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ΤΟΤ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ

(Συνέχει*'  ϊδε προηγ. ψύλλον).

Κατ’ άκολουΟίαν άπεστάλησαν έκικουρίαι, τά δέ σώματα 
άνεσχηματίσήησαν καί έφωδιάσθησαν διά πολεμοφοδίων,όπως 
βελτιωθή ί) κατάστασις έφ’ βσον ήτο δυνατόν κατά τάς δια
πραγματεύσεις περί είρηνης χαί όπως άτοκτησωσιν έν 9> 
πλειότερα είσέτι διά τοΰ ξίφους πλεονεκτήματα. Πρός τόν 
σκσπδν τοΰτον ό Μάνος έξεπόνησε τδ σχέδιον τής εκστρα
τείας, οπερ έβχσίζετο κυρίως είς τό νά παρχκωλυθί!-' πάσα 
άποστολη ένισχύσεως έκ μέρους τδν Τούρκων καί νά διακοπή 
ή συγκοινωνία αεταξύ τ·Ζς πρωτευούσης (Ίωαννίνων) καί life 
Πρεβίζηςώς καί της Νικοπόλεως, ν’ άφαρπασθ^ δ’ άπδ τδν 

έχθρόν εί δυνατόν τάχιστα σπουδαϊον τι στρατηγικόν ση- 
μεϊον καί νά διατηρηθεί κατοχή της οδοΰ, ητις συνδέει 
την πρωτεύουσαν τίς Ηπείρου μετά μικρών ώχυρωμένων πό- 
λεων Πρεβέζης καίΝικοπολεως, αϊτινες, κείμεναι είς τδ με
σημβρινόν ά'.ρον τ$ίς έπαρχίας, δεσπόζουσι τίς εισόδου τοΰ 
ΆμβρακικοΟ.

Έχ τών περιγραφών τών διαφόρων άνταποκριτών δύναταί 
τις νά έξαγάγη την έξίς περίπου εικόνα περί τών μαχών, 
αίτινες διεξηχθησαν κατά τάς ίμέρας τίς νέας ταύτης έπι- 
θέσεως, τ. ί. τ$ί 12η, 13η, καί 1Μαίου είς την μεταξύ 
τών ποταμών Λούρου καί Άρτης χώραν, την διασχιζομένην 
ύπό τίίς μεγάλης όδοΟ *Αρτης.·Ίωαννίνων  καί ίτις περιέχει 
πυκνά δάση καί εύρείας όφρΟς όρέων λίαν καταλλήλων διά 
την άμυναν.

Τή ! 2η Μαίου μετά-μεσημβρίαν ό συνταγματάρχης Μπαϊ- 
ρακτάρης μετά σώματος συγκειμένου έκ μιάς ταξιαρχίας πε- 
ζικοΰ, τριών ίλών Ιππικού καί δύο πυροβολαρχιών έβάδισε 
κατά τών ύψωμάτων τοΰ Ίμαρέτ καί συνηψεν έλαφράς άψι- 
μαχίας μετά τοΰ έχθροΰ.
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Συγχρόνως έτερον σώμα ύπδ τδν συνταγματάρχην Γκολ- 
φινόπουλον έξ οκτώ ταγμάτων καί δύο πυροβολαρχιών προή- 
λκυνε.διά τοΰ Κάμπου πρδς την γέφυραν τοΰ Λούρου, όπως 
ΰτερασπίτρ αύτήν κατ’ έπιθέσεως τών Τούρκων. Τρίτον δέ 
σώμα υπό τδν συνταγματάρχην Δόξαν έπρόκίίτο νά διαβή 
τδν ποταμόν "Αρταν, βορειότερον παρά την Πλάκα καί νά 
προκαλέσγ έκιΐ τούς Τούρκους.

Οί «θελονται τοΰ Μάρκου Βότσαρη ησαν πλωρισμένοι ν’ 
άποκρούσωσιν ένδεχομένας έξοχους έκ Πρεβέζης καί νά κα- 
τέχωσι την πρδς τά ’Ιωάννινα οδόν.

ΌΜπαΧρκκτάρης είχε λάβει ρητήν εντολήν νά διαμείνρ 
είς την όρισθεΐσαν αύτφ όχυράν θέσιν άμυντικώς, βπως ύπο- 
στηρίξγ έν Ανάγκη τήν διά τοΰ Λούρου προελαύνουσαν τα
ξιαρχίαν το3 Ι'κολφινοπούλου, ήτις έπρόκειτο νά παράσχη 
στήριγμα είς τούς Ήπειρώτας έθελοντάς.

Έν τούτοις ό συνταγματάρχης ΜπαΧρακτάρης περιεπλάκη 
σφοδρώς τήν 13ην Μαίου, έπιτιθέμενος κατά τών ύπδ τών 
Τορύκων κατειλημμένων θέσεων Στριβενών, Χανοπούλου καί 
Γριμενίτης.

Αί θέσεις, αύται είχον όχυρωθή καί έφοδιασθή διά τηλε
βόλων ύπδ τοΰ τουρκικοΰ στρατοΰ,είς δν είχε καταφθάσει ένί- 
σχυσις έξ 8,000 άνδρών, ύπδ τδν Σκάδ Έδδίρ.

Κατόπιν σφοδρότατης μάχης πυροβολικού, είς ήν έκ μέ
ρους τών 'Ελλήνων έλαβον μέρος καί τά τηλεβόλα τών πε
ριβαλλόντων τήν "Αρταν πυροβολείων, οί εύζωνοι έρίφθησαν 
μετ’ άληθυΰς περιφρονήσεως τοΟ θανάτου καί μετά μεγίστης 
ψυχραιμίας κατά τών έχθρικών τάξεων καί έξεδίωξαν τδν 
εχθρόν, εως ότου ουτος αίφνης τή βοηθείι? τών προσκληθει- 
σών έπικουριών έστη, μ’ βλον οτι ήρχςσαν ήδη καί τά έλλη
νικά τοπομαχικά τηλεβόλα τών 10 εκατοστόμετρων νά έκ 
σφενδονίζωσι τά βλήματα αύτών. Ή έπελθοΰσα νύξ έθεσε·, 
έν τφ μεταξύ πέρας είς τήν μάχην. Οί Έλληνες κασ’ έκεί- 
νην τήν ημέραν έμειναν νικηταί καί είχον πολεμήσει γενναίως 
καί ήρωΧκώς κατά υπερτερών δυνάμεων.

Έπελθούσης τής νυκτός, ήρχισε νά πίπτη ραγδαία ορεινή 
βροχή- τοΰτο όμως δέν έγένετο κώλυμα βπως άρχίσρέκ νέου 
μεταξύ δύό Αντικειμένων λόφων, έξ ών τδν μέν είχε καταλά
βει τδ ελληνικόν, τδν δέ τδ τουρκικόν πυροβολικόν, φονικό
τατος κανονιοβολισμός.

Μόνον ή άνυψουμένη ομίχλη τοΰ ορούς έθεσε τέρμα είς τούς 
περαιτέρω αγώνας κατά τήν θέσιν έκείνην.

Ή νύξ ήτο διά τούς Αγωνιζομενους έντελώς Απελπιστική 
συνεπείς τής βροχής, τοδ ψύχους καί τής έλλείψεως τροφών, 
ήτις έπεκράτει είς. άμφότερα τά μέρη.

Τήν Παρασκευήν, τήν 14 Μαίου, περί τήν 9ην πρωινήν 
ώραν ό συνταγμανάρχης ΜπαΧρακτάρης, ένισχυθεις δι’ ένίς 
τάγματος τής ταξιαρχίας Γκολφινοπούλου, έπεχείρησεν έκ 
νέου τήν έπίθεσιν.

Τρεις φάλαγγες,ή μέν διά τοΰ στενΟΰ τής Κιάφας, αί δέ 
άλλαι δυο Ανχτολικώτερον, προήλαυνον συγκλίνουσαι κατά 
τοΰ Χανοπούλου καί έπιτιθέμεναι κατ’ αύτοΰ καί πρός τό 
μέτωπον και πρδς τά νώτα. Ή προσβολή ήρξατο μετά δρα- 
στηριότητος καί κατά τδ πρώτον αυτής στάδιον Ιφαίνετο 
έπιτυγχάνουσα, άλλ' ή πυκνή ομίχλη, ήτις έπέκειτο έπί τών 
ύπδ τών Τούρκων κατειλημμένων λόφων, έδυσχέραινε τδ.ερ- 
γον, ένώ :ν τή έπιπέδφ χώρα, έν τή όποίφ προήλαυνον οί 
Έλληνες, πάσα κίνησις αύτών παρηκολουθεΐτο ύπδ τοΟ πυ- 
ρδς τών Τούρκων.

’Αναπτυσσόμενης έπί μάλλον τής έπιθέσεως τοΰ Μπαίρα- 
κτάρη, δύο τουρκικαί πυροβολαρχία!, ών μία τοπομαχική 
τών 10 έιατοστομέτρων, έθεσαν τά έλληνικά στρατεύματα 
ύπδ διεσταυρωμέν^ν πΰρ. Τρία δέ ορεινά πυροβόλα προσετέ- 
θησαν είς τήν τουρκικήν παράταξιν, ήτις ήρξατο βάλλουσα 
άδιάκοπον ταχύ πΰρ κατά τών έπί μάλλον καί μάλλον έξ- 
ασθενούντων ελληνικών τηλεβόλων.

’Αλλά καί ή συγκλίνουσα Ατρόμητος προέλασις τοΰ ελλη
νικοί πεζικού έμεινεν άνευ Αποτελέσματος.

Έκ τών ισχυρών καί ύπδ καλών φυσικών προχωμάτων 

προστατευομένων θέσεων, τδ πΰρ τών έκεΐ έξηπλωμένων Αλ
βανικών συνταγμάτων καί ή χάλαζα τών όβίδων . τών έπί 
τών κορυφών τών λόφων τετοποθετημένων πυροβολαρχιών συ- 
νέτριβον τάς έκ νέου έπαναλαμβανομένας σφοδράς επιθέσεις 
τών εύζώνων καί τών πεζικών ταγμάτων, τών οποίων ή Αν
δρεία καί ή καρτερία Αναγνωρίζεται κατά τρόπον τιμητικό · 
τατον ύπδ του είς τήν μάχην παρόντος "Αγγλου Ανταπο- 
κριτοΰ.

