
Ο ΝΕΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ

Ό νέος βασιλεύς της ’Αγγλίας, θά ό- 
νομασθή Έδονάρδος Ζ' ή Αλβέρτος Α’. 
’Αλλά διά την γενεάν μας θά παραμείνη 
ώς είκός, «πρίγκηφ τής Ούαλλίας», ό 
τίτλος, τόν όποιον, χάρις είς την μακρο
βιότατα τή£ μητρός τον, διετήρησε κατά 
τά τρία τέταρτα της ζωής του-Ύπό τόν 
τίτλον τούτον ό χθές «πρίγκηφ της Ού- 
αλλίας», ό σήμερον βασιλεύς τής Αγ
γλίας και αύτοκράτωρ τών ’Ινδιών, εινε 
κυρίως γνωστός ώς άνθρωπος τον κόσμον, 
ώς έπέραστος θαμιστής αίθονσών—καί 
οχι μόνον αίθονσών—ώς τέλειος τύπος 
καλλωπιστού, δίδων τό σύνθημα τών συρ
μών, άπό τών πίλων καί τών λαιμοδετών 
μέχρι τών ύποδημάτων, καί άς είπομεν 
τήν λέξιν. ό φίλος της «ζωής» καί τών 
παρακολούθων τής ζωής· Οί Γάλλοι τόν 
θεωρούν, ώς τύπον βουλεβαρδιέρου, ώς 
μορφήν ίδιάζονσαν Παρισινόν, ώς πρίγ- 
κηπα, τόν όποιον ή έπισημότης καί ή έ- 
θιμοτυπίαπολύ όλίγον έλκύονν καί δστις 
απεναντίας, άγαπα τήν εύθυμον σνντρο- 
φίαν, τάς πνευματώδεις συνομιλίας, τάς 
ωραίας γυναίκας καί τάς ιπποδρομίας.

Ό βίος ούτος τού νέου βασιλέως α
κριβώς προσέδωκεν είς αύτόν τό έπίχαρι 
καί έπαφρόδιτον ήθος, διά τό όποιον οια-, 
κρίνεται· Λέγουν, δτι άδύνατον εΐνε συ
νομιλητής τουν άνθέξη είς τό θέλγητρον 
τής συνομιλίας καί τών τρόπων του, είς 
τό γόητρον τής κομφοπρεπείας, τήν ό
ποιαν αποπνέει ώς φυσικόν τι άρωμα εύ- 
γενείας. Τήν χάριν ταύτην καί τήν &- 
βρότητα προάγει,—προήγε τούλάχιστον 
ώς Διάδοχος—μέχρις έντελούς έλλείφεώς. 
κάθε «πόζας». Λησμονεί μέ τούς φίλους 

του ποιος εινε—ύπό τόν όρον όμως;, δτι ' 
δέν τό λησμονούν καί έκεΐνοι· Κατέέχων ’ 
τό αΐσθημα τοϋ ταχτ είς ύπέρτατον (βαθ- ’ ' 
μόν, δέν συγχωρεΐ είς άλλους τήν έλ~ 
λειφιν τ&κτ. Κάποτε είς μίαν έσπερίδα 
είς τών ύπασπιστών' του άπεσύρθη Ό 
πρίγκηφ1 προάεποιήθη, δτι δέν τό παρε- 
τήρησε, τόν άφήκε νά έκδυθη καί έπειτα 
έστειλε νά τόν ζητήση έσπευΟμένως. Δέν 
εΐνε άνθρωπος μέ μίση, άλλ’εινε αμεί
λικτος διά τούς προσβάλλοντας αύτόν,

Ζών τόν βίόν τών Άγγλων αριστοκρα
τών, εινε έμπαθής έραστής δλων τών σω
ματικών ασκήσεων, φημίζεται δέ—τού- 
λάχιστον έφημίζετο—ώς θαυμάσιος σκο
πευτής. Λέγουν συγχρόνως, δτι εινε 
πνευματωδέστατος, εύφυολόγος, νοήμο- 
νέστατος, έξαιρέτως μορφωμένος. Τοΰτο 
άλλως άποδεικνύουν καί αί απειράριθμοι 
προσφωνήσεις καί προσλαλιαί του, έξ ών 
τινές είνε αριστουργήματα άγγλικού 
χιούμορ, κομφότητος καί άπλότητοςς. Ό- 
μιλεΐ δμως, ώς φαίνεται, τόσον ταχέως, 
ώστε ύπάρχουν άκροαταί πού δέν ήμπο· 
ρούν νά τόν παρακολουθήσουν. Άλλ’είς 
τήν θέρμην τού αύτοσχεδιασμού εύρίσκει 
φράσεις καί εύφυολογίας, τάς όποιας θά 
έζήλευε μεθυγραφος έξ έπαγγέλματος.

Ό βίος αύτού ώς-Διαδόχου, άλλως τε, 
δέν ύπήρξε βίος άμεριμνομερίμνής- Έάν 
άφήσωμεν κατά μέρος τάς διασκεδάΐσεις, 
δέν ύπήρξεν έπίσημος συνάθροισις. έθνι- 
κή, έπιστημονική, φιλολογική, καλλιτε
χνική, τής όποιας δέν προήδρευεν,. Ή 
πολιτική όλίγον τόν.εί'λκυε μέχρι τωύδε. 
Τήν παρηκολούθέι :ώς άπλούς θειατής,. 
άναγινώσκων τάς έφημερίδας καίτά πρα
κτικά τών Βουλών, μή έκδηλώσας δέ ποτέ 
ούδεμίαν προτίμησιν.

Ή μακρά τήςμητρός του βασιλεία εύ·
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ρίσκει τόν νέον βασιλέα σχεδόν γέροντα. 
Ή αθλητική κομψότης τοΰ σώματος ύπέ- 
κυψεν Αδη είς-τον όγκον τών σαρκών. 
Αΰτίι ή άψογος τοΰ καλλωπισμόν κομ- 

ότης ύπεχώρησεν εις εΰρνχωρα κα\μάλ
λον άτημελη ένδΰματα, άποκρΰπτοντα 
τήν προοδενουσαν πολυσαρκίαν, κατά 
τής οποίας· πέρνσιν έξετέλει θεραπείαν 
έπίμονόν είς τό Μαρίενδαδ.

Όταν ό'.τίρίγκηψ τής Οΰαλλίας ώμίλει 
' περί τοΰ μέλλοντος του ώς βασιλέως, δέν 

έλεγε ποτέ:
— Όταν θά γείνω βασιλεύς I
’Αλλά πάντοτε μετ’άκρας λεπτότατος:
— Έάν γίνω ποτέ βασιλεύς I
Ιδού τέλος, έγεινε βασιλεύς. ’Αλλά, 

είνε πλέον είς τήν ήλικίαν, καθ’ ήν Λμ- 
πορεΐ κανείς ν ’άλλάξη τρόπον τον ζήν, 
συστήματα, ιδέας;

Ό Εδουάρδος Ζ’ Λ ’Αλβέρτος Α , όχι 
. μόνον συνεχίζει τήν συνταγματικήν παρά- 

δοσιν ΐήςμητρός, αλλά καί λόγω προσω
πικής προτιμήσεως καί λόγω ήθους θά 
είνε ό τύπος τοΰ συνταγματικού βασι- 
λέως, τοΰ βασιλεύοντος καί μή κυβερ- 
νώντος —τον ούδόλως κνβερνώντος καί 
πολύ όλίγον βασιλεύοντος·

--- -----.---------------------------------

ΤΟ ΑΧΡΟΥΝ ΜΕΑΑΝ

Μεταξύ όλων των μέσων τής κρυπτογρα
φικής λεγομένης/συνεννοήοεως, άτινα ανέκα
θεν μετεχειρίοθησαν είς τάς ιδιαιτέρας αύτών 
καί έχεμύθους ανταποκρίσεις οί άνθρωποι,συγ
καταλέγεται βεβαίως και ό τρόπος τοΰ γρά
φει ν δι ’ αριθμών, σημείων και γραμμάτων τού 
αλφαβήτου, έχόντων ίδιαν δλως έννοιαν, ήν 
οτε γράφων καί ό άναγινώσκων μόνον έκ προ- 
τέρας μεταξύ των συνεννοήσεως παρεδέξαντο. 
’Ανεξαρτήτως όμως τού τρόπου τούτου, τού 
κρυπτογραφικώς συνεννοείσθαι, υπάρχει καί 
έτερόν τι σύστημα, τό όποιον άλλοτε έν τή 
διπλωματική αλληλογραφία ’έπαιζε ρόλον, αρ
κετά σπουδαίου. Ή μέθοδος αυτή συνίσταται 
είς τήν χρήσιν τοΰ άχρωμου λεγομένου με
λανός.

Καί πραγματικώς. διά ταύτης ή γραφή εί
ναι κατ’άρχάς εντελώς άόρατος, ό χάρτης 
φαίνεται λευκότατος, ώς πάντοτε, πλήν τιθε- 
μένου τούτου υπό τήν έπηρειαν μέτριας θερ
μοκρασίας, τό έν αΰτώ κείμενον αναφαίνεται 
τότε άρέσως, ώς έκ μαγείας.

Ή επιστήμη τών άχρόων μελανών άπετέ- 

λεσεν ένα τών κλάδων τής αρχαίας χημείας, 
τινες δέ τών δίασημοτάτων άλχημικών κατε- 
γίναντο ούκ όλίγον καί «πλούτισαν αύτόν διά 
νέων Ανακαλύψεων. τήν σήμερον δέ ή μελέτη 
τών μελανών τούτων Αποτελεί άναντιρρήτως 
περίεργον φαινόμενου έν τή συγχρόνω χημεία 
καί παρέχει διασκεδσστικήν τήν έψαρμογήν έν 
ταΤς ίδιότησι σωμάτων τινύν.

Μεγάς άριθμός μυθιστοριογράφων έδράξατο 
τής εύκαιρίας διά τής χρησιμοποιήσεως τών 
παραδόξων άποτελεσμάτων τών άχρόων με
λανών, πρός διέγερσιν τού ένδιοφέροντος τών 
άναγνωστών των. Ό Έδγσρ Ποέ έν τώ μυ- 
θιστορήματί Του « Ο χρνσονς χάχΰαροσ» απο
καλύπτει εις τόν ήρωά του περγαμηνήν, ήτις, 
τυχαίως θερμανθεΐσα, καλύπτεται αίφνης υπό 
χαρακτήρων καί αριθμών, ών κατορθοϊνά εύρη 
τήν έννοιαν, διά μέσου τής κρυπτογραφίας 
ταύτης, έξ ού οδηγείται είς τήν άνακάλυψιν 
τής θέσεως, ένθα κρύπτεται ό θησαυρός. Ό 
δέ ’Αλέξανδρος Δουμας έν τινι τών σπου
δαίων αύτοΰ έργων θεμέλιοί έπίσης τήν άνα- 
κάλυψιν τών άπειρων θησαυρών έν τή νήοω 
τοΰ Μόντε-Χρήστου έπί διαθήκης τινός, γρα- 
φείσης δι ’ άχρωμου μελάνης καί ήμιφθαρείσης 
υπό τών φλογών. .

Ή έμφάνισις τών δι’ άχρωμου μελάνης γε- 
γραμμένων χαρακτήρων έπί φύλλου χάρτου, 
'δπερ πρότερον έφαίνετο έντελώς λευκόν, ενέ
χει τι τό φανταστικόν καί θαυμάσιου, καί τό 
όποιον εκπλήττει ούκ όλίγον καί βασανίζει τόν 
νουν τών άπροόπτως θεωμένων καί μή άντι- 
λαμβανομένων τής μεθόδου ταύτης ατόμων. 
Ούχ ήττον είναι άρκούντως διασκεδαστικόν 
είς τούς μεμυημένους.

Οί θαυματοποιοί καί ταχυδακτυλουργοί με
ταχειρίζονται πολύ τά μέλανα ταΰτα έν τοΤς 
πειράμασιν αύτών καί ιδίως είς τήν άποκάλυ- 
ψιν έπί τεμαχίου χάρτου άπαντήοεως έπί έρω- 
τήβεως, γραφείρης ύπ’αύτοΰ τοΰ θεατού έπ’ 
αύτοΰ, χωρίο ούτος ν’άπομακρύνη τά βλέμ
ματά του άπό τοΰ χάρτου ούδ’έπί στιγμήν.

Πρότινωνδέ μηνών μάλιστα'έθεάθη έν Πα- 
ριοίοις πλανόδιός τις έμπορος, δστις έπώλει 
μίαν έρωτησιν. «Ζητήσατε το πτηκον» άνεφώ- 
νει καί συνάμα προύτεινεν είς τό κοινόν τε
μάχια χαρτονιού, έψ ’ ών είκονίζοντο κλωβοί 
ψιττακών, έν οΐς όμως δέν έφαίνετο τό πτη- 
νόν. Ήτο έντελώς άόρατον καί άπητεΐτο ή 
θέρμανσις τοΰ χαρτονιού, οτε ένεφανίζετο βαθ
μηδόν έν τώ κλωβώ κυανούς τις ψιττακός.

Διά τών άχρόων μελανών δύναταίτις έπί
σης νά κατασκευάση πολύ περιέργους εικόνας, 
μεταβαλλομένας κατά βούλησιν καίδιασκεδα- 
στικώς. Ήτοι, μία κωμόπολις, παριστάνουσα 
όψιν χειμερινήν, δύναται θερμαινομένη, νά 
μεταβληθή είς εαρινήν, τών φύλλων καλυπτόν- 

των βαθμηδόν τά δένδρα καί τής χιόνος ύπο- 
• χωρούσης προ τής χλόης. -

Κύριός τις εσχάτως πρσυτεινε τήν χρήσιν 
τών άχρόων μελανών είς τήν δι ’ επιστολικών 
δελταρίων κρυπτογραφικήν άνταπόκρισιν, καί 
μολονότι, ώς πιστεύομεν, ή χρήσις αύτών δέν 
φαίνεται διαδεδομένη, έν τούτοις παρ’άπασι 
τοΐς χαρτοπώλαις έν Ευρώπη πωλουνται ποι
κίλα είδη άχρόων μελανών.

Χημειωτέον έν τούτοις, δτι τα μέλανα 
ταΰτα πωλουνται σχετικώς εις ΰπέρμετρον τι
μήν, λαμβάνοντες ύπ’δψιν τήν εύκολον κατα
σκευήν τοΰ άχρόου μελανός, παρ’οίουδήποτε, 
δστις έπιθυμεΤ νά ποιήσηται χρήσιν αύτοΰ είτε 
πρός ιδίαν άνταπόκρισιν, είτε πρός έφαρμο
γήν διασκεδαοτικοΰ τίνος πειράματος.

Τά πλεΤστα τών άχρόων μελανών όφείλουσι 
τήν ιδιότητα αυτών ταύτην είς τό προτέρημα, 
δπερ, κέκτηνται ύγρομετρικά τινα άλατα τοΰ 
νά ηναι έντελώς ή σχεδόν άχροα, όπόταν εύ- 
ρίσκωνται έν ύγιδ καταστάσει, καί νά λαμ- 
βάνωσι χρώμα ζωηρόν, όπόταν ύποβάλλωνται 
είς ξηραν κατάστασιν διά τής έπιδράσεως έπ ’ 
αύτών άναλόγου τινός θερμότητος.

Ό χλωριοΰχος γλαυκόχαλκος (chlorure 
de cobalt), δστις φέρει χρώμα άνοικτόν ρο- 
δόχρουν έν διαλελυμένη καταστάσει, άποςη- 
ραινόμενος μεταβάλλεται είς ζωηρόν κυανοΰν.

Ό χλωριοΰχος χαλκός θερμαινόμενος λαμ
βάνει χρώμα κιτρινωπόν.

Τό χλωριοΰχον νικέλιον καί ή χλωριοΰχος 
πάτασσα έχουσιν ανάλογα ιδιώματα.

Τά βαρομετρικά άνθη καί τά μικρά έκείνα 
άντικείμενα, τών όποιων ό χρωματισμός οη- 
μειοΤ τον καιρόν, γίνονται ροδόχροα, όπόταν 
ή ατμόσφαιρα ήναι ύγρά, καί κυανά όπόταν 
έκτίθενται είς τήν θερμοκρασίαν ή ξηρασίαν, 
άφοΰ προηγουμένως ύγρανθώσιν έν ελαφρά 
διαλύσει χλωριούχου γλαυκοχάλκου. Έάν μό
ριά τινα τοΰ χλωριούχου τούτου διαλύσωμεν 
έν όλίγω ύδατι ούτως, ώστε νά μεταβάλωμεν 
τοϋτο είς ωχρόν ροδόχρουν χρώμα, θ ’ άπο- 
λαύσωμεν ούτως έξαίρετον άχρουν μέλαν.

Μελανά τινα γίνονται ορατά μόνον, δταν 
έμβαπτίζωμεν αυτά εντός ειδικών υγρών ή θέ- 
τωμεν αυτά ύπό τήν έπιδρασιν άερίων Ttvwv.

Οί γραφόμενοι χαρακτήρες δι’αλάτων τοΰ 
μολύβδου μελανοϋνται ύπό τήν έπιδρασιν ύπο- 
θειϊκοΰ οξέος.

Ελαφρά διάλυσις θειϊκοΰ σιδήρου δίδει ση
μεία, τά όποια μεταβάλλονται εις ώραΐάν κυα- 
νοϋν χρώμα, έμβαπτιζόμενα έντός ύδροκυα- 
νείου ποτασσης (prussiate de potasse)· άλλα 
γίνονται μέλανα, άν έμβαπτίσωμεν αύτά έν 
διαλύσει δεψικοϋ όξέος (jannin).

’Εν τούτοις ύπάρχουσι καί πολλά! άλλαι 
ούσίαι, ών ή χρήσις δέν ενέχει τους κινδύ

νους τών λοιπών χημικών προϊόντων καί ..<αϊ- 
τινές είσ,ν άποτελεσματικαι βχροαι μελάναι. 
ΤοιβΟται δέ είναι, οί χυμοί τών καρπών καί 
τών φυτών, ό χυμός τών χρυσομήλων ή λε
μονιών, αί ίκυάδες, ό χυμός τών βύσσινων 
ητών κρομμυων καί μάλιστα τό σακχαροΰ- 
χον ύδωρ.

Και όντως αίουσίαι αύται ούδέν ίχνος άφί- 
νουσιν έπ'ι τοΰ χάρτου, όπόταν τάς μεταχει- 
ρισθή τις ώς άχρουν μέλαν, οί δέ παραγόμε- 
νοι χαρακτήρες είσίν έντελώς αόρατοι, άλλ’ 
εμφανίζονται διά ζωηροί'μέλανος χρώματος, 
όπόταν ύποβάλητις τόν χάρτην ύπό τήν έπί- 
δρασιν άναλόγου θερμοκρασίας. / > -

Ή μεταβολή τοΰ χρωματισμού τούτου όφεί- 
λεται εις τήν ευκολίαν, μεθ’ ής έκτελείται ή 
άποξήρανσις αύτών;

Πριν ή περαιώσωμεν τήν περί άχρόων με
λανών μικρόν ήμων ταύτην διατριβήν, (θά 
άναφέρωυεν πρόχειρόν τι διασκεδαστικόν φυ
σικόν πείραμα, τό όποιον δύναται πδς τις νά 
έκτελέση.

