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$ αεροναυτική έν Γαλλία δέν παύει 
τοΰ νά παρουσιάζη έκάστοτε είς τό κοι
νόν τάς έκπλήξεις της· παρά τάς κινδύ
νους δέ, οΰς ένέχει καί τό ατελές.της 
λειτουργείας των μηχανημάτων της, έξα- 
κολουθοΰσιν άπαύστως νά αναφαίνονται 
νέοι μύσται καί έρασταί τής τε άεροπο- 
ρείας καί των διι άεροστάτων έπιστημο- 
νικών έκδρομών- Ιδία δέ πρός έπιστη
μονικάς ανακαλύψεις άπάύστως έργά- 
ζονται οί φυσιοδίφαι καί οί τής έσπε 
ρίας πολυπράγμο^ες. Χάριν των ήμε- 
τέρων αναγνωστών μεταφέρομεν ένταύθα 
από τοϋ γαλλικού, κατά μετάφρασιν, τάς 
δύο τελευταίας ανυψώσεις τής δεσποι- 
νίδος Κλούμκε, ήτις άφιερώθη έξ έρωτος 
πρός τάς έπιστημονικάς ανακαλύψεις, είς 
αεροπορικός έκδρομάς

Τήν περιγραφήν αύτών λαμβάνομεν 
έκ τής γενομένης άφηγήσεως ύπό τής 
ίδιας κατά τινα έπιστημονικήν άνακοί- 
νωσίν της, έν τινι συνδιασκέψει έπιστη- 
μόνων καί φυσιοδιφών, έσνάτως νενομέ· 
νην έν Παρισίοις.

«"ϊπό τήν προστασίαν τής Γαλλικής 
άεροπλοϊκής 'Εταιρείας καί τον Άερο· συλ
λόγου (Aero-Club) είχον τήν τιμήν κατά 
τούς παρελθόντος μήνας Νοέμβριον καί 
Μάϊον νά έπιχειρήσω δύο έπιστημονικάς 
άεροδρομίας·

Ή πρώτη, τοΰ μηνός Νοεμβρίου, έγέ- 
νετο πρός τόν σκοπόν τής παρατηρήσεως 
τών λεοντιδών.

Τό αεροπόρον σκάφος μας,ό Κένταυ

ρος, ιόοο κυβικών μέτρων χωρητιικότη- : 
τος ΰψώθη έκ τής πεδιάδος τοΰ άγ. Διο- . ; ■ 
νυσίου, τη ιη ώρα καί 3 λεπτά τής πρω
ίας τής ι6 Νοεμβρίου. Έν αύτώ δέ εύ- 

.-•ρισκόμεθα ό πλοίαρχός μας κ. ΝΙαλλιέ, 
ό κ. δέ Φονβιέλλ καί έγώ·

Ύψώθημεν κατά μήκος, ούχί τόσον 
ύψηλά, τόδέ μέγιστον διανυθέν διάστημα 
ύπό τοϋ αεροστάτου μας ύπήρξε 5οο μέ
τρων, ώς έγγιστα. Έν διαστήματι δέ 7, 
ώρών ό άνεμος μας μετέφερεν.έκ του άγ. r 
Διονυσίου μέχρι τών όχθώντού Ά£- 
λαντικού, κατελθόντες είς τό Σέν—Ζερ- 
μαίν, πλησίον τοϋ Λεσαί, τήν 8 ώραν τής 
πρωίας- Τό δέ αποτέλεσμα τής νυκτερι
νής ταύτης παρατηρήσεως μας ύπήρξεν 
ή έπιβεβαίωσις τής έλλείψεως λεοντιδών, 
καθόσον δέν έφάνησαν ποσώς διάττοντες 
αστέρες. Ή μεγαλειτέρα έμφάνισις είχε 
γίνμ τήν προτεραίαν-

Ό κ. Τικώφ, έν άεροστάτω παρετή- 
ρησε περίπου 200 Λεοντιδεις, ήμεϊς δέ 
κατά τήν νύκτα τής ιό — >6 Νοεμόρίου 
είδομεν μόνον 14 μετά δωδεκάδος σπορα
δικών άστέρων-

Ή δεύτερα άνάβασίς μου έγένετο τήν . ·;
ημέραν τής 28 Μαίου ιθοο, έπί τή εύ- 
καιρία τής όλικής έκλείψεως τοΰ Ήλιον, 
μερικώς ορατής έν Παρισίοις. Ή ώραία 
αΰτη έκλειψις, βραχύτατης διαρκείας δν- <'
στυχώς, ήτον όρατή ώς ολική έκλειψις 
έν τω Μεξικώ, ταϊς Ήνωμέναις Πολιτεί- ,
αις, έν Πορτογαλλία, ’Ιαπωνία, Άλγε- Γ
ρία, Τριπολίτιοι.

Ώς γνωρίζετε ό καιρός έφάνη έθνους 
πρόςπρρατήρησιν καθ οληντήν γραμμήν, 
άπασαι οέ αί συλλεγεΐσαι ύπό τών παρα 
τηρητών πληροφορίαι ΰπήρξαν πλουσιώ- |
ταται.

Θά ήτο ένδιαφέρον νά παρατηρηθή τό 
φαινόμενον άπό τού αεροστάτου, νά έξε-
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,’·:'-^Βα^ε^»σχετικώς ή πορεία τής Γής, νά 
^•σχέ^υίσθή ή φωτογραφηθή έν μεγίστω 
•5 $φει τό κύριον φαινόμενον, ώς καί τά 

• παρα.κολουθοΰντα τήν όλικήν . έκλειφίν 
τού ήλιου δεντερεύοντα φαινόμενα. Δυ
στυχώς ό πρόεδρος καί τό γραφείον τής 
γαλλικής αεροπορικής Εταιρείας δέν 

. .·ήδννήθησαν παρά τήν έπιθυμίαν των νά 
άνυφώσωσιν άερόστατον καί έν ’Αλγερία· 
Τούναντίον δέ διωργάνωσαν τήν άνύφω- 
σιν τοιούτου είς Παρισίους διά τήν παρα- 
τήρη<σιν μερικής έκλείφεως.

Τό άερόστατον τον Άερο—Συλλόγου, 
διευθννόμενον ύπότώνκομήτων Δε-λι-Βώ 
καί Καστιλλιών δέ Σαίν-Βικτώρ, καί 
έχοντες ώς συνωδόντόν κ- Σωφρονά καί 
έμέ, ύφώθη ομοίως έκ τον έργοότασίου 
τού Λάνδν τή 28 Μαΐον, είς τάς z ώρας 
καί ιό λ- μετά μεσημβρίαν. Τήν φοράν 
ταύτην ύφώθημεν καθ’ ύφος- Ό Ούρα- 
νός έν Παρισίοις ή,το λίαν όμιχλώδης. 
Στρώματα όμίχλης ύπερκείμενα έκάλν- 
πτον τον "Ηλιον. Προς τό μέσον τής φά- 
σεως εύρισκόμεθα είς ύφος πλέον τών 
3,3οο μέτρων,χοιρίς νά δννάμεθα νά ίδω
μεν άνέφελον τον Ήλιον. Είμεθα σχεδόν 
είς τήν αύτήν κατηγορίαν μετά τών έπί 
τής γής διαμεινάντων, οϊτινες είχον τό 
τηλεσκόπιόν των, δπερ ένεκα τών μεγά
λωνσχετικώς διαστάσεων τής φωτογρα
φικής συσκευής του, ήν ό κ. Ίάνσεν έσχε 
την καλοσύνην νά κατασκεύασα δι' ήμάς, 
διέμεινεν έπί τής Γής. Έν διαστήματιδέ 
τριών ώρών διήλθομεν διά κυμαινομένης 
θερμοκρασίας 28°. Ειτα κατήλθομεν είς 
τό Αά—Ρώς τή 7 ώρα καί 3ο, συνεπιφέ- 
ροντες πολναρίθμονς θερμομετρικής καί 
ατμοσφαιρικός παρατηρήσεις.

ΑΙ δύο αΰται αναβάσεις συνδέονται 
πρός τάς γενομένας τώ 1898, τώ 1887, 
τώ 187° καί τώ ι86γ. Όκ.δέΔέ —Φον· 
βιέλλ μετά τού αεροναύτου Γοδάρ ένε- 
καινίασε τήν σειράν ταύτην τών έπιστη- 
μονικών έκδρομών.

Ή άνάβασις τού >867 έγένετο διά τήν 
παραπήρησιν τών Λεοντιδέων. ’Αφορμή 
δέ τοϋ νέου τούτου κλάδου τής αεροδρο
μικής αστρονομίας, ύπήρξεν ή περίφη
μος βροχή τών διαττόντων αστέρων τον 
i860.

Τη 2 Δεκεμβρίου ι8γο ό κ. Ίάνσεν 
έπιβαίνων αεροστάτου, έςήλθε τών Παρι- 
σίων πολιορκονμένων, φέρων πολλά α
στρονομικά έργαλεϊα, δυνάμει τών οποίων 
ήλπιζε νά παρατηρήση τήν όλικήν έκλει- 
φιν έν.Όράν. Κατήλθε δέ έν τή Κάτω 
Λωραίνμ όλίγα μέτρα πλησίον τής θαλάσ

σης. Έκεϊθεν μετέβη είς ’Αφρικήν, αλλά 
δυστυχώς ό ούρανός δέν τον ηύνόησεν.

Μεταξύ τών έπιστημονικών αστρονο
μικών άννφώσεων δέον νά συμπεριλά- 
βωμεν έτι και τήν ύπό τοΰ ρώσσου αστρο
νόμου Μενδελέφ γενομένην, διά τήν όλι
κήν έκλειφίν τον Ήλιον, τη ιρ ’Απρι
λίου 188y.

Ό αστρονόμος, είτε έπί σκοπώ είτε έξ 
αβελτηρίας, άφήκε τόν πρωρεα τον έπί 
τής γής,όλίγας δέ γνώσεις έχων τής δια· 
χειρήσεως τών αεροστάτων,δέν ήδυνήθη 
μετά ήσύχου πνεύματος νά παρατηρήση 
έπωφελίμως τδ λαμπρόν φαινόμενον, δ- 
περ είχε προ οφθαλμών.

Τφ 1897 καχ '898, χάρις τή προθύμω 
συνδρομή τοΰ κ. Ίάνσεν καί τοΰ κ. Δέ- 
Φονβιέλλ· ,οί Λεοντιδεΐς παρετηρήθησαν 
έκ νέου άπδ τών αεροστάτων, άτινα έν 
τή περιστάσει ταύτη έξυπηρέτησαν θαυ- 
μασίως την έπιστήμην. Ό κ. Τίκωφ έσχε 
την εΰτυχίαν νά παρατηρήσει τό μέγιστον 
ένώ ό κ Χάνσκυ, δστις ύφώθη από τής 
Πετρουπόλεως, δεν συνάντησε, μάλιστα 
είς 2,οοο μ. ύφος, ή πυκνόν στρώμα χΐ· 
όνος.

Κατά τους τελευταίονς τούτονς χρό
νους μεγάλη άνάπτυξις έδόθη είς τό έπι- 
στημονικόν ίδίως άερόστατον. Έκτος τών 
συνήθων έπιστημ'ονικώς έξοπλισμένων 
αεροστάτων, ύπάρχουσι σήμερον είς τήν 
υπηρεσίαν τής Επιστήμης άερόστατα 
άνιχνευτικά και άερόστατα άετοειδή, άτι
να μας παρέχουσιν έν τοϊς άνωτάτοις 
στρώμασι τής ατμόσφαιρας μας πολύ 
τίμους έκδονλεύσεις· Ό κ. Τισεράν-δέ- 
Μπόρ, ιδρυτής τοΰ δυναμικού μετεωρο
λογικού ’Αστεροσκοπείου, άφιερώθη είς 
τήν άνάπτυξιν τών άνιχνευτικών αερο
στάτων, ώς έπραξαν ήδη οί κκ. Έρμίτης 
και Βεζανσών.

’Αερόστατα άνιχνευτικά άνήλθον είς 
ύψος πλέον τών ι8 χιλιομέτρων δπου συ
νάντησαν θερμοκρασίας 58β —68ο.

Δέν δύναμαι ήδη, νά σάς έκθέσω τάς 
καταβληθείσας ύπό τών άναζητ,ητών 
προσπάθειας προς κατάκτησιν τής γήι
νης ατμόσφαιρας, προσπάθειας, από τής 
άρχαιότητος χρονολογουμένας, αϊτινες 
έπί πολύν χρόνον διέμειναν άκαρποι, 
καθ’δσον ό άνθρωπος, ϊνα γίνη κύριος 
τού άερίου ώκεανοΰ, δστις περιβάλλει 
τήν γήν μας, ήθέλιισε διά μιας ν’ άπο- 
μιμηθή τό πτηνόν, νά διάσχιση τούς αέ
ρας καί νά κυριάρχηση έπί τών ατμο
σφαιρικών στοιχείων, αντί ν ’ άφεθη νά 
μεταφερθή έλευθέρως καί Λδέως έπι τών
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πτερύγων τού ανέμου. Οί άναζητηταί 
έσφαλλον είς τόν σκοπόν των, διότι άπέ 
βλεφαν πολύ ύφηλά.

Μόλις περί τό τέλος τοΰ 18ου αίώνος, 
καί πρός τό τέλος τούΝοεμβρίον τοΰ 1782 
τό μυστικόν τής έναερίου ναυσιπλοΐας 
άπεκαλύφθη είς τόν άνθρωπον.

Βλέποντες σήμερον τά μεγαλοπρεπή 
άερόστατα διασχίζοντα τό κενόν, απο
δίδετε βεβαίως, ώς έγώ, φόρον εύγνω- 
μοσύνης είς τήν μνήμην τής καλής έκεί- 
νης οικοκυράς Άνοναί, ήτις έν τή έκτε- 
λέσει τών ασχολιών της, ένέπνευσε τοϊς 
άδελφοϊς Μογγολ^ιέ τήν ΐδέαν τών αερο
στάτων. Έν τώ εσωφορίω, δπερ είχε σι
δερώσει καί κρεμάσει πλησίον τής πυ
ράς καί έν τώ όποίφ ό θερμός αήρ έξω- 
γκούτο,οί αδελφοί ούτοιΜογγολφιέ έσχη- 

μάτισαν τήν είκόνα τού πρώτου αεροστά
του· Κατά Νοέμβριον δέ μήνα τοΰ ι y8a 
έν τή Άβινιών, έπεχείρησαν τήν πρώτην 
αεροδρομικήν αύτών δοκιμήν. Είχον κα- 
κασκενάσει παραλληλλεπίπεδον έκ λε
πτής μετάξης’ πρό τής όπής δέ αύτού 
έκαυσαν χάρτην πρός άραιωσιν τοΰ έσω· 
τερικοΰ άέρος καί αίφνηδίως, πρός με-, 
γάλην χαράν των, τό άερόστατον των 
ύφώθη είς τούς αέρας.

Πόση διαφορά ύπαρχει σήμερον μεταξύ 
τοΰ ατελούς έκείνου αεροστάτου καί πών 
σημερινών! Μόλις δέ άριθμεϊ ένός ωίώ- 
νος ύπαρξιν καί έποιήσατο καταπληκτι
κός προόδους-

Τό άερόστατον ύπήρξε κατά σειράν 
άντικείμενον παιδιάς, πολεμικόν σκάφος, 
έπιστημονικόν έργαλεϊον κλ.προσέφερε δέ
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' τ^,έπιστήμη καί τη άνθρωπότητι άναμ- 
'^ιβήτήτους έκδουλεύσεις. Έλεύσεται δέ 

,.ιΟιμέρα, καθ’ ήν θά’ διδάξμ τοΐς ανθράί- 
S ποις, δτι άνωθεν τής πατρίδος έκαστου, 

ύπάρχει ή πατρίς δλων, Λ έπιστημονική 
:,?&είνη. πατρίς, ητις παρέχει τάς εύεργε- 

^>Λας της πάσι,οϊτινες κατατάσσονται ύπό 
τήν σημαίαν της-

ΔΩΡΟΘΕΑ ΚΛΟΤΜΚΕ

ΓΛΩΣΣΙΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ

Δεν είναι πολλά ετη, άφ’ οτου έγεννήθη 
εις τιναςέν Έλλάδι και έν τή εσπερία ή ιδέα 
ότι ή αρχαία καί ή γραφόμενη καθαρεύουσα 
Ελληνική γλώσσα πρέπει νά άντικαταστα- 
θώσι διά τής γλώσσης τοΰ λαοΰ, καί οί γλωσ
σολόγοι ούτοιδέν ήρκέοθησαν μόνον εις τού
το, άλλα κάί διατριόάς περί τού ζητήματος 
τούτου είς ριζοβάρβαρον διάλεκτον έδημο- 
σίευσαν.

Επειδή δέ, δεν είδορεν μέχρι τοΰδε οΰδεν 
επίσημον πρόσωπον,θεράποντα των ελληνικών 
γραμμάτων, ν’ άποφανθή ωριομένως, συμ- 
παιραίνει τιέ ότι το ελατήριου, όπερ ωθεί 
τούς νεωτεριστάς τούτους είς τοιαΰτα ζητή
ματα γλωσσολογίας,είναι ή άπόλυτος άγνοια; 
τής αρχαίας ελληνικής γλώοοης, διότι άλλως 
δεν δύναπαι νά έννοήση τις πώς εΐναι δυνατόν 
νά ζητούν ούτοι ν ’ αντικαταστήσουν τήν γα- 
δουροφυλλάδα άντΐ τοΰ εύαγγελίου, τήν κα- 
κόηχον καί σχετικώς πτωχήν τοΰ λαού γλώσ
σαν άντί τής εναρμονίσω καί πλούσιας ελληνι
κής. Τάέθνη εκείνα, άτινα δεν ηΰτύχηοαν νά 
έχωσι πλουσίαν γλώσσαν, ώς ημείς, δι ’ υπέ
ρογκων έζόδων κα'ι παντοίων τρόπων προ
σπαθούν άνέκαθεν νά μορφώσουν τήν ιδίαν 
πτωχήν γλώσσαν αυτών· δεν αναφέρω δέ τά 
μικρά κράτη, άτινα καί αύτά πραττουσι τό 
τοιοΰτόν. Τά μεγάλα Κράτη, άτινα σήμερον 
φωτίζουν διά τής κλασσικής αυτών φιλολο
γίας κάί τών μεγάλων ιδεών τών έξοχων 
άΰτών άνδηρών,ούχί μόνον ήμας,άλλά καί άπα- 
σαν τήν ανθρωπότητα, ως ή Γερμανία,Γαλ
λία, Αγγλία, Ρωσσία, καί προ πάντων ο! 
Γερμανοί, οϊτινες έκάστην ιατρικήν, επιστη
μονικήν ή φιλολογικήν νέαν 'λέζιν παρενεί- 
ρουσι εις τό λεξικόν τής ιδίας αύτών γλώσ- 
σης, εφευρίσκουν και ρήματα καί ιδίας ρίζας· 
τοιαύτας δέ ελληνικός έκγερμανισθεΐσας λέ
ξεις, ωντινων ούκ έστιν αριθμός, προσεχώς έν 
τή Φύσει ίσωςδημοσιεύσωμεν,χάριν τών νεω- 
τεριστών γλωσσολόγων.

