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(Συνέχεια καί τέλος).

ϊ ήν 11 Μαρτίου δ Ιατρός Grandjden 
ευρίσκει προφανή βελτίωσιν εν τή γενική 
καταστάσει τής Ασθενούς, άλλ’ έπιβεβαιοϊ

ίκ νέου τήν προμνημονευθεισαν κατάστασιν των
πνευμόνων, τής γαστέρος καϊ τής σπονδυλικής 
στήλης.

Τή 15 Μαρτίου ή Ασθενής υποφέρει έξ
Ισχυρών Ιντερικών πόνων, εχει πλείονας συνε
χείς αιμοπτύσεις ή Αλλοτε, ώς καϊ λιποθυμίας 
μετά πνιγμού. Τήν Αποκοιμίζω καϊ ένεργώ έπΐ 
τών πνευμόνων καϊ τής γαστέρος κυκλικούς 
μαγνητικούς χειρισμούς. Περιέρχεται τότε άνευ 
προκλήσεως είς τήν τρίτην ύπνωτισακήν κα- 
ιάστασιν, τήν τής έκστάσεως, καθ’ ήν ή νέα 
προσωπικότης Ικδηλοΰται καί ίπισυμβαίνουσιν 
ο! αυτοί πνιγμοί, αί αΰταί συσταλτικοί κινήσεις 
τών βραχιόνων μέ τάς χεϊρας άναγκαστικώς 
τεταμένος καί τή συνοδεία, βαθυτάτου Αναστεναγ
μού. Μετά μακράν διάλεξιν, ήν έπιτρίφατέ μοι, 
Κύριοι, νά μή σάς Ανακοινώσω,λόγιρ τοΰ Ιδιω
τικού αυτής χαρακτήρος, μοϊ λέγει: «θά δύ- 
ναται έφεξής νά κρατή τήν κεφαλήν δρθίαν 
και νά ποιήται χρήσιν τών βραχιόνων της' δέν 
θά αϊμοπτύση πλέον.Θά τήν ίατρεύσητε όριστι- 
κώς, έάν έχητε έμπιοτοσύνηντι. Μετά τοΰτο Α- 
πομακρύνει Αφ' ίαυτής ή Ασθενής τά περικα- 
λύπτοντα αυτήν σκεπάσματα, ποιεί Ασκητικός 
τινας κινήσεις τών χειρών καί τών ποδών, ώσεϊ 
νά Απεδίωκέ τι ή νά έδοκίμαζε τήν Αντοχήν των 
καϊ είτα Αφυπνίαθη, χωρίς νά ίνθυμήται ουδέν 
Ικ τών Ανωτέρω.

Έξηκολούθησα τάς πλύσεις καθ' ίκάστην 
δευτέραν ήμέρχν.

Τήν 15 Μαρτίου, έκοιμήθη έπί έπτά ώ
ρας, άνευ διακοπής. Μέ -πληροφορεί δέ μετά 
χαράς, δτι «ή μικρά της φϊλητ> τή είπε »ά I- 
κτείνη τάς χεϊρας, άς τή ήγγισε καϊ ήσθάνθη 
νέαν τινά δύναμιν, εισχωρούσαν εις το άνω μέ
ρος τού σώματός της. Μετά ταΰτα δέ Αμέσως 

μοι ΐγραφεν ίπιστολήν, δπερ δέν τή συνέβη προ 
εικοσιτριών μηνών· μοϊ προσέθηκε δέ, δτι δέν 
αίμοέπτυσεν έφ" δλης τής ήμέρας. ΑΙ αιμοπτύ
σεις δριστικώς κατέπαυσαν εκτοτε.

Τή 17 Μαρτίου, αισθάνεται άπό τής ά- 
φυπνίσεώς της κεντήματα και φρικιάσεις είς τά 
άνω μέρος τού μηρού. 'Εξετάζω δέ και παρα.

... ’Αρχίζει νά βαδίζει.. . (Οελ. 24) 

τηρώ, δτι ή αίσθητικότης τή είχεν επανέλθη 
είς μέρος τών δύο κνημών. Τήν Αποκοιμίζω 
ελαφρώς καϊ τή κάμνω μηχανοθεραπευτικάς 
τινας' Ασκήσεις, Αλλ'ΰποφέρει.Τήν φέρω είς Ικ- 
στασιν καί ή προσωπικότης μοϊ λέγει: « θά αίσθά 
νεται πόνους, μέχρις ου ή αίσθητικότης άποκστα-
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οταθή έφ’ όλης της κνήμης. — Πότε θά γίνη 
τοΰτο",—'Η αίσθητικότης θά έπανέλθη κατά 10 
έως 10 εκατοστόμετρα Θα άποκατασταθή ΰ ’εν
τελώς αΰτη τήν Τετάρτην, 27 Μαρτίου». ’Α
μέσως τότε προσμετρώ τήν κνήμην καί τόν 
πόδα καί μοί δίδουν έν δλω μήκος 102 ίκα- 
τοστομέιρων,ήτοι 10 ήμέρας, πρός 10 έκ. τήν 
ήμέραν, ώς εϊπεν ή δευτέρα προσωπικότης (τό 
πνεύμα), τουτέστιν άπό τής 17 μέχρι τής 27. 
Ζητώ τότε τήν χρονολογίαν τής εντελούς θε
ραπείας καί ή προσωπικότης μοι άπαντι) : «Θά 
έχη έντελώς θεραπευθή τήν 15 Μαΐου. — 
Ποιαν δηλαδή ημέραν ; » Καί μοί Απαντι) άνεν 
ένδοιασμοΰ: «Τετάρτην». ’Ανατρέχω είς τό 
Ημερολόγιου,—Ακριβέστατου. Κατά τήν Αφύ- 
πνισιν έπεκρά,τηοεν ή αυτή συνήθης αμνημοσύνη 
άπέφυγα δέ να τή Ανακοινώσω τι τών ανα- 
κοηωθέντων μοι υπό τής «Μικρός φίλης·».

Τή 18 Μαρτίου, δύναται νά κινή τά 
κατώτερα αυτής μέλη. "Ηχεί κνιομούς έν τή 
βουβωνική χώρα καί κεντήματα εν τή αισθη
τική ζώνη· Έν υπνώσει δέ τή επιβάλλω παθη
τικήν μηχανοθεραπείαν καί έν έκστάσει μοί 
λέγει". «Ή ασθενής ι?ά έχη είσέτι μερικός αί- 
μομίκτους εκκενώσεις, ήτταν δδυνηράς, άλλα 
δέν πρέπει νά Ανησυχήτε, καθόσον τά πάντα 
βαθμηδόν θά τακτοποιηθούν».

Τήν έπαύριον, τή συμβουλή τής «Μικρός 
αυτής φίλης» έφαγεν εύχαρίσιως δύο πορτο
κάλια, ένφ πριν τά Απεστρίφετο. Τή 25 ίπι- 
θυμεϊ νά ύπάγη μόνη είς τό άφοδευτικόν σκα
μνιού, Αλλά δέν τό κατορθώνει. 'Ενθαρρυνο- 
μένη δέ ύπό τής «Μικρός φίλης» ήτις παρευ- 
ρίσκεται είς τό φαγητύν της,τρώγει καλλίτερον.

Τή 26 Μαρτίου, ή αίσθητικότης κατα
λαμβάνει τόν πόδα, οί δέ πόνοι κατήλθον πρός 
τά κάτω οστό.

Τ ή 27 Μαρτίου αί παθητικοί κινήσεις 
δέν συνοδεύονται πλέον ύπό πόνων, οΰδαμόσε, 
ή δ’ αίσθητικότης ΑποκαΟίσταται έν δλη τή 
κνήμη.

Τή 29 Μα ρ τ ί ο υ άφοδευεται όμαλώς άνεν 
ίντερικής πλάσεως καί Αν ευ μαγνητισμού. Έν 
έκστάσει δέ ή δευτέρα προσωπικότης μοί λέγει, 
δτι μετά τινα χρόνον ί] Ασθενής θά έχη τακτι
κός εκκενώσεις.

Τή 30 Μαρτίου αί κινήσεις τών κνημών 
είσί τέλειαΐ, αί δέ δυνάμεις επανέρχονται και 
κοιμάται δέκα ώρας καθ’ έκάοτην νύκτα. Έν 
έκστάσει δέ μοί αναγγέλλει, δτι τήν 15 ’Απρι
λίου ή Ασθενής θά κάμπτη τάς κτήμα;-.

Τ ή 3 ’Απρ ι λίο ν, έκκένωσις τακτικέ] καί 
άφθονος, κινήσεις εύχάριστοι. Έν έκστάσει δέ 
μοί λέγει, τά τή κάμω έντριβάς έπί τής σπον
δυλικής στήλης μετά λινελαίου καί είτα προσ- 
τριβάς μετ' αγλίδος σκόρδου, μέχρις Αντισπα- 
σμοΰ. Μ' έπιβεβαιοϊ δέ, δτι ή άποκατάστασις 
τής σπονδυλικής στήλης θά έπέλθη κατ’όλϊγον, 

δτι τή Τετάρτη, 8 Μαΐου, ή ασθενής θ' Ανά
κτηση τήν χρήσιν τών κνημών της καί δτι τή 
15 ίδιου θά θεραπευθή τελείως, Ανευ αναρ- 
ρώσεως καί κάλλιον έχουσα ή έν τή ύγιεινοτέρα 
αυτής ζωή.

Τή 5 Ά π ρ ιλίου ό ιατρός Grandjean ό - 
μολογει γενικήν καί λίαν αισθητήν βελτίωσιν, 
έπιβεβαιοϊ δέ τήν έξαφάνισιν τής βλάβης τής 
σπονδυλικής στήλης κιλ.

Τή 10 'Απριλίου ή βελτίωσις βαίνει τα
χέως ύφ' δλας τάς έπόψεις. Έν έκστάσει δέ 
ούσα, βαδίζει πρό τοϋ Ιατρού Grandjean,δστις 
έπισφραγίζει τήν αισθητήν πρόοδον καθ ’ δλα.

Τή 12 Απριλίου ή Ασθενής ομολογεί, 
δτι Από τής ένάρξεως τών έντριβών τής σπον
δυλικής στήλης αισθάνεται καθ' έκάοτην πόνους 
έπί δίωρον, έν έκστάσει δέ ή δευτέρα προσω
πικότης μοί προλέγει, δτι τήν Πέμπτην 25 
τρ. θά δυνηθή ή Ασθενής νά έγερθή έπί τής 
κλίνης· καί τή 1 Μαΐου νά καθήαη.

Τή 15 δέ μοί λέγει, δτι οί πόνοι τής στήλης 
είναι Απόρροια έργασίας καί δέν είναι δυνατόν 
νά ιούς Αποφύγη.

Τή 23 Ά π ρ ι λί ο υ οί πόνοι τής σπονδυ
λικής στήλης έξαφανίζονται. Έπιβεβαιοϊ δέ τήν 
ύσημέραι Αποκατάστασιν αυτής. Τά πάντα βαί- 
νουσι βαθμηδόν κατ’ ευχήν.

Τή 1 Μαΐου ό ιατρός Pau de Saint 
Martin μέ συνοδεύει καί έξετάζει διά μακρών 
τήν Ασθενή. Ουδέν πλέον Ανώμαλον ευρίσκει 
έν τοΐς πνιύμοσιν, έπιβεβαιοϊ δ' δτι ή κυρτότης 
τών ραχητικών σπονδύλων Αξιοσημειώτως ή- 
λχττώθη κατά τε τό μήκος καί τό βάθος· έπι 
σφραγίζει δέ τήν έξαφάνισιν τής Αριστερός κυρ- 
τότητος τών εγκεφαλικών σπονδύλων. Ή κοι
λία είναι είσέτι ολίγον διογκωμένη, Αλλά δέν πα- 
ραβάλλιται πρός τήν τής 1-1 Μαρτίου. Τρώγει 
δέ καλώς καί κοιμάται 12 ώρας κατά νύκτα.

Προσπαθοϋμεν μετά τοΰ ιατρού νά θέσωμεν 
δρθίαν τήν Ασθενή, άλλ' ει’ς μάτην, ώχρία αΰτη 
Αμέσως, ώσε'ι καταβαλλόμενη ύπό μεγάλου κό
που. Μετ’ ολίγον ή ασθενής μοί λέγει χαμη- 
λοφώνως, δτι ή «Μικ^ά της φίλη» εύρίσκεται 
παρά τούς πόδας τής κλίνης.,, ότι τή τείνει τούς 
βραχίονας.,...δτι τή λέγει νά έλθη πρός αύτήν 
.... καί διά δυνατής προσπάθειας, μαζεύεται 
πρός τά εμπρός, έγείρεται βαθμηδόν καί τέλος 
κάθηται Αφ' έαυτής, κατά τήν όρισθεϊσαν χρο
νολογίαν ύπό τής δευτέρας προοωπικότητος. 
Τήν φέρω τότε είς έκστασιν καί τή έπιβάλλω 
ι·ά κατέλθη, νά βαδίοη, νά κάμψη έπανειλημ- 
μένως τάς κνήμας καί τέλος ν’ Ανέλθη έπί τής 
κλίνης της. Άφυπν.σθεϊσα είτα, εκφράζει με- 
γάλην χαράν, δτι κάθηται καί βαδίζει.

