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Παρακαλουντα: όσοι δέν άπεστειλαν 
ίττήμίν τήν συνδρομήν των, ευαρεστού
μενοι, να μάς άποστείλωσι ταύτην διά 
ταχ,. έπιταγής, τραπεζογραμματίων ή 
καί γραμματοσήμων, πρός αποφυγήν 
έκάστοτε ενοχλητικών ΰπενδυμίσεων.

Οί δε άνταποκριταί μας παρακα- 
λοΰντάι ώσαύτως,δπως μάς άποστεί- 
λωσιτήν έκκαδάρισιν τών λογαριασμών 
των· Η ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ

Ο ΠΑΑΝΗΤΗΕ ΑΡΜΕ

Ο ΑΡΗΣ
^κάστοτε. μετά 2 έτη ι μήνα καί 19 

Αμέρας ό πλανήτης “Αρης έπανέρχεται 
είς τό αύτό σημεΐον της άντιθέσεως. ή
τοι όπισθεν της Γης. σχετικώς πρός τόν 
Ήλιον καί ένίότε έν τη θέσει ταύτίι, πα

ρουσιάζει ανεξήγητα έτι ήμϊν φάκνόμενα, 
άτινα πολλοί έθεόίρησαν, ώς σημιεΐα'σκο
πίμως γενόμενα παρά τών κατοίικων τοΰ 
Άρεως πρός Αμάς τούς κατοίκωνς τής 
Γής, ϊνα προσέξωμεν καί είς αύτά, τούς 
έννοήσωμεν καί τοϊς άπαντήσωμεν. Τά 
σημεία δέ ταύτα έγένοντο αφορμή είς 
πολλά σχόλια καί μελέτας, αλλά μέχρι 
τοϋδε ού μόνον αποτέλεσμα σχετικόν δέν 
έπήλθεν, άλλλ’ ούτε καί θετική τις καί 
ώρισμένη έξήγησις τών φαινομένων τού
των έδόθη. Πΰσαι δέ τουναντίον αί έ- 
ξηγήσεις ύπήρξαν ατυχείς, ώς μή {3ασι~. 
ζόμεναι είς φυσικά πορίσματα.

Πρό τινων έτών, έν τώ μή' φώτιζα- 
μένω ύπό τού Ήλιον διαμερίσματι, πα- 
ρουσιάσθη παμμεγέθης τις φωτεινή προε
ξοχή, Αν Αδύνατό τις νά έκλάβη ώς 
λάμφιν. παραγομένην έπί τού ύφους ο
ρούς ύπό τών τελευταίων άκτίνων τον 
Ήλίου, προσπιπτουσών δ’έπί τής έπιφα- 
νείας τοΰ πλανήτου καί διερχομένων ά- 
νώθι τοΰ έπιλοίπου μέρους τής έπιφα- 
νειας ταύτης πρίν η φθάσωσι τήν κορυ
φήν τοΰ όρους' άλλ’ οί γενόμενοι πρός 
τοΰτο Απολογισμοί απέδειξαν, ότι έδει 
τό όρος νά έχη ύφος 6ο χιλιομέτρων. 
Άρα, είναι έντελώς αδύνατον νά έχη ό 
πλανήτης ούτος όρος τοιούτου ύφους. 
'Επομένως διατείνονται μερικοί, δτι τό 
περίεργον φαινόμενον ήτο σημαντικόν 
σημεϊον έρωτήσεω ς, γενομένης Αμΐν 
ύπό τών κατοίκων τοΰ 'Αρεως.

Άπό τής 2ο Νοεμβρίου ι 900 μέχρι τής 
2 ’Ιουνίου ιρ0· ό Άρης εύρίσκεται έκ 
νέου πλησίον τοιαύτης άντιθέσεως κάί Λ 
προσοχή τών αστρονόμων φέρεται συνε
χώς έπί τοΰ παραδόξου τούτου/ πλανή
του. Τή δέ 8 παρελθόντος Δεκεμβρίου, 
ίδού τί ακριβώς έθεάθη, κατά τ<άς δημο
σιεύσεις τών έφημερίδων, έπί τοΰ έν λό
γω άστέρος καί ούχί πλέον έπί τοΰ μή
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ύπό τού Ήλιον φωτιζομένου διαμερί- αύτών άνάπτυξιν, ώς παραδεχόμεθα την 
σμα,τος, άλλά έν.τώ σχετικώς σκοτεινώ ,ίδικήν μας πρός τά ζώα, ένεκα τής ό

ποιας άποστέργομεν νά καταγίνωμεν νά 
ενοωμεν τόν τρόπον της συνενοήσεώς 
μαςμετά των τετραπόδων· Άφοΰ δέ Λμεϊς 
οί πρωτεύοντες των κτηνών άποστέργο
μεν νά συνεννοώμεθά πρός τά ζώα, πώς 
θέλομεν οί κάτοικοι τού Άρεως νά θέ
λουν νά συνεννοηθούν πρός Λμάς; Kai 
τί θά όφεληθώσιν ούτοι; Όντες πολύ 
ανώτεροι, θά έχωσι πλείονας γνώσεις 
Λμών καί άνάπτυξιν, ίσως δέ καί τηλε
σκόπια τέλεια, θά μας βλέπωσι και θά 
μάς γνωρίζωσι, θά κέκτηνται πλείονα 
τά.μέσα της μαθήσεως, έπομένως κάτο
χοι πλειόνων προσόντων καί γνώσεων, 
ούδόλως φροντίζουσι περί Λμών. "Ο
πως διακείμεθα Λμεϊς πρδς τά κτήνη Λ 
προς τά παιδία, ού.τω και αύτά θά διά- 
κηνται πρδς ήμδς· Θά άδιαφορώσι μάλ
λον και ούχί θά ζητώσι νά κοινωνήσωσι 
πρδς τάς κτηνώδεις διαθέσεις μας· 

"Αλλως τε Λ πνευματική των πρόοδος 
θά ηναι τοιαύτη, ώστε αν ηθελον νά 
στέρξωσι νά λάόωμεν τάς σχέσεις των, 
άν καί τούτο τοϊς ήτο δυνατόν, θά τδ 
έζάτουν πνευματικώς ίσως καί ούχί ύλι- 
κώς. Άφ’ έτερον ή πρόοδος συντελειται 
διά τής άναζητήάεως τού τελειοτέρου καί 
ούχί τού ατελεστέρον, δπως ημείς άνα- 
ζητούμεν την πρόοδον είς τό άνώτερον 
στρώμα.-καί-οΰχίείς τό κατώτερον.

Φρούδοι επομένως αί περί σννενοή- 
σεως μετά τού Άρεως ίδέαι- Άν δ’ έπι- 
θυμώμεν νά γνωρίσωμεν τό άπειρον, δυ- 
νάμέθα ούχί έκεΐ, άλλ ’ έδώ νά τό άπολαύ- 
σωμεν. .

Ζητήσω μεν την πνευματικήν συνενόη- 
σιν. ,

Ήλιου φωτιζομένου διαμερί-

>

διαμερίσματι, τφ Καλουμένω Ί κ ά ρ ι ο ν 
πέλαγος.

Σειράζωηροτάτωνφωτώνσχη- 
ματιζό ντω ν εύ θ εϊ αν γ ρ α μμή ν 
μ ή κ ο u ς έ κ α τ ο ν τ ά δ ω ν τ t ν ώ ν χ ι- 
λιομέτρων, I λ α μ ψ ε ν έ π ί μ ί α ν 
ώραν· κά V δέκα λεπτά καί εί τ α 
αίφνι.βίως έσβέσθη.

Τούτο δέ παρετήρησαν τό αστεροσκο
πείων τής ’Αμερικής, Harward College, ό 
αστρονόμος Douglas, ό Διευθυντής Picke
ring, τό γραφεΐον τού Kiel κτλ.

Ήδη θά ποιήσωηεν παρατήρησίν τινα 
σχετικώς τώ σπουοαίω τούτω ζητήματι.

Αί αστρονομικοί, γεωλογικαί, πνευμα- 
τιστικαί, φυσιολογικοί, άνθρωπολογικαί 
καί κοσμικοί μελέται απέδειξαν δι’άναμ- 
φισόητήτων'πορισμάτων, δτι ό πλανήτης 
Άρης είναι κόσμος πολλφ μάλλον άνώ- 
τέρας και προοδευμένος ύπό γεωλογικήν 
καί πνευματικήν έποψιν τοΰ-ίδικού μας, 
φυσικώς δέ, δη οί έκεϊσε άνθρωποι (άν 
τοιούτοι δύνανται νά όνομασθώσι οί κά
τοικοι τοΰ Άρεως)είσίν έπίσης δντα πο
λύ μάλλον Λμών ανώτερα φυσιολογικώς 
κοινωνικώς καί, πνενματικώς, ώς οίκοΰν- 
τα σφαίραν τελειοτέραν, διεπομένην ύπό 
τελείοτέρων φυσικών νόμων καί επομέ
νως διαφέροντα πολύ Λμών κατά τέ τό 
σχήμα, τήν μορφήν καί .τήν έν γένει ά- 
νάπτυξιν· Καί’ φυσικώς. Πώς είναι δυνα
τόν ©ί κάτοικοι άλλοτρίας καί δή άνω- 
τέρας σφαίρας, διαάιούντες καί τρεφό
μενοι είς άλλον τόπον καί άναμφιρρή-, 
στως άναπνέοντες καί ζωογοούμενοι ύπ’ 
άλλον ήλιον καί έντός άλλης ατμόσφαι
ρας, νά όμοιάζωσι προς ήμας; Φύσει 
αδύνατον. Θά διαφέρωσιν έπί πολύ καί 
σημαντικώς, ώς παρατηρούμεν κάπως 
σχετικώς τήνδιαφοράν της άναπτύξεως, 
τής μορφής καί τής φυσικής έξελίξεως 
καί έν τοΐς διαφόροις έτι ζώναις καί δια- 
με^ίσμασι τής σφαίρας μας.

Άρα, άφού μεγίστη διαφορά έν πάσι 
ύπάρ^ει μεταξύ Λμών καί έκείνων, οί 
Άρειωί θά ήνάι πολύ ανώτεροι τών Γήι
νων καί τόσον άνώτερόι, δσον Λ διαφορά 
μεταξύ ανθρώπου καί ίππου, άνθρώπου 
καί φώκης, ανθρώπου καί πιθήκου, αν
θρώπου καί στρουθοκαμήλου κτλ. ’Αφού 
δέ άποδεχόμεθα, δη τά θαυμάσια καί 
πελώρια έπί τού Άρεως παρατηρούμενα 
φωτεινά σαμεϊα, είσίν έργα τών Άρείων, 
κατά φυσικήν συγκυρίαν πρέπει νά πα- 
ραδεχθώμεν τήν άνωτέραν πνευματικήν

<S>. Γϊ.

ΑΙ· άγρνπνίαι καί al φροντίδες .των άνορων 

καταρρίπτονπ τάς τρίχας.

Το τίλος δικαιολογεί τά μέσα.

Οί άνθρωποι αλλάζουν κατά τάς επδχάς.

Ό βίος είναι ιστός οφασμένος φ$ΰ! καί από 

χαράς καί από θλίψης.

Τό τρώγειν καί πίνειν είναι άσχολίαι τής 

κοιλίας, όπως τό σκίπτεσθαι καί τό μελετάν 

είσί καθήκοντα τοΰ πνεύματος.

Ό περίπατος έξασκει τούς πόδας, καί ή άνά- 

παυσις έξασκεϊ τόν διάβολον.

Συνιστώμεν την μελέτην τής έν τή 2θθ σε- 

λίδι ένδιαψερούσης είδοποιήοεως περί προμή

θειας λαχειοφόρων ομολογιών διά μηνιαίων 

δόσεων.

ΟΦΗΛΙΑ, AMAETOS ΣΕΚΣΠΗΡΟΥ (Είκών τοΟ J. Wagrez)
Όφηλία, άνθος τοΰ Μαίου, κάλλος τής ψυχής, 

άγλάϊσμα τής αρετής και καύχημα τής φύσεως, ΰ- 

πήρξας τό παρθενικόν ίνδαλμα τοΰ έρωτος έν μέσφ 
τής άθλιότητος και τής μοιχίας, του ψεύδους και 
τής κακίας, τοΰ εγκλήματος καί τοΰ δηλητηρίου. 

Κόρη, άθώα καί αγνή έν μίσφ τών ληστών τοΰ 

στέμματος καί τής τιμής, δεν ήδυνήθης ν’ άνθέξης 

είς τήν πλεκτανην τής ατιμίας και τοΰ ψεύδους.Ό 

νους σου έσκοτίσθη προ τοΰ τρόμου καί τής διαφθο

ράς καί αί φρίνες σου έσαλεύθησαν πρώ τοΰ φάσμα

τος τής μαύρης ειμαρμένης σου! Και πιαρεφρένησας 

ή τάλας καί έν τή παραφροσύνη σου, ώρραία ως νύμ- 

^η τοϋΜαίου, έρρίφθης είς τό ύδωρ, οπροτιμήσασα 

αντί τοΰ στέμματος τοΰ ’Αμλέτου, τήν γαλήνην τής 

ψυχής σου ί .'Ωραία Όφηλία { κόρη παράφρων εξ 

ατυχίας τής ειμαρμένης, διά τοΰ θανάτου διέσωσας 

τήντιμήν τής έναρέτου παρθένου!

Ροδί



325
324 Η ΦΤΧΙΣ

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΣ ΤΟΥ ΑΙΘΕΡΟΣ

^πό-τρν τίτλον τούτον τό έγκριτον παρι
σινόν περιοδικόν σύγγραμμα «Ούρανός καί 
Γή» δημοσιεύει τήν ακόλουθον περισπσύδα- 
οτον πέρί αίθέρος μελέτην τοΰ κ. ΗθβΠ-

«Θαυμασίαν μελέτην περί τοΰ αίθέρος 
άνέλαόον εσχάτως τινές φυσιοδίφαι. Πρόκει
ται περί τής βυλή|εως τού ασύλληπτου,τού ά- 
όαρσΰς αίθέρος, οστις εύρίσκεται απανταχού 
άνά· τό Σύμπαν.διακεχυμένος καί οστις πιθα
νώς είναι ό πρωτογενής πράκτωρ καί δή ό αγω
γός τής θερμότητας, τού ηλεκτρισμού, τού 
μαγνητισμού καί ίσως τής παγκοσμίου έλ- 
ςεως. Ό σκοπός δέ, πρός δν τείνουσιν οΐ 
πόθοι απάντων, είναι νά άποσπάσωμεν έ£ 
αύτοΰ έν πρός εν τά καλύπτοντα αυτόν μυ
στήρια', νά κατορθωσωμεν νά' γνωρίσωμεν 
τόν τρόπον τής έν,εργειας του καί βραδύτε- 
ρον τήν ούσίαν του καί αύτήν τήν φύσιν.

Παλμικοί κινήσεις καί κραδασμοί τού αί
θέρος έζητάσθησαν ήδη από πολλοΰ,μέχρι δέ. 
τίνος σημείου καί καθωρίσθησαν άρκούντως. 
Τανΰν όμως πρόκειται περί τής έν τώ άπεί- 
ρω μεταδόσεως τής κινήαεως του.

’Ηδη έγένετο άποδεκτόν,ότι μόλις ό βαθ
μός τής-άραιωσεως τού άερος, ήν καλούμεν 
κενόν τοΰ Κ ρ ο ύ κ ε έπιτευχθή, μόλις ή 
πίεσις.έλαττωθή είς εν εκατομμυριοστόν τής 
άτμοσφαίβας μας, ό αίθήρ δραττόμενος τής 
περκστάσεως κινείται και εν ταυτώ μεταφέρει 
προς τήν κίνησιν .τά μόριά του. Τό άκτινό- 
μετρον, φέρον τά μελανά αύτοΰ πτερύγια 
άπό τής μιας πλευράς καί τά λευκά από τής 
έτέρας, συνεπώς δέ άποδίδον πλείονα αιθέρα 
από τής πρώτης η από τής δευτέρας, καί 
έπενεργούν έναλλάς έν τω σπανίω περιόάλ- 
λο’ντι μέσω καί αρχικόν νά κινήται, δέν έχει 
άλλην δυνατήν έίήγησιν.

Τά ύπό τοΰ καθηγητοΰ de Heen άπόδε- 
χθέντα πειράματα, πρός έπίβ,εβαίωσιν τών 
ύπό πού αίθέρος έΠαχθεντων αποτελεσμάτων, 
συνί®τανται ιδίως έν τή εκπομπή των άκτί
νων -τοΰ Ραίντγεν, τών περίφημων άκτίνων 
X, αίϊτινες διαπερώσι τά αέρια, ως τό υδρο
γόνου, σχηματίόουσάι αναπηδήματα, δηλαδή 
άναπάλσεις έπί τοΰ αερίου τούτου μετά μι- 
κρδς ταχύτητος καί άφίνουσαι Ιχνη τής ένερ- 
γείας των έπί ηλεκτρισμένης πλακάς, τεθει
μένης έν τή διαβάσει αυτών. Έάν δέ έπιπά- 
σωμεν διά θείου τήν πλάκα ταύτην μετά τήν 
διάόασιν τού αίθέρος, Θέλουσιν άναφανή 
άναπάρνητα ίχνη τών αποτελεσμάτων τής 
διαόάσεως ταύτης.

Έστίαι άρμοδίως διατεθειμένοι πέριζ τής 

πλακάς, άποοτέλλουσιν άπορροίας αίθέρος, 
διασταυρουμένας Ανωθι τής ηλεκτρισμένης 
πλακάς καί αί όπσΐαι άφίνουσιν έπί ταύτης 
γυώμετρικά σχήματα, έθαρτώμενα έκ τοΰ α
ριθμού καί τών θέσεων τών πηγών, άς μετα- 
χειριύόμεθα. ’Εάν δέ άποστείλώμεν ακτίνας 
ΡαΙντγεν έπί μολυόδίνης πλακάς, φερούσης 
δύο όπάς, θ ’ άπολαύσωμεν έπί ταύτης κα
θαρόν γραμμήν, δεικνύουσαν τον διαχωρι
σμόν τών δύο ρευστών τοΰ αίθέρος, ατινα 
διήλθον διά τών όπών. Έάν δέ μολυόδίνη 
τις πλάί παρεμποδίζη μέγα τι-αίθέρισν ρεύ
μα, θά δείέη ούχ’ ήττον όπισθεν αύτής την 
ύπό τόό ύδατος παραγομενην δίνην έν τώ 
ποταμώ κατόπιν ΰποόάθρας γέφυρας.

Ήδη κατανοεί τις, ότι αι αιθέριοι άναπάλ- 
οεις άκτινοόολοΰοαι έκ τού πυριφλεγούς σώ
ματος τού Ήλιου,έπενεργούσιν έπί τών τε
λευταίων αερίων μορίων τής ατμόσφαιρας 
αύτοΰ, ήτις παρέλκει αύτάς ένείδει φωτεινής 
καί άκτινοόολουσης. στεφάνης όλως πέριί τού 
αστέρας.