Ούτως έργάζονται τά μεγάλα Κράτη, άτι
να επιθυμούν νά επικοινωνήσουν τώ νΰν πο- 
λιτισμώ, συναισθανόμενα τον προορισμόν αύ
τών. ‘Ημείς δε οί "Ελληνες, οϊτινες έχομεν 
τον άδάμαντα τών γλωσσών, τήν θείαν τών 
επουρανίων θεών γλώσσαν, θέλομεν νά τήν 
άντικαταστήσωμεν διά τής γλώσσης τών 
τριόδων, διά τής γλώσσης τοΰ Καρκαβέλα; 
“Απαγε τής βλασφημίας '.

’Αφού δέ άπωλέσαμεν πάσαν πατριωτικήν 
καί κοινωνικήν συναίσθησιν, ώς μόνον δέ εθνι
κόν έρεισμα μάς άπέμεινεν ή γλώσσα ημών, 
ώς φάρος έντή τρικυμιώδει θαλάσση, θέλομεν 
νά θάψωμεν καί αύτήν, τό μόνον κιμήλειον 
τών περικλεών ημών πατέρων· θέλομεν ν’άν- 
τικαταστήσωμεν τήν θείαν τού Πλάτωνος καί 
Εΰρυπίδου γλώσσανδιά τής γλώσσης τών καπη 
λείων, καί τής μιξοοαρβάρου τών τριόδων 
ήμιδιαλέκτου.

Ίνα δέ πεισθήτε, τί ζητοΰσιν, άς μεταφρά- 
σωσιν άν τσλμώσι, χωρίον τι άρχαίον εις τήν 
ποθητήν τού λαοΰ γλώσσαν καί θά ίδητε·άλλ ’ 
έκτος τούτου παραθέτομεν καί όλίγας γραμ- 
μάς αστείου τίνος κυρίου, όστις έτόλμησε νά 
μετάφραση ένα χωρίον έκ τής ‘ίλιάδος τού 
Όμηρου εις τήν γλώσσαν τού λαού.

«Τραγούδησε θεά τό καπρίτσο τού Άχιλ- 
λέως τού ΙΙηληάδη, πού αυτό τό καπρίτσο 
έκαμε νά υποφέρουν πολλούς ρωμαίους,'καί 
πολλαίς παλληκαρίστηκες ψυχαίεέστειλε στον 
τάφον». Δηλαδή ήθέλησε νά μεταφράση το: 
,Μήνιν άειοε, θεά Πηληϊάδεω ’Αχιλήος ού- 
λομένη, ή μυρ! Άχαιοίς Άλγε εθηκε,.πολ- 
λάς δ’ ίφθΐμους ψυχάσ άϊδι προϊαψεν.

’Ιδού ποιαν γλώσσαν προσπαθούν νά στρε
βλώσουν και ώς αντάλλαγμα, νά φωτιζώμεθα 
διά τής γλώσσης τού Μανούρη.

Όποια αβελτηρία ! ’Ενώ ξένοι λαοί με
γάλων εθνών πάσης κοινωνικής βαθμίδος,ϊνα 
διεξαγάγουν τάς άνατεθείσας αΰτοίς εργα
σίας, κυβερνητικών αξιωμάτων, πολύ σοφω- 
TSpot, καταφεύγουν λεληθότως εις τήν πο- 
λύννοον καί μελίρρυτον ελληνικήν γλώσσαν, 
ημείς αδίκως θέλομεν νά ταράττομεν τον αι
ώνιον ύπνον τού άδαμαντίνου Κοραή.

”Αν σέβωνται καί συμπαθώσιν ημάς οί Ευ
ρωπαίοι, τούτο οφείλεται οΰχί εις ημάς, αλλά 
εις τάς σκιάς τών έξοχων ημών προγόνων, οϊ
τινες διά τής γλώσσης αύτών διέσπεφαν τά 
φώτα εις τόν κόσμον, άτινα φεϋ 1 ημείς 
έπιθυμοϋμεν νά διασποίρωμεν άνοήτως. Ή 
ελληνική ημών γλώσσα επηρεάζει τούς έν 
τοίς πράγμασι τών ξένων Κυβερνήσεων ξέ
νους, οϊτινες είσί γνώσται τής άρχαίας ελ
ληνικής· τούτου ένεκεν ή Ελλάς έν έτεί 
ιΒαφ έτυχε τών συμπαθειών τών ξένων Κυ
βερνήσεων. Υπήρξε δέ και έποχή, καθ’ήνή
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ελληνική γλώσσα έσπουδάζετσ έν τή ξένη ώς 
διεθνής γλώσσα, ώς τήν σήμερον ή γαλλική, 
αλλά οί λαοί ώς καί τά πρόσωπα δεν έκτι- 
μώσι τούς άνά χεΤρας θησαυρούς. Ό Γκαίττε, 
ό Σίβερ, ό Β. Ούγκώ εΓχον τήν ελληνικήν 
φιλολογίαν ώς υπόδειγμα τών έργων αύτών, 
ένώ ημείς προσπαθοΰμεν νά τήν άνατρέ- 
φωμεν, προς μεγίστην βλάβην ημών καί τοΰ 
κόσμου όλου.

Δέν άρνούμεθα, ότι ύπάρχει τί τό συζη- 
τήσαι έν τή υποθέσει ταυτη, άλλά ύπάρχει 
και ό μέσος αύτοΰ όρος. Ή δέ ποίησις, ώς 
γλώσσα τής καρδίασ, πρέπει νά γράφηται έν 
τή καθομιλουμένη. Τό δράμα καί ή φιλολο
γία, όσον ύφηλότερον γράφονται, τοσοΰτον 
ό άναγνωστης μεταρσιούται εις άλλους ορί
ζοντας. Ευχής έργον θά ήτο όθεν, άντί νά 
ζητώμεν τήν γλώσσαν τού λαοΰ, νά άμιλ- 
λώμεθα τις νά γράψη έλληνικωτερον.

Βραΐλα
Πω. A. ΠαρΙαν^

ΠΛΟΥΤΟΣ ΑΡΧΑΙΩΝ

riji αταπλήττεται βεβαίως ό άναγινώ- 
σκων μανθάνων τά μυθώδη τών περιου
σιών τον Βάνδερί]>ελδ και άλλων πολυτά
λαντων, ίδίως ’Αμερικανών Άλλά μήπως 
καί τών αρχαίων καί μάλιστα τών ‘Ρω
μαίων ό πλούτος’ δέν θεωρείται ώς μύθος 
καί φαντασία;

Ό προϋπολογισμός τοΰ ‘Ρωμαϊκού 
Κράτους ΰπερέβαινε τά τριακόσια έκα- 
τομμύρια λιρών, ό δέ Σκιπίων άπήτησε 
παρά τής Καρχηδώνος ώς πολεμικήν άπο- 
ζημίωσιν, μύρια τάλαντα, ήτοι έξήκοντα 
έκατομμύρια τών τότε δραχμών, ό δέ 
Σύλλας έπέβαλεν είς την Ασίαν ονσμύ- 
ρια.

Καί αί άτομικαί δέ περίουσίαι τής 
εποχής έκέίνης ήσαν ανάλογοι π. χ. ό 
Κα,ικιλιος Κλαύδιος, μετά τον θάνατόν 
του άφήκε περιουσίαν είς μετρητά μέν 

χιλιάδας λιρών, <*.ι  ιό δούλας, 3·θοο 
ζεύγη βοών καί αόο χιλ. άλλων ζώων. 
Ό Κροϊσος είχε περιουσίαν ακίνητον έ- 
νόςήμίσεος έκατομμυρίου λιρών καί ίσης 
αξίας κινητών, έλεγε δέ οτι ό μή δννά- 
μενος νά συντηρύσμ λεγεώνα,δέν πρέπει 
νά πολιτεύηταν Πάλλας ό απελεύθερος 
είχε περιουσίαν δύο έκατομμυρίων λιρών 
καί Λέντουλος ό μάντις μείζονα,ό δέ’Ασί- 
νιος σπαταλήσας περιουσίαν τετρακοσίων 
χιλιάδων και μή έχων ή όγδοήκοντα,ηύ-
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τοκτόνησε καί ό Μίλων έγέλα, διότι τά 
χρέη του ήσαν μόνον πεντακόσιοι χιλιά-'· 
δες λιρών, ένώ άλλοι είχον περισσοτέρας·

Άλλ’ Λ διοίκησις, φαίνεται, τον άπε- 
ράντου έκείνου κράτουςδέν ήτο άνευ ώ^ε- 
λειών, διότι γνωστόν,δτι ό Άντώνιοςπρό 
τοΰ φόνου τοΰ Καίσαρος,γενομένου κατά 
τάς Είδοΰς τού Μαρτίου, είχε χρέη τρία · 
κοσίων χιλιάδων λιρών,άς έπλήρωσε πρό 
των Καλενδών τοΰ ’Απριλίου, δαπανή- 
σας άνευ έξελέγξεως έκ τών δη 
μοσίων χρημάτων πέντε δλα έκατομμύ- 
ρια λιρών. Ό δέ Καΐσαρ, πρίν μέν γίνει 
στρατηγός είχε χρέη 20ο χιλιάδας λιρ·ών 
περίπου, τά όποια έπενταπλασίασε. γεινό 

- μένος στρατηγός, είς Ισπανίαν,δαπαινή· 
σας άνευ τίνος έλέγχου μόνον κατά το>ΰς 
έμφυλίους πολέμους έκατομμύρια δλα· 
Μόνον όπως άποκτήση πολιτικούς φίλους 
τον Κουρίονα καί Αίμύλιον Παύλον έπλή- 
ρωνε τετρακοσίας χιλιάδας λιρών, είς τήν 
μητέρα δέ τοΰ Βρούτου έδοίρησε μαργα
ρίτην φ8 χιλιάδων λιρών.

Και αί άλλαι δέ δαπάναι τών πλου
σίων καί πολιτευομένων ‘Ρωμαίων ήσαν 
ανάλογοι τών ανωτέρω- *0  δέ Έλεαγά- 
όουλος καί ό Πλαντιανός έδαπάνησαν 
κατά Δίωνα τόν Κάσσιον, έκαστος δι’ έν 
δεϊπνον άνά 25 χιλιάδας λιρών, ό Κα,λ- 
λιγούλας όγδοήκοντα καί ό Άσίνιος Κέ- 
λερ ήγόρασεν εν μπαρμπούνιον οκτώ χι
λιάδας σεστέρτια ΈπίΤιόερίου δέ
τρία μπαρμπούνια έπωλήθησαν τριάκοντα 
χιλιάδας σεότέρτια ήτοι ΐ7·44° θΡαΧνάς. 
Σαόίνα δέ ή εταίρα τού Νέρωνος παρήγ- 
γειλε κατά Δίωνα τόν Κάσσιον, «Όνους 
άρτιτόκους πεντακοσίας καθ’ 
έκάστην άμέλγεσθαι, ϊνα έν τζ> 
γάλακτι αύτών λούηται»·

Έτ ΈφμονπόΛίι rtj <5 Φιβροναρίον 1901.
A. A X.

Η EKKYBEYSIS
ΤΩΝ ΔΑΣΕΙΩΝ ΤΗΣ “ΦΥ2ΕΩΣ„

Τή ι Φεβρουάριου Παρελθόντος εγένεττσ 
έν τοΤς γραφείοις ήρών. ενώπιον έπιτροπής, 
έκλεγείσης ρεταέυ τών προσελθόντων συν
δρομητών μας, ή έκκύβευσις τών λαχείων 
τής «Φύσεως» καθ’ ήν έκέρόησαν οϊ ακό
λουθοι άριθρσί τά αναφεράμενα παρα τούτοις 
αντικείμενα, ήτοι :
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κ.

κ.

κ.

Κ.

Κ.

I
_ίεπε-
υ 1ου-

Ό ιος αριθμοί 2ΐ3ι έν Πειραιεΐ αυνδρο- 
j ΐμητου μας κ. Π. Παυλίτοα έκέρδισε τό χρυ- 

■οοΰν ωρολόγιον.
Ό 2ος αριθμός όΐίέν τοΰΠάτραις κ.Σ. 

Βαρδούκα έκέροισε τό οπισθογεμές όπλον.
Ό 3ος αριθμός 2790 τού έν Κω κ. Μιχ. 

Δαπόντε έκέρδισε τό πολύκροτον.
Ό ^ος αριθμός 796 τού έν Παρισίοις κ. 

Π. Βασιλειάδου, τήν συσκευήν τής τραπέζης.
Ό 5ος αριθμός ι65ο τοΰ έν Βυτίνη κ. 

Β. Καλινίκα εκέρδισε τό μετάλ. δοχεΐον.
Ό 6ος αριθμός 2107 τ°ΰ εν Σύρω 

Περ. Βενέτη έκέρδισε τήν έλαιογραφίαν.
Ο 7ος αριθμός 2863 τοΰ έν ΓΤύργω 

Π. Τσιάπουρα τό ζεύγος των διόπτρων.
Ό 8ος αριθμός 922 τοΰ έν Όδυσσώ

Νεοκλη Σπανουδη έκέρδισε τό κρυστάλλινου 
θερμόμετρον.

Ο φοσ αριθμός 3οοο τοΰ έν Κέρκυρα κ. 
A. Β. Βερικίου, έκέρδισε τό θερμόμετρον.

Ό ιοος αριθμός 2851 τοΰ έν Λαρίσση 
κ. Π. Ίατρόπούλου τό χρυσόδετου λεύκωμα.

Ό ιιος άριθρός 515 τοΰ έν Πειραιεΐ κ. 
Ηλ. Λούλου έκέρδισε τό μελανοδο^εΐον.

Ό 12ος άριθρός 38c>4 τού έν ’Αθήναις 
κ. Γ. ’Αναστασίου τό εςυπνητήριον.

Ό ι 3ος αριθμός ιοοι τοΰ ένΠάρω κ. Ίω. 
Καλισπέρη έν χρήσιμον άντικείμενον.

Ό ΐφος αριθμός 2ΐο3 τού έν Θήρα 
Δ. Καρρα τό γαλλοελληνικόν λεξικόν.

Ό 15ος αριθμός 2θ3 τού έν Άθήναις 
Σπ. Σαλωνιτιδη τό κομψοτέχνημα.

Ό ι6ος αριθμός 2ΐο5τοϋ έν Τερ· 
στη κ. Άθαν. Τογκάδη, τά έργα τοΰ .. 
λΙου Βέρν.

Ό 17ος αριθμός 1474 το^ Βερολινω 
κ. Σπ. Λαστίκα, έκέρδισε τόν Έρμήν τού 
Πραξιτέλους.

*Ο ι8ος αριθμός yi 1 τοΰ έν Σύρω κ. Δ. 
Μ. Κοττάκη διδασκάλου έκέρδισε τήν εικόνα 
τού Παρθενώνος.

Ό ι^ος άριθυός 1784 τ°ΰ εν Χίω κ. Στ. 
Μανωλακη έκέροισε τήν Ιστορίαν τής Έλ- 

.λάδος καί.
Ό 20 ος άριθρός 2ΐ 16 τοΰ έν Σμύρνη 

κ- X. Τρακάκη έκέρδισε τήν ήλεκτρ. λυχνίαν.
Οί δέκα αριθμοί ΐφ65, 385ο, 761, 1461, 

3ι68, 6ι6, 1651, 1469, 2229, 196, έκέρ- 
δισαν άνά έν κρυστάλλινου μελανοδοχείου.

Οί δέκα αριθμοί 747’ ^870, 3815, 9^2, 
3903, ?49» 3855, ι639> 2180, 2291 ,έκέρ- 
δισαν ανά έν κομψόν κονδυλομάχαιρον.

Καί οί δέκα επόμενοι άριθμοί 927» 3908,
1448, 3878, 6ι5, 517, 14^3, 2799’ 3οι5,
3ο53,έκέροισαν άνά έν ιστορικόν ριέλίον.

Οί 5ο επόμενοι αριθμοί:
393, 1461, 3891, 220ι, 46, 15<j, 3ο5α

ι,

3886, 2810, ι633, 6ο3, 2273, 2282, 102 
2ΐοι, 929, 3ι65, 2288, 35ο2, 6ι, 3ι38 
47> 3907, 999’3ι6ι, ιο5, ρ3, 3842,2236 
95,3906, ιέ>44’ 38ο2, 2812, 2175, 2ΐ, 
3ο55, 2947» !447» 8141» 2196, ι8ι, φ3 
ι ϊ 53, 88, 99» 395ο, 990» *6,  3987· 
κερδίζουν άνά μίαν φωτογραφίαν.

Οί 5ο επόμενοι, ο3ι, 744’ 8672, 2ΐφ3, 
3107,731, 1464» 3ι5α, 2141, 2172,
2112, 1640, 3700, 22θ3, 2223, 3θ3θ, 74» 
ιι, 69, 3ο56, 2266, 44» Ι|6, 3858, 3^73 
3ο6ο, 3ι5ο, 2366, 3177,667, 3θ22,1662 
3670, ι8, 735, 3909, 2190, 2812, 2ΐ56, 
35ό3, 38, 3905, 82, 890, 38ι3, 68,3912 
1155.
άνα εν άντικείμενον τής έκλογής τοΰ κερ- 
δαίνοντος άξίας δρ. 5.

Καί οί άκόλουθοι 5ο άριθμοί 919» 38φΐ,
2113, 38φο, 74°, 38φ5, ao5, ι3, 3819, 
3164, 7^4» 3ι6ο, 2203, 2ΐο8, 3004,2129 
73, 3ο32, 3840, 38ιι, 3828, 2794’ 2,6ι 
ΐ7> 3ο3ι 3ο2ο, ι633, 386ο, 3790, 2227, 
386ι, 748, 3170, 2188, 2786, 83, 2142, 
ιι6, 3οι8, 218, 2ΐ55, 2J78, 92’ 28ο5, 
2198, 2202, 2107, 49·
κερδίζουν άνά έν άντικείμενον έκλογής μας.

ΙΊαρακαλοΰνται οσοι έν τώ Έσωτερικω και 
Έξωτερικω έκερδισαν νά φροντίσωσι νά μάς 
είδοποιήσωσι περί τής αποστολής τού δώρου 
των, συναποστέλλοντες τήν άπόδειέιν.