Άξιοσημείωτον τυγχάνει, δτι καί ό ιατρός 
Pau Saint Martin έδοκίμασε νά τή έπιβάλη 
ύποβολάς, άλλ' έστάθη Αδύνατον.

Ύπό έποψιν φυσιολογικήν καί ηθικήν >] 
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γενική κατάστασις τής Ασθενούς είνε έξαίρετος.
Έκτοτε Από τής 1ης Μαΐου ή θεραπεία 

ήκολ.ούθηοε κανονικώς τήν πορείαν της, χω
ρίς ουδέν ιό Απρόοπτον νά παρουσιασθή.

Κύριοι,
Λυτά είσί ξηρά τά γεγονότα, ώς έξέθεσα 

ταύτα ύμϊν καί τά όποια δέν έχω τήν Αξίωσιν νά 
έννοήσω. Έν πάση περιπτώσει, έάν ήτο δυνα
τόν νά τά έν νόηση τις, θά τά έννοήτε καί ύμεϊς 
Κύριοι καί δή καλλίτερων έμοΰ.

'Αλλά δέον, ώς θά έπραττε καί πας τις Αλ
λος έν τή θέσει μου τά κάμω ν.αί δλίγην θεω 
ρίαν καί έν τάχει ν'Αντεπεξέλθω τάς έν τή πε- 
ριστάσει παρομαρτούσας υποθέσεις. Καί οΰτω 
πράττων, ύπείκω εις τήν Αναπόδραστον Ανάγ
κην νά έννοήσωμέν τι καί ή ανάγκη αΰτη, Κύ
ριοι, είναι διάστροφος καί σκολιώδης, ώς δεο- 
μένη έπιστημονικής ευστροφίας καί δεινότητος, 
θετικής καί μακρας, ϊνα γνωρίζη τις νά μαν- 
θάνη καί νά μεταδίδη, νά διδάσκεται καί νά 
ύπομένγ.

Πλαναται τις, νομίζων, δτι πρόκειται περί 
Απλής ύποβολής τυχαίου υποκειμένου. Τού 
ναντίον, ή μόνη σκέψις, δτι δύναται τις τ ά με- 
ταβάλη ύλικόν δργανισμόν διά μέσου μιας α
πλής Ιδέας είναι ήδη γεγονός σημαντικόν δέν 
είναι δέ ποσώς τυχαϊον καί Ανατρέπει άρδην 
Αφ' έαυτοΰ δλόκληρα φιλοσοφικά συστήματα. 
Καί ή Ιδέα αΰτη ριπτομένη έν τή συνειδήσει, 
μεταβάλλεται δχι μόνον είς έμπνευσμένην ένέρ 
γειαν, Αλλά καί έτι μάλλον, εις Αληθή παρα
γωγόν φυσικής ένεργείας.

Νομίζετε, Κύριοι, δτι έπαρκώς έξηγεΐται ή 
Αόρατος αΰτη δύναμις, διά τής λέξεως Απο
βολή; Αέν τό πιστεύω.

Έν τή παρούση περιστάσει ή ύποβολή αΰτη 
περιεπλέχθη έκ τοΰ σχηματισμού δευτέρας προ ■ 
σωπικότητος, λίαν ευδιάκριτου έκ τής πρώτης 
προσωπικότητας Αφού ένέχει καί Ιδίαν θέλησιν. 
Ή διαίρεσις αΰτη τής Ανθρώπινης ψυχής εις 
διαφόρους προσωπικότητας, έοτιν έτι Αποδεκτό] 

τϊί ψυχολογίφ, πλήν Αγνοοΰμεν τόσον τόν 
έξαρτισμόν της, δσον καί τήν ύποβολήν. Έπε- 
κράιηοε ουνείθεια, δπως καί έν τή παρούση 
περιστάσει τά όμιλώμεν πάντοτε περί ύστερίτι- 
τιδος (ύστερισμού) Γνωρίζω, δτι ό Σαρκώ έ- 
πειράθη να ίδρύση κλινικήν τών υστερικών, 
άλλ’ είς έκαστον βήμα ήμών Αναγκαζόμεθα νά 
ύπερβώμεν κατά τοσούτον τά δρια, έν οϊς ήθέ- 
λησε νά περίκλειση ταύτην, έφ' δσον σχεδόν εϊ- 
μεθα προκεχωρημένοι πρό 50 έτών. θά έπε- 
θύμουν ϊσως ό δυαομός ούτος τής προσωπικό
τητας νά ήτο ύστερϊτις, Αλλά τότε τί έοτιν ύστε- 
2<τις; Ο δόκτωρ κ. Πέτρος Ζανέ μας διδά
σκει, δτι ύπό έποφιν ψυχολογικήν ό ύστερϊτις 
έχαρακτηρίζετο δι’υποβολών έπιδρωσών έπι 
τοϋ δργανισμοΰ. Ώς βλέπετε, πάντοτε ή Ιδέα

τροποποιούσα τήν ΰλην. 'Ιδού δ κόμβος τοΰ 
μυστηρίου, πλήν ή λέξις ύστερϊτις καί ύστερι- 
σμός δέν μας παρέχει έπαρκώς τήν έξήγησιν 
τού πράγματος. Δέον Αρα κατ’ έμέ νά μή ύπο- 
βαλλόμεθα είς τάς λέξεις !

Ή δευτέρα προσωπικότης φαίνεται έχουσα ·ί
διδόμενα έπί τοΰ οργανισμού τής ύλης καί ιδίως 
έπί τού Ανθρώπου, καί τάς σχέσεις ταύτας ή 
έπιστήμη φαίνεται έντελώς Αγνοούσα. Αφού δέ 
αΰτη ή Αόρατος δύναμις έγνω νά διατάξη δ,τι 
ήτον έν αταξία, Αφοΰ έγνω νά διορχανώσ^ δ,τι 
εϊχεν έντελώς παρολύση, Αφού έγνω νά προσ- 
δώση δυνάμεις τή άπολύτφ Αδυναμία, Αφοΰ 
έγνω τ·ά άνοικοδομήση δ,τι ήτο έρειπωμένον, 
Αναντιρρήτως ή δευτέρα αΰτη προσωπικότης 
δέον νά έχη γνώσιν τών ύλικών, Ατινα μετα
χειρίζεται πρός τοΰτο.

Μήπως έν ήμϊν, έν τφ βάθει τοΰ «έγώ» μας, 
έν τή λεγομένη συνειδήσει ήμών, ύπάρχει 
αίθάλωμά τι,ύψηλόν τι καί αίθέριον,Αλλο «έγώ» 
μας ; Γνωρίζω, δτι οχολαί τινες τοΰ μυστικι- 
σμοΰ ισχυρίζονται, δτι ύπάργουσιν έν ήμϊν Α- 
ναλάμψεις ψυχικαί. Αλλά μέχρι τοΰδε ούδέν 
πείθει ήμας περί τοιούτου δυνατού καί ΐνα μή 
Απομακρυνθώμεν τοΰ θετικού ήμών έδάφους, 
δέον ν’ Αναγνωρίσωμεν, δτι παν δ,τι έπιστάμε- 
θα, έδιδάχθημεν αυτό Αποκλειστικώς διά μέ
σου τών έξωτερικεύσεων καί τοΰ λογικού συνει- 
δότος ήμών. ΑΙ δεύτεροι λοιπόν αύται έμφα- 
νιζόμεναι έν ήμϊν προσωπικότητες, αΐτινες είοίν 
«ήμεϊς» καί ί'ις έν τούτοις δέν γνωρίζομεν, δι- 
ατελοϋσιν έτι μυστήριον βαθύ.

Άλλ’ είναι Αρά γε αύται «ήμεϊς» ; 'Αλλά 
τότε τί Αλλο είναι ;—Είναι λοιπόν πνεύματα, 
ώς πολλοί Αλλοι διατείνονται ; Εΐμεθα είσέτι έν 
Αβύσσφ καί ουδέν δυνάμεθα νάπχραδεχθώμεν.

Ή περί πνευμάτων ύπόθεσις δέν δύναται 
είσέτι τά μας πείση περί τοΰ δυνατού τής έπι- 
κοινωνίας μας, πρό πάντων, έάν ύποθέσωμεν, 
δτι Αποκλειστικώς νά πνεύματα ταύτα υπήρξαν 
Ανθρωποι ώς ήμεϊς ένσαρκωμένοι.

Έν τούτοις ύποχρεούμεθα σήμερον ύπό τών 
γεγονότων καθ' έκάοτην πολλαπλασιαζομένων, 
εύθαρσώς ν' άτενΐσωμεν πρός τήν ύπόθεσιν, 
δτι είναι δυνατόν νά ύπάρχωσι πέριξ ήμών ύ - 
πάρξεις Αορίστου φύσεως, έντελώς έκφεύγου- 
σαι τής ήμετέρας αισθητικής Αντιλήψεως· ή δέ 
λογική φαίνεται άποκλίνουσα πρός τήν ύπόθε- 
σιν ταύτην. Καί όντως, δέν φαίνεται λίαν απί
θανοι1, δτι ή διάνοια, καί έν τώ έλα-χίστφ μέ- 
ρει τοΰ κόσμου, δπερ έδόθη ήμϊν πρός γνώ
σιν, νά σταματά εις τόν Ανθρωπον ; Νομίζω 
καλόν νά μήν έκτανθώ περισσότερον. Έάν δέ 
οφείλω νά δώσω τήν προτίμησιν εϊς μίαν ύπό- 
θεσιν. Ιδού ή έμή γνώμη !

Έν τή παρούση περιπτώσει πραγματικώς
έχομεν ένώπιόν μας μία δυάδα, δηλ. μίαν δευ-
τέραν προσωπικότητα, έξαρτωμένην έκ τής ψυ-
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χολογικής αίτιας τής Ασθενούς. Ή προσωπι- 
κότης δέ αΰτη έχει γνώσιν μεγάλου μέρους τής 
ιδίας καταστάοεως τής συνειδήσεώς μου, ήν βε
βαίως δέν τή έγνωοτοποίησα διά τών συνήθων 
κανονικών μέσων. Πώς αΰτη εύρίσκεται είς 
τοιαύτην συνάφειαν μετ' έμοΰ ;

'Αποφεύγω, Κύριοι, »ά συμπεράνω, διότι 
δέν γνωρίζω έτι είς ποιαν δύναμιν οφείλω ν“ 
Αποδώσω πάντα ταΰτα καί ήθελεν είσθαι Αι 
έμέ έπαρσις »·ά έκφέρω οριστικήν γνώμην.

Έν τώ έδάφει τούτω πειραματιζόμεθα ήδη 
καί τοΰτο Αρκεί. Συλλέγομεν δθεν, Κύριοι, τά 
γεγονότα,παρατηροΰμεν ταΰτα έπισταμένως και 
ήσύχως, ούχί δέ βραδέως θά γένηται φως. 
Έκ τοΰ μοναδικού τούτου λόγου, Κύριοι, δρ- 
μώμενος, έσκέφθην, δτι ήτο χρέος μου νά σας 
Ανακοινώσω δ,τι μοί έδόθη πρός παρατήρηαιν.

Αιμίλιος Μαγνέν
Καθηγητής έν τή Σχολή τοΰ Μαγνητισμού

♦
* ¥

Μετά τήν Ανάγνωσιν ταύτην <> κ. Μαγνεν 
είσήγαγε τήν άρρωστον έξηπλωμένην έπί έπι- 
μήκους Ιατρικής τραπέζης καί φέρουσαν ποδή
ρες ύποκάμισον. Ή δφις αύτής ή τον ευχάρι
στος, ή στάσις Απλή, Ανοικτόκαρδος δέ καί 
συμπαθής. 01 Ιατροί Pau St. Marlin καί Fleig 
έξήτασαν έπί μακράν αύτήν,πάντες δ' έβεβαιώ- 
θησαν περί τής Ακεραιότητος τών πνευμόνων 
της, ή δέ κοιλία αύτής είχεν έπίσης έξαίρετα.

*0 δόκτωρ Όχόρεβιτζ, τοΰ Γεν. ψυχολογι
κού ’Ινστιτούτου, είδικώς έξήτασζ τήν σπονδυ
λικήν στήλην καί εύρεν αύτήν κανονικωτάτην, 
τής κυρτότητος έντελώς έκλιπούσης, έκτος δλι- 
γίοτων τινών σημείων, ή δ' αίσθητικότης ήτο 
τελεία, δμοία Αμφοτέρωθεν τοΰ σώματος. Ή 
γενική κατάοτασις καί αί δυνάμεις μεγάλως έκ- 
πλήσοουοι, δπόταν μάλιστα άναλογισθή τις εΐ- 
κοοιεπτάμηνον κλινήρη διαμονήν. Η άρρω
στος κάθηται ήδη εύκόλως και έκτελή πάσας 
τάς έντελλομένας αυτή κινήσεις. Ό κ. Μαγνεν 
καί δ δόκτωρ Pau St. Martin προσπαθοΰσι 
νά τήν θέσωσιν δρθίαν, άλλ' Αδύνατον τοΰτο, 
καθόσον οί πόδες κάμπτονται, ώς οι τών νευ- 
ροσπάστων (δρα εικόνα 1ην).Τήν έπαναθέτου - 
οιν έπί τής τραπέζης.

