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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Οξ νέοι Δήμαρχοι : 'Αθανάσιος Δ. Χρη«τ6«ουλοί, Εύβτάθιο? 

Στάϊχο?, Δημ. I. Κατβάνο< (μ»τά ιίχόνων).—ϊβλίδ»? · ίβνιαοϋ 
μέλλοντος. 'Ελληνίς Νϊολαία (ΜΑίτη). ΆρχαΚχύς φοιτητικό? 
βϋλλογος(σννε’χίΐα),υπό Ή.— Ανθών.— Μάδιλφή τοδ’Ελίονς. 
Εϊκών (μιΐ’ ιίχόνοί), ύπό Δ. Κ. — Ό Μίβημδρινός άστήρ η ή Γή 
τών άδαμάντων (Μυθιστορία ‘Ιουλίου Bepv|, μιιάφραβις Δ- Ι-Κ — 
*Ο Χηουργίτης (χατά τόν Ί6άν Τουργ,ιΐίφ), ύπό Δ(χ· — Ο&ς ιδρόν 
τήν γυναίκα,υπό Μιοογύνου —Εύτράπιλα. — Επιστημονικά παί- 
γνια: Ή μάγος Πυθία, ύπό Φ. Π Μέτρηαις ύψών (pit’ ι’ιχόνων), 
ύπό Α· Γ. Κ.—Αίνίγματα.—ΆνταηοκρίαΜς τής οΦύβιως» χλ«

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ. ΧΡΗΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Λήμαρχος Τριπολιτών

Ό νέος πλήρης ακμής καϊ δράσεως δήμαρχος 
τών Τριπολιτών έλκει τήν καταγωγήν έκΤριπόλεως 
Ϊεννηθεϊς τώ 1844. Διήκουσε πάντατά έγκυκλοπαι- 

ικά μαθήματα και διετέλεσεν έπί Ικανά έτη είς δια
φόρους δικαστικής και οικονομικής θέσεις' άλλ’ό 
ζήλος αύτοΰ πρός τό πολιτεύεσθαι ταχέως τόν Α
νάγκασε νά έγκαταλίπη τήν δημοσίαν ΰπηρεσίαν, 
καθόσον έκ νεαρής ήλικίας παρακολουθών τούς πο
λιτευόμενους, ήρέσκετο νή προστάτευα τούς συμ- 
πολίτας του, παρ ’ οϊς ταχέως άνεπτύχθη ή συμπά
θεια καϊ άγάπη.

Κατά τό 1883 άπεδύθη τό πρώτον είς τόν δημοτι
κόν άγώνα παλαίσας έρρωμένως πρός τά δύοίσχυρά 
τότε καϊ πεισματώδη άρχαΐα κόμματα, καθ ’ δν άνε- 
δείχθη μέν πλειοψηφών, άλλ’άπροσδοκήτως καϊ 
παρ’ έλπίδα δίδουσαν ύπονοίας, τό αποτέλεσμα έφε- 
ρεν αύτόν μειοψηφοϋντα κατά δύο μόνον ψήφους.

«Κατά τό έτος 1887, γράφει ήμϊν ό κ. Χρηστό- 
πουλος, άπεδύθην αύθις είς τόν δημοτικόν άγώνα,. 
έξηγεγερμένου όντος ύπέρ έμού τοϋ έλευθέρου λαϊ-- 
κοϋ φρονήματος, άλλά καϊ τότε προφανούς ούσης 
τής έπιτυχίας μου, διά πολλών έκατοντάδων ψήφων , 
άπέτυχον κατά 70, δνεκεν έπεμβάσεως τών άρχών I 
δημοσία κατά τήν έκλογήν. . .

»Κατά τήν άρτι ένεργηθεϊσαν έκλογήν όμολογώ, 
δτι ή νυν Κυβέρνησις έπεδείξατο σεβασμόν πρός 
τούς νόμους καϊ τήν Πολιτείαν, μηδενόςάτόπουλα- 
βόντος χώραν, μόνος δέ, τη συνδρομή τών άγαπη 
τών μοι φίλων καϊ συμπολιτών μου, εκτεθείς είς 

τόν άγώνα έπλειονοψήφησα κατά 1675 ψήφουςάπέ- 
ναντι 3,130 ψηφοφοριισάντων.

β'Όθεν δι’ δλα αύτά εύγνωμονώ τούς φίλους καϊ 
εύχομαι τφ Ύψίστφ, ίνα μέ κρατύνμ και άποδώσω 
τήν εύγνωμοσύνην μον πρός τε τούς ψηφίσαντάς με 
καϊ μή, οΰς θεωρώ πάντας έξ ίσου αγαπητούς».

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΤΑΪΚΟΣ
Λήμαρχος Άγρενίου επαρχίας Τρεχωνίας

Ό κ. Εύστ. Στάϊκος ό νεαρός και πλήρης σφρί
γους δήμαρχος τοϋ 'Αγρίνιου τό πρώτον ήδη έςε- 
λέγη τοιούτος. Έγεννήθη τόν Δεκέμβριον τού 1856 
καϊ είναι υ.ίός τοϋ Γρηγ. Σταϊκον, μέλους τής γνω
στής οίκογενείας τών Σταίκων, διατελέσαντος δη
μάρχου Άγρινίου έπι δεκαπενταετίαν.

Ό κ. Εύστ. Στάϊκος τυγχάνει διδάκτωρ τής ιατρι
κής, σπουδάσας έντώ Λμετέρω Πανεπιστημίω, είναι 
νέοςμεμορφωμένος, κάτοχος πολλών προτερημάτων 
καϊ ανήκει ανέκαθεν πολιτικώς τώ κ. Δηληγιάννη. 
Ήδη δέ καλούμενος ύπό τών συνδημοτών του νά 
διευθύνη τόν δήμον ’Αγρίνιου, δέν άμφιβάλλομεν 
δτι θά καταβάλη πασαν προσπάθειαν δπως άνα- 
δείξη αύτόν έφάμιλλον τών άπαιτήσεω.ν τής προό
δου καϊ τοΰ πολιτισμού, καϊ άνταποκριθή είς τάς 
δικαίας απαιτήσεις τών συμπολιτών του, οΐτινες εύ- 
λόγως· περιέβαλλον αύτόν μέ τό άξίωμα τοΰ δημο
τικού άρχοντος.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ I. ΚΑΤΣΑΝΟΣ
Λήμαρχος θερμού

Ό κ. Δημ. Κατσάνος, ό νέος δήμαρχος ©έρμου, 
ούτινος ή πρωτεύουσα' κεΐται έπϊ τής θέσεως, δπου 
τό πάλαι ήκμαζε ή πόλις Θέρμη, ή πρωτεύουσα τών 
Αίτωλών, έγεννήθη τόν ’Οκτώβριον τοϋ 1857, άγει 
τό 34 έτος τής ήλικίας τον, τό πρώτον ήδη έκλέ- 
γεται δήμαρχος, καϊ άνήκει είς οίκογένειαν άπό 
έτών έν τώ τόπω τούτω πολιτευομένην. Τυγχάνει 
διδάκτωρ- τής Ιατρικής’ τού ήμετέρου Πανεπιστη-
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■μίου κα\ ένθερμος πολιτικός ψίλορ τοΰ κ. Δηλη- 
γυίννη άρχήθεν.

Άπορφανισθεϊς τον πατρός έν Λλχκία επτά έτών, 
κατόρθωσε διά μεγάλης έπιδεξιότητος νά συγκέν
τρωσή κόμμα άκμαιότατον, άνήκον αποκλειστικός 
αύτφ. Ήδή δέ περιόληθε\ς ΰπό τών συμπολιτών 
του τό αξίωμα του δημάρχου, συνέπεια τών πολλών- 
αύτοΰ προτερημάτων, δέν άμφιδάλλομεν δτι θέλει 
τιμήσει καϊ τόν τόπον όστις τόν άνέδειξε καί τό 
•έθνος είς δ ανήκει, διά της έπιτελέβεως τών έργων 
έκείνων έν τώ τόπω του, ών δεϊται μεγίστης ανάγκης.

Χ6ΛΙΔΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΧ

ΕΛΛΗΝΙΣ ΝΕΟΛΑΙΑ 

(ΜΒΑΒΤΗ)

ΑΡΧΑΪΚΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

( S υνέχ« t α)
Βχριϊα απόφαΰΐς τής ειμαρμένης, πιέζουσα την ατομικήν 

Ελευθερίαν, ήνάγκασεν αύτήν νά ΰποκύψη είς τδ βάρος της 
ανάγκης, νά γείνη έρμαιον μυσαρών σκεψεων, καί καθιιργ- 
■μένη είς βαρβάρους της εποχής προλήψεις,αδυνατεί όπως ά- 
ποβάλη τδ μίσθαρνον τοΰ βίου και τδ πνεύμα αυτής ύπεράνω 
της κοινωνικής ύπάρξεως άνυψούμενον, νά είσδύση είς τήν 
άπειρον εχστασιν τήν διανοιγομε'νην,οπότε λησμονοϋντες τούς 
κοινωνικούς θεσμούς, τούς ψευδείς πολιτισμούς και τούς δε
σμούς τών ταπεινών συμφερόντων, ένωτιζόμεθα της ύποκώφου 
βοής τών παιάνων, ών την ηχώ η χρονική σταδιοδρομία πα· 
ραδίδιι σιωπηλήν καί ήρεμον ήμΐν. "Αφωνος χορός, έν τφ 
μεγάλφ τής Ιστορίας δράματι ένθα πρωταγωνιστοϋσι οί με- 
γαλουργήσαντες ήρωές μας, παριστάμεθα απαθείς ώς θιασώ- 
ται ψυχοάς τίνος καί σκυθρωπής φιλοσοφίας,περικαλ.υπτομέ- 
νης ύπό πολλοΰ πλούτου καί μαλθακότητος, ή ώς μαθηταί 
τής σχολής τών συμφορών. Έν τφ θελκτικφ θεάματι τής 
ελληνικής δημιουργίας, τής σφραγισθείσης ύπδ τοϋ τύπου τής 
θείας τελειότητας, νΰν ή όλέτειρα δυάς: ό χρόνος καί ό θά
νατος, έπέπισε μετ’ άγριας ορμής καί είς τήν άπαισίαν μορ
φήν τοΰ ένός καί τήν άποσκελετωμένην χιϊρα τοΰ άλλου πα
ραδίδονται τα θύματα τής μοίρας, άδυνατοΰντα νά έπιδεί- 
ξωσιν Αντίστασίν τινα καί καρτερίαν.

Καί μάς θερίζει πάντοτε δ χρόνος, Έλληνίς νεολαία, καί 
μάς παραλαμβάνει ό άδοξος θάνατος 1..