Τουντεΰθεν άρα πάς τις έννοεΐ, οτι 
ισχυρόν ρεύμα αιθέρας αμα τή συναντήσει έν 

-τώ κενώ ήραιωμένου τίνος αερίου νέφους, 
αρμοδίου πυκνότητος, σχηματίζει έσώθι καί 
έςωθι τού νέφους τούτου μετά θαυμασίας 
ταχύτητος, τάς ουράς εκείνος τών μυθωδών 
κομητών, των φημηζομένων διά τό αίφνίδιον 
αύτών καί τό μέγα μήκος των.

(Έκ tos Journal du Cial) φ. π.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡ
ΘΗΒΑΙΑΣΓΥΝΑΙΚΟΣ

Ή Ιστορική άλήθεια παραδέχεται, δτι 
καθ' δν χρόνον ζώμεν,αΐ βαρόαρικής αγω
γής τραχεϊαι άρεταί, ύποκύπτουσαι είς 
τόν άπανταχόθεν Εξαπλούμενον πολιτι
σμόν άναδεικνύονσιν Επιδεικτικόν μεγα
λείου και είκονικήν χρηστότητα, σννά- 
δονσαν πρός τήν Επιδημικήν διαφθο
ράν τών Λθικών χαρακτήρων· Εύτυχώς 
ή άγνή έτι καρδία τοΰ Θηβαϊκον λαού 
έναγκαλιζομένη τόν παρεισαγόμενον Εκ- 
φνλισμόν,τόν χαρακτηρίζοντα τήν τε με
σαιωνικήν τών ίπποτών καί τήν ένεστώ- 
σαν Εποχήν, φαίνεται δυσπιστούσα είς 
τά τοξοφόρα είδωλα, καθ ’ ήν Εποχήν ήρ- 
ξάτο θα,νμάζουσα αύτά ύπό τό πρόσχημα 
της άκαταλήπτου, πλήν πεφιλημένης 

• σπουδαιολογίας καί τής εΰγενοΰς Ελευθε
ριότητας !

Η ΦΥΧΙΓ

ΘΒ Β A I Α ΓΥΝΗ

Μετ ’ επιστασίας Εξετάζοντες τό δολο- 
πλόκον σύστημα της δύσεως, άνακαλύ- 
πτομεν απομιμήσεις,ύπό τάς όποιας Επι
κρατεί παρά μέν τφ άνδρί ή παγιότης, 
παρά δέ τη γυναικί ή τραχεία άόρότης 
καί ή ύπερβολική Ελαστικότης· Ή έπι- 
βληθεΐσα όμως Εκπολιτιστική Επιείκεια 
τον άνδρός,σνντελέσασα μεγάλως είς τήν 
άνυφωσίν τών πλεονεκτημάτων τής γυ
ναικείας φνΰεως, παρεσκεύασεν Εαυτόν 
δργανον λεπτοφυούς φιλοφροσύνης συνι
στώσας διά τε τόν άνϋρα καί τήν γυ
ναίκα τόν αύτόν Εξωτερικόν βίον,

τού όποιον Λ φιμμυθιώδης καλλονή έπε- 
νεργήσασα κατά τόν γνωστόν παράδοξον 
τρόπον είς τά ήθη, άνέπτυξε δικαίωμα 
συνάφειας, Εξ ής προήλθε τό ύπό συζή- 
τησιν μέγα κοινωνικόν ζήτημα περί τον 
προορισμού τής γνναικός, ής oi ψυχολο
γικοί χαρακτήρες μαρτνροΰσι ·

Γ υ νή γυναίικός, πώ π ο τ’ <ού 5 έν 

διαφέρει-
θηδαι 26^/5 1901

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Λ- βΑΓΙΑΝΝΗΣ
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ΗΦΪΣΙΣ

ΤΟ ΕΚΑΤΟΦΡΑΓΚΟΝ
UI B EOlHOSiKH WIA '

’Εσχάτως ήθέλησα νά φιλοσοφήσω ολίγον 
καί νά γίνω κοινωνικότερος, άλλ’ άπέτυχα. Τδ 
βέβαιον δέ είναι, οτι ίπραζα. τούτο εις βάρος άλ
λου, άλλ’ άδιάφορον, είς τό Εξής δέν 0ά φιλο
σοφήσω πλέον ούτε είς βάρος μ.ου, ούτε είς βάρος 
άλλου. Δέν συμφέρει. Καί ιδού διατί.

Φαντασθήτε ! εσχάτως είχα λογαριασμόν τι- 
να μέ τό υπουργείο*  τών Οικονομικών. Λαμβά
νω τό ένταλμά μου,μεταβαίνω κατ’ εύθεϊαν είς 
τό ταμεΐον, μοΰ μετρούν τά χρήματα, απέρχο
μαι καί καθ’ δδόν, δτε τά Εμέτρωυ, παρετή- 
ρησα μετ’ έκπλήξεως, δτι μού ειχον δώσει 100 
φρ. έπί πλέον.

Μετρώ καί πάλιν, τό ίδιον. Ώς φαίνεται, ό 
ταμίας εκαμε λάθος είς τήν πρόάθεσιν.

Τί νά κάμω ; νά τό επιστρέφω ; «Βεβαιότα
τα:» έσκέφθην.

Κάμνω μεταβολήν καί διευθύνομαι έκ νέου 
πρός τό ταμεΐον, κάπως πειραγμενος διά τον 
κόπον, δτε εσκέφθην τάς συνέπειας. 'Ο ταμίας 
θά μοί άπαντήση,δτι μετά τήν άναχώρησίν μου 
οέν εύθύνεται καί. δέν θά τό δςχθή· έάν αναφέ
ρω εις τδν άνώτερόν του, θά χρειασθούν πρω
τόκολλα καί μάρτυρες και ανακρίσεις καί κατα
θέσεις καί ίστορίαι χωρίς όφελος καί είς τό τέλος 
τής γραφής θά μέ έκλάβουν ή διά βλάκα οι’ 
άγιον καί θά μέ είρωνεύουν. Καί δλα ταΰτα δι’ 
έν ψωροεκατόφραγκον!

Έάν όμως τό έκράτουν ;
Ά, όχι, θά ήτο κλοπή, καί κλοπή κατά 

τού Δημοσίου. Έπειτα δέν κλέπτουν οΰτω τό 
Κράτος, διότι τό Κράτος είμαι εγώ, είσθε σείς, 
καί όλος ό κόσμος, δηλαδή 36 εκατομμύρια αν
θρώπων, ούτε ΰλιγώτερον, ούτε περισσότερον. 
Φαντασθήτε λοιπόν νά γίνω κλέπτης 36 Εκατομ
μυρίων ψυχών! *Α,  όχι, δέν τό κάμνω ποτέ.

Καί σκεπτόμενος τοιουτοτρόπως, δέν ήδυνά- 
μην νά εύρω τήν λύσιν τού ζητήματος, δτε μι
κρά τις φωνή με άπέσπασεν έκ τών συλλογι
σμών μου.

— Καλέ μου Κύριε, μοί ελεγέ τις,εϋσπλαγ- 
χνιβθήτε με, ούτε άρτον, ούτε εργασίαν'έχω, 
άπο τριών ημερών.

Ήτον εις Επαίτης, μεσήλιξ καί ρακένδυτος, 
κάπως κυρτός καί ελεεινός, μέ πέδιλα ήμιφθαρ- 
μένα καί βψιν αληθώς ελεεινήν καί αξίαν οίκτου !

— "Εχω τρεις ημέρας νά φάγω ψωμί, μοί 
έπανελάμβανεν.

Ένφ δέ τόν παρετήρουν, φαεινή τις σκεψις 
διήλθε τόν νούν μου καί χωρίςνά χάσω καιρόν, 
τφ λέγω μετ’ ύφους φιλάνθρωπου καί 2'λως φι

λοσοφικός, εννοείται, και ώς προεΐπον,είς βάρος 
άλλου.

— Ή κοινωνία, φίλε μου, σ’ εγκαταλείπει, 
ώς μή ώφειλεν, ένφ Εδει νά σοί δώση εργασίαν. 
Άνευ δέ ταΰτης, δύνασαι νά έγκληματίσης καί 
νά βλάψης καί άλλους Μέ μίαν, δύο καί δέκα 
πεντάλεπτα, τί θά κάμης; δέν θά μεταβληθής. 
Λάβε αυτά τά 100 φρ. καί σώθητι.

Μέ τήν ίδέαν, δτι έκαμα καλόν τι καί έσω
σα έναν άνθρωπον, ίσως δέ καί οικογενειάρχην, 
έστρεψα τότε τό πρόσωπον, χωρίς νά τφ δώσω 
καιρόν νά σκεφθή ή άρνηθή καί άπήλθον έκεΐθεν.

Οδτος τό παρετήρησεν έκπληκτος πρός οτ γ- 
μήν, χωρίς νά εννοήση καλώς, ειτα δέ άμέσως 
τό ήρπαξεν, ώς εξ ενστίκτου καί το εχωσεν εις 
τό θυλάκιόν του, ψυθυρίζων διά νά μή άκουσθή 
υπό άλλων:

—■ Ευχαριστώ, ευχαριστώ, Κύριε, ό θεός νά 
σέπολυχρονήση.

θά έπροτίμων άλλην έκφρασιν ευγνωμοσύνης, 
πλήν οί τοιούτου είδους άνθρωποι ίχουσιν ίδ·.- 
κήν των διάλεκτον,δλως ταύτάριθμον καί ιδιόρ
ρυθμός τυπικήν.

Άπεμακρύνθην βήματά τινα δπως καί αυτός 
κατ’ άντίθετον διεύθυνσιν, δτε άλλη τις σκέψις 
μοί έπήλθε, καί σταματήσας, παρετήρουν τόν 
απερχόμενον καί τρικλίζοντα εκ τής χαράς άν
θρωπόν μου.

— θά μεταβαίνη βεβαίως εις κάποιον ξενο
δοχείου ή αρτοποιείου, ειπον.

Άλλ’ήπατώμην. Μετέβη κατ’ ευθείαν είς 
οινοπωλείου τι καί άπορήσας, τόν ήκολούθησα 
νά βεβαιωθώ περί τής άποφάσεώς του. Έσταμά- 
τησα δέ ολίγον μακράν, έξωθι τής θυρίδος καί 
πορετήρουν τάς κινήσεις του. ’Επορεύθη κατ’ 
εύθεΐαν είς τόν καταστηματάρχην, διέταξε καί 
ειτα παρεκάθησε μεταξύ άλλων φιλοποτών. 
’Αφού δέ έπιεν Επ’ αρκετόν, τρία τέσσαρα ποτή
ρια πλήρη οίνου, έκάλεσε τόν καταστηματάρχην 
τφ έδειξε τό έκατόφραγκον καί συνωμίλησαν 
όμοΰ έπί τινα λεπτά τής ώρας.

Έπερίμενον νά λάβη ούτος τό χαρτονόμισμα 
καί τφ οώση τά επίλοιπα, άλλά... δέν συνε'βη 
ούτω. Τουναντίον έκάλεσε διά τού υπηρέτου 
του αστυνομικόν υπάλληλον καί παρέδωκεν εις 
τήν εξουσίαν τόν κάτοχου τού έκατονταφράγκου. 
Ούτος δε επεχείρησε νά διαφύγη, άλλ'είς μά- 
τηντόν συνέλαβον άπό τού λαιμού, τφ άφήρε- 
σαν τό χαρτονόμισμα καί τόν ώδήγουν είς τήν 
αστυνομίαν.

Ενδιαφερόμενος διά τό άποβησόμενον, ήκο- 
λούθουν αυτούς διά τού βλέματος μακρόθεν, δτε 
παρετήρησα, δτι ό_διάβολος αύτός έπαίτης, δστις 
δέν γνωρίζω έκ ποίας σατανικής έπενεογείας είχε 
παρουσιασθή έμπροσθεν 'μου τόσον άπροσδοκήτως 
καί εν τοιαύτη καταλλήλφ στιγμή, βλέπων Εαυ
τόν είς κρίσιμου θέσιν, μέ άνεζήτει διά τών

*

>■

θεματίζω τό κατηραμέυσν έκατόφραγκον καί μετ ’ 
εμού καί ό δυστυχής επαίτης στέλλει είς διαβό
λους καί τριβόλους καί αύτός τό χαρτονόμισμα 
καί τήν ώραν, δπου μέ συνήντησεν, δτε συλλο- 
γιζόμενος μόνος.

— Τί ήθελα νά δώσω 100 φράγκα είς έναν 
έπαίτην ; καί πώς νά ξεφύγω Εκ τής δεινής αύ- 
τής δέσεως, ήτις μέ παρεμποδίζει άπό έπειγού- 
σας Εργασίας μου, δτε τέλος μοί αναγγέλλουν, 
οτι άφίκετο ό αστυνόμος.

Μάς ωδήγησαν δέ μετ’ολίγον καί παράτούτφ. 
’Ητον άνήρ υψηλός,ούλόθριξ,μέ σοβαρόν φυσιο
γνωμίαν καί αυστηρόν βλέμμα. Έφαίνετο τέλειος 
αστυνόμος καί έτοιμος εκ της πρώτης έρωτήσεως 
νά έννοήση τί Συμβαίνει καί νά μάς στείλη είς 

‘τήν λαιμητόμον.
— Σεις, μοί λέγει, απορών καί παραττηρών με 

άσκαρδαμηκτί μετά προσοχής, έφύγετε προτρο
πάδην άφού Εδώκατε 100 φρ. είς τόν άίνθρωπον 
αύτόν, δν λέγετε, δέν γνωρίζετε; 
ί — Μάλιστα, Κύριε.

— Τό όνομά σας, επώνυμον,επάγγελμα, κα
τοικίαν, καί πώς ζήτε ;

— Είμαι υπάλληλος καί κερδίζω 4,000 φρ. 
είς τό κατάστημ.α τού κ. Δ....

— Έχετε άλλην ατομικήν περιουσίαν ;
— Μικράς τινας οικονομίας κατατεθειμένας 

ις» τό ταμιευτήριον.
— Δηλαδή σχεδόν τίποτε καί εΐχετε 100 φρ. 

νά διαθέσητε ; Άρκεΐ Κύριε καί ομολογήσατε Εγ
καίρως. Διατί έδώκατε τά 100 φρ.;

Ήρχισα ν’ αδημονώ. Επαναλαμβάνω δέ πά
λιν τά ίδια, οτε μ.έ διακόπτουν ίκ νέοι».

— Δέν είναι δικαιολόγησις αυτή, Κύριε.Έ

χετε γονείς ζώντας ;
— Μά, Κύριε, τότετοΐς λέγω καί Εγώ,είμαι 

πεντήκοντα πέντε ετών ηλικίας καί δέν πιστεύω 
νά ήναι έγκλημα, αν σάς ειπω ό'τι είμαι καί ορ

φανός.
— Μή φεύγετε άπό τό θέμα, μοί λέγει μετά 

θυμού ό αστυνόμος καί απαντάτε λακωνικός είς 
δ,τι σάς ερωτώμεν. Άπότί άπέθανεν ή μήτηρ σας;

Στενοχωρηθείς είς τό έπακρον,άπήντησα’
— Άπέθανεν είς τήν γένναν, ουδέποτε δέ 

τήν έγνώρισα.
— Καί- ό πατήρ σας ;
«Ώ, διάβολε, τί σχέσιν Εχουν οί γονεΐς 

καί πρόγονοι είς αυτήν τήν ύπόθεσιν! ειπον καθ’ 

Εαυτόν».
— Άπέθανεν άπό αποπληξίαν είς ηλικίαν 68 

Ετών, άπήντησα τεταραγμένος.
— Δέν έχετε άλλους φρενοβλαβείς εείς τήν οί- 

κογένειάν σας; μ Έρωτά τότε άποτόμιως.
Τότε ήρχισα νά εννοώ πού εύρίσκομιαι καί ότι 

μ’ εκλαμβάνουν διά τρελλόν.
Ό αστυνόμος δέ,φαίνεται ήτοιμάζ^ετο νά μέ 

στείλη είς τό φρενοκομείου καί σύνεκέντρωσα

οφθαλμών, δπως έπικαλεσθή τήν άρρωγήν καί 
μαρτυρίαν μου καί σωθή... έκ τών χειρών τής 
Εξουσίας μετά τού έκατονταφράγκου του. ’Εγώ 
δμως φοβηθείς.μήτοι περιπλεχθώ εις νέαν φοβε- 
ρωτέραν περιπέτειαν, με αύτό τό διαβολεμένου 
έκατοντάφραγκον καί μέ αυτόν τόν άγνωστον 
επαίτην, απομακρύνομαι άμέσως προτροπάδην 
έκεΐθεν. Άλλ’ ή απότομος κίνησίς μου έδωκε 
λαβήν είς τήν εξουσίαν και αύθωρεί ό αστυνο
μικός υπάλληλος ΐσύριξε καί μέ συλλαμβάνει ό 
παρακείμ.ενος φρουρός.

— Διατί φεύγετε οδτω, Κύριε, μ’ έρωτούν.
— Δέν έφευγον, άλλ’ έζηκολούθην τόν δρό

μον μου, απαντώ,
— Καλά. . . .καί γνωρίζετε αύτόυ τόν άν

θρωπον, τόν έπαίτην, Εξακολουθούν.
— Δέν τόν γνωρίζω, δηλαδή αγνοώ τό όνομά 

του, τό επάγγελμά του, τήν κατοικίαν του.
— Είναι αληθές, δτι σεις τφ έδώκατε έν 

έκατόφραγκον ;
— Μάλιστα.
— Καί διατί έδώσατε τόσον ποσόν αντί Ελεη

μοσύνης εις άνθρωπον,τόν όποιον δέν γνωρίζετε ;
— Διατί ; . . . ’Ιδού.
Δέν ήουνήθην νά Εξηγηθώ αμέσως Ενώπιον κό

σμου συναθροισθέντος ήδη πέριξ ήμών τά καθέ
καστα καί Εψέλλισα μετά θάρρους·

— Διατί ; άπλούστατον .... μοΰ εζήτησε 
Ελεημ.οσύνην. .. καί μοί έφάνη.... ή μάλλον έ- 
λαβον Ενδιαφέρον διά τήν δυστυχίαν του...

— Καί τφ έδώκατε 100 φράγκα ! Μάλιστα, 
τά βλέπομεν. Λοιπόν, Κύριε, Επειδή τό πράγμα 
είναι άσύνηθες, θά λάβετε τόν κόπον νά μάς άκο- 
λουθήσητε είς τό αστυνομικόν τμήμα, δπου εξη
γείτε τήν ύπόθεσιν είς τόν αστυνόμον.

