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ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΦΘΙΣΕΩΣ

Ή θεραπεία τής φθίσεως, ήτις μέχρι τουδε άπετέλει τόν 
μεγαλήτερον σκόπελον καί τό μεγαλύτερου στίγμα τής ια
τρικής, φαίνεται ότι ανήκει πλέον είς τά τετελεσμένα γεγο
νότα. Άς άναπνεύσγι έπί τώ χαρμοσύνφ άκούσματι ή πά- 
σχουσα άνθρωπότης καί άς τονίση ύμνους πρός τήν θεάν ’Ε
πιστήμην διότι αύτη είνε κατάκτησες καθαρώς επιστημο
νική- Άν αί πλεϊσται καί μέγισται τών ανακαλύψεων τής 
θεραπευτικής, ώς ό δαμαλισμός, ή κίνα, ό ύδράργυρος κλπ. 
οφείλονται κατά μέγα μέρος 
είς τήν τύχην καί τήν τυ
φλήν εμπειρίαν, ό Κώχ προ- 
έβη είς τό μέγα αύτοΰ έργον 
έκ προδιαγεγραμμένου σχε
δίου, βασιζόμενος έπί τών 
τελευταίων προόδων τής επι
στήμης, τών όπβίων τούτο 
εινε φυσική συνέπεια. Ή 
θεραπεία τής φθίσεως εινε 
τι, τό όποιον, είς δ σημείου 
είχον φθάση τά πράγματα, ' 
άπό ήμέρας είς ημέραν άνε- 
με'νετο. Η μεγαλοφυία τοΰ 
Κώχ δέν εκαμεν ή νά ε
πίσπευση τά γεγονότα" ή 
άνακάλυψις δέ αύτοΰ είναι 
μία ετι καί ή περιφανέστατη 
έκ τών εύεργετικών έπί τής 
άνθρωπότητος έφαρμογών 
τών επιστημονικών αλη
θειών, είς τάς οποίας άπό- 
κειται ή κυριαρχία τοΰ μέλ
λοντος-

Τάς βάσεις τής κατά τά 
τελευταία έτη τελεσθείσης έν 
τη ιατρική έπιστήμη έπα- 
ναστάσεως έθηκεν ό μέγας 
Παστέρ διά τής άνακαλύ
ψεως τών μικροοργανισμών 
τών ζημώσεων. Άπό τού
του μέχρι τής άνακαλύ
ψεως τών μικροβίων τών νόσων 
καθόσον αί νόσοι δύνανται νά 
ψιν, ώς ζυμώσεις τελούμεναι έν

Ή Σωσάττα Ραμω έθε-Ιοντης

δέν υπήρχε παρά εν βήμα, 
θεωρηθώσιν ύπό τινα επο- 
τώ ζώντι όργανισμφ. Τά 

μικρόβια τών διαφόρων νοσημάτων ήρχοντο είς φώς τό 
εν μετά τό άλλο. Ή σπουδαιοτάτη τών ανακαλύψεων 
τούτων η-ο η ύπό τοΰ αύτοΰ Κώχ γενομένη τοΰ βακιλλίου 
της φθίσεως. Τό γεγονός τοϋτο μετέβαλεν άρδην τάς έπί 
της βροτολοιγοΰ νόσου κρατούσας τέως έν τη επιστήμη 
ιδέας. “Εκτοτε έτέθη έκτος πάσης αμφιβολίας ή λοιμώ
δης καί συνεπώς ή μολυσματική της νόσου ταύτης φύσις επι·

κυρωθέντων ούτω υπό τών πραγμ.άτων περιφανώς τών περί 
τούτου παρά τώ λαφ έζ άμνημονεύτων χρόνων πρεσβευο- 
μένων. Πρώτη έφαρμογή τής άνακαλύψεως ταύτης ύπήρ
ξεν ή λήψις προφυλακτικών κατά τής φθίσεως μέτρων. Ή 
φθίσις έπαυσε πλέον νά θεωρήται ώς εχθρός αόρατος, κατά 
τών αλλεπαλλήλων κτυπημάτων τοΰ όποιου εϊμεθα ήναγκασ- 
μένοι νά μένωμεν μέ εσταυρωμένα; τάς χεΐρας, άγνοοΰντες 
πόθεν ταΰτα προήρχοντο. Καί τοι στερούμενοι εισέτι τών 
μέσων νά καταπολεμήσωμεν άποτελεσματικώς τήν νόσον μετά 
τήν εγκατάστασήν αύτής έν τφ ήμετέρφ όργανισμφ, ήδυνά- 
μέθα όμως έν μετρώ τινι νά άποκρούσωμεν τάς προσβολής 

της. Άλλά τοϋτο δέν ητο 
αρκετόν έπρεπε καί τό πρώ
τον νά έπ»τευχθη. Τό φυσι- 
κώτερον πρός τοϋτο μέσον 
ητο νά εύρεθη θεραπευτική 
αγωγή, ή όποια νά κατα
στρέφει ή νά καθιστφ άβλα
βες τό μικρόβιον, καί έν τώ 
όργανισμφ έγκατεστημένον, 
καθώς κατωρθοΰτο τοϋτο έπί 
τών παρασκευασμάτων τών 
μικροβιολογικών εργαστη
ρίων. Πρός τήν διεύθυνσιν 
ταύτην άπειρος εργασία έγέ
νετο. Όλα τά γνωστά αντι
σηπτικά είτε μικροβιοκτόνα 
φάρμακα διά πάσης δυνα
τής όδοΰ είσήχθησαν είς τόν 
οργανισμόν. Άλλ’ ή μέθο
δος αύτη προσέκρουε κατ’ 
ανυπερβλήτου μέχρις ώρας 
προσκόμματος.Τά έκτος τοΰ 
οργανισμού άποκτείνοντα τά 
μικρόβια φάρμακα διάνά φέ· 
ρωσι τό αυτό αποτέλεσμα 
καί είς τά έν τώ οργανισμέ 
έγκατάβιοΰντα έπρεπε νά εν 
σαχθώσιν είς αύτόν ειςδόσεις 
τοσούτφ μεγάλας, ώστε θά 
έπέφερον άναγκαίως τον θά
νατον καί είς αύτά τά α
νατομικά στοιχεία τοΰ ορ

γανισμοί. Τό ιδανικόν λοιπόν τής μεθόδου ταύτης ητο νά 
ευρεθη φάρμακου έξασκοΰν έκλεκτικήν ένέργειαν έπί τών 
μικροβίων χωρίς νά παραβλάπτει τήν ανατομικήν του σώ
ματος υφή*.  Καί τό φάρ^ακον τοϋτο δέν ητο αδύνατον νά 
εΰρεθη καθότι τό τοιοΰτον δεν θά ήτο άνευ προηγουμένου 
έν τή ιστορία τής θεραπευτικής. Άναμφιβόλως εις τοιαυ- 
την τινά ενέργειαν οφείλεται ή άνυσιμότης τής κινίνης κατα 
τών διαλειπόντων πυρετών, τοΰ ύδραργύρου καί τοΰ ίωδού- 
χου καλιού κατά τής συφιλίδος, τοΰ σπειραϊκοΰ νάτρου κατα 
τοϋ όξέβς ρευματισμού.
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Άλλ’ έκτος ταύτης καί άλλη οδός περισσότερα; παρέχουσα 

έλπίδας ήτο ανοικτή ενώπιον της έπιστήμης. Γνωστόν τυγ
χάνει, ότι τά λοιμώδη νοσήματα τόν άπαξ ύπ’ αύτών προ- 
βληθέντα καθιστώσιν άνεπίδεκτον δευτέρας της αύτής νόσου 
προσβολής. Τήςίδιότητο; ταύτης τών λοιμωδών νοσημάτων 
έκπαλαι έζήτησαν νά έπωφεληθώσι κατά τής εύλογίας' ένο- 
φθαλμίζοντες δηλαδή τόν ιόν τών έ^αφροτέρων τής νόσου 
μορφών έζήτησαν νά καταστήσωσι τό σώμα άνόσητον ύπό 
τών βαρυτέρων. Τόαύτό περίπου έγένετο καί έπί τής συφι- 
λίδος βραδύτερο». Αλλά τά αποτελέσματα δέν άπέβησαν 
αντάξια τών προσδοκιών διότι ή τεχνητώς παραγομένη νόσος 
άπέβαινε πολλάκις έπίσης βαρεία, όσον καί έκείνη άπό τής 
όποίαςήθελον νά προφυλάξωσι τόν οργανισμόν ήτο δέ αύτη 
έν οίερδήποτε περιπτώσει τής αύτής φύσεως μέ έκείνην. Εύ- 
τυχέστερο; ύπήρξεν ό Γέννερ, ό πρόδρομος ούτος τοΰ Παστέρ 
καίτοΰ Κώχ, καί τά αύτά δικαιώματα επί τής εύγνωμοσύνης 
τής άνθρωπότητος άποκτήσας. Ούτος επέτυχε ν’ άνακαλύψη 
την δαμαλίδα, νόσον παρεμφερή πρός την εύλογίαν, άλλα 
καλοηθεστέραν αύτής καίέντελώ; άκίνδυνον, δυναμένην δέ έπί 
τινα-χρόνον νά έξασφαλίζη τό σώμα άπό τών προσβολών 
τής εύλογίας. Αρκεί νά·παραβάλη τις την στατιστικήν τών 
θυμάτων τής εύλογίας προ καί μετά τήν άνακάλυψιν τοΰ 
Γε'ννερ διά νά πεισθή περί τών άποτελεσμάτων αύτής·

