
τευχος 23—24ον ΑΘΗΝΗΣΙ 1 — 15 απριλιου 1911

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ'-ΤΟΜΟΣ ΙΑ'-ΕΤΟΣ 21

Σννίρομή ’Εσωτερικοί! ip. 16
Σννέρομΰ Έξωτιριχοΰ γρ. 20

ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ 
ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΝ 

ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ & f 0 0
f ο· 0 0 οβηκΑί επιεπιμαι

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Η ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΤϋΓΣ ΑΙΩΝΑΣ

(Συνέχεια καί τέλος)
Ώς φαίνεται, ή ιδέα τής ανευ σύρματος τη

λεγραφίας δια μέσου τών ήλεκτρ .διακυμάνσεων 
Ανήκει είς τον Ποππώφ, ρώσοον καθηγητήν, 
καθ’ δσον <5 μέν Μαρκόνι έλαβε τδ σχετικόν 
Αγγλικόν προνόμιον ιόν Ιούνιον τοϋ 1896, ενώ 
ή δημοσίευσις ιοϋ σχετικού υπομνήματος τοϋ 
Ποππώφ, ίν τή Έφημερίδι τής φυσικοχημικής 
Εταιρείας έγένετο τον Δεκέμβριον τοϋ 1895, 

ήτοι έπτά μήνας 
πρότερον.

Ό Μαρκόνι έ- 
γεννήθη έν Βολω- 
νία τώ 1874- Ε- 
σπούδασε <5έ τάς 
φυσικός έπιστήμας. 
Είς Δονδΐνον με- 
τέβη τω 1896 με
τά τήν Ανακάλυψίν 
του, οπού έκαμε 
λόγον περί ταύτης 
και τών άποτελε ■ 
ομάτων,&τινα Απε- 
λάμβανε. Μολονότι 
δέ δέν ήθελε νά 
κοινοποίηση αν 
τήν. θεωρών Α
τελή καί πρόωρον 

καί τδν έαυτόν του, μικρόν έτι δια τοιαυ ■ 
την σοβαρόν έπιχείρησιν, τδ 22ον τής ήλικίας 
του άγων, οί ".lyyAoi όμως πρακτικωτεροι Αντι- 
ληφθέντες τήν σπουδαίοιητα Ανέλαβον τα τής 
μελέτης Ό δέ Preece Διευθυντής τών il/j'Ac 
κών τηλεγράφων έποιήσατο Αμέσως σχετικήν 
διάλεξιν, έξάρας τα εύχάριστα πορίσματα τοΰ 
νεαρού Ιταλού φυσιολόγου. Είναι βέβαιον, ως 
είδομεν έν τούς προηγουμένοις, οτι ο 3/αρκότι 
δέν Ανεκάλνφε νέαν τινά φυσικήν δύναμιν,Αλλ 

επέτυχε καλειτέραν χρήσιν δυνάμεως ήδη ύπαρ- 
χούσης, δηλαδή εΰρε τι Ανώτερον τοϋ πομπού 
τοϋ Χέρτζ, κατορθώσας, ώστε τα ήλεκτρικά κύ
ματα να έκπέμπωνται μακρότερον. Ευρε δέ έπί- 
σης τδ μέσον τά ένισχύη τα ηλεκτρικά κύματα, 
άτινα καθίστανται Ικανά νά έξικνοϋνται είς με
γάλος Αποστάσεις.

Τά Αποτελέσματα ταϋτα έκρίθησαν τότε έπαρ- 
κή καί ήλπισαν, οτι όπως καί τδ τηλέφωνον, οτι 
καί ή Ανευ σύρματος τηλεγραφία θά εϋρισκε τήν 
δέουσαν βαθμηδόν Ανάπτυξίν της. Οί δέ" Αγγλοι 
τοσοϋτον ένεθουοιάσθησαν έκ τών πρώτων έν 
δείξεων, ώστε Αμέσως έοχήματίσθη Εταιρεία, 
μέ κεφάλαιον 500 000 φρ. διά τήν Ανάπτυξίν 
καί έκμετάλλευσιν τοϋ νέου τούτου είδους τής 
τηλεγραφίας. ‘Ενώ δέ ένταϋθα κατεγίνοντο έτι 
είς μελετάς περί τής προόδου αυτής, οί πέραν 
τής Μάγχης Αντίπαλοί των, οί Γάλλοι, Αμέσως 
έπεδόθησαν πρακτικώτερον είς τήν έγκατάστα- 
σιν τών τηλ. σταθμών.

’Ήδη ας έξετάσωμεν πού δύναται νά χρησι
μοποιηθώ ό τηλέγραφος τούτος.

Τά ράχρι τούδε γενόμενα σχετικά πειράματα 
καί αί εγκαταστάσεις σταθερών σταθμών είς 
μεγάλος Αποστάσεις δέν έδωκαν πλήρη έπι ■ 
τυχίας Αποτελέσματα, όϊα τά έν τή θαλάσση 
γενόμενα μεταξύ τών πλοίων καί τοϋτο ένεκα 
τής μεσολαβήσεως φυσικών εμποδίων, οίον αί 
πόλεις, οί πύργοι. τά κωδωνοστάσια τά ΰρη, τά 
νέφη κτλ. Διά τδν λόγον τούτον ή Ανευ σύρμα
τος τηλεγραφία, ώς νΰν έτι έχει, δέν θά δυνηθή 
ν' Αντικαταστήσω τδν μετά ούρ/ιατος τοιοΰτον, 
άν δεν έφευρεθή άλλη βασιμωτέρα έπινοια. Καί 
διά τδν λόγον τούτον δέν Αντικατεοτάθησαν έτι 
οί μετά σύρματος Αγωγού τηλε.γρ. σταθμοί διά 
τών ανευ σύρματος τοιούτων. Πρώτη δέ ή 
'Αγγλία θά έγκαθίοτα τοιούτους σταθμούς είς 
τάς Αγγλικός νήσους, είς Γιβραλτάρ, Μελέτην,
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Κρήτην, Κύπρον κτλ. και δέν θά έξηκολούθει 
δαπανώσα κολοσσιαία ποσά λιρών διά τήν έγκα- 
τάστασιν και συντήρησιν ύποβρυχίων καλωδίων. 
Καί ημείς έτι θά έγκαθιστώμεν τοιούτους στα 
θμούς είς τάς νήσους μας καί δέν da ύπεβαλλό- 
μεθα πλέον είς δαπάνας. Καί τοϋτο φρονοϋ- 
σι πάντες οί σοβαρώς περί τούτου Ασχολούμε
νοι παρά τάς διατυμπανιζομέιας διαφημίσεις 
περί επιτυχούς τοιαύτης συγκοινωνίας μεταξύ 
Απομεμακρυσμένων σταθμών, ώς γνωστόν τυγ
χάνει ήμίν, δτι ουδέ μεταξύ εγγύς τοιούτων 
έφηρμόοθη έιι τελείως. Και ιδού οί λόγοι' Έν 
περιπτώσει καταιγίδας, ή συγκοινωνία ένεκα τοϋ 
ήλεκτρισμοϋ τοΰ ΰπάρχοντος έν τή Ατμόσφαιρα 
επιφέρει ενοχλήσεις και σύγχυαιν τών ηλεκτρι
κών διακυμάνσεων, καθιοτώσα Αδύνατον τήν 
Ανταπύκρισίν Ji δέ ήλεκ.τρ. διακυμάνσεις με- 
ταφερόμεναι κυκληδόν δύναται νά παραλαμβά 
νονται και υπό άλλων σταθμών. Φαντασθώμεν 
δέ τί da έγίνετο, εάν αϊ Άθήναι. δ Πειραιεύς, 
ή Αίγινα, αί Σπέτσαι,ή “Υδρα, ή Σύρος, ή Τή
νος, ή "Ανδρος, αϊ Θήβαι καί τά Μέγαρα συνε - 
κοινώνουν διά τοΰ Ασυρμάτου τηλεγράφου. “Ο
λοι θά παρελάμβανον ταύτοχρόνως δ τι ο! άλλοι 
θά έτηλεγράφονν καί εννοείται, όποια σύγχησις 
καί τί είδους Ακατανόητων σημείων θά παρε 
λάμβανον Εν τώ στρατώ) καί τώ> ναυτικώ δμως 
ή Ασύρματος τηλεγραφία παρέχει Αρκετός έκ- 
δ -υλεύσεις καί εις τινας περιπτώσεις Αποβαίνει 
χρησίμωτάτη καί πολύτιμος.

Αιά τούς Ανιχνευτής έν τώ στρατώ είναι με
γίστης σημασίας πρόξενος, ιδίως δπόταν Απο- 
σπάσ/ιι τα Ανέρχονται έπί τών δρέων ή εισέρχο
νται εις τά δάση πρός Λνίχνευσιν τών θέσεων 
καί τών κινήσεων τοΰ εχθρού- "11 άνευ σύρ
ματος τηλεγραφία δύναται έν τοιαύτη περιπτώοει 
νά προσφέρη μεγάλος υπηρεσίας διά τής ταχείας 
Αποστολής ειδήσεων καί Ιδίως, δπόταν τύχη νά 
πε^ικυκλοθώσι τοιαϋτα Αποσπάσματα ί·πό τοΰ 
εχθρού. Ώς κεραίαν έν τοιαύτη περιπτώοει 
μεταχειρίζονται Αγωγούς Ανυψωμένους διά (χαρ
ταετού) ή δι’ Αεροστάτου πληρουμένου δι’ υδρο
γόνου, απνα φέρουσι μεθ εαυτών.

Ό Φάρος και τά πλοία.

Αιά την συνεννόηοιν επίσης μεταξύ τών 
πλοίων προς άλληλα καί τούτων μετά τής ξη
ρός, ή συνεννόησις αύτη είναι εφικτή και πολ- 
λάκις πολύτιμος, καθ ' όσον δέν επηρεάζεται υπό 
φυσικών έν τώ μεταξύ έιιποδίων. τοΰ διαμέ 
σου αύτιΰν ΰντος καθαρού καί Ασφαλούς. Καί 
διά τούτο βλέποιιεν μεγαλειτέραν έγκατάστασιν 
έν τή θαλάσση ή έν τή ξηρά Εν τώ στρατώ 
ή μεγίστη Απόστασις, ήτις δύναται νά χρηοιμο- 
ποιηθή. δπόταν μάλιστα γίνεται χρήσις κεραίας 
300 — 400 μέτρων διά δεδεμένου Αεροστάτου 
δύναται νά φθάση κατά μέγιστον δρον τά 111(1 

χιλιόμετρα οπότε Απολαμβάνουσιν Αρκετά εύά- 
ρεστα Αποτελέσματα. Ή άνευ σύρματος λοιπόν 
ήλεκτρική αΰτη τηλεγραφία λειτουργεί τό γε νϋν 
έ'χρν είς πολύ περιωρισμένον κύκλον καί είς μι
κρός σχετικώς Αποστάσεις, έκτος ολίγων έξαι- 
ρετικώιν περιστάσεων δυνάμεθα δέ Ασφαλώς 
νά είπωμεν, δτι εύρίσκεται έτι έν τή Αρχή της' 
μολονότι δέ πολλοί καταγίνονται, δέ’· δυνάμεθα 
νά έ.λπίσαιμεν, δτι διά τών υπαρχόντων μέσων 
θά έξιχθή είς τελικά Αποτελέσματα. Τοιοΰτος 
λοιπόν είναι ό μέγ_ρι σήμερον Ασύρματος τηλέ
γραφος καλούμενος, οστις περιωρΐζεται είς δοα 
προηγουμένως έξεθέσαμεν.

Συοκινή &αυρμάτου Τηλεγράφου

Έν τή άνωθι είκόνι έμφαίνε·αι μία συ
σκευή μαρκενείου τηλεγράφου, ώς εχει τήν σή
μερον ζΐέν διαφέρει έξωτερικιώς πολύ τής συ
νήθους μορσικής συσκευής τοΰ συνήθους τηλε
γράφου καί ήτις καί α'ΰτη φέρει δπως εκείνη τήν 
ταινίαν της μετά τοΰ ωρολογιακού μηχανισμού 
της, τόν πομπόν της. το γαλβονύμετρον κ.τ.λ 
εκτός τοΰ ιδιαιτέρου της δέκτου

Εν τέλει, παρατίθεμεν καί δύο εικόνας Α
συρμάτων τηλ. σταθμών τής Καζαμπλάκας, έξ 
ής συνεννοούντο μέ τον πύργον τοΰ Άϊφελ, εν 
έν Ιίαρισίοις, καί τού υπερωκεανείου Ασυρ
μάτου τηλεγράφου έν Αμερική. Ώς βλέ
πει τις Αποτελεϊται έκ πληθώρας συρμάτων διά 
την υσον ένεστι μεγαλ. επιφάνειαν καί Ακριβε- 
οτέραν παραλαβήν τών ηλεκτρικά»· διακυμάν
σεων. Άλλα μεταχειρίζονται δεϋμα παραγόμενον 
διά δυνιιμομηχανών και ουχι διά στηλών-

ΕΠΙΛΟΓΟΙ

Έπί τή ευκαιρία ταύτη τής έκθέσεως τών 
μέχρι τούδε τηλεγραφικών συστημάτων, δεν 
ήθελεν είσθαι άσκοπον, νομίζω, ούτε περιττόν 
νά Αναφέρω μεν καί ολίγα τινα περί τοΰ ηλεκτρι
σμού, τοΰ γίγαντος τούτου καί τοΰ αιτίου τών 
περιεργοτέρων τής πλάσεώς μας φαινομένων-

Σταθμοί ίν Καζαμπλάκα ίίρυθιΐς πΰ 1908 καί ϊπικοι- 
νωνιΰν μιώ τοΰ Πύργου ιαν “Ειφελ,

Ή τηλεγραφία δέν είναι τό μόνον τέκνον 
τοΰ ηλεκτρισμού. Ό ήλεκτρισμός δέν περι
ορίζεται μόνον δπως μεταφέρη, Ακαριαίως τούς 
διαλογισμούς μας Από τοϋ ένός μέρους τής 
γής εις τό έτερον καί τΑνάπαλιν, Αλλά μεταβι 
βάζει καί τήν μουσικήν καί τόν έναρθρον λόγον 
Από τόπου είς τύπον,παρέχει δ’ έπίσης ήμΐν τήν 
ευκολίαν διά τών ηλεκτρικών Ακτινών του νά 
βλέπωμεν διά μέσου τών σκιερών σωμάτσεν’ 
προσέτι μεταχειριζόμεθα αυτόν εις τήν βιομη
χανίαν,είς τήν Ιατρικήν κλ. Τή Άληθείαό ήλε- 
κρισμός έπετέλεσεν Από τής Ανακαλύφεώς του 
μέχρι σήμερον γιγαντιαία άλματα, ύπήρξεν ό 
θρίαμβος τής Ανθρώπινης έπινοίας καθ’ 
δλον τό διαρρεϋσαν τέλος τοϋ παρελθόντος αιώ
νας, ού μόνον διά τής Ανακαλύφεώς του, ώς 
σπουδαίου παράγοντος έν τή φύσει. Αλλά καί 
διά τής έφαρμογής του έν τή βιομηχανία καί 
Τή τ^Χνη Ή συμμετοχή δέ αύτοΰ ώς Απολύ
του στοιχείου ίν τή παγκοσμίω υφή καί συναρ- 
μολογή τών ένοργάνων καί Ανόργανων δν- 
των καί Αναποφεύκτου κύρους έν τή δλότητι 
τοΰ σύμπαντος Αποτελεί τήν κορωνίδα τής dv- 
θρωπίνης Ιδιοφυίας έπί τή Ανακαλύψει τοιαύ- 
της κολοσιαίας δυνάμεως. Ό ηλεκτρισμός είναι 
μία δύναμις ουμμετέχουσα εις πάσας τάς όρατάς

και Αοράτους έκδηλώσεις τής φύσεως καί δέν 
πρέπει νά περιορισθώμεν είς τάς μέχρι τούδε 
έκδηλωθεϊσας ένεργητικάς καί ευεργετικός αύτοΰ 
Αποδόσεις έν τή τηλεγραφία, τώ φωτισμώ, τή 
τηλεφωνία, τή θεραπευτική,τή Ακτινοβολία, τή 
πολλαπλή συμμετοχή αύτοΰ έν τή χημεία, τή 
τέχνη κτλ· Αλλά ν’ Αναμείνωμεν έτι καί τάς 
άλλας νεωτέρας αύτοΰ Αποκαλύψεις, ας πασιδή - 
λως μάς έπιφυλλάσει διά τής Αλματώδους καί 
έκπληκτικής έξελίξεώς του.

