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Τί έστχ Τράνόααλ Καί 
Βόερς ; Οποία ή πολιτική, 
κοινωνική,ίστορικήκαίγεω- 
γραφικά κατάστασις αύτών 
καί τί δικαιώματα διεκδι- 
κοΰσιν οί Άγγλοι έκεΐ; 
Είναι ζήτημα φλίγον καί 
ένδιαφέρον τούς πάντας διά 
τήν σπουδαιότητα, ήν έλα- 
δεν έσχάτως καί χάρεν τών 
ήμετέρων συνδρομητών με-

. ταφέρομεν έν σχετική περιλήφει εις τάς στήλης τής 
«Φύσεως» τά περί τούτων.

Τό Άκρωτήριον τής Καλής'Ελπίδος άνεκαλύφθη 
άπό τοϋ i486, πλήν μόλις τώ ι65τ ή Ολλανδική 
'Εταιρεία τών 'Ανατολικών 'Ινδιών άπεβίβασεν έκεΐ 
τούς πρώτους εύρωπαίους ίποίκονς. στρατιώτης 
καί ναύτας, οϊτινες έπεδόθησαν είς τήν καλλιέρ
γειαν τοΰ εδάφους. Βραδύτερου δέ ή έζ jco λευκών 
άποτελουμένη αποικία αύτη ηύξήθη έτι κατά 3οο 
καλβινιστάς γάλλους,συνεπεία τής διαλύσεως τότε 
τοϋ έθελοντικον σώματος τής Νάντης και ώς έπί 
τό πλεΐστον ήένεργητική καί δραστήρια όμάς αΰτη 
μεγάλως σννέτεινε διά τής έπιτνχονς επιρροής της 
είς τήν άνάπτνξιν τής χώρας ταύτης. Οί δύο ον- 
τοι πληθυσμοί συντόμως Ουνεμίχθησαν" οί δέ γάλ- 
λοι δλιγώτεροι δντες τών πρώτων καί έγκαταλει- 
φθέντες ύπό τής πατρίοος των βαθμηδόν άπώλεσαν 

τήν χρήσιν τής γλοισσης των. Έν 
τούτοις πολλά γαλλικά· όνάματα ,δί,- 
ετηοήθησάν μέχρι" σήμερόν1; 
JouSert, Villiers, du Toil κλ-t .';;Ό

Ή εύρωπαϊκή αύτη άποικίά έπέ- 
ξετάθη κατ’ δλίγον ηρός άνατολάς, 
άλλ’ ή αγγλική κνδέρνησις προη·

τοίμαζεν ήδη τήν νοτιο-άφρικανικήν κατάκτησιν, 
ήνμετ’ ανωφελή απόπειραν όριστικώς έπέτυχε τώ 
‘795·

Άπό τής έποχής ταύτης, έξαιρέσει μόνον τριε- 
τονς διακοπής, μετά τήν ειρήνην τοΰ Amiens, ή 
τοΰ Ακρωτηρίου αποικία δέν έπαύσιιτο άνήκουσα 
τή Άγγλίμ.

Οί έύρωπαϊοι, Βόερς καλούμενοι, (όλλανδο-χω- 
ρικοί) Λριθμοϋντο τότε είς οό,οοο, είς οΰς δέον νά 
προσθέσωμεν περίπου το,οοο δουλοπαροίκους άφρι- 
κανούς(όττεντότους)καΐ 3ο, οοο μαύρους σκλάβους. 
Οί Άγγλοι τώ καιρό» εκείνο» ήσαν ίίλίγιστοι, οί δέ 
απόγονοι τών πρώτων γάλλων άποίκων καί όλλαν- 
δών, συνενωθέντων είς έν καί τό αυτό έθνος, ένο- 
μίζοντο έτι ώς βληθείς κύριοι τοΰ τόπον, πλήν τφ 
18εο ή μεγάλη Βρετανία ένεκατέστησεν έν τμ ανα
τολική πλευρά τής χώρας ταύτης πλέον τών 4,000
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μεταναστατών, οϊτινες πολύ ταχέως προώδευσαν. 
Χάρις δέ τή έπιμόνω προστασία, καϊ υποστηρίξει 
τής^ άγγλικής κυβερνήσεωξ, Λ νέα αύτη αποικία 
μετ’ ού πολύ ένεδυναμώθη τόσον, όσον ή γαλλο — 
δλλανδική αντίπαλος αύτής πρός δνσμάς τά δύο 
δέ ταΰτα στοιχεία βαθμηδόν διενέμοντο τό έδα- 
$ος.

Οί Βόερς πάντοτε άπληστοι έδάφους καϊ άνεξαο- 
τησίας.έπανιίρχισαν τάς πρός βορράν μεταναστεύ
σεις των, τής μεγαλειτέρας καί σημαντικωτέρας 
των ταύτης γενομένης τώ ιδ?^. σννεπεία τής κα· 

'ταργήσεως τής δουλείας.
Οί Βόερς ίδρυσαν πρώτον τήν αποικίαν τής Να- 

τάλης, ήν Λ αγγλική κυβέρνηοΊς δέν έβράδυνε νά 
προσάρτηση. Άποφεύγοντες δμως πάντοτε οί Βόερς 
τήν αγγλικήν κυριαρχίαν καϊ οδηγούμενοι ϋπό τοΰ 
αρχηγού αύτών Πραιτωρίου, ίδρυσαν πρώτον τό 
Κράτος τής Όράγγης καί ειτα τήν Δημοκρατίαν 
τον Τρανσβαάλ, άλλ’ούχί καί άνευ θυσιών, διότι 
έπολέμησαν κατά του πολεμικού λαού τών Ματεμ- 
πελαίων, ών μετά πολλούς κόπους κατέλαβον τήν 
χωράν.

Τό Κράτος τής Όράγγης μόλις έν τή αρχή τον 
συσταθέν, άναγκασηκώς προσηρτήθη είς την Ά- ί 
ποικίαν τον ’Ακρωτηρίου, έν έτει 18^8, μετά τήν 
μάχην τού Μπούμ-Πλάτς. Έν τούτοις δμως οί Άγ
γλοι έπανεσϋστησαν αύτό ολίγον μετά'ταΰτα, τώ 
ι8&4> ώί έλεύθερον Κράτος. Ή δέ ανεξαρτησία 
τον Τρανσβαάλ πολλάκις άπειληθεϊσα, όριστικώς 
άνεγνωρίσθη τώ iSis. Άλλά, τώ 1877. έπωφελη- 
θέντος τοΰ διοικητοϋ τού 'Ακρωτηρίου σϊρ Βαρτλ 

γ Φρ.έρη,ίπαναστάσεώς τίνος τών έν Τρανσβαάλ αύ- 
' τετξθόνων, έπέβαλεν ούτος άποτόμως τήν έπι τής 

χωράς ταύτας αγγλικήν προστασίαν. Οί δέ Βόερς, 
άφοΰ μύτην έπί πολύ δκμαρτυρήθησαν άνεπιτυχώς, 
έλαβόν έπί τέλους τά δπλα, άναθέσαντες τήν άρχη- 

.. γίάν τών στρατευμάτων αύτών τώ στρατηγό) Ζονμ- 
πέρ, γαλλικής δντι καταγωγής.
. .01 Βόερς καϊ τότε παρά τήν μειονεξίαν τοΰ όρ- 
γανϊσμοΰ των καί την άριθμητικήν αύϊών μειονό- 

γ ^Βτα, ένίκησαν τούς Άγγλους είς διαφόρους συγ- 
.ίέ^ούσεις, τη δί 27 Φεβρουάριον ι88ι κατετρόπω- 

γ . ,^άν τάς άγγλικάς στρατιάς ίγ τή αιματηρά κατα- 
■ τής Μαγιούμπα Χίλλ, ήτις έπέφερε τό τέ-

■λ^ τού πολέμου. Η Αγγλία ΰπέγραύεν έν Πραι- 
τοιοία τήν συνθιικην τής 3 Αύγουστου ι88ι, ήτις Jjiv'^a^lipav τήν ανεξαρτησίαν τού Τρανσβαάλ, ύπό 

ργϊ'^ήγ-,έπνκνριαρχίαν τής βασιλίσσης.'Τΰ δέ 17 Φε- 
' βρούαρίου 1S84, δευτέρα συνθήκη ύπεγράφη έν 

Λονδίνω, καθ’ ήν άνεγνωρίζετο ή απόλυτος άνε- 
/ ξαρνησια τον Τρανσβαάλ, μετά μόνης τής περιορι

στικής διατάξεως. δτι αί σνναπτόμεναι μετά ξένων 
•... δυνάμεων καϊ μετά τών αύτοχθόνων συνβήκαι τής 
' . Δημοκρατίας τού Τρανσβαάλ (έξαιρέσει μόνον μετά

τής Όράγγης) εδει νά ΰποβάλλονται είς τήν έγ- 
κρισιν τής ’Αγγλίας. 1

; ’Αλλ’ άπό τοΰ 1884, σννεπεία τής άνακαλύψεως 
πολυαρίθμων μεταλλείων χρνσον, τό Τρανσβαάλ 
ειχέ γίνει ή πλονσιωτέρα χώρα άπάσης τής νοτείου 

/ λ’Atellcftc’ παντοδύναμοι δέ έταιρεϊαι εΐχον σχημα- 
-j «ί-ης,θήπρόςέκμετάλλευσιν τού πολυτίμου μετάλλου, 
< - όύτινος Α άπόδοσις ύπερέβαινε τάς προσδοκίας- νέα 

'· . ’ δέ τις πόλις,ή σημαντικωτέρα τής περιοχής ταύτης 
εσχηματίζετο, ή Ζοάνεσπεργ, ής ό πληθυσμός μετ ’ 

. ού πολύ ύπερέβη τούς ιοο,οοο κατοίκους. Άφ’έτέ- 
, ) 'ρου_.ή ξερική κυβέρνησες έπωφελρυμένη έκ τών 

Κέρδών 'τών νέων τούτων έκμεταλλεύσεων έπέβαλε 
Σημαντικούς φόρους έπϊ τής δνναμίτιδος καϊ τών

f-

>.