Έάν χαράξωμεν έπί τεμαχίου χάρτου ση
μεία τινα, είκόνα ή δ,τι δήποτε σχέδιον,. με- 
ταχειριζόμενοι πρός τοϋτο ώς μελάνην διά- 
λυσιν νίτρου^), τά σημεία ταΰτα θά. ώσιν 
έντελώς άόρατα. Άλλ’ έάν, μετά έπαρκή 
άποξήρανσιν, θέσωμεν είς έπαψήν οίονδήποτε 
άκρον τοΰ σχεδίου τούτου μετά Φωσφόρου 
διαπύρου, άμέσως πυριφλεγής αύλαξθάδκα- 
τρέξη τό ψύλλον τοΰ χάρτου τούτου και θά 
καταοτήση επομένως τό χαραχθέν σχέδιον 
όρατόν, τό δε φαινόμενον τά μάλα άξιοπε- 
ρίεργον.

'Ωστε ή χημεία έν τισιν αυτής έφαρμο- 
γαίς έπιτρέπει νά γίνηταί τις ευκόλως επιτή
δειος μάγος.

ο. π.

ΒΙΒΛΙΑΚΑ C)

ΑΓΑΠΗΤΑ ΒΙΒΛΙΑ

«Cavead hominem unius libri».

αφενγι ArQpaitor Ινος fidror βι&ΙΙου arai- 
γΐώστην» λέγει αρχαία λατινική παροιμία, <?υνιι-

(ί) Ουδέτερον άλας, γι»6μ#ν®» *χ ποτάοσης χαί νι
τρικόν οξέος.

Σ. Δ. Φ. ’Απόσπασμα της «Ιστορίας της τυπογρα- 
φίαςί συγγραφείσης όπΐ του κ. Άνδρέον Κ. Χούμη, ικ 
τών ολίγων δνναμένοιν να πραγματευτώ®'. τδ αντικεΐ- 
μενον τούτο.
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..στωσα νά άτοφεύγη τι« ανθρώπους, ίχβντας βίς 
χεΐρας πάντοτε τό αυτό βιβλίίν καί ,προκαλίϋν- - Τ_____
τας έπ’ αυτών συζητήσεις. “Αν δε και πολλοί . Ό Ρουσώ είχε· πάντοτε εις τό γραφεϊόν του τόν 
συνιστώσα τήν ανάγκην πολλών βιβλίων, μ’ δλα. Πλούταρχον, ^'· 1ί,--ί-:..... ' ' * ’
ταυτα ό Δημοσθένης ήτο τοσοΰτον γοητευμένος λογφν. ό. ίδιος,

' από τας ιστορίας τοϋ θΦυκυοίδου, ώστε άντέγρα- ‘ 
ψεν αυτάς δωδεκάκις- ό Βρούτος δέ όχι μόνον 
.άνεγίνωσκε .καί είς τάς δεινοτάτας τοΰ βίου του 
ημέρας τάς Ιστορίας τοΰ Πολυβίου, αλλά και 
περίληψιν αυτών ήρξατο συντάσσων τήν τελευ- 

’ Ταίαν τοϋ βίου ημέραν, τήν παραμονήν τής παρά 
τοις Φιλίπποις μάχης. 2ελήμ ό Β’. διέταξε νά 
μεταφράσωσι Τουρκιστί τά απομνημονεύματα τοϋ 
Καίσαρος, ατινα άνεγίνωσκε σχεδόν καθ ’ έκά- 
στη,ν, ό δέ Σκηπίων τόν Ξενοφώντα καί ό Μέ- 

' γας Άκέξανδρος εϊχεν αγαπητόν ανάγνωσμα τήν
Ίλιάδα.

*0 λόρδος Κλαρενδών άνεγίνωσκε πάντοτε τόν 
' Λίβιον καί Τάκιτον, θεωρών παν ανάγνωσμα εκτός 
αυτών περιττόν καί αληθώς κατά τήν συγγρα
φήν τής ιστορίας τής ’Αγγλικής έπαναστάσεως 
έμιμήθη τοΰ πρώτου τό περιληπτικόν καί τήν 
σαφήνειαν καί τοϋ οευτέρου τήν δύναμίν τοϋ λό
γου,. ό δέ Βολταϊρος είχε πάντοτε ΰπ’ όψιν τήν 
Γοθσλίαν’ τοϋ Ρακίνα καί τήν «Petit Carbine» 
τοΰ Μασιλλώνος.-—Έάν έπρόκειτο νά πωλήσω 
τήν βιβλιοθήκην μου, ελεγενό Diderot, θά έκρά- 
τουν μονόν τήν Παλαιάν Διαθήκην, τόν "Ομη
ρον καί τόν Ριχαρδσών, ένφ ό Thomas ήρκεΐτο 
είς τόν Κικέρωνα, τόν όποιον άνεγίνωσκε πάν
τοτε, παραλαμβάνων αυτόν καί όταν μετέβαινεν 

'' εις τ·ήν έξβχήν.
Ό Φενέλών ελάτρέυε τήν ’Οδύσσειαν, ο δέ 

Τηλέμαχος είνε ό καρπός τής άναγνώσεω; εκεί
νης. Ό Montesquieu ήτο τακτικός αναγνώστης 
■τοϋ Τακίτου, περί τοΰ οποίου Ιλεγεν, οτι γρά
φει μετά τοσαύτης σαφήνειας ώσεί τά πάντα 
έγνώριζεν' ό δέ Grote ήγάπα τήνάνάγνωσιν τοΰ 
Λουκιανού τοσοΰτον, ώστε Ιφερεν αυτόν εις τό 
θυλάκιόν .του, πολλάκις δέ ήσπάζετο τό βιβλίον 
μετ’ ενθουσιασμού.

Ό Λείβνίτιν είχε πάντοτε είς χείράς του τόν 
Βιργίλιον, τόν όποιον άνέγνωσε τοσάκις, ώστε 

έγνώριζε τό πλεϊστον αύτοϋ άπό μνήμης, τό αυτό 
δέ λέγεται καί περί,τοϋ Τταλοΰ Τομαζέου.

*0> Κανεβίτος ήτο τοσοΰτον εραστής τοΰ Δόν 
Κισώπ, ώστε Ιλεγεν, δτι πολλάκις έσκέφθη νά 
καύσηι δλα τά βιβλία καί άπέθανε κρατών εις 
χειρας του τόν αγαπητόν του σύντροφον, ώς τόν 
ώνόμαζεν ή δέ κυρία Στάελ ελεγεν,οτι έάν κατε- 
δικάζετο νά περιορισθή είς έν βιβλίον, θά προε- 
τίμα τήν Αγίαν Γραφήν καί τέλος ό Μέγας 
Γλάδστων, ελεγεν, δτι ό μή μελετήσας τους 
« ’Αθλίους» τοΰ Β.Ογκώ, ούδέν εχει1 άναγνώσει. 

Αί φδαί τοϋ Όρατίου ήσαν τό ευχάριστου 
ανάγνωσμα τοΰ Μ&1ύβΛ,δστις έφύλαττε τό βι- 
βλίοντοϋτο ύπό τό προσκεφάλαιόν του, ταξει-

δεύων δέ ή μεταβαίνων είς τήν 'εξοχήν, εφερεν 
αύτόν έκεϊ καί τόν ώνόμαζε τό. φυλακτόν του.

. V ' ·
I 

τόν Montaigne καί τόν. Λώκ,όμο- 
, ότι _έξ αύτών.ήρύσθη τόν' Αιμί

λιόν του. ’Ο μέγας Πίτ είχε πάντοτε έπί τοϋ 
γραφείου του τόν Βαρρώ, ένφ οί "Αγγλοι πολι
τικοί Βούλεΐγκ καί Άμισων, ό μέν τό περί κα
θηκόντων τοΰ Κικίρωνσς καί.έ άλλος τήν Ιστο
ρίαν τοϋ Δα.βιλά, Εις τών νεωτέρων κριτικών ε- 
λεγεν, δτι έαν έχάνοντο ολοι οι συγγραφείς καί 
έσώζετο μόνον ό Πλούταρχος, θά ήρκει μόνος νά 
άναπληρώση τό Έλλην. πνεϋμα ύφ ’ δλας τάς 
στάσεις καί επόψεις. Άν δέ καί ούτος έχάνετο, 
μόνος ό βίος τοΰ Μεγάλου ’Αλεξάνδρου θ’ άνε- 
πλήρου πάσαν τήν απώλειαν..— Πόσον λοιπόν 
ζημιοΰται, προσέθήκεν, ό μή άναγνοΰς τόν βίον 
τοϋτον, τρις τουλάχιστον καθ ’ δλην του τήν 
ζωήν. Καί τέλος ό Β .Ούγκώ Ιλεγεν,δτι άν έχά
νοντο δλα τά βιβλία^ θά ήρκεϊτο μόνον είς τον 
Ίώβ.

Ό Μέγας Ναπολέων ήρέσκετο. είς τήν άνά- 
γνωσιν τοΰ Όσσιανοΰ, δπερ παράδοξον, διότι 
ποιαν εύχαρίστησιν εϋρισκεν ό πρακτικός εκείνος 
άνήρ είς τά μελαγχολικά ποιήματα, αυτός ό μή 
τερπόμενος είς ιδεώδη καί φανταστικά !

Έκ τών συγχρόνων Ελλήνων, ό μέν μακα
ρίτης Γ. Χ·, πολύτιμος διδάσκαλός μου καί 
αγαπητός συγγενής, έτέρπετο και καθ ’ έκάστην 
ακόμη άναγινώσκων τούς λόγους τοΰ Οικονόμου, 
οΰς πάντας είχεν αποστηθίσει, ό Γεώργιος Πα
ράσχος άνεγίνωσκε καθ ’ εσπέραν μίαν σελίδα 
τουλάχιστον τής Ίλιάδος, ό συμπολίτης μου δι
κηγόρος Γ. Ν. είχεν άναγνώσει πλέον ή χιλιά- 
κις τούς λόγους τοΰ Μηνιάτη, άλλος γνωστός 
Έρμουπολίτης τά άπαντα τοϋ Ζαλοκώστα, ά- 
ποστηθίσας δλα καί μηδέν άλλο ποίημα εκτός 
αύτών άναγνώσας ποτέ, ό Μισέ Παυλής Νεγρε- 
πόντης τάς προφητείας τοΰ ’Αγαθάγγελου, άς 
καί έφερε πάντοτε μεθ ’ έαυτοΰ, έτοιμος νά τάς 
έρμηνεύη, ό ανώτατος ταχυδρομικός υπάλλη
λοί Θ. Α. μ^χρι τοϋ 1876 ούδέν άλλο άνεγί- 
νωσκενή τούς λόγους τοΰ Δεληγεώργη, ών πολ
λούς είχεν αντιγράψει, ό μακαρίτης Σχλίεμαν 
τήν Ίλιάδα, ή κυρία . . . τήν Πάπισσαν ’Ιω
άνναν,-άλλος ούδέν άλλο Ελληνικόν βιβλίον άνέ- 
γνω έπί τριετίαν ή τάς ποιήσεις τοΰ Άχιλλέως 
Παράσχου καί τέλος ό κ. Κ. αξιωματικός τοΰ 
ναυτικού, άνέγνω πεντηκοντάκις καί πλέον τά 
άποτελοΰντα τήν σειράν τών «Τριών σωματοφυ
λάκων» μυθιστορήματα τοΰ Δουμα, ό δέ ιατρός 
κ. Θ. Ζ. έχει άναγνώσει δλα τά φύλλα τής 
«Παλιγγεννεσίας» από τάς άρχάς τής έκδόσεώς 
της, όπως καί ό έν ’Αθήναις μακαρίτης Δ. Π. Λ. 
δλα τά φύλλα τής «Νέας Έφημερίδος» ,τής οποίας 
καθ’ έκάστην ήγόραζεν άνά δύο αντίτυπα.

Καί Ενα συμπλήρώσωμεν τάς άνω σημειώσεις.

Η ΦΥΣΙΣ

Ό διευθυντής τής «Έπιθεωρήσεως τών ’Επι
θεωρήσεων» κ. Σμιθ ήρώτησε πάντας τούς με
γάλους άνδοας, ποιου βιβλίου ή άνάγνωσις είχεν 
έπιρροήν^επ’ αύτοϋ.Ό Στρατάρχης Μόλτε τφά- 
πήντησεν,ή « Αγία Γραφή,καίή Ίλιάς.—Τάθαυ- 
μάσια τοΰ Ουρανού.— CiayevitZ ό πόλεμος.— 
Σχίλερ.—Γκαϊτε.—Σαίκσπηρ.—Βάλτερ Σκώτ. 
Ένφ ό Θιέρς έξέλεξεν έκ μέν τών παλαιών τόν 
Πλούταρχον, Τάκιτον, Ίουβενάλην καί Καίσα- 
ρα, έκ δέ τών νέων τόν Ραβέλλην, Μοντεσκιοΰ, 
τόν Βολταΐρον, Ρουσώ, Λαμαρτϊνον καί'Σατω- 
βριάνδον,

Έν Έρμουπόλει Σύρου τή 4η ’Ιανοορίου 1905.

Λ Κ. X.

Ο ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΜΟΣ

Τί ίοζι πηυμ,αζισμ.ό<·,

— Ή ΰπαρξιςτοΰ Θεού.—Τό άπειρον 
τών κατοικουμένων κόσμων. — Αί σχέ
σεις μεταξύ τών ένσεσαρκωμένων καί μή 
■ψυχών.

Πορίσματα αΰτον.
ι. Ό πνευματισμός είναι μία θετική 

καί πειραματική έπιστήμη, έπικυρωθεϊσα 
διά τής άνιχνεύσεως τής αλήθειας καί 
διά τής ιστορίας.

2. Ό πνευματισμός είναι άνωτέρα ψι- 
λοσοφική έπιστήμη, ικανοποιούσα ύπέρ 
πάσαν άλλην τήν συνείδησιν, τήν λογι
κήν καί τήν δικαιοσύνην.

3. Ό πνευματισμός είναι ψυχολογική 
έπιστήμη, άποδεικνύουσα τήν ύπαρξίν 
τής ψυχής, καί δίδωσι ήμϊν τήν λογικω- 
τάτην έξήγησιν τών σχέσεων τής ή;υχής 
μετά τού σώματος-

4· 'θ πνευματισμός είναι θεία έπι
στήμη, άποδεικνύουσα. ριζικήν πρός τόν 
Θεόν πίστιν—τήν.βεβαιότητα μελλούσης 
ζωής — έπισφραγίζει τήν εύθύνην τών 
πράξεών μας κατά τό αύστηρόν δίκαιον, 
καί άποδείκννσι τήν ανάγκην τών δια
δοχικών ένσαρκώσεων ώς μέσον τής απεί
ρου προόδου, είτε έν τώ Λμετέρφ πλα- 
νήτμ, είτε τοις άστρώοις κόσμοις.

S. Ό πνευματισμός άποβήσεται κοι
νωνική έπιστήμη πρός λύσιν τών επο
μένων φιλανθρωπικών προβλημάτων τής 
άκεραίας ανατροφής καί παιδείας τών 
δύο φύλων,—τής νομοθεσίας,—τής ιδιο
κτησίας, —τής άμοιβαιότητος, —τών κοι- 
νωνικών σχέσεων,—τής αδελφότητος.
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6. Ό πνευματισμός είναι Α άληΘίις 
τον δάειλομένον σΐβαομον 

πάντας τούς διερευνητής τών άληθειων.
Οί. πνενματισταΛ δΐ καταγίνονται·.
α' . ) Νά ένώσωοι καί φέρωάι είς όμο- 

Οπονδίας πάντας τούς πνενματιοτάς Επι
κράτειας τινός καί νά ΟυγκεντρώσωΟι 
πάντα, τά £6vikA πνευμάτισ’τικά κέντρα.

6'.) Νά είοαγάγωΛι τά στοιχεία τοΰ 
πνευματιστικοΰ. δόγματος παρά τζ> λαω, 
καί νά έγκαταστήσωσι φίλοσοφικάς έδρας 
τού πνευματισμού παρά τά?ς άνοίτάταις 
σχολαΐς.

γ’.) Νά διαδόσωοι τό δόγμα τόίς'πλή- 
θεσι, διά δημοσιευμάτων, συνελεύσεων, 
διά τοΰ τΰπον κτλ-

δ’.) Νά γνωστοποιώσι τάς πνευμαιτι- 
στικάς όμάδας καί νά ύποβάλλωσι πάς 
ανακοινώσεις αΰτών ύπό αΰστηρόν έλεγ
χον, διότι δνευ τούτον ό πνευματισμός 
ύποτιμάται της αξίας τον καί τέλος, 

ε’.) Νάσυσταίνωσι παντί σοβαρώ φίλω 
καί έραστη τής. προόδου τίινένδελεχη με
λέτην καί ειλικρινή έξέτασιν τών πνεν- 
ματιστικών· πορισμάτων τον, ώς πρός τήν 
προύπαρξιν καί τήν έπιβίωσιν, τήν πει
ραματικήν άπόδειξιν τής αθανασίας τής 
ψυχής τού άνθρωπον, Std τής μετά τών 
πνενμάτ6)ν έπικοινωνίας, τήν απειρίαν 
τών ψάσεων έν τη διηνεκεϊ εξελίξει παν
τός ατόμου, τήν αμοιβήν καί τιμωρίαν, 
ώς συνέπειαν τών πράξεων έκάστον, τήν 
άπειρον πρόοδον, τήν παγκόσμιον συγ
κοινωνίαν τών δντων, κτλ·

Ό χαρακτήρ τοΰ πνευματισμού συνο
ψίζεται ως εξής:

ι Αποτελεί θετικήν καί πειραματικήν 
έπιστήμην.

2. Είναι ακριβής τύπος τής άποκαίλύ- 
■ψεως.

3. Παρέχει σημαντικόν έφόδιον είς τήν ' 
πρόοδον-

4· Λύειτά δυσκολώτατάκοινωνικά προ
βλήματα.

ό. Άνυψοϊ τό αίσθημα, τήν κρίσιν, καί 
ικανοποιεί τήν συνείδησιν·

6. Ούδεμίαν θρησκείαν έπιβάλλει, άλ,λά 
προκαλεΐ μελέτην·

7· Πραγματοποιεί τήν πρός τόν Θεεόν 
ύψωσιν τής ψυχής, ήτις είναι συνέπεια 
Ιστορικής άνάγκης·.

’Υπάγεται δέ:
α'.) Τήν έντελή μελέτην τού πνευμα

τικού δόγματος.
6'.) Τήν ένδελεχή έξάπλωσίν τον διά 

παντός μέσου-
γ'.) Τήν .πραγμάτωσιν τών άρχών τού

ι

λ

ί
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οι ’ ένασκάσεως της αρετής έν τφ;δη^ο· 
σ(ω και ΐδΐύΐτικώ ^ίω- ■’ |.|.

Πρός τελεσφόρηοΊν δέ τον άποτελέσ’ρα- ((w */■***. 
τος τοντον, π<ϊς πνευματικός σύλλογος, 
και παν μέλος, θεωρώσι πάντα άνθρω
πον ώς αδελφόν έν τη διαμάχη τοΰ βίου, 
καί έν πάσα περιάτάσει. Πρός τοΰτο έν- 

ι τέλλεται·. . '
δ'·) Τόν πρός πάντα άντιζητητήν τών 

άληθειών σεβασμόν, έστω καί μή πνεν- 
ματιστήν·

ε”.) Τήν ένδελεχή προσπάθειαν πρός 
τόν σκοπόν τής έκλαϊκεύσεως τοΰ Συλ
λόγου είς πάσας τάς κοινωνικός σφαίρας.

ζ'.) Τήν άναζήτησιν καί άπόκτησιν τής 
άπολύτον έλευθερίας τής σκέψεως, τήν 
έντελή παίδενσιν άμφοτέρων τών φύλων, 
καί τόν κοσμοπολιτισμόν έν άπάσαις ταΐς 
κοίνωνικαις σχέσεσι.

