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t ΕΚ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ TQN ΟΓΡΑΝίΙΝ I 
Σν<ίταθις τοϋ όρωρίνον είύμπαντος. |

Κατά τάς γαληνιαίας ώρας αιθρίας έσπέρας, ρίπτοντες 
ΐταστικά βλέμματα πρός τούς μαιάνδρους τών ουρανών, ό- 
ρώμεν τόν Γαλαξίαν σελαγίζοντα γλυκεΐάν τινα και ουρα
νίαν στιλβηδόνα, και περικυ- 
κλοϋντα ηλιακόν μας 
♦τημα" διότι τό ήμισυ μέν 
μέρος του δείκνυται άνωθεν ΒΒ^^ΗΗ^^ΒΗ| 
τοΰ ορίζοντος, τοδ’1 έτερον 
ήμισυ κάτωθέν του, ή το μέν |ΒΕ|^^^Μ^^Β||^^Η· 
πρός άνατολάς του,τόδέ προς SEBMH^B^^^B^HB 
δυσμάς, καί πάντοτε κατ 
αντίθετον θέσιν τών ημικυ
κλίων του παρουσιαζομένων. 
“Ωστε, άνκαθ' ύπόθεσιν άφη- 
ριϊτο ή Γή, ή άν αΰτη καθί- 
στατο διαφανής, ό Γαλαξίας 
θά παρουσιάζετο όλος ύπό τήν 
φυσικήν μορφήν του, παριστών 
ολκόν φωτός άνεξάντλητον, 
περιφέρειαν μεγίστου κύκλου, 
ζωννύουσαν τόν ουράνιον βό
λον. Ή ήμερησία δ’αύτη κί
νησές του περί το ηλιακόν μας 
σύστημα έμποιεΐ ήμΐν τό αί
σθημα,ότι ό ήμέτερος "Ηλως 
ανήκει είς τον Γαλαξίαν. Έάν 
δε διηυθΰνομεν ισχυρόν τη
λεσκόπιου πρός τι σημεϊόν τής 
νεφελώδους ταύτης στεφάνης, 
αίφνης θά έωρώμεν εις το τη
λεσκοπικόν πεδίον εκατοντάδας 
ή καί χιλιάδας άστέρων, ώς 
διαρραφάς βελόνης ίπί τοΰ ου
ρανίου θόλου*  άφίνοντες δέ τό 
τηλεσκόπιου άκίνητον έν τή 
θέσει ταύτη, θά έβλέπομεν 
διαβαινούσας βραδέως πρό τής 
ώπλισμένης δψεώς μας στρα
τιάς άστέρων· ό "Ερσχελλος ύπελόγισε 331,000 άστέρων 
είς εν τέταρτον καί εΐς πλάτος 5 μοιρών, έν τώ πτωχφ 
είς γυμνόν οφθαλμόν άστερισμώ τοϋ Κύκνου. Έάν δ’· ίωρώ- 
μεν όλον τόν Γαλαξίαν διαβαινοντα πρό τοΰ τηλεσκοπικού 
οφθαλμού μας, θά ήριθμοΰμεν 18 ίκατομμύρια άστέρων I

ΆείτρονομικΙι έτηΟχόπηΟις

Τό φυτώριου δέ τοΰτο τών ήλιων σχηματίζεται ίξ αστέ
ρων αοράτων διά γυμνοΰ οφθαλμού, ήτοι μικρότερων του . 
ς·' μεγέθους, κεχωρισμένων μέν άπ’άλλήλων, άλλά τοσοΰτον 
έγγιζόντων, ώστε φαίνονται ούτοι συνηνωμένοι καί άποτε- 
λοΰντες τόν νεφελώδη τύπον τοΰ Γαλαξίου,'τόν όποϊον πάντα 
τά βλέμματα τής άνθρωπότητος πρός αιώνων μυρίων παρε- 

=. τήρησαν καί (θαύμασαν. Ή 
Β θέα δέ τής συνεπισωρεύσεως 
Β ταύτης, ήτις φαίνεται μέν 
Η στεφάνη, άλλ'είς βάθος μέγι-
■ στον άπλοϋται, μάς πείθει οτι 
Β δεν είναι τ.οιαύτη, άλλά μάλ- 
Β λον στρώμα ύπερμέγιστον (ζ 
Β αστέρων, ώστε άδιστάκτως 
Β άποφαίνεται ή έπιστήμη, ότε 
Β ό Γαλαξίας εινε επίπεδον 
Β παχύ, iv τφ δποίω εΜ βνν- 
Β {πισεσωρευμό'οι άβτέρες κεί· 
Β μενοι fig άπο<ίτάσ«ΐί άφ’ ή- 
Β μώ*>  Ακαταμέτρητους ούτοι 
Β δ’ οί αστέρες φαίνονται έγ- 
Β γιζό^τις, διότι εινε τοποθετη- 
Β μένοι οί μέν πρό τών δέ ή μετά 
Β τούς δέ κατά τήν διεύθυνσιν
■ τής οπτικής ημών ,άκτϊνος 
Β καί κατ*  αποστάσεις άνίσους.
■ Ούτως οί πρώτοι ά- 
Β στέρες τοδ Γαλαξίου, οί κεί- 
Β μενοι πλησιέστερον ήμών είνε 
Β ό "Ηλιος πρώτος, ό α τοΰ 
R] Κενταύρου δεύτερος, ό 61 τοΰ 
HI Κύκνου τρίτος, ώς εΐπομεν,
■ καί ούτω καθεξής,- άπέχοντες 
Η τρισεκατομμύρια χιλιομέτρων
■ άφ*  ήμών καί άπ’ άλλήλων, 
Β άλλ’ ίν τφ αύτώ έπιπέδφ 
Β κείμενοι. Πλεΐστοι όμως άστέ- 
Π ρες δέν απέχουν πολύ άπ

άλλήλων, σχηματίζοντες συ- 
. στήματα δυαδικά, τριαδικά, 

τετραδικά, πενταδικά,έκατον-
ταδικά,κτλ. ύπάρχουν δέ και συστήματα σχηματιζόμενα έκ 
πολλών χιλιάδων άστέρων.Εΰρίσκομεν δ’ότι οί τηλεσκοπικοί 
είνε τοσοΰτον πολυαριθμότεροι, όσον μάλλον πλησιάζουν 
πρός τό ίπίπεδον τοΰ Γαλαξίου..

'Ο δ’ άριθμός τών άστέρων άπό τοΰ ι’ μέχρι τοΰε ς με-
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γέθους1 αύξάνει τερασνίως καί κανονικώς ά,πό τών δύο πόλων 
τού Γαλαξίου μέχρι τής ζώνης, του.. Ούτως τό αύτό τηλεσκό
πιο», δι’ ού ΰπολογίζομ'εν 122 αστέρας έν χώρμ αύτής, 15' 
διάμετρον έχούση (τό ήμισυ τής ήλιακής διαμέτρου), δέν 
παρουσιάζει πλείονας τών 30'είς άπόστασιν 15° άπό τής 
ζώνης ταύτης, 10 εΐς 45®,16 είς 60® καί μόνον 4 είς τούς 
•πόλους τοΰ άστρφου τούτου επιπέδου· έκαστος δε τών αστέ
ρων τούτων έχει τό Ονομά του ή τόν αριθμόν τής τάξεώς 
του. Καί παρουσιάζονται άφ ’ ένός μέν ή αύξουσα συνεπι- 

.-σώρευσίς τών άστέρων πρός τόν Γαλαξίαν, άφ’ ετέρου δέ 
περίεργοι άνωμαλίαι τώ» χωρών, έν αίς οΐ άστέρες εισίν ι- 
διοτρόπως άραιόσπαρτοι, πρό πάντων μεταξύ τών Πλειάδων 
καί τοΰ Γαλαξίου. Έάν ό οφθαλμός είχε τήν δύναμιν 7 Ε
κατοστόμετρων διοπτήρος, θά έβλέπομεν τόν ούρανόν διά γυ
μνού οφθαλμού- άλλά θά έβλέπομεν μόνον τούς πρώτους 
τηλεσκοπικούς αστέρας έκατοντάκις πλείονας τών όσων υπο
λογίζομε» ήδη διά τοΰ γυμνού οφθαλμού· διά τοΰ τηλεσκο
πίου δέ τής Ούασιγκτώνος θά έωρώμεν έκατοντάκις τών α
νωτέρω πλείονας, ήτοι 30,000,000 είς τό ήμισυ τού ού- 
ρανίου θόλου. Δυνάμεθα ήδη νά παραστήσωμεν τό όρώμενον 
σόμπαν ώς συνιστάμενον έκ πλειόνων τών 100 000 000 ά
στέρων, διατεθειμένων έν σχήματι ΰπερμεγεθους φακοϋ, ου 
ή διάμετρος φαίνεται ούσα όκτάκις ή δεκάκις μείζων τοΰ πά
χους του. Ή σωρεία αΰτη δέν εινε ομογενής, άλλά ποικίλη 
τήν πύκνωσιν καί συγκαμένη έκ διαφόρων άθροισμάτων μετ’ 
άτακτων διαστημάτων·