Έν τή πατρίδι τής αθανάτου μεγαλοφυίας, τής έξιδανι- 
κεύσεως τής ύλης καί τής άποθεώσεως τοΰ καλού, ένθα εύ- 
λαβώς έτελέσθη τοΰ συνδέσμου τών επιγείων μετά τών ουρα
νίων ή θεία τελετή, έκεϊ ένθα ό ουρανός κατήρχετο καί ή γή 
άνερχομένη καθηγίαζεν έν τή συνενώσει τδν αρραβώνα τής 
ευδαιμονίας, Ιχιί ένθα χρυσούς αιών έκλέϊσε τδ μεγαλείου η
μιθέου γενεάς, ένθα τδ αίσθημα ήτο άρετή, ή αρετή ευτυχία 
καί ή ευτυχία θρησκευτική τελειότης, εκεί, έν Άθήναις, έν 
τφ ένδόξφ πανδιδακτηρίφ ευκλεών ημερών, νΰν μαύρη μοίρα 
περιέζωσε τήν ηθικήν ελευθερίαν, τήν έθνικήν συνείδησιν καί 
τήν πατριωτικήν φιλοτιμίαν-

Ό νοδς δέν προσηλοΰται πλέον είς τήν αίγλην τών ανα
μνήσεων, ή φαντασία δέν θερμαίνεται, όπως ζητήση εικόνα 
τοΰ άπαραμίλλου εκείνου κόσμου, τό δέ βλέμμα, βαρύ,άπο- 
σβεννύμενον ύπό τής κοινωνικής νάρκης, αδυνατεί νά θαυμάση 
τήν λαμπηδόνα, ήτις στέφει τήν χώραν, έν ή τδ παρελθόν 
έμεγαλούργησεν. Οί αιώνες διαδέχονται άλλήλους καί άφή- 
νουσιν εύλαβώς τά ίχνη τών φιλημάτων των έπί τών αθανά
των τιμαλφών ενθυμημάτων προγονικής μακαριότητος, ή δέ 
αθανασία άνήγειρε τδν βωμόν της, ίφ’ ού αγνόν θερμής λα
τρείας θυμίαμα εναποθέτει ή ευγνώμων άνθρωπότης.

Τό ιοστεφές πτολίεθρον αναπαύεται μέ τά κλέα ευτυχών 
χρόνων ή δέ φαντασία ονειροπολούσα ίκείνους άδιαλείπτως· 
«ν τή σιωπηλή του γαλήνη, οπότε ό όχλος αναπαυόμενος Ε
τοιμάζεται διά νέαν βιωτικήν πάλην, άνευρίσκ» τον θεϊον 

εκείνον κόσμον καί είς τά μυστηριώδη βάθη τών ’Αττικών 
καλλονών ανακαλύπτει αντικείμενα παριλθούσης λαμπρότα
τος μετά γοητείας τενος άνερμηνεύτου καί σπινθηροβόλου α
γλαίσματος διαχίοντα είς τάς καρδίας έντύπωσιν θείαν, α
γνήν, παρθένον, ή δέ πολιότης τής σεβάσμιας αρχαιότητάς 
άναπαριστώσα τής ανθήρας νεότητος τάς ωραίας αναμνήσεις 
άς ή παράδοσις περιέβαλε μέ ολην τήν χάριν, αναβιβάζει 
ημάς έκεϊ, εΐς τάς πολυτιμοτέρας σφαίρας, ένθα πεφιλημέ- 
νης πατρίδος παρελθόν αναπαύεται έκ τών συνεχών τής θρι
άμβων,

Έκεϊ,εν Άθήναις έπαυσαν οί παιάνες πλίον,ή μορφή τών 
φιλοσόφων ήφανίσθη,οί φθόγγοι άνθηράς άοιδοΰ δέν συνοδεύ- 
ουσε τούς τής φόρμιγγος,ίιροφάνται έστεφανωμένοι δέν άνευ- 
ρίσκουΐιν είς τήν άχνίζουσαν καρδίαν λευκών περιστερών καί 
χρυσομάλλων προβάτων ίλπιδοφόρους προφητείας, ό λαός δέν 
άποθαυμάζει πλέον τήν ιδέαν του καλοΰ, δέν ένθουσι£ έπί 
τώ άκούσματι αγώνων, δέν συγκινεϊται ίπί τή θέ(κ έθνικοΰ 
λειψάνου, δέν πάσχει έπί τή άγγελίιρ εθνικής συμφοράς· έκεϊ, 
ένθα τήν χαριτωμένην ήβην εύτυχοΰς'δήμου διεδέχθη προσ
ωποποίησή άνάνδρου συμφέροντος καί χαμιρποϋς κολακείας, 
ή κοινωνία κατέστη δεσμοφύλαξ γενναίων αισθημάτων καί 
άνηλεής δήμιος εύγενών καί αθώων θυμάτων.

Τίς έπταισε; Τίς συνέτεινεν είς τδν μαρασμόν τούτον ; Οί 
άρχοντες, οί άρχόμενοι, ή άμφότεροι;

Πικρά μέριμνα συντείνει εΐς έπαύξησιν’τών πόνων, αδιά
λειπτος δέ διάψευσις κοινών ελπίδων, αιωνίων, τήν καταβι- 
βρώσκει... τήν βασανίζει...

ί

Άλλ’ ή νεοΛαΐα μας;
Όπόσον γλυκύ, άλλά και όπόσον άτυχες όνομα' γεννω- 

μένη, καί κατακρημνιζομένη άσπλάγχνως εντός τοϋ αδηφάγου 
τής αίωνιότητος χάους, πριν διανύση τοΰ πεπρωμένου της 
τούς σταθμούς.

Νεότητος γ-Ιογεράς αί γόησσαι καί πτερωταί ελπίδες άπο· 
σβέννυνται, καταποντιζόμεναι ε’ν τφ πελάγει τών κοινωνικών 
δυστυχιών άποκαμοΰσα δ’ έκ τών αλλεπαλλήλων πληγών, 
ήγκυροβόλησεν είς τδν άκύμαντον τής ειρήνης λιμένα καί διά 
κατηραμένης ύπαμονής παρηγορεϊ τήν θλίψιν καί ζητεϊ ν' α
σφάλιση τό στήθος άπό τήν τοϋ πάθους τρικυμίαν.

Νεο-ίαίας έίηχης έ.ίίηηχης την αγνήν εικόνα όπόσον δέν 
έπόθησεν ή σεβάσμια άρχαιότης, καί ποσάκις δέν ήλπισεν ό
πως θλίψη αύτήν ή πατριωτική άγκάλη, καί νά προσφέρη 
τό μυρωμένου της στήθος ή κοινή μήτηρ ώς στήριγμα τής 
πλήρους οδύνης κεφαλής της I

Έ-ίΛηνιχης νεότητος έκ τών σπλάγχνων της πατρφας γης 
όπόσων μαρτύρων σκιαί δέν άνεζήτησαν τήν γλυκεϊαν μορφήν. 
Πλήν, ή μοίρα τίς οΐδε ποΰ μετέφερε τήν τρυφεράν παρθένον, 
περιφρονήσασα τής φιλοστόργου μητρδς τδν πένθιμον θρήνον 
καί τον συγκινητικόν στεναγμόν.

Ώ χρόνε, χρόνε! όπόσα μυστήρια, όποϊαι άγνωστοι ίστο- 
ρίαι έγκρύπτονται έν τφ άκαταμαχήτφ σαρκίφ σου, όπόσα 
όργια τής τυραννικής δημιουργίας θά έλεγέ ποτέ τό άμΐλητον 
στόμα σου- όπόσους πόθους εύγενεϊς, ιερούς, ούς άφήρπαοας 
ίκ τής άγιας τής σκλαβιάς κιβωτού, θά έξέχεεν ώς λάβαν ή 
σιδηρά σου καρδία, έάν ποτέ ό δημιούργησα; σε τήν διερρή- 
γνυε; ποσάκις είδες τδ ιερόν έδαφος προσφιλούς χώρας με
ταβαλλόμενου ΐκ πυρφυροΰ, ώς τό χρώμα μαρτυρικού αίματος 
τό έβαψεν,είς μέλαν ώς τδ δάκρυ τής δυστυχίας μετεποίητε; 
Τό είς τά βάθη τοΰ ιστορικού ήμών βίου είσδυσαν βλέμμα 
σου όπόσα σφάγια άπεκάλνψε αναθεματισμένης χειρός ycai 
όπόσους μάρτυρας ύπέρ τής Εθνικής φιλοτιμίας; - - .

Νεολαίας έ2.1ηνιχης όπόσα; Ελπίδας καί πόθους Ιερούς δέν 
έξήτμισε διά τών πληγών άς τή έπέφερεν ό άνηλεής χάρων 
έκτου στήθους της καί δέν κατεβίβασεν έκ τού ύψους τού 
ιδεώδους άγαθοΰ, είς ο ή Εθνική παράδοσις έπί τών πτερύγων 
μετέφερεν τής ιστορίας;

Στρατιά δαιμόνων καί φραγκικών έριννύων έμόλυνε τό 
παρθενικόν της σώμα διά γηίνης ρυπαρότητος, καί αί άναθυ-

μιάσεις τών βορβόρων της έπλήρωσαν τούς εύρεΐς πνεύμο
νας της.

Παράφρονα άπεκάλεσαν αύτήν, άκαταλόγιστον, έπιπο- 
λαίαν, καχεκτικήν, άναίσθητον, άφιλόπατριν, άναξίαν προ
γονικών προνομίων μειδιώντα έπί τή θέα αύτής τήν κεφαλήν 
των σείουσι τά ζιζάνια" προγεγραμένην θεωροΰσιν οί άγριοι 
πραίτορες τοΰ φραγκικού δεσποτισμοΰ, πάσχουσαν, οιμώζον
ταν οδυνηρώς, καί εύχονται όπως ΐδωσιν αύτήν τελέως τα- 
πεινονμένην καί εκλιπαρούσαν τώχ ya&tor την άρωγήν.

Συαφοραί καί πικρά θλϊψις, ό κλήρος ούτος τών εύγενών 
υπάρξεων, τών εκλεκτών ψυχών, θά ήναι τής νεανικής εύημε- 
ρίας ή απογοήτευσες; Τοσοΰτος υπερήφανος πλούτος τής 
μεγαλόφρονος διανοίας της καί τής πολυθελγήτρου καρδίας 
της πρέπει νά άπωλεσθή, νά έξαφανισθή άδόξως έν τφ τελ- 
ματώδει ξενικφ χειμάρρφ, όστις είσορμήσας είς τήν ίεράν 
χώραν παρέσυρε τούς βλαστούς μελλούσης εύτυχίας ; Έως 
πότε ή καταφορά αύτη θά προσβάλλη τήν νεολαίαν μας; 
Έως πότε θά εξακολούθηση τό μαρτύριόν της ·, "Εως πότε 
θά δυστυχή;

"Εως πότε! . . .
("Επεται συνέχεια) Η.

