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ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ο Ε'
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ

Βαρύ άγει πένθος Α ’Ορθόδοξος
• κλησία έπί τη αίωνία άναπαύσει- «

ΆναΤολικη Έκ
του ύπερτάτου

πνευματικού αύ- . 
τής πατρός, τοΰ 
πανσεβάστουκαίύ- 
περτίμου τής Κων
σταντινουπόλεως, 

Οικουμενικού Πα- 
τριάρχου ■ Διονυ
σίου. τοΰ Ε', έξ Ά- 
δριανουπόλεως, 

συμβάση τη 13 
Αύγουστου έν τή 
•έδρα αύτοΰ.

Ό αείμνηστος 
Διονύσιος ήν 67 
ετών. Μαθητεύσας 
έν τή Ιερατική τής 
Χάλκης σχολμ, τή. 
έκθρεψάση τούς 
πλείστους καί έπι- 
φανεστάτους μετέ- 
πειτα ίεράρχας, έ- 
γένετο τό πρώτον. 
Μέγας πρωτοσύγ- S 
γελος τών Πατρι- | 
αρχείων,ένω άξιώ- | 
μάτι ούτω διεκρί
ση, ώστε ή έποχή 
αύτοΰ έστάι άνε- 
πίληστος. Τώ 1858 ,
προεχειρίσθη είς

Μητροπολίτην 
Κρήτης, δθεν με- 
τεκλήθη ειτα είς 
Διδυμότειχον.άνα- 
δειχθείςδέ κατόπιν 
Μητροπολίτης Ά- 
δριανσυπόλεως δι- 
ετέλεσεν ώς τοιοΰτος μέχρι τοΰ έτους 1880. Μετατε
θείς είς Νίκαιαν, τώ 1886 έπανήλθεν αύθις εΐς Ά- 
δριανούπολιν, έως ού τή. 23 Ίάνουαρίου 1887 έξε- 
•λέγη Οικουμενικός Πατριάρχης. , -

Διονύσιος ό Ε' ύπήρξεν αείποτε εύθαρσής ύπέρ- ; 
•μαχος τών δικαίων τής Εκκλησίας καί τού Γένους.'

Οικουμενικός Πατριάρχης Κων/πόλεωςΔιονύσιος Ε

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
Παρακαλοΰνται δάοι τών Κυρίων ξννοροριη- 

τών £*ας  εκ τε τοΰ εσωτερικού καί εξωτερικού 
δέν απέστειί-αν έτι τήν συνδρομήν των τού 
δευτέρου έτους, νά έμβάσωΰιν ημϊν ταύτην, 
δ«ως αηοάτείλωμεν αντοϊς τάς σχετικάς απο
δείξεις. Η Διευθγνςις

Ή πολιτεία αύτοΰ κατά τε τφ 1879 δτε έπάλαισε 
σθεναρώς κατά τών ύπερφιάλων αξιώσεων τών Βουλ
γάρων, παντοίας ύποστάς καί θηριώδεις κακώσεις 
ύπό τού'Βουλγαρικού όχλου, ώς καί έπ’έσχάτων 
κατά τήν παραχώρησιν τών βερατίων,δτε πάλιν άν- · 
δρικήν αντέταξε θέλησιν, ύπήρξεν έλληνικωτάτη.

Ή κηδεία έγένε- 
το τη 15μ Αύγού- 
■στου μεγαλοπρε- 

Γ πεστάτη. Ό Σουλ- 
. τάνος, οί ύπουργοί 
καί οί πρεσδεύταί 
τώνμή όρθοδόξων 
Δυνάμεων, άντε- 
προσωπεύοντο. Ή 
πομπή έγένετο κα
τά τό έκδοθέν ύπό 
τών Πατριαρχείων 
πρόγραμμα έν σχε
τική τάξει. Πλή
θος άπειρον παρα
κολουθεί έν σεδα- 
■σμώ, στρατός δέ 
απέδωσε τάς νενο- 
μισμένας τιμάς. Ό 
νεκρός έ^έρετο έπί 
έδρας ύπό 24 ιε
ρέων έν λευκή άμ- 
ψιέσει, έτάφηδέ είς 
τόν ναόν τής Ζωο- 
δόχου Πηγής έν 
Βαλουκλή, όπου 
άπό τίνος θάπτον
ται οί Οικουμενικοί 
Πατριάρχαι.

Πλεΐσται ύπήρ- 
ξαν αί ενδείξεις 
πένθους έπί τφ 
θανάτφ τού σεβα
στού Πρωθιεράρ
χου, δστις άγήρω 
καταλείπειμνήμην 
άνδρός νουνεχούς

κάί ύπό πατριωτικών αισθημάτων έμφορουμένου. , , 
Έν τφ ένταΰθα δέ Μήτροπολιτικώ ναφ τήνπαρελ- 

θοΰσαν Κυριακήν, εύσεβές έτελέσθή μνημόσυνο*·  
ύπέρ τής μακαρ.ίας τοΰ αειμνήστου ψυχής.

Σίμ.
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ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΝ

τρεις ςπουααπι αχακααυψβις

. Ή φυσική φωτογραφία.— Ό τοΛμηροε drrtitovc Μοιπόρβς. 
—.01 πίϋηχοι το£Γ Τιβεθ.

κύριος ούτος εύρέθη εκεί; Πώς διήλθε τόν Ωκεανόν άφ' ένός, άνήλ· 
θε τόν Σηκουάναν άφ’ έτέρου καί μετά τοΰτο έπήδησεν απο λίμνης 
είς λίμνην; Μετά πολλάς αναζητήσεις καί έρεύνας ό κ. Ριχάρδος 
άνεκαλυψεν, δτι τό μικρόν τούτο ζώον καταγόμενου έκ τής κοιλάδος 
τοΰ Μισισσιπή. άφικετο είς τάς λίμνας τής Βουλόνής δια μέσου υπο
γείων διαθρεπτικώ» διωρύγων χαί άεοίων ρευμάτων, ακολουθούν ότε. 
μεν τό ένστικτο» τής διατηρησεώς του, ότέ δέ μεταφιρόμενον ύπό τής 
;υ<ική< φοράς τούτων, δίκην πτίλου, άπό άχτής είς άχτήν χαί άπό 

ίμνης είς λίμνην. Ούτως άνεχαλύφθη, 8τι τό τυφλόν τοΰτο ζώον, 
τό πρώτον έχσφενδονισθέν ύπό σφοδρού άτμοσφαιρικοΰ άέρος άνά 
τόν Ωκεανόν καί καταληφθέν ύπό ισχυρού θαλασσίου ρεύματος,πα- 
ρεσύρθη είς Εύρώπην, ένθα διά τοΰ Σηκουάνα ήκολούθησε τήν υ
πόγειον ύδατίνην σήραγγα, ήτις διατρέφει τάς λίμνας τοΰ παρισια- 
νοΰ άλσους. Ιίλήν ήδη γεννάται τό ζήτημα, πώς ό ατρόμητος ούτος 
ταξειδιώτης ζή, τό γε νυν έχον, έν τοΐς γλυκέσιν ΰδασιν, άφοΰ μό
νον έν τώ άλμυρώ ΰδατι είναι ή κατοικία- του καί έδει πρό πολλοΰ 
νά μή ύπάρχη;Ό κ. Ριχάρδος παρέδωκεν αύτόν διά τά περαιτέρω 
τοΐς χχ. Μίλν-Έδουάρδ»υ (Milne Edwards), πατρί χαί υΐφ, τοΐς 
οστραχοφίλοις, αφοΰ ωνόμασεν αύτό Bradya Edwardsi.

01 ΠΙθΠΚΟΙ ΤΟΥ Τ1ΒΕ0
Ή περιτργοτάτη δμως τών τριών ανακαλύψεων, άς ύπεσχέθημεν 

έν άρχή τού κεφαλαίου μας ν’ άνακοινώσίυμεν τοΐς ήμετεροις άνα · 
γνώσταις. είναι ή ακόλουθος, ήτις θίγει προσωπιχώς τήν ήμετέραν· 
φυλήν. Είναι δέ περιεργοτάιη καί άξια μεγίστου ένοιαφέροντος, δι
ότι ύπό τή» άπλήν αύτής φάσιν γέννα ζητήματα χαί ανατρέπει 
θεωρίας, τέως άναμφισβητήτους παρά πολλών θεωρουμένας.

Περισπούδαστος έγενετο πρό μηνός αναχοίνωσις τή εν ΙΙτρισίοις 
Έταιρείμ τών Γεωγράφων άπό μέρους τοΰ κ. Μπουβχλώ (Bouvalot): 
τοΰ συνοδεύσαννος εσχάτως νέον τινά πρίγχηπα τής Όςλεχνης ανά 
τήν χεντριΰαν ’Ασίαν, χαί έπιβεβαιώσαντος, ότι έπί τών κορυφών 
τοΰ όρους Τιίεθ, ήτσι είς ύψος 5,500 μέτρων ύπεράνω τής επιφά
νειας τής θαλάσσης, ύπάρχουσι πίθηκοι.

Πίθηκοι I Ζητημα, προξενούν ΐλαρότητα καί τό όποιον έν άλλη, 
προγίνεστέρ? έποχή θά έχίνει απλώς μειδιάματα καί θά πα- 
ρήρχετο ϊ«ως —δυστυχώς άφεύκτως—άνευ επιστημονικού, ίστο- 
ρϊχοΰ ή γεωγραφικού ενδιαφέροντος.Οΰχ ούτως δμως έχει τό πςάγμα 
χαί έν τή συγχρόνω έποχή μας, οτε οί πολυπληθείς φυσιοδίφαι μέ 
ανοικτόν τό στόμα συλλαμδάνουσιν αυθωρεί πάσαν άνχκαλυψιν, ήν 
διϋλιζουν μετά προσοχής έν τώ στομάχω των.

Πίθηκοι έν μεσώ τών πάγων; ένώ χποχλειστιχώς ουτοι ένδιαι- 
τώνται έν τοΐς θερμοΐς κλίμασι! τοΰτο είναι περίεργον, άκατανό- 
ητον, θαύμα ! χναφωνυΰσι πάντες μιμ φωνή.

Καί όντως τό γεγονός τοΰτο ένέχει μεγάλας χαί σοβιροτάτας, ώς 
θά ίδωμεν, συνέπειας, διότι θ’ άποχαλύψη εις τόύς σοφούς μας μεγα 
τι νέον καί θ’ άνακινήση ζήτημά τι, τέως χαθεύ’δον.

Πολλοί τών άνθρωπολόγων χαθώρισαν τήν κοίτην τοΰ ανθρωπί
νου γένους εις τήν ’Ασίαν καί δή ακριβώς είς τό Τιδεθ. Εχει, χατ*  
αύτούς, χατώκησαν οΐ πρώτοι γονείς μας καί έκεϊθεν οί απόγονοι 
των άπήλθο» διασπαοέντες άνά τήν γήν. Ώστε τινές τών σοφών 
τούτων διατείνονται ήδη, δη ή καταγωγή μας ανάγεται είς τούς πι
θήκους, δτι είμεθα τετελειοποιημένοι τοιοΰτοι, on ό Ά?-άμ είχε 
τέσσαρας -χεΐρας και σώμα τριχωτόν, καί ότι ή Ευα ήτο απλούς θη
λυκός πίθηκος.

Καί έγένοντο πιστευτοί!
Έν τούτοιξ όμως ή άνακάλυψις τοΰ Μποδαλώ, όσον ασήμαντος 

καί άν φαίνηται είς πολλούς, θ’ άναχινήση ζωηρώς τήν παλαιάν· 
ταύτην έριδα κχί οί δαρβινιοταί θά χαρώσι πολύ οιά τοΰτο.

