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0 ΚΟΜΗΤΗΣ ΕΡΧΕΤΑΙ
’Επίφοβοι τιτες προφήτοι ί) μάλλον πεφο- 

βισμένοι άγγέλουσιν ήμϊν διαταράξεις καί ίσως 
κατοστροφάς, εάν ό κομήτης τον Χάλεϋ οστις 
μάς επισκέπτεται κατα έβδομήκοντα τρία ετη, 
εχει σκοπόν τά μας ϋίξη κατά τήν προσεχή 
ίντεΰϋεν διάβαοίν του.

Καί δύναται τοΰτο, εάν θέλη, άλλ’ άφ' δτου 
δ άστρονόμος Χάλεϋ άνεκάλυψεν αυτόν, τφ 
1682 και ώριοε τδ ΰνομα και τήν τροχιάν τον 
άνεφάνη εΐς τδς ώρισμίνας έποχάς, πλήν ούδέν 
κακόν προυξένησε τή πτωχή μας άιθρωπότητι.

Ήδη τα πρδς αύτδν διευθυνόμενα τηλεσκό- 
πια τών άατρονόμων εοημείωσαν τήν ίκ νέου 
ίμφάνισίν του, πλήν εύρίσκεται δτι τόσον μα
κράν εν τφ άοτερισμφ τών Διδύμων ώστε τά 
Κοδάκ (φωτογρ. συσκευαί) μέχρι τοϋδε δέν 
δύνανται νά τδν συλλάβουν.

Καί δέν είναι τις βέβαιος περί τής άκρι- 
βοϋς εύρας τής επισκέψεώς του, άποφαίνονται 
οί αστρονόμοι. Ό δέ Houltewigne λέγει ίν 
τή «'Επιθεωρήσει τών ΙΙαρισίων, δτι «Δίν 
είναι ποτέ τις βέβαιο; περί τής πίστεως τών 
κομητών». «"Οστις δέ λέγει κομήτην, λέγει 
γυναίκα «εύθραυστόν τι», άποφαίνεται δ Σαίξ- 
σπηρ. Άλλ' ίν τούτοις εχομεν λόγους νά ίλ-
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πίσωμεν ί} νά φοβηϋώιμεν, οτι ό κομψής τοϋ 
Χάλεϋ δέν ϋά Αείψ{] άπό τήν έπίσκεψίν του.

—’Ιδού τον, είναι αύτός, απεκρίνατο ό Μά- 
ξιμος Ούόλφ, μετά χοροποιας φωνής.

— Φυλαχϋώμεν ; προσέϋηκεν δ Κάμιλλος 
Φλομμαβιών, ό κομήτης ουτος δύναται ιά/κϊς 
έπιφέρη έκπλήξεις. Άλλ’ οποίας εκπλήξεις ! 
Τό παν έξαρτάται εκ τής ουράς τοΰ κομήτου, 
τής φωτεινής ταύτης κόνεως, ήτις συνέπεια 
των συστατικών αύτής δύναται ή τ' Αοφι<· 
κτιώση τό σύμπαν ή νά περιβάλη τοΰτο διά 
τοιούτου ηλεκτρισμού, οστις νά τω προοδώση 
τοσαύτην έντασιν ζωής, ώστε ν' Αποτελειώοη 
έν ποροξυομω εύϋυμίας. Τουλάχιστον τό τέ
λος τοΰτο τον κόσμου μαςέσται εναρεοτότερον 
τοΰ πρώτου- Ούτως ή γή ϋά έτελεύτα ώς τε
λευτή, μία ράπτρια, ήτις άφοΰ άνάψη τό πύ- 
ραυνόν της, αύτοκτονεΐ έξ έρωτος ή ώς πα- 
ραδίδει τήν ψυχήν της,χορεύουσα Ατελεύτητοι· 
φαρονδύλαν. τόν Απίστευτοι· χορόν τοΰ Σαιγ- 
γούϊ ((Si Guy). Δηλαδή ήθελε καταληφϋή Γ) 
ύπό πολλοΰ Αζώτου ή υπό πολλοΰ Ανθρακικού 
οξέος, δτε έν αμφοτέραις ταϊς περιπτώσεσι τό 
τέλος είναι Αναπόφευκτοι·.

Και πάντα ταΰτα δύνανται νά συμβώσι κατά 
τόν προσεχή Μάρτιον, έάν ύ κομήτης ουτος 
κο/.αφίοη τήν ήμετέραν γηραιόν γήν διά τής 
ουράς του- Τφ 1S35, ήτοι κατά τήν έποχήν 
τής τελευταίας του πρός ήμάς έπιοκέψεώς του, 
δ κομήτης ουτος έφείσθη τών πατέρων ήμών 
Πιθανώς κα'ι κατά τό 1910 νά φειοϋή ήμών 
και πάλιν, άλλ' έν πάση περιπτώσει ιϊνε 
κύριος, ώς φαίνεται, τής ήμετέρας τύχης καί 
έάν θελήση, δύναται νά μάς διάλυση είς τά 
έξ ώτ ουνετέϋημεν.

Είμαι βέβαιος, δτι δ κ. Φλημμαριων οστις 
και έπιοτήμων είναι καί πνευματώδης, ήϋέ ■ 
ληοε νά μάς τρομάξη διά τοΰ παραδόξου αύτοΰ 
επιστημονικού κύρους,Αποφϋεγξάμενος καί τό 
χαρακτηριστικόν έκεΐνο πρός τινα Κυρίαν 
τετράστιχόν του :

Τήν έγλυτώσαμεν φθηνά, Κυρία μου,τήν νύ-
[κτα ταύτην 

"Οτε είς κόσμος φοβερός πλησίον μας διήλ.&ε 
Κατελϋών διά μέσου τής φοράς τής δίνης του 
Καί αν είς τόν δρόμον του έτύχαινετή γή μας 
Θά τήν έσπαζε βεβαίως ώς φούσκαν υελ.ίνην.

Κατά Μάρτιον λοιπόν τοΰ 1910 ή Γή μας, 
ας εΐμεϋα βέβαιοι, ϋά έξακολουθή στρεφο- 
μένη, <5 Σηκουάνας έτι ϋά ήέη, κα'ι ό ουρανός 
μας ϋά μένη εις τήν θέσιν του· ή δ' έπίσκε- 
φις τοΰ έναερίου αύτοΰ μονάρχου ϋά μάς πα- 
ράσχη νέας έπιστημονικάς παρατηρήσεις και 
πολύ περιέργους ίσως περιγραφάς τών εφη
μερίδων.

Εϊδομεν ήδη Αρκετούς κομήτας, τό δε ϋέα- 
τρον έκωμωδεποίηοεν ήδι; και αύτούς, ώστε >5 

κόσμος μα;, βεβαιωϋήτε,δ'εν ϋά τελείωση ήδη 
οΰτε ύπό τοΰ δνδρακικοΰ οξέος, ούτε υπό τοϋ 
Αζώτου. Καί δ κομήτης ουτος, ώς φαίνεται, 
ϋά κάμη τήν τροχιάν του, όπως άλλοτε, άφί- 
νων ημάς καί πάλιν έν τή δίνη τής πάλης καί 
τής όδννης.

Και τοΰτο ϋά διορκέση, τις οϊδε έπί πόσον 
άκόμη χρόνον μέχρις δτου έτερός τις δλιγώτε- 
ρον ει’γενής πραγματοποιήσω τό δνειρον τής 
προφητείας τοΰ Καμίλλου Φλαμμαριώνος καί 
Αποτελειώσω ένα κόσμον, οστις βασανίζεται 
καί δεν ϋέλει νά έννοήση άκόμη τόν σκοπόν 
τοΰ προορισμού του,

Άλλ' ούχί, ή άνϋρωπότης, δει· πιστεύω 
ποτέ, οτι ϋά τελείωση τό στάδιύν της έν τώ 
μέσα) έκκρήξεως Ασφυκτικών οξέων ή Αερίων, 
αλλ’ έν πλήρει φαιδρότητι καί χαρά.

"Εζησε καί ϋά ζήση έπορκώς έτι έν τή 
θλίψει καί τώ Αγώνι, όπως τελείωση έν τή 
χασά και τή δόξη Είθε !

Φ. Π.n-issemai·"Π22 ΣΥΝΕΝΚΟΟΤΚΤΑΙ
ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΩΝ

Έξηγίκίεις καί άδηγίαι πρός πνενματιάτι· 
ι:άς όννεννοήόεις. —Τίνι τρόπω δύναται 
τις νά δννεννοηϋΐι ν.αΐ όννομιλήάιι μετά 
τών πνευμάτων καί διά τίνος μέάου 
προάκαλούνται τά πνεύματα καί at ijru- 
ναί άπελΟόντων προιϊ&ιί.ών δντων.

Αποδεκτού γινομένου έκ διαφόρων προη
γουμένων ήμών δημοσιεύσεων έν τή «.Φύ
σει^ τοϋ δυνατόν τής συνεννοήσεως καί συνο
μιλίας τών Ανθρώπων μετά τών πνευμάτων, 
εναπόκειται νά έξηγήοωμεν τοϊς ήμετέροις ά· 
ναγνώσιαις καίτίνι τρόπτρ δύναται τις νά προ- 
σκαλέση καί συνομιλήση μετά τίνος πνεύματος 
έν άλλφ κόσμω ευρισκομένου.

Τά μέσα καί οί τρόποι είσί διάφοροι·
Πριν ή προοκαλέση τις πνεύμα πρός συνεν- 

ιόησιν άοβαοώς καί άποτελεάιια'ίϊκώς, 
άλλως πάσα ελαφρά κοί άκριτος συνεννόησις 
έχη έλοφρόν καί άκριτον τό Αποτέλεσμα, 
δέον πρώτον νά προετοιμαοϋή καταλλ.ήλως 
πρός τοΰτο καί είια νά προβή είς τήν πρόσ- 
κλησιν και τήν σννεννόησιν. Ή δέ προετοι
μασία αύτη, κατ’ άκολουϋίαν τής σχετικής 
ταύτης έργασίας, συνίσταται εις τήν πνευμα
τικήν καί σωματικήν περιστολήν κα'ι έγκαρτέ- 
ρησιν Απέναντι τοΰ ϋείου εδάφους, είς δ Αναγ- 
καίως ϋά εισέλϋη ίί τε προσκαλών καί ό προσ
καλούμενος.

Ο ζητών νά άιτικρίοη δντότητά τινα τοΰ 
άλλου κόσμου, τοΰ Αοράτου ήδη ήμϊν, ήτοι τοΰ 

πνευματικού, λεγομένου, οστις φυσικώς Απει
ρομεγέθης έστίν, δέον νά ζητήση τήν άπαι- 
τουμένην άδειαν παρά τοϋ ύπερτάτου "Οντος, 
δηλαδή τής ϋείας Δυνάμεως, ήτις διέπει τά 
πάντα και ήτις ούδέν επιτρέπει έν τφ αύμ- 
παντι νά γίνεται άνευ τής κανονικής, λελογι
σμένης καί πρεπούοης συμπεριφοράς. Προ- 
καλουμένης δέ τής διτότητος, δέον καί αΰτη 
νά αίτήσηται τήν περί τούτον ϋείαν χάριν.

Ό έπιϋυμών λοιπόν νά έπικαλεοϋή τήν 
ϋείαν άροωγήν, ϊνα άνταποκριϋή μετά προ
σφιλούς οντος έκ τοΰ κόσμου τούτου προ- 
σφάτως ή χρονικώς Απελϋόντος, δέον νά προ- 
σέλΰη είς τό μέρος τής μελλούοης ονναντί)· 
σεως δσον ήν δυνατόν καθαρός καί μετανοη
μένος έκ τυχόν παραπτωμάτων έκ τής μετά 
τοΰ γηΐνον κόσμου προστριβής του. Τουτέ- 
στιν νά προβή είς καθαρισμόν τοϋ σώματος 
καί τής ψυχής- και τοΰ μέν σώματος διά 
συντελεοτικοΰ πρός κάϋαροιν ϋδατος έκ παν
τός ύλικοΰ ρύπου, τής όέ ψυχής δΓ Αποφα
σιστικής μετανοίας μετά καρδϊας ταπεινόφρο ■ 
νος καί συντετριμμένης έκ πάσης κακής ή 
πονηρας σκέψεως.

Καί τότε μετά θάρρους προβαίνων πρό τοΰ 
ιερού τεμένους δύναται νά ζητήση διά μέσου 
τοΰ προστάτου Αγγέλου, (καθόσον πας άν
θρωπος συνοδεύεται ύπό τοιούτου) ή και Απ' 
ευθείας τήν προσέλευσιν τού πνεύματος έκεί- 
νου, μεθ' ού έπιϋυμεΐ νά συνεννοηϋή. "Η δέ 
πρόσκληοις γίνεται, ώς είκός, διά διαφόρων 
τρόπων καί μέσων, ών τούς γενικωτέρους 
θέλομεν Αναφέρει παρακατιόντες.

Ιον Διά τής τραπέζης (τυπτολογίας).
2ον Διά τοΰ πινακίου (πιάτου).
3ον Διά τοΰ κυπέλλου (ποτηριού).
4ον Διά τής γραφής.
5ον Διά τής ομιλίας.
6ον Διά τής έμφανίσεως.
7 ον Διά ποικίλων άλλων Αντικειμένων, 

οϊον μικρών επίπλων, ψηκτρών, κυτίων,δργά- 
νων, αοράτων κτύπων κτλ.

Αί δέ συνεννοήσεις δύνανται νά γίνονται 
είτε Απ’ εύϋείας μεταξύ τού προκαλ.οΰντος τήν 
συνεννόησιν καί τοΰ πνεύματος, είτε διά μέ
σου πράκτορας, μεσάζοντος ή medium κολασ
μένου.

Τό καλείτερον δέ μέσον θεωρείται διά μέ ■ 
σου μεσάζοντος καί τής γραφής, είς ό θά έν- 
δριατρίψωμεν περισσότερον,Αφοΰ όμιλήσω/ιεν 
πρότερον περ'ι τών άλλων συστημάτοον.