Καί ουτω ιδού ημείς άμφότεροι παρά τφ ανα
κριτή. Άλλ ’ Εκεί δέν εύρίσκομεν η μόνον τόν 
γραμματέα, μικρόν ξανθόν νέου, συμπαθούς Εξω
τερικού, μεθ ’ ού ήλπιζον νά συνεννοηθώ συντό- 
μως καί καλώς. Άλλά καί πάλιν ήπατήθην καί 
έκρατήθην. Δέν ήουνήθην δέ νά είπω,ότι διέθεσα 
χρήματα, άτινα δέν μοί άνήκων, διότι θά Εδυ- 
σχέρανον πολύ τήν θέσιν μου. Ούτω,ό νέος αυτός 
κύριος οέν ήδυνήθη νά μάθη τό Ελατήριου τής 
γενναίας μου προσφοράς.

— Όλα ταΰτα. Κύριε, μοί λέγει, δέν μάς 
εξηγούν τήν αιτίαν, δι’ ήν έδώκατε.τόσον μέγα 
ποσόν είς τόν άνθρωπον αύτόν,δν λέγετε, ότι δέν 
γνωρίζετε.

— Σάς έπαναλαμ.βάνω, δτι συνεκινήθην έκ 
τών παραστάσεων του, τής δυστυχίας του.

— Αύτά είναι παραμύθια τής Χαλιμάς, δπου 
t δεν παίρνουν εδώ, Επιλέγει ό γραμματεύς, του

ναντίον δέ μάς παρέχετε διδόμενα πλειοτέρων 
Εξετάσεων. Καί Εν ταύτφ διατάσσει νά μάς οδη
γήσουν άμφοτίρους είς τό κρατητήριον !

Έπί τρεις ώρας Αναστενάζω, φυσώ καί ανα
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άβ,έσως τάς λογιχωτέρας μ,ου ουνάμιεις, μ.ή τυ

χόν καί τρεϊ>αθώ πραγμ.ατιζώς fte αυτό τό άνα- 

θεματισμάνον έχατόφραγκον. Προσβπάθησα δέ νά 

άπαιντώ ήσύχως καί ψυχραίμως.Καί είχε δίκαιον, 

διότι μόνον τρβλλοί πετοϋνούτω έκατόφραγκα.

— Όχι, Κύριε» άπήντησα λακωνικότατα.

•—Τότε δεν δύναμαι νά εννοήσω, πόθεν όρμώ- 

μένος έδώζατε τόσον προθύμως 100 φρ. εις ένα 

επαίτην.

«θεέ μου 1 τί λέγει εσκίφθην, είναι λοιπόν 

τρέλλα νάφιλοσοψη τις σήμερον καί νά συντρέχη 

τόν πλησίον του 1»

Καί ούτως έξηκολούθησαν έπΐ τής αυτής πάν

τοτε: νότας αί ερωταποκρίσεις, δτε τέλος, άντί 

πραγματικός νά τρελλαόω, έλύσαξα έξ άγανα- 

κτήσεως καί 0υμθΰ· παραφερθείς ο ’έν τελεί έκ 

στενοχωρίας,έκρουσα τήν χεΐρα μου επί τοΰ γρα

φείου τοΰ αστυνόμου καί ανέκραξα:

— Έπί τέλους, μ’ έσκοτίσατε! Κάμετέ με 

δ,τι θέλετε ή άφετέ με ήσυχον μέ τήν ακατα

λόγιστου επιμονήν σας. Δεν έχω νά σας ειπω 

πλέον τίποτε!

Οί φύλακες τότε αμέσως μέ συνέλαβον καί μέ 

ώδήγησαν εις τό κρατητήριον. Ό δέ αστυνόμος 

μή δυνάμενος άλλως νά μέ τιμωρήση,μί κατήγ- 

γειλεν έπί άντιστάσει κατά τής εξουσίας, τό οέ 

δικαστηρίου μ’έτιμώρησε μέ 200 φρ. πρόστιμου 

καί 47 φρ. έξοδα.Σκληρόν μέν καί ασαφές,πλήν 

απαραίτητον,ώς μοί ειπεν ό πρόεδρος,διάνα μάθω 

νά μή πετώ τά χρήματά μου καί νά μή κτυπώ 

τάς τραπέζας τής εξουσίας !

Φιλοσοφήσατε τώρα,έστω καί είςβάρος άλλων 

υπέρ τής πασχόύσης μας κοινωνίας |

(Έίκ του γαλλικού).

Ροίίς.

m ΙΖΗΜΝΟΠίΖ
Ο ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΤΗΛΕΦΟΝΟΥ

, Ό καθηγητήςκ.Ποΰπιν,ό εφευρέτης τοΰ υπο

βρυχίου τηλεφώνου, διά τοΰ όποιου προσεχώς ή 

’Αμεριική θά εΰρίσκεται είς άμεσον πρός τήν Εύ- 

ρωπαϊκΐήν "Ηπειρον συγκοινωνίαν,ελκύει σήμερον 

περισσότερον ή ό “Εδισων ή όΤέσλατήν προσο

χήν τών επιστημόνων καί ιδίως τοΰ εμπορικού 

κόσμου. 

Ό Ποΰπιν έγεννήθη εις τά σύνορα τής Σερ -

βίας καί τής Αυστρίας εν τινι μίκρφ χωρίφ τώ

1858, ήλθε δέ είς Αμερικήν,3τε μόλις ήγε τό

16 τής ήλικίας του έτος. Έρωτηθείς πρό τινων

ήμιρών,πώς άπεφάσισε νά ελθη είς την μικράν

ταύτην ηλικίαν- είς ’Αμερικήν, άπήντησεν, δτι

εδραπέτευσεν εκ τοΰ σχολείου καί ήλθεν ενταύ

θα πρός ευρεσιν εργασίας, δπως έργασθή είς κα

τάστημά τι ή αλλαχού. Κατόπιν δμως παν- 

τοίων στερήσεων καί μόλις κερδαίνων τά πρός 

τδ ζην, ένεγράφη είς τό Κολομβιανόν Πανεπι

στήμιου, έκ τοΰ οποίου άπεφοίτησε τφ 1883.

Μεταδάς κατόπιν είς Αγγλίαν, «σπούδασε 

Μαθηματικά είς τό Πανεπιστήμιου Camdtidge 

καί έκεΐθεν ώς υπότροφος τού Tyndall μετέβη 

είς Βερολίνου, ένθα άπεπεράτωσε τάς σπουδάς 

του ύπό τόν καθηγητήν Helmholtz. ’Επανελ- 

θών δέ είς Νέαν Ύόρκην άνέλαβε τήν έδραν 

τών Μαθηματικών είς τό Κολομδιανον Πανεπι

στήμιου.

Διά τής μεγάλης αυτού έφευρέσεως, εις 

ήν κατέγινεν έπί ετη, ό Ποΰπιν έγένετο εκα

τομμυριούχος καί άνεδείχθη είς τών μεγαλειτέ- 

ρων επιστημόνων καί ευεργετών τής άνδρωπό- 

τητος. Τίς δύναται νά άναλογισθή τάς άνεκτι- 

μήτους ώφελείας τής τηλεφωνικής συγκοινωνίας 

πρός άπαντα τά κέντρα τού κόσμου; δι’ήςόεν 

Άγίφ Φραγκίσκιρ κατοικών θά δύναται ήδη νά 

συνομιλή πρός τόν έν Αθήναις ή Κωνσταντι- 

νουπόλει συγγενή ή φίλον του ή πρός τόν εν 

Καλκούτα ή Αυστραλία ανταποκριτήν του, α

κριβώς ώς σήμερον συνομιλεί ό κάτοικος τής 

Νέας Τόρκης μέ τόν έν Σικάγφ ή εν Βοστώνι 

ανταποκριτήν του,

κ . . . . 

Ούτως έν Ευρώπη ονομάζονται τά ημερο
λόγια, Καλενδάρια καί Καζαμίαι, ή δέ λέ£ις 
παράγεται έκ τής Γερμανικήςφράσεως Al man 
agt, ήτοι παρατηρήσεις επί τής σελήνης ή 
σεληνοδρόμια.

Το πρώτον δημοσιευθέν είναι τό τού Ρσ- 
βελλαί τώ ι533, ι33α, ι338 καί ι65ο, 
κατόπιν δέ τά τοΰ Νεστραδάμου, Λαουέμπερ 
καί ε’τα άλλων. Ελληνικά δέ τό «Καλενδά- 
ριον» τοΰ ι ^83 ύπό Στεφάνου Γκοσάνη, τυ- 
πωθέν έν Βαρσοβία καί τό τοΰ Βενδότη φέρον 
τίτλον « Ημερολόγιου τοΰ παρόντος χρόνου 

έν ω περιέχονται πολλά αξιόλογα, ώς 
ό έπόμενος πίναέ διδάσκει, τυπωθέν παρά 
Γεωργίου Βεντότη έν Βιέννη 1789·» Τοΰτο 
έξεδόθη καί το 1791» *79 2’ *72^ ’ 17^Ί’ 
179^’ >79^· Έπίοης έπί αρκετά ετη έίεδι- 
δετο έν Βιέννη τό τών Μαρκιδών Πουλιών 
εχον επιγραφήν «Καλενδάριον τοΰ σωτηριώ- 
δους έτους έν Βιέννη 179^ παρά Μαρκίδου 
Πουλίου», οπερ έδημοσιεύθη καί τώ 1796 κσ' 
1797· ΈΠί°η« μεταξύ τών ελληνικών ήμε-

♦

r

ρολογιών πρέπει νά κατατάέωμεν τό έν Κερ- 
κάρα έπι Γαλλικής κατοχής δημοσιευθέν 
«Almanach Corcyreen pour Γ annee bi
sextile 1812. Corfou, de I’imprimerie im
perial© 1812».

Ό δέ μεταφραστής τής Ίλιάδος Γεώρ
γιος Ρουσιάδης, τώ 18ao έξέδωκεν έν Βιέν
νη «Παντοτεινόν Καλανδάριον άπό 1798—' 
ιφ^2.» Σήμερον έν Έλλάδι δημοσιεύονται 
τριάκοντα τούλάχιστον ημερολόγια, άμιλλώ- 
γιενα πρός άλληλα κατά τήν καλαισθησίαν, 
εν οΐς ό Καζαμίας Κωνσταντινίδου έκτυ- 
ποΰται είς εκατόν χιλιάδας αντίτυπα.

Έν Έρμουπόλει 4 Μαρτίου 1901
Λ. Κ. X.

I.
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Γελώ, διότι έπρεπε ό κόσμος νά γελαται 
έπρεπε να χλευάζηται τοΰ κόσμου ή θεωρία, 
δ,τι στον κόσμον βλέπομεν και δ,τι δεν όραται, 
αυτή τοΰ κόσμου ή πλαστή και ζώσα κωμιρδία.

*ίϊ 1 I άνθρωπε τί προσπαθείς νά ζήσης αιωνίως ; 
δεν σκέπτεσαι δτ’έρχεσαι κ’ απέρχεσαι συγχρόνως; 
ό κόσμος είναι ίνειρον καί όνειρον δ βίος, 
άλλα ζητείς τό άπειρον ν’ άνέβης έπιμόνως.
Ζητείς σνόν κόσμον μέγαρα κι*  αστράπτοντας Ζαπφύ- Ipovc 
δσ’ άστρα έχει ό ουρανός τά πλούτη σου νά ηναι, 
ζητείς τήν φύσιν ευομον και θυμηδεΐς Ζειρνρονς 
καί αγνοεΰ τό τέλος σου, δη ί τάφος είναι.

Ό τάφος είναι κλίνη σου τό χώμα προσκεφάλι, 
ή σήψις και τό ερεβος, εΐν’ ή περιουσία, 
οί σκώλυκες τοΰ τάφου σου ή νυμφική αγκάλη, 
ποϋ ένετρΰφας άλλοτε μέ τόσην ευθυμία. 
Καί ύστερον, τά κόχκαλα δ νεχροθάπτης πέρνειΐ ! 
καθώς θά πάρουν άπ’ αύτόν καί άλλοι νεκροθάπται 
σέ μ’ά γωνία έρημη αμέριμνος τα χαίνει, 
χ«ί μέ χάμμιά συναίσθησιν τά βλέπουσ’.οί διαβάται 
χωρίς ποσώς νά σκέπτονται δτι αυτά υπήρξαν, 
δστά ξανθής νεάνιδος γλαυκώπιδος ώραίας, 
8τι μ’αύτη ίσως κι ’ αύτός ερωτευμένος ήταν, 
κ’ άνηρτον δάφνης τρόπαια <ο5 κάλλους της σημαίας 
Χωρίς ποσώς να σκέπτονται πώς τά οστά εκείνα, 
έκεινα που άνευ σαρκός παρατηρούν πλαγίωΟ, 
δτι ποτέ έραίνοντο μέ μυροβόλα κρίνα 
τόρα πρός βρώσιν τών κυνών ύπόκεινται κυρίως. 

Ποσάκιςδέν έχάριζον καί πάσαν τήν ζωήν των. 
για ’να γλυκύ μειδίαμα τής ευειδούς παρθένου 
περνώσα την έθώπευον σεμνά οί οφθαλμοί των, 
τοΰ ήρωος τής καλλονής του μυρτοστολισμένου. 
Καί τώρα σωρός κόκκαλα στην άκραν σωρευμένα 
τά βλέπουσι μ*  αποστροφήν καί δέους οί διαβάτάι 
είναι ή ξανθή νιανις μας δπου μ’ ερωτευμένα, 
πολλάκις ατενίσατε μέ ομματα διαβάται.

*Q I I ’Ισως άλλος κρύπτεται σ’ εκείνο τό κρανεΐόν 
εκείνο πού αποστροφή καί ρίγος αναχαίον 
ίσως στάς κοίλας κόγχας του σπβυδαίον μεγαλείο» 
άλλοτε έξηφαίνετο για κράτη Βασιλέων,

"Ισως τόν κόσμον ήθελεν νά κ«τ«κτήσγ, όλου 
ή σφαίρα δεν τόν «φθάνε, ήθ«λε τούς αιθέρας 
νά πλιύβγι τούς ωκεανούς, δλον τή; γης τον πόλον 
νά «ναίβη εις τό άπειρον νά τρέξη τους αέρας. 
Ναι ίσως είναι 0 Καίσαρας ό πρώτος Ναπολέων, 
ό Μόλκ b Κα^κιδώνιος Αννίβας ίσως είναι, 
καί ίσως είναι τά οστά Μεγάλων Βασιλέων 
μία γωνία καί μικρά τόρα γιά όλους είναι. 
Τέρα δέ τό κρανείον μας που σχέδια μεγάλα 
γεννώνται, ίσως και σ’ αυτό ίντος θά κατοικήσουν, 
φαρμακσφόρος εχιδνα καί σκώληκκ καί άλλα, 
καί κατοικία δ βάτραχός καί ή χελώνη κτίσουν.

Βραΐλα 22 (5) 96ρίου 1900
Ίω. α. Παρίσης.

ΡΟΔΟ ΚΑΙ ΑΓΡΙΟΛΟΥΛΟΥΔΟ
^Adya διά κορά4εα)

Σε μ»5ς τριανταφυλλιάς ήτανε φυτρωμένο 
Sv αγριολούλουδο χλωμό καί μικροκαμωμένο. _ 
Ποιος ξέρει ποιο βροχόνερο, ποιος ξέρει_ποιο αέρι 
τό έφερε και τώσπειρε μονάχο δίχως ταΓρι. - , 
Για πόνους είχε γεννηόή, γ,ζα πόνους το καυμενο 
καί πριν άνίήσν) τό φτωχό ητανε μαραμένο.

Κ’ έκιΓ ψηλά, πολύ ψηλά, ένα τριανταφυλλάκι 
καμάρωνε καί ίπαιζε γλυκά με τ’ αεράκι, 
γεμάτο δρόσο κι’ ό,μορφιά, καί μυρωδιά καί χάρι 
στη του, δεν κντταζε άπ’ τό πολύ καμάρι 
νά ίδή ϊί κάνει τό φτωχό να Λυειηθή λιγάκι 
κ’ ενα γλυκόλογο νά πξ στο μαύρο λουλουδάκι.

Πέρασαν ’μέραις πέρασάν· επηγέ μπρός δι’χρόνος 
σθΰσαν τά κάλλη τοΰ ένας καί τ’ άλλου πίάει ό πόνος, 
πέσαν τα φύλλα καί των δυο καί τό φτωχό έχάίη 
καί τ’ ώμορφο καί πλούσιο κι*  αυτό, κ/ αυτό μαράίΐη.
Κ’ εγώ ποϋ τά ’ξέρα τά δυο σαν ησαν άνβισμένα 
και πάλι τα είδα ύστερα ξηρά καί μαραμένα.

Άν καί μικρό καιάλαθα, δτι στον κόσμο τούτο 
δόν πρέπει νά καυχώμεθα για ώμορφ,ά καί πλούτο. 
Είναι τα πλούτη πρόσκαιρα κ’ ή ευμορφιά δεν μενει 
καί μόνο καθαρή καρδιά στον πλάστην ανεβαίνει. 
Ας αγαπούμε τά φτωχά καί τά δυστυχισμένα, 
ας δίνουμε παρηγοριά στα έρημα 'στά ξένάί.

Καί όταν τά καιγνίδια μας τάτόσα, βαρε($ουμε 
κι*  όταν χορτάσουμε πολύ, τότε ας δυμηβοΰμέ 
νά δώσουμε καί στό φτωχό κ’ εκείνο νά νορτάση 
νά δώσουμε στό ορφανό κ’ εκείνο νά γελάση. . 
Λ1 αγαπάτε τά φτωχά, τά έρημα τά ξένα 
ώ, δίδετε παρηγοριά στά πικροποτισμένα.

ΚΟΡΑΣΙΣ

ΓΙΑ.ΤΙ,
TS χ. Ί. Μ. Καριατζ’ήχα

Γιβτΐ τόση άντίθεσις κσί τόση άτβέίαι 
Νά κυόερνδ τοΰ σύμπβντος αύτήυ τή βασιλεία;

Γιατί έδώ εύφραίνονται καί μέ χαρά γελάνε. 
Καί παρεκεΐ μ’ άπελπισιά νεκρόν μυρολοχάνε ;
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Γιατί νεδνις βοδαλή νά πέρνη τόν βερσίτη,

Καί κόρη δεκαέξ έτών κρενοληρον πρεσβύτη -,

Γιατί μέσα στά σύννεφα ό ήλιος ν’άνατέλλη; 

Γιατί τό άνθοε κάποτε νά φύεται στά ϊλη ;

Σιγή, σιγή, φιλόσοφοι. σιγή, άγαπητοί-

Κ’ είνε b βίος μας έδώ άίναο Γιατί-

Έν Λσρίσση I- Γ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ

ΑΙ ΜΑΓΙΚΑ I ΠΛΑΓΓΟΝΕΣ

Μερικέψατε έπΐ τεμαχίου χονδρού χάρτου (χαρ

τονιού λεπτού) δύο μικράε πλαγγόνας (είδος νευ- 

ροσπάστων) καί θέσατε έν ταΐε χερσίν αύτών άπδ 

ϊνα σωληνάριου πτερού (πένναν Ινδιάνου ή δρνι- 
θοε π. χ.) καταλήγον είς τό στόμα των, ώσεΙ νά 

φυσώσιν έντδς καί όπως ένδείκνυται έν τή άνωθι 

ήμετέρα είκόνι. Αλλά πρδ τούτου γεμίσατε τά δύο 

σωληνάρια έί άμμου, άφίνοντεε μικρόν κενόν έντώ 

έτέρφ, τώ μάλλον άπομεμακρυσμένιμ τών πλαγ

γόνων άκρω

Ήδη) έν τώ κενφ τού ένδε σωληνορίου θέσατε 

κοκκίδκα. τινα κυνηγετικής πυρίτιδοε- έν δέ τώ κενοί . 

