είναι δυνατόν, διότι τό ίππι- 
τόν σώμα, άποκλειστικώ; σχεδόν έξ εθελοντών 
υιών χωρικών στρατολογεϊτζι.

Εί; τά μεγάλα γυμνάσια τοΰ Έλβετιζοΰ 
στρζτοΰ,τοΰ 1907εί; τά όποια 4.’> τάγματα,20 
ϊλαι 30 πεδινα'ι πυροβολαρχία', κζΐ 4 έφιππα 
σώματα μέ όπλα Μαξΐμ iMaxim gewehr 
Kompagnien) περιελαμβάνοντο,έδωσαν οί ξέ
νοι στρατοί μεγάλην και ιδιαιτέραν προσοχήν, 
ήτις έξεδηλώθη διά τών αντιπροσώπων των 
οίτινε; ήσαν ανώτεροι αξιωματικοί. Οΰτω ή 
Γερμανία άντεπροσωπευετο κατά τό έτος τοΰτο 
διά τοΰ κ. von Iluene, τοΰ διοικητοΰ στρατη
γοί τοΰ X1V στρκτιωτικοΟ σώματος.

Ιίαρά τινα; έλλείψεις, οίτινε; έτι εί; 
υπζρχουσι θεωρείται σήμερον μεταξύ τών στρα
τών δευτέρζ; τκξεω; ό ελβετικός.

'() νεο; νόμο; τή; ζμυνη; νΰν παρατείνε' 
διδασκαλίαν τών νεοσυλλέκτων εί; 65 
διά τό πεζιζόν, 73 δια τό πυροβολικόν 
διά τό ιππικόν.

Ουτο; εισάγει αντί τών ζνά 2 έτη 
σίκν, έτήσικ τοιαΰτζ 11 — 1 ί ήμερων 
οποίου δίδεται μία στερεωτέρκ συνοχή 

■τητο; καί περισσοτέρα εύζαιρίζπρο; π 
έζγύμνζσιν τών αρχηγών.

Αί πολυάριθμοι ιδιαίτερα·. σειραΐ μαθημάτων 
προ; μόρφωσιν τών άςιωματικών ωσαύτως οΰ· 
σιωδώ; πζρζτείνοντζι.

Τά ποοσδιορισΟέντα γυμνάσια βολή;, τά ο
ποία εκτός υπηρεσία;, αλλά, υπό τήν στρατιω
τικήν έπίβλεφιν γίνονται, έδιπλζσιάσθησαν.

Τά επίσημα έν τούτοι; διδόμενα ούδεμίαν 
δύνανται εντελή εικόνα τοΰ Έλβετιζοΰ συστή
ματος τή; αμύνη; νά δώσωσι. ΔΓ αυτό εν 
βλέμμα μόνον απαιτείται ινα ΐδζ, τις, πόσον 
βαθεω; τοΰτο έν τώ πνεύματι τοΰ λζοΰ είναι

ι
αύτόν

ή” 
ήμερζ; 
καί 90

•"J'J.'IZ- 
διζ τοΰ 
τή; ένό- 

ιαζ.τιζήν

έρριζωμένον κζΐ πόσον περί ζύτοΰ φροντίζουσι. 
’Εξαιρέσει τής έκ τών παλαιών παραδόσεων 
ιδιωτική; ιστορίας, διότι εν κύριον τοΰ λαού 
προσοδοφόρο·? έπζγγελμα ήτο, μέχρι τοΰ 19 

διατηρηΟέν, ή εις ξένου; στρατού; ύπη- 
οΰ καιροΰ κληρονομηΟή έν ζω- 

* ..............Ι ..._______ Ά;
ζράδειγμζοτι κατά τόν ισπανικόν 

τά στρατεύματα 
τά 11 ’Ελβετικά 

απέναντι άλλήλων

αίώνοι 
ρεσία,εχει διά τ 
ηρόν ενδιαφέρον διά παν τό στρατιωτικόν 
σημειωΟή ώ; π 
περί διαδοχή; πόλεμον 
ζμφοτερων τών μερίδων περί 
μισΟοοοοιζά στρατεύματα ... * *

σζ κατά τινα διά 
βασιν ποταμού δει
κνύει τήν κατα
σκευήν προχείρου 
γεφύρζ; επί λέμ
βων καί σχεδίων.

Ή δεύτερα πζ-

ΑΪ.ΑΒΑΣ1Σ ΟΡΟΥΣ

ισταντο.
Εί; τά δημοτικά σχολεία γίνεται γυμνα

στική, εί; πολυαρίθμου; εκούσια; ίνωσεις, κό
τινε; ύπό την έπίσημον διοίκησιν εύρίσκονται, 
επίσης κζΐ προπζρζσκευή εί; τήν σκοποβολήν 
τή; νεότητο;, οΰτω; ώστε οί πλε’.στοι νεοσύλ
λεκτοι γνωρίζουσι τήν τοΰ όπλου χρήσιν ζαΐ 
διάταξιν ζαΐ τά; διαφόρου; στρατιωτικά; κι
νήσει;.

'<..·; έν πζρόδω S; σημειωΟή ό σήμερον από
λυτο; αριθμό; τών ζζτά τά γυμνάσια βολή; 
ζκταναλισκοαένων πολεμοφοδίων τοΰ πεζιζοΰ 
φθάνει τόν τοΰ γερμανικού στρζτοΰ.

Σύλλογοι αξιωματικών διοργανοΰσι επίσης 
έκτο; τή; ύπηρεσίζς,διαφόρου; διαλέξει; επιστη
μονικά;, μελέτα; και αγώνα; 
στρατιωτικόν.

Αί βοήθειαι δέ τή; πολιτεία; 
λόγου; σκοποβολή;. ιππασίας, 
τών ύπαξιωμζτιζών ζαΐ 
τον νεον νόμον ουσιωδώ;

Ίνζ γίνη ό νέο 
νζν κί σημζντικζΐ 
τοΰ νϋν προέδρου 
ματάρχου Muller 
στρατιωτικού σώμζτο 

’Εάν, ό 
νέ ,ς νόι/Λζ 
στρκτευν.κ 
μικήν δε 
μετά 
όμως
X »

πρό; τού; συλ- 
ΰγιεινή; κ.τ.λ. 

ών στρατιωτών κατά 
επαυξάνονται.

ουτο; νόμο; πολύ συνέτει- 
τροσπζ.Οειζί και υπηρεσία·, 
ή: ’Ομοσπονδία; συντζγ- 

τοΰ διοικητοΰ τοΰ Ill 
συνταγματάρχουλ\ ϊΠθ. 

αναμένεται, ό 
τικόν 
τολε · 
τούτο
μενει 
δπερ 

; κζΐ 
έδά-

Ό έπί κεφαλή; α
ξιωματικό; μόνο; 
ζητεί τά. θέσει:,

ρουσιζζει έν μέρος
ένό; αποσπάσμζ-
το; ·τοΰ στρζτεύ-
ματο ; τοΰ ΓοτΟάρ-
δου είς μίαν πο-

•• ρείζν επι ορού:.

Η Φ Υ* σ Σ.

ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΑ: ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΣΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΦΙΦΗΣ
Κατχίβχ,· άπότι,ΰρανοΰ τό Οί)ν τόσ' άστίρα 
·<σ:ς ρ«ες μ-έζύτταςαν τά 97:φΞμ;Λ!νζ μάτιΧ 
ΧΧι τχόωσζ γ,ά στόλισ-Χχ ,Τή νύφη τήν αίΟΐρια.
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ζίτινε; καΟιστώσι 
δυνατήν τήν άναρ- 
ρίχησιν κζΐ κρατεί 
τήν επίτηδες διά 
τού; παγετώνα; 
ράβδον έτοίμην, ό
πως έν ζνάγζζ, βαθ
μίδα; κατασκευά- 

σ?·
ΤΙ δέ τρίτη έλή- 

φΟη έν ώρκ ασκή
σεων τοΰ δΓ οπλι
σμού Μζξΐμ έφοδι- 
ζσμενου σώμζτο;. 

Γ. Κ. Γκ: ρ-.αίΰ;
Δο. Φνα. ‘ίπ.

ΤΑΞΕΙύΙΟΧ ΜΕΧΡΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
'* επεοκέ<ι·9ηχ{ η,·)η ;

Οχε, ε(7,>. ολίγων, ίίιιια ε*ιύ«ν  
ίνόηοα μόνον περί νίνοζ πρό

κειται και την σημασίαν αντοϋ.
·Ι/·ζ.α δεν είδατε λοιπόν τά μηχανήματα 

■και τήν ίκτελουμένην ίργασΐαν\
— Οχι. ΕπεΟύμουν νά τά Ιβλεπα.

^χσρϊατως. (·)ά σας οδηγήσω Ιγώ κα
τόπιν νί τάίίητε δλα και λεπτομερώς.

I1’ ^ΧΟβίοτήσητε, πολύ, διότι άκρι-
0,')"'!H‘r’‘v .ΐ'έ τά άλλα εν 

Ελλάδι. .ίλλά πότε προώδε.υσε τυσοίαον κα 
ιαπληκτικώς τό κατάστημά σας : Έπειτα εΐ- 
σίίε ακόμη οχετικώς τόσον νέος. Σείς ουνετε- 
λέσατε εις πάντα ταΰια I

—— -Ιηλ.αδή Ιγω τό εγερον εις τυιοντον ση · 
μειυν. όπως τό βλέπετε, αναπτύξας και πλον- 
τίαας αϊτό διά τής χρωμολιδογραη ίας κτλ. ’<> 
μακαρίτης <> πατήρ μου τό είχε περιωρισιιέ- 
νυν διά μ<κράς έργασίας, δτε ίγώ ίλειπον κα- 
ταγινομενος εις άλλας Ασχολίας τις Είρτόπην.
- Και τί: τί κατεγίνεσίΙ, ,ότε. εις Ευρώ

πην κ '.-ίσπιώτη ;
‘/'αορικας και βιομηχανικός ίργα- 

σιος Ιδίως, καί<υσυν δέν έβλεπαν μέλλον εί·ρί· 
εις τήν περιωριομένην τότε εργασίαν τοΰ κα
ταστρώματος και δι’εμέ.

Κώ Αμέσως τό,εό άξιόλογος είς ολα κ. 
Ααπιωτης μοϊ διι.γήιίη ίν ’ή χοοακι ηριζονοί] 

αϊ τόν Λγελεία και προιίιμία τά τής αποδη
μίας και ικπαιδιι σεό.ς τον εϊς τό εςωτεοικόν 
όπου διέμεινε δεκατρία έτη καί ήμιου, 'προ- 
τιμόιν μόνος του ν' Λναδειχ&ή, άίευ έτοιμου 
εργασίας καί κεφαλαίων, διότι ένεπνέετο ίπό

τό Έλβει 
πλήρη π 
φέρει.ήν τ 
ζητεί, | 

έν φυτόν, 
νά ζύξήσν;
έπί τοΰ

ζ ρχζιοτάτων 
ζζι τό ό π ο’, ον

εί;
τήν

ιοτητα 
ροΟυμικ; 

έν —■'—·■ 
δυνατζι μόνον 
νά εύδοκιμήσζ, 
φου;, όπου ζτ 
χρόνων φύτρων 
αλλαχού μετκφυτευόμενον, Οζ 
ήδύνζτο ελεεινού;
πζοζ··ζ·.·ζ.* · ·, ·

Ό Γ.έλγο; στρατηγό 
almont είπέ ποτέ π 
ομοεθνείς του, οίτινε;

βετικόν στρατιωτικόν σύστημα εί; τό Ιΐελγιον νζ 
γωσιν ήθελον. ιιΤότε έπρεπε πρώτον το Εθνος 
πλζσσητε κζΐ νζ μορφωσητεί»

Αί παρζτιθέμενα.ι εικόνες δειζ.νυουσι διαφόρους 
γυμνασίων κινήσει; τοΰ στρζτοΰ. ‘11 πρώτη είκων

ουτοι

ο

κζιπους νζ

·'■: σροσιε; Οά φέρω στή Ί'ιφή μου 
-υχ·; Χ-ζ. γ,ς,ρσινέ; νά ψάλλουν 

υολχ·: ’-ή ζ.’ iC71;Tz. ?,λ;

Ιγοιοι:ιιτιίι»:<>

Καί το·3 Ζιφύρνυ 
τόσες χαρούμενε; 
Όσα -Sj
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μεγάλου ζήλου μαθήσεως προόδου καί δρά- 
σεως Εν τφ κόσμοι.