Άλλ’ ή άνακάλυψις τοΰ Γέννερ δέν ήδύνατο νά γενικευθή 
διότι.δέν ητο εύκολον δι’ έκαστον τών λοιμωδών νοσημάτων 
νά εύρεθή ή αντιστοιχούσα πρός τήν δαμαλίδα νόσος. ’Εν
ταύθα άναφαίνεται έπί τής σκηνής ή μεγαλοφυία τοΰ Πα
στέρ μετά τών έπί τοΰ άνθρακο; καί τής λύσσης έργασιών 
αύτοΰ. Ό Παστέρ μετεχειρίσθη αύτόν τόν ιόν τών δύο τούτων 
νοσημάτων, τόν όποιον όμως κατόρθωσε διά διαφόρων χη
μικών καί φυσικών μέσων νά εξασθένιση έπί τοσοΰτον, ώστε 
νά καταστή ούτος άκίνδυνος, χωρίς ν’ άποβάλη τάς προ- 
φυλακτικάς αύτοΰ ιδιότητας. “Οτε ό Παστέρ έφήρμοσε τό 
πρώτον είς τόν άνθρωπον τά έπί τής λύσσης πειράματά του, 
έξεπλάγη καί ό ίδιος έκ τών έπιτευχθέντων άποτελεσμάτων, 
διότι αμέσως κατεδείχθη, ότι ό κατασκευασθεί; ύπ’ αύτοΰιός 
δέν έκέκτητο μόνον προφυλακτικάς, αλλά καί θεραπιυτικάς 
ιδιότητας· ήδύνατο δηλαδή νά θεραπεύση καί τούς προσβλη- 
θέντας ήδη ύπό τής νόσου. Διότι έκ πολλών παρατηρήσεων 
καί πειραμάτων δύναται νά θεωρηθή σήμερον ώς άποδεδεγ- 
μένον, οτι τά νοσογόνα μικρόβια έκκρίνουσι διαφόρους ουσίας 
έκ τών οποίων άλλαι είναι αί τήν νόσον παράγουσαι καί δι- 
ατηροϋσαι, καί άλλαι αί τάς προφυλακτικάς καί θεραπευτικάς 
κατά τής αύτής νόσου κεκτημεναι ιδιότητας. Ή άπομόνωσις 
δέ τών τελευταίων τούτων άπό τών πρώτων, ήτις δέν κα· 

, τωρθώθη είσέτι μετά τής δεούσης έπιστημονικής ακρίβειας 
Επιτυγχανόμενη,θά άπετέλει τό άκρον άωτον τήςτελειότητος 
τής μεθόδου τοΰ Παστέρ. Παράδοξος καί μυστηριώδης ενέρ
γεια τής φύσεως. Έν αύτή τή νόσφ νά περιέχηται καί τό 
κατ’αύτής φάρμακον !

,'Η μέθοδος τοΰ Παστέρ έχει τό μέγα πλεονέκτημα, ότι δύ
ναται καταλλήλως έκάστοτε προσαρμοζομένη νά έφαρμοσθή 
έπί πάντων τών λοιμωδών νοσημάτων. Δέν καθυστέρησε δέ 
ή πρός τόν σκοπόν τοΰτον εργασία έκ μέρους τού τε Παστέρ, 
τής σχολής αύτοΰ καί τών άπανταχοΰ επιστημόνων. Οότω 
συγχρόνως σχεδόν μετά τοΰ Κώχ, καί εκ τής πρώτης αύτοΰ 
άνακοινώσεως λαβόντε; αφορμήν οί Grancher καί Marlin, 
άνεκοίνωσαν ενώπιον τής έν Παοισίοις Ακαδημίας τών Επι
στημών, ότι προ πολλοΰ άσχολοΰνται είς πειράματα έπί 
τών κονίκλων, παρά τοϊς οποίοις έπέτυχον μεγαλητέραν άν- 
τίστασιν κατά'τής πειραματικής φυματιώσεως καί σχετικήν 
τινα άπ’αύτής άνοσίαν.

Άλλ’ είς τόν Κώχ έπεφυλάσσετο ή δόξα νά τεθή επί κε
φαλής τής κινήσεως ταύτης καί νά φθάση πρώτος είς τό παν- 
ταχόθεν τοσούτω πυρετωδώς επιδιωκόμενον αποτέλεσμα. Άν 
καί ή έργασία τού Κώχ δέν έπερατώθη είσέτι, ή μεγάλη τού 
κνδρός αυθεντία καί ή άκρα έπιφυλακτικότη; ούδεμίαν άπο- 
λείπουσιν ήμϊν άμφιβολίαν περί τής τελικής αύτοΰ επιτυ
χίας., Τήν πεποίθηση» άλλως τε ταύτην συμμερίζονται καί 

οί κορυφαίοι τήςέν Γερμανία καί Αυστρία επιστήμης.Άγνω
στο; ήμϊν διατελεΐ μέχρι; ώρας ή φύσις τού ύγροΰ διά τού 
όποιου ό Κώχ ένεργεϊ τάς ένίσεις του καί ή μέθοδος την ό
ποιαν πρός παρασκευήν αύτοΰ μετεχειρίσθη. Καί αναφέρει, 
μενέν τη πρώτη ενώπιον τοΰ έν Βερολίνφ Διεθνοϋ; ΣυνεδρΌυ 
τών ’Ιατρικών ’Επιστημών ανακοινώσει αύτοΰ, ότι διά δι
αφόρων χημικών μέσων επέτυχε ν’ άποκτείνη τά μικρόβια: 
της φυματιώσεως έν ταϊς έκτος τοΰ ζώντο; οργανισμοί ' πα- 
ρασκευαζομέναι; καλλιεργείαις αύτών, ώς ίσχυρώτερον δε 
πάντων τούτων θεωρεί τόν κυανοΰχον χρυσόν, διάλυσι; τοΰ 
οποίου είς τό δίς έκατομμυριοστόν άρκεϊ νά έπιφέρη τό απο
τέλεσμα τοϋτο- ρητώς όμως διαβεβαιοϊ κατωτέρω, ότι δέν· 
ιινε αυτή η οδός την οποίαν ήκολούθησεν έν τοϊς έπί τών 
ζώων καί βραδύτερου επί τών ανθρώπων πειράμασιν αύτοΰ. 
’Αλλά καί έκ τών συμπτωμάτων τά όποϊα γεννφ ή ένεσις 
τοΰ άντιφυματικοϋ τούτου ύγροΰ, καί έξ άλλων λεπτομερειών 
της δευτέρας τοΰ Κώχ άνακοινώσεως, δύναταί τις νά έξα- 
γάγη ότι δέν πρόκειται περί άπλώς μικροβιοκτόνου φαρ
μάκου, αλλά μάλλον περί προϊόντος έργασίας προσεγγιζούσης 
πρός τάς έργασίας τοΰ Παστέρ καί τών Γάλλων έρευνητών.

Διά τόπλήρες της έκθέσεωςήμώνταύτηςποιούμεθα μνείαν- 
ένταύθα καί έτέρας μεθόδου, άπό της ’Ιταλίας, νομίζομεν, 
λαβούση; την άρχήν, ής έπειράθησαν τελευταίου πρός θε
ραπείαν τών λοιμωδών νοσημάτων. Ήθέλησαν δηλαδή νά 
χρησιμοποιήσωσι τόν Δαρβίνειον νόμον τοΰ υπέρ της ύπάρ- 
ξεως άγώνος, όστις επεκτείνει, ώς φαίνεται, τό κράτος αύτοΰ 
καί έπί τών άπείρως μικρών, καί ν’ άντιτάξωσι μικρόβια 
κατά μικροβίων. Ουτω έπ’ εσχάτων έλέχθη, ότι ένοφθαλμί- 
ζοντες τον στρεπτόκοκκον τοΰ έουσιπέλατος, δυνάμεθα νά έ· 
ξοντώσωμεν τό βακίλλιον της φυματιώσεως. Άλλ’ ή περί 
τούτου κρίσις άπόκειται είς τό μέλλον.

“Οπως καί άν εχωσι τά περί τούτου, άναμένοντες μέχρι; 
ού ό έκ Γερμανίας σοφός θεώρηση εύκαιρον νά καταστήση 
γνωστήν την σύστασιν τοΰ άντιφυματικοΰ αύτοΰ ύγροΰ, τοϋθ’' 
δπερ άλλως δέν δύναται νά βραδύνη καί έπί πολύ, συνενοϋ- 
μεν την ασθενή ημών φωνήν πρός την παγκόσμιον ηχώ της 
εύγνωμοσύνης διά την μεγάλην αύτοΰ άνακάλυψιν.

-Α.Α. Π.

ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ
(Συνέχεια καί τέλος)

Άπομακρύνας δέ τήν ύπόθεσιν καί τήν συλλογιστικήν ά- 
φαίρεσιν έδωκεν ούτως είς τό ανθρώπινον πνεύμα τό άπο- 
τελεσματικώτατον μέσον, τήν άσφαλεστάτην μέθοδον πρός 
άνακάλυψιν τής άληθείας, τήν παρατήρηση» φωτιζομένην ύπό 
τοΰ πειραματισμού καίγονιμοποιουμένου ύπό τής επαγωγής, 
ήτις, κατά τήν ιδίαν αύτοΰ σύγκρισιν, παρίσταται ώς διπλή 
κλϊμαξ, δι’ ής τό πνεΰμα ύψοΰται άπό τής γνώσεως τών 
πραγμάτων είς'τήν έξακρίβωσιν τών αιτιών αύτών καί τών 
νόμων, έπί τών φαινομένων είς τάς παραγωγικά; αύτών άρ· 
χάς, άπό τών έπί μέρους φαινομένων είς τού; γενικού; νόμους 
τής φύσεως, ινα κατόπιν άπό τών αιτιών κατέλθη είς τά 
άποτελέσματα, άπό τών γενικών νόμων καί τών ομάδων τών 
φαινομένων εις τάς έπί μέρους έφαρμογάς.

Ουτω, μόλις αί φιλοσοφικά! αύτοΰ έργασίαι διεσπάρησκν 
έν Εύοώπη, άί άνακαλύψεις διεδέχθησαν αύτάς αστραπηδόν. 
Ύπήρξεν έρως πυρετώδης πρός έρευνας· Ή παρατήρησες 
φαινομένου τίνος άγει είς έξακρίβωσιν ένός νόμου. Ή πτώ- 
σις ένός καρπού εγείρει τφ Νεύτωνι τήν ιδέαν τής παγκοσμίου 
ελξεως, αί σπασμωδικαί κινήσεις ένός βατράχου δεικνύομαι 
τφ Γαλβάνη τήν ύπαρξιν τοΰ ήλεκτρικοΰ ρευστού. Ό Χάλ- 
λερ βλέπει κόσμον ολόκληρον έν λεκίθφ ώοΰ. Ο Χάϋ άνα· 
καλύπτει τούς νόμους τής κρυσταλλογραφίας έν τοϊς λειψά- 
νοις τεμαχίου πτυχώδους όρυκτοΰ (spath). Ή πτήσις φύλ
λου χάρτου τίθησι τόν Μογγολφιε'ρον έπΐ τά ίχνη της άνα- 
καλύψεως τοΰ άεροστάτου, ώς καί ή διά τοΰ άτμοϋ άνύψωσις 
τοΰ καλύμματος λέβητος άπεκάλυψε τφ Σολομώντι de Gaus· 

-τήν δύναμιν τοΰ άτμοΰ. Τοιαύτη δέ ύπήρξεν ή γονιμοποιός 
δύναμις τής μεθόδου τής επαγωγής, ώστε οί ώραιότατοι 
βλαστοί τής έπιστημης, οί Νεύτωνες, οί Φραγγλϊνοι, οί 
ΤΙρίστλιύ, οί Λαβουαζιέ, οί Κυβιέ, είσίν οίονεί εκβλαστήσεις 
τοΰ βακωνείου δένδρου.