η1.) Τήν αύτονόμίαν πάντων τών πνευ- 
μάτιστών, παντός μύστου, έκάστον, συλ
λόγου όφείλοντος νά διαττιρή διαρκείς σχέ- 

■ σεις πρός τό κέντρον τής περιφερείας του, 
έκάστου τοπικού κέντρου πρός τό έθνι- 
κόν του κέντρον, καί έκάστου έθνικοΰ 
κέντρου πρός τά τών άλλων έπικρατειών.

θ'.) Έν περιπτώσει σνστάσεως τοπι
κής όμοσπονδίας πνευματιστών, έκαστον 
μέλος όφείλει νά έχη δύναμιν τών κλί- 
σεών του καί τής ίδιοφυίας του, πλήρη 
ελευθερίαν ένεργείας έν τμ ένασκήσει τών 
καθηκόντων του. Νά 'συμμετέχω πρός 
πάντα σύλλογον καί συντελή κατά τό 
ένόν είς τήν πρόληφιν τών μεταξύ τών 
έθνών ρήξεων. Νά τείνη είς τόν άφοπλι- 
σμόν τών έθνών καί τήν αχρηστίαν τών 
έν τοΐς άυνόροις αύτών όχυρωμάτων, δυ
νάμει τοΰ λόγου καί τοΰ τύπου. Νά ζητή 
τήν κατάργησιν τής θανατικής ποινής, 
όπου άν αΰτη ύφίσταται, καί νά έργά- 
ζήται, διά τήν καταστροφήν τής δουλείας 
ύφ ’ δλας αύτής τάς μορφάς. Φ. Π.

Q

I. Β. ΣΟΥΛΓΓΕ
ΚΑΙ ΤΟάΡΟΑΟΓΙΟΝ ΤΠΣ ΜΙΙΤΡΟΠΟΑΕίίΣ

TOY ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟΥ

-Ψ.

fee

OvJeU βεβαίως 6α αγνοή τάς προόδους, &λ Ιί μιχρώ 
χρον«ψ διαστήματι έποίησεν ή ώρολογοποιία, ήτις it- 
ναι άξια νά τύχη τοΰ θαυμασμού όλου τοΰ π'επολιτι- 
σμένοο κόσμου. Πλείστοε 8’ όσοι άνεφάνησα» &απρ«- 
ntti τεχνίται. Είς 8* τούτων ««ναι καί δ διάσημος ώ- 
ρολογοποιδς ί. Β. Σοΰλγγε.

Οδτος έγεννήβη χαί εζησεν εις εποχή» ανώμαλον, 
“θ’ ην άποδείχνυται εναργέστατα, ότι τδ ανθρώπινον

πνεύμα δύναται νά ύπερπηϊήση δλας τάς δυσκολίας, 0- 
’ρταν μετά της ευφυΐας χέκτηται τήν αρετήν χαί τήν 

ρ Ό Ιωάννης Β. Σοΰλγγε έγεννήθη έν Στρασβούργω 
τήν 17 Δεκεμβρίου 1775. Ό πατήρ του, προσχεκολ- 
λημένος ών εις τήν διοίχησιν της επαρχίας ’Αλσατίας, 
απωλεσε την θέσιν τον εν χαιρφ τής Τρομοκρατίας, 
διά τά συντηρητικά ίου φρονήματα, Μεν ίγκαταλιπών 
τδ Στρασβούργον κατέφυγε μετά των τεχνών του δύο 
είς Σχλεστάδ. Άμφότερα τά τέκνα του απέδειξαν μεν 
ταχέως μεγάλην επιΐοσιν «ίς τάς Μαβηματιχάς έπι- 
στήμας χαί εις τήν εφαρμογήν αυτών έπί της Μηχα
νικής, άλλά κατά<τους χρόνους εκείνους, δτε ή έπανά- 
στασις συνετέραττεν ίλην τήν' Γαλλίαν, τά σχολεία 
δέν έλειτούργουν, χεχλεισμένα ϊντα, χαί τά πρδς 3ιά- 
δοσιν μέσα ελειπον.

( Καί δμως μετά τοιαύτας ελλείψεις, άλλά ρίπων «ίς 
τάς Μαβηματιχάς έπιστήμας δ Ιωάννης Σοΰλγγε, ήρ- 
ξατο τοΰ λαμπρού του σταδίου, τουτίστι τοΰ Μηχανι
κού, κατασχευάσας τά απαραίτητα εργαλεία δι’ ίν μι
κρόν μαχανικδν έργοστάσιον. ’Ακολούθως χατέγεινεν 
εις τήν κατασκευήν παντοίων μηχανημάτων χαί ιδίως 
των εις χρήσιν τής πειραματικής φυσικής δργάνων. 
'Εδιδε δέ μεγάλην προσοχήν είς τούς ποικίλους συνδυα
σμούς, το« όποιους παρετήρει είς τήν Μηχανικήν, τά 
Μαθηματικά καί την Αστρονομίαν1 όθεν ενόμιζε· τδ 
ώρολόγιον ώς πρώτη» τών τεχνών, καταοχευάσας έν 
παίς ετι ών, τδ ώρολόγιον δέ τοΰτο ήτο τό προσχεδίασμα 
τοΰ περιωνύμου αστρονομικού ωρολογίου τής Μητρο- 
πόλεως τοΰ Στρασβούργου.

Ότε δ πατήρ τοΰ Σοδλγγε συνελήφθη, φυλακισθείς 
ενεκα τών συντηρητικών αύτοΰ φρονημάτων, δ Ιωάν
νης δεκαετής μόλις ών, προδτεινε ν’ ανόρθωση τδ ώ
ρολόγιον τής Μητροπόλοως αντί τής ελευθερίας τοΰ πα- 
τρός του. Ή αιτησίς του αΰτη άπερρίφθη, άλλ’ ή 
γενναία πραξίς του, προερχόμενη έξ υίίχοΰ φίλτρου, 
συνετέλεσεν οΰχ όλίγον πρδς άπελευθέρωσι» τοΰ πα- 
τρός του.

Ή ανόρθωσις τοΰ ωρολογίου τής Μητροπόλοως ήτο 
ή σπουδή χαί ή μέριμνα τοΰ Ίωάννου. Έξετάζων τδ 
αντικείμενο» τούτο έννόησεν, δτι ή πρακτική μηχανι
κή χαί ώρολογοποιια δεν έξήρκουν δι’ έν τοσοΰτον σπου· 
δαΐον εργον, αλλ’ δτι έπρεπε νά κατέχη γνώσεις ετι 
τών Μαθηματικών επιστημών καί ιδίως τής ’Αστρονο
μίας. Έν τούτοις έπεχείρησε τάς επιπόνους ταύ’ας μ<- 
λέτας ανευ .διδασκάλων,. άνευ βοηθημάτων καί ανευ 
συμβούλου. Η φυσική του οξυδέρκεια καί ή σταθερά 
του θέλησις άνεπλήρουν τάι έλλείψεις του. ,Ίχνογρα- 
φών δλας τας θεωρίας, τάς όποιας έμελέτα, έμαθε 
ταΰτο^ρόνως τήν Περιγραφικήν Γεωμετρία?,

Αί έργασίαι τοΰ νέου μηχανικού δέν εβοάδυναν. ·νά 
έλκύσουν τήν προσοχήν ' τών συμπατριωτών του, δτε 
διωρίσθη άναπληρωτικδς (έκτακτος) καθηγητής τών 
Μαθηματικών έν τφ λυκείφ τής Σχλεστάδ· υπόμνημά 
τι «περί τής σχέσεως τοδ μετρικού συστήματος», του 
νεωστί είσαχθέντος καί τοΰ μέχρι τοΰδε έν χρήσει. ή
ταν ή αφορμή του νά κληθή δ γνώμων τών μέτρων καί 
τών σταθμών τοΰ νομού του.

Έν ετει 1820 εκαμεν εναρξιν τής έγκαταστάσεως 
τοΰ ωρολογίου £τής Στρασβουργικής Μητροπόλοως, εις 
τδ δποίον ειργάζετο παιδιόθεν. Καί έν πρώτοις έσκέ- 
φθη ν’ άντιχαταοτήση τδ ,ήμερολόγιο» τού άοχαϊου (δ
περ έδείκνυε μόνον τάς κινητάς έορτάς δι’ εΐκόνος) δι’ 
ένδς νέου ημερολογίου, τοΰ όποιου αί ενδείξεις ήσαν 
στάθεραί. Ό χρονολογικός έχχλησιαστικδς ύπολογιομδς 
κατέστησε τήν εργασίαν αύτοΰ επίπονον, μέχρις ου 
διά διαφόρων μελετών του χατανοήσας τά εκ τούτων 
προχύπτοντα λάθη,.έξήγα^ε» αλάνθαστο» συμπέρασμα. 
Φθάσας εις τδ τέλος τώ» ερευνών του άπήλθεν εις Πα-

ρισίους χαί «παρουσιάσθη πρδς τδν Λουδοβίκον ΙΗ', τδ» θαυμασμόν πάντων τών ,σοφδν καί τών περιεστώτων . 
δστις τδν ύπεδέχθη εύμενώς καί τδν έπήνεσεν. , -λ ιουπ λ ^«,νΜνΙιέτΜ

Άφ* ου εδαπάνήσεν εν σχεδδν έτος εις προπαρασκέυ» 
ήν ευαρίθμων τινώ» τεχνητών καί άποπεράτωσεν τών ,
άναγκαιούντων είς αΰτδν έργαλείων, ήοξατο τοΰ έργου ηχθη εις 
ένετει 1838, κατορθώσας έντδςτεσσάρων ετών νά οίκο- ’4-ίΛ« 
δόμηση τδ αριστούργημα εκείνο, δπερ ανέγραψε τδ 3- 
νομά του »Κ θέσιν Οιακεκριμένην έ» τοΐς άπομνημο- 
νεύμασι τών τεχνών καί επιστημών.

Πρδς περιγραφήν τοδ αριστουργήματος ,τούτου τήε 
τέχνηςήέχριιαζετο χώρος ίκανδς να καταλαβη δλόκλη- 
ρον βιβλίον. Άλλ’ ημείς περιοριζόμεθα ύποοεικνύοντες 
τά άξιολογώτερα χαρακτηριστικά του.

α*.) Είς τήν βάσιν τοΰ κτιρίου' κείται ή ουράνιος 
σφαίρα, δεικνύουσα έπί τίνος πλακδς τδν άστρφον χρό
νον, δηλ. τήν κίνησιν τών αστέρων, διαρκούσης τής 
ήμέρας. Περί τους 5,000 άστέρες τών έξ πρώτων τά
ξεων παρίστανται έκαστος ακριβώς εις τας θεσεις του.

β'.) Έπί μετάλλινης ταινίας εν σχήματι δακτυλίου, 
25 έκατοστομέτρων πλάτους, έπί περιφερειαςΛ [«τρων, 
εισΐν έγγεγραμμέναι 8λαι αί ενδείξεις ενός ήμερόλογίου 
σταθερού, οί μήνες δηλ. .αί ήμέραι, τά γράμματα, άτινα 
σημειοΰσι τήν Κυριακήν, τά ύνόματα, τών "άγιων και 
αί κινηταΐ καί ακίνητοι έορ.τφί.

γ'.) Έτέρα χρονική πλάξ χρησιμεύει -πρδς παράστα- 
σιν τής άνατολής καί δύσςάχ τοΰ Ήλιου, τής κινη- 
σεως τής Σελήνης καί τώ» εκλείψεων αυτών.

δ'.) Αί ήμέραι τής έβδομάδος παρίστανται διά τών - 
έπτά θεοτήτων τών ε’ιδωλολατρών, εξ ών ελαβον τα 
όνόματά των- αυται αί έπτα άλληγορικαί «ίχόνες πα
ρίστανται έπί αμαξών, συρομίνων ύπδ τών αναλογούν- 
των ζώων καί, περιτρέχουσιν έπί τίνος κυκλοτερούς σι- 
δηροδρίαου, άκολόυθοϋσαι κίνησίν τινα συνεχή. ..

ε'.) ·Έπί τής. στοάς, τής καλούμένης τών Λεόντων 
φαίνονται δύο άγγελοι, κάθήμενοι παρά τήν πλάκα τοδ ' 
μέσου όρου του χρόνου. Ό έξ άριστερών ίστάμενος κρα
τεί είς τήν·χ«ίρα του εν ώροσκόπιον πλήρες άμμου έρυ- 
θρας, τδ όποιον έπαναστρέφει καθ’ ίκάστην ώραν' δ δε 
έκ δεξιών κρατεί διά με» τής μιας χοίρος σκήπτρο», 
διά δέ τής έτέρας σήμαντρο», δι’ ου σημαίνει τδν πρώ
τον κτύπον έκαστου τετάρτου τής ώρας· δ δεύτερος κτύ
πος επαναλαμβάνεται ώς πρώτον τέταρτον τής ώρας 
ύπδ παιδός, τά δύο τέταρτα ύπδ έφήβου, τα τρία τέ· 
ταρτα ύπο·α*5ρ&ί ώριμον ήλιχίαί tatWtfOtpa ti- 
ταρτα ύπδ γέροντος. Αύται αΐ τέσσαρες εικόνες, αί 
όποιαι παριστώσι τάς τέσσαρας ώρας τής ζωής,,εξέρ
χονται έκ τοΰ θαλάμου των, προβαίνούσι , δύο βήματα 
διά νά πλησιάσωσι καί κρούσωσι τδ σήμαντρον καί 
έπειτα απέρχονται. - t

ς’.) Ή υψηλοτέρα αίθουσα πλουσίως καθωραϊσμενη 
κατέχεται ύπδ τής εΐκόνος τοΰ Ιησού Χριστού, όστις 
κρατεί διά μεν τής μιας χείρδς τήν σημαίαν τής άπο- 
λυτρώσεως, διά δδ τής ϊλλης εύλογει. , ? , ,ίαρδ.· άνησύχε^

Περί τήν μεσημβρίαν εκαστης ημέρας βλεπει τις πο- Α
ρευσμένους τους δώδεκα ’Αποστόλους.προς τον Ιησουν ε’νί άλήθεια. 
καί φέροντας έκαστο» τά δργανα τοΰ μαρτυρίου του·· 
άμα φθάσουν πρδς αύτδν κλίνουσι τήν κεφαλήν, απο- 
δίδουσι τήν προσήχουσαν λατρείαν και εΐτα απέρχονται. 
Πορευομένων τών Αποστόλων, ό ίσταμενος επί της 
άκρας τοΰ πύργου αλέκτωρ χτυπά τάς πτέρυγάε του', 
κινεί τήν ουρά» καί κράζει τρις ε’ις άνάμνησιν τής φω
νής τοΰ άλέκτορος, όστις αντήχησε» είς ,τά ωτα τοΰ 
Πέτρου, εξωθεντου Πραιτωρίου τοΰ Ποντίου Πιλάτου. 

Ή φωνή αΰτη καί ή λατρεία τών Αποστόλων εισί 
τά άξιοθαΰμαστότερα μέ^η τοΰ ώρολογίου, ατινα ετι 
καί νΰν παρ’ όλων θαυμάζονται.

Τήν 2 ’Οκτωβρίου 1842, ήμέραν τής ενάρξεως της 
δεκάτης επιστημονικής συνόδου τής Γαλλίας εν.Στρα
σβούργο» «νεκαινιάσθη τδ νέον ώρογόγιοον χαί εκινησε

Κατά τδ έτος 1828 δ Σοΰλγε εστιφανώθη διά τας 
μετενεχθιίσας τελειοποιήσεις εις τήν κατασκευήν τών 
κρεμαμενων πλαστίγγων κατά δε τδ ίτος 1853 προ- 
,ι.-Λ.- πββμόν ιππότου τοΰ τάγματος τής Τιμής.

’Απέθανεν εν ϊτει 1856, άφ’ ου εζησεν όγδοήκοντα 
έτη, καθ’ ά ένησχολήθη είς ωφέλιμα έργα.

Κάτέλιπε σύγγραμμα, «περί της συμπλοκής τού τρο
χού καί τού χαραχτού άξονβς», πολλας μηχανας πρδς 
καταμέτοησιν καί άλλα έργαλεΤα μαθηματικής ακρί
βειας, την όποια» πάντοτε έπεδίωκεν βες τε τας σπουδας 
καί τήν εργασίαν του. ·■

■ μ. ν.

ν-«*

ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ

Κιτριν|ασμένα πέφτουνε τά ^ύλλα ένα ένα 
Βορρηας σφυρίζει άγρια τα δένδρα ξερριζόνει

Σύγνεφα μαύρα βροχερά 0 ουρανός άπλόνει 
κ’ ή πλάση όλη γδύνεται ξεχνφ τά περασμένα.

Τ’ αηδόνι παύει ν’ άγρυπνφ, δ κοΰκκος νά κοκκύζγι 
τά λούλουδα μαραίνουνται κ’ ή μέλισσα τ’άφίνει.

Ή πεταλούδα στο πρωί καμμ’ά ζωή δε δίνει 
κ’ ή γή νά βροχολούζεται σιγά σιγά Αρχίζει.

Φορεί δ κάμπος γοΰνα.του τδ ^ζόρτο ποΰ φυτρώνει, 
• δ γεωργός' χαρούμενος γοργά σπέρνει κριθάρι, 

κάβε γωνία βγάζει δροσιά, κάθε μεριά χορτάρι 
κ’ δ Ήλιος κουρασμένος τά δένδρα δέ χρυσόνει.

Τ’ αστέρια με στα. σύνεφα δέ λάμπύμτε; κρυμμένα.. 
Κατάχλωμο περνάει καί φεύγει τδ φεγγάρι;

Ή θάλασσα μαυρίζει καί κύματ' άφρισμάνα 
ξερνοδνε στ’ ακρογιάλι ανθρώπινο κουφάρι.

Σα τδ λουλούδι ξύπναγε στου ’Ηλιου τήν αχτίδα, 
μά τώρα ή Παρθενιά της στδ στρώμα παραδέρνει 

καί .6 χάρος τδ φθινόπωρο, τή ζήλεψε, τή πέρνει. 
Ειν’ δ καιρός που χάνεται τής νιότης ή έλπίδα. 
ΈνΊΈπισποπειφ Σύρου 1899. Μόλτων Βετίλης

- ------- » -----

ΠΗι JHS S-Sot Α. φ.ΤΗ* ΑΓΓΒΑΙΚΒ*
Στα ματωμένα 
στα πληγωμένα 

' ψυχρά μου στήίεια 
.... *-'------- —ι 
άπεκοιμήθη

Πέθαν* εκείνη 
ό κόσμος ιθύνει 
γοργά, γοργά 
χρυσή αχτίδα 
πασα ελπίδα 
φεύγουν μέ μ»ά.