χρησίπών «ρδς χάλλιέργιιαν τών ^ρυσοον^είων 
υλ&ν. X ν

Αΰτη νπήρξεν ή αρχή τής παροΰσης έο,δος ut- 
ταξΰ των βιομηχάνων «γγλων, τών Ιβτοκτίτών τ.»< ίδά^οας καί τής έξονσίας. ■

Τώ.1896 οί Γτουτλάνδερν (ξένοι, ώς έπί τό κλει
στόν Αγγλοι) 4ι: Ζοάννευόεργ, οιωργάνωσαν έπά- 
νάστασι.ν, σκοπόν έχοντες ν' άποσπάσωσιν εκ τϋς 
Δημοκρατίας νόμον, χίψηγοόντα αι/τοΗ; πολιτιΐ'ά 
δικαιώματα καϊ συμμετοχήν έν τή Κυβερνήσει. Οί 
Άγγλοι κορυόαΐοι καί ίδια ό Σέσίλ Ρώδς, πρωθυ
πουργός διατελών τότε τής 'Αποικίας τον Άκρω- 
τηρίον. έσκόπονν διά τον μέτρου τούτον- νέι μετ«- 
βάλωσι τήν έπικρατοΰσαν πολιτικήν κατόστασιν 
τόν τόπου, νά άνατρέ^ωσι τόν πρόεδοον τής Δη
μοκρατίας καϊ νά έίκαταστήσωσιν έν Τρανσβαάλ ό- 
μοιον έμηορικόν σύστημα τών αγγλικών αποικιών'.

Σώμα έξ 700 τυχοδιωκτών οδηγούμενων ίπό τοΰ 
δοκτορος Ζάμεσων καϊ άξιωματικών τινων τον αγ
γλικόν στρατού διέβη τά σύνορα καϊ είσήλθεν εί< 
τό Τρανσβαάλ έν πλήρη ειρήνη. Παρά τό άηροσ- 
δόκητον δμως τής προσβολής, οί Βόερς τής Ποαι- 
τωρίας όπλισθέντες έν τώ άμα κατετρόπωσαν έντε
λώς αύτούς τήν 2 ’Ιανουάριου ι8ρό. είς τά πεοί- 
χωρατού Κρίγενσδορ^, αίχμαλν.τίσαντες μάλιστα 
και τόν Ζαμεσων μετά τών έπιζησάντων άνθρώπων 
του.

Ή είδησις αΰτη κατέπληξε τόν -κόσμον όλόκλη- 
ρον, Λ δέ ’Αγγλία άπεκήρνξε τόν Ζάμεσων, όν όδη; 
γηθέντα είς Πραιτωρίαν, οί Βόερς κατεδίκασαν είς 
θάνατον. Τή αίτήσει δμως τού Τσαμπερλάϊν, ύ 
πρόεδρος_Κρούγερ τώ έδωκε χάριν καϊ οί αίχμάλω- . 
νοι παρεδόθησαν είς τάς άρχάς τού Άκοωτηρίον, 
ίνα δικασθώσιν είς Αγγλίαν, ένθα έγένοντο δεκτοί 
μετ’ ένθουσιασμον. Ό δόκτωρ Ζάμεσων καταδηία- 
σθεις είς δεκαπεντάμηνον ^υλάκισιν, Λλευθέρώθη 
Αλίγον μετά ταντα. c

Τό δεύτερον οί Βόερς έδικαιώβησαν διά τάς άγ- 
γλικάς ταύτας έπιθέσεις, πλήν ύπόκω^όςτης ίχ- 
θροπάθεια διετηρεϊτο πάντοτε μεταξύ τών δύο τού- 
τωγ λαών, δτε κατάτό λήξαν έτος αί κατά τής Νο- 
τ~'°Υ Αφρικής έπιθέσεις τού αύτόκρατορικοΰ τύπον 
έοιπλασιάσθησαν καί νέαι ταραχαϊ ύπεθάλποντο έν. 

; Πραιτωρίμ ύπό τών άγγλων. Κατ’ ακολουθίαν -πο
λυάριθμοι συναθροίσεις έγίνοντο καϊ αξιώσεις ήγεί-, 
ροντο έν αύτοϊς τοϊς κέντροις τών χρυσορύχείωνϊ 
όπως παρακινήσωσι τούς ξένους ίνρνϊτλάνδερς) νά 
ζητήσωσι τά πολιτικά δικαιώματα, άτινα θά μετέ- ■ 
βαλλον άρδην τό οικονομικόν σύστημα τον τόπον.- 
_ Ό πρόεδρος κ. Κρούγερ βλέπων τήν κατάστασιν 
οεινουμένην, άπε^άσισε νά ίκανοποιήσμ έν τινι ιιέ- · 
τρφ τούς ξένους, διά της μειώσεως τίίς πρός άπό· : 
κτησιν τών πολιτικών δικαιωμάτων όριζομένης δια- 
μονής των έν τφ τόπω, άπό ιμ έτη είς 9· Ή πα- ί 
ραχώρησις όμως αύτη δέν έ^ήσνχασε τήν στάσιν ί.

Επίτροπος τού ’Ακρωτηρίου, <ήυ 1 
ΑΛ^ρεδος Μίλνερ έζιιτησε τήν έλάττωσιν τής δια'- ΐ 

μονής είς S έτη μετά όπισθενεργοϋ ισχύος, Λν ό ξ 
Κρούγερ δεν ήθέλησε νά παρα'δεχθή δλιγωτέραν ί' 
τών 7 έτών μετά περιωρισμένης όπισθενεργοϋ ίσ- ί 
χύος. Άλλ’ αί άγγλ,ικαί απαιτήσειςέγένοντο πλέον 
οριστικοί, ό δέ πρόεδρος θέλων ν ’ αποφύγητόν πό
λεμον, έδέχθα τήν πλήρη παραχώρησιν τών πολι
τικών δικαιωμάτων, καϊ προίτεινε τήν λνσιν τών : 
λοιηών ζητημάτων διά τής διαιτητικής οδού.

Η ’Αγγλία μή ίκανοποιουμένη έκ τών παρατώ- ■ 
ρήσεων τούτων, έδήλωσεν, δτι θά διατηρήση τήν 
έπϊ τού Τρανσβαάλ έπικυριαοχίαν καί δτι άρνεϊται 
νά κανόνισα οίονδήποτε ζήτημα διά διαιτησίας.

. ΆπσρρίΜέντρς δέ τού έπιδοθέντες τη Νοτιο-ά^ρι- 
κονική δημοκρατία τελεσιγράφου, τή ία j)6gio<r 
Α αγγλική κυβέρνησις έξηκολούθησε μέν τάς δια
πραγματεύσεις, μη παραλείύασαδυΛ>ς ν’άποστέλ- 

. λη στρατόν εις Ν'ατάλην καϊ τό 'Ακρωτήριον καί 
καλοΰσα τήν έί,εδρείαν. Ώστε ό πόλεμος αναγκα
στικών έιχε κηρνχθή. άλλά μή ούσης έτοιμον τής 
Αγγλίας· ήρδς έκστρατείαν, έμάκρννε τό ζήτημα, 
όπάεε τό Τράνσβαάλ συμμάχησαν μετά τον έλευ- 
Οέρου Κράτούς τής Όράγγης, άπέίίτειλε καϊ αύτό 
είς τήν αντίπαλόν τού τέλεσίγρα^ον, δι’ οί έπέ- 
τασσεν αύτώ ν’- άποσύριι έν μο ώραις τά συγκεν- 
τρωθέντα έν τοϊς συνόροις αύτού Στρατεύματα καϊ 
ν’ άναστείλιι τήν άπράτολήν νέου στρατοί-, διότι εν 
έναντία- περοιτώσείήθελε θεωρήσει εαυτό ώς προσ- 
βεβλημένον;

Της Αγγλίας δέ μή διδούσης· άπάντησιν ούδε- 
μίαν, οί Βόερς διέβησαν τά σύνορα καϊ ό πόφμος 
ήρξατο.

: Φ. Πρίντεζης.

ΤΟ ΤΡΑΝΣΒΑΑΑ

Τφ Τοονφ&αάλ έκταοιν 3ο8,5όο τετραγ. χιλιο- 
' μέτρων, χωρίζεται, npoc νότον άπό •τον' έλενθ<ρ©υ 

Κράτονί τής Όράγγης ύπό τον ποταμόν Βάαλ, πρός 
βνατολάς άπό τού πορτογολλικοΟ έδάφον-: τ©ΰ Λορίντζο· 
Μαρκίζ ύζο τών ορίων Λεμπόμπο, άφ ’ όλων τών άλλων 
ςέ μερών oyvoptuti με^ά των σγγλικων κτήσεων.