τού έτέρου σωλήνοε τδ άκρον φωσφόρου (σπίρτου) 
δι’ ού άνάπτομεν τδ σιγάρον.

Αφού παρασκεύάσητε τοιουτοτρόπως τάε πλαγ

γόνας σας, λαμβάνετε άνημμένον κηρίονκαί λέγετε 
τοίε φίλοιε σας, δτι ή μέν μία πλαγγών θά σβύση 

τό χηροπήγιον, ή δέ έτέρα.θά τδ άνάψη άμέσωί- 

Πάντεε άποροΰσι διά τούτο.
Μόλις πλησιάσετε εΐε τδ άναμμένον κηροπήγιου 

τό φέρον τήν πυρίτιδα σωληνάριου, θ’ άνάψη άμέ- 

σως αύτη μετά μικρδς έκρήέεωε, ήτιε θά σχηματίση

μικρόν όεύμα άέρος, δπερ άρκεΤ νά σβύση τδ κύ
ριον καί νά διευθύνη τόν καπνόν πράε τήν έναντι 

κειμένην Ιτέραν πλαγγόνα. Ή θερμότης 'όμωί τσΰ 

καπνού τούτου θ’άρκέση ν 'άνάψη τό έν τφ σω· 
ληνσρΙψ τούτης εύρισκόμενσν φώσφορον, δπερ έάν 

Ιχετε τοποθετήοη έν καταλλήλφ έναντι τού κηρίου 

Θέσει, θά τδ άνάψη έκ νέου, πράο μεγίστην έκπλη- 

ίιν τών παρεστώτων.
Δέον δμωε πράε έπιτυχίαν τούτου, νά παρα· 

σκευάσητε λίαν έπιτηδείως καί καταλλήλωε τά σω
ληνάρια μετά τήε πυρίτιδος καί τού φωσφόρου. Δύ- 

νασθε μάλιστα νά τά έχετε θέσει έντδε χωριστού 

χάρτου, είδους φυσιγγίων μικροσκοπικών, τά δποΤα 
τοποθετείτε, χωρίε νά σάς Ιδωβιν, έντδε τών έκ 

πτερού σωληνάριων

- ♦. Π.

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ
______ ·

ΥΔΩΡ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ ΤΩΝ ΚΑΤΣΑΡΩΝ

Ύδωρ διίίλισμένον de laurier-cerise 200 gr. 
Alcoole de Fiorsvanli 50 »
Γχόμα τής Σενεγάλης χαλή 20 0

Διά του ΰδατος τούτου, όπερ άνακινούμενον καλ.ώς όχι 
μόνον έπιτυγχάνομεν εΰχερώς χάι ταχέως την μετα
τροπήν τής κόμης είς κατσαρά, άλΧ’ άποφεύγομεν 

συναμα χαΐ την φθοροποιον χρήσιν τού ζε
στού σιδήρου, χαί τών άλλων εργαλείων, 
άτινα χαταστρέψουσι τήν κόμην.
ΔΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΝ KAI ΣΤΙΛ- 

BQEIN ΤΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ

’Εντός σιγανής φωτιάς αναλύετε 
Κηρόν κίτρινον δραμ. 40

Orcan^tine είς χόν'ν » 10
Άνακατόνετε καλώς ένόσω το δοχεΐον είνε 
εις τό πύο, καί επειτα τό περνάτε από χον
δρό πανίον, εις τό μίγμα αυτό προσθέτετε 
40 δράμια essence τής τερεβενθίνης χαι 
εξακολουθείτε να τό ταράσσητε μέ^ρις δλο- 
σχεροΰς ψυχρανσεως, έπειτα δε το κλείετε 
στεγανώς είς δοχείο» Tt.

Όταν θα τό μεταχε-ρισθήτε, έξαπλώνητί 
δια «αλλίνου υφάσματος όλίγην ποσότητα 
έξ αυτού έπι τού επίπλου καί τρίβετε ζωη- 

ρώς δι’ ετέρου υφάσματος επίσης μαλλίνου, 
μέχρις ότου έπέλθη ή στίλβωσις.

Ε3ΑΛΕΙΨΙΣ ΚΗΛΙΔΩΝ ΕΚ 

ΜΑΥΡΟΥ ΜΕΤΑ3ΩΤΟΥ

Αΐ Παρισιναί μεταχειρίζονται τήν εξής 
μέθοδον. Κατ’ αρχάς ρουρτσιζουσι καλώς 
διά τεμαχίου ύφασματος έχ στόχας το με-

τάξίνον μαΰρον φόρεμα."Επειτα έξαπλώνουσι αυτό κα· 
. λώς τεντωμένου επί τίνος τραπέζης ή ξύλου και βρέ- 

χονσι διά χλιαρού καφέ, βστις πρέπει νά είναι προη
γουμένως περασμένος από λεπτόν ύφασμα. Κατόπιν γυ
ρίζετε τό φόρεμα άπό τό αντίθετον μέρος και θέτονσαι 
έν τεμάχιον χάρτου, τό σιδηρόνετε καί ούτως εξαλεί
φεται ή κηλίς, διότι δ καφές όχι μόνον εξαλείψει τήν 
κηλίδα αλλά δίδει καί ζωηρότητα είς τό ύφασμα, 
άλλως άν αμφιβάλλετε, δέν εινε δύσκολος νά δόκιμά- 
σητε προηγουμένως εις έν τεμάχ'ον παλαιού μαύρου 
μεταξωτού κηλιδωμένου.

------------- —»-~igasg tAiib-y-■r
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Η ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΑΙΓΥΠΤΟΣ
ΥΧΧΟ ΕΠΟΨΙΝ

ΙΣΤΟΡΙΚΗΝ, ΕΜΠΟΡΙΚΗΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΝ

(Μετ’ εικόνων)

(συνέχεια ιδε προηγ. ψύλλον)

Είπομεν, «τι υπό διοικητικήν έποψιν ή Α’γυ 

πτος διηρειτο είς νομούς ή διαμερίσματα, έκαστον 

τών όποιων είχε τήν πρωτεύουσαν του, ήτις συνάμα 

ήτο καί διοικητικόν, στρατιωτικόν και θρησκευτι
κόν κέντρου. Οι δέ διοικοΰντες τους νομούς τούτους

ΑΙ HYPAMIAES ΤΗΣ ΓΙΖΗΣ

διοικηταί, διώκουν κληρονομικός διά λογαριασμόν 

τών βασιλέων Φαραώ, καθιστάμενοι πραγματικός 

οΰτω χωροδεσπόται. Ό δε φόρος έπληρώνετο κατ’ 

αναλογίαν τής σημαντικότητος τών άκινήτων καί 

τού εισοδήματος τής καλλιεργησίμου γής, αδια

κρίτως παρά πάντων τών Αιγυπτίων, εκτός τών 

μελών του κλήρου, ους ό ’Ιωσήφ είχεν εξαιρέσει. 

Όσοι δεν έπλήρωνον, σκληρώς κατεδιώκοντο.

Ό Φαραώ ήτον ό μέγας δικαστής, ό πρώτος άρ 

χων καί ό ανώτερος αρχηγός του στρατού. Μόλις 

όμως μετά τήν εισβολήν τών Ίκσώς ό στρατός δι- 

ώργανώθη τακτικώς. Οί πρίγκιπες στρατηγοί καί 

άρχοντες πρός διάκρισιν έφερον πτερόν στρουθοκα

μήλου. Τό πεζικόν ήτον ώπλισμένον διά λόγχης, 

βραχέος πελέκεως καί μακρας ,ααχαίρας. έξ ορει

χάλκου. μετά ξύλινης λαβής. Τό έλαφρόν πεζικόν 

έφερε θώρακα είς τό στήθος, πλατείαν ασπίδα καί 

χάλκινου κράυος, άλλοι δέ έφερου μικράν άσπίδα 

στρογγυλήν, κυρτόν ξίφος, ρόπαλου καί τόξου. Σάλ

πιγγες δέ, τύμπανα καί αυλοί έκανόνιζον τό βήμα 

του στρατιώτου.
Οί Αιγύπτιοι προ τής εισβολής τών ασιατικών 

Ίκσώς δεν έγνώριζον τήν χρήσιν τού ίππου. Βρα

δύτερον όμως, όπόταν συνεπλήρωσαν τάς κατά τής 

Συρίας. Ίουδαίας, Αιθιοπίας καί τάςέν τή κοιλάδι 

τοϋ Εΰφράτου εκστρατείας των, ήρχισαν νά τόν με

ταχειρίζονται. Ε?χον όμως μέγαν αριθμόν δνων.'Γ- 

πήρχε καί εφεδρεία παρ’ αύτοϊς, ήτις όμως άπετέ- 

λει αποκλειστικές τήν προσωπικήν σωματοφυλακήν 

τών Φαραώ. Εις τήν καλήν διοργάνωσιν του πεζι

κού των, είς τήν άκραν πειθαρχίαν, ήτις έπεκράτει 

έν τφ σιρατώ τών αίγυπτίων, οφείλονται αί κατά 

τών ’Ασιανών καί Αίθιόπων μεγάλαι έπιτυχίαι των. 

Ώ; προείπομεν, οί Φαραώ πρώτον «πολέμησαν 

κατά τών είσβαλόντωνεΐς τήν πλουσίαν χώραν τών 

ξένων επιδρομέων καί εΐτα έπεχείρησαν τάς περί

φημους έκείνας εκστρατείας των, αί’τινες κύριον 

σκοπόν ειχον τήν προμήθειαν λαφύρων, άτινα διε- 

νέμοντο ώς έξής.'Γό καλείτερον και σημαντικότερου 

μέρος έλάμβανεν ό Φαραώ, τό δ’ έπίλοβπον διενιί- 

μετο εις τά μέλη τού κλήρου πρώτον κιαΐ ειτα εις 

τούς κυριωτέρους άξμωματικούς 

καί τούς δια·/.ριθέντςας διά τού 

θάρρους των στρατιώιτας.
Ή λατρεία τών νεκρών άπε- 

ΐέλει τό βάθος τής αιγυπτια

κής θρησκείας-
Κατά τούς πρώτους χρόνους 

οί κάτοικο: τής κοιλάδος τού 

Νείλου δεν ειχον ούτε ιερείς, 

ούτε θεούς, άλλ’ έτιμων τούς 

προγόνους αυτών και μετ’ επι

μέλειας έφρίντιζον π?ρί τής οι

κοδομής διαρκών καί στερεών 

τάφων. Βραδύτερον δέ έθεσαν 

φύλακας παρ’ αΰτοϊς, οίτινες έ- 

φρόντιζον περί τής δεατηρήσ-ιως 

τής.«αιωνίου διαμόνή5ςο.τών κο- 

μιζομένων προσφορών καί τής 

έκτελέσεως τών έπιταφίων τε

λετών. Έκτςτε βαθμηδόν κατηρ-

τίσθη τό ιερατικόν σωματείου.
Είς τάς κηδείας φυσικώς ά- 

πέδιδονοί αίγύπτιοίμεγάλην σημασίαν.Άφθϊκαλώς 

ε’σφράγιζον τήν μούμμιαν (ή μομίαν,ταριχευτόν σώμα) 
εν τω σαρκοφαγφ, εθετον τούτον έν τφ έπιταφίφ όπο- 

γείφ, έφραττον τήν οπήν, δι’ ής κατεβίβαζον τόν σαρ

κοφάγον, καλώς, περιετοίχιζον τήν επιφάνειαν τής 

οπής, ήτις ε’χε σχήμα φρέατος καί έθυαν τφ νε- 

κρω διά τής θυσίας θυμάτων. Τών πλουσίων αί κή- 

δ-ϊαι συνωδευοντο. μέ απείρους έκατόμβας. Οί ιε

ρείς έπώλουν μετά τήν τελετήν, τά έκ τών θυσια- 

ζομένων ζώων προερχόμενα κρέατα. Προσέφερον 

ωσαύτως τοΐς νεκροίς οίνον, λίβανον καί διαφόρους 

άλλας προμήθειας. Βαθμηδόν δέ ήρξαντο νά κομί- 

ζωσιναΰτοΐς πολύτιμα σκεύη καί άγγεϊα καί κοσ

μήματα καί ηύξήθη έκ τούτου τό ιερατικόν σώμα, 

προστεθέντων έν τούτφ τών γραμματισμένων 

(scribes), σχεδιαστών, οιτινες «σχεδι'αζον επί τών 

σαρκοφάγων εικόνας καί γράμματα ΐε:ρογλυφικα, 

μουσικών, ψαλτών καί ταριχευτών. Οί ®ε ναοί των 

έχρησίμευον συνήθως καί ώς ίερατικαί,φιιλολογικαί, 

καί στρατιωτικαί σχολαί, ίπερ συνετεέλεσεν είς 

τήν ασχολίαν «κεϊσε πολλών καθηγητών*.  Οί πρω

θιερείς έφερον έπί τοδ ώμου δέρμα πάνδηρος, οσά

κις έτέλουν ιεροτελεστίας.
Ό αιγυπτιακός κλήρος δεν άπέκρουσε τάς αί-
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θιοπικάς καί άσσυρίους θεοτήτας, «πίταν αύται εί- 

σήλασαν έν τη κοιλάδι τοΰ Νείλου, καθόσον οσω 

πλείονες θεοί λατρεύονται, κατά τοσοΰτον αί ιερο

τελεστία! είσί συνεχέστερα! καί περισσότερα! προ- 

σφο<ραί είσπράττονται. “Ωστε ό αιγυπτιακός κλή

ρος ηύνόει τόν πολλαπλασιασμόν τών θεών, άλλά 

ό λαός της Α'.γ’όκπου έτίμα πάντοτε δι’ ιδιαιτέρας 

λατρείας του τους πρώτους αύτοΰ προγόνους, τάς 

έθνικάς του τη άληθεία θεότητας χαί ιδίως τήν 

αγίαν Τριάδα, συνισταμένην έχ τοΰ Όσίρεως, πα- 

τρός, τής “Ισιδος μητρδς χαί του "Ωρου, υΐοΰ : 

Ό δέ περίφημος Άπις ητο ένσάρκωσις τοΰ Όσί- 

ρεως. Ό Όσιρις πρός πλείονα συμμετοχήν του έν

ο θεός: οςιρχζ

τη ευημερία τυΰ αιγυπτιακού λαοϋ χαί έγγυτέραν 

παράστασιν καί διαμονήν, υλιστικήν μάλλον, έξε- 

δηλοΰτο καί έπροσωποποιεϊτο υπό τήν μορφήν βοός. 

Ό ’Απις-βοΰς έδει λοιπόν νά παρίσταται μέλας 

μετά λευκής τριγωνικής κηλίδος έπί τοΰ μετώπου. 

Μέγας δ' αριθμός έξυπηρέτει τόν θεόν βοΰν, δν 

» μετά.'θάνατον ίθετον έν σαρκοφάγφ έκ γρανίτου ή

έτοποθέτουν έν τοϊς μύστηριώδεσιν ύπογείοις τοΰ 

Σεραπίου. Κατα βάθος όμως δια τόν αίγύπτιον, οί 

θεοί δϊεν ήσαν άλλοι ή αυτοί οί προβασιλεύοντες ή 

βασιλεύοντες Φαραώ ήγεμώνες, οδς έλάτρευον κατά 

διαφόρους μορφάς.

Ή βάσις τής ηθικής ήτον ή πίστις πρός τήν 

μετά θάνατον θείαν κρίσιν ή τήν δευτέραν παρου

σίαν Ό Όσιρις προήδρευε τοΰ ουρανίου δικαστη

ρίου καί οί μέν δίκαιοι άπεστέλλοντο είς τόν παρά

δεισον, τόπον τών ηδονών, πλήρη άπό περίφημους 

αγρούς καί έξαισίους καρπούς. Είς τούς ενόχους 

έπεφυλάσσετο ή κόλασις, κείμενη έν τφ κατωτε'ρφ 

ήμισφαιρίω, δπερ διοικεϊ δ «μέλαςο θεός. Ένταΰ'θα 

φρικωδώς κατατυραννοΰνται αί ψυχαί υπό δαιμόνων 

ώπλισμένων δια ρομφαίας και ύπό ακατανομάστων 

μαρτυρίων αί δέ καρδίαι των σύρονται ζώσαι έπι 

τοΰ εδάφους καί τά μέλη των ρίπτοντάι έντός λε

βήτων πεπληρωμένων διαρκώς έκ ζέοντος υδατος. 

Ό προς τα μαρτύρια ταΰτα φόβος έν τφ κάτω ή- 

μισψαιρίφ ήτο ισχυρόν δργανον τής κυριαρχίας τοΰ 

κλήρου.

Κβφάλαιον Ε".

Άρχλ της 'Ελληνικής έπιρροης- —Οί 
Πέρσαι.— ’Αλέξανδρος ό Μέγας καί 
Αλεξάνδρεια.—Οί Πτολεμαϊοι.— Ρω- 
y.a’i'Kii κατάκτηάις —Ό χριΡτιανίΟμός 
ϊν Αίγυπτω—Ή άραόικλ κατακτη- 
οίς—Οί Άδασίδαι-—Οί Φατψϊται-
Είς έκ τών μεγάλων διοικητών τών νομών τοϋ 

Δέλτα, ό Ψαμμίθικος είχε συνάψει σχέσεις εμπο

ρικός μετά τών 'Ελλήνων τής ’Ιωνίας, οί'τινες 

διέτρεχον τήν Μεσόγειον διά τών ελαφρών αυτών 

πλοιαρίων χάριν τοΰ έμπορίου και τής πειρατείας.Τή 

βοήθεια τούτων κατώρθωσεν ό Ψαμμίθικος νά υπό

ταξη τήν Αίγυπτον υπό τήν εξουσίαν του καί εγ

καινίαση νέαν εποχήν προόδου καί άναπτύξεως διά 

τής εισαγωγής καί τοΰ πολιτισμού τής Δύσεως. 