Διέ μείνε τέσσαρα Ετη εις Αύστρίαν, εργαζό
μενος και μετά ταϋτα μετέβη εις τήν Γαλ
λίαν καί είτα Αγγλίαν καί Ελβετίαν. Είς 
’Αγγλίαν διηύθυνε μέγα Εργοστάσιου φωτι
σμού Ασετυλήνης καί αυτός πρώτος Εφήρμοαε 
τόν δι’ Ασετυλήνης φανόν εις τά ποδήλατα, 
καταρτίσας είτα ίδιον γραφεΐον έπι τονιω·

Μετά τόν θάνατον τοΰ πατρός του ήναγκά- 
σθη τά πιάτα νά Εγκατάλειψη καί νά Ελθη καί 
Αναλάβη τό Εργοστάσιου αύτοΰ, υπέρ Ανέ
πτυξε καί {πλούτισε, ουμπληρώσας αυτό 
τελειότεροι1 ώς ήδη Εχει καί μετακαλέσας Ευ
ρωπαίους Αρχιτεχιίτας εξ Ευρώπης.

Μετά τοΰτο περιήλθομεν όλα Εν γέιει τά 
διαμερίσματα τών πολυποίκιλων Εργασιών τοΰ 
τριώροφου εκείνου Εργοστασίου καί Εμείναμεν 
κατογοητευμένοι καί πολύ ευχαριστημένοι Εκ 
τής τάξεως, καϋαριότητος, επιμεμελημένης 
εργασίας καί επιδόσεως τών πολλών καί δια
φόρων αυτού Εργατών εύρωπαίων καί ήμεδα- 
δοπών ώς καί Αρκετών εργατριών.

Παραπλεύρως τής αιθούσης Εν ή εόρισκύ- 
μεθα ήσαν τά γραφεία τοΰ διευθυυτοϋ, τών 
Εργοστασίων καί παρακειμένως τών Ελεγκτών 
τοΰ δημοσίου διά τάς εκτελουμίνας εκεί δια
φόρους κυβερνητικός Εργασίας παιγνιοχάρτωυ, 
χαρτοσήμου κτλ. ' Εναντι δε τούτων τοΰ ύπο- 
δίευθυντοΰ καί τοΰ άνωτέρόυ προσωπικού ιών 
λογιστηρίων, τοΰ ταμείου, τοΰ τμήματος τής 
διακοσμήσεως καί είτα κατά σειράν έρχονται 
τά τμήματα τής ζωγραφικής καί λιθογραφή- 
σεως τού σιγαροχάρτου καί τών παιγνιόχαρ
των κτλ. Δεκατέσσαρες Ευρωπαίοι αρχπε- 
χνΐται διευθύνουσι τό τεχνικόν μέρος τοΰ μη
χανικού, τής λιθογραφικής καί χρωμολιθογρα
φικής Εργασίας καί Επί τή τ’ρωτήοει καί απο
ρία μου διατί τόσος Αριθιιός τοιούτων Ευρω
παίων καί όχι 'Ελλήνων.

— Διότι, μοί Λπήντησεν, δεν εΐ/ιεθα είσέτι 
Επιιρκώς κατηρτισμένοι διά τελείας εργασίας, 
άλλως τε μετά τοα Ετη θ' άφήσουν Αναγκα
στικούς ούτοι τήι τέχνην των είς τους {δι
κούς μας.

"Οντως, άπήντησα. μεγάλη Εθνική ωφέ
λεια οΡιω προκύπτει, καθόσον ή τέχνη θά 
διασπαρή Αργότερου καθ’ όλο τό έθνος.

Τό μοναδικόν άνά τήν Ανατολήν Εργοστά
σιου τοΰτο καταλαμβάνει τά τρία τέταρτα τοΰ 
όλου μεγάρου τής πρώην ’ Ιονίυυ ’Ακαδη
μίας. εχει δέ μεταβληθή είς αληθή, πρακτι
κήν Ακαδημίαν εκμαθήσεως διαφόρων καί 
ποικίλων βιοποριστικών γραφικών Επαγγελ
μάτων. ίίτινα βραδύτερου πολύ θά συντελέσω- 
σιν είς τήν όσημέραι βαΐνυυοαν βιομηχανικήν 
πρόοδον τοΰ τόπου. Λα! πολύ δίκαιον Εχου- 
σιν ή τε Κυβέρνησις καί τά διάφορα πιστω

τικά ίδρύματά μας, Ατινα κατανοήσαντα τοΰτο, 
ήρξαντο Από τίνος παρέχοντα διαφόρους σο
βαρός εργασίας είς τά καταστήματα ταΰτα τοΰ 
κ. Άσπιώτου, αΐτινες Εκτελοΰντοι μετ' Ακρί
βειας καί τής άπαιτουμένης τέχνης καί Επι
μέλειας.

Ενταύθα παρετήρηοα πολλά σχετικώς πρω
τότυπα Εργα τοΰ Γιαλινά ίδίευς, δν ό κ. Ά - 
σπιώτης πολύ Εκτίμα. Είδον Επίσης λιθογρα
φικός, χρωμολιθογραφικάς καί τυπογραφικός 
Εργασίας τελείως Εφάμιλλους τών ευρωπαϊ
κών. δελτάρια, εικόνας κσί μέτοχός τρι πεζών 
Εξαιρέτους. Είτα μετέβημεν είς τά κάτωθι δια
μερίσματα, ένθα τά πιεστήρια, μηχανήματα, 
άτμομηχαναί, κτλ. τό μαγειρείου, ίίπερ προε
τοιμάζει τροφήν διά 50 καί πλέον Εργαζομέ- 
νας νέας, διί νά μή Εξέρχωνται ανται τήν με
σημβρίαν Εκ τοί καταστήματος. Ji δε διευ- 
θύντριαι τών τμημάτων λαμβάνυντηι Εκ τών 
διπλωματούχων, όπως γνωρίζωσι τήν λογι
στικήν. Jia τροφήν δε εκάστης Εργάτιδος τή 
κρατούνται μόνον 35 λεπτά καθ’ έκάστην.

Είτα δέ Αφού μοί Επέδειξε καί Εκτακτον 
νέου αριθμητικόν μέγα μηχάτημα διά τά λα
χεία τοΰ Ετόλου, ίίπερ Εστοίχισε 7 */ 2 χιλ. 
μάρκα καί τό όποιον λειτουργεί Εξαίρετα Απε- 
χαιρέτησα τόν κ. Λοπιώτην συγχαρείς αυτόν 
και πάλιν διά τόν Εξαίρετον δργανισμόν τοΰ 
καταστήματος του-

— Εάς ευχαριστώ πολύ. κ. ΙΙρίι τεζη μοί 
λέγει τότε διά τήν ώραίαν σας Επίσκεψιν καί 
διά τό Ενδιαφέρον, ίίπερ Εδείξατε διά τό κατά
στημά μου, Εξετάααντες μετά τόσου ζήλου τά 
πάττα καί σάς παρακαλώ νά Ελθητε τό εσπέ
ρας νά πάρωμεν τό τέϊον είς τήν οικίαν μου. 
είς τήν Εξοχήν ολίγον Εξω τής πόλεως. Εδώ 
Απέναντι.

Καί όντως ό κ. Ασπιώτης Εργάζεται ΰπε- 
ρανθρώπως, Α/./.ά ζή καί πλουσιοπαρόχως μέ 
όλα τά μέσα τής άναπαύσεως, διασκεδάσεως 
καί εί·μαρείας. Είναι κάτοχος μιας ώοαίας Ε
ξοχικής επιιύλ.εως ilia Hossa» όνομαζο- 
μένης μέ ώραΐον και πλούσιον είς άνθη καί 
η υτά Εκτεταμένου κήπον μέ τέσσαρας ίιμάξας 
καί ώραίους ίππους, μέ ιίνδηρα. κιόσκια, εξώ- 
στας καί θερμοκήπια, μέ λαμπρόν οικίαν κσί 
μέ ολα τά σχετικά Εξαρτήματα καί στολίσματα 
τά καθιοτώντα τήν διαμονήν Εν αύτώ εύχά- 
ρισιυν καί διασκεδαστικήν■ Κατέχει δέ τό κουπέ 
τοΰ Αοιδίμου 'Γρικούπη καί ώραίαν λέμβον αυτο
κίνητου τοΰ τελευταίου συστήματος, δι’ ής με
ταβαίνει είς θαλασσίους περιπάτους καί Εκδρο- 
μάς κα·. κυνήγια είςτά δάση τής Εναντι καί 
πλησίον κειμένης πλούσιος είς Θήραν ’11- 
πείρου. 'II σύζυγός του Επίσης καλλίστη καί 
Αξιόλογος σύντροφος, τό γένος Μαρκέτη. γλωσ
σομαθής δ! καί Αρτιας παιδεύσεως, είναι πάνυ 
εΰ;·ε>ής καί ευπροσήγορος, φημιζομένη διά

Ο χ. ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΕΝΤΟΣ TOT QPAIOT ΤΟΥ ΑΜΑ3ΙΔΙΟΥ 

τας καλάς καί πολλάς άρετάς της καί τά Ανε
κτίμητα προσόντα της.