Περί τήν 4ην ώραν μετά μεσημβρίαν αί τρεις φάλαγγες 
τής ταξιαρχίας ΜπαΧρακτάρη έπεχείρησαν τελευταίαν προσ
βολήν· φονικώτατον πΰρ πεζίκοΰ εκατέρωθεν, βπερ είς μεγά- 
λην άπόστασιν άντήχει έπι τών γειτονικών λόφων, Απετέ- 
λει, ούτως είπεϊν, τήν τελευταίαν πράξιν τοΰ άγώνος, διότι 
μετ’ ού πολύ έπελθοΰσα νέα ραγδαιοτάτη βροχή καθίστα τδ 
έδαφος τής Ανωμάλου χώρας τόσον Αδιάβατου, ώστε τό πΰρ 
έγένετο βαθμηδόν Ασθενεστερον καί μετ’ όλίγον έσίγησεν έν · 
τελώς.

Περ1. τήν 5ην ώραν ή τριήμερος μάχη Απεπερατώθη. Έν 
τφ μεταξύ ή βροχή έπιπτεν όλονέν μετά πλειοτέρας σφοδρό- 
τητος έπί τοΰ πεδίου τής μάχης, έπί τοΰ οποίου οί Έλλη- 
ληνες διετήρουν είσέτι τάς άρχικάς αύτών θέσεις.Τήν πρωίαν 
τοΰ Σαββάτου, 15 Μαίου, κατόπιν φρικτής πάλιν νυκτός,ήν 
περιεγράφει ό ανταποκριτής τών «Ημερησίων Νέων» μετά 
ζωηροτέρων χρωμάτων, ήδύνατό τις, ρίπτων βλέμμα έπί τοΰ 
αίματηροΰ πεδίου τών μαχών τοΟ Γριμπόβου καί τοΰ Χάνο- 
πούλου, νά Γδ $ τούς ’Τούρκους έργαζομένους έπιμελώς είς τήν 
κατασκευήν ταχυσκάπτων καί χαρακωμάτων διά τά τηλε- 
βόλα·έπίσης δ’άνεφάνησαν είς τήν πεδιάδα Αποσπάσματα ιπ
πικού πρδς άνίχνευσιν.Άλλ’ Αμφοτέρωθεν είχε σβεσθή τδ πΰρ 
τής γενναιότητος και αί δυνάμεις είχον έξαντληθή.’Απδ καιρού 
δ’ είς καιρόν ήκούετο μόνον ακόμη διά μέσου τής μεστής βρο
χής καί ομίχλης χώρας πυροβολισμός, δστις προήρχετο έκ 
τής ταξιαρχίας Γκολφινοποόλου, τής οποίας ή δρασις είχε 
περιορισθή παρά τήν γέφυραν τοΰ Λούρου είς σύντονον μόνον 
μάχην πυροβολικού μετά τοΰ έχθροΰ.

Καίτοι δί οί Έλλην».< δέν είχον άπολέσει πολύ έδαφος, 
διαρκούσης τής μάχης, ώς έπί τδ πλεΐστον δέ κατεΐχον τάς 
αύτάς θέσεις, ώς κατά τήν Αρχήν τοΰ άγώνος, έν τούτοις ό 
συνταγματάρχης Μάνος έξέδωκεν έκείνηνήδη τήν νύκτα τήν 
διαταγήν τής γενικής ύποχωρήσεως πρδς τήν γέφυραν τής 
Άρτας. Ή ύποχώρησις αύτη διεξήχθη έν πλήρει τάξει άνευ 
έγκαταλείψεως τηλεβόλων καί πυρομαχικών.

Περί τήν 5ην πρωινήν ώραν τά πλεΐστα σώματα είχον 
φθάσει είς τάς ύποδειχθείσας αύτόϊς θέσεις είς. τά περίχωρα 
τής Άρτης, άπδ τών οποίων πρδ τριών ημερών είχον όρμηθή 
διά τήνύπο τοΰ Μάνου έπιχειρηθεϊσαν έπίθεσιν. 'Ολίγα τινα 
Αποσπάσματα κατεΐχον είσέτι τήν δεξιάν όχθην τοΰ πο- 
ταμοΰ.

Ή βορει ότερον πρδς τήν Πλάκα στάλέΐσα ταξιαρχία Δόξα - 
ήτις έπρόκειτο, όρμωμένη έκ τής έκεΐ διόδου, νά έπιτεθή 
κατά τών Τούρκων καί Απασχόλησή τδν έχθρδν περί τάς 
όπισθίας αύτοΰ συγκοινωνίας, ούδεμίαν επιτυχίαν βσχε. κατ’ 
αύτοΰ.

>

Αί άπώλειαι τών ’Ελλήνων κατά τάς μάχας ταύτας έπί 
τουρκικού έδάφους άνήρχοντο είς 700 περίπου νεκρούς καί 
τραυματίας, έξ ών 25 νεκροί καί 100 περίπου πληγωμένοι 
Αξιωματικοί.

Υπολείπεται είσέτι νά ρίψωμεν έν βλέμμα είς τούς έθε
λοντάς του Βότσαρη, οίτινες, ώς ήδη έλέχθη, είχον προσδιο- 
ρισθισθή νά παρεμποδίσωσι τά έν Πρεβέζρ έγκεκλεισμένα 
τουρκικά σώματα άπδ τοΰ νά έπιχειρήσωσιν έξοδον μέχρι Φι- 
λίππιάδος.

Άφοΰ ούτοι άπεβιβάσθησαν, συνοδευόμενοι ύπδ τής προσ- 
τατρίας αυτών καί συμποσούμενοι είς 3,000 άνδρας εις τάς 
έκβολάς τοΰ Λούρου κατά τήν 12ην Μαίου, κατέλαβον σει
ράν σημείων, ατινα έδόσποζον τών πρδς βορράν άγουσών ό- 
δών. Είς τάς θέσεις ' ταύτας ύπέστησαν τήν έπίθεσιν τών 
Τούρκων, ήττηθησαν δέ πκνταχου κατά τάς τριημέρους μι-

κράς τοπικάς συμπλοκάς, διότι υστερούν κατά πολύ ώς πρδς 
τδν Αριθμόν.

Τήν 15ην Μαίου, τήν ήμέραν καθ’ ήν άπεπερατώθησαν αί 
παρά τδ Γρίμποβον μάχαι, συνεκρούσθησαν καί ένταΰθα διά 
τελευταίαν φορών. Ή έν τφ μεταξύ έπελθοΰσα τελεία κόπω- 
σις τών μαχομένων σωμάτων, είς τά όποια ήρξαντο νά έλ- 
λείπωσιν ήδη τά πυρομαχικώ, έθεσε τήν εσπέραν τής 15ης 
Μαίου τέρμα είς τάς καθ’ έκάστην έπαναλαμβανομένας Αψι
μαχίας, χωρίς ν’ άποκομίσγ τδ έν έκ τών δύο μερών οίανδή- 
ποτε ωφέλειαν. Ό συνταγματάρχης Γκολφινόπουλος φαίνε
ται, οτι δέν έπεμψεν είς τήν φάλαγγα του Βότσαρη τάς ύπο- 
σχεθείσας επικουρίας, δέν έ’ηκριβώθη δμως διά ποιον λόγον. 
Τδ τέλος τής έκστρατείας ταύτης τών έθελοντών ήτο σχεδδν 
καταστροφή.

Κατά τήν ύποχώρησίν, έντδς τής νυκτός πρδς τήν 16ην 
Μαίου, διεδόθη αίφνης ή είδησις μεταξύ τών τακτικώς πρδς 
τήν θάλασσαν βαι/όντων έκ τών κοπώσεων καί στερή
σεων έξηντλημένων έθελοντών, δτι άπειλοΰνται ύπδ περικυ- 
κλώσεως. Είς τήν άπαίσιον ταύτην φήμην προσετίθετο προ
σέτι καί ή απουσία τών λέμβων τής έπιβιβάσεως. Διά τοΰτο 
δέν ύπελείπετο άλλο, ή νά διαβώσι τδν θαλάσσιον; βραχίονα, 
δστις χωρίζει τδ τουρκικόν έδαφος Απδ τδ ελληνικόν. Τότε 
διελύθη πάσα τάξις· έντρομοι, διάβροχοι, πεινώνιες, πολ
λοί έκ τών Ανδρών έρρίφθησαν είς τήν θάλασσαν,όπως απο- 
φύγωσι τήν αιχμαλωσίαν. Τήν στιγμήν έκείνην ό έκ Πρεβέ- 
ζης έξελθών στρατός τής έκεΐ φρουράς άντελήφθη τών συμ
βάντων καί πάραυτα διηύθυνε φονικώτατον πυρ κατά τών 
φευγόντων, έξ φν πλεϊστοι έβλήθησαν ύπδ τών έχθρικών σφαι · 
ρών έντδς τής θαλάσση; καί άπώλεσαν τήν ζωήν αύτών τοι
ουτοτρόπως.

Δι’ άτάκτου φυγής, άνευ βπλων, άνευ Αποσκευών, ύπο- 
κύπτοντες σχεδδν είς τάς κοπώσεις τών προηγουμένων ήμε
ρων, Αφίχθησαν είς "Αρταν. Τδ ύπόλοιπον τής φώλαγγος έν 
έλεειν^ καταστάσει καί Αποδεκατισθέν έπεβιβάσθη είς τά με- , 
ταγωγικά πλοία, Ατινα είχον φέρει αύτούς είς "Ηπειρον. Ή 
αποστολή τοΰ Βότσαρη Απεπερατώθη μέ Απώλειαν 320 περί
που νεκρών καί τραυματιών καί 200, ών Αγνοείται ή τύχη· 
Επομένως δύναταί τις νά ύπολογίσγι,δτι αί τρεις τελευταΐαι 
ήμέρας τής ηπειρωτικής έκστρατείας έστοίχισαν είς τούς'Ελ- 
ληνας ολικήν Απώλειαν 500 νεκρών καί 1000 πληγωμένων,

Άπό τής Αρχής τοΰ Μαίου ούδείς "Ελλην στρατιώτης εύ- 
ρίσκετο είσέτι έπί τουρκικού έδάφους. Τή ΙΟη Μαίου διεκό- 
πησαν αί έχθροπραξίαι ρητώς, τήν δέ 20ην Μαίου συνωμο- 
λογήθη δεκαπενθήμερος Ανακωχή.

