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ΑΙ ΔΓΟ ΟΡΦΑΝΑΙ
- "παξ ό Χριστός· έγεννήθη, άπαξ τον έτους οι 

χριστιανοί έορτάζουσι την σωτήρειον τού
την ημέραν, άλλ’ ή ανάμνησις αϋτ-η πό
σον δέν συντελεί είς άνακούφισιν τής κατα-

δυναστευόμενης ναρδίας τοΰ ανθρώπου ; Ή ήμερα 
αΰτη δίδει ελπίδας είς τούς δυστυχείς και παρηγο- 

. ρίαν είς τούς όρφανούς ! "Ας λέγωσιν δ,τι άν βούλων-
ται οί ύλισταί. Τό αληθές είναι πάντοτε φως καί τό 
φως δεν είναι φεΰδος !

Δύο όρφαναί στερούνται τών πάντων καί πολλάκις 
τον επιούσιου αύτών άρτον πλειστάκις τον έτους. Ί1 
αγία δμως αΰ,τή ήμερα ούτε τας ορφανός, ούτε τόν 
κατάδικον, ούτε τόν δνστνχη θά στερήση ποτέ τής 

- ' · εύφροσυνου εύωχίας.
. "ϊστανται αί δύο όρφαναί σνλλογιζόμεναι κα\ συ- 
σκεπτόμεναι περί τής αγίας ταύτης ήμέρας. και στε- 
νόχωροΰνται, διότι στερούνται τών μέσων, δπως έόο- 
τάσωσι καί αύται δεόντως τήν ήμέραν τών Χοιστου- 
γεννών.

— Θέλομεν χρήματα διά φορέματα, θέλομεν χρή
ματα διά νά μαγειρεύσωμεν και δέν έχομεν οβολόν, 
έλεγεν ή μία.

— Τί δυστυχία!, άπήντα ή άλλη· ‘'Ολοι νά έχουν 
Χ αύτήν τήν ήμέραν καί ήμεΐς νά στερώμεθα και αύτού

τού άρτου. Είμεθα όρφαναί, δέν έχομεν ούτε πατέρα, 
ούτε αδελφούς.·
’ . Είναι αληθές, άλλά τότε πρέπει νά παραδεχθή τις, 

δτι ούτε θεία Πρόνοια υπάρχει, επομένως δτι τά αθώα 
ταντα πλάσματα πρέπει ν’ άποθάνωσι της πείνης ! 
Άλλ’ εύτυχώς τό πράγμα δέν έχει ούτω και αί δύο 
κορασίδες, άποδεικνύεται δτι φωτίζονται ύπό τον κοι
νού φωτός καί έπομένώς, δτι όφείλονσι και αύται νά 
τραφώσιν ύπ’ αύτοϋ.

’Ενφ σννωμιλούσαν οΰτω, άπηλπισμέναι, εύγενής 
. . τις ήλικιωμένη κυρία πλησιάζει τήν θύραν τής οίκίας 

των καί κρούει αύτήν.
' —Είσθεμόναι; κόραι μου, ταΐς λέγει, δέν είναι

άληθές; -
— Μάλιστα, Κυρία, μόνοι είμεθα, τί νά κάμωμεν :
— Τό βλέπω, διότι είμεθα γειτόνισσαι, καί έγώ 

μόνη είμαι, έχασα καί τόν άνδρα μον καί τά παι
διά μον·

— Τί δυστυχία^! u .
— Ναί, δυστυχία καί δέν δύναμαι μόνη νά περάσω 

αύτήν τήν άγίαν'ήμέραν·
Αί όρφαναί παράτηροϋσιν άλλήλας μετ’έκπλήξεως. 
Μετά μικρόν,δέ άναστεναγμόν.
— ΤΙ1λθα νά σάς προτείνω μίαν πρότασιν, ταΐς λέ

γει αΰτη- ■
— Όποιαν ; λέγετε έλευθέρως, Κυρία, τη άπαντώ- 

σιν αμέσως αί νεανιδες.
,— Νά έλθετε σήμερον 'καί αύριον είς τήν οικίαν 

μου, νά πε,ράσωμεν μαζύ.
— Μά, ήμεις είμεθα πτωχαί, δέν έχομεν τίποτε. 

Κυρίά, τη λέγει'ήίμεγαλειτέρα.
— Τόσον τό καλείτερον, έγώ έχω. Έκαμα τόσας 

προετοιμασίας καί δέν είξεύρω τί νά τάς κάμω μόνη.
— Σάς εύχαριστοΰμεν, Κυρία, άλλά δέν δυναμεθα 

νά έλθωμεν.
— Διατί;

. —- Μά, διότι δέν'σννάδει μέ τήν θέσιν μας, έπειτα
ούτε φόρεμα έχομεν νά . . · . ·

— Έχετε μητέρα ; διέκοψεν ή εύγενής Κυρία.

— Όχι, Κυρία, άπέθανε.
— Τότε, έχετε έμένα μητέρα καί ζητήσατέ μου δ,τι 

θέλετε καί μεταχειρισθήτε'με ώς μητέρα. Θά ήνε ή 
μόνη μου εύχαρίστησις.

— Άλλά, Κυρία · ...
— Τίποτε, ή ήμερα αύτή τό απαιτεί, πάντες νά 

έξοικονομώνται, πάντες νφ χαίρωνται. Έγώ θά σάς 
μεταχειρισθώ ώς παιδιά μον καί σείς ώς μητέρα σας. 
θέλετε ;

— θέλομεν.
— Έλθετε λοιπόν.
Καί ή άποσταλεΐσα ύπό'τής Προνοίας θεία αύτη 

γυνή άνεκονφισε τά θεία αύτά πλάσματα, ατινα εύ- 
Φροσύνως διήλθον έν χαρά επίσης τάς άγιας αύτάς 
ήμέρας. ' ' ' '
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ΥΠΟ ΑΝΩΤΕΡΟΓ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ 

ΤΟΓ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ? ΣΤΡΑΤΟΤ

(Συνεχεία· ίδε προηγ. ψύλλον).

Έν Λαρίσσν), ήτις είχε χαταληφθή ήδη ύπό τών έν -τφ 
μεταξύ προσερχομένων σωμάτων τοΰ τουρχικοΰ κέντρου, έπε- 
σον είς.χεΐρας τών νικητών έξ τηλεβόλα τών 10 έκατοστομ. 
και μία πεδινή πυροβολαρχία.

Οί Τούρκοι είχον κατορθώσει άνευ μεγάλων θυσιών νά εί- 
σελάσσωσι διά ιών ορεινών διόδων είς την θεσσαλικήν πε
διάδα, χαί συγκεντρωθέντες νά είσέλθωσιν είς τήν πρωτεύου
σαν άύιής. Ήδη άρχεται νέον χεφάλαιον τών στρατιωτικών 
ένεργειών Πριν ή μεταβώμεν δέ είς τοϋτο πρέπει νά έξετάσω- 
μεν όλίγον τά τελευταία συμβάντα μεταξύ τών 'Ελλήνων.

Παρά τώ έλληνικφ στρατφ, οστις πλήν τοΰ σώματος τών 
άνταρτών είχε δείξει είς τάς έπί τών όρέων μάχας. άνδρικήν 
καί χρατεράν στάσιν, είχε κλονισθή ή έσωτερική αύτοπιποί- 

■ θησις, Καθ’ ήν στιγμήν έγένετο έναρξις τής ύποχωρήσεως είς 
τήν θεσσαλιχήν πεδιάδα.

Τήν 23χν ήδη Απριλίου άνεχώρησεν ό διάδοχος έκ Τυρ 
νάβου όπως μεταβή είς Λάρισσαν. Τήν 2κν ώραν μ. μ. ή- 
κούσθη εκεί σφοδρόν πΰρ τηλεβόλων. Έν αυτ^ δέ τν) Λαρίσσγ 
δεν είχον ιδέαν περί του κινδύνου και προητοίμαζον μεγάλη*  
δοξολογίαν.

Τήν 6ην ώραν διέταξε*  ό διάδοχος, χωρίς τά σώματα νά 
έχωσιν έννοήσει έως τότε την αιτίαν, τήν είς Τύρναβον ύπο- 
χώρησιν. Παρά τδ Μάτι ϊσταντο είς παράταξιν 12,000 Έλ
ληνες κατά 12,0Q0 Τούρκων. Ή ύποχώρηστς ( διεξήχθη έν 
πλήρει τάξει έως δτου έπήλθε τό σκότος. Τότε όμως έπλη- 
σίασεν έκ τών όπισθεν τδ ελληνικόν ιππικόν πρδς τά ύποχω- 
ροδντα σώματα τοΰ πεζικοΰ. Τδ έλληνιχδν πεζικόν έξέλαβεν 
αυτό ώς Τούρκους καί έπυροβόλησε κατά τοΰ ίδιου αύτοϋ 
πεζικοΟ.