Πολλά τών αθροισμάτων τούτων, άποτελούντα έταιρίας, 
Κινούνται ύπό κοινής τίνος δυνάμεως διά τοΰ χάους τών ου
ρανών- οί δέ άστέρες τούτων έν άλλοις μέν άπέχουν άλλή
λων πολλά Εκατομμύρια, χιλιομέτρων, έν άλλοις δέ μόνον δε
κάδας τινάς τούτων. Καί τίνες μέν τών άστέρων αύτών 
εινε Εκατομμυριάκις ογκωδέστεροι τής Γής, έτεροε όμως κα
τέρχονται, άν μή μέχρι τής άπειρου σμικρότητος αύτής, έ· 
ξισούνται τουλάχιστον κατά τόν όγκον πρΟς τούς μεγαλει- 
τέρους πλανήτας, τόν Δία καί τό» Κρόνον. Δέον δέ νά είκά- 
σωμεν, οτι οί άστέρες έντελώς μεμονωμένοι είς τό χάος δέν 
υπάρχουν- καί αύτός ό Ήλιος ήμών, όστις φαίνεται τοιοΰ- 
τος ΰφίσταται βεβαίως τήν Ελκτικήν Επήρειαν τών γειτόνων 
του, ίσως .δε μετά πολλών τούτων βαδίζει πρός τόν αύτόν 
έκ συμφώνου σκοπόν. Είνε δέ γνωστά έν όύρανοΐς 1034 ά
θροίσματα άστέρων καί 4042 νεφελώματα άναλλοίωτα" καί 
τά μέν άθροίσματα συνίσταντάι έξ άστέρων συνδεδυασμέ- 
νων, ·τά δέ νεφελώματα δύνανται νά ύποδιαιρεθώσιν είς δύο 
τάξεις'ά εΐς νεφελώματα άστρικά ή διαλυόμενα είς άστέρας 
διά τών σημερινών τηλεσκοπίων ή διά μείζονος δυνάμεως, τά 
όποια ή πρόοδος τή; οπτικής θά μας παρασκευάση ήμέραν 
■πνά, καί β' είς νεφελώματα κοσμικά, τών οποίων ή φασ- 
ματική άνάλυσις δεεκνύει τήν άτμώδη αύτών σύστασιν. Καί 
τά με» άστρικά, άθροίσματα είνε γενικώς διανενεμημένα ώς οί 
τηλεσκοπικοί άστέρες πλείονα έν τφ Γαλαξί<?.τά κοσμικά ό
μως νεφελώματα άν< σπάνια καί άραιά μέν έν αύτφ, λίαν 
δέ διακεχυμένα εΐς τούς δύο πόλους του.

Τών άστρικώ» δ’ αθροισμάτων τινά μέν σύγκεινται Εκ τι- 
νων μόνων άστέρων, τινά δ’ Εκ δεκάδων τινών, άλλα έκ 
πολλών εκατοντάδων καί άλλα έκ πολλών· χιλιάδων. Με
ταξύ.δέ τών αθροισμάτων τών διά γυμνοϋ Οφθαλμού δρω
μένων, τό γνωστότερο» τό ύπό πάσης τής άνθρωπότητος πρό 
πολλών αιώνων παρατηρούμενον, είνε al HUtiSts, Εν αίς ή 
συνήθης μέν δρασις βλέπει Εξ άστέρας- τήν Αλκυόνην τοϋ 
γ'. μεγέθους, τήν Ήλέκτφαν καί τόν Άτλαντα τοΰ δ', 
μεγ., τήν Με&όχην τήν Μαίαν καί τόν Ταΰγετον τού ε'. 
μεγ. αί καλαί δ ’ όψεις διακρίνουν έβδομον άστέρα, τήν ΙΊλει· 
όνην τού ζ", μεγ. αί κάλισται διακρίνουν τήν 'Αβτεφόηην 
τού ζ’ · καί αί ίξεχουσαι δύνανται νά διακρίνωσι .τόν άστέρα 
τούτον διπλού» καί τήν Κελαίνά, τοΰ ζ' μεγ. αί δε 
όξύτεραι δύνανται να διακρίνουν .καί τγ'. .άστέρα. Ή Κε- 
λαινώ φαίνεται, ότι είχεν έλαττωθή τήν λάμψιν, δίοπε οί

Έλλη»·; καί οί Λατίνος {«Toptxot βεβαιοΰν, ότι ίφυγι» ίκ 
τ’ ούρανοϋ κατά τον Τρωικόν πόλβμον άλλ' Εσως ό μύθος 
ούτος οφάλιτοα ιίς τήν δυσχέρειαν της οπτικής διακρίσεως. 
Τό άστρωον τοΰτο άθροισμα όρώμενον καί διά θεατρικών δι
όπτρων φαίνεται Εσμός πολλών άδαμάντων, σπινθηροβολούν
το»» είς τό βάθος τοΰ μελανός ούρανοϋ- όσον δε τό τηλεσκό- 
πιον δι’ ού τό όρώμεν εινε τό μεγεθυντικώτερον, τόσον ή 
πληθύ; και ή λάμψις τών συνιστώντων τάς Πλειάδας αστέ
ρων γίνονται ίπιβλητικώτεραι. Υπολογίζουν περί τούς 600 
αστέρας έν αΰτώ, άπείρως απέχοντας άλλήλων,καί δι’ ισχυ
ρότατου τηλεσκοπίου διακρίνουν καί νεφέλωμα αξιόλογο».

Μετά τό άθροισμα τούτο δέον νά μνημονεύσωμεν τό επί
σης όνομαστόν, τό τών 'Τάδα>ν, άνήκον καί αύτό εις τόν 
αστερισμόν τοϋ Ταύρου, δρώμενο» ώσαύτως διά γυμνού 
οφθαλμού. Διακρίνονται δέ καί ίτερα αθροίσματα άστρικά, 
τηλεσκοπικά μεν άλλ’άξιοσημιίωτα ταΰτα- το έν. τώ άστερι- 
σμφ τοϋ Καρκίνου, τό έν τφ τών Διδύμων, τό ίν τφ τοϋ Περ- 
σέως,τό έν τφ τών Κυνηγετικών Κυνών, και το έν τ<5 τοϋ 
Ήρακλέους- διακρίνομεν δ’ έν τούτοις σωρείας ήλιων κατά 
τό μάλλον καί μάλλον πλουσιωτέρας, όρωμένας ίν διαφόροις 
χώραις τών ουρανών. Πάντων όμως τών άστρωων τούτων 
αθροισμάτων άξιολογώτερα εινε τά τοϋ Κενταύρου καί Του- 
κάνου, αστερισμών τοϋ· νοτίου ημισφαιρίου, καθορώμενα, καί 
^σχηματισμένα έκ ποίλ&ν χιλιάδων ήλίών' τούτων τό μέν 
πρώτο» είνε άσυγκρίτως τό πλουσιώτερον καί τό μεγαλείτε- 
ρον όλου τοϋ ούρανοϋ, παριστών περί τό κίντρον έκθαμβω- 
τικήν συμπύκνωσιν- τό δέ δεύτερον, όπερ έπίσης όρβται διά 
γυμνού οφθαλμού γειτονεΰον μέ τό Μαγελλανικόν Νέφος, εΐς 
χώραν τού νοτίου ούρανοϋ έντελώς κενήν αστέρων, έξαπλοΰ- 
ται εις μακράν άπόστασιν δι’ αστέρων βαθμηδόν ήττον πεπυ- 
κνωμένών άστήρ δέ τις διπλούς πρόκειται έπί τοΰ άθροίσ? 
ματος, πλήν πιθανόν ό άστήρ ούτος νά εύρίσκηται πολύ 
έμπροσθεν τούτου, μή εχων ούδεμίαν συνάφειαν μετά τοΰ 
αθροίσματος. Το έκ των αστέρων τούτων έκπεμπόμενον φώς 
υπολογίζεται ότι διά νά φθάση ένταΰθα,δεΐται δέκα έως δε
καπέντε χιλιάδας έτών.

Έν ταΐς αύταΐς δέ χώραις τού ουρανίου δόλον, έν τφ 
άστεοισμφ τοΰ Νοτίου Σταυρού, θαυμάζει τις μετ’ άρρητου 
έκπλήζεως λαμπρόν άθροισμα II0 αστέρων εβδόμου-μεγέ
θους ή καί μικρότερων, τών όποιων οί μάλλον σπινθηροβο
λούντο; άναλάμπουν διά πάντων τών χρωμάτων τού φωτός, 
τοΰ έρυθροχρόου λυχνίτου άνθρακο;, τού πρασινοχρόου σμα- 
ράγδου, τού κυάνιζόντος σαπφείρου- παρουσιάζει δ’ έν συνόλφ 
άδαμαντόθήκην ίκ πολυτίμων καί σελαγιζόντων τιμαλφών 
λίθων. Ή θεωρία τών ούρανών ούδαμοϋ αλλού παριστί 
θέαμα μεγαλοπρεπέστερο» καί συγκινητικώτερον τοΰ ίν τοΐς 
άστρικοΐς άθροίσμασι παρουσιαζομενου- τά πλεΐστα τούτων 
κεΐνται εΐς τηλικαύτην άπόστασιν άφ' ήμών, ώστε τά ισχυ
ρότερα τηλεσκόπια μάς τά δεικνύουν ώς άστρφον κονιορτόν. 
«Ή άπόστασίς των, λέγει δ Νηουκόμβης, δέν είνε μόνον 
έκτος πάσης ήμών δυνάμεως εις καταμέτρησε», άλλά καί 
πέραν πάσης εύκολίας πρός τήν έκτίμησίν των . . . KaiTQt 
δέ φαίνονται μικρότατα, ούδέν κωλύει ημάς νά ύποθέσωμεν 
ότι έκαστος τών μικρών τούτων ήλιων εινε κέντρον ήλιακοϋ 
συστήματος, olov τό ήμέτερον μετά πλανητών όμοιων τών 
περί τόν Ήλιόν μας πλανωμένω» ’ δυνάμεθα δέ νά τούς θεω- 
οήσωμεν ώς άποίκους άποκεχωρισμένους είς τά πέρατα τής 
δημιουργίας- καί νομίζομεν μέν ότι διά τήν φοανομένην 
μικρότητά των οί κάτοικοι τών παρ’ εκείνοις πλανητών δύ
νανται νά βλέπωνται Εγγύτατα καί νά διαπραγματεύονται, 
έάν όμως ήμεΐς μετεφερόμεθα ίκεϊ, θά έβλέπομεν ουρανόν 
άνάλογον πρός τόν ίνταΰθα, πιθανώς όμως καί πληθύν άστέ- 
ρων λαμπρότερων τού Σείριου, άλλά καί πλαν.ήτας άγνω
στους.»