Έκ τϋς Λιευβύνόεως.

Ό κ. Ιπποκράτης □. ΚακλονΒης 
είς Πόρτ Σα’ϊδ της Αίγιίπτου, αγοράζει 
γραμματόσημα μεταχειρισμένα παντός 
είδους. Δέχεται όέ άποστολάς έξ οίου- 
δήποτε μέρους τού κόσμου, αρκεί οί πω- 
ληταί νά προαποστέλλουν έντός ψακέλ- 
λου τά δείγματά των μετά τών δεουσών 
πληροφοριών καί νά όρίζωσι τάς τιμάς 
έκάστου είδους.

ΑΔΕΛΦΟΙ ΦΟΤΣΑΡΑ
ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΠΟΙΟΙ

ΕΝ ΧΑΛΚΙΑΣ
Κατασκευάζεται κονιάκ πρώτης ποιότητος 

γνήσιον, εύγεστον καί μετά υλικών φυσικών 
έκλεκτών. Όμοίως ούζον καλλίστης έπίσης 
ποιότητος μετά γεύσεως καί ευωδίας άρί- 
στης. Π^>©ς τούτοις κατασκευάζονται καί 
διάφορα ηδύποτα, έκ τών καλειτέρων ειδών. 
Τό κονιάκ καί τό ούζον τοϋ· καταστήματος 
τών άδελψών Φουσάρα διαπρέπουν. Γίνεται 
δέ μεγάλη κατανάλωσις χονορικώς,έν τε τώ 
Έσωτερικω καί Έξωτερικώ.
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Η ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΑΙΓΥΠΤΟΣ
ΥΠΟ ΕΠΟΨΙΝ

ΙΣΤΟΡΙΚΗΝ, ΕΜΠΟΡΙΚΗΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΝ

(Met*  εικόνων)

(συνέχει· fSe προηγ. ψύλλον]

Βραδύτερου δέ ό ‘Εδραίος 'Ιωσήφ, αγνώστου κα

ταγωγές, σκλάβος ών κατ’ άρχάς, κατόρθωσε διά 

τής μελέτης καί τής νοημοσύνης του νά φθάση μέ

χρι τοΰ Πουτιφάρ, υπουργού τοΰ Φαραώ, γενόμενος 

I

t

I

ΑΙΓΥΠΤΙΟΣ ΚΟΛΥΜΒΟΝ ΤΗ» ΒΟΗΘΕΙΑ» ΚΑΛΑΜΩΝ

επιστάτης του, ούτινος ελαβε καί τήν κόρην ώς σύ

ζυγον. Εΐτα δέ έγένετο ευνοούμενος τοΰ Φαραώ καί 

κατόπιν τό κυριωδέστερον πρόσωπον τής Αυλής.

Ό ’Ιωσήφ ύπήρξεν άναντιρρήτως πολύ ικανός 

διοικητής καί αξιόλογος φιλοπρόοδος. Συνετέλεσεν 

ώστε νά κατασκευασθώσιν έν Αιγύπτφ σπουδαία 

έργα διοχετευσεως καί διανομής τών υδατων καί 

ζωηρώς κατέγεινεν είς τήν άνάπτυξιν τής παραγω

γής καί τοΰ εμπορίου τοΰ τόπου. Ή δέ ιστορία τών 

έπτά παχέων καί επτά αδυνατών αγελάδων, τών 

παραβληθέντων πρός τά επτά εύφορα καί έπτά άγονα 

έτη, άποδεικνύει, ότι δ υιός ούτος τοΰ ’Ιακώβ ήτο 

όντως πεπροικισμένος διά βαθέως αντιληπτικού καί 

προγνωστικού πνεύματος. Πλήν μετήλθε σκληραν 

πολιτικήν καί άγαν έξεμεταλλεύθη τούς Αιγυπτί

ους, άποκλειστικώς πρός τό συμφέρον του μονάρ

χου. ούτινος διετέλει πρωθυπουργός καί πιθανώς 

κάπως καί τών συμπατριωτών του. Ούτως ό Φαραώ 

έγένετο μετ’ ολίγον κάτοχος μεγάλων εκτάσεων 

γής δι’ ολίγων κοιλών σίτου καί οί πρώην ίδιο- 

κτήται έγένοντο δουλοπάροικοι αύτοΰ.

Ό ’Ιωσήφ είδικώς έπροστάτευσέ τούς συμπατρι- 

ώτας του καί τοΐς διηυκόλυνε πολύ τήν συμμετο

χήν είς τήν εξουσίαν καί τάς τιμάς. Μετά τόν θά

νατον δέ αύτοΰ οί έβραϊοι έπί πολύ ένέμοντο τα α

γαθά τού τόπου καί έσφετερίζοντο τάς θέσεις τού τε 

κλήρου και τών γραμματισμένο» ν.Τοιουτοτρό

πως οι απόγονοι τοΰ Αβραάμ, φυσικός πεπροικισμέ- 

νοι άλλως τε διά πνεύματος εκτάκτως λεπτοί, έγέ- 

νοντο οι φύλακες τών τάφων τών μεγάλων οικο

γενειών, οί έπιστάται τής θείας λατρείας έν τοΐς 

ναοΐς, οί ιστοριογράφοι τοΰ Αιγυπτιακού Κράτους 

ώς οί πανηγυρισται τών Φαραώ. “Ητοι ειχον κα

ταλάβει τάς καλειτέρας καί παχυτέρας θέσεις- συ

νάμα δέ έπεδίδοντο είς τό έμπόριον, τας τραπεζι

τικός εργασίας, έδάνειζον χρήματα μέ βαρύν τό

κον, κτλ. άλλά βαθμηδόν ό λαός ήρξατο παραπο- 

νούμενος κατ’ αυτών, οδς άπεκάλει ξένους καί 

εξωτικούς.

Όπόταν ή Αίγυπτος σύσσωμος ήγέρθη κιατα τών 

Ύκσώς, ζητοΰσα τήν ανεξαρτησίαν της, οί “Εβραίοι 

έτήρησαν απόλυτον ουδετερότητα, μή ενδιαφερό

μενοι, έάν ξένη δυναστεία ή Θηβαίος Φαραώ έκυ- 

βέρνα τήν χώραν, άλλά φροντίζοντας μόνον νά δια- 

μένωσιν*έν  τή πλούσια ταύτη γή καί νά διεξαγά- 

γωσιν έλευθέρως τά έπαγγέλματά των. Μετά τήν 

έκδίωξιν δέ τών ξένων βασιλέων ποιμένων (Τκ- 

κώς) έξηκολούθησαν να μίνωσι είς τας έν τώ πλου- 

σίφ Δέλτα ιδιοκτησίας των, μεταξύ τοΰ Νείλου 

καί τού ’Ισθμού τού-Σουέζ, ύπείκοντες μόνον είς 

τό θειον ρητόν: «Αύξάνεσθε και πληθύ- 

ν ε σ θ ε ψ

Όντως δέ ή έξάπλωσις καί δ πολλαπλασιασμός 

τών 'Εβραίων ήρξατο σπουδαίως ν’ ανησυχή τούς 

βασιλείς Φαραώ. Ό δέ Ραμσής ύπέβαλεν αύτούς 

είς σκληράς εργασίας, άναγκάσας τούς Ίσραηλί- 

τας γενικώς ν’ αντικαταστήσωσι τούς Αιγυπτίους, 

ούς έστρατολόγει διά τούς ’Ασιατικούς πολέμους, 

είς τήν κατασκευήν τών ναών καί ανακτόρων, είς 

τήν έκμετάλλευσιν τών λατομείων, καί ειιτα τήν 

ανέγερσιν τής πόλεως, ήν δ Φαραώ ούτος ιέκτισεν 

έν τφ Δέλτα. Οί Αιγύπτιοι έχάρησαν πολύ> διά τά 

μέτρα ταΰτα τοΰ Ραμσή, άτινα και δ διάδοχος αύ

τοΰ Μενεφθα δ Ιος, δστις ένίκησε τούς λιβυεϊς έξη- 

κολούθησε διά τής κατασκευής μάλιστα κυκλικού 

τείχους, οχυρωμάτων καί φρουρίων πέριξ τής πό-
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■λεως. Οί 'Εδραίοι άγανακτήσαντες έκ τών κατα

πιέσεων τούτων, άπεφάσισαν νά έγκαταλείψωσι τήν 

γήν τής Αίγυπτον. Παραλαβόντες οθεν τήν μεγά- 

λην περιουσίαν των, συνισταμένην είς άφθονα ποί
μνια και απειράριθμα αντικείμενα χρυσού καί αρ

γύρου, διηρέθησαν είς φυλάς εξ ώριβμένου αριθμοί 

οικογενειών, έκαστη δέ φυλή καί οικογένεια είχε 

καί τον αρχηγόν της. Ό δέ στρατός είχε προγενε- 

ατέρως σχηματισθή.

ΙΕΡΟΝ ΠΤΗΝΟΝ Η IBIS

Ό Μωΰσής, οστις μόνον διά τά συμφέροντα τών 

συμπατριωτών, του κατεγίνετο καί έμερίμνα, ούχι 
§έ εις ο,τι ό Φαραώ διέτασσε, κατώρθωσεν ευκόλως 

οίίτω να προπαρασκευαστή τά σχέδιά του και. εν.τε- 

λέση αυτά κατά βούλησιν.

Τήν βιογραφίαν τοΰ Μωϋσέως παραλοίπομεν, ώς 

γνωστοτάτην τοϊς πασιν.

Ό Φαραώ Μενεφθα μόλις έπληροφορήθη. οτι οί 

‘Εδραίοι απήλθον μετά τώνπολυτίμων αυτών ειδών, 

ήγανακτησε κατά τοΰ Μωΰσέως καί συγκεντρώσας 

αμέσως οσον στρατόν ήδυνήθη, εσπευσεν αυθωρεί 
κατά τών 'Εδραίων, ου; έπρόφθασεν είς τδ βάθος 

το3 κόλπου τοΰ Σουέζ, οπού και συνετελέσθη, ώς 

γνωστόν ή καταστροφή έαυτοΰ καί τοΰ στρατού του.

Προ τής κατασκευής τής διώρυγος ύπό τοΰ Λε- 

σέψ, ήδυνατό' τις ένταΰθα νά διέλθη έπί καμηλού 

ή καί πεζή άπδ τής μιας όχθης είς τήν άλλην, 

πλήν ή ταχύτης, δε’ ής ή πλημμύρα ανέρχεται, κα- 

τέπνιξε τήν ζωήν πολλών θυμάτων. Ό Μωΰσής, 

όμως δστις είχε πάλιν ταξειδεόσει, έγνώριζε βε

βαίως κάλλιον παντός Αιγυπτίου τάς ιδιότητας τοΰ 

κόλπου τοΰ Σουέζ, εξ ου μεγάλως έδοηθήθη είς 

τήν καταστροφήν του στρατού τοΰ Μενεφθα, οστις 

εύρεν έκεϊ τδ τέλος του.

Μετά τήν καταστροφήν ταύτην παρά τήν Έρυ- 

θραν θαλασσαν καί τοΰ βιαίοο θανάτου τοΰ Μενε- 

φθά, ή Αίγυπτος διετέλεσεν είς αναρχίαν επί τριά

κοντα έτη, μεθ’ α Ραμσής ό Γ'. ένεκαινίασε τήν 

εικοστήν δυναστείαν καί άπεκατε’στησε τήν εθνικήν 

ένωσιν, ήτις πρότερον ειχεν διαμοιρασθή μεταξύ 

τών ’Ασιατικών, Αίθιοπικών και Λιδυακών ομά

δων, προτιμώντες να ζώσι κεχωρισμένως καί ανε

ξαρτήτως είς τάς επαρχίας των. Ραμσής ό Γ'. 

κατετρόπωσεν εισβολήν τννα τών Συρίων, ο'ίτινες 

ειχον καταλάβει τδ Δέλτα καί ειχον εισχωρήσει 

μέχρι τής Μέμφιδος. Ειτα είσέδαλεν είς τήν ’Ασίαν 

καί καθυπέταξε τδ μεγαλείτερον μέρος. Ούτος 

έστερεωσε τήν εξουσίαν του, καθυπόταξα; άπάσας 

τάς πέριξ τής κοιλάδος τοΰ Νείλου οίκούσας φυ

λάς, αίς έπέβαλε τήν αιγυπτιακήν στρατολογίαν, 

σχηματίσας εκλεκτόν στράτευμα. Μετά τδν θάνα

τον δέ τοΰ ήγεμόνος τούτου ήλθεν ή μακρά σειρά 

τών Ραμεσίδων βασιλέων, οκνηρότατων ηγεμόνων. 

Εις δέ τών Φαραώ’τής εικοστής ταύτης δυναστείας, 

δ έννατος, υπήρξε σύγχρονος τοΰ πολέμου τής 

Τρωάδος.

Έν έτει 1110 προ Χριστού' Φαραώ τις όνόματι 

Πιάνκι, άφήσας τάς Θήβας μετέβη είς τδ Δέλτα νά 

ίδρυση τήν εικοστήν πρώτην δυναστείαν.Ό δε Σχησ- 

χδνγκ δ Α'. ύπήρξεν δ ιδρυτής τής εικοστής δευτέ- 

ρας δυναστείας. Κατά τήν εποχήν ταύτην έλάμβανε 

τέλος έν Παλαιστήνη ή βασιλεία τοΰ Σολομώντος, 

δτε ό Σχησχόγκ, επωφελούμενος τής μεταξύ ’Ιου

δαίων καί ’Ισραηλιτών διαμάχης, έδήωσε τήν Πα- 

λαιστήνην, κατέλαβε τήν 'Ιερουσαλήμ, έσύλησε τδν 

ναόν καί επανήλθεν είς τήν Αίγυπτον μετά πολυ

αρίθμων λαφύρων.

Ή εικοστή δευτέρα δυναστεία είχεν οκτώ άλλους 

βασιλείς, οϊτινες παρημέλησαν πολύ τήν Αίγυπτον, 

αφήσαντες τούς αίθίοπας νά είσβάλωσι βαθμηδόν 

έν τή κοιλάδι τοΰ Νείλου, ένφ αί θήβαι καί ή 

Μ,ίμφις ήριζον καί τινες πρίγκηπές και στρατιωτι

κοί αρχηγοί, ’Ασιατικοί καί Λιβυεϊς διενέμοντο τδ 

Δέλτα. Τέλος ό ΓΙιάνκη—Μεριάμεν, βασιλεύς τής 

Αιθιοπίας, κατέκτησε τήν Αίγυπτον τφ 8ϊ0, ίδρύ- 

σας τήν εικοστήν τρίτην αίθιοπικήν δυναστείαν. Τφ 

721 πρίγκηψ τις του Δέλτα, δ Βώχορις έκηρύχθη 

ανεξάρτητος καί ίδρυσε τήν εικοστήν τετάρτην δυ

ναστείαν, απωθήσας τούς αίθίοπας προς νότον. 

Κατά τινας ιστορικούς ό Βώχορις έθανατώθη ύπό 

τοΰ Σαβάκωνος, τοΰ ίδρυτοΰ τής εικοστής πέμπτης 

δυναστείας. Μετά τούτον δε τρεις άλλοι αίθίοπες 

βασιλείς έβασίλευσαν έν Αίγύπτφ, εξ φν ό τελευ

ταίος, δ Ταχάρκα συνεμάχησε μετά τοΰ βασιλέως 

τών ’Ισραήλ κατά τοΰ ισχυρού και πολεμικού 

έθνους των ’Ασσυριών, πλήν οότοι, ύπό τήν οδη

γίαν τοΰ βασιλέως αυτών Σαλμανάσαρ, κατακτή- 

σαντες τήν Ίουδαίαν καί αίχμαλωτίσαντες τδν λαόν 

τοΰ Θεοΰ, καθυπέταξαν τήν Αίγυπτον, έκδιώξαντες 

τούς Αίθίοπας. Έν τούτοις οι Άσσύριοι δέν ένε- 

κατεστάθησαν έν τή κοιλάδι τοΰ Νείλου, άλλ’ ήρ- 

κέσθησαν είς τήν έγκαταστασιν στρατιωτικών σταθ- 

μυών άπδ άποστάσεωζ είς άπόστασιν, όπως έπιβλέ- 

πωσι μόνον τους διοικητάς τάς Αίγύπτου είς τήν 

πληρωμήν τών φόρων·

Ήπτώσις τής εικοστής πέμπτης αίθιοπικής δυ

ναστείας κατά το έτος 670 πρδ'Χριστοΰ υπήρξε τδ 

σημαντικώτερον γεγονός τής ιστορία; τής Αίγύ- 

πτου, καθόσον ένώ μέχρι τοΰδε ή χώρα τών' Φαραώ 

έκ περιτροπής περιήλθεν είς τήν κατοχήν τών Ύκ- 

σώς, Λιδυέων, Αίθιόπων, ’Ασσυριών καί σχεδόν 

διαρκώς διωκήθη ϋπδ τών ξένων, έν τούτως πάντοτε 

διέμεινεν ώς χώρα ανατολική. Θά ίδωμεν δέ μετ’ 

ολίγον τδν πολιτισμόν, τδ πνεύμα, τά ήθη καί τάς 

θρησκείας τών ίνδο-εύρωπαϊκών θρησκειών νά δια-

Ο ΜΡ. Γ'ΣΗί ΕΝ Till ΝΕΙΛίΙι 

φιλονικώσι τήν κοιλάδα του Νείλου τφ πολιτισμώ, 

τώ πνεόματι, τοϊς ήθεσι καί ταις θρησκείαις τών 

ασιατικών φυλών. Δέν θά ήτο δέ άσκοπον νά έξε- 

ίάση τις τδ ποιόν τής αιγυπτιακής κοινωνίας, καθ’ 

ήν εποχήν άπεσπατο τής αίθιοπικής επιρροής καί 

ήνοΰτο μετά τής εικοστής έκτης δυναστείας.

Ό αληθής αίγύπτιος, ό τήν σήμερον καλούμε

νος Φελλάχος, ύπήρξεν ανέκαθεν έργατικός, καί 

λιτός. Τό πάλαι ή τροφή του άπηρτίζετο έκ φυ

τικών ουσιών, ήτοι έξ άρτου, γλυκυσματων, σπό

ρων, μέλιτος καί καρπών, ρειτα· δέ έσυνήθισε νά 

τρώγη ίχθεϊς καί πτηνά, καί βραδύτερον οί νομά

δες Ύκσώς έμαθον τούς λαούς τής κοιλάδος τοΰ 

Νείλου να χαταναλίσχωσι πολύ κρέας. Έκτρτε 
έσχηματίσθησαν μεγάλαι ομάδες ποιμνίων, αί'τινες 

οιετήρουν πολυαρίθμους βόας, αιγάγρους, σμήνη 

στρουθοκαμήλων καί άπειρον αριθμόν χηνών, νησ

σών και περιστερών. Ή δέ καλλιέργεια τοΰ σίτου 

τότε καί όλων τών δημητριακών καρπών έγίνετο 

έπί μεγάλης κλίμακος.