Ό κ. Μαγνέν υποβάλλει τότε ταύτην είς ΰ- 
πνωσιν <5ιά μέσου μαγνητικών προβολών τών 
χειρών. Οί δφθαλμοί της ουσπώνται, ή κεφαλή 
πίπτει έπί τών ώμων, αΰτη δέ φαίνεται κοιμω- 
μένη λίαν ήσύχως. Ό κ. Μαγνέν παρατηρεί 
τότε, δτι κοιμάται εύκόλως, άνευ έκρήξεως γέ
λωτος ή δακρύων κα! δτι ούδόλως δμοιάζει 
πρός τόν ΰπιον τών υστερικών.

"Ηδη τίθεται είς άμεσον σχέσιν μετά τον ό - 
πνωτιστού της καί τώ άπαντα είς άλας τάς 
έρωτήσεις, ένώ αΰτη εύρίσκεται είς ΰπνωσιν 
έντελώς ένάλγητον.

Λέγει, δτι βλέπει τήν «Μικρόν της φίλην*  
καί χωρίς νά προκληθή,έγείρεται, κάθηται έφ’ 
έαυτής καί διά φωνής σταθερός καί βραδείας, 
καθαρωτέρας κα) ώσεί τυμπανιζούσης, δλως 
διαφόρου τής προγενεοτέρας, ή δευτέρα προ- 
σωπικότης έπαναλαμβάνει τήν πρόρρησιν, ήν 
έκαμε τή 18 Σεπτεμβρίου καί περιγράφει τήν 
σκηνήν, ής κατέστησε μάρτυρα τήν Ασθενή· 
προστίθησι δέ, δτι προστατεύει αύτήν, διότι εί
ναι όρφανή καί δηλυποιεΐ, δτι θά πραγματο
ποίηση τήν ήν έδωκε τή 17 Μαρτίου νπόσχε- 
σιν κτλ.

Μετά τινας κινήσεις καί συστολάς τήν αφυ
πνίζουν καί ή Δεσποινίς Β ,.συνερχομένη, ζη
τεί νά πίη ΰδωρ. Ό Ιατρός κ. Μαγνεν παρα ■ 
τηρεί τότε, οτι δύναται ν’ Αφυπνίζεται εύκόλως 
έν οίαδήποτε ώρα, πράγμα τό όποιον δεν συμ
βαίνει παρά ταΐς ύστερικαΐς.

Μετ' δλίγον τό βλέμμα τής Ασθενούς φωτί
ζεται. ένώ τή δμιλοΰσι περί τής δευτέρας προ
σωπικότητας, αίφνιδίως δέ μειδιά καί λέγει δτι, 
βλέπει καί Ακούει ήδη τήν αΜικράν της φίλην*.  
Τή ζητοΰαι τήν περιγραφήν καί περιχραφει αύ
τήν πιστώς. ώς τήν έγνώριζεν δ κ. Μαγνέν, 
Ό δέ κ. Vesme, αύοτηρός κριτής καί συνερ
γάτης τής Ψυχικής 'Επιθεωρήσεως,οστις παρ- 
ευρίσκεται εις τήν Ανακοίνωσιν ταύτην, καί 
οστις είχε γνωρίσει τήν έν λόγω προσωπικότητα, 
Αναγνωρίζει τήν πιστήν περιγραφήν καί δμο- 
λογεΐ τό γεγονός. Τό πρόσωπον, περί ού πρό
κειται έχει άποθάνει πρό δύο έτών καί ήμίσεως 
ή δέ Ασθενής ούδέποτε ιό είχε γνωρίσει.

*Η Δίς Β... μετά τοΰτο τείνει τό ούς καί 
λέγει,δτι ή μικρά προστάτις της τήν καλεΐ.........
Ή Ασθενής τή έκιείνει τόν βραχίονα καί κι- 
νουμένη, ώσεί πρόσωπόν τι νά εύρίσκετο έναντι 
της, δλισθαίνιουσιν οι πόδες της ό είς μετά τόν 
άλλον, έκτος τής έφ’ ής έκειτο τραπέζης, 
έφ*  ής έχει αύτούς έξηπλωμένους, τους θέτει 
έπ'ι τοΰ δαπέδου, μετά φόβου τό πρώτον καί 
είτα σταθερώς καί έγειρομένη, Αρχίζει νά βα- 
δίζη, ώσεί νά ΰπεβοηθεϊτο ύπό Αοράτου προ - 
σώπου, πρός έκπληξιν πάντων (δρα εικόνα 
2αν). Οί παρεστότες τήν ένθαρρύνουοι καί τήν 
συγχαίρουοιν, αΰτη δέ είναι έν πλήρει χαρά. 
Μετά δεκάδα βηματισμών, έξ εύγνωμοσύνης 
διαπυεσμένη, κύπτει δλίγον, λαμβάνει Χιά τώ»’ 
χειρών τήν κεφαλήν, ήν ύμεΐς δέν βλέπομεν 
καί τήν καταφιλεϊ εύλαβώς. Είτα δέ, έν συγκι- 
γήσει διατελοΰσα,ρίπτεται εις τάς Αγκόλας κλαί- 
ουσα της θετής αύτής μητρός.

Ή Ασθενής ή Ακριβέστερου είπεϊν ή ίαθεϊσα 
έμεινεν όρθια έπί μίαν περίπου ώραν, άνευ 
ούδεμιάς φαινομενικής κοπώσεως· ούτε ήθελε 
παροτρυνομένη, νά καθήση. Σκεφθήτε καλώς 
τούτο, μετά είκοσιεπτάμηνον Ακινησίαν!....... Η
σκηνή αΰτη, ώς είκός, προεκάλεσε τήν γενικήν 
ήμών ουγκϊνηοιν, πάντες έξεπλάγησαν έπί τοΐς 

Απροσδοκήτοις, δ δέ Ιατρός κ. Pau de Saint 
Martin μάς δίδει τήν γνώμην του.

— Τί »·ά σάς εΐπω ; μάς λέγει, ήτο φύμα 
τ ι ώ δ η ς ; δέν δύναμαι »·ά τό βεβαιώσω, λέγω 
δμως, δτι παρουσίαζε ν δ λα τά συμ
πτώματα τής πνευ μ ονικής φ υ μ ατ ι- 
ώσ ε ως. Καί οί άλλοι ιατροί Απεφάνθησαν ώς 
έγώ καί ήδη, Ιδού την έντελώς ίαθείσαν. 'Ανε
ξήγητου, Κύριοι.

— Είναι περίπτωσις—παρατηρεί δ Ιατρός 
Granjean—άριστα άποδειχθεϊσα, έξ δσων γνω
ρίζω.

— Ίπό ψυχολογικήν έποψιν διακηρύσσει 
δ δόκτωρ Schwartz έκ Βιέννης ή περίπτωσις 
αΰτη χρήζει πολλών έτών Αδιάκοπον έπισταμέ- 
νην μελέτην.

"Ο δέ Pere Peillanle, διιυθυνιής τής «Φι
λοσοφικής' Επιθεωρήσεως*  έπανειλημμένως έ- 
ποιήσατο έρωτήσεις τώ κ.Μαγνέν, δπως πεισθή 
περί τοΰ περιέργου φαινομένου,καθόσον ή περί- 
στασις αΰτη τώ προύξένηοεν Αληθή κατάπληξιν.

Τήν έπαύριον τής Αξιομνημονεύτου ταύτης 
ουναθροίσεως, ή μυϊκή κατάοτασις τής Ασθενούς 
ήιο καλειτέρα.

Τήν δέ 15 Mato υ, δρισθεϊσαν ήμέραν τής 
έντελοΰς θεραπείας, δ κ. Μαγνέν ευρε τήν Δδα 
Β ...έν τελείφ ΰγείφ καί βαδίζουσαν έλευθέρως 
έν τώ δωματίφ της.

«Γνωρίζομεν, γράφει δ κ. Κάμιλλος Φλαμ- 
μαρίων, έν τφ Παρισινώ φύλλφ, Αφορμήν λαμ- 
βάνων έκ τής περιστάσεως ταύτης, δτι δ κομή
της τοΰ Χάλεϋ, οστις Αντιμετωπίσθη πρός τήν 
γήν τώ 1835, θά έπανέλθη καί πάλιν νά μάς 
έπισκεφθή είς όιρισμένην έποχήν καί καλώς 
έπιστάμεθα ποΰ ήδη καί τήν στιγμήν ταύτην 
εύρίσκεται, Αλλ' Αναλογιζόμενοι τήν άκατανόη ■ 
τον άγνοιάν μας είς φαινόμενα τής ίδιας ήμών 
φύσεως κα·. ιδία δπόταν δοκιμάζωμεν νά είο- 
δύσωμεν είς τήν φυσιολογίαν, ψυχολογίαν, βι
ολογίαν καί ιατρικήν, ί ! τότε βλέπομεν, πόσον 
ταπεινοί έσμέν είς τήν έξερεύνησα τοΰ Απείρου* ■

Έπί πολυν χρόνον δ έπιοτημονικός κόσμος 
έκοπίααε ν' Αποδεχθή τήν υποβολήν ώς μέ
σον θεραπείας μερικών νευρολογικών νόσων. 
Καί ήδη τις θά μάς εΐπη μέχρι τίνος σημείου 
δύναται νά έξασκηθή ή έπί τοϋ σώματος πλα
στική ενέργεια τοΰ πνεύματος ;

Φο. ΙΙοίντεζητ

ΚΑΙ ΠΑΑΙΝ 0 ΑΡΗΣ

Νεώτερον σ/έβιον Χιά νχ έπιτευχθ?, συνεννό- 
ησ’.ς τιμών αετά τών κζτοίκων τοΟ Λοεω; αγ
γέλλεται άπό τν,ν Άμειικζ,ν. Θ' άνυύω- 
ΟοΟν άερόστατα, έφωΧιασμένα αέ ίσχυράς |χη- 

χανάς ηλεκτρικού φωτός· όταν Χέ ύπερβοδν τά 
στρώματα τϋς ατμόσφαιρας, τά όποια vSXr, 
θολόνουν υδρατμοί, θά σχηματίσουν διάφορα 
φωτεινά γεωμετρικά σχήματα, τά όποια βε
βαίως δέν θά διαφύγουν την προσοχήν τών 
άστρονόμων τοΰ "Αρεως, οστις κατ' αύτάς εμ
φανίζεται λαμπρός κατά τάς πρωινάς ώρας τ·?ίς 
νυκτός.

Η συνεννόησις αΰτη, ώς γνωστόν, μέ τούς 
κατοίκους τοΰ πλανήτου "Αρεως είνε ιδέα πα- 
λαιά, οποία μέχρι τοϋδε δέν ήδυνηθη ιά έφαρ- 
μοσθ'^. Πρό δύο η τριών έτών άστρονόμοι τινες 
ένόμισαν, ότι οί "Αρειοι κατεγίνοντο είς την 
πραγματοποίησιν τοΰ σχεδίου τούτου. Και έλε- 
γον, οτι διέκριναν έπί τοΰ "Αρεως ερυθρά τινα 
σημεία, τά όποια έζέλαβον ώς πυράς μεγάλας 
καί έσπευσαν νά υποθέσουν, οτι οί κάτοικοι τοΰ 
γείτονος εκείνου πλανήτου μάς έκαμαν σημεία· 
τινες δ’ έκ τών άστρονόμων έκείνων ησαν τόσον 
βέβαιοι, ότι έβλεπον σημεία συνεννοησεως έπί 
τοΰ έρυθροειδοΰς πλανήτου, ώστε έδυσφόρουν 
διότι παρά τούς στοιχειώδεις κανόνας τίΐς εύγε- 
νείας καί τ?ίς άβρότητος, άφήνομεν τούς γείτο
νας έκείνους να περιμένουν την άπάντησίν μας, 
άντί νά σπεύσωμεν πρός αύτούς.Δυστυχώς όμως, 
φαίνεται, οτι τά φωτεινά έκεΐνα σημεία ησαν 
απλά παίγνια τοΰ ηλιακού φωτός, ώς έκεΐνα τά 
όποια σχημάτιζε·, καί εις την ατμόσφαιραν τοΰ 
ημετέρου πλανήτου η δύσις. Τοιαύτη τούλάχι- 
στον ύπνΐρςεν η γνώμη σοβαρωτέρων άστρο
νόμων.

"Οχι όλιγώτερον άφ’ ετέρου συνεκίνησε τόν 
κόσμον ή ειδήσις, ότι μυστηριώδη τινά σημεία, 

τινα αποδέκτην 
προηρχοντο 
ουτος είνε

τά όποια παρετηρηθησαν ε"ς 
τοΰ άνευ σύρματος τηλεγράφου, 
άπό τόν "Λρην. Άφοΰ ό πλανήτης 
αρχαιότερος τής 1 ής, επόμενον ένόμισαν είνε 
νά έχουν ήδη ποό πολλοΰ ανακαλύψει οί κάτοι
κοί του τόν ασύρματον τηλέγραφον καί νά τόν 

i-ιχγχγε·. εις τοιαύτην τελειότητα, ώστε 
νά διανύγ) καί τό μεταξύ τών άστρων διάστημα 
άνευ άγωγοΰ.