"Αχ I ή νά κάμω 
θέ ν’ άποθάνω 
δέν είναι ζωή. 
"Εμεινα μόνος 
βαθύς ό πόνος 
μοϋ σ€υν* ή πνοή.
Με ικεσίας 
χαλμέ θυσίας 
την γέλασ’ ό ^άρος 
τά δόλια φτερά , < 
μέ τόση χαρά, 
έπηρε μέ θάρρος, ζ
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άποθεοθέντα μετά τον θάνατόν τον, πιθανώς δέ τον 

Ώρον, δστις έβασίλευσε είς τήν Αίγυπτον προ τον 

Μηνα-Οί 'Έλληνες άναφέρουσιν, Οτι ήκουσαν αΰτήν 

άποκαλουμένην Άρμάκήν ήτοι κατά αιγυπτιακήν 
ετοιμολογίαν,Ώρον έπί τοΰ όρίζοντοςκαί 

οτι δεικνύει τδν ήλιον άνατέλλοντα. Ή Σφιγξ ήτο 

ένσάρκωσις τοΰ θεού Ήλιου καί διά τής προσωπο

ποιήσεις κεφαλής άνθρωπον έπί σώματος λέοντος, 

έξεδήλου τήν δύναμιν, ήτις έκτελεϊ καί τδ σώμα, 

οπερ συλλαμβάνει. ·Ή . μεγάλη αύτή Σφιγξ τον 

Γιζί, ήν οί Αράδες καλοΰσι π α τ ίρ α τ ο δ τ ρό- 
μου, έλαξεύθη όλοκλήρως εν,τώ επί τόπου εύρι- 

.... --------- r........... , ; σκομίνφ βράχφ. Είναι δε γιγ.αντώδες ζψον κε
ριά τής παλαιας Αίγυπτου αινιγματώδης πέπλος χρωματισμένο* δι’ άμαυρον .ερυθρού, παρατηρούν 

τήν έρημον διά τών μεγάλων αύτοΰ ζωηρών όφθαλ·

Η ΣΎΓΧΡΟΝΟΣ ΑΙΓΥΠΤΟΣ
ΥΠΟ ΕΠΟΨΙΝ 

ΙΣΤΟΡΙΚΗΝ,ΕΜΠΟΡΙΚΗΝ KAI KOlNfiNiKHN

(Μετ'εικόνων)

(συνέχει· ϊδ« πρβηγ. φνλλον)
Άπδ τής εποχής τής άνακαλύψεως τής κλειδός 

τής ιερογλυφικής γραφής ύπδ τοΰ διάσημου γάλλου 

Σ ια μ π ο λ ιώ ν, ήρθη ό έπϊκαλύπτων τά μυστή- . σκομένιρ βράχφ. Είναι δε γιγ.αντώδες ζφον 

ρΐα τϋί παλαιασ Αίνύπτηι, - -.........- ' ·. · · — ’

καί κατωρθώθη ό σύγχρονος πολιτισμός νά γνωρίση 

τδν πολιτισμόν, δστις διήπε τας τύχας τής σπου

δαιότατης ταύτης χώρας ύπδ τήν μακροχρόνιον βα

σιλείαν τών φαραώ. Ό ταπεινός, άριθμδς τοΰ συγ

χρόνου αλφαβήτου, ουδόλως θά έπήρκει τότε είς 

τας άνάγκας του συνδυασμόν, δν έποίει ή χρήσις 

τών μεταχειριζομένων ΰπ’ αυτών τότε δυο χιλιάδων 

διαφόρων ποικίλων σχημάτων. Τήν ιερογλυφικήν 

γραφήν μετεχειρίζοντο τότε οί- Αιγύπτιοι, ώς κοσ

μητικήν γραφήν κατά τήν κατασκευήν τών πρώτων 

αύτών μνημείων, άί δέ πρώται τών εικόνων αύτών . 

γραμμαί, υπήρξαν πολύτιμος απαρχή διά τούς αρ

χιτέκτονας, οΓτινες κατόπιν έστόλιζον τούς τείχους, 

τούς στύλους, τάς θυρας κτλ. Όλίγιστα δέ έκ τών 

διασωθέντων έπι πέντε χιλιάδας έτη μνημείων έν 
τή ξηρά τοΰ Νείλου κοιλάδι, δέν φέρουσι έπί-

■ γραφάς τοιαύτας τής ιερογλυφικής γραφής. Άφ’ 

ής ημέρας δέ ή κλείς τής αναγνώσεώς τούτων άνε- 

καλύφθη, ώς είπομεν, ΰπδ τοΰ Σ ι α μ π ο λ ι ώ ν, 

έμαθομεν, οτι δ Αιγυπτιακός λαός, ό μέγας ούτος 

τής υφηλίου άρχιτέκτων, άπεθέωσε τήν ιστορίαν 

τής Φαραωνικής έποχής, έπί άνεξαλείπτων.βάσεων 

Ή πρός τήί αθανασίαν πίστις τών Αιγυπτίων 

πολύ οιχνετέλεσεν εις τήν σύμπτυξιν τής αιγυπτια

κής κοινωνίας. Όπως δέ και σήμερον, πας Αίνύ- 

πτιος καί τότε ήτο πεπεισμένος περί τής άθανα- 

σίας αύτοΰ καί ουδόλως έθεώρει τδν θάνατον ώς 

τιμωρίαν αύτοΰ ή αντικείμενου τρόμου. Ό θάνατος 

διά τδν Αιγύπτιον είναι μετάβασις άπδ τής μιας 

ζωής είς τήν έτέραν καί άρχή δευτέρας ύπάρξεως. - 

Δια τούτο δέ καί κατεγίνοντο πρδς κατασκευήν κα

τοικιών τών νεκρών ώραιοτέρων τών έν τή ζωή.

Απδ τοΰ Φαραώ δέ μέχρι τοΰ ταπεινότερου 

υπηκόου του, ή προετοιμασία τής δευτέρας ταύτης. 

κατοικίας έθεωρεϊτο απαραίτητος. Ούτως άπδ τής 

μιας άκρας τής καιλάίος τοΰ Νείλου μέχοι τής 
- ίτέρας, βαθμηδόν .έν&κατεστάθησα'ν εύρύταται νε- 

κρουπόλβις,.'αίτινες δμως βαθμηδόν, λόγω οικονο

μίας τή«ς πολυτίμου πρός καλλιέργειαν γής των, 

συνέλαβον τήν ιδέαν νά σκάπτωσι τούς τάφους των 

έν τοΐς δρεσιν. Τά δέ όρη ταΰτα τής Αίγυπτου, 

είχον ενίοτε σχήμα πυραμιδοειδές καί ώς φαίνεται, 

έκ τούτου οι βασιλείς Φαραώ συνέλαβον τήν ιδέαν 

να περιβάλλωσι τούς τάφους των διά τεχνητού ο

ρούς, σχήματος πυραμιδοειδούς.
Ο Πλίνιος διϊσχυρίζεται, οτι ή περίφημος Σφιγξ 

έν Γιζέ ήτον επίσης τάφος, άλλα αί τελευταΐαι 

γενόμεναι άνασκαφαί έν Αίγύπτω, πείθουσιν, οτι ή 

Σφιγξ παρίστα θεότητα ή μάλλον Φαραώ, τινα,

Ο ΣΙΑΜΠΟΛΙίΙΝ
μών καί. ώςφαίνεται, ειχεν εντολήν κατά τήν ιδέαν 

τών Αιγυπτίων νά σταματήση τήν άμμον, ήτις κατ

έκλυζε τήν κοιλάδα τοΰ Νείλου. Μεταξύ δε τών 

ποδών του ύψοΰτο ναδς έπί ωραίου πλακόστρωτου 

έπιτηδείως διεσκευασμένου. Πλησίον τής Σφιγγός 

έκειτο β ναδς τοΰ Άρμάκη, δλος βαρύς καί γυμνός 

έπί τιτανώδους λίθου λελαξευμένος.

Ή πρώτη δυναστεία, ή τοΰ Μηνά, χρονολογού

μενη απδ πέντε χιλιάδων ετών πρδ Χρίστου, φαί

νεται, δτι έβασίλευσε έπί διακόσια πεντήκοντα έτη. 

Ή δευτέρα δυναστεία έσχε σχεδόν Γσην διάρκειαν 

ύπδ ταύτας δέ ή Αίγυπτος διοργανώθη θρησκευτι- 

κώς καί πολιτικώς.

Κεφάλαιο* Γ'.
Όσψις καί αιγυπτιακή. λατρεία.—ΑΙ . 
Θήβαι.—Πολιτισμός καί γράμματα- ■— 

Εισβολή, τών *ΥκΛον. — Αποπομ
πή αύτών καί έπέκτασις τής 

αιγυπτιακής έ&νότητος·.
Ώς πάντα τά πεπολιτισμένα.και πλούσια έθνη
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τής άρχαιότητος, οΰτω καί ή Αίγυπτος ύπέστη τήν 

ζηλοφθονίαν και, καταδρομήν τών βαρβάρων καί 

πτωχών λαών. Είς βασιλεύς τής τρίτης δυναστείας 

ήναγκάσθη νά πολεμήση πρδς ξένους είσβαλλόντας 

είς τήν Αίγυπτον, έτερος δε υπέταξε νομάδας φυ

λάς, αίτινες έθεάθησαν έπί τής ανατολικής πλευράς 

του Δέλτα καί ήναγκασθη μάλιστα να όχυρώση τά 

πρδς τήν Συρίαν σύνορα τής Αιγύπτου.’ Έ#ί τής 
τρίτης δυναστείας ή Μέμφις έγένετο όρισμένως ή 
έδρα του Φαραώ. Ή Θύνις,ή πρώτη μεγάλη Αιγυ

πτιακή πόλις έξηφανίσθη βαθμηδόν, ή δέ Άδυδος 

έγένετο'κατά προτίμησιν ή άγια πόλις, ή νεκρό- 

πολις τοΰ Όσίριδος,Έπί τής έποχής τούτου έκαλ- 

λιεργήθη ή διδασκαλία τής αθανασίας τής ψυχής, 

ήτις έκτοτε έγένετο ή βάσις τοΰ διανοητικού καί τε

χνικού βίου τών Αιγυπτίων. Οί πρώτοι Αιγύπτιοι 

δέν έπίστευον, ότι ή ψυχή ζή έν τφ σώματι καί,δτι 

μετά θάνατον άποσπάται, άλλα τουναντίον έφρόνουν 

ότι αύτό τδ σώμα ή τουλάχιστον απόρροιά τις τού- 

' του έπέζη εις τόπον ετι καλλίτερον τής κοιλάδος 

τού Νείλου. Διά τοϋτο ή διατήρησις τοΰ σώματος 

ήτο δι’ αυτούς άπασχόλησις απαραίτητος καί πρδς 

έξασφάλισιν μετά θάνατον ζωής αιωνίου, διετήρουν 

τά σώματα, βαλσαμόνοντες αυτά καί καλύπτοντες 

δια λιθίνων τάφων.
Ή τετάρτη δυναστεία τού Χέοπος καί Χεφρήνος 

διήλθεν έν βαθύτατη ειρήνη καί κατά ταύτην έγέ- 

νοντο τά κολοσσιαία αγάλματα καί αί γίγαντώδεις 

πυραμίδες, αίτινες μετέδωκαν τοΐς μέλλοσι αίώσι 

τήν μνήμην του. Φαραώ.

Ή πέμπτη δυναστεία έβασίλευσεν ολως αμυδρώς 

καί άφήκε τήν αριστοκρατίαν βαθμ.ηδδν νά κατα- 

λάδη τήν εξουσίαν είς τάς χεϊρας της. Μόλις δέ 

δύο Φαραώ έπέζησαν κατά τους χρόνους τής έκτης 
δυναστείας. Κατα τήν εκτην ταύτην δυναστείαν τήν 

δλως είρηνικώς διελθοΰσαν,πολλαί έγένοντο έπιτή- 

δειοι οικοδομαί καθ ’ όμοιον σχεδόν τύπον έν τή κοιλά- 

διτου Νείλον. Ή γλυπτική κατά ταύτην τήν εποχήν
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ΰπήρξεν*εΐς ακρον αυστηρά καί λεπτή, τά δέ αγάλ

ματα κομψά καί χαρίεντα.
Περί τής έβδομης καί όγδοης δυναστείας, αίτινες 

έβασίλευσαν έν Μέμφιδι δέν έχομεν διδόμενα' ή έν- 

νάτη όμως καί δεκάτη ε’χον ώς πρωτεύουσαν τήν 

Ήρακλειούπολιν. Κατά ταύτας ό κλήρος άνεσχη- 

ματίσθη καί άνέλαβε τήν εξουσίαν.Υπήρξαν δέ καί 

άνδρες, οί'τινες άποκλειστικώς «φιερώθησανέίς τήν 
τών νεκρών λατρείαν, οί προφήται καί οί μάντεις οδς 

συνεβουλεύοντοπερί τοΰ μέλλοντος, οι άρχοντες, οι- 

τινες, έγνώριζον τας παραδόσεις τών δημοσίων τε

λετών κτλ. καί τέλος οί ίερεϊς, οί'τινες έξετέλουν 

τάςτελετάς, θυσίας, προσφοράς και σχετικά τούτων.

Μετά τών πριγκίπων τής ένδεκάτης δυναστείας 

αρχεται ή σειρά τών Θηβαίων Φαραώ. Αί θήβαι, 

πόλις κείμεναι έν έκτεταμένη πεδιάδι, έγένοντο 

τό κέντρον τής λατρείας τοΰ “Αμμωνος, ή πόλις 

τών Σφιγγών καί ή μητρόπολις τής βασιλείας τών 

Φαραώ. Οί πρίγκιπες τής ένδεκάτης δυναστείας συ

νήψαν έμπορικάς σχέσεις μεταξύ Αίγυπτου καί Α

ραβίας. "Ιδρυσαν πρός τούτο Αιγυπτιακήν αποικίαν 

έπί τών οχθών τής έρυθρας θαλάσσης καί συνέδε

σαν τήν θάλασσαν ταύτην μετά τών Θηβών διά διώ- 

ρυγος, βραδύτερου έγκαταλειφθείσης. ‘Γπό τήν δυ

ναστείαν δέ τών Θηβαίων Φαραώ ή Αίγυπτος έγκα- 

τέλειψε τό ύπεροπτικόν αύτής άπομονωτικόν σύστη

μα καί ήρξατο σχέσεις συνάπτόυσα μετά τών έξω- 

τερικών εθνών.
Οί Φαραώ τής δωδέκατης δυναστείας ε'πανηλεί’- 

μένως έπολέμησαν πρός τάς έκ τοΰ νότον επιδρά— 

μούσας μαυρας φυλάς και μετέφεροντο μεσημβρινός 

σύνορον τής Αίγυπτου πλησίον τοΰδευτέρου καταρ
ράκτου, Ώς γνωστόν, εν τη θέσει ταύτη ό Νείλος 

ρέει μεταξύ δύο βράχων αποτελούντων απόκρημνους 
δχθας. Έπί τών βράχων τούτων ό Φαραώ άνήγει- 

ρεν δύο φρούρια έκ πλίνθων, έχοντα τείχη υψηλά, 

επάλξεις καί βαθεϊς τάφρους. Είς δέ Φαραώ, δ Ά- 

μενεμάτ έξετέλεσε γιγαντωδέστερον %τι ίργον τών
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πυραμίδων, αγαλμάτων κοί σφι/γών, όρύξας τήν 

λίμνην Μοίριδα.

Πρός δυσμάς τής κοιλάδος του Νείλου, μεταξύ 

Ήρακλειουπόλεως καί Μέμφιδος, ή έρημος περι

βάλλει άπέραντόν τινα δασίν, έκ καλλιεργησίμου 

γής, ήτοι τό λεγόμενον Φ α γ ι ο υ μ. Ό ’Αμενε- 

χάτ συνέλαβε πρώτος τήν ιδέαν τής έξορύξεως τε

χνητής μεγάλης τάφρου, έκ δέκα εκατομμυρίων τε

τραγωνικών μέτρων περιφέρειας έν τή όάσει ταύτη, 

να συγχοινωνήση ταύτην διά διώρυγος άφ’ ενός μεν 
μετάπου Νείλου καί άφ’ετέρου μετ’ εκτεταμένου 

κοιλώματος γής, κειμένου έν τη έρήμφ. Διά τοϋ μάτών διά τούς προύχοντας Αιγυπτίους καί-μετε- 

Ζώνη» τλπ*λ»» * w .ι θ.» » ··έργου τούτου ή 

Κάτω Αίγυπτός 

δέν'διέτρεχεπλέον 

τον κίνδυνον ούτε 

μεγάλης πλημμύ

ρας τοϋ Νείλου,· 
ήτις κατέκλυζε 

τάς γαιας καί κα

τέστρεφε τάς ιδιο

κτησίας, ούτε άν- 

επαρνΛίαν τοδ <χ· 
πάιτουμένου' ΰδα- 

τος. · Καί όντως.
■ διά -ή,ς κατασκευ

ή? τής τεχνητής 

ταύτης λίμνης,εί

δος απέραντου δε

ξαμενής, συνελέ- 

γοντο ασφαλώς τά

- ϋδατα έν καταλ- 

λήλφ εποχή και 

έχρησιμοποιοϋντο κατά τάς περιστάσεις. Τά προχώ

ματα·- τής λίμνης ταΰτής ε’χον πεντήκοντα μέτρων, 
πάχος καί ύψος τριών καί ήμίσεων μέτρων.

’Ενταύθα έν Φαγιούμ, έπί τών οχθών τής λίμνης 

Μέριδος εκειτο « περίφημος λαβύρινθος μετά τής πυ- 

ραμίδος του. Ή οικοδομή άπασα έκ γρανίτου είχε 

διακόσια πεντήκοντα μέτρα μήκους έπί εκατόν όγ- 

δοήκοντα πλάτους. Περιείχε δέ μέγιστον αριθμόν 

μικρών τετραγωνικών δωματίων, ομοιομόρφων καί 
συνεχομένων άλλήλοις δια στενών διαδρόμων έν 

οίς άνευ όδηγοΰ δέν ήδύνατό τις νά έξέλθη - Έπί τών 

οχθών τής λίμνης ταύτης έκειτο ή άγία ΚροκΟ- 

. δε ιλ ο ύπ ο λ ι ς, ής οί ευσεβείς κάτοικοι διετή- 

ρουν έν τη λίμνη τούς ιερούς λεγομένους κροκοδεί

λους, οδς ποικιλοτρόπως καί παραδόξως έστόλιζον. 

Ή λίμνη αίίτη άπό πολλοϋ άπεξηράνθη, άλλα τό 

Φαγιούμ εξακολουθεί δν έκ τών εύφοροτέρων δια

μερισμάτων τής Αίγυπτου καί τρέφει έκατόν πεντή

κοντα χιλιάδας κατοίκους. Βραχίων τοΰ Νείλου κ«- 

τασκευασθείς παρα τό Σιόύτ καί κληθείς έκτοτε διώ- 

ρυξ τοϋ ’Ιωσήφ, μεταφέρει καί ένταΰθα τά ευεργετή

ματα τοΰ ποταμού, αντικαθιστώ·» ούτως κάπως τήν 
παλαιάν ευημερίαν.Ήδη ή Αιγυπτιακή κυβέρνησις, 

ήρξατο τής κατασκευής σπουδαίων υδραυλικών έρ

γων ένταΰθα, απομιμούμενη τής τότε πατριωτικής 

προκατόχου της και μετ’ού πολύ τό διαμέρισμα τούτο 

θέλει καταστή «V τών μάλλον εΰτυχεστέρων τής 

Αίγυπτου, καθ’ όσον ένταΰθα διατηρούνται άξιολο- 

γώτατοι κήποι καί παράγονται πορτοκαλέαι καί λε- 

μονέαι, έλαιαι έπιζήτητοι και άνθη αναρίθμητα καί . 

ωραιότατα.

Έπί τής δωδέκατης ταύτης δυναστείας πρρώδευσε 

πολύ ή ευημερία τής Αίγύπτου καθόλου, καθόσον 

πάντες άπό τοϋ βασιλέως μέχρι τοΰ τελευταίου-πο

λίτου κατεγίνοντο είς τήν καλλιέργειαν τής γής 

καί ίδια τής αμπέλου, ήτις έχαιρέ τότε, μεγάλης 

φήμης. ’Επίσης ή βιομηχανία έν γένει έποιήσατο 

σημαντικός προόδους. Ή Αιθιοπία έπρομήθευε τον ϊ 

χρυσόν καί τόν ελεφαντόδοντα. Κατεσκεύαζόν πολύ- ■ 

τιμά ελαφρά λευκά ένδύμΛτα μετά χρυσών κεντη-

; χειρίζοντο διά' τόν 

στολισμόν κόνεις 

καί αρώματα, ε

ξαίσια. Είς τήν 

μουσικήν και τον 

χορόν.'έπεδίδοντο 

'πολύ, ό,δέ αυλός-, 

καί ή μάγαδις ή- 

σαν έξαίρετικώς 

διαδεδομένα; καθ’ 

άπασαν τήν κοι 

λάδα τοΰ Νείλου. 