Ήδη έγεννήθη άπερίγραπτος σύγχυσις καί πανικός, οστις 
ηύξήθη ιίσέτι ένεκα τοΰ σκότους. Οί στρατιώται Γέρριπτον 
τά όπλα αύτών καί έτθεχον είς ’ παράφρονα φυγήν τσρδς τόν 
Τύρναβον. Παντοΰ άντήχει ή φωνή «Τοΰρκοίν.ζΟί .στρατιώ
ται έτρεχαν διά μέσου γυναικών και παίδων διά τών οδών 
τοΰ Τυρνάβου. Οί άξιωματικοι ήσαν έντελώς|ζάνίκανοι νά 
έπαναφέρωσι τήν τάξιν. Τδ πάν ήτο περιβεβλημένον ύπδ νέγ 
φους κονιορτοΰ. ’Ωχροί ώς πτώματα άφίκοντο περί τδ μεσο
νύκτιον οί πρώτοι φυγάδες είς Λάρισσαν. Ίππεϊςζάνευ ίππων, 
στρατιώται τοΰ πεζικοΰ άοπλοι διίτρεχον τήν πόλιν, διασπεί · 
ροντες καί ένταϋθα τόν πανικόν? Έν μεγίστη συγχύσει μετε- 
φέρθησαν 1000 τραυματίαι εις τόν σιδηροδρομικόν στάθμόν- 
Έν τώ μεταξύ ό διάδοχος συνεκρότησε πολεμικόν συμβού
λων, δπερ άπεφάσισε νά ύπερασπίσγ τήν πόλιν. Όπως συνα·· 

θροισθώσι πάλιν τά σώματα, ήχησαν αί^σάλπιγγες έν τί) 
αγόρι?, άλλ’ ούτε είκοσι στρατιώται προσήλθον, Ό πανικός 
είχε μεταδοθή Ένεκα τής φήμης, βτι οί Τοΰρκοι ήσαν πρό τής 
πόλεως. Εΐνε άδύνατον νά περίγράψγ τις τον παράφρονα 
τρόμον, δν έπροξένει ή διάδοσις αύτη Έτερα ψευδής φήμη, 
οτι δ διάδοχος έγκατέλειψε. τή*  πόλιν, έξήγειρε φοβεράν ά- 
γανάκτησιν. Όλος ό κόσμος βτρεξε πρδς τον σιδηροδρομικόν 
σταθμόν. Οί ταχύτεροι κατά τήν φυγήν ήσαν οί ’Ιταλοί έθε- 
λονταί, άπωθοΰντες καθ’ οδόν τάς γυναίκας, δπως είσβάλω- 
σιν ε’ις τήν έτοίμην άμαξοστοιχίαν. Ό πληθυσμός, έξω φρέ
νων, έπυροβόλησε κατά τών. Ιταλών, οίτινις άντεπυροβό- 
λησαν. Ό διάδοχος χατώρθωσεν έπίτέλους νά συλλέξγι 4, 
000 άνδρχς, μεθ' ών έπορεύθη πρδς τά Φάρσαλα, δπου διε- 
τάχθη νά μεταβνί κκί ό συνταγματάρχης Σμολένσκης, οστις 
εύρίσκετο παρά τδ Ρεβένι. Πολλοί Έλληνες στρατιώται βφυ-_ 
γον και μέχρι Βόλου.

Ή καθ’ δαυτήν άσθενής άντίστασις τοΰ ελληνικού στρατού 
ήλαττώθη ότι μάλλον ένεκα τίίς έν εί'δει φυγίς πρδς τήν 
Λάρισσαν ύποχωρήσεως και τής εντελώς κλονισθείσης πε- 
ποιθήσεως πρός τήν διοίκησιν καί ένεκα τών ερίδων τοΰ πο- 
λιτικολογαΰντος καί ώς έκ τούτου μή έμπνέοντος σεβασμόν 
σώματος τών αξιωματικών. Ή άντίστασις λοιπόν αυτή δέν 
ήδύνατο πλέον νά θεωρηθώ πρδς τδ παρόν ώς χρήσιμον δργα- 
νον. ,Πρδς τούτοις δέ ό ίνθουηασμός τών εθελοντών μετά τας 
πρώτας κακοπαθείας καί άποτυχίας έμετριάσθη κατά τρό
πον έπικίνδυνον μέν, άλλά φυσικώτατον.

’Από Aaottfdnc είς Φάρσαλα
Ή Λάρισσα ήτο ή πρώτη κάπως μεγάλη πόλις είς ήν εί- 

σήλθον τά νικηφόρα τουρκικά στρατεύματα. Ό ΤοΟρκος 
στρατάρχης οί του ένδιεφέροντο πολύ, όπως ή
χατάληψις τής τόσον ταχέως καί άπροσδοκήτως περιπεσού 
σης είς τάς χειρ ας αύτών πόλεως διεξαχθί) άνευ παρτκτρο- 
πών τών στρατιωτών, καί δπως τδ βάρος τής κατοχής γείνγ 
οσον τδ δυνατόν όλιγώτερον έπαισθητον είς τούς άπομεί*  
ναντας κατοίκους.

Οί ξένοι άνταποκριταί, οίτινες μετ’ ένδοιααμών κάπως 
παρεστησαν είς τήν εΐσέλασιν τών Τούρκων καί προέβλεπον 
παντός είδους βιαιοπραγίας έχ μέρους τών σωμάτων, έπαι- 
νοΰσι όμοφώνως τήν αυστηρήν τάξιν καί πειθαρχίαν, ήτις 
έπεκράτει μεταξύ τών νικητών, ώς καί την νοημοσύνην, μετά 
τής οποίας διεξήχθησαν τά έλάχεστα αστυνομικά μέτρα, 
άτινα άι»γτοΰντο διά τήν προστασίαν τής περιουσίας τών 
κατοίκων- Μόλις έθεώντο στρατιώται, φεροντες οίονδήποτε 
ύποπτον άντικείμενον, ευθύς έσταματώντο ύπό αξιωματικών, 
άνεκρίνοντο καί διετάβσοντο είτε νά έπιστρέψωσιν ε?τ« νά 
ρίψωσι τό λάφυρον αύτών.. Έκ προθέσεως άπέφυγον νά φέ- 
ρωσιν είς τήν πόλιν αλβανικά συντάγματα, ώς έπί το κλει
στόν έξ ύψηλών καί ρωμαλέων άνδρών, διότι ουτοι δέν φέ
ρονται πάντοτε έντελώς άμέμπτως είς τοιαύτας περιστάσεις,. 
Έν τούτοις τό τοιοΰτον είνε συγγνωστόν, δταν λάβγ τις ύπ’ 
βψει, δτι κλειστός τών άνδρών εΐνε ξένοι πρός πάντα πολι
τισμόν καί δτι κατάγονται έξ ήμιαγρίων μερών.

Οί άξιωματικοι τοϋ έπιτελείου, έπιληφθέντες εύθυς έπι- 
θεωρήσεως τής πόλεως καί τών περιχώρων αυτής, έβεβκίω- 
σαν τήν κατά τήν προηγουμένην ήδη ήμέραν ληφθείσαν ύπδ 
τών Τούρκων έντύπωσιν περί τοΰ σφοδρώς κλονισθέντος ηθι
κού τοΰ έλληνικ.οΰ στρατοΰ. Έντελώς άκατανο'ητον ήτο, δτι 
ή Λάρισσα είχεν έγκαταλειφθίί άνευ σοβαράς άντιστάσεως. 
Ή τοποθεσία ήτο λίαν ισχυρά, μετά τοΰ Πηνειού, ώς κω
λύματος, είς τδ μέτωπον, ωχυρωμένη διά δώδεκα βαρέων 
τοπομαχεκών τηλεβόλων χαί Ιφωδιασμένη διά πυροβολείων 
καί χανδάκων, κατάσκευασθέντων καθ’ όλους τούς κανόνας 
τής τέχνης· Πλήν τούτων, τά πάντα εϊχον προετοιμασθή, 
δπως άνατιναχθτί ή γέφυρα τοΰ.Πηνειού. Ήμιεγχατεστημένα 
φορητά νοσοκομεία μετά έξαιρέτων άφθονωτάτων υλικών 
νεωτάτου συστήματος είχον έγκαταλειφθ^ άνευ ετέρου. Κλϊ- 
ναι, φάρμακα, έργαλεία, πάντα, έν μέρει μόνον έξηγμενα έκ 

τών κιβωτίων άγγλικής *«1  γαλλικής, προελεύσεως ϊκειντο 
είς άτακτον σωρόν ίντός τών έπί τουτφ οικιών. Τδ πολύτι
μον άντισηπτικδν υλικόν διά τούς έπιδεσμους έχρησιμοποιήθη 
ύπδ τών έγάατασταθέντων Τούρκων ώς χειρόμακτρα χαί ώς 
άπομακτήρια.’Ανώτεροι δέ Έλληνες άξιωματικοι, κατοική- 
σαντες είς τάς καλλίτερα; οικίας, είχον έγκαταλείψει κατ’ 
άκατανόητον τρόπον τά έιτισκεπτήρια καί τήν άλληλογρα- 
φίαν αύτών.

Έν τφ τουρκικφ άοχηγείφ έγνώσθη .τί) 27 ’Απριλίου, δτι 
ό έχθρδς εΐχεν οπισθοχωρήσει είς ώχυρωμένην τινά θέσιν 
παρά τά Φάρσαλα καί δτι έτοποθετησε μεγαλειτέρας δυνά
μεις είς Βελεστϊνον, τήν διασταύρωσιν τής σιδηροδρομικής 
γραμμής, βορειοδυτικώς τοΰ Βόλου.

Τά Φάρσαλα, περιώνυμα διά τή*  μάχην, έν ή ό ’Ιούλιος 
Καΐσαρ έν έτει 48 π. X. μετά 22000 άνδρών ένίκχσε τόν 
διπλασίως ισχυρόν στρατόν τοΰ Πομπηίου, κείνται, ώς ήδη 
έλέχθη, έπί τών διακλαδώσεων τών άγριων όρέων τής Ό- 
θρυος, έκεϊ οπού άρχεται εύφορος πεδιάς, υδρευόμενη ύπό 
τοΰ Ένιπέως Ή μικρά πόλις, έξ 6000 περίπου κατοίχων 
άνέρχεται άμφιθεκτρικώς είς τήν βάσιν τοΰ 110 μέτρων 
υψους κωνοειδούς βράχου.