Καί ταΰτα μέν περί τών άθροισμάτων τών σχηματιζόντων 
κανονικά σχήματα- Εκπλήσσεται τις όμως ίπΐ μάλλον καί 
μάλλον άνακαλύπτων είς το χάος τών ούρανών αθροίσματα 

ώργανωμένα εΐς Ελικοειδεΐς σωρούς. Τό·δέ μάλλον λαμπρό- 
τερον καί τεραστιώτερον, παρουσιάζον καταπληκτικήν νέφό- 
λότητα, είνε τό τών Κυνηγετικών Κυνών, πλησιέστατα τοΰ 
άστέρος η τή; Μεγ. "Αρκτου, άπεχον 3® πρός τό ΝΔ αύτοΰ. 
Βλέπων τις αύτό, νομίζει ότι ή χειρ τών αιώνων συνέστρεψε 
τούς άναρίθμους ήλιους του,συσσωρευθέετας Εκεί καί παρα- 
ταχθεντας, όπως διευθυνθώσι προς κεντρικήν τινα Εστίαν, 
ότι δεύτερός τις ήλιος συμπυκνοϋται Εξωθεν κατά τά όρια 
τοΰ κοσμικού τούτου αρχιπελάγους, καί οτι τό σύνολον τού· 
των μετατίθεται είς τό χάος, άφίνον 'ολκόν φαεινόν δπισθέν 
του. Ύποθέτοντες δ’ ότι τό άθροισμα τοΰτο εινε νεφέλωμα 
πλήρες διαλυόμενου είς άστέρας, αΐσθανόμεθα τό πνεύμα ή
μών άπολλύμενον είς. τήν άπαρίθμησιν τών μυριάδων αύτοΰ 
Εκ τούτων,ών τά άτομικα φώτα συνεσωριυμένα παράγουν τούς 
νεφελώδεις αυτούς θυσάνους, λίαν ποικίλων Εντάσεων. Τερά
στια βεβαίως θά ήνε ή Εκτασι; τοϋ σύμπαντος τούτου, 
ούτινος έκαστος ήλιο; δέν φαίνεται μεγαλείτερος κόκκου 
φωτεινής κόνεως, τεράσίιο» τό βάθος τής άβύσσου, άφ' ' ής 
όρώνται, τεράστιος ό δαπανώμενος χρόνος όπως το φώς τού 
νεφελώδους τούτου αθροίσματος φθάση μέχρις ήμών, ίσως 
15, 30, 50, 100 χιλιάδων έτών 1 Βεβαίως-δέ» θά ύπάρχή 
πλέον Εκεί όπου φαίνεται, διαλυθείς μέν πρό πολλοΰ, άλλά 
φαινόμενο; Ετι διά τήν ’ιδιότητα τοΰ φωτός.

(Έπεται τό τέλος).Η ΣΗΜΑΙΑ
(Διήγημα).

Έχων τό βλέμμα σκυθρωπόν, τάς χεϊρας έσταυ- 
ροί^ιένας έπί τοΰ στήθους, ό άνθρωπος ϊστατο όρ
θιος ! ■ * *

* ■
ΙΙρό αΰτοΰ Γερμανός άξιωματικός καθήμενος έπί 

τον άκρου τραπέζης, τόν μέν τών ποδών ίσχυρώς 
έπί τοΰ έδάψους-στηρίζων, τόν δέ άσκόπως οιαμε- 
τεωρίζων, τήν σπάθην σνρορ,ένην, τό κράνος έπϊ 
τής κεψαλΰς.

Εΰσταλεΐς έν τη πρασίνω αΰτφν στολτί, Πομε- 
ρανοό πυροόολητα'ι περιέμενον .....

Μεγάλη ,π'νρά. έκ κλημάτων άμπέλου έ^ώτιζε τό 
δωμάτιον διά λάμ^τεως ΰπερΰθρον, ένφ είς τόν ό- 
ρίζοντα ό ήλιος σκυθρωπός κα\ περίλυπος έψαίνε- 
το άνατέλλων ακονσίως έπι τοΰ έρημου πεδίου.

Τέλος όπισθεν τοΰ λόφον Λ Λχώ οιά βαρείας ^ω- 
νής άπεκρινατο είς έκαστον γδοΰπον τον τηλεβό
λου. * * ■

··■■ *
Λοιπόν ό άνθρωπος ιστατο όρθιος I
Έθεατο. . . , ζητών έκεϊ κάτω είς τάς αΰγάς τής 

■λοΰς, τήν οικίαν του κατά τό ιήμισν κατεστραμ- 
μένην ύπό τών Γερμανικών δβουζίων. . . . καί,ύπό 
τά ερείπια τήν γυναΐκά του, τό τέκνον τον, κοιμω- 
μένους τόν πανΰστατον ύπνον.
- Τίς εί;
Λέγει ό άξιωματικός.

■ — Είμαι Γάλλος !
Άπεκρίθη ό άνθρωπος.
— Μήπως είσαι κατάσκοπος ψέοων είς τόν 

έχθρόν είδήσεις περί τής θέσέως τοΰ Γερμανικού 
στρατού;

,Ό άνθρωπος άπήντησεν.
— Είμαι Γάλλος !
Σύ είσαι, όστις, τήν νύκτα ταύτην, ένεδρεύων 

όπισθεν τού ψράκτου, έπνροβόλησας είς τό στρά
τευμά μας καί έψόνενσας ένα Ούλάνον;

— Είμαι Γάλλος !
Τπέλαβεν ό άνθρωπος.
— Τι κρατείς είς τήν χεϊρά σου ; Άναμφιβόλως 

τηλεγράφημά τι; Πάράδος!
Τήν φοράν ταύτην ό άνθρωπος έτήρησε σιγήν. 

Έρρίγησεν όλος ύπ’ δργής πατριωτικής, καί ώρ- 
κίσθη δτι θά προύτίμα νά άποθάνη μάλλον ft νά 
ύπακούση.

Ή μικρά αύτη τρίχρονς σημαία, ήν έκρστει κε- 
κρνμμένην όλόκληρον έν τή. κεκλεισμέντι χειρί 
του, ή μικρά αΰτη σημαία, άγορασθεΐσα κατά τήν 
πανήγυριν τοΰ χωρίου, παρά τίνος πλανοδίου έμ- 
πόρου, ή μόνη άνάμνησις, ήν είχε τού τέκνόυ του 
τφ έφάνη κατά τήν ύψίστην έκείνην στιγμήν (5άκος. 
τής έσθήτος τής πατρίδος.

Δέν ήτο πλέον παίγνιον .παιδικόν; Ήτον αύτή 
αΰτη ή εθνική σημαία οιά τήν όποίαν μάχονται,διά 
τήν όποιαν άποθνήσκουσι1

— Παράοος !
Έπανέλαάεν ό άξιωματικός.
— Ούχί 1
Λέγει ό άνθρωπος.

* ■ > ■
Πάραντα οί στρατιώται όρμώσι κατ’ αύτοΰ, άλλ’ 

ούτος άνθίσταται. Ή σιδηρά πυγμή του καταπίπτει 
έπ’ αύτών ώς ή σφύρα έπί τόΰ άκμώνος, καί τούς 
όίπτει πνευστιώντας πρό τών ποδών του.

. "Ω I τής ήρωϊκής άμύνης, καθ’ ήν μόνος ένάν- 
τΐον δέκα, μάχεται διά τήν τιμήν τής σημαίας!

Έπι τέλους Λττηθεϊς ύπό τοΰ άριθμοΰ, τό σώμα 
ουντεθραυσμένον, αίμόφύρτον, άλλά τήν ψυχήν 
ύπερήψανον έχων, έκτυλίσσει ύπερηφάνως τήν 
τρίχρουν, τύπτει δι’ αύτής τόν Γερμανόν κατά 
πρόσωπόν καί τήν έκσψενδονίζει είς τό κενόν, 
κράζων.

αΖήτω Λ Γαλλία» ,
Τότε σταυρών τούς βραχίονας περιέμενε ....
Έν τή αύλή τής έπαύλεως ό άνθρωπος ίσταται 

είοέτι δρθιος ...
Τό έκτελεστικάν σώμα πληροί τά όπλα.
Δι’ ένός νεύματος τής κεφαλής άπαγορεύει νά 

καλύφωσι τούς όφθαλμούς του. ' θέλει νά βλέπη 
κατεναντίον τά δπλα έστραμμένα έπί τοΰ στήθους 
του.

— Πΰρΐ
Διατάσσει ό άξιωματικός.
Τά όπλα είσίν εύπειθή.
Κρότος άπαίσιός ώσπερ μεγάλη πτήσις κοράκων, 

διασχίζει τόν άέρα.
Είτα βαθεΐα σιγή ....
Ό άνθρωπος δέν ιστατο πλέον.

Νά φονεύηταί τις διά μίαν παιδικήν σημαίαν, 
ειπεν ό Πρώσσος άνυφών τούς ώμους. . . . Ήτο 
παράφρων. Ήτο Γάλλος !

Ή ήχώ άπεκρίθη.
«Ήτο Γάλλος».