Ένταΰθα κατε- 

σκευάζοντο επί

σης εκτάκτου τέ

χνης ζατρίκια καί 

άλλα παίγνια διά· 

τούςπλοοσίους καί γ| 

τούς παιδας. Φαί-

, νεται ότι έκτοτε έ- V
Θίσις τής ηαλαι Μέμφιβο; και νυν τό χωρίο» Μέμφ<«. θήρευοντή.ν στρου

θοκάμηλον, καθόσον έκτοτε' ήρξατο αύτη νά σπανίζη 

έύ Αίγύπτφ,

Ή πρόοδος τοϋ Αιγυπτιακού πολιτισμού καί ή 

πρός τά γράμματα σπουδή τών Αιγυπτίων έξετεί- 

νετο βαθμηδόν ύπό τούς Θηβαίους Φαραώ, καί ήδη 

κατα τήν εποχήν ταύτην άνεφάνη μία τάξις ανθρώ

πων. γραφέων ή γραμματοδιδασκάλων έπικληθέν- 

των, οιτινες έπεδίδοντο κατ’άρχάς νά διδάσκωσι 

τούς νέους καί μετ’ ολίγον έλαβον ίδιάζουσαν θέσιν 

παρά τφ Αίγυπτιακφ λαφ. Μεταξύ τούτων οι με

γιστάνες έξέλεγον τούς αρχιτέκτονας, μηχανικούς, 

έπιστάτας, εΐσπράκτορας τών φόρων κτλ. καί βρα

δύτερο·» οί βασιλείς Φαραώ περιεστοιχήθησαν άπό 

τους γραμματείς τούτους, μεταξύ τών οποίων ήναγ- 

κάζοντο πολλάκις νά έκλέγωσι τούς συμβούλους 

των, θαλαμηπόλους των, υπουργούς των κτλ., οι- 

τινες κατέληξαν νά έκμεταλλεύωσι δεόντως τον Αι

γυπτιακόν λαόν καί βραδύτερον τοσουτον πολυτε- 

λώς οΰτοι έζων, ώστε άλλοι είργάζοντο άντ’αυτών. 

Πολλοί έξ αυτών ανεμίχθησαν καί είς τά ιερά 

καί έγένοντο ιερείς, πολλά άπολαμδάνοντες ένεκα 

τής συνήθειας, ήν ε’χον τότε οί Αιγύπτιοι, ποιοϋν- 

τες σπουδαίας προσφοράς καί Θυσίας τοίς νεκροΤς 

αυτών. Ό άποθνήσκων, μεταβαίνω·» άπό τής μιας 

ζωής είς τήν άλλην, είχεν ανάγκην πολλών εφο

δίων, προσφορών, οίνων, κρέατος, καρπών, γλυκι

σμάτων κτλ., άτινα οι συγγενείς καί φίλοι τφ έκό- 

μιζον διά τών ιερέων. '

('Επεται συνέχεια).

ΠΟΙΚΙ-Δ^. θών του Ίησοΰ Χριστοΰ. Πρόκειται περί του ί-
________  στορικβΰ τεμαχίου ενός τών ήλων τοΰ Τίμιου 

Σταυρού, φυλασσόμενου τέως έν γαλλική εκκλη

σία. Τό τιμαλφές κειμήλιον έκόμιζε Πέτρος ό 

Ώμος είς τήν εν Μοντιέλ μάχην, καθ’ ήν έκυ* 

ριεύθη υπό τοϋ νικητοΰ τοΰ βασιλέως τής Κεν- 

τί·ργης. Ό νικητής έδωρήσατο τό κειμήλιον τφ 

1373 είς τόν Ίωάννην, δοΰκα τοΰ Βερρύ, οσ— 

τις πάλιν έδωρήσατο αυτό τφ 1376 είς τόν 

αδελφόν αύτοϋ Φίλιππον τόν Τολμηρόν. Ταΰτα 

άποδείκνυνται έκ πράξέως ύπογραφείσης τφ 

1376 ύπό τοΰ δουκός τοΰ Βερρύ καί φυλασσόμε

νης σήμερον έν τοΐς αρχείόίς του νομοΰ C0te 

d’or.

" Έάν δε τις δέν λάβη ύπ' οψιν τας διαφόρους
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Ο ANATOKISMOS

Έάν Κάρολος ■ ό Μέγας έκληροδότει έκτοτε 

είς τίνα τό ταπεινόν ποσον τοΰ 1 φράγκου, δέν 

θά υπήρχε βεβαίως καλλίτερον δώρον, διότι τό 1 

φρ. άνατοκιζόμενον πρός 5ο;)ο,.κατά τό 814, τότε 

ήδη κεφάλαιον καί τόκοι θά άνήρχοντο είς τό μυ

θώδες τών20,574,000,000,000.000-000,(ΜΟ 

φράγκων ποσόν, ήτοι τά χρηματοκιβώτια πάν

των τών πεπολιτισμ.ενων εθνών, διότι είς τά μή 

πεπολιτισμένα βεβαίως δέν θά ύπάρχωσι τοιαΰτα 

ώς καί πασών τών τραπεζών καί τών πλουσίων 

οίκων, οέν θά έπήρκουν είς τήν πληρωμήν τοΰ 

άνωτέρουποσοΰ.

ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΝ ΑΝΑΣΤΗΜΑ

Τό ανθρωπομετρικόν συμβούλων τοΰ αγγλικού 

συλλόγου British Association κατήρτισεν άπό 

τίνος τόν πίνχκα τοΰ μέσου ύψους τοΰ σώματος 

παρά τοΓς οιαφόροις λαούς. Κατά τά έξαχθέντα 

οέ πορίσματα έπί τοΰ αντικειμένου τούτου, ή 

άγγλο—σαξωνική φυλή κατέχει τήν πρώτην θέσιν.

Τό ύψηλόΐερον ανάστημα φέρει ό Άγγλος 

I εργάτης, οστις φθάνει μέχρις 1 μέτρου καί 74.

I ,. , . , ·
κοινωνικά; κατηγορίας, τό ανάστημα τοϋ Άγ

γλου, έν γίνει, έξικνεΐται μέχρις 1 μ. καί 70.

Τοιοΰτος είναι έξ ίσου ό μέσος δρος του υ

ψους τοΰ σώματος τοΰ Νορβηγού,

Ό Δανός, ό 'Ολλανδός καί ό Ούγγρος εχουσιν 

ανάστημα Γ. μ. καί 67.

Ό ’Ελβετός ό Ρώσσος καί ό Βέλγος, έχου- 

σιν όλιγώτερον τούτων κατά 0,005 τοΰ μέτρου.

Ό Γάλλος έχει ανάστημα 1 μ. 66. Ό οε 

Γερμανός δέν φέρει τοιοΰτον μεγαλείτερον, λαμ- 

βάνοντες, έννοεΐται, τό σύνολον ολοκλήρου τής 

γερμανικής φυλής, διότι τό ύψος τοΰ σώματος 

διαφέρει έπαισθητώς μεταξύ Πομερανοΰ και Βαυ- 

αροΰ.
Τά μικρότερα αναστήματα'έχοϋσιν οί ’Ιτα

λοί και Ισπανοί, ών. ό μέσος βρος τοΰ. ύψους τοΰ 

σώματος φθάνει μέχρι? 1 μέτ.καί 65.

Έν τέλιι, παρατηρεί τό ανθρωπομετρικόν 

τοΰτο συμβούλων, έάν έξετάση τις τάς διαφό

ρους κοινωνικός τάξεις τών Γάλλων, δτι άντι- 

θέτως έξ δσων συμβαίνουσιν έν Άγγλίφ, οί 

άνήκοντες είς τάς πλούσιας τάξεις είσίν ύψη- 

λότεροι τών άνηκόντων είς τήν έργατικήν τάξιν, 

ή οε διαφορά αδτη είναι .0,02 τοϋ ρείτρου περί

που.

ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΦΑΝΤΑΣΙΑ!

Τα φύλλα έκεινα, τά πίπτοντα ώς τά έτη 

μ.ας, τά άνθη, άτινα μαραίνονται ώς αί ώρα· 

μας, τά σύννεφα, άτινα φεύγουσιν, ώς αί πλάναι 

μας, ο ήλιος, ό ψυχόμενος ώς οί έρωτές μ.ας, οί 

ποταμοί, οί πηγνυόμενοι ώς ό βίος μας, πάντα 

ταΰτα έχουσι μυστηριώδεις σχέσεις μέ τάς τύ- 

χ«ς μας.
★

Όπως οί τής μεσημβρίας άνεμοι άποβάλλίου- 

σι τήν θερμότητα των, διερχόμενοι χιονοσκεπή 

Ορη, ούτω και αί αναμνήσεις έρωτος εις γέρον- 

τος καρδιαν είναι, ώς τό φως τσΰ ήλιου άντανα- 

κλώμενον είς τόν ειρηνικόν τής σελήνης δίσκον.

■ *

Ή πολιτική τής ’Αγγλίας αφορά μόνον τον 

ωκεανόν, ή δέ πολιτική τών γυναικών άφορ« . 

μόνον τόν έρωτα. Ό έρως είναι ωκεανός διά τήν 

γυναίκα' ^ιπτόμεθα δέ είς όλους τούς κινδύνους 

τής θαλασσοπλοΐας, δια να φθάσωμεν τέλος είς 

τήν ξηρόν.
Άλλ ’ ή γυνή πολλάκις είναι άμμος άστατος 

και πολλοί ναυαγούν έπί τής «μμσι», έν φ άτε- 

νίζουσι μετ ’ έλπίοος πρός τήν ακτήν.

, *
Μόνον ό -αμαρτωλός θεωρεΐ τόν θάνατον ώς 

σκελετόν, ένφ έξ εναντίας ό θάνατος όμοιιάζει 

φαιδρόν καί άκμάζοντα νεανίαν, ώς ζωγραφί- . 

• ζουσι τόν θεόν τοΰ έρωτος, — εκτός, δτι» δέν 

. είναι τοσοΰτον πανούργος___.ή δαίμονα ήσιυχον

καί κοινώφελή, οστις προσφέρων τόν βραχίονα 

είς τήν άπαυοήσασαν προσκυνήτριαν ψυχήν, διά 

νά δ'.αβή τήν τάφρον τοΰ χρόνου, τή ανοίγει τά 

μαγικά ανάκτορα τής αιωνίου λαμπρότητος, καί 

μετά ταΰτα, φιλοφρόνως νεύσας, γίνεται άφαν- 

φαντος.

ΙΕΡΟΝ ΚΕΙΜΗΛΙΟΝ

Έν τη 'γαλλική άκαδημείφ τών - επιγραφών 

ό κ. Συμεών Λούς αναφέρει πραγματείαν περί 

τιμαλφούς κειμηλίου καί λειψάνου τών πα-
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^Έσο ποιητης ή καλλιτέχνης, βάψε τήν γρα- 
φίοα σου εις τά χρώματα τοΰ λυκαυγούς, διά να 
ζωγραφίσής τήν άνατολήν και τήν ούσιν τοΰ ή
λιου· ψάλλε τούς έρωτας τών άνθέων" περίγρα- 
ψον τήν προδότιδα καλλονήν της θαλάσσης, δ- 
τάν γυνή παράφορος σέ ^προκαλή δι ’ ασπασμόν 
ηδονής· εξύμνει αύτήν, όταν ερωμένη ζηλότυ
πος καί προσβληθεισα, θέλει τό πα·* νά πάρα- 
συρη ~ΰπό τά κύματά της,—ούδέποτε θά κα- 
Ταστής τέλοιος ποιητής ή καλλιτέχνης, έφ’ ο- 
σον δέν ζωογονήση τήν εικόνα σου διάτοϋ βλέμ
ματος τής γυναικύς — του βλέμματος τής Ίου- 
λιέττης πρός τόν 'Ρωμαΐον.

mi...

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ

ΚΑΘΑΡΙΕΜΟΕ ΤΩΝ ΨΙΑΘΙΝΩΝ ΠΙΛΩΝ

Καβαρισατε πρώτον έπιμελώς τδν πίλον διά τής ψήχ- 
Τ£ας' _ ως_«φαφ«βή ή έπ’ αύτοΰ ύπάρχουσα χόνις. 

2*νοβιτατ, οτι ό πίλος δέον νάή έντελώς γυμνός. Μετά 
τούτο θεσατε αυτόν έπί τρεις τουλάχιστον ώρας εν τινι 
αγγ«ψ περιεχοντι ύδωρ, έν τώ δποίω ρίπτετε ίν χο- 
χλιαριον χλωρυδριχοΰ η όξαλυί ίιχοΰ οξέος.

Κατόπιν ιχπλΰνατε αύτόν, πρώτον διά σάπωνος χαί 
ο^τος^ χαι ειτα στεγνώσατε έν τφ αέρι ή έν τώ ήλίω. 
ΐοτε οε σιδερώνετε αυτόν άναστρόφως δι’ ύφάσαατός 
μεμουσχευμένου έν δδατι, χαί βά έχετε τδν πίλον σας 

• χαινουογή.

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Γ<Λατ.ν ν’* δρ0: I* υ » λ δ ς τοδ άνδρ'ος ζυγί-
ς V - 6,δί τι>« γυναιχδς 2 λίτρας χαί 2)3.

Κατα την παιδικήν ήλιχίαν ό σφυγμός έχει 180 παλ
μούς χαθ «αστόν λεπτόν· χατά τήν νεότοτα 80 χαί 
χατα το τελος_της ανδρικής ήλικίας, 60.

■ - οο7Ί’'0υ ββ?μότης είναι τοΰ μέν άνθρώ-
*’* /3θ’αων- τοΰ δε προβάτου 102 καί τής νήσ- 
ση< 107. 1 1

Τδ αιμα 42 ανθρώπων ήδύνατο νά χορηγήση ικα
νόν σίδηρον, ώστε να σφυρηλατήσω πς έξ αΰτύϋ τήν 

> υνιν άροτρου 24 λιτρών βάρους. η

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

ΐ · ?'“ρχΓΛτ?ς ζωής τοΰ ΐλέφαντοε είναι 200. 300
κα! ενίοτε 400 έτών. Τ '

,Νομιζεται,, δτι ή άγρια νήσσα διατρέχει έν μια ώρα 
διάστημά 30» λευγών. Ή πτήσ.ς τής χελ.δόνος Ζ 
ετι ταχύτερα:· η οε των μυϊών παρουο-άζει ταχύτητα 
""«λευγών, εις μίαν ώραν.
,.® 7?ζιμότης τών εντόμων χαί τών ιχθύων είναι u<- 

γαλη. Ούτω : Μία βασίλισσα μελισσών δύνατας νά γεν- 
νη’Ρ χαβ εεαστην επί δύο μήνας 200 ώά, άτ.να έχ- 
χολαπτονται εν διαστήματι 3 ημερών.
, Μια μόνη μυία έκ του είδους τών εις τάς οικίας 
»π«ντωμενων, γενν? ε’ι μίαν εποχήν, 20,000,000 ώά. 
__ Μια φωλεα σφηκών περιέχει κατά τδ σύνηβες 15 
εως 16 χιλ. κελλίων.

Εκαστη λίτρα πρινοχοχχίου περιέχει 70,000 εντό
μων, επειδή δε καθ’ έκαστον έτος εισάγονται έν Εύ- 

ρώ«ϊ) 600 εως 700,000 λιτρών πρινοχοκκίου, είσάγον- 
τ«ι έπομενως 42 εως 49.000,000,000 εντόμων.
, Ο κυπρίνος, ή πέρχη γεννώσι 50. «ως 200,000 ώά· 
η «ριγγα 20 εως 30,000, το σχομβρίρν ίΟΟεως 500,000· 
δ κχλλαριας 2 «ως 3,000,000, δ δέ σολομός γεννά χαδ· 
e*.«»wv Ιτος 8 ίως 40,000,000 ώά.

1 ■* »COa»·· . —

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ

ΜΑΓΙΚΗ ΠΥΘΙΑ

Θέλετε «νά έχητε τήν άπάντησιν προβλήματός 
σας τίνος δια τοΰ χρησμού ; ’

Γράψατε έρωτήσεις τινας έπί λευκών τεμαχίων 
χάρτου, 8ιά τής συνήθους μελάνης, ή μάλλον πα- 
ρακαλέσατε τους φίλου οας καί τάς φίλος σας ίν 

. τινι συναναστροφή νά σάς γράψωσι τοιαύτας. Αί' 
έρωτήσεις αυται δέον νά γράφωνται έπί τον άνω 
μέρους τού χάρτου- σείς δέ πρότερον ή καί μετά 
τούτο, χωρίς 4ννοείται, νά σάς παρατηρήση οΰδείς. 
Υ^Ίετε πρός τδ κάτω μέρος τού χάρτου 'απαντή
σεις άστείας ή και διλημματικάς, άναλόγως τή< εύ- 
φνΤας σας, διά χυμού λεμονίου ή κρομμύου, αΐτινες 
φυσικως δέν φαίνονται. ΐΗετά ταύτα θέσατε τά τε- 
υάχια ταΰτα τού χάρτου έντος κυτίου ούτινος ή 
ράσις νά ήνοι μεταλλική καί θερμασμένη προηγου
μένως, ή τήν θερμιίνετε έπί τίνος κηροπηγίου προ- 
φέροντες συνάμα λέίεις τινας διαβολικός, και μετά 
τινα οεντερολεπτα σχετικώς πρδς τήν άναπτυχθεΐ- 
σαν θερμότητα, άποσύρετε τούς χάρτας άπδ τού 
κυτίου καί αί άπαντήσεις σας θά ώσιν έντελώς 
δραταί, πρδς έκπληζιν πάντων

Δόνασθε νά μεταχειριοθήτε καί διπλά τεμάχια 
χάρτου, ήτοι έν διά τήν έρώτησιν καί Ιν διά τήν 
άπάντησιν, έν ok έχετε γράψει προηγουμένως τού
την, τά οποΐα^συνορμολογεΐτε έν/τφ κυτίω- ή άν 
αί έρωτήσεις ωσι / δύσκολοι καί έπιθυμεΤτε νά δί- 
όωνται σαφείς άπαντήσεις. άψοϋ έκεΐναι γραφώσι 
αποσυρεσθε πρδς στιγμήν καί γράφετε έπί τών δι
πλών τεμαχίων χάρτου τάς απαντήσεις σας.

*. Π.

ί

ΑΝΕΚΔΟΤΑ

ΪΕ me ms 
Η βασίλισσα Βικτωρία έγεννήθη τήν 24 Μαίου 

του 18)9, «ατά τδν μήνα τών άνθέων καί διά 
τούτο δ πατήρ της χ«| b δούζ To0 Κέντ τήν ώνό- 
μασαν « Ανθος τού Μαίου». Είδε δέ τό φώς τοΰ 
ήλίου τήν τετάρτην καί ήμίσειάν. πρωϊνήν καί ή 
περίστασις αΰτη τήν έκαμε νά λέγη, δτι έσυνήθισε 
νά ήνε πρωινή inb τής ήμέρας τής γεννήσεώς της.

•
Ή βασίλισσα Βικτωρία δτε ήτο παιδίον ήρέσκετο 

• είς τάς πλαγγόνας καί σχεδόν ποτέ δέν έγκατέλειψε 
τήν μανίαν της ταύτην.