Ή Δημοκρατία τού Τρανοόαάλ έί όλων τώ* νατιο- 
ipptκανθών χωρών ε’νσι ή μάλλον εκ τ^ν ou-
νόλου τών φυοικϋν αύτήί δωρημάτων. Τά έδαφος της 

. είναι ςύπρόοιτον είς τήν καλλιέργειαν θουμαοίως πάντων 
τών δημητρ/οκών «σρ’Τών, καί έ* δ,ορτήματι χρόνου 
βοαχέος ή παραγωγή Τον 9’ ανέήοη καταπληκτικωε, 
μολονότι έπι τφΟ παρόντος μειονεκτεϊ τής Όράρης. 
Άλλ’ ιδίως ένεκα τών μεταλλουργικών αύτού προϊόντων 
το Τρανσβαάλ προόείλκυοεν έοχάίως τήν προοοχήν 
ολοκλήρου τού κόαμου. Ό άνθραξ, ό οίδηρός. τδ κοόάλ- 
τιον, ό χαλκός ο άργυρονχας μόλυβδος ευρίοκονται 
έν μεγάλη ποσότητι εκεί,'άλλ’ ή άνακάλυψή πλεώτων 
•/ρνοορυχείων έοχάτως, τοσουτον ταχέωί προώδευοεν, 
ωοτε ή έκμετάλλενοις τών ανωτέρω προϊόν των’παρ η με- 
λήθη, ρίγος δε αριθμός μεταλλείων άπδ τοΟ ι$94 Te" 
λείως εγκατελείφθηοαν.

Τδ οημοντικωτερον και πλουοιωτερον χρυαούχον δια· 
μέριομα θεωρείται το τοΰ Ονίτουάτερράνδ ή ουντα· 
μώτερον τον Ράνδ, ©ύτινος ή παοαγωγή t$97 άνήλ· 
θεν εις 2(ί4,59Ο,4(ΪΟ φράγκα. Κατά τό έτος τοΰτο 
70,000 περίπου εργάται, αύτόχθσνες καί ενρωπσΤοι ίϊή- 
γαγον άπδ τά χρυοφρυχεϊα τοΰ Τρανο6αάλ Ι2θ,3ιο , 
χιλιόγραμμα χρνοοϋ.

Τά κυριώτερα· πρ;ιόντα, άτινα έ£«γε< τδ Τρα>©5θάλ 
μετά τόν χρυοδν ειοι τά ζώα, τά δέρματα, οί δημη· 
τριακοί καρποί, πτερά στρουθοκαμήλων, έλαφοντοδοντον, 
διάφορα μέταλλα Χτλ. ων ίμωο ή αέίσ είναι άοήμαντος 
?χετικώς τής τοΰ χρυσόν.

Τδν Σεπτέμβριον τού 18^8 ύπήρχον έν εκμεταλλευτεί 
>,2^4 χιλιόγρ. σιδηροδρομικών γραμμών, ηδ^-χΑ· «■- 
τεοκευάέονται ήδη, ^ο5 δέ χιλ. είσίν έν αχεοίω.

μήκος τών τηλεγραφικών γραμμών υπερέθαινε τότε 
τά3,2θοχ»λ.

Ό δέ προϋπολογιορός τοΰ Τρανοδοάλ παχυνόμενος 
κατά μέγα μέρος ύπδ βαρύτατου Βαομοΰ έπί τής δννα- 
ιΐίτιδος καί τής εμπορίας τοΰ χρυσού έκλείετο τδ 18(^1 
μέ εοοδσ ι Ι2,οο$,^δο φρ, καί μέ έέοδα ιορ,^δι,φοο

—-------- '' ''·ε·ι· .it'jilfflii;
φρ. Ό δέ ήληθίΐόμόε όύτοό κατά τον μάλλϋ 
ασφαλέοτερον υπολογισμόν άνήρχετο sic κατ. έί ων 245,397 Asuto·.

Ή πρωτεύουσα αύτού είνε ή Πραιτώρισ. ι 
ή Κυέέρνηοκ, άλλ' ή μάλλον κατοίκεΰμένή ίιόλίέ είναι 
το Ζοάννεύβεργ, έν τώ μέσω τοΰ χρνοοφορουδίαμερίομο- 
τοο Ράνδ κειμένη, μ; 102,714 κατ.

Τώ 1895 ό άριθμοο τΰν Βοιρό (πολιτών '4?i Δημο
κρατίας) άνηρχετο tic β5 —70,000, ιών Άγγλων εις 
45—50,000 καί τών 'Ιουδαίων είε 10,000- Τό έμποριον 
ιΰρίοκετο πρό πάντων είς χεϊρσε τΰν Άγγλων καί Ιου
δαίων, ή βιομηχανία οχεδον όλόχληροε ε® άγγλιχας 
χεΐρας, άρνούμενων άνευ έξαιρέσεώς οχεδον ΐδν Βοερά 
νά συμμέτάσχωάιν Sic τήν μεταβολήν τη? χωράς των.

Τό Τρανοβαάλ δέν έχει διαρκή ντρατόν, έκτος μικρού 
σώματος πυροβολητών εφίππων (32 αίιωυατικώσ,κβί 388 
οπλιτών) άλλά κέκτητοι βώμαέθελοντίκόν. 2,000 άνϊρών 
Οί θυνάμενοι νά φίρωαιν όπλα άνήρχοντό τμ .ίθθί ιίς 
26,299 άνδρας, σήμερον όμως τό Τρανσβαάλ βοηθον- 
μίνον ύπό τοϋ έ.λ/υθέραυ Κράτους Τή4.:Ό£ά£ρ)4 δυνα
τοί νά θέση έπί ήοδρς πολέμου 40,0’0(1 .

Τό νομοθετικόν σώμα άποτελεϊτοι έκ. δύο άυνελιυ- 
σεων-, συνιστομένων ini 29 μέλη έκαστη, έκλεγόμενο 
2ι' αμέσου ψήη,ου. Ό δε πρόεδρος τής Άτιμόκράτίας και 
ό αρχηγός τοϋ στρατού εκλέγονται, ό μέν πρώτος δια 
πέντε έτη, ς 3έ δεύτερος διά δέκα, ύπό. τών ψή^ροφάρων 
τής πρώτης συνελεύσεως. *

·«.
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ώνΒόιρς *ατάγοντα·, έχ τών Όλ- .’*’* 

ϊανδών λ*4 ΓόΔΧων, ών εχουσι λά€α πάσας τάς άρίτάς μϊ 
φι>(?ιχάζ «ύ-τών Ισότητας. Έ* τώ* Ολλανδών έχουβι λά- 
βει την φυσιχήν ιύιξίαν τάς άπλας. άρέτάς; Ια δέ τών 
Γάλλων Την γίνναιςφρεσύνην καί τδν ένίουσίασμόν. Γενικώς 
«Λντες υψηλού αναστήματος όντί<,ε«*<< ρωρεαλίβε, >;>.·/
άκάματοι λίαν καί με άγνά ήθη. Άπλούστατο*. 5λλως τι 
άνθρωπο» καί βαρείς τό πνείμα, 6 «ως κ«Η τδ 9ωμά, «σίν J 
άμοιροιπάοης διανοητικής άναπτός»ως· άγναονσιδε τήν μου
σικήν καί τάς τίχνας,. τήν φιλολογίαν χαΐντας έπιστήμας. .:· 
θρήσκοι έ* ο»τις. τδ μόνον αυτών ανάγνωσμα είναι ήπρι, 
Βίβλος, ήν· όμως πολλοί ίξ αύτών άγ?οδύσι ν άναγινω- 
βκωσιν,

Έζαέρετσ; Ικίτίϊς, ««άματσ; χ^νκγΜ καί «άλλιατεν σ»ο- 
αΐυταί, οί Βόερς άγαπώσι τήν ελευθερίαν, ζώσ*. σχεδόν «τε 
νομαδικώς και «ιβί διεσπαρμένοι «ίς άπεραντον εκτασςν, ής:? : . 
καλλαργουσιν έλάχιστον μίρκ> άκολουθοΰντις τάς έ>. βοών·.·'·;· 
καί προβάτων πλούσιας αύτών άγέλας;. Σπα\ίως Si ιγκα- */: 
θίοταντα» «ις τάς πόλεις καί κωμοπόλεις ώς τιχήται ή έμ
ποροι, διότ» άπαιτουσιν, ώ; «ιθισαν, μεγάλος «χτάσεις γης 
χαί ελευθερίαν, ούτω δέ ή ιστορία αύτών συνοψίζεται έν τ^ 
πάλ^ *«»ά της «Ισαγωγης τώ» ευρωπαϊκών εθίμων., τοΰ «μ· 
«ορίου καί τής νεωτίρας βιομηχανίας.

ΕΝ ΒΛΕΜΜΑ
ΕΠΙ ΤΗΣ ΝΟΤΕΙΟΪ ΑΦΡΙΚΗΣ

Τά συμβαίνοντα νύν «·» τ?, Νοτίφ Αφρική άποκαλύπτου- 
σιν ήμιν τόν σκοπόν του δισρκούς άγώνος μεταξύ της Αγ
γλίας καί τών Νοτιο-αφρικανικών κρατιδίων. Ή δέ μεγάλχ 
τπιχείρησις τής κατασκευής σι&ηροορομικής συγκοινωνίας άπο 
Τού Κάιρου lie τδ Ακρωτήριων, διά μέσου ολόυ τοΰ μήκους 
τής ’Αφρικής βποκαλύπτίι τό μίγ» πρόβλημα, προς ικτέ- 
λισεν τοΰ δποίου ή ’Αγγλία, ώς φαίνίται, εχη άποφασιν νά



Η ΦΤΙΙΪ
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Τδ Ζοόννeβ6ι.ργ
μή» όπΐίθοχφρήση, έστω χαί ένώπιον οίςυδήποτε 'σκοπέλου. 