Έν τφ κόσμφ τούτφ, ή έν πάσιν επιτυχία έξήρτηται άπό 
•τής άξίας τής μεθόδου· οί θρίαμβοι άνήκον πάντοτε είς τά 
έθνη, άπερ κάλλιστα διηύθυνον τάς διανοητικά; καί φυσικά; 
•αύτοΰ δυνάμεις. Έάν, εν παραδείγματα ή άρχαιότη; διετή- 
,ρησε καί καθιέρωσε τήν δουλείαν, τούτο προήλθε, διότι, στε
ρούμενη καλών φιλοσοφικών καί επιστημονικών μεθόδων, δέν 
προδιεϊδε τάς άπειρου; μεθόδους, τών έν τή μηχανική καί τή 
βιομηχανία έφηρμοσμένων επιστημών, καί διότι εδει ίνα μέ
ρος μέν τοΰ άνθρωπίνου γένους ύποβληθή εις ιδρώτας καίθυ- 
-σίας, παίξη τό μέρος τής μηχανή; καί τής καρυάτιδας, ίνα 
■τό ετερον μέρος δυνηθή νά σκέπτηται, νομοθετή καί ύπερα- 
■σπίζεται άπό τώνέχθρών.

Ό τοσοΰτον λαμπρό; καί πρόωρος άραβικό; πολιτισμός 
•εμαράνθη, ώς έφήμερον άνθος, καθότι αί προ; τήν έπιστήμην 
•του έργασίαι καί τό σύνολον τών φιλοσοφικών καί θρησκευ
τικών αύτου δοξασιών δέν έστηρίζοντο έπί άσφαλοΰς μεθόδου· 
•ό μεσαίων κατεβυθίσθη, εν νυκτί, μεθ’ όλα; τά; άπέλπιδας 
•προσπάθειας τή; σχολαστικής φιλοσοφίας, ένφ τούναντίον ή 
Γαλλική έπανάστασις, έξ ής πάνοπλος έξήλθεν ή νεωτέρα 
εποχή, είχεν όπισθεν αύτής τάς άνατολικάς οδούς, τάς θε- 
τικας μεθόδους τοΰ Κονδιλιάκ και τοΰ Λοκκίου, τά κυκλώ
πεια έργα τοΰ Bayle καί τοΰ Leibnitz,τάς υψηλά; καί γένι- 
χά; ιδέας τής ύπό τοΰ Δαλαμπέρ συνταχθείσης ΈγκυκΛο- 
-παιδίβζ, ήτες επαναλαμβάνει καί άνανεοϊ τάς φιλοσοφικά; 
μεθόδους τοΰ Βάκωνος. Ή βάσις τή; Έπαναστάσεω; ήτο 
ακράδαντος, καί διά τούτο ούδεί; κλύδων, ούδεμία άντίδρα- 
•σις ίσχυσε νά τήν έκριζώση άπό τής ψυχής τών λαών, ών 
-εγένετο ό πολικός άστήρ.

Αί φιλοσοφικαί καί φυσικαί έπιστήμαι, άφοΰ έν θριάμβφ 
επάλαισαν κατά σειράς προλήψεων, αΐτινες άνεγεννώντο ώς 
αί κεφαλαί τής “Υδρας,έπλασαν νέον κόσμον. Διέγραψαν τήν 
δουλείαν άπό τών κοινωνικών θεσμών, έθεμελιωσαν τήν ελευ
θερίαν, καί απεδωκαν πάσαν τήν δυνατήν ευτυχίαν είς· τόν 
άνθρωπον,όστις απαλλαγείς τέλος όριστικώ; άθλιου ζυγοΰ,έγ- 
κατέλιπε καί θά εγκαταλί,ιη βαθμηδόν τήν έπί μάλλον επί
γονον έργασίαν είς τήν μηχανήν, ίνα αύτό; πετάξη είς τά; 
•υψηλά; σφαίρας τής διανοίας, έξασφαλίση τήν άνεξαοτησίαν 
τών ανθρώπων, αύξηση τήν εύζωίαν του διά τών λαμπρών 
εφευρέσεων, διά τών εύφυών άνακαλύψεων έν όλφ τφ κόσμφ 

-τών γεγονότων καί φαινομένων.
Η επιστήμη όθεν καί ή βιομηχανία έν τή ύψηλοτάτη αύ· 

-τών καί αληθεστάτη ίκφράσει, είναι συνώνυμοι άπελευθερώ- 
-σεως, καί δύνανται άνευ ύπερβολής ν’ άνακηρυχθώσι ώς ά- 
-πελευθερωταί τοΰ άνθρωπίνου γένους. Άνερχόμενός τις δέ 
-την πηγην τοσούτων προόδων, είς τήν φιλοσοφικήν αιτίαν 
τόσων αποκαλύψεων,τόσων βιομηχανικών θαυμάτων, δύναταν 
_μετά τοΰ Διδερότου νά είπη : αΤό παν επανέρχεται έκ τών 
αίσλήσεων εις την διανόησιν καί έκ τής διανοήσεως είς τάς 
αισθήσεις. Νά έπιστρέφη τις είς εαυτόν καί νά έξέρχηται ά- 
ααταπαύστως, τοϋτο είναι ή έργασία τής μελίσσης.»

Εάν έκαστον έθνος έκμεταλλευόμενον τό έδαφος καί τά; 
-ιδέας του, αναπτυσσον τήν βιομηχανίαν του, έξευρίσκον νέα 
όργανα έργασίας παρουσιάζει μέρος του όλου, τμήμα τι τής 
μονάδος, αγώνα μερικόν διά τό όλον έργον, τούτου άπαξτε- 

-θέντος, εις ουδεν έθνος συμφέρει νά διαταράττη τό ετερον έν 
τή ασκήσει τής δυνάμεως αύτοΰ ή νά κωλύϊ) διά πολέμου 
ή άλλως τήν διανοητικήν ή ύλικήν αύτοΰ άνάπτυξιν, τής εύ- 

■ημερια; έκαστου λαοΰ συνδεομένη; τή εύημερί^ πάντων τών 
άλλων λαών. Η επιστήμη επομένως είναι ειρηνική, άλλη-, 
λέγγυος, άδελφική. Προσεγγίζει τάς χεϊρας, συνασπίζει τάς 
δυνάμεις, συνενοϊ τά; καρδίας καί παρασκευάζει δι’ όλου τοΰ 
ύλικοΰ, δι’ όλων τών προϊόντων τής χειρό; καί τής διανοίας 
τοϋ ανθρώπου τό μέγα οικοδόμημα τής άληθοΰς ισχύος, τοΰ 
άληθοΰς μεγαλείου τή; άνθρωπότητο;. ψρίχ. |

Η ΛΕΞΙΣ ΤΟΓ ΚΑΜΒΡΩΝΟΣ

Πάντες γνωρίζομε», ότι ό Καμβρών ήτον αρχηγός τή; έν 
Βατερλφ παλαιας φρουράς.

Διηγούνται κατ’ αύθεντικήν ιστορίαν, οτι πιεζόμενος νά 
παραδοθή, ύπό τών Άγγλων, οίτινες άπεδεκάτιζον διατών 
πυρών των τήν ήμικατεστραμμένην αύτοκρατορικήν φρουράν, 
ό Καμβρών άπεκρίθη : «’// φρουρά ΰκησκβι, aJla άέπ πα-
(>αδίΰΐται ! » Ή άπάντησις αύτη ήτο επιτυχής, λαμπρά, ά
ξια τής επισήμου έκείνη; στιγμής, πλήν έγνώσθη έκτΟτε, ότν 
αύτη έπενοήθη ύπό τοΰ λαοΰ,σχετικώ; τή περιστάσει,καί ότι 
ό Καμβρών, έν τή συγχύσει έκείνη τοϋ πυρός, δέν ήτο δυ
νατόν νά σκεφθή νά είπη τοιαύτην μεγαλοπρεπή φράσιν.

Έν τούτοι;, άλλοι τινε; διατείνονται, ότι έξάλλω; άπε- 
κρίνατο είς τούς Άγγλου;, κραυγάσα; μεθ’οργής τήν δη
μώδη καταστάσαν έκείνην λέξιν : Σκ...........

Ή λέξις είναι χυδαιότατη, καί βεβαίως δέν είναι ανάγκη 
•ν’ άποτυπώσωμεν ένταΰθα όλους αύτής τούς χαρακτήρας.

Άλλ’ όμως δέν εχει ούτως τό πράγμα, ώς ένασμενίζον- 
ταί τινες νά νομίζωσι καί νά παραδειγματίζωσι τό άρρητον 
τοϋτο ρητόν τοΰ Καμβρώνος πρός έτερά τινα σχετικά ώς έγ
γιστα γεγονότα τής εποχής μας.

’Ιδού δέ τί άναφέρεται έντινι πονήματι τών 
ηυράτων τοΰ κόμιτο; τοϋ Viel-Caslel, τό όποιον εσχάτως 
έδημοσιεύθη.

Ό κ. Viel-Castel έλαβε τό διήγημα τοϋτο άποτου στρα
τηγού Mellinet, διοικητοΰ τή; αύτοκρατορικής φρουρά; τοϋ 
Ναπολέοντος Γ', ό δέ στρατηγό; Mellinet. τό ήκουσεν άπό 
αύτόν τόν Καμβρώνα. Ά; άκούσωμεν λοιπόν «υτοΰ τοΰ 
στρατηγοΰ Mellinet διηγουμένου τό περιστατικόν τοϋτο, 
κατά τόν κ. Viel-Castel.