’Αλλά καί έκ τών μυστηριωδών έκείνων ση
μείων δέν προέκυψε τίποτε θετικόν. Ένισχύθη 
μόνον ή έλπίς, οτι θά κατορθωθή ή πολυπόθη
τος συνεννόησις. Οί ανυπόμονοι όμως ήδη, μή 
δυνάμενοι νά περιμένουν τήν τηλεγραφικήν 
ταύτην συνεννόησιν, δέν έγκαταλείπουν τήν 
ιδέαν τής διά φωτεινών γεωγραφικών σχημά
των συνεννοησεως, ήτις δέν εινε μέν ή τελειο- 
τέρα, άλλ' έχει τό προτέρημα, οτι, έπί τοΰ 
παρόντος ε’νε ή προχειοοτέρα, ή μάλλον προ
σιτή εις τά μέσα ήμών.

Δυστυχώς, ένώ γίνονται αί προπαρασκευαί
διά τήν απόπειραν ταύτην, είς τών άστρόμων,
οΐτινες εϊδικώτερο·» έχουν άσχοληθή είς τήν με
λέτην τοΰ πλανήτου "Αρεως, ό Άμπε Μορρε,
εκφράζει μίαν λίαν άποθαρρυντικήν γνώμην.Κατ’

1



26 Η Φ Υ Σ I Σ Η Φ Υ Σ I Σ

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΚΑΛΛΟΝΗ

ΜΑΡΙΑ Η ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

αυτόν, εϊνε πιθανώτερον, οτι δλαι αυται αί προ
σπάθεια! μας θά μείνουν χωρίς άποτέλεσμκ 
καθόσον οί κάτοικοι τοΰ Άρεως δέν θάπαντή- 
σουν είς τά σημεία μας, διά τόν άπλούστζτον 
λόγον, δτι δέν θά τά Γδ ουν· καί δέν θά τά 
Γδουν. διότι δέν υπάρχουν εκεί Άρειοι.

«Εϊνε άντεπιστημονικόν, γράφει ό Άμπέ 
Μορρέ, νά βεβαιώσωμεν, δτι ζοΰν έπί τοΰ Ά- 
ρεως όντα νοήμονα». Καί εϊνε άντεπιστημονική 
τοιαύτη ύπόθεσις,διότι κατά τά εξαγόμενα τών 
παρατηρήσεων αύτοΰ, ό πλανά,της Άρης έχει 
ήδη πρό πολλοΰ είσέλθει είς την αγωνίαν. Δέν 
εινε μέν άκόμη νεκρός, όπως ή Σελήνη, άλλ’ 
είς τούς κλιματικούς αύτοΰ ορούς εϊνε αδύνα
τος ή υπαρξις άνωτέρας όργανικής ζωής.

Ό Άρης εύρίσκεται ιίς ήν καταστασιν θά 
φθάσηήΓή μετά πάροδον εκατομμυρίων έτών, 
δταν δηλαδή ή άτμοσφαϊρά της άραιωθή, οί 
ωκεανοί καί οί ποταμοί ξηοανθοΰν, ή δέ έλλει- 
ψις τοΰ όδατος καί το ψύχος θά καταστήσουν 
τήν ζωήν αδύνατον.

Κατά τόν Άμπέ Μορρέ, αί κηλΐδες τάς 
οποίας οί πρώτοι παρατηρηταί τοΰ "Αρεως ώνό- 
μασαν θαλάσσας καί διώρυγας, ούτε θάλασσαι 
εινε, ούτε διώρυγες. Αί μεταβολαϊ τάς οποίας 
παρουσιάζουν εϊνε ασυμβίβαστοι πρός τήν υπαρ- 
ξιν δδατος. Τήν ανυπαρξίαν δε τοΰ ΰδατος είς 
ρευστήν κατάστασιν επιμαρτυρεί καί ή αραιό» 
της τής ατμόσφαιρας τοΰ Άρεως. Άλλά τί 
εϊνε λοιπόν αί παρατηρούμενα! έπιμήκεις καί 

εύθύγραμμοι κηλΐδες, αίτινες έθεωρήθησαν ώς 
διώρυγες, είτε έργα δντων λογικών ; Εϊνε 
σχισμαί τοΰ φλοιού τοΰ πλανήτου, ώς έκεϊναι 
τάς οποίας παρατηροϋμεν είς τάς άπεξηραμενας 
γαίας, ή δέ εύθυγραμμία των εϊνε φαινομενική. 
Αί σχισμαί αυται έχουν σχηματίσει βαθείας 
κοιλάδας, είς τάς οποίας διατηρούνται έλη καί 
καχεκτική τις βλάτησις, μή παρουσιάζουσα με
γάλην ποικιλίαν

Κατά τά άλλα ό κόσμος εκείνος εινε πα · 
γερά έρημος μέ έδαφος άπεξηραμένον καί αμμώ
δες. Μόνον περί τόν ’Ισημερινόν ή θερμοκρασία 
φθάνει είς τεύς 15 βαθμούς ύπέρ τό μηδέν, εις 
δέ τούς πόλους κατά τό θέρος μόλις υπερβαίνει 
τήν θερμοκρασίαν τοΰ τηκόμενου πάγου. Ή 
ατμοσφαιρική πίεσις δέν εϊνε ανώτερα τών 20 
βαθμών εκατοντάβαθμου. «Τό βέβαιον δέ εινε, 
συμπεραίνει ό είρημένος αστρονόμος, οτι δι' ενα 
κάτοικον τής 1’ής ή ζωή δέν θά είχε κανέν 
θέλγητρον έπΐ τοΰ πλανήτου εκείνου, καί άν 
ύποτεθή οτι εινε δυνατή. Καί είς τόν δυστυ- 
χέστερον τών έπί τής Γής ανθρώπων δέν θά 
ηύχόμεθαν' άνταλλάξν) τήν «κοιλάδα ημών 
ταύτην τοΰ κλαυθμώνος» με τόν κόσμον εκείνον.

Κατ’ αυτόν λοιπόν δέν θά δυνηθώμεν ποτέ 
νά γνωρισθώμεν καί ίσως νά συγκοινωνήσωμεν 
μέ ανυπάρκτους κατοίκους τοΰ κοκκινωπού αύ
τοΰ πλανήτου, τόν όποιον όνομάζομεν Άρην. 
Οί κάτοικοι τοΰ Άρεως δέν ύπάρχουν πλέον 
έξέλιπον πρό πολλοΰ, όπως πιθανώτατα έξέλι- 

πον καί τοΰ δορυφόρου μας οί κάτοικοι, καί 
όπως μίαν ήμέραν θά σβεσθή καί ή ζωή, ήτις 
τόσον θορυβεί καϊ πολυπραγμονεί έπί τοΰ πλα
νήτου τούτου, έφ’ ού ξώμεν.

ΜΑΡΙΑ Η ΜΑΓΔΑΑΗΝΗ

Ό άνήρ κατά φύσιν υπερέχει τής γυναικός 
κατά τό πνεύμα, ένώ αυτή, ύπερεχει έκείνου 
κατά τό αίσθημα. Ό άνήρ σκέπτεται καί ενερ
γεί, ή γυνή συμπαθεί καί άκολουθεΐ. Ή καρ- 
δία αύτής συγκινεΐται πάντοτε πρό τού πάσχον- 
τος και ζητεί νά άνακουφίσγ καί παρηγορήση 
τούτον έν πάσν) θυσία, είτε διά λόγων, είτε δι ’ 
έργων."Ιδετε Μαρίαν Μαγδαληνήν πρό τοΰ Ιησού.

Είς τό αίσθημα τοΰτο τής συμπάθειας ύπέρ 
τών πασχο’ντων δίδωσιν ήμΐν παράδειγμα ή 
Καινή Διαθήκη διά τής προθυμίας τώνπαρα- 
κολουθουσών καί διακονουσών γυναικών τόν *Ιη-  
σοΰν, κατά τάς άνά τήν Γαλιλαίαν περιοδείας 
αύτοΰ κηρύττοντα. θαυματουργοΰντα, θεραπεύ- 
οντα άσθενεΐς, άναστήνοντα νεκρούς, διδάσκοντα 
και εύεργετοΰντα, καί αίτινες ηλθον καί μετά 
την Ταφήν Του ν’ άλείψουν μέ μΰρα τό άχραν- 
τον Αύτοΰ Σώμα.

Καί ένώ οί άλλοι άκόλουθοι Αύτοΰ φόβφ συ- 
σχεθέντες έκούβησαν, αύτός δέ ό μαθητής Πέ
τρος τρ’.ς απηρνήσατο κατά τήν ημέραν τής κα
ταδίκης τόν Ίησοΰν, μόνον αί γυναίκες έκεϊναι, 
αΐτινες κατέλιπον τήν πατρίδα των καί ήκο- 
λούθουν τόν Ίησοΰν, δέν έδειλίασαν, ούτε έγ- 
κατέλειψαν Αυτόν. Έπόνει ή ψυχή των, έπκ- 
σχεν ή καρδίκ των. Καί άπό τά συναισθήματα 
ταΰτα ήντλουν θάρρος καί δύναμιν, μή ύποχω- 
ροΰσαι πρό ούδενός φόβου, πρό ούδεμιας άπειλής 
καί μακρόθεν έθεώρουν καί παρηκού ούθουν τά 

γενόμενα. "Οταν ό ’Ιωσήφ ό άπό Άριμαθαίας 
μετά τοΰ Νικοδήμου έλαβον τό σώμα τού Ίησοΰ 
καί τό ένεταφίασαν, μόνον αί γυναίκες ήλθον 
νά άλείψουν μέ μΰρα τό Σώμα Αύτοΰ. Διά τήν 
τοιαύτην δέ αύταπάρνησιν καί συμπάθειαν ή 
Θεία Δίκη ήμειψεν αύτάς, προωρίσασα, ίνα 
πρώτα·, αί γυναίκες, αί όποϊαι τελευταϊον άπε- 
μακρύνθησαν τοΰ Ίησοΰ, ίδουν τήν Θείαν Άνά- 
στασιν καί αύταί αναγγείλουν το χαρμόσυνου 
τοΰτο γεγονός είς τούς μαθητάς τοΰ Ίησοΰ. 
Τών Μυροφόρων αύτών γυναικών μνείαν έπιτε- 
λεΐ καί ή 'Εκκλησία ημών, ώς καί συγχρόνως 
τοΰ ’Ιωσήφ τοΰ άπό Άριμαθείας καί τοΰ Νι
κοδήμου.

Κατά τήν παράδοσιν πολλαί ήσαν αί Μυρο- 
φόροι γυναίκες τής εποχής έκείνης, άλλ’οί Εύ- 
αγγελισταί μνείαν ποιούνται τών έπισημοτέρων 
μόνον. Ήσαν δέ αυται Μαρία ή Μαγδαληνή, 
ήτις άπήλθεν μετά τήν Άνάληψιν, ώς ιστορεί
ται, είς Ρώμην καί ένήργησε παρά τώ Αύτο- 
κράτορι Τιβερίω, ίνα τιμωρηθούν ζ τε Πιλάτος 
και οί Αρχιερείς τών Ιουδαίων, διά τό τρομε
ρόν έγκλημα, τό άπαίσιον καί άσυγχωρητον όσον 
καί φρικώδες καί φοβερόν, όπερ διέπραξαν κατά 
τοΰ Ίησοΰ Χριστού. Ή Μαρία ή Μαγδαλινή με- 
τέβη είς διάφορα μέρη, έτελεύτησε δέ είς Έφε
σον, έξ ής τό σώμα αύτής μετεκομίσθη είς 
Κωνσταντινούπολή.

Άλλαι Μυοοφόροι ήσαν ή Σαλώμη, θυγάτηρ 
τοΰ Ιωσήφ τοΰ Μνήστορος, αδελφή δέ τής θά- 
μαρ έκ τής Έσθάρ, Ιωάννα, γυνή τοΰ Χουζα, 
οικονόμου τού ΊΙρώδου, Μαρία καϊ Μάρθα άδελ- 
φαί τού Λαζάρου, Μαρία τοΰ Κλωπκ καί Σωσ- 
σάννη, ύπέρ τής μνήμης τών οποίων ή 'Εκκλη
σία άφιέρωσε τήν Κυριακήν τών Μυροφόρων.

II....
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’Άγρια και ιιμερα κεράάια.