Μεσαιωνικόν φρούριον, ίν τφ όποίφ οί Τοΰρκοι, πριν ή 
παραχωρήσωσι τήν Θεσσαλίαν εις τήν Ελλάδα εϊχον Ιγ- 
καταστήσει τάς φυλακάς, δεσπόζει, άπό τής κορυφής τοΰ 
βράχου τής. πόλεως και τής πεδιάδος, ύπεράνω τών όποιων . 
τά βλέμματα φθάνουσι μέχρι τών κορυφών τοΰ Όλυμπου 
πρδς βορρκν καί μέχρι τής Όσσης καί τοΰ Πηλίου πρός τά 
βορειοανατολικά. Τά Φάρσαλα μέ τάς λεύκάς οικίας των, 
έλάχιστον παρουσιάζουσι τδ ένδιαφέρον. Μόνον ύψηλά έπι 
προεξοχής τίνος τοΰ όρους σώζονται είσέτι λείψανα άρχαιο- 
τάτου ύπογείου κτιρίου καί Γχνη κυκλώπειων τειχών άκρο- 
πόλεώς τίνος. Άλλοτε ή Φάρσαλος ήτο μία τών ισχυρότε
ρων πόλεων τής Θεσσαλίας καί σήμερον δέν εΐνε παρά σκιά 
τοΰ παλαιού αυτής μεγαλείου. Ή σιδηροδρομική συγκοινω
νία μετά τού Βόλου, διά τής γραμμής Βόλου-Τρικκάλων 
Καλαμπάκας, τής οποίας ό σταθμός δμως κεϊται πολύ μα
κράν, δέν χατώρθωσε νά συντελέσγ) είς τή*  άνάπτυξιν τών 
Φαρσάλων. Ή άπό Λαρίσσης δ.ά τής πεδιάδος άγουσα κο- 
νιορτώδης δημοσία οδός εΐνε κατά, τό μάλλον ή ήττον είς 
καλή*  κατάστασιν, άπό τά Φάρσαλα δ’άγει διά πολλών 
ελιγμών προσκολλημένη είς τά άσβεστολςθικά ορη έντός 7 
περίπου ώρών είς Δομοκδν καί έχείθεν πρδς τήν Στερεάν 
Ελλάδα.

Έπί τοΰ άνωμάλου έδάφους, δπερ περικλείει τή*  πεδιάδα 
ποός τά Φάρσαλα, ό ελληνικός στρατός είχε λάβει εύνοϊκή*  
θέσιν. Τδ μέν δεξιόν χέρας ήγγιζεν πρδς τδ Άϊβαλί, τδ 
δέ άριστερδν έκαμπτε πρδς τά όπίσω, άναλόγως πρδς τη*  
θέσιν τής όροσειράς Παρά τό Βελεστϊνον, τά ύψώματα με
ταξύ τοΰ χωρίου τούτου καί τοΰ στρατώνας Πιλάφ-Τεπε, ώς 
καί τά δρη Κυνός-ΚεφαλαΙ έσχημάτιζον ίσχυράς βάσεις τής 
έκεϊ άναπτυχθιίσης παρατάξεως.

Ή άνευ κόπων καί άπωλειών χατάληψις τής Λαρίσσης 
έπρεπε νά πείσγι τό τουρκικόν άρχηγεϊον νά διατάξγι εύθύς 
σφοδράν καταδίωξιν τοΰ έχθροΰ, δπως έπωφεληθ? τής άτα- 
ξίας καί συγχύσεως, έν ή έξετέλεσαν οί Έλληνες τήν έν 
είδες φυγής ύποχώρησιν, τ. έ. νά καταστήση τόν στρατόν 
εί δυνατόν άνίκανον πρδς μάχην. Σαφώς δέ έφαίνετο κατά 
ποιαν διεύθυνσιν καί ποϊον σκοπόν έπρεπε νά στραφώ ή ένέρ- 
γεια.

Έπρόκειτο ν’ άπωθήσωσι τούς *Έλλη*«ς  έκ τοΰ Βόλου, 
τ.έ. έκ τής θαλάσσης- Έκεϊ συνήντων τήν κυριωτέραν γραμ
μήν ένεργείας, τήν βιωτική*  άρτηρίαν τοΰ έλληνιχοΰ στρα- 
τοΰ, έκ τής οποίας μόνον ήδύναντο νά ζωογονηθώσιν ή έμ- 
πιστοσύνη καί ή δύναμις τοΰ στρατοΰ άρχούντως ταχέως 
δι ’ ένισχύσεως διά θαλάσσης έκ τοΰ έσωτερικοΰ καί νά 
πληρωθώσι ταχέως τά κενά. Τ. ί. έπρεπεν εύθύς μετά, τήν 
κατοχή*  τής Λαρίσσης, ν’ άποσταΧώσιν έκεϊ ισχυρά στρα-
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τιωτικά σώματα, όπως καταπνίξωσι πάσαν Αντίστασιν έν 
τή γεννήσει αυτής.

I

I

f

Βελεστΐνον

Τό στρατηγικός δσον καί ύπό έποψιν τακτικής σπουδαΐον 
σημείον, είς τήν κατάληψιν τοΰ οποίου απόβλεπαν, ήδη κατά 
πρώτεν οί Τούρκοι,,είνε ή διασταύρωσις τών είς τρεϊς δια
φόρου διευθύνσεις αγόντων σιδηροδρόμων. Ή θέσις τοΰ Βε- 
λεστίνου άποτελεΐ τήν ένωσιν τών σιδηροδρομικών γραμμών 

- Από Λαρίσσης καί Τρικκάλων έΐς Βόλον καί διεσπόζει τής 
μόνης όδοΰ ύπεράνω τών όρέων, μεταξύ τής θεσσαλικής πε
διάδος καί τής θαλάσσης. Ή στρατηγική αύτοΰ αξία αύξά- 
νει είσέτι έκ τούτου, οτι υπερασπίζει συγχρόνως τήν κυρίαν 
γραμμήν ύποχωρήσεως άπό Βόλον είς Πειραιά καί έάν οί 
Τοΰρκοι ήθελον άποπειραθή κατ’ ευθείαν πορείαν έκ Λαρίσ
σης είς Φάρσαλα, τδ Βελέσιϊνβν θά ήτο είς έλληνικάς χεί- 
ρας έπικίνδυνον σημείον έπί τοΰ άριστεροΰ .κέρατος. Τούτου 
ένεκα ό διάδοχος Κωνσταντίνος είχεν Αποφασίσει νά κράτηση 
τήν παρά τό Βελεστΐνον θεσιν ώς πλαγίαν παράταξίν, δπως 
έπωφεληθή Τής ισχυράς συνδρομής τού Βόλου, όπου έστάθ- 
μευιν 0.ελληνικός στόλος καί δπου είχον συναθροισθή άπ.α- 
σαι αί μη^αναί τόΰ σιδηροδρόμου,· τών Τούρκων μή δυναμέ- 
νων νά μεταχειρισθώσιν ώς έκ τούτου τόν σιδηρόδρομον. Αΐ 
πολεμικά! δυνάμεις ειχον διαιρεθή ουτω πώς, ώστε αΐ Έλ
ληνες κατελάμβκνον.τά ύψώμάτα, έχοντχ σχήμα στενού πε
τάλου καΐέν τφ κέντρφ τών οποίων κείται κορυφή τις είς 
τήν Αρχήν τής πρός τόν Βόλον άγούσης όδοΰ. Είς τούς πρό
ποδας τοΰ ορούς τούτου προς δυσμάς είνε τό Κέφαλον, οπερ 
είχον καταλάβοι οί Τοΰρκοι, είς τό άλλο μέρος τό Βελεστΐ
νον, δπερ δέν έφαίνετο έκ τής Τουρκικής θέσεως. Κάτωθι 
τών Αποτόμων όρέων Αναφαίνεται Ακτινοβολούσα ή λίμνη 
Κάρλα εντός πράσινης εύφορου κοιλάδος, ήτις περιβάλλεται 

. ύπό πυκνών δασών, διαμέσου τών οποίων διακρίνονται έδώ 
κ’ έκεϊ οί μινχρέδες τών χωρίων. Ό στρατών Πιλάφ Τεπέ 
κεΐται βορειοανατολικώς τοΰ Βελεστίνου καί δεσπόζει συγ
χρόνως τοΰ σιδηροδρόμου καί τής άριστα συντηρούμενης δη
μοσίας όδοΰ τοΰ,Βόλου, έπομένως δέ καθίστατο σπουδαιότα- 
τον στρατηγικόν σημείον πρός ύπεράσπισιν τοΰ μεγάλου τού
του λιμέύος, τοΰ περιίχοντος καί πλείστας πολεμικά; άπο- 
θήκας. Πλησίον τοΰ στρατώνος Πιλάφ Τεπέ, έκ τής πρός 
τδν Βόλον όδοΰ, άρχεται έτέρα Αμαξιτή πρδς νότον, ήτις 
άγεε διά τοΰ Περσεφλή είς ‘Αλμυρόν καί έκείθεν διά. τής 
Σούρπης πρός τον λιμένα Νέας, Μινζέλης.
, Τά δρη Κυνός Κεφαλαΐ άνήκουσιν είς τήν οροσειράν τοΰ 

Καρά- Πρός καταδίωξιν τοΰ έχθροΰ ό Έτέμ πασσάς Απέ- 
στειλεν Sv Απόσπασμα άνιχνευσεώς.

