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(Συνέχεια καί τέλος)

Ο ΥΠΕΡΩΚΕΑΝΙΟΣ ΠΑΟΥΣ ΕΝΤΟΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ 
ΜΟΝΟΝ ΗΜΕΡΩΝ

Ό αριθμός τών προωρισμένων πλοίων τό γε νΰν έχον διά 
τινα γραμμήν μεταξύ τού παλαιού κόσμου καί τού νέου ποι
κίλλει σημαντικώς 
άπό έτους είς έτος, 
και μάλιστα άπό η
μέρας είς ημέραν 
πολλοί ολίγος δ ’ έν- 
νοοΰσι τήν σοβαρό
τητα τοΰ δρομολο
γίου τούτου. Έπί 
τού παρόντος πλέον 
τών τριάκοντα δια
κεκριμένων γραμ
μών, διαφόρων εται
ρειών, ΰπάρχουσιν, 
έξών έκαστη διαθέ
τει ολόκληρον στο
λίσκον πλέον ή ήτ- 
τον σημαντικόν διά 
τήν τακτικήν υπη
ρεσίαν των ύπερα- 
τλαντείων τούτων 
γραμμών. Έκ τού
των εξγραμμαίχρη- 
σιμεύουσι διά τάς 
άνάγκας τήςΛιβερ- 
πούλ, δύο τής Γλα- 
σκόβης, δύω τού 
Λονδίνου. Τέσσαρες 
τοιαϋται 
συνδέουσι τούς γερ
μανικούς λιμένας 
πρός τήν Νέαν Τ- 
όρκην.

Οί γαλλικοί λιμέ
νες διατηρούσι τρεις 
γραμμάς, διά τής 
Γενικής ύπερατλαν- 
τείου Εταιρείας,διά 
τής Άτμοπλοϊκής 
Εταιρείας τοΰ Βορ- 
δώ, καί τής Άτμο- 
πλοϊκ. γαλλικής εμ
πορικής Εταιρείας.

Δύο έτεραι έταιρεΐαι 
άπό τής ’Ολλανδίας, δύο άλλαι άπό τής Άνβέρσης, μία 
άπό τής Καπεγχάγης, καί μία άπό του Πανόρμου, πλήν αί

διατηρούσε ύπερωκεανείου ■ους άποβίβασίν των,

‘<9πνΖα^ρ/;·ο< Κρίχ 

γραμμάς τοΰ αγγλικού έδάφ·

γραμμαί

τελευτάϊαι αύται πολύ ύστεροΰσι τών προηγουμένων κατά τόν 
αριθμόν τών μετακομιζομένων έπιβατών καί έμπορευμάτων.

Έν τούτοις αί ήπειρωτικαί έταιριϊαι ύπερβαίνουσι κατά 
πολύ τάς Άγγλικάς ώς πρός τήν μεταφοράν 'τών έπιβατών, 
διότι έκ τών στατιστικών παρατηροΰμεν, ότι ή έξ Ευρώπης 
είς ’Αμερικήν μετανάστευσες καί ιδίως έκ τών λιμένων τής 
Βρέμης, ’Αμβούργου καί Άνβέρσης, ηύξήθη καταπληκτικώς 
άπό τινων ετών.

Εΐ; μερικάς γραμμάς μεταχειρίζονται. ατμόπλοια είδικώς 
δια τούς μετανά- 
στας, ένώ είς έτέ- 
ρας μεταχειρίζονται 
πλοία είδικώς τής 
πολυτελείας καί ά- 
ναπαύσεως. Παρε- 
τηρήθη δέ, ότι σπα- 
νίως συμβαίνει, ώ
στε ό άριθμός τών 
επιβατών τοΰ κα
ταστρώματος τών 
έξ ’Αμερικής έρχο- 
μένων νά έζισώται 
προς τόν τών απερ
χομένων έξ Ευρώ
πης έκεϊ, ενώ · α
ριθμός τών επιβα
τών τών ένδιαιτω- 
μένων έν τοΐς κοι- . 
τωνίσκοις τών πλοί
ων έπαισθητώς εί
ναι ό αυτός έν άμ· 
φοτέραις ταΐς περι- 
στάσεσιν. Τούτο δέ 
προέρχεται έκ τοΰ 
ότι, οί λαμβάνοντες 
θέσιν έν τφ κατα- 
στρώματι έπιβάται 
είσί μετανάσται,ένφ 
οι λαμβάνοντες κοι
τώνας ταξειδεύουσι 
χάριν υποθέσεων, 
περιήγησεως καίτέρ 
ψεων. Οΰτοι κατά 
μέγα μέρος είσί ά- 
μερικανοί ερχόμενοι 
είς Ευρώπην διά 
περιοδείαν, καί έπι- 
στρέφοντες άφοΰ έ· 
πισκεφθώσι τήν πα· 
λαιάν ήπειρον προ- 
τιμώσι δε τήν έπί 

πλήν επειδή οί άμε- 
ρικανοί είναι καί ταυτοχρόνως κοσμοπολΐται, τοΐς είναι απο
λύτως άδιάφορον ν ’ αποβιβάζονται καί έν Λιβερπούλ, Αν-
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βέρση, Χάβρη, ή Άμβούργφ, έάν γραμμή της συμφέρη αύ
τοϊς κάλλιον έτέράς τίνος.

“Ηδη όμως γεννάται η απορία, διατί ή Αγγλία κατόρ
θωσε νά διατηρήση την ύπεροχήν της επί τών 'Ηνωμένων 
Πολιτειών, καί έάν. αύται μή ίκανοποιούμεναι,τό γε νΰν έχον, 
θά επιτύχω σι θάττον ή βραδύτερου ν’ άνακτήσωσι τό άπό 
τών χειρών αύτών διαφυγόν γόητρον. Τοϋτο φυσικώς είναι 
ζήτημα, όπερ θά λύση ήμϊν ό χρόνος διά της φιλοτιμίας τών 
εθνών τούτων, ήν ταΰτα ποιήσοντάι Ανάγκην.

Εκείνο όμως, όπερ δε'ον νά έξετασωμεν ώδε, καί όπερ ί- 
ποβλέπει άμέσως τήν πρόοδον τής ύπερατλαντείου ναυσιπλοΐας 
καί τήν περιέργειαν τών ήμετέρων Αναγνωστών, είναι αν τά 
διά τήν ύπε’ρωκεάνειον ταύτην θαλασσοπλοΐαν κατασκευαζό- 
μενα πλοία Απέκτησαν τό τελευταϊον οριον' τών διαστάσεων 
καί πασών τών άπαιτουμένων ευκολιών διά τοιούτους πλοΰς, 
καί άν ή μέση διάρκεια τών ταξειδίων τούτων θά μείνη έξ 
ημερών, ή πρε'πει νά έλπίζωμεν, οτι καίτά πλοϊα θά τελειο- 
ποιηθώσι καί θά λαβωσι μείζονας διαστάσεις, καί ή. πρός διά· 
σχισιν τού ’Ατλαντικού Ωκεανού Απόστασις θά συντμηθή είς 
τέσσαρας ήμέρας μόνον^ άντί τών άπαιτουμένων σήμερον εξ;

Λαμβάνοντες ·π’όψει τό μέλλον τής ύπερατλαντείου ναυ
σιπλοΐας, δέον ν’ άναμνησθώμεν, ότι οι αύθεντικώτατοι επι
στημονικοί όροι προεΐπον ότι, καί διά τής τελειοποιήσεως τών 
μηχανικών τύπων, δέν είναι δυνατόν νά όρισθώσι τά τελικά 
όρια ώς πρός τήν έλαχίστην- διάρκειαν ένός ύπερατλαντείου 
πλοΰ. Έν τούτοις τό ζήτημα είναι Αμφίβολον καί οί άνωτέρω 
ορισμοί δυνατόν νά σφάλλωσι έπίάρκετόν,ώστε δέν δυνάμεθα 
νά παραδεχθώμεν άπροκαλύπτως, ότι έν τοιοΰτον, ταξείδιον 
δύναται νά συντελεσθή εΐς πολύ ολιγώτερον τών 'έξ ημερών 
διάστημα, πλήν όμως τό πρόβλημα δέν θεωρείται καί άδύνα- 
τον, άλλ’ ούδέ καί προβάλλει πολύ μεγάλας δυσχερείας.

Οί ταχείς σιδηρόδρομοι διανύουσι σήμερον τακτικώς ταχύ
τητα 80 χιλιομέτρων καθ’ ώραν, τινές δέ πεφωτισμένοι μη
χανικοί διατείνονται ότι ταχύτης 100 χιλιομέτρων καθ’ώραν 
θέλει διανύεσθαι προσεχώς έν .μέση καί κανονική πορεία. Ύ- 
ποτιθέντις δ’ ότι κατορθοΰταί μόνον ή ήμίσεια αύτη ταχύ
της έν θαλάσση, ό άπό Λιβερπούλ εΐς Σάνδυ Χούκ πλοΰς δέν 
θά διήρκει πλέον τών τεσσάρων ημερών. Ώστε εις τό άπο- 
τέλεσμα τοϋτο τείνουσι νΰν άπασαι αί προσπάθειαι τών μη
χανικών καί τών κατασκευαστών των πλοίων. Όσφ ταχύ
τερο*  θέλει συντομευθή ή διάρκεια τοΰ ύπερατλαντείου πλοΰ, 
τόσφ ταχύτερου θέλει αύξηθή ό Αριθμός τών τοιούτων έπι- 
βατών.

“Απασαι αί ύπερωκεάνειαι άτμοπλοϊκαί έταιρεΐαι ένεπνεύ- 
σθησαν έσχάτως ύπό τής άληθείας ταύτης, καί πάσαι τεί
νουσι τάς προσπαθείαςτων, όπως έπιτευχθή όσφ τάχιονή αύ- 
ξησις τής ταχύτητος τής θαλασσοπλοΐας ταύτης, ήτις εσται 
τό τελικόν ίσως οριον τής προόδου τής άτμοπλόίας. Δέν πρέ
πει έπομένως νά έκπληξη ημάς, έάν λίαν προσεχώς τέσσαρες 
μόνον ήμέραι άρκώσι εις μετάβασιν ήμών άπό Γαλλίας είς 
’Αμερικήν!