Ύπό τήν δεξίωσιν ταύτην τών Ελλήνων έγένετο 

μεγάλη ώθησις εμπορική και κοινωνική, οία έγέ- 

νετο ύπό τήν επιρροήν τών Γάλλων βραδύτερον 

καί τοΰ ’Ισμαήλ Πασσα. Τό έμπόριον άνεπτύχθη 

σημαντικώς, οί δέ αιγυπτιακοί στόλοι κατέκλυσαν 

τήν Μεσόγειον καί τήν ’Ερυθραν θάλασσαν.

’Εν έτει 650 δ Ψαμμίθικος έπέτρεψεν εις τούς 

Έλληνας νά έγκατασταθώσι έν τή πόλει τής Ναυ- 

κράτο.υ, ήτις περιήλθεν εις χεϊρας αυτών καί οί’τι- 

νες- τρεις αιώνας βραδύτεοον ήνοιξαν τοϊς Μακεδο- 

νίοις κατακτηταις τήν οδόν τής Αίγυπτου. Ούτως 

Ίωνίίϊς, Δωριείς, Αίολεϊς σωρηδόν έσπευσαν έν 

τή νέα Ελληνική αποικία, οπού έσχημάτισαν είδος 

ομοσπονδιακής συμμαχίας καί έκτισαν έν ταύτφ 

ναόν τό« Έλλήνιονδ,ένθα συνήρχοντο πάντες. Ή ελ

ληνική αυτή αποικία ήτο στενώς συνδεδεμένη μετά 

τής μητροπόλεώς των καί υπήρξε τό καταφύγιον 

τών έξορίστων, οιτινες έκ πολιτικών λόγων έξορί- 

ζοντο έκ τής πατρίδος των.Έπί τής θέσεως, έφ’ ής 

τότε ήγείρετο ή Ναύκρατος, ύπάρχει ήδη τό Δεσούκ.

Έπί τής βασιλείας τοΰ Ψαμμιθίκου λαοί τινες 

Σκυθαι, άφοΰ κατέκλυσαν τήν Συρίαν καί Παλαι

στίνην, ειχον φθάσει μέχρι τής Αΐγύπτου,οδς όμως 

ούτος δέν κατεδίωξεν, άλλά τουναντίον, έξηγόρασε 

διά πλουσίων δώρων τήν φιλίαν των.

Ό υιός καί διάδοχος τοΰ Ψαμμιθίκου, ό Νεχάω, 

ήττηθείς υπό τοΰ Ναβουχοδονδσορος, έπεδόθη δλο- 

κλήρως είς ειρηνικά έργα. Έπεχείρησε διά ναυτι

κών φοινίκων τόν κύκλον τής ’Αφρικής καί τό πρώ
τον τότε· περί τά 616 π. X. πλοϊα,κατασκευασθέντα 

εν τή Ερυθρά θαλάσση, δαπάναις τής αιγυπτιακής 

κυβερνήσεως,διήλθον τό άκρον τής Αφρικής, δπερ 

βραδύτερον ώνόμασαν ’Ακρωτήριου τής, Καλής Έλ· 

πίδος.
Ό Νεχάω ούτος έπεχείρησεν ώσαύτως νά έκτε- 

λέση τό έργον,δπερ κατά τούς χρόνους ήμών έπέ- 

πρώτο νά συντελέση δ Λεσέψ. Ήθέλησε νά ένώση 

διά διώρυγος τά ΰδατα τής Μεσογείου μετά τών 

τής Έρυθρας θαλάσσης· Μολονότι δέ αί έργασίαι 

προΰχώρησαν έπ’ αρκετόν, μετά τδν θανατον τοΰ 

Νεχάω ή έπιχείρησις έγκατελείφθη, έπί τφ φόβφ, 

δτι οί Έλληνες καί οί Φοίνικες, οί'τινες τότε ήσαν 

δυο μεγάλα ναυτικά έθνη, ήθελον ίδιοποιηθή τήν μετά 

χρήματος καί έπί αιγυπτιακού έδαφους κατασκευα- 

ζομένην εμπορικήν ταύτην οδόν.

Έπί τής εικοστής έκτης δυναστείας έπήλθε τό 

τέλος τής ανεξαρτησίας τής Αίγυπτου, καθόσον ήτ- 

τηθέντος ύπό τοΰ Καμβύσου τοΰ τελευταίου σαιτου 

πρίγκιπος, Ψαμμιθίκου τοΰ Γ', ή Αίγυπτος έγέ

νετο άπλή σατραπία τής περσικής αυτοκρατορίας. 

'Από τοΰ 525 δέ π. X., έποχής τής περσικής εισ

βολής μέχρι τοΰ 331, καθ’ ήν ΐδρυθη ή ’Αλεξάν

δρεια, ή Αίγυπτος διετέλεσεν άνευ ιστορίας. Υπο

φέρει άγογγυστως τόν ζυγόν τών καταχτητών της. 
άποτίει τακτικώς τδν φόρον τής ύποτελείας της καί 

μετά περισσής άδιαφορίας παρίσταται μάρτυς τοΰ 

μεγάλου μεταξύ Ελλάδος καί ’Ασίας άγώνος,δστις 

άρξάμενος διά τής έν Μαραθώνι μάχης, περατοΰται 

διά τής λαμπρας εποποιίας τοΰ μεγάλου ’Αλεξάν

δρου. Ευτυχώς δέ αί εύχαί τών Αιγυπτίων τείνουσί 

πρός τδ μέρος τών Ελλήνων’ οτε δέ δ μέγας κα

ταχτητής μετά τήν κατάληψιν τής Τύρου, ήθέλησε 

νά χαταλάβη τήν Αίγυπτον, πρδς τελείαν απομό- 

νωσιν τών Περσών άπδ τής Μεσογείου, ή χώρα 

τών Φαραώ,οΰδεμίαν άντίστασιν τφ άντέταξεν*  άπα- 

σαι δέ τουναντίον αί πόλεις τοΰ Δέλτα καί τής 

κοιλάδος τοΰ Νείλου ήνοιξαν τάς πύλας των ταϊς 

μακεδονικαϊς στρατιαϊς. Συνεπώς ή εκστρατεία τοΰ 

’Αλεξάνδρου είς τήν Αίγυπτον δέν ήτο πόλεμος, 

άλλά τελεία θριαμβευτική πορεία.

Άναμφιρρήστως ήδη δυνάμεθα νά εϊπωμεν, οτι ή 

’Αλεξάνδρεια έξήλθεν δλως έκτισμένη έκ τής κε

φαλής τοΰ Μεγάλου ’Αλεξάνδρου, όπως ή Άθηνα 

έξήλθε πάντι ένοπλος έκ τής κεφαλής τοΰ Διός. 

Υπήρξε δέ αυτή ή μόνη έξ άπασών τών δημιουρ

γιών τοΰ βασιλέως τής Μακεδονίας, ήν ό χρόνος 

καί ή χειρ τοΰ ανθρώπου έφείσθησαν ίτι καί δέν 

κατέστρεψαν. Αΰτη δέ μόνον ή πόλις, ή περίφημος 

’Αλεξάνδρεια, ής τδ έμπόριον, ή βιομηχανία, ή 

ζωή καί κίνησίς εΰρίσκονται σχεδόν εις χεϊρας ‘Ελ

ληνικός ήδη, διότι, οπουδήποτε καί αν μεταβήτε,τήν 

εθνικήν διάνοιαν θά σοναντήσητε, άρκεϊ ν’ άποθα- 

νατίση τδ όνομά του καί τδ κλέος τής ποτέ έλλη- 

νικής δυνάμεως καί δράσεως έσαεί νά διαφημίζη. 

Καί όντως, άφ’ ής έποχής ό ελληνικός ποΰς έπά- 

τησε τδ αιγυπτιακόν έδαφος, δ πολιτισμός καί ή 

πρόοδος ένεκατεστάθησαν έκεϊ καί δσημέραι δ τό

πος έδελτιώθη έπί τδ χριστιανικώτερον καί ή έξη· 

μέρωσις έπέφερεν αγλαούς καρπούς.

Ό Μέγας ’Αλέξανδρος ώρίμως καί έπιτυχώς 

έσκέφθη, ότι διά τής ΐδρύσεως τής νέας ταύτης πό

λεως έν Αίγύπτφ, συνετελεϊτο άπροσδοκήτως νέος 

στενός δεσμός μεταξύ Ανατολής καί Δύσεως καί 

τδ κέντρον ένεργείας νέας αφετηρίας, δι’ ής δ καλ

λιτεχνικός βίος τής Ελλάδος θά διεχέετο απαν

ταχού τής Αίγύπτου’ άφ’ ετέρου δέ τά προϊόντα 

τής κοιλάδος τοΰ Νείλου, ώς καί έκεϊνα τής Ερυ

θρός θαλάσσης θά διεσκορπίζοντο άνά τήν ΰφήλιον 

διά μέσου τών’έλληνικών πλοίων. Ό ’Αλέξανδρος, 

ώς φαίνεται, έσκέπτετο μετά βαθείας διανοίας καί 

πολλής προβλεπτικότητος. Έγνώριζεν, οτι λιμήν 

κατασκευαζόμένος έπί τών εκβολών τοΰ Νείλου καί 
άποκαθιστάμενος τδ κέντρον τοΰ μεταξύ Ευρώπης, 

Ασίας καί ’Αφρικής έμπορίου, θά παρεβλάπτετο 

ύπό τών ρευμάτων τής Μεσογείου, έρχομ.ένων έκ 

δυσμών πρός άνατολάς καί ένοχλούντων τάς αιγυ

πτιακός άκτάς’ διό άπεφάσισε τήν ίδρυσιν τής φερώ
νυμου πόλεώς του έπί τής εξαίσιας θέσεως, ήν σή

μερον κατέχει καί ήτις βαθμηδόν γίνεται περίβλε

πτος είς τδ έμπόριον και τήν συγκοινωνίαν, ούχι 

πλέον τών γειτονικών χωρών, άλλά καί τών ηπεί

ρων όλων.
Άπέναν-

ιτι· τής πό- 

ίλεως εκειτο 
ίή νήσος Φά- 
(ρος, όπισθεν 

ιδέ ή λίμνη 

ΙΜαριότις , 

ήτις συνεδέ- 

ετο διά διώ- 

ρυγος μετά 

τίνος δυτι

κού βραχίο- 

νος τοΰ Νεί

λου. Ό δέ

V

,βραχίωντής 

θαλάσσης, οστις έχώριζε τήν νήσον Φάρου από τής 

ήπείρου, ήτον αρκούντως ευρύς, ώστε νά εύρι'σκω- 

σινάσυλον τά πολυάριθμα πλοία, όσα δέειρχοντοέκ 

τοΰ Νείλου διά μέσου τής διώρυγος μετέβαινον καί 

έσταθμευον έν τή λίμνη ταύτη. “Ωστε τδ μέρος, 

οπερ έξέλεξεν δ υιός τοΰ Φιλίππου πρός Γδρυσιν 

τής φερώνυμου πόλεώς του, ήτο ευτυχώς καταλ

ληλότατου. δπδ πάσαν έποψιν, καί διά τδ εισα

γωγικόν καί διά τδ έξαγωγικδν έμπόριον. έκτος 

δέ τούτου προεφυλασσετο δια πανπδς εκ πόσης 

προσβολής τής ΐλύος τοΰ Νείλου.

Ή νήσος Φάρος ήνώθη μετά τής Ηπείρου διά 

γιγαντώδους βραχίονος έκ λελαξευμένων λίθων καί 

δστις ώνομάσθή Έπταστάδιος, διότι εΐχε μήκος 

έπτά σταδίων. Οίίτω δέ ή λαμπρά αΰτη γέφυρα 

διήρει τδν λιμένα εις δύο μικρότερους;, τδν πρδς 

άνατολάς ή μέγαν λιμένα, καί τδν προς δυσμάς ή 

λιμένα τοΰ Εύνόστου. Ό τελευταίος δέ ούτος είναι 

ό και νΰν καλούμενος παλαιός λιμήν, δστις είναι έν 

χρήσει. τήν σήμερον. Οί δύο λιμένες έκοινώνουν 

μεταξύ των διά μικρών γεφυρών, αιτινες δμως άπδ 

πολλών αιώνων έκλείσθησαν ύπό τοΰ χρόνου καί 

τών ερειπίων. Άπαντα δέ ταΰτα έσχημάτισαν μίαν 

μεγάλην γλώσσαν ξηρας, διήκουσαν πρδς τήν θά

λασσαν. Τδ πλεϊστον δέ σήμερον τών οικιών τής 

νέας ’Αλεξάνδρειάς υπάρχουν ακριβώς επί τής θέ

σεως τοΰ παλαιού Έπτασταδίου, ένφί ή παλαιά 

πόλις, ή τών Πτολεμαίφν έξετείνεφο μεταξύ τοΰ 

Έπτασταδίου καί τής Μαριότιδος λίμν^ης.
Τότε έκτίσθη καί δ περίφημος ναυπικός φάρος 

υπό τών Ελλήνων, ακριβώς έπί τοΰ άκιρου τής Φά

ρου, πρδς ενδειξιν τής όδοΰ, ήν τά πλ.οϊα ώφειλον 

ν’ άχολουθώσι διά μέσου τών σκοπέλων, οιτινες ί- 

φραζον τήν είσοδον τοΰ λιμένος. ("Βπιται συνέχεια)
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ΗΧΟ
ΜΕΙΔΙΑΜΑ ΚΑΙ ΣΚΩΜΜΑ

Μειδίαμα I άγνοτάτη είσαι απόρροια εύγενοϋς 
καί χαρίεντος αισθήματος, είσαι άνθος βλαστα- 
νούση)ί αφοσιώσεως, είσαι κφρός λανθανούσης 
μαγεκας.

Μειδίασον, ώ νέα μήτερ, πρό τού λίκνου τοϋ 
χαθεύδοντος ροδινού βρέφους σου, γέλασον μετά 
τών αγγέλων και ευλογημένου είή τό χαρίεν 
μειδίαμά σου !

Μειοιασον, ώ ζανθοπλόχαμος κόρη, προ τής 
πενταετούς σου τριάδος κα'ι ως σοΙ ύπομειδιώσιν 
εκ του μέσου τών πετάλων αυτών τά άνθη, 
ατινα μέλλεις να θρέψης, είθε πάντοτε οΰτω νά 
χαμογελά ή αθώα σου σκέψις.

Μειοίασον, ώ ληστά, προ τής σημαίας σου, 
ήτις σέ καθιστά υποφερτόν,αλλά προς Θεού, μή 
μειοιασης ποτέ προ τής άνθρωποκτδνου μαχαί- 
ρας σου, όπόταν άνασείης αυτήν προ τοϋ θύ
ματος !

Μειδίασον ωχρόν λευκότριχον γερόντων, προ 
τοϋ ήδυλογοΰντος σε νηπίου καί άναπολοϋντος 
σοι τά παρελθόντα καϊ εν τφ μειδιάματί σου 
τούτφ πλάσσον τά άρέσκοντά σοι ετι τελευταία ' 
σου ει,δύλλια.

Μειδίασον, ώ φίλε, έν τοι;' κόλποις τής πε- 
ριπτυσσούσης σε αγαπητής φίλης, διότι αυτόθι 
μόνον ευρίσκεις τήν όασιν τών θλιβερών σοι 
στιγμών.

Μειδίασον, ώ μνηστή, πρός τόν μελάγχροα 
νέον, οστις χαριέντως σοι τείνει τήν χεΐρα κα’ι 
το μειοιαμα σου τούτο έστω αΰτφ ΰπόσχεσιο 
καί άρραοών, δτι ή ψυχή σου συγχέεται μετά 
τής εκείνου, "να μή χωρισθώσι ποτέ καί δτι χα- 
ραί του θλίψεις καί πικρία·, ε'σονται κοιναί.Καί 
θέλεις άμοιφθή.

Μεκδίασον, ώ ενάρετος τών άκανθων αρετή, 
ήτις άιδύνατος καί πτωχή από τοϋ αδυνάτου 
καί πτωχού αναμένεις βοήθειαν καί μετ ’ αυτού 
τδ ύστατον χαίρουσα, είς τόν θρόνον τ’ουρανού 
σου άναβαίνεις.

Μειδίασον, ώ ευσεβής, ήτις κατόπιν τής θερ
μής καί ειλικρινούς οεήσεώς σου, άνυψοϋσα τδ 
μέτωπον, εύρίσκεις τήν Ελπίδα εν τή Πίστει 
και εγείρεσαι έργαζομένη μέ τό μέτωπον έντελώς 
αιθριον καί γαλήνιον.

Μειοίασον ώ μήτερ, δτι έν τή έκτελέσει τού 
Ιερού κοινωνικού σου καθήκοντος, ευρίσκεις έν 

τη αγάπη τών τέκνων σου τήν πρώτην αμοι
βήν τών θυσιών καί πικριών σου !

Άλλα σύ, ώ φιλοσκψμμων καί μιαρέ, ειρων 
τής αρετής καί παντός ιερού, διατί εμπαίζεις 
τήν άκακον καί άδολου, ήτις σοι εμπιστεύεται 
τδν σπαραγμόν τής καρδίας της, τήν προδοθεΐ- 
σαν τιμήν της, τήν άδικηθεΐσαν άθωότητά της ;

Κατηραμένον έστω τδ μειδίαμά σου, δπερ έν 
τή ασπλάγχνφ φιλοσοφία του, σκληρώς αποσυν
θέτει καί έρείπει τά πάντα I Κατηραμένον τό 
σπαρακτικόν τούτο μ.ειδίαμα, δπερ σοι ρυπαίνει 
τά χείλη εΐς τήν πρώτην συυάντησιν τής τα
πεινοφροσύνης καί αρετής, καί πρό. τής θέας τής 
αθώας καί ειλικρινούς Ήχους, ώ κατηραμένον 
φιλοσκώμμον μειδίαμα, λάκτισμα χυδαίου πά- 
σης αρετής και δόξης, κάθαρμα τής όράσεως, 
σκότος τής αίδούς, σπίλος τών δακρύων, περι- 
φρόνημα τής σιωπής, φύγε μακράν, χώθητι είς 
τδ βάθος τής λήθης...Διότι, έγώ, ή μηκέτι μει- 
οιάσασα, σέ ακολουθώ.... σέ επιβλέπω.... ·καί 
άν θέλω νά σέ μιμ.ηθώ, δέν δύναμαι.... Οί 
κρωγμοί σου καί τά σκώμματά σου άντηχού- 
σιν είς τά ώτά μου, άλλα δέν δύναμαι νά σέ 
μ.ιμηθώ. Τά σκώμματά σου δέν εΰρίσκουσι παρ’ 
έμοί ηχώ....’Αντηχώ σιωπηλός τό μειδίαμα, 
αλλ’ ή φύσις μοί άπηγόρευσεν ν’ αντηχώ τό 
σκώμμα.... καί όπόταν σύ σκώπτηο, έγώ γελώ. 
Καί γελώ σήμερον, δτε τής κοινωνίας τά πάθη 
αντηχώ, ένφ σύ ταύτα έν τφ βυθφ μόνον τής 
καρδίας σκώπτων, πνίγεις. Καί θά κρύπτω διά 
τού γέλωτός μ.ου τδν πόνον, δν ή άποκαμούσα 
τής πάλης ΐς έκρηγνύει, αλλά τδν όποιον ή ψυ
χή καθαίρει έπί τού βωμού τής αψευδούς συμπά
θειας καί σοϋ τδ σκώμμα δέν δύναται νά φθάση!