Είχε τήν ώραιοτέραν συλλογήν τοΰ κόσμου, αγ
γλική δέ έφημερίς κατά τδ άδαμάντινον ίωβιλαΐόν

της έδημοσίευσεν άρθρον, ένφ άπεικόνιζε τάς έκα- 
τόν τριάκοντα δύο πλαγγόνας, τάς δποίός ή βσσί- 
λισσα είχε Τόάρθρον αύτό τοσοΰτον έπροίένησεν 
ένδιοφέρον είς τήν γηρσιάν βασίλισσαν, ώστε διά 
τού Ιδιαιτέρου της γραμματέως άπέστειλεν ιδιαιτέ
ραν έπιστολήν είς τήν έφημερίδα, διορθοΰσάν τινας 
άνακριβείας.

Πλησίον τού όνόματος έκάστης πλαγγόνος εύ- 
ρίσκετο γεγραμμένον τδ όνομα τοΰ δωρητοϋ, ή ήμε- 
ρομηνία τής δωρεάς καί τδ όνομα έκείνου,δ όποιος 
είχε κατασκευάσει τά φορέματα τής κούκλας.

ΟΙ στολισμοί καί ή τελειότης τών πλαγγόνων τής 
πριγκηπίσσης ήσαν θαύμα διά τήν έποχήν έκείνην. 
Έκτδε τούτου είχε καί δλόκληρον αίθουσαν, ήτις 
παρίστα δλόκληρον Αύλήν καί είς τήν δποίαν διωρ- 
γάνωνεν έορτάς καί έπισκέψεις.

*

Άπό τής έποχής έκείνης ή μικρά Βικτωρία είχε 
τά προτερήματα τού θάρρους καί τής είλικρινείας, 
τά δποΤα έφ’ όλης ζωής τήν έχαρακτήριύον.

Μίαν ήμέραν ή δούκισσα μήτηρ της έρωτά τήν 
παιδαγωγόν, άν ή Βικτωρία ήτο φρόνιμος. Ή παι
δαγωγός άπήντησεν, -ότι μόνον μίαν φοράν έδεί- 
χθη άτακτος καθ’ δλον τδν περίπατον.

— Όχι, δέν ένθυμεΐσαι καλά, δύο φοράς ήμουν
άτακτος, διώρθωσε τδ ειλικρινές παιδίον. Καί ένε- 
θύμισεν έμπροσθεν τής μητρός της τήν αταξίαν, 
τήν δποίαν είχε κάμει. !

•

Ή άγάπη της πρδς τήν μητέρα της ήτο μεγάλη. 
Μίαν φοράν είχε πέσει καί κτυπήσει πολύ τό μέ- 
τωπόν της είς μαρμαρίνην τράπεζαν καί τόσον, 
ώστε έλιποθύμησεν. Ή πρώτη της δέ φροντίς άμα 
συνήλθεν, ήτο νά συστήση νά είπουν είς τήν μητέ
ρα της, .ότι δέν ύπήρχε κίνδυνος.

*

Η θέλησις καί ή έπιμονή της ήσαν έπίσης με
γάλοι. Είς τήν έκμάθησιν τοΰ κλειδοκυμόάλου ειχεν 
απαντήσει δυσκολίας πολλάς. Μίαν φοράν θυμώ- 
σασα έγκατέλειψε τήν θέσιν της πρό τοϋάναλογίου 
καί δέν ήθελε νά καθίση πλέον. Μάτην ή διδασκά- 
λισσά της καί ή παιδαγωγός της προσεπάθουν νά 
τήν μεταπείσουν.

Έπί τέλους ή διδασκάλισσα θυμωθείσα τής είπε:
— Είίεύρετε, Υψηλοτάτη, ότι Υπάρχουν διά τάς 

πριγκηπίσσας δπως καί διά τούς κοινούς θνητούς 
αί αύταί δυσκολίαι διά τήν έκμάθησιν τοΰ κλειδο- 
κυμβάλου ;

— Α ! νομίζετε, δτι δέν υπάρχει, εϊπεν ή πριγ- 
κήπισσα. Έγώ εϋρήκα £ν.

Καί έκλεισε τό δργανον, τό έκλείδωσε καί έφυγε 
μετά τοΰ κλειδίου, άφήνουσα έκπληκτον τήν οιδα- 
σκάλισσάν της.

•

Οταν έγεινε μετά τόν θάνατον τού δουκός τής 
Υόρκης ή μόνη διάδοχος του θρόνου, ή παιδαγω

γός της τής έξήγει μίαν ήμέραν τό γενεαλογικόν 
της δένδρον.

— Αλλά δέν βλέπω κανένα άλλον, ή.όποιος 
νά διαδεχθή τόν θρόνον έκτός έμού.

— Τώ όντι. Σείς, ύψηλοτάτη, είσθε διάδοχος.
— Εΐνε πολύ μεγάλη εύθύνη, άπήντησε μετά 

στεναγμού. Άλλά θά είμαι καλή.
. *

Τήν πρώτην αύτής έμφάνισιν είς τήν Αύλήν, 

έκαμε κα·έά τήν δωδεκάτην έπέτειον άπδ τής γέν- 
νήσεώς της; είς παιδικόν χορόν, τόν όποιον εδω- 
κεν ή βασίλισσα Άδελαίς πρός τιμήν τής μιικρδς 
βασιλίσσης τής Πορτογάλλίας.

Ή άντίθεσις μεταξύ τών δύο κορασίων ήτο με- 

μικρά βασίλισσα τής Πορτογαλλίας ήτο ένδε- 
δυμένη μέ έρυθρόν βελοϋδον, φέρουσα πέριδέραιον 
έκ μαργαριτών καί μεγάλην ταινίαν παρασήμου. Τδ 
στήθός της ήτο πλήρες παρασήμων.

Ή μικρά πριγκήπισσα Βικτωρία έφερεν άπΕναν
τίας άπλούστατον φόρεμα λευκόν μετάεινον καί δλί- 
γα φυσικά άνθη είς τήν κόμην.

Αί περιποιήσεις καί ή προσοχή μέ τήν δποίαν 
τήν περιέόαλλον δλοι κατά τήν έσπέραν έκείνην, 
τής έκαμον έντύπωσιν έίαιρετικήν καί δταν έπέ- 
στρεψεν ήτο πλέον άλλη. Όλίγονμάλιστα έλειψε 
ν’ άσθενήση έκ-τής Ιστορίας αύτής.

•
Κατά τήν ένηλικίωσίν της, τήν 24 Μαίου n8.j8, 

άλλη μεγάλη έορτή έδόθη πρδς τιμήν της. Ό ίθεΐός 
της ΓουλλιέΛμος Δ' τήν άνεκήρυίε διάδοχον/ του 
θρόνου, μεγάλαι δέ έσπερίδες έδόθησαν καί Κλη ή 
άριστοκρατία παρήλασεν είς νυκτερινήν Εορτήν πρδ 
τών δωματίων της είς τδ Κένιγκτον. Ό βασιλεύς 
τής έδώρησεν έπί τή εύκαιρέ ταύτη θανμάσιον 
κλειδοκύμθαλον.

Μετά τινας μόλις ήμέρας, τήν 20 Ιουνίου, δ 
θεΐός της, άπέθανεν.. Η Βικτωρία ήτο^πλέον βα
σίλισσα τής Μεγάλης Βρεττανίας καί Ιρλανδίας.

Ήτο ένωρίς καί ή πριγκήπισοα έκοιμ&το, δπότε 
δ Αρχιεπίσκοπος τής Καντραδιγίας μετά τοΰ με
γάλου τελετάρχου έσήμαναν είς τό κιγκλίδωμα του 
άνακτόρου. Ή ύπηρέτρια' δέν έξυπνα καί μόλις, 
μετά πολλούς κόπους, κατόρθωσαν νά είσαχθούν. 
Άλλ’ ή παιδαγωγός είσήλθε, λέγουσα,δτιή ττριγ- 
κήπισσα έκοιματο τόσον καλόν ύπνον, ώστε έδί- 
σταζε νά τήν έίυπνήση.

— Έρχόμεθα δι’ ύποθέσεις τοΰ Κράτους καί δέν 
ύπάρχει ύπνος, δ δποΐος νά μή δύναται νά διακο
πή διά τοιαύτας ύποθέσεις.

Ή Βικτωρία είσήλθε μέ λινόν κοιτωνίτην καί έμ- 
θάδας. Όταν τής ε’πον τήν εϊδησιν, έμεινεν σκε
πτική, άλλ’άίιοπρεπής καί άπλή.Όταν τής έζήτη- 
σαν τάς διαταγάς της:

—’ Παρακαλεΐτε τδν Θεόν δι ’ έμέ, άπήντησε,καί 
είπέτε είς τδν λόρδον Μάλβορουγ νά έλθη νά μέ 
έπισκεφθ^.

Ό λόροος Μάλθορουγ ήτο τότε πρωθυπουργός.
Τήν έπομένην, τήν δεκάτην, ή άριστοκρατία δλό- 

κληρος συνεσωρεύθη πέριί τού άνακτόρου.
Η νεαρά βασίλισσα ένεφανίσθη είς τδ παράθυ

ρου τού πρώτου πατώματος καί αμέσως α( σάλπιγ
γες ήχησαν καί τά τύμπανα.

Ό λόρδος καγκελλάριος άνήγγειλε μέ ήχηράν 
φωνήν, ότι ή νεαρά πριγκήπισσα άνήρχετό είς τδν 
θρόνον τών πατέρων της καί δτι ώνομάζετο Βι
κτωρία Α’.

Τδ πλήθος άποκεκαλυμμένον έζητωκραύγασιε καί 
αί μουσικοί έτόνισαν τδ «ό Θεός σώζει τήν/ Βα
σίλισσαν». \

Ήτο πολύ διά τά νεύρα τής νεαρός κόόρης, 
και έλιποθύμησε σχεδόν καί έζερράγη πάραυιτα.

Ή μήτηρ της ήτο δπισθέν της, έτοίμη νέέ τήν 
δεχθή είς τάς άγκάλας της.

' »

Έν inb τά ώραιότερα καί ποιητικώτερα έπεισό-
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διβ τής ζωής τής βασιλίσσηε Βικτωρίας είνε καί ό 

τρόπος, καθ’ δν συμψώνως πρός τάς αύλικάς έθι- 
μοτυπίας, έμνηστεύ^η καί ένυμφεύθη ύστερον τδν 

πρίγκηπα 'Αλβέρτον.

Άφοΰ κατά τό έτος ι5$7 άνήλθεν είς τόν θρό
νον ή βασίλισσα Βικτωρία, οΐ "Αγγλοι έπεθύμουν 
νά ίδουν τήν Βασίλισσαν των νυμφευομένην. Ή 
Βαοίλισβα άντέτασσε σιωπηλήν δρνησιν, έφαίνετο 

βμωε δτι τούτο τό ζήτημα κατά βάθος έμελέτα καί 

έσχεδίαζεν. Έν έτος πρδ τής άναρρήσεώς της,ήτοι 
κατά τό ι8;6, έπεσκέφθη ό δούί τού Κοβούργου 

μετά τών δύο υιών του, τού ’Αλβέρτου καί τοΰ 
Έρν.έστου, τήν ’Αγγλίαν. Κατά τήν έποχήν έκεί- 

νην έπήλθε τρυφερά βύνδεβκ μεταξύ τοΰ πρίγκη- 

πος Αλβέρτου καί τής πριγκηπίσσηε Βικτωρίας. 
Έάν τότε άπεψασίζετο ό γάμος, δέν θά παρουσιά- 

ζοντο σοβαροί δυσχέρειαι."Υστερον όμως, ή ττριγ- 

κήπισσα Βικτωρία έγένετο Βασίλισσα καί όταν κατά 
τό ί8$9 ό πρίγκηψ Αλβέρτος, δστις ήτο ώραΐος, 

πνευματώδης καί σοβαρός άνήρ, έπεσκέφθη έκνέου 
τήν Αγγλίαν, υπήρχε πλέον ή έθιμοτυπία μεταξύ 

τών άγαττωμένων.

Κατά τήν )«ην ’Οκτωβρίου ή Βασίλισσα ττροσ- 

εκάλεσε τόν πρωθυπουργόν της. τόν λόρδου Μέλ- 
βουρν καί τφ άνεκοίνωσεν, δτι διαλογίζεται νά 

προσψέρη τήν χείρά της πρός τόν πρίγκηπα Αλ
βέρτον· Κατόπιν πολλών συσκέψεων καί συζητή

σεων μέ τούς αύλικοϋε καί τούς ύπουργούς, άπέ· 

φασίσθη καί κατεστρώθη τό σχέδιον τής πρστάσεως 

τού γάμου, οϋτωε ώστε νά τηρηθή ή αίγλη καί τό 
γόητρον του αγγλικού στέμματος. Τό σχέδιον τού

το ήτο τό άκόλουθον :

Ή Βασίλισσα θά έδιδε δημοσία είς τόν πρίγκη

πα 1ν σημεϊον τής εύνοίας της καί έάν ό πρίγκηψ 
άπεδέχετο τό σημεϊον τούτο, μετά προθυμίας καί 
χαράε, ή Βασίλισσα θά διετύπωνεν άμέσως τήν 

πρότασίν της.

Πρός τόν σκοπόν τούτον διωργανώθη χορός είς 

τά ανάκτορά-

Κατά τόν χορόν τούτον ή βασίλισσα προσέώε- 

ρεν είς τόν πρίγκηπα ’Αλβέρτον μικρόν Ανθοδέ

σμην έκ σπανίων άνθέων.’Επειδή είς πάσαν χώραν, 
άλλ' Ιδιαίτατα είς τήν άγγλικήν Αύλήν, τούτο ήτο 

έντελώς παράξενων καί άσύνηθες, τό διάβημα τής 
Βασιλίσσης έπεΐχε χώραν έκδηλώσεως έίαιρετικής 

εύνοίας πρός τόν εύτυχή πρίγκηπα.

Μετά μεγίστης άνυπομονησίας οί αύλικοί καί οί 

άριστόκράται τού Λονδίνου άνέμενον νά ίδωσι πώς 
θ’ άνταπεκρίνετο ό πρίγκηψ είς.τήν ύψηλήν εύ

νοιαν μετά τήν προσφοράν τής Ανθοδέσμης. Ό 
πρίγκηψ Αλβέρτος άμα έλαβε παρά τών βασιλι

κών χειρών τήν Ανθοδέσμην, ήθέλησε νά τήν προσ- 
αρμόση είς τό στήθός του· ή στολή του δμως δέν 
τοΰν έπέτρεπε νά τήν τοποθετήση. Τότε ό πρίγκηψ 

έσυρε τό ξίφος του καί έσχισε τήν στολήν του, 

άκριβώς είς τό μέρος τής καρδίας, δπου έτοποθέ- 

τηοε τήν άνθοδέσμην· Ο πρίγκηψ κατόπιν έπλη- 
σίαοε τήν Βασίλισσαν, περικυκλωμένην ύπό τών 

ύπουργών της καί άνέφερεν, δτι έσκέπτετο ν’άνα- 

χωρήση καί δτι θά διετήρη έσαεί άλησμόνητον άνά- 

μνησιν τής έγκαρδίου καί γοητευτικής φιλοξενίας, 
ής ήέιώθη. Ήτον ή στιγμή, καθ’ ήν ή Βασίλισσα 

ώφειλε νά κάμη έμμέσως τήν πρότα'σίν της;

— Έάν ή Ύψηλότης σας, λέγει ή Βασίλισσα 

πρός τόν πρίγκηπα, άρέσκεται τόσον έν ’Αγγλία, 
θά ήτο διατεθειμένη διά παντός νά παραμείνη μετα
ξύ ήμών ;

r— Τήν όριστικήν μου διαμονήν έδώ θά έθεω-

ροϋσα ώς τήν έξασφάλισιν πόσης εύτυχίας έπί τής 
γής,ήτον ή άπάντησις τού πρίγκηποε.

Έν έτος βραδύτερου, τό 1&40. έλαβε χώραν δ

ΓΑΜΟΣ ΚΑΙ ΕΡΠΣ

’Ελεγε «οτε ό Γάμ,ος, ό τοΰ "Ερωτος υιός,
•πρός τδν έαυτοΰ πατέρα : 

«Διατί σύ, πάτερ, χαίρεις ώς ’Ολύμπιος θεός, 
χαί έμε μαστίζει θλιψις πόση; άλλης ΰπερτέρα ; 

«Διατί πτερά συ εχεις χαί πρδς άπαντα; φοιτάς, 
χαΐ ο! παντε; σ’ άγαπώσι, 

χαί έγώ ... εργάτης είμαι χαί κατά τάς έορ-τάς, 
χαί οί φίλοι δέν γινώσχω αν άπέβανον ή ζώσι ;

»Διατί, είπέ μοι τέλος, ή θεότη; ή φαιδρά,
ή αγνή 'Ελευθερία, 

πάντοτε είς τά χρυσά σου έπιχάθηται πτερά, 
χαΐ τήν χατηφή μου βψιν φθείρει ή στυγνή Δουλεία ; 

»Και έν ώ υιός σου είμαι, είμαι γέρων αληθώς 
χα'ι βυ είσαι νεανίας ;

καί αμέριμνος συ είσαι, εύτολμο; χαί αγαθός, 
χαι έγώ μεστός χαχίας. φόβου καί ζηλοτυπίας ;» 

Έμειδίασεν ό ’Ερως χαί τω είπεν : ε’Ω δειλόν 
και μεμψίμοιρον παιδίον, 

δ πατήρ σου ζή ώς τ έ ττ ι ξ, μόσμους όνειροπβλών, 
χαί τού μύρμηχο; σύ έχει; τους επαίνους χαί τανβίον!»

ϊταμάτιος Δ. ΒΔ'λθης

ΑΛΗΘΕΙΑΙ

*Η ηδονή διαφέρει άπδ τήν ευτυχίαν . κατά 

τούτο, δτι ή μεν ηδονή αγοράζεται, ή δέ ευτυ

χία δέν πωλείται.

♦
Ουδέποτε δύνασαι νά δειπνήσης καλώς εις τήν 

οικίαν αν θήτου · δίδει συμβουλάς είς δλον τον κό

σμον καί είς τδν μάγειρόν, του ακόμη.

*
Ή οκνηρία οδοιπορεί βραδέως καί διά τοϋτο 

ή πτωχεία τήν καταφθάνει έντδς μικρού δια

στήματος.

Αγάπα τδ επάγγελμά σου, τδ έμπιστευθέν 

σοι δημόσιον λειτούργημα, καί άνάδειξον αύτό 

σεβαστόν διά τών γνώσεων σου, οιά τής δραστη- 

ριότητός σου, διά τών αρετών σου' είς σέ ανή

κει νά τίμησης αύτό και ούχΐ είς αύτό νά σέ 

τιμήση.

♦
’Ενίοτε μικρόν συμφέρον ανατρέπει τάς με- 

γαλειτίρας άρχάς’ ομοιάζει μέ τόν λίθον, δι ’ ού 

κατέβαλεν ό Δαβίδ τδν Γολιάθ.

$1 νυξ ήπ^ούτο. σιωπηλή· περκπατοΰιιεν, έγώ 

καί είς φίλος μου, είς μίαν τών μάλλον απο

κεντρών οδύνη ώρα ήτο καί δέν ήτο περασμένη, 

άλλα- οιά τήν συνοικίαν εκείνην πρέπει νά ήτο 

πολύ περασμένη, διότι ουδέ ψίθυρος κυριολεκτι

κός ήκούετο έν αύτή.