Το ϊρανσβαίλ, κάμινον ίν αύτή σ^ καρδίε* τών άγγΧτ- 
χώ» πτήσεων της Νοτείου Άφριχής, είναι ώ; βκ τής γλώσ· 
σής του, τών ηθών τον χαί του πρός τήν ανεξαρτησίαν ί* 
ρωτός του, εστία κωλύματος, υποθαλπόμενου έχ τών συμ
πάθιών τών πέριξ όμογενώ» του καί δυστυχώς έτι έκ τών 
έν τφ Ακρωτηρίω δμ&ιμόνων «ποίχων. Καίίπέπρωτο μοι 

ft ρίιίω', θαττον ή βράδιον νά «νγκρυβδή θχναβίμω; πρδς τή» 
.,;'·:..·χωροΰσαν άχατασχέ.τως πίεσιν τής Μεγάλης Βρβττανέας, Αί

• δέάπβχαλυπτόμεναι όβημέραι χρυσοφόροι έχτάσεκ δίν ήτο 
7'δάνίΐτον ή να έπιταχύνωσι τήν σΰγκρβυσιν. Ό,τι δήποτε c$ 
. και.Αν συμβγί. ή Άγλία δίν θά υποχωρήσω, ίπίτέλου; θά 

νικήση, θχ εβιβάλη τούς ορούς της και είτα $ιά χών νέων 
■ άποίκων της .θά σχηματίβ^ πλειονότητα καί πλεονίκτή- 

.ματα καί ίπί τής χώρας ταύτης. Αυτή «ναι ή φορά τών 
πραγμάτων.

ft

ΠΡΟ ΤΟΤ ΝΕΚΡΟΙ’

:ft -® mmTSfflMAEUSΙΛ. AttAWBIl···
, . Γιατί μέσα στό φέρετρο ή νύφη ; ποΰ τήν πάτε ·, 

πού πάτ’ αυτόν τόν άγγελο π' ώχ&ι κλεισμένο τ' όυυο 
έκεΐ ; είς τό υεοσκαφέσ στ© σκοτεινό τό χώμα ;

ft-ft Άχ 1 μή προβαίνετε, άχ? μή, δέν πέθανε'κοιμάΤί^
ft;, 'Χτ.α&ήτε' ή .παρθένα μας δέν θέλε» ψαλμωδία 

,κοιμδται μ όνειρο γΛνκΰ σ’ όλίγο θά έυπνήοη
. κα) μ’ ένα της χαμόγελό τήν πλάνην σας θά λύση
' μή προχωρείτε, όχι. μήΙ ίν Ιχετε κσρδία.

■ Χταθήτε τής Χαρίκλειας δέν πρέποννε λιβάνια 
«ντε λουλούδια τοΰ νεκρού’ όχι, δέν τής ταιριάζουν

. «έ μέτωπο παρθενικό άλλα λουλούδια άάζουν 
άνθη λευκά τής λεμονιάς, γάμου χρυσά στεφάνια.

,.. ’Αλλά τί βλέπω κλάμματα άντί χαρας τραγούδια 
,',νάντΙ ,ηαΐγviSyr, πένθιμος ά«θύεται καμπάνα;

Οΐμοι! άλήθεισ πέ$ανε *Αχ! τή γλυκειά της μάνα 
πήγε νά ίρή ατούς ούρανους καί τ άλλα άγγβλούδρ.

Κρίνος αύτή δέν θέλησε τά μύρον του νβ χύση 
«'•αύτήν έδώ τήνίχαρι τού κόσμου τήν κοιλάδα 
καί πέταίβ ατούς ©ύρανούε μέ τόση εΟμορφάδα

·. .βτοΌ παραδείσου τά τερπνά Ιδάφη νά άνθίση.

(□λατεΐα ’Αγορβς).

Είναι πονόψυχο σκληρό σ’ Αδέλφια π’ άγαπιωντβι 
άπ* ταΐς γλυκαΐς άγκάλοις των ώσπ/άγχνωε νά χωρίύη · 
κ’ ή μοίρα ή ολόμαυρη, όπου καρδιαίε ραγίύει 
καί στον αίώνιο χωρισμό, νά μή γλυκοφιλιώνται.

Κρίμα ένσ τέτοιο λούλουδο βορνίάε νά τό μαράνη 
στή πρώτη τή ζωής αυγή, σ~ό πρώτο γέλασμά του ; 
νά άντικρύση τ άυοιόο τήν δψι τοΰ θσ/άτου, 
κρίμα τά κάλλη τ’ άνδηρά, σ?θΰ χάρου τό δρεπάνι.

Μή κλοίτε σεις πού χάσατε τό λατρευτό καμάρι 
γιατί □ Ιίλάατης θέλησε νά ατεΐλ' εν άγγελοΰρι 
στήν Ιδική μας έδώ γή, νά κόψ’ ένα λουζ.ούδι 
κ.’έκείγο τή Χαρίκλεια ίδ>άλεςε νά πάρη.
Μή κλαΐτε, τή νυψσύλα μάς εύπράσδεκτοέ θυσία 
τά δάκρυα δίν εΐναι ού?’ οί λυγμοί κ’ ο! στόνοι, 
άψήοατε τόν ύπνο της γαλήνη νά μυρώνη
Μή κλαΐτε, μή, τοιαύτη είν ή θέληοις ή ©εία.

Κοιμβν, Χαρίκλεια κοψοΰ, ατού ούρανου τό δώμα 
νύψη όλόλέυχή σιμά *στόΰ Πλάστου τήν άγκάλη 

. ήμεϊς" δέν Θά Λεχάσωμε , τά ψυχικά σου κάλλη 
κσιμόύμέ όνειρο γλυκύ» έχ’ έλαφρό τό χώρα.

Μαύρισι'β *ί«νθυβρί«υ 1900.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ. Κ. ΚΟΡΜΠΕΤΗΣ.

'-----------------—■—"j -r-

^ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΤΑ3ΕΙΔΙ0Υ J |
ΐ
&:(Τννίχ.κ. % ^ύΐϊαν).

ίΈν Γαλαζίω ύπάργουσ'. καί πολλά αλλα αξιόλογα βλ· 
ληνικά κέντρα καί Εκπαιδευτήρια, ιδιωτικά καί τής χοινό- 
τητος, γραφεία καί καταστήματα, «ον τά κάλλιστα εκ
παιδευτήρια τοΰ κ. Πυλαρενοΰ καί τών αδελφών Καρδαμί* 
τση, λειτουργουντα τόσον έξ αισίως, τά ωραιότατα καφενεία £.< 
καί ζαχαροπλαστεία, Confiserie> Uoiverselle καί Caffe 
Universal, τά κάλλ’,βτα γραφεία τών Κυρίων Κορβιοιάνου, '£.-; 
Ίω, Καλαβρέζου, Δημ. Χρηστοφόρου, Β. Λυμπεροπούλου. . < 
Ίω. Χρυσικού κτλ, τδ κάλλιστον αρτοποιεέον τοΰ χ. Βεοδ. .ft?" 
Μόλκότζη, τά παντοπωλεία τών χ. Μιχ. Μαντζώρου καί ’ 
Δ.Λούκα ίν τή χεντρικωτερχ όδφ τής πόλιω;, τό παντοπω- ft' 
λείον τών άξιολόγων χαί καλών πατριωτών αδελφών Δεν- '* 
ρίχου, τδ ώραίον ξενοδοχείο» του κ. Ίω. Κερχουλί, τό κάλ· 
λιστον έμπορομεσετεχόν γραφείον τοϋ κ. Γ. Σφαίλου καί 
Σας καί πολλά Αλλα, άτινα ικ τοΰ πλησίον δεν ίλαβον V

■ 'ft 

άφορμην να γνωριόω. Ό *. β . Μχλχότζης, Άίνίτη;. δι«- 
τιλει χαι πρόεδρός τή; ’Οθωμανικής χοίνότητος έν Γαλα- 
ζίφ, τοσοΰτον δέ Ικθύμως Αντιπροσωπεύει αυτού; χαί προσ
τατεύει τά συμφέροντα των, ίδίφ κατά την εσχάτως <πε£- 
θοΰσαν δεινήν εμπορικήν κρίσιν, ώστε άγαπάται «αί εκτι-ν 
μδται παρά πάντων μ<χρ* λατρείας και συνίστήθη θερμώς 
διά τόΰτο είς τή* ’Οθωμανικήν Κυβίρνησιν, ήτις τόν άντή- 
μειψε διά παρασήμου. Εφέτος οέ (γνωρίσχμεν καί τούς λαμ
πρού; νέους Κυρίους Δ.Λουτβν χαί Π. Κατσίγερχν, έπαξίως 
ηιευθύνοντας τό γραφείον τής Κυρίας Κ^ρβιβιάνου, γ.ήρας, 
καλλίστβυς καί λαμπρώ; μεμορφωμένους θμογινιες, φίλεργους 
χαί προσηνεστάτους, , χαι μεθ' ών είπομι» πολλά καί διά
φορα.

