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πολλοί έκ τών ήμετέρων άνα- 

ζ^-ίί γνωστών άμφιβάλλουν έτι περί τών 
πνευματιστικών φαινομένων καί τής 
άθανασίας τοΰ άνθρώπου, άρχόμεθα 

άπδ σήμερον δημοσιεύοντες σειράν πραγμα
τειών πεοι τής ύποστάσεως αύτοΰ ύπό έπο- 
ψιν υλικήν καί πνευματικήν, κατά τάς γνω- 
στάς μέχρι τοΰδε προόδους τής φιλοσοφίας καί 
τών θετικών έπιστημών, ώς καί έκ προσφάτων 
έμμεσων άνακοινώσεων σοβαρών πνευμάτων.

Ποία ή προέλευσις τοΰ άνθρώπου ;
. Οί μέν ύλισταί λέγουσιν, δτι έκ τής ΰλης 
άπ’ εύθείας προέρχεται, χωρίς νά καθορίζωσι 
σαφώς καί έπιστημονιχώς διά πειστικών καίάκα- 
ταμαχήτων έπιχειρημάτων, ώς ή σοβαρότης τοΰ 
θέματος άπαιτεί, τήν προέλευσίν του ταύτην τό 
πώς δηλαδή έκ τής ΰλης δύναται νά προέλθη 
κρίσις, βούλησις καί σκέψις, ήτοι πνεΰμα καί 
πώς, ένφ άλλοι ύλισταί παραδέχονται τήν συνέ- 
χισιν τούτου, ήτοι τήν άθανασίαν τοΰ οΰτω πως 
άπορρεύσαντος πνεύματος, δέν δύνανται ν’ άπο· 
δείξωσιν, πώς είναι δυνατόν νά λάβη άρχήν 
πράγμά τι άνύπαρκτον καί νά γίνη έν ταύτω 
άθάνατον. Έκλαμβάνουσι τήν δημιουργίαν τοΰ 
πνεύματος ώς κατασκεύασμά τι υλικόν, δίκην 
πηλίνου πινακίου.

Οί δέ πνευματισταί άποδέχονται τήν ίναρ- 
χον καταγωγήν τοϋ πνεύματος, τής έν γένει 
δηλ. πνευματικής ύποστάσεως, ώς καί τής ΰλης 
ώς άπανταχοΰ εύρισκομένης καί συνεπώς τήν 
μεταβολήν τής ιδιωτικής ύποστάσεως άμφοεέ- 
ρων, τής τε ύλης, είτε διαλελυμένης έν μορίοις 
οΰσης, είτε έν ένωτική καταστάσει καί τής 
πνευματικής ίδιότητος, είτε έν άνθρωπίνφ δργα- 
νισμφ εύρισκομένης νΰν ή πρότερον, είτε έν 
έλευθέρα καταστάσει έντελώς πνευματική δια- 
τελούσης ήδη ή καί πρό μυριάδων έτών, κτλ.

'Ο άνθρωπος λοιπόν άποτελεϊται είτε έκ σώ
ματος μόνον, ΰλης άποκλειστικώς ουσιαστικής, 
ήτις έν συνδυασμφ μετ’ αϊθερος παράγει τήν ζωήν 
καί τό πνεΰμα του, άτινα πάντα διαλύονται είς 
τά έξ ών συνετέθησαν, μετά θάνατον, είτε άπο- 
τελείται έξ ΰλης καί πνεύματος, άτινα προϋπήρ- 
χον πρό τοΰ συνδυασθώσιν εις άνθρωπον καί θά 
ύπάρχουν μετά τον θάνατόν του, άφοΰ είναι 
άθάνατα άμφότερα καί θά άποτελέσουν νέαν 
πολλάκις ζωήν εις τό μέλλον διά σκοπόν άπα- 
ραίτητον τής λειτουργίας τοΰ σύμπαντος, ον 

είσέτι δέν κατωρθώσαμεν ν’ άνακαλύψωμεν, 
άλλ’δστις σκοπός δέν θά βραδύνη ν’άποκα- 
λυφθή ήμΐν, διότι όλονέν ό άνθρωπος διά παν- 
τοίων μέσων καταγίνεται νά λύση ίο προαιώ- 
νιον τοΰτο αίνιγμα τής ζωής.

Άλλά διατί έπλάσθη ό άνθρωπος ;
Πολλοί φρονοΰσιν, δτι έπλάσθη διά τήν βαθ· 

μιαίαν έξέλιξιν τής προόδου καί τελειοποιή- 
σεώς του, άλλοι διά δοκιμασίαν ή τιμωρίαν του 
καί άλλοι άπαισιόδοξοι διά τό κέ/ι τής φύσεως 
δηλ. εϊς το βρόντο

Δέν θά παρακολουθήσωμεν ούδεμίαν τών 
θεωριών τούτων, διότι δέν θά κατορθώσωμεν 
ούδεμίαν έπιστημονικώς, φυσιολογικώς ή καί 
φιλοσοφικώς νά έξηγήσωμεν καί καθορίσωμεν 
βασίμως, άλλά θά καταγίνωμεν μόνον ν’ άπο- 
δείξωμεν τήν άθανασίαν τοΰ άνθρώπου πνευμα- 
τικώς καί ύλικώς, καί τούτου καθοριζομένου 
καί καθισταμένου θετικού δόγματος, τήσ ιδιό- 
τητο; δηλ. τοΰ άνθρώπου, θά έπέλθη βαθμηδόν 
καί ή άποκάλυψις τοΰ σκοπού τής δημιουργίας 
του έπί τής γής.

Ό άνθρωπος διά τοΰ σώματός του φυσικώς 
συγγενεύει μετά τής ΰλης καί συμμετέχει αύ
τής διά πολλών στοιχείων της· οΰτω δέ καί 
συνευθύνεται εις τήν φθοράν καί οιάλυσιν αυ
τής· διά δέ τοΰ πνεύματος, τής κρίσεως καί 
τής βουλήσεω; συγγενεύει καί συμμετέχει τοΰ 
θείου, διότι φυσικώς άπορρέει έντεΰθεν καί με
τέχει τής άθανασίας.

Τό άνθρώπινον σώμα είναι δημιούργημα 
άποκλειστικώς διά τήν ζωήν καί τάς άνάγκας 
τοΰ κόσμου τούτου, τό δργανον τής έπιτελέ- 
σεως τοΰ σκοπού, Ινώ ή ψυχή ή τό πνεΰμα 
είναι δ έφορος ό έντεταλμένος ύπό τή; έν τώ κόσμψ 
τών πνευμάτων δρώσης δυνάμεως νά έφορεύη 
καί έποπτεύη είς τήν διαβίωσίν του καί έκπλή- 
ρωσιν τών καθηκόντων του έπί τής γής.

Ποία δε τά καθήκοντα τού άνθρώπου έν
ταΰθα ;

Τό κυριώτερον καί ούσιωδέστεοον, ώς βλέ
πομεν, καθήκον καί μέλημά του είναι ή συνέ
χεια τής ζωής, ή παραγωγή τών δντων, ό 
θάνατος καί ή γέννησις τών ζωικών δντων, ή 
άλληλοπαραγωγή, έξ ής δέν δύναται ν’ άπο- 
μακουνθή.

Πάντα τά άλλα είναι δευτερεύοντα καί άν-
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θρώπινα προβλήματα πλέον ή ήττον δεδικαιο- 
λογημένα.

’Αλλά διατί άδτη ή άνούσιος καθ’ήμάς άλ- 
ληλοπαραγωγή τά πλείστον άνοήτων, διεφθαρ
μένων καί κτηνωδών δντων;

’Ιδού τδ μέγιστον ζήτημα Γ
‘Ως φαίνεται, πασιφανώς, έπί τής γής ταύ

της φύονται ώς έπί τδ πλείστον κτήνη, θηρία 
καί παντδς είδους σχετικά ζφα, σαρκοφάγα καί 
αίμοβόρα, τετράποδα καί έρπετά, ώς έπίσης καί 
δίποδα, δηλ. άνθρωποι άνούσιοι καί άνόητοι, 
σκληροί, άκαρδοι καί πίπωρωμένοι τήν ψυχήν, 
δντα μέ ζωώδεις όρμάς, δπδ προσωπίδα καί 
καλλονήν άγγελικήν, μέ άγρια καί αιμοχαρή 
ένστικτα κτλ. διότι αν καλώς έξετάσωμεν καί 
ψυχολογήσωμεν τδν άνθρωπον, θά εδρωμεν αύ- 
τδν είς ποταπά καί ταπεινά έντελώς έρποντα, 
είς τήν άπάτην, τδ ψευδός, τήν κλοπήν καί τήν 
-άτιμίαν κυλιόμενον, κατόπιν δέ παντδς είδους 
κτηνώδους καί χαμερποΰς άπολαύσεώς, ήν 
προσπαθεί νά κρύψη άπδ παντδς ξένου βλέμ
ματος καί παρουσιαζόμενον έκάστοτε μέ μορ
φήν εύγενή καί άγγελικήν' έπί άπληστεία 
δέ χρηματολογία καί κερδοσκοπία ύπερέχοντα 
έπί ζημίφ πάντοτε τοΰ άλλου ή καί έπί έγωϊ- 
σμφ καί άδικήματι προέχοντα.

Καί ταΰτα πάντα, διότι τδ περιβάλλον έν φ 
ζή, διεσκεύασται ούτως, ώστε νά προσελκύη 
καί παρασύρη τδ σαρκώδες έγώ του είς τάς 
πρόσκαιρους άπολαύσεις, άς τφ παρέχει, νά 
τίκτη καί άποθνήσκη.

» ♦
Άλλ’ άς έπανέλθωμεν είς τδ ζήτημα ήμών.
Ή άνθρωπίνη ψυχή έξ ύψηλοτέρας καί άγνο- 

τέρας, ώς φαίνεται, καταγομένη σφαίρας, άλ
λην εύγενεστέραν καί θειοτέραν έχει άποστο- 
λήν. Είναι σπινθήρ έκ τοΰ άπειρου φωτεινού 
ώκεανοΰ τής άθανάτου πηγής τής άληθείας καί 
ούχι τοΰ ψεύδους καί τής έπιδείξεως, τής άπά- 
της καί τής φενάκης, φυσικώς δέ τείνει πρδς τδ 
καλόν, έφ’ δσον δέν παρασύρεται ύπδ τών 
δρμών τής ύλης. Ή ψυχή είναι δύναμις αύθύ- 
παρκτος καί αυτοτελής, μή έκδηλουμένη δι’ 
ούσιαστικοΰ γηίνου μέσου, άλλ’ άπλώς διά τής 
κρίσεως καί θελήσεως. Καί τδ σώμα έπίσης 
είναι δύναμις, έκδηλουμένη δμως διά τήςγηί- 
νης ύλης, ήτοι διά τής βίας, διά τοΰ κτύπου, 
διά τής ώθήσεως, διά τής πιέσεως, έλξεως, 
ώσεως κτλ. Τδ πνεΰμα άρα σκέπτεται καί θέ
λει άπεριορίστως, ένφ τδ σώμα έκτελεί μόνον 
έδώ, έπί τής ούσίας.

Τό σώμα έδημιουργήθη χάριν τοΰ πνεύματος 
διά πρόσκαιρον διαμονήν καί ύλικήν έργασίαν· 
ύπδ τούτου δέέμπνέεται, ζωοποιείται καί διευ
θύνεται. Δέν είναι δυνατόν δέ νά δημιουργηθή 
μία τοιαύτη άθάνατος δύναμις δι’ άστραπιαίαν 
έπί τής γής ταύτης διαμονήν τοΰ σώματος, έν 

τφ έπιγείφ δηλ. τούτφ βίφ, διότι άστραπιαία 
δντως είναι ή ένταΰθα ζωή άπέναντι τής αίω- 
νιότητος, άλλως τε τά θαυμάσια προτερήματα, 
δι’ ών εύρίσκεται πεπροιχισμένη ή ψβχή δέν 
θά είχον ούδένα σκόπιμον λόγον ένταΰθα. /

Ό άνθρωπος φέρει μεθ’ έαυτοΰ δλα τά στοι
χεία τής γνώσεως, έπομένως δύναται τά πάντα 
νά διάγνωση καί τά πάντα νά πράξη, διότι άο· 
ράτως ήμΐν συνδέεται μετά τοΰ έπιλοίπου δρα-. 
τοΰ καί άοράτου κόσμου διά συγγενικών δλως 
δεσμών. ’Αποτελεί έπομένως μέρος τοΰ σύμ
παντος καί φυσικώς ούτως είναι άθάνατος.

Ή ιδέα τής αύτοτελοΰς ύποστάσεως τής ψυ
χής πάντοθεν διαπιστουμένη άλλως τε διά τών 
αιώνων, είνε άσφαλής καί βεδαία έγγύησις 
περί τοΰ άφθάρτου καί τής αίωνιότητος αύτής.

Ούτω διαλογιζόμενοι φερόμεθα είς τό συμπέ
ρασμα, δτι μετά τόν θάνατον τοΰ άνθρώπου έπί 
τής γής, δέον νά. θεωρώμεν αύτδν ώς άνθρω
πον άσώματον, ζώντα δ’ έπί τής γής ώς ψυχ,ην 
ενσώματον' είτε δέ ένσώματος, είτε άσώματος 
διατελεϊ ή ψυχή, άθάνατος είναι, έπομένως καί 
ό άνθρωπος ουτω άθάνατος είναι, διότι ζή αιω
νίως καί έκμηδένισις ούδαμοΰ ύφίσταται.

Άς παρηγορηθώσι λοιπόν δλοι δσοι νομίζου- 
σιν ώς άπολωλότας έσαεί τούς προσφιλείς αύτών 
άπελθόντας έκ τοΰ κόσμου τούτου συγγενείς 
καί φίλους, διότι πάντες σύζυγοι καί τέκνα, 
γονείς καί έξάδελφοι, φίλοι καί πάτρωνες ύπάρ- 
χουσι καί ούδαμοΰ άπωλέοθησαν, άφοΰ ούδα
μοΰ ούδέ θρίξ πώποτε άπόλλυται, άλλ’ άποτε- 
λοΰσι τόν κόσμον, τόν άσώματον.

Τοΰτο άλλως τε διδάσκουσι καί άπασαι αί 
θρησκείας, ώς έπί τής ήθικής καί τοΰ άπολύ- 
του καλοΰ στηριζόμεναι, αί έκ θειότητος Απο
καλύψεις, τό ίερόν μας Εύαγγέλιον καί άπασαι 
αί διδασκαλίας τοΰ Ίησοΰ Χριστοΰ καί τών 
Προφητών, ώς καί οί κορυφαίοι τών σοφών 
καί έπιστημόνων τής ύφηλίου. Έρχεται δέ 
ήδη καί δ νέος Πνευματισμός, ή θεία αύτη 
έπιστημονική άποκάλυψις, ήτις θέτει τέρμα είς 
τάς άμφιβολίας καί τούς ένδκασμούς, διδά
σκουσα καί άποκαλύπτουσα καί θέτουσα είς 
άμεσον έπικοινωνίαν τόν άόρατον μετά τοΰ 
δρατοΰ κόσμου, ήμάς δηλ. μετά τών έν τφ 
κόσμφ τών πνευμάτων διαμενόντων συγγενών 
καί φίλων.

( ’Ακολουθεί)
Φ· ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ
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συμβαίνε νά έλθη τις άπό
/I L Ιιακί'υν°ν ταξείδιόν καί έν τούτοις 

σχεδόν τίποτε νά ήμπορή νά διη- 
γηθή περί τών δσων είδεν. Ό άν

θρωπος ούτος στερείται τής παρατηρητικότη- 
τος· τό έλάτιωμα δέ τοΰτο είνε περισσότερον 
διαδεδομένου ή δσον φαντάζεται τις.

Τί είναι δμως ή παρατηρητικότης;
Είνε ή έντασις τής προσοχής έπί άντικειμέ- 

νων ή συμβάντων.
• "Ολοι παρατηροϋμεν μετά προσοχής άντικεί- 
μενα καί γεγονότα, σπανιώτατα ζητοΰμεν νά 
έμβαθύνωμεν είς τήν αιτίαν των.