«Άφοϋ, λέγει ό Mellinet, έπέστρεψεν άπό τοϋ Βατερλώ 
ό Καμβρών είς τήν έστίαν του, ό πατήρ μου ητο άπών έν 
τή έξορίρι καί ό στρατηγός έχρησίμευσεν ώ; προστάτης μου. 
Είχε δε τοιαύτην συμπάθειαν πρός με, ώστε αύτό; μέ πα- 
ρεκίνησε, δεκαπενταετή; έτι ών, νά καταταχθώ είς τόν 
στρατόν.

Ό Καμβρών ποσώς δέν έφαίνετο στρατιώτη; άγροϊκο;, 
διότι άπ’ έναντία; είχεν εύρείαν μάθησιν καί πάντες έξελάμ- 
βανον αύτόν ώ; διακεκριμμένον λατινιστήν.

Ένφ δ’ ημέραν τινά άμφότεροι έλουόμεθα έν τφ ποταμφ 
Λουάρ, εξεπλάγην, παρατηρήσα; τό σώμα αύτοΰ τοσούτφ 
καταπεπληγωμένον, καί άς ομολογήσω τήν αλήθειαν, ού- 
δέποτε είδον άνθρωπον έν τοιαύτη φρικώδει καταστάσει- ό- 
παί σφαιρών, κτυπήματα σπάθη; καί ξιφολόγχης, ξεσχί- 
σματα σαρκών εκ μυδραλιοβόλων κτλ. μοί έπροξένουν ρίγος 
καί τρόμον.

Τότε τόν ήρώτησα, ένφ έκολύμβων παρ’ αύτφ.
—: Είναι άληθές, στρατηγέ μου, ότι εί; τό Βατερλώ, ά· 

πεκρίθητε σκ. . . . εί; τόν άγγλον στρατηγόν, όστις απήτησε 
παρ ’ υμών τήν κατάθεσιν τών όπλων ;
Ό Καμβρών μοί άπήντησε έν ένικφ άριθμφ, ώς έσυνεί- 
θιζεν ουτω:

-— Μέ γνωρίζει; καλώ;. Ή λέξις λοιπόν αύτη μοΰ ομοι
άζει ; Δύνασαι νά φαντασθής ότε ήδύνατο νά έξέλθη τοϋ στό
ματός μου έν τοιαύτη κτισίμφ στιγμή ; . . , “Οχι, δέν τήν 
είπον. Έκεϊνο, δπερ άληθές, είναι ότι έκάστοτε, οσάκις ή 
πρότασις περί καταθέσεω; τών όπλων μας έγένετο, ύψωσα 
τήν σπάθην μου, κραυγάζων διά τής ήχηρωτοτάτης μου φω
νής : «Γρεναδιέροι, έμπρό; 1 » Πλήν μετ’ ολίγον έπληγώ- 
θην, άπώλεσα τάς αισθήσεις μου, καί μετά ήμίσειαν ώραν οί 
γρεναδιέροι μου δέν ήδυνήθησαν πλέον νά βαδίσωσιν εμπρός, 
είχον φονευθή I »

Τό άληθές τοϋτο διήγημα φαίνεται αληθέστατου, ή μάλ
λον πλησιάζει πολύ τήν πραγματικότητα. Έν τούτοις είτετό 
έν, είτε τό άλλο είπεν, ό Καμ.βρών ύπήρξεν ήρως.

Άστή,ο
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01 ΧΑΡΟΦΥΛΑΚΕΣ TON ΠΑΤΗΣΙΑΝ

Α'·
— Τον είδες ;
— Τον ειδον.
— Τόν ήκουσες ;
— Τόν ήκουσα.
— Τόν συλλαμβάνομεν ;
— Εμπρός ....
Καί άμέσως ήρχισαν τρέχοντες, καί άναζητοΰντε; τόθύμα 

της σπουδής των, άλλ’ άφιχθέντες επί του τόπου τής ύποψίας 
καί τής ταραχής ούδένα εύρον, τίποτε δεν άνεκάλυψαν-

Β'·
Αί τρόμον προξενοΰσαι τεθολωμέναι αύται λέξεις παντί τφ 

διαβάτη, ετι μεγάλην τήν φρίκην ηύξανον προφερόμεναι εν 
μεσονύκτιο» ώρ<γ, ίν άτραπφ τινι τών Πατησίων, καί σχε
δόν άδιαβάτω, ύπ’άνθρώπων ώπλισμένων άπό κεφαλής άχρι 
ποδών·

Ούτοι ήσαν δυο χωροφύλακες, έτοιμοι νά πυροβολήσωσιν, 
Καί τί συνέβαινεν εκεί; "Άκουσον καί φρίξον.

Γ'·
Έν τή μεσονυκτίφ εκείνη ώρα, νέος τις ούτινος τά χα

ρακτηριστικά αδύνατον ήτο νά διακρίνη τις, και ράβδον επί 
χεΐρας φέρων, έπήδα τού; τοίχους κήπου τίνος άοράτως 
προσπαθών νά εισχώρηση ένδον. Έκ δε τοΰ βαδίσματος του 
καί εκ τής παρά τοϊς χωροφυλάκοις διαβάσεώς του, έγνώσθη 
μόνον οτι ήτο νέος άνήρ καί ότι έσπευδε πρός Λεκρυμμένον 
τινα σκοπόν.

Οί χωροφύλακες ύποπτευθέντες απρόοπτόν τι, ακροποδητί 
ήκολούθησαν αύτόν.

Αίφνης τόν ειδον ώθοΰντα θύραν τινα.
" — Νά πυροβολήσωμεν ; λέγει ό εΐς.
— Όχι άπαντ? ό έτερος· δεν μας επιτρέπεται.

— Διάβολε ... δι’ αύτό δεν προλαμβάνονται τόσα κα
κουργήματα. Τώρα ;

— Νά τρέξωμεν, τά τόν συλλάβωμεν .. .
Καί ετρεξαν νά τόν συλλάβουν, άλλά πλησιάσαντεςούδέν 

ειδον.
Δ'·

Ό νέος όστις βεβαίως παρετήρησε τούς χωροφύλακας 
χωρίς νά ταραχθή ποσώς, καί χωρίς νά φω,οαθή ό σκοπός 
τής νυκτερινής ίπίσκέψεώς του, ήσύχως έλαβεν ατραπόν τινα 
καίμε βήμα γαλής άπεμ.ακούνθη τών καταδιωκόντων αύτόν 
στρατιωτών. Μετ’ ολίγον δε άπομακρυνθέντων τών χωρο
φυλάκων, έπέστρεψεν έκ νέου είς τήν πρώτην θέσιν του.

Οι χωροφύλακες προσπαθήσαντες ύποχώρησιν έπανέκαμ- 
ψαν εΐς τήν θέσιν ταύτην.

—— ’Ιδού τον, ανακράζει ό είς, είναι πλησίον τής ιδίας 
θύρας, στέκεται, παρατηρεί εντός παραθύρου ...κάτι κρατεί 
είς τήν χεϊρα.

— Τί νά κάμνη ; τί νά κάμνη ; έρωτά ό έτερος.
— Θεέ ! μία κραυγή ! κραυγή γυναικεία ήκούσθη καί ου- 

δεν πλέον.
— Νά πλησιάσωμεν.
— "Α ! ιδού τον, φεύγει. . . έσταμάτησε πάλιν .. . επι

στρέφει . . . έκυψεν.
— "Αχ ! ήκουσες; άλλη κραυγή πάλιν.
—— θεέ μου ! φόνος !
— Τον είδες ;
— Τόν είδον.
— Τόν ήκουσες ;
— Τόν ήκουσα.
— Νά τόν συλλάβωμεν,
— ’Εμπρός.
Καί οί δύο χωροφύλακες έτρεξαν νά τόν συλλάβουν, άλλ’ 

ό νέος ταχύτερος τούτων, τό θΰμα του έπ’ ώμου θέσας καί 
τάς άτραπούς ώς αστραπή διατρέχων, έγένετο ταχέως ά
φαντος.

— Νά πυροβολήσωμεν.

— Άς πυροβολήσωμεν.
— Μά, είναι άργά, έφυγεν, κρίμα! Καί προχωρήσαντες 

•ολίγον ....
— Τί είναι τούτο. , ώ ! φρίκη, φρίκη ! ανακράζει ό είς.
— Τί είναι ; τί είναι ;
— Αίμα ’. αίμα ! . . . φόνος . . . κακούργημα . . . αρ

παγή καί φυγή . . . δυστυχία , . . άχ ! διατί νά μήν έπυ· 
ροβόλουν ; δυστυχία ! . , .

Ε'·
Τήν έπαύριον όλοι τών Πατησίων οί κάτοικοι ήσαν έν 

μεγάλη ταραχή καί άνησυχίμ. Διαδόσεις δέ πολλαί καί φρι- 
κώδεες διέτρεχον τά χείλη άπάντων.

Οί μάλλον όμως άγανακτισμένοι καί ανήσυχοι ησαν οί 
δύο χωροφύλακες, άπό τάς χεΐρας τών όποιων τόσον άδεξίως 
διέφυγεν ό κακούργος.

— Ήδυνάμεθα κάλλιστα νά προλάβωμεν τό κακούργη
μα, έλεγεν ό είς, καί δέν τό έπράξαμεν. ’Ατυχία!

Σκέψεις φοβεραί καί τύψεις συνειδότος κατεϊχον τό πνεύμα 
τούτων.

— Άλλά έξηκολούθησεν, ούδέν θύμα, ούδείς κάτοικος, 
ούδέν μέλος οικογένειας τών Πατησίων έφονεύθη- Καί έν 
τούτοις τό αίμα ύπάρχει, έν τούτοις άνθρωπίνη ύπαρξις ί· 
σβέσθη.

Καί αί σκέψεις αύται δέν τόν έγκατέλιπον ούδέ στιγμήν.
Έξήταζε, ήρεύνα, άλλ’ ούδέ κατά κεραίαν έπροχώρουν 

αί άνακαλύψεις τοϋ φοβεροΰ μόνον θεάματος τών κηλίδων 
τοΰ αίματος έσπαρμένων δίκην οάσεων έπί τοΰ γυμνού έ
δάφους.

Οί δέ κάτοικοι τών Πατησίων περίτρομοι ίκανοποίησιν έ- 
ζήτουν άπό τάς άρχάς.

Ζ'·
Τών πραγμάτων ευρισκομένων έπί του σημείου τούτου, 

γεΰμα έδίδετο, τήν ημέραν ταύτην ύπό τοΰ κυρίου Δ. έπί τή 
«ύκαιρία του ονόματος του είς τούς διαφόρους φίλους του έν 
Πατησίοις.