Ή έναντι παρατιθεμένη εΐκών παρίστησι έν τών ώραιοτά- 
των καί μεγίστων ΰπερατλαντείων γαλλικών άτμοπλοίων καθ ’ 
ήν στιγμήν άποπλέει τοΰ λιμένος τής Χάβρης, διευθυνόμενον 
πρός τήν Νέαν Τόρκην(’). Ό πλοΰς ούτος ήδη διανύεται, έν
τός έξ ημερών. Άς εύχηθώμεν δέ ήδη, όπως λίαν ταχέως ά· 
ναγγείλωμεν τοϊς ήμετέροις άναγνώσταις τήν. εντός τεσσάρων 
μόνον ημερών έπίτευξιν τής θαλασσοπλοΐας ταύτης.

’Οποία όντως διαφορά προόδου έν τοΐς άνθρωπίνοις άπο- 
τελέσμασι μεταξύ τής πρώτης έκδρομής τοΰ Χριστοφόρου Κο· 
λόμβου εΐς 'Αμερικήν καί της συγχρόνου άτμοπλοΐας διά σκά
φους, οΐον τό έναντι ήμών πλωτόν μέγαρον; Καί δέν άφικό- 
μεθα εΐσέτι είς τό τέρμα! Φ. Π.

(1) "Ewxev έλλείψιως χώρον ή εϊχών τοϋ άτμοπλοίου τούτου τείήσιτβι 
εί; τό ίπόμενον φύλλον.

ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ
(Συνέχει»)

Διά τοΰ νήματος τούτου τής ‘Αριάδνης, ό άνθρωπος άνε*  
σκεύασε τήν κυψέλην του, έπηνώρθωσε τό Αρχικόν αύτοΰ σχέ· 
διον καί έγκατέλιπε τάς ' άτελευτήτους αύτοΰ συζητήσεις 
περί οντολογίας, περί φύσεως τοΰ άπειρου καί περί τύχης 
τής ψυχής μετά θάνατον, ώς καί τάς άπατηλάς καί άγό—- 
νους περί τών μυστικών κόσμων θεωρίας· όπλισθείς δέ διά τής 
πειραματικής μεθόδου, ήτις κυριώτατα συνίσταται είς τήν 
παρατήρησιν, τόν πειραματισμόν καί τήν επαγωγήν, κατα
λοίπων κατά μέρος τά απλώς υποκειμενικά γεννήματα τής δι
άνοιας, τάς κενάς θεωρίας καί τάς άνευ βασάνου δεκτάς γε- 
νομένας γενικωτάτας προτάσεις, έστράφη πρός τά έτεδεκτικά 
λύσεως προβλήματα Χαί τάς πρακτεκάς έφαρμογάς, καί προ- 
σηλώθη είς τήν μελέτην τοΰ πραγματικού κόσμου, έαυτοΰ καί 
τής φύσεως, ίνα έρευνήση τάς δυνάμεις, τάς ιδιότητας, τόν μη
χανισμόν καί τούς νόμους αύτών,ίνα εξακρίβωση τάς ύπαρχου- 
σας μεταξύ αύτών αναλογίας καίγνωρίση τήν Αρχήν τήςένότη- 
τος τής παγκοσμίου ζωής, τήν άλληλεγγύην, τάςεξαρτήσεις, 
τας σχέσεις τών ένεργουσών φυσικών, διανοητικών καί ηθι
κών δυνάμεων, τό ενιαίου τής συστάσεως τής ύλης, έν ένΐ 
λόγφ, τάς σχέσεις καί τούς δεσμούς, οιτινες στενώς συνδέ
ομαι τον κόσμον τών ιδεών καί αισθημάτων πρός τόν κό
σμον τών άντιλήψεών. Εύρύς καί αρμονικός οργανισμός, 
όστις παρίσταται ήμϊν, ώς άρώσα δύκαμες·, ειπεν ό Duns 
Scot, ήτες *Χ (ί ου>·ΐΙδησιν έαντίΐς. Ό άνθρωπος ώδηγήθη 
είς τό θαυμάσιου τοϋτο συμπέρασμα διά τής βακωνείας με
θόδου, ήτις προσήγαγε τή διαυοία τό φώς τής Αναλύσεώς, 
τά μέσα τής επαγωγής, καί ήτις δύναται νά συνοψισθή έν 
ταϊς τρισί ταύταις λέξεσεν : Είδέναι ΐστί δύκασδαι!

Δέν είναι όντως αξιοθαύμαστου, ότι εν μόνον βιβλίου, τό 
Novum Organum ήρκεσεν ΰα άποτρέψη τή> Ανθρωπότητα 
τής σκολιάς οδού, έν ή έπλανατο, νά τήν έξαγάγη έκ τής 
Απάτης, νά τήν έπαναγάγη είς τήν αληθή οδόν καί νά κα- 
θάρη τό άχλυώδες κάτοπτρου, έφ ’ ού άντανεκλώντο παραμε- 
μορφωμέναι εικόνες, κατά τήν έκφρασιν τοΰ Βάκωνος, αί 
συμφυείς πλάναι, innata, κάί αί επίκτητοι πλάναι, a d · 
ji t i I) a. Έν τούτοις είναι δίκαιον νά όμολογήσωμεν, ότι ή 
ριζική αύτη μετατροπή τοϋ ανθρωπίνου γένους δέν οφεί
λεται μόνον τ$ Βάκωνι, διότι ούτος δέν θά άνεκάλυπτε τήν 
μέθοδόν του, έάν τά έργα τών προκατόχων του δέν διεφώ- 
τιζον αύτόν είς τήν αληθή πορείαν, ήν ώφειλέ νά άκολου- 
θήση έν ταϊς έπιστημονικαϊς καί φιλοσοφικαϊς αύτοΰ μελέ- 
ταις. Μή έπιληπτέον, ότι πρό αύτοϋ, διέλαμψαν διάνοιαι 
τολμηραί καί παρατηρητικαί, plot ό Ρογήρος Βάκων, Κορ- 
νήλιος Άγρίππας, Παρακέλπς, Ράμος, Βροΰνος, Τιλέσιος.

Ή ομωνυμία δέν ύπήρξεν ή μόνη όμοιότης μεταξύ Ρογήρου 
Βάκωνος καί Φραγκίσκου Βάκωνος, μεταξύ τοΰ μοναχού τοϋ 
ΙΓ' αίώνος καί τοΰ σόφόΰ τοΰ άκμάσαντος έν αρχή τοΰ ΙΖ' 
αίώνος, διότι καί τό Opus Maju.S πόνημα τοΰ πρώτου πε
ριέχει κατά · μέγα μέρος τάς ιδέας .καί τάς ύψηλάς σκέ
ψεις τοϋ «Νέου Όργάνοΰ», πονήματος τοΰ δευτέρου. ,’Οπως 
ό Φραγκίσκος, ούτω καί ό Ρογήρος, τριακόσια έτη πρό έκεί
νου διακηρύττει, οτι ή πειραματική είναι ή άρίστη μέθοδος 
διά τάς έπιστήμας, όφείλουσα νά κράτηση τοΰ καθαρού συλ
λογισμού’ ώς δέ ό σφραγιδοφύλαξ, ούτω καί ό μοναχός ανα
γνωρίζει είς τό λογικόν τήν υπεροχήν, καί ούχί είς τό κύρος, 
τό έθος, τάς προλήψεις, ών άπωθεϊ τόν ζυγόν. Δυστυχώς 
όμως, ό Ρογήρος Βάκων συνέδεεν άκατάνοήτως τόν έρωτα 
τής άληθείας πρός τόν σοφισμόν, ών συγχρόνως απολογητής 
τών τε φυσικών έπιστημών καί τών άποκρύφων επιστημών, 
τών μαθηματικών, τής φυσικής, τής αλχημείας καί τής α
στρολογίας. Τούτο ήτο έλλειψες καί αδυναμία πνεύματος 
καί έκ μέρους τοΰ Παρακέλσου καί Κορνηλίου Άγρίππα, οί
τινες ινφ προσήγγιζον τήν επιστήμην εΐς τήν φύσιν, είς τήν 
γνώσιν τών μυστηρίων αύτής', ένφ ένεργητικώς' έπολέμουν 
τάς ματαίας περί τάς λέξεις έριδας τών σχολαστικών, καί. 

ένφ προητοίμαζον τήν άνύψωσιν τής θριαμβευούσης πειραμα
τικής μεθόδου διά τοΰ Βάκωνος παρεσύροντο άπό τοΰ ρεύ
ματος τών τότε πλανών, δίδοντες πίστιν είς τάς θαυμασίας 
δυνάμεις τής άλχημείας, τής αστρολογίας, τής ούρανίας φυ
σικής καί θρησκευτικής μαγείας, εΐς μυστήρια τού καββα- 
λισμού καί τής ερμητικής φιλοσοφίας.

