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Η Α2ΕΤΥΔΗΝΞ *Η  ΑΣΕΤΥΛΕΙΠΟΚ 
καί Α }ζρΛΣις αντΛς έν τφ φωτιΣμφ. τφ θερ- 

μάνΣει καί τφ κινητηρίω δυνάμει.
(ΣννίχιΐΜ χαί τ/λοβ· ')

Μετά τήν άνακάλυψιν τοΰ άσετυληνιακοΰ αερίου, διά
φοροι έγένοντο αντιρρήσεις, όσον άφορά είς τήν χρήσιν 
αύτής έν τώ φωτισμώ.

Ή πρώτη έβοοίοθη έπί 
σεως, θεωρηθείσης έ- 
κρηίίμου.Έγένοντο δέ 
ουνεπεία τούτου σοβά- . 
ρά πειράματα ΰπδ τών 
κυρίων Violle, Bert
helot και Bullier, άπο- 
δείξαντα ότι αΐ συνθή- 
και τής διαατάοεως δέν 
συναντώνται έν τ 7j πρα
κτική, ή δέ μερική δι- 
άοταοις μόλις άρχεται 
πρδί τήν goo®.

Ήδυνήθησαν νά δι- 
απεράσωσι διά σφαί
ρας δοχεΐον ύάλινον, 
περιέχον άσετυλήνην 
j χιλ. πιέοεως, χωρίς 
αυτή νά έκπυροοκρο- 
τήση. Είναι πρόδηλον, 
οτι μίγμα άαετυλήνης 
καί άέρος έν άρμοζού- 
σαις άναλογίαις έκπυρ- 
σοκροτεΤ, όπόταν πλη- 
σιάση τις πυράν (φλό
γα). Έχει τήν αυτήν 
μετά τοΰ άνθρακαερίου 
ιδιότητα. Μίγμα άσε- 
τυλήνης καί άέρος πυ- 
ρακτοΰται, όταν περιέ- 
χη 2,8 °/0 άσετυ - 
λήνης.

Ή άοετυλήνη δέν 
προσβάλλει τά έν χρή- 
σει μέταλλα. At δέ έρ- 
γαοίαι τοΰ Grihant ά- 
πέδειξαν, ότι ήάσετυ— 
λήνη δέν έχει τοξικήν 
ιδιότητα (δηλητηριώ
δη), μόνον δέ τόν θάνατον έπιφέρει, όπόταν λείπη τό 
όξυγόνον καί τό μίγμα είναι ισχυρόν.'Ομοιάζει δέ πρός 
τό άνθρακικόν όξύ, βπερ φονεύει τά ζώα, όπόταν μί- 
γνυται μετά τοΰ άέρος, έν αναλογία φο Ο/φ.Ώστε είναι 
ήττον έπικίνδυνον του άνθρακούχου οζυδίου καί τοΰ 
άνθρακαερίου.

Ή άοετυλήνη, ώς τό φωταέριον, τό έλαιοαέριον καί 
τό πετοέλαιον, έκφίρει οσμήν ολίγον εΰάρεστον, άλλά

της ένδοθερμικής καταστά-

, Συνταγματάρχης, 

τής κατοχής fcv Κρήτη.

Τιμολέων ΒάΣΣος 
’Αρχηγός τοΰ στρατού ·

διά καλής έσκευασμένης συσκευής καί έντελοΰς διοχε- 
τεύοεως αίρεται καί τό άτοπον τοΰτο· ύπό έποψιν δέ 
ύγιεινής, είναι προτιμώτερον. ’Εάν δέ παραβάλλωμεν 
τήν φωτιστικήν αύτής δύναμιν,· έίισοϋται αύτη ή μάλ
λον υπερβαίνει τήν τοΰ συστήματος Auer.

Ώστε ύπό πάσαν έποψιν ή άοετυλήνη παρέχει προ
τερήματα άναμφιρήστως προτιμητέα.

Ή έφαρμογή τής άαετυλήνης έν τή θερμάνσει κέ- 
κληται νά λάβη άνάπτυίιν,όμοίαν πρός τήν τοΰ φωτισμού, 
διότι ή μεγάλη αύτής θερμότης, όπόταν κατά τήν ώραν 

τής καύσεως της δέν 
παράγη φωτισμόν, κα
θιστά αύτήν άρμο - 
δίαν πρός τόν σκοπόν 
τούτον.Ή μελέτη καί 
τής έφαρμογής ταύτης 
άναντιρρήτως θέλει έ
χει εΰάρεστον άποτέ- 
λεαμα.

Έτέρα σημαντική 
έφαρμογή είναι ή χρή- 
σις αυτής ώς κινητή
ριου δυνάμεως, πρός 
τόν σκοπόν δ’ έπίσης 
τούτον ουντελοΰσιν ή 
ταπεινοτάτη θερμό - 
κρασία τής καύσεως 
της, ή μεγάλη ταχύ- 
της τής άναπτυίεως 
τής φλογός της καί 
ή μετά τοΰ άέρος ά- 
νάμιίίς της έν άρμο- 
δίαις άναλογίας. Πει
ράματα γενόμενα ήδη 
ύπό του κ. Ravel, ά- 
πέδωκαν αποτελέσμα
τα ευχάριστα. Κατά 
δέ τούς κ. κ. Zhemig 
καί Slabye άπαιτοΰν- 
ται ι8ι χιλ. άοετυ- 
λήνης καθ’ έκάστην 
ώραν ίππου.

Ή άοετυλήνη πα
ράγεται βιομηχανικώς 
τή βοήθεια ειδικών 
συσκευών συνδυαζομέ- 
νων καταλλήλως πρός 
παραγωγήν αύτόματον

αναλόγως τή καταναλώσει. Τότε τό άέριον συλλέγεται 
έντός άεριομέτρου (γνώμονος) καί διανέμεται τή βοη·' 
θεία σωλήνος, άναλόγου πρός τόν τοΰ φωταερίου. 

Αΐ συσκευαί αύται διαιρούνται εις τρεΤς τάξεις, 
ίον Εις συοκευάς ταπεινής πιέοεως.
2ον Είς συοκευάς πάοης πιέοεως. 
δον Είς συοκευάς υψηλής πιέοεως.
Καί αί μέν δύο πρώτοι τάίεις εΐσί προωρισμέναι διά
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τόν φωτισμόν, ή δέ τρίτη άσοκλειστικως προώρισται διά 
τήν παραγωγήν ρευστής άσετυλήνης.

(Έκ τοΰ Jndustriel du Nord )
Φ Π.

-AHiPES SAI mom ΕΡΓΑ EK TOi AFMM

Άν δέν ύπήρχον αί αίγυπτιακαί κατακόμβαι, 
ν.αχ τινα τών κολοσσαίων έργων, δχ’ών διετηρήθη- 
σαν έργα ανθρώπων πανάρχαια, δέν θά έγνωρίζο- 
μεν ούδέν περί της ύπάρξεως καί τοΰ είδους τών 
πεπολιτισμένων έκεχνων έποχών. Πανταχοΰ σώζον
ται κολοσσαϊα έργα, άποδεικνύοντα, δτχ ύπήρξαν 
άνθρωποι μεγάλου άναστήματος, ούς έπί 'Ομηρι
κής εποχής έκάλουν κύκλωπας, οί'τχνες έποίουν 
τά κυκλώπεια έργα, όγκων τεραστίων, ΰπερτεροΰν- 
τα τήν δύναμιν τών ανθρώπων τών μεταγενεστέρων 
έποχών. Ό Όμηρος λίαν εύφυώς περιγράφει τόν 
κύκλωπα Πολύφημον, ό όποιος έξεσφενδόνισε βρά
χον κατά τοΰ πλοίου τοΰ πολυμηχάνου Όδυσσέως.

Κατ’ άναλογίαν πρός τόν άνθρωπον, τίσαν καί 
τά κτήνη τότε μέγιστα, οί ίπποι κλπ. Τοΰτο κατα- 
δείκνυται έκ τών σωζομένων αύλακωτών όδών,τής 
προϊστορικής καί πέραν αύτής εποχής, διότι οί 
αύλακες διατηρούνται έτι έπί μεγίστων όγκων πε
τρών, δι ’ ών διήρχοντο τροχοί άμαξών κολοσσαί
ων διαστάσεων, άνασυρομένων διά μεγίστης δυνά- 
μεως. Πρός δέ καί ή κλίσις τής όδοΰ πολλαχοΰ 
έχει εύρος ύπέρ τάς 50 μοίρας.

Σώζεται γέφυρα άνωθεν τοΰ χωρίου Δαμαλά, 
(Τροιζήν τό πάλαι) τοΰ δήμου Τροιζηνίας, καλου- 
μένη «Διαβόλου Γεφύρι» άποτελρυμένη έκ δύο μό
νον κολοσσαίων πετρών, τάς όποίας νΰν άδύνατον 
εΐνε νά τοποθετήσωσιν άνθρωποι καί μηχανήματα 
τής σημερινής έποχής. Σώζονται έπίσης κτίρια έν 
θήβαις τής Αίγυπτου, ανάγλυφα κολοσσαϊα, ό 
Μέμνων, οί οβελίσκοι κτλ. Έν Παλαιστήνμ έρείπια 
κολοσσαϊα έπίσης σώζονται καί θΰραι. αίτινες έ- 
κλείοντο διά φύλλων μονόλιθων παμμεγίστων Έν 
τώ Είρηνικω Ώκεανώ, έν νήσοις κατοικουμένοις 
ύπ’άγριων, σώζονται κολοσσαϊαι έπίσης πέτραι 
λελαξευμέναι καί τετοποθετημέναι καθέτως. ώσαύ- 
τως καί οδός κυκλώπεια κεχαραγμένη έπί τών κο
ρυφών τοϋ ύφηλοτέρου όρους τής ’Αμερικής.