Ο ηλεκτρισμός λοιπόν, ώς δήλον γίνεται, 
είναι μία σημαίνουσα δύναμις ισχυρόν στοιχεϊον, 
Ανεκτίμητος παράγων, Αλλά καί Απηνής “ΙΙφαι 
στος, καί καλοκάγαθος Ζευς, χορηγών καί Αφαι- 
ρών τήν ζωήν, παρέχων Αγαθά καί κατακαίων 
τά πάντα, σιδηρά χειρ τοΰ Αοράτου καί μεγα- 
λεπηβούλου ΰντος, δστις δι’ αύτοΰ κανονίζει καί 
ρυθμίζει τάς κινήσεις καί συστάσεις τών ορατών 
και Αοράτων δυνάμεων, τής ορατής και Αορά
του φύσεως, ήτις συ μπλέκει τήν έξέλιξιν τής τε 
ζωής καί τής ύλης. ’Απεκαλύφθη ήδη, δτι άνευ 
ηλεκτρισμού ό Ήλιος δέν φωτίζει, δτι άνευ αύ
τοΰ τά νέφη δέν μετατρέπονται είς βροχήν, 
ελξις καί άπωοις τών σωμάτων δέν θάύφίστατο, 
ο μαγνητισμός δέν θά είχεν ύπόστασιν,άνευ τέ
λος τοΰ ηλεκτρικού φωτός καί τής ηλεκτρικής 
δυνάμεως,ή βιομηχανία καί ή τέχνη Αναντιρρή- 
τως δέν θά προήγοντο τόσον άλματωδώς, δέν 
ί) Απεκαλύπτετο ή παλμική καί μεταδοτική ίδιό
της τοΰ αίθέρος καί τόσα άλλα, ιϊτινα περιττόν 
ήδη νά Αναφέρωμεν Ό ηλεκτρισμός ήδη μας έ- 
πιφυλλάσσει τάνεώτερα αύτοΰ θαύματα.Λί προ

σεχείς Αποκαλύψεις, αύτοΰ διά τόν άνθρωπον
έσονται Απείρως μεγαλείτεραι καί καλείτεραι αί
μέλλουσαι έξελίξεις και πρόοδοι τοΰ Αοράτου
τούτου στοιχείου θά βελτιώσωσι κατά πολύ την
τύχην καί τό μέλλον τοΰ Ανθρώπου- Θά έξα-
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σφαλίοωσιν αύτφ ονσιαατικώς εύτνχεστέραν δια- 
βίωσιν και Αα τον φέρωσιν είς νέους κα'ι ευ- 
ρυτέρονς ορίζοντας δράσεως καί Ασφαλούς 
ευτυχίας, Jia τών διαφόρων λοιπών έφαρ 
μογών τοΰ ηλεκτρισμόν,μέλλει ύ ανΑρωπος κατα 
τα φαινόμενα να ενδαιμονήση καί να κατασνν- 
τρίψη ΰπδ τό βαρύ αυτόν πέλμα την Ατυχίαν 
και την οδύνην, τήν Ανίαν καί την πενίαν σνν- 
Αάπτων έσαεί την κακοδαιμονίαν καί τα έκ τού
της πηγάζοντα κακά.

Φ Π.

Omi ANTOKMΑΓΓΕΛΘΕΙΕΑ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ
Ή άξιόλογος μηνιαία έπιθεώρησις «FiloSO- 

fia della Scienza» έκδιδομένη έν Παλέομω 
τής ’Ιταλίας παρά τοϋ κ. Ίνοκεντίου Καλδε- 
ρόνη, περιέχει άρθρον ύψίστου ενδιαφέροντος 
έπί τοϋ έξαιρετικοϋ έκείνου φαινομένου τής 
άνενσαρκώσεως, τοϋ όποιου γνωρίζομεν ήδη 
περιπτώσεις τινάς,καί ας θελει άναφερει εν τινι 
ύπό έκτύπωσιν εύρισκομένω συγγράμμκτι αύτοϋ 
ό διάσημος π»ευματιστής Αλβέρτος δέ Ροχάς 
(Albert de Rochas) «Αλλεπάλληλοι βίοι».

Ιδού ή μετάφρασες μέρους τοΰ άρθρου τού
του γεγραμμενου παρά τοϋ Δρως Καρμέλο Σά
μον α.

"Αγαπητέ μοι Καλδερόνη,
Ιίαρά τόν δλω; μυστηριώδη χαρακτήρα τών 

συμβάντων, ατινα προηγήθησαν τής γεννήσεως 
τών δύο θυγατρίων μου, δεν διστάζω πρός τό 
συμφέρον τής έπιστήμης, νά παραδώσω αύτά 
εις τήν δημοσιότητα διά μέσου τής άξιοτίμου 
σου καί τόσω διαδεδομένης Έπιθεωρήσβως,χω- 
ρ’ς νά σιωπήσω τά ονόματα τών διαφόρων προ
σώπων, ατινα έλαβον γνώσιν αύτών βαθμηδόν, 
έφ*  όσον ταΰτα έγινοντο.

Έγώ αποφεύγω νά λεπτολογήσω συζητών 
έπ’ αύτών, φρονώ όμως, οτι συμφέρει νά δημο- 
σιευθώσιν, ϊνα άλλοι δυνηθώσινά πράξωσι τοϋτο. 

Ούδεμία επιστήμη προοδεύει, έάν μένρ έν 
άγνοια τών λεπτομερειών, τών άφορώντων αυ
τήν γεγονότων.

Έάν έν τω πεδίω τής μεταφυσικής έκ φόβου 
τοΰ γελοίου ή δι’ άλλους παρεμφερείς λόγους, 
έκαστος φυλάττει δι’ έζυτόν τά τοιούτου είδους 
γεγονότα, ατινα είναι δυνατόν νά συμβώσιν, 
άλλ’ είσί κατά τό μάλλον καί ήττον σπάνια, 
αϊρέτω πάσα ελπίς προόδου.

Σοΐ στέλλω συνθετικήν τινα άφήγησιν απο
λύτως πιστήν τών συμβεβηκότων, όπως παρή- 
χθησαν, άνευ τής ελάχιστης έκ μέρους μου καί

επ’ αύτώνσυζητήσεως σχετικώς πρός τά ενδια
φέροντα ζητήματα, τά άφορώντα αύτά.

Ή προκειμένη περίπτωσις παρουσιάζεται εύ- 
νο'ίκώς ύπό επιστημονικήν έποψιν, διότι τά 
πρόσωπα, ατινα άρχήθεν εϊχον καταστή ένη 
μέρα τών διαφόρων και αλλεπαλλήλων λε
πτομερειών καί τά όποια παρετήρουν αύτά 
μετά μεγάλου ένδιαφέροντος, άπολαμβάνουσι 
τής γενικής ΰπόλήψεως διά τήν ηθικήν και τήν 
ίδιοευφυίαν των. Έκτος τής άφηγήσεως τών συμ
βάντων σοί πέμπω και τάς επιβεβαιώσεις πι
νών έκ τών προσώπων εκείνων, τά όποια έπι- 
κυροΰσι τά γραφόμενα μου καί είμαι έτοιικος 
νά παρουσιάσω καί άλλας μαρτυρίας τής αύτής 
φύσεως καί πάσας τάς εξηγήσεις, αϊτινες 
ή'θελον κριθή ωφέλιμοι διά τήν επιστημονικήν 
έρευναν.

Μετά πάσης έκτιμησεως
ΚαοιιέΙ.ο Σαιιόνι·.

Συνθετική εκΟειίες τών όνμίίεβηνότων

Γην 15 Μαρτίου τοΰ έτους 1910 μετά βα- 
ρυτάτην ασθένειαν (μηνιγγιτην),άπέθνησκεν εις 
ηλικίαν περίπου 5 έτών, τό λατρευτόν μου κο- 
ράσιον, φέρον τό όνομα ’Αλεξανδρινά. ΊΙ λύπη 
μου καί ή τής συζύγου μου, ή όποια παρ’ όλί · 
γον νά παραφρονήσω), ύπήρξε βκθεια.

Τρεις ήμέρας μετά τόν θάνατον τοϋ θυγα- 
τρίου μου, ή σύζυγός μου είδεν αυτό καθ’ ύπνον· 
εφανη εις αυτήν οποίον ητο όταν ε,η,καί οη το 
ήκουσε νά τγ λέγη:«Μαμμά,μή κλαίεις πλέον. 
Έγώ δέν σέ άφήκα· άπεμακρύνθην μόνον άπό 
σέ. Ίδέ μάλλον· έγεινχ μικρά ώς τοϋτο», καί 
έδειξεν είς αυτήν μικρόν τι τέλειον έμβρυον, 
καί έπειτα τή προσέθηκε : «Ιϊρόκειται ν’άρχί- 
σης νά υποφέρω); έκ νέου δι’ έμέ».

Μετά τρεϊ; ημέρας, τό αύτό όνειρον έπανε- 
λήφθη. Μαθοΰσα δέ τοϋτο, φίλη τις τοΰ συζύ
γου μου, είτε έκ πεποιθησεως, είτε έπί τώ 
σκοπώ τοϋ νά παρηγορήση αύτήν, τγ λέγει οτι 
τοιοϋτόν τι όνειρον είναι πιθανόν ν’ άποτελή εί- 
δοποίησιν τοΰ κορασιού της, τό όποιον ίσως 
νά προετοιμάζετο ν’ άναγεννηθή πάλιν δι ’ αυ
τής. Διά νά τήν πείσγ δέ περί τοΰ δυνατοϋ 
τοιούτου συμβάντος, τγ έφερε βιβλίον τι τοϋ 
Δέοντος Δενί,έν ω έγένετο λόγος περί άνενσαρ
κώσεως.

Άλλ’ούτε τά όνειρα, ούτε ή έξήγησις αύτη, 
ούτε ή άνάγνωσις τοϋ πονήματος τοϋ Δενι κα
τόρθωσαν νά μετριάσωσι τόν πόνον τής τε
θλιμμένης μητρός. Έμεινεν έπίσης άπιστος ώς 
πρός τό δυνατόν νέας τίνος μητρότητας, τόσω 
μάλλον καθ’ όσον ύποστάσα αποβολήν, ήτις έ- 
λαβεν ανάγκην έγ/ειρήσεως (2 1 Νοεμβρ. 1909) 
καί ήκολουθήθη ύπό συχνών αιμορραγιών, ήτο 
σχεδόν βέβαια, δτι δέν θά τή ήτο πλέον δυνα
τόν νά μείνω; έγκυος.

Πρωίαν τινα, λίαν ενωρίς, ήμέρας τίνάς μετά 
τόν θάνατον τοϋ θυγατρίου αύτής, κλαίουσα 
κατά τήν συνήθειάν της καί πάντοτε άπιστοΰσχ, 
μοί έλεγεν ; «Δέν βλέπω εΐμή τήν σκληράν 
πραγματικότητα τής άπωλείας τοΰ άγαπητοϋ 
μου μικροΰ "Αγγέλου· ή άπώλεια αυτή είναι 
λίαν ισχυρά, λίαν σκληρά, ώστε νά μή μοί έπι- 
τρέπω) ν’ άποδώσω καί μικράν έστω δόσιν έλ- 
πίδος είς άπλα όνειρα, ώς έκεϊνα, ατινα εϊδον 
καί νά πιστεΰσω είς συμβάν τόσον αναληθές,ώς 
τήν άναγέννησιν καί έπάνοδον είς τήν ζωήν 
τοΰ άγαπητοϋ μου θυγατρίου, διά μέσου έμοΰ 
καί ιδίως,έάν λάβω ύπ’οψιν τήν παρούσαν φυ
σικήν μου κατάστασιν». Αίφνης, ενώ πχρεπο- 
νείτο διά τόσον πικρού καί απελπιστικού τρό
που,έγώ δέ προσεπχθουν δσον ήδυνάμην περισ
σότερον νά παρηγορήσω αύτήν, τρεις ξηροί καί 
δυνατοί κτύποι, ώσεί νά είχον κτυπηθή διά τών 
αρθρώσεων τών δακτύλων παρά προσώπου, τό 
οποίον ήθελε ν’ άναγγείλω) τήν παρουσίαν του 
πριν είσέλθη, ήκούσθησαν είς τήν θύραν τοΰ δω
ματίου, έν τώ όποίω έμένομεν καί διά τής όποιας 
τοϋτο συνεκοινώνει μετά μικρά; τίνος αιθούσης. 
Οί κτύποι ούτοι συγχρόνως έγένοντο αντιληπτοί 
καί παρά τών τριών μικρών υιών μας, οΐτινες 
ήσαν μεθ’ ημών έν τώ δωματιω τούτω. Ούτοι 
νομίσαντες, ότι ήτο μία έκ τών άδελφών μου, 
ήτις έσυνήθιζε νά έρχηται κατά τοιαύτην ώραν, 
ήνοιξαν πάραυτα τήν θύραν, κράζοντες : «θεία 
Αικατερίνη, είσέλθετε»· άλλ’ όποια ύπήρξε' ή 
έκπληξις έκείνων τε καί ήμών,ότζν δέν ε'ίδομεν 
κανένα καί όταν έβεβζιώθημεν όριστικώς, ότι 
ούδείς είχεν είσέλθει.

Τό έπεισόδιον τοϋτο ένεποίησεν είς πάντας 
τόσην έντύπωσιν καί ιδίως διότι οί κτύποι ήκού
σθησαν κατά τήν στιγμήν έκείνην τής ένπελοΰς 
άποθχρρύνσεως τής συζύγου μου. Άρα γε ει- 
χον μεταφυσικήν τινα αιτίαν καί σχέσιν πρός 
τήν μεγίστην άθυμιαν αύτής ;

Τό εσπέρας μάλιστα τής ημέρας έκείνης α 
πεφασισαμεν ν’ άρχίσωμεν τυπτολογικά πει
ράματα διά μικρκς τραπέζης καί έξηκολουθή 
σαμεν ταΰτα έπί τρεϊς τούλάχιστον μήνας. Είς 
ταΰτα έλάμβανεν μέρος ή σύζυγός μου, ή πεν- 
θερά μου καί ένίοτε οί δύο πρεσβύτεροι έκ τών 
τριών μικρών υιών μου.

Άπό τής πρώτης συνεδρίας παρουσιάσθησαν 
δύο πνεύματα, έν, τό οποίον έλεγεν,ότι ήτο τό 
άποθανόν Ουγάτριόν μου καί τό έτερον,οτι ήτο 
αδελφή μου τις, άποθζνοϋσα πρό πολλοΰ, είς 
ηλικίαν περίπου 15 έτών καί ή όποια κατά τά 
λεγόμενά της έπαρουσιάζετο ώς οδηγός τής μι- 
κράς Αλεξανδρινής.

Αΰτη έξεφραζετο μετά τοϋ αύτοϋ παιδικού 
ύφους, τό όποιον μετεχειριζετο, όταν έζη· τό 
έτερον πνεΰμα είχεν ύφος υψηλόν καί ακριβές 
καί έλάμβανεν ιδίως τόν λόγον ή διά νά έξη · 
γήσω) φράσεις τινάς τής μικράς όντότητος, ή 

όποια ένίοτε δέν έγένετο έντελώς καταληπτή,ή 
διά νά ύποχοεώση τήν σύζυγόν μου νά πιστεύ- 
ση τάς διαβεβαιώσεις τής μικράς θυγατρός της.