Αίφνης έν τή σιγή τής νυκτδς ακούεται σπα

ρακτική γυναικεία κραυγή· βοήθεια 1 βοήθεια I

— Ακούεις; φωνάζουν βοήθειαν, είπον έντρο

μος· πρδς τδν φίλον μου· σπεύδομεν νά ίδωμεν τί 

συμβαίνει;

—Τρελλάθηκες! μοί άπανταεύτραπέλως,πλήν 

καί λίαν παραδόξως δ φίλος μου, τί σέ μέλλει 

διά ξένες δουλειές; Έπειτα, είσαι βέβαιος πώς 

συμβαίνει κάτι ;

’Αλλά όφείλομεν...

— ’Αρκεί, μέ διέκοψε καί μέ παρέσυρεν ολίγον 

μακράν τοΰ μέρους, ένθα ήκούσθη ή ζητούσα βοή

θειαν κραυγή.

—Και τώρα, προσέθηκε, βεβαίως θ’ άπορης 

διά τήν ακατανόητου .δυσπιστίαν μου, πλήν α- 

κουσονκαί κρίνε με,&ν δύνασαι,ύστερον αύστηρώς.

«Πρό τίνος καιρού, ήρχισε διηγούμενος ό φί

λος μου, έταξείδευον είς τάς επαρχίας χάριν εμ

πορικών υποθέσεων. 

£ Κατέληξα είς Πάτρας.

Ήτο εσπέρα καί ζητήσας, εύρον εν δπωςοή- 

ποτε ικανοποιητικόν τών ορέξεων μου ξενοδο

χείου τής πόλεως ταύτης.

Ό Ξενοδόχος μετά τινας άηδεΐς υποκλίσεις 

•εύηρεστήθη νά μοί οείξη τδ δωμάτιον,τό όποιον 

θά μ’ έφιλοξένει τήν νύκτα εκείνην.

Κατάκοπος ώς ήμην έκ τοΰ ταξειδίου, μόνον 

ύπνον ήσυχον έπεζήτουν, διά δέ τδ δεϊπνον ούο’ 

έσκέφθήν καν.

ϋ^Έπεσα έπί τής κλίνης μετά βραδυτάτην έκ- 

δυσιν καί πρόσεπάθησα νά κοιμηθώ, άλλ’ ήτο 

αδύνατον ενεκεν ειδικών ολως λόγων, προκληθέν- 

των έξ επιδρομής τών γνωστών ζωυφίων, άτινα 

διασκεδάζουσι ώς έπί τδ πολύ πάντα ξενιζόμενον 

έπί κλίνης, έφ’ ής έχουσι κατοχής δικαιώματα. 

. Ή ώρα προύχώρει καί ό ποθητός Μορφεύς δέν 

μ’ενηγκαλίζετο’ .ήτο ή 10 περίπου .μ. μ.

Τδ πάν ίσίγα,οπότε είς τδ παραπλεύρως μου 

δωμάτιον ήκουσα βήματα, σημεϊον δτι ήσαν γεί

τονες μου, «πιστρέφοντες έκ τοΰ φαγητού ή τοΰ 

περιπάτου άναμφιβόλως, διά ν ’ άναπαυθώσιν.

Έβλεπον ήδη τδ φως,δπερ ήναψαν διά μέσου θέλώ ν’άποθάνω. 

< φεγγίτου τινός μεταξύ τών δωματίων μας. —

!>

I?

>
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Συνωμίλουν χαμηλή τή φωνή, τουλάχιστον 

έγώ τοιουτοτρόπως -τους ήκουον,. ώς δ ’ έκ τής 

φώνής .των ήννόησα, οί γείτονε'ς-μου ήσαν άνήρ 

καί γυνή, προφανέστατα άνδρόγυνον.

Έπί Τινας στιγμάς ήκουον τους βηματισμούς 

αύτών και ειτα έκδυομένους, ώς ήδύνατο νά ύ- 

ποθέση τις.

Αίφνης έπαυσαν τά βήματα, μοί-έφάνη, οτι 

έφθασεν είς τάς άκοάς μου «εμπρός» καί έπειτα 

φοβερά οργίλη φωνή συνετάραξε τά δύο δωμάτια, 

ήτις μ' έξέπληξε καί μ’ άχησύχησεν ούκ ολίγον.

-—Λοιπόν, κυρία, έ'λεγεν ή. φωνή, ήτις ήτο ή 

ανδρική, εισέρχομαι κατ’ ευθείαν είς τήν ύπόθε- 

σιν άνευ περιστροφών περιττόν νά προετποιήσθε, 

σάς προειδοποιώ.

—Τί συμβαίνει, κύριε, άπήντησε ή "γυναικεία 

φωνή, τρέμουσα.

—Αι,κυρία,σάς τδ λέγω λοιπόν κατίά πρόσω- 

πον, είσθε άτιμος· ναι, μέ άτοιμάσατεί 1

—Κύριε,άπεκρίθη ή.γυναικεία φωνή κλαυθμη- 

ρίζουσα, προσέξατε, μέ συκοφαντείτε, εισθε άδι

κος, πολύ άδικος!

— Ανωφελές, κυρία, νά ψεύδεσθ® έπιτηδείως, 

έπεΐπε έπισήμως ή άν.δρική φωνή,ό εραστής σας, 

δστις πρδ όλίγου άπέθανε διά τής χειρός μου,μοί 

τά ώμολόγησεν δλα.

Τδ ενδιαφέρον μου ώς είκδς έξίκετο είς τδ ύψι- 

στον σημεϊον, διότι ή ανησυχαστική, δσον καί 

περίεργος αυτή σκηνή, ήν έβλεπον ή μάλλον διά 

τής ακοής έμάντευον, έτεινε νά λάβη διαστάσεις 

φοβερός, αν έπρεπε τις νά κρίνη έκ τής μανίας 

τοΰ άτιμασθέντος,ώς ήννόησα, δύστυχους συζύγου.

—Τδν έφόνευσες λοιπόν, άθλιε, κακούργε, θη· 

ρίον, έξερράγει σπαρακτικός ή γυναικεία φωνή;

—Βλέπετελοιπόν,δτιδέν άρνεϊσθε τδ έγκλη

μά σας; Λοιπδν ας τελειώνομεν, ό είς έτιμωρήθη, 

ό άλλος τώρα· δέν θέλω άθλία νά έπιζήσης μετά 

τδ αίσχός σου. Έμπρδς θ' άποθάνης.

—Ν’άποθάνω,άπήντησε φωνή βρυχω(μίνηςλε- 

αίνης απεγνωσμένης, δχι ποτέ δέν θέλω.

“Ηρχισα νά φοβούμαι σπουδαίως οιά τήν γυ

ναίκα καί «πήδησα τής κλίνης.

—Ναί,θ’ άποθάνης,προέφερεν έπισήμως ό άτι- 

μασθείς σύζυγος καί διά νά μην άφήσης όπισθεν 

τδ αίσχος σου, θά γράψης τώρα άμέσως είς ενα 

χαρτί,δτι αύτοκτονεϊς, διότι έβαρύνθης τήν ζωήν.

Έλα έμπρδς έχω μαζύ μου, έγχειρίδιον, πι

στόλι,δηλητήριου,δτι θέλεις νά έκλεξε καί γρή

γορα.
Σπαρακτικοί καί άναρθροι φωναΐ καί θόρυβος 

κινούμενων καθεκλών έπηκολούθησε· Λαίί έπειτα 

ήδυνήθην ν’άκούσω.

. —"Οχι δέν θ’ άποθάνω; έλεγεν ή γυναικεία 
φωνή όχι δέν έχϊις τδ δικαίωμα νά μοί έπιβάλης 

τόν θάνατον, είμαι άτιμος τό γνωρίζω, αλλά δέν 

Ζ; .. · * ’ Λ / ■

— Τότε λοιπόν μ’αναγκάζεις νά γείνω φο-
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νεύς, είπιν έκφρων ή άνδρική φωνή,λοιπόν ιδού, 
σύ τδ ήθέλησες.

Ήκούσθήσαν ταχύτατα βήματα ανθρώπου 
έφορμώντος.

—Μή μέ πλησιάζεις,θ’ άντιστώ, ήκούσθη πά- 
ραυτα ή γυναικεία φωνή· άφησε με . . . θά μέ 
φονεύση,.. βοήθειαν! βοήθειαν!

Κάθ ’δλην τήν άνω σκηνήν έκαθήμην επί άνημ- 
μένων ανθράκων καί διηρωτώμην οιατί δέν ακούει 
τάς φωνάς ταύτας καί ό ξενοδόχος.’Αγωνία ευ
νόητος μέ συνείχε,ένφ θρόμβοι ίορώτος διηυλαύ- 
κουν τδ μέτωπόν μου.

Άλλ ’ δταν ήκουσα τήν απελπιστικήν τής γυ- 
ναικδς εκείνης κραυγήν,δέν ήδυνήθην να συγκρα
τηθώ.

*0 παραπλεύρως μου συντελούμενος τήν στιγ
μήν εκείνης φόνος έξήγειρι τδ θάρρος μου καί 
μ ’ ενέπνευσε ίαυμασίαν άπόφασιν.

Μήσυλλογισθείς καθόλου,δτι ήμην μέ τά έσώρ- 
ρουχα, ήρπασα έκφρων όζώδη παρακειμίνην ρά
βδον καί έξήλθον δρομαίως εις τόν διάδρομον, 
ατε όρμώ εις τό διπλανόν οωμάτιον, καί δι’ ένδς 
λακτίσματος ρίπτω τήν θύραν, φωνών θριαμβευ
τικός.

—Θάρρος, κυρία, έσώθητ...
Ή τελευταία μου συλλαβή έμεινεν έν τφ λά- 

ρυγγι, διότι τί νομίζεις, φίλε μου,δτι ε’δον είς τδ 
άπαίσιον εκείνο δωμάτιον ;

Δύο πρόσωπα ανδρα καί γυναίκα αληθώς απαθή, 
άποροϋντα,. καί διερωτώμενα μ.ε, τί έπαθα καί 
απειλώ αυτούς;

Ό κύριος ευθύς μέ παρετήρησεν αυστηρός.
—Τί θέλετε; κύριε! Τί τρόπος είναι αυτός, νά 

είσέρχεσθέ είς ξε'να δωμάτια, έπί τή προφάσει 
διατυπώσεως κινδυνευόντων, βλέπετε νά κινδυ
νεύει κανείς ένταΰθα;

— ’Αλλά, κύριε, ήδυνήθην νά ψελλίσω, ώς έκ 
τής ταραχής μου πρδ ολίγου φωνή τις έκραξε 
βοήθειαν.

—Χά,χά,χά—ήτο ή άπάντησις τοϋ κυρίου.
—Χά,χά,χά—-επανέλαβε ώς ηχώ καί ή γυνή.
—Τώρα εννοώ,κύριε, μοί επανέλαβε γελών ει-, 

σέτιό άθλιος, θά ήκούσατε βεβαίως τάς δοκιμάς 
τού νέου δράματος, οπερ άναβιβάζομεν αύριον είς 
τόήθέατρον τής πόλεως. Πιστεύω έως αύριοννά 
ήσθε καλά καί νά μάς τιμήσητε.

Τδρώς ψυχρός.μέ περιέλουσεν.
Ή σαν ηθοποιοί.
'Οταν παρεπονέθην είς τον ξενοδόχου, διατί 

επιτρέπει ν’ ανησυχούν τόσοι άνθρωποι διά δύο 
ήθοποιούς.

—Μέ συγχωρεΐτε μοί άπεκρίθη κυνικώς,μόνον 
σεΐςκαί έκεΐνοι είναι έν τώ ξενοδοχείφ μου.

Είχε τελειώσει τήν ιστορίαν του ό φίλός μου, 
οτε εγώ γελών ακόμη διά τδ πάθημά του, έπέ- 
μεινα νά πληροφορηθώμεν, τί επί τέλους συνέβη 
καί πρός τί ή νυκτερινή εκείνη κραυγή.

Έπλησιάσαμεν τήν οικίαν, είχε συναθροισθή 
ήδη αρκετός κόσμος,’δστις καθ’ήν στιγμήν έπλη- 
σιάσαμεν, διελύετο γελών.

Ήρώτησα τόν πρώτον τυχόντα:
—Τί συμβαίνει, βρε άδελφέ;
—Δέν τήν αφήνεις,τή γρηά στρίγγλα, μοΰ ει- 

πεν, τής άρπαζε ή γάτα τοΰ μπακάλη ένα κομ
μάτι κρέας, καί σήκωσε μέ τής φωνές της τδ 
κόσμο στέ ποδάρι, ή αναθεματισμένη!

Jkn(u Όλ. Μανοΰόος

ΦΑΝΤΑΣΙΩΔΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑ

Δειλός τις κύριος, επίσημον κατέχων θέσιν, 
έρίσας έσχάτως πρός τον υπουργόν του, έταρά— 
χθη νευρικώς καί προσποιηθείς τόν ασθενή έκά- 
λεσε τούς δύο ιατρούς του, διότι έγνώριζε δύο 
τοιούτους φίλους του.

—Μά, τφ λέγει ή σύζυγός του, σύ Ιωάννη, 
δέν έχεις τίποτε, έάν οί ιατροί σου διατάξωσι 
νά λάβης φάρμακα, τί θά κόμης ;

—Τί θά κάμω ; άπλούστατον. Δέν λαμβά
νω τίποτε, θά γίνω καλά, αυτοί θά νομίζωσιν, 
δτι μέ ιάτρευσαν, καί θά έξακολουθώμεν νά ή- 
μεθα πάντοτε φίλοι.

Ό Ιατρός κύριος Κ. . -. εισέρχεται, παρατη- 
ρεί.τήν γλώσ'σαν τοΰ ασθενούς, συμβουλεύεται 
τον σφυγμόν του καί γράφει τήν συνταγήν του.

—Δύναμαι νά λάβω καί άντιμόνιον ; έρωτμ 
ο ασθενής.

Έπί τή λέξει ταύτη ό ιατρός σκυθρωπάζει, 
δεαλογιζόμενος, δτι τδ άντιμόνιον είναι τό δη
λητήριου τών δηλητηρίων καί άνακράζει :

— Έάν λάβητι άντιμόνιον, είσθε νεκρός |
Μόλις δ ιατρός κύριος Κ... έξήλθε, εισέρ

χεται ο ετερος ιατρός κύριος Μ. . . δστις έξε- 
τάσας καί ούτος τόν σφυγμόν τοΰ ασθενούς, τήν 
γλώσσαν κτλ. , γράφει τήν συνταγήν του.

Καθ’ήν δέ στιγμήν άνεχώρει·
— Πρδ πάντων, φίλε μου, τφ λέγει, σέ 

συμβουλεύω νά λαμβάνης άντιμόνιον, νά λαμβά
νης άντιμόνιον.

Ό άσθενής ώχριφ καί τρέμει, ή δέ σύζυγός 
του μόλις είσελθοΰοα, παρατηρεί αύτδνείς ελε
εινήν κατάστασιν.

— Πέτρε, φωνάζει άμέσως είς τόν υπηρέ
την της, τρίξε άμέσως νά καλέσης τούς ια
τρούς, ό κύριός σου δέν είναι διόλου καλά.

Μετ’ ολίγον εισέρχονται-άμφότεροι οί ιατροί, 
ό κύριος Κ. . . καί ό κύριος Μ. . ;

— Τί τρέχει ; τι τρέχει ; έρωτούν άμέσως 
άμφότεροι .

— Έλαβον άντιμόνιον, δέν ελαβον άντιμό
νιον, τοΐς λέγει τότε ό άσθενής.Δέν είμαι χαλά.

Η ΦΥΖΙΖ

—· Τι εχεις; άπό τι πάσχεις ;
— Άπό άμφιβολίαν. Ό κύριος Κ. . . μοΰ 

λέγει νά μή λάβω άντιμόνιον, ό κύριος Μ. . . 
νά λάβφ, καί ώς έκ τούρου δέν είμαι διόλου καλά.

Οί ιατροί παρατηροΰσιν άλλήλους έκστατι- 
κώς, είτα|δέ τάς συνταγάς των καί μειδιώσιν.

Ή δέ σύζυγος ίγείρουσα. τόν σύζυγόν της, 
καί φοβηθεΐσα. νέάν συνταγήν:

__ Πηγαίνετε, τοΐς είπεν, δέν εχει τίποτε, 
θά τφ δώσφ όλίγην λήθην καί θά γείνηκαλά.

ΛΕΡΟΝ ΑΠΤΟΝ ΖΗΛΟΤίΠΙΑΣ

Μεταξύ νέων συζύγων :
Έν έτος μετά τόν γάμον.
Ό σύζυγος. -—Κυρία μου, δλα δλα, αλλα 

δέν εννοώ νά σας άφήσω μόνην. Δέν σας επι
τρέπω νά έξέρχεσθε επ ’ ούδενί λογω ανευ συ
νοδού.

Ή σ ύζυ γ ο ς.—Κύριέ μου, καί εγώ αυτό 
επιθυμώ, είμεθα σύμφωνοι καθ ολα εις τούτο. 
Δέν εννοώ ούδ’ έπί στιγμήν νά σας άφήσω μό
νον ένταΰθα καί αυτό ήλθα ακριβώς νά σας ειπω, 
ούτε σεις ούτε εγώ νά μένωμεν ποτέ μόνοι.

Ό σύζυγος.—Πώς ; πώς; . . . μήπως 
εννοείτε ; . . .

Ή σύζυγος. Νά, εννοώ νά μήν ερχεσθε 
κατόπιν μου ....

— Δέν μοΰ λέγεις, ’Ιωάννη, τά καταπότια 
Πίγγ δέν άκούονται πλέον, τί έγειναν ;

. —- Αί, δέν καταλαμβάνεις, κάμνουν τόν γΰ- 
ρον τού κόσμου. Τώρα εύρίσκονται είς' τήν Βουλ
γαρίαν.

ΑΜΦΤΤΡΙΟΝΙΔΕΣ

— Λοιπόν λέγεις είσαι υπηρέτρια τοΰ Κυ
ρίου σου ;

— Μάλιστα, Κυρία.
— Καί ό Κύριος είναι λοιπόν αφέντης σου ;
— Μάλιστα, Κυρία.
— Μά, πώς γίνεται τούτο, άφού εγώ τόν λέ

γω Κύριόν μου καί άφέντην μου, νά τον εχης 
καί συ Κύριον καί Αφέντην σου.

— Εεύρω καί εγώ, καλέ Κυρία, έτσι έσυνει·· 
θίσαμεν νά λέγωμεν τ’ αφεντικά μας.

— Μά τότε λ«πόν, α'ι σύζυγοι καί υπηρέ
τρια; είναι ένα πράγμα;

— Όχι, καλέ, Κυρία, σεις ούτε καθαρίζετε, 
ούτε λερόνεσθε, ^ούτε σαρώνετε. Σεϊς δέν εισθε 
τοΰ καναπέ καί τής άπογευματιανής ;

ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ

Έν τινι συναναστροφή, κυρία τις, άνήκουσα 
κατά τό εξωτερικόν αυτής εις τήν λεγομένην λε
πτήν αριστοκρατικήν τάξιν, ώμίλει πολύ' ζωη- 
ρώς, ποιούσα μεγάλην χρήσιν τών τίτλων».

Ό Κύριος πατήρ της Κυρίας ‘ΒΛύτης, έίπιν 
ιις τήν Κυρίαν μητέρα τον Κυρίου Πΐζρσ>υ, νά 
βίπη ιΐς τάν κύριον άδι·Ζ<ρόν της, δέν έΆειπον 
σχεδόν έξ έκάστης έκφράσεώς της. Ότε πονη
ρός τις ζωηρός .νεανίσκος μή δυνάμενος νά ύπο- 
φέρη πλέον αυτήν:

— Είπα, τη λέγει, είς τόν κύριον υπηρέτην 
σας, νά είπη εις τόν κύριον αμαξηλάτην σας νά
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συζεύξη τους κυρίους, ίππους σας εις την κυρίαν 

αμαξάν σας, καί νά τεθή είςτάς κυρίας διατα- 

γάς μου. · ■

Νέόπλουτός τις είχε παραλάβεί εσχάτως ενα 

θυρωρόν, ενα θαλαμηπόλον καί μίαν μάγειρον, 

τους όποιους έσυνείθιζε ν’ αποκαλή φίλους του. 

Ημέράν τινα ό έξης φαιδρός διάλογος σύνήφθη 

μεταξύ τών τεσσάρων.

—· Είσαι εξω, · Πέτρε.;

— Μάλιστα, κύριε.

— Τί Λάμνεις;

— Τίποτε, κύριε. '

— Και συ Ιωάννη, είσαι έξω ;

—- Μάλιστα, κύριε.

- Τί κάμνεις;

— Βοηθώ τόν Πέτρον, κύριε,

'■ —Καλά, αμ’ή Μαρία;

' ___ ’Εδώ είμαι, αφέντη.

— Καί τί κάμνεις ;

— Τούς βοηθώ.

— Καλά, άμα τελειώσητε νά μοΰ έτοιμά- 

σητε τά ροΰχά μου, νά εξέλθω.

— Καλά, κύριε.

:ν·-

Εις άγγλος φιλάργυρος; ό ιατρός Ζώπφ, δστις 

έν δσφ εζη ουδέποτε έδιδεν οβολόν είς ούδένα, 

επιδομών δε και μετά θάνατον νά μή έλαττωθή 

ή περιουσία του υπό τών νομίμων κληρονόμων 

• του, άφήκε τήν ακόλουθον διαθήκην.

«Ή περιουσία μου συνισταμένη έκ 200,000 

»φρ. θά μείνη ανέπαφος επί. ένα .αιώνα, μηδενός 

«κληρονόμου έχοντος δικαίωμα νά έγγίση ταύ- 

»την πρότερον. Οί δέ τόκοι καί τά επιτόκια αύ· 

»τών θά έξακολουθώσι μένοντα ανέπαφα, καθ’ 

βδλον τό χρονικόν τούτο διάστημα, μετά τήν 

»λήξιν τοΰ όποιου πάντα τά ενήλικα αρρενα καί 

•θήλιεα μέλη τής οικογένειας Ζώπφ θά νέμωνται 

«μόνιον τούς τόκους καθ’ έκαστον έτος».

Είς μέθυσος έρωτηθείς τί έστί φιλοσοφία, άπ,ε- 

κρίθη.

«Όταν παλαίωση τό ένδυμά σου, γύρισέ το.

« Ό παλαιός φίλος είναι καλλίτερος τοΰ νέου.

« Ή πείρα είναι τρόπαιου, άποτελούμενον έξ 

δλων τών οπλών, τά όποια μάς έπλήγωσαν.

«Ή άγαπώσα καρδία καί ό φιλοπότης, όμοιά- 

ζουσι πρός τούς έπαίτας, διότι άμφότερο; ζώμεν 

άφ οτι μάς προσφέρουσι. .

Δύο κύριοι, παράξενοι, διέρχονται πρό τίνος 

παθεναγωγείου, όπόθεν ακούεται θόρυβος πολύς 

φωνών.

— ΙΊώς σοΰ φαίνεται, Αγησίλαε, αυτό τό 

κακό, έρωτφ. ό εις τον άλλον.

.— Νά, ώς νά εΰρισκόμην είς αγοράν, δπου 

πωλοΰνται'γλώσσαι ζωνταναί.· ·

— Και είς εμέ, μοί. φαίνεται, .ότι εύρίσκο- 

μαι εις κόλασιν, δπου αντί φλογών κάίονται αί 

• φωναί. ’

•ΦΑΝΤΑΧΙΑΙ
S

Η ΨΥΧΗ ΤΗΧ ΓΤΝΑΙΚΟΖ

Ή ψυχή γυναικός αγνής, είναι αύρα πλήρης 

μύρων μεθυστικών, είναι φύσημα βαλσαμωμένου 

από άνθη· ούδέν άπαντφτις έξαισιώτερον είς τούς 

άέρας,δπου πλανώνται τά νέφη, είς την γήν δπου 

άπλοΰνται αί πράσιναι σκιαί. Συγκρινόμενα προς 

την καλλονήν τών νεανίδων, πρός την ήδονήν,ήν 

αισθάνεται τις θαυμάζων αύτάς, τά £όδα και τά 

κρίνα, καί 8ταν άκόμη λάμπόυσινύπό μίαν διαυγή 

πρωίαν τοΰ Μαίου, υπό πέπλον δρόσου έν μέσφ 

τής χλόης, φαίνονται αχρωμάτιστα· ή μελφδία 

τών πτηνών φαίνεται άνευ αρμονίας, είς την θέαν 

μόνον αυτών αί ζωηραί ίοέαι άφίπτανται, πάσα 

λύπη πραύνεται, άμα οί οφθαλμοί των φωτίζον

ται και τοξεύουσι τά βέλη των επί τής εύρω

στου γής, ήτις καλείται ,καρδία άνδρός.

Ο ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΣΤΙΓΜΗΣ

Ό άγγελος τής τελευταίας στιγμής, τον όποιον 
θάνατον καλοΰμεν, είναι ό προσφιλέστερος πάν

των τών αγγέλων. Έξελέγη δέ, ινα δέχηται την 

καρδίαν τού ανθρώπου, καθ'* ήν στιγμήν ουτος θέ

λει παυσει του ζήν, μεταφέρων αυτήν ήδέως από 

τοΰ ψυχρού ήμών κήπου είς την αγαθοεργόν θερ-

μότητα τοΰ παραδείσου. Ό άγγελος τής πρώ

της στιγμής τοΰ ανθρώπου είναι αδελφός τοΰ αγ

γέλου τούτου. Οί δίδυμοι ούτοι άγγελοι έναπο- 

θέτουσι δύο φιλήματα επί τών χειλέων τοΰ αν

θρώπου, ό μέν ϊν ’ άποζηράνη τά δάκρυά του, δταν 

άργεται τοϋ ζήν, ό δέ ινα είσέλθη μειδιών είς 

τήν άλλην ζωήν, άφ’ ού κλαίων εισήλθεν είς 

ταύτην. Μ.

ΤΗ ΛΑΤΡΕΥΤΗ ΜΟΥ

Είπα στα ρόδα τού Μβίού 
Καί στ’ ’Απριλίου τά κρίνα
Ποΰ εύμορφιαΐς χαρίζουνε
Καί μυρωδιαΐσ σκορπούνε 
Νά κλίνουν εις τήν διάβα σου
Καί μυστικά νά σ’ πούνε
Γιατί στενάζω καί πονώ 
«Ήλιου μου ακτίνα»

Άπό tat δ'χίας τον Νείλου
Μ. Κορμπέτης

Η ΜΑΤΙΑ ΤΗΣ

Όλα τ’ αστέρια τ’ ούρανοΰ νά κάνης ενα 
[δέμα 

Δέν κάνουν της αγάπης μου ένα μονάχα 
| βλέμμα 

Κ ’ ή κατεργάρα τό νοεί καί γιά νά μ απο- 
[δείξμ 

πότε γεμίζει αστροφεγγιά είς τούρανοϋ τό 
[δώμα 

και πότε τό φεγγάρι-περνάει χωρίς· χρώμα 
τά μάτια ΰτο στερέωμα μοναχ’ άρκεΐ νά 

' 1^ξη·
Mil.των Βιτάλης

Μεταξύ δύο τυφλών διαφωνούντων.

— Συ βλέπεις, φίλε μ.ου, τά πράγματα πολύ 

ανάποδα ένφ έγώιτά βλέπω ίσα, ώστε δένθά συμ- 

φωνήσωμεν ποτέ.

— Άμ’ πώς θά συμφωνήσωμ.εν, άφοΰ έκεϊνοι 

-δπου πραγματικός βλέπουν, τά ευρίσκουν τρία, 

καί ήυ.εΐς οί τυφλοί θά τά εΰρωμεν σωστά ;

Άκρον άωτον υπερβολής μετά τήν πυρκαϊάν 

τής οικίας Ψάλτη.

— Φίλε μου, φαντάσου, είχε καεΐ ολόκληρον 

τό πρώτον καί δεύτερον πάτωμα, δεν είχε μείνει 

ούτε πέτρα είς τούς τοίχους καί τό τρίτον πά

τωμα ήτο άκόμη άνέπαφον, δτε ανέβηκα εγώ 

εκεί επάνω.

— At, καί πώς ανέβηκες ;

— Μέ τήν σκάλα.

om©
— Τί κάμνεις αύτοΰ, Πέτρε, γράφεις ;

— Όχι, έξασκοΰμαι νά συνειθίσω νά γράφω 

τήν υπογραφήν μου.

ΦΚ88ί1©

—Καί πότε απίθανε τό παιδί σου, ’Αγησίλαε;

— Ακριβώς είς τό τέλος τοΰ έτους.

— Άπό τί ασθένειαν ;

— Άπό γήρας. ,

— Τί είπες ; άπό γήρας ;

— Βέβαια, έγεννήθη είς τήν αρχήν τής χρο

νιάς καί άπέθανεν είς τό τέλος.

31388®
Έπί λευκώματος Δεσποίνης τίνος είς κύριος 

έγραψεν :

«Ή γυνή είναι ή Κυριακή τοΰ άνδρός.»

Παρακατιόν έτερός τις προσέθηκεν ;

«Ό άνήρ είναι αί λοιπαί έξήμέραι τής γυ- 

ναικός.»

Κρίσεις τοΰ τύπου παρά τίνος κυρίας.

— Φαίνεται, δτι ούδεμίαν αξίαν έχουν αύταί 

αί έφηαερίδες, άφοΰ πωλοΰνται άπό τοιούτους 

άγυιόπαιδας.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ! ΑΣΚΗΣΕΙΣ

38. Αίνιγμα
Τριών βαθμίδων κλίμακα άνεόοκαταβοίνω
Ότέ έδώ, δτέ ίκεΤ, ένθα ’παιτεΤται μένω· 
Ek άδελφήν τηο γείτονα τήν μέοην μου άν τρέψηο 
Όπουβιόλίον μ’άπαντάο, τόν νοϋν έκεϊ άν στρέψης.

39. Αίνιγμα
Ή μήτηρ μου άπέραντοο, μικρόν της είμαι κλάσμα 
Κ’έντδο μου άπειράριθμον ένδιαιτάται πλάσμα 
Ek δ’ έκφρασιν αίσθήματοο συχνά παρατηρούμαι 
Πλήν επί τούτω άδελφούο πολλούς έπικαχοούμαι. 
Άν δέ τι γράμμα μου δι’ άλλου μ’άντικατασιτήσηο 
Σ’τήν κεφαλήν σουζήτησον κι’έκεϊθάμ’άπαντΓήσηο.

40. Αίνιγμα
’Εν τφ σκότει ώο έν τάψιρ τήν ζωήν μου διανύω, 
Κ’έν είρκτή ζοφώδει μένων, τήν άίΐαν μου έγκλείω, 
Άν δ’έκ τήο κοίτηο μου ή μοΤρα είο το φώο μ'άπω-

Τοΰ τε βίου καί άέίαο παρευθΰε θά μέ στερήση.

t·

Ί
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ΛΥΣΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 
θαν ΚΑΙ Ιθο» ΤΕΥΧΟΥΣ

Λαβύρινθος = Διότι τάντίΟετον ΐυΰ σώσυν 
είναι νόσος.

Έλυσαν αύτόν οΐ χ. χ. Δ. Παλαμήδης έξ ’Δθη’ών, 
Διον. Πετρόπόυλος έχ Πειραιώς, Περ. Δεσύλας έκ Κων
σταντινουπόλεως, Μαρία Ζητουνίδου έχ Σμύρνης, Καλ
λιόπη Φρύοα έχ Καλλιπόλεως, Νιχόλ. Σημαντήρας έξ 
Αθηνών χαί Γεώργ- Δελήχατερί*ης έχ Σερίφου.

27· Έρώτησις - Αιότι περιέχει τύ »ϊσυς·.

Έλυσαν αύτήν οί χ. χ. Δ. Παλαμήδης έξ Άύηνών, 
Πέτρος Μαρινόπουλος έχ Μασσαλίας, Γεώργ. Δαμίρης 
έχ Πόρου χαί Κλεοπάτρα Φασίδη εχ Σύρου*

28· Αίνιγμα = Τρελλός.

Δ. Σ. Ζάκυνδον. Επιστολή μβτ’ αποδείξεων έλή- 
φβη. Ευχαριστούμε?.—-Ά.Β. Ίβάχην. Επιστολή 
μετά συνδρομής σας έλήψόη χαί σας άπεστείλβμεν από
δειξήν μετά ευχαριστιών μας. Άλλ’όσον αφορά διά 
διακοπήν ψύλλου, παραχαλουμε? νά μήν έπιμείνητε 

, έ’ις τοιαύτην άπόφασίν σας..—Γ. Κ. Πύργον Β ου λ- 
γαρίας. Δελτάριον έλήφθη. Τόμον απεστείλαμεν. 
Προσεχώς γράψωμε?.—Β. Γ. Έ ντ α 08 α, Έπιστολαί 

. έλήψβησαν. Ζητούμενα φύλλα σαε απεστείλαμεν. Διεΰ- 
βυνσις ήλλάγη. "Κδη έλπίζομεν έχετε πλήρη τήν σει
ράν.—Δ. Π. Πέρα. Συνεστημένη μετά χρημάτων 
έλήφθησαν χάί σάς εΰχαριστοΰμεν. Τα^υδοομιχώέ έχετε 
δέοντα.—I. Π. Βραΐλαν. Επιστολή έλήφβη. Συν- 
δρομηταί ένεγοάφησαν χαί πρδς τά λοιπά θέλομεν συμ- ; 
μορφωβή κατά τήν επιθυμίαν σας. Πονημάτια ένεκα 
ταχτοποιήσεις πρόηγουμένης ύλης δημοσιευβήσονται 
προσεχώς.

ΈΪΟΤΕΤσ
Έλυσαν αύτό οί χ.κ. Π. Μαρινόπουλος έκ Μασσα

λίας, ΝιΧολ. Σάλτας έξ ’Ιου χαί Περ. Δεσύλλας έχ 
Κωνσταντινουπόλεως.

2ή. ‘Αναγραμματισμός = Άλλοίμονον.

Έλυσαν αυτόν οί χ. χ. Μ Μολοχάδης έκ Σύρου, 
Πέτρος Άμαλιάδης έχ Πειραιώς χαί Διον. Πετρόπβυ* 
λος: έχ Πειραιώς.

30. Έρώτηβις = Ότι ό πατήρ δέν περιίχει 

τόν φβόγγον η.

“Ελυσαν αύτό οί χ. χ. Μ. Μολοχάβης έκ Σύρου, 
Β. Βχρβερόπουχος έκ Ναυπλίου χαί Καλλιόπη Φρύοα 
έχ Καλλιπόλεως.

31- Αίνιγμα = Ό ίρτος.

Έλυσαν αυτό οί. χ.-χ. Μιχ.’Σαράντηςί έχ Κάιρου, 
Μιχ(. Νίχας έξ Άβηνών, Β. Βαρβερόπουλος· έχ Ναυ
πλίου, Διον. Πετρόπουλος έκ Πειραιώς, Ελισάβετ Πε- 
ρίχη έχ θηβών καί ’Ιωάν. Λίστος έκ Πύργου.

ΣΗΜ· Τδ δώρον λαμβάνει διά κλήρου ό χ. Δ. Πα
λαμήδης έξ Άβηνών.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ “ΦΥΣΕΩΣ,,

Α. Κ. Χ. Σ ΰ ρο ν. Δελτάριον χαί πονημάτων σας 
έλήφβη χαί έτέίη ε’ις παρόν ψύλλον. Ευχαριστούμε?.__
Σ. Κ. Console. Δελτάριον έλήψβη. Φύλλα σας άπι- 
σ.τείλαμεν χαί εγράψαμεν. Άνσμένομεν νεωτέραν σας. 
—Ν. Δ. Ν., Βώλο ν. Έδη έλπίζομεν έλάβατε άπαν- 
τας έλλείποντας αριθμούς.—Ν. Π.Καλάμας. Ζη- 
ζουμένους αριθμούς σάς απεστείλαμεν. Έμπιζομεν έλά· 
6ατε ήδη.—A. X. Β. Σιστόβιον. Σάς άπεστείλα- 
μον τδ ζητηβίν ήμερολόγιον χαί έλπίζομεν νά έλάβατε 
ήδη.—Μ. Κ. X αλχ ί δ α. Χρυσόδετοι τόαοι σάς άπε- 
στάλησαν. Συγγνώμην διά βραδύτητα —Θ. Π. Πύρ
γον. ’Αναμένομε? τά ύποσχεβεντα, ώς μας έγράψατε. 
—Π. θ. Ι.^Λ ά ρ ι σ σα ν. Ζητούμενα φύλλα σάς άπε- 
στάλλησαν εγκαίρως. Ευχαριστούμε? δια εύχάς σας.— 
I. Κ. Ν. Αλεξάνδρειαν Ρουμανίας. Δελτά
ριο? χαί χρήματα έλάβομεν, Σας άπηντήσαμεν. Συγ
γνώμην διά τδ λάθος. ’Επίσης σάς απεστείλαμεν και 
τά ζητούμενα φύλλα. Ό ναύτης σάς αντιχαιρετά·—

PENSION ANTONIO
HELOUAN 

pres Ie Caire (Egypte)

Expressement amenage pour 
familles—Rome cave-Ser

vice rigoureux.—Luinie- 
re nouveau systeme. 

Sonnerie dans toutes les 
cbamhres.

Installation sanitalre—Tele
phone etc.

THE CAIRO CIGARETTE C 0
DJELLAL PASHA’S BUILDINGS 

Tewfikieh—Cairo

Ό μίγας ούτος έμπορικός οίκος, ώς έκ τής 
εξαιρετικής ποιότητος τών σιγαρέτων του άπέ- 
κτησεν είς όλίγιστον χρονικόν διάστημα άπό τής 
ίδρύσεώς του μεγάλην πελατείαν εις τάς μεγα- 
λειτέρας πόλεις τής Ευρώπης.

Ποιότης άρίστη.—Τιμαί μέτριοι. 
Έκτέλεσις παραγγελιών ακριβέστατη.

ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Αποκλειστικός οιά τούς ήμιτερου; ουνδρο- 

μητάς πωλοϋνται τά ακόλουθα έργα τού ’Ιωάν. 
Φέξη, εκδότου έν Άθήναις, είς συμφερούσας 
τιμάς, ήτοι :

Ή Γεωργία καί Κτηνοτροφία αντί φρ. 5
Ή πλήρης γενική ’Επιστολογραφία » 7.
Ή παγκόσμιος μυθολογία » 3,50
Ή τρομοκρατία τοΰ Β. Ούγγώ » 1,50
Ό δεκαπενταετής πλοίαρχος » 2
"Ολα δ’ όμοΰ άποστελλονται ελεύθερα ταχ. 

τελών αντί φρ. μόνον 16 εις τον προαποστέλ- 
λοντα τό τίμημα είς τήν Διεύθυνσιν τής Φύσεως.

•ί» Έν Άθήναις έκ τοΟ Τυπογραφείου τών Καταστημάτων ’Ανίατη Κωνσταντινίδυυ ?<·