Κατακόμβαι πανάρχαιαι Αιγυπτιακοί ύπάρχουσι 
καί έν ’Αρκαδία έν τώ Δήμφ Βαλτετσίφ πλησίον τοΰ 
χωρίου ’ Κεραστάρι, ύπό τάς ύπωρείας τοΰ όρους 
Βορράς, ένθα αυτομάτως καταπεσόντος μέρους τής 
κατακόμβης, ήνεώχθη όπή, ένθα καταβάντες χωρι
κοί μετά φωτός εύρον ύπόνομον επιμήκη έπί τών 
παρειών τοΰ όποιου έκειντο διάφορα έδώλια πή
λινα αιγυπτιακής περιβολής καί τέχνης τελείας, ό· 
ρειχάλκιναι μικραί προτομαί αίγυπτιακαί, αγγεία 
μικρά διαφόρου σχήματος, κτλ. Βεβαίως άνήκων 
είς άρχαιοτάτην έποχήν, διότι όλίγον πέραν τήςθέ- 
σεως ταύτης ύπάρχουσι τοίχοι οίκιών κυκλώπειοι, 
δπερ δεικνύει ώς καί τά ανωτέρω δτι ύπήρχόν ποτέ 
κάτοικοι έκεΐ αίγύπτιοι.

Εύρίσκονται έργα τής λίθινης έποχής καί έν 
Έλλάδι καί έν Εύρώπη καλώς κατειργασμένα έκ 
λίθου πυρίτου. Διά τίνων έογαλείων κατεσκεύαζον 
ταύτα είς μαχαίρας, είς λόγχας. είς κοσμήματα ; 
Άγνωστον διότι τότε ή χρήσις μετάλλων ήτον ά· 
γνωστός. Έν τούτοις, έν ψ εύρίσκονται έργα πα- 

ναρχαιοτάτης έποχής καί πολλά τούτων εύρίσκον
ται καί είς μεμονωμένος νήσους τοΰάρχιπελάγους, 
ίχνη σκελετού άνθρωπίνου ούδαμοΰ άπαντώνται, 
έκτός μόνων ζώων άπολιθωμένων, τά όποια ούδε- 
μίαν όμοιότητα έχουσι πρός τά τής παρούσης έ
ποχής.

Τί λοιπόν έγένοντο έκεϊναι αί πλάσεις ; Εξαφα
νίζονται άπό προσώπου τής γής, ώς έτι καί νΰν 
έξαφανίζονται φυλαί, χωρίς νά εύρίσκηται σκελε
τός τις άνθρώπου καί κτηνών.

Άποθνήσκουσι τόσα άγρια ζώα κατ ’ έτος είς 
τάς έρημους. είς τά δάση, είς τάς φωλεός των. Τί 
γίνονται αύτών οί σκελετοί ;

Καί δμως Λ πλάσις καί ή μορφή διατηρείται ή 
αύτή, δπως τήν ώρισεν ό Πλάστης καί μένει άμε- 
τάβλητος. Μεταβάλλονται τά όντα κατ’ όγκον, καί 
τήν έποχήν καθ’ ήν· ύπήρξαν όντα κολοσσαϊα, δι
αδέχονται αύτήν όντα έλάσσονος όγκου. Ούτω καί 
οί άνθρωποι οί νΰν είναι έλάσσονος αναστήματος 
καί δυνάμεως ανθρώπων άλλω/ έποχών. Διατη
ρούνται δέ κατά παράδοσιν ΐδέαι, δτι ύπήρξάν ποτέ 
άνθρωποι γίγαντες έχοντες δέρμα έξ όνυχος συνι- 
.στάμενον καί δτι τό δέρμα διετηρήθη μόνον είς 
τούς όνυχας τών νΰν άνθρώπων.

ΓΙάντα τά πανάρχαια κολοσσαϊα έργα βεβαιοΰνται 
ώς έργα άνθρώπων μεγίστου άναστήματος καί με
γίστης ισχύος καί έργαζομένων μεθοδικώς. ’Αλλά 
διά τίνων έργαλείων είργάζοντό αύτοί οί άνθρωποι; 
πότε ύπήρχον ; Άδηλον καί άκατανόητον. Διότι 
τότε ούτε σίδηρος ούτε άλλομέταλλον ύπήρχε.

Τά άνακαλυπτόμενα άπολιθώματα ζώων καί πτη
νών είς τά μεταλλεία τών γαιανθράκων, άποδει- 
κνύουσίν δτι ύπήρχον καί ζώα καί φυτά τής έπο
χής έκείνης μέγιστα. Τό δέ περίεργον καί άκατα
νόητον είναι, δτι άνθρώπου σκελετός ούδαμού εύ- 
ρέθη καί δμως εύρίσκονται έργα άνθρώπινα.

Έν Muxjvoj
κ. Λοδ.

Η ΗΠΕΙΡΟΣ
Ούτως όνομάζεται ή χώρα, ήτις έκτείνεται όπι

σθεν τών σχεδόν άπανταχοΰ άπορρώγων πρός τό 
Ίόνιον πέλαγος ακτών, μεταξύ τοΰ Άμβρακικοΰ 
κόλπου καί τών Κεραύνιων όρέων, συμπαγής καί 
πλατεία, όριζομένη πρός Βορράν ύ·~ό τής Ιλλυ
ρίας (Αλβανίας), πρός Άνατολάς ύπό τής Μακε
δονίας καί Θεσσαλίας καί πρός Νότον ύπό τής Α
καρνανίας καί Αιτωλίας.

Τό κατ’ άρχάς τό όνομα Ήπειρος περιελάμβανε 
καί τήν ’Ακαρνανίαν τής κυρίως Ελλάδος· έν τοϊς 
ύστερον δμως περιωρίσθη είς τήν άνω ρηθεΐσαν 
χώραν, ήτις κατφκεϊτο ύπό τών ήπειρωτικών φυ
λών, μεταξύ τών όποιων αί σημαντικώτεραι ήσαν 
οι Χάονες, οί θεσπρωτοί, οί Κασσωπαϊοι, οί Μο- 
λοσσοί, οί’Αθαμάνες κτλ. Μόνον δ’έν τώ μέσω αύ
τής ύπάρχει εύρύχωρος καί εύφορος πεδιάς, ή 
Ελλοπία, νύν πεόιάς τών Ίωαννίνων. Αί μακρο- 

τενεϊς κοϊται τών ποταμών τών άρδευόντων τήν 
χώραν κεϊνται έντός στενών κοιλάδων, ών τινες 
παρά τάς έκβολάς διευθύνονται είς μικράς πεδιά
δας. ΟΙ ποταμοί ούτοι, ό Αώος,νΰν Βιώσα, ό θύα- 
μις, νΰν Καλαμάς, ό Άραχθος, νύν ποταμός τής 
Άρτης, ό Ώρωπός, νΰν Λούρος, ό Άχέρων νΰν 
Μαυροπόταμος καί ό "Ιναχος, νΰν Άσπροπόταμος, 
πηγάζουσιν έκ τών διακλαδώσεων τού Πίνδου, 

κυρίως τοΰ Λάκμωνος, νύν Ζυγού τού Μετσόβου, 
τής σημαντικωτέρας όροσυστάδος τής χώρας ήτις 
έχει ύφος 2,200 μέτρων. Άλλα ορη αύτής εΐνε ή 
Τύμφη, νύν Ζαγόρι, τά Κεραύνια όρη, δτινα κατα- 
λήγουσιν είς τό διά τά πλοία έπικίνδυνον άκρω- 
τήριον Άκροκεραύνια, νΰν Κάβο Γλώσσα καί ό 
Τόμαρος.

Κατά τήν αρχαιότητα ώς καί νΰν έτι, αί κυριώ- 
τεραι όδοί άκολουθοΰσι τόν ροΰν τών ποταμών, 
ούτως ή έκ Θεσσαλίας διά τού Λάκμωνος πρός τήν 
Έλλοπίαν άγουσα άκολουθεϊ τόν φοΰν Άράχθου 
καί ή άπό Απολλωνίας καί Έπιδάμνου (Δυρρα
χίου) πρός τήν αύτήν δίοδον,τόν βουν τοΰ’Αώου· 
ή τρίτη κυρία όδός ήγεν έκ τής Έλλοπίας, έν ή 
διεσταυροΰντο καί αί τρεις, κατ’ εύθεϊαν πρός τήν 
Άμβρακίαν. Ή δέ συνάντησις τών κυριωτέρων 
τούτων όδών έν ττϊ συνάμα εύφορωτάτη κοιλάδι 
κατέστησε ταύτην φυσικόν κέντρον τών φυλών τής 
’Ηπείρου καί έξηγεϊ διατί ή ένταΰθα άρχαιοτάτη 
έστία λατρείας τοΰ Δωδωναίου Διός Λδυνήθη νά 
γίνη καί θρησκευτικόν κέντρον τής χώρας, ού ή 
φήμη κατά σμικρόν έπεξετάθη είς άπαντα τόν έλ- 
ληνισμόν.

Κατά τάς ίσχυροτέρας φυλάς διεκρίνοντο έν τμ 
άρχαιότητι κυρίως τρεις χώραι τής Ηπείρου, ή 
Θεσπρωτία έν τφ Νοτίω μέρει, Λ Χαρνία Βορειο- 
δυτικώς καί ή Μολοττίς Βορειοανατολικώς· πρός δέ 
καί μικρότεροι, ώς Α Άθαμανία, ή Άμβρακία, κλπ.

Έπί τών πρώτων ιστορικών χρόνων οί’Ηπειρώ- 
ται δέν συνώδευσαν μετά τών λοιπών Ελλήνων 
έν τή κοινωνικμ διαμορφώσει,, ένεκα τής όλίγης 
έπιμιξίας αύτών μετά τών μεσημβρινωτέρων κα
τοίκων τής Ελλάδος καί τής συχνοτέρας άφ ’ έτέ- 
ρου σχέσεως πρός τούς Ίλλυριούς καί Μακεδόνας. 
Έν τοϊς μετέπειτα δμως χρόνοις, οί ήγεμόνες Αρ
χισαν νά ώφελώνται πλειότερον άπό τού έλληνι- 
κοΰ πολιτισμού.