Κατά τήν πρώτην συνεδρίαν, ή "Αλεξανδρινά 
άφοϋ είπεν, ότι ήτο αυτή ή ιδία προσωπικώς, 
ήτις ένεφανίσθη καθ’ ύπνον είς τήν μητέρα 
της καί οτι τούς κατά τήν χθεσινήν πρωίαν 
άκουσθέντας κτύπους έκτύπησεν ή ιδία διά νά 
ύποδείξγ) τήν παρουσίαν της καί νά προσπα
θήσω) νά παρηγορήσω) αύτήν διά τελεσφοροτέρων 
μέσων καί προσέθεσε: «Μαμμάκα μου,μή κλαίεις 
πλέον, διότι θέλω χναγεννηθή διά μέσου σοΰ 
καί μάλιστα πρό τών Χρηστουγέννων θά ήμαι 
μαζύ σας» έξηκολούθησεν ; «’Αγαπητέ μου 
παπάκη,θά έπανέλθω· άδελφάκιά μου,θά έπα
νέλθω' μάμμη μου θά έπανέλθω’εΐπχτε εις τούς 
άλλους συγγενείς καί είς τήν θείαν Αικατερί
νην,ότι πρό τών Χριστουγέννων θά έπανέλθω». 
καί ούτω καθ’ έξής δι’ όλους τούς λοιπούς συγ
γενείς καί γνωρίμους μετά τών όποιων ή μικρά 
Αλεξανδρινά έσχε ένθερμοτέρας σχέσεις κατά 
τήν βραχείχν αύτής ύταρξιν.

Ήθελεν είτθχι ματαιοπονία νά άναφέρωμεν 
πάσας τάς ανακοινώσεις, τά; οποίας έλάβομεν 
έπί τρεις περίπου μήνας, διότι αυται, εξαιρού
μενων τρυφερών τινων φράσεων τής ’Αλεξαν
δρινής πρός πρόσωπα, άτινα ήσαν είς αύτήν 
μάλλον προσφιλή, θ’ άπετέλουν μονότονον έπα- 
νάληψιν τής αγγελίας τής πρό τών Χριστου
γέννων έπανόδου αύτής, γενομένης ώς κζΐ κατά 
τήν πρώτην συνεδρίαν είς έκαστον τών συγγε
νών καί γνωρίμων της.

Πολλάκις έδοκιμάσαμεν νά έμποδίσωμεν 
τήν τόσον σχοινοτενή έκ μέρους τής μικρά; όν
τότητος έπανάληψιν, διά τής όποιας έφρόντιζε 
ν’ ανακοινώσω) πρό; πάντας τήν έπάνοδον ή 
μάλλον τήν πρό τών Χριστουγέννων άναγεν- 
νησίν της, χωρίς ούδέν νά λησμονήσω), άλλ’ 
άνωφελώ;, έκείνη έπέμενε νά μή διακόπτεται, 
μέχρι; ού εξαντλήσω) τά ονόματα πάντων τών 
γνωρίμων τη; Ί'ό χαρακτηριστικόν τοϋτο ήτο 
αρκούντως παράδοξον θα έλεγέ τις, οτι ή α
ναγγελία τής επανόδου ταύτης άπετέλει είδος 
μοναδικής ιδέα; παρά τή μικρά όντότητι. Αί 
ανακοινώσεις απέληγον σχεδόν πάντοτε διά τών 
λεξεων τούτων : «Τώρα σας άφινω· ή θεία 
Ιωάννα θέλει νά κοιμηθώ» ζμεσω; δ" άπό τής 
πρώτη; άνακοινώσεώ; τη; άνήγγελλεν, ότι δέν 
θά ήδύνζτο νά έπικοινωνήση μεθ’ ημών ή 
έπί τρεις περίπου μήνας, διότι κατόπιν θά προ- 
σεκολλατο έπί μάλλον και μάλλον πρός την 
ύλην καί θά έκοιμάτο έν αύτή έντελώς.

Τήν 10 ’Απριλίου ή σύζυγός μου έσχε τάς 
πρώτα; υποψίας εγκυμοσύνης.

Τήν 4 Μζίου έλάβομεν νέζν είδοποίησιν τής
έλεύσεώ; τη; έκ μέρους τής μικρά; ύ<τότητος
(έμένομεν τότε είς τό Βενετικό, έν τή έπαρχία
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πτε μετά τοΰ μηνάς Αύγούστου έμένομεν είς 
Σπαδαφόρανή σύζυγόςμου έςητάσθη παρά τίνος 
διασήμου ίατροϋ μαιευτήρας,τοΰ ΔόκτοροςΒικεν- 
τίου Κορδάρου, ό όποϊος μετά τήν έξέτασιν εΐ- 
πεν αυτομάτως· «θά επιφυλαχθώ νά βε
βαιώσω απολύτως, διότι είς τήν περίοδον 
ταύτην τής έγκυμοσύνης, δέν μοί είναι 
έτι δυνατόν νά ορίσω μετά βεβαιότητες, άλλά 
τό σύνολον τών συμπτωμάτων μέ οδηγεί νά 
διαγνώσω έγκυμοσύνην διδύμων».

Οί λόγοι ουτοι έπροξένησαν έπί τής συ
ζύγου μου τό αποτέλεσμα βαλσάμου· λάμψις 
τις έλπίδος ήρχισε νά ύποφώσκρ είς τήν πονοΰ- 
σαν καί τεθλιμμένην ψυχήν της, τήν όποιαν 
παο’ολίγον νά βασανίση έκ νέου συμβάν τι, τό 
όποιον έπρόκειτο νά γείνη.

Μόλις είσελθοϋσα είς τόν έβδομον μήνα απρο
σδόκητος τις σκηνή τραγική συνεκίνησεν αύτήν 
και τή έπροξένησε τόσω ζωηράν έντύπωσιν, 
ώστε αίφνης κατελήφθη ύπό πόνων τών νεφρών 
άλλα συμπτώματα, τά όποια παρήγοντο έπί 
πέντε περίπου ήμέρας έστενοχώρησαν ημάς καί 
συνετέλεσαν είς τό νά φοβώμεθα άπό στιγμής 
είς στιγμήν πρόωρον τοκετόν, συνεπείς τοΰ ό
ποιου τά πλάσμα ή τά πλάσματα, άτινα ήθε- 
λον γεννηθή δεν θά ήτο δυνατόν νά ζήσωσι, μή 
συμπληρωθέντων τών επτά μηνών. Άφίνω ύμάς 
νά φαντασθήτε τούς φυσικούς πόνους τής συζύ
γου μου καί τήν αγωνίαν, ήτις έπλήγωνε τήν 
καρδίαντης ώς έκ ταύτης καί μόνης τής ιδέας, 
μετά τήν έλπίδα, τήν όποιαν είχεν αρχίσει νά 
συλλαμβανη. Καί ή ψυχική αυτή κατώστασις 
έπεδεινοΰτο έτι έκ τής πραγματικής φυσικής 
καταστάσεως.Έπί τή ευκαιρία ταύτη έξητά- 
σθη ύπό τοΰ ίατροϋ Καρδάρου' εύτυχώς καί παρά 
πάσαν προσδοκίαν πάς κίνδυνος άπεσοβήθη.

Άναρρωσάσης έντελώς τής συζύγου μου καί 
έχούσης επίσης την βεβαιότητα, ότι οί έπτά 
μήνες ειχον πάρέλθη, έπανήλθομεν είς τό 11α- 
λέρμον,όπου καί παράτοϋ πεφημισμένου μαιευ · 
τήοος ίατροΰΖίγλιο,έβεβαιώθημεν περί έγκυμο
σύνης διδύμων.Οΰτω μέρος λίαν ένδιαφέρον τών 
ανακοινώσεων ειχον έπιβεβαιωθή ήδη. “Εμενον 
όμως έτι πολλά πράγματα επίσης σημαντικά 
νά έπαληθεύσωσι, καί ιδίως τό φϋλον,ή γέννη- 
σις τών δύο κορασιων καί τό περιστατικόν, ότι 
έπρεπεν τό έν έξ αύτών νά έχη φυσικήν καί η
θικήν ομοιότητα πρός τήν άποθανοΰσανΆλεξκν- 
δρίναν.

Τό φΰλον έπεβεβαιώθη τήν πρωίαν τής 22 
Νοεμβρίου,ήμεραν καθ’ήν ή σύζυγός μου έφερεν 
είς φώς τά δύο κοράσια

“Οσον δ' αφορά τήν έπιβεβαίωσιν τοΰ δυνα- 
τοϋ τών φυσικών καί ηθικών ομοιοτήτων, τοϋτο 
απαιτεί βεβαίως καιρόν, διότι δεν ήτο δυνατόν 
να έξακριβωθώσιν αύται ή έπί χρόνον καθ’ όν 
θέλουσιν άναπτυχθή τά κοράσια.

Ούχ ήττον όμως είναι περίεργον, ότι ήδη

τής Μεσσήνης): «Μαμμά, είπε εντός σου, εύθί- 
σκεται ακόμη καί μία άλλη».

'Επειδή δέν ήννοήσαμεν τήν φράσιν ταύτην 
και ΰπεθέτομεν,βτι ήπατήβη, ή έτέρα όντότης 
(ή θεία ’Ιωάννα) παρενέβη, λέγουσα : «Τό κο- 
ράσιον δεν άπατάται, άλλά δεν ήξεύρει νά έκ- 
φρασθ/ί καλώς- θέλει νά είπ|), ότι καί άλλο τι 
ον ίπταται περί σέ, αγαπητή μοι Άδέλα, θέ
λει νά έπανέλθγ έπί τής γης ταύτης».

Άπό τής ημέρας εκείνης ή ’Αλεξανδρινά εις 
έκάστην έκ τών ανακοινώσεων της διαρκώς καί 
πεισματωδώς έπεβεβαίου, ότι θέλει έπανέλθει 
συνοδευομένη ύπό μικράς άδελφής καί λαμβχ · 
νοριένου ύπ’ δψιν τοϋ τρόπου, δι’ ου έλεγε 
τοϋτο, έφαίνετο, ότι ηύχαριστεϊτο δι’ αύτό.

Τοϋτο όμως αντί νά ένθαρρύνη καί νά παρη
γόρησή τήν σύζυγόν μου, δέν συνετέλει ή είς 
τό ν’ κύξάνγ τάς αμφιβολίας καί τάς άβεβαιό 
τητάς της· μετά τό νέον τοϋτο και περίεργον 
μήνυμα, τή έφάνη ώς βεβαιότερον, ότι τό πάν 
ήθελεν άπολήξει εις εντελή απάτην. ΙΙλεϊστα 
όσα τή άληθεία έπρεπε νά πραγματοποιηθώσι, 
διά νά έπαληθεύσωσιν αί ληφθεΐσαι ανακοινώ
σεις, έπρεπε πράγματι· Ιον Ή σύζυγός μου νά 
συλλάβρ- 2ον λαμβανομένου ύπ' δψιν τοϋ ότι 
τελευταίως ύπέφερε, νά μή άποβάλη. ώς τοϋτο 
συνέβη είς αύτήν προηγουμένως· 3ον νά φερνι 
είς τόν κόσμον δύο δντα, τό όποιον έφαίνετο έτι 
δυσκολώτερον, διότι ήτο περίπτωσις μή λα- 
βοϋσα χώραν προηγουμένως ούτε παρ’ αύτή ούτε 
παρά τοίς προγόνοις αύτής- 4ον νά γέννηση δύο 
δντα,τά όποια νά μή ήναι ούτε δύο άρρενα,ού'τε 
έν άρρεν και έν θήλυ, άλλ*  ακριβώς δύο θήλεχ. 
’Αληθώς ήτο έτι δυσκολώτερον νά δώσωμεν 
πίστιν είς σύνολον συμβχντωντόσω περίπλοκων, 
έναντίον τών οποίων ήγείροντο ολόκληρος σειρά 
άντιθέτων πιθανοτήτων. Ή συζύγός μου παρά 
τάς ωραίας ταύτας προφητείας, μέχρι τοΰ πέμ
πτου άπό τής συλλήψεως μηνός έζησε πάντοτε 
κλαίουσα, άπειλοϋσα καί βασανιζόμενη κατά 
τήν ψυχήν,Sv καί κατά τάς τελευταίας αύτής 
επικοινωνίας ή μικρά της κόρη τήν είχε θερμώς 
παρακαλέσει νά δείκνυται πλέον ευχαριστημένη, 
λέγουσα είς αύτήν : «θά ϊδης, Μαμμά, ότι έάν 
έξακολουθής νά παραδίδεσαι είς θλιβεράς ιδέας, 
θέλεις συντελέσει είς τό νά μοί μάς δώσης κρά- 
σιν, ή όποια θά ήναι μετρίως καλή».

Έν μιά έκ τών τελευταίων συνεδριών, 
ή σύζυγός μου έκφράσασα τήν δυσκολίαν, 
νά πιστεύση είς την επάνοδον τής 'Αλε
ξανδρινής, διότι ήτο δύσκολον όπως τό σώ 
μα τοΰ παςδίου,τό όποιον θά ήθελεν έπανέλθει, 
νά όμοιάζγ, πρός τό τοϋ άποθανόντος,ή όντότης 
τής Ιωάννας έσπευσε νά άπαντήσγ, : «Είς 
τό σημείον τοϋτο, Άδέλα, θελεις ίκανοποιηθή· 
θά άναγεννηθή έντελώς όμοια πρός τήν πρωτην 
καί μάλιστα ολίγον ωραιότερα.

Κατά τόν πέμπτον μήνα, ό όποιος συνέπι

Τά τέκνα τοΟ ποίγκηπος διιιδόχον της Γερμανίας
(ix τοΰ Άνιίαριήτου)

ύπό φυσικήν έποψιν έκδηλοΰνται χαρακτηριστι
κά τινά, τά όποια έπιρρωνύουσι τήν προ
φητείαν καί ένθαρρύνουσι ήμάς νά έπιδιώξωμεν 
τάς παρατηρήσεις, αϊτίνες έπιτρέπουσι νά σκε- 
φθώμεν, ότι καί ύπ' αύτήν τήν έποψιν αί ανα
κοινώσεις πρεπει νά έπαληθεύσωσι,

Τά δύο κοράσια έπί τοϋ παρόντος δέν όμοιά- 
ζουσι ποσώς, αλλά διαφέρουσι λίαν έπαισθητώς 
τό εν τοΰ άλλου κατά τε τήν εύσαρκίαν, τό 
χρώμα καί τήν μορφήν ή μικρότερα κόρη φαί
νεται ώς πιστόν άντίγραφον τή; άποθανουσης, 
δηλ. τής ’Αλεξανδρινής, καθ’ήν στιγμήν έγεν- 
νήθη. Καί πράγμχ παράδοξον,έχει κο’.νάς μετ’ 
έκείνης τρεις φυσικά; λεπτομέρειας· υπεραιμίαν 
είς αριστερόν οφθαλμόν,έλαφράν πυκόρροιαν είς 
τό δεξιόν ούς καί μικράν τινα άσυμμετρίαν τοΰ 
προσώπου,βλως όμοίαν πρός έκείνην τήν όποιαν 
έπαρουτίαζεν ή ’Αλεξανδρινά κατά τήν στιγ
μήν τής γεννήσεώς της.

Δύκτωρ Καοιιάλος Σαμόνα

Σημ. μπαγραοιον. Γό άρθρον δημοσιευθέν 
είς την «Φιλοσοφίαν τή; ’Επιστήμης» έπερα- 
τοϋτο διά σειρά; μαρτυριών και έπιβεβαιώσεων 
συγγενών τε καί φίλων τή; οικογένεια; Σαμόνα 
άναφιοουσών, ότι εγκαίρως ουτοι είχον λάβει 
γνώσιν τών γεγονότων, περί ών έγένετο λόγο;.

Αί επιβεβαιώσεις αυται είσί καλαί διά τήν 
έπιστημονικήν σπουδήν τών φαινομένων, άλλ’ 
είναι ανωφελές νά έπαναλάβωμεν αύτάς έν- 
ταΰθα-άρκεϊ μόνον νά γνωρίζωσιν οί άναγνώσται 
ότι αυται ύπάρχουσι-θέλω όέ προσθεσει συμφώ- 

νως πρός έπιστολήν, τήν όποιαν ό Δωρ Καρμή- 
λος Σαμόνα έγραψε πρός τόν δεινόν πνευματι- 
στήν ’Αλβέρτον δέ Ροχάς, τόν δημοσιεύσαντα 
μετάφρασιν τοϋ παρόντος άρθρου είς τήνΒονίΙΘ 
Spifite.lov ότι ή Αλεξανδρινά ήλθεν είς τόν 
κόσμον τελευταία καί τοϋτο κατά τάς κοινώς 
παραδεδεγμένας ιδέας άποδεικνύει, ότι συνελή- 
φθη πρώτη- 2ον,ό 
είς την λήςιν τών 
πιπτε μετά τών 
διπλοί τοκετοί είσί σχεδό-

Έκ τοϋ φύλλουτοϋ Μαρτίου ε.ε.τή; Revue Spiritc
II. Γ. Ε.

τι εάν ό τοκετό; δέν έγένετο 
έννέα μηνών, ήτις θά συνέ- 
Χριστουγέννων, είναι διότι οί 
—--s-,v πάντοτε πρόωροι.

ΕΛΑ

Δία or>)v άνκαίιά μοιι μ>,ν άργιϊ;. 
ο άκαρτιριϊ ή δύατιχη καρδιά μου 
χιά οί ν' ίχοϊ'ορ: -τώ; χιυ.τϋ 

χαί γιατρικό >ύ δώσμ; ατά Λιινά μου. 
λ ι< χ/,ιϊοι μίαν ύγιάιριυιιι .τό;;.»}, 

Λοΰ μ*  ίδοιαις ΐαν μί τή ματιά σου. 
ή μνήμα άνο·£ι ’μυ^ρϋ 
καί μί τά χίρια Οά'ι ιη τά δικά ·του 

Ζάκυνθο;
Άγγελος Σαλοντάης
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D [Κ ΝΕΚΡΟΝ ΑΝΑΣΤΑΣ ΛΥΤΡΟΤΗΣ
■ Κάγώ, έάν ύψωβώ έζ. της γης, 
πχντχς έλχύσω προς έμαυτόν·.

νέτειλε καί πάλιν φαι
δρά καί χαρμόσυνος 
ή χιλιοστή έννεακο- 
σιοστή δέκατη έπέ- 
τειος τής ενδόξου έκ 
νεκρών Άναστάσεως 
τοΰΘεανθρώπουΛυ - 
τρωτού, ον ποικίλαι 
φυλαί καί γλώσσα ι 
καί τά μάλλον ευ
νομούμενα καί πε

πολιτισμένα τής ύφηλίου έθνη ύιινοΰσιν αεί 
καί λατρεύουσιν. ώς τόν μόνον Σωτηρα καί 
αναμορφωτήν τοϋ ανθρωπίνου γένους. Τό 
παγκόσμιον τούτο γεγονός, προεΐδώς έν τή 
παγγνωσία του ύ τού κόσμου Σωτήρ, ε’πεν έν 
Εύαγγελίοις τά επόμενα, μαρτυροΰντα σαφώς 
τήν προγνωστικήν καί υπερφυσικήν αυτού 
δύναμιν. «Κάγώ. έάν υψωθώ έκ τής γής, 
πάντας έλκύσω πρός έμαυτόν»· σημαίνων διά 
τούτων τήν επί σταυρού έκουσίαν αυτού ύψω 
σιν καί τήν έκ τάφου τριήμερον έγερσιν, ήν 
όμολογούντες οί πιστοί έπιφωνοΰιιεν Χριστό; 
Άνέστη .' Διά τού άναστάντος Λυτρωτού 
ημείς, οί κάτω κείμενοι καί τή αμαρτία δου- 
λεύοντε;, συνανυψώθημεν καί προς αληθή 
θεογνωσίαν ζαθωδηγήθημεν. Άλλ’ άρα γε 
πάντες ; Βεβαίως ονχί.

Μόνοι οι πκίτενοντες.
«Πάντας έλκύσω προς έμαυτόν» ε’πεν έν 

τούτοι; ή Αύτοαλήθεια. Καί όμως πλεΐστοι 
οί άπιστούντες καί μακράν αύτοΰ διατελοΰν- 
τες. Πάντα; άρα είπών ό Κύριος, ένόει τούς 
μέλλοντας νά πιστεύσωσιν Αύτώ ώς Λυτρωτή 
καί Θεω- ήτοι πάντας τούς δρθοφρονοΰντας 
καί νουνεχείς, τούς έν εύσεβείιι καί αρετή 
ζώντας, τού; πιστώς καί άφωσιωμένως εις 
Αυτόν διακειμένους. Τούς δέ βέβηλους καί 
πονηρού;, τούς αδίκους καί μοχθηρούς καί έν 
γένει τούς έν άμαρτίαι; διαβιούντας. καί έν 
άθρησκεία τόν βίον διερχομένους. ούτε εϊλκυ- 
σέ ποτέ ύ Σωτήρ. ό νοητός ήλιος, ούτε θά 
έλκύση, έφ’ όσον έμμένουσιν είς τήν τοιαύ- 
την ηθικήν κατάπτωσιν καί αμετανοησίαν, 
άπαραλλάκτως όπως ό αισθητός ήλιο; φωτίζει 
μόνον καί καταυγάζει τούς υγιείς έχοντας 
οφθαλμούς, τούς δέ βεβλαμμένους καί νοση
ρούς σκοτίζει καί ενοχλεί. ’Αλλά δεν αίτιώ- 
μεθα διά τούτο τόν ήλιον, τού οποίου ή 

ίδιότης καί δ προορισμός είνε νά φωτίζη καί 
εύεργετή τούς πάντας, άλλ’ αιτία τής βλάβης 
καί ένοχλήσεως τών τοιούτων ε'νε ή τών 
οφθαλμών πάθησις καί νοσηρά κατάστασις. 
Οΰτω και δ τής δικαιοσύνης ήλιος έπαθεν 
έκουσίως καί άνέστη έκ νεκρών, καταυγάζων 
καί άκτινοβολών, ϊνα πάντας εύεργετήση καί 
πρός εαυτόν έλκύση. Διά τούτο καί προσκα- 
λεΐ πάντας τούς έν τώ βίω μοχθοΰντας, καί τό 
βαρύ καί δυσβάστακτοι’ τής αμαρτίας φορτίον 
φέροντάς. «Δεύτε, κράζων. πρός με πάντες οί 
κοπιώντες καί πεφορτισμένοι, κάγώ αναπαύσω 
υμάς».

Άλλ’ οί πλεΐστοι τών ανθρώπων, τόν νουν 
έσκοτισμένον υπό τών παθών έχοντες και πρός 
τάς ήδονάς άκαθέκτως ρέποντες. κωφεύουσι 
πρός τήν θείαν φωνήν καί άποστρέφουσιν άπ 
Αυτού τό πρόσωπον αυτών, ώς οί τήν ορασιν 
πάσχοντνς τόν ήλιον. Μόνοι άρα οί πιστευ- 
οντες καί σωφρόνως διάγοντες έλκυονται υπ 
Αύτοΰ καί πρός τιήν αλήθειαν ποδηγετούνται.

Έν τώ <>ω i [Ιαοίζει.
Ό έναρέτως ζών καί κατά Θεόν πολιτευό

μενος μετέχει τής διά Χρίστου σωτηρίας καί 
τών τής πίστεως αγαθών, όσα έκ τής Άναστά
σεως έπήγασαν καί τοΐς δίκαιοι; έπηγγέλθη- 
σαν. Μόνος δ τήν Άνάστασιν τοΰ Λυτρωτού 
πιστώς αποδεχόμενος καί έγκαρδίως όμολογών, 
βαδίζει έν φωτί άπλέτω καί αποβαίνει τέκνον 
φωτός καί πάσης άγαθοπραξία; εργάτης. Ο 
έκ τοϋ τάφου άνατείλας άδυτος ήλιος προσκα- 
λεΐ πάντας πρός τό εαυτού φώς, ίνα λαμπρόν η 
καί υιού; φωτός ανάδειξη. «Πιστεύετε είς τό 
φώς. έφώνει δ φωτοδότης, ϊνα υίοί φωτός 
γένησθε.—ΙΙεριπατεΐτε έ'ω; τό φώ; έχετε,. ίνα 
μή σκοτία υμάς καταλάβη καί ό περιπατών έν 
τή σκοτίςι ούκ οίδε πού υπάγει». Σκοτία δέ, 
καί σκοτία βαθεΐα είνε ή άμαρτία, ή ασέβεια 
καί ή απιστία. Ό ταύταις συζών καθίσταται 
έργάτης τής ανομίας καί δούλος αίσχίστων 
παθών καί πάσης κακοηθείας άνάπλεως. Καί 
τοιοϋτοι συνήθως είνε οί τιήν θρησκείαν περι- 
φρονούντε; καί τά σεπτά αυτής δόγματα άπορ- 
ρίπτοντες. 'Ο έν άπιστά*  και άμαρτία διάγων 
ομοιάζει πρός πλοΐον άνευ πηδαλίου, έν μέσφ 
τρικυμιώδους πελάγου; ευρισκόμενον καί απο 
στιγμής είς στιγμήν κινδυνεΰον νά καταπον- 
τισθή. Οί έν κακία καί άθρησκεία τόν βίαν 
διερχόμενοι ευκόλως υπό των βιωτιζών θλί
ψεων καταβάλλονται, καί τάχιον ή βράδιον 
εξωθούνται εις άπόγνωσιν καί είς αποφάσεις 
παράτολμους καί απονενοημένα;.

*11 πίόττς «ίώζει.
Έκ πάντων τούτων τών θλιβερών καί απελ

πιστικών διαβημάτων, μαρτυοούντων έλλειψιν 

πίστεως καί εύσεβείας πρός τόν Θεόν, έλλειψιν 
βάσιμων θρησκευτικών αρχών καί πεποιθή
σεων. σώζει τόν άνθρωπον μόνη ή τοϋ Χριστού 
παρήγορος θρησκεία, χρηστός ήμΐν έμπνέουσα 
έλπίδα; καί έγκαρτέρησιν έν τοΐς τοΰ βίου 
αναπόφευκτοι; αλγεινοί;. ΊΙ πρός τόν Θεόν 
πίστις είνε άγκυρα ασφαλής έν ταΐς περιπετείαις 
τοϋ κοινωνικού βίου. Αυτή φωτίζει καί κα
θοδηγεί τόν άνθρωπον πρός τό ορθόν καί 
τήν αλήθειαν, αυτή είνε ή σωστική κι
βωτός ή σώζουσα ημάς έκ τών χαμερπών 
τοϋ κόσμου παθών καί τών ανθρωπίνων πλα
νών. Αϋτη διευθύνει έπί τό βέλτιον τάς σκέ
ψεις καί τάς πράξεις τοΰ ανθρώπου καί εξα
γνίζει τήν καρδίαν καί τά αισθήματα αυτού. 
Μόνη ή τοΰ άναστάντος Λυτρωτού θρησκεία 
καί πίστις μετριάζει καί συγκροτεί τάς ακά
θεκτους όρμάς. καί-χαλιναγωγεί τά πάθη καί 
τάς ένοχους επιθυμίας. "Ανευ πίστεως ό άν
θρωπος καθίσταται ερμαιον επονείδιστων ορέ
ξεων καί δούλο; τής αμαρτία;. «Πδ; ό ποιών 
τήν αμαρτίαν, ε’πεν δ Σωτήρ, δούλάς έστι 
τής αμαρτίας».

Άνεπαοκϊις ή ιιάΟηΒις.
Δήν άρκεΐ μόνη ή μάθησις καί επιστήμη 

νά καταστήση τόν άνθρωπον ήθικόν καί ένά- 
ρετον καί καθοδηγήση είς τό ορθόν καί τό αλη
θές, είς τό δίκαιον καί τό πρέπον. "Ανευ ηθι
κών καί θρησκευτικών αρχών ή παιδεία απο
βαίνει πολλάκις έπιβλαβής καί πρόξενος δια
φθοράς καί ηαυλότητος. Τούτο κατεΐδεν άριστα 
ό σοφός τοϋ Πλάτωνος νους, άποφηνάμενο;· 
«Πάσα σοφία, χωριζομένη δικαιοσύνη; καί 
τής άλλης αρετής, πανουργία μάλλον ου σοφία 
φαίνεται».

Εντινεϊν οί την πίΒτιν έγκολ- 
novuevoi.

Ευτυχείς ε’νε τφ οντι οί γνωρίσαντε; τήν 
ύπέροχον αξίαν καί ήθιζοποιόν δύναμιν τής 
χριστιανικής θρησκείας, καί άκολουθούντες 
πιστώς καί απαρέγκλιτος τά θεσπέσια διδά
γματα τοΰ έκ νεκρών άναστάντος Λυτρωτού, 
τού αιωνίου αυτής αρχηγού καί θεμελιωτοΰ. 
Τούτο δεν άρνοϋνται καί αυτοί έτι οί πρός 
τήν θρησκείαν ψυχρώ; πω; διακείμενοι. Καί 
οί τοιοϋτοι, σπουδαίοι κατά τά άλλα ανδρες. 
ύμολογοΰσιν άπεριφράστως, οτι ή διδασκαλία 
τοϋ Ιησού Χριστού άνεκαίνισε τόν κόσμον 
καί ώδήγησε τιήν ανθρωπότητα είς όδού; ευ
νομίας καί άδελφοποιήσεως. ’Επιφανής δημο- 
σιολόγος καί ακαδημαϊκός, ό Πέτρος Λοτη 
έγραφεν έν τώ «Φιγαρφ» τών ΙΙαρισίων πρό 
τινων έτών τ’αξιοσημείωτα ταϋτα-« Ό Ιησούς 
απήγγειλε λόγους συγχωρήσει»; καί μετάνοιας, 
καθ’ οϋς χρόνους ή άνθρωπυτης έγίνωσκε νό
μους αιμάτων καί έκδικήσεως. Έλάλει ώς 

ούδεΐς τών προφητών έλάλησεν, ή δέ διδα
σκαλία του άνέτρεψε τιήν οικουμένην και άμα 
διευθύνει αυτήν έπί 19 αιώνας- ήμεϊς δέ ού- 
δέν ήδυνήθημεν νά έπινοήσωμεν όμοιάζον ή 
προσεγγίζον εις τό έργον του. ’Εσμέν έμπλεοι 
τών διδαχθεισών υπό τοΰ ’Ιησού αρχών. Καί 
αύταί δέ αΐ κατά τό φαινόμενον νέαι θεωρίαι 
έξ αύτοΰ έκπορεύονται. ”11δη δέ έν τώ καθ’ 
ημάς χρόνω καί κατά τήν οίκτράν κατάπτωσιν, 
εις ήν περιήλθομεν, άποθνήσκομεν, χωρίς ν’ 
άκούωμεν τούς αιωνίους λόγου του». Τοιαϋτα 
έγραφεν ό διακεκριμένος κοινωνιολόγος έν 
μέσφ τής άθρήσκου καί έκλελυμένης πόλεως 
τών Γάλλων, όμολογών παρησία τό άφθαστον 
ήθικόν κάλλος καί τήν άσύγκριτον υπεροχής 
τής ευαγγελικής διδασκαλίας.

’Ιδού άλήθειαι αναντίρρητοι, υπό τών 
πραγμάτων βεβαιούμεναι. Άλλ’ ή πλειονότης 
τών σημερινών ανθρώπων δυστυχώς, ζώντων 
μακράν τής ’Εκκλησίας τοϋ Χριστού καί άγνο- 
ούντων τό Ευαγγελίαν του. δι’ ού άνεκαινί- 
σθη δ κόσμος, άποθνήσκουσι τώ όντι χωρίς 
ν’ άκούωσι τούς αιωνίους λόγους του. Φράτ- 
τουσι τά ώτα αυτών καί κλείουσι τούς δφθαλ- 
μούς πρός τά αθάνατα δήιιατα τοΰ ’Ιησού, 
καί πρός τό άπλετον φώς τό άνά τόν κόσμον 
διαχυθέν μετά τιήν ένδοξον καί κοσμοσωτή
ριον αυτού Άνάστασιν.

«’Εγώ είιιι τό οώς».
Ουτω δέ ζώντες οί πλεΐστοι καί πρός τό 

φώς τού άναστάντος Λυτρωτού άμβλυωπούν- 
τες, καθίστανται δούλοι τών ιδίων παθών καί 
τή; άμαρτία; καί έξολισθαίνούσιν είς τρίβους 
ατιμίας καί βδελυρότητος. Διά ταύτα ύ τού 
κόσμου Σωτήρ προσκαλεΐ πάντα; συμπαθώ; 
πρός εαυτόν, ϊνα τό σκότο; τής πλάνης καί 
κακίας άποφύγωσι. καί τό φώ; τής αλήθειας 
έγκολπωθώσιν. « Έγώ εϊμι τό φώ; τοΰ κό
σμου, έκραξεν- δ ακολουθών έμοί ού μή πε
ριπατήσει έν τή σκοτία. άλλ’ έξει τό φώς τής 
ζωής» Ίωάν). Αύτφ προσήκει πάσα τιμή καί 
δόξα, πάσα αϊνεσις καί λατρεία.

X. Κ. Μαν.ρής 
Δ:. ©. XX- Ίχτρικης.

'() άνθρωπος ένόσφ ύπό τού πλήγματος τή; 
δυστυχίας δεν πιέζεται, έγωιστικώ; θά κρίνη 
περί τή; υπεροχή; τής κρίσεώ; του. ΰσω ανόη
τος καί αν ή. Όταν όμως αίσθανθή τό πέλμα 
τής άπάτης του, υποχωρεί, υποτάσσεται, κύ
πτει καί αποδέχεται.

11 γυνή πάντοτε πρώτη αντιλαμβάνεται τοΰ
κινδύνου καί τής χαρά; καί. τούτου ένεκα ΰλι-
γώτερον αύται ή οί Ανδρε; ύπόκεινται είς ά-
τυχύματα καί περισσότερον άπολαμβάνουσι
τών αγαθών.
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*11 rtidxh άερόάφαιρα.

Λυπεΐται βεβαίως πας τις κατέχων μικρόν &ε- 
ρόοφαιραν φούακαν,πεπληρωμένην έξ οξυγόνου, 
Αλλοιουμένην δ'αίφνηδίως καί χάνουσαν την ΰ- 
ψωτικήν της δύναμιν ώς έκ της έκφυγής τοΰ 
έν αυτή Αερίου. Άλλα θά παρηγορηθή. όταν 
μάθη. δτι δύναται αυτή νά χρησιμεύση είς τδ 
Ακόλουθον πείραμα :

Θέσατε τήν φούσκαν παρά τινι γωνία τοϋ 
δωματίου επί τραπέζης ή επί καθίσματος καί 
μετά τούτο Λπομακρυνθήτε έκείθεν, κάμετε 

μερικούς γύρους, περάσετε Από δωματίου είς 
δωμάτων καί είτα έπατ έλθετε, δτε, προς με- 
γίοτην έκπληξίν σας θά ίδήτε, δτι ή μικρά έλα- 
φρά σφαίρα είναι ΰπισθέν σας' διότι αντη έπεσε 
κατά γης μετά τήν Αναχώρησίν σας καί σάς 
ήκολούθηοεν επί τοΰ έδάφους είς άπόστασιν 1-2 
μέτρων,ώσεί ήτο προσκεκολλ.ημένη διά νήματος- 

‘Εάν σταματήσετε, θά σταματήση. εάν βα- 
δίσητε. θά εί,ακολουθέ.ση ίκ νέου Αναπηδώσα 
έπί τον έδάφους καί εάν υπάγετε σιγανώς θά 
σταθμίση τήν πορείαν της προς τήν ίδικήν σας 
έν Λποστάσει- 'Εάν δέ τρέξητε. θά πετάξη όπι
σθεν σας. δπως ό πιστός κύων όπισθεν τοϋ κυ
ρίου του

Τό τοιοντον φαινόμενου είναι άπλούστατον, 
διότι έχει ώς αιτίαν τό σχηματιζόμενον κε
νόν όπισθεν Ατόμου τίνος βαδίζοντας, καθ' δ 

προκαλοΰν τήν κίνησιν τών έλαφρών σωμάτων, 
ώς ή προκειμένη έξ Αέρος σφαίρα.

Τό πείραμα τοϋτο επιτυγχάνει καλεΐτιρον. 
δσον ή έκτοπιζομένη ποσότνς τοΰ Αέρος είναι 
μεγαλειτέρα. Εις δέ τάς γυναίκας έπιτυγχάνει 
ενκολώτερον ώς έκ τοϋ μετακινΟυμένου μεγα- 
λειτέρου ποσού Αέρος ΰπισθέν των, έκ τον 

ογκου καί τοΰ σχήματος τών φορεμάτων των 
>" εις τουςδνδρας. Φ. Π·

Νοθεία τοΰ μέλινος.
Ή συνήθης νοθεία τοΰ μέλινος γίνεται διά 

τής Αραιώσεως αυτού δι ΰδατος καί προσθή
κης γλυκαντικής τίνος ουσίας ζαχαρίιης Αμυλο
σακχάρου κτλ. Ή δέ ιοθ/ία Αναγνωρίζεται ευ
κόλως κατόπιν Αναλύοεως.

Πώς ξηραίνονται τά δένδρα.

Διά νά ξηράνετε δένδρον, ποτίοατέ το διά πυ 
κνής διαλύσεως νιτρικού νατρίου, άλατος μαγει 
ρικοΰ ή ύδροκυανικοΰ οξέος- τό τελευταίου τοϋτο 
εϊνε σφοδρόν δηλητήριου καί Αναδίδει δηλητη 
ριώδεις Ατμούς, ώστε φρόνιμον εϊνε ν’ Απέχω - 
μεν τούτου. Άντ αύτού δέ μεταχειρισθείτε τά 
εξής : Βράσατε 1 οκά»’ πικραμυγδάλ.ων κοπα
νισμένων καί μέ τόν ζωμόν ποτίσατε τό δένδρου 
ή Ανοίξατε οπήν καί έγχύσατε έπί τοΰ κορμού-

Διατήρηάιι τών Οταάνλών.

Αί σταφυλαί διατηρούνται καλώς έντός πρω
ί ιδίων φελλόν- Τοιουτοτρόπως τους διατηρούν 
οί Ισπανοί, άλλα πρέπει νά εϊνε κατάλληλον 
καί τό ιίδος τής σταφυλής, διότι αί λεπτόφλοιαι 
καί λίαν χυμώδεις δέν διατηρούνται επί μακράν.

Επίσης διατηρούνται εξαίρετα, αν κοπώσιν 
μετά τεμαχίου ξύλου (κλιματόβεργας, δπερ δια- 
τηροΰμεν έμβαπτισμένον έντός φιαλιδίου, περιέ- 
χοντος ύδωρ καί κόνιν άνθρακος. Τοιουτοτρό
πως διατηρούνται μεγάλα ποσά είς Γαλλίαν.

• ■ -ί ·?*:  i ·■

ΑΑΗΘΕΙΑ1

Τότε μόνον ή ψυχή ήουχάζει, δταν έχη τήν 
σινείδηοιν καθαρόν-

Ή καρδία οφείλει νά βαίνη προ τοΰ πνεύ
ματος και ή επιείκεια προ τής καρδίας.

Ό Αληθής έρεος βασιλεύει εις τάς Αγνός καρ
δίας.

Τό νά εϊνε τις πολύ δυσαρεστημένος μέ τόν 
εαυτόν του εϊνε Αδυναμία· τό νά εϊνε δέ πολύ 
ευχαριστημένος εϊνε βλακία.

U Απόστασις δέν χωρίζει ποτέ δύο ηνωμέ
νας καρδίας.

"Ολα είναι Αναγκαία καί Απαραίτητα είς τόν 
κόσμον τούτον καί τό καλόν καί τό κακόν, Αρκεί 
τις νά μή λνπήται ούτε νά χαίρεται πολύ καί νά 
κάμνη κατάλληλον χρήσιν αυτών.

L;ϊ~·
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Μέσα είς την μυστηριώδη και άδιατάρακτον 
γαλήνην τής νυκτός ακούεται αίφνης είς βαρύς 
και χαρμόσυνος ήχος. Καί ύ ήχος αυτός ύ 
έναρμόνιος, δ ερχόμενος μακρόθεν νά σημαίνη 
τήν άνάστασιν τοϋ Σωτήρος καί νά σκορπίση 
εις πάσαν ανθρώπινον ψυχήν τήν συγκίνησιν 
τής χαράς και τής Θείας ευφροσύνης, εΐνε τοϋ 
κώδωνος τής εκκλησίας.

Μακράν έπί τοϋ υψώματος τοϋ λόφου σκια- 
γραφεΐται μόλις ή ωραία πολίχνη μέ τά πο
λυάριθμα φώτα της, ατινα προσδίδουσιν είς 
τό νυκτηρινόν σύνολον εικόνα έςαισίας φαν
τασμαγορίας.

ΊΙ ηύσις έχει προσλάβει καί αυτή δλον τό 
ποιητικόν καί ήρεμον μεγαλείου εαρινής εύ- 
δίας. Ε:ς τον ουράνιον θόλον αναρίθμητοι 
αστέρες μαρμαίροντες έςαποστέλλουσι διά τών 
αργυρών των χειλέων μυρίους είς τήν γήν 
ασπασμούς.

Τό πάν συμβολίζει ζωηρώς τήν χαράν, τό 
πάν πανηγυρίζει σιωπηρώς τον θρίαμβον τής 
εορτής.

Ό ανθρώπινος νους μετάρσιος άνίπταται 
είς ύψη θείων ιδανικών, ένφ ή ψυχή ζητούσα 
ανευρίσκει έν αύτοΐς τό παυσίλυπον πάσης 
αμαρτίας.

Είς άνθρωπος ώς φάσμα μόλις διακρίνεται 
έν τώ σκότει πορευόμενος τήν οδόν τοϋ μυστη
ρίου. εκείνην, ήτις φέρει αυτόν είς ένα τόπον 
Ιερόν. Είνε ό πιστός τοϋ 'Γψίστου, ό οπαδός 
τών θείων λόγων. ΊΙ διάνοιά του είνε πηγή 
ιερών σκέψεων, ή ψυχή του βωμός πάσης 
αρετής.......

'() ύδοιπόρος πάντοτε προχωρεί. Έν ΰσφ 
πλησιάζει πρός τον σκοπόν του. δ ήχος τοϋ 
κώδωνος πλήττει Ισχυρότερου τά ώτά του καί 
τά γήινα φώτα έυδυυαμοΰυται ζωηρότερου είς 
τούς δφθαλμούς του.

Αίφνης εις μίαυ στιγμήν ΐσταται καί προ
σεύχεται ένδομύχως. Νομίζει δτι ακούει υψηλά 
άνωθεν αυτού μίαυ ψαλμωδίαν μελισταγοΰς 
καί αρρήτου άρμονίας, ψαλμφδίαν, ώσεί έςερ- 
χομένηυ άπό τά ροδόεντα χείλη άγγέλ.ωυ. ΊΙ 
ψυχή του πλημμυρεϊται τότε υπό λεπτής συγ- 
κινήσεως καί άρχεται ψάλλουσα καί αυτή μυ- 
στικώς ένα ύμνον λατρείας πρός τόν Γψιστον. 
Είτα πάλιν εξακολουθεί τόν ’ίδιον δρόμον του 
καί εισέρχεται μετ’ εύλαβείας είς τόν ναόν, 
είς τόν όποιον τελείται κατανυκτικώς ή θεία 
καί Ιερά μυσταγωγία.

Ό ίερεΰς ψάλλει είς στροφάς μελφδίας τήν 
ακολουθίαν τής άναστάσεως καί δ προσκυνη
τής γονυπετεΐ ταπεινώς.

Άπειρα φώτα διαχύνουσιν άπλετον λάμψιν 
είς δλόκληρον τόν ιερόν χώρον καί τού λιβα

νωτού τό μυρόεν θυμίαμα πληροί αυτόν δι ’ 
ύποκυάνου ομίχλης.

"Απειρος γραφικότης κάλλους καί μεγαλείου, 
απέριττος σκηνογραφία δδηγοϋσα φανερώς ε’ς 
τήν άντίληψιν τοϋ συντελεσθέντος μυστηρίου. 
Καί δ πιστός μένει έπί πολύ εκεί είς τήν θέ- 
σιν του ακίνητος, μέ τάς χεΐρας εσταυρωμένος, 
μέ τούς δφθαλμούς δακρυρροοΰντας, προσβλέ- 
πων πρός τήν εικόνα τοϋ άναστάντος Χριστού, 
ενώ μετ’ ολίγον ό κώδων τοϋ ναού άφίνει 
τήν τελευταίαν του άπήχησιν είς τό κενόν— 
άπήχησιν θείας αρμονίας.

Χαράλ. Λ. Κοντάφαρης.

ΊΙ BudiXidda τής Ιταλίας 'Ελένη ιιττά τών δύο αύ’τής τέκνων.

Ο ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ

Ψιύτιχο, γαρμταΐκό 
ΐχάμανι κριτήριο 

χαί ‘ς τήν χοργρ τοΰ ΓοΛγοΟΛ 
to swjo φρικιό μαρτύριο, 

ΰχίφιρι μ' υπομονή 
μιγάλη ό Λα^ωραΓο;, 

ποΰ’τακ χ’ίπάνω 'ί ιό Σταυρό 
τόοφ γλυκύς κι’ ώραΓοί !

>·<

λ” ΐνφ ιό» ’σιανρωεα» αύιοί 
μβ &πο>ια μεγάλη, 

χ’ ίτο μοθάτατος οιγά 
εγερνε τό χιφάίι, 

Φέρνιι τά μάτια τα γλυκά 
πρός τήν ουράνια σφαίρα, 

χαί λάι : συχώρα τους θιί ! 
συχώρα τους Πατίρα !

*Αθή»οι

Γεώργιος Λ. Πολίτης

Ηί’Σ ΗΘΕΛΑ

Πώς ήθελα νά ήμουνα
παιί, κουπί, 'στην βάρκα'

Πώς ήθελα νά ήμουνα
τιμόνι και φωτ’ά.

Πώς ήθελα νά ήμουνα
τοΰ ούμπαντος τα άκρα

Τοϋ ήλιου τό μειδίαμα
τών άστρων ή ματ’ά.

Πώς ήθελα νά ήμουνα
καράβι αρματωμένο.

Νά διατρέχω θάλασσες,
ποτάμια και πορθμούς.

Πώς ήθελα νά ήμουνα
ενα πουλί θλιμμένο

Νά τρέχουν τά φτερούγια μου 
σέ τόπους μακρυνούς.

Πώς ήθελα τών κεραυνών 
νά είμαι ή μητέρα

Πώς ήθελα τής Αστραπής 
νά είμαι Αδελφή.

Πώς ήθελα ή σύζυγος,
νά είμαι τοΰ Αγέρα

Κατάρας, θρέμμα ζωντανό 
εχθρών καταστροφή.

£. Οίκονοιιίόον·
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ

ΠΕΡΙ ΚΑΠΝΟΥ

(Συνέχεια έχ τοϋ πεοηγουμενου τ-ϋχους).

Πλήν τής φυσικής ταύτη; ξηράνσεως δια τοϋ 
ήλιου, εχ.ομεν κα'ι άλλην την δια τής τεχνητής 
θερμότητος, την τεχνητήν καλουμένην Αποξή
ρανση·.

Ή μικτή Αποξι'ιρανσις, ή φυσική και τεχνητή 
δήλον δτι, παρασκευάζει καπνόν εξοχον ΰφ' δλας 
τος Επόψεις.

zlfj’ov ό καπνός Αποξηρανθή δλοτελώς ,τύτε 
τόν θέτομεν κατά δέσμας εντός εύαέρου Απο ■ 
θήκης, μλ δάπεδον ξύλινον, Αερίζοντες αυτήν 
μόνον, δταν ό καιρός είναι καλός. τόν δε Φε
βρουάριον δέον να προβαίνωμεν είς τήν Εκποίη
ση· τούτου,καθότι Ενδέχεται νά Επέλθη ζύμωσις 
τοϋ καπνού,ήτις συνίσταται εις τήν χημικήν με
ταβολήν των συστατικών τοΰ καπνού,δι’ής κατα 
πολύ μεταβάλλεται ή ποιότης τούτου

Ό καπνός Εχει Αρκετούς εχθρούς. Και πρώ
τος είνε ό ιΐς τήν τάξιν τών τρωκτικών κατα- 
λεγόμενος λαγωός, δστις,ϊνα δοκιμάση τί φυτδν 
τοϋ καπνού Εχει ελασσόνα δριμεϊαν γεΰοιν δπαις 
φάγη. κόπτει αυτά Από τήν ρίζαν επιφέρων ουτω 
μεγάλας βλάβας.

Εϊτα είνε ή μελίγκρα, Εντομίδιον Αποζυμών 
τόν χυμόν τοϋ καπνόν, ή Λκρίς, ήτις είνε εις τών 
φοβεραιτέρων Εχθρών τοϋ καπνού καί ής ό φο
βερότερος ίχθρός κατα τον διαπρεπή γεωπόνον 
κ. 'Ραϊνόλδον Δημητριάδην είνε οί γάλλοι,οιτι- 
νες καταβιβρώσκοντες σωρείαν Ακριδών, Λπαλ- 
λάττουοι τάς καπνοφυτείας Λαό τα Αδηφάγα 
ταϋτα υρθόπτερα έντομα

Elza ετερος εχθρός τοϋ καπνοϋ είνε ή Αλευ- 
ράδα, ήτις είνε παράσ.τον προσβάλλουσα τόν εις 
λελιπασμένας γαίας άναπτυσσόμενον καπνόν καί 
οί- τα υπό τό έδαφος μέρη τυγχάνονσιν υγρά.

Είταεχομεν τόν λύκον, δστις είνε φυτόν ί·πό 
γειον, Αναπτυσσόμενος Λναλώμασι τοϋ καπνοϋ 
εξέρχεται δί εις τήν επιφάνειαν τής γης, μόλις 
Ατθήοη.

Τέλος Εχαμεν τόν στακτερόν σκώληκα τής 
γής, τόν σκώληκα τοϋ ξηρού καπνοϋ καί πλ.η 
θννάλλ.ων παρασιτικών φυτιΐιν καί εντό/ιων.

Καί ήδη Αφού διεξοδικώς διήλθον τίι περί 
καπνοϋ θά περιγράφω αν τό καπνίζειν τυγχά 
ι >) πρόξενον κακοϋ ή καλού είς τόν άνθρωπον

Τα φύλλα τοϋ καπνοϋ περιέχουσιν αλατα μα- 
γνήσιας καί τιτανίου, φωσφορικόν σίδηρον, νί
τρου καί τέλος Αλκαλοειδές τι σπουδαϊον συστα 
τικόν τούτων, δπερ Λνεκαλνφθη τώ 1829 καί 
καλείται νικοτίνη, οΐ·σα υγρά, άχρους. ευδιά
λυτος Εν τώ οίνοπνεύματι, αίθέρι. καί νδατι, τίι 
μάλιστα δε δηλητηριώδης.

Τόσον δηλητηριώδης είνε ή νικοτίνη, ώστε, 
εάν σταγόνα τούτης ενσταλάξωμεν Εν τώ οφ
θαλμό) καμηλού, Επιφέρει τόν θάνατον αυτής 
εντός λεπτών τινων.

Νΰν, εάν τά Απαίσια ταϋτα Αποτελέσματα τοϋ 
ευαρέοτου τούτου δηλητηρίου, τοϋ καπνίσματος 
δλν Αναφαίνονται παρά τούς καπνίζουσιν, είμή 
σπανιώτατα. τούτο συμβαίνει, καθότι κατά τήν 
Ανάφλεξη· τοϋ καπνοϋ ή ίν αύτώ νικοτίνη μετά 
βάλλεται εις δευτερενοντα αλατα. βάσιν εχοντα 
τήν πυριδίτην καί κολλιδίνην, δντων Ελαττον 
δηλητηριωδών καί δεύτερον, καθότι ό καπνός 
σπανιώτατα βαθέως είσπνέεται

Τό κάπνισμα, ώς καί Ανωτέρω είπον, είνε εν 
τών φοβερωτέρων δηλητηρίων καί δή καί δια 
τους ποιουμένους υπέρμετρου χρήσιν τούτου

Ό Αείμνηστος καθηγητής τής φαρμακολο
γίας εν τώ Έθν. Πανεπιστημίφ ’Αφεντούλης, 
ευρισκόμενος εσπέραν τινά εν τώ καφενείφ μετά 
φίλων αυτού καί καπνίσας δύο μόνον σύριγγας, 
κατελήφθη μετά τήν πόσιν τής δευτέρας νπ' εν
τόνου δηλητηριάσεως, Εκδηλωθιίσης ΑΓεμέτου, 
εφιδρώσεως, παραλυτικής διάρροιας τρόμου καί 
ψύξεως τών τε άνω καί κάτω άκρων, Ιλίγγου 
καί προκαρδίου άλγους, οΰτω <5’ Εχων μετ 
εφέρθη είς τόν οίκον αυτού.

’Αλλ’ ου μόνον παρά τούς καπνίζουσιν Ανα
φαίνονται θαττον ή βράδιον τά Εκ τοϋ καπνοϋ 
ολέθρια Αποτελέσματα, Αλλά καί παρά τούς δια- 
τρίβουσιν επί μακράν είς περιωρισμένους χώ
ρους. ένθα είσπνέουσι μεμολυσμέιην Ατμόσφαι
ραν, ώς τούτο παρετηρήθη είς πυρποληθεν κα 
πνοεργοστάσιον τής Τουλούζης, Ενθα οί πλεϊ- 
στοι τών πυροσβεστών. ενεκεν τής μεμολυσμέ 
νης Ατμόσφαιρας τοϋ εργοστασίου, προελθούσης 
εκ τής Αναφλέξεως τοϋ καπνοϋ, ίδηλητηριά 
σθησαν. εαθ’ήν δηλητηρίασιν παρουσίασαν κλο
νισμόν τοΰ βαδίσματος' συνήλθον δ' εκ ναύτης 
μετά μακράν ύπνον.

Διά τόν αυτόν Ακριβώς λόγον, όταν διαμεί- 
νωμεν ?πι πολύ έν καφενείφ με κλειστός τάς 
θύρας ί'νεκεν τοΰ εν αύτώ καπνοϋ αίοθανόμεθα 
Ατονίαν, ίλιγγον καί καρδιόκτυπον.

Ιίεριττόν θεωρώ ν’ Αναφέρω,ότι οι τό πρώ
τον καπνίζοντες ύπόκεινται σνχνότερον είς τάς 
έκ τοϋ καπνίσματος δηλητηριάσεις ή οί έθάδες. 
οϊτινες συν τώ χρόνω δηλητηριάζονται

Ο καπνός προσβάλλει κυρίως τό κυκλοφο
ρικόν σύστημα, άλλοτε τό πεπτικόν καί άλλοτε 
τέλος τό νευρικόν

Καί οσάκις μλν έπιδράση επί τοϋ κυκλοφο
ρικού συστήιιατος, δπερ είνε καί τό συχνότεροι· 
συμβαΐνον, τότε παρατηρονμεν ώχρότητα τοϋ 
προσώπου, διαλείφεις τοϋ σφυγμού, καρδιόκτυ ■ 
πον. δύσπνοιαν, Αρτηριοσκλήρωσιν, Ατονίαν καρ
διακήν, ήτις πολλάκις επιφέρει Αποπληκτικός 
προσβολάς. Πλήν τούτων παρατηρεϊται έλάττω- 
οις τής Απτικής όξύτητος, ί’νεκεν βλάβης τών 

οπτικών νεύρων, Γ/ν Επιφέρει ή νικοτίνη, Αφι- 
κνουμένης εις ταϋτα διά τής κυκλοφορίας τοΰ 
αίματος.

Ούτως δ εν Βερολίνω διαπρεπής καθηγητής 
τής όφιθαλμολογίας Hirscllberg παρετήρησεν 
ελαττώσεις τής όράσεως έκ τού καπνίσματος 
κατά τό 1)2 καί άλλοτε κατά τά2)3 τής φυσιο
λογικής. Ό δέ προσφιλής μου φίλος υφηγητής 
τής οφθαλμολογίας εν τώ Πανεπιστημίφ μας κ. 
Χαραμής, παρετήρησε τελείας τυφλώσεις, Ενεκα 
καταχρήσεως τοϋ καπνίσματος.

"Οτε προ τριετίας νπηρέτουν ώς βοηθός ια
τρός εις τήν έν τώ Δημοτικώ Νοσοκομείφ πα
θολογικήν κλινικήν τοϋ καθηγητοϋ κ. Ιωάν. 
Ζωχιού, παρουσιάσθη έκ Σμύρνης άνθρωπος 
μέσης ηλικίας, παραπονούμενος δι ’ έλάττωσιν 
τής όράσεως αυτού Εκ τοϋ ίστορικον αυτού 
έπλ.ηροφορήθημεν.δτι ήτο μανιώδης καπνιστής.

Διεγνώσαμεν τότε, δτι ή έλάττωσις τής φυ
σιολογικής αυτού όράσεως έπήλθεν ενεκεν τοΰ 
καπνίσματος. Συνεβουλεύσαμεν αύτώ Αποχήν 
τελείαν τού καπνίσματος, γαλακτοτροφίαν, Απο
φυγήν πόσης επιπόνου πνευματικής Εργασίας καί 
τέλος εχορηγήσαμεν αύτώ εσωτερικώς ίωδιοΰ- 
χον κάλι.

Τά Ανωτέρω ήκολούθησε μετά θρησκευτικής 
εύλαβείας επί τρίμηνον παρουσιασθείς δε καί 
αύθις ίν τή κλινική, έξέφρασεν ήμΐν τήν εύγνο>- 
μοσύνην αύτοΰ διά τήν επάνοδον τής φυσιολο
γικής αύτοΰ όράσεως.

"Αλλοτε, ώς είπον, Αναφαίνονται βλάβαι εκ 
τοϋ πεπτικού συστήματος, οτε παρατηρούνται 
δυσπεφ’ία, μαύρισμα τών όδόντων, φαρυγγΐτις, 
Ανορεξία, ναυτία, οίδημα τής γλώσσης. δπερ ώς 
πλεϊστοι τών συναδέλφων δοξάζουσι, δύναται νά 
επιφέρη τόν καρκίνον τής γλατοσης.

'Τέλος άλλοτε προσβάλλεται τό νευρικόν σύ
στημα καί ούτως έχομεν Αϋπνίαν, τρόμον τών 
μελών, ήμικρανίαν, οκνηρίαν προς Εργασίαν, 
κατάπτωση' τής διάνοιας. Αταξικά περί τήν κί· 
ιησιν φαινόμενα καί ίξ ισθένησιν τής μνήμης.

Πλήν τοΰ καπνίσματος γίνεται χρήσις τών 
φύλλων τοϋ καπνοϋ καί κατά δύο άλλους τρό 
πους' γίνεται δήλον δτι. δτέ μέν Λναρρόφησις 
διά τών ρωθώνων τής κόνεως τούτων, ότε δε 
μάσησις τών φύλλων τοϋ καπνού.

Τά φύλλα τοΰ καπνοϋ έμβραχέντα δΓ ύδατος 
και δποστάντα ζύμωσίν τινα, διά τεχνητών μέ
σων μεταβάλλονται είς κύνιν λεπτήν, ήτις κα
λείται ταμβάκος.

Ό ταμβάκος Αναρροφώιμένος διά τών ρω- 
θώνων,παρά τών τό πριϋτον ποιούμενων χρή 
σιν τούτου παράγει ερεθισμόν τής βλεννογόνου 
τής ρινός, ύπερέκκρισιν τής ρινικής βλέννης. 
πταρμόν, κεφαλαλγίαν καί Εστιν δτε ίλιγγον και 
ναυτίαν. Συν τώ χρόνω δμως τά συμπτώιματα 
ταϋτα, ώς τά πολλά, ύποχωροϋσιν. ύπερτρο 
φούντος μόνον τοΰ βλεννογόνου ΰμένος τής

'Ο Βαόιλεέτς κιιϊ ίι Καόίλιόόα τΛς ’Ιταλίας 
καί ό Πρωβνττονργδς Τζιολίτι

ρινός, έξ οί’ έλαττοΰται ή ιίσφρησις ή όλο- 
τελώς εκλείπει

'Π μάσησις τών φ-,ύλλαιν τοϋ καπνού συνειθί- 
ζεται εις πολλά μέρη τής Ευρώπης καί δ ή καί 
παρά τοΐς ναύταις, καθότι ενεκεν φόβου πυρ- 
καϊάς τών πλοίων, αΰστηρώς Απαγορεύεται τό 
καπνίζειν ίν αΰτοΐς.

*[I Ελεεινή αύτη ?ξις τής μασήσεως τών φύλ-
λά)ν τού καπνοϋ είνε επικίνδυνος, καθότι ερε
θίζει τόν βλεννογότα υμένα τοϋ στόματος, επι
φέρει σιελικήν ύπερέκκρισιν, καταστρέφει τήν
ϋιλώδη ουσίαν τών όδόντων. Επιφέρει οΰλίτιδα
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καί τέλος ή γεΰσις τούτων κατά πολύ Αμβλύ
νεται.

Ό Αριθμός τών σιγαρέττα»· ,ατινα Ανέχεται ό 
οργανισμός εϊνε Αλλοτε Αλλος, Αναλόγως της 
Ιδιοσυγκρασίας έκαστου. Και Αλλοι μεν καπνί- 
ζοντες συνεχώς δύο αισθάνονται διαφόρους ίνο 
χλήσεις, Αλλοι δέ πολλώ πλείονα. ούδεμίαν τοι 
αύτην-

Τούτο αύθις τονίζω, δτι Αείποτε ό καπνός 
θαττον ή βράδιον επιφέρει μεγάλας βλάβας εις τόν 
ποιούμενον χρησιν, είτε κατάχρησιν τούτου

Τό δέ περί τού κατοίκου τοϋ ‘Ρουμπαϊ Γεωρ
γίου Τσακ Αναγραφόμενα, δτι κατά τό I860 
κατώρθωσε να καπνίση εντός δέκα ήμερων 1800 
σιγαρέττα καί περί τού πλουσίου Δανού Φίρστ, 
δστις παθών έκ σπληνικοϋ νοσήματος καί Γνα 
διασκέδαση την μελαγχολίαν αυτού, έκάπνισεν 
έντός 20 μηνών 125 χιλ σιγαρέττα. five Ανυ
πόστατα,πολλή δ’ Αγυρτεία καί μύθοις συμπε- 
φυρμένα εισί.

Καί ήδη έρωτφ τις :
Τής έξεως τοϋ καπνίσματος εϊνε εύκολον ν’ 

Απαλλαγή τις ;
Τοϋτο εϊνε δύσκολον, καθότι οϊ μανιώδεις 

καπνιστοί έξαγριοϋνται, όταν τις ζητήση να στέ
ρηση αυτούς Αποτόμως τό τόσον αύτοϊς ήδύ 
σιγαρέττον.

ΕΙς τούτους λοιπόν, Ακολουθών τον πολυν 
de rieury έπι βάλλω την γαλακτοτροφίαν, τας 
υποδερμικός ενέσεις AT ορρού τον Ί rinieeak ή 
τοϋ Cheron, τό στατικό ήλεκτρόλουτρα,τήν Απο
φυγήν πόσης δυσχερούς πνευματικής εργασίας, 
κατά τας πρώτος δέ ήμέρας συμβουλεύω αύτοϊς 
δπως εκμυζώσι καπνοσύριγγα, Αχούσαν δλίγην 
μενθόλην ή τέλος διατάσσω αύτοϊς να καπνί- 
ζωσι διά τινας ήμέρας σιγαρέττα ευκαλύπτου, 
ατινα εύρίσκονται εις δλα τό ένταύθα φαρμακεία, 
εϊσί <5 Αριστα ύπό πάσαν ίποψιν, καθότι καί 
εΰωια εϊνε, τα 20 τιμώμενα μόνον 60 λεπτό, 
τό δέ σπουδαιότεροι· θεραπεύουσι την φαρυγγί- 
τιδα καί λαρυγγίτιδα, ύφ' ών καταπονούνται οϊ 
μανιώδεις καπνιστοί ■ Ό καπνιστής κατό τός 
πρώτος ήμέρας τής Αποκοπής τοϋ καπνού, κα
θίσταται μελαγχολικός, αισθάνεται Ατονίαν δια
νοητικήν καί ούγχυσιν ιδεών. Συν τώ χρόνιο 
όμως τα συμπτώματα τούτα νποχωροϊσι, τά ί'· 
τού κυκλοφορικού, νευρικού καί πεπτικού συ
στήματος φαινόμενα παρέρχονται. Ιόν ή έκ τού
του βλάβη εϊνε μικρά.

Πριν έτι κλείσω τήν παρούσαν μου μελέτην, 
επιθυμώ πολν νό συμβουλεύσω τινό,τοϊς ποιου- 
μένοις χρήσιν τοϋ καπνού, δπως δσον οϊόν τε 
έλάσσονα κακό έπιφέρη αύτοϊς.