Τό δ' Εσπέρας μεταβάς παρ’ αί-τοΐς, ε{ς τήν 
όντως ωραιαν καί πολύ εύχάρωτον καί πλού
σιον καθ ολα Επαυλίν των καί εις ώραίαν εξο
χικήνθέσιν κειμένην, δ.ήλθομεν ώραιοτάτην 
και λίαν εύχάρωτον Εσπερίδα, συζητοΰντες 
και συνομιλοΰντες μέχρι τής μιάς σχεδόν μετά 
ΤΟ μεσονύκτιον Εν τώ περιφήμω κιοσκίω τοΰ 
κήπου, περιβαλλομένεο Από σπάνια άνθη, αιώ
ρας και ποικίλα στολίσματα, ΰπου Ελάβομεν τό 
τειον με διάφορά καρυκεύματα, Αναψυκτικά 
και γλυκίσματα μεθ’ ΰ. περιήλθοιιεν τόν κή ■ 

Ι0υΛ οταύλονί xoi λοιπά διαμερίσματα 
’ ο μοι επεδειξαν τήν Ιστορικήν αμαξαν τοΰ 

(κουπέ) ήν ήδη κατέχει 
την περίφημου αύτοκί- 

(ι α ιι nut automobile) 
ίνια

αοιδίμου Τοικούπη 
δ κ. ' ' '

νητον
Άσπιώιης, 
λέμβον του,

καλά του, δι 
βίον του

καί σπά
,'1 καθωτά τόν πολυάσχολου 

ν Ι1'.1?' ^ύυν,ίδόν καί μελαγχολικόν,
αι οοοι ουδεις Εν τιο κόσμοι τούτω βεβαίως 

σ τελείως τέλειος καθ’ ΰλα καί ευτυχής, Επέ- 
θη" της^ ετοιμασθείσης πρός Αναχώοησίν ιιου 
μ^ρας αμαξης του κ 1 Απήλθον είς τό ξενοδο- 

μου, Αποκομίσας τάς καλειτέρας περί αι’- 
τσυ ντνη^ο(ις μου κίιΙ)^αον ε[,ρΟν ηαρ^ τ(- 
*■ JoniWTfl Εκτός τής θαυμασίας Αφελείας του 

rla του καί γνώσεις Αρ-
nil "λωαοομάθειαν Επιμεμελη-
νΑη?'1''1,<ρ"εΐαν μΐ'ό'ί'·,Γ’ ■''■αλλίστην καρδίαν. 
Ϊαν η&εΐ°'' Χα1 ^σσοηγορίιιν ούχί τυχοΰ- 
m ’ 10 06 ίιέ'έιστον πάντων φιλογένειαν καί 

Qi(OTiauoy Ακραιφνή^ διόη ίννι εΐ να tparfi 
^ξως Χϋ; 

τάυ ί"'.αΐγ·νι>,·ο\ ιΰγ»στάσιον τέλειον ΰφ' όλας
ηο'ί'εις,Εφάμιλλου δέ τών ευρωπαϊκών και

νά διαμόρφωση τεχνήτας, 
καλλιτέχνας καί Εργάτας Α
ξιους νά καταλάβωσιν Εμ- 
πρέπουσαν θέσιν Εν τώ 
καθόλου βιοτεχνικεμσταδίτο 
τοΰ μέλλοντος ’Ελληνι
σμού. Καί διά τοΰτο μετά 
πεποιθήσεως τοΰ είπον, 
ότι τό Εργοστάσιου του Α
ποτελεί τήν σύγχρονον Α
ποδημίαν τής σπουδής τών 
γραφικών τεχνών Εν τή 
νεωτέρα Έλλάδι.

Καί δεν ήπατώμην δι- 
όπ τό μέλλον θ’ Απόδειξη 
τοΰτο.

’Εν Κέρκυρα υπάρχει 
καί έν κάλλιστον Έκπαι-
δευτηριυνόν Καποδίοτριας'» 
λειτουργούν Απροσκόπτως 
από τριακονταετείας ύπό 

πεφωτ,ο/,ΐνην διεύθυνσιν τοΰ 
π. Λεωνίδα Βλάχου, 

ν και Ατρητους κόπους

επιμονής του καί

> Εκ- 
ναός

τήν Ακάματου και r 
ρέκτου καί πολυμαθούς κ. Λεωνίδα Βλάχ 
οστις με πάσαν θυσίαν ' ·
διετήρησε καί διατηρεί αύτό Ετι ύπό τήν αί- 
γιδα τής καλής θελήσεως, ' 
όντως Ιώβειου υπομονής.

Το διαφημιζόμενου ’Ελληνικόν τοΰτο 
παιδευτηρ.ον είναι όμολογουμένως είς , 
'^μίους ψυχικής καί πνευματικής διαπλάσεως 
τη, νεολαίας καθόσον μετά περωσής φροντίδας 
και επ.μελειας,διδάσκονται Εν αύτώ μαθήματα 
και Αρχαισοβαράς πνευματικής όιιιμορφώ- 
γος Ο δέ διευθυντής αώοΰ. Ανήο μεγΖς 
άντ^^τος. δωρατικότητος, Αντοχής καί δρα- 
στηριοτηιος συυε.έλεσεν ώστε νά τό πεο.αγά-η 
εις υψιστον σημείου προόδου καί περιωπής, 
^ργς παεωισας κατά ποικίλων προλήψεων 
δπισθοδρομικου πνεύματος καί Εν τέλει ήθικώς 
μονον νικησας Εθρ,άμβευσε. Τοιοΰτος ό καρ- 
πο, της διαπα.δαγωγικής μέχρι τοΰδε Εξελί- 
,εω, και δράσεως του.

(Ακολουθεί)
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ΑΙ ΑΘΗΝΑΙ ΧίΟΝΙΣΜΕΝΑΙ

'Οσάκις ή εύνοονμένη τής βοώπιδος πόλις 
είς τάς αγκόλας τοΰ δίορφέως λικνιζομένη 
καλυφθή από τούς πτιλλενκους τής χιώνος πέ
πλους, όμοιάζει με ταρκωμένην νύφην, τυλι- 
γ/ιένην εις τα μεγάλα λευκά πτερό κάποιου 
άγγελον.—ιγηλά και μυοτηριεόδη όλα. Ο! αστοί 
τρίβοντες τούς έκπληκτους δφ&αλμούς άφω
νοι είς τδ θέαμα παραδίδονται. την μεγάλο 
πρεπή γαλήνην νά διαταράξουν δέν τολμούν 
καί μόνον θαυμάζουν. ‘Όπου τό βλέμμα 
στρέφειςείς αρμονίαν χρίσματος και θέας Ανα
παύεται. Ή πράσινη πόα τών κεραμοχρόων 
στεγών είς μίαν νύκτα έλευκάνθη. Από τά 
δένδρα, είς λευκούς σκελετούς μεταβεβλημένα, 
μονον μία σκιαγραφία γραμμών έναπομένει, αί 
υπό τήν ·χιώνα μαΰραι. γραμμαί τών κλάδων.

Τούς στροβιλισμούς των αί νιφάδες έπα- 
νήρχισαν. ΤρελλαΡείς τάς κινήσεις τα>ν αλλού 
διευθύνονται και άλλου πίπτουν. Οί άνθρωποι 
νομίζουν ότι συμβαίνει κάτι καί όπισθεν τών 
ΰάλιον παραμονεύουν.

Τό βλέμμα'χάνει _ τόν ορίζοντα, κρυμμένου 
είς κάποιους αορίστους πέπλους ομιχλώδεις 
σχεδόν, καί στικτούς έκ νιφάδων. Ο Λυκα- 
βητός άπεπτη. “Εκτασις Αόριστος είς τήν θέ- 
σιν του άπέμεινε.

'LI χιονοθύελλα παύει, γαλήνη επέρχεται. 
Ό μυστηριώδης πέπλος αίρεται και Αποκαλύ
πτονται αί χιονισμένοι Άθήναι. Ο ζηλότυπος 
Υμηττός δεικνύει εις τήν Πεντέλην μαρμα- 
ριόδεις κόλπους. Οί περί τό Ααφνιον λόφοι 
δέχονται δεσμιρ· κάποιου άλλου φωτός. Πράγ

ματι όπισθεν βαρέος νέ
φους ετοιμάζεται νά ε- 
πιπέση καιά τής προσ
φιλούς του πόλεως έ- 
ςαίφνης τό άρμα τοΰ 
‘Ηλιου. Κλείσατε τονς 
οφθαλμούς. Η λευκή 
νύμφη δακρύει' ή <1τά- 
σθαλος τοΰ Φοίβου λευ- 
κότης ένίκησε τήν α
γνήν τής χιόνος λευκό
τητα.

.1 .V - ΠΡΙΝ Η ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ
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ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΚΗΦΙΣΙΑΝ

ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΙ ΤΗΣ ΠΕΡΓΑΝΙΟΤ

Τώρα ποΰ άπ’ τά χιόνια άσπροβολας 
xl <5 ήλιος ατό ξεψύχγημά του στρέφει, 
και διώχνει μέ περήφανη ματιά 
τής άσπρης συν κορφής τ’ άνάρηα νέφη,

Βουνό, ποΰ τόν χειμώνα δέν ψηφΰς 
ποΰ δέν χαίρεις στά σκότη τής άβύσσου, 
ποΰ άπ’ τοΰ κακούργου χρόνου τή»· όρμή 
ξεγλύτωσες τό Ενδοξο κορμί σου,

Τώρα ποΰ κάθε λίθος σου λευκός 
χωρίς μιλώ μάς ιστορίζει τόσα, 
ποΰ ρίχνει φ ώς στον άσοφο τό νοΰ 
και λύνει τοΰ σοφού μαζί τή γλώσσα.

Βουνό πανώρηο, ήθελα σκοπό 
ναΰρώ γιά σένα σάν εσέ μεγάλο, 
σάν τή νεκρή ζωή σου ζωντανό 
καί ϊίσματ’ άκατάληπτα νά ψάλω.

Νά νοιώση κάθε μάρμαρο τρανό 
στά πέτρινα του στήθη καρδιοχτύπι, 
νά ξαναδοΰμε μιά φορά καί’μεΐς 
τόν κόσμο τόν αρχαίο ποΰ μας λείπει.

1 ώρα ποΰ άπ’ τά χιόνια άσπροβολας, 
κι’ ό ήλιος στό ξεψύχημά του στρέφει, 
και διώχνει μέ περήφανη ματιά 
τής άσπρης σου κορφής τ’ άνάρηα νέφη,

Βουνό πανώρηο, ήθελα σκοπό 

ναΰρώ γιά σένα σάν έσέ μεγάλο, 
σάν τή νεκρή ζωή σου ζωντανό, 
καί Γισματ' άκατάληπτα νά ψάλω-

ΙΙΙργαμος 1907
Κ. ΦρΙλλιγκος

Η ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΤΟΓ ΘΑΝΑΤΟΓ
(Ίδι τ’.κόνχ σ·Λ. 203)

Ού συ με λοιδωρεΐς άλλ’ ό ϋάνατος ! 
Ποιον εκ τών αίμοβόρων αυτών όρνεων, 
ατινα έκ τοϋ ίλιγγιώδους τον αίθε'ρος ύ
ψους έπέπ,εσον έπί τον πτώματος τοΰ ελέ 
φαντός ήθελε τολμήση καν τό πτερύγι- 
σμά τον νά στρέψη προς τό παχύδερμοι' 
αύτό, περιφερόμενοι· άνά τάς άπεράντους 
τής ’Αφρικής εκτάσεις ; Ποϊον θηρίον θά 
ήδύνατο νάντιμετωπίσμ τό τέρας τούτο 
τοΰ όγκον καί τής ισχύος. Έν τούτοις ό 
θάνατος, δστις δέν λησμονεί καί τάς ερή
μους, παρέσχε τόν κολοσσόν τούτον παί- 
γνιον εις τινα ζωάρια. Τό άγριον τούτο 
θέαμα αννήντησεν όμάς περιηγητών δια 
τρέχουσα ’Αφρικανικόν τι δάσος. Κροκό
δειλοι, γήπες, αετοί καί ναιναι είχονέπι- 
πέσει κατά τής άνελπίστου ταύτης βοράς, 
οπότε ηλθεν έν τω μέσω ό άνθρωπος, Ενα 
τήν μερίδα του λάβη !

ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΕΚ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ
ΆξτόΌιιε κύριε ΙΙρΑντεζπ,

ΩΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΝ ΜΟΤ διά τό Νέον “Ετος, 
σας στέλλα) όλίγας λέξεις όσον άφορα τό 

κατά τό παρελθόν Ετος τελεσθέν έιταΰθα Διε
θνές Συνέδρων τής Υγιεινής.