Έάν ύπάρχωσι πίθηκοι είς τό 'Γιβεθ, είμεθα τέκνα των β.δαίως^ 
άναφωνοΰσιν ήδη, καί ούδείς θά τολμησή πλέον ν αντείπν,!

Καί τρίδουσι τάς χεΐραε έκ χαράς οί δαρβινισταί
Άλλ’ είναι ποτέ δυνατόν τοΰτο; πρός ©εοΰ! 0 άνθρωπος νά χα- 

τάγηται άπό πιθήκων; πώς καί διατί ; 'Επειδή έχουσι ποιάν,τινα. 
ομοιότητα; 'Οποία απάτη! ’Επειδή άνεκαλύφθησαν πίθηιοί εις τό 
Τ’δέθ, έξ ού οί πρώτοι" άνθρωποι κατάγονται! 'Οποία ειρωνειαΓ 

"’’□επιστήμη! έξίγαγον ήμάς τής απάτη;! ’Αλλά καί αήπως αυτή 
δέν έχει ισχυρισμούς άδιαφιλονεικήτους ; Έν πρώτοι:,0 πίθηκος εχει 
τέ-σαρας χειοας, ένώ ό άνθρωπος εχει δύο, δπερ είναι τό κεφαλαι
ώδες, εκτός δέ τούτου πολλοί τών προγόνων μας τούτων έχουσιν ου
ράν, ής τελείως στερούμίθα. 'Ο εγκέφαλος αυτών, ώς ό Gratiolet 
τό άπέδειξτν, εχει σχήμα έντελδς αντίθετον τοΰ ίδικοΰ μας, καί ως 
εκ τής κατασκευής τοϋ λάρυγγός των είναι χαταδεδ>κχσι*ενοι  ύπό 
τής φύσεως ούδέποτε νά δύνανται νά βμιλώσιν. Είναι δέ τοσουτιρ 
διάφορος ή κατασκευή του πιθήκου άφ’ ήμών, ώστε οτοι έπειρά·· 
θησαν νά βαπτίσωσιν αυτόν ώς πρόγονόν μας. ήνχγκάσθησαν νά. 
φαντχσθώσι διάμεσόν τι ον, δπερ έχάλεσαν <far9p<ano^i9tixorj} και 
τό όποιον ουδέποτε ύπήρξεν. ή έν τή φαντασίμ αυτών.

Κατά συνέπειαν ήμεΐς φρονοΰμεν, δη άνθρωπι: έγίννήθηαεν,άν
θρωποι είμεθα καί άνθρωποι έσόμεθα πάντοτε, δηλαδή ζώχ μεν υπό- 
άνατομιχήν έποψιν, άν θέλητε, υλικήν έπί τό κυριολεκτικότερου, 
άλλ' ύπό τήν έποψιν τήν διανοητικήν άποτελοΰμεν όντα εν τώ χό- 
σμω δλως ίδια, πεπροιχισμένα ύπό μεγαλείου καί χσλιότητος εν- 
ταυτφ, όντα μικροσχοπικά καί μηδαμινά μέν απέναντι τοΰ συνολου- 

Π ΦΥΣΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
Έ» έκ τών καταπληκτικών άντιχειμένων τής συγχρόνου εποχής 

μας κατέστη άναννρκήτως χαι ή επιστήμη. 'Οσάκις ρίπτομεν τό 
|λέμμα «π’ αύτής, αδύνατον νά μή ίδωμεν έν οίφ^ήποτε σημείω, 

• εν οιψδήποτε διαχλαδιαμω, νέαν πρόοδον, νέαν άνακάλυψίν, νέον 
θαύμα. ‘Ο ηλεκτρισμός, ή ιατρική, ή φωτογραφία, ή χημεία, ή μη - 

. χανιχή.χτλ. όποιας προόδους δέν έκαμαν μέχρι τοϋδί χαί οποίας έκ- 
πλήξεις δέν μίς ίπιφυλάττουβιν έτι;

*Ηδη δέ τί αγγέλλεται ήμΐν; δτι ή φωτογραφία έποιήσατο μέγα 
άλμα ίπί τά πρόσω διά σπουδαίας τινός άνακαλύψεώς, ήτις όφεί-. 
λεται είς τόν χ. Λίπμαν (Lippman), δστις άνεχοίνωσε ταύτην εσχά
τως έπισήμως είς τήν Ακαδημίαν τών ’Επιστημών.Πρόκειται περί 
τής φυσικής έγχρωμου φωτογραφίας, ής τό μυστήριον ήγνοεΐτο μέ- 
χρις έσχάτων.Διά τής νέας ταύτης ανακαλύψ-ως ή φωτογραφία κα
τακτά τελείως τήν φυσικήν. Μάλιστα πληρέστατα. Τοΰ λοιπού αί 
μητέρες μας θά φερωσι τό φυσιχόν χρώμα τής κόμης των, τά τέκνα 
μας τας ροδίνας αύτών παρειάς, αί χαρίεσσαι νμών γυναίκες και 
θυγατέρες τά έγχρωμα αύτών ενδύματα, καί τέλος ή φύσις ολη τά 
φυσικά αύτής ενδύματα. Τί ωραιότερου του νά βλέπη τις έν τινι 
συλλογή λευκώματος τά πεφιλημένα ταΰτα όντα εν τή συνήθει αυ
τών άμφιεσει, καί τήν περιβάλλουσαν ημάς γήν μέ τήν πρασίνην 
αύτής περιδυλήν; αντί τής μελανής και μονοτόνου αύτών ε.δυιχα- 
σίας,δι' ής μέχρι τοΰδε παρεδιδεν ήμΐν ταΰτα ή τέως φωτογραφική 
τέχνη;Τεεελεσται, τό σκότος ύπεχώρησε πλέον πρό του φωτός, καί 
ή νέα αΰτη άνακάλυψις, το νέον τοΰτο θαΰυ-α οφείλεται είς αύτόν 
τόν ήκιον. Δια τοΰ ήλιου λοιπόν καί διά τής έπινοήσεως του κ. 
Λίπμαν ίπειευχθη ή αντιγραφή φωτογραφκώς οίωνδηποτε άντικει- 

' μένων έν τή φυσική αύτών καταοτάσει και περιόολή.
"Ας όμιΛησωμεν επισ'ημονιχώτερον. Πρό ήμίσεωε ηόη αιώνος ό 

κ. Έδμόνδος ίλεκερελ, με'ά τοΰ Λύμπεχ καί Χιροιελ (Herochel), 
tljfvv κατορθώσει τήν διά τοΰ ήλιου αναπαραγωγή- τοΰ πρισματι
κό# αύ’οϋ φάσματος, άλλ*  ή εΐκών τούτου ώχρία,. έξητμίζετο, ού
τως είπειν, καί ήφανίζετο πρό τοΰ φωτός τής ημέρας, ώστε δέν η- 
δΰνατό τις να toj, αύτην ή έν τώ κρύπτω, έν τφ σκότει. Εσχάτως 
όμως, μόλις προ ολίγων εβδομάδων, ό κ. Λίπμαν κατώρθωσε «νά 

■ βνΛΛαμβάη] τά χρώραεαί, ώί λιγουσιν έν Ευρώπη, λύσας όριστι- 
κώς το πρόβλημα τής αντιγραφής τοΰ φυσιχοΰ χρώματος τών φω
τογραφισμένων αντικειμένων.

Συνεπώς έν προσε/εΐ μελλ-,ντι, ού μακράν άπέχοντι, αΐ φωτογρα
φικοί ήμών εικόνες όα φέρωσι τό φυσικώτατον χρώμα τών οφθαλ
μών μας, τού δ.ρματός μας κτλ. Τό δέ περιεργότατον καί ωραιό
τατου πάντω», αί εικόνες αύ’αι θά φτινωνται τόσω ζωηραί καί 
φυσικαί, ώττε ίχ τάς έκλαμβάνωμεν ώς ζώσας, καί δεν θά ύπολεί- 
πηται ή νά θετωμίν όπισθεν, πρό τοΰ στόματος οίασδήποτε φωτο
γραφίας τον φωνογράφον,διά νά άκούσωμεν ταύτην ομιλούσαν. Φαν- 
τασθώμεν μιαν εικόνα πεφιλημένου μας δντος εις τήν φυσικήν αυ
τού αντιγραφήν καί ομιλούσαν! Ota απροσδόκητος άναχάλυψις! 
Καί άν το αγαπητόν αύτό πρόσωπον »χη προ έτών αποδημήσει τοΰ 
κόσμου τούτου καί ήμεΐς τό βλέπομεν και μάς όμιλή ;

Ά! "Ας σταματήσωμεν έώς έδώ, επιφυλασσόμενοι νά δμιλήσω- 
μεν βραδύτερων περί τούτου, λαί άς όμολογήσωμεν, δτι τελειοποι
ούμενα, τής φύσεως συντελούσης, διότι ό θεός έβαρύνθη πλέον νά 
μάς βλεπη όπισθοδρομικούς, καί άς είσέλθωμεν είς περιεργοτέραν ά- 
νακάλυψιν

Ο ΤΟΑΜΠΡΟΣ ΛΑΤ1ΠΟΓΣ ΟΔΟΙΠΟΡΟΣ
Διεχόψαμεν, ώς είπόμεν, τήν περιγραφήν τής φωτογραφικής άνα- 

καλυψεως πρό τοΰ μεγαλείου τών ιδεών, εις ας μάς εφέρεν ή τα- 
λαινα φαντασία μας, έπειγόμενοι άλλως τε νά όδηγήσωμεν τους η- 
μετέρους άναγνώστας εις έτέραν περίεργον άνακάλυψίν. Καί όντως 
είναι ex τών περιεργοτάτων. Είς φυσιοδίφης — οι άνθρωποι ουιοι 
θά μάς χαταστήσωσι τρελλους —άνεκάλυψε πρό ολίγου έν τινι λί
μνη τοΰ δάσους τής Ιϊουλόνης,έν κοπε.τόδιον (copOpode). Τό κοπε- 
πόδιον, έπιτραπήτω ήμΐν νά τό έξηνήσωμεν εις τούς άγνοοΰντας αυ
τά, ανήκει άπλούστατα είς τήν τάξιν τών Οστρακόδερμων ιχθύων, 
συγγενεύει τουτέστι πρός τούς αστακούς καί τάς καραβίδας, χαί εί
ναι κάτοκος τών αντιπόδων χωρών. Τό περίεργον είναι, 8τι ό νέος 
ούτος κάτοικος τής Β.υλόνης είναι ξένος, άμεριχανός,καί δή τυφλός, 
καί δέν ζή χατ*  αρχήν ή έν τή θαλάσση. Πώς λοιπόν ήλθεν έξ Α
μερικής είς Εύρώπην; Έδώ έγκειται τό μυστήριον. Ό κ· Ιούλιος 
Ριχάοδ-.ς, δστις τό άνεκάλυψε. πολλάκις έτριψε τούς δφθαλμούς 
του, όπως βεβαιωθή περί τής οπτασίας του καί πεισθή, ότι δέν ε- 
γίνετο θύμα άπατης. Έν τούτοις τό πράγμα δέν έβράδυνε νά τόν I 
βεβαίωση περί τής πραγματικότητάς του. ’Αλλ’ έν τούτοις, πώς ό I

τοΰ σύμπαντος, άλλά παντοδύναμα καί πνευματώδη συνάμα,άτινα 
χατεμέτρησαν τήν άπόστασιν τήν χωρίζουσαν αυτά άπό τού ήλιου 
χαί τά όποια νοήσαντα τήν σοφίαν τού Θεοΰ,έπιθυμουσι, προσδοχώσι 
χαί ονειροπολοΰσι τήν αθανασίαν.