Ή,πρώτη σύγκρουσις τών δύο άντιπάλων είς τάς νεωστί 
καταληφθείσας θέσεις βλαβε χώραν τήν 27ην ’Απριλίου. Τό 
κατά τοΰ Βόλου διευθυνόμενον.σώμα-· τοδ-Σουλεϊμμ^ -πχσσά, 

< 4 τάγματα, 8. λίαν άσθενεϊς Γλάι (τδ 13, καί 14 σύνταγμα 
ίππικόΰ και I πυροβολαρχία συνήντησαν τόν εχθρόν παρά 
τό Βελεστΐνον. Δύο πρός ύποστήριξιν τών προφυλακών στα- 
λεϊσαι ίλαι άπεκρούσθησαν καί μετά παρέλευσιν ενός τετάρ
του ή ταξιαρχία τοΰ ίππικνΰ έδέχθη πΰρ πεζικού έκ τών 
έμπροσθεν, έκ τής πρός τόν Βόλον όδοΰ καί Αριστερόθεν 
έκ Πιλάφ Τεπέ.

Τδ τουρκικόν έφιππον‘ πυροβολικόν άναπέδωκε τό πΰρ. 
κατά δύο. πεδινών καί μιϋίς όρεινής ’πυροβολαρχίας, δσον 

' ήδυνήθη νά τό πράξη έκ τής δυσμενούς αύτοΰ θεσεως. Τά 
ελληνικά πυροβόλα έβαλλαν άρκούντως καλώς, αί πρώται 
ήδη βαλαΐ έπεσαν μεταξύ τών τηλεβόλων και έν ταύτοις 
ούδεμία όβις έξερρήγνύτο. Μετ’ ού πολύ τό τουρκικόν πυρο
βόλου ήναγκάσθη νά σχηματίση μέτωπον τρεις πλευράς. 
’Επειδή δ’ έν τφ μεταξύ έπήλθεν ή νύξ καί- τό άριστερόν 
έχθρικον κέρας έβαινε κατά τοΰ Ριζαλάμ, όπως κόψη τήν 

- ύποχώρησιν είς τούς Τούρκου; ιππείς, ήτο άπόλυτος άνάγκη 
άνευ χρονοτριβής νά’έπιστρέψη τό πυροβολικόν, έάν ήθελον 
νά σώσωσι τά τηλεβόλα διότι μόνον μία γέφυρα ήτο άνοι- /

κτή διά τήν ύποχώρησιν καίπλήν τούτων ειχον είς τά νώτα 
τήν λίμνην Κάρλχν. Προς τον σκοπόν τοΰτον τό 13ον σύν
ταγμα έπετέθη καί πάλιν χατά τοΰ έχθρικοΰ κέντρου, ό δέ 
Σουλεϋμάν πασσάς κατά τοΰ άριστεροΰ κέρατος. Έν τφ με
ταξύ ή πυροβολαρχία διήλθε κάλπάζουσα τήν γέφυραν, χαί 
κατόπιν ύπεχωρησε τό 13ον σύνταγμα καί τέλος τό 14ον 
σύνταγμα έν βήματι. Πέρί τοΰ τροχού τοΰ μάχεσθαι τοΰ 
Ιππικού δέον ν’ άναφέρωμεν,βτι έπολεμει χατά τό σύστημα 
των Κιρκασιών τ. έ ότι έπυροβόλει, άπό τοΰ έφιππίου καί έ- 
τομε»ωςμετά ελάχιστης επιτυχίας. Οί Τοΰρκοι ιππείς έδει
ξαν χατά τήν ύποχώρησιν ταύτην, μς δλην τήν απελπιστι
κήν θεσιν, έξοχον γενναιότητα. Μόνον δέ άφοΰ διήλθον τό 
χωρίον ήρχισεν ή ταξιαρχία νά χαλπάζη ύποχωροΰσα πρός 
άνατολάς μέχρι Γκερελΐ, δπου συνάντησε τό έκ ρεδίφηδων 
σύνταγμα «Προΰσα». Τό σύνταγμά τοΰτο χατεσχεύασεν έν- 
τός τής νυχτός είσέτι έν πρόχωμα, όπισθεν τοΰ οποίου χχτε- 
κλίθησαν τά τουρκικά στρατεύματα πεινώντα χαί διψώντα. 
Την28ην ’Απριλίου άφίχθη τό σύνταγμά ρεδίφηδων «Ίσμιτ» 
και μία πεδινή πυροβολαρχία πρός ένίσχυσιν, τήν δέ 29ην ό 
συνταγματάρχης’ τοΰ έπιτελείου Μαχμούτ βέη; (υιός τοΰ έν 
Αίγυπτφ έπιτρόπου Γαζή Μουκτάρ πασσά,) δστις άνέλαβε 
τήν-διϊύθ-.νσιν τής'έπνίεσέως χάτά τήΐ 29ην χαί 30ήν ’Α
πριλίου. Ό συνταγματάρχης Μαχμούτ ένήργησεν έπιτηδείως 
και γενναίως, ό εχθρός 5μως ειχεν έν τώ μεταξύ ένισχυθή— 
τοΰ σιδηροδρόμου Φαρσάλων — Βόλου δντος είσέτι είς τήν 
διάθεσίν του — διά τουλάχιστον οκτώ ταγμάτων, άαί άπέ- 
κρουσε την 3Οήν περί τήν μεσημβρίαν τό τουρκικόν δεξιόν 
κεράς, άν καί τά σώματα προέβαινον μετά μεγάλης γεν- 
ναιότητος, ένεκα τούτου δέ ήναγκάσθη τήν 4ην ώραν μ. μ. 
νά όπισθοχωράση καί τό άριστερόν χέρας (ΙΙιλΐφ-Τεπέ καί 
Ριζόμυλος).

Έν τφ μεταξύ ειχον ένισχυθή οί Τοΰρκοι διά δέκα ταγ
μάτων και δύο πυροβολαρχιών- έν τούτοι; άπεφασίσθη νά 
επ.αναληφθή ή έπίθεσις μόνον άφοΰ πέσωσι τά Φάρσαλα. 
Λαμπρόν Ιππευτικόν δείγμα προσωπικής Ανδρείας καί απο
φασιστικότητας, δπερ δεϊται επαινετικής μνείας, έδωκεν έν .· 
τ? -'τ^5 30ης ’Απριλίου ό ώς άνω είρηται συνταγμα
τάρχης Μαχμουτ βέης.

, 'Όπως συνδράμη τό πεζικόν, έζήτησε τήν άδειαν νά. έπε- 
λάση μετά τοΰ συντάγματος αύτοΰ κατά τοΰ επί τοΰ υψώ
ματος ώχυρωμένου έχθροΰ, και πράγματι διεξήγαγε τό ά
γνωστον μέχρι τοΰ,δέ στρατηγικόν έγχείρημα μετ’ εκτάκτου 
ηρωισμού μέχρι τοΰ ύψώματοςύποτό προφανώς κάκιστα δι- 
ευθυνόμενον πΰρ τοΰ έχθροΰ,, ήγούμενός τοΰ συντάγματος του 
πεζ·ίί, άφοΰ είχε φονευθή ό πολύτιμός αύτοΰ ίππος. Αυτός ό 
ίδιος δέν έκτυπήθη, καίτοι ιδίως Έλλην λοχαγός τόν έπυ- 
ροβόλει άδιακόπως. Τόν λοχαγόν τούτον έφόνευσέν έκ τοΰ ίπ
που του ’Ανατολίτης τις δεκανέύς, δστις έν τφ θυμφ του 
έλαβε .ι ό.-.δπλκ^, ;.·Λαύτοχρόνω;·άΐμ»^-·βληθβίς-·και αυτός ύπό 
σφαίρας έπεσε νεκρός. Άφιχθέν έπί τοΰ:υψώματος τό ιππικόν 
ειχεν Απώλειαν 32'άνδρών φονευμένων καί τραυματιών, πλήν 
τών ίππων, ήναγκάσθη δμως μετ’ ολίγον νά υποχώρηση, 
διότι έγένετο δεκτόν έκεϊ ύπό πυρός πεζικού έκ τριών μερών 
συγχρόνως δέ έρρίφθησαν κάτ’ αύτοΰ όβίδες τινές. Ύφ’ ολην 
τήν χάλαζαν ταύτην τών σφαιρών ΰπεχώρησεν έν ίκανώς κα- 
λίί τάξει.

Οί Τοΰρκοι δέν κατώρθωσαν νά είσδύσωσιν είς τάς παρά 
τό Βελεστΐνον έχθρςκάς Θέσεις, διότι τό οροπέδιον τοΰ Πι- 
λάφ-Τεπέ παρέσχε είς τήν. άμυναν ισχυρότατου στήριγμα. 
Τδ οροπέδιον τοΰτο έδιδεν είς τό πυροβολικόν θέσιν δεσπό
ζουσαν τής πεδιάδος καί τοΰ σιδηροδρόμου. Άπολεσθεί- 
βης τής θέσεως τοΰ Πιλάφ·Τεπέ, θά διεκόπτετο ό σιδη
ρόδρομος, ,τό δέ κύριον σώμα θ’ άπεχωρίζετο έκ τής γραμ
μής τής συγκοινωνίας του και επειδή είς τά όρη όλίγιστάι*  
μόνον ζωοτροφία! εύρίσκοντο, θά έδημιουργείτο λίαν σοβαρά 
θέσις διά τούς Έλληνας. Αυτή ήτο ή σημαντικότης τοΰ Πι· 
λάφ-Τεπέ καί διά τοΰτο οί Τοΰρκοι είχον λάβει τήν σταθε- 
ράν άπόφασιν νά· κυριεύσωσι τήν θέσιν ταύτην πάση δυνάμει

«

Η ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
καί μεθ’ όλας τάς μετά βεβαιότητας προβλεπομένας μεγά
λα; άπωλείας, Τούτου γενομένου, δέν είχον παρά νά κατα- 
λάβωσι τον Βόλον, δστις άφ’ έαυτοΰ έπιπτεν είς χεΐράς-.των, 
δι’ όλιγίστου στ ατοΰ, βπως δυνηθώσι διά τής κυριωτέρας 
δυνάμεως τοΰ άριθστεροΰ κέρατος νά προσβάλωσι τήν παρά 
τά Φάρσαλα ελληνικήν παράταξίν. Αί μέχρι τοΰδε παρά τό 

: Βελεστΐνον διεξαχθεϊσαι μάχαι έξελαμβάνοντο γενικώς ώς 
άψιμαχίαι.