Διά τοϋ παρόντος πειράματος παρουσιάζομε? 
τοΐς άναγνωσταις ήμών φυσιολογικόν καί επι
στημονικόν φαινόμενον, δπερ δύναται νά φέρη 
ήμάς εϊς σκέψεις πολύ περιέργους καί πρωτο
τύπους ίσως. Τό πρρκείμενον σχήμα δείκνυσιν 
ήμΐν κεράσια άγρια καί κεράσια ήμερα, τελει- 
οποιηθέντα διά τ7.ς ανθρώπινης χειρός. Τό πεί

ραμα δε τοΰτο μάς διδάσκει, ότι ή ανθρώπινη 
ιδιοφυία καί τέχνη, έν τισι περιστάσεσι, δύνα- 
ται νά ύποβοηθήση την φύσιν καί νά παραγάγη 
προϊόντα έτι ωραιότερα, καλήτερα ή καί μεγα- 
λείτερα. Τοΰτο δέ παρατηρεΐται καί έν τή όο· 
γανική καί έν τή άνοργάνω φύσει καί μολα
ταύτα δέν δυνάμεθα νά έννοήσωμεν έτι τί ποός 
τοΰτο συντελεί καί άν ή πρωτοβουλία τής φύ- 
σεως είναι κατώτερα τής ιδιοφυίας τοϋ ανθρώ
που. 1'νωρίζομεν, δτι ή φύσις παράγει αριστοτε
χνήματα φυσιολογικά- είναι δμως δυνατόν ό 
ανθρώπινος νοΰς νά την ύπερβάλη εις περιστά
σεις τινάς, λέγουσα αυτή: «’Ιδού έγώ σέ υπερ
τερώ, κατασκευάζω? τελειότερα» ; Τό προκεί- 
μενον πείραμα μας άπαντα προφανώς καταφα- 
τικώς. Τά κάτωθι κεοάσια είναι τά ύπό της 
φύσεως παραγόμενα άφ’ έαυτής εις τό φυσικόν 

αύτών μέγεθος. Τά δέ άνωθι τά ύπό τοΰ αν
θρώπου είς τό φυσικόν έπίσης αύτών μέγεθος πα
ραγόμενα. ’Αλλά καί οποία διαφορά σχήματος 
καί θέας, γεύσεως καί άπολαύσεως μεταξύ της 
πρώτης καί δευτέρας παραγωγής !

Είναι λοιπόν δυνατόν ό άνθρωπος νά βοηθήση 
τήν φύσιν είς τήν μετατροπήν τής παραγωγής 
τής οργανικής καί άνοργάνου ζωής;— Ιδού 
πρόβλημα, δπερ δύναται έν πολλοΐς νά χρησι- 
μεύση ως καί τοΐς θεολόγοις καί φιλοσόφοις έν 
γένει.

Φ. Π.

ΜΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Τρώγομεν πολύ καί τρώγομεν με υπερβολικήν 
ταχύτητα. Τρώγοντε; δέ πολύ, παραφορτόνομεν 
τόν στόμαχον καί τρωγοντες ταχέως, τόν ύπο- 
βάλλομεν είς ύπερβολικήν κόπωσιν. Καί είς τάς 
δύο δέ περιπτώσεις ό σκόμαχος παθαίνει δ,τι 
τά άλογα ζώα, τά ύποβαλλόμενα είς υπερβολι
κόν κόπον, δηλαδή ό στόμαχος δέν δύναται νά 
λειτουργή κανονικώς ’Επειδή δέ ή λειτουργία 
του είνε ή βάσις τής ζωής, άμα ώς ούτος παύση 
νά λειτουργή καλώς καί ή ζωή δέν είναι είς τήν 
θέσιν της.

Τό βέβαιον είνε, δτι ή παρατήρησις αυτή ή 
τόσον λογικώς άπλή, δέν είνε νέα τις άνακά- 
λυψις. Πρό πολλοΰ ή υγιεινή μας λέγει, δτι 
σκάπτομεν ουτω τον τάφον μ ς, διά τής μή 
χρησιμοποιήσεως καταλλήλως τών όδόντων μας.

Κατ’ αύτάς ό Γάλλος ιατρός Ζακέ άνεπτυ^ε 
διά τοϋ «Ιατρικού Τύπου» μίαν συμπληρωμα
τικήν γνώμην. Ότι ή πολυφαγία μετά τής τα- 
χυφαγίας δχι μόνον βραχύνουν,άλλά καί ασχη- 
μίζουν τήν ζωήν. Διατί, γράφει, ένώ τά άνηβα 
παιδια είνε κατά τό πλεΐστον εύμορφα, μεταξύ 
τών ύπερβάντων τήν ήβην, πλεονάζουν οί ά
σχημοι καί οί παραμορφούμενοι άπό έςανθηματα 
σπυρειά) καί εκζέματα; Τοΰτο οφείλεται βε

βαίως καί είς άλλα αίτια, αλλά κυρίως είς τήν 
κακήν λειτουργίαν τοϋ στομάχου, κατά τόν ια
τρόν Ζακέ. Ή κόπωσις τοΰ στομάχου καί ή α
τελής πέψις δημιουργούν είδος αύτοδηλητηριά- 
σεως, έκδηλουμένης είς πλημμελή κυκλοφορίαν, 
κόπωσιν τών χαρακτηριστικών, πρόωρον πτώ- 
σιν τών τριχών καί δυσειδείς έξανθήσεις τοϋ σώ
ματος.

"Ωστε ο/t μόνον δέν πρέπει νά τρωγωμεν 
κατά κόρον, άλλ*  εινε απαραίτητον καί νά μα- 
σώμεν πολύ, ούτως ώστε αί τροφαί νά φθάνουν 
εϊς τόν στόμαχον είς ρευστήν περίπου κατάστα- 
σιν. "Οσον δέ σπεύδομεν τρώγοντες, κατά το- 
σοΰτον σπεύδομεν είς τήν απώλειαν τής ύγείας 
καί τήν άνθηρότητα τής μορφής. Τοιαύτη δέ 

είνε τής μασήσεως ή σπουδαιότης, ώστε ’Άγ
γλος τις ιατρός ύπεστήριξεν, δτι μόνη ή καλή 
μάσησις είνε επαρκής, ίνα άπαλλάτη ήμκς άπό 
πάσης καχεξίας.

Ό Ιατρός <5ας

ΑΠ’ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣ ΠΑΡΙΣΙΟΎΣ
(Συνέχεια)

Αί ποώται έντνπώΰεις μον.
ήν έπαύριον περί την 8 π. μ. έξήλθομεν 

GO είς την πόλιν,άφοΰ έπίομεν καφέ εις τό κά 
τωθι τοϋ ξενοδοχείου μας ώραΐον καφενεϊον,δπου 
δεν άκούει τις ή την Ελληνικήν, και μετά πε
ριέργειας παρετηροϋμεν τήν κίνησιν, τόν λι
μένα, τάς οδούς, τάς οικίας καί καταστήματα, 

■ ·»

τούς κατοίκους ’ καί τάς ποικίλας ',άπλάς^.καϊ 
άφελεϊς άμφιέσεις τών κατοίκων καί εργατών, 
μέχρι καί τοϋ στραβοφορεμένου πίλου των, τής 
ξωηρότητος καί τοϋ φιλελευθέρου βαδίσματος, 
διελογίσθην,δέ δτι εύρίοκομαι είς καθαρώς έλλη- 
νικόν έδαφος καί δέ>· έβράδυνα ν' άναμνησθώ, 
δτι όντως 'Ελληνική άποικία ήτον ένταϋθα 
καί δτι έπί ίκαιοντάδας έτών έπεκράτει ελλη

νική δλως διοίκησις, ελληνική διαμόρφωσις, 
έλληνικόν έντελώς μορφωτικόν πνεύμα έν πα- 
οι καί έλληνικωτάτη έπίσης γνώσσα. ’Ιδού δέ 
τί μας λέγει ή Ιστορία περί αυτής καί ολοκλή
ρου τής Προβηγκίας.

Οί Μασσαλιώται Φωκαεϊς, οϊτινες κατέκτη- 
σαν καί άπώκισαν τήν Μασσαλίαν, εξελλήνισαν 
βαθμηδ ν τήν μεσημβρινήν Γαλατίαν, τήν νΰν 
καλουμένην Προβηγκίαν δ δέ πατήρ τής Εκ
κλησίας Ειρηναίος, άρχιεπίσκοπος ών τοϋΛουγ- 
δούνου, τής τϋ>· Δυώνος, κατά τόν δεύτερον 
μ. X. αιώνα έάάάει πρός τά πλήθη τών πι
οτών Ελληνιστί.

Δεκατέσσαρες 'Ελληνικοί πόλεις ύπήρχον 
έπί τών παραλίων τής μεσημβρινής Γαλατίας, 
άπό τών Πυρηναίων μέχρι ιών Άλπεων, με
ταξύ δέ αυτών βναφέρονιαι ή Νίκαια, δηλαδή 
ή την Νίταα, τό Μόνμκον, ήτοι τό περίφημον

χαοτοπαικτικόν Μονακό, τό Τελώνιον, τούτέοιΐ 
ή Τουλών. δ σπουδαίος γαλλικός ναύσταθμος, 
τό Άντίβηον καί δλλαι κωμοπόλεις. Καί σή
μερον έτι οί Γάλλοι δμιλοϋντες περί τοϋ Άρε- 
άάτου, (Άρλη, Arles) καί τών Ναρμπωνέ, 
βεβαιοϋσιν, δτι έκεϊ ευρίσκονται οί τελειότεροι 
τύποι ελληνικής καλλονής.

Ή Ρώμη βραδύτερον βαθμηδόν διά τής
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1Πολιτείας και τοϋ στρατού επέτυχε τόν ίκλατι- 
νισμόν τών εν Γαλατίφ "Ελληνικών πληθυσμών 
γλωσσικώς,ό δέ Παππιομδς διά τοϋ θρησκευ
τικόν φανατισμού ίξήλειψε τδ φυλετικόν φρό
νημα τών έν Γαλατία πολυαρίθμων "Ελλήνων. 
Περιεσώθηοαν δμως έν τή γλώσοη τών Προ
βηγκιανόν πλεϊστα στοιχεία τής 'Ελληνικής καί 
αύτό τδ καλούμενον παρ'ήμών φ ω μί κα- 
λοϋσιν ήδη ίκεϊ Άρτον.

Έν τούτοις καί κατα τούς χρόνους ήμών 
Ανεφάνη πρό τίνος ίν Προβηγκία μέγας ποιη
τής τις, δ Μιστράλ, καλλιεργών έπιμόνως τήν 
Προβηγκιανήν γλώσσαν καί Αγαπιζόμενος νά 
ίμφυσήοη εΐς τούς Προβηγκιανούς τδ συναί
σθημα τής Ιδιαιτέρας φυλής των.

Τδ έργον τοΰ Μιστράλ άπδ δεκαετηρίδων 
ήδη ίξυπηρετοΰσιν ύπδ τήν ήγεσίαν αύτοΰ θί
ασος ποιητών, οί καλούμενοι Φελίμπρ, οΐτινες 
κατά περιόδους συνεχείς ίπιχειροΰοι πανηγύ- 
ρεις καί διαλέξεις καθ' δλην τήν Προβηγκίαν 
καί ίξαίρουσι τδ εθνικόν φρόνημα τών ελληνο- 
ρωμαίων Προβηγκιανών. Αύταϊ δ'αί έορταί ίπί 
τή δισχιλιετηρίδι άπδ τής ιδρύσεως τής Μασ 
οαλίας,δργανωθεϊσαι εσχάτως τή είσηγήσει τοϋ 
Μιστράλ, τοιοϋτον είχον ίθνικδν σκοπόν καί 
διά τοΰτο δεν μετέσχεν αύτών ή Γαλλική Κυ- 
βέρνηοις, ούδέ οί άλλοι Γάλλοι, πλήν τών Προ 
βηγγιανών" οί δί Παρισινοί δημοσιογράφοι ή- 
γωνίοθησαν να καταρρϊψουν τάς ίν Μασσαλίφ 
έορτάς δι' άρθρων χλευαστικών.

'Π Γαλλική Κυβέρνησις Απέφυγε ν’ άντιτα- 
χθή είς τήν προαγωγήν ταύτην τών Προβηγ
κιανών ποιητών, ΐνα μή δια τής άντιδράσεως 
ίνιοχύση τήν ιδέαν τοΰ φυλετικού χο'ριομοϋ· 
άλλ δταν ειδεν άπροσδοκήτως τά ελληνικά θω- 
ρηκτά μεταβάντα είς Μασσαλίαν, ΐνα μετάσχωσι 
τών ίορτών, έσπευσε νά στείλη κατεπειγόντως 
είς Πειραιά τδν Γαλλικόν στόλον ύπδ τδν ναύ
αρχον Φουρνιέ, άντί νά συγκέντρωση αύτδν εν 
Μασσαλία, δπως άντιδράση τοιουτοτρόπως διά 
τών ίν Άθήναις φιλογαλλικών επιδείξεων κατα 
τών ίν Μαοσαλίφ έορτών.