♦ρί».

ΧΒΛΙΔΕΣ ΕΘΝ1ΚΟΤ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

EJkASIIsriS 1ST Ε Ο 2k -A. I Α.
(ΜΕΛΕΤΗ)

ΑΡΧΑΪΚΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
(Συνέχεια)

Β'.
’Εξετάσατε σείς οι φιλόσοφοι,οί ψυχολόγοι και λοιποί κοι

νωνιολόγοι τδν βίον ήμών τής νεολαίας, εισίλθετε είς τδν οί- 
κίσκον τοΰ χ/πεχεαρη φοιτητοϋ καί τοΰ αριστοκράτου,παρακο
λουθήσετε τδν τρόπον τοϋ ζην καί τής αποκλήρου εκείνης μερι
κός, τής εργατικής τάξεως, ήτις άποκτηνοδται είς τάς μάν
δρας τών καφιϊων καί τών καταγωγίων,ήτις άποσκελετοΰται 
είς τάς τρώγλας τής βιωτικής· της διαπάλης καί ήτις φθείρε
ται καί αιωνίως φθείρεται είτειίς τδν ποταπόντης οίκον, είτε 
είς τά φρικώδη νοσοκομεία καί νεκροταφεία, άτινα εύφήμως 

καλοϋσιν καί ένοίς ζώσα θάπτεται,ή άΛιαπαιοαγώ- 
γητος τής νεολαίας τάξις αύτη ριφθείσα έκεϊ ύπό τής μοί
ρας όπως τελιιοποιηθή εΐς ό,τι δέν ήδυνήθη ή άνηθικότης 
καί βάρβαρότης νά τή διδάξη έν τή έλευθερί^. Αιωνίως ή 
ταλαίπωρος αύτη τάξις δουλεύει, αιωνίως κύπτει πρό τής 
δυστυχίας, αιωνίως περικυκλοΰταί ύπό συμφορών. Τδ εθνικόν 
αίσθημα, τήν ιδέαν ευγενοϋς καθήκοντος, καί τοιβχθέως έρ- 
ρ-ζώμένα έν τή καρδίφ; της, όμως τό έδαφος δέν τά στερεο
ποιεί.

— Τίς έπταισεν ; Τίς δίδει τδ παράδειγμα ; (μήπως ή 
φοιτητική νεολαία ;...... !

Ίδετε έκεϊ έτέραν τάξιν διαφέρουσαν-μόνον κατά τά εν
δύματα : ή τών χοντσαβάχηόωΐ·; Πανστρατιαί τοιούτων κα- 
τασκηνοΰνται τήν μέν ημέραν έν τοΐς καφενείοις καί Σα, τήν 
δέ νύχτα είς παντοειδή κολαστήρια' απαραίτητοι σύντροφοι 
τών γνησιωτέρων ρωμαίίκων εθίμων καί ηθών, οί φανατικό
τεροι οπαδοί τών ελευθεριών τοΰ έλληνικοΰ συντάγματος, 
καί οί αυστηρότεροι διώκται τοΰ ...ανθρωπισμού. Είναι τά· 
ξις πάνοπλος, προσφ.ερομένη ΰπερηφάνως ύπέρ τοΰ άρχηγοΰ 
της καί θυσιαζομένη ύπέρ τής υτολήψεως καί τής φιλοτι
μίας τών συμπολιτών της' μάστιξ καί αυτή έπιβληθεϊσα ύπό 
τοΰ κοενωνικοΰ οργανισμού καί επιπίπτουσα κατά παντός 
ίστις ήθελε διαμφισβητήση τά προνόμιά της. Προκειμένου 
περί εθνικών συμφερόντων, δέν μένει απαθής, άλλ’· αναμένει 
κατάλληλον περίστασιν όπως δράση καί λησμονήση τάς ελευ
θερίας..... τής ειρήνης.

..... ’Εν τή Λμιστοκραπ^ δέ νεολαία ανευρίσκει τις τήν 
τελείαν κατάπτωσιν τοϋ έλληνικοΰ γοήτρου' έκεϊ,εΐς τήν τά
ξιν ταύτην ένθα ανακαλύπτει τις έθνικδν ατύχημα, έκεϊ ενυ
πάρχει ή αναθεματισμένη αναισθησία, ή άτιμος ύποδούλωσίς 
εις ξενικούς δέσποτας, ή κατηβαμένη αναλγησία, ή απάθεια, 
ή κουφότης. Ή αριστοκρατική νεολαία συγκειμένη εκ κοα- 
ζόντων βατράχων, προσπασσαλοΰται επί τοΰ σκοπέλου τών 
εθνικών σκέψεων, παρέχο'υσα οικ-ίρδν θέαμα είς τούς πσρα- 
πλέοντας έθνικούς εργάτας.

Τί απαντάς εις τάς πικράς ταύτας αλήθειας; .τολμάς ν’ 
«σεβήσης ιίς τήν συνείδησίν σου όπως κατάδειξης τό αντίθε
τον ; τολμάς νά αμφισβήτησης τήν αξίαν τής θέσεως «ου 
ταύτης, ιίς ήν σέ κατέταξεν αυτή ή εθνική φιλοτιμία; Τολ
μάς νά άμφιβάλλης ίπί τή άληθιϊ ταύτη είκόνι σου ; Μαρ- 
τύρησον προ τής πατρίδος, ίσκέφθης ποτέ περί έθνικοϋ καθή
κοντος, περί ελληνικού μέλλοντος —εκτός έάν αί επιπόλαιοι 
συζητήσεις, αί γελοϊαι άπειλαί είσί τεκμήρια τών ίθνικών αι
σθημάτων σου, αριστοκρατική νεολαία!
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s 2ύ άριστοχρατιχή νςβλαία, βριολόγη.σον «ν τή συνει5ήσ« 
«ου, γνωρίζεις τι πλέον τοΰ κλωβού τών πόλεων ένθα είσαι 
καθειργμένη ύπο τοΰ πολιτισμού δν θεραπεύεις, χαί δεσμευ
μένη ύπδ τών άλυσσεών του; Έγνώρισας τήν Έλλίδα «ου ώς 
σοί παρέΧωσεν αυτήν γενεά, ής τήν αξίαν τόσον ολίγον γνω
ρίζεις ; Όμολόγησον έαν γνωρίζεις, έάν έσχέφθης ποΰ ακριβώς 
κεΐται ή Κωνσταντινούπολή, ή Σμύρνη, ή Θεσσαλονίκη καί 
εάν έπόθησάς ποτέ εκείνο οΰτινος άλλοι μετά δακρύων άναμι- 
μνήσκονται· μένουσα εν τή ελεύθερα πατρίίι, τη γή ταύτη 
τών θαυμάτων,ποσάκις είδες τι άπώτερόν τής ρινός σου όπως 
άναλογισθής τήν Ιερότητα όφειλομένου χρέους;....

Καί εν Τη αριστοκρατική ταύτη, τή εθνική τοΰ μέλλοντος 
όμά&ι, τίς ίπενήργηϊεν, τίς πταίει; μήπως οί φ.οιτηται;

*·’
* *

Άλλ’ ή καρδία τών εθνών δέν άλλοιοϋται, ώστε νά μή 
σκιρτήση είς τά εύγενή καί ύψηλά ύπέρ .τής πατρίδος συμφέ
ροντα.

Έν τή Έλληνίδι νεολαίοι, τής ελευθερίας τό άνθος απο
τελούσα ή φοιτητική φρουρά, τό τάγμα τοΰτο τών αθανά
των, μέχρι τοΰδε κακώς ύπό τών περιστάσεων πιεσθεΐσα ίγεύθη 
τοΰ δηλητηρίου τών πολιτικών συμφερόντων καί κατικυλί- 
σθη πολλάκις έν τφ βορβορφ τής αισχύνης καί έν τώ χιιμάρριρ 
τών παθών, ένθα καταποντίζοντα τά αισθήματα καί αί ελ
πίδες, τό γόητρον καί οίποθοι.

Έν τφ arataro) παχόκίακιηρίω, έκεϊ άς ζητηθή ή αίτια 
τής κοινωνικής νόσου καί τής εθνικής αδυναμίας, ναί, έν τή 
κιβωτφ ταύτη τών ίθνικών αναμνήσεων καί ελπίδων άς ζη
τηθή ή αίτια τών εθνικών συμφορών. Συμπάσης τής νεο
λαίας ή χατάπτωσις είναι απόρροια τής καταστάσεώς τής 
φοιτητικής ζωής.

Ή φοιτητική νεολαία, τό μέγα τοΰτο όνομα, ή βαρυσή
μαντος αΰτη φράσις,' ή μεγάλη αύτη δύναμις,ή προωρισμένη 
νά σφαγιασθή περί τό είδωλον τής ελευθερίας, σφαγιάζεται 
νΰν διά τήν ώς άποκαλώσι τήν δυστυ
χίαν οί- ευ φρονοϋντες, ήν φέρουσιν άνά πάσαν στιγμήν είς 
τά χείλη των οί πολιτικοί καί έπαναλαμβίνουσι τά μωρά 
πλήθη τών άγυιών, τά κύμβαλα ταΰτα τής άπάτης, τά 
πουλημένα κορμιά τής άγυρτείας. Ή φοιτητική νεολαία μας 
δυστυχώς τελείως δέν συνησθάνθη τήν εξοχον αύτής θέσιν, 
τήν μεγίστην άξιαν της καί τά προνόμια, άτινα αυτό τό έ
θνος τή παριχώρησεν.·

Έκεϊ βλεπιι τις τούς νομικούς μέ επιπόλαιου καυχησιολο- 
γίαν, τούς ιατρούς μέ ίδια διδακτορικά προσόντα, τούς μα
θηματικούς, τούς θεολόγους μέ κοΰφον μεσαιωνικήν κληρονο
μιάν, καί τςύς φιλολόγους... ώ τούς φιλολόγους! είναι αΰτη ή 
μάλλον ΰπό τής τύχης καταδιωχθείσα μιρίς, ήτις όμως πά
σχει αντάξια τών έργων της, διότι έμολυνι τήν ύπόληψιν 
τής ΰψίστης τών επιστημών ζητήσασα όπως τήν ζώσαν ταύ
την καλλιτεχνίαν,, τήν επιστήμην τοϋ καλοϋ περιβάλλη μέ 
τούς φρικώδεις τρίβωνας, μέ τας πεπαλαιομένας όμβρέλλας 
καί μέ τά λοιπά δασκαλικά ίφοδια... Ol iaoxalot ούτοι, ώς 
τό λαϊκόν στόμα κατά τήν επιθυμίαν τούτων τούς άποκαλεΐ, 
είναι οί πρόξενοι τών μιγαλητέρων συμφορών. Γεννώμενοι μέ 
τό γραμματικόν γάρ καί άποθνήσποντις μέ τήν λύπην άτυ
χούς τίνος’συντάξεως, παρέχουσι ζωντανήν εικόνα τής επι
στήμης-εκείνης, ήτις προωρίσθη νά έξυπηρετήση τάς μιγί- 
στας έθνικάς άνάγκας- Νομίζει τις ότι είς τήν δασκαλικήν 
ταύτην χορείαν το ψΰχος τοΰ γήρατος άφήρπασε τό νεανι
κόν χρώμα, τό παλληκαρίσίο έκεϊνο ανάστημα, όπερ έν τη 
πατρίδι των τούς ί'ασχάΛους διέκρινεν. Έκεϊ ακούει τις άπό 
νεανικά στήθη ,έξερχομένους στεναγμούς, καί βλέπει γιγαν- 
τώδη σώματά νά κύπτωσεν ύπό τό βάρος τής σχολαστικό- 
τητος...

