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Κ τών έσχάτως έκδοΟέντων ύπό 
τοΰ κ Κ, Ναυπλιώτου, »*Εκα- 
τονταπυλιανής τής ΙΙάρου τά 
Σωζόμενα» έρανιζόμεΟα τόν 4>πΙ> 
τοΰ Μεταφραστοΰ Συμεών, ήΝι- 
κήτά Μαγίστου συγγραφέντα βίον 
τής έν ΙΙάρφ άσκησάσης καί 
κοιμηθείσης, Όσιας ήμών μη-

τρός θεοκτίστης τής Δεσβίας, δστις κατά τό 902 
μ.,Χ. έπισκεφθείς τήν Πάρον, έρημον ταύτην άπο- 
καλεί'

...°Οτ' έφδασά ποτέ εΐς Πάρον. Έφδασα 
δέ διότι έπλεον είς Κρήτην, στελλόμενος ύπό 
τοΰ μακαρίτου Δέοντος, τον ύέεοσεβονς βασι
λείας και εδτυχοϋς πραγματικώς, δστις τήν ευ
τυχίαν τών Ρωμαίων σννέδαφεν έν τφ τάφφ 
του. Έστελλόμην δέ, άφ' ένδς μέν &ς συ- 
στράτηγος τοΰ ευκλεούς στρατηγού ‘Ημερίου,

’) Κατ'ίλευ- 
ϋίραν μετάφρα- 
αιν τοΰ _ κειμέ
νου,Ικ τ&νΜνη- μείιον Αγιολο
γικών τοΰ ήίη 1- 
πιοκόπου Φδιώ- τιάος,Σουκ. Θεοφίλου Ιωάνναν, 

Παραλείπονται 
τρεις πρώτοι πα
ράγραφοι ίκ τον κείμενον, χρηαι- μενοντες άντί 
προλόγου τοζ 
Συμεώνος. Ό περίλαμπρος έν Πάρφ Νμός τής Έκμτονταπυλιανής.

τον άρχιστρατήγου τοΰ στρατού καί ναυάρχου 
παντός τον στόλου, άλη&έστερον δ’ είπέΐν, ώς 
σύμβουλος αντοΰ. Καί χωρίς νδ εϊπω περισ
σότερα διά τδν άξιον έκεϊνον στρατηγόν, Suva 

εϊνε δλιγότερα τών δσων πρέπει, καί προσ
βάλλω τδν άνδρα, σιωπών τδ κατωρ&ώματά 
του, προχωρώ είς τήν υπόδεσιν, έν καιρφ ποι
ούμενος έκείνον μνείαν. Έστελλόμην δηλαδή 
άφ" ένδς μέν συστράτηγος εκείνου, και προβι- 
βασ&είς είς στρατηγόν Ιεραρχικώς, άλλα περί
που ώς πώλος άκολουϋών τήν μητέρα καί 
σκιρτών πρός τδ γενναιώτατα τών στρατηγη
μάτων (διότι τόιοϋτος περίπου ήτο δ σκοπός 
τον μακαρίτου βασιλέως μου), και έξ άλλον, 
&ς πληρεξούσιος ύπουργός πρδς τους τήν Κρή
την τότε κατέχοντας "Αραβας.

Άφ” οΐ> δμως έφϋάσαμεν περί τήν νή
σον "Ιον καί 
άνεμοι ήγέρ- 
ϋησαν έναν- 
τίοι. ιήγκυρο- 
βολήσαμεν είς 
Πάρον, άφ’ 
ένδς μέν πα· 
ρέργωςνδ κα- 
Φιστορήσωμεν 
τήν &έσιν τής 
Νήσου, άφ'ε
τέρου δ 'δπως 
έπισκεφδώ - 

μεν; τδν έκεϊ 
τής Δεσποίνης 
ήμών Θεοτό
κου ναόν.Μό·’ 
λις δέ ήγκυ*
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ροβολήσαμεν άς τον Απέναντι της Νάξου 
λιμένα ( 1 ) (ουτος δέ βαδυνόμενος ήρέμα 
καί κατ ’ όλίγον καί ίμποδίζων πάσαν τρικυ
μίαν, ώς έπίτηδες κατασκευασδεϊς καϊ κλειόμε
νος δια της κοιλότητος τον δρους, &οτε ευκό
λως και κατά τόν χειμώνα καϊ κατά τό δέρος, 
ν’: Αγκυροβολώσιν άνευ κινδύνων τά πλοία) 
άπεβιβάσδημεν καί δλίγην ώραν βαδίσαντες, 
ίφδάσαμεν. εις τόν Ναόν. Άφ' ού δ’ ίδυμιά- 
σαμεν κα'ι ώς συνήδως προσεκυνήααμεν, περί- 
εργαζόμεδα τούτον δαυμάζοντες. (3) «Ό δέ 
κξν Αρα τις άξιοδέατο; καϊ λείψανα σώζων 
»ίτι τής παλαιός ώράιότητος" σύμμετρός τε yog 
»ίδέδμητο πάντοδεν και κίοσι συχνοϊς τής ίκ 
» βασιλικού ήρήρειστο λίδου. πριστφ τε λίδφ 
»πάντα τοίχον ήμφίεστο παραπλησίως τοΐς κί- 
»οσιν. Εϊς τοσοΰτον δέ τόνλίδον λεπτύνας έξύ- 
νφανεν ό τεχνίτης, ώς δοκεϊν ίξ {/φασμάτων 
»τόν τοίχον ίνδεδύσδαι βύσσινων τό δέ μαρ- 
»μαΐρον τοΰ λίδου τοσαύτην ενέφαινε τήν ΰ- 
»γρότητα καί μαρμαρυγήν, ώ; καί μάργαρων 
»στιλβηδόνων νικάν τοσοΰτον τό περιόν ύπήρχε 
»τον λίδου, μάλλον δ' ή σπουδή τοΰ τεχνίτου, 
»δς και τό κάλλος ^φιλονίκησε τή φύσει προσ- 
»νεΐμαι.

«Ώςδέκαϊ τής σεβαστής καϊ δείας τραπέ- 
νζης ’δ ύπερκείμενον όρόφιον εϊσω τής πύλη; 
ιιίωράκαμεν, κατεπλάγημεν τής τερπνότητος" 
»ούδέ γάρ ίώκει λίδου φύσιν έχειν τό τόρευμα, 
»ούδέ σιδήρφ και τέχνη λελαξενσ&αι καϊ χεί- 
»ρεσιν. Άλλ’ οΐά τινι γάλακτι όπφ φυραδέντι, 
»καί προς τό σχήμα τοΰ στέγους μεμηχανημέ- 
»νου τοϋ χεύματος, τοιούτφ ποτ’ Εγώ λίδφ 
»τεδέαμαι διφρηλατοΰσαν Μί ταύροι; Σελήνην».· 
Τοϋτο λοιπόν έκειτο τεδραυσμένον, ήμείς δέ 
συνεδέσαμεν καί ίστάμεδα καταρώμενοι και 
παντοιοτρόπως ύβρίζοντες τόν κατασυντρί- 
ψαντα. Αιότι ήτο Αληδώς τοϋτο κειμήλιο/’ καί 
Ανάδημα Αντάξιον δι’ οίκον θεόν.

Έν φ λοιπόν παριοτάμεδα δαυμάζοντες 
καί Αγανακτοΰντες κατά τοϋ δραύσαντος, βλέ- 
πομεν ίξαίφνης μοναχόν Αναφανέντα ίκ τής 
ίρήμου κβί προβαίνοντα ίκ τοϋ άλσους καί 
πρός ήμας Ερχόμενον «ώχρόν τό πρόσωπόν 
»σεσηρυίας τάς παρειάς, γυμνόν τώ πόδε, ανχ 
»μηρον δλον’ χιτώνα τρίχίνον, ίπωμίδα, καϊ 

• »τό κεφαλής κάλυμμα τφ χιτώνι παρόμοια" τήν 
»ζώνην δερματίνην περί τήν δοφύν, ώ; δήρα 
»δασύν, ώς άγγελον εύμενή. Ού γάρ ίώκειάν- 
»δρί γε σιτοφάγφ, άλλ' Ασάρκφ μικρού και

Ο) Σήμερον ίνομαζόμενον τής Santa Maria.. (') θεωρήσαντις βιβήίωσιν τήν μετάφραοιν τής Ιξό- χου τούτης περιγραφής τον Ναόν χαί τον Κουβουκλίου, 
Zf Siiov ii ϊπι&νμοΰντεζ, Ινα δώσωμιντοίς ivajvJ>oiai; ήμ&ν tSiav τής ΰαυμασίας γΐύσαης τοΰ κειμένου, προ· ςτιμήσαμεν ιΐς τάς πιριγραφάς νά παραύίσωμεν τά &ρ- χαΐον κείμτνον &ς έχει.

»Αναίμθνι, καί συννελόντι φάναι, Αρετών ή καί 
ναύτου θεού καταγώγιον». |

Πλησίασα; λοιπόν Εχαιρέτισεν ήμά; καί 
ήμείς πάλιν Εκείνον καϊ τόν προετρέπωμεν νά 
διηγήδή ήμέν, τίς εϊνε τήν πατρίδά και τό γέ
νος αύτοΰ και ίάν μόνος ίνταύδα ζ(). ’Εκείνος 
δέ, πατρίδα μέν και γένος καϊ τά άλλα διά τά 
όποια αεμνύνονται ot κατοικοϋντες τάς πόλεις 
άνδρωποι, νά λέγω δέν έχω. Ούδ’ Ενδιαφέρει 
με διά τινα ΜΙ τής γής, ούδ* εύχαριστοϋμαι 
εις τι, πατήρ μου δέ καί Αεσπότη; δ θεάς, δι’ 
Sv ζώ καί δι’ δνκα'ι μόνον πλανώμενος εις τήν 
έρημον ταύτην τριάκοντα περίπου χρόνους ίγ- 
καρτερώ. ‘Ονομάζομαι Συμεών, τό δέ Αξίωμα 
μοναχός ταπεινός, Ιερεύς καί λειτουργός και 
μυσταγωγός τής ζωοδότου καί Αναιμάκτου δυ- 
σιας. Ήμείς δέ οεβασδέντες τήν Αρετήν τοϋ 
Ανδρο; ίκ τών λόγων του, έκ τής παραστάσεώς 
τον καί τών Ενδυμάτων, πλειότερον δέ λόγω 
τής Ασκήσεως και μάλιστα διότι ήτο Ίερεύς τοΰ 
Θεού, γονατίσαντες Εζητήσαμεν εύχήν καί συγ
γνώμην παρ’ αύτοΰ διά τάς Ερωτήσεις. ‘Εκεί
νος δέ και ηύχήδη ήμΐν και λόγους εϊπεν ήμΐν 
παρηγόρους καί παρήγγειλε νά προφυλλατώμεδα 
και μή Αδυμώμεν. «Αιότι συμπαδεΐ δ θεός, 
εϊπε, καί μακροδυμεϊ και τούς ίν μετανοία 
πρός αύτόν ίπιατρέφοντας, ώς τόν άσωτον, 
δέχεται Ανοικτοί; Αγκάλαις».

Ταϋτα καί άλλα τινά είπών, ήσύχασεν. 
Έγώ δέ πλέον (τών Αλλων) περίεργος και ίπι- 
δυμών σφοδρώς νό σπουδάσω τόν χαρακτήρα 
τοΰ άνδρός, παρεκάλουν τόν μέγαν καί ίξελι- 
πάρουν νά διδάξη τι ίκ τών είς ήμάς Απορ
ρήτων, Λιότι μοϊ ίφαίνετο, οτι δέν ήτο άμοι
ρος δμιλίας δεϊκής. Εκείνος δέ «ταϋτα μέν 
άφες, είπεν" διότι έως Εκεί δέν κατέστην Ακόμη 
άξιος, άιότι, τά παδήματά μου ήλδον ίνταϋδα 
ϊνα πενδήσω καί νά μη συζητώ τά κατ’ ίμέ». 
Ταϋτα δ' έλεγεν" άν όμως ύποκρινόμενος ή ίν 
Αληδείφ δέν δύναμαι νά βεβαιώσω. Άφ’ ού 
λοιπόν έλαβε τήν δεξιάν μου έντός τής ιδικής 
του, ώς ίάν εϊμεδα φίλοι ήδη, και διότι αύτό; 
εύνοϊκώς ύπέρ έμοΰ διετέδη, «Αί γάρ ψυχαι 
ατών μεγάλων Ανδρών, ίπειδάν έν μετοχή του 
«κρείττονος ώοι, πρός αύτό φιλονικοϋσι μετα- 
αγίνεσδαι καϊ τή αύτοΰ τοΰ πρώτου Αγαδοΰ με- 
»τουσίφ Αγαδοϊ πάντφ γίνονται, Ακέραιοι, 
«Απλοί, πάντων έξηρημένοι των έφ’ ήμΐν, &σ- 
»περ ούτος δ μέγας, χαρίεις τε ών και Αγα
ν δός, ίδόκει λοιπόν τφ Απλάστφ,' είς ίξ ήμών» ■ 
Εϊια παρεκίνει με νά καδίσω. Ήσαν δ* έκεϊ 
που και λίδοι καϊ κολόναι ίκ τύχης καί χλόη 
πυκνή καί δροσερά, καί πηγή ύδατος Αναβλύ- 
ζουσα εύχάριστον είς τήν πόοιν ύδωρ, και δ τό
πος όλος πλήρης ήσυχίας καί κατάλληλος πρός 
δεϊα διηγήματα.

Άφ’ ού ίκαδίσαμεν λοιπόν έπι τής χλόης, 
δ εϊς πλησίον τοΰ Αλλου, έφαίνετο εύχαρις,

ϊσως διότι συνην.τήδημεν. 
Προσβλέψας δε αύτόν, ώρα 
σου εϊπον, ώ πάτερ, ίάν 
τί καλόν καί Αξία; Ιστορι
κή; είδες, νά μοί διηγηδής . 
Άλλά πρώτονάρχισον, καί 
δνόμασόν μοι, τί; ήτο δ 
συντρίψα; τής δεία; Τρα ■ 
πέζης τό κάλυμμα καί ποια 
ή δηριώδης ψυχή ίκείνη ή 
τολμήοασα τόση; Αξίας έρ
γον νά καταδραύση. Καί 
διότι όλίγον κατ ’ όλίγον διε 
νοούμην νά πείσω αύτόν 
πλειότερα νά διηγηδή- Έ' 
κείνος δ' ήρχισε νά μοί 
λίγη τά εξής; « Γνωρίζεις 
τόν φοβερόν ίκεϊνον Νίσΐ· 
ριν τόν καταστρέψαντα τό 
Κρητικόν Ναυτικόν ■; Αύ
τός δ ίδιος έλδών ίνταϋδα
και δαυμάσας τό κάλλος του, ίσκέφδη νά 
μεταφέρη τοϋτο εις Κρήτην. ‘Q; δέ κατε- 
μέτρησε τάς δύρας, κατόπιν δέ τό Ιερόν τούτο 
καί δεϊον (όρόφιον) κουβούκλιον ένόμισεν ότι 
δύναται νά ίκβάλη, κατεβίβασεν (έκ των 4 κι
όνων του) είς τήν γην καί έσυρε πρός τάς δύ
ρας· Τούτο δμως καδίστατο μεγαλείτερον καί 
αύτός κατέρριψε τόν τοίχον (τοΰ μεγάλου εικο
νοστασίου), κατόπιν Αφ’ ού ίμέτρησε, κατεγί- 
νέτο νά έκβάλη ίκ νέου. Έκεϊνο δμως ηύξα- 
νε, καί πάλιν ηϋξανε και τούτο πολλάκις, 
μέχρι; ού δ Άραψ ίβαρύνδη· Άφ’ ού δ' Αν- 
τελήφδη δτι δ σκοπός του άπέτυχε (διότι δέν 
ήξίου τό δεϊον νά καταστή κοινόν, ώ; φαίνε- 
ιαι, και νά ίξυπηρετή μιαράς δυσίας" και διότι

Τό έσωτεςικόν τοΰ Ναοΰ.

*Η Εΐκών τής Παναγίας τής Έκατονταπυλιανή;.

ίσκόπει, ώς λέγεται, νά καταθέση τοϋτο ώς 
Αφιέρωμα ει; τ.ήν^συναγωγήν τής “Αγαρ) ίκ- 
μανείς, ίσκέφδη νά^το^δραύση».

Ταϋτα λοιπόν Ακούσας τόν μιαιφόνον ί
κεϊνον καϊ τρισκατάρατον ύβριζον. Εκείνος 
δ’ είπε". «Μή φρόντιζε» διότι τής Απερισκε
ψίας του ίπλήρωσε τά Αντίποινα έντός ολίγου 
χρόνου. Μειδή κατεσυνετρίβη (τό πλοϊον του,) 
παρά τό Ακρωτήριου τής Εύβοιας, δπερ καλεί
ται Ξυλοφάγος, καί αύτός επνίγη. ΤΙαρεκάλεσα 
λοιπόν τόν δεϊον ίκεϊνον νά λάβη μέρος είς 
τό δεϊπνον μας και ψυχαγωγήση ήμας λόγφ 
τής βραδύτητος τού πλοϋ και τής σφοδρότη- 
τοςτών Ανέμων. ’Εκείνος δέ καϊ Ελαβε τροφήν 
μεδ’ ήμών καί^μηδέν Αποκρύπτων έλεξέ μοι, 

δτι μόλις διέλδη; τό στενόν 
καί μίαν ήμέραν παραμεί- 
νης ίνΝάξφ και Αποπλεύ- 
οης τήν δευτέραν. τήν τρί
την δά καταφδάσης είς 
Κρήτην, χωρίς ούδεμίαν νά 
φαντάζεσαι ταλαιπωρίαν. 
Άφ' ού δέ δά τακτοποιή ■ 
σης τά κατά τί;ν ύπόδεσίν 
σου ώς δελήσης καϊ κα· 
δώς έχουν αί βασιλικοί Σου 
διαταγαί, δά ίπιστρέψης 
πάλιν είς τήν πατρίδα Σου 
και δά τύχης καλής ύποδο- 
χής παρά τού Αποστείλαν- 
τός Σε. Ταϋτα μέν λοιπόν 
ύστερον καδώς ίκεϊνος έϊπε 
έγιναν καί τοιοϋτον τέλος 
έλαβον.

Εύχηδέντε; λοιπόν καϊ 
ύμνους Αναμέλψαντες ίν τφ 
ναφ,κατέβημεν είςτά πλοία ■ 
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Την πρωίαν δέ διεπορθμεύθημεν εις Νάξον,τοΰ 
πορθμού ϊχοντος εύρος δέκα σχεδόν σταδίων 
καϊ αυτός λέιτουργήσας είς τδν θεόν καϊ μετά· 
δούς ήμϊν τών θείων μυστηρίων, μετέσχε τσν 
φαγητού μεθ' ήμών,εϊτα ήρξατο λόγων πρός με. 
«Σύ μέν ίσως προφασισθής, περί δσων νά πα- 
ρακαλέσω θέλω τήν Αγάπην Σου, Απορίαν λό
γων ή Αφορμάς ύπηρεσιών ή φροντίδας γυναι- 
κδς «αί τέκνων και οίκον ή Αλλας ,τινάς αίτιας, 
δπως Απόκρούσής τήν παράκλησίν μου. Έγώδέ 
είς σέ έπαγγέλλομαι και εύημερίαν και εμπο
ρίαν και έπϊ πολύν χρόνον διακοπήν εχθροπρα
ξιών. Καϊ σέ παρακαλώ να ένθυμηθής, δσα ΘΑ 
σοϊ εϊπω, καϊ τοΰτο τδ γεγονός νά συγγράψης, 
διότι ένθυμίοεως καί διηγήσεως εϊνε Αξιόν,δπως 
δ θεός ήμών παρά τών Ακουόντων θαυμάζηται 
καϊ δοξάζηται. Αιότι λέγουσιν δτιό θεός θαυμά
ζεται διά των Αγίων αύτοΰ. Πλήν τούτου δμως 
πολλοί έμιμήθησαν Αλλους δοξασθέντας έπ’ 
Αρετή καϊ Αξιοΰνται ίσων τιμών καί συ αύτδς 
παρομοίαν θα κερδίσης Απολαβήν έκ τούτου.

Καϊ τοιαΰτα Αφ' ού μέ συνεβούλευσεν ήρ
ξατο· «■ Κυνηγοί τινες έξ Εύβοίας (ι) ένταΰθα 
έϊχον έλθη προ . δλίγων χρόνων, διότι έχει ή 
νήσος μέγα κυνήγιον έλάφων καϊ Αγρίων αι
γών). Έκ τούτων εϊς θεοσεβής καϊ Αξιόπιστος 
μοϊ διηγήθη τήν έξης Ιστορίαν, δχι μικρού λό
γου Αξίαν τής τοΰ θεοΰ μεγαλοπρεπείας, δστις 
κατδ καιρούς θαυμαστά ποιεί καϊ παράδοξα. 
"Ηλθον είπε πάλιν ϊνα κυνηγήσω ποτέ, και 
Ανελθών πρδς τδν θειον τής Θεοτόκου Ναόν 
προσεκύνησα καϊ προσηυχήθην &ς συνείθιζα 
πάντοτε· Μετά δέ τήν προσευχήν έν φ περιερ- 
γαζόμην τδν τόπον εϊδον είς τδ έδαφος ύδωρ είς 
μικρόν βόθρον καϊ μικρά θέρμια(λού μπινα) βρέ
χόμενα (διότι δ τόπος τρέφει ταΰτα, δπως αί λοι
ποί νήσοι Αλλος βοτάνας. Διότι είς μέν τήν μίαν 
βλαστάνουσι πλήθη μαράθου, εις δέ τήν Αλλην 
μονομερώς πήγανος, καϊ θρόμβη (θρούμπι) ή 
θύμοι (θυμάρια), ή είς Αλλας Αλλα' δτι δέ έξ αύ
τών παράγει έξαίρετον ή νήσος αΰτη, τοΰτο έκ 
τών Αλλων νήσων περισσότερον ένταΰθα φύε
ται καί εύθαλέστατον)· δταν λοιπδν είδα ώς d· 
πον τά θέρμια (λούμπινα) πλατυνόμενα, Αμέ
σως μοϊ έπήλθεν ή Ιδέα, δτι έξάπαντος ύπάρ- 
χει τις δ φυτεύσας ταΰτα έν τφ λάκκφ, καϊ 
δέον νά ή θείος δ Ανθρωπος δ κατσικών τήν 
έρημον ταύτην.

(Έπεται τδ τέλος)

(’} Ό Baronius Αναφέρει Ικ Κρήτης. ■

Ο ΤΙΓΡΙΣ
Ώς γνωστόν, δ τίγρις εϊνε έν έκ τών μεγα· 

λειιέρων καϊ φοβερωτέρων γενών τών αιλου
ροειδών, διακρινόμενον διά τών μελανοστίκτων 
έγκαρσίων ταινιών έπϊ τοΰ πυρρόξανθου δέρμα- 
το·, καί διά τής λευκοφαίου γενειάδας παρά τφ 
Αρρενι.

Ό τίγρις εϊνε ίσος τφ λέοντι κατά τήν δύ
ναμη·, Αλλά τολμηρότερος και πανουργότερος. 
Εύρίσκεται δέ κυρίως Απδ τοΰ Καύκασού μέχρι 
τοΰ Είρηνικοΰ Ωκεανόν, έν τή μέσφ καϊ νο- 
τίφ ΆοΙφ. Τδ μεγίστου εϊδος εϊνε δ τίγρις τής 
Βεγγάλης, διαίτώμενος Απδ τής Κασπίας λίμνης 
μέχρι τής νήσου Σουμάτρας- μικρότερος καϊ 
μελαγχρζινότερος εϊναι δ τής 'Ιάβας.

Τδ θηρίον τοΰτο βαθμηδόν εκλείπει δσον εκ
πολιτίζονται αί χώραι τής ύφηλίου καϊ πολλά- 
πλασιάζονται αί συγκοινωνίαι.

Τήν μεγαλειτέραν αύτοΰ δύναμιν δ τίγρις φέ
ρει εις τάς κνήμας και τούς δνυχας αύτοΰ, οϊ
τινες κόπτουσιν ώς μάχαιραι. Αί έκ τούτων δέ 
πληγαϊ είσϊ θανατηφόροι και παρετηρήθη, δτι 
καϊ αί ελάχιστοι τούτων έπιφερουσι τδν τέτανον, 
έξ ού ταχέως Αποθνήσκει δ προσβαλλόμενος. 
Ό δέ πλοίαρχος Ούίλιάμσων, δστις έζησεν 20 
έτη έν Βεγγάλη, βέβαιοι, δτι δέν εϊδεν Ανθρω
πον ν' Αποθάνη έκ τών πληγών τοΰ τίγριδος, 
χωρίς νά ύποφέρη πρότερον ύπδ τον τέτανου 
και δτι καϊ αί έλαφρότεραι περιπτώσεις έπιφέ- 
ρονσι τδν θάνατον, έκ τής τοιαύτης έστω καϊ 
μικρας πληγής

AtA τήν έξόντωσιν τοΰ τρομεροΰ τούτου θη
ρίου οί Ανθρωποι έφαντάσθησαν πολλά μέσα, 
τινα τών όποιων εϊναι λίαν περίεργα.

Έν έκ τούτων συνίσταται εις τόξον τι, τδ 
όποιον τοποθετείται έπϊ τής Ατραποΰ, δι* ης το 
ζώου μέλλει νά διαβή. Τδ τόξον εϊναι τεταμέ 
νον δσω τδ δυνατόν περισσότερον σχοινίον 
έξαρτώμενον έκ τοΰ μάλλον τεταμένου μέρους 
τοΰ τόξου διέρχεται διά τής Ατραποΰ, είς τρό
πον ώστε διερχομένου τοΰ τίγριδος νά δύναται 
νά τδν εύρίσκη είς τδ στήθος’ ή δέ ωθησις 
αΰτη, ήτις προξενήται είς τό σχοίνίδιον συντελεί 
ώστε νά έκφεύγη τδ βέλος καϊ νά πλήττη τδν 
τίγριν εις τήν καρδίαν.

Συνήθως τδ βέλος δηλητηριάζεται πρότερον 
έντδς δηλητηριώδους ουσίας καϊ οΰτω καθίστα
ται τδ πλήγμα θανατηφόρου.

"Αλλο μέσον συνίσταται είς τήν κατασκευήν 
χαρακώματος έκ ξύλου μπαμπού (Ινδοκαλά- 
μου) έντός τοΰ οποίου τοποθετείται <5 θηρευ
τής, ώπλισμένος διά λόγχης- Μετά τήν δύσιν 
τοΰ ήλίου δ τίγρις προσέρχεται πρδς Αναζήτηση· 
λείας, δσφραινόμενος δέ τδν Ανθρωπον, δρθοΰ- 
τανεπϊ τών δπισθίων αύτοΰ ποδών, προσπα-

Τίγρις ένεδρενων επιπίπτει κατά δορκάδων.

θών, ώστε νά σύρη διά τών δνύχων τού; καλά
μους έκτου διαφράγματος. Τότε δ θηρευτής 
κτυπφ Ασφαλώς τδ θηρίον διά τής λόγχης, ής 
ήδη εϊχε διαπεράσει τήν αιχμήν διά μέσου τών 
καλάμων.

“Ετερον μέσον έπίσης εύφυές τής έξοντώσεως 
τών τίγρεων εϊναι τδ έξής, έθιξόμενον ύπδ τών 
ιθαγενών τής 'Αφρικής. Άφοΰ συναθροίσωσιν 
Αρκετήν ποσότητα φύλλων δένδρου όμοιάζοντος 
πρδς τήν συκομωρέαν καϊ Αφοΰ έπιχρίσωσι 
ταΰτα καλώς διά γλοιώδους τινός ούσίας, δια- 
σκορπίζουσι ταΰτα έπϊ τής Ατραποΰ, δθεν θά 
διέλθη τδ θηρίον, προσέχοντες νά τοποθετώσι 
ταΰτα είς τρόπον ώστε τδ γλοιώδες μέρος νά 
κεΐται Ανωθι. Μόλις δ τίγρις διέλθη έκείθεν καϊ 
βλέπων δτι τά φύλλα προσκολλώνται είς τούς 
πόδας του, προσπαθεί διά τιναγμού ν’ Απαλλαγή 
τούτων, παρατηρών δ’ δτι δέν επιτυγχάνει, 
προσπαθεί τοΰτο διά τής κεφαλής, δτ« φυσικώς 
ταΰτα προσκολλώνται έπϊ τής βινδς αύτοΰ, τής 
γλώσσης, τών δφθαλμών κ. τ. λ. καϊ δσω 
περισσότερον καταγίνεται είς τοΰτο, τόσον ή 
θέσις του δυσχεραίνεται περισσότερον, καϊ Αναγ ■ 
κάζεται νά κυλισθή έπϊ τοΰ έδάφους καϊ νά 
τρίβη τδ πρόσωπον κατά γής, δπως Απαλλαγή 
αύτών. ’Αλλά τοΰτο πράττων, ή θέσις τοΰ χει
ροτερεύει περισσότερον, διότι οΰτω δλον του 
τδ σώμα καλύπτεται ύπδ τών δηλητηριασμένων 
φύλλων. Τότε δπελπιζόμενον τδ θηρίον, Αρχί
ζει νά κραυγάζη γοερώς και δέν πράττει Αλλο 
οΰτω ή νά είδοποιή τούς διώκτας του περί τοΰ 

Ατυχήματος του, δτε οντοι σπεύδουσιν έπϊ τό
που ώπλισμένοι διά πυροβόλων, τόξων καϊ λογ
χών καϊ δέν δυσκολεύονται νά τδ Αποτελειώ- 
σωσιν. ‘Ετερον μέσον πρδς έξόντωσιν τών τί
γρεων συνίσταται εις τήν κατασκευήν ίσχυρας 
παγίδος κατά τήν συνήθη μέθοδον τών ποντι- 
κοπαγίδων, ήτοι διά τής πτώσεως τής θύρας 
αμα τή εϊσόδφ αυτών . Ή διά τούς τίγρεις αΰτη 
παγϊς εϊναι κάτι περισσότερον τής ποντικοπαγίτ 
δος, δηλαδή γίνεται έπϊ κλίμακας μεγαλειτέρας 
καϊ διά χονδρών ξύλινων δοκών άντί σιδηρού 
σύρματος. Ώς δόλωμα δέ μεταχειρίζονται 
κΰνα περιπλανώμενον ζ έριφον, οϊτινες έκ τοΰ 
τρόμου Αφίνουσι γοεράς κραυγάς, προκαλοΰντες 
οΰτω τδν έχθρδν δστις Ακριβώς εύρίσκεται εϊς 
Αναζήτησιν λείας. Πρδς παρεμπόδισιν δέ τοΰ 
τίγριδος νά σύρη έξωθι διά τών ονύχων τδ 
θΰμα του, προφυλάσσουσι τοΰτο διά κλωβού, 
έσωθι τοΰ όποιου δέν δύναται νά φθάση τδ θη
ρίον, χωρϊς νά προκαλέση τήν πτώσιν τής θύ
ρας έπι τής βάχεώς του. Ή μέθοδος δμως 
αΰτη δέν εϊναι γενικώς Αποδεκτή, καθ’ δσον 
δέν έπιτυγχάνει πάντοτε.

"Ετερον μέσον μάλλον πρακτικόν καϊ Ασφα
λές εϊναι τδ Ακόλουθον, καθ' δσον έκτδς τής 
Αμοιβής, ήτις δίδεται δι’ έκαστον φόνου τί- 
γριδος, έκτδς τής χρηματικής Απολαβής, έκ τής 
πωλήσεως τοΰ δέρματος, τών δνύχων καϊ τών 
δδόντων, έπαρκείται νά ζήση εϊς ιθαγενής επί 
Sv έτος’ συνίσταται δό είς τήν κατασκευήν με
γάλης δπής έν τφ έδάφει, πλησίον τής φωλεας
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τοΰ τίγριδος, έν τή όποίρ τοποθετοΰοι μίαν 
alye, ήν προοδένουσιν επι πασσάλου, ίσχυρώς 
πεπηγμένου ίν τφ κέντρφ τοΰ μικρόν τούτον 
φρέατος. Τότε θέτουσιν ένα λίθον έντός τον ώτός 
τής αίγός, ήτις γοερώς κραυγάζει είς τρόπον 
ώστε > ά έλκύση τήν προσοχήν τοΰ θηρίου, δπερ 
ουτω προσερχόμενον προσπαθεί νά σύρη έξω 
τήν αίγα διά τον ποδός του. Μή δυνάμενος 
δμως ό τίγρις ένεκα τοΰ βάθους τής δπής νά 
κατορθώση τοΰτο, περιστρέφεται πέριξ ταύτης 
ώστε οί θηρευταϊ κεκρυμμένοι άνωθι πυκνών 
δένδρων πυροβολοΰσι καί φονεύουσι τό θηρίον.

“Ετερος τρόπος άλλά ίπικινδυνοδέστερος εί
ναι και δ άκόλουθος, δστις συνηθίζεται άπδ 
τούς σχικάρους, έτέρους Ιθαγενείς τών μερών 
έκείνων.

Όπόταν εΐς τίγρις ουλλάβη ταυρίδιον ή έτε
ρον παρόμοιον ζώον άξίας, άκολουθούσι μα- 
κρόθεν τδ θηρίον καί άφοΰ τοΰτο κορέση τήν 
πείναν τον καί καταληφθή ύπδ τον ύπνου, πλη- 
σιάζουσι μετά πολλής προσοχής αύτό και τό 
θΰμα του καϊ κατασκευάζουσι ταχέως καϊ μετά 
πολλής έπιτηδειότητος,ΐνα μή νοηθώσιν,Ικρίωμα 
έξ Ινδοκαλάμου ύψους περίπου 7 μέτρων καί 
πλάτους 4, έπι τον όποιον ό άρχηγδς τών Ιθα
γενών άνέρχεται καϊ τοποθετείται δλως κεκρυμ- 
μένος. 01 άκόλουθοί του τφ δίδουσι τότε τδ 
δπλον τον, τροφάς, τήν σπάθην του και ένα 
πέλεκυν καϊ άφοΰ τφ εύχηθώσι καλήν έπιτυ- 
χίαν άπομακρννονται έκεΐθεν.

Μετά τινα χρόνον άφυπνιζομένου τον τί- 
γριδος ίκ τοΰ βαθυτάτου αύτοΰ ύπνου καί άφοΰ 
τιναχθή καλώς, πλησιάζει τδ παρακείμενον 
θΰμα του, ΐνα ίπιληφθή τοΰ δευτέρου αύτοΰ 
γεύματος. Τότε ό σχικάρης επωφελούμενος τής 
πτριστάσεως, σκοπεύει ίπ’ άρκετδν καϊ πυρο
βολεί, ίπιτυγχάνων ώς ίπϊ τό πλεΐστον τό» 
σκοπον τον. Έάν δμως τδ θηρίον μόνον πλη- 
γωθή καϊ άναρριχηθή έπι τοΰ Ικριώματος έν 
πλήρει θυμφ. καϊ άγανακτήσει, τότε 0 ιθαγε
νής πυροβολεί έκ,νέου ή τφ καταφέρει δεινόν 
πλήγμα δια τοΰ πελέκεως ή τής σπάθης ή τφ 
κατασυντρίβει τήν κεφαλήν ή τώ κόπτει τδν 
πόδα, οτε ό τίγρις σωρεύεται έπϊ τοΰ έδάφους, 
γοερότατα, κραυγάζων καϊ μεταδίδων τδν τρό
μον είς τά πέριξ. Τότε προστρέχονσιν οί άκό· 
λουθοι Ιθαγενείς καί άποτελειοΰσι τδ ζώον.

Ετερος τρόπος έπίσης επικίνδυνος είναι ή 
Θήρα τοΰ τίγριδος διά μέσον τών ελεφάντων 
και πολλών άκολούθων, δταν πρόκηται ν’ άνεύ- 
ρωσιν αντδν ίν τή φωλεή, του καϊ καταδιώξω- 
σιν είτα αυτόν. Έν τοιαύτη περιπτώσει οί Ιθα
γενείς όπλίζονται δσον δύνανται, οί ίπιτηδειώ- 
τεροι σκοπευταϊ άνέρχονται ίπϊ τών έλεφάντων 
καϊ ίπιδίδονται είς τδ έργον πολλοί δέ άλλοι 
άκολουθούσι πεζοί καϊ διά κραυγών καικρότων, 
σαλπίγγων, πυροβολισμών καί τά τοίαϋτα, έκ- 
φοβιζουσι τδ θηρίον, δπερ ούτως εξερχόμενον 

τής φωλεός του φεύγει καϊ έν τή φυγή τον 
καταδιώκουσι καϊ φονεύονσιν αύτό. Τινές δε 
άνέρχονται έπϊ τών δένδρων καί χρησιμεύουσιν 
ώς σκοποί τής κινήσεως τοΰ ζφου.

‘Υπάρχει δενδρνλλιόν τι καλούμενον ΗΟ- 
ρέντα, είς τδ όποιον ό τίγρις τρέφει Ιδιαιτέραν 
προτίμησιν, 'ένεκα τον πυκνού αύτοΰ φυλλώμα
τος, δπερ τφ παρέχει σκιάν καϊ ευχάριστον 
άνάπαυσιν.

Είνε δένδρον βραχύ και τά φύλλα αύτοΰ είσϊ 
τοσοΰτον δασέα κα· κλίνουσιν είς τρόπον ώστε 
σχηματίζουσι χαμηλήν καλύβην ίκ φύλλων, 
έσωθι τής όποιας τδ ζώον συνηθίζει ν’ άνα- 
παύεται, άποφεύγον οΰτω τδ φως καϊ τδν ή
λιον. Οί Ιθαγενείς γνωρίζοντες τούτο, διερχό- 
μενοι εκείθεν προσέχουσι πολύ, ΐνα μή γίνωσι 
θύματα αύτοΰ, Όπόταν δέ προιδωσι τήν πα
ρουσίαν τοΰ τίγριδος, έν τοιαύτη τοποθεσία, 
άμέσως καϊ άνευ τοΰ ίλαχίστου θορύβου γόνυ- 
κλινούσι, καραδοκούντες δπου εύρεθώσι, διότι ό 
έλάχιστος θόρυβος δύναται νά άφυπνίση τδ θη
ρίον καϊ μή προλάβωσι τότε ν’ άμυνθώσι. Πα- 
ραθέτουσι δέ 6—8 δπλα έκαστος παρ’ αύτφ, 
έτοιμοι νά πυροβολήσωσι διότι πολλάκις πα
ρουσιάζονται δύο και τρεις τίγρεις διά μιας. ‘Η 
πάλη αύτη είναι ή γενναιοτέρα, τολμηροτέοα 
καϊ λυσσωδεστέρα ίκ τοΰ συστάδην καϊ τοϋ 
φανερού γινομένη.

Εις τάς ’Ινδίας τδ γένος τών τίγρεων πολ- 
λαπλασιάζεται, διότι οί ’Ινδοί θεωρούντες καϊ 
τδ ζώον τούτο Ιερόν δέν τδ καταδιώκουσι, βε· 
βαιοΰται δέ δτι μόνον είς τάς άνατολικάς ’Ιν
δίας ό τίγρις είναι σκληρός και θηριώδης. 
Ένφ εις τήν Περσίαν, πέριξ τής Κασπίας θα
λάσσης, είς τήν άρχαίαν Ίρκανίαν καί τό Γκι- 
λάν, δπου υπάρχουν πολλά δάση, οί τίγρεις 
είσϊ πολυπληθείς, δπως καί είς τήν άρχαιότητα 
καϊ σπανίως ίνοχλοΰσι τδν άνθρωπον, οί δέ 
ποιμένες καϊ γεωργοί άκωλύτως έργάζονται, 
χωρίς ποσώς νά φοβώνται αύτούς.

ΌΆλ. Δουμας ταξειδεύσας εις τήν Κασπίαν 
λίμνην διηγήται σχετικά περί τών έκείσε τί- 
γρεων, ένθυμίζοντα ήμΐν τό περιστατικδν τού 
λέοντας τοΰ Άνδρόκλου έν τή άρχαίρ 'Ρώμη. 
Μεταξύ άλλων λέγει, δτι ίν τή όδφ άπδ τοΰ 
Λενκαρδν είς Άσταρίνση μία τίγρις παρεμό- 
νεύε τούς διαβάτας καϊ διερχομένου άρμενίου 
τίνος μετά τού κυνός του, τούτον μέν κατέ
φαγε, τδν δέ άνθρωπον άφήκε νά διαβή. Ού- 
τος δέ ειδοποίησε σύντροφόν του τινά, δστις 
έμελλε τήν μεθεπομένην νά διέλθη εκείθεν, 
δπως λάβη μεθ’ εαυτού κΰνα, δπερ και έπραξε 
καϊ τού συνέβη άκριβώς δπως τφ είχεν άγ- 
γελθή. Επειδή δμως πάντες 8έν άγαπώσι τούς 
κΰνα; ή δέν ήδύναντο νά μεταφέρωσι τοιοΰτόν, 
ίλάμβανον μεθ’ έαυτών άμνόν, έριφον, αίγα 
ή τι άλλο.

Ό ’Δλέξ. Δουμας διηγείται καϊ τδ ίξής 
χαρακρηριστικδν γεγονός.

Γυνή τις ίν τφ χωρίφ Σχιακάκ πλύνουσα 
άσπρόρρουχα παρά τή πηγή δλίγον εξωθι τής 
οικίας της είχεν άφήση παρ’ αύτή τδ μικρόν 
της, ήλικίας έως 15 μηνών. Έπιστρέψασα δέ 
πρδς στιγμήν είς τήν οΙκίαν της, Γνα λάβη σά· 
πωνα, έβράδυνεν δλίγον καϊ πλησιάσαοα τήν 
θυρίδα, ήθέλησε νά βεβαιωθή. άν τδ βρέφος 
εύρίσκετο είς τήν θέσιν του καϊ δέν είχε τυχόν 
μετατοπισθή πρδς τδΰδωρ. 'Οποία δμως ύπήρ- 
ξεν ή έκπληξίς της, δτε παρετήρησεν δτι είς 
τίγρις εύρίσκετο παρ’ αύτφ. Έμεινεν άκίνητος. 
δλως κάτωχρος καί πελιδνή ώς νεκρά ίπϊ τφ 
άπελπιστικφ θεάματι.

Ό τίγρις πλησιάσας τότε ώσφραίνετο, δτε

ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΑΡΧΑΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΜΟΥ

Οί άνθρωποι τ·7ις γϋς, τοΟ άτυχοδς τούτου 
πλανήτου, ευρισκόμενοι είς διαρκές σκότος τυ- 
®>οδ έγωίσριοΟ καί έπθ|/.ένως είς σκότος πλάνας 
και άπατης, έλαυνόριενοι ύπδ τών παθών των 
και περιδινού[/.ενοι είς στροβίλους υλισμού καί 
πλεονεξίας, περιβαλλόμενοι ύπδ πυκνότατης 
ύλης, πλάττουσιν όλονέν θεωρίας άνοητους καί 
άνεφίκτους και άπραγματοπριήτους, άς έν τγ| 
κενοδοξία των πιστεύουσι θαυμασίας, χωρίς κάν 
νά έξετάσωσι καί μετά φωτεινού πνεύματος 
σκεφθώσιν, έάν αδται συμβιβάζονται πρδς τάς 
άρχάς τίς φιλοσοφίας τού Πνεύματος καί πρδς 
τούς Νόμους καθόλου του θεού.

Ό Κοινωνισμός, έν έκ τών πολλών έκείνων 
δημιουργημάτων τίς φαντασίας τού άνθρώπου, 
ή κοινωνική ίσότης πάντων τών άνθρώπων,άν- 
τιβαίνει πρδς αυτήν ταύτην την βάσιν τών 
άρχών τού Πνευματισμού, πρδς τδ θεμέλιον 
πάσης ύγιοΰς φιλοσοφίας. ’Αντιστρατεύεται 
άντικρυς πρδς την μεγίστη* άλήθειαν της 
έξελίξεως τών δντων, την Μετενσάρκωσιν. Ή 
κοινωνική ίσότης έπι τού πλανήτου τούτου, ύφ’ 
ήν άνάπτυξιν διατελεί ούτος άντιτίθεται πρδς 
σκοπιμότητα καί μεγαλοπρέπειαν καί τάξιν 
τίς δημιουργίας, πρδς τούς Νόμους τού Θεού. 
Διότι έκαστος άνθρωπος διά νά εξελιχθώ και 
φθάσν) είς σημεϊόν τι προόδου, ένσαρκούμενος 
είς τδν πλανήτη* τούτον, πρέπει νά εύρίσκη- 
ται είς διάφορον κατάστασιν τίς τών άδελφών 
του, διότι αί διάφοροι πράξεις εκάστου άν- 
Ορώπου άναλόγως τού χαρακτίρος τίς ήθικό- 
τητος, δν φέρουσιν έν έαυταϊς άποκτώσι δι’ 
έκαστον άνθρωπον είς έκαστη* νέαν ένσάρκωσιν 
καί διάφορον κατάστασιν, διάφορον περιβάλ

ΐσω; τδ βρέφος ίξέλαβεν αύτόν διά κΰνα, 
ίλαβε τδ ούς του καϊ έθώπευεν αύτό. Ό τίγρις 
εύχαριστηθείς, ήρξατο και αύτός νά τέρπη τδ 
παιδίον, πότε άνοίγων τδ στόμα του καϊ γαρ- 
γαλίζων αύτό, πότε ίκτείνων ίλαφρώς τδν πόδα 
του ίπϊ τής κοιλία; τοΰ βρέφους- Μετά δέκα 
δέ λεπτά άφοΰ ίπαιξε καλώς ό τίγρις άπε- 
μακρύθη.

Σπεύσασα τότε ή μήτηρ έλαβε τδ τέκνον της 
άνά χεϊρας, δπερ ίξηκολούθει νά γελρ, άνευ 
ούδενδς ίχνους άνησυχίας ή τρόμου.

Ό τίγρις ίν τή αίχμαλωσίφ του συνειθίζει 
και ζή καλώς, άρκεΐ νά τρέφεται καϊ διαιταται 
δεόντως. Είς πολλούς δέ ζωολογικούς κήπους 
ζώσι γενεαλογικώς οίκογένειαι πολλοί τίγρεων.

Φ. π.

λον, διάφορα κοινωνικά καί ύλ»κά μέσα, πρδς 
έξάγνισιν καί έξέλιξιν, έν ένί λόγω διάφορον 
πεπρωμένου. Ό εργάτης πρέπει νά είναι έρ- 
γάτης καί ό κεφαλαιούχος κεφαλαιούχος, διότι 
έκάτεόος αυτών έδημιούργησε τδ οίκέΐον πε
πρωμένου. Πάσα ίδέα κοινωνισμοΟ είναι έν- 
τελώς άντίθετος πρδς τά διάφορα πρεπρωμένα 
έκάστου άτόμου. Πάσα τάσις τών κοινωνι- 
στών πρδς κοινωνική* ίσοπέδωσιν τών άτόμων, 
ούδέν άλλο προδίδει ή φιλοσοφική* άγνοιαν 
τών Νόμων τού θεού, άγνοιαν τών θεμελίων 
τίς άναπτύξεως τών άνθρώπων καί έν γένει 
τών δντων, τών δημιουργημάτων τού θεού. 
Έφ’ ίσον ό ήμ.έτερος πλανήτης εύρίσκεται εί- 
σέτι είς σκότος ήθιάδν καί ίσταται έπί ταπει- 
νίς βαθμίδας έξελίξεως έν τγί ίεραρχί? τών 
άλλων κόσμων, κοινωνική ί'ότης μεταξύ τών 
άνθρώπων ού μόνον άποβαίνει άδύνατος, άλλά 
ή άνισότης είναι καί άναγκαία καί μοιραία διά 
τήν έξέλιξιν καί τών άτόμων καί τών εθνών. 
Έφ’ οσον ό κόσμος γέμει κακιών, παθών και 
έγωίσμού, έφ* οσον βασιλεύει ό πόλεμος τών 
έθνών, έφ’ οσον ό άνθρωπος είναι πλήρης αμαρ
τιών καί φέρει έπί τίς ράχεώς του τή* ευθύνην 
καί τά άποτελέσματα άμαρτωλού παρελθόν
τος είς προηγουμένας ύπάρξεις, είναι αναπόδρα
στος ανάγκη έκαστον άτομον νά δταφερν) κοι- 
νωνικώς ετέρου άτόμου, διά ν’ άποτίγ τάς ποίτ 
νάς, άς ό θεδς διά τάς πράξεις αυτού έπέβα- 
λεν αύτφ, τάς οποίας είναι, άνάγκη *« έξα- 
γνίσγ, ΐνα έξελιχθΐί περαιτέρω έίς τήν οδον 

τού Απείρου.

ΑΛ. ΒΟΥΛΓΑΡΙΧ
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2% ναρκωτικά.

"Εκαστον ναρκωτικόν μέσον έπενεργεϊ βλαπτικώς 
έπί τοΰ Ανθρωπίνου σώματος Ανεξαρτήτως τής 
φυλής αύτοΰ Έν τούτοις σύν τφ χρόνω έδημιουρ- 
γήθη μία Ανοχή, ούτως είπείν, μεταξύ «ορισμένων 
ναρκωτικών μέσων καί των φυλών- ’Εάν Από μίαν 
φυλήν άφαιρεθή όποτόμως τό συνηθιζώμενον παρ’ 
αότή ναρκωτικόν ποτόν, εύθύς 0* Αντικατασταθη 
ύπό Αλλου' ή δέ Ασυνήθης ενέργεια τοΰ νέου τούτου 
μέσου είναι φυσικώς ίσχυροτέρα τοΰ μέχρι τοΰδε 
ήθισμένου. At δκίφοραι φυλαί έχουν και τά διάφο
ρά των ναρκωτικά Οί Εύρωπαϊοι έχουν τό οινό
πνευμα καί τά διάφορα είδή των πνευματωδών πο
τών, οί Άσιάται έχουν τό χασίς, οί μαύροι τό κο- 
λά, οί κάτοικοι τής ’Ιάβας καί οί Κινέζοι τδ δπιον, 
οί Άνατολίται τδν καφέν και τδν καπνόν.

Αάμπων Ιχθύς. Γνωστόν είνε δτι εις τά βάθη 
τών ώκεανών ζώσιν ίχθείς πολύ παράδοξοι, έξ’ $>■> 
μερικοί είνε τελείως τυφλοί, άλλων πάλιν οί όφθαλ- 
μοί Αποτελούνται Από περίεργα λάμποντα όργανα. 
Ούτως εύρέθη πρό τίνος είς ίκανόν βάθος Ιχθύς 
καλούμενος «Χαλανσαρόψις», δστις εκατέρωθεν τοΰ 
σώματός του παρουσιάζει δύο σειράς Ανοιγμάτων 

< μέ-φωσφορίζουσαν ούσίαν ταύτα Αποτελούν ούτως 
είπείν δύο φάρους, τούς όποιους μεταχειρίζεται τδ 
ζφον διά νά φωτίζη τδν δρόμον του.

Πολύ παράδοξος είνε δ τρόπος, καθ’ δν λει
τουργούν τά όργανα ταύτα. ’Επειδή τό φως, τδ δ- 
ποϊον έκπέμπει δ ιχθύς οδτος δύναται ένίοτε νά τφ 
ήνε έπικίνδυνον, έκαστος μικρός φάρος έχει τήν θυ
ρίδα του, τήν όποιαν δύναται ό ιχθύς νά κλείη κατά 
βούλησιν, δηλαδή νά δεικνύη ή νά κρύπτη τάς 
πηγάς τοΰ φωτός. ’Επίσης παράδοξον είνε, ότι 
χάρις είς ειδικούς Αδένας, περιέχοντος κεχρωσμένα 
ύγρά, ό Ιχθύς αύτός δύναται ν’ άλλάξη τό χρώμα 
τού φωτός τό δποϊον, πότε είνε κυανοΰν, πότε 
έρυθρωπόν καί πότε κίτρινον-

Σκοποβολή διά οίφωνος.

Όσοι καταγίνεσθε εις τήν ζωγραφικήν καί με- 
ταχειρίζεσθέ πινέλα, μή τά Απορρίπτετε, δταν έκ 
τής χρήσεως χαλούν, Αλλά φυλάσσετε τα διά νά τά 

μεταχειρισθήτο είς τήν έ«ραρμογήν ενός παιγνίου 

διασκεδαστικοΰ, τής ΑκοποβολΛς διά σίφωνος
Πρός τούτο Αποσπάτε Από τά πτερά τών πι

νέλων τάς δεσμίδας τών τριχών καί περνάτε διά 

τού μέρους’ δπερ είνε σφικτοδεμένον μέ σπάγκον, 
μίαν καρφίδα. Οΰτω έχετε έτοιμα τά βλήματα.

Ός σίφωνα'δύνασθε νά μεταχειρισθήτε οίονδή- 

ποτε'σωλήνα, Αρκεί ή διάμετρός του νά είνε κα
τάλληλος. ‘Αν όμως δέν έχετε τοιοΰτον πρόχειρον,

δύνασθε παρευθύς νά κατασκευάσετε, περιελύσσον- 
τες έν φύλλον χάρτου είς ένα κονδυλοφόρου, δπερ 

Αποσύρετε Αφού προηγουμένως τό κολάσετε.
Τό δπλον σας ήδη είνε έτοιμον καί δύνασθε νά 

τό μεταχειρισθήτε, τοποθετούντο; έναντι σας ένα 
πίνακα σκοποβολής.

Ή Απόστασις ήν δέον νά έχετε Από τού πίνα- 
κος ποικίλλει άναλόγος τής δυνάμεως τφν πευμό- 

νων σας, δέν είνε δμως καθόλου δύσκολον καί να 
ίστασθε μέχρι 5—6 μέτρων μακράν.
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ννται ολην τήν νύχτα ό λύχνος αύτής. Τάς 
χεΐρχς αυτής έχτείνει επί τά συμφέφοντα, τούς 
δέ πήχεις αύτής έρείδει εις άτρακτον. Χεϊρας 
δέ αύτής διήνοιξε πένητι, καρπόν-δ’ έξέτεινε 
πτωχω. Ού .φροντίζει τδν έν οΓκφ ο άνήρ αυ
τή; δταν που χρονίζγ· πάντες γάρ οί παρ’ αύτή 
ένδιδύσκονται δίσσα· (διπλοί) χλαίνας δ’έποί- 
ησε τώ άνδρί αύτής έκ δέ βυσσου καί πορφύ
ρας έαυτή ένδύματα. Περίβλεπτος δέ γίνεται 
έν Πύλαις ό Ανήρ αύτής, ήνίκα άν καδίση έν 
συνεδρίφ μετά πρεσβυτέρων τής γής κλπ.Β

Ή γυνή πρό τής τού Κυρίου είς τόν κόσμον 
έλεύσεως, έθεωρείτο δούλη ή Γββπππραγ/ιά τι 
Είχε δέ δικαίωμα ζωής και θανάτου έπ’ αύτής 
ό άνήρ. Τά έκ τής γυναικός δέ προερχο’μεμα 
καλά καί άγαθά είς τόν κόσμον ούδεμίαν είχον 
άξίαν, και ώφειλε μόνον νά επιτελή τά ποι
κίλα έκυτής καθήκοντα άγογγύστως καί εύ- 
πειδώς. Ύπό δεσμούς δέ και συνδήκας βαρυ- 

τάτας διατελοΰσα τότε, ουδέποτε είχε δικαί
ωμα νά διαμαρτυρηθή κατά τής τυραννίας τοδ 
άνδρός. Ό ’Ιησούς όμως καταργεί τοΰτο, δίδει 
τά αυτά δικαιώματα πρός τήν γυναίκα, οΐα έχει 
καί ό άνήρ, θέτει αύτήν είς τήν δεξιάν τοΰ άν
δρός της, και κηρύττει μόνον ύπακοήν αύτής 
είς τόν έαυτής σύζυγον. *0 Χριστός άναπλά- 
σας τήν άνθρωπότητα ίλην διά τής διδασκα
λίας καί τοΰ άγιου βίου καί παραδείγματος 
του, έμόρφωσε και τδν χαρακτήρα τής γυναι- 
κός είς σταθερόν, γενναϊον και ήγεμονικόν. Διά 
τοΰτο μεταξύ των ηρώων τής πίστεως άνδοών, 
έχομεν και τάς ήρωίίας γυναίκας και παρθέ
νους, αί όποΐαι διά τοΰ βίου αύτών τοΰ μαρτυ
ρικού καί αγίου, άπέδειξαν ότι κατ’ ούδέν αί 
γυναίκες Απολείπονται ή Αστεροΰσι των Ανδρών 
κατά τήν αρετήν και τήν άνδρείαν· Μία τις 
τοιαύτη υπήρξε καί ή μακαρία μάρτυς Ίουλίττα.

Η ΔΕΣΠΟΙΝΑ

(Συνέχεια καί τέλος).
Η ΩΡΕΤΤΗ (τόν παρατηρεί είς τδ πρόσωπον 

και διαρρήγνυται εΐς γέλωτας) Μέ τί βλέμμα 
μέ παρατηρεί! Βλέμμα βούφου πρός τόν ήλιον.

Ο ΓΙΑΝΝΟΪΚΟΣ. Δέσποινα, έγώ είμαι ό βοΰ- 
φος 1 καί σείς είσθε ό ήλιος.

H ΩΡΕΤΤΗ (εΰ&υμως)· ’Ώ, μοΰ όμιλεΐς ώς 
ιππότης ήδη !

Ο ΓΙΑΝΝΟΪΚΟΣ (μέ τόλμην). Οί βοΰφοι καρ
φώνονται είς τάς δύρας ώς σημεϊον σοφίας καί 
άποφυγής κινδύνου. Καρφώσατε καί μένα είς 
τήν θύραν τοΰ δωματίου σας καί θά είμαι ο 
εύτυχέστερος των άνθρώπων.

Η ΩΡΕΤΓΗ. Μπά, όμιλεϊς καί άλληγορικώς !
Ο ΓΙΑΝΝΟΪΚΟΣ. Λέγω εκείνο, τό όποιον 

αισθάνεται ή καρδία μου, Δέσποινα.
(Ακούονται ήχοι οάλπιγγος μακρό&εν).·
Η ΩΡΕΤΙΉ (προσέχουσα εις τους ήχους). Ό 

κύριός μου Βερναβώ κυνηγά ένα λύκον με την 
άγέλην κυνων. ’Ακούσε, κραυγάζουν (Απο- 
τόμως) καί πού είναι τώρα αί θεραπαινίδες 
μου· (στρέφεται δεξιό&εν).

Ο ΓΙΑΝΝΟΪΚΟΣ (Ακολου&ών ταύτην μέ Ανα
πεπταμένος χεϊρας) Σάς παρακαλώ πάρτέ με 

μαζύ σας ό,τι θέλετε νά κάμνω. θά ήμαι 
πάντοτε πιστός σας, είς τήν έλαχίστην έπι- 
θυμίαν σας καί είς*'τόν θάνατον άκόμη πη
γαίνω.

II ΩΡΕΤΤΗ. Καί τί θέλεις νά σέ κάμω;
Ο ΓΙΑΝΝΟΪΚΟΣ (παρατηρών αυτήν Ικετευτι- 

κώς) Κάμετέ μου β,τι καλόν θέλετε.

—Δέσποινα, έγώ είμαι ό βοϋφος καί σείς ό ήλιος !
(*) Γλαυξ’ κουκουβάγια.
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Η ΩΡΕΤΤΗ (μέ γέλωτα) Θέλεις νά «έ πάρω 
ώς άρχιφροντιστην ή θησαυροφύλαζα ;

Ο ΓΙΑΝΝΟΓΚΟΣ (προσβαλλόμενος). Δέσποι
να μου!

Η ΩΡΕΤΤΗ. Υπηρέτησες ποτέ εϊς μεγάλο 
σπίτι, έδιοίκησες ποτέ ίππους ί κϋνας, ί έδί- 
δαξες ποτέ πτηνά;

Ο ΓΙΑΝΝΟΓΚΟΣ (κινεί την κεφαλήν),
Η ΩΡΕΤΤΗ. 'Ώστε δέν είμπορεϊς νά χρησι

μέυσες ούτε ώς φροντιστής, οΰτε ώς ταμίας, 
οΰτε ώ; έπιστάτης (Μετά μικραν διακοπήν). 
Τδν χειμώνα μέ τά κρύα και τούς πάγους, 
έχομεν είς τδ παλάτι άσματα, παίγνια, χο
ρούς, θεάματα καί τά τοιαΰτα. Γνωρίζεις τί
ποτε άπδ αυτά ή τουλάχιστον άλλο τι νά μάς 
διασκεδάζης;

Ο ΓΙΑΝΝΟΓΚΟΣ. Δέσποινα, έγώ δέν είμαι 
άνθρωπος τίς ευθυμίας και τοϋ σαλον^οΟ.

Η Ω’ΕΤΤΗ. Τότε γνωρίζεις νά προσποιήσαι 
άνθρώπους, ζώα καί τά τοιαΰτα.

Ο ΓΙΑΝΝΟΓΚΟΣ (ίν σπονδή). Μά έγώ είμαι 
τρελλός, Δέσποινα, δεν τδ ένόησες;

Η ΩΡΕΤΤΗ (Τδν παρατηρεί μετά προσοχής). 
Άλλά σύ δέν μοΰ φαίνεσαι έστερημένος νο0·

Ο ΓΙΑΝΝΟΓΚΟΣ. -Ύψωσα, Δέσποινα μου τήν 
κεφαλήν καί -είδα τόσον τδν ουρανόν, οπού 
έχασα τήν γήν. ’ΐδού ποιος είμαι.

Η ΩΡΕΤΤΗ. Σάν νά λέμε, χάνεσαι είς μά
ταια πράγματα.

Ο ΓΙΑΝΝΟΓΚΟΣ. Προσήλωσα ολην μου τήν 
προσοχήν με ολην μου τήν ψυχήν είς ίνα 
άστρον, τδ όποιον περνά τήν ώμορφιά χιλιά
δων άλλων.

11 ΩΡΕΤΤΗ, Ώ, "Ω, τοϋτο είναι πάρα πολύ·
Ο ΓΙΑΝΝΟΓΚΟΣ. Τίποτε άλλο δέν είμπορώ 

νά σκεφθώ παρά τδν ίερδν έρωτά μου.
Η. ΩΡΕΤΤΗ. ’Αληθώς τώρα βλέπω δέν έχεις 

μυαλό. Καί τί σκέπτεσαι λοιπόν νά κάμτις;
Ο ΓΙΑΝΝΟΓΚΟΣ. Φοβούμαι πολύ, μή γίνω 

ένοχλητικός, έάν είπω άλλο Tt.
Η ΩΡΕΤΤΗ. "Οχι, λέγε, διότι μ’ άρέσουν τά 

νέα αύτά πορίσματα.
Ο ΓΙΑΝΝΟΓΚΟΣ Μόλις νυκτώσγ άρχίζω νά 

περιπλανώμαι, παρατηρών τδν ούρανδν καί 
ψελλίζων. «Αγαπητόν μου άστέρι, βάλε δλη 
τή σκληρότητά σου καί κάμε με ν’ άπο- 
θάνω γρήγωρα. Άλλά μάθε, οτι αν καί μετά 
θάνατον άγαποϋν, δέν θά παύσω νά σέ λα
τρεύω.»

Η ΩΡΕΤΤΗ. Άπ’ αύτά δέν άκοΟνε τ’ άστέ- 
ρια, οΰτε φροντίζουν γιά σένα.

Ο ΓΙΑΝΝΟΓΚΟΣ. Καί μόλα ταϋτα αισθάνομαι, 
δτι κάποια γλυκύτης καί άνακούφισις μοϋ έρ
χεται άπ’ έκεϊ!

Η ΩΡΕΤΤΗ. Καί τί έλπίζεις; "Ισως είς κά
ποιαν άπόκρυφον νεκρομαντείαν;

Ο ΓΙΑΝΝΟΓΚΟΣ. Τό συμπέρασμα είναι νά 

τδ "δω καί πλησίον μου ώς τδ είδα τδ άγα- 
πητό μου άστέρι,- έδώ κοντά μου.

Η ΩΡΕΤΤΗ (γελωσα) Τί λέγεις; Καί πώς τδ 
κατωρθωσες)

Ο ΓΙΑΝΝΟΓΚΟΣ. Είδα έκείνην, ή όποία δι’ 
έμέ είναι περισσότερον άπδ άστέρι. (μέ τρυ
φερότητα) Τήν είδον, ναί, καί τήν βλέπω καί 
αισθάνομαι τόσην εύχαρίστησιν είς τήν καρ
δίαν, ώστε καί έγώ δέν ξεύρω που εύρίσκομαι 
ήδη καί τί λέγω.

Η ΩΡΕΤΤΗ (μέ ϋφος υπεροπτικόν καί μέ 
βλέμμα επιβλητικόν). Σκέψου καλά τί λέγεις.

Ο ΓΙΑΝΝΟΓΚΟΣ. Άκόμη μίαν μόνην λέξιν.
Η ΩΓΕΤΤΗ. Δέν έννοώ τήν άλληγορικήν σου 

ομιλίαν.
Ο ΓΙΑΝΝΟΓΚΟΣ. Θά ομιλήσω καί καθαρά, 

άκουσε.
Η ΩΡΕΤΤΗ Οΰτε λέζιν, αισθάνομαι ήδη άη- 

δίαν νά σέ άκοόω. (Όπισ&οχωρεΐ βήματά τινα 
και τω ρίπτει Sv νόμισμα). Πάρε αύτό, παρά- 
φρων, καί φύγε άπ’ έδώ.

Ο ΓΙΑΝΝΟΓΚΟΣ (θέτων τδν πόδα ίπι τον 
νομίσματος). Δέσποινα, ή νεότης είναι άνω- 
τερα τής βίας καί τών νόμων.

Π ΩΡΕΤΤΗ (μέ άγανάκτησιν) Γνωρίζω πόσον 
είναι τολμηροί καί οτι πολλάκις οί αύθάδεις 
πάράφρονες ύπέστησαν σκληράν τήν τιμωρίαν 
τών πράξεων των!

Ο ΓΙΑΝΝΟΓΚΟΣ. *Άς γίνρ καί τώρα έτσι. 
Μεταχειρισθήτε δλην τήν σκληρότητώ σας είς 
έμέ, διατάζατε νά μέ βασανίσουν, θανατώ
σατε με.

Η ΩΡΕΤΤΗ. Βάλε μίαν εικόνα άπδ κερί, 
όμόίαν μέ τδ άνάστημά σου έμπροσθεν τοϋ 
Άγ· Νικολάου, διά τήν χάριν δπου σοϋ κά- 
μνω χαρίζουσα τήν ζωήν σου. Καί μή· σέ ζα- 
ναίδω πλέον έμπροσθεν μου.

Ο ΓΙΑΝΝΟΓΚΟΣ (μέ οδυνηρόν φωνήν). Ευ
χαριστώ διά τήν γενναιότητά σας ! Μοϋ δί
δεις ήδη μίαν καλήν μαχαιριάν είς τήν καρδίαν.

Η ΩΡΕΤΤΗ (μέ δργήν νπερήφανον) ' Χώσου 
άπ’ έδώ ελεεινόν πλάσμα, μοϋ παρά έφορτώ- 
θης (Ύψοΐ τους ωμούς καί στρέφεται Αριστε
ρόθεν.

Ο ΓΙΑΝΝΟΓΚΟΣ (Μέ τους οφθαλμούς άστρά 
πτοντας και έξω φρένων) Κατηραμένη νά ήνε 
ή ώρα, οπού σέ είδα, Δέσποινα, άλλά χαμέ
νος καί χαμένος, θά σέ φιλήσω (τήν Ακολου
θεί, ένώ αϋτη φεύγει καί καταφθάνων αύτήν, 
τήν συλλαμβάνει Ισχνρως είς τός χεΐρας του 
καί τήν καταφιλεΐ είς τδν λαιμόν).

Η ΩΡΕΤΤΗ (Εκβάλλει ύφίστην κραυγήν).
Ο ΓΙΑΝΝΟΓΚΟΣ (τήν άφίνει καϊ φεύγει δε- 

ξιόθεν).
Η ΩΡΕΤΤΗ (ίξακολονθεΐ περιστρεφόμενη και 

κραυγάζουσα) Βοήθεια! Βοήθεια!... τδν κα- 
κοΰργον... τύν κακοΟργον... βλέπει ίρχόμενον 
τδν σύζυγόν της, οτε σιωπά καί προσποιείται).

Εισέρχεται ό Μέσερ Βερναβώ μέ στολήν κυ
νηγού, μέ άνεγερμένας περισκελίδας, φέρων 
πηλίκιον, βραχύ χιτώνίον, σπάθην είς την 
όσφύν, κεράτιον έξ έλεφαντόδοντος καί μαστι
γών άνά χεϊρας.

Η ΩΡΕΤΤΗ. Κύριε καί δέσποτά μου, καλώς 
ωοισας.

Ο ΒΕΡΝΑΒΩ (μέ τήν συνήθη αύτω ήρεμίαν 
καί γλυκύτητα) "ΙΙκουσα τήν φωνήν σου, άγα- 
πητή μου Δέσποινα. Διατί έκάλεις βοήθειαν, 
τί σοί συνέβη;

Η ΩΡΕΤΤΗ (τρέμονσα). Άνάνδρως καί άναι- 
δώς προσεβλήθην !

Ο ΒΕΡΝΑΒΩ. Πώς τοϋτο ; παρά τίνος;
Η ΩΡΕΤΤΗ. ’Ενώ άνεζήτουν τδ γεράκι μου, 

τδ όποιον περιεπλανήθη έδώ είς τό δάσος, είς 
νέος χωρικός κακής προαιρέσεως καί συμπε
ριφοράς....

Ο ΒΕΡΝΑΒΩ. Τί σοϋ έκαμε ;
Η ΩΡΕΤΤΗ. Μοί έπετέθη, μέ ήγγισε.
Ο BEPNABQ. Καί δέν ήμύνθης;
Η ΩΡΕΤΤΗ. Έφέρθη προδοτικώς, άπίστως.
Ο BEPNABQ. Καί έξήσκησε βίαν έπί σοΰ;
II ΩΡΕΤΤΗ. Μέ έφίλησεν!
Ο ΒΕΡΝΑΒΩ Σέ έφίλησε, τδν άθλιον! καί 

ποϋ ; είς τά χείλη είς τάς παρειάς.
H ΩΡΕΤΤΗ. Όχι, είς τδν λαιμόν καί αισθά

νομαι άκόμη τήν φλόγα τής κνίδης.
Ο ΒΕΡΝΑΒΩ Καί που είνε; ποΟ κρύπτεται;
Η ΩΡΕΤΤΗ. Έξηφανίσθη αμέσως.
Ο ΒΕΡΝΑΒΩ (Μετά μικρόν σκέψιν).· Δέ

σποινα, συμφέρει ν’ άποσιωπήσωμεν τδ πράγ
μα. Οΰτω θ’ άποφύγωμεν τήν εντροπήν, ένώ 
δν διαδοθώ, τρέχομεν τόν κίνδυνον τής αι
σχύνης.

Η ΩΡΕΤΤΗ. ’Αγαπητέ σύζυγε, ήμείς ναί, 
δυνάμεθα ν’ άποσιωπήσωμεν τδ πράγμα, άλλά 
τίς μάς έγγυάταιδιά τδν υβριστήν; "Ο,τι τρεις 
γνωρίζουν, δλοι θά τδ μάθουν· έγώ επιμένω 
είς τήν άμεσον καί πλήρη ίκανοποίησιν.

Ο ΒΕΡΝΑΒΩ. Καλά, τιμωρία λοιπόν πλήρης, 
άμεσο; καί αυστηρά. Αί δεύτεραι σκέψεις είναι 
πάντοτε καλήτεραι.

ΉΖινέβρακαΙ ή Κωνστάντζα προσέρχονται.
Η ΖΙΝΕΒΡΛ. Τί κρίμα, Δέσποινα, τδ ώρζΐον 

σας πτηνόν έχώθη.
Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΖΑ. ’Ελάχιστοι έλπίδες νά έπα- 

νευρεθή!
Ο ΒΕΡΝΑΒΩ. Ήσυχεϊτε. "Εχομεν άλλην 

φροντίδα τώρα, (και καλεΐ δια τοΰ κέρατός τον)
(’Αριστερόθεν προσέρχονται μετ’ ού πολύ ο 

Μαχαιρούφας καί μερικοί άλλοι κυνηγοί καί 
ακόλουθοι, σπεύσαντες είς τήν πρόσκλησιν).

Ο ΒΕΡΝΑΒΩ. "Ελθετε άγαπητοί. Ήδη θ’άλ- 
λάξωμεν τδ κυνήγιον. Είς αισχρός, ελεεινός 
άνθρωπος έκλεψε τδν ίέρακα τής Κυρίας σας. 
Τρέζατε παντοϋ είς τδ δάσος καί είς τά μάλ
λον άπόκρυφα αύτου μέρη, συλλάβετέ τον καϊ 

δέσατέ τον. Βάλλετε είς τδ στόμα του φίμω- 
τρδν νά μή δύναται νά. έκβάλη λέξιν καί φέ- 
ρετέ μου τον έδώ αμέσως.

Ο ΜΑΧΑ1ΡΟΓΦΑΣ. ‘βρίσατε άπδ τώρα την 
ποινήν του. Μετ’ όλίγον θά τδν έχετε έδώ.

Οί ΚΓΝΗΓΟΙ. .Θά σάς τδν φέρωμεν δεμένον. 
Ο ΒΕΡΝΑΒΩ. Καλά. Μή χάνετε καιρόν.
(Ό Μαχαιρούφας μετά τών συντρόφων του 

άπέρχονται τρέχοντες. Ό Βερναβώ βαδίζει 
τήδε κακεΐσε σκεπτόμενος. Ή Ώρετη ίσταται 
κατά μέρος μετά τών δεσποινίδων άκολούθων 
της. Είτα προσέρχονται περίεργοι καί πεφοβι- 
σμένοι οί χωρικοί Γαίριότος, Μαζέτος, καί ή 
ΙΙινούτσα καί ή Μιγγίνα καί μετ* όλίγον ό 
λευκοφορεμένος μοναχός, οστις άφοϋ έπί τινα 
λεπτά ιδιαιτέρως συνωμίλησε μετά τοΰ Μα- 
ζέκου, έπλησίασε καί έχαιρέτισε τούς μεγι
στάνας).

Ο ΒΕΡΝΑΒΩ. Καλή μέρα, σεβάσμιε,
Ο ΜΟΝΑΧΟΣ. Ό Θεός μεθ’ ήμών, καλέ μου 

Κύριε. Έρχομαι έκ τής συλλογής χόρτων διά 
τήν ίατρείαν τοΰ σώματος. Άλλά δχι καί το 
μέσον τής σωτηρίας τής ψυχής. Έμ-αθον, δτι 
κατεδικάσατε ένα νέον....

Ο ΒΕΡΝΑΒΩ (ύφωνων τους ωμούς). Ώ, τδ 
σπουδαΐον πρόσωπόν ! Μήπως ένομίσατε, οτι 
ποόκειται διά τδν κόμητα δέ Καστιλιόνε ή τδν 
δοΟκα τής Βαυαρίας ;

Ο ΜΟΝΑΧΟΣ. Είναι καί αύτός χριστιανός καί 
τέκνον τοΰ Θεοϋ!

Ο ΒΕΡΝΑΒΩ. Πρόκειται περί ενός νέου χυ
δαίου, λωποδύτου καί του αισχρότατου είδους.

Ο ΜΟΝΑΧΟΣ. Καί τί σάς έκλεψε;
Ο ΒΕΡΝΑΒΩ. Ένα θαυμώσιον ίέρακα.
Ο ΜΟΝΑΧΟΣ. Μεγιστάν, ή ποινή, νομίζω, 

πρέπει νά ήνε έν Γσγ μοίρ^ προς τδ έγκλημα.
Ο ΒΕΡΝΑΒΩ. Καλή τή πίστει είσθε είς άγα- 

θδς άνθρωπος, άλλά δέν γνωρίζετε, οτι ό ιέ
ραξ είναι αύτό τδ σήμα τής εύγενείας καί τής 
ιπποσύνης;

Ο ΜΟΚΑΧΟΣ. Ό άρχαΐος νόμος λέγει, δτι 
δστις κλέπτει ένα· ίέρακα, έάν δύναται πλη
ρώνει δέκα άργυρά σόλδια, τά όποια ίσοδυνα- 
μοΰν προς τδ τέταρτον τοΟ χρυσοΟ σολδίου. 
Έάν δέν δύναται, ύπόκειται είς δέκα ούγγιών 
τσιμπήματος είς τδ στήθος, έκ μέρους τοΰ 
όρνεου.

Ο ΒΕΡΝΑΒΩ. Ό Βασιλεύς Φίλιππος τοϋ Βα- 
λούκ άπωλέσας ένα ίέρακα, διεκήρυξεν είς 
ολον τδ βασίλειόν του, δτι δστις τφ παρουσιά
σει αύτόν, θά έλάμβανε παρ’ αύτοΰ 200 φρ. 
καί δστις δέν ήθελε νά τδν παρουσιάσγ, θά 
έφυλακίζετο.

Η ΩΡΕΤΤΗ (συγκινηθεισα δι’ αίφνιδίουμετά
νοιας, άποσπαται εκ των θεραπενίδων αύτής 
καϊ πλησιάζει τδν μοναχόν). Καλέ μου πάτερ, 
θά σάς άναγγείλω έν πράγμα τόσον μυστικόν, 
τδ οποίον ούδείς πρέπει νά γνωρίζγ ή ήμεϊς 
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καν σεϊς (χαμηλή rg φωνή), *0 νέος αυ
τός έπραξε τόσον ,αίσχράν καί έπαίσχυν- 
τον πράξιν,ήν δέν δύναμαινά ύποφέρω.

Ο ΜΟΝΑΧΟΣ. "Ωστε ήτο ύβρις, όχι 
κλοπή. Συνεπώς πρόκειται περί έκδι- 
κήσεως, ούχι τιμωρίας.

Η ΩΡΕΓΓΗ.Δεν γνωρίζω πόσον γλυ
κεία είνε 'ή έκδίκησις,εκτός τήςύβρεως, 
ήν λαμβάνει ό προσβαλλόμενος.

Ο ΒΕΡΝΑΒΩ. Και έγώ σάς λέγω, 
βτι τον ζατεδίκασα !

Ο ΜΟΝΑΧΟΣ. Καταδίκη άνευ δικαιοσύνης !
Ο ΒΕΡΝΑΒΩ. Σεβάσμιε μοναχέ, μήν άνη - 

συχεϊτε, Αφήσατε είς έμέ νά του .δώσω δ,τι 
Αξίζει.

Η ΩΡΡΕΤΗ Μοί προσήψε τοιαύτην αισχύ
νην, ήν δέν δύναμαι νά ύποφέρω.

Ο ΜΟΝΑΧΟΣ. Δέν δύνασθε νά τήν ύποφέ- 
ρετε Και διατι ; Άλλοίμονον είς εκείνον, 
δστις δέν δύναται νά ύπομένρ ! θά όφείλγ νά 
ΰποφεργι κατόπιν. "Οστις υποφέρει, εύρίσκεται 
έπί τής όδοΰ τής ειρήνης, τής χριστιανικής 
ειρήνης, τής νικηφόρου ειρήνης. 'Αλλοτε έμά- 
χοντο μετά μίσους κατά τοΰ μίσους,μετά προσ
βολής κατά τής προσβολής, μετά κακίας κατά 
τόΰ κακοΰ. Αλλά μετά τήν έλευσιν τοϋ Σω- 
τήρος είς τήν γήν, έπήλθε νέος τρόπος έπα- 
νορθώσεως καί ίκανοποιήσεως, οστις συνίστα
ται, είς τήν νίκην τοΰ μίσους διά τής αγάπης, 
τής ύβρεως διά τής συγγνώμης, του κακοΰ διά 
τοΰ καλοϋ. Άναμνησθήτε, βτι πάντες θ&ττον 
ή βραδιού θ’ άποθάνωμεν. Μή ριψοκινδυνεύσω- 
μεν λοιπόν ν’ άποθάνωμεν ώς λυσσαλέοι κΰνες. 
‘Υψώσατε τούς οφθαλμούς εκεί είς τήν ούρα- 
νίαν ήμών κατοικίαν. Βαδίσωμεν όλονέν πρός 
τά έκεϊ, μή χειροτερεύομεν τήν πορείαν μας.

(’Ακούονται φωναι και συγκεχυμένος θόρυ
βος— ’Εμπρός κακούργε, λωποδύτα, άνανδρε) !

Ο ΜΟΝΑΧΟΣ, (Αποσύρεται ολίγον μακράν ίνα 
βλέπη κάλλιον τό Αποβησόμενον).

Η ΩΡΕΤΤΗ (Διατελεΐ Ακίνητος, ήσυχος. σκυ
θρωπή και σκεπτική).
Ο ΒΕΡΝΑΒΩ. (πρός τους χωρικούς)- Παραμερί
σατε ! κάμετε τόπον, Απ’ εκεί, άπ’ έκεΓ

(Ό Μοχάιρούφας, οί κυνηγοί καί οί Ακό
λουθοι προσέρχονται έν άλλαλλαγμοϊς και θρι- 
άμβω έν μέσφ αύτών έχοντες δεδεμένον τόν 
ΓιαννοΟκον δλως τεταραγμένον καί λυσίκομον, 
ώχρόν καί τδ στόμα 
νον διά δέματος.)

Ο ΜΑΧΑΙΡΟΓΦΑΣ. Παραμερήσατε. Ιδού 
αυτός !

ΟΙ ΚΓΝΗΓΟΙ κτλ. Θανατωθήτω, θανατω- 
θήτω !

ΟΒΕΡΝΑΒΩ. Δέσατέ τουτάς χείρας όπισθεν. 
ΕΙΣ ΚΓΝΙΙΓΟΣ Δέν υπάρχει σχοινίον.
Ο ΒΕΡΝΑΒΩ Πάρετε μίαν ζώνην. 
Ο ΓΑΒΡΙΟΤΟΣ. Λάβετε τήν ’δική μου.

σφιγκτα περικεκαλυμμε-

Παραμελήσατε ! 'Ιδού αύτός !

0 ΒΕΡΝΑΒΩ. Πάρετε έναν ιμάντα καί κά
μετε ένα βρόγχον άνωθι, περάσατε είς τόν λαι
μόν καί κρεμάσατέ τον είς ένα δένδρον.

ΕΙΣ ΚΓΝΗΓΟΣ. Λείπει ή κλίμαξ.
ΒΕΡΝΑΒΩ. (ΕΙς τόν Μαζέτον). Πήγαινε νά 

φεργς μίαν άπό τό πλησιέστερον οίκημα.
Ο ΜΑΖΕΤΟΣ (τρέχει εν σπουδή).
Ο ΜΟΝΑΧΟΣ (ερχόμενος έμπροσθέν των.) 

Εγω θά κάμω τήν έτοιμοθάνατον δέησιν καί 
θά συστήσω τήν ψυχήν αύτοΰ είς τον Θεόν, 
θα τον ικετεύσω δέ νά τόν συγχωρήστ), διότι 
ίσως Αποθνήσκει Αθώος· (πρός τόν Μαχαιρού- 
φαν). ΤΗτο κρυμμένος ; πώς τόν ηύρατε ;

Ο ΜΑΧΑΙΡΟΓΦΑΣ. Έξηπλωμένος έπι τοϋ 
Αγροΰ, εκεί κάτω.

Ο ΜΟΝΑΧΟΣ. Έπεχείρησε νά δραπετεύσγ ;
Ο ΜΑΧΑΙΡΟΓΦΑΣ. Όχι.
Ο ΜΟΝΑΧΟΣ. Καί τι έκαμνε J
Ο ΜΑΧΑΙΡΟΓΦΑΣ. Τίποτε.
Ο ΜΟΝΑΧΟΣ. Είσθε βέβαιοι οτι δέν συνε- 

λάβατε αύτόν έγκληματοΰντα)
Ο ΜΑΧΑΙΡΟΓΦΑΣ. Είχε τό πρόσωπον τετα- 

ραγμενον καί πληγωμένας τάς χείρας.
Ο ΒΕΡΝΙΒΩ. Σεβάσμιε πάτερ, ή θά κάμετε 

την όεησίν σας ή νά φύγετε.
Ο ΜΟΝΑΧΟΣ (τω Αφαιρεϊ έπιτηδείως τό πε

ρίζωμα τον Γιαννούκον καϊ Απωθεί αύτόν έμ
προσθεν τήν Ώρέττης.) Δέσποινα, έν όνόματι 
τοϋ Θεοΰ, βοηθήσατε με νά μήν Αποθάνγ αδί
κως, παρετηρήσατε : ’Αναγνωρίζετε πλέον τόν 
άνθρωπον, ον ήδη έγνωρίσατε Απ’ ευθείας ή 
διά τίνος σημείου )

Η ΩΡΕΤΤΗ (μένει Ακίνητος, άφωνος και ψυ
χρά ώς μάρμαρον).

Ο ΜΟΝΑΧΟΣ. Δέν λυγίζετε τήν μεγαλοπρέ
πειαν πρός δόξαν υμών. Ένίσχυθήτε διά τής 
φιλανθρωπίας καί τοΰ οίκτου. Ό οίκτος Αρμό
ζει εΐς τούς μεγάλους, αί ύβρεις είς τούς Αντί
παλους, τούς εχθρούς, Δέσποινα, συλλογισθεϊτε 
τον Θεόν καί τήν εύσπλαχνίαν.

Η ΩΡΕΤΤΗ. (Διατελεϊ έτι έπ’ δλίγον έν έκ- 
στάσει, είτα καταβάλλονσα προσπάθειαν, στρέ
φει τά βλέμματα πρός τόν Γιαννούκον).

Ο ΜΟΝΑΧΟΣ (άδημόνως) λοιπόν ήδη, πα- 
ρατηρησατέ τον καλώς, Ατενώς : τόν Αναγνω
ρίζετε πλέον ;

Η ΩΡΕΤΤΗ. (Αποφασισμένη μΐ φωνήν υψη
λήν καϊ θετικήν). Όχι.

Ο ΓΙΑΝΝΟΓΚΟΣ. (γονυπετει πρό των ποδών 
τής Ώρέττης και τή φιλέΐ τό κράσπεδο? τής 
έσθήτος).

Ο ΜΟΝΑΧΟΣ, (ύψοϊ τούς οφθαλμούς καϊ τάς 
χείρας πρός τόν ούρανόν.)

(Έπακολουθοΰσι ψίθυροι εκφωνήσεις καί 
κινήσεις διάφοροι. Οί χωρικοί προχωροΰσι. Είς 
έν δέ νεϋμα τοϋ Βερναβώ οί κυνηγοί καί οί 
θεράπονες ρίπτονται έπ’ αύτών καί τούς άπο 
θοϋσι διά τών μαστηγίων αύτών).

(Έκ τοΰ ’Ιταλικού)
Φ. ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ

ΑΝΘΟΣ - ΝΕΦΟΣ

«Άνθος τι κατατρυχόαενον ύπό δίψηςκαί ΐδόν 
άνωθεν αύτοΰ νέφος τι όμβρων διερχόμενον, 
έζήτησε παρ’ αύτοΰ ολίγον ύδωρ νά πίγ, 
Αλλά τό Νέφος ύπερηφάνως παρήλθε μηδ’ 
ελάχιστης προσοχής άξιώσαν καί ούτω τό 
άνθος λειποψυχήσαν έκ τής δίψης έξέπνευσε». 
Το είρημένον τοΰτο φαίνεται βέβαια, ότι 

έστί μϋθος. Οί μΰθοι άπαντες λεγόμενοι έπί 
πάντων τών έπί τής γής εμψύχων τε, Αψύχων, 

'λογικών ή Αλόγων, κινητών ή Ακινήτων, μι
κρών ή μεγάλων, πεζών, πτηνών, νηκτών, 
ερπετών, έχουσιν, ώς γνωστόν, παραβολικήν 
ή Αλληγορικήν σημασίαν: Αναφέρονται πάντες 
έν γένει είς τόν άνθρωπον, τόν βασιλέα αύτόν 
τής κτίσεως, δστις, καίτοι ύπερέχει πάντων 
τών δημιουργημάτων κατά τήν φρόνησιν καί 
τά λοιπά προτερήματα, ύπερέχει ούχ ήττον 
τούτων και κατά τήν άφροσύνην καί τά λοιπά 
αύτών ελαττώματα.

Μνείαν αύτών ό Άγ. ’Ιωάννης ό Χρυσόστο
μος ποιούμενος λέγει : «Άνθρωπος έν τιμί) 
ών ού συνήκε· παρά συνεβλήθη τοϊς κτήνεσι 
τοϊς Ανοήτοις καί ώμοιώθη αύτοΐς: σκιρτ# μέν 
ώς ταΰρος, λακτίζει δέ ώς όνος, μνησικακεΐ 
δέ ώς κάμηλος καί γαστριμαργεΐ μέν ώς άρ
κτος, αρπάζει δέ ώς λύκος, πλήττει δέ ώς σκό
ρπιός, ύπουλος δέ έστίν ώς άλώπηξ, χρεμετί
ζει δέ έπί γυναιξίν, ώς ίππος θηλυμανής.»

Άπαντες λοιπόν οί μΰθοι προτίθενται τήν 
διόρθωσιν καί Απαλλαγήν τοΰ Ανθρώπου έκ 
τών κακών αύτοΰ τούτων ελαττωμάτων. Είς 
αύτό δέ τοΰτο άφορ<£ καί ό ρηθείς τοΰ άνθους 
και τοΰ νέφους μϋθος. ‘Υπενθυμίζει είς ήμάς 
ό μϋθος οδτος, ότι ούδέν περιττόν ή άσκοπον 
έν τφ κόσμφ τούτφ, ούδ’ αύθύπαρκτον και 
αύθυπόστατόν τι ύπάρχει· τά πάντα άπό Θεοΰ 
έρχεται και είς τόν Θεόν άπεισιν, έλεγον κα| 

οί ήμέτεροι πρόγονοι καί δ,τι σχετικώς καλόν 
έχομεν άνωθεν έστί .καταβαΐνον. Ούδείς γάρ’ 
λεγει τό Εύαγγέλιον, δύναται προσθεΐναι πή’ 
χυν ενα έπί τήν ήλικίαν αύτοΰ ή μίαν τρίχα 
ποιήσαι λευκήν ήμέλαιναν καί Ανευ έμοΰ ποι
ήσετε ούδέν. Άναμιμνήσκει ημάς ώσαυτως, 
δτι ή Φύσις άπασα ομοιάζει πρός μεγίστην 
τινά μηχανήν καί ήμεϊς πρός τά διάφορα ταύ- 
τις όργανα μέγιστα τε καί έλάχιστα καί δ,τι 
Αναλογίαν καί σύνδεσιν αύτά πρός έκείνην 
έχουσι, τήν αύτήν καί ημείς πρός ταύτην δέον 
επίσης νά έχω^,εν. Βασιλείς καί στρατιώται, 
πλούσιοι καί πενητες, μικροί τε καί μεγάλοι, 
όφείλομεν πάντες, ν’ Αγαπώμεν καί συνυπο- 
στηρ.ίζωμεν, ίνα τοΰ Χριστοΰ τόν Νόμον άνα- 
πληρώσωμεν. «Άλλήλων τά βάρη βαστάζετε 
καί ούτως Αναπληρώσετε τόν Νόμον τοΰ θεοΰ» 
Διότι άλλως, τότε μόνον θά οίκοδομήσωμεν 
έπί τής πέτρας καί ούχι έπί τής άμμου καί 
τότε μόνον θά είσέλθωμεν κατά τό Αψευδές 
τό Κυρίου λόγιον είς τήν βασιλείαν τών Ού- 
ρανών. «Ού πας δ λέγων με Κύριε, Κύριε, εί- 
σελεύσεται είς τήν βασιλείαν τών Ουρανών, 
άλλ ’ ό ποιών τό θέλημα τοϋ πατρός μου, τοϋ 
έν τοϊς Ούρανοϊς.»

Έν τφ μύθφ τούτφ φαίνεται, δτι τό άνθος 
καί τό νέφος είχον μέν Αμφότερα προορισμόν, 
άλλ* ούδέτερον αύτόν έξετέλεσε : προορισμός 
τοΰ άνθους ήτο νά κοσμν) καί έξωρα'ίζη τήν 
Φύσιν, νά τέρπη τοϋ άνθρώπου τήν δρασιν καί 
τήν όσφρησιν αύτοΰ νά ήδύνν), φαρμ.ακοποιού- 
μενον νά χρησιμοποιήται είς πολλάς αύτοΰ 
Ασθένειας καί έν γένει διά τών ιδιοτήτων αύ
τοΰ ού μόνον είς τήν ύγίειαν καί διατήρησιν 
τής ζωής αύτοΰ νά συντελί), Αλλά καί είς τήν 
Ανάπτυξιν τοΰ πνεύματος καί τής καρδίας τήν 
μόρφωσιν τά μέγιστα νά συμβάλη. Τοΰ δέ 
νέφους προορισμός έν τή περιπτώσει ταυτγιήτο 
νά ζωογονήση τό άνθος διά τοΰ αύτοΰ υδατος 
καί τής σκεπής καί παντοιοτρόπως νά συντε- 
λέσγι είς τήν διατήρησιν τής ζωής αύτοΰ. Καί 
έπειδή ό τοΰ άνθους προορισμός έξήρτητο έκ 
τοΰ προορισμού τοΰ νέφους,· τό δέ νέφος παρέβη 
τόν έαυτοϋ, φυσικά άπωλέσθη καί ό τοΰί άν
θους. Τό αύτό δυστυχώς καί παρ’ άνθρώποις 
συμβαίνει. Πολλάκις μικροί καί Αδύνατοι φαι- 
νομενικώς, μεγάλοι δέ καί ισχυροί πραγματι- 
κώς άπόλλυνται μή εύρίσκοντες παρά τοϊς άρ- 
μοδίοιςτήν προσήκουσαν Αρωγήν καί άντίληψιν.

Π. ΚΤΠΡ1ΑΝΙΔΗ3·

ν X * *
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ΗΘΕΛΑ

Ήθελα νά ’ξέρα τί σκέψι χάνεις 
όταν μέ βλέπεις χαί μοΰ γελάς 

χαί ή χαρδούλα σου τί λέει γιά μένα 
όταν σιμά μου κρυφοπερνδς !

Τάχα- · είναι όμοια ή σκέψι έχείνη
μ’ αύτά ποΰ αισθάνομαι μες τή καρδιά 

ποΰ δταν μοΰ δείνης κρυφό ένα βλέμμα
τάφο μ’ Ανοίγεις, σκληρέ φονιά; !!

Ζάκυν&ος
κτηκοζ ΧΑΛΟϊΤΧΗΧ

■ ■ ι '

ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΙΘΕΡΙΩΝ ΝΕΚΡΟΝ

Αναδημοσιεύομε»· τδ τρίτον τετράστιχον τον ίν τφ 
προηγουμίνφ τενχιι ποιήματος τής Κυρίας Σοφίας 01- κονομίδου, ώς δημοσαυόίντος ίοφαλμένο>ς :

Και τώρα κείτςσαι στη γή Mi δάφνη σκεπασμένος Kai μι λουλούδι' Αμάραντα 
δ τάφος σου πλεγμίνος.

«-Ηδ®®? «SSi-»

ΚΟΥΡΑΓΙΟ

“Εχε κουράγιο Κόρη μου. 
Καί της ζ(Οής τό χρόνο, · 

Κανείς στο κόσμο δέν πέρνα 
χωρίς κανόνα πόνο.

“Ετσ' εϊν' ό ψεύτικος ντουνιάς. 
Κυττάς άλλου νά κλαϊνε,

Κι’ άλλου μέ χάρι περισσή, 
Τά πλούτη τους νά λένε.

Κι' αΰτοί ποΰ πλούτη ίχουνε 
Κα! άπολαύσεις μόνο,

“Εχουνε χίλιες δυό φορές, 
Γιά σύντροφο τόν πόνο.

Πάντα σ' αύτόνε τό ντουνιά, 
Κοντοζυγώνει ό Πόνος.

Πόνους και Φλίψες μια φορά, 
θέ νά τάσβύσηδ Χρόνος!

Δευκωσί? · ΠΟΛ. Α. κγπριανιδης:

■♦φ—κιι»» ■»

ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ
ΓΡΗΓ. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ

Διευθυντοϋ τοϋ «Έκκλησ- Φάρου» κα!
του «Πανταίνοο»

Ό Διευθυντής τοΰ «Έκκλησ-, Φάρου» καί τοΰ

• ■iv.nui.vvv’ «Λεςανορειας κ. ■ ρηγοριος ιιαπαμη- 
χαήλ έδημοσίευσε κατ’ αύτάς βιβλίον είςδκρον έν- 
διαφέρον ύπδ τόν ανωτέρω τίτλον. Έν αύτώ έκτί- 

θενιαι τά διάφορα εϊδη τών περιεργοτάτων Πνευ- 

ματιστικών πειραμάτων, ή ιστορία τοΰ Πνευματι

σμού, ή έρμηνεία τών φαινομένων του καί ή φιλο

σοφία του. Τδ σύστημα τοϋ Πνευματισμού μετά 

ταΰτα Αναλύεται, μετά δέ τήν φιλοσοφικήν του έξέ- 
τασιν άντιπαραβάλλεται πρδς τδν Χριστιανισμόν 

καί δρίζεται ποια εϊνε ή Οέσις τοΰ Πνευματισμού 
απέναντι τοϋ Χριστιανισμού· Τό σύγγραμα τοΰτο, 
άποτελούμενον έκ σελίδων 172, είναι τδ πρώτον 

ελληνιστί δημοσιευόμενον συστηματικόν περί Πνευ · 
ματισμοΰ δημοσίευμα, πληρέστατα διαφωτίζον τόν 

Αναγνώστην έπί τών πνευματιστικών ζητημάτων 
καί Αποτελούν κατ’ έζοχήν τερπνόν καϊ διδακτικόν 
Ανάγνωσμα διά πάντα φιλαναγνώστην χαί φιλομαθή.

Εύρίοκεται παρά τφ συγγράφει (Diretion du 

«Phare Ecclesistique», Alexandrie Rue Cessi Pa

cha 10) ή έν Πατριαρχικφ Τυπογραφείφ, Τιμαται 

δέ φρ. 8,ίΌ-

Φ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Έξεδόβη καί πωλείται είς τδ κατάστηθα 

«ΜΟΥΣΙΚΗ» 13—15 Στοά ’Αρσάκειου.

ΠΡΟ ΤίΙΝ 2 KAHPflZFaN
ΤΩΝ 150,000 ΔΡΑΧ-

τής 24 Σεπτεμβρίου καί τής 1ης Νοεμβρίου

ΠΡΟΜΗΘΕΥΘΗΤΕ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΑ Ι ΚΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑΝ
Τά νέα ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΑ τή; ’Εθνική; Τραπέζη;

Έπί προκαταβολή Δραχ. 16.