Οί προσκεκλημένοι όμως έν ταραχή διατελοΰντες έκ τοδ 
μυστηριώδους δράματος τής προτεραίας,δέν έπεθύμουν ποσώς 
τοιαύτην διασκέδασιν,άλλά τή έπιμόνω απαιτήσει τοΰ έορτά- 
ζοντος φίλου των μετέβησαν είς τό γεΰμα, καί άνευ πολλών 
φιλοφρονήσεων ή διασκέδασις ύπήρξεν άρκούντως ζωηρά.

Μεταξύ τών προσκεκλημμένων είς ήτο πολύ μελαγχολικός 
καί λίαν σκεπτικός. Ούτος ήτον ό νέος χωροφύλαξ τής προ
τεραίας, ό τήν συνείδησιν μή άναπεκαυμένην έχων έκ τής 
άδεξίας έκβάσεως τής ύπηρεσίας του κατά τό δυστύχημα 
τής νυκτός.

Καί μολονότι κατά πρώτην φοράν εύκαιρία τφ έδίδετο να 
συνδιασκεδάζη τφ έορτάζοντι καί φιλοξενοΰντι φιλφ του,κατά 
παράδοξον συγκυρίαν ή φυσιογνωμία τούτου τφ άπήρεσκε καί 
φοβεράς ύποψίας επί τού προσώπου αύτοΰ συνελάμβανεν ο
σάκις κατά πρόσωπον παρετήρει τοΰτον.

Η'·

Κόνικλοι καλώς μαγειρευμένοι «πετέλουν τό έκτακτον τοΰ 
γεύματος, καί ή εύχαρίστησις τών συνδαιτημόνων έζωγρα- 
φίζετο εΐς τά πρόσωπα όλων.

Αλλά ό νέος χωροφύλαξ ήτο σοβαρός !
Καί έτρωγεν ολίγον.
Καί δέν ώμίλει ποσώς.
Προπόσεις ύπέρ τοΰ έορτάζοντος έν μεγά>η εύθυμά γί

νονται καί 0 χωροφύλαξ δέν λαμβάνει μέρος. Συγχαρητή
ρια γίνονται και ό χωροφύλαξ άπέχει άπεχθώς.

Θ'-
Τέλος τό γεΰμα τελειόνει. Άπαντις ετοιμάζονται νά έ- 

γε,οθώσιν έκτος τοϋ χωροφύλακος, ότε τά βλέμματα όλων επ’ 
αύτοΰ παραδοξως στρέφονται.

Τότε εγείρεται ούτος καί διά βλοσηρού βλέμματος τόν ξε· 
νίζοντα άτενίζων

— ’Ενταύθα, μεταξύ ύμών, εύρίσκεται είς φονεύς, ανα
κράζει.

Άπαντες έταράχθησαν έπί τφ άκούσματι τοιαύτηςλέξεως

MAURICE DE FOS

ΣΩΣΑΝΝΑ ΡΑΜΩ

εκείνων, οιτινες άλλως τε θά έγίνοντο βορά τών πτηνών έάν 
έγκατελείποντο έπί τοΰ έδάφους.

Βλέπων τις τούς κατοίκους 
τούτους όδηγοϋντας, μέ τό άσμα 
είς τά χείλη, τά μεγάλα αυτών 
αμάξια πλήρη σταχύων κριθής, 
σίτου, βρώμης καί αραβοσίτου, 
όκνώς συρόμενα ύπό τών κεκο- 
πιακότων αύτών ζώων, ούδέποτε 
ήθελε πιστεύσει ότι εΰρίσκοντο έν 

. παραμοναϊς έμφυλίου πόλεμου.
Πρός άποφυγήν δέ του πνιγη

ρού καύσωνος τής μεσημβρίας τό 
αλώνισμα έγένετο τήν νύκτα ύπό 
τό φώς τής σελήνης,- ότε οί νέοι 
καί νέαι χοοεύοντες καί πηδώντες 
παρίστανον.θέαμα-όντως διασκεδαστικόν καί θελκτικόν.

Ή άφιξις τότε τοΰ Χαίν-Πασσα καί δέκα χιλιάδων Αι
γυπτίων έδωκε πέρας είς τήν άμφίβολον κατάστασιν τών 
πραγμάτων. Ένφ δέ τινες Ενδιαφερόμενοι τών προκρίτων 
έπρότειναν νά ζητήσωσι τήν ανεξαρτησίαν τής νήσου, ήτοι 
τήν άνακήρυξιν τής Κρήτης είς ηγεμονίαν άνεξάρτητον, ή 
επιτροπή δι ’ άποφάσεως αύτής τής ^Σεπτεμβρίου, χρονο-

Τά άνθη ζης Λεμονιάς τής ΡαΛΛονς...

| λογηθείσης έν Σφακίοις, άνεκήρυξε τήν μετά του βασιλείου 
ί τής Ελλάδος ενωσιν τής νήσου.

Ή πολιτική τοΰ Κώστα θεοχάρους έθριάμβευε, καί πρός 
άπόδειξιν περιστατικού τι έπελθόν αίφνιδίως επισφράγισε τήν 
δοξασίαν ταύτην.

Πρός τό εσπέρας τής ήμέρας ταύτης, ένώ έξήρχετο τής 
Εκκλησίας του Ρέθυμνου, ή σφαϊρα έκπυρσοκροτήσαντος 
αίφνης πιστολιού διήλθε πολύ πλησίον τής ιΛιρειας του- Τό 
γεγονός τούτο άπεδόθη είτε εΐς έκπτωτόν τινα φιλοδοξίαν, 

είτε εΐς άντεκδίκησιν τοΰ Φώτη 
Πασσά, όστις θά είχε βεβαίως 
πειραχθή διά τά εν τφ εξώστη- 
του εύρεθέντα άνθη τής λεμονέας 
τής συζύγου του. Ό δολοφόνος 
έν τούτοις ειχεν εύκόλως διαφύ- 
γει, διότι ή εκκλησία', όπως πάν
τες οί αρχαίοι ναοί περιεβάλλετο 
υπό περιβόλου καί ιερού δάσους, 
οπερ διηυκόλυνε τήν φυγήν τοΰ 
κακούργου;χωρίς νά κατορθώσωσι 
τούλάχιστον νά μάθωσι τό όνομά 
του."Εκτοτε ό Κορομηλας, ούδ ’ 
έπί στιγμήν έγκατέλιπε πλε'ον τόν

κουμπάρον του, τό δ’Εσπέρας έκοιματο παρά τή θύρμ τής 
οικίας του. Ό δέ Δημήτριος, ύποπτευθείς, ότι ό προδότης 
θά εύρίσκετο μεταξύ αύτών, μεταξύ τών συντρόφων, άνεδέ- 
χθη τήν εύθύνην μετά τοΰ Νικολάου νά άγρυπνώσιν αύτόί 
μόνοι των διαδοχικώς καθ’ ολην τήν νύκτα. Ό Καϋμένος 
κατεγίνετό διατηρών μίαν αίγα διά τό τέλος τής Τεσσαρα- , 
κοστής, ό δέ παππας, λησμονήσας τάς υποσχέσεις του, ήρ- 

•ξατο καί πάλιν πίνων τον οίνον τής νήσου κατά κόρον, ιδίως 
άφ’δτου εύρε τόν δεύτερον εαυτόν του, τόν ’Αμφιτρύωνα 
του, αύτόν τόν έπικατάρατον ύπαξιωματικόν τοΰ Ναυπλίου, 
όστις τοΰ εΤχεν άφαρπάσει τήν εύτυχίαν του. Έν τούτοις 
ήδη άμφότεροι παρηγορούν άλλήλους,διά τάς άνηκού- 
στους άπιστίαςτής Βαδίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΕ'.

Έν τούτοις ή έπανάστασις βαθμηδόν έγενικεύ- 
ετο. Οί Κρήτες έμάχοντο άτάκτως ώς έθελονταί, ά- 
ποφεύγοντες τάς μάχας τής γραμμής, ένεργοΰντες 
ύπό τάς οδηγίας τών γενναίων οπλαρχηγών, τού 
Χατζή-Μιχάλη έκ Λάκκου, τού Κριάρη έκ Σέλι
νου, τού Κόρακα έκ Μυλοποτάμου, άλλ’ό Κώστας 
Θεοχάρης έξεϊχεν όλων τούτων. Ώς δ’ή Σωσάννα 
Ραμώ είχε προείπει, διά νά άπαθανατίση τό όνομά 
της πλησίον έκείνου, ώφειλε νά δείξη τόλμην καί 
γενναιότητα έφάμιλλον τών ήρωίόων εκείνων Έλ- 
ληνίδων γυναικών, αΐτινες ώς Βουβουλίνα, διήλθον 
διά τοΰ πυρός καί σιδήρου όπως φθάσωσιν είς τήν 
περιωπήν τής δόξης, δι ’ ής ή πατρίς αύτών τάς πε- 
ριέβαλλεν.

’Ιδού δέ έπί τϊσι περιστάσεσιν ή ποτέ παιδαγωγός 
τής Ραλλοϋς έλαβε τό βάπτισμα τοΰ πυρός.

Ό Κώστας, κατά τό έθίμον τών ληστών, είχε 
στήσει τό Λημέρι του έπί τίνος ύψηλοΰ οροπεδίου, 
προφυλαττομένου από τριών μερών ύπό κρημνών άπροσίτων, 
σχηματιζόντων είδος στενής τίνος χερσονήσου, έχούσης συνά
φειαν μόνον πρός το όρος. Είς τήν θέσιν ταύτην προσήρχοντο 

πρός άνάπαυσιν πάντες οί έθελονταί μεθ’έκάστην Εκστρα
τείαν. Προαιώνιαι κυπάρισσοι έσκίαζον καί έκάλυπτον τό φυ
σικόν αυτό φρούριον από τής θέας τοΰ έχθροΰ, καί τό όποϊον, 
έν περιπτώσει έφόδου ήδύνατο νά άνθέξη έν τακτική καί κα

νονική πολιορκία πολεμούν πρός άπασαν τήν στρατιάν 
τοΰ Χαί-Πασσα.