Τής ίιάρξεως τοΰ Συνεδρίου, προηγήθη 
πανηγυρική έπίσκεφις, τοΰ ίκ πάσης Γής, 
συρρεύσαντος ιατρικού κόσμου, (τής ήμετέρας 
παιρίδος διά τών Αξιότιμων μας καθηγητών 
κυρίου Σάββα καί κυρίου Ι’ερουλάνου Αντί- 
προσωπευθείσης) υπό τής εκ καθηγητών τών 
διαφόρων Γερμανικών Ιατρικών Σχολών, 
έπί τής υποδοχής τών ξένων ίπιτροπής, άνά 
τά διάφορα Μουσεία, Σχολεία,’Εκκλησίας καί 
Νοσοκομεία τής πρωτευούσης. Πρόεδρος τοΰ 
Συνεδρίου ήτο ό Πρίγκηφ Schiiuaich Cai‘0- 
latll.o λατρευόμενος υπό τοΰ Γερμανικού λαοΰ 
διά τά φιλάνθρωπο αίοθή υατά του.

Τοσαύτη δέ άθρόα ήτο ή συρροή τοΰ άπό 
πάσης γωνίας τής Γής συρρεύσαντος ιατρικού 
κόσμου, όπως εις οΰδέν Ετερον Διεθνές ’Ια
τρικόν Συνέδρων

ΟΙ διάφοροι ρήτορες, καθηγηταί καί γενι
κώς σοφοί Επιστήμονες. εμβριθείς τής Ιατρι
κής επιστήμης σκαπανείς, Εξ όλης τής υφη- 
λίου, προοέφερον έκαστος νέον τι, σμικρόν ή 
μέγα, παρατήρησιν επωφελή μέγ,ρι σημαντι
κής πρωτοτύπου δλως εν τή υγιεινή άνακοι- 
νώοεως-

Είς τό περί, ώς οΐόν τε, τελείων θεραπευ
τηρίων άνεγέσεως θέμα, πλείστοι Ελαβον τόν 
λόγον, Αληθή σωτηριώδη Εργασίαν, έπί τό θέμα 
προσενεγκόντων. Σειρά πολυτίμων όντως πα
ρατηρήσεων καί οδηγιών τότε ήκούοθη

ΙΙλήν οΰχί υλιγώτεροι είς τό περί Υγιεινής 
τών Σχολείων, Σιδηροδρόμων, ’Εκκλησιών 
καί Κατοικιών κεφάλαιον ώμίλησαν.

Καί Ινώ δλων αί διατυπωθεΐσαι γνώμαι. είς 
εν καί τό αύτό άπέβλεπον, πώς ό νοσηλευόμε
νος, ό μαθητής, <5 ταξειδεύων, ό Ικκλησιαζό- 
μενος καί ό έν οικία βιών. νά Επωφελήται 
δαψιλέστερον, τών οωτηριωδών τής φύσεως 
στοιχείων, τοϊ5 φωτός I ήλ.ιακόν ή τής ημέρας) 
τού άίρος, καί τοΰ ΰδατος, ή φοβερά τής άν- 
θρωπότητος μάστιξ, ή Ανθρωποκτύνος φυμα- 
τίωσις ώς Δαμόκλειος σπάθη, υφ’ δλων, ώς 
μορμολύκιον ίπεσείετο.

Ή Ενίσχυοις όθεν τού Ανθρωπίνου δργανι- 
ομοϋ, δΓ αυτής ταύτης τής φύσεως, διά τών 
στοιχείων αυτής. τοΰ φωτός, τοΰ Αέρας καί 
τοΰ ΰόατος, ύπό τών Αγορητών δλων έτονίσθη 
Ιντόνως. Τήν ίνίσχησιν τοΰ οργανισμού προέ- 
βαλλον όλοι ώς τό σωτήριον τών παρατηρή- 
οεών των πόρισμα.

Μόνον λοιπόν οί'τω Ελεγαν Εκείνοι, θα ίδω
μεν τήν οπάνιν τών <5ιαφόρων νόσων, μονον

οΰτω θά έπιτύχωμεν τήν περιστολήν τής φο
βέρας φυματιώοεως,έν ε<> έν ταΰτώ οί τοΰ μέλ
λοντος παντοΐοι Ασθενείς, μέ άσυγ^ρίτως με
γάλος έλπϊδας, προς τήν εΰοίωνον τροπήν 
τής νόσου των προς τήν ποθητήν βελτίωσιν 
τής οδυνηρός των καταστάοεως. θ άτενιζωσιν 
εάν μοίρα κακή, δέν δύνανται νά εΰτυχησωσι 
τόσον ώστε δλως τήν προτέραν των ν’ άνα- 
κτήσωσιν υγείαν.

Ν. I. ΜβΡΑΊ ΓΙΙΣ, ίζτιο:

ΠΕΙΡΑΜΑ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ 
iS3®OI100F.TIISVrE ίνπρώτοις δύο δόμινα κα- 

£·2>> θετως καί έπ’ αυτών θέσατε. Ετερον όρι- 
ζοντείως, σχηματίζοι τες είδος θύρας, ώς εμ- 
φαίνεται έν τώ προκειμένη· σχήματι. Είτα έπί 
τούτων τοποθετήσατε τέταρτον δόμινον όρι- 
ζοντίως καί έπ’ αυτών δύο άλλα καθέτως καί 
κατόπιν όριζοντείως Ετερον, "να σχηματισθή 
δευτέρα πύλη έπί τής πρώτης.

“Ηδη τό πείραμα Εγκειται είς τόνά άπωθήσητε 
αχέως καί αίφνηδίως τό κατώτερον όριζόντειον

δόμινον. χωρίς νά διαταράξητε τό ούνολον. 
Προς τούτο τοποθετήσατε Εν άλλο δόμινον 
κεκλιμένως ΑΒ,είς άρμόζουσαν άπόσταοιν,όν
τως ώστε περνώντες τόν δείκτην τής χειρύς 
σας διά μέσου τής κάτωθι πύλης κοί πιέζον- 
τες ίο/υρώς τήν άκρον τοΰ δομίνου Ε, νά 
έγερθή άποτόμως ή πλευρά ΑΒ προς τήν θέ- 
σιν .-IC. Τότε θά συγκρουθή ή γωνία I) προς 
τό κάτωθι δόμινον καί θά έκδιώξη αύτό έκεΐ- 
θεν προς τήν διεύθυνσιν τοΰ βέλους Γ, δτε τα 
άποτελοΰντα τήν άνεοθι πύλην δόμινα θά 
κατέλθουν ήσύχως προς τά κάτω.
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νά νατωρθώότι δηλαδή τήν άναγέννιιβιν τής θεατρικής τέχνης έν 
τέρα είκών παρίβτηβι τίιν Ίαπωνίδα καλλιτέχνιδα έν ίδιοτρίπω και

ΙΑ ΙΑΠΠΝΙΣ ΚΑΛΛΙ- 
ΤΕΧΝΙΣ — ΊΙ έξο- 
χωτέρα των Ίαπω- 

νίδων ηθοποιών, εΐνε Λ 
ώραία Σόδα Γιάκο, ήτις 
έβχάτως ή το έν Γερ
μανίά τελιιοποιουμένη 
’Εκτός τούτου ίιξιώθιι τής 
τιμής παρά τού Μικάδου 
νή μεταβμ ε(ς Παριβίους 
καί μελετήσει τίιν Αργά · 
νωβιν τοϋ αι'τόθι Ωδείου, 
ϊνα άνεγερθή καί έν Τό- 
κιω τοιοϋτον. 'Π Σόδα 
ΙΊάκο δέν εΐνε μόνον ό 
άστήρ τοΰ 'Ιαπωνικού θε
άτρου. άλλά καί γυνή 
ρηξικέλευθος, ριφθεΐβα ά- 
κατάβχετος είς τίιν έκ- 
τέλεβιν των όνείρων της, 
τή πατρίδι της Ή ήμι- 
άφελή στύβει.

Μ

Α1ΜΑ ΥΠΟΜΟΝΗΣ.—
' Ή περιεργοτέρα τών 

έπαύλεων τοΰ Κόσμου εΐνε 
άναμφιβόλως ή έν τώ δι- 
αμερίβματι Dr6me εύρι- 
σκομένη. γνωστή ύπό τό 
όνομα «Τό Ιδεώδες άνά- 
κτορον». Άλλ’ έτι περί- 
εογότεοος εΐνε ό τρόπος 
της κατασκευής της καί 
πρωτάκουστος, είς τρόπον 
ώστε καταντά άπίβτεπ- 
τος.

Ή έπαυλις αϋτη έπε- 
νοήθη, έτέθη είς έργον 
καί έπερατώθη, ύφ’ ένός , . ... . η
μόνου ανθρώπου, τή βοηθείμ ενός μόνον φίλου του. Ο φοβερός αυτός υπομονητικός άνθρω
πος ονομάζεται Σεβάλ, εΐνε' δέ συνταξιούχος γραμματοκομιστής. 'Επί είκοβιπενταετιαν oa.iv 
περιεοχόμενος τά διά,φοοα χωοία. ώς έκ τής ύπηρεβιας του. συνέλεγε τό άναγκαιουν δια την 
έπανλίν του ύλικόν. ΊΙδη αναπαύεται έν τφ έν εϊδει ναού τοϋ Βούδα μεγάρφ του, δεχόμενος 
τάς επισκέψεις τών περιέργων.

ενός μόνον Φίλου του. Ό φοβερός αι'τός ύπομονητικός άνθρω-

ΜΕΓΑΛΕΙΤΕΡΛ ΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΙ —
Ίΐϋέλατε ποτέ πιβτεύσει άν σάς έλε·

γον, ότι υπάρχει γε- 
νειάς μήκους τεσσά
ρων περίπου μέτρων ·. 
Και όμως ή τερατώδης 
αϋτη γενειάς κρίμα- 
ται άπο τών παρειών 
ενός άνθρώπου, ’Ιου
λίου Δυμόντ όνομα- 
ζομένου, 55 έτών. κα

«|\·| i Γ ΓΈΦΥΡΑ
Tn ‘'ta ίΠΧ τθύ Κβ<λου γέφυρα

Δ έπεοατωθη κατ' αυτός με
γάλης σπουδαιότατος καί αξίας, 
ης τά έγκαίνεια ώοίβθησαν ύπη 
τοϋ Κεδίϋου νά τελεσθώβι κατα 
τόν Ιανουάριον- Διά τής γέφυ
ρας ταύτης ένοΰται τό Ιίάΐρον 
μέ τίιν νήσον Ροδάχ, έκεϊ όπου 
κατά τίιν παράδοβιν ή θυγάτηρ 
τοϋ Φαραώ εΰρε τόν μικρόν Μωι - 
βήν. ΊΙ γέφυρα κατά τό μέσον 
εΐνε περιστρεπτή, ούτως ώστε ά- 
νοιγομένη έπιτοέπει τίιν διέλευ- 
βιν καί τού μεγαλειτέρου ιστιο
φόρου έκ των έκτελούντων τίιν 
έγχώριον έμπορικίιν συναλλαγήν 
μετάξι· τοϋ Άσβουάν καί Λουξώρ.

y f ■ / ‘Hu · 1

ί 1ΤΛ-/
Λ,ι 1

τοικούν τος είς τίιν Άντρύβην τής Δυτικής 
Φλάνδρας

Δέν γνωρίζομεν τί μηχανήται ό κύριος ούτος 
ινα έλευθέρως περιπατμ, αΐρων συγχρόνως 
καί τά βάρη τιίς γενειάδας του, πάντως όμως 
φαίνεται ευχαριστημένος, άτι ούδείς τώ διεκ 
δικεΐ τό γέρας καί θά προβπαθή ίνα ή τερα- 
τωδιις γενειάς του ύπερόΰ τά 3 μ. και 65 εκα
τοστά τού σημερινού μήκους της.

