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Η ΗΛΙΚΙΑ ΤΩΝ ΑΣΤΕΡΩΝ

Είναι ειίκολον εκ πρώτες Απόψεως νά έν- 
νοήση πας τις τί θέλω περιγράφει ένταΰθα ώς 
πρός την ήλικίαν τών Αστέρων, δηλαδή την 
πλέον ή ήττον προκεχαιρημένην κατάστααιν της 
Λναπτύξεώς των, ήτις Αρρήκτως συνδέεται προς 
την θερμοκρασίαν αυτών. Ό Αθάνατος Λαπλάς 
Απέδειξε—και άπασαι αί νεώτεραι Ανακαλύψεις 
Ιπεβεβαίωσαν τάς παρατηρήσεις ταύτας —δτι <5 
ταπεινός Αστήρ. δστις είναι καί ήμέτερος ήλιος 
έσχηματίσθη διά τής προϊούσης συμπυκνώσεως 
εκτεταμένου νεφελώματος, Αποτελουμέιου έξ 
Αραιότατου Αερίου, οπερ Λρχήθεν έξετείνετο 
Απωτέρω έτι τής τροχιάς τοΰ Ποσειδώνος- Καί 
δυνάμεθα έτι νά διακρίνωμεν έν τώ ουρανώ 
Αρκετόν μέγαν Αριθμόν τών νεφελοειδών τού
των μαζών,ευρισκομένων έν τή ύδώ τής πλέον 
ή ήττον προκεχωρημένης σνμπυκνώσεώ; των, 
δπερ θά ήρκει είς Απόδειξιν, δτι οί διάφοροι 
Αστέρες έχονοιν αναμφιβόλως πολύ διαφόρους 
ηλικίας. Γνωρίζομεν δ' Αφ έτέρου,δτι τά Αέρια 
τών νεφελοειδών διατελοϋσιν έν ψυχροτάτη κα ■ 
ταστάσει" δ δέ μέγας Helmliotlz διετύπωσεν. 
δτι. δταν μία μάζα νεφελοειδούς Αερίου συμπυ- 
κνοΰται βαθμηδόν θερμαίνεται διά μόνου τον 
Αποτελέσματος τής φοράς (πτώσεως) τής ’ύλης 
ειρος το κέντρου αυτής. Άλλ' ή θέρμανοις 
αΰτη έχει τά δριά της καί όπόταν ί) Αεριώδης 
μάζα καθίσταται έπαρκώς μικρά καί πυκνή, 
οΰτως άδοτε τά Αέρια νά μή δύνανται πλέον νά 
έκτοπίζωνται ευκόλως. <> υπολογισμός Αποδει- 
κνύει, δτι ή κτηθείσα θερ/ιότης διά τής συμπν 
κνώσεως καθίσταται τότε μικρότερα τής ά.τω- 
λεσθείοης διά τής Ακτινοβολίας έν τώ διαστή- 
ματι καί φυσικώς ό σχηματισθείς αστήρ φν 
γνυται. "Επεται έκ τούτου, δτι ή θερμοκρασία 
Αοτέρος τίνος Από τής Αρχής τοϋ σχηματισμού 

του αυξάνει κατά πρώτον βαθμηδόν, έξικνεϊται 
εις μέγιστόν τι δριον, είτα έλαττοϋται μέχρι τής 
Αποφύξεως καί έντελοϋς έκλείφεως, ής παρά
δειγμα δίδουσιν ήμΐν οί σκοτεινοί δορυφόροι 
Αστέρων τινών.

'.Αρα γινώσκομεν, δτι, δ Ηλιος είνε Αστήρ 
πυκνότερος τοΰ Σείριου, δηλαδή μάλλον προ- 
κεχωρημένος έν τή Αναπτύξει του. "Ινα προσ- 
δώσαψεν Ακριβέστερου χαρακτηρισμόν ,ώς έν τώ 
έναντι σχήμαιι διατυποΰιαι.δπερ συμβολίζει τάς 
διαφόρους ταύτας φάσεις τής ζωής Αστέρος τινδς 
τής Ακριβούς σχετικής καταστάσεως τοϋ Ήλιου, 
Αρκεί νά Αναζητήσωμεν, έάν δ αστήρ Σεί
ριος έχΐ] θερμοκρασίαν μάλλον ύφωμένην ή τα
πεινήν τοΰ Ήλιου. Έν τή πρώτη περιπτάτσει 
θά συμπεράνωμεν προφανώς, δτι δ ή/ιέτερος 
"Ηλιος είναι Αστήρ έν τή δύσει, του κα! δτι 
τείνει πρός τήν εντελή αύτοΰ Απόψυξιν. Έν 
δέ τή δευτέρα περιπτώσει, τούναντίον, θά ήτο 
Αστήρ σχετικώς νέος καί προαιρεσμένος έν τή 
Ακολουθία τών αιώνων νά καταοτή πολύ θερ-

Ήρχίωμένον Αστήρ ψυχρχνβτίς χαί
ντφίλωμχ αομπνχνοΛβΙς.

’Αποτέλεσμα τής προϊούσης συμπυκνώσεως 
τοϋ νεφελώματος.
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/ιότερος ή δσον είναι ήδη. ΎΑρα, τδ σπουδαϊον 
τοΰτο ζήτημα,όπερ ατενώς συνδέεται πρός αυτό 
τδ μέλλον τής Γής μας, έλύθη, ώς θά Ιδωμεν 
παρακατιόυτες.

'II Οερμότης τον Ήλιου.

Ή χρήσις τών συνήθων θερμομέτρων δεν 
δύναται να παράσχη ήμϊν ή τήν θερμοκρα
σίαν τών σωμάτων,μεθ'ών τίθενται είς επαφήν' 
ώστε δέν δυνάμεθα προφανώς να τα μεταγει 
ρισθώμεν δια τον "{Ιλιον, Αφ’ οΐ· ούτος Απέχει 
τής Γής 149 εκατομμύρια χιλιομέτρων' ήδη δέ 
γίνεται χρήσις έτέρας μεθόδου. '11 πυρομετρία 
ή καταμέτρησις τής θερμοκρασίας τών Απρο
σπέλαστων ήμϊν Αντικειμένων έγένετο Αποδεκτ'η 
(εάν μοι επιτροπή ή οικεία αύτη εκφρασις) 
τήν ήμέραν, καθ ήν δ σιδηρουργός κατά πρώ
τον συνέλαβε τήν Ιδέαν νά πλησιάση παρά τή 
παρειφ του πεπυρακτωμένον σίδηρον, ουτινος 
ήθέλησε νά εκτίμηση τήν θερμοκρασίαν. Καί 
ούτω δΓ Ανάλογου κατ' Αρχήν συστήματος. Άν 
καί προφανώς κάπως δλιγώτερο,ν στοιχειώδους 
έν τή έφαρμογή του κατεμετρήθη αύτη. Αιά 
μέσον ειδικών εργαλείων Α κ τ ι ν ο μ έ τ ρ ω ν με. 
τακληθέντων, έξηκρίβωσαν ούτως. οτι ή ποσό- 
της τής Ακτινοβολούσης θερμότητος, ήν έκαστον 
τετραγωνικόν μέτρον τής Γής δέχεται παρά τοΰ 
Ήλιου είς τδ Ζενίθ αύτοΰ είναι περίπου ίση 
προς 20.000 μεγάλα: μονάδας θερμότητος κατά 
λεπτδν τής ώρας Υπενθυμίζω δ' δτι μία με
γάλη μονός θερμότητος είναι ή Απαιτουμένη 
ποοότης θερμότητος προς ύφωσιν κατά ενα 
βαθμόν τής θερμοκρασίας ίνδς χιλιόγραμμου 
ύδατος. Τούντεϋθεν ί’πεται, δτι έάν ή Γή περιε- 
βάλλετο έκ στρώματος ύδατος 20 έκατοστομέ- 
τρων πάχους,τετοποθετημένου είς τδ Άκρου τής 
Ατμόσφαιρας μας, δπερ νά ήδύνατο να σταιια- 
τήση απασαν τήν υπό τοΰ Ηλιου έκπε μπομένην 
θερμότητα, ήθελεν έν διαστήματι ίνδς λεπτού 
απαν μετατροπή έκ τής θερμοκρασίας τοΰ 
πάγου είς τήν θερμοκρασίαν τού ζέοντος ί:δα- 
τος Ααμβάνοντες δ' νπ' ίίφιν καί τήν <1πδ- 
οταοιν τοΰ Ήλιου, υπολογίζομεν, δτι ή Αλικη 
ποοότης τής θερμότητος. ήν ούτος έκπέμπει έν 
έν'ι έτει έν τώ διαστήματι, είναι ίση πρός τόν 
καταπληκτικόν Αριθμόν τών τριών δεκακισχιλιε 
κατομμνρίεύν μεγάλων μονάδων θερμότητας 
περ'·ποι·. \ηλαδή Αριθμός Ακολουθούμενος υπό 
33 μηδενικών 1

Τέλη; έκ τών δεδομένων τούτων ήδυνή- 
θηοαν ευκόλως νά συμπεράνωσίν, δτι ή θερ 
μοκραοια τής ήλιακής επιφάνεια: περιλαμβάνεται 
μεταξύ τών 5,000° καί 6,000° Έπί τή πε 
ριστάσει δέ ταύτη ύπενθυμίσωμεν. δτι ή Αψη
λότερα θερμοκρασία ήτις έπραγματοποιήθη έπί 
τής Γής. ή τοΰ θετικού κρατήρας τού ηλεκτρι
κού τόξου δέν είναι Ανωτέρα τΰ>ν 3,500 βαθμών.

"ίίοτε Αρκεί θερμοκρασία τούλάχιστον 200° 

"να καταστήση πάσαν ζωήν Αδύνατον. Εκ τού 
του δέ συμπεραίνεται, πόσον ήλλαξαν αΐ περί 
Ήλιου έπικρατήσασαι ιδέαι κατά τήν έποχήν 
τοΰ Herschel, δστις Ιπίστευεν δτι δ "Ηλιος ήτο 
κατωκημένος καί εκείνην τοΰ 'Αραγώ, δστις 
τουναντίον έθεώρει αυτόν Ακατοίκητου.

'Ηλιακόν Οεοίιόιιετοον.V *» ν
Δυστυχώς ή μέθοδος αύτη τής καταμετρή- 

σεως δέν δύναται νά έφαρμοσθή καί έπι τών 
Αστέρων. Έάν δέ ήτο δυνατόν νά μετατο- 
πισθή <5 "Ηλιος είς τήν μάλλον πλησιεστέραν 
Απύσιασιν αυτών, δέν θα έξικνεΐτο πλέον μέ- 
χρις ήμών ή εν τεσσαράκοντα χιλι εκατομμύριο 
σιδν τής θερμότητος, ήν τό γε νΰν έ'χον λαμ 
βάνομεν παρ αύτοΰ' ούδέν δέ Ακτιυ άμετρου 
είναι τοσοϋτον ευαίσθητου ό>οτε να δύναται να 
κατάδειξη ποσότητα θερμότητος τοιαύτης σμι- 
κρότητος.

Είναι Αληθές, δτι μετεχειρίσθησαν πρός δο
κιμήν εργαλεία Ακριβέστερα τοΰ Ακτινομέτρου 
τοΰ Κροΰκες, ουτινος ίπόδειγμα κατασκευα- 
σθέν έν τώ Αστεροσκοπείτρ τοΰ 1 crlifs, έν ταΐς 
Ήνωμέναις Πολιτείαΐς,είναι τοοοΰτον ευαίσθη
των, ιοστε ζωηρώις επηρεάζεται ύπδ τής θερμό
τητος Απλού κηροπηγείου, τετοποθετημένου είς 
Απόστασιν ενός χιλιομέτρου. Δια τοΰ έργαλείου 
τούτου κατωρθώθη μόνον να έξακριβωθή, δτι 
ή θερ μύτης, ήν δεχόμεθα έκ τού λαμπρού Α
στέρας Άρκτούρου, είναι βεβαίως κατώτερα 
κηροπηγίου, τετοποθετημένου είς Απόσταση· 8 
χιλιομέτρων καί κότα συνέπειαν Ανεκτίμητος' 
ώστε έ.δέησε νά παραιτηθώμεν τής Απ' ευθείας 
καταμετρήσεως τής θερμότητος τών Αστέρων.

Έν τούτοις κατωρθώσαμεν εσχάτως να προσ- 
διωρίσωμεν τήν θερμοκρασίαν αυτών καί νά 
ίίρωμεν τήν δυσκολίαν ταύτην διά μέσου δια
φόρου δλως συστήματος καί διά τής χρήσεως 
εργαλείου, δπερ ώνόμαοα «άστρικόν πυρομέ
τρου* καί δπερ χρησιμοποιώ) έν τώ Άστερο- 
σκοπείω τώιν Πα.μοίων Ιδού δ έν δλίγαις λ.έ- 
ξεοιυ έπί τίνος βάσεως άπλουστάτης έδράζεται:

Πάς τις γνωρίζει, δτι δπόταν θερμαίνωμεν 
βαθμηδόν τεμάχων μετάλλου ή ανθρακος τοΰτο 
καθίσταται κατει πρώ>τον βαθύ έρυθροΰν, είτα 
διαδοχικώς βυση ο έρυθροΰν, ζωηρόν έρυθροΰν. 
χρυσοειδές καί τέλος ύη'ουιιένη: τής θερμοκρα
σίας λευκόν λαμπερόν Ίδεύ δέ δ λόγος τού 
του: Είναι γνωστόν Από τής εποχής τού Κεύ- 
τωνος. δτι τό λευκόν φώις συνίοταται έξ Ακτινών 
διαφόρων Αποχρώσεων. Ας βλέπομεν έν τώ 
ούρανίω τόξερ καί τών όποιων ή σύμμιξις δί- 
δαισιν ήμϊν τ'ην αΐσθηοιν τοΰ λ-υκοΰ. "Οθεν, 
δπόταν ή θιρμοκραοία τού μετάλλου ύφοΰται, 
εκπέμπει τοΰτο κατά πρώτον ιδίατς Ακτίνας ε 
ρΐ'θράς. είτα δέ προϊούσης τής θερ/ιάνσεως. 
Αναλογίαν βαθμηδόν μεγαλειτέραιν Ακτινών κυα 
νο-ίωδών, ών ή ίνωοις μετά τώιν προηγουμέ-

Μεταβολή μετά της θερμοκρασίας τής <irto- 
χρώάεως τών διαπήρων σωμάτων.

νων Αποχρώσεων έπιφέρει τήν ακολουθίαν τών 
έγχρτόμων αισθήσεων, ως πρό ολίγου διε ■ 
τυπώοαμεν Τοΰτο είναι Αποτέλεσμα γενικόν· 
Άφ ετέρου χάρις είς τα πειράματα τών συγ
χρόνων ήμϊν φυσιολόγων και ιδία έν Γαλλία, 
τών κ κ. Violle καί l.e ChAlelier, γινώ 
ακομεν τήν σήμερον λίαν έπ' Ακριβώς τόν 
βαθμόν τής αύξομένης θερμοκρασίας πεπυ- 
ρακτωμένου τινός σώματος, δπόταν ή έντασις 
τών έκπεμπομένων κυανών Ακτινών αύξεται έν 
ποια τινι Αναλογία έν σχέσει πρός τήν τώιν ερυ
θρών Ακτινών του. Έν τώ παρακειμένφ σχή- 
ματι δείκνυται ό τρόπος τής αύξήσεως ταύτης.

Ως έμφαίνεται δια τής καμπύλης γραμμής ή 
μετατροπή τών Αποχρώσεων είναι ιδίως ταχεία 
είς τάς χαμηλοτέρας θερμοκρασίας, δ δέ χρω
ματισμός άλλάσσει,έν παραδείγματι, μεταξύ τών 
Ι,ΟΘΟ' κα 2,0(ι<ί' ή μεταξύ τών 2,(/00’) καί 
3,000' καί οϋτω καθεξής.

Ό σκοπός τοΰ έπ) τή βάσει ταύτη καταοκευα- 
σθέντος έργαλείου,ουτινος ή περιγραφή ένταΰθα 
θα ήτο μακροτάτη καί ολίγον χρήσιμος, είναι 
λοιπόν ή καταμέτρησις τής έντάσεως τώιν Ακτι
νών τών διαφόρων χρωματισμών κα'ι ιδίως τον 
λευκού καί κυανού τοΰ Λοτέρος, ουτινος ζη
τιέται δ προσδιορισμός τής θερμοκρασίας. Κα 
τορθοΰται δέ τούτο, συγκρήοιτες αυτόν πρός 
τεχνικόν Αστέρα, δν παράγομεν δια μέσον ή- 
λεκιρικής λυχνίας καί ουτινος δυνάμεθα > ά ποι- 
κίλωμιν τ'ην λάμφιν κατά βούληοιν. διά τών 
χντηοτών κονάδιον κα! τοποθετονντες μεταξύ 
τοΐι οφθαλμού καί τιον δύο Αστέρων, εναλλάξ, 
τ·νός κεχρωματισμένους πίνακας, οΐτινες δέν 
Αφίνουοι νά διέλθη έκ τοΰ φωτός των ή έκεϊ 
’•ος δ -χρωματισμός, δν έπεθυμονμεν.

Παρακατιόντες θέλομεν έκθέοει τά σχετικά 
επιττνχ,9έντα Αποτελέσματα

HeouoKoadiai τών άιίτέοων.W - W V
Τοιουτοτρόπτος εύρον διά τήν ήλιακήν έπι 

ψάνειαν θερμοκρασίαν 5,32ο0. ψις ώς βλέπει 

τις, συμφωνεί έντελώς πρός τάς ληφθείσας έκ 
προγενεστέρων, ώς διελάβομεν, μιθόδων. Τοΰτο 
νομιμοποιιϊ τήν χρήσιν τής νέας μεθόδου καί 
μάς επιτρέπει νά θεωρώμεν μετά ποιας τίνος 
έμπιστοσύνης τούς ληφθέντας τούτους διά τούς 
Αστέρας Αριθμούς, οΐτινες πολύ ποικίλλουσι κα
θόσον ένώ Αστέρες τινές. ώς δ πρωτεύων τοΰ 
ώραίον Αστερισμού τοΰ Ώρίωνος Βετελγέζ. ση- 
μειοΰσι θερμοκρ.περίπου 2,700 κα'ι δ’Αλδεβά- 
ρας.δ λαμπρός Αστήρ τοΰ Ταύρου έχ_ει 3-500°, 
δηλ. περίπου τήν αύτήν θερμοκρασίαν τοΰ θε 
τικοΰ κρατήρας τοΰ ήλεκτρικοΰ τόξου, ετεροι 
Αστέρες είσί τουναντίον πολύ θερμότεροι τοΰ 
Ήλίου.

Ό Ακόλουθος πίναξ δίδωσι σχετικήν ιδέαν:
"Όνομα αστε’ρος 
ρ Περσεύς

Άλδέβαραν 
γ Κηφεύς

"Ηλιος 
γ Κύκνος 
γ Ταύρος

Πολικός 
Σείριος 
Άλγόλ 

γ Αύρα 
ε Περσεύς 
δ Περσεύς 
λ Ταύρος

θερμοκρασία
2.870°
3.500°
4 260°
5.320°
5,620°
7,250°
8,200° 

12,200° 
13,300° 
14,500° 
15,200° 
18,500° 
40,000°

Ώς βλέπει τις, δ "Ηλιος δέν είναι συγκριτι- 
κώς ή εις έκ τών ψυχροτέρων Αστέρων. ‘Υπό 
τήν εποφιν δέ ταύτην, ώς καί είς τόσας άλλας, 
δέν φαίνεται νά έχη σπουδαϊον μέρος έν τώ 
σύμπαντι, τουναντίον πολΰ μέτρων, έάν δέ συμ- 
βάλλομεν. Αποδίδοντες αύτώ μεγάλην σημαντι- 
κότητα. τούτο είνε, διότι θεωρείται ώς μία κω- 
μόπολις έν τώ μέοερ χωρίων, όντως είπεϊν, 
τοΰ μικροοκοπικοϋ τούτου διαμερίσματος τοΰ 
Σύμπαντος, δπερ Αποτελεί τό πλανητικόν ήμών 
σύστημα καί διότι ωσαύτως ώς όντα μυωπικά, 
ύπερβολικτΐις έκλαμβάνομεν κα'ι μεγαλοποιοΰμεν 
τόν (ρόλον) σκοπόν τών πλησιεστέρων ήμϊν Αν
τικειμένων.... μέχρι τής ήμέρας, καθ ήν τά 
γιγαντότδη ταύτα όμματοι άλια δηλ. τά τηλε
σκόπια. κατακρημνίζονσι δίκην χάρτινων πύρ
γων τά φανταοιτόδη Αντικείμενα, διά τών ό
ποιων ή Ανθρώπινος μυωπία έλίκνιζε τήν μα
ταιότητα μας.

Έν τώ Αιωτέρω πίνακι έδείξαμεν δλην τήυ 
κλίμακα τών μέ'χρι τοΰδε έπιβεβαιωθεισών θερ
μοκρασιών έν τή φύσει έξ ου έμφαίνεται πόσον 
είναι μικρόν τό διάστημα, έν τώ δποίορ είναι 
δυνατή ή διοργανωθεϊσα ζωή, ήτις δέν παρου
σιάζεται ήμϊν κατ Ακολουθίαν ή ώς μία μικρά 
τυχηρά σύμπτωσις είς ακρον άστατος καί έφήμε- 
ρος καί ήτις Αναμφιβόλως δέον Αρκετά σπα- 
ν'ιως νά πραγματοποιήται έν τφ σύμπαντι, ί-
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τεκα τής παρουσιαζομένης όλίγης συμπτοισεως 
τοΰ νά συντρέξωσιν αί άναγκαιούμεται φυσικο
χημικοί περιστάσεις. Δέν πρέπει πολύ νά κατα
φρονώ μεν εν τούτοις τό παραμελητέον τοϋτο δ· 
τΰχημα, οπερ είναι ή ζωή μας, επειδή χάρις είς 
ταύτην, κατά τήν ώραίαν ιδέαν τι,ΰ κ. Henri 
ΡοΐιιοαΓέ,ιίτήν λάμπουσα ταύτην Αχανή εκτασιν, 
ίν ή το ήμέτερον σώμα δέν είναι άλλο ή ση- 
μεϊόν τι σκοτειιόν,ή ήμετέρα διάνοια δύναται νά 
τήν περιλάβη ολόκληρον και νά Απόλαυση τήν 
σιωπώσαν αρμονίαν.»

(Φ. Π. έχ τού γα^λιχοΰ)

Κάρολος Νόρόραν 
Αστοονόαος τοΰ Αστεροσκοπείου 

τών ΙΤαρισίων

-•-{.««•ίίβ*»—Η ΑΚΑΛΗΜΙΑ ΑΠΕΛΕΧΘΗ
ΊΙ δαιμοντάιιένη. Περίεργον φαινό- 

τιενον πνεύματκίμον. ΊΙ διπλή 
opadic.

Ή ’Ακαδημία τής ιατρικής ίν Παριοίοις 
άνεγνώρισε τέλος, δτι είναι δυνατόν είς εν άτο
μον νά βλέπη εξ Αποοτάοεως. νά ύποβάλλε 
ται έξ άποοτάοεως κα'ι νά ύπακούη διανοητι 
κώς ίπίοης έξ ύποβολής-

Ίδού δε τί ι τρόποι Απεκαλύφθη τό θαυμά
σιου φαινόμενον και πώς έπείσθη ή Γαλλ. ’.ί 
καδημία εις παραδοχήν τοΰ μυστηρίου

Πλησίον τής Άγγονλέμης. ίν Βλανζάκ, νέα 
τις κόρη δεκατετραέτις κατελαμβάνετο αίφνης 
ύπό καταληπτικόν ύπνου, κατόπιν σπασμωδι
κών κινήσεων, είτα δε Αφυπνίζετο, ίνα καμηθή 
ίκ νέου.

Προσεκλήθη ό ιατρός Φουρνιέ νά τήν έπι- 
σκεφθή. Κατ’ εκείνην δέ. τήν στιγμήν μία κυρία 
Φ . . . είοήλθεν ίν τώ δωματίφ,π α πληροφό
ρησή περί τής υγείας τής Ασθενούς Αί'τη τότε 
περιήλθεν είς κατάσταοιν καταλήψιας, ίνώ ή 
έπισκέπτρια Απεσύρθη άμέσως Κλεισμένης όμως 
τής θύρας κατόπιν αύτής αυτομάτως, ή Ασθενής 
ήγέρθη. ώσεί θέλουσα νά παρακολούθηση ταύ
την κατά πόδας.

"Ενα μήνα κατόπιν τούτου, ίνώ ή κύρη 
ίκάθητο παρά τήν θυρίδα. αίφνηδίως διήλθε 
κάτωθι ή Κυρία Φ . . . ήτις ίχαιρέτησεν αύτήν 
χαριέντως διά τής χειρός. ΊΙ κόρη άμέσως 
καταληφθεΐσα ύπό υστερικής κρίσεως, έτεινε 
νά πέση ίκ τοϋ παραθύρου, όπως Ακολουθήοη 
τήν γυναίκα ταύτην, ής ή παρουσία τή μετέδιδε 
πάντοτε έκτακτον ταραχήν. Εφαίνετο ώς δαι
μονισμένη καί άπό τής ίποχής ταύτης, πάντοτε 
οσάκις ή Κυρία Φ . . . διήρχετο εκ τής θύρας 
τής οικίας της. κατελαμβάνετο ύπό ζωηρού 
οπασμοδικοΰ τιναγμού κα'ι χωρίς νά τήν βλέπη 

ίκ τοϋ συστάδην, τήν ήννόει, τήν εμάντευεν. 
Κα'ι ίν τή κλίνη της εάν εύρϊσκετο καί μακράν 
τής θυρίδας αύσα ίάν ή γυνή αΰτη διήρχετο είς 
μικρόν Λπόσταοιν τής οικίας της, ήσθάνετο τρο
μερόν συγκίνηοιν και καθίσταιο καταληπτική.

Είς υπνωτιστής, ίν μια τών κρίσεών της 
ήθέλησε νά τή δμιλήση.

— “Οχι, δχι, άπήντα Ασθενώ:-
— Τις οοι άπηγόρευσε νά δμιλής; είπέ μοι.
— “Οχι ! δχι !
Τή υποβάλλουν νά κλαύση. Τά δάκρυα κα 

τακλύζουν τούς οφθαλμούς. Τή ύποβάλλουν 
νά γελάοη. διαρρήγνυται είς γέλωτας. Τήν δια
τάσσουν νά ύψωση τόν δεξιόν βραχίονα καί δ 
βραχίων ούτος άπεσκληρημένος καί Ακίνητος 
ώς ό σίδηρος, κάμπτεται καί ύψοϋται.

— Ποϋ είναι ή Κυρία Φ . . . ; ίρωτα,ται·
— Άπλύνει άσπρόρρονχα εις τόν κήπον της.
’Εξετάζουν τό πράγμα κ>ί άπ ο δεικνύεται 

αληθές. Είναι προφανώς κάτοχος τής διπλής 
δράσεως. Ή εξ Αποστάσεοις δρασις ήδη πλέον 
άποδεικνύεται Αληθής.

Ο μνοτυκιομός δέν είναι ψεύδος.

—<

Ευριοκόμεθα είς τήν ίξοχήν, οπού ιά πα 
ράδοξα ταΰτα φαινόμενα εκπλήττουν τούς χωρι 
κούς καί ταράσσουσιν τά ελαφρά πνεύματα. Τά 
ίπεξηγοΰν δε κατά τάς παραδόσεις καί τάς εντυ
πώσεις τοϋ τόπου των. Είναι ό διάβολος, λέ
γουν οί μέν, ενώ οί άλλοι ’ισχυρίζονται, οτι εχει 
ίπίδρασιν τής μαγείας- "Αλλοι ίκλαμβάνουν τήν 
Κυρίαν Φ . . . ώς γόησσαν, ήτις μέ ίξορκι 
σμούς έχει υποβάλει τήν κόρην είς τιμωρίαν ή 
εκδίκησιν. Καί συνάπτονται συμβούλια καί συσκέ
πτονται καί Αποφασίζουν νά καταγγείλουν οί 
γονείς τήν γόησσαν, άλλά αί δικαστικοί Αρχα'ι 
δέν συμμερίζονται τήν γνώμην των καί άρνοΰν- 
ται τήν καταδίωξιν.

Ό πνευματισμός, δ ύπνωτισμός, αί γοητεϊαι, 
μαγεωι, ύποβολα'ι καί τά τοιαΰτα είσήλθον 
πλέον είς τό έδαφος τής ίρεύνης καί παρατη- 
ρήσεως καί ή επιστήμη δέν Αποκρούει, ούτε 
Αρνεϊται πλέον τά γενόμενα, άλλ' ίπιοταμένως 
ίξετάζει τήν φύσιν αυτών άν έπομένως ή κόρη 
βλέπει έξ Αποοτάοεως, είναι ζήτημα φυοιολογι 
κόν. τό όποιον πρέπει νά έξετασθή φυσιολογι
κών καί οι'χί προοωπικώς. "Αν δε ατομόν τι 
πεπροίκισται ύπό τής φύσεως δι' ώρισμένης 
ιδιότητας, είναι ώς οί πεπροικισμένοι δι’ άλλων 
χαρισμάτων, ιδιοφυίας, ώραιότητος ή ισχύος.ούς 
θαυμάζομεν καί έκτιμώμεν. Παρήλθε, πλέον ό 
καιρός τής καταφρονήσεων καί καταδιώξεων 
τοιούτων εξοχοτήτων, ών ή ίδιότης προάγει, ήδη 
τάς γνώσεις μας καί τήν πρόοδον τής άναπτύ ■ 
ξεώς μας. ”Jv ομεος επί σκοπώ καταχρώνται 
τής ής κέκτηνται δννάμεως καί βλάπτουν τήν

προσωπικήν ιδιότητα τινός, τότε δικαιωματικώςΒσεις μέχρι τής ημέρας, καθ' ήν τώ άπεκάλνψεν 
αί Αρχα'ι ίπεμβαίνουν. δτι προησθάνετο έξ άποοτάοεως τήν δυσάρεστοι·

’Ετί τοϋ προκειμένου παραλόγως ή κοινή δι' αυτήν'προαίσθησιν τής άφίξεως τής πενθε- 
γνώμη ίδιοποιηθεϊσα τήν ίξουοίαν τών Αρχών, 
κατεδίωξε τήν δράστην τοϋ δράματος. Μάτην 
ή Κυρία Φ . . ■ διαμαρτύρεται, μάτην ίσχυρί 
ζεται, δτι είναι Αθώα έπί τοϊς συμβαινομένοις 
καί δη ούδέν ένεργεϊ έπί τής κόρης Τουναντίον 
υβρίζεται, προπηλακίζεται ώς μάγισσα, γόησσα 
καί μάντισσα καί τέλος καταδιώκεται.

'Αναγκάζεται καί φεύγει διά τό Βλαντζάκ. 
Άλλ’ ή νεανις δέν Απαλλάσσεται τής καταστά- 
αεως. Εξακολουθεί διατηρούσα τήν διπλήν 
όρασιν. Μαντεύει τί είδος νομίσματος κρατεί τις 
εντός τής παλάμης κεκλεισμένης' έν καταλήψια 
δέ διατελοΰσα, ύπακούει ταΐς ύποβολαΐς.

Έν τούτοις είς τάς ύποβαλλομένας αυτή ε-
πιταγάς, δπως Αφυπνισθή. άπαντφ:

— “Οχι, τήν Παρασκευήν μόνον είς τάς τρεις
μετά μεσημβρίαν.

Καί Αφού ίκοιμήθη έπί οκτώ ημέρας, τήν 
τρίτην ώραν Ακριβώς ήγέρθη δλως εύθυμος μέ 
ΰρεξιν καί Αφού εφαγεν, έξετέλεσε διαφόρους 
έργασίας της.

Μετά ταΰτα λησμονεί τήν Κυρίαν Φ... καί 
παρέρχεται είς μην.

— Τήν βλέπω, ιδού, τήν βλέπω, Ανακράζει 
μετά παρέλευσιν τούτου αίφνηδίως καί καταλαμ
βάνεται ύπό ζωηράς κρίσεως είτα δέ κλαίει. 
Οί γονείς άνησυχοΰσιν έν τούτοις εκ τής επανα
λήψεις τής καταστάσεως ταύτης, ήτις δέν ήλ- 
πιζον νά ίπανέλθη. Τότε εισέρχεται εις φίλος 
γείτων, οστις τοϊς Αναγγέλλει, δη ή Κυρία Φ... 
εύρίσκεται ήδη είς τό Βλαντζάκ.

Τήν όδηγοΰσιν ίκ νέου παρά τώ ίατρώ κ. 
Φουρνιέ. όστις παρατηρήσας αύτήν καλώς, τή 
λέγει ώριομένως:

— Τέκνον μου, δέν θά πιστεύσης, ούτε θά 
ύπόκεισαι πλέον είς τήν ίπίδρασιν τής Κυρίας Φ-

Και τήν άφήκεν έλευθέραν.
Εκτοτε ή νεανις άπηλλάγη τών κρίσεων αυ

τών. Ό Διάβολος άπεσύρθη, ή γόησσα ένικήθη. 
ή Ασθενής άνέλαβεν.

Τό πάλαι ή δαιμονισμένη εφέρετο εν ττο ναώ, 
όπου τήν ίξέθετον πρό τής ίέι'ρας, εκεί δέ ιερείς 
Ανεγίνωσκον τήν σχετικήν δέησιν καί ίξώρκιζον 
τόν διάβολον νά έξέλθη τού σώματός της. .·1ί 
προσευχαί και τό ηγιασμένοι' ύδωρ ίπέφερον 
συνήθως τό Αποτέλεσμα, Αλλά καί πολλάκις ή 
κρίοις ίξηκολονθει. έν μέσω φοβερός Αγτονίας.

Σήμερον ή ίπιστήμη βαθμηδόν γίνεται κυρία 
τού ίδάφονς.

II Ιατρική ’.‘.καδημία ήκουσε μετά σοβαρό
τητας την Αφήγηση· τοΰ γεγονότος τούτου παρ'ι 
τού ιατρού Laticeraux γενομένην ίνώπιον σο
βαρού πυκνού Ακροατηρίου. Ό εισηγητής τής 
όποθέσεως Ανεμνήσθη τότε μιας Ασθενούς του, 
»ΐπς περιέ.τιπτε είς Ανεξήγητους δΓ αυτόν κρί-

μολονότι ή

ταΐς ήδη κεκτημέναις

ρας της.
Ή υστερική λοιπόν τοΰ Βλαντζάκ άπασχολή- 

σασα ίπ Αρκετόν τήν Ακαδημίαν, 
περίπτωσις αυτή δέν ίτύγχανεν ίκ τών σπα- 
νιωτάτων, προσέθετο 
γνώσεσιν έπί τών παραδόξων ψυχικών φαινομέ 
νων, άτινα δύνανται νά επιφέρωοι δυσαρέστονς 
συνέπειας, τόσον ύπό εποψιν τών κοινωνικών 
σχέσεων καί τών σοβαρών σφαλμάτων,είς ά δύ
νανται νά φέρωσιν Αθώους πρό τής δικαιοσύνης, 
τεκμήρια πολύτιμα τείνοντα σπουδαίως είς δια ■ 
σάφησιν καί προαγωγήν τοΰ ζητήματος. Συνέ
πεια δέ τής σημαντικότητος του πράγματος, <5 
δόκτωρ Laoceraux, ό καί εκθέτης τοΰ γεγο
νότος, προέτεινε τή 'Ακαδημία, ήτις Απεδέχθη 
την πρότασιν ταύτην, νά διατηρήοη εν τοϊς άρ- 
χείοις αυτής τό σπουδαϊον υπόμνημα τοΰ δό- 
κτορος Φουρνιέ.

’Ιδού λοιπόν, ίγένετο μέγα βήμα πρός τά εμ 
πρός καί σημαντικόν βήμα- Ό ίπίοημος “Αρειος 
Πάγος Αναγνωρίζων τήν διανοητικήν υποβολήν, 
τήν διπλήν όρασιν, τήν τηλεπάθειαν! Πόσον δέ 
μακράν εύρισκόμεθα τοΰ υπομνήματος ίκείνου 
τοΰ 1784, τοΰ ύποβληθέντος ταΐς Άκαδημίαις 
τών ’Επιστημών καί τής ’Ιατρικής καί παρόν- 
οιασθέντος ύπό Ανθρώπων σοβαρών, ώς ό Φραγ - 
κ.λΐνος, Μπαλλής, Λαβουαζιέ, οιτινες μι) ίδόντες 

καταγίναντες καί μη ίννοησαντες τίποτε 
ίξελάμβανον

τοιαΰτα ώς Απάτην καί άγυρτείαν !

(’Εκ τοΰ Γαλλικού)
11. Ν. Διβάοης.

ουδέ
σχετικόν ή μαγνητικόν φαινόμενον, 
τά

ILMIO DESTINO

£τή: ξωήί μου τόν δρόμο όταν σ’ ι<3α 
νά μοϋ δίνηι μία μόνη μαιΐά 
οτήν καρδιά μου άνάψανι φΐόγις 
ποϋ μί καίει άπό τότι οκΐηρά.

Όσα δ-κρνα ΐχω μίσα μον χύση 
γιά νά σβϋσω μιά ιίτοια φωιιά 
τίιοιε: φέόγε; δίν σβίνουν ιά δάκρυα 
παρά χάρου οκνηρή δρτπανιά.

Έισι μοϋ ήτο γραμμένο ία’ τη τύχη 
lit τά μάτια μου /σένα νά Ιδώ 
μιά στιγμϊ/ τή ξωή νά γνωρίαω 
καί τήν Μια στιγμή νά χα&ώ !'....

Ζάκυνθο;

’Αγγελος Σιιλοί·τ<ίης.
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Άγαρικόν καί κλιρατήτιδες 
φωιίφορϊζονιΐιιι.

ΑΝΘΗ ΚΑΙ ΦΥΤΑ ΦΩΣΦΟΡΙΖΟΝΤΑ

Οί Αποδιδόμενοι ύπό μερικών άνθέων φυτών 
φωσφορισμοί έν ώρα Απολύτου σκότους καθι 
ατώσιν, Αληθώς είπεΐν, ίν Ικ τών μάλλον πα
ραδόξων φαινομένων τοΰ φύτιτικοΰ βασιλείου. 
Ο δέ διάσημος .Ιιτναώς νπήρξεν ό πρώτος, 

οστις προσείλκυσε τήν προσοχήν τών επιστημό
νων έπί τών περιέργων τούτων φυσικών ιδιο
τήτων μέχρι τότε διατελεοασών Αγνώστων καί 
Απαρατήρητων.

Πολλά είοί. τά άνθη. άτινα έχουσι τήν ιδιό
τητα ταύτην. Μεταξύ δέ τούτων είοί τύ κρινοει
δές άνθος τών τελμάτων, οπερ άφθύνως φύε
ται έν τή μεσημβρινή Αφρική, τό Αγαρικόν. 
είδος μυκήτων, κλιματήτις ή φωσφορική και 
άλλα τινά.

Ό άόκτωρ / iil/tisiic εποιήσατο περιέργους 
παρατηρήσεις έπί τής φυτικής τούτης φωσφο- 
ρώδους Ιδιότητος Έπεβεβαίωσε δε,οιι τό Απο
διδόμενοι· φώς έκ τών μηκήτων έξαφανίζεται

Διάφορα φυτά καί άνθη φωόφορίζοντα 
ίν τοϊς δάάεόιν*

ίντελώς είς τό κενόν ή βυθίζοντες αυτό έντδς 
Αγγείου περιέχοντος δύσπνευστα Αέρια. Έκ τής 
τοιαντης δέ έπιβεβαιώσεως συμπεραίνει, οτι 
ουνωδα τή ομολογία τοΰ Χοΰκερ, επέρχεται 
συνδυασμός τις μεταξύ τοΰ οξυγόνου τοΰ Αέρος 
και ιδιαιτέρας τίνος οδσίας τοΰ φυτοΰ τούτον.

Κατά τόν IIοίinch τό γεγονός τοΰ φωσφο
ρισμού τών φυτών έπεξηγέϊται όντως: ο Τό 
φώς, τό όποιον φυτά τινα εκπέμπουσι, παράγε
ται μόνον έπι παρουσία έλευθέρου οξυγόνου, δ 
φωτισμός δηλαδή είναι εϊδός τι δξειδώσεως. 
Ή παραγωγή δέ τοΰ φωτός κατά πασαν πι
θανότητα όφείλεται εις τήν υπό τών ζεόντων 
κυττάρων τών φυτών παραγομένην ούσίαν, τ ό 
φ ω τ ο γ ό ν ο ν, ήτις δύναται νά παράξη φώς 
ίρχομένη εις έπαφήν μέ τό ύδωρ καί τό έλεύ- 
θερον οξυγόνου ·»Ουτως έπεξηγεΐται δ φωσφο
ρισμός τών ίν τφ Αέρι καί τή θαλάσση φωσφο ■ 
ριζόντων ζώων καί φυτών.

Αΰτη είναι ή μάλλον γενικώς παραδεδεγ 
μένη γνώμη μεταξύ τών έπιστημόνων περί τοΰ 
περιέργου τούτου, οπερ παρουοιάζουσι πάμ 
πολλά φυτά, γινόμενα φωτεινά αίφνηδίως έν 
τφ σκότει τής ννκτός

’Αλλά καί μερικά έντομα τής ξηρας καί τής 
θαλάσσης ένέχουσι τήν ιδιότητα ταύτην, είς δέ 
τάς Ινδίας υπάρχει πτηνόν, μπόγια καλού- 
μενον. δπερ έμπηγνύει πέριξ τής φωλεός του 
έπί άκανθων Αριθμόν τινα τοιούτων πυγολαμ 
πίδων. είς τρόπον ε'όστε κατά τήν νύκτα φαίνε 
ται μακρόθεν ή φωλεό του, ώς μία μικρά η
λεκτρική λυχνία. Π...

ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΜΝΗΜΑ

'// νύχια είχεν δπλώοιι ιό μελανό» της σινιά·ι, όταν 
έκλείοθησαν ιά ώς δύο ήλιοι λάμιτονια γαλανά ιη; μά
τια, δέ» έχαμάτο είχεν Αποθάνει, ιό άλλοτε όοόόχροΐιν 
πρόοωπόν της έκιτρίνηοιν υπό ιό» πέπλον τοΰ θανάτου, 
αί βλεφαρίδες της Ακίνητοι ϊοκίόζον ιό ώχραν χαί κλει
στόν δμμα. Τά ώς κιράαια iiintt χείλη ιη; ώχρά 
τώρα ύπό ιό οκήπιρον ιοΰ θανοτον, αί ώς ρόδα πρό 
δλίγον παρειαί ιης, χλωμά χρυσάνθεμα κόρα ομοιάζουν, 
ιό σφρίγος ιής ζωής ή οκληρόιης ιοΰ θανάτου διεδέχθη, 
ιό Ασμα ιής Αηδόνος, ή φωνή ιοΰ Γκιώνη Ανιικαιέσιη- 
οιν, ή χαρά ιής ζωής ΰπεχώρηοι προ ιοΰ μεγαλείου τοϋ θανάτου,

Τήν Υπήγαν «Γ; ιό κοιμηιήρι, ιι;> Ivanidtoav ιίς ιό 
νεκροσκοπεΐον, μια λάμπεις ί'καιι πρό τής νέκρας κεφα
λή; της' ι/ νυκτερινή σιγή διεδέχθη ιήν σιωπήν ιον 
θανάτου, ούδεΐς θόρυβο;, κάπου κάπου οί θρήνοι τοΰ 
νυκιοκόρακυς διίκοπτον ιή; σιγής ιό άσμα, Μεσονύ
κτιον ϊαήμανιν ή θύρα τοΰ νικροοκοπείου ήνοίχθη άθό ■ 
ρυβο;, κΰμα Αέρος μεθ’ άρμη; είαήλασιν, ή λαμπίις 
έσβίοθη, ιά όέόςανθα μαλλιά ιης Ικυμάτισαν έπί ιοΰ 
ώιχροΰ προσώπου ιη; χαί έ-χί τον άκινήιου τραχήλου αυτής, γλυκύ» τις γίθηρος ήκούοθη, λυγμό; πόνων 
Αντήχησε, θερμόν φίλημα ίναπιιιθη έπι τοϋ ώχρον ιη; 
προτύπου ή θύρα ήνοίχθη καί πάλιν έπανικλιίοθη 
Αθόρυβο; ή σιωπή και πάλιν ίβαοίλινοιν ή νύχια πα- 
ρήλθιν, ή ήμερα Ανέιειλεν, αί παρειαί ιή; νεκρά; ιίχον 
λάβει χροών όοδίνην, ή νεκρά παρθένο; ώχεν ίρνθριά- 
οιι ίκ τοϋ πρώτου τριοτικοΰ φιλήματος,

Ή ώρα ήλθεν ιό μνήμα χαΐνον ίπερίμινε νά ιήν 
^'X^fi, ό τίρτύί ίφαλλτ τά; ίπιταφίον; εύχά;, τήν 
καιεβιβασαν! Ό νικροθάχιη; ίχτελιΐ ιό τελευταίοι αυτού καθήκον, τό μνήμα εοκ;πάοθη ή τελευταία κατοικία ίκπληρώθη μ’ ε>α ειι παρθενικόν διάιιονχα, τό μνήμα καθ' ίκάοιην τό ίσιόλιζαν νωπά καί ευώδη 
άνθη, τά κίτρινα χρυσάνθεμα, ιά λευκά jJoia, οί νάρ
κισσοι, ιά γιασεμιά καί τά πένθιμα ζιμπούλια καιά δέ- 
αμα; Ικεινιο ίπ. ιοΰ μνήμαιο; ιή; παρθένον μία ώραία 
Αγράμπελη 'έπλεκε μΐ τον; κλώνοι·; ιη; τόν λευκόν σταυρόν, βαθείσκω; κισσό; προεφύλασσε ιά ώοαΐα τ<;» ^Ζραρηίλου άνθη, άγνωσιο; χειρ περιποιείτο καί έηύ- 
λαττεν ανιά' ιρία παρήλθον ΐιη.................Εί; ιερείς ίιίλει ι,-άλλων τί,ν ιερόν ιών χοκκάλων 
άνακο,ιιίήν, ή μήιηρ κλαίουσα όλοφνρομένη ήοπάζετο ’α ικ τον ιάφοι- έ;αγόμί>α ίσια τό παν ίιελείωσιν, ή 
ιύραία παρθένο; έ'κειτο ιί; σωρόν κοκκκάλων’ δύστηνο; 
άήιηρ I πιε ιό τιατήριον τή; θλιφτώ; σου μέχρι τριγό», όσπάςου τά σιωπηλά Αοτά, φίλει τά κρύα κόκκαλα ιοΰ «αιόιοϋ σου, χύντ χιίμαρρον δακρύων ίπί ιοΰ ηηχροΰ 

μνήμαιο;, ιό πάν ίιελείωσεν, ονδεί, σέ Ακούει πλέον, ό ΰάναιος δέν Αποδίδει o,ti Αφήρισεν.
Ή Ιερά ιελειή ίιτλείοισεν, ή μήιηρ Αναχωρεί συνα- 

ποφέρουσα μεθ' ίανιή; ιήν τελευιαίαν ιη; παρηγοριάν, 
ιά όσια ιή; κόρη; ιη;., ,φαλμωδία Ακούεται ’ ή μήΐ'.ρ 
σταματά, νεκρόν τινα συνοότύουν, 'άλλη μήτηρ κλαίει 
νέος τις κεΐιαι ίπί φερίιρου, τό φέρετρον είναι γεμάιο 
άνθη, ιό πρόσωπον τοϋ νεκροΰ μόλις διακρίνιιαι, (Γναι 
νέος ώραΐος, ή ώχρόεης τον ύα'άιον τόι καθιστή 
ώραιότερον, τά ώχρά τον χείλη μειδιύσι, μία όοδόχρους 
στεφάνη κοσμεί ανιά, είναι ή αιδώ; τοΰ πρώτου καί τοϋ τελευταίου φιλήματος ! ή μήτηρ θρηνούσα ιόν συν
οδεύει είς ιήν ιελευιαίαν του κατοικίαν. Ό νεκρός 
εναπειέθη εις ιό χιϊλος ιοΰ τάφου ιοΰ άρτι σκαφένιο; 
πρός Ανακομιδήν ιών όσιων ιής κόρης, ό ΐερεύ; Ανί- 
γνω.ιε τά» τελει ιαίας έπιταφίου; εύχάς, ή μήιγιρ ι'ξε- 
φώνηοε ιελευιαίαν καί ·ιπεγνωομενην κραυγήν, τά οχοινία Ιιέθησαν ύπό τό φίριτρον, ή προσφιλή; ιοΰ 
νέον μορφή έχαλύφθη ύπό ιοΰ ξυλίνον ιοΰ φερίιρου 
οκεπάσμαιο; οί νεκροθάπιαι επισφράγισαν τό εργον τοϋ 
θανάτου, ό νέος έξηφανίσθη ύπό ιήν γην, τό μνήμα 
ιής κόρης ν.τιδϊχθη τό νεκρόν σώμα τοϋ εέον, όστονν τι τής παρθένου έναπομεΐεαν εν αύτώ έδίχθη ιό ί'τι σφρι
γάν σιΐμά τον ό γάμος τών δύο Αγαπωμίνων καρδιών των ίιελίσθη υπό ιό αϋιό μνήμα, οί δύο άγνωστοι μη
τέρες συνεδεθηοαν ! διά τοΰ αι’ιοΰ πόνου.

Σοφία Κ. Οίκονοιιϊδοί'.

8»·
ΤΟ ΕΑΡ

Τό ί'αρ μυροβόλον
Καί γελαοτό προβαίνει
Κι όλο δροοίές σκορπίζει 
ΙΙαντοΰ όπου διαβαίνει.

Ή γή πέρα γιά πέρα 
Στολίζεται καί πάλι
Μέ λουλονδίών στολίδια
Καί πρασινάδας κάλλη.

Τά δένδρα όλα μέ χάρι
Ριγούν, σφριγούν κι Ανθίζουν 
Καί εί-ωδίαϊς δροσάταις
Από παντού σκορπίζουν.

Τ’ Αηδόνι ς τό κλαδάκι 
Γιομάτο Από χαρά 
’Ακούραστο μάς φάλλει 
Τραγούδια ζωηρά.

Τό κύμα τής θαλάσσης 
Μέ τόνον έλαφρώ' 
'Απλώνει χαριέντως 
Στην άμμο τόν άη-ρόν.

.Τότες όλες ή χάρες
Τοΰ έαρος μαζί’
Μάς τέρπουν, μας χαρίζουν 
Πλειότερή . ■ ζωή.

Άθήναι 1(4)10.

Χαράλ. Δ. Κοντίιφαρης.
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θαλάόείιον ηοδήλατον

Τήν άρχήν τής κατασκευής θαλασσίου ποδη
λάτου πρώτος ίπενόησεν υ Κράσης Σπινέλης 
και έτελειοποίησεν ό κ. .lolerl μηχανικός, με 
Αποτελέσματα λίαν Ικανοποιητικά.

Τό μηχάνημα ά ■ 
ποτελεΐται άπό δύο 
κοίλους έπιπλεύ 
οτας έκ κασσιτέρου, 
κυλινδρ οειδοϋςσχή- 
ματος και ισχνούς 
εις τά άκρα, οΐτινες 
συνδέονται πρός ε
πίπεδον στήριγμα 
έξ έλαφροΰ ξύλου, 
ίίπερ χρησιμεύει ώς 
βάσις Ινεργείας τοΰ 
κολυμβητοΰ και 
χρησιμεύει έν τ’ 
αι’τώ ώς συνδετή
ρων τώιν έργαλείων- Ώς έμφαίνεται δέ, ομοιά

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ

Κατά τών ρνοπτίκων.

Απομακρύνονται άποτελεσματικώς οί μύρ- 
μηκες, όταν τοποθετήοωμεν είς τά συχναζόμενα 
μέρη τεμάχιά τινα ξυλανθράκων.

ΙΙώς άηαΣΣάόονται οί κννες 
τών ύνλλων.

θέσατε έπί τινα ώραν toy κύνα έντός κιβωτίου 
πετρελαίου κενού' ή δομή τοΰ πετρελαίου έκδιώ- 
κει ταχέως τούς ψύλλους.

Καϋαοκίιιός φιαλών.

Καθαρίζονται καλώς αί φιάλαι, άν ρίψωμεν 
έντός αύτών μετά τοΰ ύδατος καί μικρά τεμάχια 
χάρτου, έφ ημερίδας λ. χ. καί 4··ακ<ν^σωμε>· 
καλώς.
Ό ήλεκτοκίαός είς την κηπουρικήν.

Είς τό Ποά-ντΙ-Σεβώ τής Προβηγκίας επι
στήμων γεωπόνος έκάλυφε τό έδαφος ενός 
στρέμματος γής, είς τό όποιον είχε φυτεύσει 
γεώμηλα, διά συρματίνου δικτύου, δι’ ου διεβί- 
βαζε τρις τής ημέρας άρκετά Ιντατικόν ρεύμα 
ηλεκτρισμοί·. Τά Αποτελέσματα τής μεθόδου 
υπήρξαν θαυμάσια. Τά γεάιμηλα τοΰ μέρους 
εκείνου οΰχί μόνον κατά ποσότητα, άλλά καί 
κατά τό μέγεθος υπήρξαν διπλάσια τών μή δι’ 
ηλεκτρισμού καλλιεργηθέιτων. 

ζει πρός τά συνήθη τής ξηρός ποδήλατα, φέρει 
δέ καί όνο τροχούς, ένα έπί κεφαλής και ενα 
εις τους πόδας, χρησιμεύοντας διά τήν κίνησιν 
καί πρόωσιν τοΰ μηχανήματος. "Οσον Αφορά 
δε διά τήν διεύθυνσιν, φέρει έλαφρόν πηδάλιου 
πρός τά όπισθεν, οπερ κινείται διά μέσου σχοι- 
ναρίων συγκ ινωνούντων πρός χειροκίνητον τρο
χόν τοΰ ποδηλάτου. ΊΙ έναντι είκών μας δεί- 
κνωοι σαφώς τήν λειτουργίαν τοΰ μηχανήματος, 

ουτινος ή κυριωτέρα 
κίνησις γίνεται διά 
στροφής τοΰ τροχού 
τών ποδών. δηλ. ή 
πρός τά εμπρός κ! 
νησις' ή δέ δεξιόθεν 
καί Αριστερόθεν διά 
τής κινήσεως τοΰ 
τροχού τ ής χειρός.

Τό μηχάνημα, ώς 
βεβαιοΰται. κινείται 
πάνυ εύχερώς καί 
δή εντός ζωηρών 
κυμάτων καί δύνα
ται νά χφρηοιμεύοη 

είς πολλάς άνάγκας, Φ. Π.

ΣΚ ΕΨΕΙΣ

7'ό σπουδαϊον δέν έγκειται πώς νά καταστρέφω 
τις, άλλά πώς νά έπανορθώση.

di:»· Αρκεί νά θέλη τις τι, άλλά νά δύναται 
νά τό πράξη.

>*-<
Τό Αδύνατον έγκειται οι’χ! είς τό Αέλειυ, Αλλά 

είς τό τολμάν.
>—

Ό Ανθρωπος είναι μικρός,διότι θέλει νά είναι 
μέγας.

'Π φιλαλήθεια είναι ίδιον τοΰ καλοκαγάθου.

Τό πρέπει? οί· ρόδιον παντός.

Τό υποφέρειν είναι διδάσκεσθαι καί τό διδά- 
οκεσθαι είναι ευεργετέΐσθαι.

>—<
Οί'όείς πράττει έξ ιδίας πρωτοβουλίας, άλλά 

πάντοτε συνεπεία περιστάσεως.
>-<

Τό μικρόν καί τό μέγα οΰδαμοΰ χωρούν.

Τό ύφηλοφρονεϊν φυγαδεύεται βαθμηδόν έκ 
τής ΰλοφφοσύνης τών Ανθρώπων.

XI

01 τράγοι δέ 
εΐχον συνα- 
θυσίαν, ά- 
διήρχοντο, 
άποφοράς, 

διωκόμενα; 
εύωδιαζόντων 

κατά

Ο ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΤΟΓ ΛΙΟΧΓΣΟΓ

Κατά τήν ήμέραν ταύτην σύμπασα ή 'Ελ
λάς συνωθεΐτο εις τού; δρόμους τών ’Αθηνών. 
*0 βραχύ; λινού; χιτων τών Λακώνων, άνεμι- 
γνύετο μετά τή; τηβέννου τών ρωμαίων πο
λιτών καί μετά τών λεπτοϋρασμενων άττικών 
πέπλων. ΙΙρό πάντων δ’ έκυριάρχουν αί κιτρι- 
νόχροοι έλαρραί χλαμύδες, καθότι ησαν επίση
μος άφιερωμέναι ώ; ένδυμα του θεοΰ.

Έπίσης έκτή; Ηπείρου καί τής Θεσσαλίας, 
• έκ τών παραλίων πόλεων τής Μικρασίας είχον 

έλθει πλήθη περιηγητών έλκυσθέντων ύπό τής 
λαμπρότητος τών έορτών. Όλον δέ αύτό τό 
πλήθος τών ξένων, άπό τής προτεραίας τής 
έορτασίμου ημέρα; καταφθ2σκν, είχε στρατο
πεδευτεί καθ’ όλο τό μήκος τών Μακρών Τει
χών, άπό ΙΙειραιώ; μέχρι τών 'Αθηνών. Άλλοι 
εΐχον έγκαταλείύει τάς έργασία; των καί άλ
λοι τού; αγρού; των χάριν τοΰ Διονύσου' οί τε
λευταίοι μάλιστα ήλθον ακάθαρτοι καί απροε
τοίμαστοι, άνκδ'.δοντε; 
τήν άποφοράν τών σταύ- 
λων των, 
τού; όποιου; 
ποφέρει πρό; 
ψινον όπόθεν 
μιασματικά; 
ποΰ κκί που 
ύπό τών 
άνθέων, τά οποία 
μεγάλα; δέσμα; έφερον 
εί; τά; άγκάλα; των οί 
Μεγαρεϊ; καί οί Έλευ- 
σίνιοι. Τό σκόροδον καί 
οίνος,πρό πάντων ό οίνος, 
διέχεον παντκχού οσμήν 
ταβεονείων. Ούτως ώστε 
ή ελαφρώς πνέουσκ αύρα 
έφερε μέχρι τή; Άκροπό- 
λεω; όλα; τά; αηδίας τή;
Ελλάδος.

Όλο; αυτό; ό όχλος 
άπό τής πρώτης στιγ
μή; διεσκορπίσθη εί; τά 
παραπήγματα, τά πλη- 
μηροδντα τήν άγοράν καί 
Τούς πέριξ δρόμους, διά 
*ά κάμουν τά; προμη- 

Έπ» έλέφαντος ίκάΟητο ό θεάς, κρατών 
Ονριίον νρνιίοί’ν...·

θείας καί αγοράς των. ΙΙρό πάντων τά καπη
λεία έβριθαν κόσμου. Όλαι δέ αύταί αί έδελ- 
φαί φυλαί, συνωθοϋντο, διηγκωνίζοντο και ύβρί- 
ζοντο εί; όλα; τάς Ελληνικά; διαλέκτους.

Λακών τις ήκούσθη λέγων :
— 'Εσείς οί 'Αθηναίοι, γνωρίζομεν τί κλέ- 

πται εισθε !
Καί είς 'Αθηναίος άνταπήντα ’.
— Καί σείς οί Λακεδαιμόνιοι εισθε πρόστυ

χος καί αμαθή κτήνη.
Άλλος έλεγε ;
— Νά καί τά αγρίμια τής Θεσσαλίας.
— Όλοι αύτοί άπό τήν Ιωνία είνε θήλυ- 

δρίαι.
ΙΙρό; τούτοι; άειδή θεάματα προσετίθεντο. 

ΊΙμιμεθισμένοι και βρωμεροί άνθρωποι, περιε- 
φέροντο εί; τήν σκόνιν έναγκαλισμένοι καί ά- 
δοντες. Ένώ οί Σκϋθαι (*) ώπλισμένοι διά τών 
στιλβουσών λογχών έκοπίαζον ύπερβκλλόντως 
κατά τήν ήμέραν ταύτην.

Τέλο; όταν ό ήλιο; ήρχισε 
ζενίθ, οί δρόμοι ολίγο------’

ι νά φθάνη εί; τό 
ον κατ’ ολίγον έρημοΰντο, 
διότι όλοι έσπευδαν εί; 
το θέατρον τοΰ Διονύ
σου.

"Οντως ή ώρα αΰτη 
ήτο τή; πραγματική; η
συχίας, ήν μόνον διετά- 
ρασσον ή αρμονία ιών χο
ρών καί ό θόρυβος τών ε
πιδοκιμασιών και χειρο
κροτημάτων.

Ευθύς όμως ώ; έτελει- 
ωσεν ή παράστασις, τά 
πλήθη διεχύθησαν εί; 
τού; δρόμου; έκ νέου, 
καθ' δν χρόνον ό ήλιο; έ- 
δυεν. "Εσπευδον δέ νά 
καταλαβουν θέσιν, διά 
νά ϊδουν τήν παρέλασιν 
τής πομπής, διαγκωνιζό- 
μενοι καί κοπικζοντες 
καί ύβριζόμενοι, ένώ αί 
μάστυγε; τών Σκυθών, 
καί οί δρεις τών Έρινυών 
έσύριζον εί; τόν άέρα.

(·) Εις τούς ΣκύΟα; 
χναιιΟεμένη ή φύλα;·.; 
πόλεως
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Τό έτος τοϋτο τό ένδιαφέρον τοΰ κόσμου ήτο 
μεγαλήτερον, καθότι έγνώριζον, ότι ό Γάλλιος 
ήτο διατεθημένος νά κάμγ, τά; έορτά; μεγαλο- 
πρεπεστέοας. Έπρόκειτο δέ ή πομπή νά παρα- 
στήση τήν επάνοδον τοΰ Διονύσου έκ τών ’Ιν
διών καί ούτως ή περιέργεια τοϋ κόσμου εΐχεν 
έξαφθή έκ τών άναγγελθέντων πραγμάτων.

Ή εξέδρα τοΰ διοικητοΰ είχε στηθή είς τήν 
’Αγοράν. ’Εκεί δέ καθήμενος ό Γάλλιο; 
περικυκλούμενο; ύπό τών άρχόντων κκί

και 
τών 

άξιωμαΤικών, έδέχετο μέ πρόσωπον απαθές τάς 
επευφημίας τοϋ πλήθους. Ό Άπολλωνίδης έκζ- 
θητο παρ’ αύτόν.

— Εύγε, Γάλλιε! Δόξα είς τόν Γάλλιονκκί 
τόν Κλαύδιον, τόν αύτοζράτορα !

Τοιαΰται έπευφημίαι πανταχόθεν ήκούοντο, 
ούτως ώστε ό θρίαμβος τή; ημέρας εκείνης δέν 
ήτο τόσον τοϋ Διονύσου όσον τοΰ Μάρκου, Αί 
νείου, Γαλλίου.

'Η πομπή εΐχεν ήδη εκκινήσει άπό τό θέα- 
τρον τοϋ Διονύσου, προπορευομενου ένός λόχου 
οπλιτών. Κατόπιν ήρχετο πλήθος σιληνών, άλ
λων φορουντων βκθεως ερυθρούς χειτώνας καί άλ
λων έλαφρώς ροδ'.νους. Είτα ήκολούθουν σάτυ- 
ροι, κρατούντες πυρσού; στολισμένους μέ φύλλα 
χρυσά κισσοϋ. Αί φλόγες δέ τών πυρσών τούτων 
έφώτιζον νί/.ας πλουσίως έστολισμένκς, τών ο
ποίων τά χρυσά πτερά έφκίνοντο ώς ιπτάμενα 
πρός τόν ούρανόν. Κατόπιν ήκολούθει πλήθος 
χαριέστατον. Εκατόν είκοσι παιδικ ένδεδυμένα 
μέ πορφυρούς χιτώνα; έφερον λιβάνου; κκί σμύρ
να; εντός γρυσών δίσκων. Μετ’ αυτού; άλλοι 
δαδούχοι και άλλοι φέροντες χονδροειδή σύμ
βολα, σάτυροι καί σιληνοΐ καί βζκχϊδε; κρα
τούσα» θύρσου;, λυσίκομοι καί ένδεδυμέναι διά 
τοϋ χιτώνος τών ίερειών τοϋ Διονύσου. Πολ.λαί 
έξ αύτών έφοβέριζον τό πλήθο; δι’ δφεων ή δΓ 
εγχειριδίων, όλαι δέ ήσαν δαιμονισμένα·, έκ τή; 
μέθη;. Ενίοτε έκ τής παραφορά; των έξέσχιζον 
διά τών όνύχων των τάς σάρκας των, έκβκλ- 
λουσαι άπαισία; κραυγάς.

Μετ’ αύτά; ήοχετο άρμα συρόμενον έξ εκα
τόν καί πλέον ανθρώπων, έφ’ ού έκάθητο ό Διό
νυσος, πίνων έκ χρυσού κυπέλλου. "Αλλο δέ άρ
μα παρίστανε βαθύ σπήλκιον κεκαλυμμένον έκ 
κισσού καί περιβαλλόμενου ύπό νυμφών μέ χρυ
σούς στεφάνους. ’Εκ τού σπηλαίου άνέβλυζον 
δύο πηγαί· γάλακτος κκί οίνου. Άνωθι δ’ έπε- 
τωνάγριοπεριστερκί καί τρυγώνε; δεδεμένζι διά 
ταινιών, ένώ όπισθεν ήκολούθει ό Θεό; κκθή- 
μενος έπί έλέφαντος, ένδεδυμένο; ερυθρά, στε
φανωμένο; διά φύλλων κισσού καί κρατών είς 
τήν χεΐρά του θύρσον χρυσοϋν.

Πρός μείζονκ δέ μεγαλοπρέπειαν εϊχον φέρει 
αντί μεγάλης δαπάνης περίεργα ζώα έκ 
Ινδιών καί τής Αιθιοπίας. Οί απλοϊκοί καί 
πάντων τοιούτοι ήσαν οί ορεινοί "Ελληνες, 
βζλλον φωνά; ενθουσιώδεις βλέποντε; τήν 

τών 
π&ό 

έξε- 
-:ςε-

λιξιν τής πρωτοφανούς ταύτης πομπής καί πρό 
πάντων τά ζεύγη τών στρουθοκαμήλων, τούς 
λευκού; βόας τών ’Ινδιών, τού; κΰνας τή; Ίρ- 
κανίας, μίαν καμηλοπάρδαλιν, λεοπαρδαλεις, 
πάνθηρας και ελέφαντας.

Άπό καιρού δέ εί; καιρόν ήκούοντο μετά με 
γαλειτερου ένθουσιασμοϋ φωναί ; «Δόξα εί; τόν 
Γάλλιον».

Τέλο; εί; τό άρμα, τό όποιον έκλεινε τήν 
πομπήν, έφάνη ή Δάμαρις, τρέμουσα ίλη. 
ΙΙαρίστανε τήν πόλιν τών ’Αθηνών. Πεοι αύ
τήν δέ αί ώρχιότεραι ελληνίδες κόραι, έστεμ- 
μέναι διά κλάδων χρυσών, παρίστων τάς άλλα; 
έλληνικά; πόλεις. Κύκλωθι τοΰ άρματος συρ
φετός έκ βακχίδων, τυφλωμένων ύπό τής μέ
θης έμελπον άσματα αισχρά.

Καί ένώ έπροχώρει, κάτωχρος, ύπό τό απο
τρόπαιου φώς τών πυρσών, τόσον επιβλητική 
ήτο ή καλλονή της, ώστε οί άνθρωποι θαυμά- 
ζοντες έμορμύριζον, μή σκεπτόμενοι καν νά τήν 
έπευφημήσωσι. Θρίαμβο;,όστις τήν έπλήρου δΓ 
αίσχους I

Ένώ διήρχοντο πρό τής οικίας τής ΙΙαννυ 
χίδος, είδε την φίλην της, καθ’ ήν στιγμήν δΓ 
άπέλπιδος κινήματος έκείνηέσυρε τόν πέπλον τη; 
πρό τοΰ διά παντός παραμορφωθέντο; προσώπου 
της. Καί ή Δάμαρις ένόησεν ότι διέκοινεν έν δά
κρυ κυλήσαν, ό δε θρίαμβός της ίστις έχλεύαζε 
τήν αγωνίαν εκείνην, τή εφαίνετο σκληρότα 
τος, απάνθρωπος.

Αίφνης ολίγον άπωτέρω μία φωνή έβρυχήθη.
— Αυτή είνε μια χριστιανή !
Άλλ’ ή Ρεβέκκα εί; μάτην προσεπάθει νά 

έξεοεθίσνι τό πλήθος.
Ή Δάμαρις ήτο τόσον ωραία, ώστε νά μή 

τολμήσουν οί "Αθηναίοι νά τήν προσβάλουν.
Μάλιστα είς νεανία; απώθησε διά τοΰ γρον- 

θου του τήν γραίαν ύβριζων.
— Ι’ρηά στρίγλκ, έβάλθηκες νά μά; χαλκ- 

σης τήν εορτή ; Χάσου άπό εδώ, σκύλλα, κκί 
πήγαινε αλλού νά ούρλιαζες.

Άλλο; δέ προσέθεσεν :
— Είνε ή δεν είνε χριστιανή,δέν μάς ένδικ- 

φέρει. Αρκεί πού εινε τόσον ώραΐα.
Άλλά εί; τήν Δαμάριδα, άπό όλους τού; 

πειρακτικού; λόγους τίποτε δέν έφάνη σκληρό
τερου, άπό τό βλέμμα τό όποιον έρριψεν έπ’αυ
τή; όΔιονύσιο; Άρειοπαγίτης.

Όταν δε τέλος έφθασε πρό τή; εξέδρα; τού 
διοικητοΰ, ήσθάνθη το αίμα της νά παγώνγ. 
’Αστραπή κίφνηδία έφώτισε τό βλέμμα τού 
Γαλλίου, τήν οποίαν διεκρινεν ή Δάμαρις. 
ΔΓ αύτήν καί τον Άπολλωνίδην αϊ ολίγα·, 
διαρρεύσκσζι στιγμαί ήσαν έκτάκτου τραγικό- 
τητος.

Καί ένώ τό άρμα ήκολούθει τήν πορείαν του, 
δέν έβλεπε πλέον τό μαινόμενον πλήθο;, δεν 
ήκουε τά; φωνάς, τά άσματχ κκί τά; ίκ/άς, 

αί αισθήσεις τη; ήσαν ξέναι πρός όλα ταΰτα καί 
μόνον εί; φόβος απερίγραπτος τήν κατείχε. Τό 
βλέμμα τοΰ Γαλλίου, ήσθάνετο, ότι τήν ήκο- 
λούθει

Τέλος τόν έφήμερον αύτόν θρίαμβον διεδεχθη 
ή ώρα τών οργίων. Τότε σύμπασαι αί Άθή- 
ναι έπεδόθησαν εις τήν μέθην. Θέαμα τρομε
ρόν ! Πρό τοϋ βωμού τοΰ Θεού, άνδρε; καί 
γυναίκες, σιληνοΐ καί σάτυροι καί βακχίδες, 
επινον, έκραζαν καί έκτυποϋντο. Οίνος καί αίμα 
άναμΐξ έβαφον τό έδαφος ρόδινον. Άλλοι άπηύ- 
θυνον πρός τόν Διόνυσον λόγους άλλοκότους καί 
προσευ/άς άκατκλήπτου; καί άλλοι διά τών 
όδόντων καί τών ονύχων των κατεξέσχιζον τά 
σπλάγχνα τών έκ τών Ουσιών θυμάτων. "Αν
θρωποι θαυματοποιοί έσφιγγαν ό'φεις είς τά; 
χεϊρκ; των καί τού; περιέλυσσον πέριξ τής κό
μης των καί τών ένδυμάτων των. Καί εί; τάς 
παράφρονκς κραυγάς τών άνθρωπων, άπεκρι- 
νοντο τά παράφορα ούρλιάσματα τών ζώων. 
'Γπήρχον ακόμη κα: άνθρωποι έρποντε; έπί τής 
γής, άλλοι οίμ.ώζοντες, άλλοι κλαίοντες καί 
άλλοι γελώντες τόν κτηνώδη γέλωτα τή; 
μέθη;. Τό θέαμα τούτο ώμοίαζε μέ οχλαγω
γίαν είς τά βασίλεια τοΰ Πλούτωνος. Η δέ 
κόνις περιέλουε είς τοιούτον βαθμ.όν τού; δρό
μους, ώστε ύπό τήν λάμψιν τών πυρσών έφαί- 
νετο ή ομίχλη, είς τήν οποίαν έλούοντο όλοι οί 
άνθρωποι, είς μίαν ατμόσφαιραν βρωμερήν, άπό 
ζουσαν οίνου καί ιδρώτων.

Οί ποιηταί, οί άοιδοί, οί μουσικοί, οί όρχη · 
σταί, καί όλοι έκεΐνοι οί παράσιτοι τών πανη- 
γύρεων, συμμετείχαν τή; απαίσιου ταύτη; έορ- 
ίλα μετά μανιώδους ζήλου. Τά μουσικά όργανα 
τή; καί πρό πάντων οί αυλοί, έλύσσων. Καί ή 
ωραία Δάμαρις άπό τοΰ υψου; οπού έκάθητο, 
καΐ είς τό μέσον όλων αύτών τών όργίων, 
ώμοίαζε πρό; βασίλισσαν ενός βασιλείου έκ 
τρελλών

Τόσο; φόβος κκί τόση αιδώ; τήν είχε κατα
λάβει, ώστε έτρεμον όλα τά μέλη της. Καί 
περί αύτήν συρφετός βάκχων καί βακχίδων έχό- 
ρευον τόν άσεμνον κόρδακα.

Αίφνης έφάνη καί ό Άπολλωνίδη; 
μένος διά νά τήν σώση. Άλλ’ ήτο καί 
ό άθλιος μεθυσμένος !

— "Ε ' λοιπόν ! άνέκραξεν. Ποϋ είναι 
ό ΙΙαΰλος σου; Μά τόν Ερμήν, φαίνεται 
σιαζει άπό τήν εορτήν μας.

Μία φωνή τρέμουσα έκ τή; μέθη;

αύτό;

αύτό; 
άπου-

τησεν;
— ’Εκείνος, ποϋ ρητορεύει στην άγορά καί 

βλασφημεΤ τούς θεούς μα; ; Τού χρειά,εται 
λοιπόν νά τόν σύρωμεν διά τής βίας καί να 
λάβη τό μέρος πού τοϋ αξίζει κκί μά τήν 
αλήθεια νομίζω ότι καλλιτέρα τύχη άπό αύτό 
τό σφαγεϊον μέ τά χυμένα έντόσθια δέν τοϋ 
πρέπει.

Ή Δάμαρις έτρεμε φρικωδώς.
Άλλη τις όμως φωνή, τής Ρεβέκκας ήκούσθη 

ακόμη.
— Ό ΙΙαΰλος έφυγεν άπό τήν πόλιν σή

μερα τό πρωί,διά νά μήν ίδή αύτήν τήν πκνη- 
γυριν τοϋ Διονύσου. Άλλά στή θέσι του άφησε 
καθώς βλέπετε τήν μαθητριάν του. Ο Χριστός, 
χωρίς άλλο, θζ είνε ευχαριστημένος άπό 
αύτήν.

Καί ή Δάμαρις, ή παραδοθεΐσα πάλιν είς 
τούς παλαιού; θεού; τί έδοκίμαζε τώρα ; ’Ανα
κούφισή ή άνησυχίαν ; Άπό τούς άγώνας, 
τού; όποιου; τόσον έφοβεΐτο, εΐχεν άπαλλκγή. 
Δέν εΐ/ε πλέον ν’ άντιμετωπίση τό βλέμμα 
τού Παύλου, ποϋ έφοβεϊτο. Τό βλέμμα εκείνο, 
πρό τοϋ όποιου είχε χαμηλώσει τού; οφθαλ
μού; τη; καί εΐχεν έρυθριάση έξ εντροπής, 
αυτή ή άναξία. Καί όμως τό βλέμμα αυτό τή 
ήτο παρήγορον καί ή αισχύνη έκείνη σωτήρια. 
Τώρα δέ ότε ό άπόστολος είχε φύγει, ήσθάνετο 
έκυτήν έν άπελπηστική μονώσει, μόνην μεταξύ 
έχθρικών δυνάμεων.Το διορκθέν φώς, διά παντός 
έσβέσθη, ή δέ ψυχή της μοιρκίω; έπανεΐλθεν εις 
τά σκότη.

(άκολουθεϊ)

ΕΙΠΑ

Στα δροοοφλύσβιοτα 
τής βάλασσας τέρα 

η είδα να λούζης 
τό κορμί σου 

στον φεγγαριού 
τόν ίσκιο τό χλωμό 

Νεράιδας μην φάνηκε 
ή μορφή σον 

Κ' είπα ! ... .
πώς δα ήμουνα ευτυχής 

αν τό αίμα Ικειό
ποϋ υπάρχει στ ή καρδιά μου 

ήθελε γένει
δάλασοα γ/.νκεια 

κ εκεί να λούζεσαι 
δεά μου ! ... .

Ζάκυνθος

Άγγεΰ.ος Σαΰ.ούτ<Ιης
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΥΠΑΘΗ ΚΡΗΤΗΝ

ΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΣΤΙΣ KATOP0QNEI ΘΑΥΜΑΤΑ
Χωρίς όιασαλπίοεις,/ιε τήν σιωπήν,ήτις πάν

τοτε Ακολουθεί τά μεγάλα, ί,'ψηλά δοον καί Ιερά 
πράγματα έπηξε τήν έδραν τον έν τή πόλει 
Βάμω, τή πρωτευούση τοΰ Νομού Σφακίων ό 
Σκοπευτικός Σύλλογος α-Άποκόρωνας ι>.

Έπέρασαν δέκα έτη &φ’ δτου οί Άποκορω- 
νιώται Άφησαν τά δπλα είς τοϊς ειρηνικούς νό
μους τής πατρίδας των ύποκύπτοντας. Ή Αμέ
λεια αί'τη έγένετο είς αυτούς έπαιοθητοτάτη καί 
έσκέφϋηοαν, δτι πρέπει νά γυμνάζωνται και δη 
διά τον νέου ίίπλου Μάιλιχερ, και ίδρυσαν τον 
Σύλλογον. Προήδρευσε προσωρινώς δ νΰν επί
τροπος επί τής Δικαιοσύνης έν Κρήτη κ Γ. 
Μυλιυνογίάννης. Μετά 2 μήνας γίνονται αί δρι- 
στικαι Αρχαιρεσία/ και εκλέγονται οί κ. κ. Στ. 
Φρατζεακάκης ιατρός ώς πρόεδρος, δ κ Π· 
’Λναγνωκάκης διευθ. τοΰ Κοινωφελούς ταμείου 
ώς Αντιπρόεδρος, ό κ Γ. Γεατργουδάκης διευθ. 
τον Λογιστηρίου τον Κοινωφελούς ταμείου ώς 
Γεν. Γραμματείς, δ κ. I Βενιεράκης ταμίας, 
καί οί κ κ. Έμμ Χανδράκης καθηγητής, 
Εμμ Παπαδάκης δικηγόρος, .1. Τζιανουδάκης 

συμβολαιογράφος, Έμμ. Βλαχάκης γραμματενς 
τής Ανακρίαεως και Π. I εωργουλακης ιός 
σύμβουλοι. ’Αρχίζουν αί έργαοίαι άπό τήν έκδο- 
σιν λαχείου,ΰπερ έδωσε τάς πρώτος χρηματικός 
βάσεις. Έγκρίνεται τό καταστατικόν παρά τής 
Κρητ Κνβερι ήσεως καί τώρα Αριθμήσατε τά 
έργα τοΰ μοναδικού αυτού Συλλόγου

'Ίδρυσε σκοπευτικά παραρτήματα είς Άλονς 
τους δήμους, έκτισε σκοπευτήρια, έχορήγησε 
δπλα μάνλιχερ καί γκρα, φυσίγγια και στόχους.

Έγκατέστησε είς τάς έδρας τών δήμων ει

Τό διοικητικόν όυιιβονλιον τοΰ ΧυλΖόγου · Άτιοκόρωνας*

δικά προεδρεία, έκλεγέιτα παρά μελών άνηκόν- 
των εις τάς περιφέρειας τών δήμων, Άτινα διευ
θύνουν τά τοΰ δήμου των σχετικά πρός το 
σκοπευτηρίου, λογοδοτοΰντα τώ κεντρικώ Δ. 
Συμβουλίφ.

'Ίδρυσε σχολικά σκοπευτικά παραρτήματα 
καί .’χορήγησε και είς τό μικρότεροι· καί Απο- 
κεντριότερσν Δημ. σχολείου δπλον Λσκήσεως διά 
τούς μαθητάς. συστήματος Hii/Jillo ή Flomber 
και παρεχώρησε βολίδας, πληρωνομένας παρά 
τών μαθητών είς τήν τιμήν τής Αγοράς.

“Εκαμε Αγώνας σκοπευτικούς καί έδωσε 
βραβεία καί έπαθλα εις τε τά Δημοτικά σχολεία 
καί τούς έλενθέρους εφήβους καί Άνδρας σκο- 
πευτάς.

Τελευτάϊον Απέδειξε δ Σύλλογος είς τήν Κρητ. 
Κυβέρνησιν καί εισήγαγε αί'τη είς τήν Εθνοσυ
νέλευση· νομοσχέδιου. φηφισθ'εν ήδη,περί παρα 
χωρήσεως γηπέδων δημοσίων πρός Λνοικοδό 
μησιν σκοπευτηρίων καί ποσοΰ ΙΟ,ΟθΟ δρ. 
πρός Αρωγήν τών υπαρχόντων ήδη σκοπευ
τηρίων.

Τις Άλλος σύλλογος δυνα
τοί νά επίδειξη τοιαΰτα και το- 
σαΰτα έργα ;

ΙΙόοοι Άποκορωνιώται ά 
γνοοΰν τιάρα τόν χειρισμόν τοΰ 
μάνλιχερ; ’Ελάχιστοι. Αλλά καί 
αυτός δ Σύλλογος μέ τόν δρό
μον πού έπήρε θά τούς κάμη 
όχι μόνον καλούς σκοπευτος διά 
τοΰ τελευταίου δπλον. Αλλά θά 
μετεδώση είς αυτούς καθώς και 
είς όλους, μεθ' ών επικοινωνεί 
τό ιερόν πυρ Από τό όποιον εμ ■ 
πνέεται., Αιαλογιζόμενος, δτι ΰχι 
μόνον, έχει προορισμόν νά δνα- 

Αλλά καί νά Ανάδειξη 
καί άλλους.

Ε. Μ. X.

ΤΟ ΘΕΑΤΡΟΝ ΕΝ ΛΑΡΙΣΣΗ
Ή καλλιτέχνις και πρωταγωνί

στρια κυρία Ροζαλία Νίκα, ήτις εφέ
τος μάς έοτέρησε τοΰ πολυθελγήτρου 
αυτής ταλάντου, δρέπει τους καρπούς 
τής Απαράμιλλου τέχνης της έν Θεσ 
οαλΐα, δπου μετά τοΰ καλλίστου αυ
τής θιάσου έκτελεϊ τ'ην θερινήν καλλι
τεχνικήν αυτής περίοδον. Εσχάτως 
έν Βόλιρ καί ήδη έν Ααρίοση κατα
θέλγει καί ένθουοια τό φιλόμουσον 
Ακροατήριου της διιι τής ωραίας πα- 
ραστάισεώς της καί λαμπράς Απαγγε 
λίας της, ήτις ώααύτως καλάς έντυ 
πώσεις Αφήκεν είς Αίγυπτον καί εν
ταύθα καί. παντού δπου έδίδαξεν.

Ή Κυρία Ροζαλία Νίκα έκτος τοΰ 
ηιυσικσΰ ταλάντου τής τέχνης, ήν κα 
τέχει, έχει καί ώραίαν παράσταην καί 
συμπαθή φυσιογνωμίαν, ήτις δι δλαιν 
τούτων συναρπάζει τούς Ακροατάς καί 
τούς κατακτά τοσοΰτον,ώστε: έπί πολύ 
διατηρούν τάς ώραίας Αναμνήσεις της

“Ηδη ή Κυρία Νίκα διδάσκει μετά 
τοΰ καλώς κατηρτισμένου θιάσου της 
άιραϊα καί διδακτικά έργα καί ώς πλη- 
ροφορούμεθα, οί φιλότιμοι Λαρισσαϊοι 
τή έπιδαφιλεύουν Αφθόνως τάς θερ- 
μοτέρας τών περιποιήσεων καί τάς δι 
καιωτέρας τιμάς.

Εύγε είς τήν καλλιτεχνίαν και έ 
παινος εις τούς θαυμαστός της.

Π

ΠΟΛΛΗ ΒΡΟΧΗ

Λεν υπάρχει ήμερα έν τή υφηλίφι, 
άποφαίνεται αυθεντικώς ή φυσιολογία 
καί επιστήμη καθ’ ήν δεν βρέχει δι
αρκώς καί ραγδαίως. Έάν δέ τοΰτο 
έξηκολούθει περισσότερον, προοτίθη 
σιν’γάλλος τις φυσιολόγος, οί Παρίσιοι θά έλογί- 
ζοντο ώς πρώτη πόλις τοΰ κόσμου μας έν η 
τό ί'δωρ τοΰ ουρανού θά έρρεε περισσότερον.

Αλλ ουχ’ ούτως έχει, τό πράγμα
Έν τή πόλει Κασπίη τών Αγγλικών Ινδιών 

πίπτει τοσοΰτον Άφθονον ί'δωρ, ώστε θεωρείται 
ή πρώτη βαθμίς ή κατέχουσα το ρεκόρ τής βρο
χής. ΙΙροστατεύομένη υπό τών πνεύντων Ανέ
μων έκ τ«ΰ κόλπου τής Βεγγάλης καί περιβαλ
λόμενη υπό εύρέων ορέων. φυσικώς βρέχει έκεϊ 
τακτικώς καθ’ έκάοτην οΰτως ή Κασσία κύριο 
λεκτικώς περιλούεται έκ βροχής.

Έν Γαλλία μόνον έν Ρουέννη πίπτει πιρισ 
σότερον ύδωρ ί) Αλλαγόσε αυτής' ύπελογίοθη δε

ΡΟΖΑΛΙΑ ΝΙΚΑ πρωταγωνίστρια) 

ότι κατά μέσον βρέχει ένταΰθα δύο ημέρας έπί 
τριαιν. 'Ένεκα δέ τούτου ό χουμοριοτής ’Αλφόν 
σος Άλλαίς καθεόριζε τήν Ρουέννην ώς πρώιην 
πύλιν τής Γαλλίας, έφ’ ής πίπτει περισσότερα 
ποσότης βροχής.

Εν Αύστρία. Ρωσσία καί Αφρική πίπτει 
έπίσης Άφθονος βροχή είς ώρισμένα μέρη καί 
έποχάς. Αλλ ' έν τούτοις, μολονότι τά ί'δατα 
τριιφοδοτοΰσι μεγάλους διαρκείς πλεύσιμους 
ποταμούς, ώς τον Δσύναριν καί τόν Νείλον, έν 
τούτοις δεν θεωρούνται ώς πρώτοι βαθμίδες. 
Επίσης δ Ε'ύξεινος Πόντος,μολονότι καταπλη 

μορών έκάστοτε: υπό τών ύδάτων τών πολλών 
π·.ταμώ>ν. οϊτινες έκχύνουσιν έν αύτώ καί τών 
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ραγδαιοτάτων πολύμηνων βροχών τών δρέων 
τοΰ Καύκασον, εν τούτοις δέν φαίνεται όγκον 
μένος, διότι δια τοΰ Βοσπόρου κα'ι τοΰ Μαρ 
μαρίϊ -χύνεται είς την Μεσόγειον, οπού τό ί'δωρ 
δλονέν δλιγοστεύει

HOE Λ Α

‘Ήθιλα >ά£ευρα για μι δν πάλλη ή καρδιά σου, 
Κι' δν μί novfl ώς ac πονιΐ ή μαύρη μου ψυχή, 
Τά παν θά αί Ιχάριξα it; μιά γλυκειά ματιά σου, 
Σιή σμαριγδενια λάμψιν της δς μ" εφιυγ’ ή πονή.

“Ηθελα ταξιυρα για 'με ’ς τά στήθια σου τί ί'χεις,
~Αν εχη. πόνο καί πληγήν δπως έγώ γιά at,
"Ηθελα ν&ξευρα καί ον με δάκρυα δν βρεχης,
Τά ρόδα ’που ϊπότιζα ό δόλιος δι’ ιοί.

“Ηθελα ΰ.-ινος νδμουνα γλυκά νά σε κοιμήσω, 
Αίες 'στής νυκιός τήν μαγική κι' άφάντασιο σε;ήν,
Μί γελοία, καί μ’ ουράνια φιλιά νά οί ξυπνήσω, 
Σι’άφροσλασμί·α κάλλη σου νά γειάνω τήν πληγήν.

‘Ηθελα νδμουνα παλμός οτό σιήθος οου νά πάλλω,
Ν' άκονσω μια παρηγοριάν Αθάνατον κρυφή,
“Ηθελα ρόδο νδμουνα πλησίον οου νά θάλλω,
Νά μ’ ί'κοβις νά με φιλής νεότης ζηλευτή.

“Ηθελα ουρά νδμουνα κιϊ ’ποΰοαι νά φυσούσα,
Νά χαΐδευα Ατάραχα τά μάγα οου μαλιά, 
Με·}' τά άφράτα κάλλη σου εκεί ΐις ξεψνγοϋ>α 
Ποθώ εν' τίτοιο θάνατον εις θείαν Αγκαλ,ά.

Έν Καίριο ιη ά9 1' - 7-HJI0.

Φίλιππος 'I- ΑΙελι«Ιόάς·

Μηχανικός

• - t<S«-L8=S>:i—·■

ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ

Ή νέα Φωτογραφία κατά τήν μέθοδον τοΰ 
καθηγητοΰ κ. Ρέντκγεν

— Δάνείσέ μάτι δύο ναπολεόνιά, φίλτατε.
— ’ 'δύνατον, Αγαπητέ,δέν κρατώ παρά δύο 

τρία φράγκα.
—"Εχετε λάθος, φίλε μου, διότι πριν σάς 

έρωτήδω, ίδέτε,έφωτογράφηόα τό θυλάκιόν σας 
καί Ιδού ύ/.ει μέσα όκτό) ναπολεόνια.

Ό φίλος έμβρότητος άλλά καί μέ Απάθειαν : 
—Λάβε τα, άλλά άλλοτε δέν θά εΰρης νά 

φωτογραφήσεις τίποτε

Είς τό θέατρον ένώ παίζεται Λ Νέα Έπιθεώ- 
ρησις ό «Κινηματογράθος» :

— Περίεργον, τό κοινόν δέν φαίνεται θερμόν 
πρός τήν παράστασιν, δέν ζεσταίνεται.

—Καί έν τούτοις κάμνει τόση ζέστη ’

Μεταξύ διαρρηκτών :
— Τί θά κάμμς τώρα ;
—Νά, 0’ Ανοίξω τό άδαμαντοπωλεΐον.
—"Εχεις έργαλεϊον ;
— "Εχω κλειδί I

Ή Κυρία Λ. . . χήρα, ήτις δέν είναι πλέον 
χήρα, λατρεύει τά μυρωδικά καί έλεγεν Λμέ- 
ραν τινά, θέλουσα νά κρύφμ τά έτη της ύπό 
τήν ευωδίαν :

— Αγαπώ τά μύρα ύπερβολικΑ, τό Ιον, τό 
ήλιοτοόπιον, χό ίαδεμί, τό ίλάγγ-ίλλάγγ...

— Περίεργον, μόνον αύτό, όπου δέν κρύπτει 
τό γήρας δέν άγαπάτε, τμ Απαντμ εις Κύριος 
τό έλιξίριον τού γήρατος.

Κύριός τις έν τώ έστιατορίω ζητεί εύγενώς 
άπό τόν παοακαθήμενον τήν φιάλην μέ τό 
ύδωρ.

—Μήπως μ’ έπήρατε διά ύπηρέτην σας ·, 
τόν έρωτμ ούτος παρατηριιτικώς.

—"Α, ϋχι, Κύριε, σάς έξελάμβανον διά τζέν- 
τελμαν.

Εις άστεϊος χτυπηθείς, έφερε τήν κεφαλήν 
δεδεμένην, δτε έρωτάται ύπό τίνος Αστεί- 
ζοντος:

— Σοϋ τρύπηδαν λοιπόν τό κεφάλι. Είναι ή 
τρύπα μεγάλη σάν πεντόδραχμο :

—"Α, όχι, άλλά σάν τρίδραχμο θά είνε.

Ύπηρέτριά τις κατεγίνετο νά έκλέξμ μυ
ρωδιάν.

— Πώς θέλεις νά μυρίζμς κορίτσι μου, τήν 
έρωτα ό έμπορος, σάν κόμηόσα ή βαρόνη ;

— Ποία είναι πειό μεγάλη ;
— Ή βαρόνη.
—Τότε Απ’ αύτήν δόσε μου.

Είς Κάφρος ήρώιηδε πάνυ έπιτηδείως Αγ
γλον έξερευνητήν, πού εύρίσκεται ό παρά
δεισος, Αφού, έννοεϊται, εϊχεν ούτος προγενε- 
στέρως έρωτήσμ τόν κάφρον, ποΰ κεΐνται αί 
καλλίτεροι γαϊαι τής χώρας των.

— ’Αγνοώ, Απήντηάεν ό άγγλος ποΰ εύρί
σκεται ό παράδεισος.

— Τό πιστεύω αύτό, τώ έπιλέγει ό Κάφρος, 
διότι θά έτοέχατε άμέσως νά τόν κατακτήσετε.

Παιδίον τι άκοϋσαν αίφνης,δτι Λ μήτηρ του 
έχασε δικαστικήν τινα ύπόθεόιν -.

—"Αχ πόσον έχάρην, μαμμά, τμ λέγει, ρι- 
πτόμενον είς τήν Αγκάλην της, ότι έχασες τήν 
δίκην αύτήν, ή όποία σ’έόασάνιζε τόσον.

Ήρώτηόέ τις φιλόσοφον, τόν όριάμόν τής 
γυναικός:

— Ωραία γυνή, τώ άπεκρίθη ούτος είναι ύ 
παράδεισος τών όφθαλμών, ή κόλασις τής φυ- 
χής καί τό καθαρτήριον τού βαλαντίου.

Ήρώτα τις τούναντίον χήραν τρίτου βαθμού 
εύειδή τόν όριδμόν τοΰ άνδρός καί άπήντα··

— Ωραίος άνήρ είναι τό χάρμα τής γυναι- 
κός, πλούσιος άνήρ είναι τό παίγνιον αύτής, 
πένης δέ είναι ή σκιά της καί γέρων τό θύσα
νόν της I

"Εξωθι έστιατορίου τινός έν Πειραιεϊ έπί πι· 
νακίδος ήτο γεγραμμένη ή έξής έπιγραφή.

«Έδώ ομιλούν άλας τάς γλώσσας·.
—"Εχετε πολλούς διερμηνείς; έρωτά κύριός 

τις έκ τού έξωτερικοΰ τόν καταστηματάρχην.
—Ούτε έναν !
— Ποιος λοιπόν όμιλεΐ δλας τάς γλώσσας ;
— Οί πελάται μου, κύριε,έπιλέγει άφελώς ό 

καταστηματάρχης.

Είς τό κακουργοδικεϊον .·
— Ποιον τό έπάγγελμά σου, κατηγορούμενε; 
—’Αρχαιολόγος.
— Σε Ουνέλαδον μέ τήν χεΐοα έντός τού θυ

λακίου τοΰ κυρίου, είναι Αληθές ;
— Ναί, κύριε δικαστά, κάμνω άνασκαφάς.

Κύριός τις συνελυπεΐτο χήραν έπί τμ Απώ
λεια τοΰ συζύγου της

— Αΐ, φίλε μου, τώ λέγει αύτη, μή λνπεΐσθε 
σείς, διότι δέν είσθε Αφορμή τοΰ θανάτου του

Υπόδειγμα ειρωνείας είναι ή Ακόλουθος 
διαθήκη άτυχούς φαντασιοπλήκτου.

■ Δέν έχω τίποτε, όφείλω είς πάντας, δίδω 
δέ τό ύπόλοιπον είς τούς πτωχούς».

Έν τώ σιδηροδρομικά) σταθμφ ΙΙατρών.Ένώ 
μία Άγγλίς ήτοιμάζετο νά είσέλθμ, κρατούσα 
μικρόν λευκόν κΰνα, έμποδίζεται αίφνης ύπό 
τοΰ υπαλλήλου.

Ή άγγλίς οργίζεται έκ τούτου.
—Ντικό μου σκυλί,άνακράζει, ϋχι δαγκάνει.
— Δέν έχει έδώ ντικό μου καί ντικό σου, τή 

άπαντά ό ύπάλληλος, ό κανονισμός δέν έπι- 
τρέπει όκυλίά είς τά βαγόνια.

—"Οκι, ντικό μου, έπαναλαμδάνει μετά θυ
μού ή άγγλίς, τά τό βάλω στό βαλίζα μου.

— ’Αδύνατον, Κυρία, δέν έπιτρέπονται αύτά, 
ΐμ λέγει έκεΐνος.

— Μά είς τήν ’Αγγλίαν, είς τήν Γαλλίαν, είς 
τήν ’Ιταλίαν....

—Είς τήν Ελλάδα πρέπει νάχωριύθήτε Από 

τό σκυλί σας, διότι δέν έχομεν σκοπόν νά στεί- 
λωμεν Αλλους είς τόν Ποστέρ... Πληρώσατε.

— Όκι, δέν πληοόνω, όκι, προτιμώ νά χάσω 
τό σκυλί μου.

—Καλώς τμ άπαντά ό ύπάλληλος καί τμ 
άφαιρεΐ τό πτωχόν ζώον, δπερ καθ* δλην τήν 
σκηνήν ϊστατο άφωνον καί Ακίνητον.

Ή άγλλίς τόν παρατηρεί, ό δέ ύπάλληλος 
καγχάζωV

—"Ωχ, Αδερφή, πάρε τό σκυλί σου, τμ λέ
γει ... δέν μοΰ ’λεγες τόσην ώρα, δτι είνε 
φεύτικο ;

—Είσαι κοτός.... σοΰ τό είπα, τώ Απαντμ 
αΰτη κοΐ φεύγει.

ΠΟΙΚΙΛΑ

Ιταλός τις όστις πρό τινων έτών ϊδρυόεν έν 
Λονδίνω έστιατόριον, κατέχει βιδλιάριον (al
bum) έντός τοΰ όποίου πολλοί διάσημοι Ανδρες 
έχουν γράφει βραχείας τινας Φράσεις. Τό βι- 
δλιάριον δέ τούτο ήδη Απέκτησε μεγάλην φή
μην καί Αξίαν,ένεκα τής φιλοπεριεργείας καί 
ήδη πολλοί μεταβαίνουν νά τρώγουν έκεϊ μό
νον καί μόνον διά νά λάβουν τήν ευκαιρίαν νά 
ίδουν τά χειρόγραφα ταΰτα καί τά άναγνώσουν.

Ούτως άναγινώσκει τις :
• Μία ώραία φωνή είναι δώρον τοΰ Θεοΰ.

Άδελίνα Πάττη··
’Αμέσως δέ κατωτέρω γέγραπται:
«Καθώς καί μία χονδρή φωνή.

Yvette Guilbert».
Ό Bidder Haggard προσθέτει .·
• Τό καλείτερον δώρον τοΰ Θεοΰ είναι ή 

όιωπή».
Ό δέ Κοκλαίν :
■ Γίνεται τις ό,τι δύναται καί είναι ό,τι 

έγεννήθη».
Ή Σάρρα Μπερνάρ έγραφεν έπίσης γραμμάς 

τινας άλλά δυόαναγνώστους.
Καί επεται έν εύχαριστήριον τού Μαρκόνι, 

εύχαριστηθέντος,διότι τώ παρέθηκαν ένταΰθα 
ώς Φαγητόν «πράσινα φασούλια Μαρκόνι·. Καί 
γνωρίζετε διατί τά ώνόμασαν ούτω ··

Διότι ιισαν «sans fils».

ΜΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΕΚΑΣΤΟΤΕ

— Ο άνθρωπος στ=:ούαενος άτμοσφϊ’ριχοϋ άί:ος ίπϊ 
πΐντε λεπτά χποθνήτχει

— Ή άπόλυτο; στέιησις τοΰ ύπνου επιφέρει θάνατον 
εις οέχα ήμερα;.

— Ή ελλειψις τοΰ ύδατος φονεύει έντός μιας έ6δο- 
μάδος.
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— ΊΙ στέρησις στερεών δύνχτχι νά έπιφέρη τόν θά- 
νχτον κατ’ ανισα διαστήματα χρόνου.

— Ή διαρκής διαμονή εντός μολυσμένου χέρος ύπό 
δηλητηριωδών ουσιών δηλητηριάζει τό αίμα εντός 10 

ημερών
— Ή εισπνοή ανθρακικού οξέος έπί 5-10 λεπτά τής 

ώρα: έπιφέρει θάνατον έξ απροσεξίας
— Ή πόσις άφθονου ΰδατος ή πλήρωσις τοΰ στομά

χου καί κοιλίας ύπό θαλασσίου ΰδατος επιφέρει τήν νέ- 
κρωσιν τών έντοσθίων καί συνεπώς τήν αναστολήν τών 
παλμών τής καρδίας, εντός 15 λεπνών άν εγκαίρως δέν 
γϊνη ή έκκένωσις.

Ό Ιατρός <Ιας

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ! ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
ί Κάϊοον I. Γ. Ελς) 
17. Σχηματισμός λέξεων.

Διά τών στοιχείων τών λέξεων 
άρά, πόλος. Ιον, ξύλα. "Οσσα, 

νά σχημχτισθώσι τά ονόματα τριών ζώων.

18. Λ ιποιίνμύωνον.

. η. ο. ω. .η α.α.α.ο. 

ε.,.α. . υ . α . . ε

1!Ι. Διπΰ.ίί Λκοοιίτοιχίς·

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ’‘ΦΤΣΕΩΣ..

Ι.Δ.Τ. Βάρναν. Ζητούμενα φυλλάδια σάς άπε- 
στάλησαν. ’Αναμένομεν νεωτέραν σας — Φ Μ Κ ά ϊ- 
ρ ο ν. ’Επιστολή μετά περιεχομένου έλήφθη Έχει κα
λώς. Συνδρομητής ένεγράφη. Εύχαριστοϋμεν —Ε. X 
’Λ ρ γ ο σ τ ό λ ι ο ν. Σας ένεγράψαμεν Συνδοομή σας 
έλήφθη. Εύχαριστοϋμεν. — Δ Α. Λάρισσαν Τό κλισέ 
σας εστάλη ώς δέμα μετ’ επιστολής μας —Π Κ Άρ- 
γοστόλιον Συνδρομή σα: έλήοθη Εύ/αειστουμεν. 
— Β Δ. Τήνον ’Επιστολή έλήφθη. Παραγγελία 
άπεστάλη - Φ. Μ 1< ά ϊ ρ ο ν 'Επιστολή καί περιε- 
χόμενον έλήφθη. "Ε/ει καλώς Συνδρομητής ένεγράφη 
Εύχαριστοϋμεν. — Ε. II 'Οδησσό ν. Άπάντησίς σας 
έλήφθη "Εχει καλώς. Γράφομεν — Α. Π. Κ ά ϊ ρ ο ν. 
Δελτάριον έλήφθη "Εχει καλώς _ημοσιευθήσεται Γαμ
βρόν σας ελπίζω ϊδομεν εις επιστροφήν.—Τ Α. X έ α ν 

Υ ό ρ κ η ν. ’Εφημερίδες καί κουπόνια ταχτιχώς λαμ- 
βάνομεν καί εύχαριστοϋμεν πολύ διά τήν καλήν ένθύαη- 
σιν καί εύγ-νή κχρδίχν Έγελάσαμεν διά πολλήν αφέ
λειαν καί ένδιατέρον σας. Δι’ έλληνομάθειαν συγχαιρό- 
μεθα. ΙΙολύ καλά γράφετε Εύγε. — II.Ρ Κ ω ν) π ο λ ι ν 
Σλνδρομή σας έλήφθη Εύχαριστοϋμεν.— Γ1 Ν· Βάρ
ναν. Ζητούμενα φυλλάδια σας έστάλησαν, ώ; καί τό
μος παρελθόντος έτους.

— I .·®β". <—

ΛΥΣΕΙΣ ΙΙΝΕΤ.Μ. ΛΣΚ11ΣΕΩΝ
3 - ί τεύχους.

Αινίγματος II-
κτήνος — Τήνο:

Ί’όμδον 12.
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Φωνιιεντολΐποι· 13.

"Αμεινον επαίτην ή ά-αιδευτον είναι.

Λύται. Διον ΙΙετραλιϊς έ< Ζακύνθου 3. Εύριδίκη 
Κρανιώτου έκ Πε ραιώς I, Πέτρος Ζήβας έκ Πύργου 2, 
Μαρίκα Θηβαίου έκ Λαρίσσης 3, Άγγ. Μέγα έκ Σύ
ρου 3. Μιλτ. Σόλωνο; έκ Κάρου I, Στυλ Λέχης έκ 
Ρόδου 2, Σπ. Λάγνης έξ 'Αθηνών 2. ’Ανθή Φίλωνος 
έκ Πατρών 2·

+ · • · +
+ ■ · • · +
+ · · • · +
+ ■ ■ ■ ■ +
+ · ■ · +

Νά τεθώσιν όριζοντίως
α') "Ονομα διαφόρων Σουλτάνων, β') ή μήτηρ τοϋ 

ΆγαμέμνονΟς. γ') είς τών έν Σπάρτη πάλαι εφόρων, 
δ') μικρά νήσος τών Κυκλάδων, ε') εις τών Κενταύρων, 
ούτως ώστε νά αναγινώσχωνται καθετως εν μεν τή αρχή 
τό όνομα μιας τών θυγατέρων τοϋ "Ατλαντος, έν δέ τώ 
τέλει έ’γγονός τις του Θηβαίου Τισαμενοϋ.

20. Γρϊδος.
Γράψατε έν μέγα κεφαλαϊον Θ καί έντό: μεν του 

άνω ημισφαιρίου του γράψατε τήν συλλαβή' άν έντός 
δέ του κάτω τήν συλλαβήν Οος Ζητείται ή λύσις

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙ Η ΣΙΣ
Παρακαλοϋνται οί καθυότεροϋντες έτι συν

δρομές τίϊς «Φνόεως» όπως ευαρεστούμενοι, 
άποότείλωσιν Λμΐν ταύτας συντόμως,καθόσον 
θέλομεν διακόήιει έν έναντία περιπτώσει τάν 
περαιτέρω Αποστολήν τών τευχών. Έλπίζο- 
μεν. δτι ούτοι άναλογιζόμενοι τό δίκαιον καί 
τάς δαπάνας Αμών θέλουσι σπεύσει. χωρίς ν’ 
άναμείνωόι καί Ιδιαιτέραν εΙδοποίπΛίν μας. 

Ή ΔιεύΟννιίις.

ΜΕΓΑΑ8 ΣΚΑΡΟΜΗ SIZ ΚΡΗΤΗΚ ,
*0 σύλλογος τής Μαντολινάτας καί Χωρο- 

ίίας ά «Δεσμός» διαργανώνει τήν 22 Αύγου
στου εκδρομήν είς Κρήτην διχ τοΰ τζχυτάτου 
άτμοπλυίου τής ‘Εταιρίας Διακάκη «Στέφανος 
Στρέίτ». Δηλώσεις γίνονται δεκταί μέχρι τής 
18 Αύγουστου. Ιίληροφορίαι καί είσητήρια Ώ- 
ρολογ. Συνεσίου, Μυροπωλείου Μπαχκρία καί 
Ζ'.γκογραφεϊον ΙΙρίντεζη ό'ϊός Κοραή 5.

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΟ'Γππ»-
Έξεδόθη χαλλιτεχνικώτατον μέ 280 εΙκόνας 

έπί πολυτελούς χάρτου ύπό της Ημετέράς 
■Διευθύνδεως τδ Πανόραμα τών Αθηνών, πε- 
ριεχον όλας τάς τελευταίας ιίκόνας τών Βα
σιλέων καί Πριγκήπων τίϊς Ελλάδος, Υπουρ
γών καί έπισήμων προσώπων, τών κυριωτέρων 
πόλεων και τοπείων μας, τών γνωότοτέρων 
ομογενών μας καί τών κυριωτέρων προσφάτων 
γεγονότων κτλ.

Τό Πανόραμα τούτο είς χρυΰόδετον καλλι
τεχνικόν τεύχος είναι κατάλληλον δι’ αίθου
σας, βιδλιοθιίκας, συλλόγους, Αναγνωστήρια 
καί διάφορα κέντρα. Πωλείται δέ άντί 12 φρ. 
έλεϋθερον τοχ. τελών έν τοϊς Ήμετέοοις Γρα- 
φείοις.