’Ιδού είς τινας ένεπιστιύθη ή πατρίς τό μέλλον της, καί 
ή σκλαβιά τάς ελπίδας της! ! !

Οί πλεΐστοι τών φοιτητών—δέν πρόκειται δ*  ευτυχώς περί 
τοϋ όλου ·—· άγνοόϋντες τόν σκοπόν τοΰ μεγάλου κάθιδρο- 
ριατος, τολμώσιν νά έξομοιώσιν τοΰτο μέ τά τής Έσπε-
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ρίας,τολμώσι νά ύποστηρίζωσιν οτι τούτο δεν σφάλλει νά λει 
τουργή κατά τα πρότυπα εκείνων τέτυφλωμένοι ύπό τής αναι
σθησίας όπως μ·») ίδωσιν άτι τοΰτο διδάσκει IQriopbr καί 
ίπιστήμιρ” ταλμώσι νά, έξομοιώσι τοΰτο πρός εκείνα άτινα 
δέν άποβλεπουσιν εις σκλαβωμένους αδελφούς,είς δουλωμένην 
πατρίδά, είς τυραννουμένην γενεάν · τολμώοιν ούτοι άποκα· 
λοΰντες μύθους τάς έθνικάς ελπίδας να άποξενώνται τούτων 
καί οΰτω νά μεταδίδουσι τήν κατηραμένην νόσον τνςς άστα- 
θείας, τής άπονίάς καί είς τάς προμνημονευθείσας τής νεο
λαίας τάξεις ; Εις τούτους έρχονται τά δυστυχισμένα ελλη
νόπουλα της σκλαβιάς, μέ την λαχτάρα,μέ ευλογημένο καρ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Φ. ΡΟΥΣΣΟΣ
Δήμαρχος ’Άνω Σνρόν

Ό πλήρης ζωής σφρίγονς και θελήσεως νέος δή
μαρχος τής Άνω Σύρου, οντινος μόνη ή μορφή δή- 
•ναται νά έκφράση την πατρικήν μέριμναν και τήν 
προς τούς σνμπολίτας τον άφοσίωσιν, είναι γέν
νημα καϊ θρέμμα τον τόπον, δστις έξελέξάτο αύτόν 
.τό πρώτον δημοτικόν δρχοντά τον, καί δστις χειρα
φετούμενος των παλαιών και όπισθοδρομικών αύτον 
δξεων, ήθέλησε διά τής έκλογής τον ταύτης νά δείξη 
έπιθυμίαν προς δρασιν και συναγωνισμόν προς τά 
καλά καϊ προοδευτικά έργα, ών ύπόδειγμα προβάλ
λεται ή ώραία γείτων Έρμούπολις.

. ΟΙ φιλότιμοι Συριανοί καλώς σταθμίσαντες τήνπε- 
ρίστασιν, έσκέφθησαν και έπέίσθησαν, δτι είναι και
ρός πλέον έργων, προόδου καϊ πολιτισμού, και διά 
τούτο παραβλέφαντες σνμβονλάς, συστάσεις και 
προτροπής, έξελέξαντό έκονσίώς δήμαρχον έκεΐνον, 
δν.αύτοί μόνοι ήγάπησαν καί συνεπάθησαν, διά τά 
προσόντα άτινα ούτος κέκτηται καί τάς άρετάς δι’ 
ών κοσμείται.

Καί διά τούτο εΐδομεν τόν κ. Ροΰσσον ζωηρώς 
πολεμούμενον καί αδίκως σνκοφαντούμενον ύπδ 
τών άντισέτων μερίδων, καί μετά χαράς Ακούσαμεν 
τήν έπικράτησίν τών νέων προοδευτικών ιδεών, ών 
απολύτως έχει ανάγκην Λ άνω Σύρος.

Ό κ. Α. Ρούσσος, άνήρ φρόνιμος καί κρίσεως πε
πειραμένης, είναι έγγαμος, άγει τό 47ον έτος τής 
Λλικίας του καί έπηγγέλλετο κατ ’ άρχάς τόν έμπο- 
tov. Προ δεκαετίας δέ διωρίσθη δημόσιος ύπάλλη- 

ος καί ύπηρέτησε πιστώς καί εύόρκως μέχρις έσχά- 
τως κατ’ έξακολούθησιν, δτε προταθείς ύπό τής 
ύγιονς μερίδος τών συμπολιτών τον ώς ύποφήφιος 
δήμαρχος, καί παροτρννθείς καί ύπό τών φίλων τον, 
έδωκε τήν άπό τής θέσεώς του παραίτησίν καί ήγω- 
νίσθη,πρός τούς αντιθέτους, άναδειχθείς άρχων αύ- 
τών.

“Ηδη άς ήναμείνωμεν καί τά πράγματα ν’ άποδεί- 
ξωσιν άν οί Συριανοί έπέτνχον είς τήν έκλογήν των, 
δπως έκ καρδίας εύχόμεθα. 

διοχτύπι να ίδοΰν έλευθέραν πατρίδα, είς τούτους ερχόμενα 
τά ταλαίπωρα θύματα τής τυραννίας ώς άγγελοι προαιω*  
νέων πόθων καί ελπίδων, μεταβάλλονται δυστυχώς, μεταδι
δόμενου τοΰ μολύσματος.. ..’Εντεύθεν δε άναχωροΰσιν ει’ς'τήν 
πατρίδα των την δούλην,ήτις. εκείνη γνωρίζει πώς τούς περι
μένει καί αντί να έπιστρίψωσιν ίεροφάνται των ίθνικών μυ
στηρίων, κηρυκες Ιεροί ,τών εθνικών διδασκαλιών, μεταβαί- 
νουσιν έχει μικροί τινες έξευρωπαΚσθεντες κάπηλοι, πωλοΰντες 
καρδίαν, φιλοτιμίαν, συνειδησιν... καί εθνισμόν.

("Επεται τίι τέλος) Η.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Σ ΚΑΛΚΑΝΔΗΣ
Δήμαρχος ΓυΟείου

Ό Έλλην γνωρίζει νά. έκτιμά καί άγαπζί τόν κα
λόν χαρακτήρα δπον καί άν έμφωλενει ούτος, ου
δέποτε δέ δείκννται αγνώμων πρός τσύς προστάτας- 
καί καλούς πατριώτας. ’Οσάκις οέ πεισθή, δτι είς 
τοιούτος είναι χρήσιμος νά σννεχίση τήν όδόν,ήτις 
προώρισται νά άφήση ίχνη άξια παραδειγματισμού, 
δέν αναιρεί απ ’ αύτόν τήν έμπιστοσύνην τον.Τοντο 
παρατηρεΐται είς τήν βιογραφίαν ήν παρακατιόν εκ
τιθέμεθα.

Ό Βασίλειος Σ. Καλκανδής Δήμαρχος τού Δήμου 
Γυθείον τής όμωνύμον έπαρχίας, γεννηθείς κατά 
τό 1844, είναι κτηματίας, κάτοχος άναλόγου παι
δείας καί κοινωνικών γνώσεων, μέλος τής γνωστής- 
έν Λακωνία, μεταξύ τών έγκριτων, οίκογενείας τών 
Καλκανδίδων, πολιτενομένης ανέκαθεν καί διοικη- 
σάσηςτόν τόπον κατά δύο προηγονμένας περιόδους 
διά τού δημαρχικού αξιώματος, έξετέθη καί ούτος 
έκ μέρους τής οικογένειας τον τό πρώτον έν τή δη
μοτική εκλογή τού 1887 καί έξελέχθη Δήμαρχος 
τής ληγούσης ήδη δημαρχικής περιόδου, διαπρέ- 
φας δέ έν τή αντιπροσωπεία ταύτη τών σννδημοτών 
τον διά τής πραγματοποιήσεως διαφόρων κοινοφε- 
λών έργων, καί συνετής συμπεριφοράς ύπέρ τής 
τήξεως καί άσφαλείας, έκρίθη άξιος τιμής καί αύθις 
μέ τό αύτό άξίωμα τού Δημάρχου, καί έξελέχθη ώς 
τοιούτος κατά τήν άρτίως ένεργηθεΐσαν δημοτικήν 
έκλογήν, έπί τή ύπό τών συμπολιτών του άλανθά- 
στω προσδοκία τής έξακολονθήσεως τής αύτής μετ’ 
άκαμάτον ζήλον καλής, ενσυνειδήτου καί άμερο- 
λήπτον διοικήσεώς τον, ώς έμφορονμένον έξ άγα- 
θών προαιρέσεων καί πατριωτικών, αισθημάτων

Αύτη είναι έν σνντόμω ή βιογραφία τον Δημάρ
χου, κ. Β. Καλκανδή, τόν όποιον έπιτνχώς παριστα. 
Λ έναντι είκών καί δστις πεπείσμεθα, δτι θά φα- 
νή αντάξιος τής νέας έμπιστοσύνης τών συμπολι
τών τον.

Ο ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΟΣ ΑΣΤΗΡ
Ή

Η ΓΗ ΤΩΝ ΑΔΑΜΑΝΤΩΝ
(Μνβιστορία ΙΟΥΛΙΟΥ ΒβΡΝ. — Μετάυραβις Δ. 1. Κ ) 

(Συνέχεια' *δε  προηγούμ. ψύλλον)

Ήτο ήδη έξω τοΰ κλιβάνου του, μαλθακάς κεκαλΰμμενος 
έπί στρωμνής έκ φύλλων, ήν ό σύντροφός του' τφ κατεσκεύασε 
παρά τήν ρίζαν τοΰ άρτοδενδρου,. . ,

Ό άγαθός νέος δέν ήρκέσθη είςτοΰτο. Ήθέλησε νά ύπάγη 
καί ζητήση έν τή πλησίον κοιλάδι τήν σκιάδα ήν πάντοτε 
εφερεν έν ταΐς έκδρομαϊς. αύτοΰ, μετά έν τέταρτον δέ τής 
ώρας τήν είχε σιήση ύπεράνω τοΰ προσφιλούς άσθενοϋς του.

— Καί τώρα, είπεν, άς άκούσωμεν τήν Ιστορίαν σου, φίλε 
Κυπριανέ, εάν βεβαίως δέν σέ φέρει κόπον ή διήγησίς της!

Ό Κυπριανός ήσθάνθη έαυτόν αρκούντως «ύ έχοντα, δπως 
ίκανοποιήση τήν όλως φυσικήν πε
ριέργειαν τοΰ Φαρ· Βαρτές. ’Αρ
κετά περιληπτικώς, άλλως τε, τφ. 
διηγήθη τάς περιπέτειας'άς διήλ- 
θεν εν Γρικαλάνδη, διατί έγκατέ- 
λειψε τόν τόπον· εκείνον πρός κα- 
ταδίωξιν τοΰ Ματακίτ καί τοΰ 
άδάμαντός του, τινα υπήρξαν τά 
κυριώτατα γεγονότα τής αποστο
λής του, τόν τριπλοΰν θάνατον τοΰ 
Πανταλάκκη, του Φρίεδελ καί τοΰ 
Τζέϊμς Ίλτωνος, τήν έξαφάνισιν 
τοΰ Βαρδίκ καί τέλος πώς άνέ- 
μενε τόν θεράποντα αότου Λΐ, ο- 
στις έμελλε νά έλθη ΐνα τόν συν
άντηση έν τή κατασκηνώσει.

Ό Βαρτές ήκουε μετ’έκτά- 
κτου προσοχής. Έρωτηθιίς δέ 
περί τοΰ άν είχε συναντήση νέον 
τινα' Κάφρον, ούτινος ό Κυπρια
νός τφ έδωσε τά χαρακτηριστικά 
καί άτινα ησαν τά τοΰ Βαρδίκ, 
άπήντησεν άρνητικώς.

— ’Αλλά, προσέθηκίν, εύρον 
ένα ίππον έγκαταλελειμμένον ,οστις 
πιθανόν νά ήτο ό ίδικός σου.

’Εν πάση σπουδή, διηγήθη ο 
Φαραμόνδος ύπό ποιας περιστάσεις 
ό ίππος'εκείνος περιήλθεν είς χεΐ- 
ρας του.

— ΤΗσαν ακριβώς δύο ήμε’ραι,
είπε, ποΰ έκυνήγουν μέ τρεις έκ τών Βασσούτων μου είς τά 
όρη τής Μεσημβρίας, ότ.ε ειδον αίφνης πραβάλλοντα έκ τίνος 
κοίλης όδοϋ λαμπρόν φαιόν ίππον, όλως γυμνόν, έκτος ενός 
ρυτήρος καί ίμάντος, άτινα έσύροντο όπισθεν του.. Τό ζώον 
τοΰτο έφαίνετο προφανώς πολύ άναποφάσιστον είς δ,τι έκα- 
μνεν. ’Αλλά τό εκάλεσα, τφ έδειξα μίαν φούχταν ζακχά- 
ρεως καί ήλθε πρός με. ’Ιδού λοιπόν ό είρημένος ίππος αι
χμάλωτος — εν λαμπρόν ζώον,. πλήρες θάρρους καί πυρός, 
«.άΛατισρόνο^ϋ βαν κανέν jambon.

— Είναι ό ίδικός μου ! . . . Είναι ό Ταμπλάρ! άνέκρα- 
ξεν ό Κυπριανός.

— Έ λοιπόν, φίλε μου, ό Ταμπλάρ είναι ίδικός σου,άπήν
τησεν ό Φαραμόνδος Βαρτές καί θά αισθανθώ ειλικρινή χα
ράν άποδίδων αύτόν είς σέ! Εμπρός, καλήν νύκτα, κοιμή
σου πάλιν τώρα! Αυριον, κατά τά χαράγματα, θά έγκατα- 
λείψωμεν τόν τόπον τούτον τών άπολαύσεων ! » ·

Είτα, μιμούμενος τό ύπόδεεγμα' τοΰ πλησίον ' αύτ^, ό 
Βαρτές έτυλίχθη είς τό σκέπασμά του καί έκοιμήθη παρά τφ 
Κυπριανώ.

νώτων

^H<o ό Φαραμόνδος'Βαρτές' (σεΐ.
·<■

Την επαύριον, ό Κινέζος επανήρχετο όντως είς την κατα- 
σχηνωσιν μετά τινων προμηθειών. Ούτω, προτοΰ ό Κύπρια— ■ 
νςς άφυπνίσθή, ό Φαραμόνδος Βαρτές άφοΰ τόν είπε νά τα
κτοποίηση ολα,· τόν επιφόρτισε νά επαγρυπνή έπί τοΰ κυρίου 
του. καθ’ ο διάστημα αΰτόί μετέβαινεν ΐνα άναζητήση τόν 
ίππον, ούτινος ή απώλεια τόσον είχε γίνει αισθητή ιίς τον 
νεαρόν μηχανικόν.

XIX
ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΕΣ ΣΠΗΛΑΙΟΝ

Ήτο ό Ταμπλάρ, ον ό Κυπριανός είδε προ αύτοΰ την· 
έπομένην πρωίαν , ότε άφυπνίσθή.Ή συνάντησές υπήρξε τρυ- 
φερωτάτη. Εΐπομεν, ότι ό ίππος ήσθάνθη τόσην σχεδόν χα
ράν, όσην ό ίππεύς έπανευρίσκων τόν πιστόν τοΰ, ταξιιδίου 
του σύντροφον.

. Ό Κυπριανός ήσθάνθη έαυτόν αρκούντως ικανόν μετά 
τό πρόγευμά, ίνα ίππευση καί αναχώρηση πάραυτα. Συνε
πώς ό Φαρ. Βαρτές. έτοποθέτησε πάσας τάς άποσκευάς επί. 
τών νώτων τοΰ Ταμπλάρ, έλαβε τό ζώον άπό τοΰ χαλινούτοΰ Ταμπλάρ, έλαβε τό ζώον άπό τοΰ χαλινού 

καί ήρξαντο πορευόμενοι εις την 
πρωτεύουσαν τοΰ Τονάγια.

Της οδοιπορίας άρξαμένης, ό . 
Κυπριανός διηγήθη έίς τόν φίλον 
του ·εν μείζοσι λεπτομερείαις τά 
κυριώτερα συμβάντα της αποστο
λής άπό τής εκ Γρικαλάνδης άνα· 
χωρήσεώς του. Όταν έφθασεν είς 
τήν τελευταίαν έξαφάνισιν · τοΰ 
Ματακίτ, ούτινος περιέγραψε τά 
χαρακτηριστικά, σ Φαράμόνδος 
Βαρτες έγελασεν.;

— Ά ! παραδείγματος χάριν! 
είπεν, ιδού ακόμη νεώτερόν τι, καί 
πιστεύω ότι θά δυνηθώ νά σοί με
ταδώσω ειδήσεις περί τοΰ κλέπτου 
σου, ώς καί περί τοΰ άδάμαντός 
σου!

—- Τί θέλεις νά είπης ; ήρώτη- 
σεν ό Κυπριανός, λίαν έκπληκτος. ■

—— Τούτο,, άπήντησεν ό Βαρ
τές, δτι οί, Βασσοΰτοι μου ώδή- 
γησαν δέσμιον πρό είκοσι τεσσά
ρων μόλις, ώρώγ νεαρόν τινα’Κά
φρον, περιπλανώμενον έν τή χώρρι 

,δν καί παρέδωσαν χειροπόδαρα δε- 
δεμένον είς τόν φίλον μου Τονά- 
για. Έχω πεποίθησιν ότι ούτος 
θά τψ έπαιξε κακό παιγνίδι, διότι 
π5λύ φοβείται τούς κατασκόπους, 
ό δέ Κάφρος άνήκων προφανώς είς . 

φυλήν έχθρικήν δι’αϋτό.ν, δέν είναι δυνατόν ή νά κατηγο- 
ρήθη έπί κμτασκοπεια! ’Αλλά μέχρι τής ώρας ταύτης τίρ 
έχουν χαρίσει τήν ζωήν ! Ευτυχώς διά τόν δυστυχή, ήξευρε 
γοητείας τινας καί ούτω ήδύνατο νά καταταχθή είς τήν 
τάξιν τών μάντεων ...

—r Έ J Τώρα δέν άμφιβάλλω πλέον ότι οόΐος είναι ό Μα- ■ 
τακίτ I άνέκράξεν ό Κυπριανός.

— Έ λοιπόν ! Δύναται νά έπαίρεται ότι τήν ίγίνεωσε fij& 
χαρά\ άπήντησεν ό κυνηγός. Ό Τονάγια εφεΰρε διά τούς 
έχθρούς του ολόκληρον ποικιλίαν βασανιστηρίων, άτινα ούδε- 
νός στερούνται !■ ’Αλλά, σοί τό επαναλαμβάνω, δύνασαι νά 
μή ανησυχείς ποσώς διά τον άρχαΐον σου θεράποτα ! Έσώθη 
ΰπό τήν ιδιότητα τοΰ μάντεως καί θά τόν έπανεύρωμεν, 
άπόψε μάλιστα,-εν πλήρει υγιείς!

Είναι περιττόν νά έμμείνωμεν επί τοΰ θέματος τούτου, 
ή περί, τοΰ οποίου είδησις αυτή ώφειλεν ιδιαζόντως νά ευχα
ρίστηση τόν Κυπριανόν. Άναμφιβόλως ό σκοπός του ειχεν 
έπίτευχθή καί δέν άμφέβαλλεν ότι ό Ματακίτ, ίάν ειχεν ά-, 

.’ κόμη είς τήν κυριάτητά του τόν άδάμαντα τοΰ Τζών Ούάτ
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αινς. δέν θά συγκατετίθετο όπως τον άποδώση.
■ Οί δύο φίλοι έξηκολούθησαν συνδιαλεγόμενοι ούτω καθ’ 
όλην την ημέραν, διερχόμενοι την πεδιάδα, ήν ό Κυπριανός 
είχε διατρέξη έπί τών ώμων τής στρουθοκάμηλοι·, ήμέρας τι- 
νάς πρότερον.

■ Τήν αύτήν εσπέραν, ή πρωτεύουσα τοΰ Τονάγια έφάνη, 
ήμιτεποθετειμένη άμφιθεατριχώς, έν τη κυμάνσει ήν ό όρίζων 
έσχημάτιζε πρός βορράν. Ήτο αύτη άληθής πόλις, μέ δέκα 
εως δεκαπέντε χιλιάδας κατοίκους, μέ οδούς κάλλιστα ρυμο- 
τομημένας,μέ οίκίσχους «ύρυχώρους καί σχεδόν κομψούς,παρέ- 
χουσα όψιν εύτυχίας καί εύπορίας. Τό ανάκτορου τοΰ βασιλέως, 
περικυκλούμενον έξ υψηλών δρυφράκτων καί φυλασσόμενου 
ύπό μαύρων πολεμιστών, ώπλισμένων μέ λόγχας, κατείχεν 
αύτό μόνον, τό εν τέταρτον τής όλης άπόψεως τοΰ άστεως.

Ό Φαραμόνδος Βαρτές δέν είχεν ή νά δειξη ότι όλα τά 
εμπόδια έξωμαλύνοντο πρό αύτοΰ καίδιηυθύνθη άμέσως μετά 
τοΰ Κυπριανού, διά μέσου τμήματος μεγάλων αυλών, μέχρι 
τής αιθούσης τών τελετών, ένθα έμενεν ό «αήττητος κατα
χτητής» έν τφ. μέσω πολυαρίθμων παρισταμένων. έκ τών 
όποιων δέν έλειπον ούτε οί άξιωματιχοί, ούτε αί φρουραί.

Ό Τονάγια θά ητο έπάνω-κάτω χαμιηά σαρανταριά έτών. 
Ήτο υψηλός καί ρωμαλέος. Κεκοσμημένος μετ’ έπιμελείας 
μέ είδος τι διαδήματος έξ όδόντων κάπρου, έφερεν ένδυμα 
συνιστάμενον ώς έκ περισσού έκ πορφυροΰ χετώνος, άνευ χει
ριδών καί ζώνην τοΰ αύτοΰ χρώματος, πλουσίως πεποικιλμέ- 
νην διά μαργαριτών. "Εφερεν εις τούς βραχίονας καί τάς 
κνήμας πολυάριθμα ψέλλια έκ δέρματος. Ή φυσιογνωμία 
ήτο άγχίνους καί λεπτή, άλλά πανούργος καί σκληρά. ‘Έκα
με μεγάλην ύποδοχήν είς τόν Φαρ. Βαρτές, δν δέν είχεν ϊδη 
άπό τινων ήμιρών, καί, έκ σεβασμού, προς τον Κυπριανόν, 
•τόν φίλον τοΰ πιστού συμμάχου του.

«Οί φίλοι τών φίλων μας είναι καί ίδικοί μας φίλοι», εί- 
πεν, ώσεΐ νά είχε πρό αύτοΰ πολίτην τινά τών ίλών. Καί 
έννοήσας ότι ό νέος ξένος ήτο άσθενής, ό Τονάγια έσπευσε νά 
τφ δώση έν τών καλλίτερων δωματίων τοΰ άνακτόρου του 
χαί νά τφ παράσχη έξαίρετον γεύμα.

• Κατά τήν συμβουλήν τοΰ Βαρτές. δέν επελήφθησαν εύθύς 
τής ύποθέσεως τού Ματακΐτ, ήν άνέβαλον διά τήν επαύριον.

Τήν έπομένην, πράγματι, ό Κυπριανός, άναλαβών κάλλι- 
•στα τήν ΰγιείαν, ήτο είς κατάστασιν νά παρουσιασθή πρό τοΰ 
βασιλέως. "Απασα τότε ή αύλή συνήχθη εί; τήν μεγάλην αί
θουσαν τού άνακτόρου. Ό Τονάγια καί οί δύο ξένοι του 
ΐσταντο έν τφ μέσφ τοΰ κύκλου- ΙΙάραυτα ό Φαραμόνδος 
Βαρτές ήρξατο τής ομιλίας έν τή έγχωρίφ γλώσση, ήν αρ
κετά εύχερώς ώμίλει.

— Οί Βασσοΰτοι μου σας έφεραν άρτι νεαρόν τενα Κάφρον, 
■δν είχον δεσμεύση, είπε πρός τόν βασιλέα. .Λοιπόν, ό νεαρός 
ούτος Κάφρος τυγχάνει ύπηρέτης τοΰ συντρόφου μου, τοΰ 
μεγάλου σοφού Κυπριανού Μερί, δστις έρχεται νά ζητήση έκ 

, πής μεγαλοδωρίας σας νά τοΰ τόν άποδώσητει ’Ιδού διατί, 
εγώ ό φίλος του καί ίδικός σας φίλος, τολμώ νά υποστηρίξω 
-τήν δικαίαν του παράκλησιν.

Άπό τών πρώτων λόγων ό Τονάγια έν.όμισε καθήκον του 
νά λάβη ύφος διπλωματικόν.

— Ό μέγας λευκός σοφός κάλώ*ς  ήλθεν ! άπήντησεν. Άλλά
• τί υπόσχεται ώς λύτρόν του δεσμώτου μου;

— "Εν έξαίρετον τυφέκιον μέ δέκα φυσίγγια καί μίαν θυ- 
λακίδα έζ ύελίνων μαργαριτών, άπήντησεν ό Βαρτές.

Ήδύς ψίθυρος διέδραμεν τό ακροατήριου, ζωηρώς συγκι- 
νηθέν διά τό μεγαλοπρεπές τής προσφοράς. Μόνος ό Τονά
για, πάντοτε διπλωματικώτατος, προσεποιήθη ότι δέν ΐθαμ- 
βώθη.

—Ό Τονάγια είναι είς μέγας ήγεμών, έπανέλαβε εγειρό
μενος έπί τοΰ βασιλικού υποποδίου του (σκαμνιού), καί οί θεοί 
τόν προστατεύουσι. Πρό ενός μηνός τφ Ιπεμψαν τόν Φαρα- 
μόνδον Βαρτές μέ γενναίους.πολεμιστάς καί τυφέκια ίνα τόν 
βοηθήσωσιν όπως νικήση τούς έχθρούς του I 'Ιδού διά τί, έάν 

,σ Φαρ. Βαρτές έπιμένει, θ’ άποδοθή ό περί ού ό λόγος ύπη
ρέτης σώος καί άβλαβης είς τόν κύριόν του !

— Καί πού είναι τήν στιγμήν ταύτην ;. ήρώτησεν ο κυ
νηγός.

— Εν τφ ίερφ σπηλαίφ, ένθα φυλάττεται νύκτα καί ή-, 
μέραν! άπήντησεν ό Τονάγια μετά τής εμφαντικής εκείνης 
περισκέψεως, ήτις προσήκεν εις τόν ίσχυρότατον μονάρχην τής 
Καφρερίας.

Ό Φαραμόνδος Βαρτές έσπευσε νά συγκεφαλαιώση τάς 
απαντήσεις ταύτας τφ Κυπριανφ καί ήτήσατο παρά τού βα· 
σιλέως τήν χάριν, όπως μεταβή μετά τοΰ συντρόφου του καί 
άναζητήση τόν δεσμώτην έν τφ ρηθέντι σπηλαίω.

Είς τάς λέξεις ταύτας, ψίθυρος έπιτιμητικός ήκούσθη καθ’ 
όλην τήν όμήγυριν. Ή πρότασις τών Εύρωπαίων εκείνων 
έφαίνετο ΰπερβολιχή. Ούδέποτε. ΰφ’ οίανδήποτε άφορμήν, 
ξένος έθεάθη έν τφ μυστηριώδει έκείνφ σπηλαίφ. Παράδοσις 
ύπήρχεν ότι τήν ήμέραν καθ’ήν οί λευκοί θά έγνώριζον τό 
μυστικόν, ή αύτοκρατορία τοΰ Τονάγια θά μετεβάλλετο είς 
κόνιν.

Άλλ’ ό βασιλεύς δέν ήθελεν ή αύλή του άναμιγνυομένη,νά 
προκαταλαμβάνη καμμίαν τών άποφάσεών του. Διό, ό ψί
θυρος έκεΐνος τον εκαμεν, ένεκεν ιδιοτροπίας τοΰ τυραννίσκου, · 
νά ένδώση εις ό,τι ήτο πιθανώτατον ότι θά ήρνεϊτο, άνευ 
τής οργίλου εκείνης έκδηλώσεως τής κοινής γνώμης.

— Ό Τονάγια άντήλλαξε δεσμούς αίματος μέ τόν σύμ
μαχόν του Φαραμόνδον Βαρτές, έπανέλαβε δια τόνου άκα- 
ταμαχήτου, καί ούδέν έχει πλέον νά τφ κρύπτη ! ‘Ο φίλος 
σου καί σύ, γνωρίζετε να τηρήτε όρκον ;

Ό Φαραμόνδος Βαρτές καί ό Κυπριανός κατένευσαν.
— Έ λοιπόν! ίπανέλαβιν ό Μαύρος βασιλεύς, όρκισθιϊτε 

ότι ούδέν θά άναφέρητε έξ όσων θα ίδήτε εν τφ σπηλαίω 
τούτφ!... Όρκισθείτε ότι θά φέρεσθε εν πάση περιστάσει μέ- 
χρις ού έξέλθετε έκεϊθεν, ώς έάν ούδέποτε έγνωρίσατε τήν 
όπαρξίν του ! . . . Όρκισθεϊτε ότι ούδέποτε θα ζητήσητε νά 
ιίσδύσητε είς αύτό καί πάλιν, ούτε νά πειραθήτε μάλιστα νά 
γνωρίσητε τήν είσοδόν του I... Όρκισθείτε τέλος ότι ούδέ
ποτε θά είπήτε είς κανένα ό,τι μέλλετε νά ίδήτε !

Ό Φαραμόνδος Βαρτές καί ό Κυπριανός, έκτείναντες τήν 
χεϊρα, έπανελαβον λέξιν πρός λέξιν τόν τύπον τοΰ όρκου, ον 
τοϊς έπέβαλλεν.

Άμέσως, τοΰ Τονάγεα δόντος διαταγής τινας χαμηλοφώ- 
νως, άπασα ή αύλή άνηγέρθη καί οί πολεμισταί έτάχθησαν 
είς διπλούς στοίχους. Θεράποντες τινές έκόμισαν εϊόη τινά 
λεπτών όθονών, αίτινες έχρησίμευσαν όπως πιριδεσωσι τους 
οφθαλμούς τών δύο ξένων. Είτα ό βασιλεύς μόνος έτοποθε- 
τήθη μεταξύ αύτών είς τό βάθος μεγάλου άχυροπλέκτου φο
ρείου, όπερ δωδεκάδες Κάφρων έφορτώθησαν έπί τών ώμων 
των καί ή συνοδία ήρξατο τής πορείας.

(’Ακολουθεί)

ί

ΠΡΕΠΕΙ ΜΑ. ΓΡΑΦΙΓ

Παρά το γαλανόν, τό θωπευτικόν κύρια τού Πειραιώς, έν 
τη καθαρφ καί ρωστική της θαλάσσης αύρα, άκμαίαν έτι 
ηλικίαν άγων, είς άνήρ, όστις είς αύτήν την θάλασσαν, 
την πεφιλημένην μητέρα μας, αφιέρωσε την ζωήν καί ένε· 
πνιύσθη την άπογοήτευσιν, ήν ήγάπησεν ή καλλιτεχνική φύ- 
σις του καί πιριεφρόνησεν ή Καννιβαλική αδιαφορία της «πε
πολιτισμένης» κοινωνίας μας, ό Β. . . . — ώ1 δεν άναγρά- 
φωμεν τό όνομά του έκ πόνου πρός την άτυχη πατρίδα μας 
— ό μοναδικός, ό έξοχος, ό διακριθείς έν Ευρώπη "Ελλην 
θαλασσογράφος, άπεπειράθη νά αΰτοκτονήση έκ. . . . λόγων 
οικονομικών’ έκ πείνης, ίνα κάλλιαν έννοηθώμεν. “Ε I καί 
έπειτα; τί βγαίνει . . . Έγένοντο τόσαι αΰτοκτονίαι έφέτος 
κατά την περίοδον τοΰ θέρους! . . . Μία περισσότερον, μία 
•λιγώτερον, ούδέν σημαίνει ...

Σείς οί της ύλης ύπηρέται — απευθύνομαι, βλέπετε, προς 
την πλειονοψηφίαν — σεϊς οί άφ,ιερώσαντες τόν βίον σας, την 
τιμήν σας, είς τάς χρηματολατρικάς, εις τάς πεζοτώτας τών 

έργασιών, λάβετε τον κόπον, καί σείς ακόμη, συγκαταβήτε 
νά άκούσητε τό σοβαρότατου, τό χαρακτηριστικώτατον γεγο
νός τής έβδομάδος. Καλλιτέχνης, έπισπάσας τόν θαυμασμόν 
έν ταϊς Εύρωπαϊκαϊς έκθέσεσιν, μέ μοναδικόν talent εις τήν 
άπεικόνισιν ποικιλωτάτων σκηνογραφιών τής θαλάσσης, εκεϊ, 
παρ’ αύτήν τήν θάλασσαν δι’ήν έζη, προχθές, ήσυχα ήσυχα 
έκλείσθη είς τό πτωχόν του, λογφ υλικής διακοσμήσεως,αλλά 
πολύτιμον έργαστήριόν του. ήναψεν άνθρακας, έξηπλώθη 
έπί τής κλίνης του καί άνέμενε τήν ποθητήν άνάπαυσίν του 
έκ τών άγώνων τοΰ βίου, ήτοι-τής πενίας. Ή έξ ανθρακικού 
όξέος άσφυξία θά άπήρτιζε τόν εύγενέστατον θάνατον καλλιτέ
χνου ο*  θά έφαντάζιτό τις — έν τή Έλλάδι πάντοτε — τήν 
εύγλωττοτάτην, τήν καυστικωτάτην αλήθειαν τής τύχης τών 
παρ’ ήμϊν εύαριθμων μυστών τής θείας τοΰ Άπελλοΰ τέχνης! 
Εϊδησιν τόσφ περιφανή, καίτοι άναμενομένην άλλως, τόσφ 
βαθείαν καί χαρακτηριστικήν δεά τήν παρ' ήμϊν καλλιτεχνίαν 
καί τήν «υψηλήν» κοινωνίαν,ούδέποτε άνέγνωσα μέχρι τοϋδε. 
Οί άλλοι ομότεχνοι τοΰ κ. Β ... ίσως είναι μάλλον καρτερι
κοί, ολιγαρκείς, Ρωμηοί. Άλλ’ ή εύγενής φύσις έκείνου είνε 
όντως καλλιτεχνική. Ή απογοήτευσες, τό ζοφερόν μέλλον 
όπερ τόν άνέμενεν έν τή πατριδι οίμοι! τών μεγίστων καλ
λιτεχνών τής άνθρωπότητος, αί σκληραί άνάγκαι άς επηύ- 
ξανεν ή οικογένεια ή πέριστοιχίζουσα άνησύχως αύτόν, τον 
έπνιξαν πριν ή τόν πνιξη τό ανθρακικόν οξύ. Τόν έμάοαναν, 
τόν έμελαγχόλησαν, τόν ώθησαν είς τήν εύχερεστέραν διέξο
δον; τήν αίωνίαν άνάπαυσίν.

Διδάσκαλός τις, γράφει ή έφημερίς, τυχαίως μεταβάς έν 
τφ οίκφ του, τόν έσωσε. Μικρόν τό καλόν. Τόν ίσωσεν 
άρα γε, άναγκάσας αύτόν νά ίξακολουθή τόν άβιωτον 
βίον, έν μέσφ κοινωνίας άναισθητούσης πρός τάς. ευγενε- 
βτέρας ιδιοφυίας, λακτιζούσης ό,τι αγνόν, ποιητικόν, χανο- 
μένης ίν τή δίνη τών συναλλαγών, εν τφ ταπεινφ κέρματι, 
εν μέσφ πλουσίων παχύδερμων, κοινού άγαπώντος νά θαυ- 
μάζη τής μουντζούρες καί τής μπογιαϊς τών ελαιοχρωματι
στών πλειότερον μιας θαλασσογραφίας ένός Βολανάκη ;Ζ θα 
ζήση. δηλ. θά παλαίση I Είς όλα τά μέρη τοΰ κόσμου διά 
νά είναι τις καλλιτέχνης άλνιθής, πρέπει νά έχη ιδιοφυίαν, 
μάτι, φύσιν εύπαθή καί δέν ξευρω τί άλλο προσόν. Έν Έλ- 
λ«κδι —— καί ά; γραφή τοΰτο έν τή θλιβερή Ιστορώ τής παρ’ 
ήμϊν καλλιτεχνίας—πρέπει έκτος τών άλλων πλεονεκτημά
των, πρωτίστως, απαραίτητός, νά έχη... Ίώβειον ύπομονήν, 
ανεξάντλητου καρτερίαν. Είδος Σούτση. Διότι άλλως, όστις 
γίνεται καλλιτέχνης, αύτοκτονεϊ έν πλήρει συνειδήσει. ΙΙαρά- 
δειγμα πειστικόν ό Β . . . .

Άλλ’ όχι· άς ζήση χάριν τής οικογένειας καί μόνης. Άς 
ζήση — τολμώμεν νά τό γράψωμεν — καί χάριν τής Τέ
χνης. Άς ΰποφέρη, άς άγωνισθή ίσως τό παρόν είναι σκαιόν 
«ν τή άφορήτφ, τή απελπιστική πεζότητί του· Άλλά παρά 
τή Θε? τής Τέ/νης— τής τέχνης τήςΈλληνικής ·— άς άνα- 
λογισθή, έν όλη τή πιεζούση αύτόν ivitf, ότι θα ύπάρξη ποτέ 
μισθαποδοσίς τις, ότι έν ταΐς σελίσι τής ιστορίας τής ενεστώ- 
σης πνευματικής πάλης, θα άναγραφώσι πολλοί μάρτνρτς, 
πολλά θά μ/ημονευθώσιν εύγενή θύματα....

. Αί σκέψεις αύται, άς ή αλγεινή απόπειρα αύτοκτονίας τοΰ 
διαπρεπούς θαλασσογράφου Β ... έγέννησεν ήμϊν, άν όχι τι 
άλλο, άς παρηγορήσωσι τούλάχιστον αύτόν, διότι είναι όχι 
μόνον κραυγή πόνου, άλλά καί ή πιστοτέρα είκών τής κατα- 
στάσεως, καθ’ήν ζώμεν, άτλώς διότι έγεννήθημεν.

Λ. 1. Κ.

ΠΑΡΑΔΟΞΟΣ ΓΝΩΡΙΜΙΑ 
(Έκ τών πεζών ποιημάτων τοΰ Τουργϊνιεφ)

Ήμέραν τινα έπήλθεν είς τόν καλόν Θεόν ή ιδέα νά τε- 
λέσή έορτήν έν τφ αίθερίφ ,άνακτόρφ του.

"(Hat αί άρεταί πρόσεκλήθησαν μόνον αί άρεταί. Οί άν- 
δρες δέ*  εκλήθησαν μόνον αί γυναίκες.

Προσήλθον λοιπόν πολλαί άρεταί, μεκραι τε καί μεγάλαι. 

Αί μικραί- ήσαν περιχαρέστεραι καί εύθυμώτεραι τών μεγά
λων- όλαι εν τούτοις έφαίνοντο άκρω; εύχαριστημέναι’ συν- 
διελέγοντο άβροφρόνως πρός άλλήλας, ώς προσήκει μεταξύ 
φίλων καί μάλιστα συγγενών.

Αίφνης ό καλός Θεός βλέπει ότι δύο περικαλλείς δέσποι- 
ναι δέν έγνωρίζοντο ποσώς. Ό αρχών τοΰ οίκου λαμβάνει 
τήν μίαν άπό τής χειρός καί τήν όδηγεϊ πρός τήν έτέραν.

— Η Εύεργεσια, είπε, προσβλέπων τήν πρώτην.
·.— Ή Ευγνωμοσύνη, προσέθηκε, δεικνύων τήν άλλην.
Αί δύο άρεταί φοβέρα έξεπλάγησαν άφ ’ ότου ΰπάρχη ό 

κόσμος, καί είναι ήδη πολύς καιρός, αί δύο κυρίαι πρώτην 
ήδη φοράν συνηντώντο εκεί!

«ίν. ■

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ

70. Αίνιγμα
Mi τό πρώτον ημισό μοι> ΘΑ pi evp^c 'στά ^η^ία, 

Mi τό όίύττρον 0i 3μ<ύ( 'ατών Κυχ.Ιάάιαν τά νησιά.
Mi τό a0voJov μου, tluai rrjad·? τις αρχαία, 

*Ω,άχράσασαβεβαίως ιίςτ&ν πατέρων μας τά χΛΙα.
Αϊνιγμα

Γράμμα έστί τό πρώτον μου, τό τρίτον μου έπίσης, 
Τό δεύτερον έπίρρηαα, καΛώς Άν έρευτήσ^ς.

Τό τέταρτον, ώς Οά ίδης, &ν0η τινά δη.ΙοΙ, 
Καί μάλιστα θαυμάσια, ώ, ναί, πάρα ποΛυ.

Άν SJa δί τα μέρη μου εΐς δ^ον ίν άθροίσης, 
Htiitv τιν' Άνατο.ίιχηυ εύθύς θά σχηματίσης.

78. Διαβόλου παίγνια
1. Εις διάβοδης αναμιχθεις ιΐς την σύνταξιν τΰν αινιγμάτων, 

npoteirci tir σχηματισμόν τιτραγώνον διαιρονμένου εις i9 tctpa- 
γωνίδια. cr ένΐ ίχαστω οποίων νά τφαιρρ εις αριθμός, απύ το? 
/ μέχρι το? 49. οίίτως ώστε ίχάστη σίηόη τ«5 τετράγωνον τ’άπο- 
r«J5} όριζοντείως, χαθ'τως και διαγωνίως το αυτό άθροισμά.

S. Ό χατασκεναστης μον pi πωδιΐ,
Ό αγοραστής μου δεν με μεταχειρίζεται.
Ό ποι&ν χρείσιν cpoS iiv με βΑε'πει.

S. άίο δεσπόται συντρώγουσι και μεταξύ αυτΟν' χεΐται ιριάΛη 
χυπριαχο^ οίνου. Όποιαν εχτασιν είχεν ή τράπεζα;

Τφ πρώτφ λύτη τριών αινιγμάτων δοβήσηται άνάλογον βώρον.

Σημ. *Ω«  χβί προηγουμένως έδηλώσαμεν. πρδς ευκολίαν χαί τών 
έν τω έξωιεριχώ διαμενόντων συνδρομητών μας, αί λύσεις τών 
αινιγμάτων όά δημοσιευωνται εφεξής κατά ειχοσαήμερον καί βυχί 
κατά δε*απεν<>ήυ.ερον.  "ίλστε ήδη πάντες έ/_ουσι τον άπαιτούμενον 
χοόνον νά στέλλωσι τοιαύτας, αιτινες δμως δέον νά γράφωνται 
πρδς ευκολίαν μας έηί επιστολικών δελταρίων.

ΑΓΣΕΙΣ TfiV EX ΤΛι 15ι> ΦΥΛΑΩ' ΑΙΛΊΓΜΛΤΩΛ

68. Μορφεύς —-‘Ορφεύς, Έλυσαν αύτό, ό κ. Γ. Βαμΰυλης εκ 
ΓΙειραιώς, δ κ. Α. Ίιτρίδης έξ ’Αθηνών, ό κ. Γ. Οικονόμου εκ 
Supou, δ κ. Π. Κουτρουδέλης εκ Καρδίτζης, καί δ κ. Δ. Τριπύλας 
έξ'Ασσου τής Κεφαλληνίας

69. 'tl εύβέβεια ίνδυναμόνει τλς ψυχ«ς δπως άντίχωσιν εΐς τ4 
δεινά τοΰ βίου χαΐ προπαρασκευάζει τοϊς έπιγενομένοις ζηλευτά 
Υποδείγματα άρετής. Ουδείς ελυσεν.

7C. Έννενήκοντα ϊτη- Έ*υσαν  «ΰτό,ή δεσποινίς ’Αγλαΐα ά.Β. 
δ χ. Π. Άργεντης έχ Θήρνς,οί κ.κ. Δ. Πλαεσής καί Ν. Δαμιανός 
έξ’Αθηνών, χαΐ όκ. II. Κουτρουθέλης έκ Καρδίτζης.

LA
JOURNAL HEBDOMADAIRE ILLUSTRil

Avec une gravure colorii cheque mois par an 11 ft. 
Sans la gravure par an 9 fr.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΝ

ΕΙΚΟλΟΓΡΑΦΠΜΕΧΟΧ ΕΒΔΟΜΛΔΙΑΙΟ?! ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ
Μετ’ έγχρωμου είκόνος μηνιαίως· έτησίως ψρ. 11 
”Ανεν ούτης συνδρομή, έτησίως ψρ. 9
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φομςν τόξου. . Κατ.όπιν λαμβάνοντίς

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ
(Συνέχιι*·  Ke «ριβ. φύλλου IHj.

(1) Τό όρθόγωνον εΐναι εργαλείου διά τοΰ όποιου -φέρομε? καθέτους.
(2) Τοιουτοτρόπως καταμετρούνται αί απρόσιτοι και όρατχί εις τό έτιρο- 

άκρον εΰθείαι.

ΜΕΤΡΗΧΙΣ ΤΨΟΝ

“Ύψος άχροοίτω*·  Ariixeipertar.

"Τποθέσωμίν πύργον τιν*  ή ttepov ’υψηλόν άυτικιίμίνον, 
-ώς λ. χ. 3έν3ρον, φρουρίου κ.τ.λ. κιίμινον έπί τής απέναντι 
όχθης ποταμού η ρεύματος. Πρός tvpWw τοΰ ύψους αυτού 
στήνθμ«ν καθέτως δύο ακόντια και σκοπεύομιυ όπως καί άς 
την προηγουμένην πβρίστασιν. Άλλ’ είς τόν τύπον ΔΓ= 

ΐγ , .
αΒΧ— μέν« ήμίν άγνωστός ή τιμή τής ΑΒ ήτοι της ΕΔ, 

αο
διότι δέν δύναται να μίτρηθή απ' ιΰθιίας. Ταύτην.μίτρώμ*?  
«μμέσως ώς έξης: Άπό τού Ε φέρομιν την ΕΖκάθετον ίπί 

τής ΕΔ. Ή κά
θετος αύτη έλ- 
λιίψη όρθογώ - 
rov(x) φέρςται 
ώς έξης: Εύρι- 
σκομιν σημιϊόν τι 
κ έπί τής ιύθίίας 
ΕΔ, τό όποιον να 
άπίχη άπό τού Ε 
3μ. Μέ κέντρον 
τό βημίϊον τοΰτο 
κ καί. μέ ακτίνα 
5μ. διά σχοινιού 

τό Ε ώς κέντρον 
καί μέ ακτίνα 4μ. δια . του σχοινίου γράφομςν έ’τιρον τό- 
ξο'ν, τό όποιον θά άπαντήση τό πρώτον είς σημβΐόν τι ι. 
Ή «ΰθεϊα ιΕ είναι κάθετος έπί τής ΕΔ ώς πλευρά του 
ορθογωνίου τριγώνου ιΕκ, τό όποιον είναι όρθογώνον, διότι 
(ή ύποτείνουσα) 51 2=32-f-42. Τοποθετούντες άκόντιόν τι έπί 
τού ι καί σκοπεύοντες άπό τοΰ Ε προεκτείνομεν τήν Ει 
μέχρι χημείου τίνος π. χ. Ζ, ένθα «τήνομεν έτερον ακόν
τιο?. Σκοπεύοντες άπό τούτου τό μετρηθησόμενον αντικείμε
νο*  ΔΓ φέρομε*  τήν εΰθιΐάν ΖΗ; Κατόπιν άπό τίνος σημείου 
ε τής ευθείας ΕΖ φέρομεν διά τοΰ άνωτέρου τρόπου τήν κά
θετον, ή«ς θά. συναπαντήση τήν ΖΗ είς σημείόν τι δ. Ού
τως έσχηματίσθησαν δύο ορθογώνια τρίγωνα εΖδ καί ΕΖΔ 
τά όποια είναι όμοια : άρα άν ή εΖ ηναί τό ι/4 π. χ. τής 
ΕΖ καί ή εδ θά ήναι τό */^  τής ΕΔ- άρα,άν 4πλασιάσωμεν 
τήν εδ, θά έχωμεν τό μήκος ΕΔ (2), τό όποιον θίτοντες είς 
τόν προηγούμενο*  τόπον εύρίσκομεν τό ύψος ΔΓ.

Α. Γ. Κ.

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ ΓΙΙΣ 'ΦΤΣΕβΣ,.
X. Π. Χαλκίδα. ’Επιστολή σας έλήφθη.’Έχί,ί καλώς. £άς 4πιστώσ«ρ.εν 

διά τό πρώτον ΐτος.-~Χ.Η.Μ. Πύργον. Βεβαίως έκϊίδειαι παντοιε, αλλά 
φαίνεται φύλλα σαςύπεξαιροϋνται αΰτόβί. Κάμετε παρατηρήσεις τα/υδρομείφ. 
—I. Ρ. ϊΰρον. Έπιστολάί έλήφθησα?.. Χυνδρομήτής ένίγράφη. Σειρά απε- 
στάλη. Έτηλεγράφησα άπάντησιν. Άπάδειξις σΰν παρόντι.—Κ.Α.11. Καρ- 
δίτζαν. Δελτάρια έλήφβησαν. Ευχαρίστως δημοσιευβήσονται. Άπόδειξις ε
στάλη αυτόθι ανταποκριτή μας. 16 ,φύλλον άποστίλλεται σΰν παρόντι. — IN. 
•Δ. Βόλον. Άπάντησίν σας ελάβομεν, ευχαριστούμε? 'διά σύστασιν.—Γ. Β. 
Γ. ΣεβερΤνον. ’Επιστολή σας ελήφβη.Άναμένομεν σημείωσιν. Εόχαριστοϋ- 
μεν.—Γ-Μ- ϊϋρού. Συνδρομή σας έλήφθη. Εύχαριστοϋμεν πολύ.. 'Απόδει- 
ξιν ταχυδρομικώς.—Δ. Φ. Β Γa ϊ 1 a. Επιστολή μέ γραμματόσημα έλή- 
φθησαν. Άπηντήσαμεν ταχυδρομικώς.—A. Κ. Ν. Ψαρρά. Φύλλα σας ά- 
ποστέλλοντάι τακτικώς. Κάμετε παρατηρήσεις .εις ταχυδρομείου αυτόθι. 16 
αριθμόν ά.πεστείλαμίν έκ νέου.—Τ. Κ. Νία ΨαρρΔ. ’Επιστολή σας έλή- 
φθη. Φύλλα άπεστείλαμεν κτλ. ’Αναμένομεν έμβασμα. —Γ.Ν. Αΐυκωσίαν 
Έχει καλώς· άναμένομεν-—I. II- Σύρον. ’Επιστολή έλήβθη· σας άπηντή- 
σαμεν.-^Σ- Μ. DcipatS. Έλυσας, ’έλυσας αυτήν,πλήν ίβράδννας καί εμεί- 
νατε μέ τό όνομα. Κατά τάς ώρας τής άνέσεως δέν γίνονται καί έγγραφα!; 
—X. Μ. Πύργον. Ζητούμενα.φύλλα σάς άπεστάλησαν. ’Απορούμε*  καί θά 
ένεργήσωμεν δέοντα είς'αυτόθι ταχυδρομείου. — Π. I. Π. Πύργον. ’Απο- 
ρούμιν, καί επειδή καί έτερος αυτόθι συνδρομητής μας έκαμε παράπονα, θά 
ενεργήσωμεν αύστηρώς. Ήδη τί φύλλα σας καθυστερόϋνται; —Γ. Ε. Εν
ταύθα. Εύχαριστοϋμεν διά συγχαρητήριά σας καί ού παυσόμεθα περί τών ε
θνικών μοχθούντες. Ή πρόοδος τού τύπου καί ή άνόρθωσις του εθνικού με
γαλείου εν παντί έστι τό μέλημά μας.—Γ. Δ. X. Βραΐλαν. Δελτάριον έν.

λήβθη.Σάς ε’γράψαμεν καί άπεστε/λαμεν έτέρας αποδείξεις.—Δ.Μ Πέτρας. 
Δεν έλάβομεν χρήματα ακόμη Σπεύσατε, "να άποστείλωμεν Ιτέρας.—·Μ·Μ. 
Κέρκυραν. Σίς ένεγράψαμεν. Άπόδιιξιν λαμίάνετε σΰν παρόντι φύλλα».— 
Κ. Ν. Πάτρας. Συνδρομή σας έλήφθη.Έχει καλώς. Ευχαριστούμε?.—Δ. 
Ο. Βόλον. Συνδρομή σας έλήφθη.’Απόδειξιν λαμβάνετε σΰν παρόντι ούλλω. 
—-Κ-Μ. Πειραιά Μάλιστα. "Εχετε δίκαιον. Σας γράφομεν.

LELETRICITA ~
Rivista settimanale illustrate

Abbonamento annuo 
Unione postale L. 15 
Ο ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΕΠΙΟΪΩΡΗΣίΣ 
Πραγματευομένη έν γένει περί.ήλεκτρισμοΰ καί 

μαγνητισμού 
Χυνδρορ.ή έτησόα φρ. 1£$

Συνδοομηταί έγγράφονται παρ’ ήμίν.

LES SOIREES LITTERAIRES 
JOURNAL HEBDOMADAIRE LITTERAIRE ILLUSTRE 

Paraissant le Dimanehe
ABONNEMENTS - 

Union Postale par an 8,50 ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ! ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΥΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ 

Μ,ΕΤ ΕΙΚΟΝΩΝ -
.’Εκδιδόμενον κατά Κυριακήν έν Παρισίοις 

Χυνδρομ.ή έτησία φρ.
Χορηγεί πλίίστας ευκολίας προμήθειας παρισιανών αντι

κειμένων κλπ.
Συνισΐαται τοΐς φίλοις τών γραμμάτων, τών χρονικών, 

τών μυθιστορημάτων καί τής μουσικής.
Σύνδρομηταί έγγράφονται παρ’ ήμίν.

THESUX^YHOIR
Published by a boy for boys and girls

A monthly paper for the home circle
Short stories, parlor magic, wit and humor, games 

and sports, for boys and Girls.
Η ΗΛΙΑΚΗ ΩΡΑ

ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ 
ΕΚΔΙΔ01ΙΕΚ0Υ

ύπό τον όωόίχαιτοΰς όη^οαιογρά^ιον Tello d'Apery ir Νία, 
“ϊορχι/, Ad τούς ριχρούς riovc xal ηάχώας

Χάρις, άνατροφή, πρόοδος, φιλανθρωπία, ευεξία καί άνά- 
πτυξις άντιπρόσωπεύονται έν αΰτή.

Έτηβόα συνδρομ-ή £ν δολλάρίον
Συνδρομηταί έγγράφονται παρ’ ήμϊν.

EIAOnOIHSIS
’Επειδή τινες τών ήμετέρων έν τώ έξωτερικώ 

συνδρομητών μάς άπευθύνουσι ταχυδρομικώς έρω- 
τήσεις, άν άναδενωμεθα τό βάρος της Αντιπροσω
πείας αύτών είς διαφόρους ύποθέσεις των έν Έλ- 
λάδι κτλ. λαμόάν.ομεν τήν τιμήν νά δηλώσωμεν ά- 
πασι τοϊς ήμετέροις συνδρομηταϊς, δτι παρά τώ έν 
τώ Λμετέρω γραφείω συνεστημένω ήδη τμήματι τών 
πληροφοριών καί προμηθειών άναδεχόμεθα καί παν 
είδους αντιπροσωπευτικών τοιοι/των έργασιών, έν ω 
οί βόυλόμένοι θά εύρίσκωσιν πάσαν εύκολίαν, ακρί
βειαν καί ταχύτητα, καί δυνανται έλευθέρως ν’α- 
πευθΰνωνται οι’οίανδήποτε έργασίαν.

Ή ΔιεύβυνΛς.

Πρός εύκολίαν τών έν τφ έσωτερικώ καί έξωτε
ρικώ ήμετέρων συνδρομητών, τό γραφεϊον μας ανα
λαμβάνει τήν προμήθειαν καί αποστολήν οίωνδή- 
ποτε αντικειμένων έξ ’Αθηνών, έπί προμήθεια 5 %. 
Αί παραγγελίαι δέον νά συνοδεύονται ύπό τών άν- 
τιτίμων καί τής δαπάνης τής αποστολής.