Ζφα τινά έθεωροΰντο ώς Ιερά παρά τοϊς Αίγυ- 

πτίοις, ώς τδ πτηνόν ϊβις.

01 αίγύπτιοι ένυμφεόοντο ενωρίς, αί πλεϊσται 

δέ οικογένεια! αύτών ειχον οκτώ έως δέκα τέκνα 

καί τοιουτοτρόπως δ πληθυσμός ηύξάνετο έν ταϊς 

μεγάλαις πόλεσιν. Ώς γνωστόν δέ, ή αρχαία Αί

γυπτος περιεϊχεν είκοσι χιλιάδας πόλεις καί χωρία.

Λί γαΤαι διηροΰντο είς δυο κατηγορίας, είς γαίας 

καλλιεργησίμους, αίτινες έλάμβανον τδ ύδωρ κατ’ 

εύθέίαν έκ τοΰ Νείλου καί είς γαίας βαλ,τώδεις ή 

χθαμαλά;, άκαταπαύστως πλημμυρούσα;„ ένθα έ- 

καλλιεργεϊτο ό λωτδς και δ πάπυρος.

Αί οίκίαι άπασαι έκτίζοντο διά πλίνθωον μεμιγ- 

μένων μετ’'άχυρου, ήσαν δέ μικραι με μιικράς θύ- 

ρας καί στενούς θαλάμους. Άλλ' δ βίο; πών αίγυ- 

πτίων ύπδ τδν ώραϊον ουρανόν τής Αίγυπτου καί 

έν τώ διαρκώς θερμφ καί ζωηρφ κλίματί των, ήτον 

ύπαίθριος. Ειχον δέ πάντες έξώστας, όπου διέμενον 

τάς ωραίας καί ιδίως πανσέληνους νύκτας. Διέτή- 

ρουν δέ οί πλεϊστοι και ωραίους κήπους. Οί πτω

χοί, ώς έπί τδ πλεϊστον, ήσαν γυμνόποδες και ασκε

πείς .Πάντες δέ άπδ τής 19 δυναστείας ήρχισαν νά 

φέρωσι κοσμήματα καί ποικίλους στολισμούς καί 

νά μεταχειρίζωνται αρώματα, βαφάς καί ποικίλα 

παχυμυρα.
Οί άρχαϊοι Αιγύπτιοι ειχον αγνά έθιμα καί ήγά- 

πων πολύ τάς οικογένειας των ήρκοΰντα δέ είς 

μίαν γυναίκα, ήν και έπεριποιοΰντο καλώς. Ήγά- 

πων δέ καί τά τέκνα των, οίς κατεσκεύαζο'ν διάφορα 

παίγνια καί αθύρματα καί τά όποϊα ήρέσκοντο πολύ 

νά παίζουν ΰπαιθρίως έπί της άμμου. Έν τούτοις 

κατά τήν εποχήν τών Ραμεσίδων, οί ο’ικογενεακοί 

δεσμοί βαθμηδόν ε'λύοντο καί ή ’Ασιατική διαφθο

ρά καί κακία είσήχθη έν τή κοιλάδι τοΰ Νείλου.Έ- 

γεννώντο δέ όλιγώτερα τέκνα καί ή φιλαρέσκεια διε- 

δίδετο πανταχοΰ- Αί Αιγύπτιοι άπεμιμοΰντο τάς 

’Ασσυρίας καί Ίουδαίας γυναϊκας, αίτινες παρου- 

σιάζοντο είς τδ κοινόν κεκαλυμμέναι δια διαφανούς 

λεπτού υφάσματος, χορεύουσαι, συνοδευόμ.εναι διά 

μουσικών οργάνων καί άδουσαι. Οι μεγάλοι γαιο

κτήμονες, ειχον γυναικονίτας πλήρεις από γυναι

κών λευκών, κίτρινων καί μελανών-, Λιβυειέων, 

Ασιατικών, Αίθιόπων. Οί Φαραώ φυσικώς έξέ- 

λεγον τάς καλητέρας γυναίκας. Ό δέ Ραμσής Β'.' 

είχε χαρέμιον, οπού άπέκτησεν εκατόν έδδομήκοντα 

τέκνα -

Οί αίγύπτιοι μετεχειρίζοντο τδν ορείχαλκον, δν 

έλάμβανον έκ τοΰ όρους Σιναι, κατεσκευαζον δέ δι’ 

αύτοΰ έργαλεϊα, μαχαίρσ.ς, ψαλλίδας κτλ. Ό σί

δηρος δέ σχεδόν δέν ήτο γνωστός εις αΰ-ηύς.
Κατά τάς τελευταίας δυναστείας τδ ιέμπόριον 

ελαβεν ενεργητικός διαστάσεις μεθ’ όλων τ<ών λαών 

τής Λιβύης, ’Αραβίας, τοΰ εσωτερικού τήις ’Αφρι

κής, τής Ίουδαίας καί δή τής κοιλάδος τοΰ Εύ- 

φράτου, δθεν προσεπορίζοντο διάφοοα πολύτιμα 

προϊόντα' διά τής ’Αραβίας δέ βαθμηδόν συνήψαν 

εμπορικός σχέσεις καί μετά τών λαών τοΰ' περσι

νού κόλπου καί τών ’Ινδιών. Έπί αιώνας ή Ερυ

θρά θάλασσα ύπήρξεν απέραντος λίμνη καταπλη-
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ροϊϊσια άπό παντοϊα πήοΐα, άτινα έκίμιζον είς τους 
Φαραώ τά ποικίλα πλούτη τών ανατολικών χωρών. 
Ό δέ Σέτι’κατεσκεύασε καί’διώρυγα, ητις συνέδεε 
τον Νείλον μετά τής Έρυθρας θαλάσσης. “Ισως 
δέ ύπήρξεν έποχή, καθ’ ήν τά μεγάλα πλοία, άτι- 
να έταξείδευον έν τφ Ίνδικφ Ώκεανφ, ήδύναντο, 
διά τής διώρυγας τοϋ Σέτι νά έρχωνται και μέχρι 
του λιμένος τής Μέμφιδος.

[Έπεται συνέχεια]

Μ ΤΟΥ Ζ1ΙΠΜΑΤ0ΓΡΑΦ0Τ
Ή Δόλια Φλαρετύ, ωραία γυνή Ιρλανδός, είχε 

προσληφθή ώς θαλαμηλός έν τινι μεγάλφ ξενο- 
δοχείφ τών Παρισίων, κατά τήν διάρκειαν τής 
Παγκοσμίου Έκθίσεως, δτε μετά τινας ημέρας 
λαμβάνει επιστολήν τοΰ μνηστήρος αυτής Ζώνη 
Κίλκουρν, λοχίου τοΰ 3ου συντάγματος τών 
καρα€ινοφόρων, έχουσαν δε ούτως :

«........Μόλις σήμερον τήν πρωίαν άπεβιβάσθη-
μεν είς τό Δουρβάν, ακριβώς απέναντι μας εύρί- 
σκετο εις φωτογράφος μετά φωτογραφικής μηχα 
νής, δστις άκαταπαύστως έλάμβανεν εικόνας μας 
χωρίς νά σταματήση. Ώς φαίνεται δέ, έλάμβανε 
τάς όψεις μας, ενόσω έξηρχόμεθα τοΰ πλοίου καί 
δπως ευρισκόμενα, μέ στολήν κάκι και τον αστυ
νομικόν μας σκοΰφον. Ό λοχαγός μας κ. Βούρνς 
μας είπεν, δτι αί φωτογραφίαι αΰται θά έκτε- 
θώσιν ε’.ς Λονδΐνον καί εις Παρισίους καί δτι αί 
κινήσιεις μας θά άναπαρασταθοΰν διά τοΰ κινη
ματογράφου είς τά θέατρα καί τάς δημοσίας συ
ναθροίσεις, ώς νά ευρισκόμεθα έπί τής σκηνής. 
Νομίζω δέ, δτι ούδείς ένδιαφέρεται νά βλέπη 
τόσον κοινά πράγματα, δσον αί γυναίκες, συγ
γενείς καί φίλοι, τούς όποιους άφήκαμεν είς τήν 
Ευρώπην.

«Διερχόμενοι πρό τής φωτογραφικής μηχανής,
οί στρατιώται διεσκέδαζον γελώντες, καί τινες
λαμβάνοντες στάσεις καί φυσιογνωμίας κωμικός.
Καί άλλοι μέν ΰψωνον τάς χέΐρας πρός τον ου
ρανόν, άλλοι έσπρωχνον τους άλλους καί· άλλοι
έπήδων ή έμόρφαζον. Ώστε, έάν ίδής, αγαπη

τή μου‘Δόλια, είς Παρισίους, τάς ζωντανά; αύ- 
τάς εικόνας τοΰ συντάγματος μας, θά αναγνώ
ρισές ουσκόλως, πιστεύω, τόν συνάοελφόν μου 
Πέτερ Μακόνε, ό όποιος ανοίγει τό στόμα του 
ώς κροκόδειλος. Ό δέ Δένις Χάριν εύρε νόστι
μου νά προσποιήται τον χωλόν.

Όσον αφορά είς έμέ, έσκέφθην αμέσως, δτι αί 
εικόνες μας θά έκτεθοΰν είς τούς κινηματογρά
φους καί σ’ έσυλλογίσθην πολύ. Καθ’ ήν στιγ
μήν λοιπόν διηρχόμην, έσταμάτησα ολίγον πρό 
τής μηχανής διά νά γείνη ή είκών μου καλειτέ- 
ρα καί έξάγων τόν σκοΰφον μου σέ χαιρετώ επα
νειλημμένος. Πρόσεξον καλώς. Άφοϋ πέραση ό 
Χάριν χωλαίνων, διέρχομαι μετά δύο άλλους, 
έγώ. Φέρω δε υπο τήν αριστερόν μασχάλην, 
άντϊ μικρού λευκού δέρματος, όπως οί άλλοι, 
τόν κίτρινον σάκκον μου, τόν όποιον σύ μοΰ 
έδώρησες Οί χαιρετισμοί μου είναι δλοι ίδικοί 
σου, αγαπητή μου. Είξευρέ το. θά χαρώ δέ πο
λύ, δτι δέν έχάθησαν καί δτι ήλθον έως αύτοΰ. 
Νά έξετάσης λοιπόν, νά ύπάγηί νά μέ ίδής καί 
νά μοΰ γράψης, έάν έξετέθησαν αί εικόνες μας 
ούτως. Έμαθον δέ, δτι ό φωτογράφος οΰτος θά 
έλθη μέχρι τής Πραιτωρίας νά μάς φωτογράφηση 
καί είς τάς μάχας ακόμη. Θά προσπαθήσω δέ 
αν ζφ, αγαπητή μου Δόλια, νά τοποθετηθώ 
πάλιν πλησίον του καί τοιουτοτρόπως θά εχης 
καί αλλας ειδήσεις μου καί τήν δ'.αβεβαίωσιν, 
δτι σ’ ενθυμούμαι πάντοτε.»

Μετά τινα καιρόν άπό τής επιστολής ταύτης, 
ή Δόλια ζητήσασα τήν άδειαν έσπέρας τι, με- 
τέβη είς τήν Άλάμπραν τού Βουλεβάρτου Χά- 
ουσμαν, νά ίδη τόν κινηματογράφον, μολονότι 
έκεΐ δέν ήτο ή θέσις τής ίολανδοΰ ωραίας Λαί
δης, μνηστήρος τοΰ λοχίου Ζώνη Κίλκουρν.

Έπί τού προγράμματος τής Άλάμπρας είχεν 
άναγνώσει μέ γράμματα μεγάλων χαρακτήρων: 
«Ό πόλεμος τοΟ Τράνσβααλ» καί κάτωθι 
« ’Επεισόδια άπό τοϋ φυσικοϋ διά τοΰ κινη
ματογράφου». Μεταξύ δέ τούτων άνεγινώσκε- 
το: « Η άποβίβαοις τών ίρλανδών στρατιω
τών εις Νατάλην».

Ή Δόλια δλως περιχαρής εζήτησεν είσητή- 
ριον πρώτης θέσεως, έδρας, πλησίον τής σκηνής, 
πληρώσασα πέντε φράγκα καί ετοποθετήθη έκ 
τών πρώτων. Έφερε δέ ώραίαν ενδυμασίαν, έξ 
υφάσματος κασμηρίου φαιού, μέ πίλον τόκ καί 
ώς έκ τής άπλότητος καί τρυφεράς καί· ζωηρά: 
φυσιογνωμίας της, θά έκίνει τήν περιέργειαν τού 
πλήθους. Άλλ’ αύτη δέν έκινήθη έκ τής θέ- 
σεώς της, έχουσα ώς γειτόνους, έξ αριστερών, 
ένα γερμανόν μετά τής συζύγου του καί εκ δε
ξιών δύο νέους Αμερικανούς, εύλαβώς άδιαφό- 
ρους πρός τούς παρακειμένους αύτοΐς.

Ό κινηματογράφος ήρξατο εις τήν όρισμένην 
ώραν νά δεικνύη παλαιστάς, χορευτάς καί χο
ρεύτριας, γαστριμύθους, καί άλλας κοινωνικός 

σκηνάς άνευ ενδιαφέροντος διά τήν ήμετέραν του
λάχιστον ήρωίδα. Είξευρέ δ’ άλλως τε, δτι αί 
κινηματογραφικαί προβολαί θά έπερατοϋντο διά 
τών τρανσβαλιανών σκηνών καί άνέμενε μεθ’υπο
μονής τήν σειράν των. Μέ οφθαλμούς δέ ημί
κλειστους έφαντάζετο ήδη τόν μνηστήρα της μέ 
τήν ώραίαν στολήν του ώς ύπαξιωματικού, χαι- 
ρετώντα αυτήν.

Ό Ζώνης Κίλκουρν είχε προαχθή είς λοχίαν 
τρεις μήνας πρό τού πολέμου καί τφ έπετρέπετο 
νά λάβη σύζυγον. Είχον δέ γνωρισθή καί μνη- 
στευθή είς μικράν πόλιν. εν ή ύπηρέτουν. Ένφ 
δέ οΰτος προήγετο, καί αύτη άπεσύρετο άπό 
οίκογένειάν τινα, έν ή διέμενεν ώς παιδαγωγός 
μέ 100 λίρας οικονομίας καί έγένετο «laidy’s 
maid» μέ άπολαβάς demoiselle de compagnie 
παρά τίνι αριστοκρατική οικογένεια.

Ειχον προσδιορίσει τήν τελετήν τοϋ γάμου 
των διά τό φθινόπωρου, δτε έξερράγη ό πόλεμος 
καί τό σύνταγμα τοΰ Ζώνη έκ τών πρώτων άνε· 
χώρησε διά τό Τράνσβααλ. Ήναγκάσθησαν ούτως 
ν ’ άναβάλωσιν αυτόν μετά τήν επιστροφήν του, 
δτε, ώς ήλπιζε, θά είχε προαχθή είς λοχίαν.

Ό Ζώνης, ωραίος ύψηλός ξανθός νέος μέ μεγά
λους μύστακας, είχεν άναχωρήση μέ τήν καρδίαν 
εΰθυμον καί πλήρη έλπίοων. Ή δέ Δόλια τόν 
συνώδευσεν μέχρι τοΰ Σούθαμπτον. Είχε δέ λά
βει μίαν μόνον επιστολήν του, άγγέλλουσαν αυ
τή τήν άφιξιν. Άλλά είχεν άναγνώσει είς τάς 
εφημερίδας, δτι ό πόλεμος ήτο φονικός και οτι 
τό σύνταγμα τοϋ Ζώνη είχε λάβει μέρος εις 
πολλά; μάχας καί ύποστή σημαντικά; ζημίας. 
Έν τούτοις δέν άπηλπίζετο. Είχε θάρρος καί 
ήλπιζε πολύ είς τήν γενναιότητα καί ικανότη
τα τοΰ Ζώνη.

ΤΗτον 11 καί ήμίσεια. Μετά δέκα λεπτών 
άνάπαυσίν, αίρεται ή αυλαία καί κύριό; τις με
λανά ενδεδυμένος αναφαίνεται έπί τής σκηνής 
καί λε’γει: «Τώρα θά λάβωμεν τήν τιμήν νά σάς 
παρουσιάσωμεν τινάς ένδιαφερούσας σκηνάς τού 
πολέμου τού Τράνσβααλ.» Ένφ δέ τό πλήθος 
χειροκροτεί καί επευφημεί, πρώτης τής δεσποινί- 
δος Δόλιας, αίφνης φωτίζεται ή σινδόνη επί τής 
σκηνής καί : «Μία οδοιπορία τών Μπόερς» 
ανακράζει ό κήρυξ καί αμέσως παρελαύνουν πρό 
τοΰ κοινού διάφοροι ώραΐ-οι ιππείς Βόερς, μέ τά 
όπλα εις προσοχήν, μέ κονκάρδας είς τούς πλα- 
τυγύρους πίλους των καί τήν πίπαν εις τό στό
μα, Είτα ανακράζει « Άναχώρηοις έκ Πορτσ- 
μούθ πλοίου αγγλικού, ρεταφέροντοο στρα- 
τιώταί άγγλους είς Αφρικήν.» Τό πλήθος 
διά συριγμών υποδέχεται τήν έμφάνισιν τής εί- 
χόνος. Ή Δάλια δμως χωρίς νά ένοήση τήν ση
μασίαν τής έπδηλώσεως, έπαναβλέπει μετ’ ά
πλετου χαράς τήν αναχώρησιν τοΰ συντάγματος, 
ήν ήοη είχεν ίδεΐ έκ τοϋ φυσικού εις Σούθαμ
πτον πρό τριών μηνών. Είνε τό αύτό πλήθος 

καί ή αυτή κί-ιησις πρό τού λιμένος. Αί αύται 
φυσιογνωμίαι καί άποβιβάσεις, οί αυτοί άποχαι- 
ρετισμοί καί συγκινητικά! έκδηλώσεις.

Είτα δ» άφοϋ τοΐς παρουσίασαν τόν «Πρόε
δρον Κροϋγερ έν τήεπισημω ςψάξη του με- 
ταβαίνοντα είς έπίοκεψιν» δν τό πλήθος έχει- 
ροκρότησε .καλώς, ό κήρυξ άπό τής γωνίας τής 
σκηνής άγγέλλει μετά μεγάλης φωνής τήν τε- 
τάρτην έμφάνισιν: « Ιρλανδοί στρατιώται απο
βιβαζόμενοι είο Ναταλην.»