Άπο Βραΐλας σιδηροδρομιχώ; μεταβαίνει τις εί; Boukcu-

Ό ίΒαάελΗτς <Αν άδαμάντων ζΜιλ—Ρώδς (αέχ^άλωτος tv Κεμπτρλίϋ).
.φίστιον, πρωτεύουσαν της ΡουμουΛας, διερχόμΐ«ες οιά τοΰ 
σιδηροδρομικού σταθμού Τίτου, χαί τών ωραίων κωμοπόλβων 
•'Μιζίλ χαί Πλοϊιάτίου. Έ» τφ αταθμώ Τίτου διαμιίναντις 
<ττϊ ημ-Uiia.» ημέραν, ιιδομέν τού; βννδρομητάς μας χ.κ.Ι.Νι- 
χολαϊδην, Π. Καλαβρέζο» καί Κ, ‘Αηοατολίθην, πάντας σι
τέμπορους. Τδ μέρος τούτο κν«ι μ.ιχρδν χωρίον καί απλού; 
σταθμός, άλλ ’εχ»< κατάλληλα οιά τού; ξένους, καφίνϊΐχ καί 
ξινοδοχιία, διατηρούμενα ύπδ Ελλήνων και μερικά ωραία 
εξοχικά μικρά οικήματα, ίδ(φ τά τών κυρίων Άποστολίδου 
καί Νικολαίδον ιίσί χομψο-αγροτίκώτατα. Τδν κ. Νιχο- 
λαιδην έν πρώτοις συνήντήααμίν χαί Ιγνωρίσαμίν άμα ττ| 
έξόδφ μας έν τώ σταθμφ χαί μάς ώδηγησι* αμέσως είς τό 
χαφενπον, όπου μίς ίφιλοξένησε διόντως. Είναι λαμπρότα
τος καί αξιόλογος νέος, περιποιητικότατος είς τού; ομογε
νείς καί πατριώτη; εξαίρετο;. Ό δι χ. Καλαβρέζε; κατιγί- 
νιτο εΐς τό γραφαον του είς αγοράν καλαμβοχίου, περιστοι- 
χιζόμτνος άπό τού; υπαλλήλους τευ καί τινας χωρικούς. 
Τοσοΰτον δ’ ηύχαριστήθη βλίπων «προσοοχητως όμεγενή του 
εξ Αθηνών, ώστε άψήσχς προ ο χαίρω; τήν έργασίαν μέ 
ήρώτα μίτ’ ενδιαφέροντος περί διαφόρων τής πατρίδο; πραν* 
μάτων. Ήτο δέ ενήμερο; είς δλα, διότι άναγινώσκει καί 
άγαπδ πολύ τά νε*. Είναι δι πολύ ιύχάριστον είς τοιωΰτα 
μικρά άποχιντρα μέρη *ά συναντώντας όμογενιίς χαί νά 
‘όμιλώσι περί πατρίδος. Παρέμεινα έπ’αρκετόν ευχάριστη-

μενού «* τής .συζητήβίω? μίτ*. άύτΛΰ ·
,άγο.ροπωλη'όίας, δττ >et«. τήύ' πληρωμήν 
ζωηρόν <στράπίλον διαρκή διάλογον μεταξύ ’τβΰ"Hi? 
βρέζου χαιτών γωριίιών,

* Τί συμβαίνει ; τί ζητούν ; ερωτώ, μοτά περίίργέίά'^*^§ 
Είναι δ·αφορά Τις μεταξύ σας ;

— Όχι, μοί άπαντ» γελών ό *. Καλαβρέζος αλλ Δ · 
<Ις δεν γνωρίζει νά άριθμ^.καλύί'· κανν;μίζςι^:·.9τ<'·ή$ΐή'ήίή^^'.,·  ̂
ίως qtou τόν έπεισεν δ σν,γχώριός σου. J
τό δώρον τους ; ....

— Δηλαδή ; τι Αώρον
— Συνηθίζουν έδώ, άμα πωλήσουν τό πρδγμα 

πληρωθούν, νά ζητούν χαί κάτι τι έπί πλέον, 
γχον ή ολίγος δεκάρας διά κρασί.

-.Ώρ,Ιχ. οί δικοί μας δεν τό έχουν αύτό, tivat περισ
σότερον υπερήφανοι χαί αΛλλο* αυτοί κερνούν. Καί που 
κατοικεί, ό χ, 'Απαστολίοης ·> γνωρίζετε ;

— Παραπλεύρω;, άλλά προσέξατε τόν χΰνχ πόύ.
Καί «ποχαιρετήσχς τόν χ.Καλαβρέζο*, μετέβην είς τήν 

παρακιιμίνην οίκίαν, δπου εχει γραφείον χαί κατοικίαν ό χ. 
Άποστολίδης. Κήπος ωραίος καί χιγκλιδο-πιριστοιχισμένος, 
άνδηρον ιν τφ μέσφ, καθίσματα γύρωθ«ν, άνθη πού χάί που 
καί δένδρα διάφορα, αγροτικός μικρός οιχίσκο; είς τό βάθος 
άποτελςΰβι τό εξοχικόν διαμέρισμα του χ. Άποστολίδου, 
βστις προσολθών άμίσω;, μ;1 προσίφερε χάθιβμα έν τώ κήπφ 
του, προτιμήσαντες το ωραιοτερον μέρος.

— Λυπούμαι, πολύ κύριε Πρίντιζη, μοί ελιγεν, «που ςι· 
μαι μόνος αυτήν τήν στιγμήν’ δέν είναι χάνεις είς τό σπήτι 
καί δέν δύναμαι χαλώ; να σάς περί ποιηθώ.

Έ* τούτοις διέταξε άνθρωπόν του τινα και μας έφερε 
καφέ καί αναψυκτικά.

— Καί πώ; έφέτσς περιοδεύετε ; κύριε ΙΙρίντεζη ;
— Ές άνάγχης, φίλε μου, λόγφ υγείας, διότι μεταβάς 

?νεκ«ν εκτάκτου άνάγκης είς τόν Πύργον, ήσθένησα χάι πι· 
ριοοιύω όλιγςν διά ξηράς, ιως δίύυ γίνω εντελώς χαλά.Καί 
πώς πηγαίνουν αί εργασίαι ;

— βά τά «μάθετε, φίλε μου, κάκιστα.
— Τά 06 έν Έλλάδι πώς παγαίνουν ήδη ;
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’Αρκετά καλά, βαίνομε* είς τήν πρόοδον, βελτιοό- 
μενόι ώς βλέπΚε, πάντοτε.

Καί άφοό είπομεν ολίγα έπ, μάς έφιλοοώρησε μερικά έκ 
τώ* άνθεω* του, του Τάκη κατά τδ διάστημα της ομιλίας 
μας προτιμήσαντος νά συλλίγη αμύγδαλα και ροδάκινα έκ 
τού κήπου του και απήλθομεν ευχαριστημένοι έκ τής γνω
ριμίας των τριών εκιισε όμογινών μας, οϊτινες μετά τόση; 
αυταπαρνήσεως, φιλοτιμίας καί έθιλουργίας κιρδίζουσι τόν 
άρτον των είς το άπομεμονωμένον τοΰτο μέρος, καί ών εν 
τούτοις μεγάλη άνακούφισις καί παρηγοριά καί συντροφιά 
Τυγχάνει ή συχνή καί ώ.αρκής συγκοινωνία σιδηροδρομικών 
μεθ ’ όλης τής Ρωμουνίας.

Αναχωρήσανίες εκκθιν οιήλθομεν διά του Μιζ’.λίον,μικρ®; 
κωμοπόλεως, ε’νθά επίσης έτύχομεν θερμβτάτης· υποδοχής 
παρά τςΐς συνδρομητές μας κυρίοις Χρηστοδουλφ Μυλωνά 
κ*Ι Κ. Μουτσάτσω. Είναι αξιόλογοι δμογενεϊς καί έξαίρε- 
τοι πατριώται καί μολονότι αί περιστάσεις δί* τούς βοηθού- 
otv ήοη, 5πως άλλοτε, tv τούτοις δέν παραλείπςυσι τά πρός 
τούς ομοεθνείς καθήκοντα των καί άμφότεροι «φήχαν «ά; ερ
γασίας των, βπώς μάς φίλοξενήσωβιν- Ό πρώτος μάλισ τα 

■ μάς παρέλάβί κμι ίν τ7^ οικία του.
Μετά οιώρο·* πορείαν σιδηροδρομικά; πάντοτε άφ· χθημ<* 

·!<ίς τό Πλσίέστίον.
- Άχ, 'το.ϊΠλήϊέσΤ’.ον, είναι μίκ λαμπρά πόλις καί ίσως 

: λαμπρότεραώρ^<στέρα καί κομψοτέρα, μετά τδ Γαλάζιο* 
καί τήν Βρμίλα*. Ίδί? ή δινδρόφυτος λεωφόρος, ή άπό του 

..■.βι§ηροδρομΙ?ί»ΰ.. σταθμού μέχρι τής πόλεως άγουσά,είναι κάτ·. 
■..Τι, εξαίσιο* %άι θαυμάσιο*. Διέρχεσθβ ώρυίαν δενδροφυτεία* 

εκατέρωθεν πλα,τυτάτ.ης ωραίας όοού κοί περ<κχλίστατα μετ’ 
Ολίγον κτίρια καί ..-οικοδομάς καί πλατεία; καί τοπιια καί 

'άΐφέρχββθί. δια μέσου λτμπροτάτω· εντυπώσιω* ει; πόλι* 
έμπλεο» ζωής Κφί κινήσιως. Καταστήματα, μέγαρα, άγο- 

καφενεία-Και κέντρα ύπάρχουσι* άρκετβ, αν όχε έντε-
' ίώς. πολ*«-.··»« άξιολόγω; μεγαλοπρεπή. .

Οι κιλίιΤίροι Καί πλουσιώτεροι ομογενείς μας ενταύθα ί’· 
; σίν οί αδελφοί Πάξεινού, σιτέμπορο·, καί Λ κ. Κ. Νκσόπου· 
■λός. Ούϊος είναι λαμπρότατος τή άλτ,θείγ πατριώτης, αίσ- 
^'θήματιας oh..aUpov, .γεννατοφρων όσον θέλει καί χάλάκαρδος

Υπερβολικό* βαθμόν. ΙΙρώτήν φοράν είοον αύτόν μετά, πο- 
.■ Χυετή αλληλογρπφί** κ»ί ηύχαμστήθημεν άμφότεροι πολύ 
ΐίΐίί ,τή· γνώριμί  ̂■ ? ·'
•j·/ Εΐύάε.ίδέφ'Λάμόόσος καί. φιλαναγνώστης, άσον 'ούρεις ίσως 
.;'·^λλθ', όμ'όγε’ιής ρίαι. Μή εύρών αύτόν είς τό γραφιίο* του 
'.’συνήντήθην πρό τής θύρας'άύΤου μετά τίνος ά.θρώπού'του.Ήτόν 
-4.γραμματιυς του, οστι; μέ έξίλαβι διά σιτέμπορον ίσως.