(Έκ τοϋ Γαλλικού). '
*Βλ. Π. Βουΐίορίδη;.



Η ΦΥΣΙ5

•αύτό, οΐ δέ συνήθεις: ^έπορτερ γράφουσι έκ συμπάθειας η 
άντιπο-θείας πάντοτε’ είναι δέ,ώς φρονώ φοβερόν τό τοιοϋτον, δη
λαδή τό θέατρον νά έξαρταται άπό άνθρώπους άγνοοϋντας έν- 
-τελώς τήν σκηνήν·

— Ή κριτική είναι.αξία λόγου ;
— Βεβαίως, είναι, άλλ’ οί δυνάμενοι νά κρίνωσι παρατηρώ 

μετά λύπης ότι δέν αναμιγνύονται είς τοΰτο, τηροΰσι σιγήν 
ιχθύος. Ουτω δέ βλέπομεν σήμερον τήν κριτικήν έξαρτωμένην 
άπό μερικούς ν ε ή λ υ δ α ς οί οποίοι δεν γνωρίζουσι ούτε αύτην 
τήν σημασίαν τής λέξεως θέατ ρ ο ν, στερούνται δε απολύτως 
διορατικότητος καί κκλλαισθησίας περί τό μυστήριον τής τέχνης.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΟΓΛΙΟΓ ΒΕΡΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ
ΒΡ-Α.ΒΕΎ'ΦΕΙΣΓΑ. ΎΤΤΟ THS ΓΑ.Α.2^ΙΚΜ25 ΑΤΓ Α /κ-Μ-κ/ττ a

παραμεληθέντος ύπό τοΰ γλύπτου είς γωνίαν τινά τοΰ εργαστη
ρίου του καί πληρωθέντος άπό σαρίδια διάφορα. Μετά τινα 
δέ καιρόν,ένώ ήθέλεν ό καλλιτέχνης να έξωραίση τό άγαλμά του 
έπέτα αίφνης έκ τίνος μέρους ένα σ α ρ ι δ ά κ ι καί τοΰ κατέ- 
στρεφεν ολον τό έργον. Δηλ. ή Παρασκευοποόλου εχει σπου
δαία πλεονεκτήματα ηθοποιού εξαίρετου άλλ ’ άπαιδεύτου, στε
ρούμενη απαγγελίας καί ιδίως άβρότητος ώς εκ τής νευρικής 
καταστάσεώς της. ’Αναβιβάζει δέ άπό σκηνής έργα ακατάλληλα 
δι’ αυτήν μέ άλλοκότους χαρακτήρας, τούς όποιους αύτη ή 
ιδία κατα φαντασίαν πλάττει. ·

— Ποΰ αποδίδετε τήν άνάδειξίν της ;
— Εις τήν Φύσιν.
— Ή Βερώνη ; ·
— Ή Βερώνη άναγινώσκει άπταίστως, στερείται όμως ύ- 

ποκρίσεως.
— Ό Σπ. Ταβουλάρης ;
—- Είναι κωμικός έν θέσει (δηλ. υποκρίσει), λεπτότατος ό

μως. '.■'.··.· ■ ·
. — Ό Νικηφόρος ; .

— Είναι έκ φύσεως κωμικός.
— Ό Πετρίδης ;
— Έξοχος είς τά πατρικά μέρη.
— Ό Ζάννοζ ;

' ■— Θά ητο καλλίτερος έάν περιωρίζετο είς ο,τι έπλάσθη.
— Τόν χειμώνα θά σάς έχωμεν ένταδθα;
— 79χι· , , , , , . .
Και έγερθεις έτεινα αύτώ τή; χεϊρα όπως αποχαιρετησω τον 

δημοφιλέστατου καί έξοχου τούτον καλλιτέχνην μας, όστις λίαν 
προθύμως καί εΰγενώς μοί παρέ'σχε τάς άνωτέρω πληροφορίας.

— Καί θά δημοσιεύσητε όλα ταϋτα ; μοί είπε έκστατικώς 
δίδων μέ την χειρα, αφού έκρατήσατε σημειώσεις;

— Μαλιστα, τφ απήντησα εΰθαρσώς, μήπως δέν θέλετε να 
δημοσιευθώσι ; μήπως....

— ”Α, όχι, αγαπητέ μου, λίαν εύχαρίστως. Είναι ή κα- 
θαρα αλήθεια όσα ειπον καί δέν φοβούμαι ούδενός τάς επικρί
σεις.

Α. Κοκ.....

V

ΤΡΕΙΣ ΑΓΓΛΟΙ ΚΑΙ ΤΡΕΙΣ ΡΩΣΣΟΙ
ΙΙερατωθείσης ήδη τής έχτυπώσεως, έν μεταφράσει έχ τοϋ γαλλικού, τοϋ πλήρους έκφραστικότητος,περι

πετειών καί έπιστημονικών έξιστορήσεων λαμπροϋ πονήματος τοϋ Ιουλίου Βέρν, ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΑΓΓΛΟΙ ΚΑΙ 
ΤΡΕΙΣ ΡΩΣΣΟΙ ύπό τοϋ άναλαβόντος τήν έκδοσιν όλης τής σειράς τών έργων τοϋ συγγραφέως τούτου κ. Θη
σέως Λιβερίου, ής τήν άξιόλογον προμήθειαν συνεστήσαμεν έπανειλημμένως τοϊς ήμετέροις άναγνώσταις ώ,ς α
ναγκαιότατων, πολύτιμον καί Απαραίτητον παντί φιλομούσφ, άναδημοσιεύομεν έναντι δύο τών καλλύτεχνικω- 
τάτων εικόνων τοΟέν λόγφ έργου, εύχαρίστως άγγέλλοντες δτι άπό τής προσεχοϋς έβδομάδος άρχεται ή έκτύ- 
πωσις τοϋ έπομένου πονήματος. «Τα πεντακόσια, έκατομμύρια».ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ

ΤΕΣΣΑΡΕΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

A VOL DO1SEAU 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΙάντες γνωρίζετε τον κσθηγεμόνα τόϋ γέλωτος, εισηγητήν 
ν.αϊ εργάτην τών κωμειδυλλίων έν τή Ελληνική σκηνη, ΕΥΑΓ
ΓΕΛΟΝ ΠΑΝΤΟΓΙΟΥΛΟΝ, όστις καθ’ εσπέρας θριαμβεύει 
τέρπων και διασκεδάζων τό ’Αθηναϊκόν κοινόν έν τώ έπί της 
όδοΰ Σταδίου νεοδμήτφ θεάτρφ τοϋ κ. Τσόχα.

Οπως συνάντηση τις έν καταλλήλω ώρα καί τόπφ θιασάρ- 
χην τινά και λάβη συνέντευξιν άνέτως καί άκόπως είναι έντελώς 
αδύνατον. Συνεπώς μεταβάς όλως άπροόπτως- έν τώ μνησθέντι 
θεάτρφ έν ώρα τών δοκιμών, καί πλησιάσας τόν κύριον Παντό- 
πουλον, μετά της συνήθους αύτφ άφελειάς καί χάριτος καθή- 
μενον έν τή σκηνή, νωχελώς καπνίζοντα ογκώδες σιγαρέτου καί 

έκ περιτροπής ρίπτοντα έξεταστικά βλέμματα έπί τών διδασκό
μενων προσώπων τοΰ θιάσου των (έγίνοντο αί δοκιμαι τών Δύο 
Προεστών) έπελήφθην τής αποστολής μου όλως έξ άπίνης.

— Κύριε Παντόπουλε, τώ λέγω, έπιθυμώ νά σας ομιλήσω 
ιδιαιτέρως.

— Ευχαρίστως, φίλε μου, μοί άπαντα.
Καί έγερθέντος μετέβημέν είς τό έν τφ θεάτρφ καφενείου,ένθα 

άφοΰ έλάβομεν καθίσματα μέ παρετήρει μετά προσοχής, ώς εί 
θέλωνια μαντεύση τόν σκοπόν τής παρ’αΰτφ μεταβάσεώς μου.

— Πρόκειται περί τινων πληροφοριών. Είσθε ευχαριστημέ
νος έκ τών εργασιών σας καί τής ϋποστηρίξεως τοϋ κοινοΰ ;

— Πολύ, πάρα πολύ, φίλε μου.
— Περί εθνικού θεάτρου τί φρονείτε, θά τελεσφόρηση, ς σκο

πός του ;
— Δέν πιστεύω. Όπως όλα τά ελληνικά έργα, οΰτω καί 

αυτό θα μείνη ώς έχει έκεϊ κατ’ όνομα μόνον.
— Ή Δημοσιογραφία πώς σας φαίνεται έν σχέσει πρός τό 

θέατρον ; ■
— Τα καλλιτεχνικά ζητήματα καί ιδίως τά τοΰ θεάτρου έ

χουν ανατεθή δυστυχώς είς άνθρώπους οί όποιοι δέν έννοοΰν

Ευάγγελος Ιΐαντόττουλος

— Ποιους, θεωρείτε κριτικούς;
— Τόν κύριον Κορομηλαν ώς πρός τό τεχνικόν καί τόνκ. 

Βλάχου ώς πρός τό φιλολογικόν μέρος·
— Τόν κύριον Πετσάλην ;
— Τον γνωρίζω, μάλιστα. Είναι κριτικός αμερόληπτος.
— Ποϊον μέρος έξ όσων παίζετε σας άρέσκει περισσότερον ;
— Τό τοϋ Μπάρμπα Λινάρδου έν τή Τύχη τής Μαρούλας. 

Δέν προσκρούει οΰδαμοϋ.' Ή έξέλιξις γίνεται φυσικώτατα καί 
κανονικώτατα.

