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Ήρξατο ήδη έκτυπούμενον το 'Ημερολόγιου τής 
«Φύσεως» και «ΉχοΟς τοΰ 1899 προσεχούς έτους, δ
περ αληθώς έσεται αξιόλογου ανάγνωσμα και μοναδι
κόν πνευματικόν έντρύφημα διά πάντα φιλόμουσου, 
προοδευτικόν και φίλον τής τέρψεως και εύχαριστή- 
σεως. Έσεται δέ πλήρες αξιόλογων και κοινωφελέστα
των άναγνωμάτων, πρωτοτύπων ή έκ μεταφράσεως έρ
γων, έφάμιλλον τών περιστάσεων και συνοδεύεται υπό 
πολλών ωραίων καί καλλιτεχνικών εικόνων. Άλλ’δ,τι 
καθιστά τό έκδοθησόμενον τοΰτο Ημερολόγιου έτι μάλ
λον σπουδαίου καί ένδιαφέρον, είναι ή πιστή άπεικόνι- 
σις τής ’Αθηναϊκής ζωής καί κινήσεως, ήτοι δ βίος, 
αί σκηναί, δ χαρακτήρ καί τά προσόντα τών κυριω- 
τέρων παρ’ ήμΐν δρώντων προσώπων τής πλουτοκρα
τίας, τοΰ έμπορίου και τής άκμαζούσης τάξεώς μας.

Τά πάντα θέλουσιν έκτεθή ένταΰθα μετά χαρακτη
ριστικής άκριβείας καί χάριτος. θέλει δέ διανεμηθή ε
φέτος είς τεύχος και ούχί είς φύλλα, κατ’ άπαίτησιν 
πολλών συνδρομητών μας.

Τό Ημερολόγιου τούτο τής «Φύσεως» καί «Ήχους» 
έσεται έτοιμον · περί τά μέσα τού προσεχοΰς Δεκεμ
βρίου καί τιμάσθαι αντί φρ. 2 καί χρυσόδετου 3 ]/2.

Οί έπιθυμοΰυτες τήν άπόκτησιν αύτοΰ, δέον νά μάς 
είδοποιήσωσιν έγκαίρως.

Οί συνδρομηταί τής «Φύσεως» καί «ΉχοΟς» λαμ- 
βάνουσιν αύτό δωρεάν.

Άθήναι τμ I ’Οκτωβρίου 1898
ΦΡ. HPINTBZHS 

Διευθυντής τής «Φύσεως» και «Ήχους».

Η ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΚΗΛΙΣ ΤΟΓ ΗΛΙΟΓ

Απ' αρχής τοΰ λήξαντος ήδη Σεπτεμβρίου δυνα
τοί τις νά θαυμάση όμάδα ορατών διά γυμνού όψθαλ- 
μοΰ κηλίδων έν τώ Ήλίω, έξ ων ή μεγαλειτέρα τού 
των έχει 80 χιλ. χιλιόμετρα μήκος καί περίπου 60 
χιλ· χιλιόμετρα πλάτος, Λ δέ έκτασις τοΰ συνόλου 
240 χιλ- χιλιόμετρα, ήτοι δυνάμεθα νά είπωμεν, οτι ή 
ήμετέρα σψαΐρα μετά τής διαμέτρου της, ήτις δέν περι- 

' λαμβάνει πλέον τών 13 χιλ. χιλιομέτρων, Αδύνατο 
άνέτως νά πλέη έν τή κηλίδι ταύτη, χωρίς νά έγγίζη 
τά άκρα αύτής-

Ένίοτε συμβαίνει, κατά τάς έποχάς ίδίως, όπόταν 
αί κηλίδες τοΰ ήλιου έλαττοΰνται είς το έλάχιστον, 
νά παρουσιάζωνται τοιαΰτα φαινόμενα. Φαίνεται δτι, 
πρό των έποχών τής συσσωρεύσεως τοΰ μεγίστου ποσού 
τών κηλίδων, έξ ών Λ τελευταία ΰπήρξε κατά τό 1892 
--189·3,αί περτοχαϊ τοΰ ήλιου άδιακόπως μετακινούνται· 
τά διάφορα μετακινούμενα καί πυριφλέγοντα πανταχό· 
θεν ύγρά καί αέρια καίπερικαλύπτοντα τόν ήλιον, δέν 
άφίνουσι τήν συσσώρευσιν τών μεγάλων τούτων κηλί
δων. Μετά τήν έπερχομένην δμως έψησύχασιν, τότε 
άνασχηματίζονται αί τεράστιοι αύται κηλίδες.

Έκ τής παρατηρήσεως ταύτης δυνάμεθα νά έξαγά· 
γωμεν ώς συμπέρασμα τά μεγάλα θάλπη, άτινα πρό 
ολίγου ΰπέστημεν, τό βόρειον σέλας, τό όποιον άνε- 
ψάνη τήν 9 7βρίου, τήν άξιοσημε’ώτως ώραίαν συγκο
μιδήν τού έτους τούτου, κτλ , άλλ’ δμως αί συμπτώ
σεις δέν είναι αρκετοί, ούτε καλώς ώρισμέναι, διά νά 
δύναταί τις νά σχηματίση σοβαράν πρόγνωσιν διά τά 
μέλλοντα έτη.

Η ΜΕΓΙΣΤΗ ΛΑΜΠΡΟΤΗΣ ΤΗΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ

Ή λαμπρότης τού πλανήτου ’Αφροδίτης, τού λαμ- 
προτέρου άστρου τού ούρανοΰ, μετά τόν "Ηλιον, καί
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τήν Σελήνην έξαρτάται έκ δύο περιπτώσεων, τής Εγ
γύτατός της πρός τήν Γην καί τού πλάτους τοΰ όρι

' σμένου φωτεινού μέρους τοΰ δίσκου της· Όπόταν ή 
’Αφροδίτη διέρχεται όπισθεν τού Ήλιου, ό δίσκος αύ- 
τίϊς φαίνεται ήιιΐν στρογγυλός, δηλαδή έντελώς φω
τεινός, άλλ’ή διάμετρός της, ένεκα τής' άπομακρύν- 
σεώς της άφ’ ήμών, είναι τότε μικρά, μεγαλύνεται δέ 
έφ δσον παύει έντελώς φωτιζόμενη καί ένώ ταύτοχρό- 
νως πλησιάζει πρός ήμδς, Λ λαμπρότης αύτής αύςά- 
νει, τή δέ 14)26’Οκτωβρίου έσεται τετράκις μεγαλει- 
τέρα τοϋ φαινομενικού αύτής μεγέθους τής 3)15 πα
ρελθόντος Φεβρουάριου- Τη δέ 9 Νοεμβρίου θά αύξήση 
εη, άλλα θά παύση έκτοτε αύξονμένη διότι τό ορατόν 
μέρος έλαττοΰται βαθμηδόν.Ή στιγμή αύτη τής άπο- 
στάσεως τής’Αφροδίτης άπό τής Γης είναι ή ώραιοτέρα, 
διότι λάμπει διά τού μάλλον δυνατού αύτής φέγγους-

Ένδιαφέρουσα περίστασις παρουσιάζεται κατά τό 
ένεστός έτος κατά τήν στιγμήν τής μεγαλειτέρας αύ
τής φεγγοβολίας. Ή ’Αφροδίτη εύρίσκεται είς 15 βαθ
μούς νοτιώτερον τοΰ Ήλιον Εν τφ ούρανω, έπεται δ’ 
έκ τούτου, δτι ό πλανήτης ούτος δέν μένει σχεδόν 
πλέον τών 7 ώρών καί 10 λεπτών έπί τού όρίζοντος 
ημών, ένω ό ’’Ηλιος μένει 10 ώρας καί 7 λεπτά, ήτοι 
δύει 1 ώραν καί 13 λεπτά πρό τής’Αφροδίτης·
Ή εποχή αύτη. είναι έν τούτοις λίαν κατάλληλος 

διά νά παρατήρηση τις τόν πλανήτην τούτον, διά γυ
μνού οφθαλμού τήν ήμεραν, παρά τήν λαμπερότητα 
τού Ήλιου. Έάν μάλιστα θέλη τις, άπό τών πρώτων 
ήμερων τού Όκτωβρίου, νά σημείοΐ πρός τήν 7 ώραν , 
τής έσπερος τήν θέσιν τού πλανήτου τούτου απέναντι | 
οπουδήποτε αντικειμένου καί νά έπαναλαυβάνη τούτο 
καθ’ έσπερος 10 ή 15 λεπτά ένωρίτερον τής προτε
ραίας, θά παρατηρήση εύκόλως τήν κίνησιν καί διάρ
κειαν τής πορείας αύτής κατά τήν περίεργον καί έκτα
κτον ταύτην περίστασιν.

ΤΟ ΜΕΓΑ ΤΗΑΕΕΚΟΠΙΟΝ ΤΟΥ 1900 ΕΤΟΥΣ

Ή κατασκευή τού γιγαντώδους τούτου τηλεσκοπίου 
εύρίσκεται. έν καλή όδω καί έσεται, έκτός βεβαίως 
άπροσδοκήτου απευκταίου, έτοιμον διά τήν όρισθεΐσάύ’ 
έποχήν. θά έχμ δέ 60 μέτρα μήκος καί θά· έγκΜ-α- 
σταθή όριζοντείως έπί ύποστιιριγμάτων· Κάτοπτρον 
μετά παραλλακτικής κινήσεως θά δέχεται τήν εικόνα 
τού έξεταζομένου άστέρος καί θ’ άνταποστέλλη αύτήν 
έν τω τηλεσκοπίω.