Ή Αναμφισβήτητος καί άδιαφιλονείκητος ύπεροχή τοΰ 
Βάκωνος έπί τών προκατόχων του, τοΰ Ρογήρου Βάκωνος, 
Άγρίππα, Παρακέλσου, άλχημιστών καί σοφών, τοΰ Ράμου 
Τελεσίου, Ίορδάνου Βρούνου, φιλοσόφων καί χριστιανών άνα- 
ζητούντων νά συνδιαλλάξωσι τήν πίστιν πρός τό λογικόν, 
τήν άποκάλυψιν καί πειραματικήν μέθοδον, συνίστατο εΐς 
παραδοχήν ριζικοΰ .συστήματος, καθαρού, έλευθέρου, αμι
γούς παντός κράματος φαντασίας καί μυστικισμοΰ. Άναμ- 
φιλέκτωςδέ, οί πρό τοΰ εργάτου τού Νέον Όργάτον καί τής 
Μιγά~1ης Άνανε&σεως dio μεγάλοι αιώνες, ήτοι ό δέ
κατος πέμπτος διά τών χημικών καί άλχημικών αύτοϋ 
αναζητήσεων, τών ανακαλύψεων αύτοΰ τής τυπογραφίας καί 
τοΰ Νέου Κόσμου, καί ό δέκατος έκτος, ό αιών τής ’Ανα
γεννήσεως, διά τοΰ πρός τήν πειραματικήν έρωτός του, τής 
πρός τήν σχολαστικήν καί τήν άφαίρεσιν περιφρονήσεώς του, 
τοΰ πρός τάς τέχνας καί τήν Αρχαιότητα ένθουσιασμού του, 
άμφότεροι διά τών καταπονήσεων αύτών καί τοΰ επιστη
μονικού των ζήλου, είχον προετοιμάσει τήν βακωνείαν μέ
θοδον. Άλλ’ έάν τά ύλικά ήσαν ετοιαα, έν τούτοις έλειπεν 
ή συναρμογή. Άφοϋ δέ οί στρατιώται είχον εύρεθή, εΐς 
στρατηγός έμελλε νά διοργανώση τόν στρατόντοΰτον καί νά 
τόν όδηγήση είς αλλας ταχυτέρας καί εύκολωτέρας νικάς. 
Ό στρατηγός ούτος τής φιλοσοφίας τών επιστημών ύπήρξεν 
ό Βάκων. ■

Καί όντως άπό του μεγάλου τούτου Άγγλου φιλοσόφου 
χρονολογείται ή νέα εποχή τού ανθρωπίνου πνεύματος. Ό 
Βάκων διήλλαξε τόν πνευματικόν κόσμ.ον πρός τήν φύσιν, 
καί ήνωσε τά διά τών εσφαλμένων θεωριών τής ύλης καί τοΰ 
πνεύματος, διά τής όλεθρίου δυάδος τής ψυχής καί του σώ
ματος, δι’όλων τών φιλοσοφικών καί σχολαστικών άπο· 
πλανήσεων, δύο ταΰτα διεζευγμ.ένα μέρη.

["Επεται συνέχει»]· Φρίκ.

Ο ΓΑΜΟΣ ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ ΚΑΑΛΙΤΕΧΝΑΙΣ
ΠΟΙΗΤΗΏ ΚΑΙ ΖΩΓΡΑΦΟΣ

Κοινωνική φιλοσοφία

(Ζννέχεικ xai τέλος)

Ό ζωγράφος.
Σοι επαναλαμβάνω, ότι δέν όμιλώ περί ε’μοΰ, ούδ’ έν πα- 

ραδείγματι έμού. Ή πεποίθησίς μου έσχηματίσθη άπό τάς 
δυστυχίας, άς συνήντησα παρ’ άλλοις, καί άπό τάς τόσφ 
συνεχείς παρεξηγήσεις τοΰ βίου τών καλλιτεχνών, αΐτινες 
φυσικώς προέρχονται άπό τοΰ άτακτου ήμών βίου. Ίδέ τόν 
γλύπτην εκείνον, τόν κάτοχον πάσης ώριμότητος ένπνευματι, 
ήλικίμ καί ίκανότητι, όστις ήναγκάσθη νά ξενιτεύση καί νά 
φέρη μεθ’ έαυτοΰ έν άγωνίφ ίσως καί σύζυγον καί τέκνα. Ή 
κοινή γνώμη τόν κατεδίκασε, καί βεβαίως δέν τόν δικαιώ. 
Βν τούτοις όμως ϊέν απορώ πώς περιήλθεν είς τοιαύτην 

θέσιν ! ΤΗτο νέος, θιασώτης τής τέχνης του, άκοινώνητος καί 
έμίσει τάς σχέσεις. Ή σύζυγός του όμως, καλή καθ’όλα 
καί πνευματώδης, άντί νά τόν άπομακρύνη τής κοινωνίας, 
ήν άπηρέσκετο νά συναναστρέφηται, άπ’ έναντίας έπί δεκα
ετίαν όλην τόν κατεδίκασεν είς πλείστας όσας κοσμικός ύπο- 
χρεώσιις. "Ητοι τόν ήνάγκαζε νά κατασκευάζη άπειρα γε
λοία προπλάσματα καί μυρίας γλυπτικός άνοησίας, αίτινες 
τφ κατηνάλισκον τόν χρόνον τής έργασίας του, καί είς επί- 
μετρον πάντων τόν άπησχόλει δεκάκις καί πλέον τής ήμέρας 
δι ’ ένοχλητικών επισκέψεων· τό δ’εσπέρας τφ προητοίμαζε 
τά ενδύματα του, άνοικτά χειρόκτια, καί έφερεν αύτόν άπό 
Συναναστροφής είς συναναστροφήν.... Θά μέ εΐπης ίσως, ότι

ήδύνατο ν’ άντιτείνη,καί νά τή άπαντήση άποτόμως :«"Οχι, 
δέν θέλω !» Πλήν δέν γνωρίζεις, ότι ό καθιστηκώς βίος άπο- 
καθίστησι τόν Ανδρα Ακόλουθον τής γυναικός ; Ό άήρ τής 
οικίας μάς περιβάλλει, καί άν καί ούτος δεν αναμιγνύεται 
πιεστικώς, ούχ ήττον μας σκ·τίζει καί ταχέως μάς κουράζει 
καί μάς καταβάλλει. Άλλως τε, ό ερασιτέχνης, διαθέτει πά
σαν αύτοΰ έν γένει τήν δύναμιν καί τήν προσωπικήν ενέρ
γειαν του είς τό έργον του, καί μετά τούς μονήρεις καί ύπο- 
μονητικούς αύτοϋ καθημερινούς αγώνας, άκουσίως αίφνης εύ- 
ρίσκεται τό εσπέρας ή καί εντός τής ήμέρας «λως άνέτοεμος 
πρό τών μικρολογιών καί ψιλολογημάτων τοΰ περιπετειώδους 
καί σκληρού βίου· Καί παρασύρεται! Αί γυναικεϊαι τυραν- 
νίαι τόν κλυδωνίζουσι, τόν δαμάζουσι, τόν κατακτώσι. Πλήν, 
προσοχή! δέν πρέπει ούτος νά αίσθανθή καί πολύ τόν ζυγόν 
τής παραφοράς, διότι έάν ποτέ τά αόρατα αύτά δεσμά) δε’ 
ών περιβάλλουσιν αύτόν τοσοΰτον ύπούλως περισφίγξωσιν 
αύτόν υπέρ τό δέον, καί τόν έμποδίσωσιν άπό.τήν καλλιτε
χνικήν αύτοΰ προσπάθειαν, διά μιας, δι’ ένός λακτίσματος 
τότε ούτος διασπ? τά πάντα, καί άπιστών εΐς τήν ιδίαν αύ
τοΰ άδυναμίαν τρέχει άνά τά όρη.......

Γίνεται τρελλός!
Ή σύζυγός του τότε δή τότε οδύρεται, καί ή τάλαιναά- 

νακράζει έξαλλος· «Μά διατί; τί τοΰ έκαμα;» Τίποτε, ή 
δυστυχής δέν τό ειχεν έννοήσει έγκαίρως.... διότι δέν. άρκεϊ 
ή γυνή νά ήναι καλή καί πνευματώδης διά νά λέγηται ά^η- 
θης ifamre^rov, άλλά πρέπει |νά έχη καί
άπειρον διάγνωσιν, πολλήν αύταπάρνησιν, οπερ είναι σπάνιον 
νά εύρη τις εΐς μίαν νέαν γυναίκα, άμαθή έτι, καί εν ταύτφ 
περίεργον εις τήν τοΰ βίου έξέλιξιν...... Όπόταν γυνή τις 
είναι ωραία καί νυμφευθή άνδρα άνεγνωρισμένον καί ιδίως 
περίδοξον, γίνεται πανταχόσε δεκτή. Διάβολε! καί πόσον 
άρέσκεται αύτη νά έπιδεικνύηται, έστηριγμένη είς τόν βρα
χίονα τοιούτου άνδρός! Καί δέν είναι πράγμα φυσικώτατον 
τοϋτο; Ό σύζυγος όμως, έν έναντίφ περιπτώσει, έάν φανή 
έξηγριωμένος εργάζεται καλήτερον, αί ώραι δέν τφ επαρκούν 
καί άπαρέσκεται είς τάς έπιδείξεις. Τότε άμφότεροι γίνονται 
δυστυχείς, καί είτε ό άνήρ ύποχωρήση είτε ού, ό βίος του 
εξέρχεται τών ορίων τής τάξεως και τής ήσυχίας......  Ά!
πόσους τοιούτους άσυναρτήτους δέν έγνώρισα, ών ή γυνή ότέ 
μέν έγένετο δήμιος, ότέ δέ θύμα, μάλλον όμως δήμιος ή 
θΰμα, καί σχεδόν πάντοτε χωρίς αύτη νά τό έννοήση! ’Ιδού 
άπόδειξις, προχθές ήμην παρά τφ φιλομούσφ Δαρ..., παρ’ 
φ εύρίσκοντο καί τινες φίλοι του. Τόν παρακαλοϋσι νά κρούση 
τό κλειδοκύμβάλον. Μόλις Αρχίζει νά άνακρούη μίαν ώραίαν 
μαζούρκαν, ή γυνή του συνάπτει ομιλίας, χαμ-ηλήτή φωνή έν 
πρώτοις, καί ειτα ΰψηλοφώνως, μετ’ ολίγον δέ γενικευθέντος 
τοΰ κακοΰ, πάντες όμιλοΰσι. Αίφνης παρετήρησα, ότι μόνος 
ήκροώμην τής μουσικής. Τότε ό σύζυγος κλείσας τό κλειδο
κύμβαλου, μοί λέγει μειδιών, μέ ύφος θλιβερόν. «Ούτω πάν
τοτε συμβαίνει·., ή σύζυγός μου δέν άγαπ? τήν μουσικήν.» 
Λοιπόν, φίλε μου, γνωρίζεις τρομερώτερον πράγμα τούτου ; 
Νά νυμφευθής γυναίκα, ήτις νά μή Αγαπά τήν τέχνην σου... 
Άπαγε ! αγαπητέ μου, μή συζευγνύεσαι ποτέ, είσαι μόνος, 
είσαι ελεύθερος, καί φύλαξον έν πολυτίμφ θήκη τήν μόνα
ζαν σου καί τήν ελευθερίαν σου.