Αί, τότε ή χαρά τής Λαίδυ Δόλιας φθάνει 
είς τό κατακόρυφον. Κινείται δέ δεξιά καί άρι- 
στερά έξ ανυπομονησίας. Είς τήν πιρώτην γραμ
μήν εμφανίζεται τό πλοΐον, προοσαρμοζόμενον 
παρά τήν ακτήν καϊ οί πρώτοι άνυτπόμονοι στρα
τιώται καπερχομενοι μετά σπου>δής. Παρέκει 
έπί τοΰ καταστρώματος το σμήνοις τών στρα
τιωτών μετά περίεργε ίας παρατηφούντων έξωθι 
καί βαθμηδόν ή γενική κίνησις καί άποβίβασις 
πάντων εξελίσσεται θαυμασίως.

Ή Δόλια αναγνωρίζει άμέσως τό σύνταγμα 
έκ τών φυσιογνωμιών καί τής ιδιαιτέρας των 
ενδυμασίας καϊ ενθυμείται δλα. «Είναι αληθώς 
τό σύνταγμα τών καραβινοφόρων τής Βασιλίσ- 
σης», λέγει μετ’ άφατου χαράς καθ’ έαυτήν 
καί άναμένει μετ’ άνυπομονησίας νά ιδη καί 
τού; ίδικούς της, οΧτίνες δεν βραδύνουν. Ώς δέ 
τή έγραψεν ό Ζώνης, οί στρατιώτιαι διέρχονται 
πάντες γελώντες καϊ.μορφάζοντες,, ώς νά ειρω
νεύσου το κοινόν, δπερ ζωηρώς ήρξατο καί αύτό 
νά τούς συρίζη καί τού; άποδοκιμάζει. “Ηοη δέ 
έν τώ θορύβφ έχείνφ καί άλλαλαγμφ διέρχεται 
ό Δένις Χάριν χωλαίνων, είτα ούο άλλοι στρα
τιώται καί κατόπιν ό λοχίας Ζώνης, μνηστήρ 
τής Λάιου Δόλιας, δλως χαρίης καί ζωηρός καί 
αίφυιοίως ΐσταται πρό τών θεατών. Διά μιας δέ 
έξάγει τόν σκοΰφον του, χαιρετά έπανειλημμέ- 
νως τήν Δάλιαν, μειδιών μετά χάριτος καί είτα 
θέτει την χειρ® του εις τά χείλη, άποχαιρετών 
μετ’ ασπασμού καϊ απέρχεται.

Ό κόσμος φρενητιωδώς υποδέχεται τήν τε
λευταία» ταύτην επιτυχή σκηνήν, πάντες δε 
παρατηρούσι τήν Δάλιαν, πρός ήν τοσούτον φυ- 
σικώς άπετείνοντο οί χαιρετισμοί. Οί δέ παρα- 
καθήμενοι τή λέγουσι, γελώντες :

«Τά συγχαρητήριά μας διά τήν έκδήλωσιν ! 
ώς νά ήτο φυσικότατου, β

Ή δέ Ιρλανδός κόρη άσθμαίνουσα καί κατα- 
πόρφυρος έκ συγκινήσεως καί αίίδούς, ενώπιον 
τόσου πλήθουξ, παρατηρόϋντος περιέργως ταύ
την, έκλεισε τούς οφθαλμούς και δΐέν ώμίλει, ώς 
νά συνεκράτει έν έαυτή έτι τήν< εικόνα τού 
μνηστήρος της, ήν ή καρδία της εϊχε συλλάβει.

Έτέρα τις νεδίνις όπισθεν της άνέκραξεν έπι 
τή θεα τής ώραίας ταύτης σκηνής:

«Ιδού στρατιώτης εύμορφος καϊ χαρίεις!»
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—Είναι ό Ζώνης μου, άπαντφ χαμηλοφώνως 
ή Δάλια.

Καί άλλα χαρίεντα επεισόδια έπηκολούθηααν, 
χωρίς αϋτη να ίωση προσοχήν. Είχε παραδοΒή 
εις ονειροπολήματα. Ειτα έσκίφθη νά έρχεται 
καθ ’ εκάστην έκεΐ νά βλέπη τόν μνηστήρά της 
και μέ τοιαύτην ελπίδα ήγερθη καί άπήλθεν ευ
χαριστημένη λίαν, οίκοι.

Την επαύριον τό πρόγραμμα τής Άλάμπρας 
έδημοσίαυεν, δτι θά παρασταθούν καί αλλαι σκη- 
ναί έκ των μαχών τοϋ Τράνσβααλ. Ένθυμη- 
θεΐσα δέ, ότι ό Ζώνης τη είχε γράψει, δτι ό φω
τογράφος θά παρηκολούθει τό σύνταγμα καί μέ
χρι τής Πραιτωρίας, μετεβη έκνίου «ίς τό θέα- 
τρον έκ των πρώτων καί έκάθησεν εις την κα- 
λειτέραν θίσιν, πλησίον τής σκηνής. Καί είχε 
δίκαιον, διότι ούδείς άλλος θά ένδιεφέρετο πε
ρισσότερον ταύτης έκεΐ.

Μετά διαφόρους εμφανίσεις τοϋ κινηματογρά
φου, ένδιαφερούσας καί μή, αίφνης ό κήρυξ ανα
κράζει :

« Κανονοστοιχία βοερική, προσβαλλόμενη 
υπό αγγλικού αποσπάσματος, καταστρεψομέ- 
νου μέχρις ενός!

Ή Δάλια αρχίζει νά τρεμη, αρχίζει νά υπο
πτεύεται, αρχίζει νά φοβήται. 'Η εΐ/.ών εμφα
νίζεται. Πέριξ πυροβόλου επί λόφου στρατιώται 
μετακινούνται μετά σπουδής, αΐφνιδίως καπνός 
εξέρχεται έκ τής οπής, ύπόκωφος κρότος ακούε
ται καί είτα μετά την βολήν, τό πυροβόλου 
οπισθοδρομεΐται καί εξαφανίζεται. Άντιθέτως 
έτεροι στρατιώται ανέρχονται τόν λόφον, ούς ή 
Δάλια εκλαμβάνει ως Ιρλανδούς. Εις έξ αύτών 
ομοιάζει μέ τον Ζώνην, διότι συχνάκις στρέφε
ται καί παρατηρεί προς την σκηνήν. Έχει καί 
τό αυτό βάδισμα. Έτερός τις δέ πλησίον αυτού 
ομοιάζει μέ την Χάριν. Είναι μακράν καί δυ
σκολεύεται νά τούς γνωρίση καλώς. Ή Δάλια 
αοημονεΐ φρικωδώς καί μόλις συγκρατεϊ την ανα
πνοήν της. Δέν κινείται ποσώς. Αίφνης σειραί 
καπνού έκπέμπονται άνωθι τών βράχων καί 
στρατιώται τινές ύψώνουσι τάς χείράς των και 
ειτα πίπτουσι πρηνείς κατά γής. Έτεροι τρέ- 
χουσι, άλλοι κύπτουσι καί άλλοι άναχωρούσιν.
Η Δάλι<α μέ τα δίοπτρά της αυτήν την φοράν 

παρακολουθεί εκ τού πλησίον εκείνον, δν ανα
γνωρίζει διά τδν Ζώνην της. Είναι πεπεισμένη, 
δτι είναι αυτός. ’Αλλά τον βλέπει διστάζοντα, 
ειτα σταματώντα καί είτα ρίπτοντα τό δπλον 
του. Τί συμβαίνει; δ λόφος καί πάλιν περιβάλ
λεται έκ καπνού. ΟΙ Βόερς πάντοτε κεκαλυμ- 
μένοι καί κεκρυμμένοι πυροβολοΰσιν έξ ένέδρας. 
Αίφνης σφαίρα τις προσβάλει τόν υποτιθέμενον 
Ζώνην Κίλκουρν, δστις πίπτει κατά γής καί δέν 
κινείται. Μετ’ ολίγον πάντες φονεύονται καί 
ουοείς πλέον ΐσταται όρθιος επί τού λόφου, εκτός 

τινων Βόερς, οίτινες έρχονται, παρατηρούσι καί 
φεύγουσιν.

Ή Δάλια, ήτις άλλοίαν περί τού πολέμου 
ιδέαν ειχεν, αίφνης μελαγχολεί, ή καρδία της 
συσφίγγεται καί κλίνουσα την κεφαλήν, ήρξατο 
γοερώς νά κλαίη.

Οί γείτονες αμέσως σπεύδουσι πρός αυτήν 
καί τό πλήθος έρωτα έπανειλημμένως. — 'Γί 
τρέχει ; Τί τρέχει-Μία νεάνις έλυποθύμησεν, 
άπαντώσιν.

Τά επεισόδια καί αί ερωταποκρίσεις άρχονται 
χωρίς νά δύναταί τις νά μάθη επακριβώς τί συμ
βαίνει. Έρωτοΰν την ένδιαφερομένην, άλλ’ αυ
τή δέν άπαντά. ’Επί τέλους πιεζομένη, τοίς 
λέγει αγγλιστί: «Johni, Johni, who will tell 
me if it is truly yourself; ήτοι Ζώνη, Ζώνη, 
τίς θά μού είπη, εάν πραγματικώς είσαι σύ ;

Ή φράσις αύτη ίρριψε φώς εις τήν ύπόθεσιν 
καί τότε ήρχισαν νά λέγουν άλλοι μέν, δτι μία 
Αγγλίς άνεγνώρισεν εις τον κινηματογράφον 

τδν αδελφόν της, άλλοι τόν σύζυγον καί άλλοι 
τδν μνηστήρά της καί έτεροι ελεγον;.

— ’Απίστευτου πράγμα.
— ’Εγώ θά έπήδουν εις τήν σκηνήν, νά τδν 

εβλεπον καλείτερον.
— Τί περίεργος άνακάλυψις !
— Ό κινηματογράφος εις τό έξης θά μάς 

άποκαλύπτη περίεργα πράγματα.
Τότε άνα ρκασθέντες προσήλθον ό γενικός 

γραμματεύς τής Άλάμπρας μετά τού αστυνό
μου, οΐτινες παρέλαβον κακήν κακώς τήν άγγλί- 
δα, ήν μετέφερον εις τό ξενοδοχείου της.·

Τήν δ’ επιούσαν αί εφημερίδες Ιγραφον :
« ’Απροσδόκητου συμβάν συνέβη χθες τδ εσπέ

ρας εις τδ θέατρου Άλάμβρας. Υψηλής περιο- 
πής αγγλίς νεάνις, δνόματι Δάλια, ήτις παρί- 
στατο εις τήν παράστασιν, άνεγνώρισεν εν τινι 
σκηνή τών μαχών τού Τράνσβααλ, έν τφ κινη
ματογράφο), μεταξύ τών φονευμένων άγγλων, 
πρόσωπόν τι προσφιλές αυτή, έξ ού λιποθυμή- 
σασα, μετεκομίσθη αμέσως καθ ’ ύπόδειξιν αυτής 
εις τό ξενοδοχείου Καμπρίδζ, τών Παρισίων.»

Καλειτέρα ρεκλάμα δέν ήδύνατό ποτέ νά γί- 
νη διά τήν νεάνιοα, τδν κινηματογράφον καί τδ 
ξενοδοχείου.

Έν τούτοις τήν επιούσαν ευτυχώς έλαβε τήν 
ακόλουθον επιστολήν παρά τού μνηστήρος της, 
ήτις μετέβαλεν αμέσως καί έπαισθητώς τήν κα- 
τάστασιν τής υγείας της. «Προσβληθείς έκ δυ
σεντερίας οκτώ ημέρας μετά τήν άφιξίν μου έοώ 
καί ακριβώς κατά τήν πρώτην μάχην, μέ μετέ
φερον εις τδ έν τφ πλοίφ νοσοκομείον, δπου νο
σηλεύομαι. Είμαι έκτος κινδύνου ήδη».

Ήτον άρα εκείνος, οστις κατά τήν μάχην 
έρριψε τδ δπλον του καί έπεσε χαμαί;

Τούτο δέν ήδύνατο νά έξηγήγη ή Δάλια.
| Έχ τοϋ γαλλικοί») Ροΰς

mb μ mrira
Προ ολίγου ό παμψαής τοΰ ήλιου δίσκος 

έδυ, έν ω γλυκύ λυκόφως έξηκολούθει νά ψω- 
τίζη είσέτι τήν γήν.

Ούδ’ εγώ γνωρίζω, πώς κατά τήν θείαν 
εκείνην ώραν εΰ^έθη-ν ρεμβάζων έπί προεξέ- 
χοντος τίνος βράχου, άποτόμως καθήκοντος 
μέχρι τής θαλάσσης, ήτις δι ’ ήσυχου και μα
γευτικού φλοίσβου έθώπευσε τήν βάσιν τοΰ 
μεγαλοπρεπούς βράχου. ’Ολίγον άνωθεν τής 
βάσεως αυτού βράζον τό θαυματουργόν τής 
Αιδηψού ύδωρ έξήρχετο και θορυβωδώς έρρί- 
πτετο εις τήν θάλασσαν, ήτις λίαν προθύμως 
ήνοιγε τούς δροσερούς αυτής κόλπους πρός 
ύποδοχήν του.

Καί ή έξέλιξις αύτη τού ύδατος τής Αι
δηψού ήτον ή τελευταία τής δράσεως αυτού.

Είχε έκτελέσει πλέον τόν προορισμόν του, 
είχε σώση ίσως ανθρωπίνους υπάρξεις, είχε 
δώση έλπίδας εις τα υπό τής επιστήμης 
καταλελειμένα θύματα τής άρθρίτιδος ή τών 
ρευματισμών καί τέλος οίονεί άνταμειβόμε- 
νον έρρίπτετο υπό τών άχαρίστων εύεργε- 
τηθέντων εις τήν θάλασσαν.

Ή θέα τού μεθ ’ ικανού ρόχθου πίπτον- 
τος ύδατος μέ καθίστα ρεμβόν καί θά μοί 
άναπαρίστα έν μικρογραφία τόν πολυθρύλλη- 
τον τής ’Αμερικής καταρράκτην, άν από τής 
γαληνιαίας τοΰ Εύβοϊκοΰ κόλπου θαλάσσης 
υπήρχε άγρια τις φάραγξ.

Άλλ ’ ιδού ! Τό λυκόφως έξασθενοϋν υπο
χωρεί προ τής ώς άναδυομένης ’Αφροδίτης, 
άνατελλούσης πανσέληνου.

‘Ο δίσκος αυτής κατ’ άρχάς υπέρυθρος, 
οίονεί ένεκα τοΰ κόπου, δν κατέβαλε διά ν’ 
άνατιναχθή ύπεράνω τού όρίζοντος, λαμβά
νει άνερχόμενας τόν ούράνιον θόλον, τό 
άργυροειδές αυτού χρώμα καί έξακοντίζων 
δέσμας άπλέτου φωτός, αντανακλά αΰτάς 
έπί τής εκτεταμένης ύγράς επιφάνειας κατά 
μυρίας διευθύνσεις.

Τό ωχρόν γλυκύ φώς του καταυγάζει 
ολας τάς διευθύνσεις τοΰ όρίζοντος, διερευ
νά τό σκότος πρός μεγίστην λύπην τών άγα- 
πόντων αύτό καί αποκαλύπτει ώς εν ομίχλη 
άναψαινόμενα μακρόθεν τά όρη τής Λαλ- 
κίδος.

Τί μαγευτικόν θέαμα !
’Εκαθισα έπί τοϋ βράχου καί στηρίξας διά 

τής χειρός μου την κεφαλήν ήρχισα παρα- 
διδόμενος εις σκέψεις, άς διεδέχθη μετ’ ολί
γον αληθής άψαιρεσις, τρανώτατα πιστο
ποιούμενη ύπό τών οφθαλμών μου άπλανώς 
διευθυνομένων εις τό άκρον τού όρίζοντος.

’Επ’ αρκετόν οΰδέν κίνημα έποίουν, τό
σον είχαν άφαιρεθή· ό νους μου ταχυπέτης 
καί έλαψρός ϊπτατο διά τών ακαματών τής 
φαντασίας πτερύγων μεταξύ τών ούρανιων 
σωμάτων, έργαζόμενος, χωρίς νά τό έννοή 
έπικινδύνως δι ’ εαυτόν.

Αίφνης έν τή ηρεμία εκείνη ακούω οπι- 
σθέν μου βαθύν στεναγμόν.

Έστράψην, έπανελθων εις εαυτόν, καί 
άκουσίως μου σχεδόν έψιθύρισα:

— ΆI έχω καί σύντροφον.
Πλήν ή έπιφώνησίς μου καίτοι ολίγον γε- 

γονυΐα' τή φωνή γενομενη, ούδεμιάς προσο
χής έτυχε παρά τής συντρόφου μου, διότι 
γυνή ήτο ή στενάζουσα.

Δεύτερος στεναγμός ήκούσθθη και άνεξη- 
γήτως ήσθάνθην σφοδρόν ρ'γοις διατρέχον τό 
σώμα μου.

Συγχρόνως έστράψη· αι σεληνιακοί άκτϊ- 
νες τή επιπτον κατά πρόσωπόν τώρα καί μοι 
άπεκάλυψαν νεάνιδα αγγελικής ώραιότητος.

”Ω 1 μήπως είμαι έμμαιον ονείρου 1
Είναι δυνατόν, τό ωραΤον τούτο πλασμα 

τό άνοικτειρμόνως διασκορπΐζον θύματα, να 
έχη λύπας άποκρύφους; είνε δυνατόν το 
παρθένον στήθος ν’ άνυψοΰται· βιαίως ύπο 
τό κράτος στεναγμού, καί ούχί ήρέμα λικνι- 
ζόμενον ύπό ρεμοώδούς ερωτικού ονείρου ;

Καί όμως ήτο αληθές. Τό εΐδον, τόήκου- 
σα. Άλλ’ αίφνης διαβολική αστραπή έψώτι- 
σε τό πνεύμα μου.

Θά είναι ϊσως, έσκέφθην, καμμία έρωτική 
περιπέτεια, ίσως έγκατάλειψις, ϊσως διακοπή 
ερωτικού ονείρου ύπό αγροίκου πατρός ή 
αρειμάνιου αδελφού, καί ή νεάνις κατελήφθη 
ύπό απελπισίας καί ρέμβης.