Βί,-'ϊ ΔΙΠΛΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ.— Το τραγικώτερον 
' γεγονός τιίς παγκοσμίου κινήσεως τών 
ημερών αυτών εΐνε βεβαίως ή έσχάτως γενο- 
μένη δολοφονία τοϋ βαβιλέως και Διαδόχου τής 
Πορτογαλλίας.

Ή συντετριμμένη χήρα 'Αμαλία, έκ τοϋ γέν- 
νους τού Κόμητος τών Ιίαριβίων, διαφυγοΰβα 
τον Βέβαιον θάνατον διοικεί ήδη τό παρα 
παΐον κράτος ώς άντιβασίλισσα, βαβιλέως κη· 
ρυχθέντος τοϋ δευτερότοκου υιού της Μανουήλ, 
ώς έκ θαύματος καί τούτου βωθέντος.' Ο διδά- 
κτι,.ι,Φ,,ανκο είς όν έπέρριψαν τήν ηθικήν ένο- 
Χ’ίν τον είς τήν δολοφονίαν, ώς έξαγριώβαν- 
Χ°ς τόν λαόν κατά τιίς Δυναστείας δια τής άπο-

λυταρχικής του διοικήσεως, έκουβίως υπεβλή
θη είς εξορίαν καί μακράν τιίς πατρίδας του 
διαμένων ήδη άποψεύγει τήν έκδίκηήιν καί τήν 
τιμωρίαν του.

jf ΔΑΝΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΣ —Τά κομψά αυτά κά- 

—J νιβτρα. τά έκ τοϋ βτήλου ένός φανού τών 
Ιίαριβίων κρεμάμενα δέν 
εΐνε προορισμένα νά Φέ- 
οωβιν ανθιι. όπως είς 
τάς ’Αθήνας όβάκις έπί- 
σιιμος ύποδοχή γίνεται. 
Ό προορισμός των εΐνε 
άπλούστερος Εΐνε πρός 
έναπόθέβιν τών άχρη
στων χαρτιών τά όποια 
συνήθως ρίπτουν είς τους 
δρόμους οί διαβάται. Κε
νά κυτία βιναρέττων καί 
σπίρτων καί άλλα τεμά
χια χάρτου ριπτόμενα είς 
τούς άνθρωποβρίθεΐς δρό
μους καταρρυπαίνουβιν 
αι’-τούς Ό δήμος λοιπόν 
τών Ιίαριβίων έν τμ λε- 
πτεπιλέπτω μερίμνι.ι του 
ύπερ τής καθαριότιιτος 
έβκέφθη νά θεβιι καλά
θους τών άχρηστων, έ-
χων όμως ύπ’ όψει του καί τούς λεπτεπιλέ- 
πτους Παρισινούς καί δχι Βαρβάρους άβτούς.

Παρ' ήμϊν έάν ιίτο δυνατόν νά τοποθετηΟώβι 
παρόμοια κάνιστρο, άναμφιβόλλως ού μόνον 
δέν θα έχριβιμοποιουντο, άλλά και δέν θά Αντέ
χουν ούτε το εικοσιτετράωρον σώα νά διέλθουν.



208 Η Φ Γ Σ I Σ Η Φ Υ Σ I Σ 209

ΔΙΗΓΗΜΑ

STO ΧΩΡΙΟ ΜΟΥ

Α ΝΑ ΠΑΓΟ Ότό χωριό μου δέκα πέντε 
χρόνια. Ούτε πολλά ούτε όλίγα Δέκα 

πέντε χρόνια όλόκλτιρη ζωή. 01 γονείς μου 
μ’ έστειλαν έννέα χρονών παιδί έδώ στήν 
πρωτεύουσα, όπου ό θείος μου ύ Μελέ
της — θεός σχωρέστον πέΟανε— μέ είχε σάν 
παιδί του καί μ’ έκανε έπιότήμονα.

Τό όμολογώ πώς ήμουν άτακτος καί δέν 
ξέρω γιατί δέν μοί κανε καρδιά νά ζητήσω νά 
ίδώ τούς γονείς μου Ίσως διό:: Λ τε
λευταία έντύπωσις — ζωηροτάτιι καί *σ  τό 
παιδικό μου μυαλό, ώλλά καί ’ό τή ράχι 
μου—ποΰ τούς χωρίσθηκα ήτο ένα γερό ξυλο
κόπημα άπό τόν πατέρα μου. Θυμούμαι, δτι 
ή πλάτη μου είχε φουσκωθεί σάν προζύμι 
καί τόσο καλά τό λουρί του πατέρα μου, φαί
νεται ότι έφηρμόζετο, ώστε αί Αποτυπώσεις 
του είχαν μεταδάλει τδ δέρμα της είς πίνακα 
μέ γεωμετρικά Οχήματα Πόθο μοΰ έφαίνετο 
άδικο τό ξύλο. "Η κατηγορία μου ήτο τό σπά
σιμο τοϋ κεφαλιού ένός συμμαθητοΰ μου. Έγώ 
ήμουν τής Ιδέας —άλλως τε καί ό πατέρας 
μου τωχε ’πή τόόαις φοραϊς— δτι τά στραβά 
κεφάλια Οάν δεν γυρίζουν θέλουν ΟπάΟιμο. 
Ό συμμαθητής μου ήτο στραβοκέφαλος. 11άν· 
τότε έκανε τοΰ κεφαλιού του, ποτέ δέν μά- 
κουε. Μάφησε μιά φορά νά τδ σκάσω άπ’ τό 
Οχολεϊο μονάχος. Άλλ’ έπρεπε νάχω παρέα, 
γιατί θά πήγαινα γιά φωληαΐς- ’Εκείνος δέν 
ήθελε Νά έγώ ήθελα. Εκείνος έπέμενε 
Δέν άργώ, άρπάζω μιά πέτρα και σπάω τδ 
Οτραόοκεφαλό του, Αφοΰ δέν έγύριζε. Φεύγω 
τρέχοντες μέ Αναπαυμένη τήν όυνείδηόι 
δτι έπρεπε νά τδ κάνω. Καταιματωμένος δέν 
πάει 'δτό σχολειό, άλλα Ότόν πατέρα μου 
Κι’ έτόι έκεϊ πού πήγα νάπολογηθώ πανη
γυρικότατα, ό πατέρας μου πρδ πόσης Απο
λογίας μού άπέδειξε τετραγωνικώτατα δτι τδ 
σπάσιμο τών στραβών κεφαλιών πέφτει Ότήν 
ράχη τών άλλων.

Δέν τό έχώνεψα. άλλα κι’ ό πατέρας μου 
έπειδή έβλεπε, πώς δέν τό έχώνευα μ’ έστειλε 
Ότήν πρωτεύουσα γιά νά τό χωνέψω καί νά 
γείνω άνθρωπος.

Τί έντϋπωσι μού'είχε κάνει τθ ταξεΐδι μέ τδ 
σιδηρόδρομο' Όσο έβλεπα τά χωράφια τά δέν
δρα, τόν ούρανδ μέ τά σύννεφά του νά φεύ· 
γουν άπδ ’μπρός μου καί νά τραβούν όπίσω. 
αίσθανόμουν κάποιο φόβο. Έβλεπα τούς άλ
λους άπαθεϊς καί τούς ’θαύμαζα Ό έξάδΰλ- 
φός μου πολύ πειδ μεγάλος άπό μένα, ποΰ μέ 

συνόδευε, μού έξιιγοΰσε, δτι δέν φεύγουν 
αι’τά άλλ’ έμείς φεύγουμε. Έγώ πάλι τώξεοα 
πώς φεύγομε άλλα δέν ήμποροΰσα νά έξηγήάω 
γιατί νά μή μένουν ’στή θέοι τους. Τώρα 
δμως σκέπτομαι, δτι έκεΐνο τό πελώριο έρπετό 
μέ τό κέρατο 'στο κεφάλι καί μέ τήν καμπούρα 
του δέν έκανε άλλο, παρά νά μού δείχνιι, 
δτι έτσιδλα τά πράγματα τά Βλέπομε νάρ- 
χωνται καί νά φεύγουν πίσω, γιά νά ίδοΰν τά 
μάτια μας νέα ίσως καλλίτερα, ίσως χειρό
τερα, πάντα δμως νέα, γιά νά μαθένωμε πε
ρισσότερα. Τώρα σκέπτομαι δτι γιά νά μά· 
θωμε όλ’ αι’τά, παιδεύονται τόσα σοφά κεφά
λια, παιδεύεται ύ κόσμος όλος, πέφτουν τόσα 
θύματα γιά τήν Ιδέα, σκορπίζεται τόσο χρυ
σάφι σάν στάρι, γιά νά γίνονται Λ θυσίαις μέ 
περισσότερο θάρρος καί ίσως ίσως χωρίς κα
νένα παράπονο. Καί δλ’αύτά κυττάνε μακρυά 
πολύ μακρυά, ‘σ ένα σημείο Ασύλληπτο, 
φανταστικό μονάχα —γιατί ακόμα είμεθα 
πίσω— ποΰ λέγεται πολιτισμός.

Τότε τό μικρό μου κεφάλι μόνο ένας άπέ- 
ραντος θαυμασμός τδ έστενοχωροΰσε.Γι' αυτό 
πέρασαν περισσότερο άπδ πέντε ώραις καί, 
πώς πέρασαν, δέν τδ κατάλαβα.

>—<
’Στό σταθμό μέ παρέλαβε ό θείος μου 

ό Μελέτης. Μ' έλευθέρωσεν άπό 'κείνο τόν 
κόσμο πού σάν σαστισμένος δέ ήξευρε τί ζή
ταγε. 'Στό κεφάλι μου γύριζαν όλ’ αϋτά τά 
παράξενα καί είχα σαστήΟει, σάν άγριοκά- 
τσικο. Ευτυχώς ή χαρά τοΰ θείος μου 
μέ τό γλυκό του γέλοιο γεμάτο στοργή μ' έ
φερε κάπως 'στον έαυτό μου. Έμπήκαμε 
'σ ένα αμάξι. Ιίόσο πειό καλό ήταν άπό της 
σούσταις τοΰ χωριού μου Τι ωραίοι ήσαν αί 
δρόμοι,τά μεγάλα σπίτια'μέτά παράθυράτοι-ς 
καί τά μπαλκόνια τους, ό πολύς κόσμος. Όλα 
μού έφαίνοντο άνεξήγητα.

>—
Τι μάλαμα πού ιίτανι ό θείος μου δ 

Μιλέτης Σέ κάθε τρέλλα μου δέν ’θύμωνε, 
άλλα γέλαγε μέ τήν καρδιά του. Τό καλό ήταν 
ποΰ δέν είχαν παιδιά, γι’ αύτό κι’ ή θειά μου 
μ’ Αγαπούσε σάν παιδί της. Καί μ’ δλα τούτα 
γρήγορα άφησα τής τρέλλαις μου. Όταν πρω 
τοπήγα στό σχολείο μού ξυνοφάνηκε,διότι καί 
δέν είχα όρεξι γιά γράμματα, καί τά παιδιά 
σάν μέ είδαν χωριατόπουλό μ' άρχισαν κα- 
τραπακιαϊς ’σ τδ διάλειμμα.Τούς τό πλήρωσα 
δμω:, γιατί σχεδόν όλους τούς έφίλεψα μέ 
χωριάτικο ξύλο.