Ή "Ηπειρος εΐνε μία τών όλίγων έλληνικών χω
ρών είς τάς όποίας τό βασιλικόν αξίωμα διεσώθη 
καί έπί τών ιστορικών χρόνων. Οί Χάονες καί θεσ
πρωτοί έξέλεγον κατ’ έτος τούς βασιλείς των. Τών 
δέ Μολοσσών προίσταντο βασιλείς άνάγοντες τήν 
άρχήν αύτών είς τδ γένος τών Αίακιδων. Οί βα
σιλείς ούτοι κατά τόν Ε' π.Χ. αίώνα έτι ώμοίαζον 
μάλλον πρός κωμάρχας ή πρός άρχοντας κράτους 
άξιολόγου, άλλ’ήδη ό υιός τοΰ Άδμητου Άρρύ- 
βας, όστις εΐχεν άνατραφή έν Άθήναις, είσήγαγεν 
είς τήν πατρίδα του άξιοπρεπέστερον πολίτευμα. 
Οί διάδοχοι αύτού έπεξέτειναν τό κράτος αύτών 
έπί πλεϊστον τής ’Ηπείρου, ό δέ Πύρρος άπό τοΰ 
295 π. Χριστού κατώρθωσε νά ένωση άπασαν τήν 
"Ηπειρον ύπό. τό σκήπτρον αύτού- Μετά τήν κα- 
τάργησιν τής δυναστείας του (238—237) έσχημα- 
τίσθη συμμαχία τών ήπειρωτικών λαών, ήτις έπί 
τών μεταξύ Μακεδόνων καί -Ρωμαίων πολέμων εΐ
χεν ού. σμικράν πολιτικήν σημασίαν, διελύθη δμως 
κατά τό τέλος τού Γ' Μακεδονικού πολέμου μετά 
τήν ήτταν τού βασιλέως Περσέως ύπό τού Αίμι- 
λίου Παύλου, δστις κατέστρεφε τότε 70 χωρία καί 
πόλεις καί έξηνδραπόδισεν 150 χιλ. άνθρώπων.

Ό Όκταβιανός ίδρυσεν έν τφ Νοτίφ μέρει τής 
χώρας,ήτις άπό τού 27 π.Χ. συμπεριελήφθη είς τήν 
ρωμαϊκήν έπαρχίαν Άχαίαν, τήν Νικόπολιν πρόςά- 
νάμνησιν τής παρά τό Άκτιον νίκης. Άπό δέ τοΰ 
Β’μ.Χ. αίώνος ή'Ηπειρος άποτελεϊ μετά τής’Ακαρ- 
νανίας ιδιαιτέραν έπαρχίαν, είς ήν άνήκεν έπί Βυ
ζαντινών ποτέ καί ή Ναύπακτος. Διετέλεσε δέ κατά 
τόν μεσαίωνα καί τούς νεωτέρους χρόνους μία τών 

κυριωτάτων έστιών τοΰ έλληνισμοΰ- καί δτε οί 
Φράγκοι έκυρίευσαν τήν Κωνσταντινοΰπολιν, τφ 
1204, άπό Ηπείρου όρμώμενος ό Μιχαήλ Άγγε
λος Κομνηνός ίδρυσε τό κράτος, δι’ ού έσώθη 
τότε έν Εύρώπμ τό έλληνικόν έθνος καί τοΰ όποίου 
ήγεμών ώνομάζετο δεσπότης Ελλάδος.

Άπό τών μέσων τού ΙΔ αίώνος έν τώ Β. μέρει 
έγκατεστάθησαν οί Αλβανοί (Τόσκοι) καί τό έλλη
νικόν στοιχεϊον περιωρίσθη πρός τό Νοτίον καί Α
νατολικόν μέρος. Τφ δέ 1430 έκυριεύθη ή χώρα 
αύτη ύπό τών Τούρκων, οϊτινες έμειναν έκτοτε 
κύριοι αύτής μετά μικράς διακοπής έπί τοΰ Σκεν- 
δέρμπεη (144—1467). Μικρότατον δέ μέρος τής 
χώρας παρεχωρήθη τώ 1881 είς τήν Ελλάδα.

Τανΰν ή'Ηπειρος αποτελεί μέρος τοΰ βιλαετιού 
Ίωαννίνων, έχο*  κυριωτέρας πόλεις τήν πρωτεύου
σαν τά Ιωάννινα, τό Άργυρόκαστρον, τήν Πρέβε
ζαν, κτλ. κατοικεΐται δέ κυρίως ύπό Αλβανών καί 
Ελλήνων. Ένεκα τού έν γένει άγονου τής χώρας 
πολλοί τών κατοίκων μεταβαίνουσιν είς άλλα μέρη 
πρός εύρεσιν πόρου ζωής· πάντοτε όμως διατη- 
ρούσιν άκλόνιστον τήν πρός τήν πατρίδα των άγά- 
πην, καί δπως είς τους κατά τής ξενοκρατίας αγώ
νας άνεδείχθιισαν πάντοτε άνδρειότατοι, φλέγόμε
νοι ύπό πατριωτισμού, ούτω καί έν είρηνικωτέρα 
έποχμ οί έν φιλεργίρ καί όξυνοία διακρινόμενοι ού- 
τοι Έλληνες παντοιοτρόπως προσπαθούσι νά προα· 
γάγωσι τήν πατρίδα έπί τής όδοΰ τοΰ πολιτισμού, 
οι’ δ καί κατ’ έξοχήν «εύανδρος» έκλήθη ή χώρα 
αύτη, ήτις άνέδειξε τοσούτους μεγάλους τοϋ έθνους 
εύεργέτας, ώς τούς Ζωσιμάδας. τούς Καπλάνας, 
τούς Ζάππας κτλ.

Κ. Κρ...

ΘΥΜΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ - ΠΑΥΣΑΤΕ ΠΥΡ ’

Αί γυναίκες νοσοκόμοι—Αί γυναίκες
έν τώ πολεμώ.

Παύσατε το πΰρ I . . . διατάσσουσιν οί πρώσσοι I . .. 
Παυσατε τό πΰρ I . . . διατάσσει ό γερμανός τραυμα
τίας 1 . . παυσατε τό πΰρ 1 . . ανακράζει ό Ζουάβος 
καί μετ’ αΰτοϋ ή φωνή τής φιλανθρωπίας καί τής με
ταξύ πληγωμένων διεθνούς συμβάσεως. . . . Άλλ’ είναι 
αργά 1 ... καί ή σφαίρα τοϋ βαρβάρου καί μιαρού πο
λεμίου εχει ήδη διατρυπήση τήν καρδίαν τού θύματος, 
του επικούρου καί προστάτου των τραυματιών, τοΰ σω- 
τήρος τών έγκαταλελειμμένων, τού αγγέλου τούτου των 
ψυχορραγούντων... καί ό σταυρός καλύπτει τήν άνιερον 
πληγήν, διά νά κρύψη τό έγκλημα καί συγχώρηση τόν 
κακοΰργον.

Καί οι μέν στρατιώται περικυκλοΰσιν ήδη τήν ψυχορ
ραγούσαν νοσοκόμον. τόν επίγειον έν πολέμοις άγγελον, 
μετά θλίψεως μεταμελοΰντες διά τό πραξικόπημα, τό δέ 
άθώον θύμα, καμπτόμενου καί κλΤνον τήν κεφαλήν πα- 
ραδίδει τό πνεύμα ευχαριστημένου, ότι έίετέλεσε τό 
καθήκον του καί αποθνήσκει έν άπολύτω ψυχική γαλήνη, 
ίτι ή θυσία αύτού έσεται σωτηριώδης άνακούφισις έν 
όμοίαις συνθήκαις.

Τό καθήκον I ουδέποτε ίσως έπετελέσθη τοΰτο, ώς 
έν τή περιστάσει ταύτη καί ούδέποτε ίσως ή γυνή θά 
εύρη καλητέραν εύκαιριαν, όπως έπιδείξη τό πρός τήν 
ανθρωπότητα, τήν φιλανθρωπίαν και τόν αιώνιον σύν
τροφόν της εθελούσιον καθήκον της.

’Η γυνκ] δέν πρέπει νά συμμετέχη μόνον τών αγα
θών, δι’ ων περιβάλλεται έν τή κοινωνία, ώς θυγάτηρ, 
μήτηρ, σύζυγος καί τροφός, ουδέ νά συμμμετέχη μό
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νον τΰν έν αΰτβΰ ηδονών καί θλίψεων, αλλά δέον νά 
κυρίαρχη καί έν τϋ πολεμώ, νά παρίσταται καί ένθαρ- 
ρή, νά παραμυθη καί νοσηλεύη.

Ή γυνή ψυοικώε έπλάοθη μεγαλόκαρδος καί τοιαύτην 
βλέπομεν αυτήν μετά τόλμης καί θάρρους άψηφοΟααν 
τούς μεγαλητέρους κινδύνους τοϋ κόομου, όπως έπι- 
τελέση ιερόν καθήκον καί περιψρονοΰσαν πολλάκις 
τόν θάνατον έν όλη τή άποοτροφή αύτοΟ*  τήν βλέ— 
πομεν παντού και πάντοτε παριοταμένην, παραμυ 
θοΰάαν καί άποχαιρετώσαν τον ψυχορραγούντα έν τή 
κλίνη αυτόν ... καί διατί νά μή την βλέπωμεν καί έν. 
τώ πεδίω τής μάχης; Τήν βλέπομεν καταπολεμούσαν 
μετά γενναιότητος καί ψυχραιμίας τον θάνατον έν τή 
οικία, διατί ’νά μή τήν βλέπωμεν καί έν τή έξοχή, έν 
τοΐς οροις καί ταΤς χαράδραις; Μήπως καί έκεΐ δεν 
αποθνήσκει ό υιός αυτής, ό άδελψός, σύζυγος καί πατήρ;

’Εμπρός λοιπόν, ω γυναίκες, παρακολουθήσατε ώς 
νοσοκόμοι τους άνδρας υμών, παραοταθεϊτε μετά αΰ- 
ταπαρνήσεως, γενναιότητος καί άποψασιστικότητος εις 
τά πεδία τών μαχών καί παρέξατε τήν συνδρομήν 
ύμών τοϊς πααι, ύπογραμμόν έχουσαι τό ανωτέρω υπό
δειγμα. Καί άν ποτέ σφαίρα πολεμίου πλήξη ύμδς, έν- 
θυμηθείτε, ότι τότε μόνον έπετελέσατε πλήρες τό κα
θήκον υμών.