Αί έορταί αύται έσχον τούτο τδ χαρακτηρι
στικόν, δτι ή Αποικία τών Φωκαέων ήτο πλή
ρης ίλληνικών σημαιών και πάσαι αί ίπιγρα- 
φαί, αί κοσμήσασαι τήν Μασσαλίαν.ήσαν έλλη- 
νικαί.Τά ίκδοθέντα δε Αναμνηστικά λευκώματα 
ίξήραν τήν Προβηγκιανήν καταγωγήν τών 
Προβηγκιανών καί ή ίφημερίς <ι Μικρός Νι- 
ταιάτηςη ίτόλμησε νά Αναβοτ,σ]] ; «."Ημείς 
ο ί έ χ ο ν τ ε ς ε ν α °Ο μ η ρ ο ν κ a i έ ν α Φ ει- 
δίαν δεν πρέπει πλέον νά έορτάζωμεν τδν 
Καρνάβαλον, άί.χά τά Διονύσια» ·

Τοιαύτη λοιπόν ή καταγωγή τής Μασσαλίας, 
ήν δέν πρέπει ήμεΐς οί ‘Έλληνες νά Αιμτμονώ- 
μεν, ούδέ ύποτιμώμεν, δπόταν Ιδίως μάς διεκ- 
δικοϋν τμήματα ρωμανίζοντα ίν ελληνικωτάτη 
χώρα ;

Διαμείναντες ίν Μασσαλίρ ίπί εφθήμερον, 
ίπεσκέφθημεν Άπαντα τά σημαντικώτερα μέρη 
αύτής, τδν ώραΐον εξοχικόν παραλιακόν περί
πατον τοϋ Πράδο, ένθα ή θέα ήν μαγικωτάτη 
και εξαίρετος, άιε ίπί υψηλού βραχώδους μέ
ρους διατελοϋντος καί ένθα τδ θέρος αυγκεν- 
τροΰται κόσμος πολύς είς ποικίλα θέατρα, ζυ
θοπωλεία καί φαγοποιεϊα, είδος Μασσαλιακοΰ 
Φαλήρου, τήν κατά τό έτος τούτο διοργανω- 
θεϊσαν λαμπροτάτην Αποικιακήν “Εκθεοιν ιής 
Μασσαλίας, ίπί Απεράττου μεγάλης έκτάσεως, 
είς τά περίχωρα τής πόλεως, τό Chateau de 
Longchamps μετά τοΰ άξιολόγου Μουσείου εν 
αύτώ καί τού Ζωολογικού Κήπου.τδ Δημαρχεΐον 
καί τό θέατρον, τά διάφορα εξοχικά κέντρα καί 
τάς οημαντικωτέρας αύτής ίμπορικας δδούς, 
καταμέοτους πάντοτε άπό ώραΐα ίμπορεύματα, 
προθήκας καί μεγάλην κίνησιν.

Οί δμογενεϊς μας ένταΰθα, μολονότι δλίγοι 
καί γαλλόφρονες ώς επί τό πλεϊστον, ένεκα τών 
ίμπορικών αύτών σχέσεων καί περιστάσεων και 
τής πολυετούς διαμονής των ίν τή ξένη, ίν 
τούτοις δεν άμελοϋσι τά φιλογενή αύτών αΐ 
σθήματα. ένιοι δί τούτων είσί πατριώται Ακραι
φνέστατοι καί παράγοντες πολύτιμοι. Έπεσκέ
φθην τούς Κυρίους αδελφούς Ζαρίφη,τόν κ.Ν. 
Κούπαν, Ροδοκανάκην, Αδελφούς Γεράκη, Ανε
ψιούς Καρακαντά, τδν κ. Α. Κουντούρην, Κα- 
ραμάνον, Κωνοταντινίδην καί άλλους κα'ι μολο
νότι μ" ίπληροφόρουν δυσμενώς περί τής φίλο 
γενείας τών εν Μασσαλία ομογενών μας,ίν του- 
τοις οφείλω νά ομολογήσω, δτι παρά τούτοις ευ- 
ρον καί πατριωτισμόν καί φιλοτιμίαν καί φιλο- 
γένειαν.

Μεταβάντες μετά τοϋ υίοΰ μου είς τά γρα
φεία τοΰ κ.Ν.Κούπα,άπουσιάζοντος τήνοτιγμήν 
έκείνην τού Ιδιου, εϋρομεν τδν Διευθυντήν τών 
γραφείων κ. Άγ. Κουντούρην,δστις μάς ύπεδέ- 
χθη λίαν εύμεν&ς καί ίπ' Αρκετόν συνεζητήσα- 
μεν μετ’ αύτοΰ, παρακαλέσαντος είια, δπως έ- 
παν έλθω μεν τήν έπιοΰσαν ή τό εσπέρας νά ίδω
μεν καί τδν κ- Κούπαν, δστις. ώς μάς ελεγεν, 
είναι κάλλιστος. "Οταν δε τόν ήρώτηοα,άν συγ- 
γενεύη με τδν παλαιόν φίλον μου καί συμμα
θητήν ίν τφ γυμνασίερ καί Τηλεγρ. σχολή κ. 
Γερ. Κουντούρην, νϋν καθηγητήν ιών φυσικο
μαθηματικών ίν Όδηοσω καί μοί Απήντησεν, 
δτι είναι πρώτοι ίξάδελφοι, ηνχαριστήθημεν 
τότε Αμφότεραι έτι μάλλον καί ουνεδέθημεν 
στενότεροι1.

Τήν επαύριον μεταβάντες ίκ νέου, ίγενό- 
μεθα δεκτοί παρά τώ κ. Κούπα- Εύρίοκετο 
είς τδ Ιδιαίτερον γραφεϊόν του άρκετά ευρύχω
ροι· καί λίαν καταλλήλως ηύπρεπιομένον καθή- 
σαντες δε παρ' αύτφ, ήρωτήθημεν τδν σκοπόν 
τής επισκέψεώς μας Είναι άνήρ εύτραφής καί 
εδραίου αναστήματος, σοβαρός καί μελανοφορε- 
μέιος, δμοιάζων πρδς υπουργόν μάλλον ή 

πρεσβευτήν, παρά μεγαλέμπορον σιτηρών.Φαί
νεται δί πολυάσχολος καί έπιχειρηματίας· αί 
μεγάλοι ζημίαι καί τά μεγάλα κέρδη εΐς ά 
ύπόκεινται συνήθως οί τοιούτου είδους άνθρω
ποι, δέν τούς άφίνουν καιρόν νά καταγίνωνται 
καί μέ τόν ίκτός τοϋ είδους των κόσμον. Δι' 
αύτδ καί μόλις ίκαθήσαμεν,ίνϊό άλλοι ίπερίμε- 
νον νά τφ ώμιλήσουν;

— Είς τί,παρακαλώ, δύναμαι νά σάς φανώ 
χρήσιμος, μάς έρωτα, έννοήσας βεβαίως, δτι 
δέν ήλθομεν δι' ίμπορικας ύποθέσεις.

— Πρίντεζης, ίξ 'Αθηνών, τφ λέγω,Διευ
θυντής τοϋ Περιοδικού «Φύσις» ίρχόμενος δπως 
ϊδω τήν Μασσαλίαν καί τούς Παρισίους καί γνω 
ρίσω Ιδία τούς ομογενείς μας.

— Χαίρω πολύ, μοί άπαντά, δυστυχώς έ- 
μείναμεν δλίγοι ένταΰθα, τό ίμπόριον δέν μας 
βοηθεϊ τόσον, διότι μάς πολεμεϊ πολύ ή φορο 
λόγια τής εισαγωγής. Καί τί διαπραγματεύεται 
τό σύγγραμμά σας;

— 'Ιδίως νεώτερον πνεϋμα, νέα φυσιολο- 
λικά προβλήματα, φιλοσοφικά καί ίπιστημονικά 
ζητήματα καί Αντικείμενα οικογενειακής προα
γωγής καί ατομικής αναπτύξεως.

— Μάλιστα, αύτά είναι καλά δι’ ήμας τούς 
"Ελληνας καί πρέπει νά πρωτεύωμεν. Τό βέ
βαιον είναι, δτι δέν μοΰ μένει καιρός,άλλά οσά
κις ευκαιρώ, ίκτδς τών γαλλικών, άτινα είναι 
διαοκεδαοτικά, έχω καί τδν Σουρήν δστις με 
εύχαριστεϊ μέ τδ Αττικόν άλας του.

— Ναί, είναι ό ίθνικός μας ψάλτης. “Ο,τι 
ψεκτόν τδ καυτηριάζει καί δτι καλόν τό εκθειά
ζει.Δίν άφίνει ούδέν άξιον λόγου, τδ όποιον ή 
μούσα του νά μή ίλέγξη·

Καί άφοϋ είπομεν έτι δλίγα, μετέβημεν πρδς 
ίπίσκεψιν τοΰ κ. Γ. Ζαρίφη, εκ τών καλλί
σιων τραπεζιτών όμογενών μας.

Εύρον αύτδν εν τοΐς ίπί τής μεγάλης όδοΰ 
Καπουκίνων ώραίοις καί πολυτελεστάιοις γρα- 
φεΐοις του καί μολονότι ήτο πολυάσχολος, με 
εδέχθη άμέσως, άμα τή προσαγωγή τοΰ επι
σκεπτηρίου μου.

Κάτωθι εόρίσκονται άρμοδίως διεσκευααμένα 
τά τραπεζικά αύτοΰ γραφεία εις τδ βάθος δί τής 
εισόδου αυτών ώραία και ευρύχωρος κλίμαξ 
άγουσα εί; τό άνω διαμέρισμα, δπου αρμόδιος 
υπάλληλος μί ώδήγησε παρ' αύτφ.

— Ό κ. Γ. Ζαρίφης εύγενέστατος, φιλο- 
μειδής και προσηνέστατος, έως 45 ετών ηλι
κίας, άφοΰ μάς προσέφερε κάθισμα ήρώ
τησε περί τοΰ οκοποΰ τοΰ ταξειδίου μας καί 
τών εντυπώσεων μου έκ τής Μασσαλίας. Δ'εν 
παρέλειψα νά τώ είπω ταύτας, ώς καί τάς πα
ρατηρήσεις μου, άς ευρε λογικός καί είτα τόν 
ήρώτησα καί ίγώ περί τών περί "Ελλάδος φρο 
νημάιων του,καθόσον πολλοί μεταβαίνοντεζ είς 
Γαλλίαν, επιοτρέφουοι με τάς χειρίστας περί 
τών όμογενών μας ίντυπώσεις των.

— Παρατηρώ δυστυχώς μεγάλην στασιμό
τητα, άν ΰχι δπισθοδρόμησιν, μοι λέγει καί μο
λονότι >)μεΐς άπασχολούμεθα διαρκώς ίνταϋθα 
είς τάς έργασίας μας καί δέν έχομεν καιρόν ν’ 
άναγινώσκωμεν "Ελληνικά φύλλα, ίν τούτοις 
μανθάνομεν άπό τούς ίπιστρέφοντας έκεϊθεν φί
λους μας τά καθ’ όμάς καί τήν σμικρότητα τοΰ 
ίμπορίου έκεΐ, τήν πολίτικο μανίαν σας καί τήν 
Αδιαφορίαν πρός άνάπνιξιν τής παραγωγής 
καί τών δυνάμεων τής χώρας.

— Έχετε δίκαιον, άλέά πρέπει νά μή πα
ραβλέπετε καί τήν Ιδιωτικήν πρόοδον. Έν τού
τοι;, δν μάς ίπισκέπτεσθε, δεν θά λησμονήτε 
τήν πρόοδον τής βιομηχανίας, τής ναυτιλίας, 
τήν ανέγερσιν ωραίων οικοδομών κα! μεγάρων 
καί τόσα άλλα.

— Ναί, τά είδον καί ίχάρην, άλλά προσπα- 
θήτε καί διά τδν δημόσιον βίον,διότι αύτός είναι 
τδ πάν, αύτδς μας οδηγεί καί αύτδν παρατη
ρούν περισσότερον οι Ευρωπαίοι.

Μετ' όλίγον ήγέρθην νά φύγω.
— Σάς παρακαλώ, μοί λέγει, καθήσατε δλί

γον άκόμη, δέν μ’ εμποδίζετε, άλλως τε δεν 
είσθε εξ ίκείνων, παρατηρώ,οί όποιοι έρχονται 
ίξ 'Ελλάδος καί μάς άπασχολοϋν καί μάς ίπι- 
βάλλουν τά έργα των καί τας ίφημερίδας των 
καί θέλουν νά μας φωτίσουν.

— Πώς καί έρχονται έδώ πολλοί τοιοΰτοι ;
— Δέν έχετε ιδέαν, κ. Πρίντεζη καθ' έκά

στην σχεδόν, είτε δι’ έκδοθησόμενα συγγράμ
ματα καί συνδρομάς ίφημερίδων, είτε δι επι
χειρήσεις καί ίξοικονομήσεις, διά μετάβασιν είς 
Αμερικήν ή επιστροφήν είς 'Ελλάδα'. Καί θά 
μεταβήτε καί είς Παρισίους ή θά επισ·ρέψητε ;

— Ναί θά ίπισκεφθώμεν καί τήν πρωτεύ- 
ααν τής Γαλλίας.

— Εις ο,τι μί νομίζετε χρήσιμον,είμαι πρό
θυμος.

— Σάς ευχαριστώ, κ. Ζαρίφη, έπεθύμουν 
μόνον νά σάς ϊδω, διότι ήκουσα πολλά περί 
ήμώι· ίγνώρισα είς Κωνσταντινούπολιν καί τδν 
άξιότιμον ίξάδελφόν σας κ. Λεωνίδαν, κάλλι- 
στον ομογενή, ήδη δέ θά ίπισκεφθώ καί τδν 
αδελφόν σας ένταΰθα, τόν κ. Ζαφειρόπουλον 
καί άλλους.