— Ό'κ.·Νασόπουλος μετ’ ολίγο* θά ελθη, μοίλέγει ρω- 
:#,άΜ«βτε. καί μοί προσφέρει κάθισμx <·* τώ γράφείφ.

ι· — Ευχαριστώ, τώ άπαν*,ώ, έγώ ελληνιστί, κ?ί σείς ποιος 
■^Ισθέ·.’; ■ ■ ". '■

- Ό Γραμματικός του, μοί άπαντμ ολίγο* ουσκόλως ελ
ληνιστί, άλλά £έ* είμαι έλλην.

- Voospa riez peut-etre mieux le fran^ais, τφλέγω 
? τότε οιά νά .<δω τί μέρος του λόγου είναι.

's— Ouii Monsieur, un peu, μοί άπαντα, maisje ne 
'Suis pa$fr&n$ais.

• AI lore siele Italiano, τφ προσθέτω τ ότε, βλέπω* δ Τ< 
Λ·υτε·γάλλος. είναι.

ν — No, Signore, ma parlo anche il Tedesco μοί λέ- 
fjiii γερμάνιστί, ίσως διά νά 'δη πάσας γλώσσας δμιλώ καί 
τγώ κάί τις είμαι»

— Διάβολε ειπον, κατ’έμαυτόν,όμιλεϊ δλας τάς γλώσσας 
χωρίς >’άνήχΐρ είς ούδψία*.

Siftd Sie deutsche also ί -τό* έρωτώ τότε.
— Jeb kenile auch die deutsche, μοί άπαντά μάλλον 

■7τύχ«ρνστημε*ος,άλλά δ?ν είμαι καί γερμανός ζ.αι συνάπτομε* 
δμιλία* γερμανιστί, εω; όσου ελθη ό ». Νασέπουλος. Συν· 

ϊ.'άμμ διατάσσει χαφέ» τό μακάριον αυτό ποτό* τής φιλικής. 
-;ίκδηλώ«<«. Άλλά μετΛόλίγόν προσέρχεται ό κ.Κ. Βασιλά- 
. Λ«ί μόί λέγει :

— 'Ιδού καί ί*ας πατριώτης σας,· τώρα κάμετε χαλά. 
A’, τόιι ηύ/αριστήθην περισσότερον, διότι ιιχο* πλίον ενώ
πιον μου ομογενή καί άφοΰ εγνωρίβθημεν χαί σ υνί «λ όχθη μεν 
«π’άρ/.ετό*, αΐτέβημεν εις «πίσκεψιν τον καταστήματό; τον 
χαί είτα ci; τό λαμπρότατο* ζυθοπωλείο* τον κ. Γ. Δημη- 
τροπούλου, έ-θχ μοί παρέσχε θερμότατα δείγματα της πα
τριωτική; τον φιλοξενιία;.

Άλλα τί ώραίον καί Αριστοκρατικόν ζν&οπωλεεΦν είναι 
ίκε’νο ! Ούτε ε?ς Αθήνας έχομε* τόσον πλούσιο* *>ί ώροιο* 
χαί μι τδ πλεονέκτημα να συγχνάζεται πολύ χαί «ργάζιται 
τόσον καλώς. Άλλα καί ■b ζύθος καί ή περ’.πβίκβις συμβα- 
οίζουσιν άμίμπτως.

Είτα ιπιστρέψαντες είς τού κ. Νασσοπούλου ιυρομεν αυ
τόν άναμένοντα χαί άποσρραγίζοντα πληθώραν ίπιστολών. 
Τόν είχε* ειδοποιήσει ό άξιόλογος άνθρωπός του.

—· Έμάθατε τήν άφιξίν μου κ, Νασόπουλε ; τον ερωτώ., 
οιοων μοι την /*ίρκ τον,

— Ναί, ό γρτμμχτεύς μοί τό' έλεγε* ?,ςη, χαί δτι σάς 
εθαυμασε με τΐς πολλά; διαλέκτους, όπου όμιλεϊτε. Άλλά 
/.αί αύτός δέν πάει πίσω.

— “Α .έχετε άζιόλογον βοηθόν καί φιλόλογον συνάμα, εί* 
πον, εινα: πολυμαθής.

— Γράφει καί είς εφημερίδας, μάλιστα.
— Καί πώς πηγαίνουν αί έργαβίit ; .
— .’Αρκετά χαλά, είμαι ευχαριστημένος.
— Δόξα σοι δθεός,υπον ηύρ* άνθρωπο* εύχαριστημίνον. 

Όλοι εως τώρα μοί πσραπο*ούνται διά τάς εργασίας.
— 'Μή τά πιστεύετε όλα, είναι καί υπερβολή όσα λέ

γουν Δέ' κατεστράφη όλη ή έσοδεία τής Ρωμουνίας, άλλά 
μερική, ίοίω; είς τά Παραδουνάβια.μέρη.

— Είδο* κτίζετε ώραίον μέγαρο*, κ. Νασόπουλε, χατα»- 
γίνεσθε καί είς Τα πετρέλαια. Πώς πηγαίνουν j

— Ναί. καταγίνομαι, έχω αγοράσει μέρικάς γαίας καί 
έξώρυξα μεριχά φρέατα ..

Ηύρατε φλέβαν πετρελαίου ;
— Ναί, μάλιστα «πώλησά εν μέροί έσχάτως αντί 300, 

000 φράγκων.
— Αί, μά.τότι ιυγε, ίκιρδίόατε χαλά.
—- "Α, βχι, ακόμη, τά έξοδα μέχρι τούδε έκέρδισα.
— Και έχετε πολλά ε’τηείς Ρωμουνίαν ·
— ΐίαιοιόθεν, φίλε μσυ,είργάοθην etc πολλά μερη καί είς 

_ δι α φόςους έπΐχ ει ρή σι·.ο, Λδτι · ενεκατιστάθην · πλέο* ίφιβτι κώς
ενταύθα. ....

Είτα ίπε$Μ0ημ«ν μετά τού κ. Βασιλάτου καί τόν χ. 
Πολλά τον, Κεφαλήνα, εχοντα ώραώτατον τολυποίκιλον 
κατάστημα εδωδίμων χαί ξενοδοχείο*. χάλλιστον πατριώτην 
κτλ. καί τη* έπούριον άνεχωρήσαμε* δια το Βίυκουρεστιον.

Το Βουκουρεστιο* γνωρίζω καλώς ήδη. Είναι δαιμονιώδης 
πόλις, τ«ύ θορύβου,, τής σπατάλης, τής τύρβης καί τήςΑνε
μοζάλης . .θέλετε νά χάσετε τον νοΰ* σας, τό σώμα σας, τά 
χρήματά σας, την ησυχίαν σας, τά πάντα καί το έγώ σας 
αυτά ακόμη ; έλθετε νά διαμείνατε έοώ καί όχι πολύ, ίν 
μόνον έτο.ς καί δεν θά γνωρίζεοθε πλέον, Ή πρώτη αί- 
σθησις. τή» όποιαν θ’ άπολέσητε, είναι ή ακοή σας έκ τοΰ 
διαρκούς θορύβου καί της οχλοβοή; καί του κρότου τών Αμα
ξών, η οέ διυτέία έβεται ή ορασις. Βλέπετε τόσα «δώ,ώστε 
άρκοϋσι νά σάς θαμβώσω σι. Πάς . δε φρόνιμος άνθρωπός, 
έκουσίως η έκουσίως ερχόμενος είς τήχ μεγαλούπολιν ταύ
την, ήτις σχεδόν δέν έχει <κτασιν καί όρια, μόλις <βπε«· 
σμένως τελείωση τήν 3ου^ει4 tov, πρέπει νά φύγη. Το εΐπεν 
άλλως τε καί 6 Δουμ&ς καί ό Σατοβριάν πρό τμον. Το εσπέ
ρας ή μάλλον τήν νύκτα τ$ Βουκουρέστιον είναι πόλις τοΰ 
Διαβόλου. *Οσαν τις τή». ημέραν χάνει τδ λογικόν του είς 
τήν καταπληκτικήν κίνησιν καί τάς ωραίας καλλονά; τής 
πόλβως, τήν νύκτα χάνεται έντδς.τοΰ λογικού του, σκοτίζεται 
άπό... καί δέν γνωρίζει τί γίνεται.

ΓΙάς "Ελλη* ένίαΰθχ θά έλθη εις τό -/.αφεστιατόμοςενο- 
δοχιΐον τοΰ κ.. Κολλάρου, o%eu πάντες ανεξαιρέτως οι ομο
γενείς προσέρχονται. Κατέστη πλέον οχι συνήθεια άλλ άνάγ-

Δ\ιυθυντής τον ρ.εγαϊΐ'.τίρον κκί 
τοϋ Βονκουριοτίον, .ΐναι et; «κ 

«μ-πνέεται ύπό ^',λιΜν^ί^ω- 
λΆ είναι έχ τό»ν πρώτων έϋν.-

κη,. Ενταύθα οί έμποροι, φιλόλογοί, χασομίριδε; και αρι- 
στον.ρατσφρονοΰντες συνέρχονται καί συναγελάζουν*. Ευρυ
χωρία,. άλλο>;τε, περιποίησις, ευπρέπεια, τάςις, μελέτη, 
ανάπαυσες, φαγητόν, ύπνος είς τήν έντέλειαν κτλ. έπικρα- 
τοϋσιν. Άρκεϊ ομω; νά έχετε χρήματα, διότι τό Βουκουρέ
στι* «υ χωρατεύει, θέλετε έν εΐχοσάφραγκου τήν ημέραν 
ο’.’ίξοδα χαί εν φράγκο* διά 10 σιγαρέτα πρώτης ποιότη- 
τ«ς. Αί δ’ αποστάσεις είναι μεγάλα1, καί άποκάμνετε. α* 
έχετε να επισκεφθήτε φίλους. Ό κ. Σαρσέλης, διευθυντής 
τής αΤριδοςΒ, θά σάς ύποδεχθη πάντοτε είς τό καφενείο* 
Κολλάρου καί θά σας φιλοξενήσ», ας .την οικίαν του, ήτις 

,εϊνρ'.ε πάντοτε ανοιχτή εις πάντας το·»; ίμογε*ε’ς. Είναι ό 
ένθερμότερος πατριώτης του Βουκουρεστίου εις τό κεφάλαιο* 
τούτο. “Αλλως τε τόν γνωρίζομε* πάντες άπό τά έκάστοτε 
γραφόμενά Τδν.