Καί πρώτον, Απαγορεύεται αύστηρώς τό κα- 
πνίζειν, κενού δντος τον στομάχου, δεύτερον, 
Απαγορεύεται τό είσπνέειν βαθέως τον καπνόν, 
τρίτον, το εκβάλλειν αυτόν δια τής ρινός. τέταρ
τον. δέον νόκαπνίζηται διό καπνοσύριγγος, δσον 

οϊον τε μακρύς καί τελευταίου αύστηρότατα Απα
γορεύεται τό καπνιζειν έν τώ προς ύπνον προω- 
ρισμένφ κοιτώνι.

Γεώργιος Άναβτ. Βεθανόπονλος, ιατρός

Η ΕΜΦΑΝΗΣΙΣ

ρμητικά νέφη, περιφερό
μενα γύρωθεν τής 'λαμ
πρότατης σελήνης, έρ- 
οιπτον διάμεσου τοΰ κα
τάφυτου διαδρόμ.ου, με
ταξύ των άπεγυμνομέ- 
νων ήδη έκ τοϋ φθινοπώ
ρου κλάδων, κινητάς 
σκιάς, αίτινες μετά κυα
νών λάμψεων διεδέχοντο 
άλλήλας.

Ό ολίγον μετριασθείς άνεμος, ήγείρετο κά
ποτε δίκην έκπνοής καί συνέσφιγγε άποτόμως 
τά δένδρα, των όποιων τά φύλλα φρίσσοντζ 
κατέπιπτον. Θερμή τις πνοή, άναδιδομένη άπό 
αοράτου στόματος διεδέχετο πνοάς ύγροϋ καί 
συνάμα παγερού άέρος. Ύπήρχεν εις τήν ατμό
σφαιραν, πέριξ του άπομεμονωμένου τουτου έν 
τώ μέσω τοϋ δάσους τής Σολόνης περιπτέρου, 
κάτι τό άνύσηχον, τό ταραχώδες, δίκην έλα- 
φράς καί άνεξηγήτου αγωνίας.

Οί τέσσαρες νέοι, ολίγον τι ναρκωμένοι έτι 
έκ τοϋ κυνηγίου τής ήμέρας, έμελλον σιωπηλώς 
νά αίσθανθώσι τήν έντύπωσιν ταύτην, καθόσον 
έσιώπον, όρθιοι καί ακίνητοι ίστάμενοι έν τω 
πλαισίω τής θυριδος.

Θόρυβός τις άκουσθείς προς τά δένόρα, τους 
ήνάγκασε νά σκύψωσι πρός τό σκότος,οτε μακρά 
τις οξεία έκτεταμένη φωνή κλαυθμυρριζουσα, 
συνοδευομένη από κτύπου μεταλλικών πτερυ- 
γών, έξερράγη ούχί πολύ μακράν των, οτε ε- 
πλησίασαν άναισθήτως ό είς τ.ΰ άλλου.

—Ή κουκουβάγια, έψιθύρησε τεταραγμένη 
τις φωνή, τρέμουσα άνεπαισθήτως.

— Μάλιστα, ναί, ή κουκουβάγια, προσέθεσεν 
ό ποιητής Λουκιανός, τό πτηνόν τής νυκτός καί 
τοϋ θανάτου, τό πτηνόν τών παλαιών παραδό
σεων !............... 'Οποίαν έμπνευσιν σας παρέχει !
Τί ωραία είκών, τί κατάλληλος καιρός διά 
μίαν ιστορίαν φαντασμάτων ! Την βλεπετε τήν 
έμφάνησιν; λευκά ένδέδυμένην μέ τό πρόσωπον 
θαυμασίως ωχρόν.
Θά έλθη Απ’ εκεί, εις τον σκοτεινόν διάδρομον 

"Οχι, δέν θά έλθ·/].... Τόσον σήμερον ζσον 
καί χθες.... Ζώμεν εις εποχήν αληθώς πεζήν... 
’Ιδού, μέ βλέπετε εκεί, διατεθειμένου καί ολως

πάλλοντα έτοιμον νά πιστεύσω εις τά πνεύματα 
εις τό πέραν αόρατον, εις τήν αθανασίαν τής 
ψυχής........  τί γνωρίζω ; Και πάντοτε ήμην
τοιοΰτος.... Λοιπόν ! θά μέ πιστεύσετε ; Ποτέ 
δέν μο’ι συνέβη τίποτε, τίποτε παρά φρικωδώς 
φυσικόν : ούτε παραμικρόν κρότον εις τόν τοί
χον ή ιουσα ποτέ, ούτε τό έλάχιστον φάντασμα 
ειδον, ούτε ατυχές τι ό'νειρον ήπροζίσθησιν έκ- 
πληρωθείσαν έδοκίμασα.... "Αχ! όπως ό άλλος 
έλεγεν, ή ζωή εϊνε τρομερώς καθημερινή..........

Ήναψε πυρεΐον,τό έπλησίασεν εις τό σιγάρόν 
του, οπερ έκράτει εις τό στόμα καί είδον έπΐ 
δευτερόλεπτου νά λάμψουν αί τρίχες τοΰ ξανθού 
μύστακος του καί ό άδάμας, όν έφερεν εις τόν 
δάκτυλον τής αριστερής του χειρός.

—Καί εις εμέ δέν συνέβη ποτέ τίποτε, προ- 
σέθηκεν ό άρχιτέκτων Βχριέ καί εύτυχώς, διότι 
εάν έπροκειτο νά ϊδω τι τό ύπεοφυσικόν — ώς 
π. χ. νά ϊ'δω τόν σκϋλον μου Μηλόρ νά ελθγτ 
αίφνης νά μοΰ εί'πη :

αΤί νέα, κύριε ;»—νομίζω, οτι θά έτρελλε- 
νόμην αϊφνηδίως .... καί τοϋτο θα μοί ήτο 
φυσικώς πολύ δυσάρεστου ....

— Καί έγώ είμαι τής αύτής γνώμης,έδήλω- 
σε τρίτη φωνή.

Ό ιατρός Φιλιόλ μόνον δέν είχεν έτι λάβει 
τόν λόγον. Στηριζόμενος διά τών χειρών εις τό 
άκρου τής θυρίδας, έταλαντεύετο πρός τά εμ
πρός καί όπίσω, κατόπιν έστη και ήνόησαν, δτι 
είχε κάτι νά εΐπγ.

— Καί σύ ; ήρωτησεν ό Λουκιανός.
— "Ω ! έγώ, είπεν ήσύχως, μέ γνωρίζετε· 

ποτέ δέν έταράχθην άπό οϊαν δήποτε ανησυ
χίαν τών αοράτων. Ό κόσμος, ώς έχει, μοί 
φαίνεται έντελώς έξηγημένος· άρκοΰμαι του
λάχιστον εις τάς εξηγήσεις, άς μοί δίδει, διά 
δέ τά μεταφυσικά ζητήματα, αδιαφορώ· ύπάρ- 
χουν πολλά, άλλα ζητήματα έτι πολύ μάλλον 
επείγοντα άπό αύτά ! . . .

— Σιώπα, άπιστε.
— Καί σύ, δυσειδαίμων.
— Μόλα ταΰτα . . . έπανέλαβεν ό ιατρός— 

καί έδίστασε πρός στιγμήν —μ’ δλα ταυτα, 
έκ παραδόξου ιδιοτροπίας τής τύχης, εις έμέ 
συνέβη κάτι τό άπροσδόκητον ....

— Φάντασμα ; ό Άμλέτος εις τήν έπαυλιν 
τοϋ Έλσενέρ ;

— ... Συμβεβηκός, τό οποίον έξηγώ πολύ 
άσχημα ....

— Ό Φ.λιόλ ερωτευμένο: ενός ωραίου φαν
τάσματος !

— Τό όποιον τω έμφανίζεται κατά τό με
σονύκτιον, μέ τήν κεφαλήν κεκομμένην μεταξύ 
τών βραχιόνων του, θρηνοϋντος καί κινοΰντος 
τάς άλύσσους ....

— ”θΧ?> ^Ζι> ε^'ε βλιγώτερον ρωμαν-
τικόν ....

— ’Εμπρός, λοιπόν, διηγήσου μας τό συμ
βεβηκός.

— "Εχεις δρεξιν νά τό διηγηθής.
— "Εστω .. . Εϊνε μικρόν, έξ άλλου δέκαί 

άπλούστατον. Ένθυμεΐσθε τόν φίλον μου Πα
τρίκιον Όμπριεν ;

— Τόν Ιρλανδόν ;
— "Ενας μέγας βοστρυχώδης τύπος,ναί,δστις 

παντού σ’ έσυνόδευεν ώς άμετρος σκιά καί έγέ- 
λα σιωπηλώς καπνίζων ;

— Αύτός ό ίδιος : μέ μαΰρζ κζτσαρά μαλ
λιά, γαλανούς γελαστούς οφθαλμούς, μέ ένστι
κτον τής χαρας καί τής ειρωνείας, δχι Σάξων, 
ούτε δι’ ένα οβολόν....... ΕΙς άληθής Κέλτης.
’Ολίγον μής ένδιαφέρει άλλως τε........ Λοιπόν,
εϊνε τώρα πέντε έτη, μόλις είχα τελειώσει τό 
πρώτον έτος τών εσωτερικών σπουδών μου, ό 
Πατρίκιος, δστις είχε τελειώσει τό θέμα του — 
πόσαι φιάλαι κατηναλώθησαν έκεινην τήν επο
χήν !

Ό Πατρίκιος λοιπόν μοί άνηγγειλεν, οτι 
μέλλει νά άντικαταστήσ·/) διά δύο μήνας ένα 
γέροντα θείον του, ενζν ιδιότροπου πρό τριά
κοντα έτών έξασκοΰντα τό έπάγγελμά του εϊς 
έν χωρίου πρός τά υότια τής Ίρλαυδίας......Ω
ραίος τόπος έξ άλλου.... Κυνήγιου άφθονου,ψά- 
ρευμα.... Έυ συντομία μοί έζήτησε λοιπόν νά 
συμμερισθώ τήν έξορίαν του.... Άνεχωρήσζμεν.

— Ενθυμούμαι, μάλιστα, είχε λάβει εις 
αύτήν τήν έποχήν έν δελτάριον άπό τό Κόρκ ή 
τό Λίμερνκ.

"Ερχομαι εις τάςπρώτας μου έντυπώσεις,μι
κρά χωρία, πτωχικά, χαμηλά, όπου έβριθε σω
ρεία χοίρων μαύρων καί ακαθάρτων χαμηνίων ; 
μία έπίπεδος έξοχή, χωοιζομένη άπό γαίζς 
καί ελη, μέ πελώρια δένδρα, περιτετυλιγμένα 
άπό κισσούς, παρθενικούς άμπέλους, κλιματί - 
δας, ολόκληρος βλάστησις πλεονάζουσα καί 
ολίγον πνιγηρά μέ ύγρόν κλίμα. Καί έκεί ε
πάνω, άναλυόμενα εις τούς κλάδους, μεγάλα 
νέφη με στρογγύλην κζί στακτο'χρουν την επι
φάνειαν, έτοιμα πάντοτε νά διαρραγοϋν.......Νά
ύποχονδριάσγ τις έκεί είναι,έάν δέν ύπήρχε τό 
κυνήγιον.... ’Αλλά πόσες μπεκάτσες όμως, όρ- 
τυγομάνες καί σχοίνικλοι...............

Όποΐαι ώοαϊαι πτήσεις άγριονησσών κτλ. 
πελαγοδρομιζουσών εις εύθείας γραμμάς, μέ 
άνασηκωμένα τά ράμφη, έκτεταμένας τάς 
πτέρυγας, άνωθι τών κοιμουμένων ύδάτων!....

—"Οχι δά τόσος λυρισμός !
— Εις τό θέμα ! εις τό θέμα!
— ’Ιδού λοιπόν έπεστρέφομεν κατά φθινο

πωρινήν τινα εσπέραν, κατά τήν πεμπτην ώραν 
ό Πατρίκιος καί έγώ, ολίγον κατάκοποι καί 
κύπτοντες έκ μιας κυνηγετικής ήμέρας, οτε, 
έξεοχόμενοι άπό πυκνής τίνος δενδροστοιχίας, 
έναντι μικρής λίμνης, άκούεμεν καθζροτζτην 
φωνήν, γλυκυτάτην, άδουσαν παλαιόν τι άσμα
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τού χωρίου, κάτι τί τδ ελκυστικόν, συνοδευό- 
μενον άπδ καιρού είς καιρόν, μέ τινα τόνον όξύ 
καί κακόφωνου. Τζύτοχρόνως οί κύνες, οΐτινες 
προέτρεχον, έπέστρεφον πρδς ημάς γρυλλίζοντες 
μέ τήν ουράν μεταξύ τών κνημών. 'Ολίγα 
τινά βήματα άκόμη καί δικκρίνομεν αίφνης, 
είς τδ χείλος τοΰ δδατος, γυναίκα, μέ ώχρδν 
τδ πρόσωπόν, ήτις μάς παοετηρει μέ τούς με
γάλους της μαύρους οφθαλμούς, κρατούσα διά 
τής μιας χείρδς τήν μικράν της κόρην καί διά 
τής άλλης, τήν λευκήν της έσθήτα, άπδ τής 
όποίας έξήρχοντο γυμνοί ό λαιμός καί οί βρα
χίονες της. Ή έμφάνησις ήτο τόσον απροσδό
κητος εις τδ έρημον αύτδ μέρος, ώστε όπισθο- 
δρομήσαμεν ολίγον τι.

— ’Αστεία ώρα λουτροΰ,λέγει ό Πατρίκιος,
— Τήν γνωρίζεις ; ήρώτησα.
— "Οχι........  "Ισως έρχεται άπδ γειτονικήν

τινα έπαυλιν.
— Παράδοξος φυσιογνωμία, έν τούτοις, καί 

όχι χωρικής, προσέθεσα.
Δέν ώμιλήσαμεν πλέον περί τούτου. . . . Ή 

όμίχλη άνείρχετο άλως κυανή μεταξύ τών κορ
μών τών δένδρων καί ήτο ήδη νύξ, δταν έφθά- 
σαμεν είς τήν οικίαν. Ή γραία ύπηρετρια τοΰ 
Πατρικίου μάς άνεμενεν.

Είχον έλθη πρδςάναζήτησίν του πλειστάκις 
έντός τής ημέρας έκ μέρους κυρίας τινδ; άσθε- 
νούσης βαρέως. Λαβόντες μικράν λυχνίαν, άπηλ- 
θομεν έκ νέου.

Έν φ διηοχόμεθα τήν στενωπόν, έσκαμένην 
έκ τών τροχών τών άμαξίων, ό Πατρίκιος μοί 
διηγείτο τήν ιστορίαν τής άσθενοΰς. Κόρη πλου
σίου άγγλου εύπατρίδου, έγκατέλειψε τδν πα
τρικόν οίκον καί ήκολούθησε ένα τών κηπουρών 
τοΰ πατρός της, ώραϊον Ιρλανδόν, μέ χαμόγε
λων καί οφθαλμούς άπκστράπτοντας καί τδν 
ένυμφεύθη. Άπαρνουμένη άπό τήν οικογένειαν 
της καί άπδ πτώσεως εις πτώσιν, άπδ δυ
στυχίας είς δυστυχίαν, κατασπαρασσομένη έκ 
φθίσεως, ήλθε νά άποθάνγ είς τδ χωρίον τοΰτο, 
όπου ή οικογένεια τοΰ συζύγου της έχει μικρόν 
άγροκήπιον. ‘Ο Όμπριέν.... έξ άλλου δέν τήν 
είχε ποτέ ίδή. Έγνώριζεν όμως ολα ταΰτα 
άπό τόν γηραιόν θειον του, δστις ένδιεφερετο 
διά τήν νεαοάν γυναίκα.

Ύλακτούντων τών κυνών, έχωροΰμεν, δτε 
γραία χωρική θρηνούσα καί κρατούσα φώς, ήρ- 
χετο είς προϋπάντησίν μας. Είς τήν διάλεκτον 
τού τόπου, ώμίλει είς τόν Πατρίκιον, χειρονο
μούσα, φωνάζουσα καί θρηνούσα.