Έν δλφ υπολογίζονται αί άπώλειαι κατά τάς παρά τό 
Βελεστΐνον μάχας είς 400 — 500 άνδρας. Ώς καί είς τάς 
προηγούμενα; μάχας, οίτω καί τώρα ήσαν τά τραύματα τών 
άκρων έκτάκτως πολυάριθμα, πολλάχις προξενηθέντα εκ 
τεμαχίων λίθων, Ικτιναχθέντων ύπό τών όβίδων. Τδ ελληνι
κόν πΰρ ήτο TOtoOxov, ώστε οφείλει τις νά θαυμάσή διά 
τόν μικρόν Αριθμόν τών τουρκικών Απωλειών.

.'■.·/ ("Επεται συνέχεια) -

ΕΝΤΤΠβΣΕΙΣ ΤΑΞΕΙΔΙΟΤ
ΑΠ’ ΑΘΗΝΑΝ ΕΙΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΙΝ ΚΑΙ ΣΟΦΙΑΝ

(Συνέχεια· Κ« προηγούμενον ψύλλον).
Έπιστρέφοντες οίκοι, παρετήρησα έν τφ πρααυλίφ τοΰ 

ναοΟ τής πόλεως μέγα κενοτάφιον, πεπαλαιωμένοι καί 
σχεδόν καί ύπό τής ιστορίας καί ύπό τής κοινωνίας έγκα- 
ταλελειμένον, περιβεβλημένον δέ ύπό σιδηρών κιγκλίδων, 
ένθα έχουσι ταφή τά σώματα 2,000 ρώσσων, πεσόντων 
ένταΰθα κατά τόν ρώσσοτουρκικόν πόλεμον τοΰ 1850.

Τό ρωμουνιχόν και βουλγαρικόν έδαφος πολλάχις έχει 
βαφή, ώς γνωστόν, μέ ρωσοικόν αίμα, άν δ’ άνχτρέξη τις 
κατά μήκος καί πλάτος τάς χώρας ταύτας θέλει άναγνώση 
δλην τήν τοπικήν ιστορίαν έπί τών λειψάνων καί μνημείων 
τών πεσόντων χατά τάς θλιβεράς τών ήμερών έχε'ινων τών 
διαφόρων πολέμων αίματηράς σχηνάς.

Τό έσπέρας μβτά τό φαγητόν συνηθροίσθημεν πάντες είς 
τό καφφε-ώδεϊόν τοΰ φίλου κ. Ν. θεοδώρου,, οπού δι- 

ήλθομεν τήν έσπίραν ώραιότατα. Πολλαΐ οίκογένειαι χάΐ ή 
καλείτέρα ιδίως τάξες προσέρχεται έχει καί άκροβται .τής 
μουσικής καί τών άσμάτων.

Ό κ. θεοδώρου, θεσσαλονικεύς, ό μόνος δστις παρεχει 
φαιδράς καί οικογενειακά; δλως τέρψεις είς τούς πβλάτας 
του, ούδενός Αμελείται, βπως εύχαριστήση αυτούς καί δια
σκέδαση. Έχει ποικίλει τόν κήπον διά πολλών δενδρυλιων 
καί άνθέων, μέ κατάλληλον έπίπλωσιν, είς τό βάθος αύτοΰ 
έχει κατασκευάσει μικράν κομψήν σκηνήν διά θεατρικά; 
παραστάσεις καί συναυλίας, προσωπικώς δέ αύτός παρι- 
σταται καθ’δλην τήν διάρκειαν τής συναθροίσεως τών πε
λατών του καί τής συναυλίας, όπως ούδέν-λείψη έκ τής 
πλήρους περιποιήσεω; τών προσερχομένων.

Πάρεμείναμεν ένταΰθα συνομιλοΰντε; καί πίνοντε; ζύθον 
έν μεγάλη χαρφ καί φαιδρότητι, ευχαριστούμενος πολύ οτι 
συνήντησα και ένταΰθα καλήν συναναστροφήν. Μακράν^τής 
πατρίδος είναι πολύ παρήγορον νά διέρχεται τις τά; «ρα; 
τής Αναψυχής έν μέσω ομογενών.

— Τουλάχιστον δέν σάς προξενεί κόπον ή διαβίωσι; μα
κράν τής πατρίδος, τοΐς είπον, διότι έχετε και ένταΰθα τάς 
ελληνικά; διασκεδάσεις σας. '

— Ά, ώς πρός αύτό δέν παραπονούμεθα, μοίάπηντη- 
»αν, μάλιστα έχομεν καί σύλλογον τών νέων. Πρόεδρο; δε 
είναι ό κ. θεοχαρίδης καί ύποπρόεδρος ό κ. Σαρλος.

—■ Πως ,
Μάλιστα διότι νεωτερίζουσι καί πάντες έγελασαν.

Τήν δωδεκάτην Ακριβώς άπεσύρθημεν έκείθεν και άπο- 
χαιρετήσαντες τού; ήμετέρους φίλου; καί συνδρομητά; επέ- 
βημεν μετά τών κ.κ. Βλασσοπούλου, Κάβόαδίου, ΆνδρΟυ- 
τσου κα’ι άλλων ώμάξη; καί κατήλθομεν είς τήν παραλίαν 
οπω; έπιβιβασθώμεν έπί τοΰ διερχομένου κατά τήν μίαν 
μετά τό μεσονύκτιον αύστριακοΰ άτμοπλοίου έκεΐθεν καί 
περιπλέοντος τά; παραδουνάβιους πόλεις.

Κατά τήν μίβςν καί ήμίσειαν έξεκινήσαμεν. Τό πλοϊον 
είχεν Αρκετούς έπιβάτας καί ήτον ώραιότατα κατεσκευα- 
σμένον καί διεσκευασμένον. Ώμοίαζε πρό; τά Αγγλικά θα- 
λαμηγά (σκάφη, yacht, και είχε έπί τοΰ καταστρώματος
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μίαν μεγάλην καλώς ηύπρεπισμένην αίθουσαν, χρησιμεύου- 
σαν ώς Αναπαυτήριου τών επιβατών τίς πρώτης θέσεως, 
είς τδ μέσον της οποίας ύπήρχον διάφοροι τράπεζαι μετά 
καθισμάτων, κώίλωθι είς τάς πλευράς έπιμήκεις μαλακαί 
θέσεις χρησιμεύουσαι καί ώς κλίναι έν Ανάγκη έν ώρα νυ- 
κτός·δεξίώθεν δέ καί Αριστερόθεν σειραί θυρίδων βλεπουσών 
πρός τά ίξω. Ένταόθα διήλθον ώρκιοτάτην νύκτα. Εύρον 
έξαίρετον συντροφιάν μεταξύ έπιβατών παντοίων έθνικοτή- 
των έπίομεν ώραΐον ζΰθον καί περί τήν δευτέραν και ήμί- 
σειαν ώραν κατεκλίθην παράτινι γωνί^ τίς αιθούσης πολύ 
έλαφρώς καί ήδέως, χωρίς νά αίσθάνωμαι, ότι πλέομεν έν 
ποταμφ, ί μ&λλον αισθανόμενος, οτι εύρίσκομαι έν θεσπε- 
σίφ διαμερίσματι, όπου τδ σώμα και τδ πνεΰμα εύρίσκου- 
σιν ήδεϊαν άνάπαυσιν και άποναρκοΰντάι, χωρίς νά έννοή τις 
τίποτε ί μόνον γαλήνην καί άνακούφισιν. Είναι ό γλυκύτε
ρος ύπνος τοΰ άνθρώπου, βιΛος όμως όμοιάζων, φιΰ ! προς 
αίωνίαν' άνάπαυσιν,. πρδς τδν θάνατον αύτόν ! διότι, δτε 
περί τήν.τετάρτην τίς πρωίας προσεκαλούμην ύπδ τοΰ χα~ 
μαρώτου νά έγερθώ. διότι είχομέν Αφιχθή εΐς Γιούργεβον, 
Αγανάκτησα έπί τ$| διακοπή τοσαύτης Αφάτου καί γλυ- 
κυτάτης άναπαύσεως I Την ίπεθύμουν ϊίαρκί I Ώστε ό θά
νατος, ί μέλλουσα ζωήν, Αν όνειροπωλοΰμεν νά «όρωμεν 
μετά τοσαύτην βασανισμένην ζωήν ένταϋθα, είναι αύιή η 
γλυκυτάτη καί απόλυτος ηδονική ήσυχία καί άνάπαυσις, 
καθ’ ήν αισθανόμενοι, βτι ύπάρχομεν, δεατελουμεν όμως έν 
τοιαύτη Αποναρκώσει εύχαριστημένοι j

Οίον μυστήριον Αλυτον έτι!
Ήγέρθην χωρίς νά ένδυθώ, διότι είχον κατακλιθί έκεϊ 

χωρίς νά λάβω Ανάγκην νά έκδυθώ καί Αμέσως λαβών τδν 
πίλον μου καί την ράβδον μου διηυθύνθην είς το ξενοδοχείου 
μου. Ήρχιζε νά ύπ.οφώσκη έαρινή ήμερα καί άφοΰ έπλύθην 
και ηύπρεπίσθηυ, μετέβην είς τδ καφφενεϊον,όπως πίω καφ- 
φέν καί άναγνώσω έφημερίδας, βτε ήρχιζον νά προσέρχωνται 
οί πρώτοι τής έργασίας καί τοΟ καθήκοντος Ανθρωποι. 