Φ. Π.

ΔΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ
Alia Ουνέντευξις μετά τον Βάσόον.

Ό κηρύξας έν όνόματι τού δίκαιον καί τού έθνους 
τήν έλευθερίαν είς την πολύπαθη μεγαλόνησον εύ- 
ρίσκεται δεσμώτης εις τό έν ΆλικιΛνώ στρατόπε- 
δόν τον. Διά τούτο ό Τιμ. Βάσσος άπδ τής στιγ
μής έκείνης έγένετο μέγας, ώς ύπήρξαν μεγάλοι 
ηάντες οί κηρύξαντες τήν έλευθερίαν είς τούς λα
ούς, καί θά θεωρήται δεσμώτης καί Ανατροπεύς τού 
καθεστώτος, μέχρι? δτου αί πολιτειακοί συνθήκαι 
Αναγνωρίσωσι τδ νέον καθεστώς, δπως τδ Ανεγνώ- 
ρισαν καί είς έκείνους. Ούτως Λ άνθρωπότης προ
βαίνει είς τόν προορισμόν της και ούτω μετά τάς 
πρώτας βαρυτάτας έντυπώσεις καί περιπέτειας τής 
Ανατροπής Ανακτά τήν έν tn σταδιοδρομίμ της όρι- 
στικήν θέσιν.

ΌΤιμολέων Βάσσος είναι δεσμώτης, διότι όλό- 
κληρος ή χριστιανική Εύρώπη κατεδίκασεν αμέσως 
τήν πρδξιν τον καί πολυάριθμοι στόλοι τώ έπέβα- 
λον νά μή κινηθίί έκεϊθεν.

Ούτε δέ δύνανται πλέον Βάσσος καί στόλοι 
ν' Ανατρέψουν τό ήδη καθεστώς, διότι είναι έργον 
κοινωνικόν καί πολιτειακόν. Έπεβλήθη ύπό τής 
Αδαμάστου φοράς τών νόμων καί αύτών τών πραγ
μάτων τής Ανθρωπίνης έξελίξεως, ήτις ούτω βαί
νει πρός τόν σκοπόν της.

Μία σύντομος περιγραφή τής καταστάσεως ταύ- 
της διά τήν Ιστορίαν έσεται ούσιώδης καί Απαραί
τητος, μετάβασις δέ καί συνάντησις μετά τού Βάσ- 
σον έν Άλικιανώ διά μέσου πολλαπλών κινδύνων 
καί συνησπισμένης Αλύσσεως έργον Απροσδόκητον.

Καί δή προβαίνω, φθάνω είς τήν νήσον, πατώ 
έν συγκινήσει τό αίμοβαρές αύτής έδαφος καί 
προχωρώ πρός τήν μικράν κώμην τού Άλικιανού. 
"Ανορες ένοπλοι έδώ, Αξιωματικοί περιφερόμενοι 
έκεΐ, σκηναί παρέκει, δπλα σταυροειδώς διακείμενα 
έστιατόρια καί καφενεία πλήρη, Αγροτικαί οίκίαι 
στρατιωτικώς κατειλημμένοι,πολεμοφόδια καί ζωο·- 

τροφαί μετακινούμενα, κίνησις, θόρυβος καί άσμα
τα έν ήμερησία διατάξει, άλλαγαί φρουρών σιω- 
πηλώς έκτελούμεναι. πάντα ταύτα προβάλλονται 
ώς έν απόπτω πρό τών έκπληκτων καί διψωδών όμ- 
μάτων μου.

Ό συνταγματάρχης κ. Τ· Βάσσος έχει τό Αρχη- 
γεΐον αύτού είς τήν καλειτέραν οίκίαν τού χωρίου 
καί εύρίσκω αύτόν γράφοντα.

Ό κ. Βάσσος ύψηλού μάλλον αναστήματος, πεν
τηκονταετής περίπου, έχει ώραίαν καΐ αρρενωπήν 
φυσιογνωμίαν, στάσιν λύκου, μή μετακινούντος 
τήν κεφαλήν καί τόν κορμόν του ή πρός ώρισμέ- 
νον σκοπόν, φέρει μακράν κάπως καί λεπτόν ύπα- 
γένειον καί όφθαλμούς ώρισμένως προσβλέποντας 
καί Απαστράπτοντας έκ καθήκοντος καί ύποταγής 
πρός τό καθήκον·

Τού Βάσσου ό βίος, ώς ύπασπιστού τού βασι- 
λέως είναι γνωστός καί βραχύς έν ταις λεπτομε- 
ρείαις. ’Ακριβής, δλίγαρκής, θετικός, όλιγόλογος, 
έχεμύθης καί πιστός. Έκτος τού καθήκοντος ού- 
δαμού άλλοσε έμιγνύετο. Πολιτική δι' αύτόν ήτο 
ξένον αντικείμενον, όσάκις δ' ήρωτάτο·

— Δέν Αναμιγνύομαι είς τήν πολιτικήν, Απήντα.
Ήτο αφοσιωμένος είς τόν βασιλέα του καί τήν 

στρατιωτικήν Ανατροφήν του,. Πολλάκις δέ ταξει- 
δεύσας είς τήν Εύρώπην είχεν έκ τού πλησίον γνω
ρίσει άπάσας τάς αύλάς καί άπαντας τούς διεθνείς 
στρατούς. Ένυμφεύθη δέ τήν κόρην τού τέως 
πρεσβευτού τής Αύστρίας Βαρώνος Τέστά, έξ ης 
έχει θυγατέρα συζευχθεϊσαν πέρισυ μετά τού Αν- 
θυπολοχαγού κ. Καλλίνσκη—Ροίδη καί υιόν Αντά
ξιον τού πατρός του, ύπηρετούντα ήδη έπίσης είς 
τόν στρατόν.

Ό Αρχηγός τής κατοχής αισθάνεται καλώς τήν 
σπουδαιότατα τής Αποστολής του καί έννοεΐ νά 
έκπληρώσμ αύτήν μετ’ αύταπαρνήσεως καί έπιτυ- 
χίας, ώς Αληθής καί γνήσιος έλλην στρατιώτης, 
δι’ δπερ τόν βλέπετε έκεΐ Αφοσιωμένον είς τό κα
θήκον καί έργαζόμενον διαρκώς.

— Τροφάς έχομεν έπαρκεΐς, μοί έλεγε καί δέν 
πιστεύω νά στενοχωρηθώμεν διά ταύτας, έφ’ οσον 
ό Αποκλεισμός ήθελε διαρκέσει.

— Καί έπί τή ύποθέσει στερήσεως, ελπίζετε είς 
τήν συνδρομήν τών κρητών καί έξωθει ;

— Βεβαίως, οί κρήτες γνωρίζουσι νά εύρίσκωσι 
καί είς τάς μεσονυκτίους ώρας καί έν μέσω τής 
μαΐνομένης θαλάσσης τά σημεία, ένθα καταπλέουσι 
τά φέροντα τροφάς πλοία μας. μακράν τών θωρη- 
κτών καί τορπιλλικών άτινα, έάν ήθελον νά πλη- 
σιασωσι ή θά συνετρίβοντο έπί τών σκοπέλων ή 
ήθελον προσαράξει.

— Νομίζετε, δτι οί Κρήτες θά δεχθώσι τήν αύ 
τονομίαν πιεζόμενοι ;

— ’Αδύνατον, διότι Απέμαθον πλέον τάς διπλω
ματικός πομφόλυγας. Είναι Αποφασισμένοι νά πα- 
λαίσωσιν ύπέρ τής ένώσεωςμέχρι θανάτου.

— Περί ήγεμονίας τί ειδήσεις έχετε ;
— Θεωρώ γελοϊον τό τοιούτον· Είναι φυσική έξέ · 

λΐξίς τού ζητήματος έως δτου εύρεθφ ή τελειωτική 
λύσις καί ό φυσικός ήγεμών, ήτις είναι ή ένωσις. 
Έργαζόμεθα πάντες διά τούτο·

— Έν περιπτώσει χρήσεως βίας καθ ’ ύμών, τι θά 
πράξετε ;

— Λυπούμαι, δτι μοί έπεβλήθη ύπό τής Ανάγ
κης ή Απραξία, Αλλ’ έάν καί ύπό ταύτης μοί έπι- 
βληθή ή μία,θά πράξω τό καθήκον, ώς στρατιώτη:. 
Θ’ Αμυνθώ ύπέρ τής τιμής καί τού έδΑφους.

— Άλλ' έχετε δυνάμεις καί τά μέσα;

Καί στραφείς πρός τήν δπισθεν αύτού έκτεινο- 
μένην μεγαλοπρεπή σειράν τών όρέων·

— Καί τί άλλο θέλω Από τδ όροπέδιον αύτό καί 
40 χιλιάδας κρητών, οί'τινες θά μέ Ακολουθήσωσι;

Περί τής πολιτικής τών Δυνάμεων έξεφράσθη 
μετά λύπης, έκφράσας τήν έλπίδα δτι, έπί τέλους 
θά ένδώσωσιν είς τάς απαιτήσεις του πολιτισμού, 

Τό θύμα τού καθήκοντος. —ΙΙανσατε τό πύρ t . . i .