Αίφνης έρωτώμεν τινά:
•—Πόσα παράθυρα έχει ή οικία δπου κατοι

κείς;
Κατοικείς είς τό πρώτον ή δεύτερον πάτωμα; 

Πόσας βαθμίδας έχει ή κλίμαξ; Τί χρώμα ύ- 
πάρχει έπί τοΰ τοίχου κτλ. Τί έχει μέσα δ 
κήπος; ΤΙ έφόρει ή έκράτει ό φίλος μεθ' ού συ
νομιλείς;

Είς δλας αύτάς τάς έρωτήσεις δέν θά είμπο 
ρέση ν’άπαντήση, άν καί πρόκειται περί πραγ
μάτων, τά όποια καλώς είδε. Κάμε καί είς έ- 
αυτόν έρωτήσεις περί ζητημάτων, τά όποία έ - 
π ρ ε π ε νά σοί ήνε γνωστά, καί πρός έκπλη · 
ξίν σου θ’ άνακαλύψης, δτι τ’ άγνοείς, δτι ή πα- 
ρατηρησίς σου, πάντοτε ήτο έπιπολαία.

Είς Γερμανός σοφός προέβη έσχάτως είς έξε- 
τάσεις παρατηρητικότητος διά τής άναγνώσεως. 
Μερικά πρόσωπα μεμορφωμένα έτοποθετήθησαν 
πέριξ μιάς τραπέζης καί έκαστον διετάχθη νά 
άναγνώση τήν αύτήν παράγραφον ένός βιβλίου 
δσον τό δυνατόν ταχύτερον. Διά 20 σειράς έχο- 
ρηγοΰντο 10 δευτερόλεπτα· μετά τήν παρέ- 
λευσιν αύτών έπρεπε νά κλείσουν τό βιβλίον, ά· 
διάφορον άν είχον άναγνώσει τάς 20 σειράς.

Κατόπιν έκαστος έπρεπε νά καταγράψη δ,τι 
έκράτησε είς τήν μνήμην του έκ τής άναγνώ· 
σεως. Τό άποτέλεσμα ήτο θλιβερόν, ιδίως διά 
τούς άνδρας. Αί'γυναίκες είχον ένθυμηθή κα- 
λείτερον τ’άναγνωσθέντα.Μία κυρία άπεδείχθη, 
δτι είμποροΰσε νά διαβάζη τετράκις ταχύτερον 
τοΰ συζύγου της, έπίσης καί ν’ άποδίδη γρα- 
πτώς τήν άναγνωσθεϊσαν παράγραφον καλείτε- 
ρον αύτοΰ. Μεταξύ τών άνδρώτ δέν ήσαν πρό
σωπα πνευματικώς έξέχοντα.

Ό καθείς δύναται νά κάμη τοιαΰτα πειρά
ματα είς τόν καθημερινόν βίον. Τό ώρολόγιον 
τοΰ τοίχου έσταμάτησεν είς τό δωμάτιόν σου. Έ · 
ξέτασον πόσοι έκ τών οικείων καί φίλων σου 
θά άντιληφθοΰν τοΰτο. Κρέμασε μίαν εικόνα είς 
τό δωμάτιόν σου άντιστρόφως καί θά ίδής πό
σον δλίγοι θά τό άντιληφθοΰν. Έξέτασον τόν 

έαύτόν σου, παρατηρών τροχάδην τάς φωτο
γραφίας πέντε άγνώστων άνθρώπων δέν θά 
είμπορέσης νά περιγράψης ούδεμίαν αυτών.

θά δικαιολογηθής δτιδένείχες άφορμήννά έ- 
πιστήσης είδικώς προσοχήν είς τοιαύτας μηδα- 
μινόιητας, άλλ’ δταν πρόκειται περί σπουδαίου 
ζητήματος, θά είξευρες νά παρατηρήσης. Εύ- 
ρίσκεσαι έίς μεγάλην πλάνην. Καί δταν παρα- 
τηρή έπισταμμένως τις, συνήθως βλέπει πολύ 
δλίγα. Καί άκόμη δταν παοακινήται νά έντείνη 
τήν προσοχήν του είς ώρισμένον άντικείμενον 
καί τοΰτο έκτυλίσσεται ένώπιόν του βραδέως, 
πάλιν δέν θά κατορθώση νά έχη πλήρη έντύ- 
πωσιν τοΰ πράγματος.

Όνομαστόν ύπό τήν έποψιν ταύτην είνε τό 
πείραμα, δπερ έκαμεν είς νομοδιδάσκαλος είς 
τό φροντιστήριόν του. Διέταξε τούς φοιτη- 
τάς του νά προσέξουν έπιμελώς είς δπερ έμελλε 
νά πράξη. Έχυσεν έξ ένός δοχείου ύδωρ είς έν 
κύπελλον, έπιε τό ήμισυ καί πάλιν τό έβαλεν είς 
τήν θέσιν του. Κατόπιν έζήτησεν άπό τούς πα- 
ρισταμένους καί μετά προσοχής παρατηροΰντας 
αύτόν, νά τφ διηγηθοΰν, τί έπραξεν, Ήτο δέ 
πράγματι έκπληκτικόν, πόσον έσφαλμένως καί 
δλίγον είχον ίδή οί άνθρωποι έκείνοι, ένφ προε- 
κλήθησαν είδικώς νά προσέξουν. 0ί πλεϊστοι 
άρα άνθρωποι στερούνται τής ίκανότητος τοΰ 
παρατήρεϊν, ίσως δέ δικαιολογούνται δτι δέν έδι- 
δάχθησαν τό τοιοΰτον Τό άληθές είνε δτι είς τά 
σχολεία ώς καί είς τά ανώτερα έκπαιδευτήρια 
δέν καλλιεργείται ή παρατηρητικότης αΰτη.

Είς διάσημος ποινικολόγος λέγει:
«Τό σπουδαιότατου είνε, δτι έξακριβοΰται, 

μάρτυρες, θέλοντες άναμφϊβόλως νά είπωσι τήν 
άλήθειαν, μαρτυροΰσι κατά διάφορον τρόπον, 
καίτοι θέλουν νά είπωσιν άκριβώς τήν πραγμα
τικότητα. Πρόκειται λοιπόν νά έξετασθή, διατί 
οί άνθρωποι αύτοί κατέθεσαν διαφορετικά. Ό 
άνακριτής δφείλει πρώτον νά έξετάση, μήπως 
πταίει δ ίδιος, προβαίνων άδεξίως ή άνωμάλως 
είς τό έργον του.Πρωτίστως δέον νά ζυγίση, μή
πως άπαιτεί άπό τούς μάρτυρας περισσότερα ή 
δσον πρέπει. Πρέπει νά γνωρίζη, δτι έγκειται 
είς τήν φύσιν έκάστου άνθρώπου νά παρατηρή 
τά πράγματα μέ ιδιαιτέραν προσοχήν, καί δταν 
άπαξ δέν είδε τι, δέν ώφελοΰν αί πολλαπλαί έ- 
ρωτήσεις διά νά τό ένθυμηθή. Τό ζήτημα', τό 
όποίον καθίσταται σπουδαίον, δέν ήδύνατο νά 
θεωρηθή τοιοΰτον ύπό τοΰ μάρτυρος, δταν τό 
έβλεπεν. Ή σπουδαιότης αΰτη άναφα(γεται κα
τόπιν, δ δέ άνακριτής, δστις πρόκειται νά μόρ- 
φώση γνώμην, δέν δύναται πολλάκις νά ίλθη 
είς τήν πρώτην έκείνην θέσιν, τήν δποίαν κα- 
τείχεν δ μάρτυς κατά τήν παρατήρησιν τόΰ
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γεγονότος, δτε τό πράγμα ούδεμίαν εϊχεν δι’ 
αύτδν άξίαν.

Ό μάρτυς λ. χ. είδε εναν άνδρα έξερχότ 
μενον ίκ τίνος οικίας. Τδν παρετήρησεν δπως 
πάντα άνθρωπον, δν συναντώμεν καθ’ δδδν, Έάν 
λοιπόν βραδύτερον έξακ,οιβωθή, δτι δ άνθρωπος 
αύτδς διέπραξε είς τήν οικίαν ταύτην στυγερόν 
έγκλημα, πρδς τί στενοχωρούν τδν μάρτυρα μέ 
έρωτήσεις καί θέλουν διά τής βίας νά μάθουν 
παρ’ αύτοΰ πράγματα, τά όποια δέν γνωρίζει. 
ΙΙολλάκις καταντά νά διηγήται δ μάρτυς ου
τω φαντασιώδη πράγματα. Έάν περισσότεροι 
μάρτυρες, ίδόντες τδ αύτδ πράγμα, καταθέτουν 
δταφοροτρόπως, ένδεχόμενον νά ύπάρχουν δύο 
πρδς τοΰτο λόγοι.

Είτε οί άνθρωποι δέν άνεκρίθησαν κατά τον 
αύτδν τρόπον, ή ή. άνάκρισις έγένετο μέν όμοιο- 
μόρφως, άλλά διεξήχθη έσφαλμένως. Δέν πρέ
πει νά πιστεύσωμεν, δτι καί δ ειλικρινέστερος 
μάρτυς μένει πάντοτε έντδς τής άληθείας. Είνε 
άπίστευτον'πόσην φαντασίαν έχουν πολλάκις 
οί εύερέθιστοι άνθρωποι. Διηγούνται ένίοτε πράγ
ματα, τά δποϊα οδδέποτε ήκουσαν ή εϊδον. Έ- 
χοντες τήν καλλίστην θέλησιν νά μείνουν έντδς 
τής άληθείας, έκφεύγουν είς πρώτην εύκαι- 
ρίαν, καί -είς τδ τέλος δέν διακρίνουν πλέον 
τί συνέβη πραγματικές καί τί ήτο ή φαντασία 
των.»

Αύτά λέγει δ διάσημος ποινικολόγος, δστις 
μάς άποδεικνύέι, ότι δχι μόνον ή ίκανότης τοΰ 
παρατηρεϊν είς τούς πλείστους άνθρώπους είνε 
πολύ έλαττωματική, άλλ’ δτι καί ή άπόδοσις, 
ή άφήγησις τών παρατηρηθέντων έχει πολλά 
τά τρωτά καί δτι αδτη έξαρτάται τελείως έκ τοΰ 
ίδιάζοντος χαρακτήρος τοΰ πάρατηρητοΰ.

Τδ παρατήρέΐν λοιπόν είνε μία τέχνη, άπαι- 
τεϊ δέ δπως δλαι αί άλλαι τέχναι, ώς ή ζωγρα
φική, ή μουσική, κλπ. έξάσκησίν. "Οταν είς 
ζωγράφος δέν.είξεύρει νά ίχνογραφή, νά ποιή- 
ταε χρήσιν τών χρωμάτων καϊ τοΰ χωστήρος, 
δύναται νά έχη μέν θαυμασίας ιδέας, άλλά δέν 
θά δύναται νά τάς έκτελή·, καί δταν είς μουσι
κός έπίσης δέν κατέχει Ιντουλάχιστον δργανον 
δύναται ώσαύτως νά έχη τάς θαυμασιωτέρας 
μουσικάς έμπνεύσεις, χωρίς νά τάς έκφράζη, 

Ήδη λοιπόν ποια είνε τά δργανα τοΰ παρα- 
τηροΰντος, έν τφ ήμετέρφ θέματι;

Τά δργανά του είνε αί αισθήσεις· πρωτίστως 
ή δρασις, κατά δεύτερον λόγον ή άκοή, ή δσ- 
φρησις, ένίοτε δέ καί ή άφή. Ή τέχνη τοΰ πα- 
ρατηρεϊν συνίσταται εις τήν έξάσκησίν τών λει
τουργιών τών αισθήσεων, καί μάλιστα κατά 
ποικιλλότατοντρόπον. Λάβετε Ινα κάτοικον με- 
γαλουπόλεως, ένα σοφόν καθηγητήν, δστις έπί 
έτη έκάθησεν είς τδ γραφεΐον του, έσκυμμένος 
έπί τών βιβλίων του, καί μεταθέσατέ τον έξαί- 
φνηςείς ίν δρεινδν δάσος.Άφήσατέ τον νά κάμη 

έκεΐ παρατηρήσεις, καί θά δειχθή άδαέστερος 
μικροΰ παιδιού. Έκεΐ δπου 0 κάτοικος τών δ- 
ρεινών μερών, ιδίως δέ δ δασολόγος θά βλέπη 
θαύματα της φύσεως, έκεϊνος δέν θά ίδη τίπο
τε, δέν θά ήνε Ικανός νά παρατηρήση μηδέν 
σχεδόν, διότι δλον τδ περιβάλλον θά του ήνε τε
λείως άγνωστον, καί διότι δέν έχει άσκηθή νά 
βλέπη καί νά παρατηρή είς τοιοΰτον περιβάλλον.

Μεταθέσατε Ιναν άνθρωπον ζώντα είς τήν έ· 
ξοχήν, ένα γεωργόν λ.χ., τοΰ όποιου ή δρασις είνε 
δξυτάτη, δστις άντιλαμβάνεται πάν, δ,τι γίνεται 
γύρω του είς τήν κοσμοβριθή κίνησιν μιάς με» 
γαλουπόλεως,-καί δ έμπειρος παρατηρητής τής 
ύπαιθρίου χώρας, θά τά χάση κυριολεκτικές, 
διότι δέν είνε συνειθισμένος είς τδ περιβάλλον 
αύτδ νά βλέπη καί ν’ άκούη.

Άλλά καί οί ειδικοί δέν είνε πάντοτε οί κα- 
λείτεροι παρατηρηται; 'Ο άνωτέρω μνημονευθείς 
ποινικολόγος διηγείται:

«Μετά τήν διάρρηξιν ένδς συρταριού, τδ ό
ποιον βραδύτερον δέν κατωρθώθη νά μετενεχθή 
είς τδ δικαστήριον, Ιτυχε νά έπιθεωρήσουν αύτδ 
διάφορα πρόσωπα, καί έξ αύτών τάς χειροτέρας 
πληροφορίας, μετέδωκεν δ ξυλουργός, διότι 
τδν εϊχεν άπασχολήσει τδ περίεργον ξύλον τοΰ 
συρταρίου, καί δέν ήδυνήθη νά εϊπη τι περί τής 
διαρρήξεως.

Έτερος ψυχολόγος λέγει: '
«"Οταν χημικός βλέπη Ιν χημικόν φαινό

μενου, δ τεχνογνώστης ’εικόνάς, ρταν -έ μουσι
κός άκούη μουσικάς συνθέσεις; ·ή δύναμις τής 
προσοχής των είνε μεγαλειτέρα παρά είς τούς 
άδαεΐς· άλλ1 ή πραγματική προσοχή δυνατόν 
νά είνε μεγαλειτέρα είς τούς τελευταίους. Εύ- 
νόητον είνε, δτι δ ειδικός ένδιαφέρεται περισσό
τερον δι’ έκεϊνο, δπερ άποτελεϊ ιδιαίτατα τήν 
ειδικότητά του, διά τοΰτο δέ συμβαίνει νά παρα- 
βλέπη τά άλλα, τά έπίσης σπουδαία διά τδν 
ποινικολόγον. Συνέβη ποτέ νεαρός τις ιατρός νά 
παραστή μάρτυς ένδς φόνου. Εϊχεν ίδή είς Ιν 
καπηλεϊον τδν δράστην νά κρατή έπί- τινα 
χρόνον άπειλητικώς Ιν βαρύ πήλινον σκεΰος 
ύπέρ τήν κεφαλήν τοΰ άλλου. Ενδεχόμενον νά 
συμβή κάταγμα τοΰ βρεγματικού όστοΰ, έσκέ- 
χθη δ ιατρός, καί ένφ παρίστανε είς τήν φαν
τασίαν του τάς συνέπειας τοιούτου τραύματος, 
ύπδ χειρουργικήν έποψιν, τδ κτύπημα είχε πέση 
καί δέν είδε τίποτε, άν 0 τραυματισθείς τήν τε- 
λευταίαν στιγμήν έσυρε μάχαιραν κλ.»