.Πάντες σιωπηλοί καί βαρύθιμοι έκάθηντο παρά τάς τρά
πεζας και διέτασσον Αλλοι καφφέν καί Αλλοι τέ'ίον. Έξωθι 
έτοποθετηθη ό οικείος άστυφύλαξ, ο' υπηρέτης έτοποθέτησε 
καί έτακτοποίησε τάς έπί τοδ πεζοδρομίου τράπεζας καί 
καθίσματα, αί άμαξαι μετ’ όλίγον Αρχισαν νά διατρέχωσι 
τάς οδούς καί είτα άρξαμένης τίς ήμέρας, έπανελήφθη ή 
συνήθης τίς,πόλεως κίνησις.

«Τά ίδια καί πάντοτε τά ίδια» έσκέφθην κατ’ έμκυτδν, 
ουτω κυλίεται ό βίος τοΰ άνθρώπου καί ένώ Αλλοι εγείρον
ται την πρωίαν, όπως έργασθώσι καί κερδίσωσι τδν Αρτον 
των, Αλλοι έγείρονται, όπως σπαταλήσωσι χρήματα καί 
διασκεδάσωσς καί ένφ Αλλοι Αποθνήσκουσιν,Άλλοι άναγεν- 
νώνται ! '·

Είτα άνεμνήσθην, οτι ήτον ή ήμερα τίς διασκεδάσεως, 
καθ’ήν είχον προσκληθή και μεταβάς είς τδ ξενοδοχεϊον 
έπληροφορήθην, oTt έζητούμην παρά τίς οικογένειας ψαλ
τίδου, ήτις εί^εν ήδη έλθη πρδ όλίγου έκ Ρουχτσουκίου 
Μετ’ όλίγον δε συνηντήθημεν είς τδ γραφεϊον τοΰ κ. Μα
ραγκοί}. και άμέσως συνεννοήθημεν περί τίς πορείας τίς 
διασκεδάσεώς μας ταύτης, ήτις έμελλε νά γίνη έν τώ έξο- 
χικώ κίπω τού κ. Κορδέλλα, ήμίσειαν ώραν άπέχοντα τίς 
πόλεως.

'Μετέβήμεν έκεϊ περί τήν τρίτην ώραν μετά μεσημβρίαν 
έφ’ Αμαξών έν γέλωσι καί χαραΐς, μετά τών οικογενειών 
τών κυρίων Ηλιοπούλου, Μαραγκού, Ζκνιάδου, ψαλτίδου, 
Νιχολαίδόυ καί Κορδέλλα. Όκήπος ουτος μολονότι μικρός, 
καί παθών έκ τίς τελευταίας πλημμύρας, ήτον ώραϊος καί 
κατάφυτος άπδ δένδρα, Ανθη καί λαχανικά-. Περιηλθομεν 
Αμέσως αύτόν, έκόψαμεν Ανθη, έπαίξαμεν διάφορα παίγνια 
καί έγελάσαμεν καί έπειτα έκαθήσαμεν είς τήν παρατε- 
θεϊσαν ήμϊν μετ’άφθονωτάτων έδεσμάτων καί καρυκευμάτων 

' τράπεζαν. Είτα δέ έτραγφδήσαμεν καί έχορεύσαμεν συνο·
- δευόμενοι ύπδ μουσικών οργάνων διασκεδάσαντες έν με

γάλη φαιδρότητι καίεύθυμίη.Διασκεδάσεις τοιαΰται, όπόταν 

γίνωνται μεταξύ προσώπων έκτιμώντων καί άγαπώντω.ν αλ- 
ληλα, έπιτυγχάνουσι πολύ καί αί σχέσεις αύται έπιρρωνύ- 
ουσι τάς πολιτικάς Αρχάς, : έφ’ δν συνδέονται καί διατη
ρούνται αί κοινωνίαν Κοινωνίαι δέ. καί- άτομα βαδίζουσιν 
έπί τής αύτίς εύθείας γραμμής, ήτις ουδέποτε παρεκλίνει, 
έφ’ όσον ή άρχή τίς εύθύτητος έτέθη ίπί στερεής βάσεως

Καί μερικαί εικόνες. -< .
Ό κ. Μαραγκός ήτον εύθυμότατός καί Αστειότατος, χα- 

ρίεις είς τά λογοπαίγνια καί ζωηρός είς τάς έκφράσείς του. 
Ό κ. Ζανιάδης εύγενέστατος πρδς πάντας καί πεοιποιητι- 
κώτατος πρδς την σύζυγον, ής όλίγους μήνας μόνον Αριθ
μών τδν δεσμόν, εδικαιούτο έκ καθήκοντος, πλείω ν’ Απο- 
λαμβάνη παρ’αύτή, τής συμπαθείας. *0  κ. Ήλιόπουλος 
σοβαρότερος έκ Τίς ήλικίας καί έμφρρντις έκ τών Ασχολιών 
μετά φειδοΰς έπεδίδετο εις τάς διασκεδάσεις. Ό κ. Ψαλ- 
τίδα: πρδς μηδΙν παραβάλλων τδν κόσμον, καί τδ παρδν 
τοδ μέλλοντος πρ^τιμών, ώμίλει, έγέλα, ήστειεύετο, έτρωγε 
καί-έπινε όσον αί δυνάμεις του τφ έπετρεπον. *0  κ. Νικο- 
λαίδην πάντοτε σοβαρός καί όλιγάρκής, τδ σοβαρόν μετά 
τοΰ εύτρκπέλου συνδέων, έφιλοσόφει έν τή-. διασκεδάσει. Ό 
κ. Κόρδελλας, Αγαν φιλόφρων καί εύγενής, όλοψύχως Αφι*-  
οοδτο εΐς τήν όμήγυριν. τά πάντα θυσιάζων είς τήν κοινήν 
χαράν καί ευθυμίαν. Ό κ. Λεκός, νέος έξ Αθηνών παρε- 
πίδηκος, ό μόνος έξ όλων έλεύθερος κοινωνικών δεσμών, φύ
σει Αφροντις καί Αμέριμνος έτραγώδει εύθύμως, ώς πτηνδν 
διαβατικόν, ραίνων τήν Ατμόσφαιραν με τδ γλυκύ Αρομά 
του. Ή κυρία "Ελένη Μαραγκού άνελπίστως εύθυμωτάτη 
καί διασκεδαστικωτάτη, λεπτοφυής καί ευκίνητος έτραγώ- 
δει μετά γλυκύτητος καί έχόρευε πολύ έλαφρώς καί μετά 
διαβολικής εύχερείας. Ή κυρία Ζανιάδου φύσει μελαγχολι- 
κοΰ χαρακτήρας ώμίλει όλίγον καί μετά συμπαθείας Αρεσκο- 
μένη είς τήν συναναστροφήν, άνεζήτει ώς έν τφ οΓκφ τήν 
παρά τφ συζύγω αυτής κοινήν χαράν καί ευδαιμονίαν. 
"Η κ. Ψαλτίδου, έπίσης συμμορφουμένη πρδς τήν περίστα- 
σιν καί άφίνουσα κατά μέρος τήν φιλοσοφίαν της καί μα
ταιότητα τοϋ κόσμου, διεσκέδαζε μετά περισσής άφελιίας 
καί χάριτος, ραίνουσα μέ Ανθη τήν πρόσκαιρον κατοικίαν 
μας. Ή δεσποινίς Δέσποινα καί αύτή λησμονούσα τάς μα- 
ταίας Αρχάς της, όλως χαρίεσσα καί εύθυμοτάτη, γλυκεϊα 
καί χαριτωμένη καθ’ όλα συνεμορφοΰτο πρδς τήν κοινήν εύ- 
χαρίστησιν καί ευθυμίαν. Ή δέ κυρία Ήλιοπούλου, σοβαρά 
καί σκεπτική, φιλομαθής καί συμπαθητική, προσεπά.θει νά 
ευχάριστή καί εύχαριστήται έκ τής καλής αυτής συναναστρο
φής. Ή δέ .κυρία Κορδέλλα ολως εύχαρις καί πρόθυμοτάτη 
έχαίρετο ότι μετά τοσαύτης φάιδρότητος διασκέδασις έπι· 
τυχής είχε διοργανωθή έ*  τών ένόντων παρ’ αυτή καί 
προσεπάθει μετά πάσης δυνάμεως τούς πάντας νά εύχα- 
φίστή. < fVf.l ■ ?

‘Ο δέ κ. Πρίντεζηςσυμπληρών τά' κενά, άπετύπου 
χαρακτήρας, φιλοσόφων μετά χαράς έπί τής ευτυχίας τή5 
κοινότητος έκείνης, ης εύχεται τήν ευδαιμονίαν.

Περί τήν ένδεκάτην έπεστρεψαμεν πάντες πεζή έν ά- 
πλέτω χαρ£ έν τή πόλει, δπου άποχωρισθέντες άπήλθομεν 
έκαστος είς τά ίδια. ’Εγώ δέ τήν επιούσαν έπιβάς τοΟ σι
δηροδρομικού τραίνου Απήλθον είς ΒουκΟυρέστιον.