Ηχώ

MB TOIS SmPOMHTAiS Ul

Η ΕΟΡΤΗ

Πας δστις ήθελεν έγγράψει νέον Συνδρο
μητήν είο τήν -ΦύΣιν» καί άποστείλει τό τί
μημα τής συ/δρομής του, λαμβάνει δωρεάν μίαν 
Τύχην ϋπό αϊρεσιν (promesse) τών Σιδηροδρό
μων τής ΆνατολικΑς Ρωμυλίας ή τής Κτήμα- 

τικϋς τραπέζης τής Αίγυπτου τοΰ έν Άθήναις 
τραπεζιτικού καταστήματος Ε. Μελίδη. μέ τήν 
ύποχρέωσιν, άν ό άριθμός του τύχη είς τήν κλήρω- 
σιν, νά λαμβάνη ή Διεύθυνσις τού περιοδικού μας 
15 έπί τοϊς ’/ο.

'Ομοίως πδς έγγραφόμενος νέος συνδρομητής, 
τό αύτό δικαίωμα χαίρει.

Ή Διεύθυνσις

(Κοινωνικόν ε(δύλλιον)

ΛΕΩΝ Κ· · · λογιστικός ύπάλληλος. 
ΑΔΡΙΑΝΗ, σύζυγός του.

Αίθουσα έστιατορίου. Είς τό μέσον τράπεζα φα
γητού. Καθίσιιατά τινα πέριέ αύτής καϊ εϊς τινας 
γωνίας τής αιθούσης. Δείιόθεν άνώκλιντρον καί 
Αριστερόθεν θερμάστρα άνημμένη.Έν δέ τή τρίτη 
πλευρά ώραία σκευοθήκη καϊ είκόνες έπί τών τοίχων.

ΣΚΗΝΗ ΠΡΩΤΗ
ΑΔΡΙΑΝΗ. (Είναι όγδόη ώρα τής νυκτός καϊ βα- 

ρυνθεϊσα νά περιμένη τόν σύζυγόν της, άποφασί· 
ζει νά σηκώση τά έπί τής τράπεζας εύρ^κόμενα 
πινάκια καϊ σκεύη).Αλλά, διατί λοιπόν, βραδύνει τόσον 
απόψε νά ελθη ; τι κάμνει αρα γε εξω, αυτήν την ώραν, 
"Επρεπε νά ηναι εδώ τουλάχιστον προ μιας ώρας. . . . 
θά τόν διορθώσω έγώ, καί αν τοϋ άρέση, άς τό έπανα- 
λάθη. Νομίζει, δτι θά ξλθη νά ,εύρη τό φαγητόν του 
έτοιμον καί έγώ νά τόν περιμένω, ή ανόητος I .. "Αμ δέ I 
τίποτε πλέον από αυτά. Πρέπει νά μάθη νά έρχεται 
ένωρίς. Εις τάς έπτά δ κόσμος τρώγει, άλλως άς μένη 
νύστις. "Η θά έρχεται πρό τών έπτά ή θά με εύρίσκη 
εις τήν κλίνην. Δεν ύπάρχει μέσος .όρος, ’Εγώ να γίνω 
υπηρέτρια του καί σκλάβα του: όχι I Πρέπει να μαβή 
καλώς τά καθήκοντα του (Άφαιρεΐ τά πινάκια, έκ 
τής τραπέζης, δτε τόν ακούει έρχόμενον). "ΑΙ ιδού 
τον, έρχεται... δ χαδεμένος . . "Εννοια σου και βλέ
πεις τώρα. (’Εξακολουθεί μετ’ άδιαφόρίας ν’ άφαιρή 
τά έπιτραπέζια σκεύη).

ΣΚΗΝΗ ΔΕΥΤΕΡΑ

ΑΔΡΙΑΝΗ. Μπά, ήλθες;.. .
ΛΕΩΝ. (Παρατηρών μετ’έκπλήίεως τήνάψαίρε- 

σιν τών σκευών). Ναι, ηλθον, αλλα τι κάμνεις αυτού ;
ΑΔΡΙΑΝΗ. Τί κάμνω ; τό βλέπεις. Άφαιρώ τά πι

νάκια. Ή ώρα παρήλθε καί δέν εννοώ νά περιμένω πε- 
άρισσότερον.

ΛΕΩΝ. Καλά, άλλα νομίζω.... οτι εγω δεν έφαγα 
κόμη. , , , ,

ΑΔΡΙΑΝΗ- (Γελώσα είρωνικώς). Μπα, και εγω
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ένόμιζον, ότι έφαγες ήδη . . . καί διατί, φίλε μου, να 
μήν έφαγες άκόμτ;; διατί ν’άφίνης τόν στόμαχόν σου 
νά ύποφερν|... τί ανόητος, όπου είσαι ! τόσα ξενοδοχεία 
ύπάρχουν εξω ...

ΛΕΟΝ. Σύ, έφαγες λοιπόν,, μόνη ; _
ΑΔΡΙΑΝΗ- Μπά, τώρα μ’έσυλλογίσθης; Καί τί σέ 

μέλλει, φίλε μου, δι’ εμέ ; ... Έγώ, ξεύρεις, προτιμώ 
νά μή φάγω διόλου, παρά νά φάγω μόνη, σαν κούκος. 
"Επειτα, Οταν περιμένω, ό στόμαχός μου περιμαζεύεται 
καί δέν δύναμαι νά φάγω πλέον κατόπιν.

ΛΕΩΝ. Έλα, ελα, αφησέ τα αύτά, δέν έφαγα ούτε 
έγώ καί κάθησαι να δειπνήσωμεν

ΑΔΡΙΑΝΗ. Δέν έφαγες ακόμη τοιαύτην ώραν, έξω ; 
Καί τί έκαμνες λοιπόν ; σουλάτσο ;

ΛΕΩΝ, (μαλακώ τφ τ^όπω). Τί εκαμνα έξω,. . . 
καί δέν εννοείς, ότι διά να μείνω έως αύ·τήν τήν ώραν 
έξω, κάτι θα συμβαίνη. δέν έννοεΓς, 3>τι κάποια εύ
λογος αφορμή θά ύπαρχη ; (πλησιάζων/ αύτήν) Δέν 
μαντεύεις λοιπόν,Άδριανή, την αιτίαν;

ΑΔΡΙΑΝΗ. Δέν μαντεύω τίποτε, άποϊλύτως τίποτε, 
οδτε θέλω νά μάθω όλοτελώς οΰδέν. Έκιεΐνο μόνον τό 
όποιον θετικώς γνωρίζω, είναι, ότι εΐς τάς έξ εξέρχεσαι 
του γραφείου σου καί δτι δύνασαι καλλισπα να επιστρο
φής εις τήν οικίαν σου τό πολύ εΐς τας έπτά, αφού 
βεβαίως κόμης κα’ τόν περίπατόν σου μετά τών φίλων 
σου ή μετά τών συναδέλφων σου. ’Αλλα δια νά έρχε
σαι όμως είς τάς οκτώ καί έγώ νά σέ περιμένω μόνη 
καί νύστις, άναμφιβόλως μέ εμπαίζεις καί μέ θεωρείς 
διά δούληνσου... Ιδού, φίλε μου, τί γνωρίζωέγώ μό
νον καί οΰδέν περισσότερον δύναμαι, ούτε έχω διαθεσιν 
νά μαντεύσω περί τής απουσίας σοϋ αυτής.

ΛΕΩΝ. Ουφ ! πώς εκλαμβάνεις τά πράγματα, αγα
πητή μου, νομίζεις, ότι έβράδυνα , *

ΑΔΡΙΑΝΗ· Νομίζω ; εγω νομίζω ; άφοϋ είναι ήδη 
οκτώ καί τέταρτον. . .

ΛΕΩΝ "Οχι, οκτώ παρά πέντε είναι ακόμη.
ΑΔΡΙΑΝΗ. "Εχεις λάθος . - .
ΛΕΩΝ Διόλου, σέ βεβαιώ, παρετήρησα καλώς τήν 

ώραν, διερχόμενος τής πλατείας.
ΑΔΡΙΑΝΗ. ( Αφίνουσα μεθ’ όρμής τύ πινάκιον, 

έπϊ τής τραπέζης). Τί επίμονος, δπου,είσαι ! άφοϋ τό 
ώρολόγιον έκτύπησε τήν όγδόην, πριν ακόμη ελθης.

ΛΕΩΝ. Μή θυμόνεις αδίκως ... Έπειτα, τί θέλεις 
τήν ώραν καί χάνεσαι μέ τους τύπους Διατί δέν εξε
τάζεις τήν ουσίαν ; άφοϋ σοι λέγω, ότι ύπήρχεν αφορμή 
νά βραδύνω. .

ΑΔΡΙΑΝΗ. Δέν είναι πρώτη φορά, φίλε μου, και δέν 
τ’ ακούω πλέον έγώ αυτά .. Τί αφορμή καί αφορμή 
ύπάρχει; δέν μας λέγεις αύτήν τήν αφορμήν, να τήν 
άκούσωμεν ;

ΛΕΩΝ. (Μετ’ άναστεναγμού καϊ μειδιώνρ Πόσον 
είσαι κακή, αγαπητή μου. Καί έλησμόνησες, ότι σή
μερον, είναι ή έορτή μου ; Πρό ήμερών μόνη σου., δεν 
μοί τό ελενες ; Τόσον λοιπόν έπιλήσμων έγινες σήμε
ρον,ώστε ούτε νά μοί εΰχηθής τουλάχιστον ενθυ^ήθης ;

ΑΔΡΙΑΝΗ. (Κατ’ίδίαν). Καλά λέγει, τό είχα εν
τελώς λησμονήση. (Πρός τδν σύζυγόν της)· Αι, καλα, 
καί μέ τοϋτο;

ΛΕΩΝ. Αζ λοιπόν, άφοϋ είδα τήν πιρωίαν, ότι δέν 
μοΰ είπες τίποτε, ένόησα, ότι τό έΑησμόνησες καί 
ήθέλησα νά σοϋ κάμω μίαν έκπληξιν. Έπήγα λοιπόν 
νά σοϋ αγοράσω τήν ζώνην, όπου μου ειίχες, ειπει τότε, 
ή όποια νά συμφωνή μέ τό φόρεμα σο>υ, ενθυμείσαι ; 
(Ταυτβχρόνως έέάγει έκ τού θηλα_κ(®υ του χάρτην 
περιτετυλιγμένον). ’Ιδού καί το δεϊγμια.

ΑΔΡΙΑΝΗ.) Μή δίδουσα τόσην προσοχήν καί πειθώ 
εΐς τήν δικαιολόγησε ν). Καλά καί εχρειασθης δύο ώρας 
δι’ αυτήν τήν μικροδουλειά ; ’Απαιτείται τόσος πολύς
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χαιρίχζ άπό τδ γραφείου β’ις τον ίμπορον καί άπό τοΰ 
έμπόριου εως εδώ;

ΛΕΩΝ- (Έίάνων έκ τού θυλακίου του καί δεύτε
ρον χάρτην). 'Οχι, βεβαίως, St’ αυτό χαι μόναν δεν 
απητεϊτο τοσοΰτος καιρός.... ’Ιδού, πριγκίπισσά μου, 
Si’ έσέ έπήγα ν’ άγοράοω χαι αύτδ ακόμη.

ΑΔΡΙΑΝΗ. Τί είναι αΰτό_πάλιν ;
ΛΕΩΝ θριαμβευτικΰς|. Είναι εν τεμάχιον σαλάμι, 

οπού σοΰ αρέσει τόσον πολύ. Το Ιφερα χα'ι αυτό, διότι 
σήμερον είναι ή έορτή μου, διά να μή μου λέγεις αυ- 
ρ ον, δτι έπέρασα σιωπηλώς αυτήν, χωρίς νά σοί φέρω 
κάτι τι. Τδ έφερα δέ, επαναλαμβάνω, διά σέ, καί αυτό 
αγαπητή μου.

ΑΔΡΙΑΝΗ. (Συλλαμβάνουσα άμέσως καί όβφραι- 
νσμένη αύτό1. Ουμ!

ΛΕΩΝ. Λαίμαργος, όπου ttoat. Καί δέν μοΰ λέγεις 
λοιπόν τίποτε, δια τήν έορτήν μου; *Ελα  τουλάχιστον 
νά με άσπασβής.

ΑΔΡΙΑΝΗ- (Πλησιάζει αύτδν μετά λεπτού μειδιά
ματος καί εύχβριστημένη, άπω< τόν άσπασθή. άλλ’ 
άμέσως άπομακρύνεται μετά θυμού καί άποστροφής, 
άναφωνοΰσα). “Ω, κάτι μυρίζεις, βρωμμς...

ΛΕΩΝ. ®ά είναι ή οσμή τοΰ σαλαμιού·
ΑΔΡίΑΝΗ. “Οχι, άχι, δεν είναι οσμή τοΰ σαλαμιού, 

είναι μυρωδιά. . μόσχος I
ΛΕΩΝ. Μόσχος 1
ΑΔΡΊΑΝΗ.Ναι, μυρίζεις μόσχον ή πατσουλή,νομίζω. 
ΛΕΩΝ. Πατσουλή;
ΑΔΡΙΑΝΗ. Ναί, κάμνεις, πώς δέν γνωρίζεις... Ό 

αθώος! (Μετά στόμφου) Τουλάχιστον, φίλε μου, αφού 
συχνάζεις τοιαΰτα μέρή, δέν προσέχεις νά μή άφίνης 
τοιαΰτα ίχνη καί προδίδεσαι; Τί είναι αυτά, Λέων, 
τί είδους διασκεδάσεις είναι αύταί ;

ΛΕΩΝ- Τί, ποΓαι διασκεδάσεις ;
ΑΔΡΙΑΝΗ. Τάχα περιμένεις έγώ νά τάς μαντεύσω. 

“Ε’λα, δεν είμαι ζηλότυπος. Σέ συμβουλεύω μόνον,δσά- 
κις πηγαίνεις νά σοΰ εύχηθοΰν την έορτήν σου γυναί
κες... τοιαϋται . μέ εννοείς... νά μένης εκεί..

ΛΕΩΝ- Τί λέγεις, καλέ ;.. έτρελλάθης ;.. διά ποιον 
μ’ έπήρες (πνιγόμενος έξ άγανακτήσεως). Μά, νά 
σοΰ τδ, κυράμου, μέ εβύμωσες πολύ καί...

ΑΔΡΙΑΝΗ. Έξηγηθητι, τότε...
ΛΕΩΝ. Τί; τί θε'λεις νά σοΰ εξηγήσω ;Άφοΰ έβγαλα 

τήν ψυχήν μου τρέχων διά νά σ' ευχαριστήσω, διότι 
είναι ή έορτή μου καί συ μέ δέχεσαι μέ τοιοϋτον τρό
πον, άπαραλλακτως ώς φιάλην ριπτομένηνέπί ανοικτού 
βιβλίου καί θέλεις ακόμη νά σοί εξηγήσω περισσότερα; 
τί ; τί θέλεις, ώμίλει σύ τώρα; τί άλλο πράγμα νά 
σοί εξηγήσω ;

ΑΔΡΙΑΝΗ. Διατέ μυρίζεις πατσουλή ;
ΛΕΩΝ. Μυρίζω πατσουλή; έγώ ·, μυρίζω ; καί ξεύ- 

ρεις νά μεταχειρίζωμαι έγώ ποτέ μυροΛιαΐς ; έπειτα, 
έστω, μυρίζω, θέλεις λοιπόν νά βρωμώ; καί είς τδ 5- 
στερον πής γραφής, άν σοΰ φαίνεται πώς μυρίζω 
πατσουλίη, μόσκον, τριαντάφυλλο ή γαρούφαλλο, τί μέ 
τούτο;..... Καί αν κάποιος υπάλληλος μεταχειρίζεται 
ε’ις τό γραφεϊον αρώματα καί μετεδόθη ή μυρωδιά xal 
εις εμε, τί ϊχει νά κάμη; τί π.ταίω έγώ;

ΑΔΡΙΑΝΗ. (είρωνεύουσα αυτόν)."Αν κάποιος υπάλ
ληλος μεταχειρίζεται αρώματα!... (μέθυμόν).Μή σοΰ 
φαίνεται κακομοίρη, πώς περνούν σ’ έμενα αυτά;... 
να πας νά τα πής βέ καμμίαν άπδ ’κεϊναις ποΰ ξεύοεις 
καί δχι είς εμέ... 1

ΛΕΩΝ, (άρχίζων πλέον νά θυμώνη σωβαρώο). 
Μά, τέλος_πάντων, κυρία μου, έγώ ήλθα νά φάγω καί 

,* α Ρ·οΐ> κάμνης ιστορίας... Έπί τέλους δια τίνα 
με εκλαμβάνεις, δεν μοΰ λέγεις, σέ παρακαλώ;

ΑΔΡΙΑΝΗ. (θυμόνουσα έπίσης) Διά ένα άνόητον, 
βλάκα, παραλυμένον.... δπως δλοςδ κόσμος τδ λέγει...

ΛΕΩΝ. Τί;.. τί; έγώ παραλυμένος ; όλος δ κόσμος 
τό λέγει;.. τί είναι άύτά κυρία, απαιτώ αμέσως εξη
γήσεις, άλλως τε...

ΑΔΡΙΑΝΗ- (άντιμετωπίζσυσα αύτδν θαρραλέων). 
’Εξηγήσεις άπό έμένα θέλεις ;.. Δέν έχω νά σοΰ δώσω 
καμμίαν, ούτε καταδέχομαι...

ΛΕΩΝ. Δέν μέ καταδέχεσαι; σύ;
ΑΔΡΙΑΝΗ Έγώ, ναί, καί διά ποιαν μ’εκλαμβάνεις 

έμένα, παρακαλώ;
ΛΕΩΝ.Εσένα;.. μπα (γελών καί είρωνεύων).διά 

μίαν καρακάξα, μία βδέλλα, μία εχιδνα, ποΰ μοΰ κόλ
λησες καί μοΰ βηζαίνεις δλο τδ αίμα...

ΑΔΡΙΑΝΗ· Έγώ; (άπειλοΰσα μετά φρίκης), 
βδέλλα; έχιδνα ;...£, τον παληάνθρωπον I έτσι μ’ έ*τι·  
μα;.. Λοιπόν, φίλε μου, τελείωσε... - Άπδ σήμερον 
(κλαίει)... άπδ τής στιγμής αυτής... τελείωσε, επηρα 
τήν άπόφασιν.