Καί Απελθόντες έκεϊθενμετέβημεν είς ίπίσκε- 
ψιν τοΰ κ. Π. Ζαρίφη, άέλά δυστυχώς Απου- 
σίαζεν άπδ τής προτεραίας εΐς Παρισίους καί 
διηνθΰιθημεν εές τά γραφεία τών Αδελφών 
Καρακαντά.

0ί Αδελφοί Καρακαντά, ώς γνωστόν,διατη · 
ροϋσι μεγάλα καταστήματα καί τραπεζικά γρα
φεία εΐς Χοδέϊδα καί "Αδεν τής 'Ερυθρός,ώς 
είς Μασσαλίαν καί Νέαν Ύόρκην, εμπορευό
μενοι εναλλάξ καφέδες καί άλλα εϊδη τής Αρα
βίας, Γαλλίας κα'ι Αμερικής. Οι δύο άδελφοί, 
ιδία ό μεγαλείτερος, άποθατ ών πρό διετίας, 
άπδ τοϋ μηδενδς Αρξάμενος καί διά στερήσεων 
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έγκαταοταθείς μόνος εις τό "Αδεν, ήρξατο τοϋ 
Ιμπορικοΰ καί περιπετειώδους αύτοΰ σταδίου, 
και διό. μυρίων έπιτυχιών και αποτυχιών καί 
τής πολλής του υπομονής, τύχης,καλής κρϊσεως 
καί πολλής έγκαρτερήσεωςκατώρθωσενά προά- 
ξη τδ όντως έπικερδές έμπόριόν του, έπαξίως 
ν' αναδειχθή και είς επίζηλον σημεΐον τδ ελ
ληνικόν του δνομα νά Ανυψώοη καί τιμήση εις 
τάς τέσσαρας ήπείρους τής ΰφηλίου. Άνέδειξε 
δέ όντως Αδελφούς καί ανεψιούς έπιζήλους είς 
τδ εμπορικόν τοΰτο στάδιον, προώρως δέ δυ
στυχώς Απελθών τοΰ κόσμου τούτου, Αφήκεν 
έργασίαν κολοσσιαίαν,δρώσαν έντίμως, περιου
σίαν δΐ μεγάλην, ήν διαχειρίζεται ήδη δ έν 
'Αδεν αδελφός του μετά τών ίν Μασσαλίφ καί 
Νέα Ύόρκη Ανταξίων Ανεψιών του, κυρίων 
Ηλιοπούλου καί Τατάνη, οΐτινες δμως μετά 

τδν θάνατον τοΰ θείου αύτών έπέπρωτο νά 
δοκιμάσωσιν Αδίκως πικρίας, πιέσεις κα! κα
ταδιώξεις ίκ μέρους τής εν Μασσαλίρ. προξε
νικής μας Αρχής, ίκ κακής ολως διαθέσεως 
καί παρεξηγήσεως τής ίκτελέσεως μέρους τής 
διαθήκης τοΰ μακαρίτου. Εύτυχώς έγκαίρως 
κατενοήθη ή παρεξήγησις καί ίντιμάτης τών 
κληρονόμων καί Απεδόθησαν αί δέουσαι Ικανο
ποιητικοί επανορθώσεις.

‘Εν τοΐς γραφείοις τοϋ κ. Καρακαντα εύ- 
ρομεν τδν εύγενέστατον Ανεψιόν κ. Ήλιόπου - 
λον, δστις μάς έφιλοξένησε δεόντως καί μετά 
εξαιρετικόν γεύμα έπεοκέφθημεν όμοΰ τό Chale.ll 
de Loncliamps καί τδν Ζωολογικόν Κήπον,εις 
τήν έπιστροφήν μας δέ εκ Παρισίων ίγνωρίοα- 
μεν καί τόν έπίσης φιλότιμου καί κάλλιστον κ. 
Τατάνην μέ έξαίρετα προσόντα,γλωσσομάθειαν 
κα'ι άρτιων γνώσεων κάτοχον.

(“Επεται συνέχεια)
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ΣΚΕ'-ΡΕΙΣ
"Ακρον άωτον φαντασίας είναι νά νομίζη τις, 

οτι άποφαίνεται όρθώς, ένω πζν ο,τι πράττε·, 
είναι γελοϊον καί χαμερπές.

’Ενέργεια άνευ άρχής, είναι ταύτό τοΰ σκέ- 
πτεσθαι, άνευ κοίσεως.

'Ο γάμο; ομοιάζει πρό; ζέουσαν χύτραν, έφ' 
·?); αποφασίζει ό κρυολογημένος νά καΟήση.

Κατά πρώτον θά αϊσθζνθή τήν γλυκύτητα 
τοΰ άτμοΰ καί είτα τό έκ τής θερμότητο; καύ
σιμον.

Τό νυμφεύεσθαι σύζυγον δοκιμζσασαν ήδη 
τό γόητρον προγενέστερα; συζυγική; συμβιώσεως, 
ομοιάζει πρός ταυρομαχίαν, έν ή ό ταΰρος κζτε- 
δζμασεν ήδη τον πρώτον παλαιστήν.

Ό άπειρο; κολυμβητής πάντοτε κρατεί σχοι- 
νίον. ’Ενώ άπειρο; ίππεύς ούδέποτε κρατεί ήνία.

Ό άνθρωπος λέγεται συκοφάντης, όταν κα
τηγορώ ύευδώς, ώς οί καταμηνύοντε; τό πάλαι 
τού; μετερχομένους τό λαθρεμπορίαν τών σύκων, 
ών ή εξαγωγή ήτον άπηγορευμένη εϊς τήν ’Ατ
τικήν.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΑΙ ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ
Μόλις αϊσθανθής πόνον εις τόν πόδα, κάλεσον 

τόν ιατρόν, άλλά μή τω έπιτρέψης ή τήν χεΐρά 
σου νά ίατρεύση.

Θεωροΰμεν πνευματώδεις μόνον τους σκεπτο- 
μένους ιός ήμεΐς.

Ό έγωϊσμός και ήμεϊς άποτελοΰμεν έν πρό
σωπον, ένώ ήμεΐς καί ή αρετή ήμών άποτε- 
λοΰσι δύο.

“Ανθρωπος χωρίς υπομονήν είναι όπως τό ΰδωρ 
εϊς τόν κατήφορον.

Πάντοτε ύπάρχει γυνή, ήτις 0’ αγαπηση καί 
τόν χειρότερον άνθρωπον τοΰ κόσμου.

Ό παλαιό; φίλος είναι πάντοτε νέο:, ωραίος, 
καλός.

Ό εγωιστή; κζί ό συκοφάντη; έπιδείκνυνται 
μόνον οσάκις πρόκειται νά δυσφημίσουν τινά, 
άλλ’όπόταν ό κίνδυνος κατ’ αύτών έπίκειται, 
ώ; σκώληκες κρύπτονται έν τη άφανεία.

ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ
Εις τήν λέσχην τών Κυνηγών.
— Καί ου Άλφρέδε, δέν θά νυμφευθγς ;
— Ποτέ', συ γνωρίζεις πώς εγώ απεχθάνο- 

μαι τά ιυ·χηρά παιγνίδια ;
>+<

Πάντοτε οί έπαΐται
Ξένος τις διερχόμενος ίκ Παρισίων κατελή- 

φθη ύπδ Απειρίας ίπαιτών, ώστε ήναγκάοθη 
ν’ αποτανθή πρδς Αστυφύλακα.

— Έγώ ένόμιζα, τώ λέγει μετ' ίκπλήξεως, 
δτι ή ίλεημοσύνη ήτον Απηγορευμένη έδώ.

— Βεβαίως, τώ άπήντησεν ό άστυφύλαξ, ή 
ελεημοσύνη Απαγορεύεται, αλλ' δχι καί οϊ έ- 
παϊται.

>—<

Πρδς τδ τέλος συναναστροφής τίνος μεταξύ 
δύο ήλικιωμένων,

— 'Αληθώς, δύναται τις να παρατηρήσ//,λέ
γει ό είς, δτι ή γυνή εις τδ τριακοστδν αύτής 
έτος χρωματίζεται.

— Ναί, απαντά αφελώς, ό έτερος, ενώ εις 
τδ τεσσαρακοστόν ζωγραφίζεται.

V

'Εφημέριός τις παρηγόρει οΰτω γυναίκα έλ- 
θοΰσαν είς δεύτερον γάμον, διά τήν Απώλει
αν τοΰ πρώτου !

— Μή λυπεΐσαι καί τόσον, διότι θά τδν συν
άντησης είς τούς ουρανούς.

— "Α, δεν πιστεύω, παππιΐ μου, διότι θά 
είναι τόσος κόσμος, πρδ πάντων παππάδες, 
ώστε θα μάς συμβουλεύετε κ' έκεϊ.

>*<
Μία άχχλίς κάθηται είς τδ ζαχαροπλαστείου 

"Αι—Αάϊφ καί ζητεί παγωτδν ίν σπουδή.
— "Εχομεν κρέμα, λεμόνι, φιστίκι, σοκο

λάτα, βανίλια, φράουλα, τή λέγει ό υπάλληλος.
— 'Ώ, γιές, φέρε με τδ πλέον κρύο, τώ α

παντά ή Αγγλίς Ανήσυχος, κάμνει πολύ ζέστη 
καϊ τδ θέλει νά τδ ιρίψη είς τδ κουτή κεφαλή 
μου, δπου Αφησα τδ κρύο 'Αγγλία διά νά έλθω 
ατό πυρειδ Ελλάδα.

>*<
Είς τδ ζυθοπωλείου τού Συντάγματος.
— Γκαρσόν, ένώ αυξήσατε τάς τιμάς τής 

μπύρας, δεν γεμίζετε τουλάχιστον τά ποτήρια-,
Ό υπάλληλος.—Ευχαρίστως, Κύριε, άλλοτε 

θά σάς βάζω μεν περισσότερον αέρα νά γεμίζη 
Αφρό. .

>*<
Ό κ. Α...ίνυμφεύθη, άλλα δυστυχώς δεν 

συμφωνεί οΰτε μέ τήν σύζυγον, οΰτε καϊ με 
τήν πενθεράν του. Ότε δέ κατά τον πρώτον 
τοκετόν προσέρχεται ή μαία καί τούς έρωτά τί 
γένους έπιθυμοϋν να ήναι.

— ‘Αγόρι! Ανακράζει ή πενθερά.
— Κορίτσι! Αναφωνεί ή σύζυγος.
Ό δέ σύζυγος σκεπτόμενος, δτι πρέπει νά 

διαφέρη ή γνώμη του.
— Τέρας! επιλέγει μετ' ίμφάσεως.

>**
Εις τό έσπατόριον.
ΕΙς πελάτης πρδς τδν ύπηρέτην φέροντα πε

ρίδεμα: ίπι τής κεφαλής.
— “Εχεις οφθαλμίαν, παιδί μου ;
— Νά ίρωτήσω, Κύριε, τδν μάγειρον, διότι 

δεν τδ γράφει εις τδν κατάλογον.
>*<

Δύο προβεβηκότες ίν τινι συναναστροφή ο
μιλούν ιδιαιτέρως ένώ παρατηρούν τούς πάντας.

— Περίεργον,αυτοί οί νέοι, παρατηρεί ό εις, 
περιποιούνται ολας τάς Κυρίας, ωσάν νά ήσαν 
γαλέτες νά ταΐς φάγουν.

— “Ετσι είναι δ κόσμος, τω Απαντά ό άλλος, 
αυτοί έχουν δόντια καί ήμεΐς τδ κεφάλι.

ΓΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ
Ό άνθρωπος καθίσταται Αδιάφορος, δίαν 

οί ηθικοί πόνοι ύπερβοΰν τάς δυνάμεις αύτοΰ.

01 φιλόσοφοι πολλάκις απατώνται οί σοφοί 
ποτέ.

Οι φιλόσοφοι Αδιαφορούν, οί σοφοί ίγκαρ- 
τεροϋν.

Ό ηθικός πόνος υποσκάπτει τδν άνθρωπον, 
ώς ό σκώληξ τδ ξύλον.

'Π μεγαλειτέρα μάστιξ είνε ή ίπιθυμία.

Ό κόρος επέρχεται πλήν τό πάθος μένει.

Τδ ίσοίτερικδν τής ψυχής είνε τό Αγλάησμα 
τοΰ προσώπου.

Οί ηθικοί πόνοι δημιουργούν, πότε μέν γί
γαντας πότε δέ νάνους.