Ό θείος μου μ’ άγαποϋόε πολύ καί 

μέ τδ καλό μοΰ έδινε τμς σοφαϊς του — 
Ότάλήθεια— συμβουλαϊς. Κατώρθαισε μέ τδ 
καλό νά μέ κάνμ άνθρωπον καί νά μέ σπου
δάσει, κι’ έτσι σάν οί γονείς μου ήλθαν έδώ 
μ’ άπόφαόι νά μείνουν γιά πάντα, άπό τή 
χαρά τους, ποΰ μέ είδαν άνθρωποι, δέν μού- 
καναν παράπονο ποΰ τόσον καιρό δέν έπήγα 
νά τούς ’δώ.

>—<

"Ημουν τότε είκοσι τεσσάρων χρονών καί 
δέκα πέντε χρόνια είχα νά ύπάγω στό χωριό 
μου. Ό πατέρας μου μ’ έκεντούσε ότι έπρεπε 
νά υπάγω. Δέν τώλεγε, άλλά τδ κατάλαβα, 
πώς είχε κάποια κενοδοξία, νά ’δοΰν τάδέλ- 
φια του, τά ’ξαδέλφια του καί τ’ Ανήψια του. 
τόν μόνοντου γυιδ σπουδασμένου.Μοΰ τδ παρί- 
στανε τδ χωριό σάν παράδεισον.Άλλ’ έτσι κι’ 
έγώ τδ έφανταζόμουν.θυμόμουνα τήν πυκνήν 
άπό λεύκαις ρεματιά, κι*  ένόμιζα δτι άκουα 
τά τρεχούμενα κρυόταλένια νερά της νά 
συνοδεύουν Αρμονικά τό τραγούδι τ’άηδονιοϋ 
καί τοΰ κότσιφα. Πόοο όμορφα, άπό τδ πη
γάδι ποΰ έπήγαιναν κάθε βράδυ ,τά κορίτσια 
νά ποτίσουν τά κουρασμένα τ' άλογα καί τά 
μουλάρια, έφαίνοντο τ’ άσπρα σπιτάκια τοϋ 
χωριού πούσαν χωμένα μέθα 'σ τήν κοιλάδα 
τοΰ βουνού καί μισοκρυμμένα μέσα 'στά 
πεΰκα καί ’στά έλατα. Ένας δρόμος φαρδύς— 
τό μόνον έργον τοΰ δημάρχου τότε—έχώριζε 
νά σπίτια, ποΰ έσκαρφάλωναν άπάνω ’στό 
βουνό, σάν αμφιθέατρο. Σ’ τήν κορυφή τοΰ 
βουνού ή Ζωοδόχος πηγή - μιά έκκλησίτόα 
άσπρη— άσπρη, Αγνή σάν τή κυρά της μέ 
τή μεγάλη της Αναμμένη καντήλα καί τήν 
εικόνα τής Παναγίας, πού τά παρθενικά χε
ράκια κάθε χωριατοπούλας είχαν τό δικαίωμα 
μόνον νά τήν στολίζουν μέ μπερντεδάκια, καί 
μέ νταντέλλαις, καθώς και τμς άλλα ς εί· 
ν.όνες πούσαν δίπλα 'στό ιερό. Όλ’ αυτά 
τ’ άφησα χωρίς λύπη γιατί δέν μοϊκαναν έν- 
τύπωσιν τώρα Ότή φαντασία μου ήσαν ώραϊα 
σάν ζωγραφιά.

’Σ τά δέκα πέντε χρόνια που ήμουν έδώ 
έδιάβαζα άλλά κι’ έγλένταγα. Μάλιστα όταν 
έπήρα τό δίπλωμα, τώχα ρίξει πολύ έξω. 
Κάθε μέρα καί φίλους άλλά καί μέ κορίτσια 
δσα θέλεις. Ό πατέρας μου. ό πρώτος 
τού χωριού, γιατί καί πειό γραμματισμένος 
ήτο, άλλά καί τά περισσότερα κτήματα είχε, 
μού έστελνε καί μού ξανάότελνε πότε γιά βι
βλία πότε γιά έγγραφαϊς, πότε γιά ρούχα, 
πότε γιά τώνα πότε γιά τάλλο. Όλοι έκαναν 

■ τδ χρόνο δυδ έγγραφαϊς έγώ ζήταγα γιά τέσ- 
σαρες. Κα’ έτσι είχα καί ξωδεια καί γλένταγα. 
'Αλλά τί νά σάς ’πώ, μού φάνηκε πώς βαρέ
θηκα καί τά κορίτσια, καί τά πνικτικά καφ- 
φενεΐα μέ τήν μονότονου πρέφα τους καί μέ 
τά μπιλλιάρδα τους ποϋχα τήν μανίαν νά τά 
χουσόνω, καί τ$ς μπύραις κα·. δλο τά γλέν- 
τια. Σάν νά έπεθύμηόανά φουσκώσω τάπνευ- 
μόνα μου μέ καθαρόν άέρα νά πιώ άπ’ τό πα
γωμένο τρεχούμενο νερό τής ρεματιάς μέσ’ 
άπ’ τήν πηγή, καί νά καμαρώσω άγνά γαλανά 
μάτια καμμιανής όμορφης πατριώτισσάς μου. 
Τό χωριό μου τό έπεθύμηόα πολύ. Δέν χάνω 
καιρό κι’ ένα πρωί νωρίς νωρίς πέρνωτδμπα- 
αΰλο μου καί μπαίνω ότό σιδηρόδρομο γιά 
“ό χωριό Ό πατέρας καί ή μάνα μου δέν θά 
παραξενεύοντο σάν έξύπναγαν καί δέν μ*  έβλε
παν, γιατί τούς τώχα *πμ  πώς έτσι θά φύγω

’Στον πρώτο σταθμό τηλεγραφώ τοϋ Δημάρ
χου τοΰ άδελφοΰ τοΰ πατέρα μου, γιά νά στείλμ 
στό σταθμό'νά μέ πάρμ. *0  τηλεγραφητής 
‘βρέθηκε νάνε ένας παλμός συμμαθητής μου 
καί μοΰ ύπεόχέθη πώς θά πάγμ πρώτα τδ τη
λεγράφημα κι’ ύστερα ύ σιδηρόδρομος. Καί 
’ότ' Αλήθεια έτσι καί έγεινε. ΓιατίΌιδ σταθμό 
μόλις μισή ώρα περίμενα γιά νά έλθη ό ύπη- 
ρέτης τοΰ μπάρμπα μου μέ τή σούστα νά μέ 
πάρμ. Λογαριάστε δμως δτι τδ χωριό είναι 
άλλάργα δυόμιόυ ώραις άπ’ τδ σταθμό.

Ή ώρα Οάτανε μία τό μεσημέρι. Ή άνοι- 
ξιάτικες όμως μέοαις δέν έχουν ζέστη καί μά
λιστα όταν περνάς ’στό βουνό κάτω άπό 
πεΰκα. Ό δρόμος ήτο Ανηφορικός καί Λ σού
στα πήγαινε σιγά σιγά γιά νά μή κουρασθιί τ’ 
άλογο.

Άπό πάνω είχαμε πεύκα καί κάτω 'στή δε
ξιά μας πέρναγε μέ δύναμι τό νερό ’στή ρε
ματιά

Ήταν ή ίδια πού πέρναγε μπρός άπ’τό χω
ριό μας. Ό σουάτΐέρης ένας απλοϊκός τύπος 
άξεστος άφοΰ μέρώτησε γιά τούς ’δικούς μου 
έκλεισε τδ στόμα του καί μέ τό τόιγγέλι τοϋβ- 
γαζα καμμιά πληροφορία γιά τό χωριό. Τόν 
παράτησα καί έγώ καί’πέρναγα τόν καιρόν μου 
βλέποντας τό νερό πού έτρεχε καί όκούνταδε 
μέ όρμή σ’ ένα παρατημένο μύλο καί άνοιγε 
ένα πελώριο στόμα Αφρισμένο άπό λύσσα.ΙΙάρα 
πάνω συναντήσαμε τό στοιχειωμένο χωριό· 
"Εβλεπες τοίχους χωρίς στέγη παρατημένους 
έκεϊ ’στό ίσωμα μέσα ’στά δυδ βουνά. Ήσαν 
έρείπια σκουριασμένης Ιδέας μιας περασμένης 
ζωής. Όταν ήμουν μικρός θυμούμαι τήν κυ- 
οοϋλά μου ποΰ μέ είχε κοντά της ’στό τζάκι 
τόν χειμώνα καί ζέσταγε τά παγωμένα ποδά
ρια της, πόσαις φοραϊς δέν μοϋκανε κουβέντα 
γιά τό στοιχειωμένο χωριό. Άπό ’πίσω ήτο μιά 
σπηλιά βαθειά πού ό Αγέρας μούγγριζε σάν 
θηρίό Άπ’έκεΐ ένόμιζαν ότι έβγαινε κάθε βράδυ 
Ότό σουρούπωμα μιά γρηάότρίγγλα καί έτρι- 
νύριζα άπ’ έξω. Μιά φορά έπεσαν πυρετοί ποΰ 
'θέριζαν τούς κατοίκους. Αυτοί ένόμιζαν ότι 
ή στρίγγλα τούς έφερε Κι' άπό τότε παράτη
σαν το χωριό καί τά σπίτ;α τώρα μείνανε μέ 
τούς σκελετούς των καί σοΰ παριστάνουν ένα 
θέαμα άπαίσιο, σάν νά σοΰ λέγουν μέ κάποιον 
οίκτον άλλά καί μέ κάποιο πικρό παράπονο, 
ότι μένουν έκεϊ τόσα χρόνια έρμαια τής βροχής, 
τοΰ άέρα, τού κρύου καί τής ζέστης γιά νά δεί
ξουν πόσο πίσω ήταν δ άνθρωπος όταν τό μι
κρό μυαλό του τό έκυριαρχοΰύε ή προκατάλη- 
ψις. . Ή σούστα προχωρούσε σιγά. Είχαμε άκό- 
μη πολύ δρόμο νά κάνωμε

Τή ρεματιά τήν είχαμε τώρα Αφήσει, γιατί 
έμείς κάναμε τόσαις λόξαις,’ γιά νά βγούμε συν
τομότερα πίσ’ άπ’ τό χωριό. Απέναντι Ότά 
βράχια τού βουνού μιά μαύρη Ακανόνιστη ται
νία,πού έσάλευε.έκανε κάποιαν άντίθεάι μέσα 
Ό έκείνη τήν πρασινάδα. Ήσαν τά τραγιά πού 
έβόσκαγαν.—Τώρα πε’α είχαμε κατήφορο καί 
έβλέπαμε τό βουνό ποΰ άπδ πίσω ήταν τδ χω
ριό μας. Αύτό τό βουνό θ' Ανεβαίναμε πλάγια 
πλάγια μέ γύρους καί σέ μισή ώρα θάμεθα μέσα 
’στό χωριό —Να ότήν κορφή ποΰ έφαίνετο ή 
ΖωοδόχοςΠηγή παστρικία παστρικιά,κάτασπρη 
όπως τήν είχ’ Αφήσει.