ΛΕΩΝ. Τελείωσες; πήρες τήν άπόφασι: Κύτταξε 
καλα να μή τόμετανοήσης... (Μετά μικράν σιωπήν). 
Καί τί άπόφασιν (λάβες, παρακαλώ ; Δύναμαι νά μάθω ;

ΑΔΡΙΑΝΗ. Μάλιστα, θά χωρίσωμεν ήδη. Τελεί
ωσε. Τδ άπεφάσισα.

ΛΕΩΝ. Νά χωρίσωμεν ; Ευχαρίστως, πολύ μάλι
στα πραθύμως, Κυρία, καί μάλιστα φιλικώς νά χωρί
σωμεν.

ΑΔΡΙΑΝΗ- Καλώς καί πότε θέλεις νά χωρίσωμεν ; 
ΛΕΩΝ. Μά... τδ ταχύτερον, θά είναι καλλίτερον 

καί φρονιμώτερον... Δεν συμφωνείς οδτω ;
ΑΔΡΙΑΝΗ. Είμαι συμφωνοτάτη. Άπδ τής στιγμής 

ταύτης έχεις πλήρη την έλευθερίαν σου, φίλε μου.
ΛΕΩΝ.Θά οφεληθώ αμέσως τής περιστάσεως, Κυρία 

μου. (Ό Λέων σιωπά καί βαδίζει περιχαρής κατά 
μήκος τής αιθούσης. Ή δέ Άδριανή, βλέπουσα 
αύτδν οϊιτω καί στενοχωρημένη περισσότερον, 
έγείρεται πλήρης θυμού καί μεταβαίνει είς τό πα
ρακείμενον δωμάτιον, όπόθεν έπανέρχεται, κρα· 
τούσα λευκόν χάρτην καί τό μελανοδοχείου. Εΐτα 
κάθηται καί γράφει ταχέως έν νευρική ταραχή. 
Τούτο δέ πράττονσα, μέγα δάκρυ κυλιέται κατά 
μήκος τής δεξιάς παρειάς της. Οι όφθαλμο' τΓις 
τότε βαθμηδόν έίογκοϋνται, τό δέ στήθος της ζωη- 
ρώς άσθμαίνει καί βαθέως άναστενάζει. Ό Λέων 
τήν παρατηρεί μετά προσπεποιημένης άδιαφορίαε, 
άλλά καί συγκινήσεως καί έίακολουθεΐ πάντοτε 
σιωπών. Ή δέ Άδριανή«έσωκλείει τότε τήν επι
στολήν έντός φακέλλου, τήν σφραγίζει καί γράφει 
τήν έπιγραφήν.)

ΛΕΩΝ.(Μή δυνάμενος πλέον νά κρατηθή, έρωτά 
μειλιχίως). Δύναμαινάμάθω, πρός ποιον απευθύνεται 
ή έπιστολή αδτη ;

ΑΔΡΙΑΝΗ- Καί τι σ’ ενδιαφέρει τούτο ; Αί υποθέσεις 
μου δέν σέ άποβλέπουσι πλέον.

ΛΕΩΝ. 'Απλή περιέργεια... Έπεθύμουν νά μάθω τδ 
όνομα «ου ευτυχούς αυτοϋ κυρίου...

ΑΔΡΙΑΝΗ. Δεν θά σοΰ γείνη αΰτή ή χάρις. Γράφω 
τέλος είς δν τινα μοΰ αρέσει

ΛΕΩΝ. Τότε θά μοΰ δώσης αυτήν τήν έπιστολή»... 
καί αμέσως μάλιστα, θέλω νά μάθω -■

ΑΔΡΙΑΝΗ “Οχι ! ποτέ ! .
ΛΕΩΝ (Έκτείνων τάς χείρας άπειλητικώς). — 

θέλω τήν επιστολήν αύτηναμέσως, σοΰ είπα.. (Ίστα- 
ται άκινητών όλίγον καί εΐτα φυσών έκ στήθους)ήδη 
δόσε μου τήν επιστολήν!..

. ΑΔΡΙΑΝΗ. (πεισματωδώς).Όχι, δέν σοδ τήν δίδω..
ΛΕΩΝ. Καί τρίτην φοράν, σοί λέγω, δός μοι τήν 

επιστολήν...
ΑΔΡΙΑΝΗ. (πεισματωδέστερον). Ματαίως κοπιά

ζεις, φίλε μου, δέν σοΰ τήν δίδι». Σοΰ έπαναλέγω ?έ. 
δτι δέν περνμ εις έμένα ό θυμός σου χαί κάμε δτι θέλεις.

πτεται είς τήν άγκάλην της). Άχ, τί έκαμα, ό 
κουρεύς ...

ΑΔΡΙΔΝΗ. (Σιωπά).
ΛΕΩΝ- Πάντοτε τψ άπηγόρευσα νά, μοΰθέτη αρώ

ματα. . Καί αυτός, δεν είξεύρω πώς αυτήν τήν φοράν. 
Παρατήρησον, Άδριανή, μέ έκτένισε καί μοϋ έβαλε 
μυρωδιάν.Ό κουρεύς,’Αδριανή, δ κουρεύς...

ΑΔΡΙΑΝΗ. (ϋαρατηρσΰσα αύτόν δπως βεβαιωθή). 
Είναι αληθές;.λοιπόν ; δ κουρεύς;

ΛΕΩΝ. Ναί, ναί,Άδριανή,δ κουρεύς, τό ζφον αυτό. 
Οδτω; εξηγείται τό μυστήριον, ή παρεξήγησις...(τήν 
άνεγείρει).

ΑΔΡΙΑΝΗ. (άναλαμβάνουσα) Είχα δίκαιον λοιπόν; 
Καλώς ήσθάνθην, οτι είχες μόσχον ; Βλέπεις, ότι πάν
τοτε παραφέρεσαι καί θέλεις νά εχης δίκαιον ;

ΛΕΩΝ- Άχ, πόσον ηύχαριστήθην, 5« «ύρέθη ή λυ- 
σις τοΰ αινίγματος εγκαίρως, Άδριανή καί είναι καιρός 
ετι νά φάγωμεν. Λοιπόν να έτοιμάσωμεν ττό φαγητόν.

ΑΔΡΙΑΝΗ. Τώρα μάλιστα, όπου ξχω· τήν έξή- 
γηβιν.

ΛΕΩΝ- "Ας λησμονήσωμεν τά πάντα, είναι έορτή 
μου. Έλα, κάθησαι φέρε καί τό σαλτσισότο.ΑΔΡΙΑΝΗ. ’Ακριβά μοΰ έκόστισε αυτή ή έορτή σου 

ΛΕΩΝ. Καί εις εμέ εφέτος ,καί καλά θά εκαμνε νά 
μήν ήρχετο πλέον οΰτώ,

ΑΔΡΙΑΝΗ. Όταν δέν ηναι χειρότερα, άς έρχεται 
καί έτσι.

Ροΰς

ΛΕΩΝ. Άδριανή, αυτήν τήν στιγμήν εγείνα. θηρίον, 
δός μοι τήν επιστολήν αυτήν, καί τό επαναλαμβάνω, 
διότι άλλως... ξεύρεις .. (καί τήν άπειλεϊ νά τήν 
στραγγαλίση διά τών στιοαρών αύτού νειρών).

ΑΔΡΙΑΝΗ. (προσπαθούσα νά φύγη έκ τής αιθού
σης καί έμποδιζομένή ύπ’αύτοΰ βιατως). Άνωφελώς 
έξαπτεσαι... δέν θά με πτοήσης... αφησέ με νά περά
σω, άφησε με νά φύγΐυ... (άλλά μή εύρίοκουοα διέ
ξοδον) Δέν είπες νά χωρίσωμεν φιλικώς ;

ΛΕΩΝ. (Άσπαίρων έκ θυμού καί άφρίζων). Τήν 
επιστολήν ! (Συλλαμβάνει αύτήν άπό τοΰ λαιμού 
διά τής μιας χειρός καί διά τής άλλης τήν χείρα 
καί τής άποσηά τήν επιστολήν, ένω ή Αδριανή 
καταβεβλημένη, ήμιανσίσθήτος καταρρέει έπί τοΰ 
έδάφους. Ό Λέων τότε άναγινώσκει τήν έπι- 
Υραφήν.)

«Πρός τόν κ. Διευθυντήν τής ’Αστυνομίας».
— Μπά 1 Χαι τΐ έχεις σύ νάκάμης μέ τόν διευθυν

τήν της ’Αστυνομίας; (’Αποσφραγίζει τήν έπιστολήν 
καί άμέσως άναγινώσκει μεγαλοφώνως, ένφ ή σύ
ζυγός του σιωπά).

Κύριε Διευθυντά,
’Εάν μέ έπανεύοουν πνίγμένην, παρακαλώ νά μή 

θεωρηθώ ώς έχουσιως αύτοκτονήσασα, άλλ’ ώς θΰμα’ 
εγκλήματος τοΰ «σπλάγχνου συζύγου μου Λέοντος Κ.. 
δστις πολλάκις μ’ εφερεν είς θέσιν να τον άφήσω καί 
να πνιγώ, κατόπιν άνηκούστων πρός έμέ βιαιοπραγιών 
του.Όμνύω, δτι αυτός είναι ή αιτία τοΰ θανάτου μου.

Άδριανή Κ..»

- Τί σημαίνει τούτο, Κυρία ;
ΑΔΡΙΑΝΗ. (Ήμιανεγειρομένη καί εύχαριστημένη 

κάπως). Άπλούστατον.’Ηθέλησα ν’ αύτοχτονήσω,εξερ- 
χομένη εντεύθεν. Τί τήν θέλω πλέον αύτήν τήν ζωήν; 
Σύ είσαι ή αιτίαΛΕΩΝ. Καί θά τό εχαμνες άποφασιστιχώς; σοβαρώς; 

ΑΔΡΙΑΝΗ. Βεβαιότατα.
ΛΕΩΝ. Θά τό εχαμνες ; . Άλλά είναι τερατώδες 

έγκλημα τούτο.Δέν σκέπτεσαι, δτι είναι φρικώδες,άπο· 
τρόπαιον ;

ΑΔΡΙΑΝΗ- Καθείς εκδικείται όπως δύναται 1 
ΛΕΩΝ- "Οπως δύναται !.. Καί εάν παρεφερόμην α

κόμη όλίγον έγώ καί σέ έφόνευον ;Έάν διεπραττον τοι- 
οϋτον έγκλημα ;

ΑΔΡΙΑΝΗ- Σύ ;.. ώ, δέν σέ φοβούμαι. Δέν έχεις αρ
κετόν αίμα διά τ«αύτην πράξιν !

ΛΕΩΝ- Δέν εχω αρκετόν αιμα! Νομίζεις λοιπόν ;.. 
Έάν τολμάς έπανάλαβε τήν φράσιν αύτήν καί σέ πνίγω 
αυτοστιγμεί· (πλησιάζει νά τήν συλλάβη άπό τόν λαι- 

. μόν, ένφ «ύτη τφ προτείνει τό στήθος).
ΑΔΡΙΑΝΗ. Δέν έχεις αρκετόν αίμα 1 Είσαι δειλός..· 

Έκείνας νά άπειλήσης καί βχι εμέ !
ΛΕΩΝ. “Οχι έσέ;.. Νά λοιπόν! (Τήν συλλαμβά

νει άπό τού λαιμού καί τήν κτυπδ διά τού γρόν- 
θου· Ή Άδριανή πίπτει όδυρομένη καί κλαίουσα). 
Δέν μέ φοβείσαι λοιπόν; είμαι δειλός; (τήν κτυπά).

ΑΔΡΙΑΝΗ. "Οχ 1 μέ πονεΐ... ώχ ! άφησε με ! άναν
δρε, αφησέ με .. Βοήθεια I

ΛΕΩΝ ('ϊψόνων τήν “Α! ή οσμή... α!..
«νόησα... θεέ μου τί κάμνω.·.. <καί άντί νά διευθύ- 
νη τήν χείρα του ισχυρότερου νά καταπέοη έπί 
έπικινδύνου μέρους τής γυναικ0ί, τήν· διευθύνει 
έπί τού μετώπου του, άπαξ καί εΐτα δίς, κατόπιν 
καταπίπτει ώς μόλυβδος έπί καθίσματος, παρά τή 
τραπέζη, κτυπά τήν χεΐρά του έπ’αύτής, θραύει 
έν ποτήριον καί έν πινάκιον καί ώς τρελλός άρ- 
χίζει νά κλαίη. ’Εγείρει δέ μετ' ολίγον τήν κεφα.- 
λήν καί βλέπων την Άδριανήν κατακειμένην, ρί-

ΤΥΠΟΣ ΑΘΗΝΑΙΟΥ ΠΕΥΘΗΝΟΣ

Ο ρεπόρτερ ή πευ- 
θήν μιας εφημερίδος, 
αναλαμβάνει σπουδαι
ότατα καθήκοντα απέ
ναντι τής έψημε^ίδος, 
ήν αντιπροσωπεύει και 
τής κοινωνίας ήν πα
ρακολουθεί.

Δέον νά ήναι τό 
κάτοτττρον πιρό τοΰ ό-. 
ποίου διέρχονται κα'ι 
άφίνουσιν ανεξάλειπτα 
ϊχνη τής διαβάσεώσ 
των άπαοαι οΐ κοινω
νικά! σκηναί τοΰ βίου.

Είναι λόγιος, πολ- 
λάκις επιστήμων, προ- 
πετής, εύψυής,επιρρε
πής είς όλα, δοξομα- 
νής, νεοπρεπής καί 
νεομορψοτύιπωτος, νε- 
ωτεριστής <δέ και πο
λύγνωμων.

Όψείλει δέ νά γινώσκί] τήν διοίίκήσιν, τήν 
πολιτείαν, ?·ούς νόμους, τάς έπισ?τήμας, τά 
έθνη και τούς άνθρωπους. Τότε είναι τέ
λειος και γνωρίζει νά γράψη, άλλως.... 
τόν γνωρίζετε;....

Είναι άπλοΰς σκεπτικογράφος.
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ΠΩΣ ΘΑ ΖΩΜΕΝ ΜΕΤΑ 300 ΕΤΗ

ΜΕΤΑ ΠΑΡΕΛΕΤΣΙΝ 300 ETON

— At γυναίκες, άντί πρικός, θά φέρωσι μεθ’ 
έαυτών ύπηρέτριαν καί θυλάστριαν, τουαλέταν 
Spi τοΰ πεντηκοστού τής ήλικίας έτων τους καί 

ότιον άπορρήτων ειδών.
— ΟΙ δέ άνδρες νυμφευόμενοι, θά καταθέτωσιν 

έγγύησιν ή χρήματα διά τριακοντατή βίον καί θά 
ύποδάλλωνται είς αύστηράν Ιατρικήν έίέτασιν.

— Εκαστος θά φέρη μεθ’εαυτού τηλεφωνικήν 
συισκευήν καί θά συνεννοήται, οπουδήποτε εύρι- 
σκόμενος, μεθ’ οίουδήποτε έν τφ κόομω άτόμορ.

— Αί Αποστάσεις θά συντομευθώσι καταπληκτι- 
κώς. Τά πλοία καί σιδηρόδρομοι θά τρέχωβι μετά 
δεκαπλασίας ταχύτητος τής σημερινή, διά δέ τών 
άεροστάτων θά δύναται τις μόνος δι’ ίδίου τοιού- 
του, νά μεταδαίνη άκαριαίως δπουδήποτε τής ύφη- 
λίου ήθελεν έπιθυμήσει.

— Τά ταχυδρομεία καί οί τηλέγραφοι θά καταρ- 
γηθώσιν έως τότε. Πάντες δέ οί ταχ καί τηλεγ. 
ύπάλληλοι θά μεταβληθώσιν είς άπομάχους, μισθο
δοτούμενους είς βάρος τών νέων έφευρέσεων

— Διά τών υπαρχόντων τότε μέσωι μεταφοράς 
καί τής ηλεκτρικής προόδου, θά δύναταΙ τις τήν 
πρωίαν νά εύρίσκεται είς Αθήνας, τήν μεσημ
βρίαν νά τρώγή είς Καλκούτάν καί τό έσπέρας νά 
κοιμάται είς ’Αμερικήν.

— Ή μαγειρική θ’άπλοποιηθή ούσιωδιΰς, θά 
τρώγωμεν άπαξ τής ήμέρας, αί δέ τροφαί μας θά 
σύγκήνται έκ μικρών καταποτίων, ύγρών καί αε
ρωδών ούσιών.

— Κλέπται καί κακούργοι δέν θά ύπάρχωσι, 
διότι θ’ άνακαλύπτωνται κοί θά ουλλαμθάνωνται 
άμέσως, έπομένως πανταχού καί πάντοτε ήσυχία 
καί τάίις θά έπικρατή.

— Ό δέ θάνατος καί αύτδς θ’ άπλοποίηθή άρ- 
κούν'τως, διά τής προόδου τών έπιστημών, θά ήνε 
άκαριαΐος καί κατά βούλησιν,διότι καί αί άσθένειαι 
θά θεραπεύωνται εΰκολώτερον.

ΑΝ Μ’ ΑΠΑΤΑΣ

“Αν μ’ άπατφς, ώ άσπλαγχνος, μέ δολέας φράσεις, 
Τη» φλόγα τής καρδίας μου, ζητης να κατευνάσης. 

Φοβοϋ, φοθου, τδ μέλλον 
μή άνατείλη τρομερά; θυέλλας άναγγέλλον.

’Βάν„ ένώ φιλήματα θερμά μοί δίδεις, φίλη, 
κρύππης τδ δηλητήριου εις τά άβρά σου χείλη, 

φοβοϋ τήν επιούσαν 
μή σέ: εύρη τδ σφαλμα σου άνωφελώς θρηνούσαν.

Μηφρόνει, ότι διαοκώς δ πάβχ«,ν άπαταται, 
καί μ’έπη μελιστάλαχτα πώς πάντοτε πλανάται. 

Καί αν μέ απατήσης, 
δακρύων παρειοφλεγών κρουνούς πολλούς θά χύσης.

Ναι’ σοι έρώμαι έμμανώς καί τδ γνωρίζεις ίσως. . . 
’Αλλ*  αν ποτέ δ ερως μου μετατραπη είς μίσος, 

*Ώ ( τη*  στιγμήν εκείνην 
θα κόψη» βαρυστένουσα ύπό φριχτήν οδύνην.

Ό πρώην τότε φίλος σου θά καταστή εχθρός σου, 
’Εχθρός δεινός αμείλικτος, δυνάστης, τύραννός σου 

Καί μέ χαράν άγρίαν 
θέλει σπαράσσει απηνώς τήν πλανον σου καρδίαν.