“Ητο νύξ σκοτεινοτάτη. Ή Σωσάννα Ραμώ, ό Κώ
στας, οί στρατιώται καί οί λησταί έκοιμώντο άναμίξ 
υπό τόν πνέοντα θερμόν άνεμον, ον διήγειρεν ή βαθμη
δόν σβεννυμένη πυρά τών κατά τήν δειλήν άναφθέντων 
ξύλων καί χόρτων πρός καταπράϋνσιν τοΰ δριμυτάτου 
τής νυκτός ψύχους. Ό Καϋμένος, φοβούμενος μή τοΰ 

την αιγά του έν ω θά έκοιματο, έκράτει στεγα-κλέψωσι

Τύ φρούριον και ή πόΛις των Χανιών
νύζ αύτήν διά τών κεράτων. Αί δύο κεφαλαί τοϋ παππα 
καί τοΰ ύπαξιωματικοϋ βεβαρυμμέναι ύπό τού- πολλοΰ οίνου, 
έπλησίαζον, ώς νάήθελον ν ’ άσπασθώσιν άλλήλους αδελφικώς,
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καί ούδείς έτόλμησε ν’ άπαντήση έκτος τοΰ οικοδεσπότου, 
δστις άταράχως έγερθείς·
. — Έάν ένταΰθά εύρίσκεται φονεύς, νά τόν ονομάσης, τώ 

λέγει, άλλως τε είσαι άτιμος.
— Ναί ! ό φονεύς είσαι σύ, τφ άπαντφ.
— Κύριε ! πρόσεξε τί λέγεις I
— Γνωρίζω τί λέγω. Δεν είσαι σύ, δστις χθές τό μεσονύ

κτιον ήσο εις τήν θέσιν Π....;
'— Ναί, αληθές.
— Δεν έπήδησες τούς τοίχους τού κήπου, καί εστης ένώ- 

πιον τής θύρας τής οικίας ;
— Ναί, αληθές.
— Δέν σ’ έκυνηγήσαμεν; καί σύ έπ’ώμου λαβών το θϋμα 

σου, έγένεσο άφαντος ;
— Ναί, άληθές.
— Λοιπόν έν όνόματι τού βασιλέως καί τοΰ νόμου σέ 

συλλαμβάνω.
— Καλώς, άλλ’ αί άποδείξεις, οί μάρτυρες του έγκλή- 

ματος, ό παθών ;
— Θά τά εύρωμεν όλα.
— Δέν θά τά εύρητε ποτέ, θά τό αποδείξω έγώ αμέσως.
— Τα έχετε όλα εις τήν κοιλίαν σας.
— Πώς; είς τήν κοιλίαν μας; τί έννοεϊς :
— Εννοώ ότι χθές τό εσπέρας προετοιμάζων τό σημε

ρινόν γεύμα, καί μή εύρίσκων ύποσχεθέντα κουνέλια είς τούς 
φίλους μου νά φιλεύσω, ήναγκάσθην νά σκοτώσω.. ..

— Τί ; τί ; τί ; . . · ·
— Γάτους.
— Πρρ ρ ρ ρ ρ ρ ρ ρ ρρ ρ ρ ρ ρ ρ! . . · .

Ροΰς
ι

ΠΕΡΙΕΡΓΟΝ ΦΑ1ΝΟΜΕΝΟΝ

“Εν μίλιον σχεδόν άπό τοϋ Wigan, έν τή'Αγγλική κομη
τεία τού Lancashire, ύπάρχειπηγή, έπί τής έπιφανείας τής 
όποιας έάν τεθή άνημμένη δ?ς, άνάπτεται αίφνης μεγάλη

παραλλήλως καί έν τφ αυτφ προσκεφάλω κατακείμεναι.
Ό Κορομηλάς, ό Δημήτριος καί ά Νικόλαος, κατά σει

ράν φυλάττοντες σκοπόν, έπήρκουν εις την έξασφάλισιν τού 
στρατοπέδου των, απροσπέλαστου άλλως τε πανταχόθεν.

Κατά τάς πρώτας ώρας τής νυκτός ή φυλακή ήτο ευχά
ριστος, διότι τής σελήνης φωτιζούσης την πέριξ εξοχήν, τό 
θέαμα ήτο λαμπρότατον καί εκφραστικότατου. Κύκλω διε*  
κρίνοντο τά όρη, αί πεδιάδες καί τά δένδρα, άτινα κύπτοντα 
υπό τό άχθος τοΰ ύπνου, διά τού ύπό τής άφωνου σελήνης 
σχηματιζομένου σκιόφωτος, προσωμοίαζον πρός ένόργανον 
φύσιν άναπαυομένην ήσύχως καί νωχελώς ύπό τά άγρυπνα 
αυτής καί μητρικά βλέμματα. ’Από καιρού δ’ εις καιρόν ή· 
κούοντο μακρόθεν αί ύλακαί τών κυνών.

Δυστυχώς όμως μετά ταΰτα ό ουρανός έκαλύφθη. Ό δε 
Νικόλαος, φυλάττων τότε σκοπός, μεγάλως έξεπλάγη πα- 
ρατηρήσας, ότι παρά τό σύνηθες καί μολονότι ή σελήνη δεν 
ίφαίνετο πλέον, αί ύλακαί τών κυνών έξηκολούθουν έρχόμε- 
μεναι άπό τού βάθους τής απέναντι αύτοΰ κείμενης πεδιά- 
δος, καί ουδόλως κατέπαυον.

Μάτην προσεπάθει νά είσδύση εις τό σκότος. Όλίγας δέ 
στιγμάς προ τής αυγής, καθ’ήν στιγμήν ό καθ’ όλην τήν 
νύκτα άγρυπνήσας άνθρωπος ύπόκειται εις τήν φυσικήν καί 
ηθικήν εκείνην καχεξίαν, ήν ό ήλιος διαλύει μετά τών φαν- 
τασμογοριών τοΰ σκιόφωτος, ένόμισεν ότε ήκούσε θόρυβον 
βημάτων.

Φρονίμως δέ φερόμενος, άφύπνισεν ήσύχως τον Δημήτριον 
καί τόν Κορομηλάν, οίτινες πλησιάσαντες αμέσως αύτόν,έγο- 

• νάτισαν παρ’αύτφ, όπισθεν μεγάλου τινός βράχου, τόν δά
κτυλον άμα φέροντες επί τοΰ έλατηρίου τού όπλου αΰτών. 

καί σφοδροτάτη φλόξ· καίτοι δέ τό ύδωρ όξοιδαίνεται καί 
κοχλάζει ε’κεΐ ώς τό εντός χύτρας βραζόμενου, ούδεμιαν ό
μως θερμότητα αισθάνεται ό είσάγων εις αύτό τήν χεΐρα' 
ή φλόξ όμως τοσαύτην θερμότητα εκπέμπει, ώστε κρέας δύ· 
ναται νά ψηθή έπ’ αυτής. ’Εάν δέ τις λάβη πινάκιον πλή
ρες έκ τού φλεγομένου τούτου ύδατος, ή φλόξ πάραυτα σβέν- 
νυται καί ή έκ νέου προσέγγισες καιομένης λαμπάδας δεν 
εξάπτει πάλιν αύτό. “Οπερ δέ, παραδοξότατον, έάν διά τί
νος περιφράγματος άναχαιτίση τήν εγχυσιν ψυχρού υδατος 
εις τό φλεγόμενον καί ξηραινόμενον τούτο μέρος, έφαρμόση 
δέ έπί της επιφάνειας τής έξηραμμένης γης, εις τό αύτό μέ
ρος ένθα πρότερον τό ύδωρ έφλέγετο, άνημμένην λαμπάδα, 
ό άτμός άνάπτεται καί ή φλόξ αύτοΰ άναβαίνει 1 πόδα 
ύπέρ τήν επιφάνειαν τής γης, ούτε άχρους ώς ,ή τών θειω- 
δών σωμάτων, ούτε έκπέμπουσα οσμήν, ούτε έν τφ ύψούσθαι 
έκχέουσα αισθητήν τινα θερμότητα.

I.

ΣΚΕΨΕΙΣ

’Απέναντι όλων των κατακτήσεων άς ή τώνόπλων
έπέβαλεν ίκάστοτε είς τού; ήττηθέντας λαούς καί εις την... 
ιστορίαν, αί διαρκέστεραι, αί εύεργετικώτερον έπιδράσασαι, 
αί έλευθεριώταται ήσαν και έσονται αί κατακτήσεις τοΰ αν
θρωπίνου πνεύματος.·Τό ανθρώπινον πνεύμα γενναίως συνε- 
κράτησεν δ,τι μεγαλοδοξίαι πρόσκαιροι η μοιραϊαι παραπλα
νήσεις ήπείλησαν νά καταρρίψωσιν. Αύτό τάς χρονικά; περιό
δους συνέδεσε διά χρυσής άλύσσου, αύτό τών ραγδαίων με
ταβολών την αλληλουχίαν έπέτυχεν. Όσάκι; δέ έζήτησεν 
αντιπρόσωπον, ή Ελλάς άνεδείχθη ώς ή εκλεκτή καί γνή
σια αΰτοϋ παράστασις. Διά τούτο ή Ιστορία τοϋ ανθρωπίνου 
πνεύματος είναι ιστορία τής 'Ελλάδος καί ή εκπολιτιστική 
αυτού δύναμις απόρροια τής έλληνικής προόδου. Έκ τής ελ
ληνικής μεγαλοφυίας τά σωτήρια διδάγματα, έκ τού αρχαίου 
ελληνικού βίου τά περιφανέστατα πρότυπα.

X

— Αυτήν τήν φοράν είμαι βεβαιότατος, έψιθύρισεν ό 
Νικόλαος, άκούσατε!....

— Οι Τούρκοι θά έκαμν,ον διπλάσιου θόρυβον, άπεκρίνατο 
ό Κορομηλάς... έκτοςάν ήναι Βαζιβουζοϋκοι... ή ’Αλβανοί...

Ήμίσεια ώρα παρήλθεν ούτω, μεθ' ο τό φως τής πρω
ίας όπερ ομιχλώδες πάντοτε προηγείται τού τής ημέρας, ήρ- 
ξατο ν’άποκαθιστφ τά άντικείμενα μάλλον ευδιάκριτα.

Ήδη νεκρική σιωπή έβασίλευεν πανταχόσε.
Αίφνης, έκατοντάς παλληκαρίων, έξερχομ.ένων έν άλλα- 

λαγμοϊς καί πηδήμασιν άπό τής γης, έφώρμων σπεύδοντες 
πρός τό μέρος τού στενού λημεριού, τό όποιον ένόμισαν νά 
καταλάβωσιν έξ εφόδου.

— Πύρ! ανέκραξε τότε ό Δημήτριος μετά φωνής στέν- 
τωρος.

Καταληφθέντες έξ άπίνης, οίνομίσαντες ότι θά κατελάμ- 
βανον τούς άλλους, έταράχθησαν εν τφ άμα καί ώπισθοχώ- 
ρησαν, ένφ έν ταύτφ ό Κώστας, ή Σωσάννα Ραμώ καί 
άπαντες έν γένει οι έθελονταί ήγέρθησαν καί λαβόντες τά 
όπλα των έσπευσαν είς υπεράσπισιν τοϋ στρατοπέδου των.

Άλλ’ ο άρματωλός αμέσως περισυλλέξας τούς ’Αλβα
νούς του, τούς ωθεί πρός τά εμπρός!

Πλήν είναι άργά ! διότι, δ παρατεταμένος τυφεκισμός όσ- 
τις τούς άνέμενε, τούς ήνάγκασε νά διασκορπισθώσιν. Ή 
ένεδρά των είχεν έντελώς άποτύχει.

Έν τούτοις ή έκβασις τής πάλης φαίνεται αμφίβολος, 
διότι, έάν ό άλβανός άρματωλός δέν δύναται νά είσέλθη είς 
τό στρατόπεδον τοϋ Κώστα Θεοχάρους, τόν εμποδίζει όμως 
τοΰ νά έξέλθη. "Ωστε διά τούς "Ελληνας ή περίστασις αυτή 
δέν ήτο ποσώς ιύχάριστος καί ιδού διατί.

Έκάστην εβδομάδα, τά άπό τής έλευθέρας Ελλάδος έπί

Πολλάς εγνώρισα φιλάς, έκάστην μέ ίδιον χαρακτήρα, μέ 
αλλοίαν ανατροφήν, μέ πάντοϊα αισθήματα καί ελαττώματα. 
Πάντοτς όμως είλικρινεστέραν, σταθεράν, αγαθήν σύμβουλον, 
αγνήν, μίαν καί μόνην εύρον: «Τήν φωνήν τής συνειδή- 
σεώς μου».

X
Ούδεμία γυνή έχεε όντως τόσα θέλγητρα, όσα ή Κο

λακεία· άλλά καί ούδεμία περισσοτέραν εύστροφίαν γνώμης.
X

Πλεεστάκις ή πενία είναι olov προμελέτη εγκλήματος.

X
Ή αληθής καί έδραιοτέρα δύναμις καί δόξα Έθνους τί

νος είναι εκείνη ήτις βάσιν έχει πρωτίστην τήν οικογενειακήν 
ανατροφήν. Καθότι έκ τής οικογένειας μορφοΰται ή κοινωνία 
καί έκ τφύτης πλάττεται τό Έθνος.

Αίκ.

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ

ΑΤΒΗΣΙΣ ΦΩΤΟΣ

Θέλεις ν’αύξησης τήν φωτοβόλον δύναμιν τοΰ ελαίου έν 
οίαδήποτε λυχνία; Διάλυσον 100 γραμμάρια κάφουρας έν 
μιφ λίτρςε έλαίου, καί θέλεις άπολαύσει φώς κατά εν τρίτον 
ίσχυρότερον. Έάν δέ θέλης ετι ν’αύξησές τήν φωτοβόλον 
ταύτην δύναμιν, θέρμανον ελαφρώς τό μίγμα αύτό τοϋ 
έλαίου καί τής κάφουρας.

ΤΟ ΤΔΩΡ

“Ινα διατηρή τις έν καλή καί ύγειφ καταστάσει τό ύδωρ 
μιας στέρνης, πρέπει αύτη νά ήναι θολοειδής, ό δέ πυθμήν 
κεκαλυμμένος διά στρώμματος άμμου καί κοπανισμένης άν- 
θρακιάς (χώβολης). Ή τελευταία αύτη ύλη άπορροφφ τά 
γεννώμενα αέρια έκ τής άποσυνθέσεως τών φύλλων, τών 
κλώνων, τών ξύλων, τών εντόμων καί λοιπών έν τφ ύδατι 
εμπεριεχόμενων υλών.

τούτφ ναυλοχούμενα πλοία κατώρθουν νά βιάζωσι τόν ύπό 
τών Τουρκικών πλοίων άποκλεισμόν τής νήσου καί νά ρίπτω- 
βιν είς τινα ακτήν τής Κρήτης τροφάς καί πολεμοφόδια. Έν 
τούτων τό τοσαύτης σπανίας επιτυχίας
ήπάτα όλα τά πολεμικά πλοία τοϋ οθωμανικού στόλου, ώστε 
οί Τούρκοι έθεώρουν αύτό διαβολεμένου, καί τό ώνόμαζον Σεΐ- 
ΐάκ βαπνρ, διαβολόπλοιον. ’Ακριβώς τότε ό Θεοχάρης είχε 
λάβει τήν διαταγήν νά υπάγη είς άντάμωσιν τοΰ ΠανεΛΛη- 
rlov εις τό δρισθέν μέρος, πλησίον τοϋ άκρωτηρίου Σπάθα, 
τήν επαύριον μάλιστα, ήμέραν Κυριακήν. Διά πάσης θυσίας 
ώφειλε νά έκτελέση τήν διαταγήν, άλλά πώς ;

Ή ήμερα τοϋ Σαββάτου άφιερωμένη εις τους νεκρούς 
παρά τοϊς άνατολίταις, ούδεμιαν ήδύνατο νά φε'ρη μεταβο
λήν είς άμφότερα τά μέρη. Όίερεύς έψαλλε τάς δέουσας δεή
σεις, οι δέ έθελονταί διά νά πειράξωσι ολίγον ταύς Οθωμα
νούς έρριπτον άπό καιρού είς καιρόν μερικούς τουφεκισμούς 
άνευ άποτελέσματος.

Τό έσπέρας πελώρια μαύρη κηλίς κατέκλυσε τόν ουρανόν, 
ό δέ κεραυνός ύποκόφως ήρξατο νά ΰποτονθορίζη μακρόθεν. 
Βιαία καταιγίς έπλησίαζε. Μετ’ ολίγον τό σκοτεινόν νέφος 
όπερ έκάλυπτε τόν ορίζοντα έφωτίσθη έξ άστραπής, καί ένό- 
μιζέ τις, ότι ό ήλιος άφ ’ ού άπεσύρθη όπισθεν τών υψηλών 
όρέων, άνεσήκωνεν αύτά άνω κάτω ώς έν συνεχεϊ σεισμφ 
καί ότι αί άκτίνες αύτοΰ διείσδυον διά μέσου αύτών, έκ τών 
κάτω καί άνωθι.

Ό θαλάσσιος άνεμος έπνεε τρικυμιωδώς. Ό Κώστας θεο
χάρης ήκολούθει διά σκεπτικού βλέμματος τάς ύπό τοϋ άνέ·. 
μου άποκοπτομένας κορυφάς τών ύψηλοτάτων κυπαρίσσων, 
και τούς λίθους οίτινες μετά πατάγου άπεσπώντο άπό τών ά- 
ποτόμων βράχων καί έκυλίοντο δίκην σφαιρών έπί τής κα-

ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ

Καθηγητής τες διδάσκων άπό τής έδρας:
— Πρέπει νά μάθετε, Κύριοι, νά γράφετε όπως όμιλεϊτε, 

καί νά όμιλήτε όπως γράφετε, αυτή είναι ή λεγομένη καθα
ρεύουσα γλώσσα, καί αύτήν νά συνηθίσητε άπό τούδε.

— Καί. .. Καί. .. . Καί..........μεΐς;.... κύ... κύ. .
. . κύ. . .. ρι.. . . ρι.... e... . κα. . .. κα. . . .κα. . .. 
κα .... κα... . θη . . . . θη . . . . γη ... γη .... γη 
τά :.. .. έρωτφ είς βραδύγλωσσος εύφυής μαθητής.

Ό καθηγητής έκπληκτος άκόμη τόν παρατηρεί καί σκέ
πτεται·

— Τι κάμνει τό μικρόν σας; έρωτα είς Κύριος μίαν Κυ
ρίαν.

— "Ω! πολύ καλά, Κύριε, ήρχισε προ τριών μηνών νά 
περιπατή, καί τώρα ήδη τρέχει.

— Μπά, έπανέλαβεν ό Κύριος, ώστε τώρα θά ?ύρίσκεται 
πολύ μακράν, άφοϋ πρό τριών μηνών βαδίζει καί μάλιστα 
τώρα τρέχει.

— Ά! βέβαια, λέγει ή Κυρία, μή έννοήσασα καλώς,τώρα 
πρέπει νά είναι εις τήν Έκθεσιν, διότι πρό μιδς ώρας έξήλθε 
μέ τήν υπηρέτριαν.

*+*·

Διδάσκαλός τις ενός χωρίου πολύ θυμωθείς έξ άταξίας Tt- 
νος τών μαθητών του, έξάγει τό πεπαλαιωμένου υπόδημά 
του καί εκτινάξει αύτό κατά τίνος μαθητοΰ του.

Ούτος όμως λαβών αύτό τό έκτινάζει καθ’ έτέρου μαθη
του κατά πρόσωπον.

— Ποιος σοΰ έδωκε τό δικαίωμα σένα, τφ λέγει ό διδά
σκαλος, νά τόν κτυπήσης;

τωφερείας τοϋ πρό αύτών όρους καί μέχρι τής πεδιάδος.
Αίφνης θεία τις έμπνευσες τφ έπήλθε κατά νοΰν, καί έγερ

θείς έν ταύτώ'
— Έσώθημεν, είπεν, ένας έκαστος άπό σάς νά μέ βλέπη 

τί κάμνω καί νά μέ άκολουθήση άμέσως.
Τότε άνευ δισταγμού καί χωρίς νά χάση καιρόν περιβάλ

λει διά τών χειρών του τόν κορμόν δένδρου τίνος, άπεριζο- 
μενου καί κλείσας τούς οφθαλμούς άφίεται μετ’ αύτοΰ νά 
πέση είς τό χάος, ώς έν ανοικτώ παμμεγέθει τάφφ, κυλιόμε
νος έπί τής κλετύος τοϋ βράχου.

Μετά τινων στιγμών αγωνίαν, ή Σωσάννα Ραμώ καί ό Κο- 
ρομηλάς οΐ έθελονταί καί οί λησταί, είς τά χείλη τών κρη
μνών ίστάμινοι, παρατηροΰσιν είς τριακοσίων ποδών άπόστα- 
σιν κάτωθεν αύτών σπινθήρας. Ήτο ό Κώστας, όστις έκρουε 
τό τσακμάκι διά νά είδοποιήση τούς συντρόφους του, ότι ό 
άρχηγός των, σώος καί άβλαβή; τούς περιμένει έν τή πεδιάδι.

Τό μεσονύκτιον πάντες τόν ειχον συναντήσει. Ή δεσποι
νίς Ραμώ καταβάσα πρώτη είς τάς άγκάλας τού Κορόμηλά, 
ηύχαρίστει τόν θεόν έξ όλης καρδίας, ό καϋμένος ήσπάζετο 
μετά τρυφερότητος τήν αιγα του, οί δέ τολμηροί έθελονταί 
ούδέν ειχον άφήσει είς τόν εχθρόν είμή ?ν άσκι τοΰ καπνού, 
άλλά καί αύτό κενόν.

Έν τούτοις ό Κορομηλάς διέλυσε τήν στενοχώριαν ταύ
την, προσενεγκών εαυτόν είς φύλαξιν τών ’Αλβανών, έπί τή 
συμφωνία μόνον ότι θά τούς προσέδενεν όπως αυτός ήθελε, 
καί ότι θά τοΰ έδιδον ένα σύντροφον διά νά τόν αντικαθιστά 
μόνον έν ώρα ύπνου.

Τοϋ έδωκαν τόν Καϋμένον, καί δύο ήμερων ζωοτροφίας.
Ό Κώστας καί οί άνθρωποί του μετέβησαν τότε είς τό 

άκρον τοΰ άκρωτηρίου Σπάθα, ένθα ήναψαν έπί διαφόρων

ι.
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' \ ·—Διότι έκάματι λάθος, δάσκαλε, καί τό ίπετάξατεε’μέ-
να, αύτό? έλεγε ότι φορεΐτε παλαιά παπούτσια.

Δύο λωποδΰται ίρίζοντες Ιν τινι όδφ,ηλθον εις χεΐρας καί 
εγρονθοκοποΰντο κατά πρόσωπον, μή κατορθούντος τού έπεμ.· 
βάντος τρίτου φίλου των νά τούς διαχωρίση.

Τό αίμα έρρεεν άπό τού προσώπου άμφοτέρων.
— Νερό, νερό ρίξε τους,. έφώναζον οί παρεστωτες.
Ή πάλη εξηκολούθει, ότι έδέησε πολλοί των παρεατώτων 

νάλάβωσι προσωπικώς μέρος, καί επί τέλους διά παρακλή
σεων καί επεμβάσεων κατωρθώθη ή κατάπαυσις της πάλης. 

( Αίφνης όμως οί λωποδυται έφάνησαν διασχίζοντες τό πλή
θος και γινόμενοι άφαντοι, δύο δέ τών λαβόντων μέρος έκ 
τών παρεστώτων έζήτουν τά έξαφανισθέντα αυτών ωρολόγια.

■ΗΗ-
Περί το λυκαυγές, μετάτόν αποχωρισμόν τών προσκεκλη

μένων άπό τοΰ τελευταίου υπέρ τών πτωχών χορού, πένης 
πλησιάζει Κυρίαν, ένφ ήτοεμάζετο νά εισέλθη είς τήν άμα
ξαν της καί τής ζητεί ελεημοσύνην.

Αύτη όμως άποτόμως κλείουσα τήν θυρίδα τής άμάξης:
— Φύγε αυθάδη, τφ λέγει, διά σένα ε’χόρευον ολην νύχτα 

καί έχεις τήν τόλμην νά μοΰ ζητήσης καί ελεημοσύνην;

■ΗΗ-
Ένώ ύψοΰτο άερόστατόν τι είς τά ύψη, εΐς Κύριος λέγει 

πρός τόν εγγύς αύτφ ίστάμενον άγνωστον καί όλως άφηρη- 
μένον:

— Τί ψιλά, τί ψιλά, φίλε μου, τφ λέγει.
— Ποΰ είναι;
— Νά! δέν τό παρατηρείτε;
Ό ξένος παρατηρεί μετά οίκτου αύτόν, απαξιών νά προσ- 

βλέψη άνωθι αύτοΰ.
’Ητο χαρτοπαίκτης.

•Η*·
Τά πώς τί δέν άνακαλύπτουσι.
— Πώς έχει ή Κυρία σας;
— Δέν είξεύρω.
— Πώς;
— Δέν τήν βλέπω πρό δέκα ετών.
— Πώς;
— Άκόμη βάφεται τό πρόσωπον.
— Πώς;
■— Μέ διάφορα χρώματα.
— Πώς;
— Μέ τούς χρωστήρας.

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ

46
Α.ϊνογμ.α.

Τής Χριστιανοσύνης στϋ^ος 
τό ϊ,ΰΛον μου νψοΰται 

αύτό άγιασθεν όρθονται 
ώς παρηγοριάς πηγή.

Έπ’ έμον γΛρκύ, θειον γεΐΛος 
ίχπνεϋοαν, το» χά-Ι-Ιους ή ζάή, 

ά-Ιηθεέας ακτίνας ρίχνει 
χαι ό θεόν Λατρεύΐύν κΑίνβι 

μετ' εύΛαβείας τό χεγάΧι 
ο’ ίμέ,τ άτίμητο κοντάρι.

Τέ.Ιος άνομα χϋινόν 
συνενοΰται μετ' έμοΰ 

κι ’ αν γάρον χεγαίικόν 
άποτϊαω, ώ ! γοόον 

μή τυχόν και σε κεντριού) 
ν.αϊ ήμίνεκρον ο’ άγήσο>~
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Ιίρος βυμ-πλήρωβεν
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Κυβόλεξου.
Ε . . .
. . I .
. I .
. . . Ε
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Α,ογόγρεφος.

I έχω + δΡΜν αΠα -ψ- X νεύε — είμί
X Φανή σύν X Φά! ναί ά! Ξ άν -|- : ζής.

Έν Άθήναις. 'Αραβικός "Ιππος

Αύβςος τών έν τώ 30 φύλλω αένογράτων.
37. Αϊνςγμα.

ΒΡΟΧΗ —ΟΧΙ—ΟΧΗ

Έλυσεν αύτό ό έκ Δομοκοΰ κ. Ν. Καράλης.

38. Πρό{ συμ.«λήρωσον.
ΕΓΩΙΣΜΟΣ ©Α ΕΙΠΗ ΑΥΘΑΔΕΙΑ

39. Κυβόλεξου.
Μ Α Ν Α
Α Μ Η Ν
Ν Η Μ Α
Α Ν Α Ξ

"Ελυσαν αύτό οί έξ ’Αθηνών κ.κ. Κ. Ν. Τσακάχης, χαί Στ. Ά9- 
Βασιλάκης.

40. Λ,ογόγρεφος.
ΤΟ ΠΑΝ ΤΟΛΜΗΣ ΔΕΙΤΑΙ

41· Περςβργου ερώτημ-οε.
Καθ’ ότι καί οί μέν είκοσιν είσί, καί ό δέ οίκος ήν.

αμοοκριςεις της φυςεως,
A. Κ. Ναύπακτον. Σύνδρομα! έλήφθησαν, φροντίσατε παρα

καλώ καί διά τριτην. Εύχαριστοΰμεν. Έλυπήθημεν δια δυσάρεστα.. 
—Η. Κ. Σύρον. Έλήφθησαν, εύχαριστοΰμεν. Γράψωμεν.—Γ. Ν. 
Δ ιχ ε λ ή. Έλήφθησαν εύχαριστοΰμεν. Άναμένομεν συνδρομητάς. 
—X. Τ. Υπάτην. Υμετέρα συνδρομή έλήφθη, εύχαριστοΰμεν, ά- 
πόδειξις στέλλεται σύν παρόντι φύλλω.—(I. X. Bucarest. Δελτά- 

ptov έλήφθη, έχει καλώς. Συνδρομητήν ένεγράψαμεν χαΐ άπεστείλα
μεν σειράν, σάς έγράψαμεν.—X. Δ.Λεβαδείαν. Έλήφθησαν, εύ- 
χαριστοΠμεν, γράφομεν. — Άγνώστφ φίλω A. Κ. Λ α μ ία ν. Έλη-· 

φθη σάς εύχαριστοΰμεν. Γράφομεν ύμΐν.— X. Σ. Κ α λά μας. Υμε« 
τέρα συνδρομή έλήφθη, σάς εύχαριστοΰμεν. Άπόδειξις στέλλεται συν 

παρόνη φύλλφ. — Π. Τ- Αίγιναν. Έχει καλώς. Ό έν τή Αποδεί
ξει σας δεξιός Αριθμός είναι καί άριθμάς λαχείου σας-.—r Δ- Τ. Β ό ν ι- 
τσαν. "Εχει καλώς, δώρον σάς άποστέλλεται σήμερον. ’Αριθμός λα
χείου χρησιμεύσω δ έν τή άποδείξει σας. — A. Κ. Κ ατούναν. Τε
λευταία συνδρομή έλήφθη. Δώρα Απεστάλησαν χθές. Εύχαριστοΰμεν. 
__ Ν. Β. Νάξον. Συνδρομή σας έλήφθη, σάς εύχαριστοΰμεν. Άπό- 

δειξίς σας στέλλεται σύν παρόντι.—Δ. Π. Τρίπολιν. Συνδρομή σας 
έλήφθη, εύχαριστοΰμεν. Άπόδειξις στέλλεται σύν παρόντι φύλλφ.— 

Λ.Α. Λάρισσαν. Ζητούμενον φύλλον Απεστάλη ύμΐν σύν παρόντι. 
—Άγνώστφ υπογραφή Καλά μας. Ναί, έλήφθη συνδρομή σας πλήν 
ύπογραφή σας δυσανάγνωστος καί δέν ίσημειώθητε ϊτι εΐς βιβλία μας, 

έπομένως παρακαλεΐσθε διασαφήσητε αύτήν.—X. Ζ. Λαμίαν. Συν
δρομή σας έλήφθη, εύχαριστοΰμεν. Άπόδειξίν σας ζητήσατε παρα- 

καλοΰμεν παρά αύτόθι κ. Διακοπούλφ τηλεγραφητή.—©.Μ. Πά τρας. 
’Επιστολή σας έλήφθη. Εύχαριστοΰμεν. Σάς έγράψαμεν.
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