Η ΑΔΕΛΦΗ Tor ΕΛΕΟΓΣ
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Ή σωτηρία της Πατρίδος καί ή πρός τήν Χριστιανικήν 
θρησκείαν άφοσίωσις υπήρξαν οί ισχυροί, ιεροί παράγοντες τής 
μεγαλόφρονος άποφάσεώς της."Οτε είδε τά δίκαια τοΰ έθνους 
της διακυβευόμινα ύπό βαρβάρου συρφετού, τήν τιμήν τών 
όπλων έτοίμην νά διεκδικηθή συντόνως, έξ έτέρΟυ δέ τούς έν 
Χριστφ αδελφούς της υπέρ βωμών, Εστιών καί πίστεως είς 
αιματηρόν άγώνα άποδυομένους, ύπό ίεροΰ κατελήφθη ενθου
σιασμού, ύπο θείας ένεπνεύσθη χάριτος, καί τήν τοΰ οίκου 
ευμάρειαν καταλιποϋσα καί τά τρυφερώτερα τής ευαίσθητου 
καρδίας της αισθήματα καταπνίξασα, ένα σκοπόν προέθετο, 
μίαν σκέψιν μετά στοργής ύπέθαλψεν, ε«α πόθον έν τή καρδίικ 
έζωπυρησε. Νά συμπορευθή μετ’ έκείνων, νά κακουχηθή, 
ν’ άγωνισθή ύπέρ τοΰ αύτοΰ σκοπόΰ, άναλαμβάνουσα αύτή 
έτερον, ιίρηνικώτερον, πλήν έξ ίσου τιμιώτατον, καθή
κον, τό τής περιθάλψεως τών θυμάτων τοΰ έχθροΰ, το τής 
προσευχής ύπέρ τών άγιων τής Πατρίδος της μαρτύρων. Έ
γένετο Αδελφή τοΰ Ελέους· ένεδύθη τήν καλύπτραν καί εύ
τολμος ή συμπαθής νιάνις ήκολούθησε τήν παμπληθή στρα
τιάν.

Ήκολούθησε διά τήν σωτηρίαν τής Πατρίδος, διά τήν έξυ· 
πηρέτησιν τού Χριστιανισμού.

*
* * ■

Καθιστά ολιγώτερον δριμεϊς τούς πόνους, ήττον ακανθώδη 
τήν τοΰ καθήκοντος έκτέλεσιν, δίδει δέ πάντοτε πλείονα ζωήν 
καί κατά τάς άποθαρρυντικωτέρας άτυχίας ή παρουσία αγνού 
καί συμπαθούς αγγέλου,ού πάσα ή ζωή ώρίσθη διά τήν έξυπη- 
ρέτησιν τών εύγενεστέρων αισθημάτων, άτινα εμπνέει ή δυάς 
τών προσφιλεστάτων μητέρων παντός θνητού : ή Πίστες καί 
ή Ιίατρίς ! Έάν ό άνήρ, ώς έκ τής σωματικής αύτοΰ δια- 
πλάσιως, ώρίσθη διά νευρωδέστερα έργα, έστω καί σωτηρι- 
ωδέστερα, δι’ αγώνας καί καρτερίαν, έάν έκτελή ύποχρέωσιν 
προστατεύων τόν οΐκόν του καί άσφαλίζων έαυτφ καί τοϊς 
περί αύτόν τήν πολυτιμοτάτην ελευθερίαν, ούτω δέ παρα· 
σκευάζων τήν άνάπτυξιν καί ευτυχίαν αύτού, είναι όμως εξ 
ίσου μέγας, άν μή ύπέρτερος, καί ό τής γυναικός, ήρεμος,α
θόρυβος ήρωισμός, δν έκουσίως δεχόμενη έξ ύπερτάτης τών 
ύποχρεώσεών της συναισθήσεως, οίονεί έκ μανίας ίεράς, ανα
λαμβάνει παραπλεύρως τοϊς μαχηταϊς άγώνα παρηγοριάς καί 
ίάσεως, όστις είναι ό ύψιστος βαθμός αγάπης καί αισθήματος 
φιλοπατρίας,βαθμός,είς ου όλίγαι έκλεκταί έξικνοΰνται. Πό
σον τότε ό άγων τών άλλων είναι γλυκύς, άφοβος!

Έκ τοιούτου ήρωισμοΰ έφλέγετο ή έπί κάλλει μορφής δι- 
αλάμπουσα,άλλά καί έπί άπαραμίλλφ κάλλει πνεύματος καί. 
αισθημάτων κόρη, ήν τής Πατρίδος ή ευγνωμοσύνη είς τά. 
σεμνότατα τών τέκνων της κατέταξε.

*
* ♦

Σπινθήρ ενθουσιασμού υποδαυλίζει τά αισθήματα τών γεν
ναίων τής Πατρίδος υπερασπιστών. Δι’ ανατρεπτικής ορμής 
άνεχαιτίσθη ό τής ίξ ίφόδου καταλήψιως κίνδυνος. Άλλ’ ίν 
τώ πολέμφ τίς ή τύχη τού άπλοΰ στρατιώτου, τού προτάσ— 
σοντος τά στήθη είς τήν πρώτην εχθρικήν σφαίραν, τοΰ όρ- 
μώντος άκατασχέτως πρό τής αιχμής τής λόγχης τοΰ αμυ
νόμενου αντιπάλου ·, Τίς ή "'ύχη τοΰ ωραίου, τοΰ σπινθηρο
βολούντο; διάιττοντος άστέρος,όστις τόσφ ταχέως διαγράφων 
φωτεινήν, άπαστράπτουσαν,χρυσήν τροχιάν, φεύγει, χάνεται 
έν τφ άπείρφ ; θα άποθάνη καί ό στρατιώτης, όπως αφανί
ζεται καί ό άστήρ. Καί άν δέν λάμπη διαρκώς έν τφ στερε- . 
ώματι τής ίδιας αύτοΰ Πατρίδος, ώς τις Ώρίων ή Σείριος, 
—διότι ήτο απλούς, αφανής, άγνωστος, άλλ’ οχι καί διά 
τοΰτο ήττον ήρωϊχός, φιλόπατρις τοϋ αρχηγού, όστις μόνος 
αύτός κομίζει συνήθως τής δάφνης τόν στέφανον—τίς όμως 
δέν θά ένθυμήται ώς οίχομένην άνάμνησιν,ώς όνειρον,τήν λάμ- 
ψιν,τδν ήρωισμόν,δν ή έκτέλεσις τοΰ ιερού καθήκοντος έγέν — 
νησεν έν αύτφ καί ον ή προσφιλής του Πατρί'ς εύγνωμόνως 
άπεδέχθη;

"Ω I πόσον ήδύ, εύγενές τό άφιερόνειν στιγμάςτού βίου πο
λυτίμους,νεότητα καί καρδίαν,ύπέρ τών αδελφών, τών συν- 
τριβομένων έν τή πάλη,άλλά καί μή λειποψυχούντων. Κατά 
τήν στιγμήν εκείνην, καθ’ ήν τούς αγώνας πρός ανθρώπους 
διαδέχεται άλλος άγων, δυσχερέστατος, άδοξος, ακατάβλη
τος, ό άγων πρός τόν θάνατον, πόσον δέν ανακουφίζει έν 
γλυκύ μειδίαμα είς παρθενικα δροσερά χείλη έπανθοΰν, είς 
λόγος παραμυθίας καί ένθαρρύνσεως, μία άνακ,ούφισις τών άλ- 
γηδόνων τής πληγής, έν δάκρυ τέλος θερμόν, ειλικρινές,όταν 
ψυχρανθή τό σώμα, μία. δεησις άγνή εκ βάθους καρδίας πρός 
τόν Κοινόν Δημιουργόν, όταν ή ψυχή ίγκαταλιίπουσα τά 
γήϊνον σκήνωμα πετάξη υψηλά, πολύ ύψηλά, έκεϊ, όπου ά
γων δέν υπάρχει, άλλά κυριαρχεί αίωνία X*?*,  αίωνΐκ ευ
δαιμονία, αιώνιος έρως!. .

·■ *
Ή.ώραία κόρη έγεινεν ’Αδελφή τοΰ ’Ελέους. Ή κομψή, 

εύχαρις,έρωτιώσα παρθένος γίνεται ήδη άγγελος παρηγοριάς, 
τάς ώρας της εν τφ νοσοκομείφ, έν μέσφ τραυματιών, παρά 
τό πλευρόν θνηβκόντων, άναλίσκουσα. "Ολους περιποιείται, 
πρός όλους απευθύνεται, υπέρ όλων, ζώντων καί νεκρών, 
προσεύχεται·

Τό ψύχος ητο υπερβολικόν τήν εσπέραν εκείνην. Μην ’Ια
νουάριος «καρδιά τοΰ χειμώνος» καί έν όρεινφ μέρει- ή χιών- 
είχε καλύψεε τούς λόφους καί τάς φάραγγας, ένφ αί προμή- 
θειαι δέν έξήρκουν πλέον. Έκαίοντο όλοέν τά ξύλα, άτινα 
είχον κόψει τήν προτεραίαν, είς άναπλήρωσιν τών καέντων.

Είχε περατωθή ή μάχη. Ό άγων θά έξηκολούθει έν άλλφ· 
πεδίφ. Έν τφ λοφίσκφ πέραν τό έδαφος δέν ήμοίρει αγωνι
στών πεσόντων. 'Ολοι κατάκοποι, σχεδόν έξηντλημε'νοι, άπε- 
χώρησαν είς τάς σκηνάς των, ριγοΰντες έκτου ψύχους, λυ— 
πουμενοι δ’ οσάκις, το βλέμμα ρίπτοντες παραπλεύρως,(βλε- 
πον κενάς κλίνας· έλυποΰντο οί έπιζήσαντες, διότι δεν θά είχον 
έν τφ άγώνι συμπαραστάτας τούς προσφιλείς συντρόφους, 
άλλά καί τούς έζήλευον, διότι τοΰ ένδοξοτέρου έτυχον θανά
του. Τί; άλλως τε έγνώριζε τήν ιδίαν τύχην ;