("Επεται συνέχεια)

Όταν τδ πάθος ζητή ποόφζσιν τών σφαλμάτων του, ί 
φαντασία είνε έτόίαη νά τώ προσφέρη τοιαύτην καί ίξ όλων 
αύτής τών καταχρήσεων . είναι άννμφιβόλως ·% φοβερωτίρα. 
Όταν πάρεκτρεπομένη τοΰ όρθοΰ λόγου γίνεται όλως διόλου 
έκδοτος είς τάς ίδιας της όρμκς, δέν δύναται τόσον εύκόλως 
νά μάς πλανήτη καί νά μάς φέρη είς Απώλειαν,όσον ζητεϊ νά 
δικαιολογήση τάς παρεκτροπές της καί είναι μάλλον φοβερά 
όταν μεταχειρίζηται σοφίσματα παρ’ όταν κυριεύηται ύπδ 
δεινών όρμων.

«

Ή αίδώς είναι τδ θέλγητρον τών όφθαλμών, τδ γόητρον 
τών καρδιών, ή έγγύησις πασών τών Αρετών καί ό οικογε
νειακός δεσμός και ειρήνη.

ί
Ή εύχαρίστησις τής καθαράς συνειδήσεως καί ή γλυκύ

τατη συναίτθησις τής έκπληρώσεως τών καθηκόντων, άπαρ 
τίζουσι τήν Αληθή τοΟ άνθρώπου εύδαιμονίαν, γλυκόν δέ 
καί πρ^ον διαπλάττουσι τον χαρακτήρα.

*

Οί μάλλον βίαιοι χαρακτήρες άπαντώντες Αντίστασιν 
γίνονται Ασθενέστεροι καί συνήθως καταφρονοΰντες τδν 
πρ^ον τρόπον ύπείκουσιν είς τόν τραχύν. Χ

Αί μάλλον ένάρετοι γυναίκες προτιμώσι κατά τινα τρό
πον, ώς παρετηρήθη πάντοτε, Ανδρας σφοδροΟ καί έμπα- 
θοϋς χαρακτήρος, καίτοι όλίγον άσωτους· εΓτε-διότι έλπί- 
ζουσι νά τούς Αποσπάσωσιν άπδ τής πλάνης καί κυβερνώ 
σαι έπιτηδείως τά πάθη των νά τούς μετατρέψωσιν είς τήν 
αρετήν, είτε διότι τής φύσεως ή έπιείκεια θέλει νά συνα
πτή οότω τά αντίθετα, ίνα μή μένρ μήτε τδ κακόν άθερά- 
πευτον, μήτε τδ καλόν κακού Αμικτον.

g
Γυνή βχουσα τήν καρδίαν τρυφεράν καί ζαηράν φαντα

σίαν, Ανάγκη νά διατρίψη πολύν καιρόν έντός τού κόσμου 
πριν τδν γνωοίση, διότι ό κόσμος είναι τόσον ξένος είς αυ
τήν, ώστε Ακολουθούσα τήν φυσικήν ροπήν νά κρίνη έκ τών 
ιδίων της τά άλλότρια, θέλει έξ απαντος παραφερθή Από 
πλάνης εις πλάνην, άπό πταίσματος είς πταϊσμα καί θέλει 
διανύσει τδ ήμισυ τοδ βίου της, Αγνοούσα οτι πλανβται.

Κο.·

ΚΛΟΝΙΣΜΟΣ
ΤΟΓ ΦΓΛΟΓ ΤΩΝ ΕΜΒΡΓΩΝ

’Επιστημονική Ανακάλυψις μεγίστης σημασίας, αν άπο- 
δειχθή Αληθής, συγκινεϊ τδν έν Εύρώπγ ιατρικόν κόσμον. 
Ό Βιενναϊος καθηγητής Σένκ διατείνεται, ότι έφεδρε τον 
τρόπον τοΟ κανονισμοδ τοΟ φύλου τών Ανθρώπων έν τή κοι- 
λίφ τής μητρός. Εννοείσαι, ότι οί συνάδελφοι τοΰ Σένκ δέν 
πιστεύουν τήν άναγγελλομένην Ανακάλυψιν καί οί δημοσιο
γράφοι άναιβοκατεβαίνουν τήν κλίμακα τής οικίας τοΰ Σένκ 
Αλλ’ ούτος Αρνεϊται ν’ άνακοινώσγ οίανδήποτε λεπτομέρειαν 
παραπέμπων αύτούς είς τήν ’Ιατρικήν ’Ακαδημίαν, είς ήν 
υπέβαλε τήν Ανακάλυψιν του.

Ό καθηγητής Σένκ δέν είνε άγνωστος: ’Εκτός τοϋ οτι 
είνε πρόεδρος τής έν Βιέννγι ’Εμβρυολαγικής "Εταιρίας συν- 
έγραψεν έργα περί έμβρυολογίας καί έν τφ κλάδφ τούτφ 
τής έπιστήμης έχει είς τδ ένεργητικόν του Αξιοσημειώτους 
Ανακαλύψεις. Ή θέσις τοΰ Σένκ ΐξηγεϊ τδ ζωηρόν ένδιαφέρον 
τό όποιον ή Αναγγελία τής άνακαλύψεώς του έκαμε μεταξύ 
τών επιστημονικών κύκλων.

"Ο καθηγητής Σένκ μέχρι τοΰδε έδήλωσε μόνον, ότι έπί 
πολλά έτη τά πειράματά του περιωρίσθησαν είς κατώτερα 
ζώα καί ότι ύποβάλλων τήν έγκυμονουσαν θήλειαν είς ιδιαι
τέραν δίαιταν, κατόρθωσε νά παραγάγγ μονον Αρρενα νεο
γνά. Τό μόνον κ'Απως άπογοητέυτικδν είς τήν Ανακάλυψιν 
του είνε, ότι αμα ώς κανονίση έφάπαξ τήν διεύθυνσιν τών 
γονέων πρδς τδ θήλυ ή τδ Αρρεν, Αδύνατε?·'πλέον νά μετά- ' 
βάλη τήν διώθεσιν καί όλα τά τέκνα γεννώνται ή Αρρενα ή 
θήλεια κατά σειράν, χωρίς τό αύτδ ζεύγος νά δύναται νά 
παραγάγγ καί έκ τών δύο φύλων τέκνα.

Μία βιενναία ΐφημερίς έζήτησε τάς γνώμας πολλών ια
τρικών έπισημοτήτων έν Βιέννη. Πάντες οί έρωγηθέντες έξέ- 
φρασαν Αμφιβολία^ περί τής πραγματικότητος τής Ανακαλύ- 
ψεως, έδήλωόαν, όμως, δτι τδ «μείγμα δέν εϊνβ 
αδύνατον. Είς τών έρωτηθέντων παρετήρησεν, ότι α! μέ- 
λισσαι πρδ πολλοδ έχουσιν είς εφαρμογήν μέθοδον Ανάλογον 
πρδς τήν τοΟ Σένκ, άφοΰ έχουν ιδιαίτερον σύστημα διατρο
φής τών βασιλισσών καί τών άρρένων μελισσών.

Έν Βερολίνφ ή Αγγελία τής άνακαλύψεώς τοΰ καθηγη- 
τοΰ Σένκ έκαμε μεγάλην σίσθησιν. Ό καθηγητής Σένκ δέν 
είνε κοινές τις ιατρός. Είνε γνωστότατος είς οληζ τήν Ευρώ
πην. Έρευναι τοιαΰται άπδ πολλοδ έγειναν έπί ζώων, Αλλά 
μετ’ Αρνητικών πάντοτε Αποτελεσμάτων, τδ πάθημα δέ τής 
κωχίνης κατεστησεν έπιφυλακτικούς τούς ίν Βερολίνψ ία- ’ 
τρούς. Διά τοΰτο καί ό Βίρχωβ, ίρωτηθείς περί τής άνακα- 
λύψεως, είπεν :

"Ο καθηγητής Σένκ έχει πολλούς άντιτιθεμένους είς τήν 
ακρίβειαν τής άνακαλύψεώς του. ’Επειδή τδ Αρρεν είνε ισχυ
ρότερου καί μεγαλείτερον τοΰ θήλεως, υποτίθεται, βτι γυ
ναίκες καλώς τρεφόμεναι καί εδσωμοι δύνανται εύκολώτερον 
νά γεννήσωσιν Αρρενα ή λεπτοφυείς καί κακώς τρεφόμεναι . 
γυναίκες. Άλλ’ αύτδ είνε Απλή ύπόθεσις, έχουσα Ανάγκην 
κύρώσεως.Διά νά κρίνη τις τήν μέθοδον τοΰ καθηγητοΰ Σένκ, 
πρέπει νά υάθη πότε Αρχίζει τήν έφαρμογήν αύτής. Είς έμέ 
έν φαίνεται βέβαιον, βτι τό γεννητικδν κύτταρου φέρει έν 
έαυτφ τήν διάθεσιν τοΰ φύλου. Πώς λοιπόν δύναται νά έπη- 
ρεασθή διά μεθόδων ; Δέν ευρίσκω τρόπον έπηρεασμοΟ, έκτος 
έάν ούτος άρχίση κατά τήν στιγμήν τοΰ σχηματισμού τοΰ 
θήλεως ωαρίου καί έπτείνεται είς άμφοτέρους τούς γονεϊς. 
Πώς όμως δύναται νά γείνη τοΰτο ; Ποϊος τρόπος διαίτης 
δύναται έν τοιαύτη περιπτώσει νά δεσπόση \ Δέν θέλω νά 
συζητήσω τδ πιθανόν τής Ανακαλύψεώς, άλλά νομίζω βτι ή 
λύσις τοΰ προβλήματος δέν είνε εύκολος καί διά τοΰτο, δύσ
πιστά» πολύ πρδς τήν Ανακάλυψιν τοΰ Σένκ.