τής προόδου καί τής έλευθερίας τών Ατόμων, Αλλά 
μετά θυσίας δμως ηολλάς,δι’Ας θά μεταμελώνται.

Καί έν τμ φυσιογνωμία αύτού διέκρινα δτι ίσως 
συμπεριληφθμ έν αύταΐς καί Λ προσωπική του 
θυσία.

— Διά τήν έλευθερίαν τής ’Ιταλίας, μοί προσέ
θεσε. έπολέμησα καί έγώ τώ 1859 καί σάς βέβαιώ 
δτι ή καρδία μου αΙμΑσσει βλέπων, δτι ένεργει 
έναντίον τών παραδόσεων της.

— ’Ελπίζω, νά διατηρήσητε ήμερολόγιον τακτι
κόν τής έκστρατείας σας ταύτης, τώ είπον, δπως 
μάθη ό κόσμος δλος έν καιρφ τήν έξέλιξιν τού 
ύπέρ τής έλευθερώσεως τής γωνίας ταύτης Αγώ- 
νος σας.

— Βεβαίως καί έχω ήδη φάκελλον όγκώδη περί 
ταύτσυ.

Είτα μοί ώμίλησε περί πλεκτανών, περί διαφό
ρων ένεργειών, περί θηριωδίας τών ναυΑρχων καί 
άθετήσεως τών δρων τών έλευθερωθέντων έν Καν- 
δΑνω, βομβαρδισμού καί πυροβολισμού χριστιανών, 
εύγενούς συμπεριφοράς στρατού μας καί κρητών.

άτινα πάντα έν λεπτομέρεια μετά τδ πέρας τού δρά
ματος θέλουσι καταλλήλως δημοσιευθμ.

Λ. Μ.

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΟΥ

Κύριε Διευθυντή τ^ς «Φύσεωζ».

Άκολον^&ν μ«τά προβοχ^ί άπό καιρόν τά ωραιότατα 
καί πολύ κοινωφελή Επίκαιρα δημοσιεύματα, ατινα καταλ
λήλως πάντοτε «ίιά λαμπρών ίΛόνων δημοσιεύετε είς τό
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άζιολογώτατον περιοδικόν σας, β&ς παρακαλώ, εάν κρί- 

ενητε ΰκαιρον, καταχωρήσατε και τάς «κοΛουθορί Αναμνή
σεις μου, αϊτινες είναι άπόροια πολυετούς μοι πείρας καί 
ι&α>$ ώφελήσιαΰΐ κατά τι τήν Ενικήν μας ΰπό&εβιν.

Όλως ύμέτερος

Bad...

Έπί τεσσαρακονταετίαν δλην υπηρέτησα εις τόν στρα
τόν Οπέστην,εΐδα καί νικούσα πολλά ενταύθα και έν τώ 
έέωτερικώ καί ή πείρα μ’ έδίδαίε πώς πρέπει ό καλός 
στρατιώτης νά οιαιτδται, δπως άντέχη εις τον δρόμον, 
την πείνην, τήν δεϊψαν, τήν αγρυπνίαν, τόν φόβον, και 
τάς εκτάκτους περιστάσεις διά νά ή πάντοτε ύγιής καί 
άκμαϊος, ζωηρός και τολμηρός, εύπειθής και άπαθής, 
έκτελών πάντοτε τό καθήκον του έτοίμως και άντιμετω- 
πίζων πάσαν τακτικήν καί άπρόοπτον περίσταοιν.

Παρευρέθην είς διαφόρους μάχας καί συμπλοκάς έν 
τή πατριδι μου καί έκτος αύτής καί ουδέποτε δύναμαι 
νά είπω, ότι ήμην τέλειος στρατιώτης ή οτε έπείσθην 
ότι απέκτησα τά ακόλουθα προσόντα.

ιον Ουδέποτε πρέπει ν’ άκολουδή τις καί άπομιμήται 
τών ίένων κρατών τήν τακτικήν, ιδία τών ηθών καί εθί
μων, διότι ή φύσις καί ιδιοσυγκρασία τοΰ ελληνος στρα
τιώτου εύρίσκεται, ώς γνωστόν, έν άλλοίαις όλως περι- 
στάσεσι καί συνθή.ιαις. Ούδέποτε ό διαιτώμενος έν συγ- 
κερασμένη ζώνη δύναται νά διάγη, όπως διάγη ό τής 
βορείου καί θερμής. Ό άγγλος θέλει μπράνδι καί δί- 
πυρα, ό ρώσσος γούναν καί τέϊον, ό γάλλος μπιφτέκ 
καί ζωμόν, ό ίταλός μακαρόνι καί θέατρον, ό γερμανός 
ζύθον καί ΰποδύματα, ό έλλην λάχανα καί σκόρδιον. Μή 
λοιπόν πρός θεού άντικαταστήσητε ταΰτα δι’εκείνων, 
διότι ο στόμαχος τοΰ γαλανού καί καθαρού ουρανού δεν 
δέχεται τάς ουσίας τού ομιχλώδους καί σκοτεινού. Ό 
“Ελλην στρατιώτης πολεμεΤ καί' άνευ λαιμοδέτου καί 
σανδαλίων, διότι αγαπά τήν έλευθερίαν τοΰ σώματος 
καί τήν ετοιμότητα τοΰ πνεύματος ένώ ό εΰρωπαΐος δέν 
δύναται νά προχωρήση άν δέν έχη τούς περιορισμούς 
εκείνους. Ό “Ελλην στρατιώτης πολεμεΐ διά τής φυσι
κής δυνάμεως, ένώ ό εύρωπαΐος διά τής τεχνικής. Ού
τως ή ’Ελλάς πάντοτε έπολέμησε καί άνεδείχθη.

αον. Όπως άντέχη τις είς τήν έκ τών πεζοποριών 
έπερχομένην κόπωοιν. τήν άναγκαστικώς έπιάαλλομένην 
τοϊς οτρατιώταις έκ τών έκδρομών τής έκστρατείας 
καί τοΰ πολέμου, πρέπει νά έχη τόν στόμαχον έλεύ- 
θερον εδεσμάτων καί ποτών, 
άποοκευών, περιλαίμιων καί 
πέδιλα ελαφρά καί άντοχικά 
τό σώμα καί τήν κεφαλήν, ατινα πάντοτε κατ’ εύθεϊαν 
πρέπει νά διευθύνωνται. Μετά Οδοιπορίαν δέ καί έν ωρα 
σχολής καί άναπαύσεως πρέπει πάντοτε ό στρατιώτης 
νά καθαίρη τό σώμα αύτοΰ δι’ ύδατος, ιδία τούς πόδας. 
Ώς πρός τό κεφάλαιον τούτο ό στρατιώτης δέον νά ή 
ώκύπους καί ελαφρός ώς ό λαγωός καί καθαρός ώς ή 
γαλή.

3ον.'Όπως άντέχηι τις είς τήν πείνην, δέον νά έθίοη 
νά τρώγη καί πίνη πάντοτε ολίγον, ίνα ή χώνευσις έκτε- 
λήται ταχέως καί άπροσκόπτως. Τό σώμα τοΰ στρατιώ
του δέον νά ή ισχνόν, διά νά άντέχη εις πάσας τάς 
κακουχίας, τάς νόσους καί εις τόν θάνατον αύτόν.

Τό δ’ έσκληραγωγημένον ούτω σώμα καθιστά τά δοτά, 
τάς σάρκας καί τό δέρμα ισχυρά καί απρόσβλητα.

Ώς πρός τό κεφάλαιον τούτο ό στρατιώτης δέον νά 
όμοιάζη πρός τόν φιλάργυρο·*,  όστις σχεδόν δέν τρώγει 
διά νά θησαυρίζη.

φο’Οπως άντέχη τις είς τήν δεϊψαν αρκεί νά συνειθίση 
νά πίνη ύδωρ τρις τής ημέρας, τήν πρωίαν, τήν με- 
οημβρίαν καί τό εσπέρας, ήτοι μόνον μετά τό φαγητόν. 

βαρέων ενδυμάτων και 
ζωστήρων, νά φέρη δέ 
καί νά μή κινή πολύ

Έάν κατορθώση τούτο καί εΓνε άπλούστατον καί εύκο- 
λώτατον, ούδέποτε θά διψήση κατά τάς έπιλοίπους ώ
ρας. Δέον όμως νά μή καπνίζη, ούτε νά τρώγη γλυ
κίσματα. Ώς πρός τό κεφάλαιον τούτο δέον νά ώμοιά- 
ζη τόν άετόν,όστις άπαξ τής ημέρας κατέρχεται έκ τοΰ 
ύψους του διά φάγη καί πίη καί ειτα απομακρυνόμενος 
τής τραπέζης του λησμονεί εντελώς τόν στόμαχον.

5ον. Διά νά κατανίκηση τήν αγρυπνίαν, δέον νά κοι
μάται ,τακτικώς μετά τήν δύσιν τοΰ ήλίου καί νά εγεί
ρεται προ τής ανατολής αύτοΰ. Είναι φυσικόν, ότι ακο
λουθών τήν τακτικήν ταύτην αποκτά τοσαύτην διανοη
τικήν εύρωστίαν, ώστε προκειμένου ν’ άγρυπνήση άπαί 
καί δίς καθ’ όλην τήν νύκτα, έχει άρκούσας τάς δυνά
μεις ν’ άνθέξη άγρυπνων κατά τό διάστημα τούτο. Ή 
δέ έπιδαλλομένη είς τόν στρατιώτην ύποχρέωσις, νά 
εγείρεται έκ περιτροπής τοΰ ύπνου, όπως έκτελή χρέη 
φρουρού,εθίζει αύτόν τούτο εύκόλως καί είς τήν διαρκή 
άγρυπνίαν. Ώς πρός τό κεφάλαιον τούτο δέον νά όμοιά
ζη πρός τόν κύνα.