Ιον ΣυνεννόικΚις· διά την τοαπέζης.
Πέριξ μικρός τραπέζης τρίποδος παρατάσ - 

σονται 2—6 άτομα, έχοντα ό/ιως, ώς πρρεί- 
πομεν, σοβαρόν διάθεσιν κα'ι προετοιμασμένα 
όντα, όρϋίως ή καί έπί καθισμάτων καί Αφοΰ 
έπιϋέσωσι τάς χείρας διά τής έπαφής τών δα

κτύλων έλαφρώς έπ’ αύτής έν σχήματι Αλύσ- 
σου καί διά τών άκρων τών δακτύλων τοον 
έφαπτομένας, εις έξ αύτών δ και πλείονος 
πνευματιστικάς γνώσεις εχων επικαλείται με- 
γαλ.οφώνως ή καί διανοητικώς τό πνεύμα, 
μεθ’ού έπιϋυμοϋσι πάντες νά έπικοινωνήσωσι. 
Μετά 2—10 λεπτά θ' άρχίο]) ή τράπεζα νά 
κινήται καί διά τής Ανεγέροεο)ς τοϋ ένός πο- 
δός της νά δίδη σημεία συνεννοήσεως.

Τότε γίνεται συνϋηκολόγηοις μετά τοΰ πνεύ
ματος διά τής τραπέζης περί τοΰ τρόπου τής 
συι εννοήσεως. Γουτέοτιν τό ναι νά έκδηλώ- 
ται διά δύο κιυπημάτων, τό όχι διά τριών καί 
αί λέξεις διά τών γραμμάτων τοϋ Αλφαβήτου, 
διά σχετικών κτύπων τοΰ ένός ποδός τής 
τραπέζης.

2ον Συνεννόηάις διά τοϋ πινακίου.
'Επειδή ι/ συνεννόησις διά τών κτύπων 

τής τραπέζης είνε βραδεία καί δύσκολος, έφεδ
ρον τήν συνεννόησιν διά τοΰ πινακίου.

Γράφουσιν έπί ήμικυν.λίου χάρτου ή ξύ
λου τό Αλφάβητου, θέτουσιν έν τώ μέσω αύ
τοΰ πινάκων τοΰ φαγητού, μέτριου μεγέθους, 
είς εν μέρος τής περιφέρειας τοΰ όποιου χα- 
ράσσουσι δια. μελάνης μικράν γραμμήν και 
ϋέτοντες δύο ή τρία πρόσωπα τούς δακτύλους 
τής δεξιάς χειρός, καλοΰαι τό πνεύμα καί Α- 
ναμένουσιν εως δτου κινηϋή τό πινάκιον, τό 
όποιον ϋά στροφή Αφ'έαυτοΰ και ϋά διευϋύνη 
τήν γραμμήν πρός τό γράμμα τοϋ Αλφαβήτου, 
οπερ θέλει νά υπόδειξη.

Άκολουθοΰσι τότε τά γράμματα, άτινα έτε
ρός τις φροντίζει καί αντιγράφει έπί -χάρτου 
καί ούτως Απολαμβάνουσι λέξεις, φράσεις καί 
τέλος δμιλίαν ολόκληρον τοΰ πνεύματος.

Τάς ερωτήσεις δέον νά κάμνη είς μεγαλο
φώνως είς έπήκοον πάντων, ώσει τό πνεύμα 
νά έφαίνετο ένσεσαρκωμένον πρό υμών.

3ον Συνεννόησις διά τοϋ κυπέλλου.

Καί ή συνεννόησις αύτη γίνεται σχεδόν δ- 
μοιοτρόπως.

Θίτουσι πρό όμοιου Αλφαβητικού ήμικυ- 
κλίου χάρτου ύάλινον κύπελλον, έφ' οί 2—3 
ατομιι θέτουσιν έλαφρώς τά Ακρα τών δα
κτύλων έπ' αύτοΰ, Ανεστραμμένου όμως όν
τας. Μετά όλίγων λεπτών πιιρέλ.ευοιν μετά 
τήν έπίκλησιν τοΰ πνεύματος, τό κύπελλον ϋ’ 
άρξηται κινούμενου καί πλησιάζον πότε πρός 
τό εν πότε πρός τό 'έτερον γράμμα τοΰ Αλφα
βήτου, θά έκδηλοί οΰτω λέξεις καί φράσεις 
τής ομιλίας, ήν διατυποϊ.

'Εννοείται, δτι είς πάσαν μετά σοβαρού 
πνεύματος συνεννόησιν αί έρωτήσεις δέον νά 
έχωσι χαρακτήρα πάντοτε σοβαρόν καί σύμ
φωνον πρός τήν Απευθυναμένην δντότητα. Ώς 
λ.χ. συμβαίνει καί έπί τής γής μας,δηλ.άλλας
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ερωτήσεις θά Απευθύνη τις πρός στρατηγόν, 
προσκαλ.οΰμενον δια νά συνεννοηθή τις μετ 
αυτόν, άλλας ερωτήσεις θ' Απενθύνη πρδς 
πατριάρχην κα'ι άλλας πρδς υπουργόν, ήγε- 
μόνα ή Αύτοκράτορα. Καθόσον δεν πρέπει 
νά λησμονώ μεν, δτι τα πνεύματα είναι δντύ- 
τητες πολν Ανώτεροι και διάφοροι τών γηΐνων 
τούτων προσώπων.

Δον Συνεννόηάτς διά τϊϊς γραφής.

'Η συνετνόηοις αϋτη ή κα'ι τελειοτέρα ά- 
πασών θεωρουμένη, γίνεται δι' Απ' ευθείας 
γραφής τοϋ μεσάζοντος. Αηλαδή, Αντί πλέον 
νά χρησιμεύη τράπεζα, πινάκων ή κύπελλον, 
ώς μεοάζον δργανον ουνεννοήσεως μεταξύ 
Ανθρώπων και πνευμάτων, εις τήν περΐστα- 
σιν ταύτην χρησιμεύει ίν ατομον, νέα κόρη 
ή νεανίας 15—25 έτών ηλικίας, καθόσον ή 
ήλικία αϋτη θεωρείται ή χαλειτέρα και Αγνότερα 
φυχικως δια τάς πνευματιοτικας ουνεννοή 
σεις, ήτις ή δστις γράφει Αουνειδήτως τή έπι- 
δράσει τοϋ πνεύματος. Αηλαδή, καθημένου 
τοϋ μεσάζοντος πρδ τραπέζης και εχοντος πρδ 
αύτοΰ χάρτην καί κρατούντας γραφίδα, περι
μένει τήν ίλευσιν τοϋ πνεύματος, οπερ μετά 
τήν έπίκλιοιν τοϋ πνευματιστοϋ, ήτις γίνεται 
απαραλλάκτως, δπως είς τας προηγουμένως 
τρεϊς περιπτώσεις, προσέρχεται καί διά τής 
χειρδς τοϋ μεσάζοντος γράφει δ,τι θέλει ν' 
Ανακοινώοη τοϊς πορευριοκομένοις.

Ό τρόπος οντος είναι ό καλείτερος καί πι
στότερος, καθόσον άπαοαι αί Ιδέαι, τό λεκτι
κόν καί δ χαρακτήρ τοϋ πνεύματος διατυ- 
ποΰνται πιοτώς επί τοϋ χάρτου και διαμένουσιν 
έσαε'ι μαρτύρων τής αυθεντικότητος τοϋ πράγ
ματος.

Συνήθως ό μεσάζων περιέρχεται ε'ς ϋ 
πνωσιν ή εκστασιν κατά τήν διάρκειαν τής 
γραφής, Ασυνειδήτως ένεργών τή ύποβολή τοϋ 
πνεύματος, συιεπεία τής όποιας καταστάσεως 
οϊ ΰλισταί θέλοντες να προσδώσωοι ύλισιικήν 
σημασίαν είς τδ φαινόμενον, ώνόμασαν αύτδ 
«υπνωτισμόν η, Αλλα τά πειράματα Αποδεικνύ- 
ουσι τδ φαινόμενον ούχί ώς υπνωτισμόν, Αλλα 
καθαρώς πνευματισμόν Περί τούιου θάπραγ- 
ματευθώμεν άλλοτε.

Τδ δέ περίεργον, δτι άμα τή Αφυπνίσει 
τοϋ μεσάζοντος, ούδεμίαν γνώσιν τοϋ διατυ- 
πωθέντος έγγράφως ζητήματος εχει οντος.

δον Σννετ νόηείις διά τής όριλίας.

Αϋτη δέν διαφέρει τής προηγουμένης συνεν- 
νοήσεως ή κατα τοΰτο, δτι Αντί <5 μεσάζων νά 
γράφη, όμιλεϊ. Τδ πνεΰμα δέν μεταχειρίζεται 
πλέον τήν χεΐρα τοϋ μεσάζοντος διά να έκ 
δηλώση τας σκέψεις του, Αλλα τήν γλώσσαν 
του και βλέπει τις το θαυμάσιο? φαινόμενον, 
κοιμισμένου Ανθρώπου νά όμιλή περί σπου

δαίων ζητημάτων, επιστημονικών, φιλοσοφι
κών, θεολογικών, Αστρονομικών κτλ. ή καί 
ν’ Απαντα είς τας ερωτήσεις τών παρευρισκο- 
μέτων μένα ΰαυμαοίας Ακρίβειας καί γνώσεως 
τών ύπο βαλλόμενων ζητημάτων.

Πολλάκις δέ Ακούει τις καί τήν ιδίαν φωνήν 
Ανδρός, γυναικός ή παιδδς, ζήσαντος μεθ' 
ήμών έπί τής γής μας.

Gov Σννεννόητίις διά τής έρφανίάεως.

Πολλάκις τα πνεύματα, Αλλ' ή περίπτωσις 
αυτή είναι έκ τών σπανιωτέρων, έκδηλοΰνται 
καί φαινομενικώς, δηλ. προσωπικώς, ήτοι έμ- 
φανίζονται εΐς τούς μεθ'ών συννενοοϋνται.

Ή περίπτωσις αϋτη προαπαιτεί προπαρα- 
σκευήν τινα έκ μέρους τοϋ πνεύματος, προερ
γασίαν, Ιδίως σκότος Απόλυτον,καιρόν, μεγάλην 
ήσυχίαν,θάρρος καί πίστιν ίδιάζουσαν Από αέ- 
ρους τών θεατών.Καί όντως βλέπει τις φωτει
νήν σφαίραν κατά πρώτον κοί είτα μετασχημα
τισμόν είς πρόσωπον, τέλειον άνθρωπον, δν 
δύναταί τις να έγγίση, έξετάση τα ενδύματα, 
σάρκα, κόμην κτλ.

Τδ πνεΰμα επίσης έκδηλοΰτοι καί έν εϊδει 
φωσφορισμού, λάμψεως, φωτεινής ταινίας, Α
στερίσκων κτλ·

7ον Συνεννόηάις διά ποικίλων αντι
κειμένων, έπίπλων, οργάνων, 

αοράτων κτύπων κτλ.

Καί ή συνεννόησις αϋτη είναι έκ τών συνη- 
θεστέρων, εύκολος μέν δια τίι πνεύματα, διότι 
έκαστον ευρίσκει τδν ενθετότερον καί εύκολώ- 
τερον τρόπον τής ύλοποιήσεως καί έκδηλώσεώς 
του συττοδά τώ περιβάλλοντι, έν ώ εύρίσκεται, 
δύσκολος όμως δι' ήμας τούς Ανθρώπους, 
διότι εΐσέτι δέν ευρομεν τόν τρόπον τής διά 
τοιούτου μέσου ουνεννοήσεως. Ώς π. χ, συμ
βαίνει πολλάκις, πνεΰμα τι μας έκδηλοϊ τήν 
παρουσίαν του καί διά κτύπων έπί τραπέζης, 
θύρας τριζομένης ή Ανοιγοκλειομένης, παρα
πετάσματος ώγκουμένου καί Ανεγειρομένου, 
ωρολογίου αίφνηδίως δονουμένου, μουσικού 
οργάνου κροτοΰνιος, κρεμαστού Αντικειμένου 
αίωρουμένου τήδε κακεϊοε, ελαφρού έπίπλου 
εγειρόμενου ή καί δι άλλων μέσων, χωρίς νά 
δυνάμεθα νά τώ διευκολύνωμεν τήν επιθυμίαν 
τής συνεννοήσεώς του μεθ'ήμών. Αλλά καί διά 
ψυχρού ρεύματος Αέρος, αίφνηδίως διιρχομέ- 
νου πρό τοϋ προσώπου μας έκδηλοϋται ή πα
ρουσία τοΰ πνεύματος, ώς έπίσης διά Αφλογί- 
στου φωτός καί ένίοτε δι' έμφυοήματος έντός 
τοΰ σώματός μας, οπότε επακολουθεί Ανοστε- 
ι αγμός Από καρδίας, ρϊγος καί κάποτε φόβος 
Ακατανόητος, ώς νά έπιεζόμεθα υπό έοωτερι- 
κοϋ Ακατανόητου συναισθήματος.

Ό πεπειραμένος δμως πνευματιοτής έν 

ταΐς περιπτώσεοι ταύταις Αμέσως τώ Αποτείνει 
μεγαλοφώνως τήν έρώτησιν : αΤΙς εί ; 'Εξα
κολούθησαν.—"Αν ήσαι καλόν πνεΰμα, κροΰ- 
σον τρις, "ζΐν κακόν, σέ διατάοσω έν δνόματι 
τής θείας Δυνάμεως νά φύγης καί τό πνεΰμα 
τότε συμμορφοϋται πρός τήν έπιθυμίαν αύ
τοΰ.

Ό καλείτερος δμως τρόπος τής ουνεννοήσεως 
είναι τής γραφής καίέπειδή έπειραματίσθην καί 
πλειστάκις συνώμίλησα μετά πνευμάτων δΤ ό
λων τών άνωτέρω έκτεθέντων τρόπων, εις 
προσεχές τεϋχος τής «.Φύσεωςτι θέλω περιγρά
φει έκτενέστερον τήν διά τής γραφής ουνεννό- 
ησιν καί τά περιεργότερα συμπτώματα αυτής.