— Διά τούς δραματικούς συγγραφείς τί φρονείτε;
— Δυστυχώς, δέν έχομεν.
— Περί δέ κωμειδυλλίων;
— Δέν έχομχν τοιαϋτα. Αυτά δέ τα δποϊα παριστάνομεν 

είναι τραγελαφικά καί βεβιασμένα, δ δέ ήθοποιός εύρίσκεται 
ενώπιον λαβυρίνθου μή γνωρίζων ποιαν οδόν νά άκολουθήση.

— Οΐ κωμειδυλλιογράφοι πώς σας φαίνονται;
— Δυστυχώς καί τοιούτους δέν έχομεν. Τό τρόπαιον τοΰ Κο

ρόμηλά άφ’ ενός καί τά ποσοστά άφ’ ετέρου ένέπνευσαν πολλούς 
νά φυτρώσωσιν ώς μήκυτες καί νά αύτοχειροτονηθώσιν κω- 
μειδυλλιογράφοι. Όστις δέ μέ συναντά καθ’οδόν καί μέ 
χαιρετά κρατεί εις χεΐρας και άπό έν κωμειδύλλιον. Το κι- 
βώτιον μου είναι πλήρες άπό τοιαΰτα.

— Ποίαν γνώμην έχετε περί τοϋ Άλεξιάδου ;
— Είναι φιλοπονώτατος, μύστης της σκηνής, διαπρέπει δέ 

εις τά πατρικά μέρη.
— Περί τον Διον. Ταδουλάρη ;
— Είναι άριστος ήθοποιός εις τά λεπτά μέρη, δηλ. είς τά 

οικογενειακά, είναι δέ καί μέγας γνώστης τής Έλλ. σκηνής.
— Περί τής Παρασκευοποόλου
— Αΰτη,φίλε μου,ομοιάζει πρός μάζαν πηλοϋ προωρισμένου 

διά την κατασκευήν καλλιτεχνικού τίνος αγαλματος, αλλα

ΘΝΗΤΟΣ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ
θνητός εύτυχισμένος είς τήν μέση 

Νά βρίσκεσαι τής τόσης εύωδιδς,
Νά ζής ’ς τή μαγεμένη αυτή θέσι, 

Σ’ τ’ αρώματα τής δάφνης και μερτιδς !
Νά αισθάνεσαι τήν αύρα τής πρωίας, 

Τήν δρόσον τής νυκτος τή μαγική,
Με ήρεμον σιγήν τής ηρεμίας, » 

Ν’ άκοΰς τόσον κελάδημα γλυκύ!
Νά τρέχουν τά νερά τά κρυσταλλένια 

Άπ’ τήν πηγή ποΟ λέγετ’ ’Ακοή,
Καί σύ χωρίς κακίας χώρις έννοια

Νά τρέφης με το γελοίο τή ζωή I
Καί νάχης καί τριγύρω τά παιδιά σου,

Τά ’γγόνια σου άγγελόπουλα γλυκά I
Νά τρέχουν, νά πηδούν ’ς τήν αγκαλιά σου, 

Νά ψάλλουν ’σαν πουλάκια αρμονικά I -

Τέτοια ζωή κ’ εγώ πώς τήν ζηλεύω, 
Τέτοια ζωή τή θέλω! αλλά σιωπώ !

Θενά ”λθη μχά ήμερα τό πιστεύω · · · 
Θά ζώ μ ’ εκείνην έτσι π’ αγαπώ !

Γ. Λ. Πολίτης.
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τοσας μέχρι προκεχωρηκυίας τής νυκτός ώρας τρυφεράς λέ
ξεις ανταλλάξει.

Ή Μαίρη έφάνη μετ’ ολίγον ερχόμενη άντιθέτως, καί 
διευθυνομένη πρός τήν πυκνήν άναδενδράδα. Πλησιάσασα 
δέ τόν Μιμικόν καί λαμβάνουία αύτόν βιαίως άπό τής χειρός 
.τόν φέρει πρός άπόκεντρόν τι μέρος, καί-

— Μ’ «λησμόνησες Μιχαήλ ; τφ λέγει μετ’έπιπλήξεως,. 
μ’ ήρνήθης ; μέ άφήκες ; τί εγεινες ; ποΰ ήσο ;

— Μή μ’ έρωτας περί τούτου, Μαίρη, σέ παρακαλώ, 
τή άπήντησε μετά συγκινήσεως πολλής ό Μιμϊκος, άφις τά. 
παρελθόντα δε’ άλλην στιγμήν καί άς όμιλήσωμεν ήδη διά 
τά παρόντα.

— Καί διατί ;
— Άφες αύτά, άψες αύτά, Μαίρη, ’ τά παρελθόντα μοί. 

προξενοϋσι λύπην,... τό παρόν νά ίδωμεν, αύτό μας ένδιαφε- 
ρει ήδη.

. Ή Μαίρη έφάνη άνησυχοϋσα, καί στηρίζουσα τήν κεφα
λήν της έπί τού Μιμίκου’

'— ’Εννοώ, ύπέλαβε, τήν γυναίκα, Μιχαήλ, δέν άπατά, 
ούτε ό έρως ούτε ή συμπεριφορά τοΰ άνδρός. Πρό καιρού 
ένόησα τήν πάλην ήτις συμβαίνει ίν τή καρδίιρ σου καί ήδη 
προβλέπω τό άποτέλεσμα. τοϋ έρωτός μας.

—Τί έννοεϊς ; τί θέλεις νά εϊπης;
Μή άπαντώσης δέ τής Μαίρης"
— Νομίζεις λοιπόν, ότι σέ έγκατέλιπον ; ότι δέν σέ α

γαπώ πλέον ; μέ έκλαμβάνεις λοιπόν πάντοτε ώς παιδίον ;
— Δέν είζέύρω, Μιχαήλ, πώς νά έκλάβω τό πράγμα. 

Βλέπω όμως 2τι κάτι Tt μέ κάμνει ν’ ανησυχώ πολύ, καί 
μοί λέγει, ότι ό έρως μου, αί θυσίαι μου, τό άδιάσπαστον 
πρός σέ αίσθημά μου, πρός ούδέν άνταποκρίνεται, καί ήχώ- 
δέν ευρίσκει, δηλαδή δέν άνταγαπώμαι, όπως έννοώ, όπως, 
θέλω, καί όπως πρέπει.

-,-Ά 1 Μαίρη,ακριβώς δι’αύτό τό κάτι τι, σέ παρεκάλεσα 
πριν ν’άφήσωμεν το παρελθόν καί νά όμιλήσωμεν περί τοϋ- 
μέλλοντος, αύτό τό κάτι τι, αύτό τό κενόν τό όποιον λεί
πει άπό τόν Ιρωτά μας καί άπό τήν καρδίαν μας μέ κά- 
μν« ν’ άνησυχώ καί νά σκέπτωμαι διαφοροτρόπως, ίσως δέ 
καί νά φέρωμαι σκληρώς πρός σέ, δι’ όπερ βλέπω μέ πα— 
ρεξηγεΐς, καί μέ έπιπλήττεις καί μέ θανατώνεις, ώς μέ έ- 
θανάτωσες, σέ βεβαιώ, χθές μέ έκείνην τήν σαϊτ’ά, έκείνη 
τή φαρμακερή, ματιά σου. Έκείνη μ’ εφερεν αύτήν τήν· 
στιγμήν έδώ και έκείνη μοί λέγει νά σέ έρωτήσω ήδη, Μαίρη. 
έγκαταλείποντες τό παρελθόν καί όμιλοΰντες πλέον περί τοΰ 
μέλλοντος, «τί θά γίνη ίπί τέλους μέ τον Ιρωτά μας αύτόν, 
ποϋ βαδίζομεν ;

— Σκληρέ, άσπλαγχνε, άδικε, ακαρδε, άπήντησεν ή. 
Μαίρη, καμπτόμενη καί κύπτουσα οίκτρώς έξηντλημένη έπί. 
τού πλησίον αύτής κειμένου εδράνου.

Δεικνύουσα δέ τό στήθος της’
— Δέν σύρεις καλείτερον αύτό τό ξίφος, τό όποϊον τό

σον ίπποτικώς φέρεις, νά κτυπήσγς έδώ, αυτό το μέρος, 
αύτό ίσως τό αίτιον τό όποϊον σ’ έκαμε νά μ’ άγαπήσης 
παρά νά μοί άπευθύνης αύτάς τάς λέξεις ; Διατί νά μή ησο· 
πάντοτε παιδίον Μιχαήλ ; Δέν θά μετέβαλλες γνώμην, ένώ 
ήδη άνδρωθέντος σοΰ, ήνδρώθησαν καί αί σκέψεις σου, καί. 
μετιβλήθησαν αί πράξεις σου.

— Μαίρη, τή άπήντησεν ό Μιχαήλ, λαμβάνων αύτήν άπό 
τής χειρός, μέ παρεξηγεϊς. Άκουσον, ούτε ήλλαξα, ούτε 
μετέβαλον γνώμην, σ’ άγαπώ, σ’ άγαπώ ώς πάντοτε, ίσως 
δε και πολύ περισσότερον ήδη, αύτήν δέ τήν στιγμήν δύνα— 

(Συνεχεία·. ϊδε 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΣΤ.

Μετά πέντε μηνών απουσίαν ό Μιμικός έπανέβλεπε την 
Μαίρην οΰ μόνον ώραιοτέράν,σοβαρωτέραν,άκμαιοτέραν,άλλά 
και μάλλον ίπαγωγόν, έπεβλητικήν καί σαγηνευτικήν· ή δε 
Μαίρη άνεγνώριζεν ήδη ίν τώ Μιμίκιρ πλεονεκτήματα άρ— 
μόττοντα καί συμφωνοΰντα πρός τήν ηλικίαν,τόν χαρακτή
ρα, καί τήν άνάπτυξιν, ήν προϊόντος τοϋ χρόνου άπεπτα. 
Ό Μιχαήλ ήδη ήτο τέλειος άνήρ δι’ αυτήν, καί δεν τή έφαί- 
νετο πλέον ώς παιδίον, καί μικρός έραστής,άλλ’ ώς άνήρ έν 
τή ακμή του, τή ζέσει του καί τή δράσει του. «Είναι στρα
τιωτικός ιατρός» έπανελάμβανε πολλάκις καί ένόει μέ τοΰτο 
δτι ήτο «δικός της, ότι τή ανήκε ψυχή τε καί σώματι καί 
ούδ’ έπί στιγμήν έφαντάζετο νά τόν έγκαταλείψή πλέον.

«Ή Μαίρη είναι ήδη ωραιότερα, τελειότερα, θελκτικω- 
τέραΒ, έλεγε καθ’ εαυτόν ό Μιμϊκος καί δέν ένόει καί ού
τος νά τήν άφήση.

Μετιμέλετο δ’ήδη πικρώς διότι έπί τοσοΰτον χρόνον είχε 
παραμέληση νά μεταβή πρός συνάντησίν πης.

Τήν έπαύριον λοιπόν έξερχόμενος περί τήν ένδεκάτην ώ
ραν έκ τοδ στρατιωτικοί! νοσοκομείου, ένθα ώς προηγουμέ
νως εϊπομεν, υπηρετεί, ώς δόκιμος ιατρός, μετέβη πρός τήν 
όδόν Αμαλίας καί μετά προσοχής, ήρεμα πλησιάζων 
πρός τάς κιγκλίδας τοϋ βασιλικού κήπου, παρετήρει έντός 
αύτοΰ, άν εύρίσκετο έκεϊ ή Μαίρη.

Όντως ήτο έκεϊ, καθημένη, μέ τήν κεφαλήν νεύουσαν 
πρός τά κάτω, άναμένουσα Ισως καί άδημονοΰσα.

Ό Μιμικός αμέσως είδεν αύτήν καί έστη παρατηρών μετά 
βυμπαθεΐας.Είτα πληβιάσας έγγύς τών κιγκλίδων,έκρουσε διά 
της σπάθης του αύτάς καί προσβλεψάσης τής Μαίρης, ά- 
φήκεν ό .Μιμικός έκεϊ τό έπισκεπτήριόν του καί άπεμακρύνθη.

Ή δέ Μαίρη μετ’ ολίγον έγερθεΐσα προεχώρησεν έπιτηδείως 
προς τό μέρος εκείνα καί λαβουσα τό έπισκεπτήριόν έπανήλ- 
θε καί έκάθησεν είς τήν αύτήν θέσιν. Θέσασα δέ τόν βραχί
ονα της έπί τής ράχεως τοϋ καθίσματος καί κλίνασα τήν 
κεφαλήν έπί τής χειρός της έρριψε βλέμμα έπί των έπί τοΰ 
έπισκεπτηρίου λέξεων, όπερ διά τής άλλης χειρός έκράτει 
καί άνέγνωσε’

Φιλτάτη μοι Μαίρη.

Έπί μ&λλον θ' άγαπ&. Τήν επτην ώραν σήμερον, 
δύναμαι νά β’ ίίω έντδξ τοΰ κήπου ;

Μιχαήλ.

Καί έμειδίασε δακρύσασα. έκ τής Πολλής χαράς· άνεγεί- 
ρασα δέ τήν κεφαλήν καί.ρίψασα βλέμμα τρυφερωτάτης 
συμπάθειας πρός έκεϊνον, όστις έναγωνίως άνέμενε τήν ά- 
πάντησιν ολίγον περαιτέρω αύτης καί μετά δέους προαέβλεπε 
τήν Μαίρην, δι ’ έπιχαρίτου κινήματος της έφίλησε τόν 
χάρτην, ον έκράτει καί άπήντησε «Ναί».

Ό Μιμικός τότε εύγενώς χαιρετίσας διά τής χειρός άπήλ- 
θεν Ικεϊθιν, ή ο'ε Μαίρη προχωρήσασα έντός τοΰ. κήπου παρε- 
τήρει μετά περιεργίας τό έπισκεπτήριόν, χαίρουσα καί δα- 
κρύουσα, λυπουμένη έν ταύτώ καί δυσανασχετούσα.

Τίείχε ;
• ····(«··».«. »···..····> »...·*■··  ··»«,,·.' 

Τήν ίκτην ώραν ακριβώς ό Μιμϊκος εΐσήρχετο απαθώς 
καί μετ’ αδιαφορίας μόνος έντός τοΰ βασιλικού κήπου καί 
διηυθύνετο’βραδύ τό βήμα καί έπιτηδείως πρός το αύτό μέ
ρος, ένθα πρό τής ίίς Γερμανίαν άναχωρήσεως τής Μαίρης, 
είχον τήν έσπίραν έκίίνην τόσον τρυφερώς συναντηθή καί

μαι νά τό εϊπω φρενητιωδώς. Μή μ ’ άδικεϊς, μή μέ παρεξη- 
γεΐς, σ’ άγαπώ έκατοντάκις ίσως περισσότερον άφ’ όσον μ’ 
αγαπάς σύ, άλλά ....

— Άλλά ; τί άλλά. ...
— Άλλά, ποΰ βαδίζομεν, .ποΰ θά μάς φέρει ό «ρως αύ

τός ; Τί θ*  γίνωμ&ν ; Νά σκεφθώμεν, Μαίρη, το μέλλον, τΟ 
άποτέλεσμ*  τοϋ έρωτός μας τούτου. Νά φροντίσωμεν περί 
τής τύχης μας. Νά μή άφίνωμεν νά μας παρασύρρ αύτη, 
καί εύρεθώμεν μίαν ημέραν πρό τοϋ αδιεξόδου,μεταμεμελη— 
μένοι καί ίξηντλημένοι, μ’ έννοεϊς Μαίρη ; περί τοϋ καλοΰ 
άμφοτέρων σκέπτομαι. ’Ιδού, διατί θέλω ν’ άφήσωμεν τό 
παρελθόν καί νά όμιλήσωμεν περί τοΰ μέλλοντος. Δι’ αύτό 
ίσως μέ είδες κάπως διάφορον ίσχάτως.

Ή δέ Μαίρη έξαλλος ίκ θυμοΰ, έγερθεΐσα καί λαμβά- 
νουσα τόν ΜιμϊκοΥ άπό τής χειρός’

— Τΐ ήδη άκούω άπό τοϋ στόματός σου, Μιχαήλ ; σύ, 
σύ είπες αύτά; νά σταματήσωμεν διά νά σκεφθώμεν περί 
τοϋ μέλλοντος μας; σύ θά σταματήσης τώρα πλέον τον 1 
ερωτά μου ; σύ, θά σταματήσης τόν κεραυνόν όστις έπεσε 
πλέον είς τήν καρδίαν μου ; σύ ·, έγώ ; ήμεΐς ϊ νά φρον
τίσωμεν περί τής τύχης μας, άφοΰ ό ήλιος μας δανείζει τήν 
ζωήν, καί ή σκιά αΰτη τών δένδρων τήν χαράν, τήν δρόσον 
καί τό όξυγόνον; Κόψε άν δύνασαι τήν θερμότητα τοϋ ή
λιου, έξάντλησον τήν δρόσον αύτήν καί σταμάτησαν τόν κε
ραυνόν καί μετά ταΰτα είπέ μοι, νά άφήσωμεν τό παρελθόν 
καί νά όμιλήσωμεν περί τοϋ μέλλοντος- Γνωρίζεις τί λέγεις 
Μιχαήλ ; Σκέπτεσαι τί πράττεις ; .... Ά, άφ«ς με πλέον, 
έννοώ ήδη τί μέλλον μοί «πιφυλλάσσεται. Τετέλεάται. Σύ δέν 
γνωρίζεις τήν καρδίαν τής γυναικός. Άπαξ δοθεϊσα αΰτη 
«ΐλικρινώς, δέν λαμβάνεται τόσον ευκόλως όπίσω·... Άλλά, 
ήσύχει, δέν βλάπτει, σέ τοΰτο......  Σύ, είσαι εύτυχής, Μι
χαήλ, Ιγώ θα υποφέρω.

— Τί λέγεις, Μαίρη, μ« τρομάζεις, μέ καταστενοχωρεΐς.
— Διατί ; έγώ θά σ’ άγαπώ καί θά σ’ άγο^πώ όπως ό 

πλάστης «πλάσε τήν άγάπην καί τήν. καρδίαν μου. Σύ, είσαι 
έλεύθερος νά μ’ άγαπάς κατά τάς έμπνεύσεις τής καρδίας 
σου, δεν θά*  σε μισήσω διά τοΰτο, όχι, ποτέ, Μιχαήλ.

—Μά καλά, άλλα, αγαπητή μου Μαίρη, δεν μοι έξηγϊϊς 
τί έΐδους άγάπη είναι αύτή. Δέν φρονείς ότι θά βλάψη ιδίως 
σέ, ήτις είσαι Ορφανή, αδύνατον μέλο^ ;

— Ά. ήδη, σ’έννοώ, Μιχαήλ, έννοώ τάς σκέψεις σου.“ίϊ! 
πόσον μικροί είσθε σείς οι άνδρες! Όταν αγαπάτε, άναμι- 
γνύετε τόν έρωτα μέ τήν κοινωνίαν καί τά συμφέροντά σας, 
δηλαδή μέ τόν βόρβορον καί τήν σκωρίαν ! Δυστυχής γυνή ! 
νά ησαι καταδεδικαβμένη νά πωλής τό σαρκίον «Ου καί τό 
αίσθημά σου διά τό μηδαμινώτατον πραγμα τοϋ κόσμου. 
Όποια κατάπτωσις καί έλεεινότης 1 Αί, άρκεΐ, Μιχαήλ, 
«ως-έδώ καί μή περαιτέρω, σ’ έννοώ, σέ άγαπώ, άλλά δέν : 
•σέ θέλω, ούχί δέν σέ θέλω, ώς σοι είπον καί άλλοτε εις τοι- I 
αύτην κοινωνίαν καί ύπό τοιούτους όρους. Αρκεί, άρκούντως . 
-φωτισθεϊσα καί πολλά διδαχθεΐσα....,

Καί θεϊσα τό πρόσωπον έντός τών χειρών της ήρξατο 
κλαίουσα καί μονολογούσα.

«Μήτερ μου, μήτερ μου, λυπήσου με καί δός μοι δυνά
μεις νά πίω τό ποτήριόν μου μέχρι τρυγός.

— Άλλά, Μαίρη, ύπέλαβιν ό Μιχαήλ, τί είναι αύτά, 
•διατί κλαίεις ; διατί άμφιβάλλεις περί τοϋ έρωτός μου;

— Ά, όχι, δέν αμφιβάλλω περί τούτου, Μιχαήλ, άλλά ι 
καί δεν σκέπτομαι όπως σύ. Βεβαίως κοινωνικός γάμος με
ταξύ σοΰ καί έμοΰ ώς ίχου«ν ήδη τά πράγματά, είναι άδύ- 1 
νατος Όπως δέ τά έκλαμβάνεις σύ, έχεις δίκαιον, διότι έγώ 
μέν περιουσίαν δέν έχω, σύ δέ άποκατεστημένος δέν είσαι. 
Σύ μίν είσαι γνωστός είς τήν κοινωνίαν αύτήν, Ινφ έγώ είμαι 
ξένη. 2ύ μέν έχεις τούς γονείς σου, οίτινες έχουσιν ανάγκην 
σοΰ, ένφ έγώ- είμαι ορφανή κάί ούδείς μέ συλλογίζεται. Σύ 
τέλος είσαι γέννημα τοϋ ίεροϋ τούτου τόπου, ένώ έγώ είμαι 
•φυτον τυχαίως μετακομισθέν ένταΰθα ΰπό τοΰ ανέμου.

«Ύπό τοιαύτας λοιπόν συνθήκας γνωρισθεντες,συμπαθή- 
σαντες πρός άλλήλους καί ίρωτευθέντες, «ΑΙ, Μαίρη στά- 
σου έδώ, μοί λέγεις νάστρέψωμεν δπίσωκαί νά «έ συνοδεύσω 
μάλιστα, άλλά νά σ’ άφήσω έκεϊ όπου σέ πρωτοβϊδον». Αΰ- 
τό δέν έννοεϊς Μιχαήλ ;

— Ναί καί όχι.
— Ναί καί οχι; τότε θέλεις τό αμφίβολον.
— Δηλαδή τό καλόν σου, αύτό έπιθυμώ καί ούδέν πλέον.
— Τότε διαφέρει τό πράγμα. Αυτό τό καλόν μου πού 

νομίζεις εύρίσκεται ;
— Είς τήν φρόνησιν.
— Καί ή φρόνησις ; ·
— Είς μίαν γενναίαν καί καλήν άπόφασιν.
— ΑΙ, Μιχαήλ τήν άπόφασιν αύτήν τήν ελαβον πρό 

πολλοΰ καί μή ματαιοπονείς. Τήν καρδίαν σου έδοκίμασα 
προ· πολλοΰ καί άνέμενον τήν στιγμήν αύτήν.

— Μαίρη ! . ...
ι :— Μιχαήλ !....·
I — Δέν μ’ άγαπάς πλέον ;

— ■ *Αν  δέν σέ ήγάπων, πρός τί ή έξομολόγησι; αύτη ;
— Μαίρη I . ·.............
— Μιχαήλ !......
— Έν όνόματι τοϋ έρωτός σου, άφοΰ ούτος είναι ισχυ

ρότερος πάσης άλλης ιδέας, έπικαλοΰμαι τήν φρόνησιν.
Καί θεΐσα ή Μαίρη τήν κεφαλήν αυτής έπί τοΰ ώμου 

έκείνου, έτήρει σιωπήν απόλυτον .
— Μαίρη ! . . . .

— Μαίρη ! . . . .

’Εκοιματο, καί ένώ τό ώρολόγιον έκτύπα τήν ένάτην, ή 
φωνή παρακείμενης γλαυκός ήρξατο κρώζουσα παραδόξως.

Ό Μιχαήλ έστράφη τότε φρικιών, ένώ ψυχρός ίδρώς 
περιέβαλλε το πρόσωπον τής Μαίρης.

—- Μαίρη, τή λέγει, δέν ήκουσας ;
— Ναί, είναι ή φωνή της γλαυκός. Μετά τήν έποχήν 

τής άηδόνος έρχεται τής γλαυκός, δηλαδή μετά τήν ίλα- 
ρότητα ή φρικίασις!

. — Μαίρη, μ« άγαπ^ς ώς πάντοτε; δέν είναι άληθές ;
— Άληθέστατον, σ*  άγαπώ.
— Παρήλθεν ή ένάτη ώρα, φύγωμεν έντεΰθεν.
— Φύγωμεν ....
Καί έγερθεΐσα ή Μαίρη, «λαβε τόν βραχίονα <τοΰ Mt- 

μίκου καί έβάδεζον άμφότεροι βραδέως καί σιγανώς επ’ αρ
κετόν. Είτα δέ διευθυνθίντες πρός τήν μικράν δυτικήν θύ
ραν, ής τήν κλείδα κατεϊχεν ή Μαίρη, έξήλθον μετά προ
σοχής έκείθεν καί άπεχωρισθησαν.

(Έπ«τ«ι συνέχεια.) 'Ροΰς.

01 ΠΡΟΑΓΓΕΛΟΙ ΤΟΓ ΘΑΝΑΤΟ Γ
(παράδοσή).

Έν ώ ώδοιπόρει ποτέ έπί έξοχικής τίνος δημοσίας οδού, 
γίγας τις πελωρίου αναστήματος, παρουσιάσθη αίφνιδίως 
ένώπιόν του άγνωστός τις άνήρ καί τφ είπε.

— Στήθι I μή προχώρησες μηδέ βήμα.
— Πώς; άπήντησεν ό γίγας, σύ, ούτιδανέ, τόν όποιον 

μεταξύ τών δακτύλων μου δύναμαι νά κατασυντρίψω, θέ
λεις νά μοί έμποδίσης τήν όδόν ; τίς είσαι καί τολμάς τό
σον θρασέως νά όμιλής ;

— Είμαι ό θάνατος, άπήντησεν ό έτερος, εις έμέ ούδείς 
άνθίσταται καί οφείλεις καί σύ νά ύπακούσης εΐς τάς δεα- 
ταγάς μου.

Ό γίγας άπεποιήθη, καί έπεχείρησε μετά τοϋ θανάτου 
νά παλαίσν). Ό άγων ούτος υπήρξε μακροχρόνιος, σφοδρός
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καί αμφίρροπος μεταξύ. τών δύο’παλαώντων, αλλά τέλος 
ίκράτησεν ή υπεροχή τών δυνάμεων τοΰ γίγαντος, όστις κα- 
τέρριψεν τον Θάνατον, κτυπήσας αυτόν διά τής πυγμής του. 
Έπειτα έξηκολούθησε την οδοιπορίαν του και ό Θάνατος 
εμεινεν ίκεΐ ήττημένος, και τόσον έξησθενημένος, ώστε ουδέ 
νά έγιρθή καν έδύνατο. <Τί Θά γιίνω έδώ Ιξω ; έλεγεν, 
έάν μείνω κατακείμενος εις ταύτην την γωνίαν ; δεν Θά ά- 

• ποΘνήσκη πλέον οΰδείς έπί της γης καί τόσον αΰτη θά ύ- 
περπληρωθή ανθρώπων, ώστε ουδέ νά ίσταντα» ούτοι ό είς 
πλησίον τοΰ άλλου Θά ύπάρχη θέσις».

Κατά καλήν του Ομως τύχην δ.ιήρχετο διά της όδοΰ ί- 
κείνης είς νεανίας πλήρης σφρίγους καί ακμής, άδων καί 
στρεψών τά βλέμματα τήδε κάκεϊσε- παρατηρήσας δέ ού- 
τος τον σχεδόν λιπόθυμου θάνατον, τον {πλησίασε καί εύ- 
σπλαγχνισθεις τόν άνήγκρε, τφ έδωσε νά πίη σταγόνας τι— 
νας δριμυτάτου ποτοϋ καί παρέμιινεν ίκεΐ μέχρις βτου ούτος 
εντελώς τάς δυνάμεις του άναλάβη.

— Γνωρίζεις, τόν ήρώτησε τότε ό άγνωστος, ποιον έ- 
νοσήλευσας, ποιος είμαι, χαί είς ποιον παρέσχες βοήθειας ; 
—Όχι, άπήντησεν ό νέος, δεν σε γνωρίζω.

— Είμαι ό θάνατος, άπήντησε, δεν φείδομαι οΰδενός, 
καί δεν δύναμαι επομένως ουδέ είς σε καμμίαν έξαίρεσιν 
νά κάμω : άλλ’ έν τούτοις, διά νά μή μέ νομίσης έντελώς 
αχάριστου, σοί ύπόσχομαι, ότι δεν θά σέ προσβάλλω αι- 
φνηδίως, άλλα θά σοί στείλλω τούς αγγελιοφόρους μου, πριν 
ή εγώ σε άρπάσω».

— ‘Ας είναι οΰτω, ύπέλαβεν ό νεανίας, πάντοτε 'έν κέρ
δος είναι, νά γνωρίζω πότε θά έλθης καί τοιουτοτρόπως θά 
έχω καιρόν νά έτοιμασθώ.Καί άνεχώρησεν εύθυμος καί χαρω
πός, ζών έκτοτε βίον ημερόβιου έν διασκεδάσεσι και ήδοναϊς.

'Οπότε όμως τήν νεότητα αότοΰ καί υγείαν διεδέχθησαν 
αί άσθένειαι καί οί πόνοι,—«δέν είναι καιρός ν’ άποθάνω 
ακόμη, έλεγε καθ’ {αυτόν, διότι έν τοιαΰτη περατώσει ό 
θάνατος βεβαίως θά έστελλε τούς αγγελιοφόρους του νά μέ 
εΐδοποιήσωσι περί τούτου, άρκεΐ δέ μόνον τάς κα^άς τών 
άσθενειών ημέρας ταύτας νά διίλθω». Ευθύς όμως ώς έν- 
τελώς άνέλαβε καί ήρχισε πάλιν έν τέρψεσι καί χαραΐς 
νά ζή, ήσθάνθη ίαυτον ημέραν τινα πληττόμενον έκ τών ό· 
πισθεν, καί στραφείς παρετήρησεν ένώπιον αυτού ίστάμε- 
νον τόν θάνατον, όστες τφ είπε:

— ’Ακολουθεί, ή ώρα έφθασεν! άποχαιρέτισον τόν κόσμον.
— Πώς ; ήρώτησεν έκπληκτος ό νέος, θέλεις νά αθέτη

σης τόν'λόγον σου ; δέν μοί ύπεσχέθεις, ότι πριν ίλθης, θά 
μοί έστελλες τούς αγγελιοφόρους σου ;

—Καί δέν σοί έστειλα . άλλεπαλλήλως τοιούτους ; άπήν
τησεν {κείνος, δέν ήλθεν ό πυρετός, όστις σέ κατέλαβε καί σέ 
έρρίψεν έπί της κλίνης ; δέν άπενάρκωσε τήν κεφαλήν σου 
ή σκοτοδίνη ; δέν σοί εκνισεν τά μέλη ή άρθρΐτις; δέν ήσθάν- 
θης τήν κωφότητα είς τά ώτα σου; δέν σοί έδειξαν τάς 
παρειάς σουαί τών όδόντων άλγηδόνες ; δέν ήννόησας άμ~ 
βλυνομένην τήν ορασιν ; καί τέλος ό αδελφός μου ύπνος δέν 
σοί άνεμίμνησκε καθ’ έκάστην ίσπέραν τήν ελευσίν μου διά 
τών ονείρων ;

Ό τάλας μή γνωρίζων τί- νά άποκριθή, έκλινε τήν 
κεφαλήν και παρεδόθη άκων είς τό πεπρωμένου του, κάτα- 
ληφθείς ύπό του θανάτου.

Γουλιίλμος Τ..,

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ
Αίνιγμα 230.

Φερειΐ τίτλον, τήν ήξεύρεις, πρέπει ολίγον νά σχιφθής 
ή διόλου μή τό πράξης στήν 'Ελλάδα ίν κατβιχής 
Διότι πάντοτε τήν βλέπει; διερχομένην τής όδοΰ 
συ δέ ιστασαι προ ταύτη; πλήρης ενθουσιασμού. 
Λάβε μέ σέβας τό όνομά της κι" έν τφ μέσω δέ; ιώτα 

' τότε έπίθετβν θά έχης κι’ όχι Άνασσαν ώς πρώτα.

Αίνιγμα 231.
Τέσσαρες συλλαβαΐ κι’ όχτώ ψηφία συγκροτοΰσι τό όνομά μου. 
κι’ εις τούς λοιπού; εύρισχομαι κι ’ εις τά ανάκτορά μου.
Τήν τελευιαίαν συλλαβήν έάν φίλε άποβάλης 
κι’ ίκουσίως τοΰτο πράξας είς τό άλφα μεταβάλης.
Τέχνην θά ιδης,ώ I μή θαυμάσης
τό δέ όνομα βά τό χάσης.

Αίνιγμα 232.
Ονομα μιας Μούσης φέρω, φρόντισον φίλε νά μ*  εύρη; 

πολυσύλλαβο; βά είμαι, σκέφθητι εμπρός σου μ*  έχεις. 
Έάν κόψης τήν ουράν μου κι’ έν στοιχείου πρό αυτής 
πάλιν ουράν θά εχης, δέν ψεύδομαι, θά τό ίδής- 
Καί αν τοΰτο, φίλε, εύρης, διόλου μή μέ λυπηθής 
πάλιν χόψον την ουράν μου καί εν γράμμα μετ' αυτής. 
Βάλε με άλλην όΰράν, θές βαρύτονον^ τήν ός 
τότε γίνομαι είς αυλαξ τή; θαλάσσης κοινωνός- 
Έάν πολύ σ’ ήνόχλησα, μή παρακαλώ θυμώσγμ 
τήν ιδίαν αυτήν λΐξεν καταλλήλως νά τήν κόψης. 
Άφοδ τό πρώτον έλυσα;, λάβε τό τελευταίου 
εντός κήπων εύρίσκομαι, έν μέσω τών άνθεων.

Δαρδανέλια. ’Ασπασία Κ. Κολόζώφ.
Ό πρώτο; λύτης τών ανωτέρω θά λάβη εν μυθιστόρημα.
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I. Β. BpatJa. Σας άπηντήσαμεν. ’Αναμένομεν νεωτίραν ^α; 
συντόμω;·—Π. Jf. J. Παρισίονς. Άποροΰμεν. Ταχυδρομικά»; γρά
φομεν — Π. Φ. Β. Βρ&ΐΛα. Ζητούμενα φύλλα σας άπεστείλαμεν 
προχθές.—£. Ε. AeBaftiar. ’Αναμένομεν συντόμω; νεωτέραν σας 
μετ’ έκχαθαρίσεως αποδείξεων.—.V. ϋ. ΒόΑοτ. Επιστολή μετ’ επι
ταγής χαί αποδείξεων έλήφθη. Εΰχαριστοΰμεν. Προσεχώς γράφομεν. 
—Σ. Μ. ΙίισβΛόγγιοτ. Έλήφθησαν. Έχει καλώς. Γράφομεν.— 
Α. Β. EBpor. Έπιστολαι έλήφθησαν. ’Αναμένομεν, ώς γράφετε,συν- 
τόμως.—/I. Ν. A. OvAor. Σάς ένεγράψαμεν. Σειράν φύλλων και 
άπόδειξιν άπεστείλαμεν ύμΐν.— Α. Π. Πάτρας. Μάς ύπεσχέθησαν 
καί πάλιν. Φαίνεται βραδύνει υπογραφή. —Α. Σ. BevxovpArttor. 
Δελτάριόν σας, ώς χαί έπιστολή γάλλου έλήφθησαν καί ευχαρίστως 
συμμορφοθησόμεθα. Προσεχώς γράφομεν. — Industrie! du Nord, 
Lille, flegrettons. R6parerons anomalie. Remercions. — 0. M. 
Πάτρπς. Δελτάριόν έλήφθη Γράφομεν.—Σ. Κ. EaSaAAar. Έπι
στολή έλήφθη. Φύλλα άπεστείλαμεν.—if. Α. ΜισοΑάγγιο*.  Συνε- 
στημένη έλήφθη. Εΰχαριστοΰμεν. Γράφομεν καί συμφωνοΰμεν πρό; 
γραφόμενά σας. — Κ. Β. βεσσαάονίκητ. Έπιστολαι έλήφθησαν. 
Προσεχώς έχετε καθέκαστα.—Γ. Κ. ’Oitirltvar. Επιστολή έλή
φθη άποροΰμεν έπί άπωλείφ βιβλίου. Έξετάσωμεν χαί γράφομεν.

ΚΛΕΙΩ
Εικονογραφημένο*  Αμεροίλόγιον τοϋ 1894

Τοιοΰτον τίτλον φέρει τό νέου Ημερολόγιου, όπερ τή 
συμπράξει πολλών λογιών έκδίδεται προσεχώς, καί οπερ θά 
περιέχη.ΰλην λίαν ένδιαφέρουσαν και ποικίλην μετά δώδεκα, 
καλλιτεχνικών εικόνων φιλοτεχνηθεισών έν Παρισίοις.

Ή τιμή έκαστου ώρίσθη δρ. 2 διά τό ίσωτερικόν καί 
δρ. 3 διά τό εξωτερικόν.

Ή«Φύσις» αναλαμβάνει τήν προμήθειαν αύτοϋ τοΐς άξιο— 
τίμοις συνδρομηταίς; έπί προκαταβολή τοΰ τιμήματος.

Depuisle 15 Mai, la Revue «Les Paillasses Orientaux 

est devenue uL’Abeille du Bosphore». Sous ce titre- 
nouveau,, et en augmentant son nombre de pages, 
elie traite les questions politiques, financieres, indus- 
trielles et commerciales se rapportant a la Turquie.

«CAbeille du Bosphore·» devient ainsi le supple
ment du Journal «.l.'Orient» et le memento des eve- 
nements contemporains de l’ Empire Ottoman. Ce- 
sera une source precieuse de renseignements pour 
les personnes qui s’int0ressent a%la Turquie.
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