Ή αδελφή τοΰ Ελέους άνέλαβεν τότε ίν εκείνη τή ώρ^ 
νά επισκόπηση τδ πεδίον, ΐνα μή τις τραυματίας μείνη κατά 
τήν νύκτα εκτεθειμένος εις τήν ατμοσφαιρικήν επήρειαν. Ά- 
φήκεν έν τάξει τό Νοσοκομεϊον, ύπομνήσασα είς τάς άλλας 
άδελφάς αλλαγήν επιδέσμων τινών, καί παραλαβοΰσα νοσο- 
κόμον συμπατριώτην της, μέ τδν φανόν άνά χεϊρας καί εύ- 
ρύν κεκρύφαλον έν τή κεφαλή, περιβαλλομένη ούτως έπιχα- 
ρίτως καί σεμνώς, εξέρχεται. Μετά τινα ανωφελή περιπλά-
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νησιν διακρίνει αίφνης πρό τών ποδών της σώμα τι. Πλησι
άζει τό φώς καί διακρίνει στρατιώτην ένοπλον, έπί τοϋ σάκ- 
κου του στηριζόμενον, μέ τό τυφέκιον κενόν εΐς τά δεξιά καί 
το ξίφος παρά τήν πληγωμένη? χεΐρα αριστερά. Έφαίνετο 
κοιμώμενος. Άλλ’ ήτο τόσφ γαλήνιος ό ύπνος του, ή ώρα 
και ό καιρός τόσον ακατάλληλοι πρός διαμονήν έν ύπαιθρφ, 
ώστε δέν θά έδίσταζέ τις, όπως τόν ύπνον εκείνον χαρακτη
ρίση αιώνιον. Καί όμως ή καρδία δέν τοΰ ήρνήθη τούς ασθε
νείς παλμούς της. Έπειτο έκεϊ, ακριβώς έν τή θέσει, ήτις 
έβάφη με τό αίμά του, ημιθανής. Άλλ’ ολίγη πεοίθαλψις θα 
ήρκει, ίνα συνέλθη είς έαυτόν καί άνακτήση τάς ζωΐκάς του 
δυνάμεις, άς διπλή πληγή είς τήν χεΐρα καί τό στήθος, σχε
δόν σύγχρονος, είχεν εξαντλήσει. Ό άναισθητών τραυματίας 
μόλις άπό τάς θερμάς προσπάθειας τής ’Αδελφής τοϋ ’Ελέ
ους αναπνέει· στενάζει, καί ό στεναγμός εκείνος περιέκλειεν 
όλην τήν άνακούφισιν, όλην τήν ζωήν, ήτις τοϋ ελειπεν. 
Άνέφξεν ολίγον τούς οφθαλμούς, καί ευθύς, ώς άντί· 
κρυσε τήν χαρίεσ- 
•σαν, τήν μορφήν τοϋ 
έξ Ουρανού αγγέλου, 
αλησμόνησε τήν θέσιν 
του, καί ώσεί έν αλ- 
λφ τόπω ευρισκόμε
νος καί εν άλλοίαις 
περιστάσεσι, διετε'θη 
εΐς μυστικήν ρέμβην. 
“Ω ! τινα συναισθή
ματα δέν ήρμοζον 
τήν στιγμήν (κείνην, 
καθ’ήν εύηγγελίζετο 
αύτζ> ή ζωή μέ τό
σην συνοδευμένη δό
ξαν, άπό τόσον εν
διαφέρον άγλαϊζο- 
μένη......

Λέξεις τινές, άσθε- 
νώς προφερθεϊσαι, έ- 
ξεδήλωσαν τήν άπει
ρον εύγνωμοσύνηνταϋ 
τραυματίου, όστις, 
βοηθούμενος ύπό τής 
Αδελφής τοϋ ’Ελέ
ους και τοϋ νοσοκό
μου, μετηνε'χθη πζ- 
ραυτα είς τό πρόχει
ρόν νοσοκομείον,ένθα 
δραστηρίως ήρξατο 
ή νοσηλεία.

»
» ♦ ■

^Μήνες παρήλθον 
«κηρύχθη τοϋ πολέ
μου ή λήξις, μεπ’αΐ-
σίαν έκβασιν. Τά τάγματα είχον (πιστρέψει ήδη είς τάς οι
κείας έδρας και οί στρατιώται,μέ τάς αρρενωπότερα; αναμνή
σεις, είς τάς οικίας των.

Μήνες παρήλθον- καί μόνος ό ευτυχής τραυματίας, όστις 
έλαβε τήν ζωήν παρ’ εκείνης, ήτις και καθ’ όλον τό λοιπόν 
διάστημα της έκστρατείας τφ έπεδαψιλεύσατο άπειρους περι
ποιήσεις, μόνος αύτός δέν επανήλθεν εί; τήν γενέθλιων, δέν είδε 
τόν καπνόν τής οικογενειακής έστίας, δέν επιθύμησε τών οι
κείων τούς εναγκαλισμούς καί τά φιλήματα,μετά τόσου χρό
νου πάροδον, μετά τόσας περιπέτειας καί κινδύνους!

Μήνες παρήλθον καί ή τολμηρά, ή εύγενής καί γλυκεία 
Αδελφή, αδελφή ’Ελέους καί Δόξης, εκτελέσασα τό καθή
κον τηρ μετ’άληθοϋς αύταπαρνήσεως, έπανήλθεν οίκαδε' καί 
(νόμιζε τις, ότι είχε γείνει πολύ ωραιότερα, συμπαθέστερα' 
καί πώς όχι, άφοΰ τόσα κάλλη ήμιλλώντο, ποιον πλέον τοϋ 
άλλου νά τήν κόσμηση,νά τήν λαμπρύνη 1 Ή μορφή της είχε

καί 0taxptrii στρατών^ grcnJor Μ τοϋ σάκκον τον wpt&peror.

νΰν τι τό υπερήφανου,τό μεγαλοπρεπές" δέν ήτο πλέον ή κόρη 
τών παραθύρων καί πανηγύρεων, ή ταητιντ} ττ,( οίκίαί υπη
ρέτες. Νέοι τίτλοι προσετίθεντο εφεξής έν τή οίκογενείιφ της, 
καί αυτή, ή πιστή καί ενάρετος Χριστιανή, μετεβάλλετο εν 
τή φαντασία τοΰ λαού είς άριπρεπή καί αίματόθρεπτον ήρωί- 
δα. Άλλ’ ότι καί άν έπλαττεν ή φαντασία του λαοΰ, αΰτη 
ούδιμίαν ήσθάνετο μεταβολήν,ούδενδ άλλο αίσθημα η βαθύ*,  
άναλλοίωτον έρωτα πρός τόν συμπαθή τραυματίαν, τόν μέ 
τό άριστεΐον τοΰ Άγώνος τετιμημένον.Ό τραυματίας, ναί! 
μόνος αύτός δέν έβιάβθη νά έπανέλθη εΐς τήν γενέθλιαν, δι
ότι μετ’ ολίγον έγνώριζεν, οτι θά έπανέλθη διπλοΰς, μέ τά 
τραύματα είς τό σώμα, μέ τόν έρωτα έν τή χαρδίςρ. Έν τφ 
νοσοκομείφ ίνόησεν ό εΐς τήν ευγένειαν. τήν αρετήν τοϋ άλ
λου. Καί δέν έφαντάζοντο βεβαίως ποτέ άρμονικωτέραν, εύ- 
τυχεστέραν ενωσιν έκείνης. ήν θά ηύλόγιι δύάς θεοτήτων 
αιωνίων, προσφιλών. Ό Έρως καί ή Δόξα!

Μήνες παρήλθον εν δέ απόγευμα Απριλίου, ενφ ό ουρα
νός άπήστραπτεν δ- 

,λος έκ φωτός καί είς 
τά δένδρα ερωτικά 
ζεύγη τρυγόνων ή- 
σπάζοντο άλληλα, ή 
δέ αηδών εύθυμος, 
λάλος ΰμνει τήν φύ- 
σιν, έν τή ταπεινή 
του ήρωος καλύβη, 
έν ή τόσον καιρόν σι
γή, θλίψις έπεχράτεε, 
προσέθετον νέον ζεύ
γος, τόν βίον βυγ- 
κληρώσαντα,τήςίΐα- 
τρίδος τά εύτοχή τέ
κνα...

* ·
Τέλος άπό τήν εί' 

κόνα μή ζητήσητε. 
Τις θά ήναι τόσον 
θρασύς να ζητή τέ
λος άπό αγάπην ου
ρανίαν, άπό ψυχάς 
πλασθείσα;, διά νά 
έχωσι τόν Ουρανόν 
έν τή γή ; Μήπως θα 
Ιχη τέλος ποτέ ή ά» 
γαθότης τής ’Αδελ
φής τοΰ ’Ελε'ους,μή
πως θα μειωθή ποτέ 
ή ευγνωμοσύνη καί ή 
άφοσΐωσις τοΰ ενδό
ξου μαχητοΰ;

"Ω ! Μή ταράξω- 
μεν τήν ευτυχίαν

των, Έν τώ άπερίττφ οίκίσκω αφανείς καί ίσως ίσως λη
σμονημένοι άγΟυσιν ήμέρας ευδαιμονίας. Άς τούς άφήβωμεν 
οΰτως εύτυχοΰν·ςας, μακράν τών παθών νά ζώσι με τών ανα
μνήσεων τής νεότητος τά αγνά καί έλπιδοφόρα όνειρα 1

Δ. Κ.
ί

Ή εύφυία πλήττει, ή κρίσις διαιωνίζει.
Ή κρίσις «Και ό όρθός "λόγος τή; ευφυΐας, ήτις άνευ εκεί

νης δεν είναι η περίβλεπτό; τις παραφροσύνη,
X

Ή φιλοσοφία καί ή άνθρωπότης δεν εξήντλησαν άκόμη 
οΰ5έ πολλοστημόριον τών άπειρων αληθειών όσας ό Χριστια
νισμός κυοφορεί αενάως, τής θρησκείας μας τής όποιας είναι 
σύμβολον οί «ρτοι δι’ ών έτρεφεν ό Χριστός τά πλήθη θέλει 
τρε'φει τά; γενεάς μέχρι τής συντέλειας τοΰ αίώνος.

Ο ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΟΣ ΑΣΤΗΡ
Ή

Η ΓΗ ΤΩΝ ΑΔΑΜΑΝΤΩΝ
(Μυθιστορία ΙΟΥΛΙΟΥ ΒΕΡΝ. — Μετάφρσβίί Δ. I. Κ )

(Συνέχεια- 15« πρβηγούμ. φύλλον)

*0 Κυπριανός ίφθασε τήν στιγμήν (κείνην καί δέν ήδυνήθη 
-η νά παρευρεθή είς τήν ΰψωσιν εκείνην τοΰ έχθροΰ του πρός 
•τά βασίλ«α τών νεφών.

Ό Κυπριανός καί ό Λϊ παρετήρουν έντρομοι τόν δυστυχή, 
μετέωρον έν τφ δικτύφ, όπερ τήν φοράν ταύτην είχεν άνυ- 
ψωθή εκατόν πεντήκοντα καϊ πλέον’πόδας, χάρις εΐς τήν τε- 
ραστίαν προσπάθειαν τών γιγαντιαίων έκείνων πτηνών, ύπο- 
βοηθουμένων καί ύπό τής καταιγίδος.

Αίφνης κρίκοι τινές δεεσπάσθησαν έκ τών προσπαθειών τοΰ 
Νεαπολίτου. Τόν ειδον στιγμήν τινα κρεμάμενον διά τών 
χειρών, προσπαθοΰντα δέ νά κρατηθή πάλιν άπό τών κρίκων 
τοϋ δικτύου... Άλλ’·αί χεϊρές του έξετάθησαν, ύπεχώρησεν, 
έπεσεν ώς τις όγκος καί έθραύσθη κατά γής.

Τό δίκτυον, άπαλλαγέν τοΰ βάρους τούτου, ύπέστη τε- 
"λευταίον σκίρτημα έν τφ κενφ και έξηκοντίσθη μίλλιά τινα 
μακρότερον, ένφ οί γυπαετοί άπήλαυον τάς ύψηλοτέρας ζώ· j 
νας τοΰ απείρου.

Ότε ό Κυπριανός προσέδραμεν, ίνα τφ παράσχω βοήθει- ι 
•αν, ό (χθρός του ητο νεκρός.... νεκρός ύπο τοιαύτας φρικώ- 
δεις συνθήκας! 1

Καί ήδη έμεινε μόνος ίκ τών τεσσάρων έκείνων άντιζήλων,. ! 
οίτινες ίρριψοκινδύνευσαν, όπως έπιτύχωσι τό αύτό αποτέ
λεσμα, διά μέσου τών πεδιάδων τοΰ Τρανσβάαλ. I
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Ό Κυπριανός καί ό Λϊ, μετά τήν άπρόσβλεπτον ταύ- 
-την καταστροφήν, μίαν μόνην έσχον ιδέαν: νά φύγωσιν έκ 
τοΰ τόπου, ένθα αΰτη συνετελέσθη.

Άποφασίσαντες λοιπόν νά ποριυθώσι διά τών θάμνων πρός 
βορράν, (βάδισαν επί μίαν καί πλέον ώραν καί έστησαν, φθά- 
σαντες είς τήν κοίτην χειμάρρου τινός, σχεδόν άπεξηραμέ- 
νου, όστις άπετέλει ρήγμα εις τδ άλσος τών σχΟίνων καί τών 
τνδοσυκών, έδιδε δέ τήν έλπίδα της άποκαταστάσεως αύτοΰ.

Έκεϊ, νε’α έκπληξις τούς άνέμενεν. Ό χείμαρρος ούτος έ- 
κυρτοΰτο είς λίμνην τινά αρκούντως cuptlay, είς τήν όχθην της 
οποίας ύψοΰτο κύκλος εξ άφθονου βλαστήσεώί, ήτις είχεν ά- 
ποκρύψει αύτόν πρό τών ομμάτων των.

Ό Κυπριανός έπεθύμει πολύ νά (πανέλθουν έπί τών βημά
των έαυτών, παρελαύνοντες πρό. τών άκρων τής λίμνης. Άλλ’ 
ή όχθη ήτο τόσον απόκρημνος είς τάς διαφόρους τοποθεσίας, 
•ώστε ήναγκάσθησαν πάραυτα νά παραιτηθώσι του σχεδίου 
εκείνου. Έξ έτέρου, νά έπιστρέψωσι διά τής όδοΰ, ήν τέως 

•ήκολούθουν, τοΰτο θ' άφήρει πάσαν έλπίδα, όπως έπανεύ- 
ρωσι τόν Ματακίτ.

Έν τούτοις έπί τής αντίπεραν όχθης τής λίμνης, ύψοΰνπο 
•γήλοφοι, οίτινες περιέβαλλον κυματοειδώς όρη άρκούντως υ
ψηλά Ό Κυπριανός έβκέφθη, ότι φθάνοντες. είς τήν κορυφήν 
εκείνων, θά είχε πλείονας ελπίδας νά έπιτύχη γενικήν άποψιν 
καί συνεπώς νά κατάστρωση έν σχέδιόν.

Ό Λϊ καί ό Κυπριανό; ήρξαντο λοιπόν βαδίζοντες έπί τφ 
•σκοπφ,οπως περιτρέξωσι τήν λίμνην. Ή έλλειψις πάσης όδου 
καθίστα τήν οδοιπορίαν λίαν έπίπονΟν, έκ τής ανάγκης ίδίφ 
εΐς ήν περιήγοντο, όπως σύρωσι τάς καμηλοπαρδάλεις άπό 
τοΰ χαλινού. Ούτως έπί τριϊς καί πλέον ώρας ήσχολοΰντο, 
-όπως διαδράμωσιν άπόστασιν έπτά εως, όκτώ χιλιομέτρων 
κατ’ εύθεΐαν.

Τέλος όταν έφθασαν περιτριγυρίζοντας τήν λίμνην, σχεδόν 
απέναντι τοΰ σημείου τής άναχωρήσεως έκ τής άντιπέραν ό-

χθης,ή νύξ ολοέν έπήρχετο. Καταπεπονημένοι ίκ τοϋ κόπου, 
άπεφάσισαννά κατασκηνώσωσιν έν τή θέσεε' έκείνη. Άλλά 
μέ τούς ολίγους πόρους, ούς·διέθετον, ή τοιαύτη.εγκαθίδρυ
σες δέν ήδύνατο νά ήναι άνετος. Ούχ ήττον ό Λϊ ήσχολήθη 
μετά .τής συνήθους αύτφ ζήλου πρός τοΰτο.Είτα,τούτου γε· 
νομε'νου, συνδιηλέχθη μέ τόν κύριόν του.

-—Παπάκ·ρ, τφ είπε μετά 'φωνής φιλόφρονο.ς καί παρα
μυθητικής ένταύτφ, σάς βλέπω πολύ άπηυδημένον 5 Αί προ- 
μήθειαί μας έξηντλήθησαν σχεδόν ολοσχερφς ί Αφήσατε με 
νά ύπάγω ν’ αναζητήσω τοιαύτας είς τι χώρίον, όπου ούδείς 
θ’ άρνηθή νά μέ συνδράμη..

■—Θά μέ έγκαταλείψης, Λϊ; άνέκραξεν ευθύς άμέσως ό 
Κυπριανός. .

:— Πρέπει, #παπάκη ϊ άπήντησεν ό Κινέζος. Θά λάβω τήν 
μίαν.τών καμηλοπαρδάλεων καί θά ύπάγω πρός βορράν.·.... 
Ή πρωτεύουσα τοΰ Τονάγια,'περί τής όποιας μάς ώμίλησεν 
ό Λοπέπ,ήδη δέν θά ήναε ίσως μακράν καί θά εύτρεπισθώ, 
όπως μάς κάμη καλήν υποδοχήν. Έπειτα, τότε έπιστρέφο- 
μεν είς τήν Γρικαλάνδην, ένθα ούδένα εχομεν πλέον νά φο- 
βηθώμεν έκ τών άθλιων έκείνων, οίτινες; καί οί τρεϊς, άπέθα- 
νον (ν τή άποστολή ταύτη !’

Ό νεαρός μηχανικός έσκέπτετο έπί· τής προτάσίως,ήν τφ 
εκαμεν ό άφωσιωμένος Κινέζος. Ένόει, ότι έάν ό Κάφρος 
ήδύνατο ν’ άνευρεθή, τοΰτο κυρίως θά συνέβαινεν είς τό μέ
ρος τοΰτο ,ίνθα τον είχον ίδει τήν προτεραίαν καί ένδιεφέροντο 
έν τοιαύτη περιπτώσει νά μή τήν, έγκαταλείψωσιν. Άφ’ έτέ
ρου δέ, άνάγκη μεγάλη παρίστατο νά έπανακτήσωσι νέαςπρο- 
μηθείας, άφοΰ αί ένεστώσαι ησαν ανεπαρκείς. Ό Κυπριανός 
άπεφάσισεν δθεν, καίτοι έν μεγάλη στενοχώρια, ν’ άποχω- 
ρισθή του Λΐ, καί συνεφώνησαν, όπως τον άναμένη‘είς τό 
μέρος εκείνο έπί τεσσαράκοντα όκτώ ώρας.Είς τεσσσαράκοντα 
όκτώ ώρας ό Κινέζος έπί τής ταχείας καμηλοπαρδάλιως ή- 
δύνα-’-ο νά διανύση καλόν δρόμον διά μέσου τής χώρας εκεί
νης καί νά έπιστρέψη εΐς τήν κατασκήνωσιν.·

Τούτου συμφωνηθέντος, ό Λϊ δέν ήθέλησεν ουδέ λεπτόν 
ν’ άπολέση" ώς πρός τό ζήτημα τής άναπαύσ,εως, ολίγον έ- 

I' μερίμνα. Έγνώριζε καλώς ν ’ άγρυπνή! Άπεχαιρίτισε λοιπόν 
1 τόν Κυπριανόν, άσπαζόμενο,ς τήν χεϊρά του, έλαβε τήν κα- 

μηλοπαρδαλίν του, έπήδησεν έπ’ αύτής 'καί ήφανίσθη έν τή 
νυκτί.

Πρώτην ήδη φοράν άπο τής έκ Βανδεργάατ-Κόπζ άνα- 
χωρήσεώς του ό Κυπριανός εύρέθη μόνος (ν πλήρει έρήμφ. 
ΉσθάνετΟ έαυτόν βαθέως τεθλιμμένων καί δέν ήδυνήθη ν α
ποτροπή, όταν περιιτυλίχθη εν τφ σκεπάσματί του,άπό τοΰ 
ν·’ μφιθή είς τά πενθιμώτερα προοιωνίσματα. Έρημος, σχε
δόν είς τό τέλος τών προμηθειών καί τροφών, τί θά έγίνετο 
εις τόν άγνωστον (κείνον τόπον, πλείστας εκατοντάδας λευ
γών άπομεμάκρυσμένου πάσης πεπολιτισμένης χώρας; Νά 
συλλάβη τόν Μ*τα*ίτ,τοΰτο  ήτο πλέον τύχη λίαν αμφίβολος. 
Ήδύνατο νά εύρεθή είς ήμισυ χιλιόμετρον άπ’ αύτοΰ, χω
ρίς νά έχη- καί τήν έλαχίστην ύποψίαν ! Ακριβώς ή άπο
στολή αΰτη ήτο θλιβερά καί δέν είχε χαρακτηρισθή ή ύπό 
συμβάντων τραγικών! Σχεδόν έκαστη έκατοντάς μιλίων έπί 
τά πρόσω, (στοίχισε τήν ζωήν ένός τών μελών αύτής! Έν 
ήδη μέλος άπέμενιν.... αύτός!... 'Ητο λοιπόν πεπρωμένον 
νά τελείωση άθλίως ώς οί άλλοι;

Τοιαΰται ήσαν αί θλιβεραί σκέψεις τοΰ Κυπριανού, όστις 
ίν τούτοις μετ' όλίγοί» άπεκοιμήθη. ·

Ή πρωινή δρόσος καί ή ανάπαυλα, ής άπήλαυσεν, προσ- 
έδωσαν αύτφ ένθαρρυντικωτέρας σκέψεις, ότε άφυπνίσθη. 
Άναμένών τήν επάνοδον τοϋ Κινέζου, άπεφάσιβε νά άναβή 
έπί τοΰ υψηλότερου γηλόφου, εις τούς πρόποδας τοΰ οποίου 
είχε σταματήσει. Θα ήδύνατο ούτω νά κατοπτεύση διά τοΰ 
βλέμματος μακρΟτίραν έκτασιν τής χώρας καί ίσως διά τών 
διοπτρών του νά άνακάλύψη ίχνος τι τι τοΰ Ματακίτ.Άλλ’ 
ίνα τοΰτο πράξη,καθίστατο απαραίτητον ν’ άποχωρισθή τής 
καμηλοπαρδάλεώς του, ούδείς δέ φυσιοδίφης μέχρι τοΰδε κα
τέταξε -τά τετράποδα ταΰτα ιίς τά άναρρ.ιχώμενα.

Ό Κυπριανός ήρξατο λοιπόν νά έκβάλλη τόν ρυτήρα,τόν
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τόσον «πιδεξίως ύπό τοΰ Λί κατασκευασθέντα. Είτα, τόν 
προσήρμοσεν ιϊί· τι δενδρον π«ρικυκλούμένον ύπό χλόης πα- 
χείας.καί πυκνής, άφήνων «ίς «κείνην μήκος άρκετόν, ινα δύ· 
ναται να βόσκη ίν άνέσει. Καί ζχτως, «αν προσθέβωμεν τό 
μήκος τοΰ λαιμού της «ίς τό τοΰ ρυτήρος, ή άκτίς της ένερ- 
γείας τοΰ χαρίεντος έκείνου ζώου δεν ητο καί πολύ εκτετα
μένη ;

Τών προπαρασκευών τούτων π«ρατωθ«ισών, ό Κυπριανός 
εθεσεν επ’-ώμου τό τυφέκιό? του, την χονβίρζα^ του επί τοΰ 
ετέρου ώμου καί άφοΰ άπεχαιρέτισε διά φιλικού κτυπήματος 
την καμηλοπάρδαλην του, ήρξατο την είς τό όρος άνάβασιν.

Ή άνάβασις αΰτη υπήρξε μακρά καί κοπιώδης. Όλην 
την ημέραν διήλθεν άναρριχώμενος απόκρημνους κατωφερείας, 
περιφερόμενος «ίς βράχους ή άκρωρείας άδιαβάτους, επανα- 
λαμβάνων πρός άνατολάς ή μεσημβρίαν απόπειραν, άνωφε- 
λώς έπιχειρηθεΐσαν πρός βορρϊίν ή δυσμάς.

Τήν νύκτα ό Κυπριανός ήτο ακόμη είς τό ήμισυ της κλι- 
τύος, καί ώφειλε τήν «πομένην νά άναλάβη τήν συνέχειαν 
τής άναβάσεως.

Άναχωρήσας πάλιν το λυκαυγές, άφοΰ ήσφαλίσθη βλέπων 
καλώς ότι ό Λϊ δεν είχεν . έπιστρέψει «ίς τήν κατασκήνωβεν, 
ϊφθασε τέλος κατά τάς ένδεκα τής πρωίας «ίς τήν κορυφήν 
τού «ρους.

Σκληρά απάτη τον άνέμενεν έκεϊ. Ό'ουρανός ήτο κεκα- 
λυμμένος έκ νεφών. Πυκνή ομίχλη έφηπλοΰτο επί τών κα
τωτέρων μερών. Μάτην ό Κυπριανός «πειράθη νά διαβή τήν 
όχθην, Όπως επισκόπηση τάς πλησίον κατωφερείας. "Ολος ό 
τόπος ήφανίσθη ύπό σωρείας άμορφων ατμών, προ τών ό
ποιων τά πάντα καθίσταντο δυσδιάκριτα.

Ό Κυπριανός ε’νέμενβ προσδοκών πάντοτε, ότι φέγγος θά 
έπήρχετο, όπως τφ άποδώση είς θέαν τούς εύριϊς ορίζοντας, 
πρός ούς ήλπιζε νά πορευθή· πλήν άνωφελώς. Έφ’ όσον ή 
ήμερά προύχώρει, τά νέφη έφαίνοντο πυκνούμενα,τής νυκτός 
δ’ έπελθούσης, δ καιρός έτράπη όριστικώς είς τήν βροχήν.

Ό νεαρός μηχανικός εύρέθη αίφνης έκπληκτος πρό τοΰ 
μονοτόνου έκείνου μετεωρολογικού φαινομένου, ακριβώς έπί 
τής κορυφής άπεγυμνωμένου οροπεδίου, όπερ ούδ’έν έφερε 
δένδρον, ούδέ λίθον τινα άπορρώγα, δυνάμενον νά χρησιμεύση 
ώς σκιά. Ούδέν, ή τό έδαφος φαλακρόν καί άπεξηραμένον, 

• καί πέριξ πανταχοΰ ή νυξ αύξανομένη καί συνοδευομένη ύπό 
λεπτοτάτης βροχής, ήτες ολίγον κάτ’ολίγον διεπέρα τά πάν
τα, κάλυμμα, ενδύματα καί εΐσεχώρει μέχρι τής έπιδερμίδος.

Ή περίστασις ήτο κρίσιμος καί πρό παντός ώφειλε νά τήν 
άποδεχθή. Νά πραγματοποίηση τήν άνάβασιν ύπό τοιαύτας 
περιστάσεις θά ήτο τρέλλα. Ό Κυπριανός έλαβεν οθεν την 
άπόφασιν νά βραχή μέχρις όστέων, ύπολογίζων ότι θά (στέ
γνωνε τήν επαύριον, μέ μίαν καλήν ./’ακάδα.

Τής πρώτης στιγμής τής συγκινήσεως παρελθβύσης,μέ τήν 
βροχήν έκείνην—ψυχρολουσίαν δροσιστικήν, άφανίσασαν τήν 
ξηρότητα τών παρελθουσών ήμερων — ό Κυπριανός ινα πα- 
ρηγορηθή διά τήν κακήν του τύχην, έσκέφθη ότι ούδέν είχε 
αΰτη τό δυσάρεστου· άλλά μία τών συνεπειών τούτων, έκ 
τών μάλλον δυσφορήτων, ήτο ότι ύπεχρεώθη νά δειπνήση 
όχι μόνον τραχέα εδώδιμα, άλλά καί κρύα. Ν’άνάψη πυ
ράν ή απλώς νά άνμφλέξη θειοκηρίδα τινα μέ τοιοΰτον και
ρόν, ούδέ νά τό σκεφθή ώφειλεν. Ήρκέσθη όθ«ν όπως άνοιξη 
κιβώτιόν τι έκ καρυκευμάτων, καί καταβροχθίση ταΰτα.

Μίαν ή δύο ώρας βραδύτερον, νεναρκωμένος έκτής βρό
χινης ύγρασίας, ό. νεαρός μηχανικός κατώρθωσι νά κοιμηθή 
μέ τήν κεφαλήν επί ογκώδους λίθου, κεκαλυμμένην μέ τήν 
άποστάζουσαν κουβέρταν του. Όταν, άμα τή ημέρα, έξύ- 
πνησεν, ητο πλέον θύμα φλέγοντος πυρετού.

Κατανοών ό Κυπριανός ότι άπώλετο, εάν επί πλέον ε'δέ- 
χετο παρομοίαν ψυχρολουσίαν—διότι ή βροχή δέν έπαυσε 
πίπτουσα όρμητικώς — κατέβαλλε προσπάθειαν τινα, ώρ- 
θώθη επί τών ποδών του, καί στηριχθβίς έπί τοΰ όπλου του, 
ώς επί ράβδου, ήρξατο νά κατέρχηται τό όρος.

Πώς εφθασεν «ίς τά κάτω ; τοΰτο, αύτός ούτος ήτο ήναγ- 
κασμένος νά τό είπη. Ότέ μέν κυλινδουμένος «πί τών ολι

σθηρών έκ τής βροχής κατωφεριιών, ότε δέ άφιέμενος^ νά- 
ολισθαίνη κατά μήκος τών καθύγρων βράχων, μιμωλωπισμέ· 
νος, πνευστιών, ψηλαφών, «ξηντλημένος εκ τοΰ πυρετού, κα
τόρθωνε νά συνεχίζη τόν δρόμον καί έφθασε περί τήν με
σημβρίαν «ίς τήν κατασκήνωσιν, ένθα «ιχεν άφήση τήν κα-· 
μηλοπάρδαλιν.

Τόζώον είχε φύγει, στενοχωρούμενονάναμφιβόλως έκτής 
ερημιάς καί ίσως πι«ζόμ«νον ύπό τής πείνης, διότι ή χλόη 
«ξετείνετο καθ’όλην τήν περιφέρειαν τοΰ κύκλου, ουΤινος ό- 
ρυτήρ αύτής «σχημάτιζε τήν άκτϊνα. Είχεν ή χλόη τελειώσει 
εκ τών επιθέσεων,άς εκαμνε διά τοΰ σχοινιού, όπερ τήν συνε- - 
κράτει,καί άφοΰ κατέφαγεταύτην,έπανέκτησε τήν ελευθερίαν.

Ό Κυπριανός θά ήσθάνετο ζωηρότερου τό νέον τοΰτο κτύ
πημα τής ειμαρμένης, άν μή κατήντα τοΰτο ώς τι κατά φύ
σιν. Άλλ’ ή ύπερβολεκή κόπωσις καί ή έξασθένισις δέν τφ- 
άφήκαν την πρός τοΰτο δύναμιν. Φθάσας, δέν ήδυνήθη ή νά 
ριφθή έπί τοΰ στεγανού γυλιού του, ον έύτυχώς έπανεΰρεν, 
ένεδύθη στεγανά ενδύματα, ειτα δέ, συντετριμμένος έπί τοϋ· 
καμάτου, κατεκλίθη ύπό τήν σκιάν άρτοδένδρου, σκιάζοντος. 
τήν κατασκήνωσιν.

(’Ακολουθεί)

Ο ΣΠΟΥΡΓΙΤΗΣ
(Κατά τΟν Ίβάν Τουργένιεφ)

Έπέστρεψον έκ τον κυνηγίον και διηνθννόμην 
πρός πάροδόν τινα τοΰ κήπον μον. Ό σκύλος μον 
έτρεχεν όμηρός. Αίφνης, σμικρΰνων τόν βηματισμόν 
τον, ήρξατο βαδίζων μετά προσοχής, ώς νά· ώσφράν- 
θη θήραμα.

ΙΙαρετήρονν κατά μήκος πρός τήν πάροδον, δτε 
βλέπω έπ' αντής νεογνόν σπουργίτην, μέ πράσινον 
ράμψος καί χνοϋν έν τή κεφαλή. Είχε πέσει άπό- 
τήν φωλεάντον, ώς έκ τοΰ άνεμον δστις έκίνειμετά 
σφοδρότατος τοΰς κλάδους τών δένδρων καί έκρα- 
τεϊτο έκτείνωι*  απελπιστικός τά μικρά τον πτερά, 
τά μόλις πτιλωθέντα.

Ό σκύλος μον τόν πλησιάζει μέ τοΰς μΰς τετα
μένους, δτε αίφνιδίως έκ γειτονικού δένδρου γέρων 
σπουργίτης πίπτει, ώς λίθσς, ακριβώς πρό τοΰ άνοι- 
κτοϋ στόματος τοΰ σκΰλον μου' καί δλως άσπαίρων 
καί κλαυθμηρώς γρυλλίζων, άπελπις πετά δίς πρός . 
τό πλατΰ έκεϊνο χάσμα, τό ώπλισμένον μέ όςεΐς 
όδόντας.

‘Εκρημνίσθη ίνα σώση τό·τεκνίον τον, προτάττων 
έαντόν ώςπροπνργιον τής κατ’ εκείνον προσβολής. 
Άλλά τό σώμα του τό μικρόν έτρεμεν έκ φρίκης' 
Α φωνή τον βραγχώδης καί άγρια έξέπνεεν... Έθυ- 
σίαζε τήν ΰπαρξίν τον 1

Οίον καταπληκτικόν, φοβερόν τέρας θά έφαίνετο 
ό σκύλος είς τά μάτια του! Καί δμως, δέν έμεινεν 
έπί τοΰ κλάδου, δστις ήτο τόσον ύφηλός, τόσον 
άσφαλής! Δύναμις ισχυρότερα, τής θελήσεώς τον 
τόν έκρήμνισεν.

Ό σκύλος έσταμάτησεν, όπισθοδρόμησεν.
Ή δυνατό τις νά εϊπη,δτι καί έκεΐνος ακόμη σννη- 

σθάνετο τήν ίσχνράν έκείνην δύναμιν.
Όλως σνγκεκινημένος, έσπενσα νά καλέσω τόν 

σκύλον μον καί άπεμακρννόμην κατειλημμένος άπό 
ειδός τι άγιον σεβασμού.

Ναί, μή γελάτε! ήτο άληθής σεβασμός έκεΐνος τόν 
όποιον Ασθανόμην ένώπιον τοΰ Λρωϊκον έκείνου 
πτηνού, ένώπιον τής όρμής, μεθ’ ής έξεδήλου τήν 
άγάπην τον.

Ή αγάπη, έσκέφθην τότε, είναι ίσχυροτέρα από- 
τόν θάνατον καί άπό τόν φόβον τοΰ θανάτου. Μόνον 
διά τής Αγάπης κινείται καί συντηρείται Α ζωή.

ΠΩΣ ΕΥΡΟΝ ΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΑ

Νυμφευόμενος σήμερον, ώς έχει ή κοινωνία, εις μέγα καί 
άναπόφευκτον κακόν έκτίθεσαι. Άν συζευχθής ώραίαν καί 
καλλιπάρειον, θά σέ έκμηδενίση άναμφιβόλως διά τών έρώ- 
των της· έάν άσχημον, καταναγκάζεσαι νά ήσαι φόλαζ ·δρα· 
πέτιδος τερατολογικοϋ μουσβίου, έν διαρκεί διατελών απογο
ητεύσει· έάν πτωχήν, θά σε καταστρέψη οΐκονομικώς' ίάν 
πλουσίαν, θά ύποτάσσεσαι δουλικός «ίς τάς ιδιοτροπίας της, 
αίτινες θά σε έξουσιάζουν καί θά σέ μηδ«νίζουν. ’Εάν άγα- 

'θήν, θά σέ καταστήση αυθάδη καί επιρρεπή «ις συζύγικάς 
απιστίας, κλονίζοντας «κ βάθρων τήν οικογενειακήν ειρήνην. 
Έάν κακήν καί δύστροπου, θά έπικρέμαται διηνεκώς ΰπερ- 

*θ«ν τής κ«φαλής σου τό Δαμόκλειον τής «ριδος καί καταλα
λιάς ξίφος, τότε δέ θά έννοήσης, ότι ή άληθής προίξ, ήν έ
λαβες είναι αί ύβρεις.Μακάριοι όθ«ν οί άσφαλιζοντ«ς «αυτοϊς 

-τήν ήσυχίαν τοΰ πνεύματος, διά τής ανεξαρτησίας άπό τοΰ 
«παχθεστάτου, ώς κατήντησε, τών ζυγών.... τοΰ.Γάμου.

Ή εύτυχία, ή χαρά πάσης γυναικός έγκειται «ίς τό νά 
«μπνίη έρωτα, άδιάφοραν άν αύτη είναι Ικανή νά αίσθανθή 

• τοιοΰτον, άδιάφορον άν ό άνήρ πάσχη καί θυσιάζηται χάριν 
αύτοΰ. Έάν ϊδη «τερον καί έμπνεύση έρωτα καί είς τόν 

•δεύτερον, γίνεται έτι πλέον εύτυχής. Τοΰτο λέγεται «φιλα- 
ρέσκεια», ήτις είναι διά τόν έρωτα,. ό,τι ό φόβος διά τήν 
έλπίδα. Δήμιος.

Οί γελοιωδέστατοι, οί ατυχέστατοι έρασταί είναι οί ρω- 
•μαντικοί, οί ποιητικοί. Νομίζοντες ότι διά τών στεναγμών, 
τών δακρύων καί τών μελοδραματικών παρακρούσεων θα 5υ- 
νηθώσι νά έλκύσωσι τήν καρδίαν τής γυναικός, τήν εύστρο- 
φωτέραν ανεμομύλου, ή νά κεντίσωσι τήν άγρίαν πολλάκις 
ευαισθησίαν των, φθίνουν, άλγοΰν, μελαγχολούν. Είναι 
αξιολύπητοι. Άγνοοΰσιν έντελώς τήν έμπειρικήν ψυχολογίαν 
τοΰ «ρωτος τής συγχρόνου γυναικός, τόν σφυγμόν του «ρω- 
τικοϋ πυρετού μέ τάς περιέργους καί άποτόμους αυξο
μειώσεις του. Σήμερον ή στρατηγική τοΰ έρωτος μετέβαλλε 
κανόνας. Διά τών αφελών γελώτων, τών «ύφυολογιών, τών 
ελαφρών άλλά χαριέντων άκκισμών κατακτώνται καί έκπορ- 
θουνται αί ψυχραιμόταται, αί άπροσιτόταταικαρδίαι.Παρήλ- 
θον οί χρόνος τής βλακώδους βασιλείας τοΰ έρωτος. Όλα 
παρέρχονται εΐς τόν κόσμον αύτόν, οί θρόνοι, αί κατακτή
σεις, € συρμός καί... αί έρωτικαί στοναχαί!

Ποίησις καί γυνή έπλάσθησαν τήν αύτήν ώραν.

•ΗΗ·
Ό μεγαλείτερος εχθρός τής γυναικός είναι... ή γυνή«

Ή πρός ημάς τούς άνδρας συμπάθεια τής γυναικός ήρτη- 
ται αυνηθέστατα εκ τής έκτιμήσεως,ήν τή διαδηλοΰμεν. Δια 
νά σάς προσέξη καί ίσως — είναι τοΰτο τό άκρον άωτον τοΰ 
ήρωϊσμοΰ της — σάς άγαπήση, άρκεΐ νά τή εϊπητε ότι είναι 
ώραία, θελκτική. Ή εύτυχία σας εσται έξησφαλισμένη !

+♦*·
Έν τούτοις, οσάκις συναντηθώ πρός γυναίκα, αισθάνομαι 

•μίσος καί άπέχθειαν πρός αύτήν· οσάκις όμως ακούσω αί
φνης τόν θροΰν τής έσθήτος της, μέ καταλαμβάνει σύσσωμον 
ήδυπαθε'ς τι ήλεκτροερωτικόν ρεύμα τό οποίον δέν δύναμαι νά 
-εξηγήσω.

"Ω! γυνή, γυνή! πόσον εύκόλως χάνω τόν μίτον τοΰ 
■πρός σέ μίσους μου ! . . .

Μισογύνης

ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ

Κυρία τις έτεκε ,τέκνον.
— Μαμμά τή λέγει, τό τετραετές θυγάτριόν της, ό θεός 

σοΰ τό εδωκε;
— Ναί, παιδί μ.ου....
— Ά ! ναί ξίύρω, έπανέλαβε τό θυγάτριόν, ό θεός σοΰ 

τά δίδει καί ό παππάς σοΰ τά παίρνει.
Εικών!....

— Γιάννη, ξέρεες πώς νά μνημονεύης τήν γυναϊκά σου 
άμα άποθάνη ;

— Ναί, ή (ΐάκαξίΐτιοσα, ή έύλογημένη....
— Όχι? κουτέ, έτσι;
— Αμ πώς ·,
— Νά ή πολυδαρμένη, ή κακότυχη....
— Γιατί;
— Γιά νά μήν ποθάνης σύ πρώτος;
— Καλά λες, Κώστα!....

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΑΙΓΝΙΑ

Η ΜΑΓΟΖ ΠΥΘΙΑ

Γράψατε ποικίλας ερωτήσεις μετά τής συνήθους μελάνης 
έπί διαφόρων τεμαχίων χάρτου, κάτωθι δέ έκάστης τούτων 
χαράξατε Ομοίως διά τοΰ χυμοΰ τοΰ λεμονιού ή κρομμύου 
διαφόρους απαντήσεις, άς ή ύμετέρα φαντασία καί ιδιοφυία 
ήθελε γεννήσει. .Βεβαίως αί τελευταϊαι αύται είσίν εντελώς 
άόρατοι. Τότε δώσατε τά τεμάχια ταΰτα τοΰ χάρτου είς 
τούς φίλους σας νά «κλέξωσιν, καί ούτοι φυσικώς θά λάβωσιν 
έκαστος μεταξύ τών ερωτήσεων τήν μάλλον ενδιαφέρουσαν 
αύτ$· σείς δέ μετά ταΰτα λαμβάνετε τόν χάρτην, ον πλη
σιάζετε «ίς άνημμε'νον κηροπήγιον ή θέτετε εντός μεταλλικού 
κυτίου, ούτινοςή βάσις νά ηναι θερμασμένη, καί άμέσως, ώς 
έκ μαγείας, θ’ άναφανή ή άπάντησις πρός μεγίστην έκπλη- 
ξιν τοΰ ένδιαφιρομένου.

METPHSIS ΥΨΟΜ

Ή έμμεσος καταμέτρησις οίουδήποτε ύψηλοΰ αντικειμένου, 
ώς λ.χ. δένδρου, φίκίας, πύργου κ.τ.λ. δύναται νά γίνη χω
ρίς νά άναβή τις έπ’ αύτοΰ, δι’ ιδιαιτέρων εργαλείων άλλά 
καί άνευ τούτων δυνάμεθα νά μετρήσωμεν τό ύψος δι ’ ά- 
πλουστάτων μεθόδων, τάς οποίας άμέσως κατωτέρω παρα- 
θέτομεν.

Ιον) 'Ύψος άντεκεεμ-ένων, ών ή βάβες εεναε 
προβετή.

α') Διά ζης Οχιάς. Έστω οικία τις π. χ. ΑΒ, τής οποίας 
ή σκιά έπί οριζοντίου εδάφους φθάνει μέχρι σημείου τίνος Γ. 
Πρός εύρεσιγ τοΰ ύψους ΑΒ, στήνομεν εύθείαν τινα ράβδον 
αβ καθέτως1 έπί τοΰ αύτοΰ οριζοντίου εδάφους. Ή ράβδος 
θά σχηματίση σκιάν τινα, τής οποίας τό μήκος έστω βγ. Τά 
ούτω σχηματισθέντα ορθογώνια τρίγωνα αβγ καί ΑΒΓ προ
φανώς είναι όμοια' άρα:

ΒΓ
ΑΒ : αβ : : ΒΓ ·. βγ καί ΑΒ^αβχ^ 

. , ® Υ"Ητοι διά νά «ΰρωμεν τό ύψος άρκεϊ νά πολλαπλασιάσω- 
μεν το μήκος τής ράβδου έπί τό μήκος τής σκιάς τοΰ μετρη- 
θησομένου αντικειμένου, τό δέ γινόμενον διαιρέσωμεν διά τοΰ 
μήκους τής σκιάς τής ράβδου.

S') Δι' άχοπίωκ^. Κατά την μέθοδον ταύτην ίνα μετρή- 
σωμεν τό ύψος αντικειμένου τίνος -π. χ. δένδρου, στήνομεν 
καθέτως ε’πί τοΰ αύτοΰ οριζοντίου εδάφους έπί τοΰ όποιου εύ-

1 Τούτο χατωρθού|χ«ν κρατδντειτήν ράίίον διά τής χβιρδς τού άκρου
«ύτί,ς, ούτως ωο« αύτη νά «ρέμάται.

2 Τά άχίντια ,ίναι ράβδοι εύθεΤαι τάς δποίας ρ.«ταχιψ£ζοντ«ι έν τξ Χω- 
ρομετρί?.
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ρίσχεται χαί το δένδρον δυο άκόντια α χαί β, έπί τής αύτής 
μετά τοΰ δένδρου ευθείας (σχ. 2). ,

Άπό τοΰ άκρου τής πρώτης ράβδου α σχοπεύομεν τήν κο·

(Σχ· <)· : ■
ρυφην τβΰ δένδρου Γ χαί την βάσιν αΰτόΰ Δ, χαί ση[*ειοΰ-  
|*ιν  επί της δευτέρας ράβδου β τά σημεία δ χαί γ, δθεν διέρ
χονται αί σκοπευτικαί γραμμαί αΓ χαί αΔ.

9 ’Εν τή Δασονομία καταμέτρησιν τοΰ Οφους τδν δένδρων μεταχει
ρίζονται ιδιαίτερον έργαλεΐον, δενδρόμετρον καθούμενον, τό όποιον βα
σίζεται έπί τής όμοιότητος τών τριγώνων.

Τά'ούτω σχηματισθέντα τρίγωνα αγδ χαί αΓΔ ειναίθ- 
μοια. Έάν ηδη νοησωμεν την εΰθεϊαν αΒ παράλληλον τη 
ΕΔ, το [Λερός αυτής αο πρός την δλην αΒ θά ίχη την αύτην 

I
προφθάνωσι χαί ούτοι ν’ άποστέλλωσι τάς λύσεις χαί παύσωσι τά. 
δίκαια παράπονα αύτών. Πλήν ποιουμεν τοϊς πίσι γνωστόν, δτι 
οίον ν’ άποστέλλωσι τάς λύσεις επί επιστολικών δελταρίων γεγραμ- 
μένας καί ούχί έν έπιστολαις, διότι οδτω χαί οΐχονομιχώτερον δι*  
αυιους είναι χαί εύχολώτερον δι’ ήμϊς είς τήν ταξινόμησιν τών*  
λύσεων, άποφεύγοντις έν ταύτφ ματαίας χρονοτριβάς.

Πρός δέ γνωστοπριοϋμεν, οτι θά δημοσιεύωμιν έκάστοτε καί ποι
κίλας τερπνάς διδακτικός ερωτήσεις, ών τάς απαντήσεις β’ άμοί- 
βωμεν δι’ άναλόγων δώρων.

71 Ερωτήσεις
1. Jloior χωρίον τής Άττιχηι; σχηματίζιται όι' Μς σντόόομον. 

χαι Ινοςεπιθότον;
2. ΤΙ πραγμα αχαζ βΑΐπιι πς;
3. Hoia ητο ή περιφημότατη ποιήτρια τών αρχαίων;
4. Ποία βασίΛισσα της Κύπρον άνα-Ινσασα χαόχον οισηάθτν er- 

τίς αυτοί? χαι χαττχάη;
•5. Διατι ή σο2ηνη τιναι τόσον ύχρά;

73 Αίνιγμα
ΜίΛος iott τό πρώτον μον της μονοικής βτβαίως, 
Και εντομον τό δεύτερον παρίσταται ταχύως. 
*Ar δε τά. δύο μέρη ρου εΐς ύροΰ άθροίσης, 
ΠόΛιν τινά ίΛΛηνιχην Λαρπράν θά οχηρατίσης.

73 ΖύνΟεβις
. Διά τών γραμμάτων τών κάτωθι έξ λέξεων νά σχηματισθ^ ρητόν- 
τι τής Άγιας Γραφής.

Άγαν—Τότε—Μυς—θϋρα—ίΐοϋς—Έχω.
Εΐς τδν λύτην τριών τουλάχιστον έκ τών άνωτέρω αινιγμάτων 

καί ερωτήσεων δοθήσεται άνάλογον δώρον.

(Σχ.2).' - ·

. αναλογίαν, τήν όποιαν έγουσι καί αί πλευραί τοΰ τριγώνου 
αγδ πρός τάς πλευράς τοΰ αΓΔ.

Έκ τή$ άνωτέρω όμοιότή?ος έχομεν :

ΔΓ: αΒ:: δγί αο καί ΔΓ=αΒχ—-
Λ0·

Ώστε ίνα εύρωμεν τό ύψος ΔΓ πρέπει νά πολλαπλασιά- 
βωμεν τήν άπόσταβιν αΒ, ήτοι τήν ΕΔ έπί τήν. δγ, τό δέ 
γινόμενον νά διαιρέσωμιν διά τής αο, δηλαδή διά τής ορι
ζοντίου άποστάβεως τών δύο ράβδων.2

(Είς τό προσεχές φύλλον περί τοΰ ύψους τών απροσίτων 
αντικειμένων).

Α Γ. Κ.
τελειόφοιτος τής έν Θεσσαλία Γεωργικής Σχολής

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ

Άπό σήμερον, αί λύσεις τών αινιγμάτων πρός ευκολίαν χαί τών 
εν τψ-έξωτεριχώ διαμενόντων συνδρομητών μας, θά δημοσιεύωνται 
ούχί πλέον κατά δεκαπενθημερίαν, άλλά χατά είχοσαήμερον, δπως

ΔΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝ ΤΩι 14φ ΦΪΛΛΩι ΑΙΝΙΓΜΑΤΩΝ
65. Άμφι — Τρίτη = Αμφιτρίτη. Έλυσαν αύτδ ό έκ Πειραιώς 

κ. Σπ. Μαχρής, ό έκ Σκύρου Δέξιππος, χαί δ εκ Καρδίτζης κ. Ν- 
Παντελάχης.

6.6. Τύ ψηφίον ε'.= 8 I
ΤΟ ψηφίον ί'. =: ΙΟ ί = ΕΪς
Τά ψηφίον σ'. = 200 j

Έλυσεν αύτδ ό έκ Καρδίτσης κ. Νιχ. Παντελάχης.
67. Τό ψηφίονΗ. "Ελυσαν αύτό δ έκ Πειραιώς κ. Σπ. Μαχρής, 

δ έκ Σκύρου κ. Δέξιππος, χαί ό έξ ’Αθηνών χ. Θ. Παπαδόπουλος.

Σημ. Τά ύπ’ άριθ. 62 χαί 63 αινίγματα ΆετΟς καί Κέα έλυσεν 
δμοίως ή έκ Ρόδου Κυρία ’Αγλαΐα Μαλλιαράχη.

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ ΤΗΣ “ΦΪΣΕΩΣ,,

Ν. Λ. Τσάγεσι- Αριθμός 14 σας εστάλη, πλήν έβράδυνεν ή έκοοσίςτου 
ένέχεν απουσίας τής Διευθύνσεως.—Λ.'Χ. Σΰρον. Ούχί, σας άποστέλλε- 
ται ταχτικώτατα, άλλά φαίνεται περιπίπτει εΐς άλλοτρίας χείρας.— Ν.Κ.Θ. 
SOpov. Έλάβομεν συνδρομήν σας χαί σάς ένεγράψαμεν. Άπόδειξιν απεστεί·- 
λαμεν σύν παρελθόντι φύλλιρ. Εύχαριστοϊμεν.—A. Ρ. "Αρταν. ’Επιστολή 
έλήφθη. Άπηντήσαμεν ύμίν ταχυδρομιχ'ίϋς καί σάς απεστείλαμιν εικόνα 
όμοΰ. Ενεργήσατε γραφόμενα. — Δ. Κ. Μ. Πάτρας. Δελτάριον έλήφθη. 
Άπηντήσαμεν αυθημερόν. — X. Δ. X. Πάτρας. 15ον φύλλον σας άπε- 
στάλη προχθές. Άν είσέτι χαθνστερεϊται, ειδοποιήσατε άποστείλωμεν έτερον. 
— Λ. Α. Λ. Άργοστόλιον. "Εχει καλώς. Ζητούμενου 4ον φύλλον άπε- 
στάλη όμΐν ,έκ νέου. —I. Μ. Βραΐλα. Ζητούμενα φύλλα σάς άπεστάλησαν 
προχθές. —Ά. Β. Βραΐλα. Δελτάριονέλήφθη. θά σάς άπαντήσωμεν προσε
χώς.—Σ. X. Ρουχταούκιαν. Συνεστημένη μετά εσωκλείστων έλήφθησαν 
ασφαλώς, καί εΰχαριστοΰμεν πολύ. Θά σας γράψωμεν έκτενώς περί όλων. 
Ήσυχε’τι — Κ. Α. Ναύπακτον. Άναμένομεν άπάντησιν καί χρήματα. 
’Ελάβατε ήμεροδείκτην; —Γ. Π. ©ήραν. Δελτάριον έλήφθη. Εύχαριστοΰ- 
μεν. ’Εγράψαμιν. —X. Κ. ’Ελευσίνα. Ζητούμενα φύλλα σάς άπεστείλα- 
μεν. “Εχετε δίκαιον διά ταχυδρομικός αταξίας. ’Εχάμαμεν παρατηρήσεις, 
ϊχετέμας ένημέρους. —Π. Μ. Κύπρον. ’Επιστολή έλήφθη. Σάς άπηντή- 
σαμεν. —Π. Κ. Καρδίτζαν. 'Επιστολή μέ δείγμα έλήφθη. Φροντίσωμεν. 
Φύλλα 14ον καί 15ον έστάλησαν ΰμίν. Βραδύτης καί καθυστέρησις ένός φύλ
λου προήλθεν έξ απουσίας Διευθύνσεως εις Σύρον. ’Αποδείξεις έστάλησαν 
ίτμίν. —X. Δ. X. Πάτρας. 14ον φύλλον σας άπεστάλη π. Δευτέραν. Έν 

τούτοις εΐδοποιήσατέ μας έν έναντίφπεριπτώσει. — Α.Π. Βραΐλα. ’Επιστολή-, 
έλήφθη, ϊχει χαλώς.— Δ Τ. "Ασσον. ’Επιστολή χαι χρήματα έλήφθησαν. 
Σάς γράφομεν. —X. Π. Χαλκίδα. Συνδρομή σας έλήφθη,. Άπόδειξιν λαμ
βάνετε ταχυδρομιχώς. Φύλλα σάς άπεστάλησαν.

εκ tor τγπογρλφβιοτ πλγλικβγα λεπνη