6ον. Τέλος ό φόβος κατανικάταί ύπό τής πείρας, τής 
τόλμης,τοΰ θάρρους καί τής συνεχούς παραστάσεως είς 
τούς κινδύνους, τούς πυροβολισμούς καί τάς συμπλο
κάς. Είδα ποτέ άγγλον τού ναυτικού, πυροβολοΰντα 
διά τού πολύκροτου του όπισθεν τής κεφαλής του καί 
νομίσας, ότι θά ηύτοκτόνει, έπερίμενον νά πέση διά νά 
τόν πλησιάσω, όπως τώ παράσχω τήν συνδρομήν μου, 
άλλά παρ’ ελπίδα μετά τήν τρίτην έκπυρσοκρότησιν 
ϊστατο ακόμη όρθιος καί έκπληκτος τόν παρετήρουν, 
φάνταζόμενος, ότι αί σφαϊραι δέν έπληττον αύτόν και- 
ρίως καί έθαύμαζον τό θάρρος καί την πρός τόν θανά
του άπάθειάν του. Έξηκολούθησε καί μςτά τήν έκτην 
έκπυρσοκρότησιν, στρέψας τό στόμιον τοΰ πολύκροτου· 
του πρός τήν ρίνα του. ώσφραίνετο τήν πυρίτιδα.

—Διάβολε,εΤπον, είναι άίιος νά θέση νέας βολάς καί 
νά πυροβόληση έκ νέου κατά τής κεφαλής ταυ καί τόν 
έπλησίασά ν ’ ακούσω τούλάχιστον μίαν λέίιν έκ τού στό
ματός του πριν ή πέση νεκρός, δτε παρά προσδοκίαν, 
ούτε σταγόνα αίματος παρετήρησα.

— Πώς, τώ λέγω, έξ σφαϊραι δέν σοί έπέφερον ακόμη 
τόν θάνατον ;

—Ούτε δώδβκα, μοί άπαντά καί ιδού . . . δοκιμάσα
τε καί σείς καί ταύτοχρόνως μοί προσφέρει πεπληρω— 
μένον τό πολύκροτόν του.

;—Εύχαριστώ, τώ λέγω, δέν έσυνείθισα νά φονεύω τούς 
έχθρούς μου, όλως άόπλως,

— Τότε λάβετε και τό ίδικόν σας πολύκροτου, μοί 
λέγει καί άντιπυροβολούμεθα.

— Χωρίς αιτίαν, τόν ερωτώ νά μονομαχήοωμεν ;
— Πώς ; διά διασκέδασιν. Συνηθίζομεν είς τόν κρό

τον τών πυροβολισμών καί τόν ουριγμόν τών σφαιρών.
— Τότε 1 εύχαρίστως, άπήντησα καί έξαγαγών τό 

πολύκροτόν μου, έπυροβολήοαμεν άμφότεροι τρις δείιό- 
θεν καί τρις αριστερόθεν τής κεφαλής μ'ας καί ούτω. 
δώδεκα έπί πλέον σφαϊραι έσύριζον ώς δαιμόνιοι βο
λίδες πέραν τών ωτων μας."Οτε δέ ποτέ είς τήν μάχην 
τδ>ν συνόρων ήκουσα τήν πρώτην σφαίραν διερχομέ- 
νην άνω τήν κεφαλής μου, ένεθυμήθην τό πείραμα τοΰ 
άγγλου Καί έμειδίαοα.

jov. Αί έκτακτοι δέ περιστάσεις είναι έκεϊναι,καθ’άς. 
ό στρατιώτης πίπτει ύπό σφαίρας ή όβίδος βαλλόμενος 
καί είτε άπόλλυσι τήν ζωήν του, είτε μίαν χεΐρα, είτε 
έναν πόδα, αντέχει ήρωϊκώε κατόπιν τών ανωτέρω έί 
έκτεθέντων όρων, δοέάζων τήν πατρίδα του καί τιμών· 
τό όνομά του.

Βαβ....

ΕΝΤΤΠΩΣΕΙΧ TA^EIAIOT 

ΑΠ’ ΑΘΗΝΏΝ ΜΕΧΡΙ ΓΑΛΑΖΙΟΥ ΔΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΡΩΜΟΥΝΙΑΣ-

(Συνέχεια· toe προηγ. φύλλο·).

Συναντηθέντες μετ’ ολίγον μετά τοΰ κ. Φορτούνα, μετέθη*  

μεν πρός τό παρά την ακτήν Ανατολικόν μέρος της παρα

λίας της πόλεως, ένθα κατασκευάζεται ό λιμήν.αύτής, έξοχική 

•ωραία οδός καί ό δημαρχικός κήπος έπί καταλλήλου καί λαμ

πρού την θέαν υψώματος χαί ένθα καθ’εσπέρας γίνεται έν 

ώρα ιδία θέρους δ περίπατος τών κατοίκων. Είναι τό μό

νον χαταλληλότερον χαί καλείτερον πρός τόν σκοπόν τούτον 

μέρος, διότι άφ’ ένός μεν ή δψις της κάτωθεν έκτεινομένης 

θαλάσσης χαί άφ’ έτέρου ή νέα αυτή οδός, έν η οίκοδομοΰνται 

άπό τίνος αί ώραιότεραι οίκοδομαί τής πόλεως, χαθιστώσι τήν 

αναψυχήν τών κατοίκων αύτής εύαρεστοτάτην χαί λίαν εύχά- 

ριστον.

Ό λιμήν κατασχευαζόμενος ήδη ύπό Βελγικής εταιρείας έ
χει αρκούντως προχωρήσει εις τάς εργασίας του, του ήμίσεος 
έργου συντελεσθέντος ήδη' καί τόμέν πρός τό πέλαγος μήκος 

τοΰ προχώματος θά φθάση μέχρι 850 μέτρων, με κλίσιν εσω

τερικήν 120 μ. ό δέ τοΰ περιζώματος γωνιωειδής βραχίων 

μέχρι 1,532 μέτρων*  ένεκα δέ της έλλείψεως φυσικών λίθων, 

μεταχειρίζονται τεχνητούς μεγίστους ογκολίθους 25 τόνων βά 

.ρους καί ώς φαίνεται έσεται εργον στερεώτατον καί ώραιότατον 

μοναδικόν εις τά χρονικά τής συγχρόνου ημών εποχής’ χαί 

διότι, ώς έκ τής επισφαλούς έν ή εύρίσκεται έν τή Μαύρη θα*  

λάσση δέσεως, όπόχειται είς πλείστας άνεμικάς χαι θαλασσίας 

προσθολάς.
Παρά τόν λιμένα ή οδός είναι έτι άχανόνιστος καί λιθόστρω · 

τος άπό τής εποχής τής τουρκοκρατίας, δεξκθεν δέ μικρά μα- 

γαζεϊα καί χαφφενεϊα έξωθι τών οποίων κάθηνται διάφοροι περι- 

πατηταί χαί θεαταί, χοσμοΰσι τήν έν λόγφ οδόν.

Άπωτέρω, ένθεν καπεΤθεν ύπάρχουσι καί οΐχίαι διαφόρων 

αποχρώσεων, έξ ών αί νεώτεραι είσίν άρχιτεχτονιχώταται χαί 

καλλιτεχνικώταται χαί μετά ήμισείας ώρας πορείαν διά μέσου 

αυτών καί διαφόρων περιπατητών αμφοτέρων τών φύλων χαι 

έν όδφ πάντοτε υποφερτώς άνωφεριχή. φθάνομεν προ ωραίου 

υψώματος, ένθα έπί εκτεταμένης περιοχής κατασκευάζεται ήδη 

μέγας καί ώραϊος κήπος υπό τής δημαρχίας και όπόθεν ή θέα 

τών πέριξ είναι όντως έξαισίως λαμπρα.
Ούτος είναι ό μοναδιχός περίπατος τών Πυργείων τής 

Βουλγαρίας καί ένταΰθα προσέρχονται πάντες ώς έπί τό πλεϊ*  

συον πρός διασκέδασιν χαί αναψυχήν. Παρετήρησα δμως έκ- 

ταχτον απλότητα εις τάς γυναίκας καί μεγάλην φιλαρέσχειαν 

εις τούς «νδρας. ’Ενώ ούτοι έξέρχονται είς περίπατον μετά 

φιλοκαλίας και περισσής πολυτελείας, αύται τουναντίον άπλού- 

στστα καί μετά πολλής άφελείας’ χατά τάς καθημερινός δέ ημέ

ρας χαίέντελώς ασκεπείς. Τόν περίπατον τούτον θεωροΰσιν ώς 

οίκεϊον αύτών διάδρομον, όπου προσερχόμεναι αί μεταξύ αύτών 

φίλαι χαί γνώριμοι λαμθάνονται άπό τοΰ βραχίονος χαί περι- 

διαθιθάζουσιν έν μεγάλη άφελεία και χάριτι, συμπληραϋσαι 

ουτω μίαν έπ τών κοινωνικών αυτών διασκεδάσεων.

Μή οντος δέ περαιωμένου έτι έν τή εξοχική ταύτη περιφέ

ρεια ούδενός καφφενείου καί ξενοδοχείου, δπως χαθήσωμεν χαι 

λάθωμεν άναψυκτιπόν τι, δπως ύπάρχει είς τόν εξοχικόν περί

πατο·» τών Βαρναίών, ώς περιεγράψαμεν, έπεστρέψαμεν μετά 

τοΰ π. Φορτοΰνα χαί χαθήσαντες ολίγον παρά τινι χαφφενείφ 

παρά τήν παραλίαν, έπανήλθομεν είτα έκαστος εις τα ίδια.