Ένα τίναγμα τής σούστας μ’ έκανε να κυτ- 
τάξω Ότα κάτω καί τό μάτι μου έπεσε σ’ ένα 



Η Φ Υ Σ I Σ 211
210 Η Φ Υ Σ I Σ

μαύρο 'όταυρό.'Μοΰ φάνηκε παράξενο πώς βρέ
θηκε ϋταυρός Μαντό τόν τόπο άφοϋ τό νεκρο- 
ταφεϊονηταν πρόςάναιότολχκόν μέρος πολΰέμ- 
πρός Απ’τό χωριό. Ι’ωτηόα τό ΰουότιέρη καί τί 
νομίζετε πώς μαθένω. Ότι έκεΐ πέρα θάψανε 
Ούμφωνα μέ τό τελευταΐον θέλημά του τόν οά- 
ΰκαλόν μου, κι’ ότι τούτο τώκανε ό Δήμαρχος 
για ευγνωμοσύνη πού τόσα χρόνια ’σκόρπαγε τα 
φώτά του ’στόν έρημικό μας τόπο- Ό κανμέ- 
νος ό δάσκαλος πού τα χέρια μου τά έπερναγε 
γιά μετζοσόλαις καί δέν άφινε ήμέρα να μϊι τά 
μαλακώόμ μέ τή μακρυά βέργα του πού δέν 
έσπαγε αν καί είχα τή μανία να τή σπάΟω.Τόν 
θυμούμαι σαν θύμωνε πού έκοκκίνιζε καί φού 
σκονε 'σαν διάνος, ένώ τα ματογυάλια του μό
λις έκρατούντο ’οτήν άκρη της κοκκινιάμε- 
νης μύτης του ’Αλλοίμονον Αν κάνενας δέν 
έπρόσεχε ’στό μάθημα πού τό συνώδευαν πάν
τοτε αί ρυθμικοί κινήσεις της βέργας του.Όλαι 
έχεΐναι αί κινήσει; μέ πολύ ταχύτερον ρυθμόν 
θά ξεσποΰσαν ’σ τά μικρά χέρια. ’Αλλά γιατί τό 
τελευταΐόν του θέλημα ή το νά τόν θάψουν ’στό 
δυτικό μέρος, όπως μοόπε ό σουότιέρης ; Μή
πως έζήλεψε τμς ρομαντικαΐς συνήθειαις τών 
παλαιών Αιγυπτίων, καί έπερϊμενε τόνΧάρωνα 
νά τόν πάρμ μέ τήν βάρκαν του καί νά τόν 
’πάγη Ότό βασίλειον τού Ρά ; Έτσι μόνον εξη
γείται ή Αλλόκοτος ιδιοτροπία τού σοφού μου 
διδασκάλου.

Τόιρα πειά 'φθάσαμε *<5τή  Ζωοδόχο Πηγή. 
Ίίδώ 'σταματήσαμε καί Αφού καμάρωσα τό χω
ριό μου κάτω πού τώσχιζε ’στή μέση ό μεγάλος 
δρόμος, κατέβηκα Απ’ τή σούστα και ’μπήκα 
’μέσα ’σ τήν έκκλησία Πόσο είχε γεράσει Λ 
κυρά Παρασκευή Λ καντιλαναύτυΐα.Δέν μ’έγνώ- 
ρισε Αλλ’ ούτε τήςέδωκα γνωριμίαν. Τώρα κάτω 
’στό χωριό είχαν κτίσει μεγάλη έκκλησία.Πόσο 
όμως μέσα σ’έκεΐνοτό Αμφίβολο σκότος οΐσθάν- 
Οηκα κάποιο ρίγος μέσα ’στιίν ψυχή μου, όταν 
είδα τή Παναγιά 'στή Οέσι της μέ τήνκαντίλα 
της Αναμμένη.

Τόσον καιρό μοΰ είχε κρυώσει ή ψυχή καί τώρα 
κάποιο αίσθημα παλαιός έποχής πού τόν δυνά
μωνε ή εύλάδεια τής καλής μου μητέρας άρ
χισε νά τήν ζεόταίνιι. ΙΙέρνω δύο κεριά κι’άνά- 
όωένα γιά τήν ψυχή τού θείου μου τού Με
λέτη κι’ ένα γιά τού δασκάλου μου πού μού- 
δωκε τά πρώτα φώτα.

>—<

’Στό χωριό δέν ήξευρε ποιος νά μέ πρωτο- 
φιλέψη Δέν θά ξεχάσω όμως τήν έκπληξίν μου, 
όταν είδα κοριτσάκια ποΰ άφησα ’στίιν ήλικία 
μου καί μικρότερα, λιγυραϊς κοπέλλαις ροδο- 
κόκκιναις μέ ζωηρά μάτια Αλλά καί σεμνά, νά 
μοΰ γελάνε μέ τόσην Αφέλειαν, καί νά μέ πει
ράζουν πώς Από μικρός μιιρτάκος τού χωριού 
έγείνηκα μεγάλος πρωτευουσιάνος. ’Από όλαις 
όμως μάρεσαν καλλίτερα τά κορίτσια τού θείου 
μου τού Δημάρχου.

Νά πάρμ ό διάβολος τής είχα έξαδέλφαις και 
έσκανδαλιζόμουνα 'στά χαμένα, ’Αλλά τολμού
σες νά κάνης καί τίποτα; Έπρεπε νά βαστά- 
ξμςτήν Οέσι σου γιά νά μή σέ παρεξηγήσουν. 
Μήπως όμως καί όλαις τους δένέβάσταγαν τήν 
Οέσι τους ; Δέν σάς φαίνεται τό μαρτύριόν μου 
πειό μεγάλο κι’Απ' έκεϊνο τού Ταντάλου·. Κ<ιί— 
μένη ’Αθήνα μπορεί νά μήν έχμς τέτοια κορί
τσια, Αλλ’ έχεις... χατήρια. Όσω τής έβλεπα 
τό βράδυ νά πέρνουν τά ζώα καί χαρούμενες νά 
τραβάνε ’στό πηγάδι νά τά ποτίσουν καί μόνον 

κάποτε κάποτε νά μού ρίχνουν καμμίά ματιά 
ποΰ διάβαζες μόνον τήν άθωότητα καί τίποτε 
πάρα ’πάνω, τόΰφ έγώ ποϋμουν ΟυνειθιΟμένος 
νά σκονδαλίζωμαι, Αλλά καί να γλεντώ, αίσθα · 
νόμουν μιά Απογοήτευσι ποΰ δέν μοϋκανε κου
ράγιο νά προσέξω, ούτε στό σπίτι μας, - τό 
έρημο τώρα — πού μ’ έγέννιιόε, ούτε σ’ τό 
παλμό μου σχολειό ποΰ κάθεται τώρα ό για
τρός τού χωριού καί προσέχει τήν γυναϊκά του 
Από έμένα, ούτε τμς παλμαΐς γνωριμίαις. 
Όλ’ αϋτα μοΰ έφιίνοντο κρύα, καθώς ήσαν 
κρύαις καί Λ μονότονες κουόένταις τών πα
τριωτών μου, καθώς ήταν κρύος καί ό φοβισμέ
νος χαιρετισμός τσΰ γιατρού, καθώς καί ή 
σχολαστική λίμα τού διδασκάλου.

Κάθε βράδυ ’σ τας έννέα τό πολύ, έπρεπε νά 
πλαγιάσω. Ό θεΐός μου δέν είχε άλλο νά 
μοΰ πμ παο ι νά μέ όδηγάη ποιους δέν έπρεπε 
νά κάνω παρέα—όΰν νά έκανα καί κανένα πα
ρέα— γιατί ήσαν Αντίθετοί του πολιτικώς.ΊΙ ί- 
ξαδέλέαις μου έκόρνιαζαν μαζύ μέ τμς κότταις. 
Τί τά θέλετε,δέκα πέντε χρόνια Από μικρό παιδί 
έζυμώθηκα μέσα ’στήν αίώνια κίνησι, ποΰ δέν 
παύει ούτε τήν νύκτα, μέσα σέ μιά Ατελεύτητη 
φασαρία καί τρέλλα, άλλα καί μέσα σέ άνθρώ 
στους πού ζοΰν σ’ τήν κοινωνία. Τά σπίτια τού 
χωριού κατάντησαν νά μοΰ φαίνωνται στοιχια- 
όμενα μέ τμς νεράιδες των ποΰ σέ κοροϊδεύουν 
καί μέ τούς έξορίστους πού σού προξενούν σι
χαμάρα.

Ίσως νά μή μέ κολακεύμ ή γνώμη ποΰ έχω 
γιά τό χωριό μου, Αλλ’ άς παραδεχθώμεν, ότι 
τό φαρμάκι τής ’Αθήνας μέ τήν τρι.λλή ζωήν, 
ποΰ 'περνούσα, μ' έπότιιίε τόσον, ώστε νά μοΰ 
κοστίζμ πολύ νά ζώ μακρυά της σ’ ενα τέτοιο 
Απολίτιστο τόπο, ό όποιος μόνο για τή φαντα
σία είναι ώραΐος.

Δέκα Λμεραις έκάθισα καί μοΰ έφάνιικε πώς 
έκάθισα δέκα χρόνια Σαν νά μέ ίκηνύγαγε κά- 
νι-νας έφιάλτης έτρεξα μέ τή σούστα ένα πρωί 
χωρίς κάνεις νά τό ξέρη έκτός τού μπάρμπα 
μου καί τού ΟΟυΟτιέρη, ποΰ τώρα μοΰ έΦαίνε- 
το όσο έτρεχε τό άλογο, πειό Αγαπητός άπό 
τότε πού τόν έβαρειόμουνα, καί έφθαόα 'στο 
σταθμό, «όπου τό ευεργετικόν μεγαθήριον μ' έ
φερε γρήγορα πίσω ’στήν 'Αθήνα γιά νά πε · 
ράσω τά πειό καλά μου χρόνια, πούδαν όρ · 
μιιτικά, στήν κάθε τρέλλα.

26]|2|',ΙΘΤ ΓΙ.Δ.Κ.
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Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚ ΕΑΑΑΑΙ
Δέν χρκοϋν μόνον τχ καλχ μηχανήματα. Χρειάζεται 

τέ/νη. ιδιοφυία, καλαισθησία. II φωτογραφική τέχνη 
δέν" είναι άπλή μηχανική εργασία, ώ; πολλοί νομίζουν. 
'Από τήν εκλογήν τή: Οέσεως ήν Οχ δώση εϊς τό μηχά
νημά του ό φωτογράφος μέ/ρι τή: έπικολλήσεως του 
αντιτύπου, όλη αύτή ή σειρά τής εργασίας απαιτεί-ιδιά
ζονταν άντΐληψιν καί καλαισθησίαν ον τυ/οΰσαν. Ή 
φωτογραφία άγνωστος μέχρι; εσχάτων εν τούτοι; κατέ
λαβε τάς ανώτατα: τής τελειότητες βαθμίδα; εϊς όλιγΐ-

Ο κ ΚΑΡ3Λ0Ε W.EPITKEF·

στους ενιαυτούς. Σήμερον μία καλλιτεχνική σειρά φω
τογραφιών αποσπά ίσου άμετρου τόν ενθουσιασμόν, 
οσόν και ιί; πίνα; διάσημου χειρό; Καί όμως ή ζωγρα
φική διδάσκεται απν των χιόνων τον Λπελλη και Ζευ- 
;·.δο; ή δε φωτογραφική πρό δεκάοο; μόλις έτών δίδει 
λόγον τή; καλλιτεχνική; αςία; της. πανταχοϋ διαδοθεΤσα.