— Πολύ αργά, μοί λέγει ούτος, στρεφόμε
νος πρός έμέ : τδ δύστυχον αύτδ πλάσμα άπέ- 
θανε μόλις πρό μιας ώρας. Δέν έπαυε τού νά 
μέ κκλν), ώς φαίνεται, μέχρι τής τελευταίας 
της πνοής : θά είχε νά μοΰ άφήση παραγγε
λίαν τινα διά τούς γονείς της.

— ’Ενθυμούμαι, τήν αύτήν στιγμήν, δτε

Ό Διάδοχος τής Γεριιανάας 
μετά τού πρωτοτόκου υίοΰ του

ήσθάνθην πικράν οσμήν δάφνης καί χρυσανθέ
μων 1

Ό κήπος ον διηοχόμεθα άναμφιβόλως ..
Μετά έν λεπτόν, όρθιοι έμπροσθεν τής νε

κρικής κλίνης, ή αύτή έκφώνησις έξήλθε τών 
χειλέων μας, ένώ άντηλλάσσομεν βλέμμα- εξα
πλωμένη ύπό τούς οφθαλμούς μας, τό πρόσω · 
πον χλωμόν καί σκληρόν μεταξύ τών μακρών 
πλοκάμων τής μαύρης της κόμης, τάς χεϊρας 
ήνωμένας έπί τής λευκής της έσθήτος, ήτο ή 
ίδια γυνή, τήν οποίαν εϊδομεν πρό μιάς ώρας, 
άδουσα είς τάς δχθας τής λίμνης, ή ιδία...

Σιωπή έπηκολουθησεν.
—Καί συμπεραίνεις; ήρώτησεν ό Βαριέ.........
— Δέν συμπεραίνω τίποτε,άπήντησεν ό ια

τρός. Δέν έννοώ, ιδού τό πάν.
Βιαία τότε πνοή άνέμου άνετίναξε τά δέν - 

δρα, άπέσπασε φύλλα τινά καί έτριξε τό περί
πτερον...

— Δέν πηγαίνομε·? νά κοιμηθοΰμεν,.,,έπρό- 
τεινεν ό Μορέλ μέ μικράν φρικίασιν !

(Έκ τοΰ γαλλικού) ’Αντιγόνη Π.......

0 ΧΩΡΙΣΜΟΣ

Ζευγαρωτά έγύριοαν και πάλ* άπό τά {ε'κα 
τά ιρυχωκάχια τ' ακακα χαροϋμεν’ εΰιυχή, 
καί ιή φωλγ,ά του: τήν παλγ,ά σάν nocSta ευτυχισμένα 
ευρίσκουν, καί ιοϋ μισεμόν ξεχνούν τήν ταραχή.

ΙΙάτα δεν 'πέρασαν αυτά, κύματα άφρισμένα, 
ννκιας -ψυχρός μί στεναγμούς στής ξενητιός τά μέρη, 
κΓ δμως, δέν λησμόνησαν ίκτΐ μακρυά στά ξένα 
τδν τόπον τής άγάπης τους σε ζηλεμέν' άγίρι.

Γύρ<σαν μέ τήν άνοιξιν ολο χαρό κ’ ελπίδα, 
με δνειρ' άιελεύτητα χρυσά καί τηλαυγή, 
μόν ενα ε'μεινε μακράν οί άξενη πατρίδα 
ιό ταίρι του {λησμόνησε σέ ματρνσμίνη γή.

Χρόνοι περ<οΰν, κΓ άνωφελΰς κλαίει κΓ Αναστενάζει, 
τό πτριδέρνονν άνεμοι, έρημο μοναχό, 
μάτην προσμένει, καί καϋμός τά σιήΟη του σπαράζει 
στον χωρισμού του τήν σιγήν ιρεϊς χρόνους ιό πτωχό.

"Ω περιμένει σήν στιγμήν κοντά του να πετάξη, 
τό ταίρι του τό ζηλευτό σάν πρώτα μί χαρά.
Μί; τήν θερμή του Αγκαλιά νά πέση, καί ► ’ άρπ&ξη 
δύο φιλάκια, ποϊ! γιά αύτό χρόνους καρβιοκιντιή.

Γλυκό ϋί να τ’ Αγκάλιαζε, γλυκό ύσάν καί ιόιε 
καί δίν άά εφευγε πο'έ, ποτέ Από κοντά του.
“Ω προτιμούσε τό πιωχό νεκρό >ά πέστ) τότε, 
μιο' τήν αγνήν Αγκάλην του μί ιό φιλήματα του.

Έν Καί'ρερ τή 13, ΦεβρουαρΙου 1911

ΦίΧιππος Μ. Μιϊ.αόοίίς. 
Μηχανικό:

ΕΚ ΤΩΝ TOY STECHETT1 ΠΑΡΑΦΡΑΣΕΣ)

VIENI NERINA SCEDITI

Έλα, Νερίνα, κάθηβε 
έδώ στά γόνατά μου 

καί Λ φλογερή σου ή ματιά 
ας κάψη τή καρδιά μου.

Έλα καί κλείσε με σφικτά 
στή ποθητή σου Αγκάλη 

μές τήν καρδιά σου ποΰ κτυπμ 
νά κρύψω τό κεφάλι

Καί άς σχισθμ ή γη σέ δυό 
τά βάθη άς άνατρέψμ 

ό Ουρανός άς κρεμισθμ 
τή πλάσι άς καταστρέψμ.

Δέν τά φοβούμαι δλα αύτά, 
φίλιε μέ μές τό στόμα 

καί προκαλώ τό θάνατο 
και τό θεό μου άκόμα I...

Ζάκυνθος
‘Αγγελος Σαλούτάης

ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ

— Τί, ανοίξατε μεσιτικόν γραφείο' γάμων ;
— Ναί, στήν άρχή ύπάντρεψα τής 6 κόρες μου, 

ύστερα ή δουλειά έστρωσε μόνη της.

Ένας (τού όποιου ή γυναίκα ποτέ δέν εύρίσκεται εις 
τήν οικίαν) : —Θά χωρίσω.

Μία.—Τί λέτε, κύριε Δόκτωρ ;
— Μάλιστα I Βαρέθηκα τήν μοναξιά !

’Εκείνος,(επιστρέφει αργά τήν νύκτα ε!ς τήν οικίαν.) 
Έκενη έξω φρένων). Μασκαραί "Αθλιε, νά, φτού 

σου ! δέν μπορώ τρά νά σέ ξαναίδώ.
’Εκείνος —Τότε σβύνω τό φώς αμέσως.

— Λένε πώς εχει πνεύμα ώς τά νύχια της.
— Ναι, άλλά δυετυχώς τά τρώγει

Ό μπεμπές. — Γ’ιατί, μπαμπά, οΐ μαλλιαροί φοιτη- 
ταί προτιμάνε νά έπιτίθινται κατά τών φοιτητών τής 

Θεολογ. Σχολής ;

— ’Από αντιζηλίαν, παιδί μον, γιατί οί θεολόγοι 

έχουν μαλλιά, ένώ τούς μαλλιαρούς τούς έκούρεψιν ό 
Μιστριώτης.

Ό Μπόμπι (πρός τήν αδελφήν του). Κική, πρέπει 
νά καθήση; εντελώς ήσυχη. Ή μαμά έχει πονοκέ

φαλο. Δέν βλέπεις τί αγάλια παίζω εγώ ταμπούρλο;

— ’Αλήθεια, τι γίνεται έκείνο; όβλάκος,'ο Νίκος;

— Τί περίεργον ! πρό ολίγης ώρα; τόν βρήκα καί 

μ’ ερώτησε κι’ αύτό; τό ίδιο πραγυ,χ γιά σας.

Φιλάρεσκος.— Άπεφάσισα νά χωρίσω τόν ά’.δρα μ υ.'

Φίλη της. — "Εχεις μέγα δίκαιον, έτσι κάνεις μιά 
φορά ένα ανδρα ευτυχή.

— Ώραίχ μοΰ τά χαταφίριτε μ' αύτήν τήν όμ- 

βρέλαν πού αγόρασα. Έξεδαψε I

— Κατά πασχν πιθανότητα φαίνεται πώς την ί- 
βρέξατε.

Ό γιαιρό.-. (ένώ φεύγει'.— Καί ή γλώσαα τοΰ παι

διού σας εί·ε πιλύ χαλασμένη.

Μητέρα. — Άλλά, κύρ γιατρέ, τήν γλώσσα τιυ δέν 
τήν είδατε.

— Άκοϋτε τί σίς λέγω, τήν είδα ε’ς τόν χχθρέ- 

πτη. Τήν έϊγαλε πίσω μου ένώ έβγαινα έξω.

Εις τό Δημαρχείον ι

Ό υπάλληλος (πρός ζεΰγ.ς νεόνυμφων). Παρακαλώ,
περιμένετε ολίγον.

ΊΙ μνηστή (χαθ. έαυτην). ©εέ μου, άκόμη νά πε
ριμένω 1
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ΛΥΣΕΙΣ ΠΝΕΥΜ. ΑΣΚΗΣΕΩΝ
21 ον τβνχονς.

58. Παράσιτος. Παρας -Σίτος.
59. “Ανθρωπος—“Ανθο;.
60. Κτήσον όνομα καλόν υπέρ πλούτον πολύν.
61. Μέγας Πλούτος.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ “ΦΥΣΕΩΣ,,

Τ. Τ. Μ ι τ υ λ ή ν η ν. ’Επιστολή καί χρήματα 
έλήφθηβαν. Πε;ΐ Άμο.βαίας σας έγραψα Φωτογραφίαν 
Άβέρ ωφ σας άπεστείλαμεν. — Κ.Π.Τ. Μ α σ σαλ ·. αν. 
’Επιστολή χαί συνδρομαί έλήφθησαν. Εΰχαριστοϋμεν. 
Γράφομεν —Α.Δ. Κ ά ϊρ ο ν. ’Επιστολή τρίτη έλήφθη. 
Εύχαριστοϋμεν. Χαιρόμεθχ, καλήν επιτυχίαν. Άναμε- 
νομεν νεωτέραν σας καί έκ ΓΙαρισίων.— A. Β, Ά λ ε
ξ ανδρείαν. Δελτάριον έλήφθη. Ζητούμενα φυλλάδια 
σϊς άπεστάλησαν καί σας έγράψαμεν.—I. Β. Λάρισ- 
σ α ν ’Επιστολή έλήφθη. “Εχει καλώς. Άναμίνο- 
μεν. — Κ. Δ. Λαμίαν. Συνδρομή σας έλήφθη. 
Εΰχαριστοϋμεν Άπόδειξις ταχυδρομικώς. — Γ. Ν. 
’Α σ ο υ ά ν.Δελτάριόν σας έλήφθη. Συνδρομηταϊ ένεγρά- 
φησαν. Εύχαριστοΰμιν. Άναμένομεν νεωτέραν σας.— 
φ Μ. Κάϊρον. ’Επιστολή έλήφθη. "Εχει καλώς. 
Προσεχώς άπαντώμεν. — Β. Σ Κέρκυραν. Βραχεία 
έλήφθη Σας άπηντήσαμεν καί άναμένομεν νεωτεραν 
σας. — I Γ. Καβάλλαν. 'Επιστολή έλήφθη. “Εχει 
καλώς. Εΰχαριστοϋμεν— Π. Λ. Θεσσαλονίκην. 
’Επιστολή καί χρήματα έλήφθησαν. Πανόραμα καί 
τόμους σας στελλομεν αμέσως. — Γ. Κ. Κ ώ ν;π ο- 
λ ι ν Επιστολή έλήφθη. Συ'δρομηταί ένεγράφησαν. 
Εΰχαριστοϋμεν. — Μ. Σ. καί Α. Β. Γ α λ κ τ ϊ. 
ϊυστσσει φιλική ένεγράφητε. Ταχυδρομικώς γράφο- 
μεν. Εύχαρ σιοϋμεν. — I Ζ. Τοΰρν ο-Σ ε β ε- 
ρ ϊ ν ο. Δελτάριον έλήφθη. Εΰχαριστοϋμεν πολύ.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΉΣΙΣ
Παοακαλ.οϋντατ οί καθυϋτερούιντες £τι συν

δρομές τής «Φύόεως» όπως ευαρεστούμενοι, 
άποστείλωσιν Λμΐν ταύτας Ουντόμως,καθόσον 
θέλομεν διακόήιει έν έναντίμ περιπτώόει τήν 
περαιτέρω άποστολίιν των τευχών. ’Ελπίζο- 
μεν, ότι ούτοι άναλογιζόμενοι τό δίκαιον καί 
τάς δαπάνας Λμών θέλουσι σπεύδει, χωρίς νά 
άναμείνωόι καί ιδιαιτέραν είδοποίηόίν μας-

Ή Διεύβυνόις

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΑΑΔΟΣ
ΕΝΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Καταθέόετς ιΐς τραπεζικά γραμμάτια.
Τροποποιηθείσης τής κλίμακος των τόκων 

των εις τραπεζικά γραμμάτια νέων έντόχων 
καταθέσεων έν δψει ή έπί προθεσμίμ, δηλο- 
ποιεΐται, ίτι άπό 15 'Απριλίου ή Εθνική 
Τράπεζα τής Ελλάδος δέχεται παρά τε τψ 
Κεντρικφ Καταστήματι καί τοΓς Ύποχατα- 
«τήμασιν αυτής καταθέσεις εις τραπεζικά 
γραμμάτια άποδοτέας έν δψει ή έν ώρισμένφ 
προθεσμίφ έπί τόχιρ :

1 1)2 ταΐς ο)ο κατ’ έτος διά τάς έν δψε·. 
άποδοτέας καταθέσεις μέχρι ποσοϋ δρ. 10,000 
πέρα τοϋ ποσοϋ τούτου του τόκου δριζομένου 
εις 1 ταΐς ο)ο κατ’ έτος μέχρι 50,000 δρ., 
πέραν δέ καί του ποσοϋ τούτου εις 1 )2 ταΐς 
ο)ο κατ’ έτος. Αϊ καταθέσεις αύται γίνονται 
δεκτά! χαί είς ανοικτόν λογαριασμόν, παρα- 
διδομένου τφ καταθέτη βιβλιαρίου λογαρια
σμοί καί βιβλιαρίου επιταγών.

2 ταΐς ο)ο κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις 
τάς άποδοτέας μετά εξ μήνας τουλάχιστον.

2 1)2 ταΐς ο)ο διά τάς κατ’ έτος κα
ταθέσεις τάς άποδοτέας μετά εν έτος του
λάχιστον.

3 ταΐς ο)ο κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις 
τάς άποδοτέας μετά δύο ίτη τουλάχιστον.

3 1)2 ταΐς ο)ο κατ’ έτος διά τάς καταθέ
σεις τάς άποδοτέας μετά τέσσαρα ίτη του
λάχιστον.

4 ταΐς ο)ο κατ’ Ιτος διά τάς καταθέσεις 
τάς άποδοτέας μετά πέντε ίτη τουλάχιστον 
ώς καί διά τάς πέραν των πέντε έτών ή τάς 

διαρκείς.
Καταθέόεες είς χρυσόν,

Δέχεται ίτι έντοκους καταθέσεις εις χρυ
σόν, ήτοι είς φράγκα καί λίρας ’Αγγλίας, 
άποδοτέας έν ώρισμένη προθεσμία ή διαρκείφ 
έπί τόκφ :

*/> ταΐςθ/ο
»
>
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ΤΟΜΟΙ ΧΡΤΣΟΑΕΤΟΙ
ΦΥΣΕΩΣ' ΚΑΙ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ

Χρυσόδετοι τόμοι τής «Φύσεως» προηγου
μένων Ιιών ως χαί τοΰ «Πανοράματος» δε- 
δεμίνου μετά 280 είκύνων, υπάρχουν Ιν τοϊς 
Ι'ραφεΙοις ήμών καί ά.ιοστέλλονιαι ίλεύθεροι 
ταχυδρομικών τελών παντ\ προαποσιίλλοι τι τδ 
άντίτιμον, ηιοι φρ. 15 δι ’ έκαστον τόμον τής 
α,Φνοεως» καί φρ· 12 διά τό «Πανόραμα».

Διεύθυνσις Κύριον

Φ. ΙΙοίντεζην
Διευθυντήν τής «Φύσεως»
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