Καί ο καθηγητής Χέοτβιγ άπεφάνθη, βτι τοιαΰται Ανα
καλύψεις δέοο νά γίνωνται άποδεκταί μετ’ Ακρας έπιφυλά- 
;εως· ούχ ήττον άνεγνώρισεν, ότι πειράματα κανονισμού 

τοΰ φυλου, γενόμενα έπί κατωτέρων ζώων, έπέτυχον.
Ό διευθυντής τοΰ Γυναικολογικοΰ ’Ινστιτούτου καθηγη

τής Γκοσερόου είναι ωσαύτως δύσπιστος.
Ό διευθυντής τοΰ φυσιολογικού ’Ινστιτούτου καθηγη

τής Μούγκ ίδήλωσεν, ότι ή Αξία τοΰ Σένκ είνε τοιαύτη, 
ώστε ή άνακάλυψίς του δέον νά προκαλέσή ζωηρότατου τδ 
ενδιαφέρον τοΰ επιστημονικού κόσμου.

’Απεναντίας ό διάσημος γυναικολόγος Όλσχάουζεν άπε
φάνθη, βτι τδ πράγμα είνε εντελώς Αδύνατον. Τδ γεννητι- 
κδν κύτταρου είνε, λέγει έξ ύπαρχής Αρρεν ή θήλυ καί Αδύ
νατον νά μεταβληθή. Χ

Και έν Παρισίοις ό έπιστημονικδς κόσμος δυτπιστεϊ μεγά- 
λως πρδς τήν Ανακάλυψιν. Ό «Χρόνος» ύπενθυμίζει, ότι πρδ 
ι τών ειχεν άγγελθή καί Ανακάλυψις πρδς παραγωγήν μεγα
λοφυών άνθρώπων ! 4*ρέχ<
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—·. ’Στή. γειτονιά μας εχομε δύο μικρά παιδάκια 
ΙΙοΰ κάνουν τρέλλαις πάντοτε πολλαϊς εις τλ μαμά τους 
’Αργά σηκώνονται πολύ και φεύγουν στά σοκάκια 
Και φόρτωσαν ’στόν πετεινό τ’ ώραϊο μάθημά τους· '

— Κανένας δεν τάαγάπα, δέν θέλει νά τά ξέρη 
Κάνεις είς τά παιγνίδιά του δέν τά φωνάζει ταίρι.

- Μά ’γώ δέν μοιάζω αύτωνών, ακούω τον πατέρα, 
Και κάμνώ ο,τι ή καλή θά μον είπη μητέρα. 
Ενπνώ νωρίς Καί προσευχή εις τό Χριστ'ό σάν κάνω 
Πρώτο άπ’ δλα τά παιδιά είς τό σχολειό προφθάνω.

ϊ. Κ. Τ.
*

Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

«Δίξα έν Ύψίβτοις θίφ, κα! έπΐ 
γηί είρήνη έν άνβρι’οποις εύδοχίι». 

(Λουκάς 6’. 14)

I

— Διελύθη ή σκοτία 
Είς τήν λάμφιν τού φωτός.

έπεσεν Λ άμαρτία,
.. . έγεννή,θη ό Χριστός.

II

—Χαίρει σύμπασα Α Κτίσις 
,. !και άγάλλεται όμού, 

κα\ τήν γέννησιν δοξάζει 
τού Σωτίϊρος Ιησού·

III

—Των . αγγέλων.Λ χορεία 
έν λαμπρότητι τρανή 

καί φωτι παραδεισίω 
χαίρουσα Αύτόν αινεί.

' IV

— Ημών χάριν ένσαρκούται 
ό'των δλών ποιηνής,

κα! γεννά ται είς τήν φάτνην 
των αίώνων <5 Κριτής.

Ν
—Δόξαάον, ώ Οίκουμένη, 

τον σόν Πλάστην καΑθεόν, 
τόν έλθόντα πάντας σώσάι 

άπό των άμαρτιών.

Σωτ. Τζηρίδης

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΧ “ΦΥΣΕΟΣ,,

Ν. Τ Zifta. Συνδρομή σας έλήφβη. Ευχαριστούμε. — Γ. Λ. 
Λβνξάρ. Συνδρομή σας έλήφβη. Ευχαριστούμε.—A. D. Μ i η β ί*  

-el-Gam. Σύνδρομα! έλήφίησαν. Ευχαριστούμε πολύ. — Β. Μ. 
S a m a n ou t.—Σύνδρομα! έλήφβησαν. Ευχαριστούμε πολύ.— 

Α. Σ. Ένιαΰθα. Λύσίΐς παρακαλούμςν έφ«ξής vi στίλλητς μςτα· 
τών αριβμών τών αινιγμάτων πρδς αποφυγήν λαβών. Συνδρομήν 

μηκέτι έλάδομςν. — If. Β. ίωνστάντατ. Ζητούμενος άριβμδς σας 
ατςστάλη, ώς χαί άπύδίίξις, ίφ’ής γίγροπιαι άριβμδς λαχ*ίου  σας. 

—Γ. Γ. "ΤΑραν. Συνδρομή έλήφβη. ’Απόδίΐξκ μ»τ ’ άριβμοΰ λα
χείου σας έστάλη ταχυδρομιχώς, ώς καί δίλτάριον μας, —’4. Ρ. 
Σβιρια. ’Επιστολή μιτ’ άποδιίξςων έλήφβη. Εΰ/αριστούμεν.—Μ. 
Κ. Πρίβκζαν. Σύνδρομα! έλήφβησα». Εύχαριστοϋμςν. Ταχυδρομι
χώς γρήφομε.—Λ. Β. ’Ιθάκην. "Ενεκα απουσίας μας δεν απαντή
σαμε έγχαίρως ςΐς άμφοτίρας «πιστολάς σάς. Συγχαιράμίβα χαί 
γράφομε μι πρώτην ευκαιρίαν άποστίλλοντις και αποδείξεις.—Α. 

Μ. ΠύΧον. Συνδρομή σας ίλήφβή. Ταχυδρομιχώς λαμβάνεται άπδ- 
δειξιν.—Ά. Ά. ΆργοσιοΆιον. Στ«ίλατ< παρακαλοΰμεν εχχαβάρι- 
σιν αποδείξεων. — Σανδρομή έλήφβη. Ευχαριστούμεν. Προσεχώς 

αποστέλλομεν. Ήμερολδγιον.—X. Γ. Ρ. Aevxacia. Επιστολή έλη*  
φβη. Γράφομε Φ. Κ. Δ, ΤρίχοΙιν. Συνδρομή έλήφβη, «ΰχαριστού· 

μεν. Άπδδειξις έστάλη δμϊν ταχυδρομιχώς.—Δ. X. ΦιΛιππούποΑιν 
Επιστολή έλήφβη. Προσεχώς γράφομε.—Ή. Μ. Άννόθιρρον. θα 
συμμορφωβώμςν πρός γραφόμενα σας- Ήσυχείτε. Ταχυδρομιχώς 
πλείστερα.-—Κ. A. Β e n i-S U e f. Συνδρομητής ένεγράφη. Στεί

λετε συνδρομάς.— Σ. Τ. Στβνίμαχον. Έπιστολαι χα! λοιπά έλή- 
φβησαν. Έχει καλώς; Στείλατε καί έχχαβάρισιν.—X. Σ. Καραμ- 
χονρτάρ. Δελτάριον έλήφβη. "Εχει καλώς. ΕύχαριστοΟμεν.—Ά. 
Μ. Τραπίζοΰντα. ’Επιστολή και 6b φρ. έλήφβησαν. ΕΰχαριστοΟ*  

μεν πολύ. Ταχυδρομιχώς γράφομε επίσης.—Δ. Σ. Πύργον. Συν*  
δρομή σας .έλήφβη. ΕΰχαριστοΟμεν. Άπύδειξις ταχυδρομιχώς.— 

Β. Β, ΒραίΧα. ’Επιστολή έλήφβη. Συνδρομηταί νέοι ένεγράφησαν. 
ΕύχαριτταΟμεν. ’Αναμένομε κα! νεωτέραν σας. — Κ. Κ. Minet 
e I Ga m . Ζητούμενα φύλλα, σας άπεστείλαμεν.

Βασιλείου ίξ Άβηνών κα! δ κ. ΤΙ. Νάζου έχ Πίρου.

Λύσεις τών έν τφ υπ’ άριθ. <9 όύλλφ
Αινιγμάτων,

36 Αίνιγμα

200 300 ί 4Π0 ΙΟ0 70 50
d τ α ν ρ Ο V

Ταύρον —'Εβραίος

"Ελυσαν αΰτδ δ κ. Δημοσβένης Π. Μπςνας έκ Σύρου, δ κ. Γ.

37 Αίνιγμα
Στ (εξ) 200 300

d τ

"Ελυσαν αύτδ δ κ. Δημοσθένης Π. Μπενας έχ Σύρου, δ χ. ’Άγ
γελος Σταυράπουλος έχ Πειραιώς, δ χ. Κ. Μπεναχος έξ ’Αθηνών 
χα! δ χ. Μιχ· Βαρδής ίκ Σμύρνης.

'Εν Άβήναις έκ τού τυπογραφείου Παρλςκεγλ Λβονη