Τήν επαύριον τήν πρωίαν ένφ ήτοιμαζόμην να εξέλθω ήλθε 

πρός έπίσχεψίν μου ό χ. Κουμεντής έμπορος χαί παλαιός συν

δρομητής τής ίΦύσεως», νέος χάλλιστος, φιλοπρόοδος καί ε

ξαίρετων αισθημάτων, σπουδάσας είς Βάρναν χαί Άγχίαλον χαί 

εργαζόμενος ήδη παρά τφ θείφ αύτοΰ.

— Μετά πολλής μου εύχαριστήσεως, Κύριε Πρίντεζη, μοί 

λέγει, έμαθον οτι ήλθετε ένταΰθα χαί έσπευσα νά έλθω πρός 

συνάντησιν σας, δπως σάς ϊδω και σάς παρέξω πάσαν έχ μέ

ρους μου έχδουλευσιν.
— Ευχαριστώ πολύ, φίλε μου, τφ ειπον χαί άχριόώς έσχε- 

πτόμην να έλθω σήμερον είς συνάντησιν σας, χαί πώς τά περ

νάτε έδώ ;
— ’Αρκετά χαλά, άλλά μικρός χαί περιωρισμένος τόπος.

Καταγινόμεθα δέ ιδίως πάντες είς τάς εργασίας μας καί ούδέν 

πλέον γνωρίζομεν.

— Καλλίτερα. "Εχετε τήν έπ τής πολιτιχής χαι τών ε

θνικών συγκινήσεων ησυχίαν σας, ένώ ήμεϊς έκάετοτε παρασυ- 

ρόμεθα ύπό τών τοιούτων ζητημάτων.

— Αληθώς, άλλά· τούλάχιστον εισθε ενήμεροι καί πλησίον 

τής πατρίδος. Ένώ ήμεϊς έδώ συμμεριζόμεθα μαχρόθεν τάς 

συγπινήσεις σας.
— Και είναι έδώ πολλοί "Ελληνες ;

— Έδώ δχι τόσον πολλοί, άλλ’ εις τά περίχωρα, 2που εί

ναι καί έλληνικώταται πόλεις. Πρώτη άποιχία τών Ελλήνων 

ένταΰθα ήτον, ώς γνωρίζετε, τών Μεγαρέων, είς Μεσημβρίαν, 

καί ειτα εις Σωζόπολιν ή ’Απολλωνίαν, ένθα εύρέθησαν καί 

άρκεταί αρχαιότητες. Αί πόλεις αύται, ώς και ή Άγχιαλος 

είναι έλληνικώταται, χατοιχοόμεναι ήδη εντελώς υπό Ελλήνων.

— Καί τί αρχαιότητες εύρέθησαν είς Σωζόπολιν :

— Ό πρφην πρόξενος τής ’Ελλάδος κ· Γχόφας έχαμεν 

άνασχαφάς έχεϊσε χαί εύρε διαφόρους ενεπίγραφους πλάκας, ώς 

καί αγαλμά τι, αρκετά καλώς διατηρούμενον.

— Μόνον έκεϊ ίκαμεν άνασκαφάς ;

— Καί εις Άγχίακον έκαμε χχτόπιν χαί κάτι εύρε, νομί

ζω, άλλα άν θέλετε λεπτομέρειας περί τούτου ώς χαί περί τής 

περιγραφής τών πόλεων αύτών, νά σάς δώσω σχετιχάτινα φυλ

λάδια, ν’ άναγνώσητε.

— Ευχαρίστως, θέλω νά μάθω περί αύτών.

Ειτα δέ έξελθόντες μετά τοΰ π. Κουμεντή μετέθημεν είς 

τό χαφενεϊον, όπου έπίομεν χαφφέ καί μετα τοΰτο διηυθύνθην 

είς έπίσχεψίν τοΰ κυρίου Ίω. Σδορώνου μεγαλεμπόρου καί 

έχ τών καλλίστων συνδρομητών μας.

Ό π. Ίω. Σθορώνος εύγενέστατος χαί χάλλιστα μεμορ- 

φωμίνος νέος, συνωμίλει χατ’εκείνην την στιγμήν μετά τινων 

κυρίων εξωθι τοΰ χαταστήματός του χαί πλησιάσας αύτόν τφ 

έδήλωσα τήν ιδιότητά μου.
’Αμέσωςδ’ ευχαριστηθείς έπί τή γνωριμία μας έζήτησε τήν 

αδειαν παρά τών φίλων του καί μετέβημεν παρά τφ παρακει- 

μένφ χαφφενείφ, όπως μέ περιποιηθή τό κατά δύναμιν και εϊ- 

πομεν αρκετά περί διαφόρων αντικειμένων, αλλα παρατηρή- 

σας, δτι πολλοί τόν έζήτουν καί ότι είχε πολλάς ασχολίας, 

έζήτησα τήν άδειαν νά τόν άποχαιρετήσω.

— Έπιτρέψατί μοι, τφ ειπον νά μή σάς απασχολώ περισ

σότερον. διότι παρατηρώ έχετε εργασίαν.
— Σάς παρακαλώ νά σάς έπαν'δω, μοίείπεν ό κ. Σθορώνος 

πάνυ εύγενώς καί άπελθών τότε μετέθην πρός έπίσχεψίν τοΰ χ. 

Χρ. Κλάδου... Καί τις δεν γνωρίζει τόν κ. Κλάδον ; Είναι 

πασίγνωστος. Άνήρ μέσης ηλικίας, ολίγον εύτραφής, μέ πα

ρειάς έξωγχωμένας προδηλούσοις ψυχήν καί καρδίαν αγαθήν καί 

γενναίαν, άνήρ ευπατρίδης, έλλην καθ’ολα, δραστήριος και 

πρόθυμος, ή ζωή πόσης ένεργείας έθνικής καί φιλανθρωπικής, 

μειλίχιος καί πειστικός, δι’ όπερ τόν βλέπετε παντού καί πάν

τοτε, είς τήν εργασίαν του καί είς τούς συλλόγους, είς τόν ναόν 

καί είς τάς σχολάς είς τήν εφορείαν χαίείςτας συναθροίσεις ως 

χαί είς τήν οικίαν τοΰ πτωχού καί τοΰ ασθενούς. Είναι δέ αρτο

ποιός τό επάγγελμα, πλούσιος είς τά κέρδη, αλλα πένης εις το 

βαλάντον. *Ο,τι  εισπράττει τά προσφέρει. ’Ιδού αύτός.

Τό «ρτοποιεΤον του κεΐται έναντι τοΰ ξενοδοχείου μου, αλλά 

μή ευρών αύτόν, αφήκα τό έπισχεπτήριόν μου καί απηρχόμην, 

οτε, μέ καλοΰσι, παρά προσδοκίαν. Είχε μόλις έπιστρέψει καί 

ήρχετο πρός συνάντησιν μου.

— Κύριε Πρίντεζη, μοί λέγε: πλήρης χαράς, χαίρω, πολύ

διά τήν έπίσχεψίν σας, άλλά μολονότι είμαι άπλοΰς καί πτωχός 

καί δέν έχω μέρος κατάλληλον νά σάς δεχθώ, έλθετε, αν αγα

πάτε, είς τό δωμάτιόν μου . .

Καί μέ ώδήγησέν άνωθι τοΰ αρτοποιείου του, εντός χαμηλού 

διαμερίσματος, όπου παρά τήν σκάφ.ην τής ζυμώσεως, εύρίσκετο 

ή κλίνη τού και ή μικρά βιθλεοθήκη του. Σάς βεθαιώ, συνε- 

κινήθην καί ηύχαριστήθην καί άμέσως έκάθησα έπι τοΰ προσφερ- 

θέντος μοι καθίσματος ύπό τοΰ πλήρους ζωής καί χαράς άπλου- 

στάτου τούτου άνδρός.

Τούς άνδρας τούτους ή σύγχρονος κοινωνία βεωρεϊ ώς έλα*  

φρούς και τους μεταχειρίζεται άνοικείως, ούτοι όμως βαδ'ζοντες 

έπί τά ίχνη τοΰ Χριστού, έκτελοΰσι τά πάντ«·μέ προσωπικήν 

των θυσίαν, παραίλέποντες τί λέγει καί τί φρονεί ό κόσμος, κα

λώς οίδότες εαυτούς καί εκείνους. Είναι αρα εύφυέστεροι καί
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τύπος Χριστοί;. Δέν ζητοΰσι δόξαν χαί τιμάς, άλλά τήν ειρήνην 

χαί αγαπην ένταΰθα χαί τήν μέλλουβαν ζωήν μετά θάνατον.

-τ-Βλέπετε, κύριε Πρίντεζη, μοί λέγει,είς τί ακατάλληλον χαί 

ελεεινόν μέρος σάς δέχομαι..............

— ’Αληθώς δέν τδ έπερίμενον, τφ άπήντησα, διότι κατόπιν 

τών όσων περί υμών ηχούσα, τών καλών σχέσιών. σας χαί τής 

δράσεώς σας παρά τη ποινότητι ώς ταμίας αύτής χαί μέλος εις 

πάντα ευεργετικόν σκοπόν, ένέμιζον, δτι Θά διαιτάσθε μάλλον 

πολυτελώς’ άλλά σας ομολογώ, δτι είμαι ευχαριστημένος, δτι 

διατηρείτε έν τή χαρδ'α σας τδ παλαιόν χριστιανικόν ένδυμα 

τής άπλότητος, ειλικρίνειας καί θεοσεδείας.

Ό κ.Κλάδος έρρίγησεν ολίγον, διότι ένόησεν, οτι άνέγνωσεν 

εις τήν χαρδίαν του καί πλησιάσας τδ κάθισμά του πρός με'

— Ναί. Κύρτε Πρίντεζη, μοί λέγει, τήν εργασίαν μου δεν 

.τήν ντρέπομαι,αυτό είναι τδ έπαγγελμά μου και δπως ήμην πρδ 

εϊκοσιν ετών, έτσι είμαι καί σήμερον. Κάτω δ φούρνος μου. 