Έως ού τοΰ προσώπου σου τά £όδα μαρανθώσι 
κ’ οΐ λαμποντές σου οφθαλμοί δια παντός σβεσθώσιν, 

’Αλλα καί τότε πάλιν,
Ένφ συ θά κατέρχεσαι σ’ τοΰ τάφου τήν αγκάλην,

θά έλθω, σκωληκόβροτον καί παγετώδες χώμα 
να ρίψω εις τδ άλαλον καί άμορψόν σου πτώμα

Ώς τελευταίου δώρου,
τοΰ μίσους χαί τοΰ ερωτο;, πανύστατόν μου «όρον

Έξ Άργους Τάκης Ν. Πλατανίτης.

ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ

— ’Αγαπητέ μοι Πέτρε, έλεγεν, ήμέράν τινα 
ή Βασιλική, πρέπει νά δμιλήοωμεν οο&αρώς, ή νά 
ένωθώμεν ή νά χωρισθώμεν, μέσος δρος, Κύριέ 
μου δέν χωρεΐ.

— Προσόιλεστάτη μου, δέν έχω άντίρρησιν, τή 
άπαντά δ Θεόδωρος, μάλιστα διά νά σ' εύχαρι- 
στήσω περισσότερον, δυνάμεθα καί τά δύο νά πρά- 
έωμεν, τδ έν κατόπιν τοΰ άλλου.

JIW
— Βοήθεια I βοήθεια! Νίκο, έφώναίε κυρίο τις 

παχύσαρκος, πνιγομένη έν τή θαλάσση, πρός τδν 
σύςυγόν της, σώσου με·, σώσου με καί... θάβε ευγνω
μονώ

— Ή μόνη βοήθεια, ήν δύναμαι νά σοί δώσω 
κατ’ αύτήν τήν στιγμήν, τή άπήντα ούτος, πλησι- 
άίων πρός τήν άγρίαν άκτήν καί απομακρυνόμενος 
άυα μόλις ήρχοντο τά κύματα, είναι νά παραμείνω 
έοώ μέχρι τής τελευταίας στιγμής σου καί νά μετα
δώσω είς τούς συγγενείς σου τάς τελευταίας θελή
σεις σου.

Ό ταγματάρχης κ. Κ · . . βλέπων τδ καλόν 
παράστημα καί τό άρειμάνιον ύφος τού εύζώνου 
στρατιώτου του Μ - . . τφ είπε μετά τήν μάχην-

— Άν ύπήρχον είκοσι μόνον χιλιάδες ώς ού 
έντώ στρατφ, σέν θά έπαθαίνομεν τοιαύτην ήτταν.

■— Ναί, ταγματάρχα μου, τφ άπήντησεν δ εύ- 
φυής στρατιώτης καί άν ειχεν δ έχθρδς τόσους 
τοιούτους, δέν θά έμενε κανείς μας ζωντανός.

«■88»
— Φημίίουσι τούς έφευρέτας τού ήλεκτρισμού, 

τής δυνάμεως καί τής πυρίτιδος, πλήν φεύΙ ούδείς 
φημίζει τδν έφευρέτην τών πνευματωδών ποτών! 
δστις έν τούτοις είχε τδ μεγαλείτερον πνεύμα!

«8888©
Ίερεύς ταίειδεύων, ήσθάνθη τδ θυλάκιόν του 

άναμοχλευόμενον, καί μετ'άταραίίας ουλλαμβάνων 
τήν χεΐρα τοΰ κλέπτου·

— Πόσον άνόητος είσαι, τφ λέγει, δέν έννοεΐς 
δτι ό Θεός σέ βλέπει;

Δύο σύζυγοι έρίζουσιν.
Αύτός. Καί τολμάς άκόμη νά μέ άτενίζης κθτά

πρόσωπον.

Αύτή. ’Εγώ; ποτέ! σΰ, ,μέ άτενίζης καί μέ τούς 
δύο δφθαλμούς σου!

*
Ό κύριος Α... ήρώτα τήν κυρίαν Ν... έν τινι 

συναναστροφή, πόσα τέκνα είχεν.
— Έν, κύριέ μου, τώ άπήντησεν.
Μετά ίν δμως τέταρτον, λησμονήσαί δ κ. Δ.... 

«αί άπορων τί νά τή είπη, τήν ήρώτησε καί πάλιν 
πόσα τέκνα είχε.

— ’Επειδή δέν έκαμα άλλο, κύριε τφ άπαντά, 
άφ’ ής στιγμής μέ ήρωτήσατε, έίακολουθώ νά 
έχω έν.

ΠΑΙΔΙΚΟΝ ΠΝΕΥΜΑ

Ο ΠΑΤΗΡ- Σύ πάλιν, ’Ιωάννη.' έφαγες δαμά
σκηνα. ’Ιδού καί εΐς πυρήν κατά γής.

Ο ΜΙΚΡΟΣ- Όχι, έγώ, πατέρα,, τά καταπίνω 
τά κουκούτσια.

Ο ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ (δεικνύων τδν χάρτην). Γνω
ρίζεις νά μάς είπής, Πέτρε, τί μεταέολή ίγένετο 
•είς τδν χάρτην τής Ευρώπης έφέτος;

Ο ΜΑΘΗΤΗΣ. Μάλιστα, τόν έδιώρθωσαν άπαξ 
καί τδν έόεονίκωσαν δ(ς.1

Ό Τάκης άπροσδοκήτως έφερε μίαν ήμέραν 
-είς τδ σχολείον τό λεξικόν τού πατρός του.

—'Α, σήμερον δ Τάκης, τώ λέγει δ διδάσκα
λος, εΐζοι έπιμελής Καί τί θά τδ κάμης έδώ, τδν 
έρωτά;

—Θά κάθωμαι έπάνω, δάσκαλε, δταν μέ βγά
ζεις δρθιον, τώ άπαντά άφελώς δ μικρός.

Είς τδ σχολεΐον τών μικρών. 
—Πόθεν γίνονται τά μήλα; 
—Άπδ τάς μηλέας.
—Καί τά κάστανα;
—Άπό τάς άπηδέας.

•—Λάθος, είπέ το ού, f“xpi μου.
— Άπδ τάς λαθέας.

Ήρώτησέ τις τόν μικρόν Βώθην.
- —Είσαι έύχαριστημένοε είς τά γόνατα τού πα- 

πάκη;
—"Οχι, καλείτερα είχα νά είμουν έπάνω σ’ένα 

γαϊδουράκι.

ΕΚ ΤΟΥ ΛΕΞΙΚΟΥ ΜΟΥ

Πτώχευσις. ’Ασθένεια, έξ η; παχύνονται μερικοί 
φθισιώ'τες έμποροι.

Πείνα. Πάθος χαταβιθρώσκον τους πτωχούς.
Οικογένεια. Φορτίου τοΰ πενητος.
Λιμός. Τό φάσμα τής πείνας·
Κόπος. Ή ύπερθολή πάσης απολαύσεωις.
Τρέλλα. Ή έπικρατεστέρα νόσος.
Τρόμος. Δυσάρεστος συγκίνησις.
Φυγή. ’Αποφυγή πλείονος κακοϋ.

ΠΝΕΤΜΑΤ1ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

4® . Αίνιγμα.
Ζώον είμαι μαστοφόρου 
καί συνάμα κερασφόρον 
τίποτε μή μεταόάλλον 
πόλις .είμαι καί τών Γάλλων.

ΑΚνιγμα.
Τά δρη μέ διεκδικοΰν 
ώς είμαι άν μ’ άφήσης 
τά μόρια τ’ άρνητικά 
άν, λύτα, τδ θελήσης.

1>Ο. Αίνιγμα,
Τά δύο ρδ άν άποθάλης 
κ’ ένα ν'ι καί τά μού βάλλης 
έν ώ πρώτον καταστρέφω 
ειτα ένδύω σε καί τρέφω.

ΛΥΣΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ
14ου ΤΕΥΧΟΥΣ 

38- Αίνιγμα. = *0  τόνος.
"Ελυσαν αύτό ό κ. Δ. Κχλίγερος έκ Σάμ-ης, δ χ. 

Π. Σανόπουλος έκ Πατρών, ή δις Έλίζα Πατρόκλου 
έξ Αθηνών και δ μικρός ’Αγησίλαος Βρετός έκ Πει
ραιώς-

'39· Αίνιγμα. = Σταγών—αιαγώ-ν.
Έλυσαν αύτό δ κ. Δ· Καλίγερος έκ Σάμης, ό κ. 

Δημ. Άναγνωστόπουλος έκ Καλάμων «Μα ό κ. Π. 
Σανόπουλος έκ Πατρών.

40. Αίνιγμα. = Τό μυοτικόν..
Έλυσαν αύτό δ κ. Δημ Άναγνωστόπο'υλος έκ Κα- 

λαμών, ή δις Έλίζα Πατρόκλου έξ ’Αθίηνών, δ κ. 
Μενέλαος Διδότος έκ Φιοΰμε και δ μικρός Αγησίλαος 
Βρετός έκ Πειραιώς.

: t



340 Η ΦΤΣΤΣ
<4jJ

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ “ΦΥΣΕΠΣ,, ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ

Ε·. Β. Θ ή β α ς.'Εχκ καλώς, ώς γράφετε. Άνσμέ- 
νομενχαι επιστολήν , μετ’ εμβάσματος τοΰ άδελφοϋ σας. 
—θ. Φ. Ζάκυνϋον. ’Ελήφθηίαν καί νεώιερα. ©ά 
σας γράψωμεν ποοσεχώς έκτεταμένωί καί έχετε υπομο
νήν.— Δ. Ή. Μ. Πειραιά. Έλήφίησαν. "Εχει 
καλώς.—Ν. Λ. .Καρδίτσαν ΈπιστολήέλήφΟη. 
'Εχει καλώς, αναμένομε*  ήδη νεωτέραν σας.—Κ.Γ.Ρ. 
Λευκωσίαν. ’Επιστολή μετά περιεχομένων 
έλήφβη. Άναμένομεν συντόμως καί νεωτέραν. — Π. Δ. 
Π άτ ρ α ς. Συνδρομή σας έλήφθη. Άπόδειξις σάς 
εστάλη. Ευχαριστούμε*. —A. Κ. X. Σ ΰ ρ ο ν Τόμοι 

. σας άπεστάλησαν διά ταχυδρόμου Άνδρου.—I. Σ. 
Κώμην. Σάς άπηντήσαμεν καί άναμένομεν νεω
τέραν σας.— ® Φ. Ζ ί κ ΰ ν θ ο ν. Τδ πρώτον ατυ
χές. ’Επήοατε πολυν κατήφορον. Δέν είναι τόσον εύ
κολα δσον τά εκλαμβάνετε. Γράφομεν καί στέλλομεν 
ναλλικά.—Κ Μ. Κ α μ ά ρ α ι ς Έλάβατε άπαντας 
ελλείποντας αριθμούς ; παρακαλοϋμεν απαντήσατε.— 
Μ. Γ. Ε. Cardiff. ’Επιστολή έλήφήή. Εύχαρι- 
στουμεν πολύ διά γραφόμενά σας.—Γ. Ν Ζ ί φ τ αν. 
’Επιστολή έλήφθη. Σας άπηντήσαμεν, άπδ 1ης ’Ια
νουάριου αρχίζετε.—Π. Β. Ζ ί φ τ α ν. Σάς ένεγρά- 
ψαμεν άπδ 1ης Ιανουάριου καί απεστείλαμεν φύλ
λα. Στείλατε συνδρομήν σας.—Γ. Σ Μ a n g a I ia. 
Δελτά,ριον έλήφβη. Σάς απαντήσαμε*  καί άναμένομεν 
συνδρο.μάς—Κ.Μ, Κω ν ) π ο λ ι ν. Συνδρομή έλή- 
φθη. Εύχαριστοΰμεν. — Η. Ο. Κ ά ϊ ρ ο ν. Έπιστολαί 
ελήφθησαν. Ευχαριστούμε*  διά τά compliments. 
Vons dies gentii και γράφομεν.—Α Δ. Καιρόν. 
’Ελάβομεν τδ τίμημα προκαταβολής έκ φρ. γρ. 20 
μιας δμολ. Κτημ. Αίγυπτου. Ταχυδρομικώς εξετε α
ριθμόν καί Συμβόλαιο*.

ΟΔΟΝΤΟΊΑΤΡηχ
Όάδς Σταδίου. ——'Εν Άθήναις

Έίέάγει όδόνταε παντός είδους μετά μεγάλης 
έπιτηδίειότητοο καί άνωδύνως. Κχταπραίνει τούς 
πόνους, δταν δέν πρόκηται περί έίσγωγής. Κατα
σκευάζει έδοντοστοιχίας τοϋ τελειοτέρου συστήμα
τος καί έπιδιορθώνει πάσαν έλλειψιν όδόντων κτλ.

ΑΙ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ
ΜΗΝΙΑΙΟΙ ΠΕΡΙΟΑΙΚΟΚ ΑΑΠΙΟΦΗη 
Έκδιδόμενον ύπό τοϋ τραπεζιτικόν 

-οίκου τοϋ κ. Ε. Μελίόη·
Δημοσιεύει τακτι·κώς καί ανελλιπώς τάς 

κληρωθείς των εντοπίων καί ίένων σπου
δαιότερων ομολογιών τήα Εύρύπης. ’Επί
σης καιί τούς αριθμούς όλων των σπουδαιό
τερων ομολογιών :,τών κληρωΘεισών μετά 
λαχνώιν καί μη παρονΟιαΟβειΟ,ών προς 
έέαργύρωσιν. Δημοσιεύει δ ’έκάστοτε και άρ- 
οίκονομολογικά,χρηηατιΰτικά» τρα
πεζιτικά και διάφορα άλλα σχετικά.

Συνδρομή Έόωτερικοϋ φρ. 4, Έξω*  
τερικοϋ φρ. φ. Οί βουλόμενοι δύνανται νά 
έγγραφώσι Si’nycSv, άποστέλλοντες τά τί
μημα-

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΣ
ΔΙΑ TOYS ΗΜΈΤΕΡ0Υ2 ΣΥ.ΝΔΡΟΜΗΤΑΣ

ΦειΟβΑτε -τό όπαταλώρενον χρήμα 
όας έηί |ΐαταίφ καί χρηΡιροποιίίΟα- 
τε αυτό επωφελώς, Αν θέλετε νάρίι 
ρετανοήΟητε ^ραδύτερον,πρόμηβευ- 
όμενοι μέτοχός κοί ομολογίας έκ 
τοϋ τραπεζιτικοί οϊκον Ε. Μελίδη, 
διά μηνιαίων δόύεων.

Κατιδόντεσ τήν σπουδαιότητα καί ώφελιμότητα 
τής προμήθειας ο&τω τοιούτων άίιών, άνελάβομεν, 
συμβληθέντες μετά τοϋ κ. Ε Μελίδη. τήν γενικήν 
άντιπροσωπείαν τής τοποθετήσεως μετοχών καί 
όμολογιών δ·ά μηνιαίων δόσεων, έν τφ Έσωτερι- 
κώ καί Έίωτερικφ, άποκλειστικώς διά τούς ήυετέ- 
ρους συνδρομητάς μέ έπωφελεστάτους δρουε. Ήτοι: 

Πδς Συνδρομητής μας δύναται ot ’ ήμών νά 
προμηθευθή έπί πιστώσει τάς άκολούθους άσφαλε- 
στάτσς λαχειοφόρους καί τοκοφόρουο όμολογίας.

t. Λαχειοφόρον όμολογίαν τής ’Ββν. Τραπέζης 
τής· "Ελλάδος ι88ο, μέ γ κληρώσεις κατ’ έτος, 
πρός 40 δραχ κατά μήνα.

2. Λαχειοφόρον όμολογίαν τής Κτηματικής 
Τραπέζηςτής Αίγήπτον >886, μέ ιι κληρώσεις 
κατ’έτος, πρός 15 δραχ. κατά μήνα.

3 "Ομολογίαν stSnp.Ανατολικής Ρωμυλίας, 
μέ 6 κληρώσεις κατ’έτος, πρδς ι5δρ. κατά μήνα.

4- Λαχειοφόρον όμολογίαν τής πόλεως Παρι- 
όίων, 1894—1896, μέ 4 κληρώσεις, πρδς ;ο δρ. 
κατά μήνα.

5. Λαχειοφόρον όμολογίαν κτηματικής Τρα- 
πέζης-τής Γαλλίας |885, μέ 6 κληρώσεις, πρδς 
3ο δραχ. κατά. μήνα.

6. Λαχειοφόρον όμολογίαν τής πόλεως Βρυξελ
λών, μέ 6 κληρώσεις πρδς ίο δρ κατά μήνα.

γ.Όμολογίον Διώρνγος Παναμά μέ 6 κληρώ
σεις πρός ίο δρ. κατά μήνα.

8 Συμβόλαια μικτά. Δώναταί τις ν’άγοράση 
ταύτοχρόνως έΕ όμολογίας λαχειοφόρους, ήτοι: 

7ι τής πόλεως Παρισίων 1894—9^· 
’/, πόλεως Παρισίων <871· · -
'/> Κτημ. Τραπέζης Γολλίας 188>. 
Μίαν πόλεως Βρυέελλών ι886.
Μίαν Διώρυγος Παναμά καί 
Μίαν Κτημ. Τραπέζης Αίγύπτου 1886.
Πληρώνοντας διά πρώτην δόσιν δραχ. 120, διά 

δέ τάς έπομένας, άνά δραχ. 8ο.
Διά τδ ’Εξωτερικόν α! μηνιαϊαι καταθέσεις κα

νονίζονται σχετικώς είς χρυσόν.
"Απασαι αΐ δμολονίαι αύται είσίν ήγγυημέναι- 

παρά τών οικείων Κυβερνήσεων καί άμα ’’’ή κατα
βολή τής πρώτης δόοεως καί τή ύπογραφή τοϋ συμ
βολαίου παρά τού άγοραστοΰ, ούτος χαίρει άμέ- 
σω« δικαίωμα έπί τοϋ τοκου καί τών τυχών.

Όδηγίαι καίσχετικδν βιβλιάριου άποστέλλονται 
ύφ’ήμών παντί τώ αίτοϋντι.

Πβς δί Αγοραστής όμολογίας, λαμβάνει είς 
τήν ήμίσειαν τιμήν τήν Φύσιν, ώς καί τό νέον Περι
οδικόν τών «Κληρώσεων».

Ο1 βουλόμενοι δύνανται ν’ άποτείνονται πρός 
ήμάς ή κατ’ευθείαν πρδς τό γραφείου τοϋ κ. Μελί- 
δη, άρκεΐ νά ποιώνται μνείαν τής «Φύσεως».'tt Διήθβνοις tifc Φύσεως.

Έν Άθήναις έκ τοϋ Τυπογραφείου τών Καταστημάτων ·λ»«σιη Κω*σ-ι»*τι»ί4ε>υ
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