’Εκτάκτως κακή μοίρα έπίεζε τήν ίπί τοΰ δυτικοΰ θεά
τρου τοΰ πολέμου έκστρατείαν άπδ τής Αρχής αυτής. Μεθ’ 
ολην τήν. αντοχήν καί ανδρείαν, τήν οποίαν οφείλει τις ν’ 
Αναγνώρισή ένταΰθα είς τούς "Ελληνας άπεριορίστως, τδ α
ποτέλεσμα ήτο καθαρώς Αρνητικόν. Σπανίως πολεμική ένέρ- 
γεια, ούδεμίαν έχουσα έπιτυχίαν, ύπίστη τόσας Απώλειας 
ώς ή παροΰσα.

Είς τοΰτο έπταιε κυρίως ή έσφαλμένη άντίληψις τής πο
λεμικής καταστάσεως, ώς καί ή Ασυνάρτητος και άνευ σχε
δίου διεξαγωγή τών στρατιωτικών ενεργειών.

Ό σκοπός τοΰ έν ΉπείρφΈλληνος διοικητοΰ ήτο νά λάβη 
είς τήν κατοχήν του οσον τδ δυνατόν περισσότερα πλεονε
κτήματα καί νά καταλάβη οσον τδ δυνατόν πλειότερον έδα
φος. Ή τάσις αυτή παρέσυρε τούς "Ελληνας είς λίαν επι
κίνδυνον διαίρεσιν τών δυνάμεων αύτών, αίτινες ύστέρουν 
κατά πολύ τών Τούρκων ώς πρδς τδν Αριθμόν, Αφοΰ μάλιστα 
είχον προσέλθει δύο είσέτι τουρκικαί μεράρχίαι είς τό έκεΐ 
θεατρον τοΰ πολέμου.

Σκοπός τοΰ συνταγματάρχου Μάνου ήτο νά περιέλθωσιν 
εί< τήν κατοχήν του ή Πρέβεζα, ή Νικόπολις, τά Πέντε Πη
γάδια καί τά Ιωάννινα, τή συνδρομή τοΰ έπανβαττατοΰντος 
ελληνικού πληθυσμοΰ· έπεδιώκετο δέ τοΰτο ύπό τι τοΰ Μά- 

,νου καί τής Κυβερνήσεως,οπως έπιτευχθή έν Ήπείρφ Αντι
στάθμισμα διά τήν Απώλειαν τής Θεσσαλίας, ώστε κατά 

τήν συνομολόγησιν τής ειρήνης, ή πρώτη νά δύναται, ούτως 
είπεΐν, ν’ Απαλλαχθή διά τής δευτέρας.

Ό υπολογισμός ουτος έναυάγησεν άφ’ ένδς μέν, ,ώς ήδη 
έλέχθη διά τήν ήκιστα συνετήν διοίκητιν τών πολεμικών έ- 
νεργειών και διά τήν Ανισότητα τών Αριθμητικών δυνάμεων, 
Αφ’ετέρου δέ διά τήν βλλειψιν δραστηριότητος καί τήν Αδια
φορίαν τών κατοίκων τής χώρας, οΐτινες δέν ήθέλον νά πε- 
ρεπλεχθώσιν είς περιπετέίας.

Εύθύς μετά τήν συνομολόγησιν τής Ανακωχής ό συνταγ
ματάρχης Μάνος Απηλλάγη τής έν Ήπείρφ άνωτέρας διοι- 
κήσεως καί πκρεπέμφθη ένώπιον στρατοδικείου. Τόν Αντι
κατέστησε δέ ό συνταγματάρχης Σμολένσκης, Αδελφός τοΰ 
γενναίου ήρωος τοΰ Ρεβενίου κάί τ.οΰ Βελεστίνου. Είς τδν 
άνώτατον διοικητήν τών έν Ήπείρφ τουρκικών στρα
τευμάτων, Άχμέτ Χιφζή πκσσάν, άπενεμήθη διά τάς ύπη- 
ρησίας του ή μεγάλη ταινία Όσμανιε Αδαμαντικόλλητος, 
ώς καί ό αύτοκρατορικός χαιρετισμός πρδς τόν στρατόν ταυ.

Άφικόμενοι είς τδ τέλος τών περιγραφών τών ανωτέρω 
γεγονότ#» έπί Αμφοτέρων τών θεάτρων τοΰ πολέμου, άς ρι- 
ψωμεν έν βλέμμα είς τάς όλικάς Απώλειας τοΰ τουρκικού 
στρατοΰ.

Ό υπουργός τών Στρατιωτικών άνεκοίνωσε ταύτας, ώς 
έξής :

Έν Θεσσαλία 900 νεκροί 2400 πληγωμένοι· έν Ήπείρφ 
91 νεκροί καί 261 τραυματία!, ώστε ή ολική Απώλεια Αν
έρχεται είς 992 νεκρούς καί 2664 τραυματίας. Μεταξύ τών 
νεκρών άριθμοΰνται δύο Παστάδες,27 Αξιωματικοί, τοΰ έπι- 
τελείου καί 45 Ανώτεροι αξιωματικοί έν βλφ 74, τ.έ. σχε
δόν 8 έπί τοϊς εκατόν, δπερ είνε λίαν Αξιέπαινος μαρτυρία 
διή τήν Ατομικήν Ανδρείαν τών Τούρκων άξιωματικών.

("Επεται συνέχεια)ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΚΑ! ΑΝΓΥΟΣΕΙΣ
Ό «· Miillenhoff έδημοσίενσεν έσχάτως έν τή γερ

μανική «Φύσει» τίιν άκόλονθον άξιοσημείωτον περι
γραφήν τοΰ ΰψους τών κνριωτέρων καί κατά διαφόρους 
έσιοχός γενομένων Ανυψώσεων δι’ ΰεροστάτών έν τω 
αέρι, έξ οΰ έμψαίνεται τό διανυθεν διάστημα καί ίδιό- 
της τού ύπάρχοντος έκεϊσε κενού.

ΑΙ άναψερόμεναι δέ έν τέλει παρατηρήσεις έλή- 
ψθησαν έκ τού παρατηρηθέντος βαρομετρικού ύψους 
καί τής θερμοκρασίας κατά τήν διάρκειαν τών dvv- 
ψώσεων ύπό τών διαφόρων ταξειδενσάντων έπιστημό- 
νων· ήτοι :

Ιον) Ακριβείς πληροφορίαν
*0 Welsch τ$ 10 Νοεμβρίου 1852......... 6,987
Ό Gay-Lussac τή 16 Σεπτεμβρίου 1804..... 7,016
01 Barral καί Bixio τμ 16 ’Ιουνίου 1858 .... 7,039
Ό Glaisher τή 26 ’Ιουνίου καί 18 Αύγού-

στου 1862......................................  7,100
Οί Sivel καί Groce Spinelli τή 22 Μαρτ. 1875 7,300 
Ό Glaisher τή 10 Απριλίου 1863 ............... 7,300
Ό Glaisher τ^ 17 ’Ιουλίου 1862.............. 7,924
Οί Gros καί Berson τή 11 Μαίου 1891..........  7,950
Οί Tissandrier, Sivel καί Croce Spinelli, τή

15 Απριλίου 1875.....................  8,600
Ό Glaisher τή 5 Σεπτεμβρίου 1862 ............... 8,838
Ό Berson τή 4 Δεκεμβρίου 1894 .................... 9,150

2ον) Ήττον Ακριβείς πληροφορίαν
Ό Green τή 27 Σεπτεμβρίου 1836................. 7,430
Ή κυρία Blanchard τή 26 Απριλίου 1809.. 7,600
Ό Hobard τίί 9 ’Οκτωβρίου 18ο5................... 7,935
Ό Garnerin ττϊ 3 ’Οκτωβρίου 1803................. 8,186
Οί Green καί Recoch τώ 1838..........   8,268
‘Ο Gomaschi τώ 1842 .... ;.............. 7,474
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ΜΠΑ 1 ΡΑΚΤΑΡΗΣ
Σνΐταγματάμχης,'*Λρχηγδς  τον μικτού σώματος 

τής· ΆστυφοΛαχτ'ις και Χω^οφν^ακης.

Ό AndreaLi τη 22 Απριλίου 1-S08.................. ΐΟ,ΟΟυ
Ή Blanchard τη 10 Νοεμβρίου 1785 ....... 10,400
Ό Glaisher τη 5 Σεπτεμβρίου 1862.........., . 11,000• . V V '

Δηλαδή δσον προοδεύει Α άνθρωπότης κατά τοσοΰ- 
τον είσδύει είς τά απρόοπτα καί ανεξερεύνητα.

Έκ τών παρατηρήσεων τοΰ Berson έξάγεται, δτι 
κατά τήν τελευταίαν αύτοΰ έκδρομήν, έντω ΰψιι 
4,200 μέτρων, τό θερμόμετρον, δπερ έδείκνυε 4-5° 
Κελσίου έν ΰψει 1,500 μέτρων, είχε κατέλθει είς— 
25°,:», δτε οί παλμοί τής καρδίας ήσαν ασθενείς· λέ
γει δέ, δτι είς ΰψος 6,750 μέτρων καί —29° ψύχους 
ήρχιζε ν' άναπνέη όξυγόνον καί ή δράσις του έκεϊσε 
ήτο έξαίρετος, διότι οί σάκκοι τοΰ άρματός τον έξε- 
σψενδονίζοντο ΰπ’ αύτοΰ μετ’ εύχερείαςάνά τό κενόν, 
δτε έψθασε είς τά 8,000 μέτρα μέ θερμοκρασίαν-—39° 
Κελσίου.*  Είμαι, λέγει, άσυγκρίτως καλλίτερου άπδ 
τής προτέρας άνυψώσεώς μου τής 11 Μαίου. Έν τού- 
τοις, έψ’ δσον περισσότερον άνέρχομαι, δέν δύναμαι 
νά διακόψω τήν εισπνοήν τοΰ όξυγόνον πλέον τών δευ
τερολέπτων τινών, χωρίς νά αισθανθώ έπικινδύνώς 
σωματικός Αδυναμίας. Χάριτι δϊ τοΰ όξυγόνου, δύνα
μαι νά Εξακολουθήσω τάς έργασίας μου μετά σχετι
κής τίνος εύχερείας· ή θερμοκρασία έχει κατέλθει είς 
•—42®.*Οτε  δέ d^iKOjinv είς τα 9.,000 μέτρα,., διέρχομαι 
τέλος διά τών μαλλο-στιβάδων (cirro-stratus) νεφών, 
άτινα έβλεπαν από καιρού ήδη άνωθί μου είς τόν οΰρα- 
νόν καί τά όποια συνίστανται,οΰχί έκ πεπηγότων κρυ
στάλλων, άλλ’έκ μικρών καλώς έσχηματισμένων νι
φάδων χιόνος. Τό δέ Παράμετρον είχε κατέλθετ είς 231 
χιλιοστόμετρα, ένω τό θερμόμετρον δεικνύει -47°,9». ,

Φ. Π. I

ΧΡΗΣΐΣ TON ΓΕΩΜΗΛΩΝ

Τά προς φήτευμα. γεώμηλα έπιτογχάνουσι καλώς, έάν 
ταΰτα προέρχωνται έκ ‘ψυχρών τύπων, ώ; είνε πάντα τοΟ 
οροπεδίου τής Τριπόλεως, τά οποία είτιν πολυτιμότερα. Τά 
τών παραλίων στερούνται καλής γεύσεω; και σηπονται 
ταχέως.

Παρ’ ήμϊν ή χρήσις των γεωμήλων εΐνε μικρά, σχετικδς 

προς τούς εύρωπαίους· Ή μή χρήσις τών γεωμήλων, ώς κυρία 
τροφή, προέρχεται έ*  τού οτι οί κάτοικοι άγνοούβι τόν τρό
πον τής χρήσεως αύτών, έπειδή μέχρι τοΰδε ούδείς έσκέφθϊ) 
νά δείξη καί τίνι τρόπφ τά γεώμηλα άντικαθιστώσι τδν 
άρτον. Πολλοί ένόμιζον, δη ό χαλείτερος τρόπος τής χρή- 

,σεως τών γεωμήλων ήτο η προσθήκη τούτων έν τφ σιτίνφ 
η άραβοσιτίνω άλεύρφ καί οδτω γίνεται άρτος οικονομικός. 
Τδν τρόπον τούτων τινές έφηρμωσαν πρδς διατροφήν πολυμε
λών οικογενειών, ώλλά μετ’όλίγον έγκάτέλειψαν την οικονο
μίαν ταύτην, άνευ φανερού λόγου· ίσως διότι ό άρτος 3εν 
γίνεται νόστιμος. Πάντες όμως άκούουσιν, οτι λαοί ολόκλη
ροι έπί ολοκλήρους μήνας τρέφονται με γεώμηλα μόνον, άντι 
άρτου, άλλά πάντες ούτοι άγνεοϋσι τίνι τρέπω Ιν Εύρώπη 
γίνεται χρή^ί τών γεωμήλων πρδς άντικατάστασιν τών δη
μητριακών καρπών. Τδ άντικείμενον. τούτο, άν καί άπλοΟν 
κατά τδ φαινόμενου, υπάρχει δμως σκοτεινόν καί μάλλον ά
δηλον είς τάς επαρχίας μας. Πρδς τδν σκοπόν τοΰτον ώναφέ- 
ρομεν τάς εξής παρατηρήσεις.

Τά γεώμηλα δέν πρέπει νά ενώνονται μέ άλευρον διά νά 
άποτελήται άρτος· διότι ό μετά γεωμήλων άρτος οδτε πολύ 
θρεπτικός εΐνε, ούτε νόστιμος εΐνε, οδτε έμβρέχεται, ούτε 
καλώς ψήνεται καί τέλος οδτε οικονομικός εΐνε, έπειδή μία 
όκά ά(?τού έκ σίτου-Ισοδύναμεϊ μέ τρείς όκάδας γεωμήλων. 
Κατά τδ τρίτον είσί θρεπτικά ταΟτα ώς πρός τόν σίτον 
ουτω λοιπόν δέν εΐνε σηααντικη οικονομία, ά.ν κατασκενα- 
σθΫ άρτος έκ γεωμήλων, πρός άντικατάστασιν του σιτίνου 
άρτου, διότι τρεις όκάδες γεώμηλα άξίζουσιν περισσότερον 
παρ’ S,τι μία όκά άλεύρου.

Έάν ένωθώσι τά γεώμηλα μετά τίνος ποσού άλεύρου 
καί συνήθως ή αναλογία είναι τδ έν τρίτον γεωμήλων, δηλ. 
είς 90 όκάδας αί 60 νά ήνΛι άλευρος, αί δέ 30 γεώμηλα, 
επεται ότι αί 90 αυται οκάδες δέν θά θρέψωσι τόσ«ν, δσον 
Sv ήσαν δλαι έξ άλεύρου σιτίνου, άλλά θά θρέψωσι μόνον ώς 
άν ητον καθαρά άλευρο; 70 οκάδων, ώστε οικογένεια τρε
φόμενη ύπό άρτου, έχοντος καί γεώμηλα θά τρώγρ πολύ, 
άλλά ολίγη τροφή θά μένφ επομένως οικονομία δέν υπάρχει.

Έκ τούτων έπεται, οτι δέν πρέπει νά ένώνται τά γεώ
μηλα μετ’ άλεύρου δημητριακών καρπών, διάνά κατασκευά
ζεται άρτος. Άλλά πώς λοιπόν πρέπει νά γίνεται η χρήσις 
τούτων προς οικιακήν οικονομίαν ;

Έάν τά γεώμηλα βράσωσιν έν υδατι γίνονται άνούσια, πη
λώδη, έχουσιν όσμην βαρεϊαν και έν ένι λόγω δέν είναι 
καλά, ούτε δύναταί τις νά τά φάγή ευχαρίστως. Τούτου 
ένεπα εύρέθη άλλος τρόπος. Λαμβάνουσι λέβητα έκ σιδή
ρου κατεσκευκσμένον, ίστις νά καλύπτεται καλώς διά κα- 
λύματος· θέτουσι ποσότητα γεωμήλων εντός τού λέβητος 
τούτου και προοθέτουσι κα'ι όλίγον ύδωρ, μέχρις ενός ποτη
ριού. Τδν λέβητα τοΰτον, άφοΰ καλώς τόν καλύψωσι, θέτου- 
σιν έπί μέτριου πυρός, ώστε τό ύδωρ βράζει καί γεμίζει ό 
λέβης έξ ατμού· ούτως, άφίνουσιν λπί-τινα. χρόνον νά βράζωβι 
διά τού άτμόύ μόνον τά γεώμηλά, τά οποία ουτω τρωγώ- 
μένα είσΐ ξηρά, στερεά, άλευρώδη, γεύσεως καί οσμής πολύ 
κχλής. Οβτω ποιοΰσι χρήσιν τών γεωμήλων έν Ίρλανδίφ, 
ένθα 4 εκατομμύρια άνθρωποι τρέφονται έπί 9 μήνας καί 
ουδέποτε άρτον κατασκευάζουσίν, οδτε κλιβάνους ίχουσιν. 
Έν Ρωσσίγ, Πωλωνίφ, ’Ολλανδό?, Γερμανία, ’Ολλανδία, 
Αγγλία καί τοΐς βορείοις τής Γαλλίας μέρεη ζώσνν έπίσης έκ 
τούτων έπί έξ ολοκλήρους μήνας. Διά τών γεωμήλων επίσης 
κατασκευάζουοι ροφήματα (σούπες), τά οποία γίνονται διά 
τετριμμένων γεωμήλων, βεβρασμένων διά ξηρά; μεθόδου, ώς 
έρρέθη καί ένουμένων μετά ζωμού τίνος κρέατος ή γάλακτος.

Τά γεώμηλα τρωγόμενα θερμά, είσί νοστιμότερα, επομέ
νως πάντοτε θερμά πρέπει νά τρώγωνται.

Δυο όκάδες γεώμηλα άρκοϋσι διά νά θρέψωσιν ένα άνθρω
πον οδτω λοιπόν έν Έλλάδι, νομίζομεν, δτι δέν εΐνε συμ- 
φέρουσα ή χρησις τών γεωμήλων άντί άρτου,συγκρινομένων ύπό 
την νυν άξίαν αύτών καί του άραβοσίτου άλεύρου· συμφέρει 
δθεν περισσότερον πρδς ζωογόνησιν τής γεωργίας, νά μείνη 

έλευθέρα ή έζαγωγή τών γεωμήλων έκ τής Ελλάδος· διότι 
ό περιορισμός τούτων παρ’ ήμϊν, έπιφέρει ζημίαν είς τούς 
γεωργούς, ώς μή δαπανωμένων πρδς άντικατάστασιν τοΟ σι
τίνου ί άραβοσιτίνου άρτου.

Φοϊβος

ΕΝΤΤΠΟΣΕΙΣ ΤΑΞΕΙΔΙΟΤ
ΑΠΟ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΕΩΣ ΕΙΣ KQNtTANTZAN

(Συνέχει*·  15ε προηγούμενον φύλλον).

Έπιστρέψαντες, έκαθήσαμεν έξωθι τοΰ παρά την ακτήν τοΰ 
Δουνάβεως μεγάλου κεντρικού καφενείου, δπου δ χ. Σχοπελί- 
της μέ συνέστησεν πρός τους παρακαθημένους ομογενείς κυ
ρίους Γερ. Ζερβόν, πρόεδρον της κοινότητος, Άπ. Βχζακόπου- 
λον διευθυντήν τών Σχολών, κ. Ραιζην, Ροσόλιμον καί άλλους, 
άμέσως δέ μετά τάς προκαταρκτικός τυπικός ομιλίας, άς άν· 
τηλλάξαμεν, ώμιλησαμεν καί περί τοΰ φλέγοντος ελληνικού 
ζητήματος. Και έδώ ή αΰτη άγανάκτησις *αΙ  άπογοήτευσις, 
η αύτη κατακραυγή και δυσαρέσκεια κατά τοΰ έθνους, διότι 
δέν σάς σμιλουσι.καθ’ ένδς υπαιτίου καί δύο χαί δέκα, άλλά 
καθ’δλων καί γενικώς, δταν δέ τοΐς άναφέρητε ώριαμένα 
πρόσωπα και τούς πολιτικούς τοΰ τόπου,σας λέγουσιν, 5τι όλοι 
πταίουν καί. ειτα κατακρίνουσυν ανεξαιρέτως πάντας καί τούς 
στρατιωτικούς και τούς ναυτικούς'και τούς υπαλλήλους, ους 
αποκαλόΰσι τρεις χιίρονας καί ουτω καταλήγετε, είς την σκέψιν 
δ'τι μόνοι ούτοι εϊσίν έχέφρονες καί δέν πταίουν,κατέχοντες τήν 
δρθοτέραν'κρίσιν. Δηλαδη τδ Έθνοί όλόκληρον είναι προδο 
τικόν καί αότοί τά θύματα, διότι ήδύνατο νά πράξιρ θαύματα 1 
Πάντες ουτω δέν φρονοΰμεν καί διακηρύττομεν ; Είναι ή ψύ- 
χωσις τοΰ Έλληνος 1 Άς είναι, έγώ τοΐς εΐπον μετά περισ
σής έλευθεροστομίας, δτι δ,τι έγένετο ητον άπόρροια καταστά· 
σεως έπιβλητής καί άναποφεύκτου καταστροφής πρδς βελτίω- 
σιν τών έθνικών μας πραγμάτων, άτινα άναμφηρίστως θά 
είσέλθωσιν εις βελτίωνα οδόν καί τάξιν καί δτι θά κερδίσωμεν 
μεγάλως έκ της Φαινομενικής αύτης ήττας καί της πρόσκαιρου 
καταπτώσεως και μολονότι μέ άντέκρουσαν πεισμόνως, κα
τόρθωσα έν τούτοις νά πείσω αυτούς, δτι δέον φρονίμως ποι- 
οϋντες νά περιμ.είνωμεν ετι την έξέλιξιν των γεγονότων, δπω; 
κάλλιον ίδωμεν καί κρίνωμεν ασφαλέστερου.Ήδη νομίζω, οτι 
οί σπεύσαντες εις κατακρίσεις, θά ηρχισαν νά πείθωνται περί 
της απάτης τών πρώτων έντυπώσεών των.

Τήν έπαύριον μετέβην πρός έπίσκεψιν τοΰ προέδρου της 
κοινότητος κ. Ζερβού, δν εΰρον έν τφ φαρμακεέφ αύτοΰ, κει- 
μένφ είς τό κέντρον σχεδόν της πόλεως. Είναι άνήρ μέσης 
ήλικίας, όμιλεΐ την ελληνικήν ολίγον βραδέως, διότι έσπού- 
δασε καί άνετράφη είς Ιταλίαν, ώς φαίνεται δέ είναι δράστη - 
ριος, Ικανός και καλός πατριώτης, διότι υποστηρίζεται πολύ 
παρ’ολων σχεδόντών μελών τής έχει κοινότητος.’Ακριβώς κατά 
τ^ν εποχήν τής διελεύσεώς αου έκειθεν, υπήρχε μεγάλη διέ- 
νεξις καί αναβρασμό- μεταξύ τής έφορείας καί τοΰ ήμετέρου 
προξένου, καθ’ οΰ εϊχον κυκλοφορήσει καί έντυποι διαμαρτυ 
ρίαι επί σκανδαλώδες έπεμβάσει επί τών κοινωτικών.

Αντιπρόσωπος τής κυβερνησεώς ·μας ητον ό κ. Ραφαήλ 
εγγράμματος καί μεμορφωμενος νέος καί ήπόρησα πολύ πώς 
έλέγοντο τόσα καί τόσα κατ’ αύτοΰ.

Ήρώτησα τόν κ. πρόεδρον πε^ί τής καταστάσεως ταύτης 
τών κοινωτικών καί μετά προφανούς άγανακτήσεως μοί λέγει ·

— Τά έμάθετε λοΗίδν καί σείς, βλέπετε "τί μάς κάμνει ό 
πρόξενός μας ; θέλει νά έπεμβαίνη εις άλότρια καθήκοντα, 
άλλά γνωρίζω, δέν πταίει αύτός, άλλά δύο τρεις καλοθελη- 
ταί τής κοινότητος, καί φίλοι του, οϊτινες τόν περιστοιχίζουν 
καί δηλητηριάζουν τ^ν πεποίβησίν του.

— Καί ποΰ έγκειται ή διαφορά σας ;
— Ίδβύ, μοί λέγει μετά νευρώδους άγανα,,τήσεως, ένφ έν 

ταΰτφ έλάμοανε πλησίον ήμών θέσιν ό άρτι εισελθών κάλλι- 
στος καί διακεκριμένος όμογε.ής ιατρό; τής πόλεως κ. Μ. 
Καραντινός. ό κ. πρόξενος άπαιτεΐ νά έπεμβαίνη εις τάς 
ένεργείας τής εφορείας, δηλαδή εις τας μεταβοϊάς τοΰ προσω
πικού τών σχολών καί άλλας πράξεις αυτής, οπερ ρητώς άν- 
τίκειται εις τάς διατάξεις τοΰ κανονισμού μας.

Πώς θέλετε ημείς νά ύπακούσωμεν είς τοιαύτας έκτροπους

ΕΛΕΝΗ Κΰ,ΝΕΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
Σημαιοφόρος τοΰ τάγματος βότσαρι/.

διαταγάς; Ό πρόξενος είναι απλώς έπίτιμος πρόεδρος τής 
κοινότητάς [Λος, ούχί δέ καί ένεογόν μέρος. Μάς Ιπέβαλε δέ 
εσχάτως ν’άνακαλεσωμεν παΰσιν τινα μιας διδασκαλίσσης 
καί άλλας ένεργείας μας,, άλλως δέν μάς αναγνωρίζει, ώς 
νομίμους αντιπροσώπους τής κοινότητος. Είμεθα λοιπόν παρα- 
νόμως εδώ ; Έοώκαμεν τ}ς παραιτήσεις μας, άλλά καί πάλιν, 
ή χοινότης μάς.εξέλεξε. Τί νά κάμωμεν ·

—-Νά άναφερθήτε είς τήν Κυβέρνησιν.
— Τό επραξαν, έπεϊπεν ό κ. Καραντινός.
— ’Ιδού, Ιδού, έπανέλαβεν ό κ. Ζερβές καί μάς έπέδειξε 

διάφορα έγγραφα καί άναφοράς, έξ οδ έφαίνετο ή έκτροπος 
κατάστασις τών κοινωτικών των πρός βλάβην τών σχολών.

— Πολύ λυπηρά πράγματα είναι, είπον καί καλόν θά ήτο 
νά έπήρχετο φιλική τις συμβιβαστική λύσις, διότι γνω
ρίζω έξ ακοής τόν κ. Ραφαήλ καί δέν είναι δυνατόν ί) νά έμ· 
φορήται έκ καλών καί πατριωτικών αισθημάτων ωσαύτως 
υπέρ τής κοινότητος. Αί συνήθεις μικροφιλοτιμίας καί κακώς 
έννοούμεναι φιλαυτίαι προξενούν τά τοιαΰτα.

— Γνωρίζω, ναί γνωρίζω, είναι δύο πρόσωπα, άτινα μάς 
άνΤίπολιτεύονται καί έξασχοδν επιρροήν έπί τοΰ προξένου, 
άλλά έλπίζομεν νά διορθωθούν, διότι άλλως ή κοινότης ζη
τεί ήδη τήν άντικατάστασιν του προξένου.

— θά διορθωθούν, ελπίζω, μή ταράττεσθε, είπον.
Καί άποχαίρετησας τούς άξιολόγους καί φιλοπάτριδας τού

τους κυρίους, οϊτινες όμολογουμένως έσκέπτΟντα υπέρ τών 
κοινωτικών καί λόγφ.φιλοτιμίας καί λόγφ προόδου τών σχο
λών, μετέβην μετά του κ. Σκοπελίτου πρός έπίσκεψιν τοΰ κ.

■ Σπ. Ραίζη. μεγαλεμπόρού.
■ Ό κ. Ραΐζης προβεβηκυίας μάλλον ήλικίας είναι άνήρ εύ· 
! γενέστατος, φιλομουσότατος καί καταδεκτικώτατος. Έχει ώ-

ραΐον καί μεγάλον ίμπορίχόν κατάστημα ποικίλων ειδών έν 
τή κεντρικωτέρφ έμποριη^ τής πόλεως θέσει καί άφήσας α
μέσως τήν πολυάσχολου αύτοΰ εργασίαν μάς εδωκε καθίσματα 
παρ’αύτφ καί τώ γραφείιρ του, διατάξας αμέσως τόν συνήθη 

ί και αγαπητόν πάσι τοΐς Άνατολίταις καφέ. "
— Μά ποιο; είχε τήν καλοσύνην, μ.οί λέγει, νά μέ έγγράψη 

καί έμέ συνδρομητήν; λαμβάνω τό περιοδικόν σας πρδ ολίγου 
χρόνου, χωρίς νά τό ζητησω;

—- Καί σας φαίνεται περίεργον τοΰτο; τω λέγφ, κάποιος

r->c..
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φίλος σας θα σάς ένέγραψε,γνωρίζων, οτι σάς αρέσουν τό χαλα 
συγγράμματα.

— Ά, ναί, δέν παραπονοΰμαι δι’ αύτδ, διότι πράγματι 
είναι ώραιον καί άρέσκει πολύ εις τά τέκνα μου, άλλά ήθελα 
νά έγνώριζον αύτον τόν κύριον,οστις φροντίζει τόσον περίέμοΰ.

’ — ’Εχετε έχθρούς εδώ ; Κύριε Ραιζη ; τόν ήρώτησα τότε.
— Ά, ούδένα, όλους φίλους, μοί λέγει, χαυχώμενος διά. 

τοΰτο χαί ούδένα δυσαρεβτω.
— Αί, φυσικως δι’ αΰτό καί έχ πολλής αγάπης σάς συνι- 

στώσι εις πάντας, μάλιστα επρεπε είς δλα τά περιοδικά νά 
σάς εγγράφουν. .

— Εαι τδ γελάτε; μοί λέγει, είς δλα τά έργα μέ έχουν εγ
γράφει. Χάνω πλέον τδν νοΰν μου.

— Ά, δχι, δέν τδν χάνετε, τουναντίον τδν πλουτίζετε μέ 
πολλάς γνώσεις.

Βλέπω, μιοί λέγει τότε, ό κ. Ραιζης δτι είσθε καλός δι
κηγόρος, γνωρίζετε καλώς τδ έργον σας.

— Δι«τί; πώς τό ήνοήσατε ;
— Νά, διότι χαί αν ήβελον νά παυσω, με πείθετε μια 

χαρά νό εξακολουθώ νά ήμαι συνδρομητής σου.
— Είναι καθήκον μου, δπως καί υμείς 6ά μέ χαταφέρητε 

νά αγοράσω υποκάμισα.
— ’Αλήθεια, εχω ωραία χαί τής μόδας, Γιάννη, κατέβασ® 

αμέσως τοΰ κ. Πρίντεζη Ζάπδ τά καλέίτερα ύποκάμισα, πρέ
πει νά τδν ευχαριστήσωμεν.

Έγέλασα έξ όλης καρδίας καί άφοΰ είπομεν έτι αρκετά μετά 
τοΰ χαλλίστου τούτου άνδρός,τδν άπεχαιρετήσαμεν καί μετέ 
βημεν πρδς ίπίσκεφιν τοΰ κ. Ίώ. Ηενάκη, δν δυστυχώ; δέν 
ευρομεν είς τδ κατάστημά του.

Είτα μετέβην πρδς επίσκεψιν τοΰ κ. Ν. Σκιβάνου, καλλί- 
στου σιτεμπόρου, φιλοπάτριδος καί συνδρομητοΰ μας, δστις 
έχει έπίσης το γραφεΐόν του παρά τήν παραλίαν, πρδς ευκο
λίαν τδν εμπορικών αύτοΰ εργασιών καί δν εΰρον έκεΐ πολυ- 
ασχόλως εργαζόμενον μετά τών δύο αύτοΰ υπαλλήλων. Πα 
ρέμεινα έπ’ ολίγον έκεΐ, άνταλλάξαντες όμιλίας τινά; «αί 
άποχαιρετήσας ειτα άπήλθον είς τδ ξενοδοχεΐον μου;

Τήν επαύριον έμελλον ν’ αναχωρήσω διά Κωνστάντζαν, τε- 
λευταΐον σταθμόν.τής περιοδείας μου καίέκεΐθεν νά διευθυνθώ 
πρδς τδν Πειραιά, διότι τή αληθείφ μετά τοσαύτην κίνησιν 
καί περιοδείαν τοσούτων πόλεων, είχον άπαυδήση και ζήτουν 
άνάπαυσιν. Έπεθύμησα την 'Ελλάδα, ήθελον τάς ’Αθήνας καί 
μολονότι τά ταξείδια καί αί έκδρομαί είς «γνωστά μοι τέως 
μέρη έχουσι χάριν καί γόητρον, τά είχα ήδη βαρυνθή, 
διότι φυσικώτατον είναι, δτι είς τδκ κόσμον τοΰτον τά πάντα 
βαρύνεταί τις, όπόταν έπέλθη ό κόρος, τά δυσάρεστα ώς καί 
μάλλον ευχάριστα.

Καί ό κόρος είχεν ήδη έπίλθει έν δλη αύτοΰ τή λαμ.πρότητι 
καί έπιβλητικότητι.Είχον σκοπόν άπδ τοΰ Σουλινά νά επεσκε- 

πτόμην τήν Ρωσσίαν,. ήτοι τήν ’Οδησσόν, Σεβαστούπολιν καί 
τδ Ταϊγάν.ον, ατινα καί δέν άπέχουσιν έκειθεν πολύ, άλλά το- 
σοΰτον πλέον είχον απαυδήση, ώστε ουδ’ έσκεπτόμην καν 
πλέον περί αύτών, άναβάλων τήν είς Ρωσσίαν έπίσκεψίν μου 
δια τό έπιδν έτος.

Άπδ Σουλινά είχον υπολογίσει νά μεταβώ είς Κωνστάν-
■ τζαν otk θαλάσσης, άλλ’έπειοή ό διάπλους μοί έφάνη μακρδς

καί τινες φίλοι μοί είχον συστήσει τήν διά Γαλαζίου σιδηρο- 
δρομικώς οδοιπορίαν, ώ; πολύ ένδιαφέρουσαν, διότι θά διηρ- 
χόμεθα τδν Δούναβιν διά τής σπουδαιοτάτης καί έσχάτως *α·  

. τασκευασθείσης μεγάλης σιδηράς γεφύρας τής Τσερναβόδας, 
έπροτίμησα τδ δεύτερον.’Αλλά, ώς φαίνεται, έχεται αλήθειας 
τδ «μηδέποτε έπί τδ αύτδ δίς» διότι έπιστρέψας είς Γαλάζιον 
διά τής αύτής όδοΰ, τοΰ ποταμού, ίδέησε, ώς προανέφερα, νά 
συγκρουσθώμεν έν τφ Δουνάβει άπδ Γαλαζίου είς Τούλτσαν 
πρδς μέγιστον αγγλικόν φορτηγδν σκάφος, έξ ού ώς έκ θαύ
ματος έσώθημεν.

’Εν Γαλαζίφ, επέβην αμέσως τοΰ πρώτου διά Κωνστάν- 
τσαν άναχωροΰντος τραίνου, καί μετά τεσσάρων ώρών περί
που πορείαν διηρχόμεθα τήν πελωρίαν, γιγαντώδη καί άξιο 
θαυμαστόν γέφυρας τής Τσερναβόδας, τής θαυμασίας μετδ 
τήν τής Νέας Ύόρκης γεφύρας τοΰ κόσμου, ήτις ενώνει τήν 
παλαιάν Ρωμουνίαν μετά τής νέας, τής Λοβρουτσάς. Άλλά 
καί ή τοποθεσία είναι Οαυμασία.

Παύει τό όμαλδν τής Ρωμουνίας μονότονον καί επίπεδον 
όλόσπαρτον έδαφος όπισθεν σας· Μεγαλοπρεπής, έκτενής, γα

λήνιος, παμμεγέθης έν τή λαμπρότητί του πρδ ήμών εκτεί
νεται ό πολύς ποταμός τοΰ Δουνάβεως, μετά άπειρίας πολυ
ποίκιλων σκαλών δεξιόθεν καί αριστερόθεν· ή γέφυρα πρδ τών 
ποδών σας κειται έτι σιδηρά, άτελεύτητος, μετά δύο λαμπρο- 
τάτων άψίδων εκατέρωθεν καί έναντι ήμών ή ώραία, ορεινή, 
όρεινοτάτη Δοβρουτσά, μέ τήν λαμπράν καί μαγευτικήν αύ
τής άποψιν. Ή ήμέρα κλίνει πρδς τήν δύσιν της χαί τδ θέαμα 
ήν έξαίσιον, θαυμάσιον, ζωγραφικώτατον.

Ό συρμός μας έστη, μόλις διήλθε τήν γέφυραν πρδ 
τής κωμοπόλεως Δοβρουτσάς καί άμέσως κατήλθον,οπως ρίψω 
έξεταστικδν βλέμμα έπί τής ωραίας αύτής θέσεως καί τοποθε
σίας κατά τά δέκα μόνον λεπτά, ατινα μάς διετίθεντο, όπως 
παραμείνωμεν έκεϊ.Τά βουνά ήδη ίχ,τείνονται άνωθι καί απέ
ναντι ημών καί αί σιδηροδρομικαί γραμμαί διάκεινται άνηφο- 
ρικώς καί κατηφοξίκώς έπ’ αύτών, ώς φαιά σημεία επί λευ
κόφαιων νεφών. Ηδη θαυμάζω τήν ύψηλοτάτην γέφυραν. 
Στηρίζεται <πί πολλαπλών λιθόκτιστων στερεών στηλών καί 
τά μέγιστα πλοία διέρχονται άχωλύτως ύπ’αύτήν. Είναι 
δλως σιδηρά, τοΰ τελευταίου μηχάνικοΰ άλυσσοειδοϋς συστή
ματος καί είναι άνωτέρα· ύπδ εποψιν μεγαλείου καί τέχνης ά- 
πασών τής ύφηλίου μετά τήν της Νέας ‘Γόρκης. Εκατέρω
θεν ύπάρχουσι δύο ώραΐαι αψίδες έξ έκατέρας πλευράς τών 
οποίων άνά δύο πελώριοι σίδηροί έθνοφρουροί φυλάττουσιν 
εικονικώς τήν δίοδον. Έπί. τής άψΐδος άναγινώσκω τδ έτος 
τών εγκαινίων καί τδ όνομα τοΰ βασιλέως τής Ρωμουνίας.

Η δαπάνη άνήλθεν, ώς λέγεται, είς τριάκοντα δύο Εκατομ
μύρια. Τά αξίζει τη άληθείφ.

Είναι όντως ώραιον καί λαμπρότατον έργον έπί μαγευτικω- 
τατου ποταμοΰ καί εντός θαυμασιωτάτης θέσεως, αποτελούν 
έν δλον άριστούργηςια, μοναδικόν καί μεγαλοπρεπές, είπον, 
και εισελθών έν τή αμαξοστοιχία μας, έξεκινήσαμεν βραδέως 
ένεκα τοΰ άνωφεροΰς έδάφους πρδς τήν Κωνστάντζαν, έκθα 
πρδς τδ εσπέρας αφίχθημεν αισίως.

Η Κωνστάντζα είναι μία τών νεωτέρων πόλεων τής Ρω
μουνίας, όλονέν άνακαινιζομένη καί μεγαλυνομένη, ξνεκα τής 
μοναδικής αύτής θέσεως χαί τής νέας αύτής σιδηροδρομικής 
συγκοινωνίας μετά τής λοιπής χώρας. Καθισταμένη δ’ώς έκ 
τουτου καί έμπορική πόλις, ένεκα τής θαλασσίας αύτής έπι- 
κοινωνίας μετά τοΰ Εύξείνου καί τής Κωνσταντινουπόλεως, 
κατασκευάζεται ήδη έκεΐ μέγιστος καί ώραϊος λιμήν μετά 
τών καταλλήλων βραχιόνων πρδς άσφάλειαν τών πλοίων. Ή 
Κωνστάντζα κέκτηται ήδη κυμαινόμενον πληθυσμόν περί τάς 
20,000 κατοίκους, κατά δέ τδ θέρος κατέρχονται Εκ τών με
σογείων μερών πολλαί οίκογένείαι καί ξένοι χάριν τών λου
τρών καί τής θαλασσίας αύρας. Υπάρχει δέ μέγα καί ώραιό- 
τατον ξενοδοχεΐον, έν λαμπρότατη θέσει, πρδς τοΰτο- κατά δέ 
τήν εποχήν ταύτην συγκεντροΰνται ένταΰθα μουσικαί, θέατρα 
καί πολλαί διασκεδάσεις. Ή Κωνστάντζα κατέστη ήδη πολύ 
ώραιον κέντρον διά τό θέρος, ύπάρχει δέ καί άμεσος ταχυδρο
μική καί άτμοπλο’ίκή συγκοινωνία μετά τής Κωνσταντινου
πόλεως τρις τής έβδομάοος διά τών Ρωμουνικών ατμόπλοιων, 
έκτδς τών ξένων. Ένταΰθα συζήντησα καί τδν έλληνικδν θία
σον τοΰ κ. Καρδοβίλη, δστις έδιδε άξιολόγους δραματικός 
παραστάσεις.

Μετέβην κατά σύστασ.ιν τοΰ.'-Ιεροκλ-έους 1χ Γαλαζίου,είς 
τδ ξενοδοχεΐον τών αδελφών Φραγκοπούλων, άξιόλογον, καθ’ 
ολα, εύπρεπές, χαθσρδν, τακτικόν κα; ήσυχον καί δπερ κειται 
ακριβώς έν τή πλατεία, άπέναντι τοΰ δημαρχικού κήπου καί 
έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού τής πόλεως, έν ωραιό
τατη όντως τοποθεσίφ. Ηόχαριστήθην πολύ, διότι είχον άπό- 
λυτον ήσυχίαν καί άνάπαυσιν, μεθ’ όλων τών άπαιτουμένων 
εύκολιών καί έστιατόριον άκόμη, αν θέλετε, κάτωθι αύτοΰ.Ό 
κύριος Φραγκόπουλος, ούδενδς απολύτως ήμέλησέν, όπως κα- 
ταστήση αύτδ τέλειον καθ’ ολα καί διά τοΰτο είναι συγκρί- 
τικώς τδ χαλείτερον, εύπρεπέστερον, ήσυχώτερον καί καθα- 
ρώτεοον τής Κωνστάντζας. Τή άληθείφ δέ, έμεινα ένταΰθα 
επί επτά ήμέρας καί ούδενδς έλαβον ανάγκην νά παραπονεθώ, 
ώς μοί συνέβαινε καθ’ έκάστην είς δλα σχεδόν τά ξενοδοχεία 
τής Βουλγαρίας καί τής Ρωμουνίας, παρ’ οΐς μεγάλη άταξία 
και άσχημοσύνη έπικρατεϊ. Δικαίως άρα οφείλω νά συστήσω 
τδ ξενοδοχεΐον τοΰτο του κ. Φραγκοπουλου πάσι τοΐς ήμιτέ- 
ροις ταξιδεύουσι συνδρομηταΐς.

(Έπεται συνέχεια)

ΚΑΙΡΙΚΑ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ 
ΕΚ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ

’Εάν τών αστέρων Α λάμψις διακόπτηται, δίχως νά 
ύπάρχωσι νέφη, πρόδηλοί καταιγίδα.

see
’Εάν πέριξ τοΰ ‘Ηλίου, τής Σελήνης καί τών Αστέ

ρων ψαίνωνται κύκλοι λευκωποί, σημαίνει βροχήν.
see

’Εάν κατά τήν ώραν τής δύσεως τοΰ Ήλίου σχη
ματίζονται πρδ αύτοΰ νέφη, έχοντα χρώμα έρνθρόν, 
προδηλοΰσι γενικώς άνεμον καί ξηρόν καιρόν.

see
’Εάν μετά τήν βροχήν, τά νέφη καταβαίνωσιν έπί 

τής γης καί έπ’ αύτής κινούνται, σημαίνει καλόν 
καιρόν.

’Εάν, έν ω ύπάρχει κακός καιρός, συμδαίνη όμίχλη, 
δηλοΐ δτι ό καιρός ούτος μεταβάλλεται είς καλόν. 
Έάν δμως ή όμίχλη γίνεται έν ώρα καλού καιρού, 
καί Ανυψωμένη σχηματίζη νέφη, σημαίνει κακόν 
καιρόν.

see
Έάν ό όρίζων δίν έχη νέφη, καί πνέη βόρειος ά

νεμος, προμηνύεται καλός καιρός.
see

Έάν Αφ’ ού πνεύση άνεμος, έπέλθη πάχνη, καί 
αύτη διαλυομένη σχηματίζη όμίχλην, σημαίνει και
ρόν κακόν καί νοσηρόν.

see
Έάν ό άνεμος μεταβάλλη συνεχώς διεύθυνσιν, πρό

δηλοί τρικυμίαν.

ΕΙΣ ΤΟ ΛΕΓΚΩΜΑ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΓΑΑΣ

Χαριτωμένη μου μικρούλα, 
σκορπίζεις γύρω σού χαρά, 
’σαν ανοιξιάτικη αύγυΰλα, 
’σαν φεγγαριού φεγγοβολιά.

Νικάν τ’ άθώά σου τραγούδια, 
νικάν τ’ άθώά σου παιγνίδια, 
τή χάρι ποΰχουντά λουλούδια, 
τή χάρι πούχουν τά στολίδια,

Όσες εύχές, χρυσά λογάκια, 
δσα σ’ αύτό σού γράφουν δσα, 
νά γίνουν στή ζωή σου τόσα 
χαρίσματα καί στολιδάκια.

Ποιό γρηγορώτερ’ Απ’ τό χρόνο 
νά τρέχη πάντα ή προκοπή σου 
καί κάθε τής καρδιάς σου πόνο 
νά σβύνη πάντα ή προσευχή σου.

Κι’ δσα ζηλεύει μιά μαννούλα 
αγάπη κι’ ώμορφιά καί χάρι 
νά σέ στολίζουνε μικρούλα 
νά γίνης τοΰ σπητιοΰ καμάρι.

Χρήβτος Ββρλίντηί

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ

Κομπόστα δαμάσκηνα
Λάβε ήμίσειαν όκκν δαμασκηνών καλών καί 80 δράμια 

σακχάρεως. Καθάρισαν καί πλύνε δι’ υδατος τά δαμάσκηνα, 
λάβι όλίγ·υς φλοιούς νεαρών πορτοκαλλίων καί θές έντός 
χύτρας μεθ’ δδατος άρκετου τά δαμάσκηνα μετά τών φλοιών 

. καί άφες ίπί.τοΟ πυράς, ίνα βράσωσι τόσον, ώστε νά ύπο- 
χωρώσι διά τής πιέσεως νών δακτύλων. Τότε έξαγεις έκ τοΰ 
πυρός και προσθέτεις τήν σάκχαριν καί όλίγον οίνον μαΰρον 
γλυκύν, τεμάχια κανέλλας καί φλοιούς μανδαρινίων. Τδ σι- 
ρόπιον είναι άρκετόν, όταν καλύπτωνται πάντα. Πρόσθες 
όλίγον κονιάκ ή ρούμι καί μετάγγισον είς κατάλληλον άγ- 
γεΤον πρός χρήσιν.

Είναι ωφέλιμα είς τούς πάσχοντας έκ δυσκοιλιότητος καί 
μάλιστα, δν προστεθώσι 4 ή 5 δρ. φύλλα σηναμιχίίς, δπερ 
έξάγονται ίν. ώρφ βρώσεως.

. Κομπόστα μήλων
Καθάρισον 15 μήλα ώριμα, κάψον είς φέτα; καί θές εντός 

δοχείου μετά ήμισιίας όκδς σακχάρεως καί όλίγου υδατος, 
πωμάτισον καλώ; τδ άγγεϊον καί έμβύθισον έντός βράζοντος 
δδατος καί άφες πρδς βράσίν έπί δύο ώρας, μετακινών τδ άγ- 
γεϊον έντός τοΰ υδατος. Έκβαλον είτα τδ άγγεϊον έκ τοΰ 
βράζοντος δδατος καί £φες, ϊνα ψυχρανθή καλώς. Είτα πω
μάτισον τδ άγγεϊον τών μήλων καί πρόσθι; δύο κοχλιάρια 
άρωματικοθ βάμματος.

'Ριζόγαλον φούρνου
Λάβε 100 δράμια όρυζίου καρολίνας, ρίφον έν γάλακτι 

ήμισείας όκβς, όλίγον άπόξυσμα λεμονιού, καί όλίγον άλας, 
βρδίσον άπαντα όμοΰ καί άμα άρχίση ή δρυζα νά σκάζη, ρί- 
ψον έκ διαλειμμάτων κατ’ όλίγον τδ γάλα, καί άμα άρχίζη 
νά πηγνυηται, ρίφον όλίγον βούτυρον νωπόν, 100 δράμια 
λειοτετριμμένης σακχάρεως, 4 όλόκληρα ώά καί 5δωρ πορ- 
τοκαλλίου όλίγον πρδ; άρωματισμόν*  άνάμιξον όλα όμοθ, 
άλειψον τδ ταψίον μέ βούτυρον καί ράντισον αύτδ διά τε
τριμμένης κανέλλας, χύσον άπαντα έν τφ ταψίφ, καί θίσον 
έν τφ κλιβάνφ, ένθα μενέτω έπί ώραν. Είτα άφοΰ έζάξης 
και ψύχρανθί!, κάψον είς τεμάχια και γεύθητι.

Κατασκευή κρέμας
Λάβετε γάλα. .......................... όκάν 1

.» κόλλαν άμυλου . ,δράμ. 12
» .κρόκου; ώών....................... 3
» σάκχαριν..............δράμια 30

θερμάνετε τδ γάλα καί διαλύσατε τήν κόλλαν εί; όλίγον 
γάλα, ρίψατε τού; κροκού; μετά τής σακχάρεως καί ένώσατε 
κατ’ ολίγον πάντα, θέσατε τότε ’έπί τοΰ πυρδ; καί άμα 
άρχίση νά βράζη, κενώσατε έν δοχείοι; καί ρίψατε όλίγην 
κόνιν βανιλλία; έντός. .

Κατασκευή χαλβά
Λάβετε βουτύρου ποτήριον ...............................  1
Όρυζίου ψιλοτριμμένου καί κοσκινισμένου, ποτήρ. 2 
Σακχάρεως τετριμμένης. ........................... » 3
"Υδατος............................................................ » 4

Καβουρτίσατβ κατά πρώτον τδ όρυζιον, διαλύσατε τήν 
σάκχαριν είς σιρόπιον, ρίψατε κατ’ όλίγον τδ υγρόν βραστόν 
καί ανακατώσατε διαρκώς μέχρι; ού έζατμισθή τδ βδωρ. Τδ 
δέ πλεονάζον βούτυρον στραγγίσατε διότι, έάν μένρ τδ πίνει 
ή μάζα, θέσατε έίς κυτία καί φάγετε-
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Ή καρ^ία τών ζώων έθεωρβϊτο παρά τής σχολής τοΟ 
Σαλέρνου ώς σπουδαϊον ιατρικόν.

Τίς δέ έλάψου ήτο κατά τών διαβκτικ&ν νότων. Τού δε 
χοίρου κατά τίς διαρκούς μελαγχολίας.

±
Κατά Παυσανίαν, τδ χ1[ζ« τίς αίγδς έχει παραδόξους 

ιδιότητας καί δη, οτι διαλύει τδν άδώμαντα.

5
*0 δέ Γαλανές.γράφει: «Πάντων τών έδεσμάτων ί σάρξ 

τοΰ χειριδίου είνε Θρεπτική».

6

Ό Αριστοτέλης λέγει, δτι τδ θερμόν κατάπλασμα έπΐ 
ψοδ στομάχου διευκολύνει τήν πέύιν.

ί
Τδ ώμδν κρέας και τδ μη καλώς έψημένον, πρδ πάντων 

δέ τδ χοίρειον παράγει την ταινίαν.

S
*0 'Ιπποκράτης λέγει- «.Όσοι έρευγοντ,αι μετά τηι 

βρώσιν τού φαγητού την έπιοΟσαν ημέραν και έχουσι τά 
υποχόνδρια έξοιδημένα, σημεϊον, οτι δέν έκοιμηθησαν άρ- 

■ κετά και αί τροφαϊ μένουσιν είσέτι έν τψ στομάχφ άπε
πτοι. OStot πρέπει νά κάμνωσι περίπατον και νά έργάζων- 
ται μέχρι κόψου.

ΑΝΤΙ ΑΙΝΙΓΜΑΤΟΣ 

Άφιεροΰται εις,τάς Κυρίας έκείνας, α'ιτινες καλώς γιγνώσκουσι τόν 
χαρακτήρα τών γυναικών καί παρακαλούνται, ΐνα λύσωσι τδ ακό
λουθον, άν δύνανται, αίνιγμα, άφίνουσαί κατά μέρος τήν φιλαυτίαν 
αυτών.

β Έκαθάριζον· έσχάτως μίαν παλαιάν μου βιβλιοθήκην, έν ή ευ-, 
ρον τεμάχιον γαλλικού βιβλίου, έν ω άνέγνών τό ακόλουθον άξιο- 

.περίεργον καί ημιτελές αίνιγμα"Εν τινι αύτοκρατοριφ τών’Ιν·. 
διών, δ έρως έθεωρεϊτο ώς ύπερτάτη εύτυχία, παρέχουσα ήμϊν ιδέαν 
τού παραδείσου, Ισως δέ καί τού τελείου αγαθού· δ δέ αμαρτάνω?

■ ■ ■·' πρδς τόν έρωτα, άφίετο εις τήν θείαν δίκην καί ή ειμαρμένη ϊδει
ν ’ άποφασίση. περί τ&τύχης τού πταίστου, ήτοι τής καταδίκης ή

.’ί ϊ-φής εΰτυχίας.-αύ*«55>  . ’«τΛεΐοέντός αμφιθεάτρου, οίτινος ; τά θεω-ο.
• ρεία είχον Ιξ μέτρων ύψος διά τήν ασφάλειαν τών θεατών, κάτωθι 

δε υπηρχον δύο θυραι, έκ Τής μιας, τής δποίας αν ήνοίγετο., έξήρ
χετο έν τρομερόν θηρίον, όπερ' αύθωρεί χατεσπάραττε τόν πταί- 
σθντα καί έθεωρεϊτο τούτο ώς άπόδειξις τής ένοχης του- έάν δέ ή- 
νοιγε τήν άλλην, έξήρχετο έξ αύτής ή συνένοχός του καί τότε τδ 
πταίσμα των έσυγχωρεϊτο, καθότι θα έθεωρεϊτο ώς τρανή άπόδειξις 
τής άθωότητός του, καί άφίετο έλεύθερος μέ'τό δικαίωμα νά ζήση 
μετά τής συνενόχου του, όπου καί 8πως ,έπεθύμει. ’Αναφέρει οέ καί 
τό έξής παράδειγμα: Εις νέος στρατηγός ηγάπήσε τήν κόρην τού 
Μαχαρατζ}ά, ήτις τόν άντηγάπα μεθ ’ όλης ψυχής καί καρδίας, ώς 
ή τρυγών τδ ζεύγος αύτής 1.καί ένυμφεύθησα?- άλλ’ δ άστατος σύ
ζυγος μετά βραχΰν χρόνον, ήγάπησε τήν κόρην μεγιστανος τίνος, 
μεθ’-ής μετά πολλής προφυλάξεως άνταπεκρίνετο καί ϊβλεπον εν 
κρυπτώ αλλήλους. 'Επειδή δμως, ούδέν κρυπτόν έν τώ κόσμφ, 
άνεκάλύφθησαν ποτέ οί ίνοχοι καί ό ανωτέρω νόμος ώς .γενικός καί 
άνευ έξαιρέσεως ώφειλε νά έκτελεσθή παραχρήμα· Ώδηγήθη λοιπόν 
ό στρατηγός είς τδ άμφιθέατρον, δπου τά θεωρεία ήσαν ήδη πλήρη. 
Καί κατ’ Ιθος, άν μεν ήνοίγετο ή μία θύρα, θά έξήρχετο φοβερός 
τίγρις τής Βεγγαλίας, ήτις. θά τόν κατεκερμάτιζεν, άν δε ήνοιγ ε

τήν άλλην, θά έξήρχετο έκείθεν έν λαμπρότητι ή κόρη τού μεγι- 
στανος, μεθ’ ής θά συνέζη οπού άν ήθελεν. Πλήν ή βασιλόπαις, 
γυνή του, κατώρθωσε νά μάθη, είς ποίαν θύραν ήτον τδ θηρίον, 
καί είς ποίαν ή γυνή.

Ποίαν θύραν λοιπόν διά νεύματος έδειξε τού προδότου άνδρός, 
διότι εδώ τδ φύλλον έτελείονε, καί δέν ήδυνήθην νά μάθω . . . τό 
αποτέλεσμα;

Σημ. Είς τήν πρώτην λύτριαν ,δοθήσηται ώς δώρον έν ώραιον 
λεύκωμά.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

5S. Αίνιγμα
Μεγάλον νομοθέτην τό πρώτόν μου σημαίνει 
τό δεύτερον δέ άνθος εΰώδές τί έμφαίνει.
Τό τρίτον ’ς τού μεγάλου Διός τήν βασιλείαν 
θά ευρης, ώς ελπίζω, μέ. πλήρη ευκολίαν. „ 
Τό τέταρτόν μου έρπετδν τόέκαμεν ή φύσις. . 
Τό πέμπτον δέ είν’όνομα στρατάρχου βασιλίσσης. 
Καί τ’ αρχικά του όλου στοιχεία μου θά εόρης 
είς νήσον τού Αιγαίου. .. βεβαίως τήν εϊξεύρεις.

Έρμούπολις τή 18)11 189-7.
A. I. Κουκουλέ

Ανδεις τών έν τφ ν«’ άριθ. 27 φύλ^ω 
Αινιγμάτων.

31. Αϊνιγμα.Τό α
"Ελυσαν αύτδ οί κ. κ. Ν. Βερβέρης έκ Πειραιώς, Εύστ. Δημό- 

πουλος έξ ’Αθηνών, Περικλής Σταθόπουλος έκ Σύρου, Χαράλαμπος 
Διονυσίου έκΠατρών, Βασίλ. Μανωλόποολος έξ ’Αθηνών καί Δημ. 
Περιβολαρόπουλος έξ Άμφίσσης.

32. Αϊνιγμα. Άνεν α
"Ελυσαν αύτδ οί χ. κ. Ν. Βερβέρης έκ Πειραιώς, Περικλής Στα- 

θακόπουλος έχ Σύρου, ήσδεσποινίς Ελπινίκη Νικολάου έκ Οχτρών 
δ χ. Δημ. ΓΓεριβολαρόπουλος έξ Άμφίσσης, δ κ. Κωνστ. Μαλατέ- 
στας έξ ’Αθηνών καί ό κ. Σιμ. Πατρίκιος έχ Βόλου......

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΖ “ΦΥΖΕ0Ζ,,

Υ Δ- Κ. ΤρίποΛιν. Συνδρομή σας,|λή0η> Εΰχαριστοϋμεν. Ταχύ· 
•γ\δ’ρ0|^δώς'-γρέίφπ^βν-θΤ^·<’^ΐί^ίή^>^όΚ«·ς*τΑ^~^·* ’Αρχ«ντό’1έ»ο»·.

Δελτάριο? έλήφθη. "Εχει καλώς, άνάμένομεν, ώς γράφετε, τήν έκ- 
καθάριοι?. — Δ. Δ. iletpavMoAir. Συνδρομητής ένεγράφη. Ευχαρι
στούμε?· Άπόδειξις στέλλεται ταχυδρομικώς.—G. Ρ. Lille. Βι- 
βλίον Arabesques ήδη έλάβομ'εν. Εΰχαριστοϋμεν πολύ. — Μ. Μ. 
Σμόρνην. Συνδρομή σας έλήφθη. Εΰχαριστοϋμεν. Ταχυδρομικώς 
στέλλεται άπόδειξις. — Γ. Β. “Tipar. Συστημένη μετά συνδρομής 
σας έλήφθη. Εΰχαριστοϋμεν. — Π. Π. ΜίσοΜγχιον. ’Επιστολή 
έλήφθη? καί λυπούμεθα διά- παράπονά σας. Θά σας γράψωμεν έν 
καιρφ; — Κ. Α· Tartar. .’Επιστολή ,έλήφθη. Προσεχώς γράφο
μεν.—A X. SeSaatovitoiir. Εύχάριστοϋμεν διά τάς δπερ τού πε
ριοδικού μας καλάς καί εύγενείς ιδέας σας. "Αμα δέ ήσυχάσωσι τά 

Λπρβίγματα, θά ίδήτε πολλάς καί καλάς άλλας βελτιώσεις. — Γ. Κ.
'ΟΙηααάν. Δέν έλάβομεν ακόμη έπιστολήν μετ’ εμβάσματός σας, 
ώς μάς έγράφετε 1 Άνάμένομεν, παρακαλοϋμεν συντόμως.—A. Ρ. 
Kifxvgar·. Άνάμένομεν έπιστολήν σας. — Ν. Β. ΚαΛάμαΐ. Συν
δρομή σας δέν έλήφθη καί φροντίσατε δέοντα.—Μ. Χ.,£ωτ]πο4ιτ. 
Ζητούμενος τόμος σας εστάλη ταχυδρομικώς, έπί συστάσει.

Έν Άθήναις έκ τοΰ τυπογραφείου Παραβκεγα Αεωνη

ζ