'Ο τιοεν)τής.
Διάβολε ! ’πόσον έξαισίως πλέκεις τά πράγματα, κατά 

τήν έπιθυμίαν σου, σύ, όστις έκθειάζεις τόν μονήρη βίον,ένφ 
έν τόν έχεις, καί ένφ γεύεσαι τούναντίον τών θελγήτρων τής 

συντροφικής ζωής! Μετ ’ ολίγον άμαάναχωρήσω, έάνσοΰίπέλ· 
θωσιν ίδέαι πρός εργασίαν, παρά τή σβεννυμενη πυρφ σου θά 
τάς άκολουθήσης έν ήδύτητι, χωρίς νά αΐσθανθής ποσώςτήν 
είρεϊαν Ατμόσφαιραν τήςάπομονώσεως,έν τφ κενφ τής όποιας 
ή έμπνευσες χάνεται, εξατμίζεται... "Ηδη άναλογίσθητι, έάν 
εύρίσκεσο μόνος κατά τάς μακράς ώρας τής εργασίας! Έ ! 
φίλε μου, ύπάρχουσι στιγμαί άνίας, άποθαρρύνσιως, καθ’ 
άς Αμφιβάλλει τις περί τοΰ έαυτοΰ του καί περί τής τέχνης 
του. Τότε, δή τότε, άναλογίζεταί τις τήν εύτυχίαν νά έχη

?—■ -j
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πλησίον του, πάντοτε έτοίμην καί πιστήν, ψυχήν άγαπώσαν, 
πρός ήν νά δύνηται νά διαμοιράση τήν θλίψιν του. άνευ φό
βου διαταράξεως τής έμπιστοσύνης, καί τοϋ άναλλοιώτου 
ίνθουσιασμοϋ του.... Καί τό τέκνον !... τό άθώον αύτό μει
δίαμα, τό όποιον πάντοτε καί άναιτίως φαιδρύνεται, δεν 
είναι ή καλλίστη ηθική άνανέωσις, ήν δύναταί τις να έχη : 
Πολλάκις έσκέφθην τούτο. Δι’ ημάς τους καλλιτέχνας, τούς 
κενοδόξους, οϊτινες ζώμεν έκ τής επιτυχίας των έργων μας, 
έκ τής φαινομενικής φήμης καί τής κυματιζούσης έπιπολαι- 
ότητος, τά τέκνα, μία θετίκότης είναι απαραίτητος. Αυτά 
μόνον δύνανται νά μας παραγορήσωσιν όπόταν γηράσωμεν. 
"Ο,τι δέ χάνωμεν, αυτά τό κερδαίνουσι. ’Εάν δε άποτύχω- 
μεν εις εν έργον μας, λέγομεν τότε. «Τό τέκνον μου θά τό 
επιτυχή» καί έφ’ όσον ή κόμη μας άραιοΰται, χαίρομεν,διότι 
βλέπομεν πυκνουμένην τήν τών τέκνων μας, χρυσίζουσαν, 
βοστρυχίζουσαν, έν πλήρει ζωή, καί ίν μικρ? κεφαλή ξανθή 
νωχελώς έφαπτούση τή απαλή ήμών πάρει?.

Ό ζωγράφος.
*Α! ποιητά μου, ποιητά μου,... έσκέφθης καί τί τροφή 

απαιτείται διά τόσα....
'Ο ποιητή;.

“Ο,τι καί αν ίίπτρς, ό καλλιτέχνης έγεννήθη διά νά ζή έν 
τή οίκογενείφ του, καί τούτο είναι, τόσον αληθές, ώστε όσοι 
εξ ημών δεν νυμφεύονται, καταφεύγουσι παρά τή πρώτη τυγ- 
χανούση οικογένεια, όμοιάζοντες πρόςτούςόδοιπόρους έκείνους, 
οιτινες άπαυδήσαντες πλέον νά διάγωσιν άνευ εστίας, κατα- 
λήγουσι τέλος εϊς τι δωμάτιον τοϋ ξενοδοχείου, ένθα διαπε- 
ρώσι τό έπίλοιπον τοϋ βίου των έν φρικώδει απομονώσει, 
στενόχωρε? καί οδύνη.

Ό ζωγράφος.
Ούτοι έχουσιν άδικον, διότι αποδέχονται πάσας τάς ενο

χλήσεις τοϋ γάμου, χωρίς ουδέποτε νά αίσθανθώσι καί τά

Ό ποιητής.
Λοιπόν ομολογείς ότι ύπάρχουσι θέλγητρα;

MAURICE DE FOS

ΣΩΣΑΝΝΑ ΡΑΜΩ
(Συνέχεια)

Μετά μίαν ώραν τοιαύτης δοκιμασίας ό Ποσειδών ηύδό- 
κησε νά καταπραύνη τά ύδατα, μεθ ’ ό παππάς άνεσύρθη έν 
τφ πλοίω κάτωχρος έκ 
τοϋ τρόμου καί ριγών 
έκ του ψύχους. Οι δέ 
λησταί κατά βάθος έ- 
χάρησαν, διότι διά τής 
τιμωρίας του ταύτης έ- 
ξεδικοϋντο τον Τα- 
σούλην.

Οί Έλληνες, μολο
νότι τρέφουσι μέγαν α
ξιέπαινου πρός τήν θρη
σκείαν των σέβας, δέν σέ
βονται άφ’ ετέρου τούς 
Ιερείς των έν τω ίδεωτι· 
κφ αυτών βίω.

Οί δέ ιερείς ούτοι έξω τής εκκλησίας είσίν αγράμματοι, 
δεισιδαίμονες, έγγαμοι, παλληκάρια, πολλάκις δέ καί αστείοι, 
ουδόλως δυσαρεστούμενοι έπί τή άνεκτικότητι αυτών.

Ό Κώστας Θεοχάρης, ή Σωσάννα Ραμώ, ό Κορομηλας, 
ό Νικόλαος, ό Δημήτριος, ό Καϋμένος, οΐ έθελονταί καί οί 
λησταί ηύτύχησαν τέλος πάντων νά έξέλθωσι σώοι καί α

Ό ζωγράφος.
Δέκα έπί ταίς χιλίαις όδύναις!

Ό ποεητής.
Ώ ! είσαι απάνθρωπος I

Ό ζωγράφος.
Ώ ! είσαι φαντασιόπληκτος καί όπισθοδρομικός !

Ό ποεητής.
Μή όμιλεϊ; πλέον ούτως, διότι τότε οι ποιηταί πρέπει νά 

έκλίπωσι τής γής!

'Ο ζωγράφος.
Νά έκλίπωσι, κύριε, διότι είσθε ή αιτία τής παρεμποδί- 

σεως τής άποθεώσεως τής καλλιτεχνίας. Άπεθεώσατε τήν 
γυναίκα, καί αΰτη κατέστρεψε τήν καλλιτεχνίαν!

Ό ποιητής.
Ειπον, ότι είσαι απάνθρωπος 1 Ίδέ τήν προ τής κλίνης σου 

εικόνα τής γυναικός ταύτης. Συ έποίησας ταύτην ; Είναι ή 
σύζυγός σου !

Ό ζωγράφος.
’Ιδού 1 νά ! τήν καταστρέφω ! τήν ποδοπατώ. ·. Έσέ δέ, 

άθλιε ! σέ φονεύω, πλήν ή καλλιτεχνία θά άποθεωθή.

Ό ποεητής.
Στήθι ! απάνθρωπε ! Κρύψον τό όπλον σου. Είσαι δολο

φόνος ! Ή άποθέωσίς τής καλλιτεχνίας δεν κατοοθοϋται διά 
τής καταστροφής τοϋ πλάσματος του δημιουργού !

Ό ζωγράφος.
Ούχί! ή καλλιτεχνία θά άποθεωθή ! Ή σύζυγός μου ήν 

μισώ, δεν άγαπ? τήν τέχνην μου. “Ο,τι σοί έλεγον,μοί συμ
βαίνει, είμαι δυστυχής! Ένυμφεύθην ! κατεστράφην. “Εκ- 
τοτε δέν εΐργάσθην !

βλαβείς εις σημεϊόν. τι τής νήσου Κρήτης, όπερ δέν έφυλάτ- 
τετο αρκούντως ύπό τών Τούρκων.

Μετά τήν έπί τής ξηράς άπόβασίν των, πας κίνδυνος έκ 
μέρους τών Τούρκων έξελιπεν, διότι ούτοι δέν έτόλμων νά 
φαίνωνται έν τφ έσωτερικφ τής νήσου; άλλ’ είχον άποσυρθή 
όπισθεν τών τοίχων τών φρουρίων των.

Ή · συνέλευσις τών Ελλήνων εύρίσκετο πάντοτε εις τά 
Περιβόλια, (νθα προσήρχοντο άοπλοι οί πρόκριτοι όπως προ- 
λάβωσι τήν ρήξιν, διότι έθεωρεϊτο αναγκαία έτι ή διατήρη- 

σις τής ησυχίας, ενόσω 
δέν έλάμβανον άπάντη- 
σιν τής αναφοράς, ήν 
είχον απευθύνει πρός τον 
Σουλτάνου, καί ήτις α- 
νεμένετο από ημέρας είς 
ημέραν. ’Ευ τοϊς χω- 
ρίοις οί χριστιανοί έζων 
έντελώς άπηλλαγμένοι 
άπό τοϋ ζυγοΰ τώντούρ- 
κων, οί δέ μουσουλμά
νοι άπ’έναντίας φοβού
μενοι αντεκδικήσεις, συ
νέπεια τών ύπ’ αύτών 
άλλοτε κατ ’ εκείνων δια- 

πραχθεισών ωμοτήτων έλειποτάκτουν ό είς μετά τον άλλον, 
καί επειδή τά Χανιά δέν έπήρκεσαν είς προφύλαξιν πάντων 
τούτων, είχον κατασκηνωθή μετά τών οικογενειών των ύπο 
τήν προστασίαν τών πυροβόλων τής πόλεως.

Ό Φώτης πασσάς έξηντλεΐτο έξ άγανακτήσεως, δυσανα- 
σχετών τινι τρόπφ νά έπαναφέρη τήν τάξιν διά τών ύπό την

ΗΦΥΣΙΣ

'Ο «οεητής.
“Αχ! άθλιε, εμπαίζεις τήν ανθρωπότητα. Λάβε λοιπόν 

τήν αμοιβήν σου...
'Ο ζωγράφος.

“Αχ! εϊρων ! μέ έπληξες διά τοϋ εγχειριδίου σου ! Σύ
ζυγε.... τέκνον μου, τρίξατε......  έξ αιτίας σας....... άχ.......
νά.... νά.... καί σείς άποθάνετε....

Μόλις προσήλθεν ή τε σύζυγος καί τό τέκνον αύτοϋ, διά 
τοϋ περιστρόφου του ό ζωγράφος έβαλεν εις τήν καρδίαν άμ· 
φοτέρους, άπνους πρό αύτοϋ πεσόντας’ ό δέ ποιητής καλύ- 
■ψας τήν κεφαλήν αύτοϋ διά τών χειρών άνήλθε τά δρη,ψάλ- 
λων τήν αδυναμίαν καί ατέλειαν τής ανθρώπινης καρδίας!

Ρους

Η ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΓΑΣΤΡΙΜΑΡΓΙΑ

Χάριν περιέργειας μερικών γαστριμάργων συνδρομητών 
μας παρατιθέμεθα ώδε πληροφορίας τινας τής επισήμου μα
γειρικής παρά τισι τών πολυφάγων καί καλοφάγων εύρω- 
παίων βασιλικών έπισημοτήτων.

Ό Τσάρος ’Αλέξανδρος Γ'. προγευματίζει τή έβδομη 
πρωινή ώρφ ώς εξής· λαμβάνει τέϊον, ώά, χοιρομήριον καί 
τεμάχιον ροσμπίφ. Τή ένδεκάτη ώρφ τρώγει ζωμόν κρέα
τος παρεσκευασμένον μέ ώά, κοτελέτας, ψυχράν όρνιθα, καί 
κυνήγιον, δύο είδη χορταρικών, καί μετά ταϋτα πίνει τρία 
κύπελλα μαύρου καί δυνατού καφφέ. Τή δευτέρα ώρφ μετά 
μεσημβρίαν λαμβάνει ολίγον ριζόγαλον. Τό γιϋμα είναι ά- 
πλούστατον, ακριβώς κατά τήν γαλλικήν συνήθειαν. Τό δέ 
•δείπνου τοϋ Τσάρου άποτελεΐται άποκλειστικώς άπό τέϊον 
καί ξηρά πλακούντια.

Ή βασίλισσα Βικτωρία προτιμ? τήν Σκωτικήν μαγειρι
κήν, τρώγουσα διαρκώς κρέατα, κυνήγια, καί όρνιθας βρα- 
στάς, αρχίζει δέ πάντοτε τό γεΰμά της μέ ζωμόν έξ αλεύ
ρου βρώμης.

εξουσίαν του ύπαρχόντων ολίγων μόνων χωροφυλάκων. Είχε 
ζητήσει επικουρίας έκ Κωνσταντινουπόλεως καί τφ άπεστά- 
λησαν μερικοί λόχοι εφέδρων καί επτά πολεμικά πλοία έντε- 
λιώς άχρηστα διά τά ορεινά μέρη τής νήσου.

Ό Κώστας Θεοχάρης εγκαίρως άντελήφθη, ότι ή συνέλευ- 
σις τών προκρίτων, εΐ καί έπέμενεν είς τάς προτάσεις της, 
ούδέν νέον βήμα επαναστατικόν θά έποίει πριν ή λάβη τήν 
άπάντησιν τής Πύλης. Ένφ δέ ουτω άνέμενε τήν ηρωικήν 
άπόφασιν αύτών, έστρατοπέδευσε μετά τών άνδρών του έν 
τινι χωρίφ παρά τά Σφα- 
κιά, είς τήν κορυφήν τοϋ 
Άσπροβούνου, μεταξύ τής 
άτρομήτου εκείνης φυλής 
•ήτις διέμεινεν ελεύθερα άπό 
τόσων γενεών, εί καί πε- 
ριοδικώς ύπήχθη ύπό τήν 
κυριαρχίαν τών Ελλήνων, 
Ρωμαίων, Βενετών, Τούρ
κων, χωρίς νά άπολέση 
τήν ανεξαρτησίαν της. “Α
παξ δέ μόνον οι τοϋρκοι 
έκυρίευσαν τά Σφακιά, έκ 
προδοσίας τών γυναικών, 
αΐτινες παρέδωκαν τήν πό· 
λιν έν άπουσίφ τών συζύ
γων αύτών.

Έκτοτε όμως, οί Σφακιώται έξεδικήθησαν.
Αφού αί ανάγκαι τής πολιτικής ύπεχρέουν τον Θεοχά- 

ρην είς τήν απραξίαν, έπρότεινεν ούτος τή δεσποινίδι Ραμώ, 
νά τήν όδηγήση είς τά Χανιά.

Τό rexporaysfor των 'Οθωριαν&ν ilvai ίπΐσης χήπος.
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Τά ορεκτικά φαγητά τής βασιλίσσης τής Σουηδίας, είναι 
ή εθνική τροφή τών Σουηδών. Ό σάλμων (κοκκινόψαρον) 
προπαρασκευαζόμενος καί διατηρούμ.ενος έν τή γή, καί οί 
γαλλικοί οίνοι εΐσι τά κυριώτατα καί τά απαραίτητα τής 
σουηδικής τροφής.

’Εν τή Γερμανική αύλή, γίνεται χρήσις τής γαλλικής μα
γειρικής, πλήν ή μοναρχική φαντασία δίδει ποικιλίαν είς 
τήν άρτοποιίαν. Τρώγουσνν άρτους, διαφορωτάτους, άπό τοϋ 
λευκοτάτου μέχρι τοϋ μελανωτάτου, άπό τοϋ άχωνεύτου 
άγγλικοΰ μέχρι τοϋ λεπτότατων καί εύγευστων πλακουντίων, 
ών ή συνταγή διατηρείται ζηλοτύπως μυστική. Πίνουσι δέ 
καμπανίτην καί ζύθον.

Έν ’Ιταλία ό βασιλεύς Ούμβέρτος είναι pvrixfc. Έν 
τούτοις τφ παρατίθεται καθ'ίκάστην τό λεγόμενον tpfi.ro, 
συγκείμενον άπό καρδιών άγκιναρών, λοφίων καί ήπατος ά· 
λεκτόρων.

Ή άντιβασιλισσα τής ’Ισπανίας προτιμ? τήν αυστρια
κήν μαγειρικήν. Τρώγει τό ψητόν μέ κομπόσταν έκ φραγ- 
κοσταφύλων.

Ή κόμισσα τών Παρισίων παρεδέξατο τήν αγγλικήν μα
γειρικήν παρά τφ δουκί δέ τής Ώμάλης γίνεται, καθ’ έκά- 
στην χρήσις εις τό πρόγευμα ζωμοΰ παρεσκευασμένου διά 
σκορόδων.

Ό πρόεδρος τής Γαλλικής Δημοκρατίας είναι γαστρίμαρ
γος σοφός, λεπτός καί θαυμασίως ίσοφαριστής, διότι καλώς 
γινώσκει, ότι διαρκής χρήσις εύχύλων φαγητών, πλουσίων καί 
θρεπτικών καρυκευμάτων φέρει τήν άτονίαν τών χωνευτικών 
οργάνων. “Απαξ τής έβδομάδος παρατίθεται αύτφ ό δημο
κρατικός βόειος ζωμός, καί τό οικογενειακόν pot-au feu, όπερ, 
πιστεύσατε, αγαπά πολύ.

Τό πρόγευμα του προέδρου συνίσταται πάντοτε έξ ώών, 
ιχθύος, κοτολετών, καί όρνιθος.

Παρά δέ τή βασιλική αύλή Γεωργίου τοϋ Α’. γίνεται 
χρήσις έντελώς τής γαλλικής μαγειρικής. Ό βασιλεύς τών 
Ελλήνων άγαπφ πολύ τά γαλλικά ήθη καί έθιμα. Προγευ
ματίζει τήν ένάτην τής πρωίας γάλα, βούτυρον, ώά, χοι- 
ρομήριον κτλ. τό δ’ εσπέρας κρύα φαγητά καί τέϊον. Τήν 1

— Είσαι τρελλός; τφ άπήντησεν αΰτη.
— “Οχι’ αλλά θέλω μόνον νά πληροφορήσω τήν Ραλ- 

λοΰν, ότι εύρίσκομαι εδώ.
— Ναί- άλλά διατρέχεις τον κίνδυνον νόρ σέ συλλάβουν 

καί σέ φονεύσουν Ισως!
— Ό ήλιος μ.όλις ήδη ξηραίνει τά άνθη, τά οποία 

κατά τήν πρώτην νύκτα του Μαίου οί μνηστήρες έναπέθεσαν 
έπί τών εξωστών τών οικιών τών ερωμένων αύτών. Ή Ραλ- 
λοϋ μόνη δέν έλαβε τήν εύτυχίαν ταύτην. *Ας  σπεύσωμεν 

λοιπόν, διότι ό μήν πλη
σιάζει νά τελειώση.

— Ναί, πλήν είναι άρ· 
γά, διότι αΰτη πλέον έ- 
νυμφεύθη.

— Δέν πειράζει,εγώ εί
μαι πάντοτε μνηστήρτης!

— Καλά, έστω, άς ύ- 
πάγωμεν λοιπόν, είπεν ή 
Σωσάννα Ραμώ, σχεδόν 
έτοιμη νά κλαύση. ’Εάν σέ 
συλλάβωσιν δμ.ως, θά μοί 
όφείλης τήν ζωήν σου καί 
διά δευτέραν φοράν, διότι 
πιστεύω νά κατορθώσωνά 
λάβω χάριν διά σέ ......

Πριν ή άναχωρήσωσιν έφρόντισε νά κάλυψη έαυτήν διά 
τοϋ άπροσπελάτου φιριτζί, δι’ ού καλύπτονται αί γυναίκες 
τών τούρκων, ινα μή άναγνωρισθή ύπό τά ευρωπαϊκά αύτής 
ένδύματα. Ό Κώστας όμως, εΐς άκρον εγωιστής, ούδέν ήθέ- 
λησε νά μεταβάλη έκ τής στολής του.

tpfi.ro
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δέ μετά, μεσημβρίαν παρατίθεται τό έντελώς γαλλικής μα
γειρικής πολυτελές γεύμα. ’Ενίοτε χάριν τής βασιλίσσης πα
ρατίθενται είς τήν βασιλικήν τράπεζαν καί ρωσσικά τινα φα
γητά. Πίνουσι άποκλειστικώς οίνον Δεκελείας καί Πεταλιών.

Αι ανωτέρω πληροφορίαι βεβαίως ένέχουσι καί τι τό Ενδια
φέρον, πλήν τις θά μάς δώση καί τάς ένδιαφερούσας πληρο
φορίας τί μαγειρικήν μεταχειρίζονται καί οί μή τρώγοντες;

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ

ΣΓΜΒΟΤΛΗ ΠΡΟΣ ΤΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΑΣ

Είναι αμέλεια ασύγγνωστος έκ μέρους τών Δεσποινίδων έν 
Έλλάδι νά παραμελώσι τήν συλλογήν τών πτερών τών πτη
νών οίον, ορνίθων, χηνών, περιστερών, τρυγόνων, ίνδιά- 
νων, κτλ. πρός πλήρωσιν τών προσκεφαλαίων καί άλλων σκε
πασμάτων, όπως τοΰτο γίνεται έν άπάση τη Εύρώπη· διότι 
τοιαϋτα εκ πτερών προσκιφάλαια καί σκεπάσματα άπε- 
δείχθησαν λίαν θερμά, ιδίως δι’ασθενείς καί τρυφερά τέ
κνα. Επειδή όμως τά έγκλειόμενα ούτω πτερά μετ’ ού 
πολύν χρόνον χάνουν τήν έλαστικότητά των πρέπει νά πλυ- 
θώσι καλώς μέ σαπωνόνερον έν τφ όποίφ προσθέτετε ολίγον 
λατρόνιον, καί νά ξηρανθώσιν είς τόν “Ήλιον.

t'

ΕΤΚΟΛΟΝ MESON ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΩΩΝ

Έάν θέλης ν’ αύξησης τήν παραγωγήν τών ώών εις τάς 
όρνιθάς σου, ιδίως κατά τούς χειμερινούς μήνας πρόσθετε 
άπό καιροΰ είς καιρόν όλίγην κόνιν έκ τής κόκκινης πιπεριάς 
είς τήν τροφήν τών ορνίθων. Μή άμελήσης νά πρόσθεσης 
καί κόνιν έκ τών κελύφων τών ώών.

ΤΩΝ ΧΕΙΜΕΘΛΩΝΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΤΑ

Επειδή ήρχισε τό ψϋχος, καί πλεΐστοι ύποφέρουν άπό 
χειμετλα (ξεπαγιάσματα) είς τάς χεϊρας καί τούς πόδας,

Έν καιρφ ταραχών, πάντες οί έρχόμενοι ξένοι είς τήν 
νήσον θεωρούνται ύποπτοι· διά τοΰτο αντί νά παρουσιαστώ· 
σιν απ’ ευθείας είς τάς θύρας τής πόλεως τών Χανιών, ό 
Κώστας καί ή Σωσάννα Ραμώ μετέβησαν κατά πρώτον είς 
το νεκροταφεϊον, όπως αναμιγνυόμενοι τφ πλήθιι ιίσέλθωσι 
μετ’ αύτοΰ είς τήν πόλιν, καί ούτως άποφύγωσι τόν κίνδυνον 
τής συλλήψεώς των.

Τό νεκροταφείου τών Οθωμανών είναι επίσης κήπος ευρύς 
καί δημόσιος. Ούδείς φόβος έκ δεισιδαιμονίας προερχόμενος 
απομακρυνει τους μουσουλμάνους έκ τού τόπου τούτου τής 
ταφής, ό'ν ουδέποτε περιβάλλουσι διά τοίχου ή άλλως.

Οι δύο ήμέτεροι νεανίαι είσέδυσαν μεταξύ τών μνημείων, 
ών οί λίθοι όρθιοι κείμενοι, κατά θρησκευτικόν εθιμον τών 
τούρκων, παρουσιάζουσι πρό τών όμμάτων του θεατοϋ τάς 
καλλιγραφικάς έπιγραφάς τοΰ Κορανίου. Έστολισμένοι δέ 
εις τήν κορυφήν διάπρασίνου τουρβανίου ή ερυθρού φεσιού, ύπό 
τών απλοϊκών, οί λίθοι ούτοι όμοιάζουσι μεμονωμένως θεώ- 
μενοι πρός τάς χονδροειδείς έκείναςάπό κάρτονίουκατεσκευα- 
σμένας πλαγγόνας, αϊτινες ούδεμίαν ομοιότητα έχουσι πρός 
τον άνθρωπον, άφοΰ μάλιστα τό σώμα αύτών είναι έντελώς 
δύσμορφον, καί δέν φέρει βραχίονας. Έν συνόλφ δέ τούς 
λίθους τούτους δυναταί τις νά έκλάβη ώς γιγάντειον παί- 
γνιον ζατρικίου.

Ή διάβασις έκ τοΰ νεκροταφείου τούτου υπήρξε μακρά. 
Άπό καιρού δ' είς καιρόν, σιωπηλόν τε δονεον, έσηκώνετο 
από τής ήσύχου αύτοΰ θέσεως,ύπό του κρότου τοΰ διαβάτου 
άναγκαζόμενον, καί, ίπτατο ήσύχως, έν ειδει μεθύσου άνε- 
γειρομένου, καί μετ’ ολίγον πάλιν έπανεκάθήτο έπί τοΰ 
τουρβανίου Ιτέρου τινός τάφου. 

μετά λύπης, σάς βεβαιώ,’δτι αποτελεσματικόν φάρμακου δέν· 
ύπάρχει. Δια νά μετριάσητε όμως τό κακόν κατασκευάσατε 
άλοιφήν έκ 10 δραμίων σισαμελαίου, 4 δραμίων κίτρινου ή. 
λευκοΰ κηροΰ καί προσθέσατε ήμισυ δράμιον καφουράν διαλε- 
λυμένην είς πετρέλαιον.Άλοίψατε τά πάσχοντα μέρη καί κα
λύψατε μέ χειρόκτια.

ΚΟΝΙΣ ΤΗΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ

Ή λεγομένη παρισινή κόνις τής καλλονής πρός ώραϊσμόν 
τοϋ προσώπου αποκτάται διά τής έκπλύσεως καί θλίψεως. 
τής όρύζης άποκαθισταμένης ούτω πούδρας, είς 100 δρά
μια τής όποιας προστίθεται λεπτοτάτη κόνις ύπανθρακι— 
κοΰ νάτρου (Soda Subcarbonica).

Έάν έπιθυμής νά τής δώσης χρώμα ώραϊον έρυθρόν πρός 
χρωματισμόν τών παρειών πρόσθετον είς ταΰτα ολίγους 
κόκκους καρμηνίου. Καί έάν θέλης νά πρόσθεσης όλίγας 
σταγόνας τριανταφυλλελαίου θά εύωδιάζη ώς ρόδον.

ΔΤΑΓΝΩΣΙΣ ΤΩΝ ΚΑΛΩΝ ΜΤΚΗΤΩΝ (ΜΑΝΗΤΑΡΙΩΝ)

’Επειδή πλησιάζει ή εποχή, καθ’ήν θά πωλώνται μύ
κητες καί υπάρχει φόβος μήπως μεταξύ τών καλών δυνατόν 
νά εΰρίσκωνται καί δηλητηριώδεις, δύνασαι νά κάμης διάκρι- 
σιν τούτων, άφοΰ κόψης αύτούς είς τεμάχια. Παρατήρησον 
αν άλάσσουν τό χρώμα είς κόκκινου κυανοΰν ή κίτρινον με
λανωπόν. Καί άν μέν ούτω μεταβάλλωνται είναι δηλητη
ριώδεις,άν δέ μένουν λευκοί είναι καλοί.Πρός αποφυγήν όμως, 
παντός φόβου βράσετε αύτούς μέ άλατόνερον, προσθέτοντες 
ολίγον όξος, είτα χύσατε τό ρευστόν τοΰτο, καθότι πάσαΐ- 
αί δηλητηριώδεις ούσίαι διαλύονται έντός τοΰ βράζοντος ύδα- 
τος. Οί δέ βρασθέντες ούτω μύκητες είναι κάλλιστα πρός 
βρώσιν. Μάθετε συγχρόνως, ότι είς άπαντα τά μέρη τής 
Εύρώπης καλλιεργοϋσι τούτους διά σποράς, διότι είναι καλ- 
λίστη τροφή.

Τήδε κακεϊσε βούβαλοί τινες μέ όμμα κενόν ώς τών κα— 
πνιζόντων το οπιον, Ιβοσκον παρά τφ νεκροταφείφ έν νε
κρική σιγή, καταβιβρώσκοντες τό παχύ χόρτον, όπερ παρά 
τοΐς ταφοις φύεται. Ο ίδρώς τοΰ δέρματος αύτών άνέ- 
διδε διαπεραστικήν οσμήν μόσχου. Άπό τοΰ πυκνοϋ δέ φυλ
λώματος τών έκατοντούτιδων καί πλέον κυπαρίσσων ήκούετο 
ό γλυκύς τρυσμός τών τρυγόνων, αϊτινες κατ’έτος κατα- 
σκευάζουσιν έκεϊ τάς φωλεάς των.

Ο Κώστας καί ή σύντροφος αύτοΰ ήκολούθησαν μετά μο
ναδικής αδιαφορίας όμιλόν τινα κατοίκων, οιτινες έπέστρε- 
φον εις την πόλιν. Εύτυχώς δε συνάντησαν έν ταΐς θύραις 
τής πόλεως τούς σκοπούς μάλλον καταγινομένους νά παίζωσι 
με τας κομβοδόχας των, ή νά έξετάζωσι τούς εισερχόμενους 
είς τήν πόλιν διαβάτας.

Η πρώτη φροντίς τοΰ Κώστα καί τής Σωσάννας ύπήρξεν 
νά ζητήσωσι τό μέρος, ένθα ό διοικητής κατφκει. Φθάσαν— 
τες δέ πρό τοΰ μεγάρουαύτοΰ, ίξήτασανπτωχήν τιναγραίαν*  
είς ήν ένεχείρισαν νόμισμά τι, καί ήτις τοΐς έπέδειξε τάς θυ
ρίδας τής κατοικίας τής Ραλλοΰς.

Πλην ωφειλον να αναμένωσι τήν έλευσιν τής νυκτός.
Αφοΰ άμφότεροι περιεπλανήθησαν δίκην τυχοδιώκτου· 

τήδε κακεϊσε αν^ε τάς οδούς τών Χανίων, αϊτινες είσίν έστο- 
λισμέναι ότι δια τών βενετικών οικιών, άνεπαύθησαν εν τινι 
χανίιρ, προσμένοντες τήν έλευσιν τής έσπέρας.

Η τύχη τούς ώδήγησεν παρά τινι συμπατριώτη τοΰ Κώ
στα θιασώτη τής κατά τών καθεστώτων έπαναστάσεως, όν 
ό θεοχάρης ένόησεν άμέσως έκ τών πρώτων άνταλλαχθει- 
σών λέξεων. Αμέσως δέ συνωμίλησαν κρυφίως καί μετ’ ε
λευθεριότητας περί τής έπαναστάσεως, έπιφυλαχθέντος τοΰ

. <1

ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ

ΑΔΤΝΑΜΙΑ ΓΓΝΑ1ΚΩΝ

Άσθενοΰντος τοΰ κ. Δ... βαρέως:
— Ιατρέ; ό σύζυγός μου, τί κάμνει ό σύζυγός μου;
— Τίποτε, θάρρος, θάρρος ;
— Δηλαδή; είναι καλλίτερα ;
— Τίποτε, θάρρος, θάρρος.
— Δηλαδή, είναι χειρότερα ;
— Τίποτε, θάρρος, θάρρος.
— Καλώ, μά τί εννοείτε;
— Μά σάς λέγω, τίποτε, θάρρος, θάρρος, Κυρία μου, νά 

®χητε.
— Μά ξεύρετε, θέλω νά γνωρίζω, έγκαίρως ιατρέ, διά νά 

φιή.μένω μόνη. Ξεύρετε δέν έχω άλλον ’ςτόν κόσμον, καί.;, 
άν πάθη τίποτε, ό σύζυγός μου....

— Καλά, θά σάς ειδοποιήσω, άμα ϊδω συμπτώματα.... 
•σημεία.... θανά....
- —“Ω! όχι, ιατρέ μου.... θά ήναι άργά....
• — Πολύ καλά, θάρρος, θάρρος, πλησιάζει.

— θάρρος, όσφ θέλεις ιατρέ μου....

Διάλογος μεταξύ δύο συζύγων :
— Άνέγνωσες, άγαπητή μου, λέγει ό σύζυγος πρός τήν 

•πολύλογον καί άθυρόστομον συμβίαν του, τήν «Φύσιν;» Εί
δες τί παραδείγματα ευζωίας, φιλοζωίας καί οικογενειακής 
ευδαιμονίας άναφέρεϊ; Σέ παρακαλώ νά τήν' άναγινώσκης 
πάντοτε καί νά συμμορφοΰσαι πρός όσα γράφει.

— Ναί, φίλε μου, πλήν αγνοείτε ότι, γυνή καί Φύσις 
είναι δύο πράγματα όλοσχερώς άσυμβιβαστα ;

— Διατί;
— Διότι, έάν έβαδίζομεν καί συνεμορφούμεθα πρός τήν 

■Φύσιν, ή κόλασις θά ήτο περιττή.

♦«»·.

Κώστα νά άναφέρη τό ίδιον αύτοΰ όνομα, καί συστήσαντος 
τήν Σωσάννα Ραμώ ώς σύζυγόν του.

Πλήν άναγνωρίσας αύτούς ό καφεπώλης.
— Καί τί κάμνει ό λαχαγός Άντωνόπουλος ; ήρώτησε 

μ,ετ' άφελείας.
Ό Κώστας έκπληκτος, έζήτησε νάλάβη το πιστόλιοντου, 

ένώ ή σύντροφος αύτοΰ, έρυθριάσασα έξ αίδοϋς, ήτοιμάζετο 
νά λιποθυμήση.

Άλλ’ ό καφφεπώλης προλαβών δυσάρεστον σκηνήν, έγέλα 
σξ όλης καρδίας.

■ -—Μή φοβεϊσθε, τοΐς λέγει, δέν ένθυμεϊσθε, ότι πέρυσι 
•ε’ίμεθα μαζύ εις Ναύπλιον ; ήμην ύπαξιωματικός είς τόν λό- 
χον τοΰ λοχαγοΰ κ. Άντωνοπούλου.

— Μπά! είπεν. ...
•— Nat I έγώ είμαι, όπου έλιποάάκτησα μέ τήν γυναίκα· 

τοΰ παππά ·.. ποΰ νά τήν πώρη ό διάβολος. Άχ ! αί γυ
ναίκες !

Τότε ό Κώστας καί ή Σωσάννα Ραμώ. έξερράγησαν είς 
γέλωτας.

— Φαίνεται, ότι ή σελήνη τοϋ μέλιτος δέν διήρκεσε πολύ, 
-προσέθηκεν ό Κώστας, άλλά άδιάφορον, θά τά εϊπω αύτά 
τοΰ παππά, όστις τήν ζητεί ό καϋμένος. Καί δύναμαι νά ϊδώ 
αυτήν τήν γυναίκα ; .

— Καί. μήπως είξεύρω καί έγώ ποΰ εύρίσκεται; Ποτέ 
■δέν θά πιστεύσητε τάς πικρίας καί τά βάσανα, όπου υπέφερα 
εξ αιτίας της. Φαντάσθητε, είς τάς πρώτας ημέρας, ή Βά- 
δια—ονομάζεται Βάδια—καί έγώ, εϊμεθα πολύ εύτυχεΐς, 
•άλλά πρέπει όλος ό κόσμος νά τά μάθη.

— Ώστε, το δϊαζύγιόν της δέν τήν ωφέλησε.ποσώς ;
— Ούτε οί νέοι γάμοι της ήξιζαν περισσότερον.
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Είναι ίορτή τής 'Ελένης. Πάντες τήν συγχαίρουσι καί αί 
πλεΐσται γνωριμίαι της τή άποστίλλουσι δώρα καί άνθοδέ- 
σμας.’Εν τούτοις, κατήφειά τις προδίδει μεγάλην ταραχήν 
τής καρδίας της.

— Δέν μοί λέγεις, τί έχεις; ερωτφ αύτήν ή στενή φίλη 
της Μαρία.

— Φαντάσθητι,άγαπητή μου, ό Μ... μοί έστίιλε μόνον 
τό έπισκεπτήριον του, άνευ άνθοδέσμης, άνευ δύο λέξεων, 
....τίποτε....'

— “Ε I καί μέ τοΰτο φρονείς, ότι δέν σέ αγαπά; .
— Βεβαίως. Άφοΰ ό Ν... 0 Δ... καί ό Π... ίδέ τί άν- 

θοδέσμας καί τί ωραίους στίχους μοί έγραψαν. Πλήν είναι 
παρατηρημένου είς αύτόν τόν κόσμον,είς άλλον κλίνει ή καρ- 
δία τής γυναικός, καί άλλοι σέ άγαποΰν είλικρινώς, άλλοι σέ 
λατρεύουν.

Αί δεσποινίδες Αγγελική καί Τασώ έκμυστηρευόμεναι 
τάς άδυναμίας των :

— Ναί, Τασώ μου, σάν τρελλός κάμνει ό καϋμένος δι’ 
εμέ, μοί υπόσχεται τόσα πράγματα, πίστιν αίωνίαν, άφο- 
σίωσιν, τό παν... Τί άγγελος ποΰ είναιI

— Ό Δημοσθένης;
— Ναί, ό Δημοσθένης, ό Δημοσθένης μου τό πουλί μου... 

ή ψυχή μου...
— Μά, αύτός είναι ίδικός μου, χθές ένόησε τά πάντα ή 

μήτηρ μου καί καλεσασα αύτόν μέ έζήτησεν έπιμόνως.
—— Ποιος; αύτός! ό άθλιος! ό ελεεινός! ό ποταπός!
— Δέν είναι άθλιος καί ποταπός, είναι ό εύγενέστατος 

καί ειλικρινέστατος τών ανθρώπων !
— Χά! χά! χά! τί μωρά ποΰ είσαι. Αύτός είναι άρρα- 

βωνισμένος μέ τήν Κ... Δ... Νά! διάβασε !
— Μπά ! έτσι τό έλεγα ! αύτόν ήθελα έγώ ν ’ άγαπήσω; 

τόν τυχοδιώκτην! τόν παληάνθρωπον !

— Αυτή ή γυναίκα ήτο ό διάβολος ενσαρκωμένος, καθ’ 
ημέραν έκλαιε, έφώναζε, έβλασφήμει, ώς κόλασις !

— Μά τί άπέγεινε, τέλος πάντων ;
— Δέν είξεύρω, έγώ άπηλλάχθην άπ’ αύτήν. Ή Σύνοδος 

έκήρυξε διαλελυμένους άμφοτέρους τούς γάμους, καί τοΰ ίερέως 
καί έμοΰ. Εννοείται, οτι, συνεπείς τούτου, ή Βάδια διά νά 
ζήσηάκόμη καλλήτερον,ύπανδρεύθη μέ ενα έμπορον τής Σαν
τορίνης.

— Τί ώραϊον πραγμααύτό τό διαζύγιον, είπεν ή Δεσποι
νίς Ραμώ γαλλιστί. Μέ αύτό ευκόλως τις ήθικοποιεΐται.

*0 καφετζής ύπεσχέθη είς τόν Κώστα νά ταχθη ύπό τήν 
σημαίαν του μόλις αί έχθροπραξίαι άρχίσωσιν. “Αλλως τε καί

■ αί υποθέσεις του δέν έβαινον ποσώς καλώς καί ώφειλε τρία ε
νοίκια είς τόν οίκοκύρην του, όστις ήτον ’Οθωμανός.

“Ηδη τό σκότος ήρχιζε νά διώκη τόφώς τής ημέρας, καί ό 
Κώστας ένεθυμήθη ©τι ητο καιρός νά έπιληφθή τοΰ σχεδίου 
του, όπερ τόν ώδήγησεν έκεϊ.

— Έβράδυνα, όσον ήδυνήθην, τήν στιγμήν τοΰ άποχαε- 
ρετισμοΰμας, είπε τότε πρός τήν σύντροφόν του. Άφοΰ θά 
μεταβής ήδη νάζήσης παρά τφ ΦώτηΙΙασσφ, ελπίζω ν’ ά- 
κούσης προσεχώς νά όμιλώσι περί έμοϋ. Άλλά τίςοίδε πότε 
πλέον θά ένταμωθώμεν... ή καρδία μου θλίβεται ώς νά άπεχω- 
ριζόμην άδελφής τρυφερώς άγαπωμένης. Μή λυπήσαι, καί. 
μή σοί κακοφανή, διότι θά σέ άποχαιρετήσω ώς άδελφός.

Τότε ή Σωσάνα Ραμώ ήσθάνθη τά χείλη τοΰ νεανίου έ- 
• φάπτοντα τά ίδικάτηςκαί έπανειλημμένωςάσπαζόμενα αύτήν
■ εις τό στόμα, κατά τό ελληνικόν έθιμον, καί έν ταύτφ αίμα 

διάπυρον καί ζωηρόν διέτρεξε τάς αρτηρίας αύτής.
— Καί τέλος πάντων, άνέκραξεν αίφνης, κτυπώσα τό έ

δαφος διά τοΰ ποδόςτης, τί μέκωλύει νάμή σέ άποχωρισθώ;
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ΣΚΕΨΕΙΣ

Ο βίος τοϋ ανθρώπου είναι δράρια πολυπλαγκτον jxe «- 
ρηνικωτάτην λύσιν: τήν ’Αθανασίαν.

X
Ή καρτερία σώζει πάντοτε άπό της καταστροφής. Δυστυ

χείς όσοι άπώλεσαν την γενναιότητα καί την υπερηφάνειαν 
της ψυχής μάτην θά ζητήσωσι πάσαν ελπίδα.

X
Έγεττήθημετ διά. τά άποθάτωμεν ουτω σκέπτεται ό υλι

στής. Άποθνήσκομετ διά τά: ζησωμεν οΰτω πιστεύει ό 
Χριστιανός. Όποϊον χάσμα πεποιθήσεων !

X

*Η ευτυχία είναι ώς ή ύαλος. Λάμπει, άλλά καί θραύε· 
ται ευκόλως-

Δίκ.

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ

37
. Αίνογμβε·

ΙΙξΙν ί) γετδ> νε§όν, 
οτότ Ονρανδτ ’γ-ηΐά. 
τξίχω, φέξομαι γοργά.
ΆΛΛ’ άτ έκ τύχης μείνω 

χωρίς κεφάΐι καί Λαιμόν 
δίχως -Ιέζεις μέ δηΐώτεις 
όταν τάς οιρρύς ύ^ώτης, 
κ' εύκοΛώτατοτ τά γίνω 
της Εύβοιας μας βουτάν 
ή τι Κράτος μακρυνότ.

38
Πρός συμ-τιλήρωσιν

Ε..1..0.—-α—.ι.η—α,.α.ε.α—

30
Κυβόλεξου.
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40
Αογόγρεφος.

Διά τών γραμμάτων τών έξης λέξεων ν’ άποτελεσθή 
γνωμικόν τι:

Έ! τό Δέλτα, τό πανί ήμεϊς.

41
Περίεργον ερώτημα.

Όποια σχέσις μεταξύ είκοσι βοών καί οίκου κατεδαφι- 
σθέντος;

Αραβικός "Ιππος

Λ,ύβεες τών έν τώ φύλλφ αε’νεγμάτων.

29. Αενιγμα.
ΙΡΙΣ

^ΕΛυσεν αυτό ό έζ Άδητ&τ κ. Κ. Τσακάκης. .

30. ' Μεταγραμματεβμός.
ΚΥΚΝΟΣ—ΚΥΚΛΟΣ

31.

32.
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Ιστορική ερώτησες.
ΚΡΑΤΗΣ Ο ΘΗΒΑΙΟΣ

Κυβόλεξου.
Χή Ρ α
η π α Ρ
Ρ α φ ή
ά Ρ η 5

Πρός συμπληρωσιν.
Ο ΦΟΒΟΣ ΦΟΝΕΥΕΙ ΤΗΝ ΕΛΠΙΔΑ

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ TH2 “ΦΥΣΕΩΣ,,

φ. I. Σ. ’Αθήνας. Γμετίρα διατριβή έλήφθη-δημοσιευθήσιται 
δέ μετά δημοσίευσή έκτεταμίνης σχετικής διατριβής μας περί τοΰ 

ζητήματος τούτου, κατ’ ανάγκην. Εύχαριστοΰμεν Sti συνεργασίαν 

βας.— Δ. Φ. Β. ’Ενταύθα. Έλήφθησαν καί εύχαριστοΰμεν. Δη- 

μοσιευθήσεται είς τό προσεχές φΰλλον. Ό λόγος τής μή δημοσιεύ- 
σεως τής μεγάλης διατριβής είναι, ό'τι το ζήτημα είναι έτι έπί τοΰ 
τάπητος, αμφίβολον και σοβαρόν, καί έφοβήθημεν νά ριψοκινδυνεύσω- 
μεν τάς άρχάς μας, άλλως τε καί 4 τρόπος τής περιγραφής μάς έφάνη 

άτελής. Διΐται έτι πολλής μελίτής.—A. Κ. Καταύναν. Συστημέ- 
νον έλήφθη καί σάς εύγνωμονοΰμεν, ώς καί διά προθύμους ένεργείας 
σας. Άναμένομεν τήν καθυστερούσαν. —Περί ύποθέσεως έφροντίσαμεν 
είχε γείννειδιά 69,20—Άλ. Ζ. Έ ντ α ΰ θ α. Έλήφθησαν, πλήν λυ· 

πούμεθα έπί τή μή δημοσιεύσει ώς έλαφρά δντκ καί μή πρακτικά. 
Προτιμήσατε συνφδά τω έν τφ ίφ φύλλφ τής «Φύσεως» προγράμ- 
ματι τά χρήσιμα, πρακτικά καί ένδιαφέροντα. Έπί άνκφερομένης 
ένεργείας σας, εύχαριστοΰμεν πολύ. — Άρ. "Ιπ. Ένταΰθα. Εύχα- 
ριατοΰμεν πολύ. — Α. Λ. Ά ρ γ ο σ τ ό λ ιο ν. Ύμετίρα έλήφθη καί. 
σας εύχαριστοΰμεν πολύ. Γράψωμεν προσεχώς. Ζητούμενα φΰλλα ά- 
ποστέλλονται σύν παρόντι.—Μ. Γ. Βράϊλα. Δελτάριον έλήφθη. 
Νέον συνδρομητήν ένεγράψαμεν καί άπεστείλαμεν σειράν «Φύσεως». 
Άπόδειξιν άποστέλλομιν. Άναμένομεν γραφόμενα. Εύχαριστοΰμεν.
— L. L. G i u r g e ν ο. 'Γμετέρα συνδρομή έλήφθη καί σάς εύχα- 

ριστοΰμεν. Άπόδειξις στέλλεται σύν παρόντι φύλλφ. — G. Ο. 0- 
dessa. ’Αποδείξεις σάς άπεστείλαμεν- Άναμένομενάπάντησίν σας.
— Σχολάρχην Ληξούριον. Συνδρομή έλήφθη, άπόδειξις πάρε- 

δόθη κ. Π.—Ν. θ. Κέρκυράν. ’Επιστολή σας έλήφθη καί σάς εύ
γνωμονοΰμεν. Έχει καλώς.— Μ. Μ. Πάτρας. Έλάβαμεν, εΰχαρι- 

στοΰμεν.—-Δ. Κ. Λάρισσαν. Παραγγελία σας άπεστάλη ύμΐν 

χθές. Γνωστοποιήσατε παραλαβήν.

■ Πρός τούς καθυστεροΰντας ετε τήν 
συνδρομήν των.

Ή Διεύθυνσις -τής «Φύσίως» θεωρεί καθήκον αύτής 
δπως παρακάλέση τούς μή άποστείλαντας ετι τήν έαυτών 
συνδρομήν, (ίσως ένεκα τοΰ εύτελοΰς αύτής), ίνα σπεύ- 
σωσι νά τήν άποστείλώαι, διότι άφ ένός μέν βαδιζομεν 
είς τόν έβδομον μήνα άπό τής έκδόσεώς της, και πολλαΐ 
τοιαϋται άποτελοΰσι. ποσόν αναγκαίου απέναντι τών- 
θυσιών, είς άς ύποβαλλόμεθα, και άφ’ έτέρου, διότι, 
οί μή πληρώσαντες έγκαίρως θ’ άποκλεισθώσι τοΰ δικαι
ώματος τής συμμετοχής αύτών είς τάς κληρώσεις τών 
λαχείων τής ΆρχαιολογικήςΈταιρείας καί τών λαχείο- 
φόρων τής Εθνικής Τραπέζης, έξ ανάγκης δέ θά έπέλθη. 
καί ή διακοπή τής αποστολής τοΰ φύλλου.

Παρακαλοΰνται δ’ έν ταύτφ, όσοι τών Κυρίων τούτων· 
δέν έπιθυμοΰσι νά διατελώσι συνδρομηταί τής «Φύσεως» 
νά δηλώσωσι τούτο ήμϊν, ή νά μδς έπιστρέψωσι τό φύλ- 
λον, διότι πολύ άδικον είναι νά έξακολουθώμεν ύποβαλ- 
λόμενοι καί είς ταχυδρομικά έξοδα χάριν αύτών καί είς 
κόπους ματαίους, ενεκεν αδικαιολογήτου σιγής.

ΕΚ ΤΟΤ ΤΓΠΟΓΡΑΦΕΙΟΓ ΠΑΡΛΣΚΕΓΛ ABQKH