Ό φακός τού τηλεσκοπίου τούτου θά έχη 1250 χι
λιοστόμετρα διάμετρον, ήτοι 234 χιλιοστόμετρα πλέον 
τού τής "Γέρκης, τοϋ μεγαλείτέρου ύπάρχοντος τό γε 
νύν έχον τηλεσκοπίου τής ύφηλίου· Είδικώς διά τήν 
κατασκευήν τού μεγαλοπρεπούς τούτου Εργαλείου καί 
τών Εξαρτημάτων αύτοΰ έπεφορτίσθη ό είδημονέστερος 
κατασκευαστής τοιούτων έργαλείων κ· Γωτιέ (Gautier)· 
Τό τηλεσκόπιου θά φερη δύο φακούς, διαμέτρου, οί'ας 
άνεφέραμεν άνωθι, ^χρωματισμένους, τόν μέν ένα διά 
τάς φυσικός άκτίνας, καί προωρισμένον διά τήν άμε
σον παρατήρησιν, τόν δέ έτερον διά τάς χημικός άκτΐ- 
νας καί έπιφυλλασσόμενον διά τήν φωτογραφίαν. Ει
δικά άμάξια θά φέρωσι τά δύο ταΰτα περίφημα τεμά
χια καί δι’ αύτών θά καθίσταται δυνατή ή μεταφορά 
των κατά βούλησιν. Έν τή ’Εκθέσει τοΰ Βερολίνουεί- 
χεν έκτεθή φακός, ί 100 χιλιοστομέτρων, δστις δέν ένε- 
κατεάτάθη έτί, ό δέ τής τών Παρισίων ήδη θά εχη 150 
χιλιοστόμετρα Επί πλέον.

Ό καθρέπτης μετά τού ύποστηρίγματος καί τής 
συναρμογής τών τροχών, οΐτινες θά τώ διευκολύνουν 
τήν παραλλακτικήν κίνησίν του,'θά ζυγίζη I 4000 χι
λιόγραμμα, όλόκληρον δέ τό συσκεύασμα τοΰτο θά 

.συστρέφεται δι’ ώρολογοειδοΰς μηχανισμού, άνευ τής 
έλαχί ίτης ανωμάλου κινήσεως ή άνατιναγμόΰ.Ώσαύ · 
τως έν μέρος θά λούεται έν τω ύδραργύρω καί τρόχα
λοι άπολύτου γλιστρότητος θά έξασφαλίζωσι κίνησιν 
απεριορίστου κανονικότητας. ’Αλλά και τό κάτοπτρου 
αύτο θά εχη Επιφάνειαν Εντελώς Επίπεδον. Ή ύαλος - 
αΰτη, 2 μέτρων διαμέτρου καί 30 έκατοστομέτρων .πά
χους θά έχη βάρος 3,600 χιλιόγραμμων καί έσεται τό
σον λεία καί Επίπεδος ώστε νά μήν έχη ούδεμίαν τρα
χύτητα, έξόγκωσιν ήάνωμαλίαν έξικνοΰσαλ*τόχιλιο 
στόν τού χιλιοστομέτρου· Πρός έξακρίβωσίν καί έξέ- 
λεγξιν τών έλαττωμάτων τούτων ύπάρχουσι τά κατάλ- . 
ληλα μέσα.

Τά ύελοποιεια τοΰ Saint Gobain δέν ΑδυνήΟηάαι· 
νά κατασκευάσωσι τόν ύάλινον δίσκον’τοΰ κατόπτρου 
τούτου· ώς άπάιτοϋντα 200,000 φράγκα- διά προμή
θειαν τών άπαιτουμένων καί μή έγγυώμενα διά τήν 
Επιτυχίαν. Ούτως άνέλαβεν ό κ. Depsret έκ Jeumont, 
νά χύση τοιούτους μέχρις έντελοΰςικανοποιήσεως τών 
Εργολάβων. Δώδεκα δίσκοι έχύθησαν, έξ ών μόνον είς 
άνεγνωρίσθη ώς δυνατόν ό καλείτερος-

Οί φακοί θά έπεξεργασθώσι μετά τής αύτής φρον
τίδας ώς καί τό κάτοπτρου, μηχανικώς, διά τών κυρ
τών γλιστήρων, άντί τών Επίπεδων. Τά δέ έξοδα τής 
κατασκευής τών έργαλείων θ'άνέλθωσιν είς 1,400,000 
φράγκα.

'Αλλά είς τί θέλει χρησιμεύσει τό κολοσιαΐον τούτο 
τηλεσκόπιου μετά τήν λήξιν τάς Έκθέσεως ; Είναι 
άγνωστον τούτο είσέτι. Τό γε νΰν έχον προσδοκάται 
μόνον ή άπόλαι-σις τών Εστιακών εικόνων τής Σελή
νης καί τού Ήλιου, αιτινες θά έχωσιν 60 έκατοστά 
τοΰ μέτρου διάμετρον, μετά μεγεθύνσεως6000 καίηά- 
λίστα 10000 έν έξαιρετικαΐς περιπτώσεσιν. Φ.Π.

ΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟ ΚΗΛΙΔΛΝ ΤΟΓ ΗΛΙΟΥ 
ΠΡΟΣ ΕΠΙΓΕΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

Ώς γνωστόν, άλλοτε μέν ή Επιφάνεια τοΰ ήλιου 
είναι μεστή άκΛών και κηλίδων, άλλοτε δέ καθα- 
ρωτέρα. Οί αστρονόμοι, όρμώμενοι έκ τής διαφοράς 
ταύτης ζητούσε νά μάθω'σι ποιαν έπίδρασιν έχει έπί 
τής γης το ^αινόμινον τοΰτο

Τήν έξήγησι^ τοΰ προβλήματος τούτου αποπειράται 
νά δώση ό Γάλλος αστρονόμος Κάμιλλος Φλαμαριών 
κα\ κατά τάς τελευταίως παρ’ αύτοΰ γενομένας ανα
κοινώσεις είς τήν ’Αστρονομικήν 'Εταιρείαν τών Πα- 
ρισίων, παρατηρήσας δη έπι τεσσαράκοντα καί· εξ έτη 
σπουδαία αναλογία υπάρχει μεταξύ τών ηλιακών κη
λίδων καί τών θερμομετρικών ποικιλιών, βέβαιοί, 
δτι, όπόταν τά στίγματα είναι περισσότερα καί αύξά- 
νωσι. τό θερμόμετρον ύφοΰται, Ενώ δταν συμβαίνη τό 
αντίθετον, ή θερμοκρασία έλαττοΰται. ’Εκ τούτου επο
μένως άηοφαίνεται τά έξης δύο συμπεράσματα· Ιον 
δτι ΰφίσταται συσχέτισις μεταξύ τοΰ ήλιου και τών 
περιοδικών Επιγείων φαινομένων 2ον δτι ό ήλιος έξ~ 
αποστέλλει περίσσοτέραν θερμότητα είς τήν γην, καθ’ 
ήν Εποχήν έχει περισσότερα στίγματα, ή δτε εχη όλι- 
γώτερα. Τά ηλιακά στίγματα δέν άποτελοΰσιν άπό- 
οειξιν έλαττώσεως τής ήλιακής δυνάμεως, αλλά τού- 
ναντίον αύξησιν· Τό περιεργότερον δέ είναι, δτι ή άν- 
θησις, ή δφιξις τών περιστερών καί τών άηδόνων συμ
πίπτει ακριβώς πρός τήναύξησιν τών κηλίδων. Έν 
τελεί ό κ· Φλαμαριών νομίζει, δτι αί αναζητήσεις του 
τώ έπιτρέπουσι νά ΐσχυρισθή, δτι ό μέσος δρος. τής 
θερμότητος τών μηνών Μαρτίου καί’Απριλίου δεικνύει 
τήν θερμότητα, ήτις θά επικράτηση καθ’ολον τό έτος· 
Έάν έπικρατήση ψύχος κατά Μάρτιον καί ’Απρίλιον, 
δλον τό έτος θά ηναι ψυχρόν- έάν τούναντίον, οί δύο 

ούτοι μήνες ύπάρξωσι θερμοί, δλον τό έτος θά ήναι 
θερμόν.

Δέν νομίζει τις, δη ή παρατήρησις τού Φλαμαριώ- 
νος έπικυρούται κατά τό έτος τούτο; αφού εϊχομεν 
Μάρτιον καί ’Απρίλιον μάλλον φυχρόν καί τό .θέρος 
ύπήρξε δροσερώτατον ;

ΕΞΕΡΕΤΝΗΣΙΣ ΤΟΓ ΝΟΤΙΟΥ ΠΟΛΟΥ

.Ό νότιος πόλος είχε παραμεληθή, ένφ τούναντίον ό βό
ρειος πόλος εΐλκυε τούς έξερευνητάς.

Νΰν έκτος τοΰ άεροπόρου Άνδρέ χαι τής πρός βοήθειαν 
αύτοΰ άποστολής, τής διατελούσης ύπό τάς οδηγίας τοΰ 
Σουηδοΰ Στάδλιγκ, εύρίσκονται καθ’ οδόν πρός τόν βόρειον 
πόλον τέσσαρες ετεραι άποστολαί, ή τοΰ Σβέρδρουπ, άρ- 
χαίου συνοδοΰ τοΰ Νάνσεν, βαίνοντος διά τοΰ «Φράμ» πρός 
την Γροιλανδίαν, τοΰ Γερμανού Αέρνερ, -άναχωρήσαντος έκ 
Νορβηγίας, τοΰ Δανού Άνδρουώ, διευθυνομένου και τούτου 
πρός τήν ΓροΛανδίαν, καί τοϋ άμερικανοΰ Βέλμαν, διελθόν- 
τος έκ τής γής τοΰ Φραγκίσκου ’Ιωσήφ.

Τούναντίον πρός τόν νότιον πόλον, άπό τοΰ 1841, δτε δ 
άγγλος Ρώσση καί ό Αμερικανός Βίλκες μετά τοΰ Δυρβίλ 
άνεκάλυψαν γαίας τινάς, δέν έγένοντο καθ’ άπαν τα. διαρ- 
ρεΰσαν χρονικόν διάστημα παρά μόνον τέσσαρες ή πέντε με- 
μονωμέναι εξερευνήσεις, έξ ών ή σπουδαιότερα έγένετο διά 
τοΰ άγγλικοΰ άτμοπλοίου «Σάλεγκερ» κατά τό 1874.Άπό 
τοΰ παρελθόντος όμως έτους ήοχισε καί ό νότιος νά έλκύη 
έξερευνητάς. Βελγική αποστολή, έπιβ&σα τοΰ άτμοπλοίου 
«Βέλγιον» άνεχώρησε τό παρελθόν έτος ύπό τήν οδηγίαν 
τοΰ Γκέρλαχ, δπως Εξερεύνησή τούς πάγους τοΰ νοτίου πό
λου. Αλλά καί ή Γερμανία προετοιμάζει άνταρκτικήν άπο- 
στολήν ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ δόκτωρος Νεουμάνς.