Ο κ. Θ. Ζαπατΐνοο, 
καλλειτέρου Βυρσοδεψείου 
τών κ,αλειτέρων σμογίνών 
πατριωτικών αισθημάτων 
κών ευεργετών, μή παραλείπω* είς εκάστην περίστασιν γε· 
ναιοφρόνως νά παρέχω και έμπράκτω; τάς πατριωτικάς αυ
τού διαθέσεις. Δραστήριος, ρέκτης παντός καλού καί ωφε- 
λ’ίρΒ^ φίλεργος καί είς άκρον φιλότιμος, εύγενιστατο; τούς 
τρόπους χαί «ί; άγαν φιλόξενος, τή συνεργασίφ τού έπίσης 
φιλοτίμου καί προσηνεστάτου αδελφού του, εχουσι ζστασ'τή 
το σέμνωμα τής ήμετέρας έν Βουζουρεστίω κοινότητος, ή τις 
όμολσγουμένως τιμά ένεκα τών διακεκριμένων μελών της 

• τήν ελληνικήν ταύτην εν τοΐ; ζίνοις παροικίαν.
Είδο-ν έκ τών ομογενών μας τούς καλλίστους αδελφού; χαι 

άξιολόγους πατριώτας αδελφούς Χάϊτχ, πάντοτε μετά ζήλου 
κ.αταγι νομέ νους «ι< τάς τραπεζικός αύτών εργασίας καί το- 
σούτον έκθύαώς χαί αφιλοκερδώς υποστηρίζοντας πάντοτε τόν 
ελληνικόν τύπον, τον κ. Σπανδωνίδην, αντιπρόσωπον τού εν 
Βιέννη ζάπλουτου καί μεγάλο κτήμα τίου κ. Δούμπα, κάλ- 

'λιστον, εγγράμματον καί λια* μεμορφωμίνο» ά»ορα, οστις 
μετά ,λεπτομεριίας γνωρίζει νά συζητ*, πάντα τά κοινωνικά 
ζητήματα καί ιδία τούς χαρακτήρας τού τόπου, τόν z. Β. 
Βαλσαμέδην, εύγενέστατον έπίσης καί προσηνίστατον ομο
γενή, δραστήριο* καί είς άκρο* φίλεργον, όστις όμως εφέτος 
ένεκα τών έπελθουσών ζημιών, έκ τής ανομβρίας, έζημιώθη 
ούκ ολίγα, τόν κ. Διαμαντή* Μαργαρίτην, «-«θερμόν έπίσης 
πατριώτην, έξ Ηπείρου καταγόμενο* καί «αφόρους άλλους.

Όκ. Διαμαντής Μαργαρίτης λαμπρότατος ύφ’δλας τάς 
επόψεις, είναι υποχρεωτικός είς τό έπακρο*, ενεκα τών φίλο- 
ξένοι* αυτού διαθέσεων καί εννοεί πρεπόντως να σάς φιλο- 

"^ινήση. Άγαπα δέ πολύ τούς δημοσιογράφους καί ιδία τούς 
γράφοντας πεοί ζωτικών ζητημάτων τής πατρίδος καί συμ
βουλεύοντας ύγιεινάς καί φρονίμους σκέψεις, Ά/.εραίου καί 
φιλοτίμου χαρακτήρος, περί πολλοϋ ποιείται τής τιμή; και 
άξιοπρεπείας τού ατόμου ζ.αί έκτος τοΰ οτι διαμένει πατριώ
της αγνός, εξ Ίωαννίνων καταγόμενος, είναι καί οπαδός πι
στός καί αγνός τών αρχαίων ελληνικών σοφών συστημάτων 
καί παραγγελμάτων. Πολύ μοί ήρεβα* αί άρχαί καί ή συμ
περιφορά τοΰ καλλιστού τούτου ομογενούς μας, ρστις και εν 

οίκογενεία του άπαρεγκλίτως διατηρεί τά αίσθήαατά του 
ταϋτα καί είθε πολλοί τών ήμετέρων νά τόν έπεμιμούντο, 
διότι καί έ* τ^ υγεία του ή φύσις καλώς τόν οιατηρβι και 
εις τας εργασίας του ή πρόνοια χάλλιστα τόν προάγει.

('Έηετσι συνέχεια)

ΚΤΠΑΡ1ΣΣΟΣ
Τό αειθαλές, έπίμηκες και κωνοειδές τοΰτσ δένδρο*, τ<ΰ 

ΰποίου ή σοβαρά καί σκυθρωπή θέα ένίκε* τή; σταθερότητάς 
καί τού μελανού/ου καί πρασίνου χρώματος, παρέχει ιις 
τόν θεατήν βυ»αίσθη*5ΐν μ«λαγχολικήν, υπήρξε* άνικαθεν 
κατά πολλά χρήσίΑο: είς τού; άνθούπους καί εις τάς τι-

όί αρχαίοι έταζα* αύτό μεταξύ τώ* ίερών έ* μύθ&λψγ^ 
δένδρων.

Έλέγον, βτι ή Κυπάρισσος άνεφύη κατά βούλη<ύί.'Τφ.5; 
Απόλλωνος. Ύπήρχί ποτέ παι?, Κνπάρ<σ«ο< κσλουμί^·,^ 
ά γαπώ μ ι νος παρ « τοΰ Άπόλλω* ος. Ό παΐς. οίΤός. φονιύσ^φ^ 
άκουσίως «λαφον, τήν όποιαν υπερβαλλόντως ,ήγάπα-^.άΰτό^»; 
ήσθένησεν έκ τής λύπης καί άπεθαν·*. Ό 
λυπηθείς ωσαύτως διά τόν θάνατο* τοΰ: άγππή·ίι^»!Τ^^^®| 
Κυπαρίσσου, καί θίλων ν’ άποθανατίσχι τή» δπχρξιν αυτού 
μετ«μόρφωσεν αυτό» είς <5ιο· δένδρο*, δπερ έκάλεσε 
ρισοον και ώρισεν 3πως, θ^ωριίτχι πένθιμο* καί επιτύν.βιάν'ί'ή'^^ 
δένδρο*. Τούτου ένεχεν οί αρχαίοι έφύτευο* αύτό 
τάφος, καί τό «ίχο* αφιερωμένο* είς τό* Πλούτώνά» θεόν τοΰ Άδου. Οί αρχαίοι έθετον κλάδο* Κνπαρίίσόύ 
τής θ*ρας, ε*θα υπήρχε νεκρός. Κατά Στέφανο* δέ Β’Λάντί'άίό^ί^^ 
εκαλείτο ή Κυπάοισσο; Έφανος καί κατόπι* ’Απολλωνίας.

Π «τρις τοΰ δένδρου τούτου θεωρείται ή ’Ανατολή **ε,ί.«^ίί 
ιδίως ή Κρήτη, ένθα φύεται αύτομάτώς,'ίία1\ 
άποτιλεΐ δάση. Τό όρος τής Ίδης θεωρεί*«ι ό. 
τόπος της Κυπαρίσσου. Τοιαΰτα δέ δάση ά»α*Τώ'ντάι 
ίίς τά; μεσημβρινά; ύπωρθίχς τώ* Λευκών Όρέών τήξυά,άβ/ά 
Κρήτης. Έ* γίνει δέ άρχ’ΐόθε* οί Κοίτες έ*άλλιέργ*όυ*γ,·^| 
τή* ΚνπάρίΛσον, διότι ηύδοκίμει έν τ»ί χώρφ α,ΰτώ» 
άπελάμβανο* εισόδημα. Κατά τό 13 δε ετ« τή£ ήλιάία^ί^Λ’θ 
επωλιΐτο έκαστον δένδρο* δι« μεγάλου ποσού χρημάτων: 
διά τούτο έοίδοντο αί Κυπάρισσοι εις προίκα. Η Κυάάρισσί?^^^^ 
λατινιστί έκσλεϊτο πγκέί Λγάτρεός (ίοκ filiae)»,.. ; .

Ενθοκιυ.ίί τό δένόρον τούτο εις ζηράς Κ«ί 0M*k;βίθ^’^ 
γαίας, ώστε δύναται νά φυτευθή έπί τών?';4’γ^’ώ>,-'.όρέ«Π''^ 
Άποστρέφττχι δέ τό ύγρόν έδαφος· δ»ά τοώτό'. έβ^.πύρά.ίίί^ 

ταμώ φυτευθή, ξηραίνεται, ένφ τουναντίον ά*ίπτυβσιτΙ^( 
ταχέως «ν τοίς συγκερασμέ >οις κλίμασιν, ένθα πάσχει Λ«1·: 
εΐοός τι ^ητίνης ευώδους, έκκρινομένης οι ’ ιγχά ρά.ζίώς το^' 
φλιιοΰ καί ωφελίμου ©ΰοης κατά τώ* προσφάτων άρμύμάτων;:

11
...SI

Έκ τοΰ ίστβρικόύ τή; Κυπτρίσσου ύπιμφάί*ίταί,: ρτι: 
Κρήτη ικαλλιεργείτο αύτη έκ. πανάρχαιβτάτη<. έπζχής,κ»ί· 
ύπήοχίν έκεΐ μίγας πολιτισμός, όστις διά <όΰ.π*^σ^ά'τ£^ί^| 
χρόνου κατ’ ολίγο* έξέλιπε» καί μόνο» ίχνη τι*ά «ύτού δίβ' τηρήθησα*. . Π£^6··· . '■<£

ΠΕΡΙ ΦΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΣ
':··.Ι

Παν ο,ττ προέρχεται έξ αυτομάτου cdtfOάματος, 
τερπνότατόν έσή κΜ διαρκές. f .