Τδ άτομικδν συμφέρον παίζει έπομένως σπου- 
δαϊον μέρος κατά τήν παρατήοησιν. 'Οδηγή
σατε τινά πρόσωπα είς ίν δωμάτιον νέον καί 
πρωτοτύπως έπιπλωμένον. Ό καθείς θά δείξη 
έ νδιαφέρον δι’ Ιν τμήμα τοΰ δωματίου: Ό ξυ
λουργός διά τά έπιπλα, ό ταπετσέρης διά τά 
παραπετάσματα καί τήν έν γένει διακόσμησιν, 
ή οικοδέσποινα διά τήν εύμάρειαν τού δωμα-
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τίου, ή ύπηρέτρια μέ δλίγα βλέμματα θά έξετά- 
ση πόσην έργασίαν άπαιτεΐ ό καθαρισμός κτλ.

Έάν έρωτήσητε τδν ξυλουργόν,ύπήρχε βιβλι
οθήκη τις έντός;θά σάς άπαντήση μέ άμφιβο- 
λίαν’ έάν έρωτήσητε τδν ταπετσέρην, έάν είδε 
πολυέλαιον, θ’ άγνοή τδ τοιοΰτον.

Ταΰτα βεβαιοΰσιν όσα είπεν ό Stuat Mill:
«Αί γνώσεις, τάς όποίας φέρει μεθ’ έαυτοΰ 

έπιστρέφων ό κοινός ταξειδιώτης, είνε ώς έπί 
τό πλείστον τοιαύτης φύσεως, ώστε έπιβεβαιοΰσΐ 
τάς γνώμας, μεθ’ ών άνεχώρησε. Μόνον δι’ έκεϊ- 
να, δπου άνέμενε νά ίδη, εϊχεν άνοικτοΰ; τούς 
οφθαλμούς του.

Ήδη είς ,τήν κλασικήν άοχαιότητα έγνώρι-
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ζον, δτι έκάστη νέα γνώοις συνδέεται πρδς μίαν 
ύπάρχουσαν τοιαύτην παλαιάν.Ένδιαφερόμεθα, 
δταν παρατηρώμεν μόνον δι’ έκεΐνα, άτινα μάς 
ιϊνε γνωστά ή μάς άπησχόλησαν ήδη.

Είνε περιττόν νά προοθέσωμεν, όποίαν σπου- 
δαιότητα έχει ή ίκανότης τής έπισταμένης πα- 
ρατηρήσεως διά τόν φυσιοδίφην, διά τδν ερευ
νητήν κτλ. Τδ δέ συμπέρασμά μας ποιον είνε:

Ότι οί πλεΐστοι έξ ήμών βλέπομεν μέν, δέν 
παρατηροϋμεν δέ καί άνάγκη, άν θέλωμεν νά εί- 
μεθα καλοί παρατηρηταί, ν’ άοκηθώμεν διά νά 
είμεθα.

32»
Κ. Κ-
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ΑΡΧΑΙΟΝ ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ
Εις το Γερμανικόν Μουσείον ’του Μονάχου 

έδωρήθη εσχάτως έν πολύ περίεργον αντικείμε
νου. Εινε δε τοΰτο το περί το έτος 1500 πρ.Χρ. 

οικοδομηθέν μέγα υδραυλικόν ώρολόγιον τοΰ 

"Ελληνος Κτησιβίου, περί τής τότε ΰπάρξεως 

τοΰ οποίου αναφέρει δ Βιτρούβιος, ό πολεμικός 

άρχιτεκτων τοΰ Αύτοκράτορος Αύγουστου. Τδ 

■παράδοξον τοΰτο ωρολογίου έχει ύψος 3 1)8 

μιτρών, τίθεται δδ εϊς κίνησιν ύπό ρέοντος ΰδα- 

τος. Έπϊ τετραγώνου βάσεως, δπου εΰρίσκεται 

τδ σύνολοντών τροχών, υφοΰται στήλη 1 1)4 

μέτρου ύφους, «τι τής περιφερείας τής οποίας 
καθέτως έκ τών κάτω πρός τά άνω εινε σημειω

μένοι αί 2>ζ12 ώραι. Εις τδ κάτω μέρος τής 
στήλης, δεξιά, ίσταται άγαλμα γυναικός, εκ δε 

τών οφθαλμών της σταλάζουν διαρκώς δάκρυα 

— αί πίπτουσαι αύται σταγόνες αντικαθιστούν 

το σημερινόν μας εκκρεμές— ταΰτα συλλέγονται 

είς ενα καθέτως ιστάμενον σωλήνα και ώθοΰαιν 
βραδέως .πρδς τά άνω μίαν πλεουσαν βάσιν, ήτις 

φέρει έΐτίσης άγαλμα γυναίκας. . Τδ άγαλμα 

τοΰτο, δΐά μιας ράβδου, άνερχόμενον δεικνύει 
τάς ώρας έπϊ της στήλης. "Οταν τδ άγαλμα δι- 

ατρέξη 2Χ.12 ώρας ήμέρας και νυκτδς ανοίγεται 

εϊς τδν πλέοντα σωλήνα μία δικλείς, δι' ής χύ

νεται τδ ύδωρ επϊ ένδς τροχού, δστις αναγκάζει 

ολόκληρον τδν μηχανισμόν νά στραφή κατά tj 

καϊ νά ώθηση τήν στήλην κατά μίαν ήμέραν πρδς 

τάέμπρός.'Άστήλη άρα κινείται εις 385 ήμέρας 

άπαξ περί τδν άξονά της. Συνάμα κενοΰται τε
λείως ό πλέων σωλήν, το άγαλμα κατέρχεται 

μέ τήν πλεουσαν βάοιν είς τήν πρώτην της θε· 
σιν, καϊ αρχίζει πάλιν νά δεικνύτ) έκάστην ώραν 

τής νέας ημέράς. Κάθε νέα ημέρα σημειοΰται έτ.1 

τής στήλης διά τής γλώσσης ένδς εγειρόμενου 

δφεως, -συμπίπτει δε τοΰτο μέ τδ σημερινόν ημε

ρολόγιου. Τό οτι ή στήλη στρέφεται άπαξ τοΰ 

έτους περί τήν άξονά της δικαιολογείται ώς έξης: 

Οι αρχαίοι "Ελληνες διήρουν τήν φωτεινήν ήμέ~ 

ραν {άπό τής ανατολής μέχρι τής δύσεως τοΰ 

ήλίου) επίσης δέ καϊ τήν νύκτα είς άνά 12 ώρας' 
έπειδή δμως ή ημέρα καϊ ή νύξ μόνον δϊς τοΰ 

έτους εινε ϊσαι {αί ϊσημερίαι τοΰ Μαρτίου καί 

τοΰ Σεπτεμβρίου) πρέπει καϊ αί ώραι διαρκοΰν- 

τος τοΰ έτους νά είνε μεταβληταί. Τούτου ένεκα 

το άγαλμα δεικνύει τόν χρόνον έπϊ τής στήλης 

έκάστην ημέραν είς μίαν άλλην κάθετον γραμ
μήν, δπερ καθίσταται δυνατόν μόνον διά τής 

πρός τά πρόσω κινήσεως τής στήλης. Τό ώρο- 

λογίον λειτουργεί έφ' δσον χύνεται έπ’ αύτοΰ 

ΰδωρ έξ ενός υδραγωγείου'. Ή ανρικοδομή καϊ 

ή κατασκευή τοΰ παραδόξου τούτου χρονομέτρου 

έγένετο ύπό διάσημου αρχιτέκτονας, δστις έν 
συνδυασμφ μετά γλυπτών άπέδωκε τελείως τόν 

άρχαϊον τύπον τον καλλιτεχνήματος.

ΓΊνευμάτιςτικκ
Ανακοινώνεις τοΰ πνεύματος τσϋ Σωκράτους.Δεκέμβριος τού'ΊφιδΈγένοντο α! ακόλουθοι ερωτήσεις, είς ός άπήνιη- σεν ώς ϊπετάι.— Τί φρονείτε περί τηλεπαθείας;Άπόκρ. Ή τηλεπάθεια άναχθήσεται είς έπιστή- μην έν βραχεί, άσκητέον έν ταύτη ούτω: καθαρθέν- τες έχετε νούν προσηλωμένον έν καθαρώ προσώπω καί «ετε Απάντησιν οίουδήποτε δντος καί έν τώ Έλληνικω καί έν βαρβαρικώ.—Δύναται νά γίνη επικοινωνία ανθρώπων ίί αποστάσεων μέσω μεσαζόντων διά τού αύτοΰ πνεύματος;Άπόκρ. Διάμεσος γάρ έστιν ό καθαρός, ένώ τά ιδεώδες ύπερέχει, τοιούτοι γάρ είσι δαιμονόπληκτοι, ώστε έστι δυνατόν τοΰτο, δτε γάρ τό μήκος τής έν τόπω άποστάσεως έκμηδενίίεται.—Περί μειίόνων καί έλασσόνων Έλενσινίων μυστηρίων τί μάς πληροφορείτε;Άπό«ο. Ταΰτα γάρ είσι σύστημα έπιστήμης μεταφυσικής πλήρες, ώστε ού δύναμαι· έν όλίγοις είπεϊν, άλλά διά μακρών,—Δύνασθε νά μάς άνακοινώσητε πώς έλειτούργει έν τη άρχαιότητι τδ ώρολόγιον τοΰ Κηρύστον;*Απόκ·». Τοΰτο γάρ πολλαπλόΰν · έστι, έγώ γάρ δπόταν Θεού θέλοντος έμ'φανισθήσομαι καί δήλα ποιήσω.—Γνωρίζετε νά μάς είπήτε τίνι τρόπω τδ 'Ελληνικόν πνεύμα θά ύπερισχύση τών άλλων λαών;*Απόκρ. Τώ άνθρωπισμώ ούδέν ή ύλη καί δ πλούτος, άλλά ή αλληλεγγύη καί ή έλευθερία, καί τά μετά φύσιν ώς καί τά κατά φύσιν. ,■{■Σωκράτης δ Αθηναίος δ μετ' ού πολύ έν Άθή- ναις έσομαι, ώς είπα τι πριν. .

ΑΑΜΘΕΙ^Ι
Ό παρ’ ήλικίαν νον; πολύ διαφορετικώττρον κρίνει ή ά παρά νιον.
“Αν τό καδήκον τον άν&ρώπον δεν ήτο ύποχρέωσι; &ά λκαλιϊτο προοήκον.
Οί αεί εχοντές τι νά πράξωσι πρύπτι ν’ άποφεύγωοι τον; άει ίγοντά; τι νά εϊπωοι.
Ονδεν πολντιμώτιρον τοΰ αμίμητου σννειδδτο;.
ΕΙ; τά; μετά φίλων συνομιλία; λίγε tt επί πλίο», εΐ; δε τά; μετά γνωρίμων λίγε τι όλιγώνερον.
Άφοΰ άπαξ λάβη; γυναίκα σύζυγον, παΰσε τά; μετά τΰ>ν φίλων διασκεδάσεις, διότι πάσα; άναπληροί δ νεο; σύντροφό; σου.
Άπόφευγε νά δμιλή; μεγαλόφωνα);·

Ό Ερρίκος είναι νέος δεκαοκτώ έτών. Πολύ 
μικρός έμεινεν όρφανδς πατρδς καί άνετράφη 
μετά πολλών κόπων καί βασάνων ύπδ τής μη
τρός του, ήτις προσεπάθησεν δσον τής ήτο δυ
νατόν νά τοΰ δώση καλήν Ανατροφήν. "Οτε ήτο 
δεκατριών έτών ή δυστυχής μήτηρ του ήσθέ- 
νησε βαρέως,ένψ δέ ήτο έτοιμοθάνατος, έκάλε- 
σε πλησίον της τδν μικρόν της 'Ερρίκον, κλαί- 
οντα Απαρηγόρητα καί τοΰ είπεν: «Παιδί μου, 
έγώ, ώς βλέπεις, Αποθνήσκω καί σέ Αφίνω μόνον 
είς τδν κόσμον τούτον, δπου υπερισχύει ή κα
κία τής Αρετής. Φεύγε πάντοτε τήν πρώτην 
καί Ακολουθεί τήν δευτέραν. ■ Πράττε πάντοτε 
τδ καλόν καί ουδέποτε τδ κακόν. Λέγουσα δέ 
ταΰτα έπέρασεν άπδ τοΰ λαιμού του κορδόνιον, 
έξ οδ έξηρτάτο μικρά εϊκών. «Αΰτη είναι ή 
μόνη μου φωτογραφία. ’Εχε αύτήν πάντοτε 
μαζί σου καί δσάκις παρασύρεσαι είς κακήν 
τινα πράξιν, ρίπτε 'έν βλέμμα έπ' αύτής καί 
ένθυμοΰ τάς συμβουλάς μου.»

Μετά τδν θάνατον τής μητρός του δ Ερρί
κος ήρχισεν όλίγον κατ’ όλίγον να Απομακρύ
νεται τής ευθείας δδοΰ. Έχων κακάς συνανα- 
στροφάς ήρχισε ν'Αποκτδ κακάς έξεις, νά έπισκέ- 
πτηται τά καπηλεία καί.τά χαρτοπαίγνια καί 
νά παραμελή τήν έργασίαν του. Μετ’ όλίγον 
διήρχετο ήμέρα; όλοκλήρους πίνων καί χαρτο- 
παίζων, παύσας νά έργάζηται, τοΰ έχρειάζοντο 
όμως χρήματα καί διά νά τά εύρη ήρχισε νά 
κλέπτη. Είχε παραδοθή έντελώς είς τά έλατ- 
τώματά του, πάν καλόν έντός του είχε κατα- 
πνιγή ύπδ τής κακίας, ώστε ήτο ίκανδς πλέον 
νά διαπράξη πάν έγκλημα; Μετ’ όλίγον ό κλέ
πτης θά έγένετο φονεύς. Είχεν Αποφασίσει νά 
δολοφονήση γέροντά τινα πλούσιον κατοικοΰντα 
έξωθεν τής πόλεως, όπως τδν κλέψη.

Είναι νύξ φοβερά. Ό ούρανδς καλύπτεται 
ύπδ μαύρων νεφών, τά όποία διασχίζουσιν άπδ 
καιροΰ είς καιρόν φοβεραί άστραπαί. Ό άνεμος 
μυκάται.Όλη δέή φύσις είναιέξηγριωμένη.’Εν 
τφ σκότει είς άνθρωπος διακρίνεται βαδίζων 
μετά προφυλάξεως. Παρατηρεί δεξιά, Αριστερά, 
ώσεί φοβούμενος τήν ιδίαν του σκιάν. Διστάζει. 
’Εντός του διεξάγεται ή τελευταία φοβερά πά
λη, μεταξύ άγαθοΰ καί κακοΰ. Τέλος ή κακία, 
ήτις έπλεόναζεν έντός του ύπερισχύει. Προχω
ρεί καί κρύπτεται δπιοθεν θάμνων τινών. Είναι 
δ 'Ερρίκος, δστις περιμένει τδ θΰμά του.Έντδς 
δ’όλίγου φαίνεται έρχόμενος δ γέρων.'Ο Ερρί
κος συνταράσσεται, έτοιμάζεται ώς τδ άγριον 
θηρίον, τδ δποίον περιμένει τήν λείαν του. Ό 
γέρων πλησιάζει, έφθασε. Δι’ ένδς πηδήματος 
δ Ερρίκος εύρίσκεται πλησίον του, μέ τδ έγ- 
χειρίδιον είς τάς χείρας. Τδν Αρπάζει έκ τοΰ 
τραχήλου, τδν ρίπτει, κάτω, ύψοϊ τήν χείρα, 

δπως τοΰ καταφέρει τδ θανάσιμον κτύπημα. 
Αίφνης ήχος μετάλλου Ακούεται καί είς τήν 
λάμψιν μιάς Αστραπής βλέπει ό Ερρίκος έπί 
τοΰ σώματος Ακριβώς τοΰ γέροντος, Ακριβώς 
8?ς τήν .θέσιν, δπου θά έπιπτε τδ έγχειρίδιον 
μίαν εικόνα. Τήν εικόνα τής μητρός του! Ώσεί 
τρελλδς τότε ρίπτει μακράν τδ έγχειρίδιον, Αρ
πάζει τήν εικόνα καί φεύγει δρομαίως, κλαίων 
μέ λυγμούς. Όλαι αί κακαί του πράξεις έμφα- 
νίζονται φοβεραί έμπροσθέν του, προξενοΰσαι 
είς αύτδν τήν φρίκην. Βλέπει τήν ζοφεράν 
όδδν τής κακίας, τήν όποιαν άπό τίνος ήκολού- 
θει, φρασσομένην ύπδ τοΰ κατέργου καί τής 
λαιμητόμου καί φρικιά. ’Ενθυμείται τήν παι
δικήν του ήλικίαν, τήν πτωχήν, άλλ’ εύτυχι- 
σμένήν ζωήν, τήν όποιαν διήγε μετά τήζ μη
τρός του καί δέν έννοεϊ καί αύτός πλέον πώς 
ήδυνήθη τόσον νά μεταβληθή καί παρεκτραπή, 
δέν Αναγνωρίζει πλέον τδν ίδιον έαυτόν του. 
Αίφνης Ανακόπτει τδν τρελλδν δρόμον του καί 
πίπτει γονυπετής. Είχε φθάση χωρίς νά τδ έν·- 
νοήση είς τδ νεκροταφείου, είς τδν τάφον τής 
μητρός του, τδν δποίον πρδ πολλοΰ δέν είχεν 
έπισκεφθή. "Ηρχισε νά καταφιλή πότε τδ χώ
μα, πότε τήν είκόνα καί νάχύνη δάκρυα πικρά, 
άλλά σωτήρια, διότι ήσαν τά δάκρυα τής μετα- 
μελείας.’Εζήτει συγγνώμην άπδ έκείνην, τής 
όποιας ή ψυχή τόσον θά έθλίβει, βλέπουσα αύ
τδν παρεκτρεπόμενον. Ήπόρει πώς ήδυνήθη νά 
λησμονήση.τόσον έκείνην, τήν όποιαν Αλλοτε 
έλάτρευε, πώς ήδυνήθη νά φανή τόσον Αγνώ
μων πρδς αυτήν. Έκλαιεν, έκλαιεν καί προ- 
σηύχετο, ζητών τήν συγγνώμην της καί τήν 
συγγνώμην τοΰ βεοΰ καί όρκιζόμενος είς τδ 
δνομά της, δτι ούδέποτε θά άφίνετο πλέον νά 
παρασυρθή ύπδ τοΰ φοβεροΰ ρεύματος τής κα
κίας, τδ δποίον τδν είχε παρασύρη μέχρι τουδε. 
Έμεινεν έκεΐ δλην τήν νύκτα καί δτε έφυγεν, 
δέν ήτο πλέον ό ίδιος. Έντός του είχεν έξαφα- 
νισθή πάσα κακία, δέν ήτο πλέον ό κακός Ερ
ρίκος, ήτο τδ δεκατριετές Αγαθόν παιδίον, τδ 
δποίον είχεν άφήσει ή μήτηρ του.

Έκτοτε δ Ερρίκος έγένετο δ Αγαθότερος, δ' 
έναρετώτερος άνθρωπος. Ούδέποτε πλέον διέ- 
πραξεν έστω καί μίαν κακήν πράξιν.Έκοψε διά 
μιάς δλα του τά έλαττώματα καί έπανέλαβε 
τήν έργασίαν του έκτιμώμενος καί άγαπώμενος 
παρά πάντων. Δίς τής έβδομάδος έπεσκέπτετο 
τόν τάφον τής μητρός του, χύνων δάκρυ εύ- 
γνωμοσύνης καί άγάπης. Τήν δέ είκόνα, ήτις 
τδν είχε σώσει, είχε πάντοτε κρεμασμένην έκ 
τοΰ τραχήλου διά χρυσής άλύσσου καί έφίλει 
αύτήν καθ’ έκάστην πρωίαν καί έσπέραν κατά 
τήν προσευχήν του μετά τών εικόνων τών άγιων.

Γλυκεία μήτηρ καί νεκρά σώζεις!
ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΑΣ



ffllft ΙΥΜΒΟΥΑΗ ΕΚΑΣΤΟΤΕ
ΕΤΚΟΙΛΙΟΤΗΣ

Εϊς τήν απλήν διάρροιαν δέν υπάρχει ώς έπί 

το πλείστον πυρετός, άλλα μόνον κενώσεις άφθο
νοι υδαρείς, πρασινοκίτρινοι και ενίοτε περιεχου- 
ααι αίμα. 'Η θεραπεία εινε διάφορος Αναλόγως, 
τον είδους της αιτίας, και διά τούτο καλόν ν 
Απευθυνόμεθα εις τόν ιατρόν. Έν τούτοις εϊς τήν 
αρχήν εϊς τάς πλείστας των περιπτώσεων εν κα
θαρτικόν εϊς μετρίαν δόσιν (ως π. χ. ρετσινολα- 
δον 10 δράμια, άλας Αγγλικόν 10 δράμια δια- 
λελυμενον εϊς ήμισυ ποτηριού ύδατος κλπ.), δι·- 
αιτα 3—4 ημέρας (σούπα έξ όρύζης κλπ.), και 
ώς ποτόν όρυζόνερον ή ύδωρ περιέχον διαλελυ- 
μένην όλίγην γόμαν ή κριθαρόνερον αρΚοΰσι πρός 
έξάλειψιυ αύτης. 'Όταν ή διάρροια έξακολουθή 
πλέον τών 3—4 εβδομάδων, έχει τάσιν νά γεί- 
νη χρονιά και τότε απαιτεί τακτικήν ιατρικήν 

θεραπειών.

ΔΤΣΚΟΙΛΙΟΤΗΣ
Λύτη δέν εϊνε κυρίως ασθένεια, αλλ’ έπιμέ' 

νουσα διαταράσσει την ΰγιείαν. “Αν συνοδεύη άλ' 
λας ασθένειας τού ήπατος, συμφορήσεις τού έγ~ 
κεφάλου κλπ. χρειάζονται δραστήρια ιατρικά, τά 
όποια πρέπει νά δίδη μόνον ό ιατρός. "Αν όμως 

εϊνε φυσική, τότε τά δραστήρια καθαρκτικά, όχν 

μόνον δεν ωφελούν, άλλά βλάπτουν καί αυξάνουν 
μάλλοντήν δυσκοιλιότητα. Τότε οί έξ αύτής πά· 
σχοντες οφείλουν ν' ακολουθούν ώρισμένηυ δίαι
ταν τήν τροφήν των, προπμώντες τάς φυτι

κός τροφάς από τας ζωίϋάς. Τό γάλα ei? πολ
λούς χρησιμεύει ώς ελαφρού εύκοίλιον. "Ας 
τρώγουοι καρπούς και πρό πάντων δαμάσκηνα, 
προτιμώτερος δέ άρτος δι ’ αύτούς ε“νε ό κατα- 
σκευαζόμενος μέ 3 μέρη αλεύρου και 1 πιτύρων. 
Ό ζύθος εϊνε αξιόλογου ποτόν διά τούς δυσκοί
λιους. ‘Αξιόλογου θεραπευτικόν μέσον εϊνε ή επϊ 

τής κοιλίας έπίθεσις πανιού βρεγμένου εις ψυ
χρόν ύδωρ, Το όποιον διά τεμαχίου καουτσούκ 
χωρίζεται άπό τά ενδύματα. Τό πανίον τοΰτο 
δυνατόν νά μείνη πολλάς ώρας έπι τής κοιλίας. 

Τά κλύσματα διά ψυχρού υδατος εινε αποτελε
σματικά, άλλά τό αριστον πάντων μέσον εϊνε ο 
κανονισμός τής ώρας τής άποπατήσεως. Ό πα
σχών άν έχη τήν συνήθειαν νά λαμβάνη άπό 
καιρού εις καιρόν καθαρτικόν τι, τόν συμβουλεύ- 
ομεν νά περιορίζεται τούλάχιστον εϊς ολίγον ρα- 
βέντιον ή μαγνέζιαν (έν κοχλιαρίου τοΰ καφέ έν
τός ήμίσεως ποτηριού υδατος), πρός δέ ν’ απο
φεύγω την αλόην, όταν εχρ αιμορροΐδας.

Ό Ιατρός όας 
ΜΟΥΣΑΚΑ
Κοπανίζεις άρκετόν κρέας ψαχνό ν βόιεον χω

ρίς νεύρα, βάζεις εϊςμίαν κατσαρόλαν βούτυρον, 
καί τήν θέτεις εϊς τήν πυράν αφού ζεσταθή, 
θέτεις έντός τό κρομμύδιον καϊ όταν άρχίζρνά 
ξανθίζη, ρίπτεις τόν κιμάν, ανακατώνεις καλά 

νά μή σβολιασρ καϊ άπό καιρού εϊς καιρόν πάν
τοτε Ανακατώνεις, χύνεις μέσα όλίγην ντομάτα 
περασμένην άπό ψιλόν τρυπητό και όλίγον ζω
μού , αλατοπιπερωνεις, τραβάς έξω καί προσθέτεις 
μαϊδανόυ ψιλοκομμένον, 3 αύγά, όλίγον μοσχο- 
κάρυον, 3 γαρούφαλλα κοπανισμένα, και όλίγον 
τριμμένο ψωμί. Κόπτεις προτήτερα μελιτζάνες, 
ή κολοκυνθάκια ή πατάτυς φέτες' άν μέν εϊνε 
μελιτζάνες ή κολοκυνθάκια, τά αλατίζεις μισήν 

ώραν πρϊν τά τηγανίσης· τά πλένεις λοιπόν, τά 
στύπτεις διά νά φύγη το υγρόν, τά Αλευρώνεις 
καϊ τά τηγανίζεις. Άλοίφεις μέ βούτυρον ένα τα- 
ψϊον, τό περνάς εϊς ψωμί τριμμένο καί αραδιά- 
ζεις μελιτζάνες, επάνω απλώνεις κιμά, κατόπιν 
ρίπτεις όλίγον τυρόν τριμμένου, απλώνεις μελι
τζάνες καί πάλιν τυρόν και κιμάν, καϊ έπϊ 
τέλους βρέχεις με βούτυρον καί βάζεις εϊς φούρ
νον μέτριου "Οταν δέ ψηθή, σπάζεις 4—5 αύγά, 

τά κτυπάς καϊ τά χύνεις επάνω εϊς τόν μουσα- 
κάυ, θέτεις πάλιν τό ταψί εις τόν φούρνον νά 

ψηθή τδ αυγό καϊ τό τραβάς εξω νά κρυώση. ’Ο
λίγον κατόπιν τόν κόπτεις εϊς τεμάχια κανονικά, 

σερβίρεις el? τα πινάκια, αφοΰ χύσης ένα γύρο 
σάλτσαν ντοματα.

ΠΡΟΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΝ ΤΗΣ Α Ϋ ΠΝΙΑΣ
Εϊς τδ είκόστδν πρώτσν Σ'υνέδριΈντής ίατρι- 

κής, τδ συγκροτηθέν εϊς τδ Βισβάδεν, έγένετο 
ώραία συζήτησις περί τών μέσων τής θεραπείας 
τής άϋπνίας, καθ’ήν έπισταμένως ώμίλησαν 
δέκα εξ ρήτορες.

■ Μέχρι τοΟδε οί Ιατροί έπρότειναν εϊς τούς πά- 
σχο'ντας άπδ διαρκή άϋπνίαν νά έπαναλαμβά- 
νουν πολλάκις τούς ϊδίους άριθμούς, δ δέ Ιατρός 
Ρέκλαμ έφρονει, δτι άμέσως κοιμάται τις, άρι- 
θμών μέ τδν νούν του ένα, δύο, ένα, δύο, άλλ’ 
ούτως ώστε κατά τήν άναπνοήν τδ ένα νά συμ
πίπτω μέ τήν έκπνοήν καί -τδ δύο· μέ τήν εισ
πνοήν. Έπίσης άλλοι συνίστων εϊς τούς άσθε- 
νέίς νά παρατηρούν έταστικώς ένα ώρισμένον 
μέρος τοΰ σώματός των, διαρκώς, ώς λ. χ. τδν 
πόδα των, άλλοι δέ πάλιν συνεβούλευσαν κοι
τώνας μέ κυανοΰν χρωματισμόν καί άλλα.

Κατά τδ συνέδριον τοΰ Βισβάδεν, οί δέκα έξ 
ρήτορες συνέστησαν άλλα φάρμακα κατά τής 
άϋπνίας, καθώς τδ έξ έλαιών έλαιον, ένδεικνυ- 
όμενον πρδ πάντων διά τούς δυσπεπτικούς, τους 
άτμους τοΰ Μεντόλ, τδ οινόπνευμα, τήν χρήσιν 
μίγματος βαζελίνης καί παραφίνης πρδς έρμη- 
τικήν φράξιν τοΰ άκουστικοΰ πόρου, έτι δέ καί 
τήν στρεπτοκοκικήν δαμαλίδα.

Έν τούτοις παρειηρήθη, δτι οί ρήτορες έλη- 
σμόνησαν τδδραστικώτερον φάρμακον κατά τής 
άϋπνίας καί τοΰτο ύπήρξεν ή παρατεταμένή εύ- 
γλωτία των, ήτις έκαμε πολλά μέλη τοΰ Συνε
δρίου νά νυστάξουν καί άλλους νά κοιμηθούν.

Ο ΕΓΩΙΣΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΔΕΙΛΟΣ

Ο Μανώλης είνε παληκάρι, γενναίος, φωνακλάς, έγωϊστής, Θορυβοποιός είς τό έπαρκον καί τό οχληρότερου πάντων πολύ απαιτητικός, θέλει δέ νά διατάσ- ση διαρκώς καί ποτέ νά μή τού λείπει τίποτε.Διά τούτο καί ή μαμμά του, αί άδελφαί του, ή υπηρέτρια κλ. τοϋ παρέχουν άμέσως δ,τι θέλει καί τόν άφίνουν μόνον, διά ν’ άποφεύγουν τάς φωνάς καί τάς αιωνίους άπαιτήσειςτου. Ξυπνά δέάργά καί πίνει καφέ πριν πλυθή. Όταν δέν έχη δέ τί νά κόμη, φωνάζει.— Μαμμά, Μαμμά, θέλω καφέ μέ γάλα.— Τώρα ήπιες, παιδί μου, τδ ίέχαοες.— “Οχι, θέλω καί άλλο καί βούτυρο καί γλύκισμα.Τώ κομίζονται ύπό τής ύπηρετρίας καί τόν άφίνουν μόνον, 8τε δύο μυϊαι καί σφήκες τόν πλησιάζουσιν ώς συνήθως, άλλ’ αύτήν τήν φοράν άπειλιτικώς.Άποδιώκει τήν μίαν, τώ έπιτίθεται ή άλλη.

— Βρέ, θά φύγετε ; θά σάς σκοτώσω.Ούδεμία άπάντησις.— Θά μέ έεφορτωθήτε ; νά, θά σάς τρυπήσω μέ τσ· μαχαίρι παληόμυιγες.Τά ζωύφια γίνονται απειλητικότερα καί ή σφήκα τόν κεντά είς τό ούς.Ό Μανώλης πονεΤ, θυμώνει, κλαίει, φωνάζει καί ή υπηρέτρια μακρόθεν γελά.— Μπά σέ καλό τους, θά μέ φάνε, τι νά κάνω.’ Μαμμά, έλα βγάλε τής μυΐγες.Οΰδείς προσέρχεται καί τά ζωύφια τόν τσιμπούν δεέιά καί άριστερά. Τέλος φοβείται, άποφασίζει νά. σηκωθή καί απομακρύνεται, ήττηθείς κατά κράτος, φωνάζων :—Μαμμά, οί μυΐγες δέν μ’ άφίνουν νά φάγω.Καί τέλος τά.φοόερά ζωύφιά κατορθώνουν νά τδν έκτοπίσουν καί έπιτίθενται κατά τοϋ φαγητού του.



Η ΦΥΣΙΣ &

£Λ©< εφθασε παρά τήν μικράν επαυλιν, ήτις 
■ έκειτο είς τό μέσον του χτήματος- Εΐς τήν 
. αυλήν γέρων τις ήτο έξηπλωμένος έπ: μι

κρού ανακλίντρου, θαλπούμενος υπό τας γλυ
κείας χλιαράς τοΰ ήλίου ακτίνας... "Ητο ο κύριος 
Φορίδης.: Παρ’ αύτφ εύετδής ξανθή νεάνις άπεσςρά· 
γιζεν έπιστολήν. Ήτο ή θυγάτηρ του Χριστίνα.

Ai'fvvfi κραυγή καταθλιπτική έξήλθε τών χειλέων 
τής.

’Ανήσυχος ο γέρων τήν παρετήρησε κα'ι πριν έ
κείνη προφθάστ, νά συνέλθ^, εκείνος ήρπασε τήν επι
στολήν έκ τών χειρών της καί τό βλέμμα του προσ* 
πίπαν έπι τών γραμμών, ας έκείνη άνεγίνωοκεν, τόν 
έκαμαν να ώχριάση ώς νεκρός.

—Ό θεέ μου! άνεφώνησεν. Δεν υπάρχει πλέον 
ελπίς. Ή άπόφασις έξεδόθη. Έχασα το κτήμα μόυ! 
Ε'μαι κατεστραμμένος!

Ό χ®Ρτης διωλίσθησε τών χειρών του, ο: όφθαλ- 
. μοί του άπεγνωσμένως ήτένισαν πρός τόν ουρανόν.

Είς τοιαύτην ταραχήν τούς εύρεν Φίλιππος.
Συγκεχυμένοι καί τεταραγμένοι δέν ηχούσαν τα 

βήματά του, αίφνηδίως δέ ίδόντες αύτόν έμπροσθεν 
των έταράχθησαν άκόμη περισσότερον.

—Ώ! κύριε Τερζή! είπε» ό γέρων έν σπαραγμω. 
Δέν θά σας ειπω τίποτε, τίποτε άπολύτι^ςΐ

«Μόλις τήν στιγμήν αΰτήν εΐδομεν τήν καταστρο
φήν μας. θά συγχωρήσετε συνεπώς τήν σόγχυσίν μας 
αύτήν. Δεν δυνάμεθα νά σας ύπσδεχθώμεν ώς έπρεπεν’ 
άλλά ή είδησις αύτή μας έχει συντρίψζ;.

«Πιστεύσατέ με, ότι εΐμαι δυστυχής, πολύ δυστυ
χής σήμερον.

"Εκρυψε τήν κεφαλήν έντός τών χειρών του, συν
τρίβεις ύπό τό βάρος τής δυστυχίας του. Ή Χριστί
να κάτωχρος, ιστατο ακίνητος ώς τό άγαλμα τής οδυ- 

•νης, περικαλλής έν τή ώχρότητί της έκείνη, γοητεύου- 
σα, παρασύρουσα.

Ό Φίλιππος έκράτει διά τής μιάς χειρός τό μαστι
γών του καί τόν πΐλόν του, διά δέ τής άλλης έθώ- 
πευεν εντός τοΰ θηλακίου του τό έν .ούτω ευρισκόμε
νον πιστοποιητικού τής νέας του ιδιοκτησίας.

ΓΙαρετήρεί άφ’ ενός τόν γέροντα, άφ’ ετέρου τήν 
νεάνιδα, βέλων νά ϊώση έν πέρας είς τήν θλιβεράν 
αύτήν σκηνήν,' μή τολμών δέ καί νά ομιλήση ·

— Καθήσατε, κύριε, είπεν ό γέρων, συνερχόμενος 
εκ του οδυνηρού πλήγματος. Δέν ήμπορώ παρά νά 
σά€ ευχαριστήσω, διότι ήλθατε κατά τήν πρόσκλη- 
σίν μου. Είναι αληθές, οτι ήδη δέν δύναμαι πλέον 
τίποτε νά σας ζητήσω, αφού το παν έχει τελεσθή. 
Ήθελον νά σάς έζήτουν κάτι, άλλ’ήδη τό θεωρώ 
περιττόν έντελώς. Δέν παραπονοΰμαί βεβαίως εναν
τίον σας· άπό τίνος διαρκείς συμφοραί με πλήττουν, 
άλλ’ έμαθα νά τάς υπομένω γενναίως. Πικρά τοι
αύτη μάθηοις, .άλλ’ ή άνάγκη είναι ανάγκη ί 
- «Ερχόμενος έδώ, δέν θά είχατε ίσως μάθη τή·ι 

ιϊδησιν αύτήν ;
— Άορίστως πως, έτόλμησε νά είπη ό Φίλιππος, 

μεμφόμενος έαυτόν,' καί σκεπτόμενος ποιαν έντύπωσιν 
θά έπροςένει έρχόμενος έν τοιαύτη κρισίμςο στιγμή.

—Ήμουν βέβαιος, άπήντησεν ό γέρων. Σάς πι
στεύω πάντοτε άνδρα γενναίων φρονημάτων. "Εστω 
καί έαν ή περίστασις αΰτη μάς φέρει αντιμέτωπους· 
έστω καί έάν αρκετόν διάστημα έπολεμήσαμεν κατ’ 
άλλήλων. Τώρα αί δίκαι ΐξέλιιπον. Εισθε ό νικητής. 
Άς μείνωμεν καλοί φίλόι. Σάς παρακαλώ δέ νά με 
συγχωρήσετε, έάν παρέτεινα. τήν διαδικασίαν αύτήν. 
"Ελπιζα, πάντοτε είς μίαν αόριστον βοήθειαν ."Αλλως 
τε ϊύνασθε σείς αΰτός νά εννοήσετε, οτι ώφειλα να 
παλαίσω οσον ήδυνάμην.

—Έχετε δίκαιον, άπήντησεν ό Φίλιππος, γοητευ
θείς έκ της εύγενοΰς συμπεριφοράς τοΰ γέροντρς.

— Σας παρακαλώ μόνον, έξηκολούθησεν ό κύριος 
Φορίδης, νά μου έπιτρέψετε νά διαμείνω ένταΰθα δύο 
είσέτι μήνας, εως δτου σκεφθώ καί κατατάξω τάς 
προσόδους μου καί σκεφθώ προσέτι μίαν δυνατήν τρο
ποποίηση» διά τό έπίλοιπον τοΰ βίου μου.

— Έχει καλώς. Άφίνω είσέτι δύο μήνας είς τήν 
διάθεσίν σας. Πιστεύω δέ κατά τό διάστημα αΰτό 
νά σκεφθήτε άρκ-ετά ήρέμως. Συνάμα δέχομαι νά ά- 
φήσωμεν κατά μέρος κάθε δυσαρέσκειαν, νά ειμεθα 
φίλοι, συγχωρήσατε'με δέ καί σείς, έάν σίς έλόπησα* 
Εννοείτε βεβαίως, οτι ό καθείς εΐς τήν θέσιν μου θά 
έπραττε τό αύτο.

— Βεβαίως,.είπεν ο γέρων* καί ήδη «ς άφήσωμεν 
τήν ομιλίαν αΰτήν, σας παρακαλώ. Είναι μεσημβρία, 
θά εύορεστηθήτε βεβαίως νά τιμήσετε τό γευμά μας·

Ό Φίλ ίππος μή δυνάμενος νά εύρη πρόσοορον 
τινά δικαιολογίαν, ί’να άρνηθή, έδέχθη. .

Τό γεύμα ήτο λιτόν, καί όμως πόσον ορεκτικόν 
τώ έφάνη!

Διά τής ανοικτής θύρας, ό χλιαρός ήλιος τοΰ 
Μαρτίου εΐσήρχετο γλυκύς γλυκύτατος έν τή θερμό- 
τητί του αύτή, έξωθεν δέ ήκούοντο οί τερετισρ-οί τών 
φλύαρων πευκών, ένώ ό δροσερός άήρ έφερε τήν ευω
δίαν τής άναγεννήσεως τής γής.

Ο γέρων ουνωμίλει ατάραχος περί διαφόρων, 
κρυπτών ύπό τό ήρεμον μειδίαμά του τήν ζοφ-ραν 
απελπισίαν τή; ψυχής του, ό δέ Φίλιππος απατώ- 
μένος έκ τής ηρεμίας αύτής, τόν έθαύμαζεν καί έγέ
νετο ομιλητικότατος. Ή Χρισιίνα δμωςήτο στπωπηλή 
μόνον. Έφαίνετο στενοχωρημένη, ώμίλει ολίγον, su- 
κολον δε ήτο να μαντεύση τις, δτι έπασχεν πολύ· 

Ό Φίλιππος τό παρετήρησε, καί ή κατήφεια της 
αΰτή τώ απίσπασε τήν συμπάθειαν-

Προσεπάθησε νά έφελκύση τήν προσοχήν της έπί 
διαφόρων σημείωι,όλίγον δέ κατ’ όλίγον είδεν, δτι ή 
νεαρά κόρη τόν ηκουεν περισσότερον καί προσεκτική. 

Άντελήφθη περιχαρής, δτι τω έμηδεία καί «τι Οταν 
ήγέρθη νά φϋγη, καταφανή σημεία θλίψεως έφάνησαν 
έπί τοϋ' θελκτικού προσώπου της.

— Φεύγετε τόσον ενωρίς ; έτόλμησε νά «ίπη. . 
Άλλά κα'ι ό Φίλιππος ήσθάνετο, οτι ά^ίνει μετά 

θλίψεώς τό μέρος έκεΐνο! Παραδόξως slys διέλθή'

«ύχαρίστους ώρας, πράγμα τό όποιον τον κατέπληττε, 
ούτως ώστε εΰρέθη είς δύσάολον θέσιν.

Ή θέσις του αύτή καθ’ έαυτήν δέν ήτο διόλου 
δύσκολος, άλλ’ ό Φίλιππος έν τούτοις εΰρέθη είς ά- 
μηχονίαν;

Ώς έαν δέ ό Θεός ήθελε νά έξαγάγη αυτόν τής 
αμηχανίας του έκεάης, ό ήλιος ή?χ«* νά κρύπτεται 
οπίοθεν μελανών νεφών, άτινα ολίγον κατ’ ολίγον καί 
περισσότερον έσκέπαζον τόν ορίζοντα.

Ό Φίλιππος προσεποιεΐτο προφανή τινα ανησυχίαν, 
βλίπων τά σύννεφα έκεΐνα, ή δέ Χριστίνα έφ’- όσον 
τά έβλεπε μελανώτερα 
καί περισσότερον, δι»· 
κρίν-το ακτίς χαράς εΐς 
τήν ώχραν μορφήν της. 
: Ό άήρ ήρξατο νά 
ένδυναμοΰται, δ άν-μος 
έπνευσαν, οί κλάδοι συνς- 
ν.ρούοντο, τά πτηνά ήο· 
ξαντό σπευδοντα είς τας 
φωλεάς των, ή δέ Χρι
στίνα ήναγκάσθη να κλεί- 
ση τούς υαλοπίνακας.

Μία μαύρη σκιά είχε 
προσπέση γύρω, καθι- 
στώσα όλοέν σκοτεινότε
ρου τον ουρανόν·'

— Θά έχωμεν καται
γίδα, είπεν ό γέρων Φο· 
ρίδής·. Καθήσατε, κύριε 
Τερζή- πιστιύω νά έκ· 
σπάση ταχέως. Ή οδός 
είναι μανρά, θά υποφέ
ρετε. . .

Ό Φίλιππο; έκάθη- 
σεν·

Πρά',μντι μετά τινα 
ώραν βροχή ραγδαία ήρ· 
χησε νά πιπτη. Άστρα- 
παί έκθαμίωτικαΐδιέσχι- 
ζον τόν ουρανόν άπό τοΰ 
ένός άκρου μέχρι - τοΰ 
άλλου, τρσμεραί δέ. βρον- 
ταί ήκούοντο. Ή καται- 
γίς είχ«ν άρχίση.

Ό άήρλυσσωδώςέσύρ- 
ριζε διά μέσου τών κ),ά- 
δων· παραθυρόφυλλον δέ 
δ,ύτερον πάτωμα, προσέθετε κάποιον ιδιόρυθμον θέλ
γητρου μέ τόν έκάοτοτε κτύπο» του, είς τό σΰνολον 
τής άπολαύσεως μιας καταιγίδος. ·

Ότανήκαταιγίς αΰτη λύσσα έξωθεν μιας αιθούσης 
είς τήν οποίαν άνθρωπός τις αισθάνεται έαυτόν εΰρΓ 
σκόμενον δ'-ά πρώτην φοράν είς ώραίαν καί λαμπρά* 
ιδιοκτησίαν του' πλησίον ζωογόνου θερμής πυράς κα1 
δή .αισθανόμενος γλυκείς δίά πρώτην φοράν παλμούς 
τής καρδίας του προσεγγιζόύσης ταχέως καί ασφαλώς 
τήν φλογερωτέραν πυράν, ήτις καλείται.... έρως!

Ήγάπα λοιπόν ό Φίλιππος;
Ούτε καί αϊτός δεν ήτο είς θέσιν νά άποφανθή. 

Ήσθάνετο μόνον οτι ήτο ευτυχής, πολύ ευτυχής τήν 
ήμέραν εκείνην·

'I

τι μεΐναν ανοικτόν εις τό

Πράγματι δε ή Χριστίνα έφαίνετο λήσμονήσασα 
της δυστυχίας τό πλήγμα. Δέν' εφάίνετο άναλογιζο- 
μένη τάς συνέπειας τής καταστροφής αύτής, ήτίςθά 
τή ύστέρέι τόν γλυκόν κ«ί αναπαυτικόν βίον, τόν όποιον 
μέχρι τοΟδε διήγε-

Τον έβλεπε μέ τούς μεγάλους γαλανούς οφθαλμούς 
της, έγέλα όταν τής «διηγείτο αστεία τινά ανέκδοτα 
τοϋ βίου του, καί έφαίνετο ώς νά είχε γνωρίσή αυτόν 
πρό ετών ολοκλήρων. . ..

Έν τούτοις ή καταιγίς άντί νά κατευνασθή ένδυνα- 
μοΰτο ςλοέν περισσότερον· Ή βροχή δέν έπαυε παρά 

διά νά άρχίση πάραυτα- 
ραγδαιοτέρα, τα μαΰρα ■ 
νέφη δέ όλοέν καί έπεσω- 
ρεύοντο.

Ήτο άπό τάς δόνατας 
έκείνας καταιγίδας, αί'τι- 
νεί έκοπώσΐ κάτα τήν 
άνίιξιν σφοδρότεραι καί 
αύτώ» τών έν μέσω χεΐ· 
μώνι.

Ή εσπέρα είχεν έπέ· 
λθη τέλος Καί ή Χρι
στίνα τήν ηύρε ταχεΐάν· 
Ό δέ Φίλιππος ταχυτε- 
ραν άκόμη. Έν τούτοις 
έδυσανασχέτει.

Μέ τοιοΰτον ελεεινόν 
καιρόν δέν ήίυνατο βε
βαίως νά α-ίέλθτη. ...— 

. Ή πόλις ήτο μακράν 
κάπως* ώφειλε νά δια- 
τρέξη μέ τό άμ^άξίον διά 
μέσου εξοχής μιας ώρας 
άπόστασιν. Καί με τοιβδ- 
τον καιρόν.! Άλλά τότε 
έπρεπε νά ζητήση φιλοξε
νίαν. Τό εν τοϋ έφαίνετο 
κακόν,'τό άλλο δέ χειρό
τερον. .

Άλλ’ ό γέρων μα>“ 
τευων τούς ενδοιασμούς 
του τόν διέκοψε τών σκέ
ψεων ταυ.

- Τόν χροσέβλιψ* ΐ£ταρακμένη, μή τολμωβα να SysiQt] “-Κύριε Τερζή, ε’- 
τά βλέμματα ύπ’ αίνον. . χατε τήν εύχαρίστησίν νά

τιμήσετε τό γεύμα μας' 
θά έχετε τήν εύχαρίστησιν να r-θιμηθήτε τήν εσπέραν 
αύτήν είς τήν οικίαν σας-

Ή φωνή του έτρεμεν ελαφρώς, άλλ’ ό υπερήφανος: 
χαρακτήρ του διέκοπτε ιήν συγκίνησιν.

Ούτω πω; μετά γλυκεΐαν ήρεμον εσπερίδα ό Φώ 
λιππος άπεσύρθηείς τόν ν.ο.τώνα, τόν όποιον τοΰ ετοί- 
μασεν ή Χριστίνα, βοηθουμένη ύπό τής ύπηοετρίας- της. 
’Διά πρώτην φοράν ένεθυμεΐιο νά κατακλίνεται τό-’ 

σον εύτυχής. Στρέφων δέ τό βλέμμα περί αύτόν και 
βλέπων παντού τά ίχνη τής διελεύσεως φιλόκαλου 
γυναικείας χειρός, τό δωμάτιον άπλοΟν, άποπνέον 
όμως τή» μέριμναν καί τήν ήδύτητα τής τρυφερότητος 
γύνα’-κείας καρδίας, δέν ήδυνήθη νά μή ψιθυρήσ$· — 
Είς ολα χύτά εΐμπι βέβαιος, οτι ήγγισεν ή χείρ^τής;' 

Έκοιμήθη όνειροπολών γλυκεΐαν τινά ξανθήν μόρ··
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φήν κύπτουσαν προς αύτον' καί έγγίζοντα μέ τά πυ- 
ρέσσοντα χείλη του τά ρόδινα χείλη έ*είνης·

; Τήν πρωίαν έξυπνησε μηδειών. Νέαζωή καί άγνω
στον περιβάλλον ήνοίγετο προ αύτοΰ, Ήγίρθη,ίσπευ- 

-σε παρά τδ παράθυρον καί το ήνοιξεν.'
Οίον θάΰμα!

; Ούδαμοΰ ίχνη τής χθεσινής αγριότητας. '
Ήτο μία ώραίά, μία εξαίσια εαρινή πρωία.
ΜανήΛθό» τ&ν τρέ\·>» ό ρόΑμος τώραΑς

έμα,τύρ«ι τήν ανατολήν τοΰ ήλιου.
Ούτε εν μικρήν νεφύδριον.εΐς τον ορίζοντα, όστις γα

λανός έδέχετο τήν ροδίνην άνταύγια* τής χρυβής «ύγης-
Ό'-Φιλίππος άνέπνεεν ήδονικώς τήν πρωινήν αύ- 

ραν, .«θαύμαζε το ώραΐον θέαμα, ρΛθ’δ ένδυθείς τα
χέως, κατήλθεν ίνα κάμ.η πρωινόν τινα περίπατον, μή 
δυνάμενος νά άντιστη είς τδ ώραΐον θέαμα.

Κατερχόμενος. δέν συνήντησε ού^ένα, ρόλον δτι δέ 
ή εξώθορα ή·0 ανοικτή, ,οΐ οικοϋνΐες κοιμώμενοι ίσως 
είσέτι είτε άποσυρμένοι τής κυρίας εισόδου.

. Ό,.Φίλιππος διήλθε βραδεΐ τφ βήμα.ν., έλπίζων έν 
τώ μεταξύ νά συνάντηση τήν Χριστίναν. Δεν εφάνη 
όμως αύτη ούδαμοΰ.
. Προύχώρησ» τότε εΐς τδν κήπον καί έβάδιζεν ύπδ 

τάς πυκνάς δενδροστοιχίας, σκεπτόμενος μετά λύπης, 
οτι μετά τινα (όρον έπρεπε νά αναχώρηση.

Πόσον τοΰ έφαίνετο ή διαμονή μαγευτική, ευχάρι
στος εις τδ.μέρος εκείνο! Έθαύμαζε τδ κάθε τί καί 
διά πρώτην φοράν ήσθάνθη τδ θέλγητρον καί τδ ιδα- 
νικώς βαθύ συναίσθημα τής τελειότητος τής ρύσεως.

Καί,έλεγε: Περίεργον! Δέν είχα ποτέ φαντασθή 
'τιαύτην άπόλαοσίν. Όποια ήσυχία! "Α! θά έρχομαι 
τακτικά <δώ'. Αισθάνομαι τδ κάθε τί */ύρω μου νά 
όμιλη βαθειά είς τήν ψυχήν μου!

Καί αίφνης έσκέφΟη.
—Καί δταν έρχομαι; Μόνος θά περιδιαβάζω! μό

νος θά εξέρχομαι! μόνος θά επιστρέφω! μέ ποιον θά 
ομιλώ; θά είμαι λοιπόν καταδεδικασμένος νά υποφέρω 
τήν σιωπήν αυτήν;

’Α, αύτό δέν μου αρέσει/
Είμαι καί τήν στιγμήν αύτήν μόνος, άλλά...... πε

ρίεργον μού φαίνεται, δτι δέν είμαι μόνος! Νομίζω, 
οτι κάποιος μέ περιμένει... κάποιος μέ σκέπτεται... 

Είναι .ή Χριστίνα, μία τόσον συναρπάζουσα συντροφιά. 
Τότε δέν θά είναι πλέον αύτή έδώ/ Τί κρίμα/

Ήδη σκιερά θλίψις συνωφρύωσε τδ μέτωπον του. 
Έστάθη αίφνης, περιέφερε το βλέμμα γύρω,. ένόμισεν, 
δτι ήκαυσεν ελαφρά βήματα.

Παρετήρησε διά μέσου τών θάμνων καί είδε τήν 
Χρισιίναν άνόποπτον, μή μαντεύουσαν ποσώς τήν πα
ρουσίαν του, νά περιπατή βραδέως εΐς τήν παραπλεόρως. 
δενδροστοιχίαν.

Ήκαρδία του έπαλλεν άποτόμως καί έκρύβη όπισθεν 
τών σκιερών θάμνων.

Ή Χριστίνα έκάθησ.ν έπί τίνος εδράνου. Ο άνα- 
τύλλας ήλιος διάτων άκιίνων τθΐ> έχρύσωνε τήν ξαν
θήν κόμην της, σχημα-.ίζων ούτω χρυσοΰν φωτοστέφα
νον έπί τής ώραίας κεφαλής τη;.

Έκράτεί δέσμην λευκάνθεμων, τά δπο'ια ερριψεν 
πορ’ αύτή.

Σκεπτική δέ, δισταζουσα, δειλιώσα διά τήν απάν- 
τησιν, έλαδενέν διά τής μιας χειρός, ένφδιά τήςέτέ- 
ρας άπέσπα τά λευκά πέταλα.

Τα χείλη της ήνοιγοντο διά νά έρωτήσώσι τήν 

πρωτότυπον ταύτην πυθίαν τών άνυσήχων καρδιών. 
Έφ όσον δέ άπέσπα τά πέταλλα, τόσον ή μορφή της 
ήγωνία. περισσότερόν- Άλλ’ όποια ή άπάντησις;

Γλυκεία φαίνεται, διότι τά χάλη της έμειδίασαν, 
άφήκε έλαφρόν τινα στεναγμόν, θελκτικόν δέ ερύθημα 
έβαψε τάς παρειάς της Πλήν τής ρέμβης της, φωνή 
τις ποθητή καί τρομώδης έκ συγκινήσεως τήν άπέ-

— Τί άπηντησεν ή μαργαρίτα; ήρώτα ό Φίλιππος 
εμφανιζόμενος αίφνιδίως όπισθεν τών θάμνων, μηδιών 
δλως εύτυχής, ένώ εις τδ βλέμμα’του έπεβεβαιοΰτο ή 
άπάντησις τοΰ αφελούς ά-.θους.

Τον προσέβλεψφ τεταραγμένη, μή τολμώσα νά έ- 
γείρη τά βλέμματά της έπ’ αυτοϋ, καί όταν εκείνος 
συγκεκινημένος έλαβε τήν χ«ϊρα της καί τήν ήρώτη- 
σ.ν δ'α ϊευτέραν φοράν, τω απήντησε μηδειώσα, οτι μέ 
άγαπατε οσον σάς αγαπώ!

—Πώς!..,., πώς;...... Χριστίνα!., κύριε Τερζή!..
Τί συμβαίνει λοιπόν; έκρανγασεν ό γέρων Φορίδης, 
προσπαθών νά έγερθή τοΰ ανακλίντρου του, βλέπων 
έκ τής αυλής όπου έκάθητο ερχομένους τδν Φίλιππον 
καί τήν Χριστίναν άμφοτέρους ίνηγκαλισμένους, ένφ ή 
εύτυχία καί ή χαρά άπετυποδντο έπί τής μορφής των.

Ό Φίλιππος επέσπευδε τδ βήμα και ερχόμενος πλη
σίον τοΰ έκπληκτου γέροντας, τφ ειπεν:

—Ιδού! συμβαίνει,οτι έρχόμεθα νάζητήσωμεν τήν 
συγκατάθεσίν σας και τήν ευλογίαν σας, ίνα τελίσωμεν 
τούς γόμους μαί-

— Ευλογητός δ Θεός! άπηντησεν ό γέρων άπδ 
κσρδίας, ύψώνων έν έκτάσει τάς χεΐρας πρδς τδν ούρα· 
νόν, καί κλαίων έκ της χαράς, ένω ή Χρηστίνα έρί- 
πτετο εϊς τήν αγκάλην του, δακρύουσα έξ ευτυχίας !

—Τί ανοησία, τόσαι δίκαι! συνεπλήρωσεν ό Φίλιπ
πος, γελών. Το κτήμα μένει πάλιν ίδικόν σας/

— Ίδικόν μαί, δηλαδή, απήντησεν ό γέρων, άσπα- 
ζόμενος τδν Φίλιππον.

Α. AmWXWfAO’i

Για ΪΙανφα

Άλ ' τό βράχο ‘δωρονσα τής &αλάσοης τά παλάτια ατό χρώμα της έβλεπα της &εάς μου τά μάτια
Σ’ Ικεϊνα τά κύματα 
π ’ άφριζοινε ακόμα τ' έλόλευκο ξάνοιγα τοΰ οτή&ους της χρώμα
Τ' αγέρι ποΰ φύσαγεή αύρα κ’ εκείνητά μΰρα μοΰ φέρνανε ποΰ γίρα> της χννει
Τά ψαράκια ποΰ δέρνουνε όταν άφρό με τρομάρα ως-κ’ ‘κείνα μοΰ.δείχνανε τη δική μου λαχτάρα
Κ' μοΰ ήλ&αιι ατό νοΰ μου' τά φ.αρμάκια ηοΰ πίνω είς τή &άλαοαα επεοα 
γιά πάντα νά μείνω!!. .

Ζάκυνθος ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΛΟΪΤΣΗΣ

ΙΧΝΟΓΡΑΦΗΣίΣ ΕΠΙ ΚΑΡΠΩΝ
ΔΙΆ ΤΟΥ ΦΠΤΟΣΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Τ'ωστή τυγχάνει ή έπίδρασις, τήν οποίαν 

ασκεί το φώς τό ηλιακόν έπί τής άυαπτύξεως 
των χρωστικών ούσιών. Πράγματι τά πτηνά 
των τροπικών -χωρων φίρουσι πτέρωμα μα-/ίν- 

τικως Χαμπρόν, έν φ τουναντίον τά άνθη των 

έν ήαιφωτίστ§> δωματίου διατηρούμενων φυτών 
ουζεμίαν παρουσιάζουμε χροιάν η λαμπρότητα. 

Ο κηπουρός, ό θέλων νάλάβη λΐυκοτάτην σα· 
λαταν, φρουτίζ€ΐ νά πίρικαλύφτρ τ.αυτην καλώς, 

έμπο^ίζων ούτω τής χλωροφύλλης τηυ γένεσιν· 
’Επί της αύτής αρχής στηρίζεται και ή θάυ- 

μασία μέθοδος, δι’ ής δυνάμεθα νά ηράφ-ωμεν 

έπι καρπού τά αρχικά τοΰ ονόματος ημών γράμ

ματα.

Τής καλλιτεχνικής δε ταύτης εργασίας τήν 

έκτέλεσιρ δυνάμεθα νά άίιαθέσωμεν εΐς τόν ήλιον.

Πρός τοΰτο εκλεγομεν καρπούς έξ έκείνων, 

οιτινες κατά τήν ώρίμανσιν αύτων άποκτώσιν 

ωραιότατα χρώματα-, οιον, μήλα, ατ>ια, ρόδα, 

κλπ. Έπ’ αύτών δι’ ίκανώς αύξηθέντων, προσ- 

κολλώμεν τεμάχια χάρτου κεκομμένα εις τά αρ

χικά τοΰ ονόματος ήμών γράμματα.

Έπελθούσης τής ώριμάνσεως, ολόκληρος ό 

καρπός θέλει χρωματισθή ζωηρώς, έκτος τών με

ρών τών κεκαλυμμένων διά τοΰ χάρτου. 4ιά 

τοΰτο δέ, έάν μετά τήν ώρίμανσιν άποκόφαντες 

τόν καρπόν, άποσπάσωμεν τόν χάρτην, θέλομεν 

ϊδρ τά γράμματα άνοικτώς πράσινα έπί έρυθροΰ 

καρποΰ κεχαραγμένα.

δυνάμεθα όμως νά έργασθώμεν καά άντιστρό- 

φως' νά κόφωμεν δηλ. ανοικτά γράμματα έπϊ- 

φύλλου χάρτου, διά τοΰ οποίου νά περικαλύφων 

μεν τόν καρπόν ολόκληρον. Τά έλεύθερα μόνον 

μέρη τής έπιφανείας τοΰ καρποί' θελουσι πολι

κοί τότε έρυθρανθή, και επομένως, άφαιρουμέ- 

νου τοΰ χάρτου, θέλουσιν άναφανή έπισμαραγδου 

πρασίνου καρποΰ ωραία ερυθρά γράμματα.

εΐιά τής άπλουστάτης ταύτης φυσικής μεθόδου 

εϊναι δυνατόν νά χαράζρ τις έπι καρπών τά αρ
χικά' π,χ. γράμματα τών ονομάτων φίλων του, 

τούς οποίους σκοπεύει νά προσκάλέση βραδύτε

ρου, προσφέρων δ' αύτοίς ένεπιγράφους καρπούς, 

νά προξενήαη αύτοίς λίαν εύάρεστον έκπληξιν.

S5S εΤΪ5δΤΗΜ«Ν

Ενχαρίοτακ Ουνιαιώμΐ’·» τοϊε άταγνώτταν; ήμ&ν τήν ιύγτνη μορφήν τοΰ κ. Σπ. Κραοοα, νέου έπιστήμονοί εξαιρετικής μορφάσεω;, οκαυδάααντοί τήν Ιατρικήν καί εΐδικ&ς άοχολη&έντος κατόπιν εΐς τήν όδοντοϊατρικήν, ή; ξλαβτν έπαξίακ τό πτνχίον.Είνε άξιος πράγματι συγχαρητήρια», J νεαρός επιστήμων, Sit έ&υοίαοε τάς πολυετείς οπονδάς του είς τήν ιατρικήν, χάριν τής όδοντοίατρικής, ήτις ΰμιο; άλλαχοΰ νον ύπό Ιατρών έξαακεΐται, στερούμενα δε άντω; έν λάδι άδοντοϊατρών τής μορφύοεως καί τής αξίας τοΰ κ. Σπ. Έραασά.

μό· ‘ΕΙ-

ΠΟΥ Ο ΕΡΩΣ’

'Έν μόνον είδος έρωτος επικρατεί, άλλά υπάρ
χουν πολλά αντίγραφα αύτοΰ.

Podiyvtpoltv
·*

Έρως υπάρχει εν παντϊ πράγματι.

Ναπολέων
★

Ό έρως είνε άνάγκη διά τήν ζωήν τοΰ ανδρός, 
ολόκληρος δε Ιστορία διά τήν ζωήν μιας γνναικός.

Στάελ
·*

Ό αγαπών τήν μητέρα του δέν εινε δυνατόν 

παρά νά εινε καλός.
Μονσέ

★
Λύο πράγματα δέν υπάρχουν, ώραΐαι φύλα

κα! καί άσχημος έρως.

■Ερωτευμένος
★

Όερως διά τάς γυναίκας είναι τροφή.

. Στα»ν}ζελ
★

Ό ίρως δεν αστεΐζεται πάντοτε, εινε σοβαρός,

Καμέλια
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ΑΠΟ ΤΕΧ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

ΤΑ BAYBIDMATA

Ένα ποδοβολητό, ίναε θόρυβος, μιά σύγ/νσις καί μαζύ φωνές. Χωμένοι μέσ’ στής σκηνές κβ! βυθισμένοι στόν ύπνο, ξυπνήσαμε άμέσως τρομαγμένοι.*-Τ( συμβαίνει;,·—’Απάνω όλοι· στά όπλα σαςί,'Μ’ϊνα γερό τίναμα πετιώμαστε έξω, μέ τά όπλα στά χέρια. ’Ηταν νύχτα, σκοτεινή, ήρεμη, μελαγχολική. Ό ουρανός σκεπασμένος μέ μαύρο πέπλο άπό σύγνεφα, χωρίς δμως νά βρέχη. Τί κρύο δριμύ, δυνατό. Ήταν ή έποχή χειμωνιάτικη, έποχή τοϋ πρώτου πολέμου.—Μά τί συμβαίνει έπί τέλους; έρωτούμε δλοι· μέ άγωνία.— Νά, τί συμβαίνει, λέγει ένας άόιωματικός, οί σκοποί 'μπροστά άκουοαν τά σκυλιά έκεΐ στό χωριό νά γαυγίζουν καί μάς ειδοποίησαν. Ποιος ξέρει τί μπορεί νά συμβαίνη. Μπορεί νά είνε έχθρός καί νάρχεται νά μάς έπιτεθή αυτήν τήν ώρα. Πρέπει έμεΐς νά λάβουμε τά μέτρα μας. Καί χωρίς νά προ- σθέση άλλο τίποτε, ό αξιωματικός αύτός, μδς διέταξε νά προχωρήσουμε. Προχωρώντας σιγά, σιγά μές στό σκοτάδι τό πυκνό, φθάνουμε σέ λίγο κοντά στές προφυλακές. Μπρος άπ· αύτές σ' άπόστασι μικρή, ώς δέκα λεπτών τής ώρας, ήταν ένα χωρώ βυθισμένο οτήν έρημιά καί στό σκοτάδι. Τά σκυλιά τοΰ χωριού αύτοΰ έγαύγιζαν πράγματι, κάτι άγρια, γαυγίσματσ, πόύ διέκοπταν τήν άγρια καί βαθειά τής νύχτας σιγαλιά. 01 σκοποί λοιπόν δέν είχαν άδικο.Ώς άνθρωποι ποΰ ήξεραν πολύ καλά τή οουλειά τους, άνθρωποι προνοητικοί, έκριναν καλό νά ειδοποιήσουν γι’αύ- τό άμέσως τές προφυλακές μας κι' αύτές πάλι τό κύριο στράτευμα, πού ήταν παρέκει κατασκηνωμένο κ’οί άνδρες του άναπαύονταν κουρασμένοι άπ’ τή μάχη πούχε γίνει τήν ήμέρα.Τό πράγμα φαίνονταν μυστήριο, γιατί ξέραμε πολύ καλά δτι ό έχθρός, ό ίποΐοο είχε νικηθή έλεεινά στή ράχη έκείνη, είχε φύγει μακρνά, γιά νά σωθή καί δέν ήταν δυνατό ποτέ νά έμενε έκεΐ κοντά. Πάντα δμως έπρεπε νάχουμε τό νού μας. Ποιος ήξευρε τί απορούσε νά γίνη... Έπειτα δυνατόν νά ήταν καί κανένα άτακτο έχθρικό σώμα, πού Ερχονταν νά μάς έπιτεθή αιφνίδια καί περνώντας άπ’ τό χωριό άρχιζαν τά σκυλιά νά γαυγίζουν. ** *Ή ώρα περνούσε. Ήταν πλέον άπό μεσάνυχτα. Τά γαυγίσματα έπί τέλους έπαυσαν δλως διόλου. Ή άγρια σιγαλιά άπλώθηκε και πάλι παντού, μέσ’ στήν τρομαχτική έκείνη έρημιά τής νύχτας. Κάτι δένδρα μ,όνο έκεΐ τριγύρω πού φαίνονταν σάν στοιχειά μέσ’ στό σκοτάδι, έσιγοψιθύριζαν κουνιώντας τά φύλλα τους στ’ άνάλαφρο καί σιγανό φύσημα τ’ άνέ- μου, κι’ έκεΐ κάπου κοντά ϊνα ποτάμι έμουρμούριζε μονότονα.Έπειτα τό σκοτάδι άρχισε σιγά—σιγά νά χάνεται.Έπλησίαζε ή χαραυγή. Ό ούρανός Εξακολουθούσε νά μένη^σκοτεινός. Τό κρύο είχε γίνει πειό τσουχτερό καί οιαπεράστικό. Καί δταν πειά τό σκοτάδι έφυγε έντελώς κ’ ή αύγή πρόβαλε, δλα γύρω σκεπάστηκαν μ’ ϊναν άδιάφανο πέπλο πυκνής ομίχλης.Έμεΐς δμως Εξακολουθούσαμε νά (ΐένωμε έκεΐ άγρυπνοι σάν κέρβεροι καί τυλιγμένοι μέ τής κουβέρτες μας, ποϋ τό κρύο μάς έκανε νά τουρτουρίζουμε, μέ τήν Ιδέα μήπως φανή άπό πουθενά έχθρός...Άλλά,... έχθρός δέν φάνηκε,
ΧΑΡΑΛ. ΚΟΥΤΗΦΑΡΗΧ

Η ΟΡΑΣΙΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ
Εινε γνωστή ή περίπτωσις της ύπνοβάτιδος 

τοΰ Νάνου, χάρις εϊς την οποίαν άνεκαλύφθη το 
πτώμα τον μηχανικού Κάντιού. Έντούτοιςπολ- 
λοϊ έξακολουθούν νά μένουν δύσπιστοι εϊς τήν 
εξ άποστάσεως δρασιν, όπως καί εϊς άλλα σχε
τικά φαινόμενα. Τδ προκείμενον οιαμφισβητεί- 

ται άλλως τε καϊ άπδ πολλούς νευρολόγους.
'Ο ιατρός Τερριέν ανέλαβε την ύπεράσπισιν 

της θεωρίας ταύτης εϊς τήν 'Ιατρικήν 'Εταιρείαν 

τον Νανσύ, όπου προέβη καϊ εις την σχετικήν 
άνακοίνωσιν. ’Ιδού δε αΰτη' Εις την υπηρεσίαν του 
είχε προσλάβει μίαν νεαράν υπηρέτριαν, ύποκει- 

μένην .εϊς την υπνοβασίαν. Κάποτε ο ιατρός 
είχε μεταβή πρδς επίσκεψιν ασθενούς εις την 
εξοχήν. Κατά την επιστροφήν του η υπηρέτρια 
τφ ανέφερεν ακριβέστατα ολα τά πρόσωπα, ατινα 
έιδεν, ώς καϊ ολας τάς λεπτομέρειας τής έπισκέ- 
ψιώς του ταύτης, καθώς τά ειδεν εν τή υπνο
βατική οπτασία της. Αιά νά έξελέγξη τήν αλή
θειαν τοΰ φαινομένου, δ ιατρός Τερριέν, τήν 
ιδίαν ήμέραν, επωφεληθεϊς νέας -υπνοβατικής 
προσβολής τής ύπηρετρίας του, έκρυψε μυστικά 
κάπου ένα κόσμημά της. Μόλις δέ ή υπηρέτρια 
περιήλθεν εις τήν υπνοβατικήν κρίσιν, ό Ιατρός 

τήςτδ έξήτησεν και ή υπηρέτρια δεν ήργησε νά 
άντιληφθή τδ μέρος, δπου ήτο κρυμμένου και 
τδ άνεκάλυψε, χωρϊς ούδένα δισταγμόν.

“Αλλοτε πάλιν παρουσιάσθη ό εϊσπράκτωρ 
μιας Τραπέξης εϊς τήν -οικίαν τού ιατρού Τερ
ριέν, διά νά εϊσπράξη κάποιαν συναλλαγματικήν. 
Ό επιστήμων δμως είχε λησμονήσει, πού. εϊχε 
θέσει τάς κλείδας τού ερμαρίου, οπού περιείχον- 

το τά χρήματα. Άνεζήτέι έπϊ πολλήν ώραν, 
χωρϊς αποτέλεσμα, οπότε ή υπηρέτρια περιέπε- 
σεν εϊς κατάστασιν υπνοβασίας καϊ εϊπεν:

— Έκρύψατε τά κλειδιά, άπδ φόβον μήπως 
σάς τά κλέψουν, όπίσω άπδ τδν τάδε τόμον τής 
βιβλιοθήκης σας, κάτω αριστερά.

Πραγματικώς αι κλείδες εύρέθησαν εϊς τήν 
ύποδειχθεϊσαν θέσιν.

Ό ιατρός Τερριέν προσεπάθησε νά έξηγήση τδ 
φαινόμενον τούτο ώς εξής : Εινε γνωστόν, εϊπεν, 

δτι ή στρυχνίνη έρεθίζει τά νεύρα τής οράσεως 
καϊ τής ακοής καϊ τά καθιστά ικανά ν’αντίλη- 
φθοΰν πράτγματα, ατινα διαφεύγουν είς τδν 
οφθαλμόν και εϊς τδ ούς, έν συνήθει καταστή
σει. Επομένως εϊναι δυνατόν νά παραδεχθή τις, 
δτι τά νεύρα τών ύπερυστερικών ερεθιζόμενα 

υπερβολικά δύνανται νά προκαλέσουν τά ί&α 
φαινόμενα, εϊς μεγαλειτέραν κλίμακα.

Έν τούτοις ταΰτα λέγονται καϊ ύποτίθενται, 

άλλά δέν άποδεικνύονται ούτε έπιστημονικώς, 
ούτε φυσιολογικώς, τά δέ φαινόμενα ταΰτα μό
νον οί πνευματισταϊ εξηγούσιν.

ΥΙός τις παρατηρήσου, δτι 6 πατήρ τον ίκίρόιζεν άρ· κετα χρήματα, χωρίς να πωίβ τίποτε, ήρώτηοιν αύτόν :— Μα τί πωίείς, πατέρα, καί σοΰ δίδουν χρήματα;Καί <5 πατέρας μετά μικράν οκέψιν, μειδιϋν '.— Ψευτιαΐς, παιδί μου, ιμεντιαϊς πουλώ καί με πληρώνουν !— Τότε διατί μον λέγεις νά λέγω έγώ πάντοτε αλή- δειαις, διά νά μή κερδίζω κ' έγώ ;— Ναί, ναί, παιδί μου, είνε άρκετά αυτά.
*

Μία νεανις ήρώτα νέον τινά.— Πόοα μάτια έχεις ;— Δύο, άπαντά ουτος, διατί ή ερώτησες αΰτη ;— Διότι έγώ έχω τρία.— Και.ποΰ είναι <5 τρίτος σου άφ&αλμός ;— Έδώ είς τήν καρδίαν.■— Αΐ καί τί βλέπεις μέ αυτόν ;— Νά, βλέπω κα&αρά, δτι αυτά που μοΰ έλεγες χέλές, δτι μέ αγαπάς, ήόακ δλα ψεύδη.
Δτ

— Και πιστεύεις θετικά είς τόν δφθαλμόν οου αύτόν, μήπως αε άπατη.;— “Οχι, διότι, νά, βλέπω καθαρά, δτι ίτοιμάζεααι νά μοΰ ΰποοχεθης καί όρκιοθής πάλιν τά πάντα.
*

— Λιλή, είδες τον Λέω;— “Οχι, ού μήπως είδες τόν Πέλω;— Ούτε ‘γώ.— Μάς γέλαοαν ....— Τί ; σοΰ ύπεσχέθη σάν τον δικό μου ;— “Οχι, καϋμένη, άλλά απλώς ήρώτηοα νά μάθω δια τόν δικό σου.
——

ΤΑ θΑΤΜΑΣΙΤΑ
ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΤΟΤ ΑΓ ΦΡΆΓΚΙΣΚΟΤ

Οί 'Αμερικανοί καταβάλλουν δλας τάς προ
σπάθειας των διά νά έπιτύχη ή “Εκθεσις τού 
Αγίου Φραγκίσκου, ή οποία θά γίνη πρδς εορ

τασμόν τών έγκαινίων τοΰ μεγάλειτέρου έργου 
τοΰ αϊώνος μας, τής διώρυγας τού Παναμά.

Μεταξύ άλλων, θά έκτεθή έν μικρογραφία ή 
διώρυξ τού Παναμά, ή μεγάλη κοιλάς τού Κο- 
λοράδο καί σκηναι άπδ τδν Καρνάβάλλον τοΰ 
Μόντρεαλ. Τδ «κλού» όμως τής Έκθέσεως θά εϊ- 
Λαι ο φωτισμός της διά πολυτίμων λίθων, πράγμα 
οπερ τιμά αναμφισβητήτως τήν έφευρετικότητα 
τών 'Αμερικανών.

Αΐ στέγαι, οΐ θόλοι, οί πύργοι, οί πυλώνες, 
αί αψίδες, οί κήποι τών περιπτέρων τής Έκθέ
σεως θά κοσμούνται μέ άδάμαντας, σαπφείρους, 
ρουμπίνια, τοπάζια, σμαράγδους, ολα ψευδή, 
φυσικως αποτελούμενα απδ όγκους κρυστάλλων, 
τετμημένους εϊς πρίσματα, έχοντας διάμετρον 
δυόμισυ μέχρις έπτάμισυ έκατοστομέτρων, χρώ
ματος κοκκίνου^ πρασίνου, γαλάζιου κτλ. Οί πο

λύτιμοι ούτοι λίθοι, άνερχόμενοι τδ δλον έίς 
275.000 θά κρέμανται έπϊ τών περιπτέρων εϊς 
τρόπον ώστε έκ τής ελάχιστης πνοής τού ανέμου 
ν’ αστραποβολούν, ένφ αί μεγάλης έντάσεως 
ακτίνες πολυπληθών φάρων, ως και.οι προβο
λείς τών πλοίων, θά φωτίζουν τούς τρέμοντας 
πολυτίμους λίθους, έκαστη έδρα τών οποίων θά 
άποτελή εστίαν τόξου τής "Ιριδος.

Κατά τήν γνώμην ευφαντάστου ’Αμερικανού 
δημοσιογράφον, τδ άπαστράπτον σύνολον από 

τάς ακτίνας τών ηλεκτρικών φάρων θ' άποτελέση 
?να είδος τεχνητού Βορείου σέλαος, οί δέ θεα- 
ται θά νομίζωσιν, οτι ϊσως έπανέρχοντακ εϊς τα 
θαύματα τών παλαιών μύθων.

ΜΩΧΤΓΓΚΟΝ
"Οταν σοΰ ζητούν τί καί δέν τδ έχεις, μή 

προφασίζεσαι δτι δεν δύνασαι, άλλ' οτι θά πρά
ξης προσεχώς ο,τι δυνατόν. Εϊναι δ κάλείτερός 

τρόπος ευσχήμου αποφυγής.

*

"Ανθρωπος άπένταρος ομοιάζει πρδς σάκκον 
κενόν. Άμφότεροι δέν ήμποροΰν έπϊ πολύ νά 
μείνουν όρθιοι.

♦
Ό βίος μας είναι δροξ άνωφερικόν, τδ όποί

ον μετά δυσκολίας άνερχόμεθα, διά νά άπολαύ- 
σωμεν τήν. έξαισίαν θέαν του. ·

*

Οΐ αμαθείς μισούν τους πολυμαθείς, ένφ οί 
πολυμαθείς αγαπούν τούς αμαθείς, διότι οΐ 
πρώτοι αδυνατούν νά γίνουν σοφοί, ένφ οί σο
φοί όσα και αν γνωρίζουν, θεωρούν πάντοτε 
εαυτούς αμαθείς.

★

'Οποία διαφορά μεταξύ γήρατος καϊ υεότητος; 
"Οτι τδ μέν γήρας γνωρίζει τήν νεότητα, ή 

δέ νεότης δέν γνωρίζει τδ γήρας.

★

Ή γυνή θά φθάση ποτέ τήν δύναμιν καϊ 
ελευθερίαν τοΰ άνδρός;

— Καλλίτερου ν' άναστραφή ή έρώτησις.

Ό άνήρ θ’ άνακτήση ποτέ τήν ύπδ τής γυναι- 
κδς κτηθείσαν υπεροχήν έπϊ τής δυνάμεως καϊ 

θέλήσεως τοΰ άνδρός;

★

Ήρώτα τις Κυρίαν τινά ήλικιωμενην.
Ποΰ ηΰρατε μέχρι τούδε, Κυρία, τήν αρετήν 

έμφωλεύουσαν, σείς ήτις έγνωρίσατε τόσον κό

σμον, άνδρας καϊ γυναίκας;
— Ούδαμοΰ έγνώρισα αρετήν. “Ηκρυσα μονον, 

οτι δύναται νά εύρεθή αΰτη παρά τφ πολύ πέ- 
νητι και τώ ήλιθίω. ·

-λ

ί
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Ζ. Ί Θεσσαλονίκην. Δελτάριον έλήφίη, εγιι χαλώ;. 
—Λ. Ε. Σΰρον. Συνδρομή έλήφθη. Ευχαριστούμε?-— 
Ρ.Σ. Πάτρας. ’Επιστολή καί συνδρομή ελήφλη. Εύχα- 
ριστοίμεν. ’Λπόοειξις εστάλη. — A. Ρ. Paris. Nous 
avons change.—Κ.Γ.Α. Γαλάζιοι’. ’Επιστολή έλήφθη. 
'Έχεικαλώς. Άναμένομεν άφιςίντου.—Δ,Π.Κων)πολιν. 
Φωτογραφία έλήφθη. Ωροσκόπων εστάλη. —Ν-Σ.Μ- 
Άλεξάνδρειαν. Επιστολή έλήφθη. Εύχαριστοΰμεν, ευ- 
χόμεβα πλήρη επιτυχίαν έΟνίκοΰ έργου σας. — Ν.Σ. 
Άργοστόλιον. ’Επιστολή χαί συνδρομή έλήφβησαν. Ευ- 
χαρίβτοϋμεν.— Θ.Φ. Αλεξάνδρειαν. Δελτάριον έλήφθη. 
Συνδρομητής ενεγράφη. Εύχαριστοΰμεν. — Γ.Κ.Πάτρας. 
Επιστολή έλήφθη. ’Απηντήσαμεν εντός φυλλαδίου.— 
Κ.Λ. Σϋρον. Συνδρομή έλήφθη. Εύχαριστοΰμεν. — 
Π. Ρ. Τρίπολιν. Συνδρομή έλήφθη. Εύχαριστοΰμεν.— 
Μ.Ν. Κων)πολιν. Ωροσκόπιόν σας εστάλη.—Δ.Σ.'Οδη
σσόν. Περιμένομεν οδηγίας σας περί υπολοίπων χρημά
των..—Β.Δ. Χίον. Συνδρομή έλήφθη. Εύχαριστοΰμεν.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Ν- Γ· ΠΟΛΙΤΟΥ — «ΈκλογαΙ άπδ τά τραγούδια 

τού έλληνικοϋ λαού”. Κομψός τόμος έξ ύπερτρια- 
κοσίων σελίδων. Περιέχει όλον τάν πλούτον τής 3η- 
μοτικής ποιήσεως είς έκλεκτάς και άρτιας παραλλα
γές τών ασμάτων μέ συντόμους ερμηνευτικός σημει
ώσεις. Τιμδται δρ. 4. ΕΙς πολυτελή έκδοσιν δρ. 6. 
Διά τήν ταχυδρομικήν άποσιολήν λ. 30. Εύρίσκεται 
παρά τφ έκδοτη καί παρά τοΐς έν ’Αθήνα ς βιβλίο- 

πώλαις.

“ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑι·

"Ο ,εφετειν'ος τόμος τον 1915 είνε πράγματι αντάξιο; 
της μεγαλννθείσης 'Ελλάδος. Καλλιτέχνημα υπό ΐποις'ΐν 
δετικής, έκτνπώσεως, χάρταν, εικόνων καί παλλαισθη
σίας. Όγκωδέστατον βιβλίον, πλούσιον είς ποικιλίαν 
ΰλης, με οννεργάτας τους διαπρεπέστερους τών λογιών 
μας καϊ επιστημόνων. "Αρΰρα λογοτεχνικά, φιλοσοφικά, 
φιλολογικά, έπιστημσνικά, διηγήματα καί ποιήματα εκλε
κτά, δύο μουσικοί συνθέσεις, νεκρολογία κτλ. Άλλά καί 
τό σπουδαιότερου γεγονός τών δύο τελευταίων έτών, οί 
δύο νικηφόροι πόλεμοι καί τά μεγαλονργήματα τών ενδό
ξων στρατευμάτων μας περιγράφονται ύλανμασίω; μετά 
πολλών πρωτοτύπων εικόνων τών πεδίων τών μαχών και 
τών καταληφ&έντων μερών. ‘Επίσης αξία θαυμασμού, 
εινε ή εξαίσια είκονογράφηοις τής *ΤΙ. Στοάς” ίδίρ ή 
πινακοθήκη τής Β. Οικογένειας, μεθ* όλων τών πριγκή- 
πων και πριγκιπιοσών κατά τάς τελευταίας των φωτο
γραφίας.

Εινε τιμή διά τήν Ελλάδα ή εκδοσις τής «Π. Στοάς” 
και άξιοι θερμοτάτων συγχαρητηρίων οί ακαταπόνητοι 
έκδόται του κ.κ. ‘Ιωάννη; "Αρσένης και Μ. Ραφαή- 
λοβιτς.

I ΖΗ-1Ι-ΙΤΕ ΤΟ ΚΟΖΝΓΙ,ΑύΚ:·· ! 
\ ® « · ΤΗΣ ΕΛΑ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ “ΟΙΝΟΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΝ,, ( 
5 έ

Άποστέλλοντες ήριΐυ την φωτογραφίαν σας μέ 
ιδιόχειρον σημΐίώσιν τοΰ ονόματος σας, τής ηλι
κίας σάς, τοΰ έπαγγέΧματός σας, τοΰ τόπου τής 
γεννησεως σας καί άν ήσθε έγγαμος ή σύ, εχετε 
μετοΚιγουαπαντησιν ακριβώς περί τοΰ παρελθόν

τος, τοΰ παρόντος καί τοΰ μέλλοντος σας Jiri 
τής εζετάσεως τής φυσιογνωμίας καϊ των χαρα

κτηριστικών οιασδήποτε μορφής άποδεικνύομεν 
τήν πορείαν τοΰ βίου παντδςάνθρώπου■ Πάσα αϊ- 
τησις δέον νά συνοδεύεται με μικράν αμοιβήν, 5 
δρ ήτις χρησιμεύει δι’ αγαθοεργόν σκοπόν. Ή 
δε άπάντησις δίδεται αμέσως έγγραφος καί λε ■ 

πτομερής.

ΙΣΤΟΡΙΑΤΟΤ ΣΥΜΜΑΧΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 

ΚΟΣΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Δύο touot μεγάλ.οι μετά πλετότων εικόνων 
Ττμβτα» χρυόόδ«τος δραχ. 12

» άπλοϋς » 8
Συμπεριλαμβανομένων τών ταχ. τελών.

.ΙΣΤΟΡΙΑ
ΕΛΛΗΝΟ-ΒΟΥΛΓΔΡΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

ΚΟΣΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Έπίόης μετά «ολλ&ν είκόνων
Τιμάται χρυσόδετος δμαχ. 5

» απλούς ’ 3
Συμπεριλαμβανομένων τών ταχ. τελών.

’Λποσεέλλοντα·. ά|ΐέσω; παντι πρσαποστέλλοντι το ανω
τέρω τίμημα.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ

Παρακαλούνται οί καθυστερούντες 
συνδρομάς τής «Φύσεως» όπως, ευαρε
στούμενοι, άποστείλωσιν ήμϊν ταύτας, 
καθόσον προτιθέμενοι νά τακτοποιήσω- 
μεν τούς .εκκρεμείς λογαριασμούς, θά 
έπώιώξωμεν παντϊ σθένει τήν εϊσπρα'ξιν 
αύτών.

»

■ ΚΟΝί^Ιζη ΥΑΥΠΡΤΑ Α ΡΥΖδΝ : 
Πρώτης ποιότητος

J^ouvaut£s

Υφάσματα, Τπσκαμισάκιαέρραμμένα. Ο.μ- 
βρέΧλΐς, ΚαπέδΧα, Γάζ£^,· .Χίΐρδκτια,βΕβγό·· 

. εττάσίον φορίμάτων ωφ λκαΙ πάνίά'ΕΧό' ΐΙδδφ θα

■Ύ09·^’^ρμρν—/0^β'ί^

ΜΕΛΙΣΪΜΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ?
ΕΝ ΒΟΛΧ1.

Ν. Τ. ΜΠΑΡΜΒΕΡΗ
Κεΐται παρά τήν παραλίαν εις περίβλεπτον 

θέσιν, μέ καθαρά, πολλά εΐ'άερα. και καλώς επι
πλωμένα δωμάτια. Περιποίησής και υπηρεσία 
προθυμότατη. Τό ξενοδοχέΐον τοΰτο φημίζεται, 
διά τήν έν γένει καλλίστην τάξιν καί ήσυχίμν;. ·

ΟΔΟΝΤΟ I RTPEION
/ ΧΡΗΣΤΟΥ. ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ 

Πλατεία Δημαρχείου, ίν Πύργφ 
Κατασκευή χρυσών δ· έντων καί γιφυρωτών δλο- 

χρόσων οδοντοστοιχιών, τδποβέτήσις δέ βιδωτών όλο-· .. 
χρυσών οδόντων στηριζόμενων· επί τών όιζών δια νέου 
τελειοτάςου μηχανήματος·

Θεραπεύει τελείως τούς πάσχοντας έκ τών 
καί στερεοποιεί τούς ελαφρώς κινούμενους οδόντας, - 
έφαρμόζων τούτους μέ πλήρη έπιτυ'/ίάν.

ΜΕΓΑ SENOAOXEION J
TO AOΝ ΔΙ NON

■ΚΗΒΛΤΑΙΙΑ. - ilEP4H - ΚΟΙΣΤΑΜΤΙβΟΤΠΟΛίΣ
Διευθυντής : U. Μέξας. ' ί. - 

ίΚΐϊταμας,περφ^λέγριρν^έσν.'ύΜέγαΆαινουρ-· 
yis Ξενοδοχιίον μέ naaav:^ 
τελείαν καί περίποίρσιν έκτακτον, ύ

C

Τβ^ετοζάζηΌράα^μο^ορτκηβΚ^ινικη

20—'0$όςΙΙειραιως — 20 
\ ' ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

Ql ’HXIOC |(D.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ. 
Τέως "Υφηγητής τόν Πανίπίστημέάή,

Μέλος τής Γαλλικής Όφθαλμολογικής 'Εταιρείας έν τή
ΆΟφθαλμολαγικήΣχολή τών Παρισίων οποιόάοας ·.

CLINIQUE OPHTAMOLOGIQUE
Docteur SPILlOi> CHARAMiS oculisle d-eV 

ecole opthalmologiqup de Paris, ex-professeur 
ugrege d’opthaltnologie ά la Facudi de Mede- 
cine.Memdre de la Societe, Franpaise d'pphidl-- 
rnologie Directeur de I'Hospice et de la .Clini
que Ophlalmolpgique de I'Hopilal. *ZannwAo.'

20 — Rue kipee — 20:
ΆοιέλμΟς τηλεφώνου 654. — ΑΤΗέΝΕδ .

ν

R ΓΓΛΙRS
Π

ΠΡΩΙΑΣ BENHTI7SX
ΕΝ ΚΕΡΚΥΡΑ,

Είνε τό μόνον αξιοπρεπές καί τέλειόν εν άξμοίΐεατφ 
λαμπρή ·■ τοπρβεσίςι,-μέ λουτήρας, ήλεκτρισμάν,φω
τισμόν,’ πολυτελείς αίθουσας, λαμπρόν έστρατόριαν 
κτλ. Κατάλληλον δι’ οίκογενείας καί παραμερισμόν.

ί

- ΜΕΓA ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΝ 
ΤΟ ε. A* I “ ·A X Ί ’ Φε. 

ΓΕθΡΓ1ΒΪΖ*βΟΡΙΤΟΪ
fEv τη πλατείς τρΰ Συντάγματος ' 

Έν Άθήναες
Τδ πρώτιστον έν ’Ανατολή λόγιρ ποιό

τητος, θεσεως, καλαισθησίας, μεγαλείου, 
,εύπρεπείας κτλ. Συχνάζεται άπδ τήν' 
κάλλιτέραν τάξιν. Υλικά πρώτης ποιό
τητος. Έργοστάσιον ειδικόν σοκολάτας.

, τών ούλων Παραγγελίαι γάμων και εορτών. Γλυκί- 
σματα, φονταν, κομφετα και παντός ει-. 
δους σακχαροπλαστικής ', είς τήν έντέ- 
λειαν. ·

\.

Κ. ΛΑΖΑΡΑΚΗΕ ; 
ΕΜΠΟΡΟΣ ΕΤΟ-ΜδΝ ENflYMflTfiN

> ; Κάτωθι.ξενοδοχείου τΚόνταεντάλ·
"|ΐν ϋετραεεί

Μεγάλη συλλογή ενδυμάτων πάσης 
.ποιότητος είς τιμάς συγκαταβατικός. 
Π ροσαρμογή μέτρων τελεία. Δοκιμάσατε. ·

>

ί

ί .



ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΦίΙΤΟΓΡΑΦΕΙΟΝ 0 * ΗΛΙΟΙ *
ΗΛΙΑ ΣΑΚΕΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ i ΦίΙΤΟΓΡΑΦΕΙΟΝ |

Έν_Πάτραις /1ώΕ2ίϊΰΙΜΐίΒ<ΔΑΜΙΑΝΟΎ |

Καλλιτεχνικόν Φωτογραφειον δι' δλα,τά α δη 3 "Οδός Σταδίου αριΟ. 4» Ε 
χαί μγγ^η καί ε?ς τιμάς πολύ συγκαταβατική |j ; | '

&ΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ ΜΪΊΡΙΣΤΟΛ ; J νεωτερισμοί.Εργασία εκτάκτως έπι- | 
m '■ >Sv^ - I μεμελημενηκαΙκαλλιτεχνΗσ,. |

• «.*« = I. ΤΖΗΡΑΣ 4 Π. ΧΑΤΖΑΡΑΣ - 3 ■JW’SS «ντος είδους χα1 I
• . · --------— : g όλων των τιμών. ■ Ε
Κεΐτβί εΐε τήν κεντρικωτίοαν καί ώραιοτέραν δδόν ίί *·• *' ' · · ■ - - · "...

. -εμοαε^εΐδΝ· ke^aahn^s 
ΑΝΔΡΕΟΥ ΒΟΥΤΧΙΝΑ
. ΕΝ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΩι

Είνιι τό χαλείτερον τήςπόλεως π«ρά τη πλατείφ. 
ί^άειότη:. Τάςκ καί πεοιποίησις μ-οναδική. Καταλ- 
Αηλότατον δι ’ οικογένειας. Συνιστίται είς πάντα;.

των Μνηματακίων μί πολυτελεΤ;; αίθούσαο καί δω- 
ιιάτισ, περιποίησιν κσλλίστην καί πρόθυμον ΰπηρε- 
όϊσν. Καθάριδτηο καί τάΕιε άμεμπτοί. ·

Π. Ν. Δ ΙΒΤίΡΜΣ
: ΕΛΛΗΕ ΙΑΤΡΟΣ,. -

• 68. Rae Ordenei» 68. Paris

t

I

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ-ΔΙΕΟδιΝΤΗΣ: f.

A&BIfAI — Λεωφόρος Πανεπιστημίου, 48 — ΑΘΗΝΑι
.·■■ Ή εξαιρετική ποιότης των υλικών τοΰ καταστήματος κάί ή .μοναδική καθαριό- 

της και τέχνη κατέστησαν τά «ΗνωμέναΒουστάσια» τό πρώτον καί άρίστοκρατικώ- 
:>|·.· τερον τών: ’Αθηναϊκών ζαχαροπλαστείων. / ■'. Ε'ίιχύτηςe‘j τάς παραγγελίαςδιά γάμονς, εσπερίδας κτλ. Τηλεφα>νονάριϋ·. 5Q7.
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