Σπουδαιότερα όμως πρέπει νά θεωρηθή ή άγγλική άπο
στολή, ήτις άνεχώρησεν έκ Λονδίνου πρδ τεσσάρων εβδο
μάδων έν μέσφ γενικού ενθουσιασμού. Κυρίως είπεϊν, ή άπο
στολή είναι άγγλονοβηργιακή, διότι ό πρώτος εξερευνητής 
είναι ο νορβηγδς Βόρχβοεβιγκ, διότι τό πλοΐον είναι νορβη- 
γιακόν καί διότι κατέβαλε χρηματικόν τι ποσόν καί, ό βα- 

- σιλεύς τής Σουηδίας καί Νορβηγίας. Αλλά δέν παύει νά 
είναι άγγλική, διότι διωογανώθη έν Αγγλία, διότι τό μέγα 
μέρος τών δαπανών κατέβαλε γενναιόδωρος πλούσιος άγγλος, 
ό Γεώργιος Νέβνες, καταθέσας είκοσακισχιλίας λίρας, διότι 

• μέρος τοΰ προσωπικοΰ άποτελεΓται έξΆγγλων xal τό πλοΐον 
φέρει αγγλικήν σημαίαν καί άπεκληθη άγγλιστί «ό Νότιος 
Σταυρολ».

Ό άρχηγός τής αποστολής Βόρχρεβριγκ έγκατέλειψε 
νεότατος τήν Νορβηγίαν και έσπούδασε τάς φυσικάς έπι- 
στημας έν τω Κολλεγίφ τής Αυστραλίας, άγει δέ νΰν τό 
τριακοστόν τέταρτον έτος τής ηλικίας του. Τό 1895 έτα- 
ξείδευσε μέχρι του άκοωτηρίου Άδέρ. Έπανελθών δ’ έκτοΰ 
ταξειδίου τούτου μέ πλούσιας σημειώσεις και παρατηρήσεις 
είργάσθη πρός έξεύρεσιν τών πόρων μεγάλης εκδρομής πρός 
τόν νότιον πόλον και έξερευνησεως τής μυστηριώδους Αυ
στραλιανής ήπείρου.

Τήν άποστολήν άποτελοΰσιν, εκτός τοΰ Βόχρβρεβριγκ, 
τρεις νορβηγοί άξιωματικοί, είς Νορβηγός ιατρός, δύο ζωο
λόγοι, εις Άγγλος και είς Νορβηγός και δύο μετεωρολό- 
γαι, άμφότεροι Άγγλοι. Ό «Νότιος Σταυρός» φέρει έπί 
πλέον πολλά ελκυθρα καί εννενηκοντα κύνας, διότι άπεδεί- 
χθη, οτι είναι λίαν πολύτιμοι είς τάς πολικάς έκδρομάς. Ή 
άποστολή διευθύνεται νΰν κατ’ ευθείαν είς τήν Τασμανίαν, 
ίπου θέλει φθάσει μετά τρεις μήνας. Έκεΐθεν θά μεταβή 
είς τό Άκρωτηριον Άδέρ, έν τή γή Βικτωρίας, βπου θά 
άποβιβασθώσιν οί έξερευνηταί, τοΰ σκάφους έπανακάμπτον· 
τος εις Τασμανίαν. Έκ τής γής Βικτωρίας οί έξερευνηταί 
θά διευθυνθώσι πρός τον πόλον, άπόστασιν ύπολογιζομένην 

ύπό τοΰ Βόρχρεβριγκ είς διακόσια χιλιόμετρα. Μολονότι τδ 
διάστημα τούτο θ’ άπαιτήσή πολλούς μήνας, κατά τά λε- 
γόμενα τοΰ άρχηγοΰ τής άποστολής, έν τούτοις ελπίζει ου- 
τος, δτι θά δυνηθή νά έπανακάμψή είς Άδέρ πρδ τής ·έπι- 
σκήψεως τοΰ αύστραλιανοΟ χειμώνος.

Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ

■ Άπεβίωσε τήν 4 1)2 πρωινήν ώραν τής 17 Σεπτεμβρίου 
παρελθόντος μηνός.

Ήτο ίΐριγκηπισσα τής Έσσης Κασσέλ καί ώνομάζετο 
Λου'ίζα, Ι’ουϊλλελμίνα, Καρολίνα, Αύγουστίνα, ’Ιουλία.

Είχε γεννηθή έν Κοπεγχ_άγγ τή 7 Σεμπτεμβρίου 7817 
καί ήτο θυγάτηο τοΰ Ι'ουλλιέλμου Λαγγράβου τής Έσσης 
καί τής Λουίζης Καρλόττας, πριγκηπίσσης τής Δανίας.

Τή 26 Μαίου 1842 ύπανδρεύθη έν Κοπεγχάγη τόν Χρι-
1 στιανόν πρίγκηπα τοΰ Σχλέσβιγ καί κατόπιν Βασιλέα τής 

Δανίας Χριστιανόν Θ', άνελθόντα είς τόν θρόνον τή 15 
Νοεμβρίου 1863 καί διαδεχθέντα Φριδερϊκον τόν Ζ’, οστις 
έξελ έξατο αύτόν ώς διάδοχον έπι ζημία τών πριγκήπων 
τοΰ Αύνουστεμβούργου, άντιπροσώπων τοΰ άρρενος κλάδου.

ΙΙύτύχησε ν’ απόκτηση έζ τέκνα. Ιον Τόν Χριστιανόν, 
Φριδερΐκον, Γουλλιέλμον, Κάρολον, διάδοχον τής Δανίας, 

. γεννηθέντα έν Κοπεγχάγη τή 3 ’Ιουνίου 1843 νυμφευθέντα 
έν Στοκχόλμη τή 28 ‘Ιουλίου 1869 τήν Λουίζαν πριγκη- 
πισσαν τής Σουηδίας καί Νορβηγίας.

2ον Τήν πριγκηπισσαν Αλεξάνδραν, Καρολίναν, γεννη- 
θεΐσαν έν Κοπεγχάγη τή 1 Δεκεμβρίου 1844, ΰπανδρευθεΐ- 
σαν έν Βίνφαρ τή 10 Μαρτίου 1863 τόν διάδοχον τοΰ Άγ- 
γλικοΰ θρόνου πρίγκηπα τής Ούαλλίας.

3ον Τόν πρίγκηπα Χριστιανόν, Γουλλιέλμον, Γεώργιον, 
γεννηθέντα έν Κοπεγχάγη τή 23 Δεκεμβρίου 1845 καί 
άναγορευθέντα Βασιλέα τής 'Ελλάδος τή 6 Ιουνίου 1 863.

4ον Τήν πριγκήπισσαν Μαρίαν, Σοφίαν, Δάγμαρ, γεννη- 
θεΐσαν έν Κοπεγχάγη τή 26 Νοεμβρίου 1848, ύπανδρευ- 
θεΧσαν ύπό τό όνομα «Μαρία Φεδερόβυα» έν Πετρουπόλει 
τή 9 Νοεμβρίου 1866 τόν διάδοχον τής "Ρωσσίας καί μετά 
.ταΰτα Αύτοκράτορα Αλέξανδρον Γ', μητέρα δέ τοΰ τω· 
ρινοΰ Τσάρου.

5ον Τήν πριγκήπισσαν Τύραν,Αμαλίαν, Καρολίναν, γεν- 
νηθεϊσαν έν Κοπεγχάγη τή 29 Σεπτεμβρίου 1853, ύπαν- 
δρευθείσαν δ’ αυτόθι τή 21 Δεκεμβρίου 1878 τδν Δοΰκα 
τής Κουαβερλάνδης.

6ον Τόν πρίγκηπα Βαλδεμάρ, γεννηθέντα έν Βέρνστορφ 
τή 27 ’Οκτωβρίου 1858, νυμφευθέντα τή 22 Όκτωβρίου 
1885 τήν Μαρίαν πριγκήπισσαν τής ’Ορλεάνης, θυγατέρα 
τοΰ δουκός τοΰ Chartres-

Παρά τήν πολυσέβαστον σορόν τής βασιλίσσης Λουίζης, 
σύζυγος φιλόστοργος, τέκνα προσφιλή καί πληθύς έγγόνων 
συνωθοΟντο,οπως τό ύστατον άσπασθώσι τήν γλυκεϊαν μάμ- 
μην, μητέρα, σύμβιον, ή οποία έπί γενεάς διά τούς μέν, 
έπί μακοάν σειράν ετών διά τούς άλλους, ύπήρξεν ό ήλιος 
τής άγάπης καί τής χαράς, τό κέντρον, έξ ού έξεπορεύοντο 
αί άκτΐνες τής στοργής και τής ευτυχίας, ήτις έπλημμύρει 
τόν Βασιλικόν Οίκον τής Δανίας καί τούς ισχυρούς, ευθα
λείς καί άκμαίους κλάδους αύτοΰ,

Ό Οίκος οδτος έπί δεκάδας ετών υπήρξε τδ εντευκτη
ρίου μοναρχών καί ήγεμόνων, καταλιμπανόντων πρός στιγ
μήν τάς κυβερνητικάς μέριμνας καί άναπαυόντων τόν κάμα
τον αυτών έν τή άπερίττιρ στοργή τής. άπαραμιλλου εκεί
νης μητρδς, ήτις έπέλυε πολλάκις τά δυσλυτότερα τών ζη
τημάτων καί συνεβ-βαζε τά διεστώτα διά τής άκαταμα- 
χήτου γοητείας, ήν έξήσκει έπί πάντων τών τέκνων, γαμ
βρών καί έγγόνων αύτής. Καί ήσαν τά τέκνα ταΰτα τάδε· 
ό Διάδοχος τής Δανίας, ή Επίδοξος Βασίλισσα τής ’Αγ
γλίας, ή νΰν Αύτοκράτειρα μήτηρ τής Ρωσσίας καί ό Βασι-
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Ύπάρχουσι στιγμαί ε’ν τώ βίφ, 
καθ’ άς ό άνθρωπος τοσοΰτον πλήτ
τεται υπό τής ειμαρμένης, τής τύ
χης, τής φύσεως, τοΰ άδηλου καί 
αινιγματώδους δΓ αύτόν προορισμού 
του. ώστετή αληθείς, σταματφ πρό 
τοΰ άκαταβλήτου καί σκέπτεται τί 
όφείλει νά πράξγι άπέναντι άνεπαυ- 
νορθώτου καί άδικου άπωλείας. Καί 

ή στιγμή αυτή είνε ή ώρα τής καταστροφής! τοΰ θανάτου 
πεφιλημένου δντος, τοΰ άπροσδοκήυου άποχωρισμοϋ τέκνου, 
διά τό μέλλον καί τήν ευτυχίαν τοΰ οποίου, ό γονευς θυ
σιάζει τά πάντα. Σκληρά ειμαρμένη ! ή μάλλον άδυσώπητε. 
Δημιουργέ ! δέν θά μάς δηλώσγς τέλος τόν σκοπόν, δι’ ον 
τοσοΰτον άπηνώς πλήττεις τάς καρδίας μας; Πρός τί φέρειν 
ήμάς καί τά άθώα ταΟτα πλάσματα ένταΰθα, έν μέσφ το- 
σούτων κινδύνων καί άκάνθών καί μετ’ όλίγον τοσοΰτον 
σκληρώς καί άπηνώς τά άφαρπάζγς έκ τής άγκάλης μας; 
Τί σοί πταίουν ταΰτα ,· διατί τά ύστερε?; τοΰ γελόεντος 
κόσμου, μετά τών τοσοΰτον άπατηλών γοήτρων καί ύπο- 
σχέσεών του, αίτινες τοσοΰτον χαριέντως προσμειδιώσιν αύ- 
τοΓς, άφ’ ου πέπρωται, σκοπεύεις καί προτίθεσαι, μετ’ δλί- 
γου χρόνου πάροδον, άκριδώς, ότε άρχίζουν νά βλέπουν καί. 
χαίρονται τόν κόσμον σου, νά τά θανάτωσης, έξουδενίσ^ς 
και οίκτρώς, μά οίκτρότατα να τά διαμελίσγς; Μά διατί ; 
όμίλει λοιπόν, ώ άόρατέ[καί πανίσχυρε Δημιουργέ !

’Αλλά σιωπάς, είσαι βωβός έντελώς, ώς νά μήν ύπήρχες, 
ώς νά μή θέλης νά μάς άνακοινώσρς τό μέλλον, τόν σκοπόν, 
τό άόρατον. ‘Οποίον μαρτύριον μυστικισμοΰ ! άλλα τότε 
είπε το τουλάχιστον είς τό δυστυχές, άτυχον καί άμοιρον 
αυτό πλάσμα, διά νά μή τυραννήται είς τήν ώραν τοΰ θα
νάτου του καί τοΰ άποχωρισμοϋ του.

'Η τάλαινα Διονυσία Σακκά, ένδεκαετής τήν ηλικίαν, 
άπέθανεν έν Πάτραις τή 2α ’Ιουνίου παρελθόντος, προσβλη- 
θεϊσα αίφνιδίως έκ διψθερίτιδος. Ήτο τύπος άκρας εύ· 
σπλαγχνίας καί ελεημοσύνης, θρήσκος είς ύπέρτατον βαθ
μόν, έπιμελεστάτη ·είς τά μαθήματά της. εύφυεστά-rn είς 
τάς συναναστροφάς καί άπαντήσεις της, καί τό άγλάϊσμα 
τών γονέων καί γνωρίμων της. Είχε δέ καρδίαν άγαθωτά- 
την καί καλλονήν έκτακτον. Καί ο επίγειος αύτος άγγελος 
αίφνιδίως έζηφανίσθη άπό του κόσμου τούτου, έφυγε, άπεπτη.

Ποΰ δέ μετέδη ;
"Αν έρωτήσητε τόν κόσμον καί ή πείρα τοΰ κόσμου δέν 

«πατάται, θά σάς άπαντήση πεποιθότως ;
«Ήτον άγγελος και άπήλθεν είς τόν ούρανόν !β

Φ. Π.

Ο ΦΟΝ ΕΎΣ
(Μονόλογος έν φυλακή)

λεύς τών ‘Ελλήνων Γεώργιος, ό προλαβών τδν πατέρα είς 
τόν θρόνον, δστις έσχε τήνΆγκάρδιον παραμυθίαν νά νοση
λεύσει τήν φιλόστοργου μητέρα κατά τάς τελευταίας αύτής 
ήμέρας και νά κλείση τού; οφθαλμούς αύτής.

Ένεκα τών «διαρρηκτών δεσμών, τών συνδεόντων ημάς

μετά τοΰ Σεπτοΰ γόνου τής Δανικής Δυναστείας σπένδομεν 
ο! Έλληνες ’δάκρυ βαθείας θλίψεως έπί τής γεραράς σοροΰ 
’Εκείνης, ήτις ''δέν ήτο μόνον ή μήτηρ τοΰ Βασιλέως τής 
Ελλάδος, αλλά καί ή ειλικρινέστερα, τρυφερότερα και άλη- 
θεστερα φίλη τής χώρας ταύτης καί τών λαών, αύτής.

— "Οχι!... δέν είμαι άξιος οίκτου !... είμαι είς άθλιος!., 
και ή οργή τοΰ οίιρανοϋ, έστω όμοία πρός τήν τών ανθρώ
πων !... τό αιώνιον πεπρωμένον μου, έστω ό αδης καί τά 
όργια τών καταδεδικασμένων, έστωσαν τό έλεος τής -ψυχής 
μου... (είτα μετά λύπης). Άλλ’ όχι, είμαι είς δυστυχής!!.. 
*□! κατηοαμένη ή στιγμή, καθ’ ήν άφέθην νά καταληφθώ 
ΰπό τής μυταράς απληστίας τοΰ χρυσοί !... Κεραυνός αν μέ 
έπληττε τήν στιγμήν εκείνην, θ’ άπεδείκνυεν, ότι ό θεός δέν 
άνέχεται μυσαρα εγκλήματα, διαπραττόμενα ήμέρφ τή ήμέ· 
ρφ, άπό στιγμής είς στιγμήν έπί τοΰ θεάτρου τούτου τών ανο- 
σιουργιων, δπερ καλείται γή !... Φευ ! τήν ήμέραν έκείνην, 
τήν στιγμήν έκείνην τήν έχω πάντοτε, πάντοτε εμπρός μου 
καί ουδέποτε θά δυνηθή νά έξαλειφθή έκ τή; μνήμης μου, 

έως ου ή διαβιβρώσκουσά με τύψις, ή αδιάλειπτος, δέν μέ 
καταναλώσει, καταστρέψει, μέχρι τελευταίου μυχοΰ, μέχρι 
τελευταίας πνοής !.;. (παΰσις). Διατί μοί έπηλθεν ή θλιβερά 
εκείνη σκέψις! ; διότι δέν ήθέλησα πλέον νά έογάζωμαι, μετά 
τήν ήμέραν έκείνην, καθ’ ήν ό προϊστάμενος μϊ έκάλεσε, λό
γων «’Αντώνιε ; ένεκα τών όσημέραι αύξανΟμένων φόρων, 
δέν δύναμαι πλέον νά σοί δίδω τόν ήμερήσιον εκείνον μι
σθόν, δν μέχρι σήμερον έλάμβανες !... εάν θέλ^ς νά μείνης 
εις τήν έργασίαν μου, αναγκάζομαι νά σοί ελαττώσω τον μι
σθόν κατά πεντήκοντα λεπτά!» Εις τάς λέξεις αύτάς, ήσθάν- 
θην ν’ άνάπτη τό αίμά μου, καί έάν τήν στιγμήν έ»είνην ή 
σκέψις τών δυστυχών τέκνων μου _ δέν είχεν άναχαιτήσει τήν 
διάνοιαν μου, ήθελον ενεργήσει, έν άκαρεί, έκεί'Ό όπερ μετά 
δύο ήμέρας διέπραξα !... (βοαΧειχ παΰσις). ’Εκείνην τήν έσπέ · 
ραν άφοΰ έτελείωσέν ή εργασία, μετέβην εις τήν πενιχράν μου 
οικίαν, παραπαίων, ώσει μέθυσος !... ’Εσκεπτόμην μετ’ αδιά
λειπτου αγωνίας τάς φοβερά; λέξεις, άς ό προϊστάμενος μοί 
είπε σχεδόν μετ’ αδιαφορίας!·.., (ζωπυρούμενος) είς εργάτης 
δστις εργάζεται δεκατέσσαρας ώρας καθ’εκάστην, έργασίαν 
έπιπόνως σκληράν, καταντών νά λαμβάνη, ένίοτε, δύο φράγκα 
τήν ήμέραν, έρχεται, ένοχλών α^τόν, αταράχως, νά τφ αφαί
ρεση άπό τόν γλίσχρον καί ευτελή εκείνον μισθόν πεντήκοντα 
εκατοστά !... ’Αλλά τί... τί να κάμη τίξ } πως νά δυνηθή τις 
νά διατηρή-ση φιλάσθενου γυναίκα μέ πέντε τρυφερά πλάσμα
τα !... καί έπί πλέον, ήμείς αύτοί, οί όποιοι ένεκα τών πολ
λών καί συνεχών καρτεριών, έξαντλοΰντες τάς δυνάμεις μας, 
μίαν ήμ.έραν περισσότερον τής άλλης ;!,.. ·

Φεΰ-! τής εσπέρας εκείνης, καθ’ ήν, ένφ έβάδιζον πρός τήν 
οί»ίαν, εκλαιον. έκλαιον έξ άλγους, σκεπτόμενος τήν δύσμοι
ρου σύζυγόν μου, τήν ταλαίπωρου γενεάν μου !·.. (βραβεία 
παΰσις). Προτού είσέλθω, έσπόγγισα τά δάκρυα εκείνα, επει- 
ράθην νά πλάσσω έν μειδίαμα, οπερ δέν ηδύνατο νά έμφανι- 
σθή ε’ις τό έξησθενημένον μου πρόσωπον !... Τά τέκνα μου, 
κ>τά τό σύνηθες, μέ ύπεδέχθησαν χαρίεντα, πολιορκοΰντά με 
δι’ αθώων ερωτήσεων !... Είχον δίκαιον I... μετχ δύο ήμέρας 
ήτο ή πρώτη τοΰ έτους, καί εγώ έπρεπε νά ετοιμάσω κανέν 
δώρον διά τά άθώα αύτά θύματα!... Καί τό δώρον, μέ το 
παραπάνω, καλώς τό προητοίμαζον !... ’Αλλά... έν δώρον δυ
σάρεστου !... δπερ ήθελε καταρρίψει έν τή βαρυθυμίφ, έν τφ 
πένθει τήν δύσμοιρον οίκογένειάν μου 1!

Τήν νύκτα δέν ήδυνήθην νά κλείσω δμμα ! Τήν πρωίαν 
ήγέρθην- έξήλθον τής οικίας μέ τό πρόσωπον φρικαλέως μαι- 
νόμενον, αλλά δέν διηθύ/θην εις τό έργοστάσιον (πάντοτε πε
ρισσότερον άναζωπυρούμενος). Δεν ήτο ανάγκη νά καταναλί- 
σχω τήν ζωήν υ.ου, όπως διατηρώ τά τέκνα μου I έντός ολί
γου ό πλούτος θα έβασίλευεν έν τή οίκίφ μου !... ή ένδεια 
έμελλε νά έςαλειφθή!... θά έγενόμην πλούσιος!... πλού
σιος!... πλούσιος!!... "Ω τής μοιραία; αυταπάτης!... (βρα
χεία παΰλα). Περ.ιεφερόμην καθ’ ολην τήν ήμέραν έν τή πο- 
λει ώσεί απεργός !.., ‘Η εσπέρα είχεν αρχίσει νά έξάπλόνη 
τούς μελανού; αύτής πέπλους, καί εγώ διηυθυνόμην μηχανι
κώς πρός τό έργοστάσιον, ένθα είχον έργασθή μέχρι τής προ
τεραίας, έπί εικοσαετίαν, φθείρφν τήν υγείαν, καί ένθα πολ- 
λάκες είχον βασανισθή ύπό δυσαρέστων συναισθήσεων!... 
Είναι βέβαιον, ότι τό έργοστάσιον εκείνο μοί είχε δώσει τα 
πρός τό ζην καθ’ δλον αυτό τό διάστημα· ούδέποτε δμως άν- 
τήμοιψε τό δίκαιον τών σκληρών ρ.6γθων μου !... Και ήτο 
ανάγκη νά σιωπήσω I... έπρεπε νά υπομείνω !... Τά τέκνα ει- 
χον ανάγκην άρτου... ή μήτηρ βοήθειας !... Καί εγώ ημην 
ό μόνος, μόνος... δστις ήδυνάμην νά κερδίσω τήν πενιχράν 
αύτών διατροφήν τήν καθαράν έκείνην διατροφήν, τήν αναγ- 
καίαν διά τήν ζωήν Άλλ’ άφ’ οτου έγήρασα μοί άνέθετον 
τάς χυδαιοτέρας εργασίας νά εκτελώ είς τό έργοστάσιον 1... 
Έκοατούμην έπί μακρότερον |... ένφ οί βραχίονες οίίτοι, κα-' 
ταφλογισμένοι ύπό τοΰ πυρός τή; εστίας... έπί εικοσαετίαν 
πεοίπου είχον δώσει κίνησιν είς πλείονας τών,χιλίων μηχα
νών!... οί βραχίονες ουτοι, οί όποιοι έπι μακρόν χρόνον, 
μετ’ αδιάλειπτου δυνάμιως έτυπτον τό σφυρίον έπί του άπα- 
στράπτοντος άκμονος!!... (ήσυχώτερό;)· Ήδη, επειδή τά ετη 
ήλάττωσαν τήν ανδρικήν μου ρώμην, δέν ήμην πλέον ό ’Αν
τώνιος τής άλλοτε; ό ακούραστος έργάτης 1 ήμην είς άχρη
στος’ άφοΰ κατέστησα πλείονας τών δέκα μαθητών ομοιους 
σχεδόν τήν εμπειρίαν μέ έμέ !-.. (μετ’ ειρωνείας). ‘Η ανθρώ
πινη κοινωνία είναι πάντοτε, πάντοτε τοιαύτη !.... "Οταν πρό
σωπον ή κτήνος κ,ατηνάλωσεν υγείαν, εύρωστίαν, νεότητα διά
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vi ύπηρετήσ^ τδν ίδιον αύτόν κύριον προσεκτικώς. ούτος θά 
ανταμείψω, καταδικάζων τδ μΐν κτήνος να έκδαρή εν τφ σφκ- 
γείφ, τδν δέ άνθρωπον νά άποθάνη εις τινα πένθιμον γωνίαν 
τοΰ νοοοκομείου, πολλάκις μεταξύ τών γυμνών τειχών φυλα
κής τινός I... ’A I είναι πολύ, πολύ αληθές !

Έσήαάινον αί δέκα τής εσπέρας, δταν έγώ εκτυπησα τήν 
θύραν τής οικίας του κυρίου I . . . είπον, δτι «ΐχομεν τήν 
παραμονήν .τής πρωτοχρονιάς· τδ δέ εσπέρας έκεΐνο εγνώρι- 
ζον καλώς.οτι έγένετο ό προϋπολογισμός τοϋ ταμείου καί εγώ 
έπρεπε νά ήμαι παρών,διά νά καθαρίσω καλλίτερου τούς λο 
γαριασμούς 1 . . Ό προϊστάμενός μου. βλέπων με τήν ώραν 
ειείνην, ένφ τήν ήμέραν δέν είχον Εμφανισθή είς τό έργο- 
στάσιον, μέ ήρώτησεν ολίγον σκαιώς, τί είχον γείνει; 1 . . , 
έγώ άπήντησα, μέ φωνήν πνιγμένην, δτι ήμην αδιάθετος, 
ότι, σχεδόν, υ.ετά βίας είχον πορευθή ίκεϊ τδ εσπέρας έκεΐνο!. 
Έφάνη δτι Επίοτευεν !. . . Είσήλθομεν εις τδ ιδιαίτερον αυ
τού σπουδαστηρίου, δπου εΰρίσκετο ήδη ό διουθυντής τοΰ 
Εργοστασίου καί ό αρχιεργάτης!.. . (άναπνέων θλιβερώς)- 
Ή έξετασις τών λογαριασμών διήρ«εσεν έπί μίαν ώραν! . _. 
είς δλας τάς περιεστραμμένας ερωτήσεις, άς μοί εκαμον, 
άπήντωυ άορίστωζ I . . . Μία παράξενος πρόσκλησις είχε κυ
ριεύσει τον νοΰν μου ! . . . Τά σεβαστά έκεΐνα ποσά, ατινα 
ήκουον απαγγελλόμενα καί τά όποια έβλεπον στιβαζόμενα, 
μηχανικώς, έπί τοϋ χάρτου, παρέλυον τδν νοΰν μου ! . . . μέ 
καθίστανον μωρόν 1 . . . πλείονα τοΰ ένδς εκατομμυρίου ήσαν 
σημειωμένα δι’ αριθμών έπί τοΰ έναποτιθεμένου εκείνου χάρ
του, έπί' τής τραπέζης, δύο βήματα μακράν μου ! . . . Ένώ 
έγώ άνευ οβολού, νήστις άπό πρωίας, άνεμενόμην έν τή οΐ 
κία μέ τδν συνήθη Επιούσιου άρτον, δστις έδει νά καταλυσγ, 
τήν νηστείαν τής άσθενοϋς συζύγου μου καί τών πέντε μω 
ρών εκείνων πλασμάτων ! . . . Είς τήν σκέψιν έκείνην, ήσθα- 
νόμην τδ αίμα μου θερμαινόμενον, τούς κροτάφους μου πλητ 
τομένους! Έάν τδ Εν άριθμοΐς εκείνο χρήμα, εΰρίσκετο εκεί, 
εΐς νομίσματα μετρητά, πραγματικόν,έμά.τευον οτι δέν ήθε- 
λον βραδύνει έπί μίαν στιγμήν νά τό οίκειοποιηθώ επί θυ· 
σίφ τής ζωής δλων εκείνων, οίτινες θά έπενέβαινον εΐς τήν 

. πράξιν μου! (κατηφής). Ή κεφαλή μου εφλογίζττο !. πυκνόν 
ερυθρόν νέφος εβ/.επον πρό τών οφθαλμών μου I Άλλ,ά τήν 
στιγμήν έκείνην ή φωνή τοΰ προϊσταμένου μέ έξήγειρε, λέ 
γουσά μοι, δτι δέν μέ είχεν άνάγκην δι’ έκεΐνο τδ εσπέρας· 
καινά έπιστρέψω εΐς τήν οικίαν! Τότε έξήλθον κλονούμε'νος 
άπ’ εκείνον τδν θάλαμον, χωρίς καν νά χαιρετήσω ! . . . δέν 
κατέβην δμως έν τή όδφ I . . · εκρύβην όπισθεν μιας γωνίας 
τοϋ σπουδαστηρίου Εκείνου’ χωρίς νά γνωρίζω τΛράττω !... 
(μικρά, παύλα) Έκειθεν μετά τινας στιγμάς ήκουσα ν’ άπο 
πέμπη καί τδν πρωτεργάτην, οστις χαιρετήσας Εξήλθεν. Έ φ 
δέ διήρχετο τόν σκοτεινόν διάδρομον,ήγγισε τά «νδύματά μου’ 
έκράτησα τήν αναπνοήν μου, ίνα μή μέ άνακαλύψη I Τόν 
ήκουσα κατερχόμενον έν τή όδφ καί νά κλειδόν^ μετά δυ 
νάμεως τήν Εξώθυραν ! (μετά χαμηλής φωνής) "Ηκουον ζωο- 
γονουμένην τήν συνδιάλεξιν τοΰ προϊσταμένου μετά τοϋ δι- 
ευθυντοδ I Αί λέξεις έφθανον είς τά ώτα μου ευκρινείς I Εν 
άκαρεΐ άνεσκίρτησα καί μικρού δεϊν νά Εκβάλω κραυγήν αγαλ
λιάσεων, είς τδ άκουσμα τοΰ προϊσταμένου, δστις έλεγε μέ 
φωνήν βραχεΐαν : «Αύριον πρέπει ν’ άποθηκεύσωμεν είς τήν 
τράπεζαν του κ. Μπενιέ, τάς τριακοσίας χιλιάδας φράγκα, τά 
όποια εΐνε ε’ις τδ χρηματοκιβώτιον». Ήσθάνθην ν’ άνακου- 
φίζωμαι έκ του βάρους, ώσεί νά είχον μεταφερθή είς αιθέ
ριους τόπους ! . . . Δέν Εφοβουμην πλέον τήν πενίαν ! . .
Έκεΐνο τδ χρήμα έπρεπε νά γίν$ ίδιχόν μου, ίδικόν μου !... 
τίνιτρόπφ δμως ;, . δέν έγνώριζον I . .. Έν τούτοις έπρεπε
ν’ άνήκ^ είς Εμέ πρό τής χαραγής! .. . Εΐς τδ σημεΐον έκεΐνο 
ή ανυπομονησία μου έφθασεν εΐς τδ κατακόρρυφον, τά ώτα 
μου έβόμβουν, τά ένστικτα τής κακίας έπλεκον καταχθονίους 
σκοπούς είς τδν άναίσθητον εγκέφαλόν μου ! . . . Τδ πάν άνέ- 
λαμπε γύρω μουΐ... δέν έβλεπον ή χρυσόν, χρυσόν, χρυ
σόν!... Ναί, μά τδν Θεόν, έδίψων χρυσού, καί ή δί^α μου 
ήτο ισχυρά !... (βραχεία παύλα) Έκειθεν μετ' ολίγον, ήκουσα 
ότι οί δύο αυτοί άνθοωποι ήσαν Ετοιμοι ν’ άποσυρθώσι. Τότε 
είσήλθον μετά προφυλάξεως είς τδν πρώτον θάλαμον, πλη
σίον Εκείνου, δπου ούτοι εύρίσκοντο καί Εκρύβην όπισθεν 
ένδς Επίπλου!... οί'δύο αύτοί άνθρωποι διήλθον, κλείσαντες 
διά "διπλής στροφής τήν θύραν τοΰ σπουδαστηρίου, είτα εχεί- 
νην, εν τή όποίφ εύρισκόμην έγώ κρυμμένος· τοιουτοτρόπως, 
ώστε έμενον αιχμάλωτος! Άλλά δέν Ετρόμαζον διά τοΰτο ! 
επρόσμενα σχεδόν ήμίσειαν ώραν, διά νά ήμαι βέβαιος δτι 

.δέν υπήρχε τίποτε, τδ όποιον, /ά φοβούμαι. Άιοοδ παρήλθο.ν 
αι στιγμαί έκεΐναι, Εξέβαλον Εκ τοϋ θυλακίου μου - δεσμίδα 
«λειδίων, ατινα εχρησίμευον νά κλειδόνω τά εργαλεία τοΰ 
εργοστασίου, τδ όποιον έργον ήτο ανατεθειμένου εΐς εμέ· καί . 
επλησίασα ύποπτος πρδς τήν επιθυμητήν θύραν ! Έδοκίμασα 
τδ ένα κλειδίον καί κατόπιν τδ Ιτεοον, άλλά κανέν δέν εστρέ- 
φετο εΐς-.δ κλεΐθρον· έφριττον έξ οργής, οτε μία ιδέα μοί 
έπήλθε, μία σκέψις ! έψαυσα τό κλεΐθρον άν ήτο προβηρμο- 
σμένον δι' ελίκων καί, τφ ότι, ήτο < Έξέβαλ.ον τήν μακράν 
καταχανιλκήν μου μάχαίραν, άποπειρόμε/οςν’άποσπάσω τούς 
έλικας καί τδ κατόρθωσα, μετ' ού σμικράς δυσκολίας. Ή 
θύρα ενέβωκεν άνευ άντιστάσεως καί είσέδυσα είς τό σπουδα- 
στήριον. Έζήτησα Εν μέσφ τοϋ σκότους νά διευθυνθώ διά νά 
ευρώ τδ μέρος, ένθα εΰρίσκετο τοποθετημένον τδ χρηματοκι- 
βώτιον ! Έπροχώρησα κλονούμενος εν τφ κενφ. Τέλος, μετ’ 
ολίγον, αί χείρες μου επί τής κινητής Εκείνης λάρνακος, τής 
εναποτεθειμένης εΐς τδν τοίχον 1 ή αδημονία μου έπαυσε ! 
Εξέβαλον πνοήν άνακουφίσεως ! (μέ φωνήν πνιγμένην) Εγνώ- 
ριζον λίαν καλώς τά κλείθρα τών θησαυροφυλακείων Εκείνων, 
άλλά καίτοι ούδεΐς μηχανισμό; μοί ήτο άγνωστος, ούχ ήτ- 
τον όμως έδηξα τάς χεΐρας μου μέχρις αίματος, άναλογιζό- 
μένος ότι δέν εΐχον τό κυριώτερον κλειδίον 1

Ημην σχεδόν άποτεθαρρημένος! έφερον τήν χείρά μου 
ορμεμφύτως έπί τοϋ στομίου τοΰ κλείθρου... (ζωπυρούμενοςΐ 
"Ω !... άγαλλίάσις !... το κλειδίον ήτο είς την θέοιν του, είχε 
λησμ,ονηβή η εγκατχλειφθή χωρίς καμμίαν υποψίαν ! «νόμι- 
ζον δτι ήθελον παραφρονήσει (... είχον σωθή !... (μετ' αδη
μονίας). "Ηδη τδ πρώτον, τδ τρίτον, τδ πίμπτον μυστικόν 
Ενέδωκεν είς τάς σπασμωδικάς πιέσεις τών δακτύλων μου... 
ανοίγεται επί τέλους ή άνεξάντλητος εκείνη φάραγξ τοϋ χρυ
σού !... λαμβάνω... κλέπτω... τά θυλάκιά μου έπληρώθησαν 
ηδη ! Μοί εφαίνετο δτι ήμην ό εύνοηθείς παράσιτος του χρυ- 
σοϋ, τοϋ απολωλότος είς τά ζόφη '... .Μία πνιγηρά αναφώνη
σες εξήρχετο τοΰ στήθους μου. — Είμαι πλούσιος '... πλού
σιος!.... «Άπχτάσαι ταλαίπωρε "...» Οΐμοι'... Τί βλέπω'..· 
Μία λάμψις χύνεται Εν τφ θαλάμφ '... Ό προϊστάμενος, πε- 
λιδνος τό πρόσωπόν, ίστατο επί τής ούδοϋ τής θΰρας, κρατών 
διά μ.έν τής άριστεράς ανηυ.μένον κηρίον, διά δέ τής έτέρας 
εσκοπευεν Εναντίον μου διά τοΰ στομίου ένδς περιστρόφου!.,. 
Ημην χαμένος '... Τότε (μετά δυνάμεως) ώρμησα επ’ αυ

τού- καί πριν ή δυνηθή νά πυροβόλησή, ή μάχαιαά μου τφ 
είχε δια...μελή.,·σει τήν καρδιάν''... (άνατριχιάζων) Πίδαξ 
αίματος περιέρραινε τό πρόσωπόν μου1... 'Οπισθοδρόμησα 
τρομαγμένος, ζητών σωτηρίαν δι άτής φυγής'... πο/ύ αργά .. 
Μόλις εκαμον ολίγα βήματα ήσθάνθην νά συλλαμβάνωμαι ύπδ 
πολλών στιβαοών βραχιόνων'... Ήθελον ν’ αμυνθώ, άλλά 
τήν μάχαιραν εΐχον ληβμονήσοι Επί τοϋ σώματος τοΰ θύμα
τος !... Έμαινόμην έχ τής οργής !.., Ήσθμαινον ώς ό βοΰς... 
αλλά μάταιοι προσπάθειαι!.,. Εντός ολίγων'λεπτών ένεφανί- 
σθη περιπολία φυλάκων ! οί σφυγμοί μου έδεσμεύθήσαν διά 
τών χειροπέδων... και μέ ώδήγησαν εδώ.

Τδ δεσμωτηρίου μέ προσμένει! (ήρεμος). Άλλά δέν θά 
είναι ποτέ ικανόν νά τιμωρήσητήν μανιώδη θηριωδίαν μου !.. 
(γονυκλινής). Σύζυγέ μου, μή μέ καταράσαι, άν προώρως σοί 
Επροκάλεσα τδν θάνατον!... Συγχώρησήν με ούρανόθεν, ένθα 
βεβαίως,άπέπτης !.,. Άλλά μή δέου δι’ εμέ, δέν είμαι άξιος!,. 
Δέου μόνον διά τά τέκνα μας, ατινα ή χοινή ελεημοσύνη θά 
ερριψεν είςτι όρφανοτροφεΐον ! Μόνον δι’ αυτά δέου!... Ήδυ- 
νάμην νά σέ ευρώ προπορευομένην, αύτοκτονών! άλλά δέν 
θέλω νά γείνω αγενής!... θέλω νά ύποφέρω, δπως Εξαλείψω 
τδ Ανοσιούργημά μου μέχρι τελευταίας πνοής τής ζωής μου!!· 
όμως δέν θά Επιζήσω σοΰ πολύ !... Αισθάνομαι τήν ζωήν μου 
σβυνομένην βαθμηδόν I Έ τύψις μέ καταβιβ^ώσκει!!.. έχω 
πάντοτε εμπρός μου τδ τρομακτικόν ^ράσμα, οπερ μοί κραυ
γάζει... «Άπόθανε επικατάρατε ! σύ οστις χατέρριψας εΐς τήν 
καταισχύνην τά τέκνα σου!!...» (μετά τρόμου) Άπόθανε | ... 
καί εσο κατηοαμένος ... Κατηραμένος II... έκατοντάκις κα 
τηραμένος''... (πίπτει ύπό τδ βάρος επί τής άχυροστρωμνής).

(Καταβιβάζεται ή αύλαία).

(Μετάφρασις) Δήμος Γλοεΰκος
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Τό βυρίζον δένδρου.

Τό δένδρον τοΰιο εύρίσκεται Εν τή Δυτική Ννυβίφ, λεγό
μενον υπό τών Εντοπίων τσοψάο, εζ ού παράγεται το Ελα
στικόν κόμμι Σενναάρ. Κατά τδν καθηγητήν Σχβεϊνφούρθ, 
όταν όάνεμοςπνέρ Χιά.μέσου τών κλάδων του,ήχος τιςά’ά- 
λογος πρδς τόν του αύλοΰ εκπέμπετ’αι Εξ αύτοϋ. Λύτολεξεΐ 
Χέ λέγει τά εξής *:  «Αί μουσικαί αυται ιδιότητες, εκπλη- 
κτικαι άλλως τε, ώς προερχόμεναι εκ δένδρων καί δή παρα
γωγικού κόμμεος, οφείλονται εΐς τάς άκάνθας, αΐτινες περι- 
κυκλοΟσι τούς κλάδους καί τών οποίων ή βάσις είναι διά
τρητος ύπδ ειδικών μικοών Εντόμων, ατινα, ..όπως εκμυζή- 
σωσι τδν χυμό/ του κόυ.νεος, μεταβάλλουσιν ούτως άπάσαι 
τάς άκάνθας είς μικρούς αυλούς. »

Τδ περίφημον τοΰτο τθθΜρ είναι ή κοινώς ενταύθα λε 
γομενη ακακία.

Τοτορεκή Φελλύρα.
Ή περίφημος αΦιλλύρά του Μυράτου» ήτις άπδ τό 1813 

Εθεωρεΐτο ώς Εν τών περιέργων Αντικειμένων τοΰ πεδίου τής 
μάχης τής Λειψίας, κατεβλήθη Εσχάτως ύπό σφοδρότατης 
θυέλλης. 1

Ή Φιλλύρα αυτή,, ήτις εΰρίσκετο Επί τίνος ΰψώματος, 
είχε χρησιμοποιηθή ύπδ τοΰ Μυράτου, ώς σκοπευτήριον ση- 
μεϊον κατά τήν πρωίαν τής 14 ’Οκτωβρίου, πριν ή ό Αρχη
γός τοΰ γαλλικοΰ ίππικοΰ αυτοπροσώπως όδηγηση τοΰτο είς 
τήν μάχην. Ή δέ πάράδοσις Αναφέρει μάλιστα, ότι καί ό 
Ναπολέων είχε τοποθετηθώ ύπό τήν φιλλύραν ταύτην, Ακο
λουθών τήν πρόοδον τώς μάχης. Ή φιλλύρα του Μυράτου 
είχεν ηλικίαν τριών αιώνων, ό κορμός αύτής εΐχεν ύψος 20 
μέτρων καί διάμετρον ένδς καί ήμίσέος, είχε δέ Αντιστή 
είς τάς μέχρι τοϋδε ενσκηψάσας θύελλας.

Συνταγή κατά τών μ.\>ρμ.ήκων 
τών οεκεών και κήπων.

Ιον. Τεμάχια ξυλανθράκων Εντός τών έρμαρίων καί συρ
τών,' ώς καί Επί τών σανίδων τοΰ μαγειριού, Απομακρύνουσι 
τούς μύρμηκας, διότι ό ξυλάνθραξ όζει φηγοΰ.

2ον. Ή Επάλειψις τών ποδών τών Επίπλων διά κιμωλίας, 
όπισθοδροαεϊ τούς μύρμηκας, διότι όζει πτώματος, καθότι 
ή κιμωλία παράγεται Εκ τιτανωδών σκελετών, ζώων Απο- 
λελιθωμένων, πρό πολλοΰ καί ήδη Εξωρυττομένων.

3ον. Τό κατραμόνερον καί σαπωνόνερον ώς καί τό φανικόν 
ή τό αλμυρόν ύδωρ καί τό βεβρεγμένον πριόνισμα άπχρέ- 
σκουσιν είς τά μικρά ζωύφια.

4ον. Ή Αποθανάτωσις τών μυρμηκοφωλεών κατορθοΰ- 
ται δι’ άποζέματος καρυοφύλλων. ’Επίσης δέ συντελεστικόν 
είναι τό πετρέλαιον καί τό μεταλλικόν Απόσταγμα.

Πάντα τά μέσα ταΰτα πρός άπομάκρυνσιν ή καταστρο
φήν τών μυρμήκων εδοκιμάσθησαν χαί Επέτυχον.

.

ΣΠΟΥΔΑΙΟΝ ΕΥΡΗΜΑ
Παρά τήν ’Αλεξάνδρειαν τής Αίγυπτου, άνεκαλύφθη Εν 

χειρόγραφον τής Σαπφοΰς,αύτόγραφον.'Η σπουδαία δέ αυτή 
άνακάλυψιςζέγένετο ύπό δύο μελών τής πρός έξερεύνησιν τής 
Αίγυπτου ’Αγγλικής εταιρείας, τών καθηγητών Βερνάρδου 
Γράμφελ καί ’Αρθούρου Σούντ· εύρέθη δέ τό χειρόγραφον 
μετ’, άλλων’κειμηλίων Εντός μέρους τής βιβλιοθήκης Άδρια- 
νοΰ, οπερ επ’ αιώνων καλυφθέν ύπδ άμμου θαυμασίως περιε- 
σώθη. "Ολα τά εύρεθέντα Αρχαία κείμενα είναι Ανυπολογί. 
στου Αξίας· Αλλ’ ιδιαζόντως εκίνησε τό Ενδιαφέρον καί τήν 
περιέργειαν τό ποίημα τής Λεσβίας άηδόνος,γεγραμμενον είς 
αιολικούς στίχους καί μέ δλως ιδιόρρυθμον μέτθον, οπερ είναι 
καθαρά Επινόησις τής άτυχοΰς ποιητρίας. Ό χρόνος κατέ- j

φαγε μικρόν μέρος τοΰ παπ >ρου καί στροφαί τινες είναι Ατε
λείς, Αλλά καί τόι κολοβωμένον, τδ ποίημα τοΰτο Εξ ολο
κλήρου γραφέν ίδιοχείρως ύπό τής Σαπφοΰς, θεωρείται ύς 
εξόχως πολύτιμον εύρημα καί θά ήναι Εν Εκ τών σπανιωτέ- 
ρων καί περιεργοτέρων κειμηλίων τοΰ Βρεττανικοΰ Μουσείου.

Τό ποίημα τοΰτο είναι άφ·-ερωμένον, ώ; λέγεται, είς α
δελφόν τής ποιητρίας.

ΠΡΟΣ ΕΚΕΙΝΗΝ
Ε'7ισαι σν 3ι' lu^ra ό χ^σμοί, titre αί St’ έμί ffqaatpoc 
elaat σ® τήο jpirjjic μον ο πότος,τής χαρίι8ε μον eiaai ai 6 παΛμέτ.

St άωρδ xat αιινάζ'ή χαρδιά μου, xirpiri^ai are/rtiravr ιαχβί,Ιη 
γίμτΐ φΛιίγα αγάπης μα xalei 9ι' tqefa ώραία μου gtt-ίη.. ■

Σί σι/ιότω κι’ άταίσάητος μίτω, ίίς τάς ιράτίας ta αίμα παγώνει 
at μιθίου^ πτβης ααυ τά μϋρα, μβ πιϋαΐνοντ τα’ αγάπης οί itorot

ΓΙοΐ! τά πα, τί τά χάμα> fir (eipa>, ή χαράιά μου θά γίυη χομάΐια 
θόΛα> πάπα τά οίμαί αιμά σου, τά άωρ3 τά γΛυχά σον τά μάτια

*Εχ! αντά τά γΛνχυτατα μάτια’ χαί μιχρο ^tiovievio αου στόμα 
τ' ανθηρά μον ιμάρατοτ πιάτα, χ’ «τωριί θά μί χρν^τη τά χώμα.

Άπδ σας ϊχθας τοδ Νείλου.
Μιλτιάδης Κορμπέτης.

ΚΟΙΜΑΤΑΙ
μη φυσάς άχοόραστο ς’ tr/r ΐζοχη άγ/ρι, 

σιγά αύγή υου &,τΛωοτ τό τμοφτ/·ό σου χί(>ι 
χαί πί σ' τά Αστρα τ’ οΰρατοΰ «Αρκεί χαί μη γτ.έάτβ 

«ixelrr/ κοιμάται·

Μη τμέχης μέσα ς' τά βουνά ς’ τής ^αγχαόιαίς μυάχι, 
σταγάτα ιό χμυστ&Α^ινο χαί ύμοστρό ντμάχι 
χαι ’πέ ’< τ’ άθφα τά άρνιά «.σιγά ra πηΛαΛάτί

«ΐχτίνη κοιμάται.

Πάτα τό πόδι σιγανά νυχτι&ς σχοτίόα τόση 
κ tini ήμέρα μου γίυκιιά, άταν θά ξημτμώση 
τίς τής πμωίας ταΐς όροσιαίς «ήμέμα νά φισδτι 

■ «έχτίνη κοιμάται.

Ώ φύσις, ΠΛάστου ωμομφιά, ui μυρα στολισμένη, 
μέσα τόσαις χάριτις ούμάνιαίς βουτημένη, 
ιΐπέ ’ς τά τόσα σου πουλιά «πτηνά μου μή πττάτι

• ΐκιίνη κοιμάται.

Εΐπέ ς' τά τόσα κάλλη σου 'ς τόν "Ηλιο ς’ τήν Στλήνη, 
\· τόν κιραυνό, ςν τής θάλασσας την ποθητή γαλήνη 
καί ς' τής φορτοΰνας τήν φωνή «παιθιά μου σιωπάτε 

«έκείνη κοιμάται.

Είπε είς τόν ποιμένα σου νά παύση τήν φλογέρα, 
είπέ ’< τούς πεύκους 'ς ταΐς μυρτιαίς, δπου γελούνε πέρα, 
ς τούς βράχους χαί ς’ τής λαγκαύχαίς «σιγά σιγά λσγάτε 

βέκείνη κοιμάται.....

Εσείς μονάχα, Ζέφυροι, χύστε γλυκειά δροσουλα 
χ' έσύ τοΰ Μάϊ τρυφερή κι άμίμητη αύγοΰλά 
'ς τό πρόσωπό της τό χρυσό ατέλειωτα φυσάτε

««’ έκείνη άς κοιμθ.ται 1 

Φέρτε τήν χάρι τ' ουρανού, τό γέλοιο άπ' τ'άστέριαια, 
φέρτε άπειρους ώμορφιαίς άπό-τά Ιπάνω μέρια 
και μέ γλυχό νανούρισμα πλησίον της γελάτε

<κ’ ΙκεΙνη άς κοιμάται
ΠΙτρος I. Άξιωτίβης.
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ
Ηλεκτρική άπωσις·

Δέσμη λωρίδων χάρτου ηλεκτρισμένη.
Κόψατε έν ψύλλον χάρτου 'άρκουντως «τεθεοΟ (χονδροΰ) 

κατά μικρά? λωρίδας, ώς παρίστησιν λ άνώθι ήμετέρα εΐ- 
κών και παρουσιάσατε ταυτάς πλησίον τής θερμότητος πυ- 
ρβς τιγος. Μετά τούτο λαμβάνοντες αύτάς διά τής μιας χει- 
ρδς συνηνωμένας άπό τού ένος αυτών άκρου ώς έμφαίνεται 
έν τή είκόνι, προστρίψατέ τας έπί τίνος τράπεζας διά τής 
άλλα? χειρός σας, ήτις fy-ως δέον νά $ναι στεγνότατα, δια· 
περώντες αυτήν άοκετάς φοράς έπι τοΰ χάρτου άπό τοΰ ενός 
άκρου είς τό άλλον.

Τούτου γενομένου άνεγείρατε τήν δέσμαν σας ώς ήδα κρα
τείτε αυτήν καί θά ί'δατε τάς .ταινίας Λλεκτρισμένας ν’ 
άπωθώσιν άλλήλας, ν’ αποχωρίζονται καί νά σχημα
τίζουν δέσμην έν είδει σαρώθρου. Φ. Π.

ΤΑ ΕΠΤΑ ΥΓΙΕΙΝΑ 
παραγγέλματα, παρ’ αρχαε'οες

1 Νά μεταχειρίζησαι πάντα έν μέτρω, άποψενγων 
τάς ύπεροολάς.

2 Νά μη μεταπίπτης άποτόρως άπό τίνος είδους 
βίου συνήθους, εις άλλο νέον καί αντίθετον.

3 Ή ειρήνη τής καρδίας καί γαλήνη τού πνεύμα
τος είσί ψίλαι τής ύγείας· τά βίαια πάθη, αί διαρκείς 
λύπαι είσίν έχθραί αύτής.

4 Ό καθαρός αήρ είνε είς τών όρων τής ύγείας καί 
τής'μακροδιότητος. Ό μή άνανεουμενος συχνά άήρ 
τών δωματίων στερείται όξυγόνου καί είνε άνθυγιεινός·

5 Νά έκλέγωμεν τάς τροφός εύπέπτων ούσιών, νά 
μή κουράζωμεν τόν στόμαχον, τά δέ ύπολείμματα νά 
αποόάλλωντατ εύχερώς.

6 Νά μή ποιώμεθα χρήσιν πολλής τροφής καί πό
του. Νά καταλείπωμεν τήν τράπεζαν έχοντες έτι έλα- 
ψράν δρεξιν. Τό τρώγειν ύπερβαλλόντως ή άνεπαρ- 
κώς είνε έξίσου έπιδλαόές.

7 Δέν πρέπει νά ποιώμεθα κατάχρησιν τής ιατρι

κήςκαί τών φαρμάκων προστρέχωμεν είς αύτά οσάκις 
ύπάρχει κατεπείγουσα ανάγκη.

Προσθετέον καί τόν ακόλουθον όγδοον κανόνα χρή
σιμον παρά νεωτέροις.—,Μεμετρημένος τού σώματος 
καλλωπισμός μετά συχνών πλύσεων καί λουτρών· 
’Αποφυγή παρατεταμένως έν ώρα νυκτός. Ένδύεσθαι 
ύγιεινώς. Σωματικοί ασκήσεις καί απαραίτητος σω
ματική καί πνευματική έργασίη.

ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΙΣ
Προσεχώς κατά τάς άρχάς Νοεμβρίου δίδεται έκτακτο? 

μεγάλη παράστασις έν τφ Μεγάλφ δημοτική Θεάτρφ τή 
τυμπράίει πολλών καλλιτεχνών, έπ’ ευκαιρία τή; τεσσαρα- 
κονταετηρίδο; τοΰ άρχάίου παρ' ήμϊ»-καλλιτέχνου κωμικού 
κ. Νικηφόρου, οστις τοσοΰτον καΐ'τοσάκις διεσκέδασε τό 
’Αθηναϊκόν κοινόν διά τοΰ έκτακτου αύτοΰ κωμικοΰ τάλαν
το;. Είναι ίσως ό πρώτος δστις διήνυσε τοσοΰτον εύρύ στά- 
διον ένεογείας έν τφ θεάτρφ καί χρήζει τής ύποστηρίζεως 
πάντων.

Η ΕΚΚΥΒΕΥΣΙΣ ΤΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ
ΤΙ1Ν ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΝ

Γενομένης τής έκκυβευσεω; τοΰ Λαχείου τών ’Αρχαιο
τήτων ενώπιον τής έπι τούτφ διορισθείσης έπιτροπής, έκέρ- 
δισαν οί εξής άριθμοι :

65978 00556 08114 70680 73580 56306 20354
12883 50086 21923 14655 56963 41205 33435
08102 32191 40469 29*85 67202 72047 53155
04186 31634 69285 14729 53845 35525 72101
65666 61851 19949 51565 72389 00371 32796
51454 85101 55037 26397 48695 49677 08583
53241 26206 46340 17391 25199 71586 35840
624*2 74814 50974 34225 42124 24191 19621
15201 30500 62430 43974 41339 69156 33025
63281 16020 15562 26330 6486 36389 03649
13476 29647 72679 28871 29303 37821 74646
09591 46028 57988 19797 33631 03651 70667
00708 71644 13088 37380 19307 66010 2*528
61137 09823 07290 02228 20371 73324 57963
25955 41258 31099 1)6575 32148 48416 16461
55862 30278 54625 58638 06948 379.79 49205
37049 36525.
Έκ τούτων ό πρώτος κερδίζει 25.000'δραχ. ό β', και 

γ' 3000 δραχ. δ'. εΖ ατ' και ζ' άνά 1009 δραχ. Οί επό
μενοι δέκα άνά 500 δραχ. και οί λοιποί άνά 100.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗ2 “ΦΤΖΕΟΖ,,
— A. X. Φελιπούπολιν. "Εχει καλώς, Άναμίνομεν χβΐ τήν προσεχή 

έδδομάδα. ώς γράφετε, άλλά πχραχαλοΰμεν, όχι νέας άναβαλάς.
— A. Κ. ’Ενταΰδα. ’ΕλήφΟη. Συγχαιρόμεθα Ιπί τή χαλή Ιπιτοχία 

χαϊ εδχόμεβα xzl είς άνώτερα — Ν. Μ. Νάξον. Δελτάριόν si; Ιλήφθη, 
χαίνστέρησι; κροητόθη ενεχεν άπεργίας. "Ηδη Ιχδίδονται άπαντα ώ χα*  
βνστερούμεεα φύλλα χαϊ ήσηχεΤτε. — Κ. Ν. Λ. Κραϊόβαν. Σννεστημίνη 
ίλήφθη. ΕνχαριστοΟμεν χαϊ άναμίνομεν, ώ; γράφετε, νεωτ/ραν σα;. — 
Ε. Α. Κάϊρον. Δελτίριόν «ας ίλήφβη, ίχει χαλώς, ώς γράφετε άναμίνο- 
μιν. — A. H. Γαργαλιάνους. — Ευχαρίστως, άλλ’ Ιχρίβη άχατάλληϊον. 
Καταγίνατε Ικϊ τό χχλείτερον. — X. Μ. Ο Κάϊρον. ’Επιβτολή μί άπο- 
δείξεις χαϊ περιεχόμενα 2λήφ9ησαν χαϊ εδχαριστοΟμεν. —Γ· Κ. Βάρναν 
Δελτάριόν σα; ΙλήφΟη. Βιδλίον σΐς άποστέλλεται. —X. Μ. Mizil. 
’Επιστολή ίλήφβη. Νίοι «υνδρομηταί Ινεγράφησαν. Εδχαριστοδμεν, γρά- 
φομεν. — X, Κ. Ζινδζίδερε. ’Επιστολή ελήφθη, σα; άπεστείλαμε.ν τέσ- 
σαρα; σειράς, δια νϊους σονδρομητάς διά μέσοο Κωνοπόλεως. Φροντίσατε 
σονενοηβείτε μετά ixitot άνταποχριτοΰ μας. Λ.Λ.’ΑργοστΟλιον.’Επιστολή 
Ιλήφβη, προσεχώς γοάφομεν. — Μ Γ. Γαλάζιου. Φωτογραφία ίπο- 
στέλλετ«ι προσεχώς. Δεν βλίπομεν όμως ϊτι άποτελέσματ» ένεργειών σα; 
Δρασι; άδρχνής. — Η. Α. Λευκάδα. ’Επιστολή έλήφβη. Ευχαρίστως, 
ταχνδρομιχώ; γράφομεν. — Σύλλογον 'Ομονοίας '•‘ελιείΛοΰηολίν. 
’Επιστολή έλήφβι;. ΣογχατατιδέμεΟα. Γράφομεν α. Σ,Μελίτην. Έλήφβη- 
οαν. “Έχει χαλώ;.