έδώ τδ δωμάτιόν μου. Αυτός μέ άνέδειξεν και όχι ή πολυτέ

λεια. Τί; νά τήν άφήσω καί νά κάνω τόνμεγάλο;

— Έχεις δίκαιον, τφ άπαντώ καί είσαι πολύ αξιέπαινος διά 

τούτο. Καί δέν μοί λέγεις τώρα, τώ είπον, πώς σοί φαίνονται τά 

χοινωτικά ; δέν είναι έκτροπα ;

— ΤΙ νά σάς είπω. Όλίγον άνω κάτω είναι. Έγώ δμως 

εκτελώ τό καθήκον μου τδ κατά δύναμιν καί δ καθένας εργά

ζεται Βτα λογαριασμόν του.Ό δέ δεσπότης είναι πολύ καλός, 

δραστήριος και ικανός.

Είτα δέ έγερθείς, δπως τδν άποχαιρετήσω, έξήλθομεν δμού 

καί μέ συνώδευσε μάλιστα, μεταδάντες είς έπίσκεφιν τού κ.Δτ· 

γενή, οίνοπνευματοποιού.

— Ό κ. Διγενής είναι λαμπρότατος καί φιλόπατρις, μοί 

έλεγε καθ’ δδδν δ κ. Κλάδος, είναι πρόθυμος είς πάντα έθνι- 

κδν καί ευεργετικόν σκοπόν.

— Περίεργον, τφ άπήντησα, πώς διαφέρουν οί έξω ομογε
νείς μας. Οί πλεϊστοι έξ υμών είβθε όντως λίαν φιλοπάτριδες. 

Καί πόθεν κατάγεται δ κ. Διγενής;
— Eivat Τβάκωνας, μοί άπήντησι, χαίρει δέ μεγάλην ύπό*  

ληψιν είς τδν ναυτικόν κάσμον καί τήν μικράν τάξιν καί είναι 

πολύ χρήσιμος άνήρ.

— Εύγε του, είπον, είναι καλός χριστιανός.

Και ταυτοχρόνως εισερχόμενοι εΐς τδ κατάστημά του εύρίσκο- 

μεν αυτό κατάμεστου έκ τού μικρού κόσμου, τών πλείστων έν 

ζωηρότητι καί ευθυμία συνομιλοΰντων.

— Δέν σάς τδ έλεγον. μο» λέγει ό κ. Κλάδος. Βλέπετε; 

Νά καί ό κ. Διγενής, είναι έκεϊνος δ χονδρός, δπου κάθηται 

είς εκείνο τδ τραπέζι.

Καί όντως παρά χαμηλήν στρογγυλήν τράπεζαν παρεκάθηντο 

διάφοροι άνθρωποι, μεταξύ τών οποίων διεκρίνετο,δ καταστη· 

ματάρχης εύτραφής καί άσκεπής.

— Νά σάς συστήσω τδν κ. Πρίντεζην, διευθυντήν τής «Φύ- 

σεω;» τφ λέγει δ κ. Κλάδος, πλησιάζων.

Ό κ. Διγενής ήγέρθη αμέσως καί τείνων μοι τήν χεϊρα’

— Χαίρω πολύ, μοί λέγει, ορίστε, καθήσατε.

Καί λαόδντες θέσιν πλησίον άλλήλων, ώμιλοΰμεν ώς οικείοι 

καί γνώριμοι παλαιότατοι, άφοΰ προσήνεγχενήμΤν καί ορεκτικά 

ποτά μετά δπτού ιχθύος.

— Καί πώς πηγαίνει ή σΦύσις», μοί λέγει, έχετε πολλούς 

συνδρομητάς έδώ ;

— Σχεδόν όλους, τφ άπήντησα, άφοΰ είσθε και σείς.

— Χαίρω πολύ. Έγώ είμαι είς πολλά συνδρομητής, άλλά 

μόνον τήν <Φ6σιν> διαβάζω, διότι μ*  αρέσει πολύ καί ευρίσκω 

γούστο. Τά άλλα ούτε τά πιάνω. Πού μού μένει καιρός. Για 

ίδέτε....

Καί άνοίξας έρμάριον, μοί έπέδειξε πληθώραν φύλλων, α- 

τινα εισέτι έφερον τήν ταινίαν τού ταχυδρομείου.

Άφοΰ δέ παρεμείναμεν επ' αρκετόν ενταύθα, άπήλθον πρός 

έπίσκεφιν τοΰ κ. Μ· Οικονόμου παραγγελιοδόχου, άλλά απου

σιάζοντας ώς έμαθον, είς Κωνστάντζαν τής Ρωμουνίας, ένθα 

είχε μεταβή, δπως τελέσητούς γάμους του, άφήκα τδ έπισκε*  

πτήριόν μου καί άπήλθον παρά τφ κ. Θωμαίδη, όπου εδρον 

έκεΤκαί τδνκ. Κουτσοδημήτρην’ιατρόν, μεθ’ών εΓπομεν άρκε- 

τά καί άφοΰ έπίομεν άπδ δύο μαστίχας μετέβην εις τδ έστι· 

ατόριον.
(Έπεται σενέχεια )

ΓΝΛΜΑΙ ΚΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ
ΑίάνοηβΙαι τ&ν γεννητόρων άπόλλν^τατ διά τά τέκνα. 

} Έκάβτη γενεά «χιι τάς έδιπάς της.
Φριίερϊκος Β'

Ό αροΰκολογιομος ήμ&ν είναι τελειοποιημένος πί&ος 
! Ααναΐδων. Τό χρήμα είβέρχεται κατά σταγόνας καί 
| χεται κρον^ηόοΐ’. X. . .
» . Έν έχάβζη χώρα, τά ήΰη εΐοΐ κατώτερα της ήθτχής, 

ήι> διδάοχονβιν at ΰρηϋκεΐαι καί οί φιλόσοφοι.
( Gabriei Compayre.

'Ταάρχονϋιν νπηρέται χαί μοναχοί τοΰ έλεν&έρου 
λόγον. Jules Lemaitre.

Εξέλιξις : ΣυνωννμΙα κριτική,-. Έπί μάλλον τιτρώ
σκει τις τούς εαυτόν φίλους διά τής μετριοηαΰεΐας τοΰ 
έγχωμίον, ή τούς έχΰροΰς τον διά τής υπερβολής τής 
κριτικής. G. Μ. Valtour.

Πρός τούς καθυστεροϋντας τήκ συνδρομήν των.

Οί καθυστεροΰντες έτι τήν συνδρομήν των του λή— 
γοντος έτους, ένεκα δυσχέρειας τής αποστολής μικρών 
χρηματικών ποσών, δύνανται νά μάς διευθύνωσι έν συ- 
νεστημένη έπιστολή τοκομερίδια, τραπεζογραμμάτια 
ή καί γραμματόσημα παντός έθνους.

Οί ένΡωσσία, Ρωμουνία, Σερβί^ καί Βουλγαρία ήμέ- 
τεροι συνδρομηταί δύνανται ν’ άποστέλλωσι τήν συν
δρομήν των τοϊς άδελφοϊς Χαίτα. τραπεζίτες, έν 
Βουκουρεστίφ. Οί έν Τουρκίςι τφ κ. Γεράρδφ, βιβλιο
πώλη καί οί Αίγυπτφ διά ταχυδρομικής έπιταγής.

Λ.ύσ*ις  τών έν τφ ύπ' άριθ. 29 φύλλω 
Αίνεγμ.άπων.

’Ερωτήσεις.
1. Ό Σοφοκλής, όστις άπέθανεν κατά τδ ϊτος τής ήλικίας του 

δτε έβραβεύθη μία τών τραγωδιών του.
2. Ό Παππας Λέων δ δέκατος.
3- Ή Σεμέλη άπέθανεν έχ φόβον.
4. Ό έκ φόβου καθιστάμενος βωβός καλείται ενεός.
5. Τό άνακάρδιον, καρπό: τών ’Ινδιών.
6. Ή σμίλαξ, ήτις ζή 3200 ετη.

Έκ τών ανωτέρω ερωτήσεων τήν Ιην, 3ην καί 4ην ελυσεν ό χ. 
Π. άενδρινος εξ Άθη«ών χχ! ό χ. θ. Εύσταθιάβης έζ ’Αθηνών χαί 
τήν 3ην, 4ην, 5ή» ό κ. Σπ. Βασιλόπουλος έ« Λαρίσσης.

Α,ένέγμΛτα.
51. Λεξίγρκρος.

Πώς πρέπει νά διατεθώσι τά εξής 15 γράμματα, Ν, Ο, I. Σ, 
Γ, Ρ, I, Σ, A, Τ, Ν, Ο, Ε, Γ, Ο, ΐν’ άποτελέσωσι σταυροειβώς 
τά όνόματα ένός συγχρόνου βασιλέως καί ένός άγιου, <5ν άμφότερα 
συνίστανται έξ 8 γραμμάτων, δντος κοινού τοΰ ένόςγράμματος;

ΤΑκης.
52. Πρόβλημα.

Πόσα πτην· είχε πτηνοτρόφος τις, άφοΰ έχ τοϋ δλου ποσού τό 
1 )9, τό 1 )12 χαίτό 1)24 έχλάπησαν, έχ δέ τοΰ υπολοίπου τό 1)11 
έδωρήθη εις τόν άνχχαλύψχντα τούς χλέπτας, όπόταν άνευρε τα 
λοιπά 500:

53. Πρόβλημα.
Τις ίχ τών αριθμών δίδει πηλίχον τό διπλάσιον τοΰ 8, άφοΰ 

προηγουμένως αύξηθή χατά τό έξαπλάσιον τοΰ 8 καί διαιρεθή διά 
τοΰ αυτού αριθμού, ήτοι τοΰ εξαπλάσιου τοΰ 8 ·.

Έκ τοΰ τυπογραφείου τών καταστημάτων*  Αν. Κωνταντινίδου 1897.