Φ. Πρίντεζης

ΑΠΟ ΤΑΣ ΦΥΛΑΣ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ

01 ΜΑΑΑΚΚΑΣΙΟΙ

Είς τήν μεγάλην, ώς γνωστόν, της Άφριχής νήσον 
Μαδχγτσχάρην καί εΐς τά ενδότερα αύτής ύπαργει φυλή 
τις τών Μαλακκασίων καλούμενη. ΟΙ Μαλακκάσιοι ού- 
τοι, κχίτοι τήν αύτήν απαντες όμου όμιλοϋσι γλώσσαν 
καί τά αύτά τησοϋσιν ήθη καί έθιμα, παραδό ςως όμως 
διαιρούνται εί; έτέρας τρεϊς φυλάς κεχωρισμένα; άπ’ 
αλλήλων καί εγούσας άλλοι αν έκαστη αύτών χροιάν. 
Ουδέποτε φέρουσιν υποδήματα, καθ’ δσον άδυνατοϋσι νά 
ύποφερωσι ταϋτχ, αλλά πάντοτε περιφέρονται γυμνόπο- 
δες έντός καί έκτδς τής κατοικίας αύτών.

Καβ’ έκαστον έτος ύποχρεοΰνται νά πληρώνωσι φό- 
ρον κεφαλικόν εΐς τούς Γάλλους, είς ο3ς είσίν ύποτεταγ- 
μένοι. Οί έξ αύτών καλουμένοι Όντεμοϋροι τυγχάνουσι 
αγριότεροι τών άλλ.ων καί αιμοχαρείς, οί δέ πλειονες 
μάλιστα καί ληστκί. Ούτοι κατά τό έτος 1905 έγεϊραν- 
τες επανάστασιν, ήρνοΰντο νά πληρώσωσι τδν τοιοϋτον 
φόρον καί έπιτεθέντες νΰκτωρ κατά τών Γάλλων,έφό- 
νευσαν δώδεκα αξιωματικούς καί πεντήκοντα στρατιώ- 
τας. Ή Γαλλική τότε Ιέυβέρνησις άναγκασΟεΐσα άπέ- 
στειλεν ικανήν δύναμιν στρατού, ήτις προέδη πάραυτα 
είς τά έσχατα κατά τών Όντεμούρων καί έκαυσε δώ
δεκα αύτών κώμας και μίαν κωμόπολιν. Τδ θέαμα ύ
πήρξεν άπείρως οδυνηρόν διότι άνδρες καί γυναίκες έκ 
τής φυλής εκείνης έκαίοντο ζώντες, ένώ τέλος ήναγ- 
κάσΟησαν πλέον ούτοι νά ύποκύψωσιν εΐς τάς αξιώσεις 
τών Γάλλων καί νά πληρώνωσιν έκτοτε φόρον είς αύ
τούς.

Οί Μαλακκάσιοι οίκοϋσιν εις καλύβα; κειμένα; έγγύ; 
αλλήλων ούτως ώστε διά τής πλειότητνς αύτών άπασ- 
τίζουσιν ολοκλήρους κώμα; μέσω τών όποιων διήκουσι 
μικραί τινες οδοί. Λΐ καλύβχι αύται είσί κετεσκευα- 
σμέναι έκ ξύλων καί χόρτων, ένω ώς δχτεδον φέρεται 
στερεώς συνηρμοσμένον πλέγμα έκ καλάμων καί έπ’ 
αύτοΰ έτερον πάλιν εκ -χόρτου χρησιμοποιούμενον μάλι
στα καί ώς στρωμνή’ τδ δάπεδον τοΰτο ύψοΰται άρκε- 
τδν περίπου άπό τής γής, έρειδόμενον κάτωθεν έπι σει
ρά; στερεών πασσάλων έμπεπηγμένων βαθέως έντός αύ
τής. Τοΰτο δέ γίνεται, οπω; προφυλάσσωνιαι έκ τών 
όμβριων ύδάτων, άτινα ρέουσιν α,φθόνως καθ’ ολας τοΰ 
έτους τάς έποχάς. Καί δσον άφορά τήν άπόστασιν τών 
κωμών, αύται κεΐνται εγγύς πάλιν ή μίχ μενά τή; 
άλλης.

Ούτοι αγνοοΰσι παντελώς τήν μνηστείαν κχί τδν γά

μον, άλλ’ άπλώς μόνον έκαστος χύτών άνήρ λαμβάνει 
οί'χν θ-λήση γυναίκα ώς σύζυγον, ήν ένδέχεται μετά 
χρόνου νά εγκατάλειψη, έάν δέν έρασθή αύτής αληθώς 
καί άν έτι ή γυνή αύτη δέν συμφωϊή πλήρως είς τάς 
ίδιοτρόπους ό έξεις του. Έν άλλοις λόγοις, είσίν οΰτω 
ικανοί νά άλλάτσωσι συ-χνάκις συζύγους πλείστας τδν 
αριθμόν, εάν εν τέλει δεν εύ’ρωσι μίαν εκ τούτων κατά 
πάντα τελείαν, ί'να δυνηθώσι καί βιώσωσιν έσαεί μετ ’ 
αύτής.

Ή τροφή των συνίσταται μόνον εκ γλυκέων γεω
μήλων, βοεϊου κρέατος — πολλάκις μάλιστα αποσυντε
θειμένου καί άντί άρτου κάμνουσι χρήσιν τοΰ βραστού 
όρυζΐου, οπερ έκ τών προτέρων λειοτριβουσι. Τήν 
πρωίαν, άμα ώς έγερθώσι τοΰ ύπνου, ή πρώτιστη τών 
γυναικών φροντϊς έστι τδ άναμμα τής πυράς, έφ’ ής τά 

έκ σιδήσου έγγεια τίθενται μετά ποσότητάς τίνος ΰδχ- 
τος' έντδ; αύτοΰ ρίπτονται οκάδες τινες έκ τών γεωμή
λων έκείνων άναμίξ μέ μανιόκ(*)  ίνα βράσωσιν. Ταΰτα 
άνωθεν καλυπτόμενα διά φύλίων μετά παρέλευσιν μιας 
περίπου ώρας εύρίσκονται πλέον β-βρασμένα. ’Λφαιρου- 
μένων τότε τών φύλλων τούτων έρχεται ή κατ’ατομον 
διανομή έντός φυλλίνων πινακίων άρκετοΰ πάχους καί 
βάθους, ών ομοια είσί κατεσκευασμένα καί τά κοχλιά
ρια αύτών Εύθύς ό καθείς καθήμενος χαμαί όκλαδόν 
καταβιβρώσκει μετά πολλή; όρέξεως την εξαισίαν δι’ 
αύτούς τροφήν. Αί γυνχϊκες τρώγουσιν όλιγώτε^ον τών 
άνδρών, διότι αύται άρέσχονται είς τήν πόσιν ίδια τοΰ 
καφφέ, δν ήδονικώς ροφώσιν, όταν ούτοι εξέρχονται τής 
εαυτών κατοικίας, μεταοχίνοντες εί; τάς εργασία; των. 
’Επιμελέστατα ασχολούνται είς τήν κατασκευήν ψάθι
νων χειροτεχνημάτων, τήν ραφήν τών φορεμάτων αύ
τών καί προσέτι είς την καλλιέργειαν τών γεωμήλων, 
τοΰ καφέ καί τή; όρύζης. Κκί ώς πρός τήν σποράν ταύ
της έκλέγουσιν ορεινόν τι δάσος, εξ ου πρωτίστως δρί- 
πουσι τά έντδ; υπάρχοντα δένδρα καί χόρτα, άτινα 
άφοΰ μετά τινας ημέρας ξηρανθώσι καίουσιν έν σωρω 
ούτω δέ τήν έξ αύτών σχηματιζομένην σποδόν σκορπί- 
ζουσιν άνωθεν τής γής, καθιστάμενης διά τοιαύτης λι· 
πάνσεως έτι γονίμου. Μετά τήν πρώτην τότε βροχήν 
άνοίγουσι μικρός όπά;, έν αι; ρίπτουσιν ανά 3—4 κόκ
κους άλλης όρύζης καί τό φυτδν μετά τοΰ καρποΰ φύε
ται μετά πάροδον καιροΰ τίνος.

(*) "Ρίζα τις φυομένη έκεΐ.

"Ϋπάρχουσιν έκεΐ άτελεύτητα δάση βρίθοντκ παντός 
ειδου; άγριων δένδρων,έν οί; κόπτεται καρπός τις εά'γευ- 
στο; καλούμενο; άνανϊ;, δστις άναδίδει είς άπόστασιν 
άρκετών μέτρων εύάρεστον οσμήν, άμα ώς άφαιρεθή ό 
φλοιός αύτοΰ. Πρός δέ έν τοΐς δάσεσιν έκείνοις υπάρχει 
πληθύ; άγριων βοών μετά κυρτής ράχεως, τούς βόας 
τούτου; θηρεύοντες ειδικοί πρ-.ς τοΰτο Μχλακκάσιοι συλ- 
λαμβχνοντες αύτού; έπιτηδείω; κκί άφοΰ τού; σφάξωσι 
πωλοΰσι το έξ αυτών κρέα; άντί μικρά’; κχτ’ όκάν τι

μής.
Μετά μεγίστης άκριβείας οί άνθρωποι ούτοι τηροΰσι 

πκρκδοξοτάτα; δλως συνήθειας είς περίπτωσιν θανάτου 
μεταξύ των. "Οταν τις άποθνήσκη, συνάζονται εύθύς 
πάντες είς τήν κατοικίαν αύτοΰ μετά βαθέως μελανού 
πέπλου έπί τής κεφαλής είς ενδειξιν θλίψεως καί περι- 
κυκλοϋντε; τόν νεκρόν, θρηνοΰσιν αύτόν διηνεκώς καθ’ 
ολην τε τήν ήμέραν κκί τήν νύκτα καί ψάλλουσιν ά’νευ 
ρυθμοΰ τίνος καί άρμονία; διαφόρους τής φυλής αύτών 
πένθιμους ώδάς Τήν δ’ έπιοΰσαν, ούτω καί αύθις, φέ- 
ρουσιν έπί σανίδων αύτδν μέχρι τοΰ τάφου άνευ. έκκλη- 
σιαστική; τίνος ακολουθίας κχί θρησκευτικών άναγνώ- 
σεων καί έκτελοΰσιν εύθύ; τόν έντχφιχσμόν. Ειτα έπα- 
νακάμπουσιν είς τάϊδιχ, δπου τούς άναμένει τδ έκ τών 
ώ; εϊπομεν, ειδών συνιστάμενον γεΰμά, σχηματίζοντες 
κκθήμενοι κΰκλον’ έν τώ μέσω όλων κάθηνται οι οι
κείοι τοΰ θανόντος τεθλιμμένοι, δίδοντας πρώτοι αυτοί
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τό σημεΐον της ένάρξεως τοΰ φαγήτοΰ καί τότε πάντες 
ήδη άρχίζουσι τρώγοντες. Αίφνης όμως εις έξ αυτών ε
γειρόμενος θέλει καταθέσει άνάλογον ποσόν χρημάτων 
τό παράδεγμα τούτου άκολουθοΰσι πάραυτα καί οι Λοι
ποί έκεΐ παρευρισκόμενοι καί τό συλλεχθησόμενον ολικόν 
ποσόν παραδίδοται πρός αγοράν αναγκαίας ποσότητος 
ποτών, καθ’ δσον, ρητέον, οτι ούτοι δείκνυσι κλίσιν ύ- 
πέρμετρον πρός ταΰτα Διά μικρών δέ σκευών, εν ε’ίδρι 
κυπέλλων, ύψοΰσι τάς χεΐρα; ύπεράνω της κεφαλής αυ
τών ψελλίζοντες εύχάς τινα; υπέρ τοΰ άπελθόντος εις 
τάς αιωνίους μονά; καί έπί ήμίσειαν τότε ώραν σιγή 
[Ιαθυτάτη επικρατεί είς ολόκληρον έντός της κατοικίας 
περιβάλλον. Μετά τό πέρας της σιγής ταύτης θέλει έ- 
γερθή ετερος πάλιν έκ τών όπωσοΰν μεμορφωμένων, ό- 
στις Οά εκφώνηση λόγον, δι’ ού Οά έξάρη δι’ εγκωμια
στικών εκφράσεων τάς άρετάς πάσας τοΰ αύτοΰ — εάν 
έκέκτητο τοιαύτας. Τελευτών δέ του λόγου επευφημείται 
ύπό πάντων έκεΐ διά ζωηρών χειροκροτημάτων. Έν το
σούτω ή πόσις τών ποτών όλονεν αυξάνει, ούτως ώστε 
ύπό τήν επήρειαν αύτών διατελοΰντες καθίστανται ήδη 
τά μέγιστα διαχυτικοί καί έν άντιθέσει πρός τό εκδη- 
λούμενον πένθος αρχονται άδοντες ιδιόρρυθμα τής φυλής 
των άσματα καί ακολούθως δρχοΰνται άδιαλ,είπτως έπί 
σειράν ολοκλήρων ώρών άνευ του ελάχιστου καμάτου, 
ενώ ό ίδρώς άφθόνως περιρρέει τό σώμα αυτών.