Kt; τά; "Αθήνα: έπιση; π:ό πνλλον Οαυμασια τελειο- 
τη; επέστεψε τας πολύμοχθους εργασίας φωτογραφικών 
τινων εογαστηςίων, αεταςν τών όποιων πρώτον βεοαίως 
το τον γερμανοΰ Μπέειγκεο κατε/ιι τα σκήπτρα. Δεν 
ήλθε με κεφάλαια εις τήν Τλλ.άδζ. Κατήλθε μόνον 

βαθύς τή; --iitz μύστη; κ.ι πλήρης ζήλου διά τη, 
εργασίαν. Το Ιονείεν , του έπ: αγματοποιήθη. Σήμερον 

διευθύνει τό πρώτον τής Ί 'λλάδο; φωτογραφείου. I >ι 
βασιλείς ήμώ, και όλοι λ πρίγκηπε: καί αι πριγκήπισ- 
σαι τχκτικω ατα παρά τ«ϋ Μπεριγκερ - ■.τογραφνΰνται. 
Τό ι.'ιςχΐον του έενασταςιον ϊινε αληθε: μονσεϊόν. Αι 
μεγενθύσεις τ.ζζ τ.ι·/τ:·'·ι ζ·;/.'ΐ:. μη εινε 

.το κοούφωμα τή: -.ijyr,:. -.vj. Λ//α οεν του αρκεί η 
συνήθης εργασία του. 'ι'λα τα επίσημα γεγονότα, υπο
δοχή·. αγώνες και έορται δεν έννοο ίντζι άνεν του διά
σημου πλέον Μπε,.γκε:. οστι; '·πο μά/ης τον
κινηματογράφον του καί τήν 'ζη/ανήν του εινε παρών 
πανταχου. ίοιοϋτοι άνδφες χτίζουν παση; ύποστηρι- 

ςεως.

ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ
Εις κύριος ί'.κπρκγμζτεόετζι έ'νκ πζπζγάλον.
— Άλλκ κ/.θώ; βλέπω δέν όμιλεΐ καθόλου 

ζύτό; ό πζπζγζλο;.
— Μή δίδετε σημζσίζν κύριε ότι δεν ύ- 

ν.ιλεΐ τώρζ. Ε’νε ζπό τό τζςεΐδι. Αμζ τον 
φέρετε σπίτι σζ; κκί περκτ/) όζτώ ήμερζ; με 
τήν κυρίζν σκ: θκ ξζνκσυνηθ'.ση κκί δεν θζ 
είμπορήτε νκ τόν κάνετε νζ π-ζυση1.

>-<
Ό κζθηγητή; εορτάζει κζί ύ πκτήρ του 

Ί’οτοΰ συμβουλεύει τον υίυν του νζ τοΰ γρκ’φΖ 
δύο λέξεις.

—Λοιπόν τί έ'γρζψες Ί’οτό ;
—Τοΰ εύχομζι εις τζς έ'ετάσει; νά τοΰ ερ- 

χωντζι εΐ; τό κεφάλι εύκολοι ερωτήσεις.

’() λόγο; περί τοΰ ζωμοΰ τή; χελωνη;.
— Λοιπόν ζληθΐΐζ έ'φζγε; χελωνόσαυπζ ; 

ΙΙώς σοΰ φάνηκε ;
— Τίρζϊο πρκγμζ, έξοχο.
— 'Ίΐστε τώοζ θζ τρώ; συχνζ βείζιω: . · .
— "Οχι διότι φοζοΟμκι μή τήν συχκθώ.

ΙΙερΐ τοΰ ύπουργοΰ Ί’.
— Φίλε υ.ου ζΰτό; ό κ.υριο: μόλις εγινεν υπουρ

γό; έξέ/ζσε τού; φίλου; του.
— "Οχι δάΐ Ό,τι του ζητήσουν είνε πρόθυ

μο: νζ τούς τό ύποσχεθζ.

Μετζξύ ζνζρχικών.
Κάποιο; λέγει χαμηλοφώνω;.—Μη ομιλήτε 

δυνζτά. Αύτό τό σκυλί είνε κστυνομικό.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Κ. Ρ Λ λ ε ; άν δ ρ ε ·. α ν. ΊίπισσΛν μέσα χρη

μάτων έλήφθησχν. Τα/. σσέ>λσμέν βιδλιυν περ: ΙΙνευ- 
μασ·σμνϋ. — Κ. ·Ι·. II έ ρ γ X μ ο ν. ΙΙιίλΐι,ν σχ: 
ϊλ.ήυθη. Δήμοσιεύομίν σχ-τικά εν τή -Φύσει * — Μ. 
Τ. Κ ω V π υ / ι V. I .νχαρισινυμεν δι’ εύμεν.·; ,π=; 
-ν', -Πανυςαματ·,; κρίσεις σας. Συν -.·, θα τ.
λεί',πνιεϊτα: περισσότερον.— Ε. Κ. Θ ε σ σ 
Συνδέομαι έληφθησαν Εόχχριστοϋμεν ζ 
σχετικά; αποδειςει:. — X. Μ. II ·, τ ι 

: τόμ,ων τή: "·1·ύσ;<„:“ ελήφθη. Ιουχαρι· 
— Θ. Κ. Μαλταν Χρήματα 
ήγοοασθησαν κκί έσταλησαν. — I 
Κ ρ ή σ η ;. Δ. Π. Μ α 
ρ χ ι ϊ. κα.τχ πχραγγελίχν 
νόραμα.· — I I I1 ϋ γ 
πάλιν ως γραοετε. — —. Κ- 
•Λΐν την ii/.’.χήν lie ···; /-‘-t 
•/_χιισ·7ί.ΰ;Λ:ν πολύ. — 1 I 

ύ·.χ τήν rr/rscv·/ 
τώ κ Λ. ‘Επίσης κχί τήν

σχς
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Μετ' ού πολύ Οί σα; συνχντήση ό κ. Φ. Π. καί έ;η- 
γεΐσθε. — Γ. Φ. Λ '·. γ ι ο ν. Εύχαριστω; νά σα; δώ· 
σωμεν τά; ζητούμενα; πληεοφορί-;. άλλά δέον νά δια- 
τελήτε συνδρομητής. — A Β. Χάχ-Χαμαδί. Δείγμα 
ΐπεστείλαμεν. Λναμενομεν άπάντησιν. — Μ. Κ. Φ α
νάριο ν Τριμηνία έλέφΟη. Εύχαριστοϋμεν. «ΙΙανό- 
εζμζ1 έστάλη. — X. Γ. Κ άί ρ ο ν. Έπιστροφαί λα
χείων έλήφΟησαν. Έχει καλώς. — Γ. Κ. 'Ορο ο ϋ. 
Έλήφθη ή συνδρομή σας. Εύχαριστοϋμεν παλΰ Πα
ραγγελία σζ; έςετελεσΟη. — Α. Δ. Μ ·. ν έ τ · Ε λ - 
Γ κ ζ μ ’Επιστολή μετά περιεχομένων έλήφθη. Εχει 
ζα/.ώ;.

ΠΝΕΓΜΑΤΙΚΑ1 ΑΣΚΗΣΕΙΣ
11. Μαγική ενκών.

11όΰ είνε ί ί

1 >. Αϊνιγιια
Είυ.ι τό δηλητήριον 
εί; ύ η μ όχθη pi ζ 
Τζ ,ΐέλη τζ; ',ίυθιζει 
είμι ζζι ζ ούσιζ. 
Δ*. ύ.: ζ π ε*.Λϋν ·.,£·.
τό ζϊσθημζ ό έρ<«; 
Στ-υδρώ; ζζί έλευθερω;.
'< > ν'·ΰ; ύ έφευρίον με, 
μέ έχει σύμμζχύν του, 
Έν δε τζ συμμζχιζ 
Κζΐ ~ΐ. στενή φιλίζ 
τζ άριστα πη-.'ζζουν 

ν.ζ··7. ~ω·/ σζεύεων του.

16. Αϊνιγιια
Τ·. πζντε; εύχ'.ντ’ έπΐ γζ; 
με συμπαθή ζζρύιζ.ν. 
ζζι ού ποτέ ούύει; ποθεί 
προσεγγισιν τζ/ειζν ;

17. Έλ5.ειπο<ίί·ιιόωνον

48. φύοδιιν—Μίγδην
Αρζιω —Ι’υζζρεη

ΛΥΣΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ
11 ΤΕΎΧΟΥΣ

28. Ανζστρεφομ.ενης τη; εΐζονο; γινετζι 
ζζτζφζνή; ό σύντροφο; του ιϊε'ιζ τη; εϊζόνο; 
όλόζλζρο; ζζί εί; τζ,ν ζζρζν.—29. Πζρζς-η- 
μών—ΙΙζρζσημον.— 30. Ό Ίππονιζο; πλού
σιο; ζ,το.

Λνται. I. Κ. Δετοροίζη; έζ Ρέθυμνου 3. 
Αΐζ. Κυρίζου έζ ΙΙειρζιώ- 3, Μζοίζζ Φιλιπ
πίδου έζ Ιΐε’.ρζιώ; 2, Δ. Βέρνη; έζ Κερζύρζ; 
I, Χζρίλζο; Ιΐζππζ; έξ ΆΟζ,νών 3, Στ. ΙΙε- 
ρίδη; έζ Σύρου I.

ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΈξεδόΟη τό ΐον τεύχος τοϋ νέου πεειοδιζοϋ τό 

11AXC ιΙ'ΛΜΛ .
ΙΙλουσιωτάτη ζαί καλλιτεχνικότατη έζδοσι; έπί χαρ- 

του χονδρού πρώτης ποιότητο; Τό 1 Πανόραμα είν: τό 
πρωτοτυπότερον ζζί ώραιότερον περιοδικόν. ανευ κει
μένου. μόνον δέ καλλιτεχνικά; εικόνα; περιέχον.

Τό 2θν τεϋχο; περιέχει Τά; νεωτέρα; φωτογραφία; 
τοϋ Βασιλέω; ζαί τη; Βασιλίσσης, τέσσαρα; ώραϊα; 
εικόνα; τών χιονισμένων ’Αθηνών, τοπεϊον τη; Πεντέ
λη;. τό Θησεϊον. ώραϊον πίνακα τοϋ Δάντου κλαίοντο; 
την Βεατριζην κτλ.

Εΐ; το τέλο: τοϋ έτους τό «Πανόραμα αποτελεί πρω
τοφανές λεύκωμά·

Συνδρομή ετήσια Α5/.· ' ·
"Εξωτερικοί φρ. 15
Μετά τή; «Φύσεω;· 25

Έκδότα: : ’Λόεϋ.όοϊ ΙΙοίντεζιι.
'Αθήνα:.

Τριιγοϋΰια τής Σκιάς
>> ζ Κωνσταν. 1. φριλιγγο; έξεδωκε ώραιαν συλ- 

λογή,ν τών ποιητικών πρωτολείων του, μεταξύ τών 
οποίων τί πλΐίστα είνε θαυμάσια: εμπνεύσεις.

Εί; το παρόν τεύχος δημοσιεύομεν δύο έκ τών ποι
ημάτων του.

ΊΙ Τιίιγγάνιι.
Μια Τσιγγάνα μέ ρούχα ϊαρεια 

με σαλβάρι τριζάτο 
με χρυσά στο λαιμό τη; φλουριά 

σ’ ενα δένδρο πο κάτω,
• ·

Βλξττϊ'. κζΐ r./v·’. /ιχτιχ
κζΐ τον κόσ·Λ7 μζγευϋ

Ζ’.' ζν z-vjf 7Ξ φ/Λγ·.ζη φ<υΤ’.ζ 
ττό /.ΐτ.Ζ'α το 'ζχντεύί'..

• ·
1:α είνε τοϋ ί'ρωτε λένε πολλοί 

ή πεντάμωρφη μανα,
κ’ έχε: θάνε: μια τέτοια στολή 

κι’ εχμ: γένη Άτσιγγάνα.
Κ Φοιί.ίγγος.

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΛΕΩΝΗ


