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TO ΕΤΟΣ 1911 KAI ΑΙ ΠΡΟΡΡΗΣΕΙΣ ΜΑΣ

βς τβ τείχος τής / ης Ιανουάριου παρελθόν
τος Ετους έδημοσιεύσαμειι τάς προρρήσεις τής 
'γνωστής μάιπιδος de Thebes διά το έτος 1910, 
με τήν παρατήρησιν, ότι αύται κατά τό πλεϊ- 
στον ονσαι αόριστοι, διλημματικαί και έπαμφο- 
τερίζουσαι, ούδέν τό σαφές και δυνάμενον να 
ληφθή ύπό σοβαρόν έποψιν ήτο δυνατόν, ώς 
μή καθορίζουσαι τά σπουδαία γεγονότα, ά- 
τινα ήθελαν έξελιχθή κατά τό παρελθόν έτος, 
καθόσον εινε άναντίρρητον,ότι καθ έκαστου έτος 
συμβαίνουν πολλά έκτακτα καί απρόοπτα ανιι 
τήν ΰφήλιόν μας'ήναγκαξόμεθα δέν’ αναγράψω- 
μεν θετικώτερα τοιαΰτα έν τή «Φύσει·, όπως 
άποδείξωμευ ότι κατέχομεν επίσης και έν μείζονι 
ίσως ετι βαθμώ τήν ίδιαζουσαν ταύτην διορατι
κότητα, τοΰ προβλέπειν δηλονότι κάπως σαφέ
στερου τά συμβησόμενα- Καί τό απεδειξαμεν, 
προειπόντες τ’ ακόλουθα,άτινα δέν άναφέρονται 
έν ταίς προρρήσεσι τής πεφημισμένης μαντιδος 
καί ατΜ>α, ώς εϊκός έιτηλήθευσαι.

Μροείποαεν αυτολεξεί έν τώ τεύχει τής «Ί’ύ- 
σεως» τής 1ης ’Ιανουάριου 1910 τά εξής :

1 I Ό ερχόμενος κομήτης θά τρομάξη τόν κό
σμον καί θά yii’i] πολλάκις λόγος περί αύτοΰ. 
ΙΙολλά δέ γεγονότα σπουδαία φυσιολογικά θιί 
θεωρηθώσιν ώς επίδρασες αΰτοΰ.

’Επιτυχία πλήρης, καθοσον καί ο κομήτης 
έτρόμιιξε τόν κόσμοι· καί περί τών συνεπειών 
του έγραψε πολλά ό Εΰρ. Ρύπος.

2) 11 πολιτική τών πλείστ ιον Κρατών έσε- 
ται ταραχώδης, εγωιστική κιιι σκανδαλώδης και 
θά καταλήξη εις μεταλλαγήν μεγάλων άνδρών. 
Είς βασιλεύς θ’ αλλοφρονήση.

’Επιτυχία πλήρης επίσης. Mj
3) Είς αύιοκράτωρ θ’ άπέλθΐ] τοΰ ενεργού 

βασιλείου του καί έτερος ήγεμών θ’ ανατροπή.
Βλέπε γεγονότα 'Τουρκίας καί Πορτογαλίας.
4) II αρχή τοϋ έτους θιι συνοδευθή με φυ

σιολογικής αιτίας, ψύχη, βροχάς, πλημμύρας, 
θύελλας καί δυστυχήμτα.
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Πλύρ'/ς επιτυχία. ΙΙλημμύρα I Ιαρισίων κτλ.
5) Γό τέλος αύτοΰ εσεται ξηρόν κα'ι μέχρις 

ανομβρίας επιζήμιοι·. Κατά το τέλος θά ε/ο- 
μεν δύο μεγάλας κηδείας

Οντως ή βροχή εφέτος έβράδυνε κα 'ι έζημί- 
ωσε. Κηδεία Έδουάρδου καί βασιλέως I ·ελγίου. 
Ανακρίβεια μόνον φαίνεται είς τήν εποχήν 

αυτών·
6) Ιό θέρος εσεται δροσερόν. Τό πτητικόν 

βασιλείου θελει λάβει τοιαύτηυ ανάπτυξίν τότε, 
ίόστε θιί φέρ>) επιδημίαν είς τινα χώραν,

Η άκρίς κτλ.
7) Αί ήφαίστειολογικαί ταραχα) εσονται α

δύνατοι. Μόνον δέ έκ τίνος ηφαιστείου κοιμισμένου 
απο 329 ετών θιί έχωμεν σοβαράς ανησυχίας. 
Μέγα δέ τι υποχθονίου φρέαρ εξάτμιση δηλη
τηριώδεις ατμούς καί θα φοβήσι) τούς καταγι- 
νομένους εις τάς γεωλογικός καί μεταλλευτι
κός εργασίας. Χημικαι ανακαλύψεις πολλαί.

Επιτυχία πλήρης ΪΙφαίστιον Αίτνα. "Α
νοιγμα μέ ατμούς κλ. είς τό Τουρκεστάν ΊΙ 
χημεία όντως προώδευσεν Ψευδείς άδίμαντοι 
και ράδιου.

8) Ιρείς νέοι έφευρέται θ' άνακαλύψωσι 
τρία σπουδαία αντικείμενα, έπί τοΰ ζητήματος 
τής πτήσεως, τής μεταδόσεως τής σκέψεως 
καί τής έπιδρασεως τοΰ αιθέρας έξ άποστά- 
σεως τοΰ ηλεκτρισμού καί μαγνήτου.

Καί έδώ επιτυχία. Όρα πρόοδον αεροπλά
νου, τηλεγράφου λίαρκόνι καί νεωτερα πειρά
ματα πνευματισμού.

9) Αί ιατρικοί πρόοδοι θά παλινδρομήσωσι 
και θά σημειώσωσιυ αποτυχίας, διότι οί κατα- 
γιυόμενοι έξέφυγον τής αληθούς έρεύνης, 
καταγινόμενοι εις έδαφος πλάνης καί απάτης.

Και εδώ επιτυχία ΛΙιίσαι αί ανακαλύψεις κατά 
τής φθισεως. χολέρας, κλ. ώς καί αύτή τοΰ 
θϋθ μή δέν ελέγχονται ήδη έωλοι; ΊΙ δέ παθο
λογική ιατρική ουδέ βήμα έπροχώρησευ.

10) Αι αορατοι δυνάμεις θά γίνωσι κατά το 
1910 αντικείμενου σπουδαίου ενδιαφέροντος.

Και όντως αυται μεγαλως απησχολησιιν εφέ
τος τούς φυσιοδιφας.

11) Εν τινι μεγαλω κρατεί θα έκσπάσι/ έσω- 
τερικος αναβρασμός, οστις θά έπιφέρη αίματο 
χυσίαν.

Οριι εσχάτως γεγονότα ϊ’ωσσίας.
12) I’d μικρά έν γέιει Κράτη κατά τό έτος 

τούτο θα κινηθώσι πολύ,αλλά θα σιγήσωσι προ 
τοϋ χειμώνας.

Αληθέστατου, ώς συνέβη, ί'ια'/κανικιι κτλ.
13) 11 Αφρική και ή λίικρά ’Ασία θά γεν 

νηοωσι ζωηρά ζστήματα δι’ ένδιαφερούσας Δυ
νάμεις 11 δέ λεκάνη τής λΐεσογεϊου θα πρόκα- 
λέσι) ζωηρούς κίνδυνους κατά το 1919.

'Επιτυχία πλήρης—Ζητήματα ΙΙερσίας καί 
Εύφράτου, ’Αγγλία και Γερμανία καί οί κίνδυ 
V01 έκ τής Κρήτης.

12ς καθαρώς έμφαίνεται λοιπόν έκ τών ιίνωθι 
ή προρρησις τών σπουδαίοιν αυτών γεγονότων 
δέν περιείχετο εις τάς προρρήσεις τής κυρίας 
de Thebes, επομένως ταΰτα άποτελοΰσι πλήρη 
επιτυχίαν των ήμετέρων προρρήσεων, έξ ον έν- 
θαρρυνόμενοι προβαίυομεν είς τήν δημοσίευσιν 
τών τού 1911.

Καί τό έτος 1911 δεν θιί ύστερήση εις τήν 
άνάκυψιν γεγονότων, άτινα ό άνθρωπος δέν δύ- 
ναται νά προίόι), οτι θά τώ συμβώσιν γε
γονότων, ως έπί τό πλείστον άπορρεόντων έκ 
τής φυσικής συνεχούς έξελίξεως τών τε στοι
χείων τής φύσεως καί τών κοινωνικών συνθη
κών ύφ άς ζώμεν ώς καί τών ιΐτομικών μας 
παθών και ενεργειών καθόσον δέν παραδεχό- 
μεθα, ότι είναι ποτέ δυνατόν ταΰτα ν' ιΐπορ ■ 
ρέωσιν έξ αστρολογικών, ηλιακών ή καί σελη
νιακών επιρροών και επιδράσεων, ώς μία καλή 
εσοδεία ή κακή έκ τής έπιδρασεως τών ηλια
κών ακτινών ή τού πολλοΰ ή ολίγου φωτός τής 
Σελήνης έν ώρΐ) νυκτός. Οί αστέρες, ό Ήλιος 
καίή σελήνη ονδεμίαν δύνανται ι· ι έχωσιν επιρ
ροήν έπί τών σιδηρ. τήςϊίαγδάτης,τής διαφωνίας 
μεταξύ "Αγγλων και 1 ερμανών, άλλ’ ούτε καί 
επι τής γεννήσεως και τού θανάτου τών μεγά
λων άνδρών, ώς πολλοί, σπουδαιολογούνε ες 
διά τής σπουδής τάχα τών αστέρων, ένασμενί- 
ζονται νά πιστεύωσι, καθόσον τότε θά ήδύναντο 
νά μάς είπωσιυ οι καταγινόμενοι ουτοι είς τήν 
αστρολογίαν κατά ποιας ώρας και στιγμάς πρέ
πει νά γεννώμεθα καί νά εκτιθέμεθα είς τήν έ- 
πίδρασιν τών ουρανίων σωμάτων, διά τήν μίαν 
ή τήν άλλην αιτίαν κτλ.

>—<
Διά τό έτος 1911 ημείς προβλέπομεν, ότι :
— 11 άτολμία καί ό φοβος τοΰ λήξαυτος 

έτους θά μετατραπή κατά τό ένεστώς 1911 εις 
τόλμην και γενναιότητα και αί ΰποτονθορύζουσαι 
αντιζηλίαι θα εκσπασωσι προς ιόφελειαι· τι- 
ΐ'ώυ καί βλάβην τών αλλωι·. 'Αγγλία καί Γερ
μανία, έν πρώτοις. θ' άναγκασθυύν νά διαλα- 
λησουυ, ευ συνεντεύξει τών ηγεμόνων αύτών, 
εκδηλούσαι τας θελήσεις και βλεψεις των μεθ’ 
ο θα κροιήση τό τηλεβόλου- θα έπακολουθήση 
Ευρωπαϊκόν Συνέδριου πρός καταπαυσιυ τής 
αιματοχυσίας καί ο χάρτης τής Ευρώπης.Α
σίας και Αφρική- θά μεταβληθή 11 Ι’ιοσσια 
Λί καρπωθή όφελη έκ τής εγγύς Ανατολής 
και τούτο θα έπιφέρι/ εϊτα άγγλο-ρωσσο-ιαπω
νικήν συμφωνίαν.

— Αυστυχώς καί έφέτος θά θρηνήσωμευ 
θανάτους μεγάλων, Αύτοκράτορες δύο θά έκλεί- 
ψουν τής γής και βασιλεύς θ’ άυαγκασθή 
να παραιτηθή τοΰ βασιλείου του. ΔΓ άλλου δέ 
τινα θά γίυη τόση αιματοχυσία, ώστε θά 
επέμβη ένεργώς μεγάλη τις Αύναμης άμεσω - 
τερον έυδιαφερομέυη.

— Τό άερόπλαυον τελειοποιηθήσεται ύπό 
νέου εφευρέτου καί ασφαλώς ή άεροπλο’ι'α κατά 
τό έτος τούτο θιί έγκαινιάση τά μεταξύ πόλεων 
καί κρατών έναέρια ταξείδια

— Δύο ηγεμόνες θά έγκαιυιάσωσι δΓ άλλη 
λοεπισκέψεως τά ταξείδια ταΰτα καί όλη ή 
ΰφήλιος θιί κροτή έξ ενθουσιασμού.

— Φυσιολογικά φαινόμενα καί απευκταία γε
γονότα έφέτος εσονται ασήμαντα καί ανευ πολ
λοΰ έυδιαφέροντος.

— Τό θέρος εσεται πολύ θαλπερόν μέ σει
σμούς συνήθεις. Τά θερινά κέντρα καί λουτρά 
θά έχουν έφέτος μεγάλην συρροήν κόσμου γενι
κώς μέ έπισκεψεις καί ηγεμόνων.

ΤΑ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΑ ΕΝ TH APXAIOTHTi
ΚΑΙ Η ΔΙ' ΥΠΝΩΤΙΣΜΟΥ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

(Συνέχεια καί τέλος)
Κατά του Άοιστοφάνην έν τφ Πλοΰτφ, γρα- 

η·αντα περί τού ζητήματος τής έγκοιμήοεως 
καί τής θείας έκδηλώοεως, τόν ιερέα τούτον 
οΰδείς ποτέ ήδυνήθη νά ΐδη Κατά τήν στιγμήν 
τής έγκοιμήοεως τοΰ ικέτου, λέγει <5 .Ίρισιο- 
φάνης, υ πρωθιερείς ά> ήρχετο έκ τής βαθείας 
κρύπτης τον πομπωδώς, ά>ς νά ήτο αυτός ον 
τος <5 ’Ασκληπιός, συνοδευόμενος υπό των με 
γαλοπρεπών αΰτοΰ δφεων κοι εύς έπί τό πολύ 
ΰπό τών θυγατέρων αΰτοΰ, τής ΙΊαιακείας καί 
Ίγιείας και ΰπό τών ΙΙυρφορούντων παίδων.

Τινές, Ιδίως οί άπιοτοΰντες πρός τίμ1 θείαν 
μεσολάβηοιν ισχυρίζονται, ότι τον Ιερέα τοΰεοι· 
ούύεί» έκ τιΰν πασχύντων ήδνντ]θη νά ΐδη πρό- 
τερον ότι αύτός όμως Ιγνώριζεν ήδη κάλ- 
λιστα τ»;ι· τι τόπο»· καί τίρ· γενομένην ΰπό τών 
βοηθών αύτοΰ διάγνωοιν τού ΰπό δοκιμασίαν 
διατελοΰντος καί πάσχοντος Ικέτου καί ότι κύ 
πτιον πλησίον τοϋ ώτός καί είς βαθυν λήθαργον 
ευρισκομένου, διά βροντώδους φωνής έν τώ 
βαθεΐ έκείνεο σκότει τής νυκτός καί ΰπό τήν 
έπίδρασιν τοΰ άκατανοήτου μυστηρίου μετέδιδεν 
αύτώ διά αυμβολικών καί μεμετρημένων λέ 
ξεων τήν συνταγήν τής θεραπείας του, Γ/ι· ό ει· 
εγκοιμήσει ή μάλλον έν ΰπνωτισμώ. ώς λέγομεν 
τ'ην σήμερον ίπανελάμβανεν μετά τιρ' δη'ύπνι· 
σίν του, μετά πεποιθήσεως. οτι τά 'ηκουσεν παρα 
τοΰ θεού.

Προσθέτουαι μάλιστα, ότι δ κοιμώμενος καί 
έν δοκιμασία ουτω διατελών, δσάκις έςνπνα 
πρό τού τέλους τής Ιεροτελεστίας ταύτης, ώς 
έλέγετο τότε. αΰτη. διέκρινεν έν τώ σκιόφωτι 
τής ίεράς κρύπτης τους σπινθηροβολούντας 
οφθαλμούς τών δρακόντων χαί έχων έτι εν-

— Αί έσοδείαι φυσικώις παντού εσονται ευ
χάριστοι, δηλαδι; μεγάλαι μέ ύψωμευας τιμάς. 
Ό δέ βάμβαξ τής Αίγύπτου σχετικώς μέ τήν 
έσοδείαν καί τάς τιμάς τής ‘Αμερικής θά είναι 
καθ' όλα έξαίρετος είς ποιότητα καί είς τιμήν. 
Οι δημητριακοί καρποί, επίσης, Ι’ωσσίας, Ρου
μανίας καί Βουλγαρίας καί πολλοί και καλοί 
εσονται. Τό έμπόριον έν γένει παντού Ικανό 
ποιηθήσηται.

— Εν ναυάγιον ύπερωκεανείου μέ απώλειαν 
άνδρών θιί συγκίνηση τόν κόσμον.

—Τά θέατρα θά έργασθοΰν έκτάκτως καλώς,
— Ή 'Ελλάς ίκανοποιηθήσηται έφέτος πολ- 

λαχώς,άλλά θά δοκιμάση σοβαράς συγκινήσεις.

αυλα είς τά ώτα αύτοΰ τά ιερά τοΰ θεοΰ ρή
ματα, έβλεπε τούτον άπερχόμενον ήρέμα, ώς 
διαλυομένην βαθμηδόν δπτασίαν τήν δ' ίπαύ· 
ριον έμενον εις τήν μνήμην αύτοΰ ώς ζωηρό
τατοι· δνειρον χαράς καί έλ.πΐδος καί τά έπανε- 
λάμβανε μετά περισσοτέρας φαντασίας είς τους 
περί αυτόν.

Ταΰτα δυνατόν νά ήνε εΰκολον νά λέγωνται, 
άλλά πολύ δύσκολον νά διατυπώνται καί πιστό- 
ποιώνται καί δι’ αύτό πάντες όσοι έγραφαν 
περί ’Ασκληπιείων καί τής λειτουργίας αύτών, 
μολονότι άπιστοϋντες καί άμφιβάλλοντες Λπε ■ 
σιώπησαν ή απλώς-τά περιέγραφαν Ιπαναλαμβά- 
νοντες τάς Αρχαίας εγκύρους οωζομένας περι- 
γραφάς ή είρωνεύθησαν τής μυστικής ταύτης 
καί ίεράς έπικοινωνίας, ούδε'ς όμως μετά τόλ- 
μης καί πεποιθήσεως ώς ήθέλομεν καί ώς θ 
άπήτει πάσα ειλικρινής καί εύτολμος πράξις, 
άνήρεσεν. άπέκρουσεν ί) άνέιρεφε τάς δοξα
σίας καί ιστορικός ταύτας παραδόσεις.

Τά άρχαϊα 'Ασκληπιεία ήσαν επίσημα, έξα 
κουοτά καί πεφημισμένα λειτουργοϋντα έν πόση 
ελευθερία καί άκριβεία τιμώμενα «αί σεβόμενα 
έ.ιί εκατονταετηρίδας καί χιλιετηρίδας, παρεΐχον 
πολυτίμους εκδουλεύσεις μεγάλος καί μικρός, 
ούδέποτε δώοαντα Αφορμήν νά χαρακτηρίσωσιν 
αύτά έπί Απάτη ή φενάκη Απορίας δε άξιον πώς 
τά τοιαΰτα ιδρύματα δέν έξητάσθησαν ετι άρ- 
μοδίως καί καταλλήλως και όμοιοτρόπως μετά 
τόλμης καί έπιστημονιεοΰ κύρους παρά των 
σοφών, (δία τό Αφορών είς τάς μετά τών θεών 
σχέσεις των ή ν’ Αποδείξωσιν οί Λντιφρονοΰν 
τες, ότι ούδέν τό υπερφυσικόν ένεϊχεν ή μυστικί) 
Ιεροτελεστία αύτών καί ούδαμώς μετεΰχον aj 

θείαι έκδηλώσεις. εΰμεθα βέβαιοι, δτι
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ΊΙ Uauuudia θ«<ίις τών Ασκληπιείων τάς Επίδαυρου·

οδδέποτε θά τολμήσωσι τούτο, διότι ίλλείπει 
αύτοϊς και τό κύρος τής αυθεντίας καί αί άπαι · 
τούμεναι γνώσεις.

Τα Ασκληπιεία. τα Μαντεία, τά ίλάοσονα 
καί μείζονα Ελευσίνια μυστήρια Ινεΐχον σΰν 
τώ μνοτηριώδει καί τό πραγματικόν. είς τήν 
παραδοχήν δέ τούτου Αγόμεθα εξ αυτής τής 
Ιστορίας τοΰ πνευματισμού καί ύπνωτισμοΰ, 
άπό τής Αρχής τής έξασκήσεως αύιών Από τών 
Αρχαιότατων χρόνων μέχρι τών ημερών μας. 
Τά ποικίλα σχετικά φαινόμενα κατά διαφόρους 
καιρούς, τά σύγχρονα πειράματα έν Ιταλία, 
Γαλλία, Αμερική κτλ. παρά τών ίπιστημόνων, 
πείθουσιν ήμάς. ΰτι υπάρχει θετικότης μεσολα- 
βήσεως θείας Ιδιότητος έν προκαλουμέναις πε 
ριοτάσεσι έοτιν οτε δε καί πρόθυμος συμμετοχή 
των είς τά Ανθρώπινα

Τό ζήτημα ήδη τούτο καθίσταται σαφές καί 
ώρισμένον. Δηλαδή υπάρχει πνευματική υπερ
κόσμιος ΰπόοτασις ή οΰ ; καί αν ύπάρχη. δύ
ναται νά έκδηλώοη δύναμιν καί θέλησιν έπί 
τών Ανθρωπίι ων ;

Πολλοί Ισχυρίζονται, ιδίως οί ύλισταί. διι 
έκτος τής φυσικής δρατή, δυνάμεως. ούδεμία 
{•περφυσική δύιαμις ιδίως πνευματική ύπάρχει, 
έτεροι δτι καί αν ύπάρχη, δέν είναι δυνατόν νά 
έρχεται είς συνάφειαν μετά τών Ανθρώπων καί 
οϊ Αλλοι δτι κάλλιστα υπάρχει καί φέρουν ώς 
παράδειγμα άπειρα σχετικά φαινόμενα Από 
καταβολής κόσμου μέχρι σήμερον.

Εέμιϋα ύπέρ τούτων.
Χωρίς ν’ Ανατρίξωμιν εις παλαιό τοιαΰτα 

παραδείγματα καί φαινόμενα Ιρχόμεθα κατ’ ευ
θείαν είς τά σύγχρονα γεγονότα. Πανταχόθεν 
μας Αγγέλλεται έξ αυθεντικών ιδίως πηγών, δτι 
διά τοΰ πνευματισμού καί ύπνωτισμοΰ κατορ - 
θοΰται συνεννόησις μετά πνευμάτων καί δή 
μετά ώρισμένων προϋπαρξάντων έν τή γή μας 
Ανθρώπων, δτι έμφανίσεις αύτών πολλάκις διε- 
νεργοΰνται καί δτι ένσωματώσεις κοί δμιλίαι μετ’ 
αυτών δύνανται ευκόλως νά έπιτευχθοΰν- "Οτι 
επίσης χειραφίαι καί έπαφάι ήμών μετ' αυτών 
γενόμεναι πολλάκις. Απέδειξαν τήν πραγματικήν 
υλοποίηοιν τών πνευμάτων καί δτι Ανήρ ή γυνή 
περιερχόμενοι είς ΰπνωσιν κατ' έπίδρασιν καί κατά 
θέλησιν έτέρου Ατόμου έπιβάλλοντος, έκτελοΰσι 
διάφορα περίεργα φαινόμενα ένφ δέν αισθάνονται 
ήτοι γρ ίφοι σι καί δμιλ.οΰσι είς γλώσσας, δς ά- 
γνοσΰσι. ζωγραφίζουσι κάλλιστα καί παίζουσιν 
όργανα μουσικά, χωρίς νιι γνωρίζωοι καί Απο
φαίνονται περί διαφόρων σπουδαίων ζητημάτων, 
ιατρικών, φιλοσοφικών κτλ. 7α διενεργονντα 
πρόσωπα ταΰτα. ώς γνωστόν, καλοΰμεν ήδη 
πνευματητάς καί υπνωτωτάς. δηλ τους έπι- 
βάλλοντας, μεσάζοντος δέ ή ύποβαλλομένους 
τούς χρησιμεύοντας είς τά πνεύματα ώς δρ
γανα εις τάς μετά τών Ανθρώπων έπικοινω ■ 
νιας των.

Ταΰτα έπιμαρτυροΰσιν άπειροι αυθεντικά! 
πληρ^φορίαι καί διαβεβαιεδσεις Αξιόπιστων προσ
ώπων καί έπισήμων πεπαιδευμένων Ανδρών.

Απέναντι δέ τής αυθεντίας τών Ανωτέρω γε
γονότων καί πληροφοριών, πώς είναι δυνατόν 
ν’ Αμφιβάλλη τις πλέον περί τοϋ κύρους αυτών;

Καί άφοΰ τήν σήμερον έναργώς Αποδείκνυται. 
δτι μετά τήν έγκοίμησιν τιιός πάσχοντος ή οΰ. 
έάν ζητηθή παρά τοΰ προσκαλουμένου πνεύμα
τος (θεοΰ άλλοτε καλούμένουί ή σύνδρομό] του 
πρός Αποκατάστασιν τής υγείας του δίδεται 
αΰτη μετά πάσης λεπτοιιε 
ρείας καί προθυμίας, μεθ' 
δλων τών μέσων τής θε
ραπείας του, καί Επιτυγχά
νεται. διατί ν’ Αμφιβάλλω 
μεν ήμέΐς καί ν' Αποκρού - 
ωμεν τό γεγονός; ’Αφοΰ δέ 
έχομεν προφανώς τήν Από- 
δειξιν καί αύθεντικεϋς τ(> κύ
ρος τής λειτουργίας τών 
Αρχαίων ’Ασκληπιείων. α ■ 
τινα διά τοΰ μέσου ιδίως 
τούτου ίπετύγχανον τήν θε
ραπείαν σπουδαίων νόσων 
τών πρός ί’ασιν προσερχο- 
μένων, διατί νά θέλω μεν 
νά φαινώμεθα πολυμαθέ
στεροι έκείνων καί ν Λρνώ- 
μεθα τήν Αλήθειαν; Δέν θά 
ήτο καλείτερον ν' Απομιμώ 
μέθα αύτούς καί νά έφωτι 
ζώμεθα Από τά φώτα αυ
τών ;

Π··ρελάβομεν καί παρα 
λαμβάνομεν Από τους προ
γόνους ήμών δ.τι εΰρσμει 
καλείτερον είς τάς τέχνας 
καί έπιστήμας-

Περί τοΰ σοβαρού δμως 
ζητήματος τούτου τυφλώτ- 
τει είσέτι δ άνθρωπος κ.ο- 
λυώμενος υπό τοΰ κατακα- 
λύπτσντος έτι αυτόν ζόφου 
ιοΰ υλισμού, δέν Λπέχομεν 
δμως πολύ τής ήμέρας καθ' 
Ι)ν ή πρόοδος τών δοημέ 
ραι γινομένων νέων πείρα ■ 
μάτων τοΰ πνευματισμού θα 
διάλυση πάσαν Αμφιβολίαν 
καί θά έγκαταοτήση πλέον 
τό κύρος ανιών. Τότε μόνον 
θά έννοηθή καί ή Αληθής 
λειτουργία τών Ασκληπιείων
Μνημείων κτλ. οί δράκοντες

Ημείς δκυ'ϊδαντον πε- τών Ασκληπιείων 
ποίθηοιν τρέφομεν είς τήν 
δύναμιν καί τήν θέλησιν τών πιευμάιων. 
διότι πρνσωπικώς Ιβεβαιώθημεν περί τούτου 
κατόπιν πλείστων πειραμάτων έν ο’ς διετελέσα 
μεν καί θεαταί καί πειραματιστή!, διαβεβαι- 
οΰμεν δέ διά τοΰ μάλλον αυθεντικού τρόπου, 
δτι και Απ ευθείας διά ζώοης μετά τών πνευ
μάτων συνωμιλήσαμιν καί δφθαλμοφανώς εϊ- 

δομεν τάς υλοποιήσεις αύτών. "Ωστε δέν έχομεν 
καμμίαν Αιιφιβολίαν. δτι τά Ιν τούς Αρχαίοις 
συγγρά/ιμασιν Αναφερόμενα περί προσελεύ'σεως 
καί μεσ· λαβήσεως τών πνευμάτων (θεών) ώς 
καί τής ύποδείξεως ΰπ' αυτών τεον μέσων τής 
θεραπείας τών νόσων κτλ. είσίν αύθεντικά, Αλη
θή καί πραγματικά.

Φ. ΠρίντεζηςΗ ΣΑΡΞ ΚΑ ΤΟ ΠΚΕΤΜΑ
Έπί rf] ιί-καιοά} τής νιννήτια·ς τοΰ 'ιηοοΰ Χρ σ'οΰ, 

πορα^ίτομίν -άτ’οθι ύραίαν ittlStoiv μεταξύ π»ιύ- 
ματος ττα' "αο'-ό;.

« Ή Λντ'θεσις μεταξύ σαρκός καί θείου Πνεύ
ματος καταφανεστέρα γίνεται παρά τώ Εύαγγε 
λιστή ’Ιωάννη Κ· τά τήν διδασκαλίαν αύτοϋ ό 
Λόγος, ήτοι ή Αόρατος καί Ανα εής τελεία θεία 
ούοία. έγένετο σάρξ. ήτοι τελεία υλική δργανική 
ουσία, δρατή καί αισθητή καί έσκήνωσεν έν 
ήμ~ν ('Ιωάν 1. 14 Α. ’Ιωάν 1, 2)

"Οσοι δέ πωτεύουσιν εις τόν σεσαρκωμένον 
τούτον Λόγον, δέν γεννεο ται ίξ αίματων καί 
έκ θελήματος σαρκός ήτοι ίξ Ατθρεθτου Ασθε
νούς καί φθαρτού δέΖά κατάγονται εκ Θεού, 
ήτοι γσρακτηρίζοτ ται εος τέκνα τοϋ θεοί·, έπειδη 
κατηξιεόθησαν τής Αποκαλυπτικής ένεργείας αυ
τού· (’Ιωάν. 1. 12. 13). "Οσος Απαραίτητος 
τον γενέσθαι τινά τέκνον τοΰ θ·οΰ είναι ή Ανα
γέννησις. "μις γινόμενη δι’ υδατος καί Πνεύμα
τος ο’δεμίαν σχέσιν έχει πρός τήν φυσικήν γέν ■ 
νησιν : «τό γεγεννημένον έκ τί)ς σαρκός σαρξ 
Ιστι, καί τό γεγεννημένον εκ τοΰ Πνεύμα· ος 
Πνεύμα έστί” 1 Ιωάν- 3- 6) 'Π δέ θεΐει ίνέρ- 
γεια έν τή Λναγεννήσει τοΰ Ανθρωπον δεν δυ
νατοί μέν φνσικεΰς ν' Αποδ·ιχθή, Αλλά διά τής 
πίστεεος ώς πραγματική πρέπει νά παραλαμβά- 
νηται ί’Ιωάν 3. 7 - 13'·

"Ως σαφεστάτη Απόδειξις τής Αναγεννήσεως 
τινός. τής υπό τοΰ θεού υϊοθετήσεεος τίνος, δυ · 
ναται νά χρησιιιεύση ή μετά πίστεως δμολογια 
αύτοϋ ί'τι δ ‘Ιησούς Χριστός Ιλήλνθεν ένσαρκι, 
δτι δ>;λαδ>; έγενετο τέλειος άνθρωπος: «πάν 
πνεύμα δ δμολογεΐ Ίησονν Χριστόν έν σαρκι 
εληλνθότα. έκ τοΰ θεοί· έστι' καί παν πνεύμα 
δ ιιή δμολογεΐ τόν Ίη οΰν Χριστόν έν σαρκι 
έληλυθότα έκ τοΰ θεού ονκ έστ·» (Α ’Ιωάν. 
4, 2) Τ!:ν δέ πνενμ. ζωήν μετά τήν Αναγέννη
σιν οί πιστοί δύνανται νά ε'ορωσι τότε μονον, 
βταν ιιένωσι διαρκτος έν τώ Λριπώ .1- Ιωάν. 
2. 24 2G).

Παρατώ Ευαγγελιστή Ιωάννη τήν θρησκευ
τικήν έννοιαν τής σαρκός. καθ’ ήν αύτη Α<τι- 
τίθεται πρός τόν θεόν καί τό θιΐον Πνεύμα, 
είρίσκομεν καί ίι· άέλοις χωρίοις Ό ’Ιησούς 
Χριστός, δμιλήοας περί τής σωτηριώδονς ση- 
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μαοίας, την οποίαν ίχουσιν ή σδρξ καί αίμα αύ - 
τοΰ διά τους Ανύρώπους και ίδών, δτι πολλοί 
τών μαθητών αύτοΰ εοκανδαλίσθησαν, μη Ιννο- 
ήοαντες τδ σημαινόμενον των λόγων αύτοΰ, 
είπε προς αυτούς: «τό Πνεύμα ίστι τδ ζωο
ποιούν, ή σδρξ ονκ ώφελει ούδέν' τα βήματα 
α ίγώ λαλώ νμΐν πνεύμα Ιοτι και ζωή έστι» 
(6 63) Τους περί βρώσεως τής σαρκδς καί 
πόσεως τοϋ αίματός μου λόγους μή ίκλάβητε 
πατά γράμμα- Μή νομίζητε, δτι πρόκειται νά 
κόψω είς τεμάχια τδ σώμα μου και νά δώσω 
νμΐν εις βρώσιν. Τδ θειον Πνεύμα είναι ίκεΐνο, 
τό όποιον παρέχει τήν Αληθή ζωήν, ή απλή 
Ανθρώπινη ΰπόσταοις Ανευ τής θεότητας ουδέ 
μίαν δύναται να παράσχη ζωήν πνευματικήν. Τά 
όήματα τα όποια λαλώ ίγώ, ώς βήματα ούχΐ 
ίπιγείου δημιουργήματος, Αλλα τοϋ ίν εμο'ι 
θείου Πνεύματος, είναι πνευματικά καί ζωο- 
πάροχα τφ μετά πίστεως προσερχομένεσ εις 
αυτά. Ομοίαν θρησκευτικήν έννοιαν τής σαρ 
κύς παρα τώ Ευαγγελιστή 'Ιωάννη Απαντώμεν 
κα! κατωτέρω .· α'ΥμεΙς κατα τήν σάρκα κρϊ 
νετε, ίγώ ού κρίνω ούδέναο (8, 15). Ο Κόριος 
ημών ελέγχων ενταύθα τήν Απιστίαν τώνΦαρισ- 
αιών, λέγει δτικρίνονσι περί αύτοΰ κατα σάρ ■ 
κα. Κρίνειν κατα τήν σάρκα είναι κρίνειν κατά 
τό φαινόμενου. κρίνειν κατά τήν Ανθρωπίνην 
καταγωγήν, κρίνειν κατά τήν κοινωνικήν ση 
μαοίαν. Ή φράσις αΰιη - κρίνειν κατά τήν

ΑΞΙΟΘΕΑΤΟΣ Ε1ΚΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΊΊΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ

ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

2Γκ τών καταπληκτικοτέρων πειραμάτων, 
ατινα ίκτελοΰνται κατά τάς πνευματισιικάς συνε
δρίας εΐσί καί τά τής ύλοποιήαεως τών πνευμά
των. δι' ής τό πνεύμα, υλοποιούμενο)· ίν τώ 
σκότει, καθίσταται ορατόν πρό τών έκθαμβων 
παρισταμένων ίν τώ δωμάτιο), ίν ώ Ικτελεϊται 
ή πνευματιστική συνεδρία, ώς τοϋτο παρίσταται 
έν Τΐΐ πρσκειμένρΑξιοθεάτω είκόνι. ήτις έσχάτως 
είχεν ίκτεθή ίν τή ΙνΛονδίνφ Πινακοθήκη Μεν 
τάζα (157α \nr lloiul Slitpl IV.) είς κοινήν 
θέαν.

Η είκι'ον αυτή ίργον τοϋ 'Ιταλού ζωγράφου 
κ. ΣαβατΙνη (Signor halo Sabatini) φέρουσα 
καί τήν ίπιγραφήν <ιΔίν υπάρχει θάνατος ' ήτο 
αρότερον εκτεθειμένη εις τήν .Ηεθνή ίν Φλω
ρεντία εκθεοιν τοΰ 1908, δπου ίπροξένησεν εκ 
τακτόν όλως έντι'πωσιν καί δια τήν εντέλειαν τοϋ 
έργου τοϋ ’Ιταλού καλλιτέχνου κα! διά τόν Α
συνήθη χαρακτήρα τής παριοτωμένης σκηνής

Π Αξιοθαύμαστος αΰτη νικών ενδιαφέρει ι

σάρκα» είναι συνώνυμος πρός τήν Αλλαχού 
φερομένην φράοιν επρίνειν κατ' υφιν» (7, 24)·

ΟΙ Φαρισαίοι, μή θέλοντες ίκ τών Ιργων ν' 
Αναγνωρίσωσι τήν θεότητα τοϋ ’Ιησού Χριστού, 
ϊκρινον περ'ι αύτοΰ κατά τάς ίνδείξεις τής Αν 
θρωπίνης αύτοΰ καταγωγής.

'Π Αντίθεσις όμως αυτή μεταξύ σαρκδς και 
τοϋ θείου Πνεύματος αίρεται όταν, τοϋ λόγον 
γινομένου περ'ι τής σαρκδς τοΰ Κυρίου, χαρα
κτηρίζεται αϋτη ώς πάροχος ζωής αιωνίου.

Ή σαρξ γενικώς δέν δύναται βεβαίως νά 
παράοχη τήν αιώνιον ζωήν διότι αΰτη γενικώς, 
ώς ίλέχθη Ανωτέρω, ούκ ωφελεί ούδέν. 'Η 
σαρξ παρέχει τήν αιώνιον ζωήν τότε μόνον, 
όταν νοήται ή οδρξ τοΰ Κυρίου, ώς σδρξ οτε ■ 
νώς συνδεδεμένη μετά τής θείας τοΰ Αόγου 
ύποοτάσεως. Έν τή έννοια ταύτη λέγει καί δ 
Κύριος' « Έάν μή φάγητε τήν σάρκα τοϋ υιού 
τοΰ Ανθρώπου, κα! πίητε τδ αίμα, ούκ έχετε 
ζωήν ίν ίαυτοΐς. Ο τρώγων μου τήν σάρκα 
καί πίνων μου τδ αίμα εχει ζωήν αιώνιον, και 
ίγώ Λναστήσω αότδν ίν τή ίσχάτη ήμερα 
( Ιωάν. 6', 53—55'. Έν τοΐς χωρίοις τούτοις 
ό Κύριος ήμών κατά τήν έρμηνίαν τών Πατέ
ρων τής Εκκλησίας, λόγον ποιείται περί τής 
θείας ευχαριστίας, ίν τή όποια με.ταλαμβάνο- 
μεν τοϋ Αχράντου σώματος καί τοΰ τίμιου αί
ματος αΰτοΰ είς αφεσίν αμαρτιών καί ει’ς ζωήν 
αιώνιον».

δίως τους περί τά πνευματιστικά Ασχολουμένους 
διότι είναι ίκπληκτική παράστασις υλοποιηθεί 
σης γυναικός είς φυσικόν μέγεθος ίσταμένης ίμ 
φανώς προ τών παρόντων ΰποοτηριζούσης τά 
παραπετάσματα τοΰ θαλαμίσκου καί οΰτω Απο- 
καλυπτούσης τήν ίν αί·τφ καί ίν νπνωτιστική 
καταστήσει εύρισκομένην μεσάζουσα)·, ήτις άνα 
παύεται έτι τοΰ καθίσματος, ίπί τοϋ όποιου εί 
ναι καί Ασφαλώς προοδεδεμένη. Είς ίκ τών πα- 
ρευριοκο μένων είναι /στραμμένος πρός τό ισχύ 
ρόν φώς τοϋ μαγκανεζίον, τό όποιον ουνετέλεοε 
πρός στιγμήν εις τήν φωτογράφησιν τής σκηνής, 
άπαντα δ'ε τά μέλη τοϋ ομίλου φαίνονται θεω
ρούντο προοεκτικώς τήν ώραίαν μορφήν τήν εις 
αυτά Αποκαλυπτομένην Οί ίν τή συνεδρία πα- 
ρευρεθέντες καί έν τή εικόνι παριστανόμενοι, 
εάν θεωρήσωμεν αυτούς ίξ Αριστερών πρός τά 
δεξιά, βλέπομεν τά πρόσωπα τών έξης ίν Ίτα- 
/.ί·ι θιασωτών τοΰ Πνευματισμού, ήτοι τοΰ Κα
θηγητήν Ciirein, τοΰ κ. Hull τοΰ Καθηγητοΰ

ΔΕΝ ΓΠΑΡΧΕΙ ΘΑΝΑΤΟΣ

Santori, τοΰ κ.Μαζζοηΐ, τοΰ Καθηγητοΰ I es- 
patiani κα! τοϋ Καθηγητοΰ I'rilelli.

Εύχόμεθα νά ήτο δυνατόν να προοθέσωμεν, 
οτι τδ καλλιτεχνικόν τούτο ΐργον είναι ίπίσης 
πιστή παράστασις τών φαινομένων, άτινα παρι- 
στιΐ ό κ. Σαβατίνης. Αλλ' ουτος πληροφορεί ή 
μάς, δτι αν καί παρέστη είς διάφορα πειράματα 
υλοποιήσεων.δεν είχεν ουδέποτε ίδεϊ τήν υλοποι- 
ουμένην μορφήν ίντελώς τόσον ευκρινή ώς ηαι- 
νεται ίν τή εικόνι ταύτη ίν τοι'τοις προσεπάθηοε 
νά είκονίση τήν φάσα ταύτην τής ίκδηλώοεως 
τοΰ πνεύματος όσον τό δυνατόν πιστώτερον συιι- 
φώνως πρός δ,τι άλλοι έρευντμα! εχουσι βεβαιιό 
σει διά τώ>ν δημοσιευθεισών ίκθέσεων αύτών. 
.Ιέχει, προσεπάθηοε νά ίκτελέσητήν εικόνα του 
καλλιτεχνικώς τελείαν, τοΰ πραγματικού σκοπού 
αυτής δντος όχι μόνον «οί πιοτεύοντες ν’ Ανα 
πολήοωοιν είς τήν ιινή,ιιην αΰτώιν τήν πραγμα 
τικότητα τής μετά θάνατον συνεχείας τής προ
σωπικής ΰπάρξεως» Αλλά καί νά παρουσιάση 
σοβαρόν μάθημα «είς τους λεγομένους ύλιστάς. 
οΐτινες τυφλού·μενοι παρά τών φαινομενικών θελ- 
γήτρων τοΰ κόσμου ζαισι μόνον Αφοσιούμεναι 
είς τάς υλικός ήδονάς κα! τον χρηματισμδν πα 
ραβλέποντες >ά προσέξωσιν είς τδ σπουδαίου 
προσόν, δπερ είναι ή πνευματική ΰπαρξις καί ή 
τής ψυχής ίξέλιξις, Αναποφεύκτως θέλουσι θε
ρίσει δ,τι έσπειραν ελπίζει, δτι ή είκίον αυτού 
ή ίπί τής Αλήθειας βασιζόμενη θέλει συντελέσει 
πρός τον σκοπόν τούτον.

Π Γ Ε·

POESIA SCIOLTA

Ο ΓΟΝΔΟΛΙΕΡΟΣ

Μί τή» μωράν μό·) γόνίοία μία φεγ-,-όΐοναιη νύκτα, 
καλοκαμω-ή ΐΐνριανινσα th τύ μακρύ καί μαγινιικϋ 
παιάμι.,. καί όπΰ τ«ί ϊ.ινπ ύαει; μον ί.ιΐάγιααα ό!<- 

; ο>· it; ιό κατάστρωμά τη;. ' H ,οτδοίά μον ΐαςώτ οΰκ 
ύτίρ-ίτι τα μικρά Ικιϊ.α κνμαιάκια απροχνωμίτη άπό 
τά ίίαγρά άγιράκι, ή Sc ά,^ααιρ’α καί μαγτντική ανρα 
iliyov κατ' ϋίγον μι νανονριζι καί μί ΛιτοΚο μοντι. 
“Ε-αντα era ιιΐθίριον ά.ιιρο μί ίίί-κκηαι ιυ’οκ γίνκά, 
.:;>u ■'.«ό τήν ϊπιξονίήν τκιίνην ήρπαηα τό μανΛοίΐνο 
μον κ· I ήυ^ο-τ νίι ιραγονάΰ ίνα άηό κμ»α τά τραγου
δάκια τΰν παιΛικΛν μου χρόνων. Τι γλυκύ ηον μοΰ 
Ιφάνη τό ϋιριιΰ κα! άγνό τρα>οιι^άκιΙ!' τί Svtiua ηιρα- 
ομίνα καί φαιδρά μον ίπινίφίρτ m τήν μ·ήμην μοι " 

".Ίχ· 1 .αάαο γΐυκά .-τοΰ ιϊναι τά παιδικά χρόνια ! χρό
νια ποΰ δίν γν(ι·ρίίο< ν τήν πραγματικότητα τοΰ άακό- 
πον και βαααιίαιιένου βίου, χ· ό·.α ρόδινα πΐηυον; ζοιη; 
καί ϋάίΐους, δίν Ι'χουν δοκιμάαιι τό ποιήριον ιή; πι
κρία;, τή; κακία; και «ής ίιπάτη; ίν ιή κ ·ρδία των δίν 
ίχτι ιίαχωρήσιι, >' άφθαρτη άγάπη. οάττ τχουν δοκίμα
σα τήν προδοσίαν ά,νοΰ κα'τ ϋιιου ϊρωτο;. Ιχ". πο- 
οον ιίμτι δνσιι χή.' .ΰιο’ς <5 δνατιχίοτιρο; ι3· άνθρώ- 
πα>>η·... καί ΰπΰ τά; πικρά; αυτά; ί,τνπωοι,; ιςηκο- 
Ιούδησα τό παθητικόν ίκιΐνο τραγουδάκι μον, ιίταν 
τξαγνα ήνο -c ίνα μικρό παράθυρον μυΐ; πινιχρά; οι
κία; καί μιά ώοιαα ο«» «ύ φιγγάρι καί αάν ι»)» »ν»ια 
ιοΰ ιιανιοΰ κοραοΐδα, ιστάθηκτ »<ι Uxovny ιό «οονονόι 

not·, '.ίφον ΐ'ί ήκ,.νατ καί ΐγινθη τί; ι'δι ποιαν τΐ·χα· 
ρίοτη-τιν, άηοΰ τή; Ικίντησ; 'ήν χορδήν τή; αΜλημα- 
τ.κή: καρδίας, ι'·ιαν τί; τ'δτ ιί; πο α; ακίψιι; αίθϊριον; 
τήνίφιρτ τό πονιιιιιί.ο μον τραγουδάκι ,.... ixitiOi «<■ 
παραθυράκι ίκιΐ’ο καί μί ηαινήν σιγκιχινημίνην κα! 
βαρναλ.οΰααν ΐφνθϊρησι: ι’.Ίχ... πόαον ιϊναι τντνχη; 
·' Γονδο>.ιίρο;'.,.

2άκ ·νθο; “Αγγελος ΧαλονκΙης
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ΙΙώς δυνάμεθα νά κόύωιιεν νηιια 
έντός φιάλης

Παρουσιάσατε εις τονς φίλους σας κενήν τινα 
φιάλην κεκλεισμένην δια φελλού. Ύπό τδν φελ
λόν αυτόν προηγουμένως να έχετε τοποθετήση 
καρφίδα κεκυρτωμένην, είς τήν όποιαν εχετε ά 
ναρτήση τεμάχιον νήματος ή σπόγγου είς τδ 5 
κρον του όποιου προσαρτάττε κόμβων ή μικρόντι 
βαρίδιον δπερ να συγκρατή τδ νήμα τεταμένου.

“Ηδη προτείνατε τοϊς παρισταμένοις φίλοις 

σας να κόψωσι τδ έντός τής φιάλης εύρισκόμε 
νον νήμα, χωρίς νά έγγίσωσιν οΰτε τήν φιάλην 
ούτε τδνήμα και πρδς πλείονα Ασφάλειαν τούτου 
και Αποφυγήν πόσης Απάτης περιαλείψατε τήν 
φιάλην ώς καί τον φελλόν δι’ Αλοιματοκηρίου.

Έξέρχεσθε τότε τής αιθούσης φέροντες καί 
τήν φιάλην και μει όλίγον επανέρχεσθε με τδ 
τήμα ίν αύτή κεκομμένον είςτδ μέσον καί το κα
τώτερον δκρον αύτοϋ μετά τοΰ βαριδιού είς τδν 
πυθμένα τής φιάλης.

Πάντες θ Απορήσωοι καί θα διατελώσιν 
εκστατικοί, προσπαθοΰντες ίν ταύτω ν' Ανακα 
λύφωσι τδ τέχνασμά σας.

*Ως τδ σχήμα παρίστησιν, τδ Ανωτέρω πει 
ραμα έκ τελείται μόνον παρουσίφ τοϋ ήλιου, έπο- 
μένως τήν νύκτα καί ίν νεφελώδει ούρανφ δεν 
δύναται φυσικως να ίκτελεσθή, διότι μόνον διά 
τής συγκεντρώσεως τών Ακτινών τοΰ ήλιου έπι 
σημείου τίνος τοΰ νήματος δια μέσου φακοΰ, 
συνήθους, ώς Ανάπτομεν τδ σιγάρον κατορθοΰ 
ται τούτο. Πρδς ταχυτέραν δ' ετι ίκτέλεσιν τοΰ 
πειράματος, μαυρίζετε τδ νήμα, διότι τότε Απορ- 
ροφώνται εύκολώτερον αί Ακτίνες τον Ήλιου 
και καίουσι ταχύτερον

Προτιμάτε δια τδ πείραμα λευκήν φιάλην, κα
θόσον παντός Αλλου χρώματος δ'εν είναι αύται 
διαφανείς.

Φ ιι.

Μέόον κατά τών κατόαοίδων. W
Borac. pulv. 200,0
Natr. sulfuros. pul. 100,0
Sacch. pulv. sbt. 700,0

Καλόν νά έχουν αί κατσαρίδες καί νερόν
προσιτόν, ώστε ή ενέργεια τής κόνεως νά είνε 
ταχεία.

Κατά τοϋ άκόοον.
Ναφθαλίνη 50.0
Καμφορά 20,0
Οινόπνευμα 500,0
Ί'δωρ iOO.O
Acet pyrolignos 30,0
Ol. Citronelle Ι,Ο
ρήσις τής σκευκσίας γίνεται δι:

στήρος.

Σάπων ότιλβωτικός δι’ άυγνοά
ϋκενπ.

Σαπωνοποιοΰμεν κατά τόν γνωστόν τρόπον 
10 μέρη κοκοφοινικελαίου με 20 μέρη ρύμκτος 
(20 βαθμών) καί μόλις άρχίσγ ή πήζις προσ- 
Οέτομεν 45 μέρη κρητίδος.

«ί»®·:: **·«-«

ΜΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΕΚΑΣΤΟΤΕ

Ή άνιιιιιίιι.

U άνΐιμίϊ ώ; κύριον χαρακτηριστικόν έχε· τήν ίλ- 
λειψιν τ.Ο αίματος. Συνηθίστερον δμως ύπ> τό όνομα 
τοΰ:ο έννοοΰσι τήν χκώρωοιν, ήτις είναι ασθένεια τών 
αίμοσραιριδίων. IΙα:ατηρε’ται ιδίως π>ρά ταϊς γυναιςί 
καί εκδήλοΟται διά τής ώχρότητος. παλμών, κοπώσεως, 
νευρικών δ αταράξεων, κεφαλαλγίας, άνορεςϊας,πνευστι- 
άσεως, δυσπεψίας, δυσκοιλιότητας, αμηνόρροιας κτλ

Εις του; τοιούτου; συμβουλεύομεν τήν συχνήν μετά- 
βασιν εί; τά; άκτάς τή; θαλάσση; καί εί; τα όρη, όπου 

εινε καλός καθαρό; και ζωογόνο; αήρ, εΐσπνοάς οξυγό
νου ή όζονος. ξηρά; έντριβάς ή καί δι’ οίνο πνεύματος 
επί τοΰ δέρματος Καλόν όμως είναι νά παρασκευασθή 
ή χώνευσις π:ώτον και νά πραυνθή ή νευρική κχτά- 
στασις καί εΐτα νά λαβή τονωτικά καί σιδηροΰ/α πα
ρασκευάσματα.

*Ο Ιατρός ιΐιις

Αίφνης τότε διέκρινε μεταξύ τοΰ πλήθους 
κόμην χρυσόξκνθον, πολύ γνωστήν του.

— Είμαι άρα γε θύμα απάτης ; Άλλ*  όχι, 
αύτή ή κόμη ανήκει είς τήν Παννυχίδα.

Καί άπηύθυνε πρός τήν νεάνιδκ κολακευτι
κούς λόγους. Φεΰ ! ή Παννυχίς ούδένα άλλον 
θησαυρόν είχεν, έκτός τής χρυσής αύτής κόμης. 
Αί φλόγες κατασκάψασαι τό πρόσωπόν της ει- 
χον άφίσει έπ*  αύτοϋ αιώνια φρικωδη σημεία.

Καί ό Εύρυδάτης δέν ήδυνήθη νά κρατήσγι 
εύσπλαγχνικήν τινα παραμυθίαν.

— Πτωχή μου Παννυχίς ! Σύ ή άλλοτε τοι- 
αύτη καλλονή !. ..

Τότε ή δυστυχής νεάνις άνελύθη είς δάκρυα. 
Ήξευρε καλώς, δτι κατήντησε τόσον άσχημος, 
ώστε νά τήν αποφεύγουν καί τά πτηνά ακόμη· 
αλλά δέν έχασε πάσαν ελπίδα. Είχεν έλθει να 
ΐκετεύση τήν Μεγάλην Θεάν, νά τής άποδώσϊ) 
τήν καλλονήν της. Άλλως τε έν Έφέσω υπήρ- 
χον πληθύς θεραπευτών.

Ό σκεπτικιστής Εύρυδάτης δέν έπίστευε 
καθόλου είς τοιαΰτα θαύματα, άλλά ε; οίκτου 
προσεποιήθη, δτι συνεμερίζετο τας ελπίδας της. 
Ή δέ Παννυχίς ήτο πανευτυχής διότι εύρεν ένα 
πρόσωπόν, τό όποιον τήν έλυπεϊτο κκί ένδιεφέ- 
ρετο διά τήν τύχην της. Ό δέ Εύρυδάτης άφ’ 
ετέρου έσκέπτετο, οτι μία σύντροφος ώ; η Παν- 
νυχίς, θά είχε τέλος κάποιαν εύχαρίστησιν. Καί 
ώμίλει μέ πολλήν εύθυμίαν.

Ουτω ίλην τήν έσπέραν διήλθον παραμυθοΟν- 
τες άλλήλους.

XXI

επι τον oxeoN toy ex i-stpoi·

Όταν άπεδιδάσθησαν έπί τών ακτών τής 
Ίονίας ό Παύλος άπεχαιρέτισε τήν Φιλίννα καί 
τήν Δάμαριν, καθώς καί τούς συντρόφους των, 
Άκύλαν καί Ιΐρισκίλλην, διότι είχεν αποφα
σίσει νά έορτάστ, τό Πάσχα εις τήν Ιερουσα
λήμ, μεθ’ 8 θά έπέστρεφε.

Κκί όταν άνεμίχθησκν μέ έκεϊνο τό πλήθος 
τών έμπορων κκί τών γοήτων, τών μάγων 
καί τών ακολάστων, αί γυναίκες έφοδήθησαν 
κκί άηδίασκν. Καί αύτή ή Φιλίννα έφοδήθη 
ή&η τάς θεάς τών ακολασιών.

Ή οικία ένθα ένεκκτεστάθησαν, έκειτο παρά 
πόδας τού όρους Κορεσού. όπισθεν τού ναού τής 

μεγάλης Άρτέμιδος, έν τή πτωχική! συνοικία 
τών έργατών. ’Εκεί έπανήρχισκν τήν’ τακτι
κήν ζωήν των, έργαζόμεναι τάς ώρας, καθ' ας 
δέν προσηύχοντο. Καί δταν ό απόστολος επα- 
νήλθεν, είχον μικρόν κέρδος έκ τής έργασίας 
των. ’Επειδή δέ ήτο πτωχός κκί υστερεί πολ
λών, οί μαθηταί του τόν έπίεζον νά δεχθή τά 
περισσεύματα τών κόπων του. Άλλ’ εκείνος 
ήρνεϊτο έπιμόνως.

— Τίποτε δέν θέλω νά δεχθώ παρ’ ούδενός, 
έλεγε. Ούτε χρήματα, οΰτε ένδύματα. Αύται 
αί χεϊρες, οπού βλέπετε, έπαρκούν μόναι των 
είς τάς άνάγκας μου.

Ένίοτε ή Δάμαρις έπήγαινεν είς τήν πόλιν 
διά νά πωλήστ, τό ύφασμα, τό όποιον είχον 
κατασκευάσει, άλλ’ έδυσφόρει πολύ, καθόσον 
είς τήν διάδασίν της οί άνθρωποι έψιθύοιζον.

— Πόσον εϊνε ώραϊα '.
Κκί ήσθάνετο, οτι τά βλέμματά των έδάρυ- 

νον έπ’ αύτής πολύ. Συνήθως έξήρχετο μέ τάς 
πρώτας ακτίνας τοΰ ήλιου, καθ' ήν ώραν τά 
καραδάνια, έρχόμενα έκ τών έρήμων καί τών 
χωρών, τάς οποίας κατακαίει ό ήλιος, έφθανον 
είς τήν αγοράν τής 'Εφέσου,

Έκάΐίητο ίπΐ τών Λχ'Ιών τοϋ ποτοΜοϋ
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Ή ατμόσφαιρα ήτο καθαρά και γλυκεία.
Οί άνθρωποι ήρχοιτο έκ τοΰ ορούς καί έ< 

τί!ς παιδιάδος, πεφορτωμένοι «έ άνθη. έφ*  ών 
άκόμη ώς μαργαρίται έπεκάθητο ή δρόσο;. 
Καί όλοι έσπευδον νά τά άποθέσωσιν είς τοϋ; 
πόδας τής Μεγάλη; θεά;, έ·ώ ή Δάμαρι; επέ
σπευδε τό βήμα της, όταν διήρχετο πρό τοΰ 
ναοΰ τούτου, όπου έθνησκον τόσα άνθη καί τό- 
σαι ψυχαί. Άλλ’ όταν έξ ανάγκης έπρεπε νά 
διέλθρ πρό τών καραβανίων, τά όποια συνήθως 
έστάθμευον υπό τά τείχη τής πόλεω:, παρά 
τάς όχθας τοΰ Καίστρου, έβράδυνε τό βήμα 
της ίκουσίως. Καλαμώδες εύλύγιστοι διεσταυ- 
ροΰντο έπί τών οχθών, ό δέ ήλιος έχρωμάτιζε 
τάς διαφανείς πτέρυγας τών έντόμων, ώ; μικρά 
τόξα Γριδος. Κύκνοι περιώνυμοι είς όλον τόν 
κόσμον έπλεον επί τών πολύχρωμων ύδάτων 
τοΰ ποταμοΰ. Καί ή Δάμαρις έτέρπετο πρό τη; 
λευκότητας καί τών αρμονικών κνήσεων τών 
πτηνών τούτων. Διεσκέδαζε βλέπουσα μέ πό
σην χάριν άνεπαυον τήν κεφαλήν των ΰπό τά; 
πτέρυγας, ή άνωρθοΰντο διά νά πετάξοσι καί 
διασχίσωσι τό ύδωρ, ένώ αί πτέρυγες των εί; 
μάτην έκτυπων τόν άνεμον δίκην ιστίων.

Καί ή αδυναμία των αυτή πρό; πτήσιν τή 
ένεθύμιζε τά; ψυχάς έκείνας, αί όποιαι υπερή
φανοι δι' έν μάταιον κάλλος, δέν ήξευρον και 
δέν ήδύναντο νά πετάξωσι πρός τόν Θεόν.

Όταν δέ ή θερμότης ήρχιζε νά γίνεται αί 
σθητή, ή Δάμαρις έπανήρχετο είς τήν οικίαν 
της, όπου είργάζετο εί; τήν δροσεράν σκιάν, 
μέχρι; "του οί πρώτοι αστέρες ήρχιζκν ανχφαι- 
νέμενοι. Τότε δέ προσηύχετο. "Αλλως τε καί 
καθ’ όν χρόνον αί χεϊρε; των είργάζοντο έπί 
τών ύφασμάτων, ό απόστολο; είσήγε τά πνεύ 
ματα των είς την αιωνιότητα τών πραγμάτων, 
Καί οί άκροαταϊ του καθημερινώ; έπληνθύ- 
νοντο, διότι έν αύτώ ύπήρχε θεϊκ τις αρετή. 
Συχνάκις έκ τοΰ σεβασμού των ύπεξήρουν τϋ 
μκνόήλιον, δι’ ού έσφόγγιζε τόν ιδρώτα τοϋ 
προσώπου του. Πρός τούτοι; ήρχισαν νά διαδί- 
όωνται έν Έφεσω τά θαύματά του. Ή Δά- 
μαρις είχεν ίδεϊ μίαν νέζν ειδεχθή μέ τό πρό 
σωπον καταφαγωμένον ύπό τή; λέπρας, ήτις 
επκνεκτησε τό πρώτον κάλλος τη; καί τήν 
ύγείαν, διά μόνης τής επαφή; τών χειρών του. 
Οί γόητες, οί μάγοι, καί οί θαυματοποιοί ζη - 
λοτύπως είσεδυον εί; τό πλήθος τών ακροατών 
του καί τών νεοφώτιστων, μέ τήν ελπίδα ν’ 
άνακαλύψωσι καί ύπεξαιρέσωσι τήν μαγικήν 
συνταγήν του.

Ή Δάμαρι; καθημερινώ; προσηύχετο ένδο- 
μύχω; διά τήν Παννυχίδα καί τό» Άπολλω- 
νίδην.

— Είθε, διενοειτο, καί αυτοί νά εϊρχοντο 
έπί τέλους πρός τόν απόστολον. Άς κπηλευ- 
θεροΰτο ή ψυχή των από τήν λέπραν, όπως τό 
σώμα τή; νεάνιδος εκείνης !

Καί ή Δάμαρις όλοψύχως έζήτει νά ύποφέρη 
αύτή διά τήν άπολύτρωσιν τών φιλτάτων εκεί
νων ασθενών ψυχών.

Μίαν ημέραν, καθώς διέσχιζε τήν αγοράν, 
διεκρινε νεάνιδα τινά. συνοδέυομένην άπό γέ
ροντα γνωστόν τη;. ’Ησαν αυτοί οί ίδιοι, ή 
Παννυχίς καί ό Εύρυβάτης. Ή Δάμαρις έ»όμι- 
σεν, ότι έκ τή; συγκινήσεω: έλιποθύμει, διότι 
έσκεφθη, ότι καί ό Άπολλωνίδη; ζκόαη θά εύ- 
ρίσκετο καί αύτός έν Έφέσω. Όταν δέ ή έκ- 
πληζίς της παρήλθεν, ειχον έξαφανισθή άμφό- 
τεροι.

Εί; μάτην τάς ακολούθου; ήαέρας έκτοτε οί 
οφθαλμοί της διηρεύνω» τό πλήθος. Ματαίως 
η πυρεσσουσα καρόίχ τη; προσηύχετο. Εκεί
νοι τού; οποίου; έπεοιμενε, δέν εϊρχοντο.

Εν τούτοι; μίαν εσπέραν, καθώς έξήρχετο 
τή; οίκίκς της, συνήντησε τήν Παννυχίδα, ήτι; 
έφαίνετο ώ; ν’ άνεζήτει τινα έν τω πλήθει. 
ΊΙ Δάμαρις άφήκε κραυγήν χαράς·

— Παννυχίς! . . .
’Εκείνη τήν παρετήρησε, άλλά τό πρόσωπον 

της δέν έφωτίσθη ούδέ άπό μικρόν τι μειδίαμα.
— Νζί, Δάμαρις, έγώ είμαι.
— Καλά ένόησα, ότι σέ άνεγνώρισα κάποτε 

είς τήν άγοραν. Δέ» ησο μέ τόν Εύρυβάτη ;
Ή Παννυχίς χωρίς τινα δισταγμόν απεκρ’.θη;
— Μάλιστα, ή'αην μέ τόν Εύρυβάτη. Εινε 

άνθρωπο; μέ άγαθήν ψυχήν καί θά ύποκύψω 
χωρίς αμφιβολία» είς τάς παρακλήσεις του, νά 
γίνω σύζυγός του.

— Σύ ; νά ύπανδρευθής αύτόν τόν γέροντα 
σκεπτικιστήν j Άνέκραξεν ή Δάμαρις μέ τήν 
κζρδίζν συσφιγγοικένην έξ οίκτου.

— Καί διζτί όχι, Δάμαρι; ; εϊπεν ή Παν
νυχίς μέ μειδίαμα μελαγχολικόν. Βεβαίως καί 
έγώ είχα καλλίτερον νά έπαιρνα άνδρα νέον καί 
πλούσιον. Άλλά καθείς αποκτά έκεϊνο ποΰ είμ- 
πορεϊ. Σύ, Δάμαρις, έχει; τόν Άπολλωνίδη.

— Παυσε, Παννυχίς! Ε’νε μακράν εϊπεν ή 
Δάμαρις ώχρα.

— Δεν ήξεύρει;, ότι εινε είς τήν "Εφεσον καί 
οτι σέ ζητεί; Είμαι ευτυχής, Δάμαρις, διότι 
σοΰ μανθάνω την εύχαριστον αύτήν εϊ ίησιν. 
Άλλά, ά; μή ειρωνεύεται ή μνηστή τοΰ Ά
πολλωνίδη τήν μνηστήν τοΰ Εύρυβκτη.

— Ώ! Παννυχίς ! Μή όμιλής ουτω!
— Άλλω; τε, τούτο νά μείν/i μεταξύ μας, 

δέν εϊπα τήν τελευταία» λέξιν. Ακούσε Δζμα 
ρις, διότι θέλω τα πζντα νά σοΰ ομολογήσω. 
Ήλθα είς τήν Έφεσον διά νά μοΰ άποδώση ή 
Μεγάλη "Αρτεμι; τήν καλλονήν μου. Άλλ’ έως 
τώρα αί Ουσίαι μου άπεβησζν είς μχτην. Έ
μαθα όμως, οτι υπάρχει εί; αύτήν έδώ τήν 
συνοικίαν ένα; μάγο;, κάποιο; Παΰλος άπό τήν 
Ταρσόν, ό όποιος ζκμνει θεραπείας καί αληθή 
θαύματα. 

—Ό Παΰλος δέν εϊνε μάγος' εϊνε ό άπό-

στολος τοϋ μόνου άληθινοϋ Θεού καί έγώ είμαι 
μαθήτριά του.

— Τότε, μικρά μου Δάμαρις. φέρε με πλη
σίον του καί παρακάλεσέ τον νά μέ θερχπευση.

Ή Δάμαρις ήτο περίλιπος, διότι επανεΰρε 
τήν Παννυχίδα πάντοτε ώς ήτο έλκφράν, άλλά 
μέ τήν καρδίαν σκληροτέραν καί τή; άπήντησε :

— Μάλιστα. Νά έλθης μαζύ μα.-, Πκννυ
χίς. θά εργάζεσαι καί ή κχρδίκ σου θά παοα- 
μυθήται. Κύτταξε, εϊμεθκ πτωχοί, καί όμως 
πολύ εύτυχεΐς.

— Δάμαρις μου, έχεις άλήθεια μερικά; Ιδέας 
πολύ παραδόξους. Ή πτωχεία καί ή έργασίκ 
εϊνε πράγματα, ποΰ δέν συμβιβάζονται μέ τήν 
Παννυχίδα. ’Εμπρός, οδήγησε με χωρίς αργο
πορίαν είς αύτόν τόν θαυματοποιόν. Ινωρί,εις, 
οτι δέν συμπαθώ καθόλου τον Ευρυβκτη. Καί 
άν έπανακτήσω τήν ώραιότητά μου σκέπτομαι 
νά τόν άποθαρρύνω είς τάς σκέψεις του δι’ εμέ.

*Η Δάμαρις προηγείτο μέ τήν καρδίαν αί- 
μάσσουσαν.

— Έδώ κατοικεί; ; Πόσον εϊνε σκοτεινά, 
Δάμαρις ’. . . . Και τί κάμνετε όλην τήν ημέ
ραν ; Περνάτε τήν ώραν σας μόνον νά υφαίνετε : 
Μά αύτό δέν εϊνε καθόλου εύχαριστον.

Όταν δέ εύρέθη πρό τοΰ άποστόλου τω είπε 
μέ τόνον απαιτητικόν:

— "Εμαθα πώς θεραπεύει; καί τά μεγαλεί- 
τερα κακά. Ήλθα λοιπόν νά σέ πκρακαλέσω, 
νά μοϋ έξκλειψης αύτά τά απαίσια ίχνη, όπου 
άφησαν είς τό πρόσωπον μου ή φλόγες.

Ό Παύλος την παρετήρει έπί μακρόν μέ 
βλέμμα πλήρες γλυκύτητος.

— Δέν θεραπεύω τά σώματα, παρά μόνον 
τάς ψυχάς. Πκννυχίς, είσαι διατεθειμένη ν’ ά- 
παρνηθή; τάς ματαίας ήδονάς ;

Ή Παννυχίς τόν διέκοψεν άνυπομονοΰσκ.
— Θέλω πρώτον νά μοϋ έπαναφέρης τήν 

ώραιότητά μου.
— Τό κάλλος σου, Πκννυχίς, ήτο όλέθριον 

δι’ έσέ Ό Θεός σοΰ τό άφήρεσε πρός τό κα
λόν σου. Δέν ήμπορώ νά πράξω τι έναντίον τή; 
θελήσεώ; του.

Ή Πκννυχίς ικέτευε καί βλέπουσα τόν από
στολον τόσον άθλιον, προσεφέρθη νά τόν άμοιψη 
διά χρημάτων. Τότε ο άποστολο; τήν απε- 
πεμψε δι’ αυστηρού κινήματος.

Άλλ’ ή Δάμαρι; έρρίφθη έπί τής φίλης τη; 
μέ απελπισίαν.

— Μικρά μου Παννυχί;, σ’ έξορκίζω μή έγ- 
κατκλείπεσαι εί; τήν απελπισίαν. Νά έρχεσαι 
νά μέ βλέπγ,;. Θά συνομιλώμεν. Θά. σε φέρω 
ποό’ς τόν Χριστόν καί θά απόκτηση; ταχέως τό 
κάλλος σου.

ΊΙ Πκννυχίς όμως έγινεν απειλητική.
__ ]<χί τόν Χριστόν σας μισώ καί τόν IIαυ

λόν. Θά τού; έκδικηθώ. Όχι, Δάμαρις, δέν 
θά έπζνέλθω. Σύ θά έπανέλθγ; πολύ ταχυτε- 
ρον παρ’ όσον νομίζει;, είς τήν Άρτέμιδα, τόν 
Άπολλωνίδη» καί τήν χαρά».

( Ακολουθεί)

ΤΟ ΘΑΜΜΑ

Σ’ ίνα σπιτάκι φτωχιχό, χονιά ο" ίνα κριββάτι 
μάννα φτωχή, ποίίαίς νυχτιΐς, τΐχτ να nXtlaf/ μιτι 
τό μόνο ποΰ nJ; ίμτνι Λπ’ τά πολλά, παιδί της 
ποΰ fin'i ιά μάτια του ε,ίίι.ιτ, ατήν δχαρι ΐωή ιη; 
τ<5χ« ά.τύ ύροιΰσιια ίγιάνοινιη ατό σιοϋιια ζαιίαμίνο 
Λαό ιη φΰοι, καί νιατροΰς, για μνήμα Λιχααμίνο ! ! ! 
ΣΙ ιίιοια ίνιιη ποΰ καμμιά παρηγοριά ΛΙν ϊχιι 

i!q ιοί· Χρισιοΐ· ιή Γίννησι, ό νοΐι τί}ς μάνναί ιριχτι 
χαί Ινφ ϋόΟιρμη ή Ί νχή όιά ουράνια φιιρονγί^ιι 
χαί τοΰ παιΛιοΰ ιηι τή χιατριά, άπό ψηΐιι «Ίπιςτι, 

τά Λνύ του μάτια ανοιξι ιήν <3ρα ποΰ ή χαμπανα 
Χριαιονγιννα Ιαήμαινι χαί λίιι — ιγΐυχιιά μου μάννα, 
ι!ί ιό ονιιρό μου ΐβλιπα, μι'α μάννα σαν χαί σίνα 
ποΰ μοϋίιγι οίιν τό Χριστό, πώ; άγαπάιι χαί μίνα 
χαί ιΐπω; χαί σϋ μί γάϊάινι σιά μάγουΐα, σιό σιόμα 
χαί μί φιλιά γλυχΰιιρα χαί άπ’ τά Λιχά σου Λχόμα 
•ιπλίχονιαι ιά 6λάξαν9α, δπωί μοΰ λϊς, μαλλιά μου 
μοΰλιγι πώί ίγλήγορα ϋά ίωση ιήν (>γιία μου . . . . 
’ΙΙιο ή παρδίνα,μάννα μου ποΰ ιι’όα σι’ϋνιιρό μου 
άνασηχιοοί μι μιά οιιγμή νά χάνω ιο σταυρό μου 

χαί Αν δίν μπορώ οιήν Έχχλησιά νά πάω νά χοινωνήσω 
τήΐ Παναγιάι ιό χο’νισμα άό; μου νά ιό φιλήσαιι . .. 
Ή μάννα .ποΰχι τό μιχρό, τριΰ; μίρι; νά μιλήιη 
χαί όσα ιοΰ χάνανι οί γιατροί ιά μάτια νά χινήση 
ιά ιΤδ» όλα μάιαια .... “Εχανι ιό σιανρά ιης 
σιό χόνισμα ιή: Παναγίας, όποΰ φιλοΰσι ό γυιός ιης 
χαί σχύφιονιαη άπ’ ιή πολλή λαγιάρα χαί χαρά ιης 
τό νιχρανάσιηιο παιιίί, πίρνιι οιήν άγχαλιά της 
χαί άπό ιά φύλλα τής χαρδιΰς, βγάζοντας πόνου χλάυμα 
τής λίιι: ιΠαρβΙνα μου γλυχαά, iixi σου Ηναι τό 

[θόμμα ! » 

Ζάχννβος
Άγγεΰ.ος Σιιλοϋτιόης

^Ι-

ΕΠΙΓΡΑΜΜΑ

Σέ οα.τιο κόσμο εύρέθ^κιι 
και σαπισμένη Αγκάλη 

μί σάπιο γάλα μοΰ Ίίρει,τ 
τι/ αάπια μου ζωη 

σαπίλα <"/.α τά ’βρήκα 
ο αυτή τή σάπια πλάσι 

κα'ι τώρα άασοαπϊίληκε 
καί ϋπαρίίζ μου αυτή.'! ■ ■ .

Ζ'ίκυυιθος
Άγγελος ϊιιλούτιίιις
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(ΔΙΗΓΗΜΑ)

Ή νύξ εκείνη ητο ήοεμος καί σιωπηρά καί 
μόνον ένας έλαφρός ψίθυρος ήκούετο άπό τά 
φυλλώματα τδν γύρωθεν δένδρων, τά όποια 
έψαυεν ό έλαφρός ζέφυρος.

Ή θάλασσα επίσης γαληνιαϊα ήπλοϋτο ώς 
άπέρχντον σάβανον είς τήν μεγάλην εκείνην 
έκτασιν, όπου έκάλυπτε τά τόσα θύματα τής 
αδυσώπητου οργής της.

Όπίσω άπό τά σκιερά βουνά ή σελήνη ύ- 
ψοΰτο έντροπαλή καί αί άργυραί της ακτίνες 
προσπίπτουσαι έπί τής θαλάσσης τήν έστόλι- 
ζον αέ χρυσήν άνταύγειαν.

Όποια νύξ μαγική διά καρδίας έρώσας !
Ύπό τόν ψίθυρον τδν φυλλωμάτων, πλησίον 

φλοίσβοντος ρυακίου, νεανίας τις περιεΐέρετο ά- 
ταράχως. τήν κεφαλήν έχων έσκυμμένην έπι 
τοΰ στήθους.

Κάποτε ήγειρε βλέαματα περίλυπα καί πα- 
ρετηρει με άγωνίαν τάς μελαγχολίας τής σε
λήνής άκτΧνας, αί όποϊαι διεπέρων διά μέσου 
των πυκνών κλάδων τδν πέοιξ αύτοΟ δένδρων.

Αίφνης έστη είς τόν ήχον τοΰ ώοολογίου τής 
πόλεως, τό όποιον έσήμαινε τήν ένδεκάτην καί 
ήμίσειαν τής νυκτός.

Θλίψις έρρυτίδωσε τό μέτωπο'ν του και στε
ναγμός ένδύαυχος έξέφυγε τδν χειλέων του.

— ‘Ενδέκατη καί ήμίσεια έψιθύοισε καί 
ακόμη ή εκλεκτή τής καρδίας μου δέν έφανη.

— Τί αρά γε νά συμδχίνη. διηρωτάτο πάν
τοτε. Μή καθ’ όδόν τή συνέβη δυστύχημα τι, 
ή μήπως κατά λάθος περιεπληνήθη, άκολου- 
θήσασα άλλην εκτός τής συνήθους οδόν ;

Έκαστον λεπτόν, τό όποιον παρήρχετο, τώ 
έφαίνετο χρόνος καί έκαστη ώρα αιών.

Ούδείς δύναται νά ύπολογήσγ τήν άγωνίαν, 
ήν ήσθάνετο έν τή καρδία του. Πολλάκις ένό- 
μιζεν, ότι έβλεπε νά έρχεται πρός αύτόν ή φίλη 
του, μέ τό άκτινοβόλον πρόσωπόν της.

Ή μορφή αύτη τόν παρακολουθεί πανταχοΰ.
Συνησθάνετο τήν καρδίαν του τρέμουσαν, 

καί θρόμβοι ίδρωτος διηυλάκουν τό μέτωπόντου.
Αί γλυκεΐαι αύται σκέψεις σιγά-σιγά έρριψαν 

τόν Τηλέμαχον εί; βαθεϊς ρεμβασμούς, άπό τδν 
οποίων δέν ήθελε ν’ άποσπασθή. Διότι είς τάς 
ρεμβώδεις έκείνας στιγμάς ήσθάνετο οτι έβλεπε 
τό χαριεν άνάστημα τής κόρης εκείνης, τήν 
οποίαν τυφλή μοίρα έφερε νά γνωρίσγ είς τάς 
πολυστενάκτους τής ζωής του ήμέρας. Έφαν- 
τάζετο άκτιν-.βολοϋν πρό αύτοϋ ζεϋγος μαρμαι- 
ρόντων άστέρων, όπως έχαρακτήρισε τούς ω
ραίους οφθαλαούς τής Ούρανίκς του, τής παι
δική; του φίλης, των οποίων τήν γλυκεϊαν καί 

αύτόν κατεχόμενον ύπό άγω- 
Διά πρώτην φοράν ό νεανίας 
ήσυχάση κκί
αύτοϋ φύσις

ένόμιζεν, βτι ή 
τδ έπίεζε τήν

τής μύστη ριώ-

άνησυχή διά τήν βραδύτητα 
προσελεύσεως τής φίλης του είς τόν τόπον 
συνεντεύξεώς των. Άλλ ’ ή ανησυχία του

άγαπά. Είχε δέ έξ άλλου τόσα παραδείγ-

άκτινοβόλον λάμψιν ήσθάνετο διεισδύουσαν είς 
τής ψυχής του τά βάθη.

Καί άφίετο εύτυχής νά παρασύρεται άπό 
τούς μάγους του ρεμβασμού;, έν ώ ολίγον κατ’ 
ολίγον, ή νύξ προχωρούσα έκάλυπτε τήν πέοιξ 
αύτοϋ φύσιν.

Ή νύξ εύρεν 
νιας άλλοκότου. 
δέν ήδυνήθη νά 
σφοιγωσα πέριξ 
καρδίαν.

Ό Τηλέμαχος έν τδ μέσω 
δους έκείνης σιγής τής νυκτός καί ύπό τάς σε- 
λαγιζούσας τής σελήνης μελαγχολικάς ακτί
νας ήρξατο νά ι 
τής 
τής 
δέν ήτο μεγάλη, διότι έν ταύτδ έσκέπτετο, 
βτι ή κόρη μετά τής οποίας παιδιόθεν συνέζησε 
τόν 
μκτα τής πρός αύτόν άφοσιώσεως τής νεάνιδος, 
ώστε πρός στιγμήν δέν έτόλμκ νά πιστεύσγ, 
0τι θά συνέβκινε τό έναντίον είς τήν καρδίαν 
τής ήγαπημένης του φίλης!

Όταν πρό έτους ό θάνατος εϊχεν άρπάσει 
τόν άγαπητόν τη; πατέοα καί όδυνηρδς έκλαιεν 
αύτος τή έσπόγγιζε τά δάκρυα. Παρά τό πλευ
ράν της πάντοτε, δέν παρέλειπεν στιγμήν, ό
πως έογάζηται ύπέρ τής εύτυχίας τή; Ούρανίκς 
του Ητο τό καθήκον του.

Μυστηριώδης τις φωνή τω έφαίνετο ψιθυρί- 
ζουσα ουτω :

— Τηλέμαχέ, φρόντισον νά καταστησης εύ- 
τυχή έκείνην, τήν όποιαν άγαπής, καί μέ κίν
δυνον άκόμη δυστυχίας σου, διότι είναι καθήκον 
τοϋ πράγματι άγαπδντος, αύτός είναι ό άλη- 
θής έρως/

Έφ’ όσον ή νύξ προυχώρει, έπί τοσοΰτον ηυ- 
ξανεν ή άγωνία έν τή ψυχή του.

’Ολίγον κατ’ ολίγον έσχηματίσθη έν αύτδ 
ή πεποίθησις, ότι εύρίσκετο εις τάς παραμονάς 
μεγάλου κινδύνου.

Άπελπισθείς νά άναμένη καί μέ τήν ψυχήν 
βεβαρυμένην, έπέστρεψεν είς τήν — — 
άνυπομάνως κτραδοκών τήν πρωίαν, ΐ> 
τούς λόγους, οΐτινες τήν ήναγκασαν 
ποοσέλθγι είς τήν πολυπόθητον έκείνην 
τευξιν.

οικίαν του, 
ινα μάθή 

·■■ νά μή 
συνέν-

Φαιδρά έπρόβαλλεν ή ροδοδάκτυλος Αύγή, 
έγείρουσκ τούς φίλεργους τοϋ χωρίου κατοίκους.

Τήν ώραίαν εκείνην πρωίαν τήν φαιδρύνουσαν 
χάθε ψυχήν καί έμπνεύουσαν ελπίδας καί πα
ρηγοριάς. ό Τηλέμαχος ήγέρθη τής κλίνης του 
λίαν δίσθυμος.

Κάποια άόριστος μελαγχολία καί προαίσθη- 
σις κινδύνου τώ μετέδιδον άκατανόητον φόβον 

έπί τοϋ μέλλοντος. Ένεδϋθη καί έξήλθε τοΰ 
έξωστου τοϋ κήπου του.

Τά παντα εκείθεν, οί άγροί, τά βρη, ή θά
λασσα τφ έφαίνοντο απαίσια. Ούδέν τον εύελ- 
πιζεν, ούδεν τόν ένεθκρυνε. Καί στενοχωρηθείς 
έκλαυσεν. Έξαγαγών δε τό ρινόμακτρον έκά- 
λυψε δι’αύτοϋ τό πρόσω τον.

ΕΙελων ειτα νά διασκέδαση τήν μελαγχο
λίαν του, κατήλθε είς τόν κήπον, όπου έζαγα- 
γών τεμαχιον χάρτου, έπι τοΰ όποιου ήσαν 
όλΐγαι γραμμαι χαρχγμέναι, ή αρχή ποιημα- 
τιου, το οποίον συνεττατε τή αιτήσει τής 
άβρας του φίλης δια την έ >ρτήν αύτής, προσε- 
παθησε να εύρη έν τή πυρεσσούση κεφαλή κα
ταλλήλους λ/ξεις, δπως τό αποτελειωση, άλλά 
δεν ήδυνατο, οτε εν τή σκεψει ήκουσε πενθί- 
μως να κνυπα ό κωδων τοϋ χωρίου. Μη περι
μένω/ πλειότερον τι, έτρεξε προς την θύραν τοΰ 
κηπ«υ του, παραφρων σχεδόν κκί ήρώτα τους 
διερχομενους, τι έσήμαινον οί πενθυμοι εκείνοι 
κτυπυΐ τοΰ έρημοκλησιου των.

ϋύδεις έτολμα νά είπη την αλήθειαν, ήτις 
θά επληγωνε θανασιμως την καρδίαν τοΰ νεα- 
νίου, διότι έκαστος έγνώριζε την θέρμην φιλίαν, 
ήτις παιδιόθεν συνέδεε τούς δύο έκεινους μικρούς 
φίλους, και άπεφευγον νά τω άποκαλύψουν τόν 
πρόωρον θανατον τής μητρός τής φίλης του, 
στ&ρηθειση; δια παντός πχσης έπί τής Γής 
έλπιίος και χαράς.

Έν τελεί μακρόθεν διέκρινε γνωστόν του 
πρόσωπόν και σπεύδει πρός αύτό άσθμαΐνων,ότε 
βλεπει επιστολήν προτεινομε»ην αύτφ.

Έφ’ δσον επλησιαζεν, επί τοσοΰτον ή άγω
νία ώγκοϋτο, και οί παλμοί τής καρδίας του 
ίσχυροτερον έπαλλον.

Άποτομως άπεσπασε τήν επιστολήν έκ τών 
χειρών τοΰ απεσταλμένου τή; ορφανής του, καί 
απυσυρθεις εις τό μικρόν του δωμάτιον, βα- 
ρυαλγών την καρδίαν ερρίφθη έπι καθίσματος. 
Άσπασθει; δέ τον φακεκλον, ήνοιξεν αύτόν καί 
ήρχισε να άναγινωσκη τάς όλιγα; μέν, άλλ’ 
εκφραστικά; έκείνας γραμμάς τή; φίλη; του, ή 
όποια δια πρώτην φοράν κατόπιν πολυετούς 
φιλίας, έγραφε» αύτώ:

’ζ1·/απι;τέ μου Τηλέμαχε,
αΧθές την εσπέραν ό σκληρός θάνατος άφήρ- 

πασε καί την τελευταίαν μου ελπίδα έν τώ 
κόσμω τούτω, τήν ήγαπημενην μου Μητέρα, 
βύθισα; με και πάλιν εις πένθος μέγα, το ό
ποιον θα θεραπεύση μό»ον ό αιώνιο; τή; ψυχή; 
μου ύπνο;. Έκεί ύψηλα πλέον δεν θά διατα- 
ραξουν αύτήν μέριμναι και πόνοι».

Ή καί πέραν τοΰ τάφου 
φίλη σου 

Οΐ’ρανϊα....
Ό Τηλέμκχος είς τό έπακρον συγχινηθείς, 

ά/έκβαξεν !

— Ό Ουρανία ! Ώ αγνόν μου πλασμα, τό 
όποιον σκληρά τύχη έφερεν έν τώ ματαίω τουτω 
κόσμφ· ομοιάζει πρός ναυαγόν έν τω άγρίω 
ώκεανώ !

>♦<

Μήν ήδη παρήλθεν, άφ’ οτου αί δύο έκεϊναι 
άθώαι υπάρξεις, είχον ύποστή τό βαρύ πλήγμα 
τοΰ σκληρού θανατου. Την θλιψιν, ήν ή νεαρά 
κόρη είχεν αίσθανθή διά τόν θανατον τών προ
σφιλέστατων της υπάρξεων, καί ό Τηλέμαχος 
σύν τώ χρόνω ήσθάνετο έτι περισσότερον, καί 
έν δσω ο χρό»ος παρήρχετο, κατά τοσοΰτον τό 
κακόν καθίστατο φοβερόν.

Συχνότατα συναντωμενος μετά τής κόρης ό 
νεανίας, προσεπαθει με δλην τήν γλυκύτητα 
τή; γλώσσης του νά διασκεδαζη τήν λύπην καί 
μελαγχολίαν τη;. Καί τό κατωρθωνεν.

Ήμέραν τινα, οί δύο εκείνοι αχώριστοι φί
λοι, ήσυχως βχδιζοντε; άπελαμβχνον τάς πρώ
τα; τής πρωίας θαλπερός πνοας, διασχίζοντες 
τάς κατάφυτου; κοιλάδάς τοΰ χωρίου.

Ή Ουρανία την ήμέραν έκείνην έφαίνετο τε- 
ταραγμε.η κκί σκεπτική, καί έν τώ προσώπω 
της έζωγραφεϊτο όδυνηρά μελαγχολία.

Δάκρυ είτα κρυσταλινον κατερευσεν έκ τών 
γλυκύτατων όφθχλμών της, όπόταν ή πρώτη 
τοΰ ήλιου άκτίς ήρχισε νά φαίνηται.

Άνεστεναξεν. Έσπόγγισε δε τά δάκρυά της 
και έφερε τας χεϊρας έπι τοϋ φλέγοντος μετώπου 
της, μεινκσα επι πολύ έν διαρκεί ναρκγ.

Δε» είχε πλέον την δύναμιν νά άναμένγ. *0  
καιρός έπείγε καί έδει να εξομολογηθώ προς τόν 
καλόν τη; φίλον, οτι αυριον τήν πρωίαν άνε- 
χώ ει ισω; διά παντό; πλησίον τών συγγενών 
τη;, οΐτινες πρό ίβδομαδος τή είχον γρκψρ, 
προσκαλοϋντε; αύτην παρ' αύτοϊς.

Ό Τηλέμαχος έγειρόμενος έκ τής μέθης, ήν 
έπροξενει αύτώ ή θεα τών περις αύτών μυρο- 
βολων κοιλάδων, έκστατικώς διηρώτα την φί
λην του, διατι και πάλιν μελαγχολεί.

Ή νεάνις μη δυναμενη πλέον νά ύπομενγ) 
τό μαρτύριον, εξκγουσα επιστολή», ένεχειρησεν 
είς τον νεον, όστι; τό πλεϊστον ήδη τής ζωής 
του διήλθε δακρύων και υποφέρων έξ αίτιας τη;.

Είς το άκουσμα τής φοβερά; έκείνη; είδή- 
σεως, ώχρότη; θανάσιμος διεχύθη εί; τό προ- 
σωπόν του και απετυπωθη διά μιά; όλη ή 
οδύνη και τό αλγο; τή; ψυχή; του.

— Θα Φυγ^ί αυριον λοιπον, τήν ήρωτα ; —
— Νχί, Τηλέμαχέ, τώ άπαντά.—
Δεν δύναμαι πλέον νά διαμένω έπί πολύ 

έδώ, διότι ώ; βλεπεις, παρήλθεν ήδη έβδομάς, 
άφ' ή; ημέρας έλαβον την άνά χείρα; σου έκ 
μέρους τού θειου μου, δστις άναμφιβόλως θά 
ά»ησυχ_ή.

— Θα φυγής, ώ άγγελε τής ψυχή; μου, τή 
•ιψ-.θύρισεν. Άλλα, μη λησμο.ήσγ.ς, ότι κ*>  
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μακράν μοι ή σκέψις μου θά σέ παρακολουθώ 
παντού καί πάντοτε, δπου θά είσαι.

Γνώριζε, δτι έκάστην στιγμήν, την οποίαν 
θά διέρχωμαι μακράν σου, θά με φονεύη, διότι 
ό δυστυχής, σέ ήγάπησα—...

Καί εγείρομε.οι, έτεινε τήν τρέμουσαν έκ 
συγκινήσεως χείρα του, δπως βοηθήση αύτήν 
νά έγερθή, κρατών τάς άβράς της χείρας έντός 
τών ΐδικών του, καί άσπαζόμενο; αύτάς, ε
λαφρώς.

Άλλά καί αυτή τώρα έθλιψε ζωηρώ; τάς 
χεΐρας τοϋ νεανίου, άφίνουσα νά έ'ελθη τοϋ 
στήθους της στεναγμός καί ελαφρά, ώς πτη- 
νόν, έγερθεϊσα, τώ λέγει:

— Φεύγουσα, καλέ μου φίλε, μακράν του 
τόπου τούτου τών βασάνων μκς, σοί άφίνω τήν 
καρδίαν μου σύντροφον κκί παρήγορόν σου. Μέ 
έγνώρισας δυστυχή, άλλά σύ μέ κατέστησας 
ευτυχή, μέ τούς μελιρρήτους ήχους τής γλυ
κείας σου φωνής. Σέ ήγάπησα, Τηλέμαχε, με 
δλην τήν δύναμιν τής ψυχής μου, καί 3ν ή 
τύχη μα; χωρίση έδώ, θά ένωθώμεν εκεί υψηλά. 
Διαλυόμενη δε εις λυγμούς, έζηκολούθει I

— II ζωή καί ό έρως μας υπήρξαν δυστυ
χεί. Τηλέμαχε Τόν δρόμον τών χρυσών μας 
ονείρων διέκοψαν αί συμφοραί, διότι ουτω ήθέ- 
λησεν ό Θεός, όστις αύτήν τήν στιγμήν μά; 
ακούει. Άλλά μή λυπεΐσαι, Τηλέμαχε ήγαπή- 
θημεν καί ό έρως μας κατέστη γιγάντίος 
τώρα παρά άλλοτε.
Γ Ήσθάνθη πρός στιγμήν φρικίασιν διατρέ- 
χουσαν τό σώμά της, καί συγκεντρώνουσα 5- 
λας τάς δυνάμεις, και άνακτώσα δλην τη; τήν 
ψυχραιμίαν καί τό θάρρος, παρατηρούσα κατά 
πρόσωπον τόν Τηλέμαχον, τώ λέγει : Άφοϋ ή- 
γαπήθημεν, όφείλομεν νά ζήσωμεν ό είς διά 
τόν άλλον, δ.οτι θά ήτο μία πανηγυρική άρνη- 
σις τοϋ έρωτός μας, έαν έ'ακολονθώμεν ζώντες, 
ό είς άνευ τοϋ άλλου.

Καί μη δυνάμενος πλέον ό νεανία; νά άντι- 
στή εί; τήν φλόγα τοϋ έρωτος, ήτι; πρό χρόνων 
τώ κατεκαιε τά στήθη, έτεινε τούς βραχίονας 
και ένηγκαλισθη τήν γλυκεΐαν ταυ φίλην, ένα- 
ποθεττων φίλημα έπί τών χειλέων αύτή;. 
Έρυθριάσασα ή νεάνις άπεσπκσθη βιαιω; τών 
χειρών τοΰ Τηλεμάχου, έταπείνωσε τούς ο
φθαλμού; της, ώ; ταπεινώνει και έρυθριά ή παι
δίσκη, πρό; τήν όποιαν γόη; νεανία; ψάλλει διά 
πρώτην φοράν στροφά; ήδέω; και μεθυστικού 
έρωτικοΰ άσματος, μέ καρδιαν σφοδρότατα πάλ- 
λουσαν, μέ ψυχής σκιρτήματα.

Καί απομακρυνόμενη, αποστέλλει τόν τε 
λευταίον χαιρετισμόν τη;, ψελλίζουσα :

— Χαίρε, αγαπημένε μου Τηλέμαχε.
Καί ταχύνουσα τό βήμα, έςηφανίζετο εις τό 

βάθος τοΰ δα σου;.
(έ'πεται τό τέλος)

ΝΕΕ ΧΡΟΝΕ!

__  ___ Η ΦΥΣΙΣ

Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΗΣ ΖΓΟΟΠΟΙΤΑΣ ΕΝ ΕΛΑΑΔΙ

Ολα. φρούδα νέε χρόνε, 
δλα μάταια, καί πόνος.

"Ολα κλάμματα και θλίψεις, 
νεκροθάπτα ! τής έλπδος...

"Ω ■' καί τής ζωής μας ιιόνε.

"Ολα φρούδα. καί συντρίμμια 
χαρά γέλως είν*  Απάτη !

ΊΙ νεότης. δ Ανθος της 
πίπτουοι χλωμά, θλιμμένα,

Στής ζωής τδ μονοπάτι.

"Ολα φρούδα, ματαιότης. 
στή χαρά, χαρά δεν βρίσκεις,

Είς τδ γύρισμα τον χρόνου, 
νέαι πλάναι, νέαι θλίψεις.

Φΰγε .' πρώτη τον Ι'εννάρη 
ξανά στρέψε, φΰγε ! πάλι.

"Οσους άφησες θά ενρης, 
ίσως, ίσως ’στον θανάτου,

Τήν ολόμαυρη Αγκάλη.

Φΰγε. φΰγε ■' καί μή στρέψεις, 
κλείσε μας σε μαύρο μνήμα.

Ή ζωή μας άμαρτία. ... 
και δ θάιατός μας κρίμα !

Σιιοΐιι Οίκονοιιΐΐιον

ΑΑΗΘΕΙΑΙ

Άριστοι άνθρωπο; είναι εκείνοι, οί όποιοι 
όιήλθον βίον άμεμπτον, πτωχοί ό'ντες.

Ό φόβος είναι φοβερόν τι πρό τής έκδηλω- 
σεως τοϋ κακού, υποφερτό; άμα έκδηλωθή καί 
γελοίος άμα διελθη.

Ό ώπλισμένος είναι επίφοβος, ό άοπλος ακίν
δυνος καί ό σπευδων νά όπλισθή, φοβεοό;.

Μερικά ζητήματα δέν λύει ή φρόνησις,άλλά 
ή τύχη και έν τοιαύτη περιπτώσει ό άνθρωπος 
δέον νά μένη αδιάφορος.

Ή πρόοδος είναι ή οδό; εις τήν όποιαν βαί · 
νομεν πάντες. Και άλλο·, προχωρούμε, ταχύ
τατα, άλλοι μετρίως καί άλλοι βραδέως. Υ
πάρχουν όμως, διά την ποικιλίαν τών δντων, 
φαίνεται κκί μερικοί, οί όποιοι όπισθοδρομοϋν.

Ώς γνωστόν ή ζυθοποιία έν'Ελλάδι είσήχθη 
Απδ 45ετίας. έκτοτε δί Ανεπτύχθη καί έβελτιώθη 
υπό τοΰ μακαρίτου ’Ιωάν. Φιξ. ίδρύσαντος τό 
κάλλιστον έργοστάσιον έν Κολονακίεο 'όπου Ιτι 
ΰφίοταται ώς άπλοΰν ζυ
θοπωλείου, τή Ακαμάτφ 
συνεργασία τών τριών 
αύτοΰ φιλότιμων υιών, 
Λουδοβίκου, Γουλλιέλ- 
μου καί Καρόλου. Μετά 
τόν θάνατον δί τοϋ πα- 
τρός των. Αναλαβόντος 
τοΰ μικρότερου αυτών 
κ. Καρόλου τήν έγκα- 
τάστασιν τοϋ ζυθοποιείου 
Ιν τώ νέτο καταλλήλερ 
καί ύψ’ ολας τας έπό 
ψεις καί τους τεχνικούς 
καί έπιοτημονικους ό
ρους ώραίφ καί λαμπρή) 
οίκοδομήματι τής Λεω
φόρου Συγγροΰ, ίτελειο- 
ποίησεν αυτό διά τής έγ- 
καταστάαεως νέων τε 
λειοτάτων μηχανημάτων 
μί Απεράντους Αποθήκας 
αίθουσας καί διαμέρισμα 
τα, ώς Απαιτεί τδ νεώ- 
τερον και 
τελειότερο»1 
σύστημα καί 
τής μετά 
κλήσεως έξ

Ευρώπης 
ειδικών γερ- 
μανών μη■ 
χανικών καί 
ζυθοποιών, 
καταστήοας 
αυτό τελειό
τατοι· είς το 
είδοςτου καί 
Εφάμιλλο ν 

τών ευρω
παϊκών καί 
μετά πα· 
ραρτήματος 
Παγοποιίας 
καί ψηγείου καί πάντων τών Λπαιτουμένων Ε
ξαρτημάτων καί μηχανημάτων πρός καλλιτέραν 
ίτι προπαρασκευήν, κατασκευήν καί διατήρησιν 
τοΰ μοναδικού τούτου ζύθου.

Συνεπώς δ κατασκευαζόμενος Από τινων Ετών 

ΚΑΡΟΛΟΣ I. ΦΙΞ

Τό ίπί τής Λεωόόοον Σι γγοοή »ιίγα ίργοότάόιόν τον.

ζύθος Φιξ είναι δ τελειότερος καλλίτερος καί ποιό- 
τητος έξοχου, διότι περιέχει κατά τους νεωτέ- 
ρους όρους τής Επιστήμης μόνον υγιεινός καί 
θρεπτικός ούσΐας, ώς όμολογοΰσι καί πάντες οί 

ειδήμονες, Επιστήμονες και 
ξένοι, Εφάμιλλος τών κα · 
λειτέρων ευρωπαϊκών' γί
νεται δί καί χρήσις αύτοΰ 
καί είς τούς Ασθενείς, τή 
πρωτροπή τών ειδημόνων 
ιατρών.

Ό Ζύθος Φιξ, ώς έλά- 
βομεν πολλάκις προσωπι- 
κώς Αφορμήν καί νά ίδω
μεν κα· νά Ακούσωμεν,κα
τασκευάζεται Απδ μοναδι- 
κώς καθαρός καί Αγνός υ- 
λας, Αποθηκεύεται έπ< μα- 
κρόν χρόνον είς τά κατάλ ■ 
ληλα αύτοΰ διαμερίσματα, 
Ετοιμάζεται είτα είς ειδικά 
εύρωπαϊκα προπαρασκευα- 
σμένα βυτία καί δίδεται 
πρός κατανάλωσιν, πάντο
τε μετά προηγουμένην έξέ- 
λεγξιν καί έπίβλεψιν. εις 
τδ κοινόν.

Τοιοΰτος λοιπόν δ κατα- 
ναλισκόμε ■ 
νος ενΑφθο- 
νίμ παρ' ή
μΐν ΐιριστος 
ύφ δλας τάς 
έπόψεις Ζΰ ■ 
θος τοϋ Φίξ, 
δοτις δμο- 
λογουμένως 
Αποτελεί τδ 
τελειότατοι· 
ποτδν τοΰ 
είδους του 
καί είναι έν 
ταύτω πο
τδν ευχάρι
στοι· ιΐιφέλι- 
μον καίδρο- 
σιστικον. έξ · 
ύχως δί υ

γιεινόν καί θρεπτικόν.
'Εφ' ω ουγχαίροντες τόν Ιδρυτήν, ιδιοκτήτην 

αύτοΰ κ. Κάρολον Φίξ, όστις διά πολλών μό
χθων.θυσιών κα Ακράτου φιλοτιμίας κατώρθωσεν 
εις τοιοΰτον περίβλεπτον σημεΐον τελειότητας καί
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υπεροχής να προαγάγη εν τοιοϋτον πολυσή- 
μαντον εργοστάσιου, οπερ τιμά τόν τόπον μας, 
άπό καρδίας εύχόμεϋα.οπως άπολαύση ήδη και 
τους καρπούς τώ>· πολυετών κόπων και θυ
σιών του. Φ.

ΛΥΣΕΙΣ ΙΙΝΕΥΜ. ΑΣΚΙΙΣΕΩ.Χ

Ιβον τείνονί-
14. Τό σιγίν τήν άΐήθειαν χρυσόν έστίν θάπτει*.
45. Αί περιπέτειχι ανωφελείς Βέν εινε.
46 Πάντες πάνυ εχάρισχν πλήν εμού

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

47. Γρίφος.

Π λίρες S τί λιρών.

Γρίφος.

πόλον 4 ποδών

48· Φϋρδειν · Μίγδην.
Δοευιι — Μβτχρανητχς

«V*.  Έλειποάύμφωνον.

Ο — ι« — ευεεη — ειε — η — »ωβηο —

Π.

Τό Αί χύων

48.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗ ΣΙΣ
Παρακαλοΰνται οί καθυσ-εροΰντες έτι συν

δρομές της «Φύσεως» όπως ευαρεστούμενοι, 
άποστείλωσιν Λμΐν ταύτας συντόμως,καθόσον 
θέλομεν διακόφει έν έναντίρ περιπτώάει τήν 
περαιτέρω Αποστολήν τών τευχών. Έλπίζο- 
μεν. ότι εύτοι άναληγιζόμενοι τδ δίκαιον καί 
τάς δαπάνας ήμών θέλουσι σπεύσει. χωρίς νά 
ΛναμείνωΟι καί ιδιαιτέραν είδοποίιιόίν μας.

Ή Διεύθυνόις

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣ1Σ
Μεγάλην έκδοϋλευσιν θέλομεν παρέχει έφε- 

ξής τοΐς Λμετέροις συνδρομηταΐς δια της ά- 
ποκαλύφεως- παντι βουλομενω της προσωπι
κής Ιδιότητάς του, ήτοι τοΰ χαρακτήοΟς του, 
προσόντων καί έλαετωμάτων του, προς μελέ
την και δδηγίαν τών πυάξεών του έν τώ πα- 
ρόντι καί έν τφ μέλλοντι έπί τμ βάσει προσ
φάτου, εί δυνατόν, φωτογραφίας, άποστελλο- 
μένης Λμΐν μετά σιιμειώσεως άκριάοάς όπι
σθεν αύτής τοϋ ονόματος, έπαγγέλματος, Λ- 
λικίας, γάμου καί τόπου διαμονής.

ΙΙάσα αποστολή φωτογραφίας θέλει συνο- 
δύεεσθαι καί ύπό 5 δραχμών, δι’ έξοδα τής 
σχετικής ύπηοεσίας. Ή Διεύθυνόις

AETKQMA ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ
Ύπό τής Διευθύνάεως τίις ’Φύάεως» προ

σεχώς έκδιοεται τό AEYliUllA 1UA ΙΑ ΓΡΙΑΝ, 
δηλαδή ό ΟΔΙΙΓΟΔ TUA ΙΛΙΙ’ϋΛ 'Αθηνών 
καί Ιίειραιώς, όστις Οά περιέχει τάς Διευ
θύνσεις τών Ιατρών μετά τών εικόνων αύ
τών Kui τού κλάδοι· είς δν έπιδίδονται, ού
τως ώΰτε πάς ξένος ίί έντόπιος άνιιτρέχων 
είς αύτόν, νά εύρίόκη πάο'αν σχετικήν πλη
ροφορίαν, πρός άνιύρεοιν τοΰ ιατρού του, 
χωρίς να έρωτά τόν τυχόντα καί μή γνωρί- 
ζοντα έπ’ άκοίθώς τον ειδικόν ιατρόν έκά- 
ότου νοσήματος καί τήν κατοικίαν αύτοΰ. 
Τό ’Ιατρικόν τούτο Λ Ivl’iiU.W Α εόεται μονα
δικόν είς τό είδος του καί θά κυκλοφορήσει 
παντού καί είς όλα τά Κέντρα, εν χρυόοδέτω 
τεύχει.

tlupa καλούνται επομένως οδοί έκ τών ία 
τρών έλαβον τήν σχετικήν τής έκδοάεώς του 
άγγελίαν καί δέν απεοτειλαν ίτι ήμίν τάς 
δεούθας πληροφορίας, όπως εύαρεστούμενοι 
άποότειλωόιν ήμίν ταύτας πρός αποφυγήν 
παραπόνων, αν δέν άυμπεριληφθώόΐν έν τφ 
άπαραιτητω δι’ αύτούς AEI'KU.IlATI τούτω.

Γραφεία Φνόεως» οδός Κοραιί άριΟ. S.

ΤΟΜΟΙ ΧΡΥΣΟΔΕΤΟΙ
«ΦΥΣΕΩΣ*  ΚΑΙ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ1’

Λρυοοάειοι τόμοι τής «Φύοεως*  προηγου
μένων έιών ώς καί τοΰ ο. Πανοράματος^ δε
δεμένου μετά 2tS0 είκόνων, υπάρχουν έν τοΐς 
Γραφείοις ήμών καί άποοτέλλονιαι Ιλεύθεροι 
ταχυδρομικών τελών παύει προαποστέλλοντι τό 
άντίτιμον, ήτοι φρ. 15 δι' έκαστον τόμον τής 
«Φέσεως» καί φρ. 12 διά τό «Πανόραμα*.

Διεύθυνοις Κύριον

Φ. ΙΙοίντεζην
Διευθυντήν τής «Φύσεως*  

Είς 'Αθήνας

ΦΩΤΟΣΙΓΚΟΓΡΑΦΕΓ'Ν
ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ “ΦΥΣΕΩΣ,,

Κατασκευάζονται ζιγκογραφίαι ,cliches) καί 
προβολείς αυθημερόν.

'Εγγράφονται έν αύτω συνδρομηταΐ εις έ- 
>ημερ:δας και περιοδικά. Ωσαύτως

Είσπράτιονται αποδείξεις καί λογαριασμοί. 
Άποστέλλονται τχγ. δέματα εί; Αίγυπτον, 
Πωλοϋνται κ,χί μισθοΰνται κλισέ διά περιο

δικά και εφημερίδας είς συμφερούσας τιμάς.
Φωτογράφι/σις οίουδήποτε αντικειμένου.
Εμφανίσεις καί εκτυπώσεις φωτογραφιών 

ερασιτεχνών (amateurs).
Προμηθεύονται διάφορα βιβλία, συγγράμ

ματα καί Αντικείμενα.
Γίνονται δεκταΐ καί αντιπροσωπεία!.

Γραφεία : Αδελφοί ΙΙρίντεζη
(’Οδό; Κορα'Ζ άριθ. 5.)