Τά 8’ έπιβε6λη·μένον αίσθημα έπύΐ^αλές έεΤττκίά ‘ 
ίίςϊτατον.

Τό αίσθηνια τής φτλίας προέρχεται έξ α-ύτο^άτον 
κα! μυστηριώδους αίσθήρατος, ώς τό αίσθημα της 
αγάπης·

Ή άγάπη διαφέρει τής φιλίας καθ’ ότι A 
μέν φιλία συνταυτίζει πάντα τά εύγενή αισθήματα 
και διατηρεί τό αίσθημα αυτής άκμαίον και μακράν 
δντος τον ^ίλου, ή δε άγάπη δέν σννταντίζει τά 
αισθήματα, άλλά ζωογονείται έκ τής παρουσίας 
και έξασθενεϊ διά της απουσίας τοδ φίλον.

Τό παράδειγμα τον Δάμωνος καί Φυντίου άπο- 
δεικνύει ότι ό αληθής φίλος καί τήν περιουσίαν καί < 
τήν ζωήν του θυσιάζει υπέρ τοΰ έπίσης αληθούς . 
φίλου του-

Ό άνθρωπος δεν δύναται νά τύχη πολλών άλη-



184 II ΦΥΙ1Ι

3'

&

δών φίλων, διότι τδ αίβθηρ.α της φιλίας ιιόνον 
ριεταξΰ δύο προσώπων ύπάρχει.

Ο έχων αληθή φίλον αγαπά και τδν φίλον τον 
φίλον τον. Τδν δ’έχθρδν τον αληθούς φίλον ουδέ
ποτε αγαπά.

Τδν φίλον τον φίλον σου καί Ον έχε τον φίλον. 
Τδν δ'έχθρόν τοϋ φίλον Οον νάριήτόν εχης φίλον.

Έν τή φιλία δισταγμός δέν ύπάρχει.

Φίλος έστΐν άλλος έαντός·

Verras-amicitiie aternie sunt.
Φρίκ.

Μ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ

ΠΕΡΙΕΡΓΟΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΝ ΠΕΙΡΑΜΑ
AdCctt φελλόν άρκιτοΰ πάχους, όν καταλλήλως σκά

πτετε πρός σχηματισμόν έντέ; αύτοϋ ρ κροΟ χώρου,είς δέ 
τό |>αθοςποιείτε οπήν,tv Tfj οποία τοποθετείτε τό άκρον 
«χυρίναυ καλαμίσκου χο έκατοοτών τοΰ μέτρου ώς έγγι- 
οτα μήκους. Είς Si τό έτερον άκρον τού άχυρου τούτου

α τό δ.έιόθεν οχή^ια) κολλάτε δι ’ ισπανικού κηρού 
ι ^'ργώνι'ως έτερον τεμαχιον άχυρου, τεΤρυπημένον είς 

το -μέσον αύτοϋ, ώς δείκνυσι τό έν λόγω σχέδιον. Ήδη 
3λ·ί$φϊττε τάς οριζόντιας όπάςτού άχυρίνου τούτου σωλήνος 
■ΗχθίΓ άνοίγέτε δύο έτερος παρακεψέιωο, τοποθετοϋντες 

σύνορα έπ’ αντών δύο μικρά άχυρα ι εκατοστών τοϋ 
:ΐμέτρου μήκους περίπου. Εννοείται, ότι πάντα ταϋτα δέον 

ούτω νά κατασκευασθΰοιν, ωότε νά ύπάρχη πλήρης 
έλευθερίσς κίνηοις ΰγροϋ τίνος διά μέσου τοϋ καταρτι- 

-ή βθέντσς όύτω συστήματος σας.
λίί;'■ Ήδή άνορτάτε τούτο διά τριών λεπτών νημάτων ή 
• συρμάτων καλείτερον, ώς δείκνυοιν ή ήμετέρα είκών καί 
·-. χύνετε ύδωρ έν τώ έκ φελλοϋ προγενεοτίρως ώςείπομεν 

/ίΰχηματιοθέντι μικρω δοχείο. Τό ύδωρ θά δισρρεύσ^ διά 
ίέάμ τών άκρων καί επειδή ταυτα είοί διατεθειμένα αντι- 

Ι^^φ^λήλύν, τό όλον «ύστημά σας θ’ σρχίση νά πε- 

ριβτρέφεται καί δή μετά μενάλης ταχύτητος, αποτελούν 
ώραΓον καί περίεργον έν ταυτω φαινόμενου.

Δύναοθε έπίσης άντ! νά κολλήσητε τά άχυρα μέ ισπα
νικόν κηρόν, νά τά προοαρμόοητε,ως δεικνύουσι τά όρι- 
στερόθεν σχέδια διά τριών μικρών φελλών Α' καί Β'. 
σχηματίύοντες όπάς εγκάρσιάς έν τώ φελλΰ. Τό δέ άνώ- 
τερον άκρον τοΟ άχύρου, τοΰ τοποθετηθησομένσυ έν τώ 
δσχείω δύνασθε νά τό περικόψετε ώς δεικνύει τό σχήμα C μέ μικράν στροφήν άγκιατροειδώς, διά νά ϊοταται 
στερεΰς.

Δύναοθε συνάμα έν ώρα νυκτός νά σδύσετε τήν λυ
χνίαν σας, νά χύσετε θερμόν ρούμιον έν τώ φελλώ σας 
καί αναψητς εϊτα τά έκ των κάτωθι οπών τοϋ άχύρου 
έίερχόμενον έν λεπτή ποοότητι υγρόν, θά ίδητε τότε 
ώραΓον φωτεινόν φαινόμενου. Φωτεινήν βροχήν- καί ά» 
τοποθετήοητε κάτωθι αύτής ώραίαν μπουδίγκαν, θά 
περιλονοθή αύτη μέ τό ενγεστον καί εύώδες τοϋ ρουμιού 
υγρόν καί θά φάγωσιν αύτήν οί συνδαιτημόνςς σας μετά 
πολλής όρέέεως καί πολλής εΰχαριστήσεως.

Φ.Π.
------------- - "83Ρί«·· ■-------------

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

Ν. θ. Ν. Δ* S « ■ τ ά τε. "ΛαανΓα φύλλα σας ιατάλησαν. 
ΙΙιοτεύνμεν ήδη -ά Αταξία κροήλβεν έχ .όσου
*11 Χδλλά-ν cmt/Λ ιών. Ήί'η χιοτιύ&μιν '« «υχαριβτϊ^ήτβ. ‘Αχ», 
«τβίλαη β^νδρομήν <tec, Νχ σα< άΓΟφτίίλωμκν την
?χε*»χήν ανβύίιξίν ά^δμ&ν λαχείου β«, "Εχίι χαλώς άπο 
t 7|£f'Gu._I Μ* Ζ. Βάρναν. Δ«λτ«ρ·ο». «λλα
π?0«χώ< <vtcXw< η βΦύβις» άννχχινίζβταΐ. άμ« άχοστβίλ®μ»ν τό 
νέον ψύλλον»'ό’β ί>ρλίΊΐΧφς «π&·χθίζίτβ, ξιάύ, 6ά γίνη βυγχώνονφ^ 
»φύσεως χαί Ήχβΰς».—Γ- ίό 4. ’Εχϊβτρλή ow
ίλήφ^η, οά? στίλλ«μ<ν ιχ νέου ’eta <λλ-ίί«ουνΜ άρώμβύς χαί ίλ«Ι· 
ζόμο νά <ους λαμβίητε ·1< τό τ«*ί*ώτ«ρν. Πα^αχα· 
XeufMv στ*<λ«ϊί τήν ου»δρομήν βας,— Λ. I. Τ, Νάξον, Sw** 
Βοομή ο ας ιλτ,φΰτι. Ζτμούμεθ'α ψύλλα sax δοτόλησαβαν, ίύχαρι· 
οτοΰμιν <©λν,~**Ν. Κ·1ε£α«τού*βλιν. Δελτάριό* χαί έχι· 
οτολη (λνιφβη, ζητβύμίνχ ©ύλία όά-ί «scootίλαμεν. ΠβρΙ λβικύν 
γράψωμςν νμΐν τ«χυ&ρομιχδ<, διότι έγιν^μην 6ΰμα.—-Δ. Δ. Be* 
λ e «τ Γ ν » ν. Ζητούμενα φύλλα ίβτβίλαμβν. Πιβτεύομ^ν νά «ά 
ίλά&α:».— C. G.PfetorBbour g. Έηιβτολή «ας «λή?0^ ’Αν«· 
μέναμε* χρήματα ώς γράφττό «ψιύχτβί.—Τ. Δε ’Λ. Ν β \V-Y or k 
Έκέότολή <λ*ή|&η. Ευχάριστο*μον. θ» σάς άκαννήσακμβ* «pe- 
«χδς.—Δ. Κ» Κάίρο ν ’Enitf-τολή έλήφδ^.' Ήμορλόγιαν έστάλη 
ύμΐ» ταχυδρομικώς.— Κ. Κ. Κ. Κ*> *)ft β λ ι »> Ζητσΰμςνςι «ύλλ* 
σάς έσιαληβι» άπαντα τροχθ« ταχυ^ρομανς.
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