Κατά τήν τέλεσιν ώσαύτως μνημοσύνου ποιοϋσιν ώς 
έξής: "Οταν τις σκοπή νά τελέση τοιοΰτον σφάσσει άφ’ 
εσπέρας ενα [όόα φροντίζων πρός τοϋτο δπως προμη- 
Οευθή άπαραιτήτως έκ τών προτέρων έν ανάλογου με
γέθους πήλινον έγγειόν πλήρες πόζας καί αμέσως προ- 
σκαλεΐ ού μόνον τούς πέριξ αύτοΰ ο’.κοΰντας, άλλά καί 
πλείστους έκ τών άλλων εγγύς κωμών. Προσέρχονται 
δθεν πάντες καλώς ένδεδυμένοι. έκαστος τών όποιων και 
αναλαμβάνει τήν έκτέλεσιν ίδιας εργασίας διά τήν πα
ρασκευήν τοΰ δείπνου ή ετέρου τίνος αντικειμένου. ’Α
φού τέλος ταΰτα έτοιμασθώσι, πληροΰσιν έπαρκώς τάς 
κοιλίας αύτών έκ τής συνήθους, καί αόθις λέγομεν, τρο
φής καί τοΰ πότου. Είς τινα τής κατοικίας γωνίαν κά- 
θηνται ίδίρ. οί τό μνημόσυνου τελοΰντες, φέροντες μέλαν 
έπί κεφαλής κάλυμμα, ένώ οΐ περιστοιχίζοντε; αύτούς 
ξένοι τοΐς άποτείνουσι λόγους παραμυθίας. Είς έπίμετρον 

Ο ΊΧΆΟ2: ΤΟΎ*  ΡΟΣΤΟΒΙΟΥ

* Ποτόν ήδύ γινόμενον έκεΐ έκ διαφόρων καρπών.

Οϊ έπι τέοοαρα έτη έν στενώ ναϊδίω ύπό τό 
κωδωνοστασίου τοΰ βωσοικοΰ Μητροπολιτικοΰ 
ναοϋ τής πόλεως έκκλησιαζόμενοι καί τας ιε
ρουργίας ιελουμένας έν τή μητρική γλώσση 
Λκροώμενοι ομογενείς έχουν ήδη ιό μέγα ευ
τύχημα τής Αποκτήσεως ίδιου κοινοτικού ναοϋ-

'Ll τελετή τής καιαΟέσειυς τοΰ θεμελίου 
λίθου έγένειο τή 5 Αύγουστου 1ΘΟ7 ύπό τοΰ 
Σεβασμιωτάτου ρώσοου πρωθιερέως τής πό
λεως κ. .Ιέμπεύετ καί τοΰ “Ελλη'ος Ίτρέως 
τής Κοινότητος κ. Σάββα Πσρίση, εν ουρροή 
ΰλης τής ελληνικής παροικίας και άπειρου 
πλήθους ρώσσων.

Έκ τών έπισήμων δέ παρέστησαι· τότε είς 
τήν τελετήν ό °Ελλην υποπρόξενος κ· 'Αλέ
ξανδρος Καλουιας, δ ΙΙολ.ιτάρχης Ριωτοβίου 
Αντισννταγματάρχης Σβορίκιν, δ Δήμαρχος 
καί πασαι Ανεξαιρέτως αί άλλαι Διοικητικοί,

δ'μως αύτών οΐ ήχοι παντοιων οργάνων πλήττουσιν έκ- 
κωφαντικώς τό κενόν τό εντός καί εκτός τής κατοικίας 
καί απαντες τότε καί πάλιν βοηθούμενοι ύπ’ αύτών τά 
αύτά, ιός ανωτέρω, πράττουσιν. Ή ού'τω δυναμένη νά 
Οεωρηθή διασκέδασις των παρατείνεται άχρι τής πρωίας 
τής έπιουσης, καθ’ ήν οί επισημότεροι τών προσκεκλη
μένων εις ταύτην ποοηγούμενοι άνέχουσι τεμάχιον λευ
κής οθόνης' αύτών επεται είς υπηρέτης φέρων ύψηλά 
τήν κεφαλήν τοϋ σφαγέντος [Ιούς, είτα οί τελοΰντες τό 
μνησόσυνον μελανείμονες καί τελευταΐον πάντες οί λοι
ποί όμοΰ Άφικνούμενοι επί του μνήματος τοΰ τεθνεώ- 
τος γονυπετοΰσι γύρωθεν αύτοΰ δεδακρυσμένοι πάντοτε, 
καί άσπαζόμενοι αλλήλους μετά προφανούς θλίψεως άρ
χίζουσι πλέον τάς παράφωνους αύτών θρηνωδίας Τήν 
δέ κεφαλήν έκείνην τοΰ poo;, ήν μεθ’ εαυτών κομίζου- 
σιν, εϊθισται ταύτην νά άναρτώσιν άνωθεν τοΰ μνήματος 
έπί τίνος πασσάλου έμπηγνυομένου έντός τοΰ χώματος 
εκείνου τής γής. Τοϋτο θεωροΰσιν ώς τό» έμφαντικώ- 
τερον τρόπον τή; τελέσεωί τοΰ μνημοσύνου καί οίονεί 
θυσίαν δεήσεώς αύτών πρός τόν θεόν τής θρη
σκείας των ύπέρ τοΰ απόντος οικείου των δι’ δν τελείται.

Οί Μαλακκάσιοι άγνοοΰσι πρός τούτοις τέλειον τήν 
-/ρήσιν οπλών. Είσί δέ τοσούτω δειλ.οί εις ταΰτα, ώστε 

οσάκις τυγχάνη νά ακούσωσι τόν κρότον οπλου, προερ
χόμενου ύπό τίνος είς τά έκεΐ δάση θηρεύοντος εύρω- 
παίου, σπεύδουσιν εύθύ; νά κρυβώσιν είς οίονδήποτε 
εύρεθώσι μέρος

Φέρουσι μόνον οζώδη ρόπαλα δ·.' ώ. διαπληκτίζονται 
πρός αλλήλους, έν περιπτώσει έν ή έρϊσωσι διά τινα 
αιτίαν Δύνανται δ’ ού’τω νά παλαίωσιν ερ’ ικανόν 
μ.τά πεισματώδους εκατέρωθεν άμίλλης, έάν τέλος δέν 
διαχωρισθώσιν ύπό τών λοιπών ομοφύλων των. Ση- 
μειωτέον, οτι πας ήττώμενος παρ’ αύτοΐς φέρεται τά 
μάλιστχ ήσχυμμένος μετά τ'ο πέρας τής πάλης, καί 
ύφ’ απάντων καταφρονεϊται καί ζωηρώς άποδοκιμά- 
ζεται

’Εν τέλει ούτοι μηδεμίαν γινώσκουσιν εορτήν καθ’ 
άπαν τό έτος, είμή μόνον τήν 14 ’Ιουλίου, πρός 
δόξαν τής ελευθερίας τοΰ Γαλλικού 'Έθνους. Κατά τήν 
ημέραν περιβεβλημένοι διάφορόν τι ένδυμα πανηγύρι- 
ζουσι μετά πάσης λαμπρότητο; καί χάριτο; έκδηλοΰν 
τες τήν χαράν αύτών.

Άθήναι Χαοαλ. Δ. Κοντήόαοης

Στρατιωτικοί καί Πολιτικοί Λρχαί τής πό
λεως. Ο πρώτος λίθος, κατά τά είθισμένα εις 
τοιαύτας περιστάσεις, κατετέθη ύπό τοΰ Σεβα- 
ομιωτάτου Πρωθιερέως καί τοΰ " Ελληνος Ί- 
ερέως, τοΰ Πολιτάρχου, τοΰ Δημάρχου, τοΰ 
Έποπροξένου καί τοΰ Προέδρου τής Κοινό
τητας,τοΰ καί πρωιουργοΰ ώς δργανωτοΰ αύ
τής κ Αχιλλέως Άσλανίδου. Λόγοι κατάλλη
λοι τή περισιάσει έξεφωνήθησαν τότε έπί τό
πον ύ.τύ τοΰ Πρωθιερέως, τοϋ ' Σπ,οπροξένου 
καί τοΰ κ.Μηνά Τσελέντη. Ιδία ό Πρωθιερεύς 
έν τή ώραία ομιλία του έτόνισε τήν φιλοπα
τρίαν καί φιλ.οθρησκεΐαν τών 'Ελλήνων ευχη
θείς ν’ Ακολουθήσωσι το παράδειγμα αυτών 
αί ομοεθνείς του ρώσσοι, οϊτινες Από τίνος δέν 
φέρονται μετά τοΰ αύτοΰ ώς πριν πρός τήν 
θρησκείαν οεβαομοΰ.Μετά το τε/.ος τής τελετής 
παρετέθη εις τόν Πρωθιερέα καί τάς προσκε- 

κλημένας’Λρχάςπλουοιώτατον γεΰμα έν τή αι
θούση τής θερινής ’Εμπορικής Λέσχης, ουτι- 
νος σ υμμετέοχον καί πλεϊοτα μέλη τής παροι
κίας.

"Ηδη μετά παρέλευοιν δύο μόνον έτών, 
ήτοι τήν 20 Σεπτεμβρίου παρελθόντος έεε- 
λέσθησαν μετ' ίδιαζούσης μεγαλοπρεπείας καί 
έπιβλητικότητος τά εγκαίνια τοΰ θεία συνάρσει 
έγερθέντος έπί τών ώς Ανωτέρω θεμελίων έκ- 
λ.άμπρου ναοϋ χωροστατοΰντος τοΰ αύτοΰ Σε- 
βασμιωτάτου Προοθιερέως κ. Λάμπεδετ, έν 
συνοδία τοΰ "Ελληνας Ίερέως καί πολλών άλ
λων ρώσσων λειτουργών τοΰ ϊψίστου, έν 
ουρροή δέ καί ταύτην τήν φοράν Απείρου πλή
θους, δπερ έπλήρου τόν ναόν καί τόν περίβο
λον αύτοΰ.

Είς τήν τελετήν προσκληθέντες προσήλθον 
δ Πολιτάρχης Συνταγματάρχης Σβορίκιν, δ 
Δήμαρχος, δ Αστυνόμος μετά τοΰ βοηθού 
του, <5 Λιμενάρχης καί άλλοι.

Τήν τελετήν τής έγκαινίσεως παρηκολούθησεν 
ή θεία λειτουργία, μετά τό τέλος τής όποίας ό 
ρώσσος Πρωθιερείς ώμίλησεν έπί τοΰ προκει- 
μένου καταλλήλως καί διδακτικιότατα, ώσαύ- 
νως δέ καί δ Υποπρόξενος Λπετάθη πρός τούς 
δμογενεϊς διά πατριωτικής προσλαλιάς. Μεεά τό 
τέλος τής ίεράς τελετής παρετί.θη καί ταύτην 
τήν φοράν γεΰμα έν τή μεγαλόπρεπε^ αιθούση 
τής χειμερινής 'Εμπορικής Λέσχης, διαρκοΰν- 
τος τοΰ όποιου πλεΐσται ήγέρθησαν προπόσεις, 
έξ ών ή μέν πρώτη ύπό τοΰ Πολιτάρχου ύπέρ 
τής Α. ΔΙ. τοΰ Αύιοκράτορος, ή δ’ Αμέσως 
επομένη ύπό τοΰ Ύποπροξένου ύπέρ τής Δ. 
Μ. τοΰ Βασιλέως έ]μών·

Ό νεόδμητος Ελληνικός ναός τοΰ Ροστο- 
βίου είναι κατά τά λεγάμενα δ (αραιότερος τών 
έν Ρωσσία Ελληνικών ναών μετά τόν έν Ό- 
δησσέβ καί τιμαται έ.τ! τώ Εύαγγελισμφ τής 
Ύπεραγίας Θεοτόκου.

Διά τήν Ανέγερσιν αύτοϋ έδαπανήθησαν μέ
χρι σήμερον άνω τών 70 χιλ. ρουβλίων, ίίιινα 
συνεισέφερον διάφοροι φιλοπάτριδες κα' φιλό
θρησκοι ομογενείς, πρωτεύοντος τοΰ σεβασμίου 
Κεφολλήνος καί ιΰν Προέδρου τής Κοινότητας 
κ. ,Ίιονυσίου Τσελέντη.παρό τοΰ όποιου ή πα
ροικία Απεκδέχετοι καί άλλα είς τό μέλλον Α
γαθά, δι'δ καί βορυαλγεϊ βλέμουαα, ΰιι ή Κυ- 
βέρνησίς μας δέν ήξίωοεν Ακόμη νά τίμηση ιόν 
φιλοπάτριδα πρεσβύτην διά τοΰ Σιαυροΰ τού 
Σωτήρος παρ’ άλας τάς γενομένα:, ώς έπλη- 
ροφορήθημεν, Αρμοδίους παραστάσεις.

01 τά μεγαλείτερα ποσά ένεγκόντες φίλο- 
πατρίδες ομογενείς τοΰ Ροστοβίου. διά τήν 
Ανέγερσιν τοΰ ωραίου ναοϋ των είσίν οί εξής:

Ό κ.Δ. Τσ-λ.ένιης, δστι: τό πλ.ειότερον κα
τέβαλε ποσόν καί προοωπικώς καί ώς πρόε
δρος συνειέλεσεν εις τήν προκοπήν τοΰ έργου, 
αυτοπροσώπως παρακολούθησές τάς εργασίας 

τής οικοδομής και φιλοτίμως διευθετήσας τά 
τής οικονομικής διαχειρήσεως αύτής. Είτα 
έρχονται ό κ. Άχιλλεύς Άσλανίδης, διατελέ- 
σας πρώην πρόεδρος, άριστος δμογενής, δστις 
ώς προείπομεν, υπήρξε καί δ δργανωτής τής 
ώραίας τελετής τής καταθέσεως τοΰ θεμελίου 
λίθου τοΰ ναοϋ, <5 κ Θεόδ. Θεοφάνης, επί
σης κάλλιστος πατριώτης, ύ κ. 'Αγαθοκλής 
Θεοφάνης, (οααϋτως πάντοτε έκ τών προ) ■ 
των συνεισφέρων, <5 κ· "Οθων Κορφιάιης, δ 
διαρκώς εύγενέστατος καί προθυμότατος 
πρόμαχος τών εθνικών ζητημάτων καί ζηλευ
τής παντός καλοΰ. Οι ίύύριοι Π. Ι’οδόπουλ.ος 
καί Π. Νεόφυτος, κάλλιστοι ομογενείς καί φι ■ 
λότιμοι πατριώται, οΐ ’Δδελφ. Μαρκανιωνάτου. 
οϊτινες χαρακτηρίζονται έκ τής {ξιδιασμένης 
προθυμίας των καί εύγενοΰς πάντοτε συμπε
ριφοράς των, δ κ. Χαρ. Θεοφάνης, <> γνω
στός τώ πανελληνίω διά τάς έπιζήλους αύτοΰ 
άρετάς, οΐ Άδελ. Δέδε, έπΐσης κάλλισιοι πα- 
τριώται, καί φιλοτιμώτατοι έμποροι ό κ Γ. 
Θεοφανόπουλος, δ συμβουλεύων πάντοτε τό 
καλόν καί πατριωτικόν, δ κ· Ίω. Καλουιας, 
δ πολύ φιλόμουσος καί φιλογράμμαιος φίλος 
καί Αδελφός τοΰ έκεΐσε προξένου καί πολλοί 
άλλοι, οϊτινες Ακολουθοΰντες ιό γενικόν καλόν, 
πιοτοποιοΰοι τά πρός τήν πατρίδα καθήκοντα 
των διά πάσης πράξεως καί θυσίας.

Τό Ροστόβιον, μία έκ τών δευτερευουσών 
έμπορικών πόλεων τής Ρωσοίας κεΐται δεξιό
θεν τοΰ ομωνύμου ποταμού, είναι ώραία καί 
έχει περιπεποιημένας καί καλός οδούς και οι
κοδομάς καί φιλοξενεί πολλούς εύπορους ο
μογενείς, οϊτινες τιμώσι τήν πατρίδαν μας. Δι' 
οπερ καί έκιιμώνται καί Αγαπώνται καί από 
τούς Ρώοσους καί Από ιούς Ευρωπαίους διά 
τήν εμπορικήν ικανότητα καί κοινωνικήν αύ
τών Ανάπτυξιν, τό φιλόνομου καί φιλότιμου 
αύτών πνεύμα καί τήν Αποχήν από πάσης 
έκνόμου καί πολιιικής διαμάχης.

Δέν πρέπει δέ νά παραλείψωμεν, λόγου τε ■ 
θέντος περί τών ήμετέρων έκεΐ δμογενοσν, ν’ 
Λνιιφέοωμεν καί τήν Αξιέπαινου δρασιν καί 
Ανάπτυξιν τών Ελληνικών ανθρακωρυχείων 
τοΰ μεγαλοφυούς κ Μι-χαήλ Βαλλιάνου, ΰσιις 
κατώρΟωσεν έν σμικρφ σχειικτΰς χρόντρ ν’ 
Λναπτΰίΐ) βιομηχανίαν έπίζηλυν καί νά ίΔρόοη 
κατάστημα Αιτάξιον τής συγχρόνου έλληνικής 
ιδιοφυίας καί περιωπής.

Φ Π.
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Ο ΜΕΓΑΛ0ΠΡΕΠΙΙ2 ElMINIKOS ΝΑΟΣ ΕΝ ΡΟΣΤΟΒΙΩ

ΧΡΙΣΤΟΙΤΕΝΝΑ ΥΠΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΝ 27 ΒΑΘΜΩΝ ΠΙΟ ΤΟ ΜΙ1ΔΕΝ !

II ΤΕΛΕΤΙ1 ΤΩΝ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ ΓΟΓ ΝΑΟΓ ΚΑΙ Ο ΑΟΓΟΣ ΙΌΓ ΕΑΑΙ1ΝΟΣ ΠΡΟΞΕΝΟΙ-

ΓΊΡΟΖ: ΤΟΝ
(Συνέχεια καί τέλος).

Αί ύπάρχουσαι τροφαί άναλογοϋσι διά 
πέντε εβδομάδας καί εύρισκόμεθα άκόμη 
544 χιλιόμετρα μακράν τού πόλου! Λοιπόν 
διά νά φθάσωμεν τόν σκοπόν μας, έδει νά 
έλαττώσωμεν τάς μερίδας μέχρι πείνης.

Τό θερμόμετρο·, δεικνύει Ι7Ο2. Πρός 
τούτοις άνεμος παγωμένος τίπτει τά πρό
σωπά μας.

Αιωνίως ρήγματα καί κοιλώματα. Αϋριον 
φθάνομεν, ώς έλπίζω είς τό τέρμα της κο
πιώδους ταύτης άναβάσεως.

... Τέλος προσηγγίσαμεν τό όροπέοιον 
τής κορυφής τήν 25 Δεκεμβρίου. "Αν δέ τό 
μέρος τοΰτο παρουσιάζη άκόμη κλιτύας, 
τούλάχιστον δέν συναντώμεν πλέον, ώς 
χαμηλότερον, τάς σαθράς έκείνας ζώνας, 
έφ’ ών τόσον έβράδυνεν ή πορεία μας.

25 Δεκεμβρίου. Χριστούγεννα ύπό 
θερμοκρασίαν 27,°7, μέ χιονοθύελλαν καί 
άνεμον παγετώδη-

Εύρισκόμεθα είς ύφος 2,850 μέτρα τήν 
6 έσπερινήν ώραν, είς Ν- Πλάτος 85°, 
55. Πρός τιμήν τΰς άγιας ταύτης ήμέρας. 
διαρκοϋντος τοΰ δευτέρου γεύματος, έστή- 
Οη ή οημαία, ίίν ή βασίλισσα μοί προσέ- 
φερε, καί τά έλκυθρα έσημαιοστολίσϋησαν. 
Ήτο απαραίτητον νά λάβω φωτογραφικήν 
άνάμνησιν τών παραδόξων αύτών Χριστου
γέννων.

Τήν (> μ. μ-, καθ’ίίν στιγμήν έστρατο- 
πεδεύομεν, νέα γιΐ φαίνεται, άπό Νότου 
πρός Άνατολάς. Γήν εσπέραν ταύτην τό 
συμπόσιόν μας υπήρξε πολυτελέστατον !

Έν πρώτοις κατεβροχθίσαμεν ορεκτικόν 
έκ κρέατος πόνεϋ, πέμμικαν, καί δίπυρα.

γ\γ. ιιολον

Είτα ήΛθεν ή σειρά τοϋ πλακοΰντος συνο· 
δευθέντος ύπό μικροΰ ποτηριού οίνοπνεύ- 
μανος. Καί ϊνα μή ή σκιά τοΰ Λουκούλου 
μάς τοράξη, συνεπληρώθη τό δεΐπνον μας 
διά κακάου, σιγαρέττων καί κοχλιαρίου 
πνεύματος τής μέντας.

’Ιδού τό παν ! Ή προσεγγίζουσα άγια 
ημέρα έφαίνετο τόσον ποθητή διά τό εκτα
τόν τοϋ γεύματος! Ήδη παρήλθε καί τού 
το, έγνωρίζομεν δ’δ τι πολύς χρόνος ήθελε 
οιαρρεύσει μέχρις δτου έπαναληφθή ή τοι
αύτη πολυτέλεια.

Μέχρι τοϋ πόλου καί ακολούθως έκεϊθεν 
ϊνα φθάσωμεν είς τό αύτό σημεϊον, ένθα 
εύρισκόμεθα, ή άπόστασις ήτο 917 χιλιομ. 
καί δέν εΐχομεν τροφάς παρά δι’ ένα μή
να ! Νέα λοιπόν μείωσις τών μερίδων. Άπό 
τής επομένης ώρίσθησαν δι’ έκαστον άνά 
6 δίπυρα. Έν τήν πρωίαν, τρία τήν με
σημβρίαν καί δύο τήν εσπέραν. Ένταΰθα 
έγκαταλείπομεν παν δ, τι δέν μάς είνε άπα- 
ραιτήτως χρήσιμον "Οσον αφορά τόν ιμα
τισμόν, έφθάσαμεν τό τελευταϊον δριον. 
Ήτο λίαν κινδυνώδες νά έγκαταλείύωμεν 
μέρος τών έφοδίων μας, άλλ’ αί περιστά
σεις τό έπέβαλλον. Έδώ είς τήν έσχατιάν 
τοΰ κόσμου αί σκέφεις μας, ίδία τήν ήμέ- 
ραν ταύτην, ϊπταντο είς τήν πατρίδα μας, 
δπου τά προσφιλέστερα όντα.

★
* *

Τήν έπομένην, δταν μετά ΐΟωρον κόπω- 
σιν, έφάγομεν τάς πενιχροτάτας μερίδας 
μις, ένεϋυμήθημεν τό γεύμα τής προτε
ραίας καί μέ γέλωτας συνεπληρώσαμεν τό 
κενόν τής κοιλίας μας.
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Εξακολουθούν αί σφοδρά! χιονοθύελ
λα!. Καθ’ δλην την πρός τόν Πόλον πο
ρείαν μας ό άνεμος δέν έπαυσεν έκ δυσμών.

Άπό ήμέρας είς ήμέραν έξησθενούμεν, 
έξαντλουρενοι έκ τής έλλείψεως τροφών 
καϊ τών τρομερών κόπων.

Συνέπεια δέ τής ανεπαρκούς τροφής, ΐνα 
διατηρήσωμεν τήν θερμότητα τών σωμά
των, ύπεφέραμεν άπελπιστικώς ύπό τού 
ψύχους.
ΤΕΑΕΓΤΑΙΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΙΙΣ ΠΡΟΣ ΝΟΤΟΝ ΠΟΡΕΙΑΣ

Τήν 4 ’Ιανουάριου έγκατελείφαμεν μέ
ρος τών τροφών μας είς μέρος καταφανές, 
έφ’ ού ύψώσαμεν μαύρην σημαίαν, ΐνα έν 
τή έπανόδω μας τάς έπανεύρομεν. Ούτω 
Λλαττώθη τό φορτίον μας είς 31 χιλιόγρ. 
δι’έκαστον. Καί δμως έν τή έξασθενίσει 
έν ή ευρισκόμεθα μάς έφαίνοντο κοπιωδέ
στερα τών 87 χιλιογρ. ίίτινα μόλις πρό ο
λίγων εβδομάδων έσύρομεν.

6 ’Ιανουάριου. Πλάτος 88,°8. Θύελ
λα ισχυρότατη. Τήν νύκτα ό άνεμος αύ- 
ξάνει. ’Επί δύο κα’ι ήμίσειαν ήμέρας πνέει 
μέ ταχύτητα 110 —130 χιλιομ καθ ’ ώραν, 
τό δέ θερμόμετρον συχνάκις κατέρχεται 
μέχρι 39° υπό τό μηδέν.

'Η θέσις μας είνε δυάχερεστάτη. Αί πε
νιχρά! τροφαί μας έξαντλοϋνται, χωρίς νά 
δυνάμεθα καί νά προχωρήσωμεν. Πρός 
τούτο φοβούμεθα μήπως ή λαϊλαφ έξαφα- 
νίση τά έπί τής χιόνος ίχνη τής πορείας 
ήμών καί άνατρέύη τούς πασάλους.

Έν τοιαύτμ περιπτώσει πώς θά έπανεύ- 
ρωμεν τάς άποκριδείσας τροφός, έξ ών ή 
ζωή μας έξαρτάται;

Κατά τήν μακράν ταύτην φυλάκισιν, ή 
θερμοκρασία τοΰ έσωτερικοϋ τής σκηνής 
μας ούδόλως διαφέρει τής έξω. Καί διά 
τής οθόνης ή χιών είσδύει έν στροβίλοις. ΑΝ —ΠΡΙΝ. ΈονέΑτος Σάκλετον.

Ό Σάκλετον καταλαμβάνει τιϊν χώραν έν ύνόματι τοϋ Βαάιλέως, υψώνει τήν σημαίαν 
και τά μικοόν άπόάπαιίμα Αποδίδει τάς τιμάς.

Ουτω συχνάκις συμβαίνει φύξις τών πο
δών τινός, όπότε σπεύδομεν οί λοιποί είς 
βοήθειαν του, ί'να έπαναφέρωμεν τήν κυ
κλοφορίαν.

Κατά τάς απαίσιας αύτάς ώρας προσευ- 
χόμεθα όλοφύχως, ΐνα καταπαύσμ ή λαΐ- 
λαφ αύτη. Τήν 9 ’Ιανουάριου ό άνεμος κο
πάζει. Έξερχόμεθα τής δοκιμασίας ταύ
της καταβεβλημένοι. Ούδεμία πλέον αμφι
βολία ύπάρχει. Εφθάσαμεν είς τό έσχατον 
δριον τών δυνάμεων μας.

Τήν 2αν πρωινήν ώραν έγειρόμεθα καί 
τήν 4 άναχωρούμεν διά. τήν τελευταίαν 
πρός τόν Νότον προσπάθειαν, φέροντες 
μόνον τροφάς όλίγας, τά όργανα καί τήν 
σημαίαν τής βασιλίσσης.

Ότέ μέν τρέχοντες, ότέ δέ βαδίζοντες, 
συμπληρούμεν τήν πρός Νότον πορείαν 
μας Τήν 9 ώραν τής πρωίας έφθάσαμεν 
τήν 8S, 23 μοίραν Ν' πλάτους καί έστήάα- 
μεν τήν πολύτιμον σημαίαν. ’Ολίγον άν έ· 
προχωρούμεν, δέν θά έπανευρίσκομεν τάς 
έναποθηκευθείσας τροφάς. Ό Πόλος είνε έ
κεϊ, 179 χιλιόμετρα μακράν μόλις· άλλ’ 
είνε αδύνατον νά πατήσωμεν έπ’ αύτοΰ 1

ΙΙρό ήμών έκτείνεται ή απέραντος λευκή 
πεδιάς, έφ’ ής έπί τοσαύτας ήμέρας κατε- 
πονήθημεν. Διά τών ίσχυρατάτων διόπτρων 
μας δέ έπισκοπούμεν τόν όρίζοντα. Ούδέν 
ίχνος φαίνεται- Κατά πάσαν πιθανότητα ό 
Ν. Γεωγραφικός ΙΙόλος εύρίσκεται εΐς τό 
μέσον τής άπεράντου ταύτης- χώρας.

’Αφού λοιπόν έφωτογραφήθη ή μικρά ό- 
μάς πρό τής βασιλικής σημαίας, κολπου- 
μένης ύπό τού κατεφυγμένου πολικού άνε
μου, έλάβομεν κατοχήν τής Χώρας έν ό- 
νόματι τού βισιλέως. Καί παρευθύς είτα, 
ήρχίσαμεν τήν πρός Βορράν πορείαν μας !

5

Τείνων τάς παχείας του χεΐρας προς τδ πΰρ 
της εστίας, ό κ. Ροτουά έρωτα :

—Λοιπόν κυρία, εγκρίνετε τό συνοικεσιον 
αύτό ;

— Βεβαίως 1 τά οικόπεδα τοϋ κ. Πρεσίνη 
κεΐνται πλησίον τών ίδικών μας καί εχει πε- 
οιουσίαν όμοίαν τής ίδικής μας. 'Γι δύναται τις 
νά έπιθυμήση έπί πλέον ;

— Καί σεϊς, δεσποινίς Ματθίλδη, ώς πλέον 
ένδιζφερομένη, ποια εϊνε ή γνώμη σας ;

Καταπόρφυρος, όπως διατύπωση τήν γνώμην 
τής είς τό ζήτημα αύτό, ή νεανις ανύψωσε το 
νλυκύ της πρόσωπον φωτιζόμενου ύπό δυο γλαυ
κών οφθαλμών, μέχρι τής στιγμής ταύτης 
έπιμόνως τεταπεινομένον εΐς τήν εργασίαν της, 
άπαντά σαβζρώς πως και χλευζστικώς !

—Άφοΰ τά οικόπεδα τοΰ κ. Πρεσίνη εϊνε 
πλησίον τών ίδικών μας...

—Εξαίρετα, λέγει ό κ. Ροτουά, άνορθού- 
μενος, ύπάγω νά ειδοποιήσω τόν φίλον μου, 
άνυπόμονον νά μάθη τήν τύχην του.

Άναχωρήσαντος τοϋ γέροντος, αί δύο γυναί
κες είργάζοντο πρός στιγμήν σιωπηλά!, άσχο- 
λούμεναι είς τάς έργασίας των κατόπιν δμως 
ή κ. Ροτουά λέγει ολως σκεπτικώς πρός τήν 
θυγατέρα της :

—Ή α'ίτησις τοΰ ζ. Πρεσίνη δέν σ’ εν
θουσιάζει, μοϋ φαίνεται, κόρη μου ;

—Νομίζεις :
Πράγματι τό συνοικέσιον αύτό τής ήτο ολως 

άδιάφορον.
Ή μήτηρ της, άπησχολημένον έ'χουσα τό 

πνεΰμα είς τήν κατ’ ούσίαν ζωήν, τής είχε 
παραστήση τόν γάμον ώς πρέπουσαν συνέχειαν 
τής νεανικής της ζωής, είς τήν οποίαν άντί νά 
άσχολεϊται ώς τώρα, είς τά άνθη της, τόν 
κήπον και τά τοιαϋτα, νά έλάμβανε τήν έπα- 
γρύπνησιν τής οικίας, τήν φροντίδα τής εγγά
μου ζωής, μέ θαλαμηπόλους, ύπηρετρ'.ας κτλ : 
Κατά τάς ιδέας της, ό γάμος ούτος ήτο μια 
αύ'ξησις οίκοπεδικής περιουσίας—καί τίποτε 
άλλο έπί πλέον.

Άλλ’ ή εύαίσθητος καί αίσθηματικωτέρας 
άναπτύξεως Ματθίλδη, έπεθύμει είς τόν γάμον 
άλλο τί ή τής αύξήσεως τής περιουσίας.

—Είς έμέ, όταν μοί άνήγγειλαν τούς άρρα- 

βώνας μου μετά τοΰ πατρός σου, ήμην κατεν- 
θουσιασμένη, έπεϊπεν ή κ. Ροτουά.

— Έγνωρίζεσθε περισσότερον, παρά οτι δέν 
γνωρίζω τόν κ. Πρεσίνη έγώ.

—Δέν τόν είχα ίδεϊ διόλου.
—ΓΙόθεν λοιπόν ή'ρχετο ή χαρά σου ;
—Ή εύχαρίστησις νά γίνω κυρία, νά διευ

θύνω τήν έπαυλίν μου.
Άφοΰ έμειδίασεν ή νεάνις άπεκρίθη :
—Ευρίσκω τόν κ. Πρεσίνη δλίγον παχύν... 

Δέν εινε κομψός. Θά έπροτίμων, έάν μέ έπρο- 
τίμα, τόν κ. Ροβέρτον Φρενές.

— Τόν Ροβέρτον Φρενές ! εκφωνεί ή μήτηρ 
παρωργισμένη. Αστειεύεσαι ; ένα παιδί ποΰ 
δέν έχει παρά μίαν μικράν οικίαν !

Έννοοϋσα όλην τήν σπουδαιότητα τής ύπο- 
θέσεως ή Ματθίλδη άνεστέναξεν έκ νέου ;

—Αληθώς, δέν έχει παρά μικράν τινα οι
κίαν.

Αί δύο γυναίκες δεν ώμίλουν πλέον καϊ ή με
γάλη αίθουσα περιήλθεν είς σιγήν.

>-<

Ύπό τήν δενδροστοιχίαν τοϋ μεγάλου πάρ
κου, σκιεροϋ καί δροσεροϋ, ήμέραν τινά έλα
φρώς ή Ματθίλδη έπροχώρει. Πλησίον της, ό 
Ροβέοτος Φρενές πεοιεπάτες μέ τό ύφος θλιβε
ρόν. Άφοΰ δέ διά τής ράβδου του έσεισε με
ρικά φύλλα δένδρου, ήρώτησε :

—Λοιπόν, νυμφεύεσθε τόν κ. Πρεσίνη ;
—Μάλιστα, έντός όκτώ ημερών.
—Είσθε εύτυχής ;
—Μία νεάνις εϊνε πάντοτε εύτυχής, όταν 

νυμφεύεται.
—Ά ! ειπεν άπλώς.
Ή έπιφώνησις όμως αύτη είχε κάτι τό 

θλιβερόν, ώστε ή Ματθίλδη τόν παρετήρησεν 
έκπληκτος. Τότε ό Ροβέρτος σμιλών σχεδόν 
κατ’ ιδίαν, έξηκολούθησεν :

—Τοιουτοτρόπως, προσχεδιάζει τις σχέδια 
διά τό μέλλον', τά όποια ένθουσιάζουν τήν 
καρδίαν, τήν οποίαν πληροΰν μέ έλπιδας, καί 
κατόπιν φεΰ ! μένει έκεΐ, άπολιθωμένος αίφνης 
και συντετριμμένος ! , , ,

Ή Ματθίλδη προσεπάθησε νά γελάση, αμή
χανος, προαισθανομένη,οτι έπρόκειτο δι’ αύτην.
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—Ή μεγάλη δυστυχία! "Οταν ένα όνειρον 
δέν πραγματοποιείται, ονειρεύονται τις άλλο.

—Γελάτε καί είνε ή εύτυχία τής ύπάρξεώς 
μου, ήτις κατασυντρίβεται!

Ή φωνή του ήτο τόσον συγκεκινημένη, ώστε 
παρά τήν θέλησίς της ή Ματθίλδη έψέλισεν;

—Δυστυχή φίλε!
Ένθαρυνθεΐς έκ τής έλεήμονος ταύτης λέ- 

ξεως καί λαμ,βάνων νευρικώς τόν βραχίονα της, 
τή είπε παραφερόμενος:

— Ώνειρεύθην, έγώ οστις σάς έλάτρευον, ώς 
καμμία άλλη δέν έλατρεύθη οίτως. Είχα κάμει 
ατελεύτητα σχέδια μέλλοντος! Καί έτελείωσαν 
ολα αύτά πλέον ! Έντός οκτώ ήμερων Οά νυμ- 
φευθήτε άλλον!...

—Διατί δέν μοϋ είπατε ποτέ τίποτε;
—Δέν έτόλμων, έφοβούμην καί άφινα πάν

τοτε διά τήν έπαύριον.
—Τί νά σοΰ κάμω, είναι αργά.
—Είνε άογά!έπανέλαβεν ό Ροβέρτο; ώς ηχώ.
Κατόπιν, θέλων νά συγκρατηθή, σταθερότε

ρος έξηκολούθησεν;
—"Ηλθον σήμερον νά σάς αποχαιρετή-ω:
— Διατί Οά φύγετε; τω λέγει βραδέως.
—Δέν θά δυνηθώ νά παρευρεθώ είς τήν ευ

τυχίαν τοΰ άλλου.... Μακράν ή λύπη ίσως μοΰ 
φανή δλιγώτερον σκληρά. Χαίρετε, δεσποινίς 
Ματθίλδη, χαίρετε.... Καί έάν ποτέ, είς τήν 
νέαν ζωήν, ήτι; αρχίζει δι ’ ύμάς,έχετε άνάγ- 
κην ένός φίλου, οπού καί άν είσθε ζητήσατέ με 
καί θά έλθω.

Φιλοστόργως ή νεάνις προσέφερεν τήν χεΐρα 
της είς τόν νέον.

—Σάς ευχαριστώ, τώ λέγει, δέν Οά τό λη
σμονήσω.

Ή λεπτή αύτη χειρ, πιπτομένη εί; τήν ίδι- 
κήν του, έπροζένησεν εί; τόν Ροβέρτον ηλεκτρι
κόν κλονισμόν, καί μή σκεπτόμενο; πλέον ένηγ- 
καλίσθη τήν νεάνιδα περιπζθώς.

—Ματθίλδη, λέγε διατί, δέν μέ αγαπάτε;
Ζαλισμένη, ή Ματθίλδη έκλεισεν τοΰ; οφ

θαλμού;, τρέμουσα. Αίφνης όμως, συνζθροίζουσα 
τάς αισθήσεις τη;, έξαλλος νά φανή τόσον αδύ
νατος εί; τάς άγκάλας τοϋ νεανίου, έτρκβίχθη 
καί άνευ λέξεως, άνευ βλέμματος, τρέχουσα, 
παλινδρόμησεν.

Σκοτισμένος έκ τής φυγής τη; καί τή; αύ- 
θαδεία; του, ό Ροβέρτος τήν παρετήρει τρέχου- 
σαν. Κατόπιν, μέλας πέπλος έκάλυψε τούς οφ
θαλμούς του.

Έτελείωσε! δέν θά τήν έβλεπε πλέον!
Συντετριμμένο; δέ έκ τής απελπισίας, έπε

σε γονυκλινή;, κλέων σπκσμοδικώς.
"Οτε έκείνη εύρίσκετο εί; τά; παρκμονά; 

τοΰ γάμου τη;, ό Ροβέρτο; έτόλμησε νά τή έκ- 
μυστηρευθή άνωφελώς.

Καί ό έναγκαλισμός του τή έφάνη έξαιρέ- 
τως γλυκύς καί συγκινητικός.

Ό ούρανός άμυδρός, αύλακωτό; έκ χρώμα
τος ροδοχρόου, έσκοτίνιασεν αίφνης.

Μέ τάς χείρας εσταυρωμένα;, τούς οφθαλ
μού; πλήρεις δακρύων, ή Ματθίλδη έζήτει μέ
σον νά έπανορθώση τό λάθος τη; καί έσκέφθη, 
οτι θά τό έξηγόραζεν, όπόταν ό μνηστήο της, 
θά τή έκαμνε νά λησμονήσγ τήν ένθύμησιν τής 
συγκινητικής έκείνη; συνομιλίας τοΰ αάλλου» 
λέγων αύτή παρόμοιας τρυφερά; λέξεις.

Καί εύρίσκουσα ολίγον θάρρος είς αύτήν τήν 
έλπίδα τή ; συγγνώμης, έκλεισε τό παράθυρον 
καί δρομέως κατήλθεν.

— Έπί τέλους, ιδού σε, έφώνησεν ή μήτηρ 
της βλέπουσα νά εισέρχεται ή κόρη της είς τήν 
αίθουσαν, ό μνηστήρ σου σέ αναζητεί.

"Ολως χαρίεσσα, ή νεάνις έπλησίασεν τόν 
μνηστήρα της, οστις προσεκτικώς παρετήρει τά 
πολύτιμα δώρα, τά ευρισκόμενα έπί τής τρα
πέζης.

— ’Αληθώς έθρηνεΐτε τήν άπουσίαν μου ;
— Ναί, αγαπητή μικρά; ή'θελα νά σάς δεί

ξω τήν ώραίκν αύτήν άργυράν καφετιέραν. Δέν 
ευρίσκετε,οτι είνε ωραία ;

Μορφάζουσζ ολίγον, άπήντησεν άνευ ένθου- 
σιαμοΰ;

— Δέν εϊνε καί άσχημη.
— Θζυμασία! έφώνησεν ό μνηστήρ, κοστί

ζει πεντήκοντα λουδοβίκια.
Πλησιάζουσα, ή Ματθίλδη προσέφερε τόν 

βραχίονα τη; καί πιεζομένη έλαφρώς πρός αύ
τόν, τω λέγει:

— Αύτά εινε ολα όσα ήθέλατε νά μοΰ εί- 
"ήτε;

Ό κ. ΙΙρεσίνης έστρεψεν, ολίγον τήν κεφα
λήν του.

— Είμαι πολύ εύχαριστημένος, οπού σας 
βλέπω, τή προσθέτει.

— Μόνον αύτά;
Έδίστασε εκείνος καί κατόπιν τή άπαντή:
— Ναί, πρός στιγμήν.
— Έάν άκόμη έ'χετε νά μοΰ έμπιστευθήτε, 

έλθετε μετ’ έμοΰ εί; τήν μικράν αύτήν γωνίαν.
[Ιζρζλαβοΰσζ αύτόν σχεδόν μέ δύναμιν, τόν 

ώδήγησεν εί; τό παράθυρον.
— ’Εμπρός, κύριε μνηστήρ μου, είπήτε μου 

οτι μέ άγαπάτε.
— Άλλά μέ τήν μεγαλειτέραν μου εύχαρί- 

στησιν, άξιέραστο; Ματθίλδη.
Κατόπιν κτυπών τάς χείρας’.
—"Οχι, όχι! τή λέγει.
Ή νεάνι; έξεπλάγη σφοδρά.
—Πώς, όχι; τόν έρωτά.
—Τι αφηρημένο;, οπού είμαι! Έλησμόνησα, 

τή λέγει, κυριολεκτικούς νά σά; γνωστοποιήσω, 
οτι πλησιάζομεν εί; τά; έκλογάς τοΰ γενίκοΰ 
συμβουλίου. Τά ύπάρχοντα μας ηνωμένα, μέ κα
θιστούν τόν μεγαλείτερον ιδιοκτήτην τοΰ τό
που μας.

I

—Καλλίτερου, άπήντησεν αυτή άδιαφόρως. 
Και κατόπιν,

Έξακολουθών τήν ιδέαν του, τή είπεν:
— Άφοΰ γίνω σύμβουλος, διατί νά μή πα- 

ρουσιασθώ είς τάς νομοθετικής έκλογάς; Θά ει- 
σθε ύπερήφανος άληθώς νά γίνετε σύζυγος έ
νός βουλευτοΰ; Τί λέγετε;

— Θά ήμην ιδίως υπερήφανος νά έχω τήν 
αγάπην σας, τώ άπήντησεν αΰτη.

—Καί μιάν φοράν βουλευτή;, τις οϊδε.... 
ίσως μιάν ημέραν καί ύπουργός!

Άφήνουσα αύτόν τότε βιαίως, ή Ματθίλδη, 
τώ λέγει μετ’ άποστροφής:

—Σάς τό εύχομαι καί φεύγει.
Είς τό άλλο άκρον τής αίθούσης, έστολισμέ- 

νον έκ παλαιών παραπετασμάτων, ή Ματθίλδη 
έξηπλώθη έπί τίνος άνακλίντρου μέ έστραμένην 
τήν πλάτην πρός τό παράθυρον.

>♦<

Δέν τήνήγάπα, τό πράγμα τή έφαίνετο προ
φανές.

Μία άγαπώσα καρδία άποσπάται πάσης άλ
λης ύλικής άσχολήσεως καί πετά ύψηλά, ακα
τάδεκτος φιλοδοξίας, διά νά ζή μέ τό δνειρον 
τοΰ έρωτός της.

Ό κ. ΙΊρεσίνη έκαμεν απλώς πράξιν, τής ό
ποιας ή γυνή ήτο τό άναπόφεκτον βάρος. Ήτο 
βεβαία. Διότι δέν ήγνόει πλέον τόν έρωτα, άπό 
τής έκμυστηρεύσεω; τοΰ Ροβέρτου.

"Α! δέν τή εΐχεν όμιλήσγ ούτε διά πλούτη, 
ούτε διά δόξαν, αύτός: δέν εΐχεν είμή μίαν 
σκέψιν, μία1- θέλησιν; νά τή εϊπγ,, οτι τήν α
γαπά καί τήν αγαπά μέχρι θανάτου!

—Τί έχετε, Μζτθίλθη; έρωτά ό κ. ΙΙρεσίνη 
πλησιάζων· διατί δέ μάς έγκαταλείψατε τοιου
τοτρόπως.

Συγκρατοΰσα τά δάκρυα της, λυσσαλέα, έ 
κείνη άπήντησεν:

—Είμαι άσθενής....
— Αληθώς! Α! τί οχληρόν.
Έπλησίζσε τήν κ. Ροτουά, ήτις κζτεγίνετο 

νά πλέκή, όπως μή διζταράξγι τούς ερωτευμέ
νους, ώς τούς άπεκάλει καί τή είπεν:

—Κυρία, ή κύρη σας ασθενεί.
Ή μήτηρ ήγέρθη άμέσως, σπεύδουσα πρός 

τήν Μζτθίλδην.
—“Αχ. Θεέ μου! ή κόρη μου άσθενής!... 

"Αμέσως τόν ιατρόν!
Καθώς ό κ. Πρεσίνη έδιστζζεν, ή Ματθίλδη 

τώ λέγει ξηρώς:
— Ναί, κύριε, πηγαίνετε άμέσως: απορώ, 

πώς, πρέπει νά σάς παρακαλέσωμεν;
Ό μνηστήρ έγεινεν άφαντος πρό; άνεύρεσιν 

ίατροΰ, κζί ή κυρία Ροτουά λαμβάνουσα τάς 
χείρας τή; θυγατρός της,έρωτά αύτήν, τρέμουσα: 

—Τί έχεις; ποΰ υποφέρεις;
—"Εχω, είπεν ή νεάνις, ότι έάν ό κ. 11ρε- 

σίνη έμενεν άκόμη έν λεπτόν, θά είχα τά νεϋρα 
μου.

"Ολως έπτοημένη, μέ τούς οφθαλμούς πλή
ρης έρωτήσεων, ή κ. Ροτουά έζήτει νά μάθη τι 
τρέχει,

—Τί λέγεις; τήν έρωτά.
—Λέγω, οτι θά είχα τά νεΰρα μου;
—Άλλά, κόρη μου, είσαι παράφρων!...λη

σμονείς, οτι όμιλείς περί τοΰ μνηστήρας σου;
—Μνηστήρ, οστις δέν θά γίνγ ποτέ σύζυγός 

μου.
— Άλλά, όλα είνε έτοιμα, αί προσκλήσεις 

έστάλησαν ή νυμφική σου έσθής ετοιμάζεται.
—Τί μ’ ένδιαφέρει, όταν πρόκειται διά τήν 

εύτυχίαν τής ζωής μου;
— Έπί τέλους, τί συνέβη; τί έχετε μεταξύ 

σ<Χς; , , ■ . ·γ
—Δέν μέ αγαπά, λόγος άρκετος, νομίζω.
—11ώς τό γνωρίζεις; ό κ. ΙΙρεσίνη σοΰ προ

σέφερεν τόσα δώρα, σοΰ στέλλει καθημερινώς 
έκ Παρισίων θαυμασίας άνθοδέσμα;.... Τί έπι- 
θυμεϊς περισσότερον;

—Αύτά δέν εϊνε έρως, διέκοψεν άποτόμως ή 
νεάνις μετά σφοδρότητος. Ό έρως εϊνε αίσθημα, 
τόσον δυνατόν, τόσον δεσποτικόν, τό όποίον σε 
κυριεύει, τόν όποιον σέ κάμνει νά μή έχγ,ς είμή 
μίαν μόνην σκέψιν, μίαν εικόνα είς τήν καρδίαν: 
τήν τής άγαπητής ύπάρξεως.

’Ιδού ό έρως! Αϊ, λοιπόν, ό κ. Ιΐρισίνη δέν 
αισθάνεται τίποτε άπό αύτά δι’ έμέ. "Οταν 
τόν έρωτώ, έάν μέ αγαπά, μοΰ άπαντά, οτι 
θέλει νά γίν/ι βουλευτής.

Κατατεθλιμένη ή κυρία Ροτουά, τή λέγει’.
—Δίκαιε Θεέ, κόρη μου, πώς δύνασαι νά ό- 

μιλή; οΰτω;; είς ποιον βδελυρόν βιβλίον άνεγνω- 
σες τοιαϋτα πράγματα;

—Είς τήν καρδίαν μου, μήτερ μου καί είς 
τήν του Ροβέρτου Φρενές, τό όποιον άγαπώ!.

Ή κ. Ροτουά έγερθεΐσα, άνεφώνησεν :
— ’Αγαπά; τόν κ. Φρενέ; ; .. ’Αλλ ’ είσαι πζ- 

ράφοων,.,Δέν έχει παρά μικράν τινα οικίαν. Κζί 
διατί δέν ώμίλησες ποτέ περί αύτοΰ ;

— Διότι ή αγάπη μου χρονολογείται πρό 
μια; ώρας.

Καί μέ φωνήν συγκεκινημένην διηγήθη τήν 
εξομολόγησή τοϋ Ροβέρτου.

— Ήθέλησα, είπεν, νά ύπερασπισθώ τής 
έπιρροής, ήν έξασκεϊ έπ’ έμοϋ ή γλυκεία έκείνη 
τρυφερότης, άκούουσζ τάς ίδιας τρυφεράς φρά
σεις άπό τοϋ στόματος τοΰ κ. ΙΙρεσίνη, άλλα 
δέν ήξευρε νά τάς εΐπν), διότι ή καρδία του 
δέν τάς ένέπνεεν. Αύτό αρκεί. ΙΙοτέ, ποτέ δεν 
θά γείνω σύζυγος του,

— Ά! Θεέ μου, όποια δυστυχία. Ουδέποτε 
εϊ; τήν ζωήν μου ήκουσα νά όμιλοΰν τοιουτο
τρόπως ! Τί νά τοΰ είπω, τώρα, είς τόν μνη
στήρα σου;

—"Ο,τι θέλεις. "Οτι είσήλθον είς τό δωμά-
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τιόν μου έτι μάλλον αδιάθετος καί αϋριον θά 
σκεφθώμεν. Καί ήγέρθη :

— Θά ύπάγω ολίγον είς τό πάρκον, μέχρις 
οτου'άναχωρήση- δέν δύναμαι νά μείνω έδώ, 
προσεθηκε. Και ή νεανις έσιώπησεν, χωρίς ή 
μήτηρ της νά δυνηθ·η ν ’ άπαντήση.

>·<
’Ολίγον τεταραγμένη έκ της συνεχείας τών 

συμβεβηκότων τούτων καί πεοιτετυλιγμένη μέ 
έπανωφόοιον, ή Ματθίλδη διηυθύνθη πρός τήν 
δενδ ροστοιχίαν, σκοτεινήν ήδη καταστάσαν, οτε 
αίφνης άνήρ τις ένεφανίσθη έμπροσθεν της.

Πριν ή προφθάση δέ νά φωνάξη έκ τής έκ- 
πλήξεως καί τοΰ τρόμου, ούτος έψέλλισε :

— Μή φωνάξετε, δεσποινίς, είμαι ό Ροβέρ
τος Φρενές.

— Σείς, είς τό πάρκον μας, κατ’ αύτήν τήν 
ώραν;

Άλλ ’ έκεΐνος έξηκολούθησε δειλώς :
— Ηλθον μέ τήν έλπίδα νά σας έπανίδω 

διά τελευταίαν φοράν· αϋριον, ώς σας είπον, α
ναχωρώ διά παντός.

Αύτη τεταραγμένη άπήντησεν χαριέντως καί 
άκουσίως έαυτής:

— Λοιπόν, θέλετε νά μέ έγκαταλείύετε ;
— Θέλω απλώς, ή απελπισία μου νά μέ 

φονεύση μακράν, δπως τό τέλος μου μή λύπηση 
τήν ευτυχίαν σας.

Στιγμάς τινας κατά τάς όποίας περιεπάτουν 
ό είς πλησίον τοϋ άλλου έπί τής λεπτής άμ
μου, ούτος έξηκολούθησεν :

— Άφοΰ έχω τήν εύτυχίαν νά σάς συναν
τήσω πάλιν, θέλω νά σάς ζητήσω συγγνώμην 
διά κλοπήν τινα, τήν οποίαν διέπραξα.

— Κλοπήν διεπράξατε;
— Έπί τής τραπέζης, οπού ήσαν τά γα

μήλια δώρα σας, ύπήρχε μία φωτογραφία σας, 
τήν οποίαν άφηρεσα !

— ’Ώ ! κύριε ! τί έκάματε ;
— Είνε απρεπές, τό γνωρίζω, άλλά έκεΐ Ο

που θά ύπάγω, ήθελα νά έχω κάτι ίδικόν σας.
— Ήδύνασθε νά μέ έκθέσητε ουτω.
Βλέπων ό νέος, οτι αΰτη δέν παρωργίζετο, 

καί μέ χαράν άπερίγραπτον, έψέλισεν :
— Ώ ! σάς εύχαριστώ, σάς ευχαριστώ, άφοΰ 

μοϋ έπιτρέπετε νά τήν κρατήσω.
Ή Ματθίλδη πριν ή τοΰ άπαντήση, ήγειρε 

τήν κεφαλήν.
Ή νύζ εϊχενήδη έλθει, ό δέ ούρανός έπανε- 

λάμβανε τήν άπέραντόν του γλυκύτητα καί ήτο 
χρώματος κυανοϋ έστολισμένος δι’ αστέρων.

Καί θαυμάζουσα τά φλογερά άστρα, τη έφά- 
νη, δτι αί λάμπουσαι χρυσαύγειαί του τήν συνε- 
βούλευον νά αγαπά έκεΐνον, δστις τήν ήγάπα. 
Τότε συγκεκινημένη καί μέ δάκρυα έπί τών ό
φθαλμών, έψέλλισε προτείνουσα αύτώ τήν χεΐρα:

— Κοάτησέ την καί μή άναχωρεϊς. 
(Μετάφρασις) Αντιγόνη II.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΊ ΠΑΙΓΝΙΟΗ ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ
Ο ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΟΣ ΠΙΦΕΡ

£1. •αι παίγνιον φυσιολογικαιτατον καί δια- 
σκεδαοτικόν. Άποτελεϊται άπό λεπτήν πλάκα 
έβένου, ένός χιλιοστομέτρου πάχους και μεγέ
θους μεγάλου φύλλου χάρτου γραψίματος, έφ' 
ής προσκολλατε μικρόν τεμάχιον φύλλου κασ
σιτέρου, μεγέθους παιγνιοχάρτου καί οϋτως 
έχετε ήλεκτροφόρον έβειίτην, άναπτύσσοντα 
ηλεκτρισμόν μετ’ άξιοσημειώτου ευκολίας και

Χρήμα χρήμα
Πόσον τύπτεις ήδέως τά ώτα,

Διατί καί εί; σέ
Νά μή στρέφουν τά νώτα !

Είσαι σύ ό Θεός
Τών φθαρτών μηχανών,

Είσαι σύ ό δοτήρ
Τών πολλών ήδονών.

Ρητορεύεις δαιμονίως 
Είς καρδίας πονηράς, 
Διαφθείρεις δέ ομοίως 
Πλάσεις φύσει άγαθάς

Θύεται είς τόν βωμόν σου 
Τιμή κόρη; άγαστής 
Κ’ ή καρδία θυσιάζει 
Τήν συνείδησιν αύτής.

"Ετι κ* έκ μιαροτέρας 
Κακουργίας τών άνθρωπων, 
ΙΊροερχόμενον, ώ χρήμα ! 
Όμιλεΐς άεί εύγλώττως.

Δίκαιον ισχυρότερου, 
Άλλά σύ δημιουργείς
Καί δυνάμεις πλαστουργείς !

Εύγενεΐς καί ωραίοι, 
Εύφυεϊς καί καλοί, 
Οί έσέ
’Ω χρυσέ !
Αφειδώς 

Δεξιώς
Τοΐς όμοίοις δωροΰνται.

Κ)πόλει 4 12)0'J.

όμοιάζοντα πρός~τόν διά ξυλίνου^δίσκου γνω
στόν κλασικόν ήλεκτροφόρον, τόν περιγραφό- 
μενον εις ιιπάσας τάς φυσικός τών γυμνα
σίων.

Θέτετε αυτόν ώς έχει έπι ξύλινης τραπέζης, 
καί τρίβετε διά τής χειρός σας, ανοικτής θέσης 
έπί τών δύο πλευρών έπανειλημμένως. Έάν 
ήδη Ανεγείρετε τόν έβειίτην διά τής Αριστερός 
χειρός καί πλησιάσητε τήν δεξιάν χεΐρα εις 
τόν έπι τοϋ έβενίτου προσκεκολλημένον κασ ■ 
σίτερον, θά παραχθώσι σπινθήρες μήκους 1 
έως 2 έκατοστομέτρων μήκους.

Έάν ήδη συμπληρώσητε τόν έξ έβένου ή- 
λεκτροφόρον σας τούτον διά τινων νευροσπά 
στων (πλαγγόνων) θά έκδηλωθώσι λίαν περι
έργως φαινόμενα ήλεκτρικά έλξεως καί άπώ- 
σεως. Ηλεκτρίσατε, ώς άνω, διά προστριβής 
τόν έξ έβένου δίσκον σας, θέσατε έπί τοΰ κασ
σιτέρου δύο τρεις έξ άκτέας (ν.ουφοξηλιάς) 
πλαγγόνας, ώς ιινωθι, προοαρμόζοντες έπι τοΰ 
κασσιτέρου καί έγείρατε τον δίσκον σας. Θά 
ίδήτε τότε μίαν πλαγγόνα νά έγείρη τάς χεΐ- 
ρας, άλλης νά άνορθώνται αί μετάξινοι τρίχες 
καί τρίτην έλαφροιέραν νά άνατινάσσεται μα
κράν μετά τών έξ άκτέας έπΐσης προοηρτημέ- 
νων σφαιριδίων. Μελετώντες τήν άνωθι ει
κόνα, προβαίνετε είς πιστήν έφαρμογήν.

Φ. II.

ΙΙώς επεξεργάζεται ή ΰελος.

Έάν θέλετε νά ρινίσητε τήν ΰελον, λάβετε 
έργαλεϊον τι, λιμόν ή σμίλην, ήν άφοΰ έμβα- 
πτίσητε έντός βενζίνης, κεκορεσμένης διά 
κάμφορας έπεξεργάζεσθε, ώς έπιθυμεϊτε τήν 
ΰελον, ριιίζοντες αυτήν, ώς νά ρινίζετε ξύλον. 
Δέον όμως άπό καιρού εις καιρόν νά μουσχεύ- 
ετε τό έργαλεϊον σας έντός τής άνωτέρω δια- 
λύσεως.

Τό αυτό Αποτέλεσμα έχετε, έάν έμ- 
βαπτίοητε τό έργαλεϊον σας έντός ύ- 
γροΰ τερεβενθίνης.

Όξείδωιϊις μετάλλινων όκευών
Μή καλύπτετε τά επιτραπέζια σκεύη 

μαχαιροπήρουνα καί παν άντικείμενον 
σιδηροΰν δΤ υφάσματος μαλλίνου ή 
λινοϋ, καθόσον δξειδοϋνται (σκωριά- 
ζουσι) καί βαθμηδόν καταστρέφονται, 
έπειδή τά μάλλινα καί τά λινά ύφά- 
οφατα Απορροφώσι τήν {υγρασίαν τής 
ατμόσφαιρας ευκόλως, άλλά καί ευκό
λως τήν άποβάλλουσι, μεταδίδοντα αυ
τήν εις τά πλησιέστερα σώματα.

Τό πετρέλαιον.
7’ό πετρέλαιον έκτος τών πολλών άλ

λων ευεργετικών ιδιοτήτων του έχει και τάς έξής: 
Φονεύει πάντα τά μικρόβια.
Έπαλειφόμενον έπί τοΰ δέρματος τών υ

ποδημάτων, καθιστά ταΰτα μαλακά, ώς νά ήσαν 
καινουργή.

Θεωρείται καταστρεπτικόν διά τους κόρεις, 
κορέους, έπαλειφομένων τών φωλεών αυτών.

Επίσης δέ Αποκαθαίρει έντελώς καί παν 
ύφασμα μάλλινον.

ΜΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΕΚΑΣΤΟΤΕ

Ζωμός δι’ άορώότονς
Κόπτετε ήμίσειαν όχάν κρέατος βοείου είς τεμάχια 

μικρά μεγέθους φουντουκιού καί θέσατε έντός φιάλης 
άνευ ΰδατος, ήν σφραγίζετε καλώς καί τοποθετείτε 
έντός χύτρας (κατσαρόλας) ήτις να έχη τόσον ύδωρ, 
ώστε νά καλύπτεται ή φιάλη καί άφϊνετε νά βράση 
μέ όλίγην πυράν έπί τρεις έως τέσσαρας ώρας. Οΰτω 
τό κρέας Οά χύση ζολον του τόν χυμόν, τόν ^όποιον 
άφοΰ κενώσητε έντός κυπέλλου, αλατίζετε καί δίδετε 
«ί'ς τον ασθενή. 'Αν θέλετε δέ προσθέτετε καί ολίγον 

τι κονιάκ.
'Ο ιατρός όας



i'J2 Η ΦΥΣΓΣ

ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

*0 κ. Δ.,.θέλων νά φανή εύάρεστος τ% κυρία 
Έλενη, έλαβε τόν μικρόν της έπΐ τών ώμων 
του καΐ τόν μετέφερεν οΰτω εντός τής αιθού
σης, μεθ’ δ τον ήρώτησεν :

— Αϊ, σ’ άρεσε, μικρέ μου, ή καβάλλα ;
— Ναι, πολύ, κύριε ’Αγησίλαε.
— ΙΙώ; σοΰ έφάνη ;
— ’Απαράλλακτα σαν τό γαϊδουράκι, οπού 

έκαβαλίκευσα χθες.

*0 κ. Κ.,.,κινών την κεφαλήν, έλεγεν άπελ- 
πιστικώς πρός την πολυμελή οίκογένειάν του, 
παραπονουμειην επί άνεπαρκεία άρτου:

— Καί δ μη γένοιτο, μέ τάς απεργία; οπού 
έβγαλαν, μα; κάμουν οι αρτοποιοί τοιαύτην, τί 
θά κάμωμεν από έλλειψιν άρτου ;

Καί η σύζυγο; έπεμβκίνουσα άποφασιστικώς:
— Τότε σοΟ ύποσχήμεθοε νά ζυμδνωμεν η

μείς, άρκεϊ νά μά; φέργ; άλευρον.

Μεταξύ δύο άπορούντων :
— “Εχεις χρήματα επάνω σου, Γιάννη;
— Δεν ξεύρεις, δτι δέν έχω, τί μ’ έρωτας ;
— Διά νά ησυχάσω, διότι κ* έγώ δέν έχω.

Ή κυρία- Ώστε θέλεις νά σέ πάρω ύπηρέ · 
τριαν ; Καΐ δέν μοϋ λέγεις, είσαι έξυπνη ; Ξε 
οει; πολλά ;

II υπηρέτρια. ΙΙώ; ; οσα θέλεις, κυρία, είμαι 
τετραπέρατη.

ΊΙ κυρία. "Α έτσι; δέν μοϋ κάνεις, έγώ 
ήθελα νά ησαι κουτή.

ΊΙ υπηρέτρια. Αί, κ’ αυτό γίνεται, όπως 
θέλεις, κάνω καί τή κουτή.

ΊΙ κυρία. Πήγαινε, πήγαινε, μέ περνά;.

Δύο σύζυγοι γυναίκες:
— Δέν μοΰ λέγεις, Ιωάννα, είναι καλός ό 

άνδρας σου ;
— “Α, διόλου, αγαπητή, μέ κακομεταχει

ρίζεται καί πολλάκις μέ δέρνει.
— Τί κρίμα νά μήν είναι καί ό δικός μου 

έτσι, θά έκαμνα και έγώ ο,τι ήθελα και θά δια
σκέδαζα.

Αί δύο φίλαι έν ώρα. βροχής:
— Δέν βλέπεις, Ειρήνη, ή Φωψώ έχει μιαν 

όμβρέλλα, δπου της πηγαίνει θαυμάσια.
— Ναι, τό βλέπω, ομοιάζει μέ τά σκαρ

πίνια τη; !

Δέιΐλωϋις
Ληξάση; τής σειράς τών Πνευματικών ’Α

σκήσεων τοΰ τρ. έτους καί τόμου διά τών έν τώ 
προηγ. τεύχει δημοσιευθέντων τοιούτων, δη · 
λοΰται τοΐ; ένδιαφερομένοις, οτι από τοΰ επο
μένου τεύχους θά δημοσιεύωνται αί λύσει; των 
μετά τών ονομάτων τών λυτών. ΓΙαρακαλοΰνται 
έπομένω; ν’ άποστείλωσι πάντες τό ταχύτερον 
τά; σχετικά; λύσεις.

ΊΙ ΔιενΟννόις

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ -φΓΣΕΩΣ,,

Μ X Τύνιδα Δελτάριον έλήφθη. Ένεκεν απου
σίας διευθυντοΰ έβράδυνεν ή άπάντησις, ήτις στέλλεται 
μετ’ολίγον.— Δ. Τ. Σοφάδες Νίαν άπόδειξιν σας 
έστείλχμεν, άναμε'νομεν έμβασμα.— Τ- Μ. καΐ Σ II. 
Τραγαίαν. Σας έστείλαμεν φυλ)ίδιον τής ·Φύσε- 
ως> άλλ’ είσέτι δέν μας άπηντήσατε — Ά. X- Τρί
καλα. Σας άπηντήσαμεν. — Γ. II. Σΰρον. ΙΙεριμέ- 
νομεν συντόμως άπάντησίν σας.— Ά. Β. Κάϊρον. 
Δελτάριον έλήφθη. "Εχει καλώς. Συμμορφούμεθα.— 
Ί. Τ. Κ έ ρτσ. ’Επιστολή έλήφθη. Φυλλάδια σας ά- 
πεστάλησαν — ΊΣ Αλεξάνδρειαν. ’Επιστολή 
έλήφθη, άλλ’ ένεκα απουσίας μας, άπαντώμεν προσε
χώς.— Β. Ν. Δ. Addis-Ababa. ’Επιστολή καΐ 
χρήματα έλήφθησαν. Εΰχαριστοΰμεν πολύ. Γράφομεν. 
— Δ. Γ. Καβάλλα. ’Επιστολή καΐ σύνδρομα! ελή- 
φθησαν. Εΰχαριστοΰμεν.— Ά. Ά. Σ ι κ ά γ ο ν. Επι
στολή καΐ έμβασμα έλήφθησαν. Εΰχαριστοΰαεν. Γρά
φομεν. - II. Φ Κ. Κ κλάμα ς. Δελτα'ριον έλήτθη. 
Σας άπεστιίλαμεν σχετικές άπ δείξεις. ’·>ναμένομεν 
νεωτέρας. — Έ. Β 11. "Λ δ ε ν. ’Επιστολή έλήφθη 
Λογαριασμός σας άπεστάλη — Δ II. Σάμον. Συν
δρομή σας έλήφθη Εΰχαριστοΰμεν — ΊΙ Κ Ά λ ε - 
ξάνδρειαν. Επιστολή έλήφθη. Άπηντήσαμεν 
Βραδύτης ένεκεν απουσίας εξωτερικόν.— Ά Δ. Χαρ
τούμ Ψυχολογική διάγνωσις έστάλη αμέσως — Ν. 
Γ. Κάϊρον Συνδρομή έλήφθη. Εΰχαριστοΰμεν. Ά- 
πόδειξις εστάλη — ’Λ. Σ. Νοβοροσίσκ, llx- 
ραγγελία σας έστάλη έπί συστάσει.

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΙΣ
Μεγάλην έκδούλευσιν θέλομεν παρέχει έφε- 

ξής τοΐς ιίμετέροις συνδρομηταϊς διά τής ά- 
ποκαλύήιεως παντί βουλομένω τής προσωπι
κής Ιδιότητάς του, ήτοι τοΰ χαρακτήρος του, 
προσόντων και έλαττωμάτων του, πρός μελέ
την καί όδηγίαν τών πράξεων του έν τώ πα- 
ρόντι και έν τώ μόλλοντι έπί τμ βάσει προσ
φάτου, εΐ δυνατόν, φωτογραφίας, άποστελλο- 
μένης ίιμϊν μετά σημειώσεως άκριδοΰς όπι
σθεν αυτής τού ονόματος, έπαγγέλματος, η
λικίας, γάμου καί τόπου διαμονής.

Πάσα άποστολή φωτογραφίας θέλει ituvo- 
δεύεσθαι καί ύπό 5 δραχμών, δΓ έξοδα τής 
σχετικής υπηρεσίας.

Έξήγηδις παντός ονείρου δρ. 3.
Ή ΔιεΰΟννόις