’Εθεώρησα τήν σκέψιν μου τόσον επιτυχή 
καί μέ κατέλαβε τόση ευθυμία, ώστε ήρχισα 
νά γελώ ό άθλιος. ’Εκ συμπτώσ;εως δέ σατανι
κής τήν στιγμήν εκείνην έστράψην καίείδον· 
ώ, δέν θά το λησμονήσω ποτέ, έκ τών γλυ
κέων της οφθαλμών κυλιομένους εις τας 
άβράς παρειάς δύο μαργαρίτας, δύο θερμά 
δάκρυα, άτινα άντανακλώντα τό φώς τής σε
λήνης έσελάγιζον ώς άδάμαντες, ένώ τά χεί
λη της έψιθύριζον τά έςής, ατινα έφθασαν 
εις τάς άκοάς μου.

« "Αχ, τί έκαμα. Θεέ μου καί βασανίζο
μαι έτσι. Κατηραμένη ή ήμερα, ποΰ μ’ έγέν- 
νησεν.»

"Ω ! Άνεφώνησα καϊάνεπήδιησά άποτόμως, 
κινδυνεύσας νά κατακρημνίφθώ απο τοΰ 
βράχου.

Νά καταράται τήν ήμέρα'ν τής γεννή- 
σεώς τηςί

Τήν έπιψώνησίν μου ταύτην άκούσασα, 
έστράφη καθ ’ολοκληρίαν, μέ παρετήρησεν 
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έκπληκτικως, ένΰ πικρόν μετ’ δλίγον μει
δίαμα θλιβερός ειρωνείας' έπήνθησε έπι των 
χειλέων.

Έπειράθην νά ομιλήσω, πλήν ή δειλία μέ 
κατέλαβεν, ή φωνή μουέπάγη έν τώ λαρύγγι. 
Τίποτε δέν ήδυνήθην ν’ αρθρώσω, τίποτε, έν 
ω αυτή μετά κόπου κύψασα, ήρπαοε δύο ξύ
λα φρικώδη τήν θέαν, άτινα δέν ειχον πρό- 
τερον παρατηρήση, δύο Θεέ μου, δεκανίκια, 
τή βοήθεια τών όποιων και άνεχώρησε άφή- 
σασά με έννεόν κα! κατάπληκτον έκ τής 
άπροσοοκήπου λύσεως τού φαιδρού μυθιστο
ρήματος μου, οπερ έπλασε εντός λεπτού φαν
τασία, μη γνωρίσασα είσέτι τάς λύπας και 
τάς άπογοητεύσεις τής τεθλιμμένης τούτης 
ζωής. Και άνεχωρησα έκ τού πεδίου, ·έν ω 
διά πρωτην φοράν ειδον πόσον τραγικώς όέύ- 
μωρον σχήμα άποτελοΰσι πολλάκις μερικαι 
εικόνες τοΰ βίου.

Αύγουστος 1898. Αιδηψός.
Δημοσθένης ’Ηλ. Μανοΰσος

Ξ ΕΝ ΘΗΒΑΙ3 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΚΚΔΗδΙΑ

ΕΝ ΘΕΙΑι ΟΠΤΑΣΙΑ.

’Από τοΰ Εύσγγελιστού Λουκά τού ίδρυτού, κατά 
’Ιππόλυτον, τής έν τή πόλει τών Θηβών όρθοδό- 
ίου εύαγνελεκής πίστεως, μέχρι τοΰ Κυρίλλου τε
λευταίου Μητροπολίτου, τοΰ καί Πατριάρχου Κων
σταντινουπόλεως άνσγορευθέντος, έκ τής φαεινής 
ταύτης πόλεως, τής, ώς γνωστόν, έδρας τοΰ χρι
στιανισμού άνυψωθείσηο καί έπί Ίωάννου Αύτο- 
κράτορος τής Κωνσταντινουπόλεως τόν τε Πάπ- 
παν Γρηγόριον ΙΓ'. καί πάντας. τούς ήγεμόνσς 
καί βαρώνους τής ’Ανατολής Εενησάσης, έβλάστη- 
σε, καθ'ούς χρόνους άλλεπάληλα στίφη έπιδρα- 
μόντα τήν Ελλάδα μετά βαρόαρότητος καί δυσσε- 
βίας έκινούντο κατά τών μαρτύρων τής Όρθοδό- 
Εου πίστεως, ό Όσιος Ιωάννης Μητροπολίτης 
Θηδών, δστις διαπρύσιος κήρυΕ άναδειχθείς τής 
’Ανατολικής τοΰ Χριστού ’Εκκλησίας έΕηγίασε τόν 
υπέρ πίστεως καί πατρίδος αύτονόμου άγώνα ύπο- 
στάς ένδοΕον μαρτύριον.

Ή δέ περΙΙ άνοικοδομήσεως τοΰ φερωνύμουναοϋ 
θεάρεστος τοίΰ Βασιλέως άπόφασις, τεκμηριοΰσα τό 
υπέρ τής μυθιστορικής πόλεως ύψηλόν ενοιαφέρβν, 
γεραίρει άμα καί τήν συνδυαζομένην μεσαιωνικήν 
άκμήν τής χώρας, ύπερφερούσηο έπί τε έμπορέ 
καί θρησκευτική άναζυμώσει, καθ’ ήν διηύγασεν ό 
οπαδός τής Εΰαγγελικής πολιτείας καί εύεργέτης 
τής,πόλεως τών Θηβών δσιος ’Ιωάννης, οδ ή 
άνεγερθεϊσα έκκλησία ού μόνον συνδέει τήν με
σαιωνικήν αίγλην τών Θηβών μετά τής άκμής τού 
Χριστιανισμού, άλλά καί ίδιον σαπφείρειον παρόν 
άποτελεΤ, μέλλουσα νά δεχθή τούς πιστούς έν Μη- 
τροπολιτική Ιεροτελεστία, άνταέία τή Λαϊκή προ
σωνυμία «Βασιλικής ’Εκκλησίας» είς άνάμνησιν 
τής όποίας άφιερούται ή κατωτέρω έποποιϊακή 
είκών :

I
Μιά μέρα πού δέν τήν Εεχνώ, μιά έαρινή ’μέρα 

πού ήσαν πράσινα τά βουνά 
καί τά δένδρα έπλήρουν συχνά 
δλ’ άρώματα τόν άέρα,

Κλονίζομ’ άπό σεισμόν καί φεύγω σέ σταυροδρόμι 
σκεπτόμενος τάς καταστροφάς 
καί τών σπητιών τάς άνασκαφάς 
δι’ δσας στενάζω άκόμη.

Σκοτισμένος πλησιάζω ένα ’κκλησάκι μόνον 
Άγιάννης ήτ’ό θαυματουργός 
Θηβαίος μάρτυς καί λειτουργός 
τών μεταγενεστέρων χρόνων.

II
’Εδώ άντήχουν άλλοτε ύπό τάς πτέρυγάς του 
εύχαί καί ύμνοι εύσεδών στελλόμεν είς τό θειον 
κ’ είς τά εύρέα καί τερπνά ποτέ προαύλιά του 
εύθΰμως ’πανηγύριζον μετά τήν λειτουργίαν.
Άλλ ’ όμως τώρα φωνα’ι φρικταί πτηνών νυκτοβίων 
τήν άκραν του ταράττονσι πενθίμως ήρεμίαν.

m
Κ’ένώ τούτα σκεπτόμενος ίόλεπον πρός τήν θύραν 

άκού ’ώς Ενδόμυχον φωνήν
—ταΰτα μή άπόδος πρός κοινήν 

τύχην ή πρός έτέραν μοίραν.
IV

Ό τόπος οντος άλλοτε ήτο βαθμίς έδραία· 
όπόθεν ένθους ή ψυχή ύψοΰτο πρός τόν Πλάστην, 
άν τώρα είς έρείπια κατήντησε τυχαία 
είς βάρβαρον κ’ αίμοχσρή ύπέκυψε δυνάστην. 
Πλήν θά πληρώσωσιν αύτ’ αί δειναί δοκιμασίαι 
καί πάλιν τάς καρδίας σας χαράς καί εύθυμίας 
χαράσσουσαι είς πάντας νέαν όδόν μετανοίας. 
έΕής αί ύψηλαί βουλαί καί μέλλουσ’ εύλογίαι.

V
"ΕΕ χρόνια τώρα παρηγοριάς πέρασαν, δπότε 

ένα πρωί μέ χαράς παλμόν 
βλέπω νά λύνωσιτόν δεσμόν 

τού χρόνου, καί τό ’κκλησάκι τό μικρό άπό τότε 
Μητρόπολις λέγεται καί δόΕης σέμνωμα, πρός δέ 

Βασιλική ή Έκκλησία. 
όποια θεία όπτασία !

Όπόθεν ήδη άναπέμπονται ύμνοι καί ώδαί.
6η6«ι Ευκλείδης Λ. Βάγιαννης

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΠΤΩΧΗΣ

Σ&ν ήκουσε χριστούγεννα μιά πτωχή μητέρα 
πού είχε πέντε όρφανά παιδάκια άπό πατέρα 
άπό τά μάτια έτρεΕαν ποταμηδόν τά δάκρυα 
κι’ είπε «Χριστέ, συγχώραμε πού κλαίγω τέτοια 

[μέρα.
• Τά δάκρυα ,μοί έρχονται Χριστέ μου είς τά μάτια» 
«δταν γυρίζω καί θορώ τά δόλια τά παιδιά μου» 
«γυμνά καί άνυπόδυτα καί τρέμοντα ’π’τόκρύο!» 
"Αχ! πώς Χριστέ, νά μή πονεΐ ή δύστηνη καρ· 

[διά μου;

[φθόνο» 
αέγώ δέ κλαίγω ή πτωχή, συγχώραμε γψά τούτο» 
«γψατ’ έχω μέσα στήν καρδιά ένα μεγάλο πόνο!»

Λάρισσα
‘Αδαμάντιος Ν. Νικολαίδης

ΕΠΙΘΑΛΑΜΙΟΝ

’Απόψε στεφανώνομαι'—καρδιά βασανισμένη, 
τής πίκραις σου λησμόνησε χαΐ τά παληά σου πάθη 
καί ’μπρος σ’έκείνη πού μ’ έμέ ή τύχη χρυσοδένει 
σκόρπισε τ’ άγια μύρα σου άπ’ τ’άχραντά σου βάθη.

Ώ υπερκόσμιοι πόθοι μου κι’ όνείρατά μ’ ούράνια, 
καί σεϊς χρυσαϊς έλπίδες μου, διπλώστε τά φτερά σας 
κ’ έλάτε στεφανώσετε μέ τής τιμής στεφάνια 
τό πλάσμα τής άγάπης μου καί τή βασίλισσά σας.

Έρωτοτραγουδίστρα μου κι’ άναστενάχτρα λύρα, 
πού μούσανε παρηγοριά στών πόθων τήν πλημμύρα, 
τώρα τραγούδια ολόχαρα διαλάλα όλόγυρά μας 
καί σκόρπιζε τά μάγια σου στή νειόπλεχτη φωλιά μας.

Καί σύ νύφουλα όλόλευκη, παρθένα όνειρευμένη, 
που χρόνια τώρα ή δύστυχη καρδιά μου σέ προσμένει, 
έλα μέ τάφθαρτ’ άνθη σου στόλισε τήν έρμιά μου 
κ’έλα στόν θρόνο ν’άνεβής πού σοΰχω στην καρδιά 

[μου.
Άέηναι

Δημ. Κρ.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ

Ο B3ATMISTHS

^δού πρόχειρον οικονομικόν μηχάνημα, άφοΰ 
δέν στοιχίζει σχεδόν τίποτε, ούτε ώς πρώτη ύλη, 
ούτε ώς τέχνη, δι ’ ού ζωγράφος δύναται νά μουσ- 
χεύση διά λεπτής κσί ύγράς κόνεως τό σχεδίαμά 
του, ή οίκοδέσποινα ν’ άπολυμάνη τάς έλαχίστας 
τών κλινών κβί έπίπλων τής γωνίας τήβοηθείψ άν- 

τισηπτικοΰ ύγροΰ έλαφρώς έΕατμιζομένου, ό εύγε- 
νής ν’ άρωματίση τό δωμάτιόν του δι’άρώματος 
καταλήλλως διαχεομένου έν τή άτμοσφαίρψ κτλ.

Λάβετε δύο πέννας έκ πτεροΰ χηνός καί θέσατε 
αύτάς όριζοντίως καί καθέτως έντός τεμαχίου φελ
λού,άφοΰ άφαιρέσητε έκ τούτου τό τέταρτον μέρος, 
ώς δείκνυται έν τή άνωθι ήμετέρ? είκόνι καί ούτως 
ώστε τά δύο αύτών άκρα νά Εφάπτονται, έλαφρώς 
άλλήλων.

Θέσατε τότε τόν κάθετον σωλήνα τής πένας ίχζ 

V

τάς φιαλίδος, περιεχούσης τό άρωμα ή τό ύγρόν, 
δπερ θέλετε νά άτμίσητε, φυσήσατε έν τφ όριζον- 
τείφ σωλήνι, καί θά έχετε άμέσως Αρωματικόν νέ
φος, έκφεύγον έκ τού άλλου άκρου τοΰ σωλήνος 
άπαραλλάκτως ώς συμβαίνει είς τούς τελειοτέρους 
έΕατμιστάς.

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ

ΑΠΟ ΔΒΝΔΡΟΝ ΧΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΙΣ

’Εσχάτως έγένετο περίεργος δοκιμή) έν τίνι χαρπο- 
ποιείω περί τοΰ άπαιτουμένου χρόνου πρός μετατροπήν 
ενός δένδρου είς εφημερίδας.

Τή 7 καί 30 λεπτά τρεις έργάται έκοψαν τό όέν- 
δρον εις τεμάχια καί τα μετέ^ερον εις; τό εργοστάσιο». 
Είς τάς 9 καί 34 λ. τά τεμάχιά ταιϋτα μετεμορψώ- 
θησαν είς ζύμην καί κατεσκεύασαν χόάρτην. Είς τάς 
10 ακριβώς ήρχιτε νά έκτυποϋται τό· ψύλλον. "Ωστε 
είς διάστημα 2 ωρών καί 30 λεπτών εν δενδρον ούνα- 
ται νά μεταβληβή είς εφημερίδα.

ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΝ Τίϊ ΩΤΙ

’Ιατρικόν τι περιοδικόν αναφέρει τό έξης άξιοπε- 
ρίεργον;

«Κατά τό τελευταϊον ψβινόπωρον επταετές κορά- 
σιον, ή ’Αμαλία Λ...ουτινος ό πατήρ εργάζεται εις τό 
ξυλουργείου Bellegarde-Coupy (Aim έπαιζε μέ σπό
ρους πλατάνου, οδς εθετεν εν τώ ώτί αΰτοϋ. Μετά 
τινα χρόνον ήσβάνβη σφοδρούς πόνους και μετά πολ- 
λάς εξετάσεις κατωρθώθη νά έξακριβωθή, δτι ε’ς σπό
ρος τοΰ πλατάνου είχε βλαστησει. Ό ιατρός επιτη- 
δείως έξήγαγε τό ψυτόν καί ή κόρη έίθεραπεύθη.

ΤΟ ΑΦΛΕΚΤΟΝ SYAON

Είς τή*  ’Αμερικήν μεταχειρίζονται από τίνος ξόλον 
τι άφλεκτου πρός κατασκευήν τών μεγάλων 
οικοδομών και πλοίων, δπερ εχει τήν ιδιό
τητα νά μή καίεται.

Παρασκευάζεται δέ ώς έξης.
Θέτουσι τούς δοκούς διαδοχικώς εντός χώ

ρου κενού άέρος καί υπό την επήρειαν α
τμού. Οδτω δέ παρασκευαζόμενο» τό ξύλον, 
καί μάλιστα περιαλειφόμενου διά πετρε
λαίου, δέν φλέγεται. Τουναντίον καταβιβρώ- 
σκεται άνευ φλογών καί βαθμηδόν, δπερ 
διευκολύνει την άφιξιν των πυροσβεστών, 
έστω καί βραδέως. “Ηδη καταγίνονται νά 
εΰρωσιν τόν τρόπον τού άφλεκτου καί διά 
τά ύψάσματα.

*0 χρόνος καί ή γυνή οΰδένα πιστεύουσι.

Εξαγοράζοντας άχάριστον, έξζαγοράζετε το 

μίσος,

Μή καΐε τδν οίκόν σου, διά να καταστρέψης 

τους ποντικούς.

Τό άρτυμα καλλύνει τους ίχθεΐς.
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ΥΠΟ ΤΗΝ ΓΗΝ
ΕΝ ΤΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟ

Ό Κύριος· Έπί τέλους τί νά γίνη ; τώρα, 
οιέλθωμεν ήσύχως τρία τέταρτα 
δτου διέλθωμεν τό ToweJ, και

επιτρέψατε νά 
τής- ώρας, έως 
κατόπιν . . .

σιοη-

καλέ, διά τόσον

Ή Κυρία· ’Ακριβώς αύτά τά τρία τέταρτα 
τοΰ διαβόλου δέν ήθελον νά διέλθω μαζύ σας.

Ό Κύριος. Βεβαιωθείτε, Κυρία, είμαι τί
μιος καί εύγενής.

Ή Κυρία. Δεν πιστεύω νά μην εννοείτε, δτι 
ή θίσις μου είναι κρίσιμος.

'Ο Κύριος. Τί λέγετε ; 
ολίγον διάστημα ;

Ή Κυρία. Τρία τέταρτα είναι τρία έτη διά 
μίαν γυναίκα' μόνην.

Ό Κύριος. Τουναντίον δι’ ένα άνδρα περ
νούν τόσον ταχέως ΓΕπειτα. (Τήν στιγμήν ταύ
την ή Κυρία οργίζεται καί κινείται, δτε πίπτει 
έκ τών γονάτων της το βιβλίον. Ένφ δέ άμφό- 
τεροι κύπτουν νά τό λάβουν, συγκρούονται ά- 
κουσίως αί κεφαλαί των).

Ή Κυρία (εν θυμφ). Δέν σ«ξς είπα νά λά
βετε τόν κόπον νά τό λάβετε.

Ό Κύριος Καί πιστεύετε, δτι θά επιτρέψω 
ποτέ νά κύψετε μόνη σας ;

Ή Κυρία (έτι μάλλον έξοργιζομένη). Άφοϋ 
μέ ίδατε κύπτουσαν;

Ό Κύριος. Ή προθυμία μου προέτρεξέ τών 
οφθαλμών μου, Κυρία.

Ή Κυρία (χαμηλοφώνως). Μέ εκπλήσσει 
πολύ τό θάρρος του καί ή αυθάδεια του.

Ό Κύριος. Καί αυτή ή τυχαία σύμπτωσις 
σάς εξόργισε; Κυρία.

Ή Κυρία (στριφομένη). Άρκεΐ, Κύριε.... 
παύσατε τήν φλυαρίαν σας.

Ό Κύριος- Άλλά εΐσθε λοιπόν πραγματι
κός θυμωμένη εναντίον μου ;

Ή Κυρία- Βεβαιότατα.
Ό Κύριος. Τότε εΐσθε πολύ αυστηρά.
Ή Κυρία· Δέν σάς ενδιαφέρει τοΰτο. Άφή- 

σατί με ν ’ άναγνώσω.
Ό Κύριος. Καλώς...και δύναμαι νά μάθω 

τί βιβλίον είναι αύτό ·,
Ή Κυρία· Ή Φιλοσοφία τοΰ γάμου.
Ό Κύριος· Ά ! γνωρίζω, είναι βιβλίον εν

διαφέρον διά τάς έλευθρέας γυναίκας,’ είναι ή 
καταδίκη τών ύπανδρευμένων καί σωτήριον διά 
τούς διαφυγόντας τόν γάμον.

Ή Κυρία (μειδιάσασα άκουσίως). Ακριβώς, 
έδώκατε τήν καλειτέραν έξήγησιν.

Ό Κύριος (καθ’ έαυτόν). Καλόν σημεΐον, 
έμειδίασεν. (ΰψηλοφώνως) Αύτό τό βιβλίον γεννά 
υποψίας είς τούς ύπανδρευμένους.

Ή Κυρία. Φοβεΐσθε ίσως τον γάμον ;
Ό Κύριος. Έτσι καί έτσι.
Ή Κυρία. Τί εννοείτε έτσι κ’ έτσι;
Ό Κύριος. ’Επειδή δέν ένυμφεύθην ακόμη» 
ΒΦεύγω νά δώσω οριστικήν άπάντησιν.

( Ό Κύριος 

Πρόσωπα | Ή Κυρία
( *Ο  'Επιθεωρητής

SKHNH ΠΡΩΤΗ

Ή σκηνή παριστά διαμέρισμα άμάζης
ροδρόμου πρώτης θέσεως. Νέα τις έχει ήδη έγκα- 
τασταθή έν αύτφ καί άναγινώσκει τήν «Φυσιο
λογίαν τοϋ γάμου» τοϋ Balzac, κρατούσα κυ- 
νάριον έπί τών γονάτων της. Κρούεται δέ μετ’ 
ολίγον ό κώδων τής άναχωρήσεως τοϋ τραίνου, 
δτε αίφνηδίως ανοίγεται ή θυρίς και κύριός τις 
καλοενοεδυμένος καί νέας ήλικίας, ανέρχεται τήν 
βαθμίδα.

Ή Κυρία (κωλύουσα τήν είσοδον). Κύριε, 
παρακαλώ, κάμνετε λάθος, είναι τό διαμέρισμα 
τών Κυριών, (δ κύων της ταύτοχρόνως γαυγίζει 
μετά θορύβου).

Ό Κύριος. Συγγνώμην, κυρία, άλλά........
Ή Κυρία· Τί άλλά, απαγορεύεται, κύριε. 
Ό Κύριος· Υπάρχουν δμως καί εξαιρέσεις, 

Κυρία, δταν κινήται τό τραΐνον. “Επειτα θέλετε 
' νά πέσω νά σκοτωθώ; (Τό τραΐνον αναχωρεί).

Ή Κυρία- Σκοτωθείτε, Κύριε, τί μ’ ένδια. 
φέρει εμέ, αν κάμνετε σεις λάθη ·, άρκεΐ νά μην 
είσέλθετε εδώ. Εΐμαι έν τφ δικαιώματί μου.

Ό Κύριος. Κυρία, μην επιμ.ένετε, σάς πα
ρακαλώ, είς τούςτύπους, εις τοιαύτην κρίσιμον 
περίστασιν.

Ή Κυρία. ’Αδύνατον, Κύριε, εξέλθετε.
Ό Κύριος. Άλλά τότε, Κυρία, θά κάμω 

χρήσιν τής βίας, δέν σάς ακούω ! (Καί κλείων 
τήν θύραν άποτόμως εισέρχεται καί κάθηται απέ
ναντι της).

Ή Κυρία· (έν θυμφ). Τότε θάκρούσω τόν 
κώδωνα τοΰ κινδύνου καί θά ίδήτε.

Ό Κύριος (σταματών αυτήν). Περιττόν, 
Κυρία, διότκ τό τραΐνον εύρίσκεται έντός τής 
υπογείου στοάς και δέν δύναται νά σταματήση.

Ή Κυρία. Μά τότε είναι αγένεια, αυθά
δεια έκ μέρους σας καί ...

Ό Κύριος. Σάς όρκίζομαι, δέν τό έκαμα 
επί σκοπφ. Έφθασα αργά καί είσήλθον δπου 
ήδυνήθην, διά νά μή μείνω έξω. .

Ή Κυρία. Έπρεπε νά ΐδητε, δτι ήτο τών 
Κυριών διαμέρισμα.

Ό Κύριος. Δέν υπήρχε καιρός, Κυρία.Δέν 
πειράζει. Συγγνώμην.

Ή Κυρία. Τί; είσαι ασυγχώρητος! _,

νά

f ω-

Ή Κυρία. Ό ! φαίνεσθε, δτι εΐσθε πρωτό
τυπος πολύ, Κύριε, είς δλα σας. -

Ό Κύριος· Καί σείς αξιολάτρευτος!
Ή Κυρία (έν θυμφ) Δέν σάς επιτρέπω τοι- 

αύτας έλευθεροστομίας.
Ό Κύριος· Τότε, πώς θέλετε ταχέως 

διέλθωμεν τά τρία τέταρτα; ·
Ή Κυρία· Έγώ θ' άναγινώσκω.
Ό Κύριος. Καί έγώ τότε τί νά κάμω ;
Ή Κυρία. Είναι λογαριασμός σας.
Ό Κύριος· Τότε έγώ θά θαυμ άζω τήν 

ραίαν άναγνώστριαν, ήτις ΐσταται έναντι μου.
Ή Κυρία (μετά μικρόν). Χειρότερα 1
Ό Κύριος. Τότε, επιτρέψατε μοι,νά σάς 

ομιλώ, θά σάς εΐπω τόσα πράγματα, δπου θά 
γελάσητε καί θά κάμητε διάθεσιν καί θά είμαι 
εύχαριστημένος νά βλέπω τούς ωραίους σας . . .

Ή Κυρία. Μά Κύριε, μήπως είσθε ηθοποιός; 
αρχίσατε πάλιν τά ίδια.

Ό Κύριος. Όχι, άλλά νομίζω, δτι ή κα- 
λειτέρα έκό'ούλευσις, ήν δύναμαι να σάς παρά
σχω κατ ’ αύτήν τήν ώραν . . .

Ή Κυρία (καθ’έαυτήν). Έν τούτοις φαί
νεται έχει καλούς τρόπους.

Ό Κύριος (καθ’ εαυτόν). Έπί τέλους θά 
κατευνάση τόν θυμόν της. ( Ύψηλοφώνως). Έν 
τούτοις δέν άρνοΰμαι, δτι μολονότι σείς καί ό 
κύων σας τόσον ολίγον άκαδημαϊκώο καί άπαν- 
θρώπως μέ ύπεοέχθητε, έν τούτοις. . .

Ή Κυρία. “Ω; Κύριε, αφήσατε πλέον αυ
τά (έξάγουσα τό ώρολόγιόν της), έν τέταρτόν 
έπέρασεν, έχομεν άκόμη ήμίσειαν ώραν.

Ό Κύριος, θά περάση μοιραίως καί αύτη. 
Ακούσατε Κυρία, έχετε, έν τούτοις, λέγω, κα
λήν καρδίαν. Άλλά, συλλογισθεΐτε, έάν σάς 
ήκουον καί έξηρχόμην τοΰ διαμερίσματος σας, 
θά έπιπτον ίσως έξω, θά συνετριβόμην ΰπότούς 
τροχούς τοϋ σιδηροδρόμου, θά μέ έκλαιον οί 
συγγενείς καί φίλοι. ’Εγώ τόσον νέος έτι....

Ή Κυρία- Αλήθεια, σκληρόν!
Ό Κύριος (καθ’ εαυτόν). Τρίτον καλόν 

σημεΐον καί τούτο (μεγαλοφώνως). Καί φαντα- 
σθήτε σεΐς, ή αιτία!

Ή Κυρία. Παύσατε αύτήν τήν ομιλίαν, 
Κύριε.

Ό Κύριος. Καί δταν θά άνεγινώσκετε είς 
τάς εφημερίδας τό τραγικόν μου τέλος, θά 
έκλαίετε ! Άχ ! διατί νά μή σάς άκούσω; τότε 
τούλάχιστον άποθαμ-ένον, θά μέ ήγαπάτε, ένφ 
τώρα, θά μέ μισήσετε, θά μέ λησμονήσητε.

Ή Κυρία. Αύται είναι αί ώραΐαι όμιλίαι, 
δπου είπατε, δτι θά μοΰ έλέγετε, διά νά γε
λάσω καί κάμω καλήν διάθεσιν ;

Ό Κύριος. Όχι, Κυρία, όμ.ιλώ σοβαρώς, 
δεν αστειεύομαι, διότι ή συνάντησις αύτη μοί 
είναι λίαν δυσάρεστος.....πολύ επαγωγός κάί τό 
πάθος μέ αναγκάζει....

Ή Κυρία· (μ.ετ’ εκπλήξεως). Μά> Κύριε, 
τί λέγετε ;

Ό Κύριος. Ναι, μέ φέρετε είς θεσιν νά 
ριφθώ άπό τό παράθυρον.

Η Κυρία (σπεύδουσα καί συγκρατοϋσα αύ- 
τόν). Δι’ ελεος, μή........μή........ Κύριε.

Ό Κύριος. (Καθήμενος μετ’ άνακουφί- 
σεως). *Ώ  ! πόσον αί χεΐρες σας μέ άνεκούφι- 
σαν ’. (σφιγγών τήν χεΐρα της). Εύχαριστώ, ευ
χαριστώ, Κυρία, πόσον καλόν μοί έκάματε I 
έάν έγνωρίζατε 1

Ή Κυρία (καθ’έαυτήν). Τί νά κάμω; Άς 
τόν περιποιηθώ ολίγον, μή τυχόν καί κάμη καμ- 
μίαν τρέλλαν.

Ό Κύριος. Εΐσθε τόσον γλυκεΐα,,Κυρίαμου.
Ή Κυρία .(άποσύρουσα τήν )χεΐρα τής). 

Ήδη αφήσατε με, Κύριε.
Ό Κύριος. Δέν είναι κακόν.
Ή Κυρία. Εΐχον δίκαιον νά φοβούμαι.
Ό Κύριος. Άλλά, άφοϋ άπαξ κατεδέ- 

χθητε νά μέ έμποδίσητε I
Ή Κυρία. Νά σάς εμποδίσω, ναί, άλλά 

όχι καί νά σάς άφήσω νά μοΰ κρατήτε τήν 
χεΐρα. , . ' '

Ό Κύριος; Άλλά τοΰτο είναι συνέπεια 
τοϋ πρώτου, Κυρία.

Ή Κυρία- Όχι, Κύριε, δέν περιλαμβά
νεται.

Ό Κύριος. Θέλετε λοιπόν νά μοΰ έλθη 
πάλιν το αιμα εις τήν κεφαλήν καί νά έπα- 
ναλάβω....

Ή Κυρία. Άλλά τότε θέλετε νά ώφελη- 
θήτε τής στενοχώρου θέσεως, είς ήν εύρίσκομαι.

Ό Κύριος· Ώ ! πόσον εΐσθε ώραΐα, δταν 
μοΰ όμιλήτε ούτω I

Ή Κυρία. Πάλιν αρχίζετε τήν ίδιαν νότα;
Ό Κύριος. Ή γλώσσα αύτη, οί οφθαλμοί 

σας, Κυρία, τά χείλη σας, μέ κάμνουν νά σάς 
ειπω, δτι σάς αγαπώ !

Ή Κυρία. Ά 1 Κύριε I ποΰ έφθώσαμεν, τί 
είπατε !

Ό Κύριος (μετά πάθους). Ή ζωή σας 
Κυρία, ένούται μετά τής ίδικής μου καί...

'Η Κυρία. Θεέ μου ! τί άνθρωπος!
Ό Κύριος. Έάν σάς ήρώτων, εΐσθε εύχα- 

ριστημένη νά γίνετε σύζυγός μου ;
Ή Κυρία. Άλλά, Κύριε, τί θέλετε νά σάς 

ειπω αυτήν τήν στιγμήν ;
Ό Κύριος. Ή άπάντησις είναι εύκολω- 

τάτη. Σάς είμαι συμπαθής ί αντιπαθής;
Ή Κυρία. Άλλά, Κύριε, παύ«α:τε.
Ό Κύριος. Πόσον θέλετε νά σάς πιαρακαλώ;
Ή Κυρία (μετά χαμηλής φωνής).. Πώς δύ

ναμαι νά σάς εΐπω, δτι οέν εΐσθε αντιπαθητικός;
Ό Κύριος. (Πλησιάζων αύτήν χαρούμενος 

καί άσπαζόμενος). *Ω  πόσον καί σεΐς εΐσθε συμ*  
παθής καί πιστεύσατε, οτι...5
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Ή Κυρία (έν απορία). ’Ιδού, οιατι δέν ήθε- 
λον να σάς απαντήσω.’ Βλέπετε, ποΰ φθάνουν αι 
απροσδόκητοι αύται περιστάσεις;

Ό Κύριος- Και δέν.εύχαριστεΐσθε ν’ άγα- 
πάσθε τόσον;

Ή Κυρία (εγειρόμενη). Κύριε, εισθε ανυ
πόφορος.

Ό Κύριος- Το γνωρίζω, Κυρία, άλλα κα- 
θήσατε, παρακαλώ, θά κουρασθήτε.

Ή Κυρία- Μην ενδιαφέρεσΟε περί εμού.
Ό Κύριος- Πόσον είσθε κακή !
Ή Κυρία. Σείς είσθε κακός, δπου δέν μ’ 

άφίνετε ήσυχου.
Ό Κύριος. Τότε καθήσατε καί σας υπό

σχομαι νά είμαι καλός.
'Η Κυρία, (καθημίνη) Νά ίδωμεν, εάν θά 

τηρήσητε τόν λόγον σας.
Ό Κύριος- Εισθε ύπανδρευμένη;
Ή Κυρία- Όχι, είμαι χήρα.
Ό Κύριος (περιχαρής). Έχω αδυναμίαν 

μεγάλην πρός τάς χήρας.
Ή Κυρία Χαίρω πολύ.
'Ο Κύριος. Τό ύπέθετον, οτι εισθε χήρα.
Ή Κυρία. Καί πώς τό ΰπεθέσατε;
Ό Κύριος. Έκ τοϋ άέρος, τόν όποιον έχε

τε καί τών σοβαρών αισθημάτων σας, άτινα δια
τηρείτε τοσοΰτον σεβαστά. ”Ω, εάν έγνωρίζατε, 
τί συμπάθειαν τρέφω πρός τάς ωραίας χήρας. 
Ευχαριστούμαι διά τήν στενοχώριαν των καί μοί 
αρέσει νά τάς θαυμάζω. Αλήθεια, δέν σκοπεύε
τε νά ύπανδρευθήτε εκ νέου;

Ή Κυρία. Τό θέλω, άλλα είναι δύσκολον 
νά εύρη τις!... .

Ό Κύριος. Αρκεί, ήννόησα. Δέν είναι 
δμως δύσκολον, δπως νομίζετε. Καί πώς σάς 
φαίνομαι εγώ, πώς μέ ευρίσκετε ;

Ή Κυρία. Εεύρω εγώ ; είναι μία έρώτησις 
αυτή.

Ό Κύριος. ’Απαντήσατε, παρακαλώ, ’Αγ
γλιστί, άνευ προοιμίων.

Ή Κυρία. Τότε ιδού, διότι θέλω νά είμαι 
πάντοτε ειλικρινής. Σας ευρίσκω καλόν, ... μοί 
άρέσκετε.

Ό Κύριος (άσπαζόμενος έκ δευτέρου). Ώ, 
σάς ευχαριστώ, έγνώριζον, δτι έχετε καί καλήν 
καρδία-ν.

Ή Κυρία- Μά, τί κάμνετε; ’Αμέσως προ
βαίνετε. . . .

Ό Κύριος. "Ωφειλον νά σάς ευχαριστήσω, 
λοιπόν εξακολουθείτε.

Ή Κυρία-- ..λοιπόν, είπα, σάς ευρίσκω κα
λόν,- άλλα δέν δύναμαι άκόμη νά σάς δώσω ορι
στικήν άπάντησιν, διότι οί γονείς μου θέλουν 
να μέ ύπανδρεύσουν μετά τίνος έξαίέλφου μου, 
τδν όποιον εγώ αντιπαθώ πολύ.

Ό Κύριος. Είναι τόσον άντιπαθής;
Ή Κυρία. Ναι καί έν τούτοις άκόμη δέν

τδν έχω ίοει.
Ό Κύριος. Πώς γίνεται τούτο ; τότε θά 

είναι κακόν υποκείμενον, γέρων, άσθενής !
Ή Κυρία- Τίποτε άπ’ αύτά. Τουναντίον 

είναι νέος καί έχε; καλήν διαγωγήν καί άρίστην 
ύγιείαν.

'Ο Κύριος. Τότε θά παρετηρήσατε, δτι δέν 
δέν σάς άγαπά.

Ή Κυρία. Τουναντίον, μέχρι τρελλας.
Ό Κύριος.- Καί σάς άγαπά, χωρίς νά σάς 

ιοη ;
Ή Κυρία. Αύτός μέ είδε, μάλιστα έμαθον, 

δτι αέ παρακολουθεί παντού καί έχει τήν έπιτη- 
δειότητα ·ν ’ αποφεύγη νά τόν γνωρίσω.

Ό Κύριος. Καί τότε οιατί δέν τόν θέλετε ;
Ή Κυρία- Διότι έχει όνομα άποτρόπαιον, 

τερατώδες, δπερ προξενεί φρίκην. ’Ονομάζεται 
Σαούλ.

Ό Κύριος.ΤΩ, τί όνομα, τής παλαιάς Δια
θήκης. (Παρατηρών προς τά έξω) Κυρία, έξερχό- 
μεθα από τό Τούνελ-

Ή Κυρία. Ά I έπί τέλους άναπνέομεν.Καί 
οΰτω ώς βλέπετε, διά ν’ αποφεύγω τάς διαρκείς 
καταδιώξεις του, άναγκάζομαι κάποτε νά τα- 
ξειδεύω μόνη.

Ό Κύριος- Ναί, και οίίτω τφ έδώκατε τήν 
αξιόλογου ευκαιρίαν, νά σάς σύντροφεύση έπί 
τρία τέταρτα τής ώρας καί μάλιστα ύπογείως.

Ή Κυρία, (μετά μεγάλης εκπλήξεως καί 
ταραχής) Τί ; μήπως είσθε αύτός ;

Ό Κύριος, (άσπαζόμενος τήν χεΐρα της) 
Ναί, αγαπητή μου ’Ελένη, έγώ είμαι ό Σαούλ, 
οστις έπεχείρησα άπροσδοκήτως νά μέ άγαπήσης, 
χωρίς νά έννοήσης, δτι είμαι ό φέρων τό άπο- 
τρόπαιόν σοι όνομα.

Ή Κυρία, (έγειρομένη μετά θυμοΰ).’Αλλά 
είναι άποτρόπαιον τούτο, άνάξιον εις ανδρα έν
τιμον, απάτη....

Ό Κύριος. Δέν είχα άλλο μέσον καί όπως 
είσήλθεν έδώ οιά τής βίας, έπρεπε νά μετα- 
χειρισθώ τά πάντα διά νά άνταγαπηθώ, τό πά
θος μου........

Ή Κυρία, (διαμαρτυρομένη, τφ δίοει ράπι
σμα διά τής χειρός). ’Ιδού λοιπόν, τί σοϋ αρμόζει 
άπατεών. ( Ένφ αυτή οδύρεται καί φωνάζει καί 
κλαίει, ό Σαούλ τήν λαμβάνει άπδ τού λαιμού, 
τής κλείει τό οτόμα διά τής έτέρας χβερος καί 
τήν άσπάζεται έπανειλημμένως).

Ό Κύριος. ’Ιδού, νά, θέλεις οέν θέλεις, θά 
μαγαπήσης.

Ή Κυρία. Άπατεών, μασκαρά, κακούργε, 
άφησε με ! ( Έν ταύτφ δέ διά τής άριστεράς χει
ρός της συλλαμβάνει τδ κομβίον τοΰ ηλεκτρικού 
κώδωνος τοΰ κινδύνου καί αυθωρεί . τδ τραΐνον 
σταματά).

*0 Κύριος. Άθλια! τί έκαμες; τώρα θά 
μάς φέρουν εις τάς φυλακάς.

Ή Κυρία· (τεταραγμένη καί έν συγχύσει). 
Δέν τό ήθελον, σύπταίεις.

ΣΚΗΝΗ Β'-
(Φθάνει έσπευσμένω; δ επιθεωρητής μετά δύο 

υπαλλήλων).
Ό ’Επιθεωρητής-, Κύριοι, τί τρέχει; τί 

συμβαίνει ;
Ό Κύριος- Απολύτως τίποτε, άπροσδοκή— 

τως καί κατά λάθος έπιάσαμεν τδ κομβίον, χω
ρίς νά γνωρίζωμεν τάς συνέπειας.

Ό Επιθεωρητής- Αλλά σεις, τί ζητείτε 
έδώ, τό διαμέρισμα αύτό είναι διά τάς Κυρίας.

Ό Κύριος. Ή Κυρία είναι σύζυγός μου καϊ 
άφοΰ δέν ητο άλλη.

Ό ’Επιθεωρητής. Είναι αληθές, Κυρία;
Ή Κυρία- (μετά πείσματος καί πάθους πα

ρατηρούσα τόν σύντροφόν της). Ναί, μάλιστα, 
Κύριοι, είναι σύζυγός μου.

( Ό έπιθεωρητής απέρχεται δυσαρεστημένος, 
κινών τήν κεφαλήν).

Ή Κυρία (ριπτομένη εις τάς άγκάλας τοΰ 
Σαούλ). Άφοΰ ητο τύχη σου νά μέ πάρης, είμαι 
ιδική σου !

Έκ τον ’Ιταλικού.
Ροΰς.

Ο ΕΠΑΙΤΗΣ

2έ μια γωνία έκάθητο 
μέ τδ κεφάλι κάτω 
«να γερόντων πτωχόν 
καϊ κατακυρτωμένον 
καϊ άπλωνε τδ .Χέρι του 
στον κάθε διαβάτη 
καϊ έλεγε -ελεήσατε- 
«εμε τον ζαρωμένον-.

Ό τάλα; πάντα 'φώναζε 
«Ρίψατε καϊ σ’ εμένα· 
«τδν οβολόν σας χρστιανοϊ» 
«γιατί κ’ έγώ δέν ίχω· 
«ούτε ψωμάκ’ ό δύστυχος, 
■νά φάγω ποΰ πεινάω· 
«ούτε φωτιά να ζεσταθώ» 
«ποΰ μέσ’ τά ψύχη τρέχω·.

Πολλοί διαβάται πέρασαν 
απδ μπροστά τοΰ γέρου 
χωρίς κανένας άπ’ αύτδν 
τδ χέρι του ν’ άπλώση 
και εις αύτδν τδν δυστυχή 
τον επαιτοΰντα γέρω 
ελεημοσύνης δώρημα 
έν όθολδν νά δώση.

Λάρισσα

Έδράδιασε κι’ έπέστρεψε 
ό δόλιος εις τδ σπήτι 
χωρίς νά ί’χ’ έλα λεπτό 
λίγω ψωμί να πάρη 
καϊ νυστικδς κοιμήθηκε 
κ’ απέθαν’ απ’ το κρύο 
πρός Δόξαν όλων τών θνητών 
στ’ άχύρινο κλινάρι!

‘Αδαμάντιος Ν. Νικολαΐδης

Π ΑΡΑ ΠΟΝΟ

Κατάλαδες, αγάπη μου 
§ταν μαζύ μέ τάλλα 
σοΰμάθαιν’ή δασκάλα 
τδ ρήμα «αγαπώ», 
Πώς τόϋτο μια ημέρα 
θά πάρη τή· καρδιά σου 
θά κόψη τά φτερά σου 
καί ’μένα τδ φτωχό ;

Πέρασαν χρόνοι' καί προχθές 
στ’ ’Αρσάκειου τή σάλα 
σ’ έξέταζ’ ή δασκάλα 
στδ ρήμα τό γλυκό.

Μου είπαν πώς κοκκίνησες 
καί πιάσθηκ’ ή μιλιά σου, 
γιατ’ είχες στή καρδιά σου 
τδ κρίμα τδ φριχτό.

Καί όμως συγκρατήθηκες 
σ’ όλο τδ κόσμο τώπες 
καί μοναχα δέν τωπες 
σε μένα τδ φτωχό.

Πειραιευ;
Αημοσθ. Ήλ. ΜανΟ'ΰσος

ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ

— Κατερίνη, λεγει ή κυρία Δ.,...είς τήν θαλαμη
πόλον της, τδ ώρολόγιον έσταμάτησε. Πήγαινε νά ίδής 
εις τδν κήπον,ε’ις τδ ήλιακδν ώρολόγιον, τί ώρα είναι.

Ή υπηρέτρια πηγαίνει καί μετ’ ολίγον επιστρέφει 
φέρουσα και τδ ήλιακδν ώρολόγιον.

—Κυρία, τή λέγει, σάς το εφερα έδώ να ίδήτε μόνη 
σας, διότι δέν καταλαβαίνω απο τέτοια ώρολόγια.

Υπάρχει στιγμή, καθ’ ήν είναι πολύ δυσάρεστου ν' 
άποχωρίζη τις ανδρόγυνα, ελεγέ τις πρδς φίλον του.

_  Πότε ; έρωτά ούτος.
— "Οταν διαπληκτίζονται.

— Λέγουν, δτι είναι επικίνδυνον νά πηγαίνη τις μέ 
ποδήλατον,ελεγέ τις έν συναναστροφή.

— Έχετε λάθος, τφ άπαντα εις ποδηλατιστής, 
όταν τρέχει τις δέν είναι’κίνδυνος, άλλ’ 8ταν πίπτει.

— Έρωτα τις Κυρίαν, τί ηλικίαν δύναται νά εχη 
μια φίλη της.

— ’Ακριβώς δέν γνωρίζω, άπήντησεν αδτη, άλλα 
νομίζω, ότι έχει την ηλικίαν μου, η μάλλον έγώ εχω 
τήν ίδικήν της, δέν ένθυμοΰμαι έπακριβώς.

— Διατί δέν μοϋ έγραφες εις Παρισίους, έρωτά ή
Κυρία Μ.... :τήν φίλην της ΈΧ....

— Διότι είχα λησμονήσει τήν διεύθυνσίν σας.
— "Επρεπε νά μοΰ γράψης,να σου τήν στειλω.

Έν τώ χορφ τοϋ Κυρίου Δ.... Κυρία τις έζήτει 
τδν Κύριον U...· 8ν δεν έγνώριζεν έξ δψεως.

— Ιδού, παρατηρήσατε εις τήν αίθουσαν, τή λέ
γει ή οικοδέσποινα, είναι νέος μέ ξανθόν μύστακα καί 
δέν φέρει ούδέν παρασημον.

— "Α, δέν φέρει αΰτδς παράσημου ; τότε ευκόλως 
θα τον εΰρω.

Γέρων τις φιλάργυρος συνωμίλει εσπέραν τιινά μετά 
τοϋ άνεψιοϋ του, όστις ειχεν έλθει να τδν έπιισκεφθή, 
δτε αίφνης τώ λέγει:

— Συγγνώμην, νά σβύσω τδ ένα κυρίον, διότι το 
άλλο αρκεί·. Φυσά δέ καί τδ σβύνει, δτε δεά μιάς 
εγένετο σκότος.

Τδ άλλο ήτο άντανάκλασις τοΰ πρώτου έν τφ κα- 
τόπτρφ. ·
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ΦβτόθΑχβ τδ όπαταλώρβνον χρΑρα 
ϋας δεξ»α καί άρκϊΐερα έπι ραταίω 
καί j'pndiyi'floindaxe αντδ έπω^ε- 
λ&ς, αν θέλετε νά μ»χ ρετανοήΟητε 
§£>αδντβρον, προρηθβυόρβνοί ρετο- 
χ&ς καί ομολογίας έκ τοΰ τμαπεζιτι- 
κοϋ οϊκον Ε. Μελίδη, διά μηνιαίων 
δόόεων.

Κατιδόντες τήν -σπουδαιότητά καί ωφελιμότητα 
τής προμήθειας ούτω τοιούτων άΕιών, άνελάβομεν, 
συμβληθέντες μετά τοΰ κ. Ε. Μελίδη, τήν γενικήν 
άντιπροσωπείαν τήί τοποθετήσεων μετοχών καί 
δμολογιών δά μηνιαίων δόσεων, έν τψ Εσωτερι
κά καί Έίωτερικώ, άποκλειστικώς διά τούς ήυετέ- 
ροικ συνδρομητάς μέ έπωφελεστάτους δρουσ. Ητοι: 

Πβς όννδρομητής μας δύναται δι’ ήμών νά 
προμηθευθή έπί πιστώσει τάς άκολούθουί άσςιαλε- 
στάταε λαχειοφόρους καί τοκοφόρουε ομολογία·:

Τ. Λαχειοψόρον δμολογίαν τής ’Ββν. Τραπέζης 
τΛς 'Ελλάδος μέ φ κληρώσεις κατ' ίτοε πρός 4ο 
δραχ.κατά μήνα.2. Λαχειοφόρον δμολογίαν τήε Κτηματικής 
τραηέζης τής Αέγύπτον μέ u κληρώσειε κατ' 
έτος, πράε 3ο δραχ. κατά μήνα

3. 'Ομολογίαν sionp. ’ΑνατολικϋςΡωμνλίας, 
μέ 6 κληρώσειε κατ'έτος, πρδς ιάδρ.κατά μήνα.

Λαχειοψόρον δμολογίαν τήε «άλεως Παρι- 
dio»v, μέ·4 κληρώσειε,· πρδε ηο δρ. κατά μήνα.

5. Λαχειοφόρον δμολογίαν Κτηματικής Τρα- 
πέζης τής Γαλλίας μέ 6 κληρώσειε, πρδε 40 
δραχ. κατά μήνα.

6. Λαχειοφόρον δμολογίαν τήε πόλεως Βρυξελ
λών, μέ 6 κληρώσειε πρδε to δρ κατά μήνα.

7. "Ομολογίαν Δΐώρυγος Παναμβ μέ 6 κληρώ- 
σειε πρός ίο δρ. κατά μήνα.

8. Συμβόλαια μικτά. Δύναται τιε ν' άγοράση 
ταύτοχρόνωε μέ μηνιαίας δόσειε δμολογίαε λα- 
χειοφόρουε, ήτοι:

’/ε τής πόλεως Παρισίων 1894—9^·
Εν πόλεωε Ιίαρισίων 4 8τι.

'/5 Κτημ. Τραπέίης Γάλλισε 1885.
Μίαν πόλεωε ΒρύΣελλών ι886.
Μίαν Διώρυγοε Παναμά καί * 
Μίαν Κτημ, Τραπέίης Αίγύπτου ι886.
Πληρώνοντεε διά πρώτην δόσιν δραχ. ιζο, διά 

δέ τ<άς έπομέναε, άνά δραχ. 8ο.
Άπασαι αί δμολοτίαι αύται είσίν ήγγυημέναι 

παρά τών οικείων Κυβερνήσεων καί κατατίθενται 
άμα τή καταβολή τήε πρώτης δόσεωε είε τήν,Τρά- 
πέ£αν, έπ’ δνόματι τοΰ άγοραστού, δστιε χαίρει 
άμέσως δικαίωμα έπί τοΰ τόκου καί τών τυχών.

Όδηγίαι καί σχετικόν βιβλιάριου άποστέλλονται 
ύφ’ ήμών παντί τψ αίτούντι.

Πβς δέ άγοραάτης δμολογίαε, λαμβάνει είε 
τήνίήμίσειαν τιμήν τήν Φύσιν, ώε καί τό νέον Περι
οδικόν τών «Κληρώσεων».

Οί βουλόμενοι δύνανται ν’ άποτείνονται πρόε 
ήμδε ή κατ’ εύθεΐαν πρδε τδ γραφεΤον τοΰ κ.,Μελί
δη, άρκεί νά ποιώνται μνείαν τήε Φύσεωε.Ή ώΐίνβντσις trfc Φΰσιως

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ! ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Αριθμητικόν πρόβλημα
Τί διαφορά ύπάρχει μεταίν των γινομένων 

τοΰ πολλαπλασιασμού δύο πενταλίπτων έπί δύο 
πεντάλεπτων καί δέκα λεπτών έπί δέκα λεπτών;

•425. Έρώτη«ις
Πόθεν κατάγεται ή μέταέα;

-46. Ιστορικόν πρόβλημα
Ποϊον είναι τδ μεγαλήτερον έντομον τήε δη

μιούργησε;

■&Ύ. Μαθηματικόν πρόβλημα
Κατά ποιαν έποχήν θά λήδη ίν χιλιεκατομμύ- 

ριον έίηκοστών λεπτών τήε ώραε άπδ τήε ένάρ- 
δεως τήε χριστιανικήε χρονολογίαε.

Φρίκ

ΛΎΣΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ
12ον ΤΕΥΧΟΥΣ

35· Αϊνιγμ». = "Ομηρος-μηρός-όρος.
"Ελυσαν αΰτό δ χ. Δημ. Περίδης έχ Σύρου, ό χ. 

Πέτρος Διονυσίου έχ Γιατρών, δ χ. Γ. Δςληχατερίνης 
έχ Σύρου χαί ή Δίς Ελένη Μαυρίχου έχ Καλλιπόλιως.36. Αίνιγμα. =θράκη-ρίχη-ρακή.

Έλυσαν αΰτο ό ^ι,.Δ. ΓΠρίδης έχ Σύρου, ό χ. 
Ιπποκράτης Γ. ΙΤυϋώτης έχ Γαργαλιάνοίν, ή χ. Μα- 

^ιάνθη Δούκα έξ Αθηνών χαί ή Δις Ελένη Μαυρίχα 
εχ Καλλιπόλεως·37- Πρόβλημα. = 'Εχει γρ. <0,000·

Έλυσαν αυτό' δ χ. Σπ. Μανωλαχόπουλος έχ Ναυ
πλίου χαί ό χ. Πέτρος Σαραντάρης έκ Κων)τό)εως.

-— «■ ·»αρι> ι-------------

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ “ΦΥΣΕΩΣ,,

Δ. Η. Μ. Πειραιά. Επιστολή μετά περιεχομέ
νων έλήφθη. Έχει.καλώς.—-I. Γ. Π, Γ α ρ γ α λ ι ά· 
νους. Λύσεις αινιγμάτων έλήφθησα». Έχει καλώς, 
άλλά δέον νά διατελήτε συνδρομητής του, περιοδικού 
μας.—Κ. Ψ. Barrage. Δελτάριον καί συνδρομή ψύλ
λου έλήφθησαν, εΰχαριστοΰμεν πολύ- Κ. Ζ. Barrage. 
Συνδρομή «ας έλήφθη, ευχαριστοΰμεν πολύ-—Ή. Σ. 
Πάτρας. Δεν πταίομεν ημείς. Έν τούτοις σάς άπο- 
στέλλομεν ίχ νέου έλλείποντας αριθμούς.—Άν. Κ- X. 
Σ ΰ ρ ο ν. ’Επιστολή χαί πονημάτων έλήφθη. "Εχει 
καλώς. Δύο τόμοι στέλλονται με ταχυδρόμον.—-Α. Ρ. 
Ροζιόρι. 'Επιστολή έλήφθη. Άπαντα φύλλα άπε- 
στάλησαν ύξ*(»  ταχυδρομικώς. — Δ· X. Κάιρο ν. 
Δελτάριον έλήφθη. Ταχυδρομικώς σας άποστέλλομεν 
φύλλα καί 'Ολυμπιακόν τεύχος. 'Γόμοι επίσης εστάλη- 
σαν. Ειχομεν λησμονήσει ένεκεν ασχολιών.—Ν. Μ· 
Genilsehesk. Δελτάριον «ας έλήφθη, συνδρομητής ένε- 
γράφη, σας ευχαριστοΰμεν πολύ Ταχυδρομικώς γρά- 
φομεν.—Ί Π. Πόρτ-Σαίτ. 'Επιστολή έλήφθη. 
’Αγγελία ετέθη. Ταχυδρομικώς γράφομεν καί άναμέ- 
νομεν νεωτέραν σας.—Χ· Ο· Κ ά ί ρ ο ν. Έγράψα- 
μεν χαί πάλιν χαί άπεστείλαμεν δέοντα.

->· Έν Άθήναις έκ τσΟ Τυπογραφείου τών Καταστημάτων "Ανίστη Κωνσταντινίθου