Σοόίιι Oir.ovoyiiiou

μηπος
Μήπως είς άλλα χρόνια 
ή ψυχή μου είχε ανταμώσει 
τήν ίδικήν σου ;
μήπως εϊς άλλους ουρανούς 
ίσμήξαν οί παλμοί μου 
μέ τούς δικούς σου τούς παλμούς ;

Μήπως είς άλλα ΰψη 
έγειναν θρόνοι δι' έμέ 
οϊ θείοι οφθαλμοί σου
Μήπως αλλού ό έρως σου 
μοϋ άναψε καϋμούς ;

Μήπως εις άλλην σφαίραν 
σ' ίγνώρισα τδ πρώτον 
μήπως σέ ΰψη άλλα 
ίζ^'ταμε μαζί ;
μήπως είς άλλα χρόνια 
μακράν ώ ! τών Ανθρώπων 
μήπως εις άλλους ουρανούς 
τδ δνομά μας ζή ;

Μήπως τό μνήμα τδ ψυχρό 
μάς έκλεισαν Αντάμα 
μήπως νεκροί! αγαπώμεθα 
μήπως έπαραοτήσαμεν 
είς τής ζωής τδ δράμα 
μήπως μάς είνε σύντροφοι 
οί θειοι στεναγμοί ;

Σοάία Olnovouioov
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ΣΓΙ. ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ

ό διά τρίτην φοράν έκλεγεϊς Δήμαρχος’ΑΟηνών

Ν. ΠΑΠΠΑΔΑΜ
ό έκλεγείς Δήμαρχος Έρμουπόλεως

Τό νέον έργον «Παναθήναια» τών κ. κ. ΤόοκοΛΟύλΟυ καϊ Άννίνου, άναγιγνωΰκόμενον ύπό 
τών Συγγραφέων είς τούς ηθοποιούς της Ν. Σκηνής. Τό έργον έπέτυχεν άοκετά καϊ παί
ζεται έπανειλημμένως.

>

ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΠΑΙΔΙΚΟΝ ΠΝΕΥΜΑ

Νέα Σκηνή. Νέον έργον άνεβιβάσΟη εί; τό 
Οεατρον τής Όμ.ονοίας τα αΠανα&ήναιαττ τών 
ν..ν.. Τσοζοπούλου και Άννίνου. Τά «Παναθη
ναϊκή εινε μία αθηναϊκή επιθεώρησες, έν η τ.χ- 
ρέλαύνουν όλοι οί γνωστοί τύποι τής ΙΙρωτευού 
σης, ολα τά σπουδαία καί μή συμβάντα, ύπο- 
δοχαί, συλλαλητήρια κτλ. Ό Σαμψάκος, ό 
μακαρίτης Σακουλές, ό ρητωρ Βδελόπουλος, 
όλοι παρευλαύνουν άπό σκηνής, ώς καί τό αύ- 
τοκίνητον ενός πολυτάλαντου. Τό έργον έπέτυ- 
χεν αρκούντως καί ή συρροή τοΰ κόσμου καθη
μερινώς είνε πρωτοφανής.

ΆΟήναιον. Καί είς τό δροσερόν θέατρον 
τής Λεωφόρου Πατησίων άνεβιβάσΟη νέον έργον 
τοϋ κ.Καζαντζάκη. «Ξημερώνει», δραμα έ ται- 
νεΟέν κατά τόν Πκντελίδειον διαγωνισμόν. Τό 
έργον τοΰτο έχει πολλά; άρετά; και αποκαλύ
πτει τόν συγγραφέα του ώς έχοντα μεγίστην 
συγγραφικήν δύναμιν. Μετ’ ού πολύ δίδεται 
καί τό νεον έργον «Χίμαιρα» τριλογία τοΰ κ. 
Νέη. ΊΙ κυρία Ευαγγελία Παρασζ-ευοπούλου 
επαναλαμβάνει τούς παλαιούς Οριάμ.βους της

Θεατρον Συντάγματος. Ό θίασος τοΰ 
θεάτρου τούτου εξακολουθεί τήν διδασκαλίαν 
Κλέπτου, τής Κυρίας τοΰ Μαξ'ιμ και τής Ζω ■ 
ζέιτας τών περίφημων αύτών επιτυχιών τής 
έφετεινή; περιόδου. Επιτυχίαν έκτακτον έπί
σης έσημείωσε καί τό νέον δράμα ή Λοξοδρομία.

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ

ΈξεδόΟη έσχάτως ύπό τοΰ κ. Κ. Μαρουδή, 
τμηματάρχου τών Τχ/. καί Τηλεγράφων ή Γ»;- 
λεγραφικ 'ή 'Χημείχ, ή χημεία έφηρμοσμένη είς 
τήν ηλεκτρικήν τηλεγραφίαν, ήτοι σπουδαιό
τατη συγγραφή, ής τήν έλλειψιν κατιδών ό 
συγγραφεύς, άνεπλήρωσε τό κενόν, έκδώσας βι
βλιάριου κατάλληλον κκί περιεκτικότατου, ού- 
τινο; ή τιμή ώοίσθη είς δρ. 2.

’Ομοίως παρά τώ αύτώ έκδόττ) εύρίσκονται 
ζαί όλϊγα έτι αντίτυπα τοΰ παρ’ αύτοϋ πρό 
τινο; έκδοθέντος 'Ελλην. Κρυπτογραφικού Λε
ξικού, τοΰ μόνου καταλλήλου παρ’ ήμϊν διά 
κρυπτογραφικήν συνεννόησιν τό όποιον χάριν τών 
ζκταγινομένων είς ταύτην ύπεβίβκσεν είς δρ. 
μονον 5. , .

Οί βουλόμενοι άποτανθήτωσαν προς τόν ίδιον 
παρά τή Γεν. ΔιευΟύνσει τών Ταχ. καί Τηλε
γράφων, συναποστελλοντες καί τό τίμημα.

Ό Μπεμπές συνομιλίαν μετά τής μητρός του.
— "Οταν υποφέρης, Μπεμπέ μου, δέν πρέ

πει νά παραπονεϊσαι άλλά νά προσφέρης τους 
πόνους σου είς τόν Θεόν.

— Μά τότε, μαμμά, χί)ές όπου <5 πατέρας 
νπέφερεν άπό τά δόντια του, διατί εφώναζε 
τόν διάβολον \

Ό δωδεκαετής Πέτρος τρέχει Μακρύς είς 
την μητέρα τον.

— Μαμμά, τή λέγει, ή Λιλίκα άά πνίγη.
— Άμπά, Αστειεύεται καί σύ τό Ιπίστευσες.
— "Οχι μαμμά, νά, έπήγε κοντά είς τήν 

στέρναν καί μ' ίφοβέριζε άν δέν τήν πάρω, ϋά 
πέση νά πνίγη.

— Μπά, τότε είπέ της καί σύ, κουτέ, πως 
άά τήν πάρης.

— Ναί, μαμμά μου, τί καλά κα! άμα τής 
τό πώ, δέν άά είναι δικά μου δλα τά παγνί- 

δια της ;

Ό μικρός Τοτός έν ώρα καταιγίδας.
— Μαμμά, μαλώνει τώρα ό Θεός.
— Ναί, παιδί μου.
__ Τότε ό μπαμπάς είναι πιο δυνατός ποΰ 

σπάζει πιάτα και ποτήρια ;

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

ζί. .-1. ’Οδησσόν. ’Επιστολή έλήφθη. Σζς άπηντή- 
σζμεν κζί άνζμένομεν νεωτέρχν σζς.— -ί. ά. Keoaa- 
vqr. Άνχαίνοαεν συνδρομήν σχς ττρος TxxxoTWJjcrtv. 
Ν Μ. Βιρολίνον. Συστημένη έλήφθη. "Εχει καλώς. 
— J. Α. 'Οδησσόν. Λογχσιχσμόν σζς έστείλζμεν. Άνζ
μένομεν νεωτέρζν σχς.—Α’.'/ί. Μ. Πλισμάριον. Συ- 
στην.ένη έλήφθη. ’Εσώκλειστον πχρεδιόσζμεν. Ευ/ζ- 

οιστοϋυεν. Έγράψχμεν άμέσως.—X. Ο. Ααωο.·. Επι
στολή σχ: λίζν' θλιβερά άλλά κζί λίζν διχσκεδζστικη 
έν τζυτώ. Δέν πειράζει δμως. Άμχ έλθω, Οχ άνζκτή- 

σης ζναιζς λιεών. —Α'. Ιί. Κων/αολιν. Συνδρομή σζς 
έλήφθη. Εύχζριστοϋμεν. — J. Λ· Καιρόν. ΖητηΟέντζ 
φυλλάδια σζς έστάλησχν.— I. A. Κάΐρον Επιστολή 
σζς μόλις έλήφθη κζί άνζπνεϋσχμεν. Άπηντήσαμεν 
σ/ετικώς καί άναμένομεν νεωτέρχν σας. — 1'-·^ ά. Ρ. 
Καυλόβασι. Φυλλάδια καί “ιβλ'.ον στελλοντχι ως γρά- 
5ετε αυτόθι μέχρι νεωτέρζ; έντολής σχς.—-A. .W. 4- 

ιν ’Επιστολή “μετά συναλλαγματικής έλάν,μεν. Ευ- 
χζριστοϋμεν πολύ. Γράφομεν.



t

36 Η ΦΥΣΙΣTO ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ
*0 Ρεμβασμός

Χώρα ποΰ πάντα εζησες, 
χωρίς κακία καί φθόνο 
βουβή, κουφή καί άναίσθητη 
στό δάκρυ και οτόν πόνο

Πώχεις τό χάρο βασίλειά, 
καί στέμμα τό δρεπάνι, 
γιά μοναχό στολίδι σου 
σάββανο καί λιβάνι.

Ώ πόσο είσαι ζηλευτή, 
χώρα τρισαγισμένη
γιά δσους φαίνονται πώς ζοΰν 
Ένώ 'νε πεθαμένοι.

"Αγγελος ϊαλοντΛης
·■«

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

6. Αίνιγμα
7ο πρώτον μου συνθετικόν 
άν θέλης νά το μάθης 
σιγά, σιγά ερεύνησε 
άλλως τε φίλ' ίχάθης.

“Ολος ό κόσμος δμιλει 
περί αύτοΰ τοΰ είδους 
και αμ’ άκούσουν ενα «.μπουμ·» 
αρχίζουνε τούς πήδους.

"Ολοι άμέσως φεύγουνε
και γύρω σου άκοΰς 
πώς γέμισε δ τόπος 
άπό άνααχικούς.

Σ' αύτό λοιπόν τό πράγμα 
3ν <5ίπΖα του κόλλησης 
μονάχα ίνα γράμμα 
εύρέθηκε ή λύσις.

Οί φόβοι όλοι παύουνε 
καί μία πόλις τώρα 
πλούσια καί μεγάλη 
προβάλλει σ’ άλλη χώρα.

Ί. Γοϊδος
-ϋ— Ρώσσοι τόσο φώς 
κου

β. Φνοδην-Μίγδην

Καυπιμαιτεν—Σησακεοι

9. Έλλειποιίύμφωνον

4-οψ 4-α4-ο+ -|-ι-|--|“υ“Ρει'£<

ΔΕΥΤΕΡΑ VF A ΠΟΛΊΤΗ Λύγούστου 9 Σεπτεμβρίου
ΤΡΙΤΗ Κ Η Η Ρ! I > I > τής 28 'Οκτωβρίου 10 Νοεμβρίου

ΤΕΤΑΡΤΗ ■■■■■■■ ν·β··4· εής 30 Δεκεμβ.12 Ίανουαρ. 1908 1907
ΛΑΧΕΙΟΝ ΤΟΤ ΕΘΝΙΚΟ Γ ΣΤΟΑΟΤ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΑΑΑΟΣ

ΕΤΟΥΣ 1907
Έκαςτον Γραμμάτιον παρέχει συμμετοχήν είς ακέραιον τό κέρδος έκάστης κληρώσεως ΤΕΣΣΑΡΩΝ 
Έκαστον Γραμμάτιον ίσχύον διά μίαν ίκ τών κληρώσεων τιμάται ΔΡΑΧΜΗΣ

Κέρδη έκάότης
"Εν Μέγα Κέρδος
"Εν Κέρδος
"Εν Κέρδος
Τρία Κέρδη ίκ 5.000 
Πέντε Κέρδη ίξ 1.000 
411 Κέρδηίξ 100 
578 Κέρδη ίκ 50

Έν δλα

κληοώΰεωο
ίξ 100.000 Δο.
ίξ 25.000 Λρ.
ίκ 10.000 Δο.

12.000 Δο.
5 000 Δρ.

41.100 Δρ.
28.900 Δρ.

Κέρδη 675.000 Δρ.

Κέοδη τών τοχών κληοώϋεωνυ V υ

Έν δλω Κέρδη 615.000 Δρ·

3 Μεγ. Κέρδη ίξ 100.000 300.000 Δρ.
3 Κέρδη έξ 25.000 75.000 Δρ.
3 Κέρδη 9 ακ 15.000 10.000 Δρ.
9 Κέρδη ίκ 5.000 5.000 Δρ.

15 Κέρδη ίκ 1.000 15.000 Δρ.
1223 Κέρδη ίί 100 123.300 Δρ.
1734 Κέρδη ίκ 40 86 790 Δρ.

Απευθυντέον : είς τό 1 πουργεϊον τών Οικονομικών (Γραφεΐον Λαχείου) είς Αθήνας, εις 
πάσαν άλλην έλληνίκην δημοσίαν Άρχήν, είς τάς ίλληνικάς Τραπέζας κα'ι τά υποκαταστήματα 
αυτών, εις τό εν Αθήναις Πρακτορεΐον 'Εφημερίδων καί τά υποπρακτορεία αύτοΰ.

Έν Άθήναις τή 31 Μαρτίου 1907. Ό διεύθύνων Τμηματάοχης

Γ. Ν. ΚΟΦΙΝΑΣ
ΕΚ ΤΟΤ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΛΕΩΝΗ


