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ΚΑΙ ΤΟ

ΕΠΩΑΣΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ χ- MOITESSIER

φά πειράματα τοΰ κ. Moitessier, καθη- 
γητού τής ιατρικής έν τώ πανεπιστήμιό) 
τον Μονπελιέ, κατέδειξαν, δτι Λ μεταδι- 
δομένη φυσικώς Λ τεχνητώς θερμότης είς 
γόνιμόν τι ώόν, άπορροφάται έν τη ού- 
σία τοϋ ώού, έξαφανιζομένη έν αύτώ καί 
δτι συνεπώς μετασχηματίζεται είς τι άλλο, 
δπερ δμως ό κ. Moitessier δέν μάς λέγει 
σαφώς. Κατά τινας δμως νέους φυσιολό
γους, Α έν τώ ώώ άπορροφομένη θερμό
της μεταβάλλεται είς ζωϊκήν δύναμιν, ώς 
είπομεν καί έν τώ περί « Ήλίου» κυρίω 
ήμώνδρθρω τών δύο προηγουμένων φύλ
λων τής «Φύσεως».

Ήδη δέ, ώς ύπεσχέθημεν, θέλομεν έ- 
ξηγήση, μετά τής οεούσης εύκρινείας, 
αύτά τά πειράματα τού κ. Moitessier, ή
τοι τόν τρόπον τής διά τεχνητής θερμό
τατος έπωάσεως τών ώών, δστις πολλά 
τά περίεργα διδάσκει ήμίν καί δή τήν έξ- 
αφάνισιν τής θερμότατος έν τώ ώώ καί 
τήν έπακολούθησιν τής ζωής, έξ ού οί 
ήμέτεροι άναγνώσται θ’άρυσθώσι πολλά 
τά διδάγματα καί τάς ώφελείας έκ τής 
μελέτης ταύτης-

Ίδού είς τί συνίστανται τά πειράματα 
τού κ· Moitessier. Συγκρίνει έν πρώτοις 
τήν ταχύτητα τής αποφύξεως τών γονί
μων καί μή γονίμων ώών καί. εύρίσκει 
σημαντικήν διαφοράν μεταξύ αύτών. Τό 
δέ μηχάνημα, δπερ μεταχειρίζεται, είναι 
μικρός τις κλίβανος ή έπωαστήριον (τε
χνητή κλώσσα), είδικού δλως σχήματος. 
Άποτελεΐται δέ έκ κυλινδρικού άγγείου, 

περιέχοντος δύο έως τρεις λίτρας ύ/δατος, 
ούτινος τήν θερμοκρασίαν διατηρεή στα
θερόν είς 4' περίπου βαθμούς, διάί τίνος 
λυχνίας φωταερίου, κανονιζομένης ύπό 
γνώμονος. Έν τώ μέσω τού ύδατος εύ- 
ρίσκεται δεύτερον άγγεϊον, πλήρες άέρος. 
έν ω έναποτίθενται τά ώά· Τό δέ άγγεϊον 
τούτο έντελώςπεριβαλλόμενον δι’ ύδατος 
έξωτερικώς, φέρει σωληνοειδές έξάρτημα 
έν ω έναποτίθεται θερμόμετρον. Τό δέ 
σύνολον προφυλλάσσεται ύπό περικαλύμ
ματος έξωθι, δπως μή άποφύχεται εύ- 
κόλως· Έν τελεί δέ δύο θερμόμετρα, τό 
μέν βεβυθισμένον έν τώ ύδατι τού θερ- 
μαντηρίου καί τό έτερον έν τώ έσωτε- 
ρικφ διαμερίσματι, συμπληρονσι τό δλον 
τοΰ μηχανήματος· Τά θερμόμετρα ταύτα 
έξετάζονται διά φακού καί εΐσίν έπαρκώς 
εύαίσθητα, πρός έξακρίβωσιν καί έκτί- 
μησιν τής θερμοκρασίας μέχρι τού έλα- 
χίστου.

Τό χρησιμέυσαν είς τά πειράματα τού 
κ. Moitessier τεχνητόν τούτο έπωαστή
ριον περιλαμβάνει τρία ώά, τεθειμένα κα- 
θέτως καί πλησίον άλλήλων μετ«αξύ δέ. 
αύτών εύρίσκεται τό έσωτερικόν θερμό
μετρον.

Τά ώά τοποθετούνται μετά προσοχής 
έν τώ κλιβάνω, δστις θερμαίνεται άρμο- 
δίως προηγουμένως έν τνι πρεπούσμ θερ-’ 
μοκρασία καί μετά τινας ώρας άμφότερα 
τά θερμόμετρα σημειοΰσι θερμοκρασίαν 
στάσιμον καί όμοιόβαθμον. Τότε άποσύ- 
ρεται ή λυχνία τοϋ φωταερίου καί έξε- 
τάζεται άπό λεπτού είς λεπτόν τή<ς ώρας 
Λ κατιοϋσα πορεία τών θερμομέτρων.

Τοιουτοτρόπως παρατηρουμεν, δτι Λ 
φΰξις ακολουθεί πολύ διάφορον πιορείαν 
είς αμφοτέρας τάς περιστάσεις·, ήτοι, 
όπόταν τό έπωαστήριον περιέχμ γόνιμα 
ή μή γόνιμα ώά· Καί Λ μέν φύξις τών μή 
γονίμων ώών ακολουθεί πορείαν δλως
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κανονικήν, ένώ· τουναντίον τά γόνιμα ώά 
.ψύχονταν μάλλον βραδύτερον καί λίαν 
άίνωμάλώς. Νομίζει τις, δτι ή θερμότης 
έοΐαμάτησβν, δτι έκρατήθη η αηερροφήθη 
ύπό τής έν τφ έοωτερικώ τον ώοΰ διε - 
νςργονμένης ζωικής έργασίας. Τά St 
έξαγόμενα αποτελέσματα έκ τών παρα
τηρήσεων τής συγκριτικής ταύτης θερμο
κρασίας τοΰ κ. Moitessierέπανειλημμένως 
έπιβεβαιοΰσΊν έν δλαις ταΐς άημειώσεσιν 
α.ύτοΰ τάς έπί τοΰ αντικειμένου τούτου 
παρατηρήσεις μας, δηλονότι τό κύρος τοΰ 
μετασχηματισμόν τής θερμότητος ταύ
της είς ζωικήν δύναμιν.

Τά αποτελέσματα ταύτα, άλλως τε, 
ώς λέγει ό ρηθείς καθηγητής, έπανελή- 
φθησαν καί έξηλέχθησαν πολλάκις είς 
διαφόρους έποχάς τής έπωάάεως καί έτε
ρον πάντοτε ανάλογα πορίσματα. Άφ ’ ε
τέρου. έάν φονεύσωμεν διά παρατεταμέ- 
νης ύύξεως ή ύπερβολικής θερμότητος 
τά τρία ώά, άτινα μας δίδονσι τήν δλως 
ανώμαλον θερμομετρικήν καμπύλην, άπο- 
λαμόάνομεν άμεταβλήτως, ύποβάλλοντες 
αύτά έκ νέου, είς τήν πειραματικήν άπό· 
δειξιν,, τακτικήν καμπύλήν ψύξεως.

Ώς τελενταΐον έλεγχον ό κ- Moitessier 
προσέτρεξεν είς τόν προσδιορισμόν τής ει
δικής θερμότητος τών νεκρών καί ζώντων 
ώών καί όντως άπέδειξεν, δτι πάν γόνιμον 
ώόν, άγεται, ένόσω ψύχεται, ώς νά κα- 
τεϊχεν είδικήν θερμότητα, άσθενεστέραν 
το>ύ μή γονίμου ώοΰ. Π'ροσδιώρισε δέ ό 
κ- Moitessier, τήν μέν είδικήν θερμότητα 
τοΰ μήγονίμου ώοΰ είς ο,720, έν θερμο
κρασία ηι καί βαθμών, τοϋ δέ γονί
μου, μετά έπτά μόνον ήμερων έπώασιν, 
είς 667.

Ταΰτα πάντα άποδεικνύουσι μετά με
γάλης πιθανότατος, δτι ή άπαιτουμένη 
πρός άνάπτυξιν τοΰ σπέρματος τοϋ ώοϋ 
θερμότης διαμένει κατά μέγα μέρος έν 
τώ έσωτερικώ τοϋ σώματος τούτου Άλλά 
τί γίνεται λοιπόν αΰτη έκεΐ; Κατά πά
σαν πιθανότητα, μετασχηματίζεται είς 
ζωΓϊκήν δύναμιν, λέγομεν καί ημείς, αφού 
ή μέν θερμότης εξαφανίζεται έν τφ ώώ, 
ή οέ ζωή άρχεται άμέσως έκδηλουμένη. 
Οντως ή θεωρία τοΰ αμοιβαίου μετασχη
ματισμού τών δυνάμεων, τής μεγάλης 
ταύτης συγχρόνου ήμίν φυσικής κατα· 
κτήσεως,λαμβάνειάπροσδόκητον ένταΰθα 
έφαρμογήν, έκτεινομένη είς τήν ζωϊκήν 
δύναμιν. Όπως δέ έν ταΐς μηχανικαις 
έφαρμογαις μας, ή θερμότης μετασχημα
τίζεται είς κίνησιν. ούτω καί έν τοϊς 
ζύή'κοΐς σπέρμασι θά μετασχηματίζεται 

κατά πάσαν πιθανότητα, είς ζωϊκήν δύ- 
ναμιν.

φ. π.

ΜΙ4 2ΕΑΙ2 ΤΗ2 Ε0Ν3ΕΗΣ ΜΑ2 ΙΣΤΟΡΙΑΣ
1 ■

ΤΟ ΕΝ ΚΥΘΗΡΟΙΣ -ΝΑΥΑΓΙΟΝ 
ΤΟΥ ΜΕΝΤΟΡΟΣ

ΤΗ 5η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1802 
(συνέχεια καί τέλος)

Έν τοϊί ναυαγοί; τοϋ -Μέντορος» ήτο και ό ”Α- 
μιλτον,, Ιδιαίτερο; τοϋ “Ελγιν γραρψιατευ; έργασθεί; 
προ; διασωσιν τών βυθ·.σθησών αρχαιοτήτων διά συνά- 
ψεω; συμβολαίου μετά τοΰ πλοίαρχου, τοΰ έν Αύλέ- 
μονι^ δρμοΰντος Αυστριακού Ίωάννου Βισκούκια καί 
μετά τοΰ εχ Σπετσών Ίωάννου Δημιητρίου, πλοιαρ- 
χοϋντος ύπδ’ σημαίαν Ρωσσικήν. Δια τοϋ συμβολαίου 
τούτου οΐ πλοίαρχοι ούτοι άνελάμβανον νά άνελχύσω- 
σι τδ πλοίον χαί ρυμουλχήσωσι τοΰτο εις τδν δρμον 
Αΰλέμονος, έπ’ αμοιβή 15,000 γροσίων εί; έκαστον. 
“Αλλ*  οί πλοίαρ/οι ουτοι οΰδέν κατόρθωσαν χαί δ 
Καλούτση; μετά τοΰ Άμιλτον άπετάνθησαν ει; δύτα; 
εχ Ναυπλίου. Οΐ δυται, Καλύμνιοι τήν καταγωγήν, 
συμβληθέντε; διά την άνέλχυσιν τών κιβωτίων, τών 
περιεχόντων τά; αρχαιότητας, άντί 7,000 γροσίων, 
έξ^γΊγΟΊ 9η ’Οκτωβρίου 18C2 «μίαν Χασέ- 
λαν τοϋ χαπετάνΛήχ μέ τά σχουτιά 
του.»(ΐ)

Οί δΰται επελαβοντο τοΰ έργου τή; άνελχύσεω; 
τών κιβωτίων, τών περιεχάντων τά; αρχαιότητας και 
άλλων είδών, άτινα κατα τήν σημείωσιν τοϋ Άμιλ
τον, ήτι; έδόθη εις τοΰ; δύτας, ήσαν δέκα καί έξ κι
βώτια μαρμάρων, μία έδρα μαομαρίνη, έν κιβώτιον 
εκ λευκοΰ ξυλου καί άλλα τοΰ πλοίου αντικείμενα. 
Εκ τών δέκα καί έξ κιβωτίων, τά τέσσαρα πεοιεΐχον 

μάρμαρα άνήκοντα εις τον Λήκ, άτινα έξήχθησαν 
μετά τών κιβωτίων, άτινα περιεΐχον τά βιβλία καί εν
δύματα του καί άπεστάλησαν εΐ; τδν έν Σμύρνη Άγ
γλον πρόξενον Βερρυ, δστις άπέστειλε ταΰτα είς Λον
δίνου, δπως εξάγεται έξ επιστολής τή 25η ’Απριλίου, 
1805 τοΰ Εμμανουήλ Καλούτση πρδς τον έν Ζακύν- 
θω πρόξενον τής ’Αγγλία; Ράι'τ.

Ο Ελγιν καθ 0ν χρόνον έγένετο τδ ναυάγιον, εϋρί- 
σκετο έν Κωνσταντινουπόλει και έκεΐ πληροφορηβείς 
τδ ναυάγιον, εγραψε πρδς τδν Καλούτσην ώς έξη; :

Κωνσταντινούπολι; 25 ’Οκτωβρίου 1802.
Πρδς τόν Υποπρόξενον

Είς Κύθηρα.
Πληροφοροϋμαι,δτι τδ ’Αγγλικόν πλοίον μου «Μέν

τωρ» έβυθίσθη, ένώ επειράτο νά είαίλβη εί; τδν λιμέ
να τών Κυθήρων. (2) Διά τής παρούσης μου αίτοΰ- 
μαι νά καταβάλετε πάσαν δυνατήν προσπάθειαν, προ; 
διασωσν» τοϋ τε πλοίου καί τοΰ φορτίου. Έντδς αΰ-

(1) Τήν εξαγωγήν ταύτην αγγέλλει δ< * επιστολής του είς 
τήν πόλιν, ένθα διέτριβεν ό Καλούτση;, 4 κ. ’Ιωάννης Μόρ-

(2) Τά Κύθηρα είναι νήσος αλίμενος, άλλ’ ώ; έπί τδ πολύ 
έπειδή ασφαλέστερος όρμος είναι ό τοΰ Αΰλέμονος, συνήθως 
εις τον ορμον εκείνον προσωρμίζοντο τά πλοία, οΰτω δέ ό

ΕΛΛΗΝΙ2 ΧΠΡΙΚΗ

εθνών.γυναίκες τών χωρίων καί κωμοπόλεύν μας πολύ διαψέρουσι τών άλλων 
Ιδίως αΐ νεάνιδες είναι κάτι τι Ηοχαν και ποιητικόν, όπερ δέν πρέπει νά παρίδη η ήμε- 
τέρα φιλολογία και ποίησις. Τάς χαρακτηρίζει ή γοργότης, τό θάρρος, ή άπλότης, ή ειλι
κρίνεια, ή κομψότης είς τήν εύμέλειαν και τήν καλλονήν, ή φυσική χάρις εις τούς τρόπους 
καί τήν εύπρεπειαν καί τό σπουδαιότερον όλων ή άδολος συμπεριφορά καί αφιλοκερδής φι
λοξενία των. Ή σημερινή χωρική μας είναι τύπος καθήκοντος καί εργασίας έν ωρα ασχο
λίας καί πλήρης καρέίας καί χάριτος έν ωρα εορτής. ’Εργάζεται ρέ πλήρη άφοσιωσιν καί 
αναπαύεται έν μακαρία αγάπη καί σταθερά συνειδήσει. Τύπος τελείας γυναικός, ούδέν πο- 
ραλασσούσης τών πατροπαραδότων. Είς την έκκλησίαν της είναι τυπικως τακτική θεράπων 
καί έέερχομένη μέ τήν καροίαν πάντως αγνήν καί καθαράν, διασκεδάζει μέ τό ελάχιστο ν καί 
άρεσκομένη είς τήν μετά τών συγχωρίων της συναναστροφήν, ευρίσκει έκεΐ τό συμπλήρωμα 
τής εντελούς ευτυχίας της. Οΰδέν περισσότερον ζητεί. Ενδύεται'άλλως τε κομψοπραπως, 
διατηρεί περιβολήν έμπρέπουσαν αύτή, εντελώς κομψοπρεπη καί λάμπουσαν έκ τών κοσμη
μάτων καί τής καθαριύτητος. Άν δέ συμμεθέξη καί είς τόν εγχώριον χορόν, οστις παρά 
τοΐς-χωρικοϊς θεωρείται ώς μοναδικόν κάτοπτρον τού χαρακτηρισμού της, αί, τότε προσέρ
χεται έπιχαρίτως μειδιώσα καί χορεύει μετά τοσαύτης σοίαρότητος καί εύπρεπείας έν αΰτω, 
ώστε προκαλεΐ τόν γενικόν θαυμασμόν καί τάς γενικάς θυσίας.
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τοΰ ύπήρχον κιβώτιά τινα, έμπεριέχοντα λίθους οΰδε- 
μιάς μέν κατ’ αύτοϋς αξίας, άλλα μεγίστου 8ε*  εμέ 
ενδιαφέροντος, δπως τά ^εξασφαλίσω Ό κομιστής τής 
πιαρούσης Πέτρος Γαβαλάς αναχωρεί διά Κύθηρα, όπως 
λάβη πάσαν πληροφορίαν άφορώσαν είς τήν απώλειαν 
ταύτην καί μέ διαταγήν νά χορηγήση πάσαν άλλην 
αναγκαίαν βοήθειαν,

ΕΛΓΙΝ
Έκτακτος άπεβτσλμένος.

Ό ”Ελγιν καί αΰτδς ήλθεν εις τόν τύπον τοΰ ναυα
γίου, δπως «μφαίνεται έξ επιστολής του πρός τόν Έμ. 
Καλούτσην, ύπδ ημερομηνίαν 23 Ίανουαρίου (4 Φ«ς 
βρουαρΐου) 1803 εξ Αΰλέμονος, διαλαμβάνουσαν τα 
έξ;ής:

« Άποφασίσας έν Μάλτφ νά φροντίσω πρός διάσωσιν 
καί άνάκτησιν τοϋ φορτίου, σάς παρακαλώ νά μή κά- 
μητε άπόπειραν^τινα διασώσεως διά πλοίων εγχωρίων, 
ούτε νά μεταχειρισθήτε δύτας πριν λάβητέ νέας παρ’ 
έμοΰ οδηγίας. ’Εν τούτοις έφιστώ τήν μεγαλειτέραν 
υμών προσοχήν, καθώς καί τοϋ ύμετέρου πρακτορος 
Νικολάου, όπως μή ύπεξαίρεθή καί τδ έλάχιστον 
πράγμα καί διατηρηθή τδ παν καθώς και τά έξα^θέν- 
τα μέχρι τούδε πράγματα. Συνιστώ δέ ύμϊν τήν εκτέ- 
λ*σΐν  και τών δδηγιών, άς έδωκεν ύμϊν δ κ. Αμιλτον.

Υ. Γ. Έάν δμως δύνασθε νά μεταχειρισθήτε δύτας 
ενταύθα, εξουσιοδοτώ ύμάςεΐς τήν παροχήν τής τροφής 
τω>ν. Έαν δέ τύχωσι καλού καιρού καί έξαγαγωσι 
κιβώτια, πληρώσατε αυτούς διά παν, δτι έξήγαγον, είτε 
κιβώτια, εϊτε έτερόν τι σκεύος τοϋ πλοίου.»

Πλήν τής επιστολής ταύτης άπέστειλε και άλλην 
έξ Αΰλέμονος είς τον Καλούτσην ευχαριστήριον, διά 
τδν ζήλον, την ικανότητα και τήν φιλοξενίαν, ήν πα- 
ρέσχεν εις τους ναυαγούς, περί τών δποίωνό “Αμιλτων 
ώμίλησε πρδς αύτόν.

Κατα τδ έτος 1803, άναχωρήσας ο ‘Αμιλτον έκ 
Κυθήρων, άφήκε πληρεξούσιον τδν Έμμ. Καλούτσην, 
δπως ούτος εξακολούθηση τάς ημιτελείς καταληφθεί- 
σας εργασίας τής άνελκύσεως. Ό Καλούτσης τη. 90 
Σεπτεμβρίου τοϋ ίδιου έτους συνεβλήθη μετά δυτών 
Καιλυμνίων (1) οΐτινες έστάλησαν είς Κύθηρα ύπό τού 
"Ε^λγιν. '

Δια τών δυτών τούτων τδ έτος 1804 έξετελέσθη ή 
εργασία καί εξήχθησαν δέκα κιβώτια, όπως τούτο εξά
γεται εκ τών καθημερινών δαπανών τοϋ κ. Καλούτση 
εξ επιστολής τοΰ Σπυρίδωνος Λογοθέτη πρδς τδν Κα
λούτσην διαλαμβανούσης, δτι έξώφλησε τούς δύτας 
Καλυμνίους.

Κατα τδν Δεκέμβριον τού αυτού έτους έξήχθη και 
τδ ένδέκατον κιβώτιον καί οΰτω άπένειμεν έν ακόμη 
κιβώτιο? και ή μαρμάρινη έδρα (2). Ή εργασία ένε
κα τού χειμώνος διεκόπη, ώς τούτο εξάγεται έξ έπι- 
στολής τού Καλούτση (7 Ίανουαρίου 1804) πρδς τον 
Έλγιν διαλαμβανούσης, δτι δια τον χειμώνα διέκοψε 
τήν εργασίαν καί ύπεχρέωσε τούς δύτας Καλυμνίους, 
λαβών παρ’ αύτών έγγύησιν 550 γροσίων, όπως έπα- 
νέλίθωσΐ κατ’ Απρίλιον.

Αί εργασίαι έπανελήφθησαν κατά τδ θέρος τού 1804 
καί άνειλκύσθη κατά ταύτας τδ 12ον τδ καί τελευ- 
ταϊιόν κιβώτιον (9 ’Ιουνίου 1804. Ό Έμμ. Καλού- 
τσηις άνήγγειλε τοΰτο είς τδν Ίωαννην Βαπτιστήν 
Πιζάνην, διερμηνέα τής έν Κων)πόλει ’Αγγλικής πρε
σβείας, επιπροσθέτων, δτι έναπομένει ή μαομαρίνη έ·

Αυλέμων έθεωρεϊτο τότε λιμήν τών Κυθήρων.
(1) Οί συμβληθέντες οΰτοι Καλύμνιοι ησαν οί έξης· Μηχαηλ 

Παμπαίλης—Μιχαήλ Σχλέπας— ’Ιωάννης Κούρτης—Μιχαήλ 
Καθοπούλης - Μιχαήλ Μαλιάς καί Χρισιοφίλης Κουσκοΰτας.

2) Ή έδρα αΰτη έν τοϊς έγγράφοις φέρεται ώς έδρα τοΰ 
πρυτάνεως ’Αθηνών. 

δρα, ήτις μή ούσα έντδς κιβωτίου δύσκολον είνε νά 
άνελκυσθή.Άλλά κατά τδ αύτδ έτος έξήχθη καί αύτη, 
δπως έμφαίνεταιέξ έπιστολών, έν αις άναφέρεται ώς 

εϊσα. Απάντων τούτων δσα άνειλκύσθησαν ή 
επιβλεψις απο φθοράς και κλοπής ειχεν ανατεθή είς 
τον Δ.ρα Σταθην Γιαννακάκην, κατ’ Αύγουστον δέ 
τοΰ 4803 διωρίσθη ύπό τον ’’Αμιλτον επιστάτης δ ’Αν
τώνιος Κοντολέων.

Άποπερατωθείσης τής εργασίας ό Έμμ Καλούτσης 
κατέβαλε πάσαν φροντίδα, δπως διαφυλαχθώσιν αί αρ
χαιότητες άπδ τών πειρατών, άπδ τών όποιων ή νήσος 
συνεχώς ήνοχλεϊτο. "Οπως προφυλαχθώσι τά κιβώτια 
άπό τε τοΰ χειμώνος καί τών ηλιακών ακτινών, έκα- 
λύφθησαν δια φυκών και θάμνων, έφ’ ων έτέθησαν λί
θοι μεγάλοι. Παρέμενον είς τδ παράλιον Αΰλέμονος, 
έτοιμα πρδς αποστολήν. ’Αλλά χωρικοί τινες έκεϊ που 
εργαζόμενοι είς τήν ανέγερσιν τείχους άφήρεσαν τούς 
έπι τών κιβωτίων λίθους· Τοΰτο πληροφορηθείς δ Καλ- 
λούτσης δι’ εγγράφου τθυ εις τήν εγχώριον αρχήν, 
κατήγγειλε την πράξιν. δ δέ διοικητής τής νήσου δι’ 
έγγραφου του επίσης τή 2α Νοεμβρίου 1804 πρδς τδν 
έν Αύλέμονι ύγειονόμον καί αστυνομικόν ύπάλληλον, 
άγανακτών δια τήν παραβίασίν τής ιδιοκτησίας τής 
A. Α. τοΰ λόρδου “Ελγιν «τοΰ άνήκοντος είς τδ μέγα 
’Αγγλικόν έθνος· διέταξε τήν διά δαπάνης τής ιδίας 
άρχής, έναπόθεσιν άλλων μεγάλων λίθων έπί τών κι
βωτίων, ίνα μή έξαλειφθώσιν ύπδ τών όμβριων ύδά- 
των τά γοάμματα καί δ αριθμός τής διευθύνσεως.

Ό Καλούτσης ώς έξης ανήγγειλε τήν άποπεράτω- 
τωσιν πάσης τής εργασίας και τήν φροντίδα τής προ- 
φυλάξεως εις τδν Αμιλτον (1805 Φεβρ. 17).

« Αποπερατωθείσης ευτυχώς τής διασώσεως τών 
μαρμάρων, αί^μέριμναί μου περιεστράφησαν είς την 
διαφύλαξίν αυτών άπδ τών πειρατών, οΐτινες εδώ συ- 
χνάζουσι. Κατόπιν αΐτήσεώς μου δ έν Κερκύρςε ήμέ- 
τερος πρεσβευτής κ. Φορέστης έγραψε προς τήν μη
τέρα τοΰ έξοχωτάτου λόρδου Έλγιν(Ι), ήτις επέτυχε 
τής άδειας τής κυβερνήσεως, δπως αποσταλή πλοϊον 
πρδς φόρτωσιν τών μαρμάρων. Ό διοικητής Μάλτας 
Ball, εξέδωκε τάς δέούσας διαταγάς εις τδν κ. Γεώρ. 
Πάρρυ πλοίαρχον τού βασιλικού μεταγωγικού ύπ’ άριθ. 
99 καλούμενου Lady Shaw Stewart, δπερ ήγκυροβόλη- 
σεν είς Αύλέμονα, τήν -30 παρελθόντος Ίανουαρίου 
1805 συνοδευόμενον ύπδ τοϋ βασιλικού πλοίου «’Αλώ- 
πηξ». Μειαβας είς τήν παραλίαν του Αύλέαονος τή 
βοήθεια πολλών εργατών, έπί τούτω παρ’έριοΰ προσ- 
ληφθέντων, «φόρτωσα τά 12 κιβώτια καί τήν μαρμα- 
ρινην έδραν. Ό πλοίαρχος ελπίζει, δτι θά λάβη δια- 
ταγάς νά μεταφέρη b ίδιος τδ φορτίον είς ΛονδϊνΟν». 
Ό πλοίαρχος Πάρρυ παραλαβών τδ φορτίον παρέδω- 
χίν είς τδν Καλούτσην την εξής άπόδειξιν :

«Σήμερον τήν 16ην Φεβρουάριου τού 1805 έν τή 
παραλίφ τού Αΰλέμονος τών Κυθήοων. παρέλαβεν δ 
ύπογεγραμμένος κ. Γεώργιο; Πάρρυ εκ Λονδίνου πλοί
αρχος τοϋ βασιλικού βρεττανικοΰ φορτηγού ύπ’ άριθ. 
99 όνομαζομένου Lady Shaw Stewart, παρά του κ. 
δύκτορος Έμμ. Καλούτση ύποπροξένου τής Α. Βρεττα- 
νικής Μεγαλειάτητος έν τή νήσω ταύτη καί έπεβίβα· 
σεν είς τδ ίδιον πλοϊον, έπί τού·φ ρητώς εντεταλμέ
νος παρά τής A. Ε. Alessandro Bail, governatore di 
Malta τά έπόμενα είδη, διασωθέντα και άνήκοντα είς 
τήν A. Ε. τδν κόμητα ”Ελγιν, όπως τά μεταφέρη εις 
την ειρημένην νήσον συμψωνως πρδς τας διαταγας τοΰ 
ύπδ την συνοδείαν του Βρεττανικοΰ βασιλικού πλοίου 
«Άλώπηξρ καί επακριβώς τά παραδώση είς τδν

(11 Ό "Ελγιν εύρίσκετο τότε έν τή ειρκτή. Ή μήτηρ του 
δέ παρά τή αυλή τοΰ διαδόχου τής ’Αγγλίας .έπέδρα έπί τής 
αύλής. Τούτο αναφέρει ό Σπ. Φορέστης είς τδν Καλούτσην 
διά τής άπδ θ Αύγουστον 1804 επιστολής. 

εΐρημένον διοικητήν και παραγγελιοδόχον χαί έντολο- 
δόχον τοΰ προρρηθέντος κόμητος Ελγιν.

φορτωθέντα είδη:
Άριθ- 1 · Μία έδρα μαρμάρινη τοΰ πρύτανεως τών 

Άθη'ών ανευ κιβωτίου καί σήματος
Άριθ. 2. Δώδεκα κι

βώτια καρφωμένα καί 
καλώ; προσηραοσμένα, 
περιέχοντα μάρμαρα αρ
χαία τών Αθηνών εντε
λώς τακτοποιημένα μέ 
τήν έπομενην διεύθυνσιν 
σεσημειωμένην έφ’ ένδ; 
έκαστου κιβωτίου

The Carl of Elgin his 
Majestis Ambassad r 
Extraodinary al the Ot
toman Porte Downing 
Street London.

Η λοιπή σηαειωσις 
αφορά εις είδη τοϋ ναυα- 
γήσαντος πλοίου-

Εύνόητον είναι καιά 
πόσον τδ γεγ νος τή; 

διασώσεως τών μαρμά
ρων έπλήρωσε χαρά: 
τούς άρχαιοφίλο-ς Τήν 
είδησίν τής διασώσεως 
πρώτη άνέγοαψεν ή έ- 
φημερίς MoniUve Sel- 
linsulare (Επτανησια
κές Μηνύτωρ) Ίταλιστι 
78 τής 8J20 Δεκεμβρίου 
άνέλκμσιν δέ και διάσωσίν τών

Λ

■λ,

συντασσομένηέν τώ ύπ’άριθ. 
1804 φύλλω αύτής. Περί τήν 

.........,~ μαρμάρων μετά, ζήλου 
θερμού και άφοσ·ώσεως, δπως αποδίίκνύεται έκ τών 
διασωθέντων έγγραφων, είργάσθη δ Καλούτσης, διδ καί 
i Αμιλτον μετά προφανούς έκφράσεως Χαράς άπε- 
σιείλε τήν εξής ποδς τδν Καλούτσην εΰχαριστήρίόν.

«Σάς εκφράζω τά συγχαρητήριά μου δ·.ά τήν λαμ
πρά*  έπιτυχίαν τών εργασιών σας. Σπεύδω δέ να δη- 
ήώσω, δτι ποσώς δέν δ-στάζω νά συγκαταλέξω τδ όνο
μά σας μεταξύ εκείνων, οΐτινες ήξιώθησαν να αποθα- 
νατισθώσι διά τήν ύπ’ αυτών χορηγηθεϊσαν εις την 
καλλιτεχνίαν υψηλήν προστασίαν των· είς τδ βνομά 
σας δαείλει νά γίνη διακεκριμένη καί έντιμος μνεία. 
’Αν δεν άπεδώκατε ζωήν είς τά μάρμαρα, συνετελέσατε 
δμως, δπως άναζήσωσίν άπδ τής άπειλούσης βεβαίας 
απώλειας καί παντελούς καταστροφής»·

Κατά Νοέμβριον τοΰ 1802 διεδόθη έν Κυθήροις ύπό 
τίνος ίερέως Θεοδώρου.Καρύδη έλθόντος έκ Μάνης, δτι 
Γρηγοράκης (1) τις, δστις διετήρε· μετά τοΰ "Ελγιν 
αλληλογραφίαν, «γράψε κατά Σεπτέμβριον τοΰ 1802 
είς τδν Καλούτσην, δτι παρέχει τήν συνδρομή» τον, 
πρδί διασωσιν τού πλοίου καί περιφύλσξιν, προσεπιγρά- 
φων δτι ήμπόδισε πολλούς Μανιάτας νά μεταβώσιν είς 
Κύθηρα πρδς διαρπαγήν τοϋ πλοίου καί δτι τή συναι- 
νέσει τοϋ έν Πάτραις γενικού ποοξένου τής Αγγλίας, 
σονεφώνησεν δ Γρηγοράκηί ούτος μετά τοΰ Έμμ. Κα
λούτση, δπως ελθη μετά τοιακοσίων Μανιατών καί 
καθυποτάξη τά Κύθηρα και κυβέρνηση ταΰτα, καθ’ 
οΰς χρόνους ή Επτάνησος άπετέλει ιδίαν δημοκρατι
κήν πολιτείαν· Ό Έμμ Καλούτσης μαθών, δτι εν 
τοιαύταις φήμαις άνεμιγνύετο και τδ άνομα προξένων 
τής ’Αγγλίας, διεμαρτυρήθη είς τούς προεστούς 
τοΰ τόπου καί τήν επιτόπιου άρχήν καί εζήτησε τήν 
ένέργειαν ανακρίσεων καί τήν τιμωρίαν τών διασπει- 
ρόντων φήμας τοιαύτας. Τδ έπι τουιω έγγραφον του

(I) ’Ονομαζόμενος έν εγγράφω »πρ<μιέρ μαγκιόρος χαι κα
βαλιέρος Ροΰσος.

Καλούτση ' είναι δριμύ καΐ απειλητικόν, τελευτή 3έ 
δια τών έξης· «"Αν ίσως καί δέν ένεργήσητε τδ τοιού- 
τον ζητημα καί ήθελον ακολουθούν νά μελετούν τδ 
δνομα τών Βρεττανικών κονσόλων εις μίαν τοίαύτην 
ψευδή ύπόθεσιν, είμαι στενοχωρημένος να σάς προτεσ-

..................... ···.··.· 

Κ
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τάρω έκ μέρους τοΰ εκλαμπρότατου σεκρετάριου καί μέ 
τδ ένδυμα όπου εχω νά εχ>] δώσει περί τούτου απολο
γίαν «ι; τους βασιλείς 1) όπου πρέπει καί εις δ, τι 
ήθελε συνέβη ή περίβλεπτος διοίκησις τού τόπου, τής 
όποιας άκαρτερώντας τήν άπόκοισιν,μένω μέ ύλην τήν 
ύπόληψινβ.Κατ’ ακολουθίαν έκλήθη είς απολογίαν ό ιερεύς 
Θεόδωρος Καρύδης, τή 8η Νοεμβρίου 1802. Ή άιπολο- 
γία τοΰ ίερέως Καρύδη μάς περιεσώθη, εκ ταύπης δε 
τήν όποιαν χαί παραβέτομεν, καταφαίνεται ή αναρ
χία είς την όποιαν τότε εύρίβκοντο τα Κύθηρα, προ · 
χαλούσα τοιούτους φόβους έστω καί άνυποστάτους καί 
τοιαύτας σκέψεις-

«Κόπια 1802 μηνδς Νοεμβρίου 8, Τζερίγο.
«Διά προσταγής επαρουσιασθη είς τδ όφφίκιον δ 

παπα κΰρ βεοδωρής Καρύδης ποτέ Δημητρισυ, ό ό- 
ποϊος έπετιμήθη τά είπή τήν αλήθειαν είς δσα περιέ·' 
χει ή γραφή τοϋ εκλαμπρότατου χ Εμμανουήλ Κα
λούτση Βίτσε Κονσόλου τής μεγάλης Βρεττανίαις καί 
όπου τώρα τοΰ έδιαβάσθη άπδ λόγον είς λόγο-ν καί 
άπεκριθη,δτι εύρισκόμενος είς τήν Μάνην καί ριανθά- 
■«όντας, ότι ήτο εις τήν πατρίδα μας ό κ. Δημ. Γρη- 
γοράκηί Καββαλιέρος Ροΰσσος, έρώτησε νά ιιαθω καμ- 
μί«ν νοβ-τά διά τδν τόπον μας καί μοΰ απεκρίθη δ 
θεοδωρακης Καστανακος δτι είπε κρυφψ τώ τρόπω ό 
Νικόλαος Νγχιουζίπης, άνθρωπος τοΰ άνωθεν καβέα- 
λιέρου δτι δ προρρηθεις καββαλιέρος έχοντας μεγάλας- 
φιλία; μέ τδν εκλαμπρότατο κόνσολο.,γενικδν τής με
γάλης Βρεττανίας κάθεδρον είς τήν Πάτραν, τοΰ εγρα-, 
ψεν,άν ητο βολετέ νά ?λθη να ύποτάξη τδν τόπον μας. 
καί δ κόνσολας του απεκρίθη, ότι άμε είς τδν τόπον 
καί συμβουλέψου μέ τους κατοίκους καί άν σέ δίεχθούν 
καλώς’ καί μοΰ απεκρίθη ακόμη ό άνωθεν Θειοδωρά
χης, δτι τοϋ εΐπεν δ ρη’θείς Νικόλας δτι ύποπτιέύεται 
άπδ τά γράμματα οπού έστειλεν δ ρηθεις κα€β«λ·έρος 
είς μδ Τζερ'ιγο καί όπου τοϋ έστειλαν, νά μή -γυρεύη

1) Διότι ή ’Επτάνησος πολιτεία εϊχεν άναγνωριαθη ύπδ 
πασών τών τότε μεγάλων Δννάμεων.
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συμβουλήν άπδ τους κατοίκους τοΰ αυτού νησιού 3· 
-νομα όμως'· Τζεριγώτιχο δέν έπροφέρβη τελείως. Ούτε 
άλλο περισσότερον ηξεύξω περί τούτου μέ τήν ψυχήν μου.

«Του έδιαβάσβη τό άνωθεν έζάμε άπδ λόγον"είς λό
γγον χαί άπεχρίθη, δτι περιέχοντας δλην τήν άλήθειαν 
δβν ημπορώ παρά νά βεβαιώσω μέ τήν υπογραφήν μου.

Θεόδωρος ίερεύς Καρΰδης στέργω τά άνωθεν».
, Οί προεστοί τής πόλεως Κυθήρων χαί τοϋ χω

ρίου Μυλοποτάμου άπήντησαν, δτι ήρεύνησαν χαί έμα
θαν; ότι ή διαδυόεϊσα φήμη ήτο ψει&ής μανιάτικη 
διάδοσις ή δπως εγραφον πετεγολέτζα μανιά
τικη.

Οδτΐιξδιεσκεδάσθησαν οί ϊκ τής φήμης εκείνης φό
βοι; άλλά μετ’ολίγον χρόνον τή 29η δηλ. Νοεμβρίου 
1802 είς νέου σπουδαιότερον φόβον ενέβαλε τούς Κυ· 
θηρίρυς πολίτας ή εΐδησίς,δτι ό πειρατής ’Αλέξανδρος 
Μανιάτης εύρίσχετο είς τδν ΒΑ κόλπον τής νήσου εις 
την'Αγίαν Πελαγίαν καί προέτίβετο, ώίϊλεγε.νά με- 
ταβή.εις Αυλεμονα. ’Αμέσως οί κάτοικοι τοΰ Αΰλέμο- 
νος διετέχθησαν νά είσέλθωσιν ένοπλοι εις τδ έχει 
φ,ροΰριον (Καστέλι) παρήγγειλε δέ δ Καλούτσης καί 
εις τον πλοίαρχον ’Αναγνώστην Σπετσιώτην να δια- 
τηρή διαρκή φρουράν εις τδ πλοΓόν του,δπως μή συμβή 
ζημία Ό·πλοίαρχος ούτος μαβών ότι ή «κλέφτό 
* α_ι’.Τ κ λ ι όττα ι ζ» τ°ϋ ’Αλεξάνδρου Μανιάτη είνε 
εκεί πλησίον,,έζήτησε προστασίαν, φοβούμενος μήπως 
εκ τούτου επελθη εμπόδιου είς τάς έ'ργασιας τής άνελ- 
Χύσεως των 01 προ<<?τοΙ αΛήνττ^αν τη
1 ^Δεκεμβρίου είς τον Καλούτσην, ότι θά κατάβάλωσι 
πάσαν φροντίδα, προσέβηκεν δμως δτι ώς εχει ή νήσος 
είνε έστερημένη πασης έσωτερ<κής καί εξωτερικής δυ- 
ναμεως καί εζητησαν δπως τά άνελκυσβέντα τηλεβόλα 
τοΰ «Μεντορος» μετακομισβώσιν έντδς τοϋ καστελιού 
προς δπλισμον τούτου.Συγχρόνως γράφουσίν, δτι οΐ τε- 
θεντες σκοποί ε'ς τά παράλια τής νήσου ανήγγειλαν, 
δτι είδον τήν γαλιότα τοϋ_ ’ήλεξανδρή άποπλεύ- 
<?·χααν άλλην Οάλα^αν και ctitotxaxpuvflutfccv τής

Οδτω τό έπεισο'διον τοΰτο εληξεν άνευ αποτελέσμα
τος. ητο δέ .καί αΰτη φήμη, πολλαπλασιασβεΐσα άπδ 
στόματός εις στόμα. Μετά πάροδον ένδεκα μηνών άπδ 

«ναχωρήσεως τοΰ ’Αγγλικού βασιλικού πλοίου έκ 
Κυβήζων μετά τοΰ φορτίου τών διασωβέντων μαρμά 
ρων,τή 9 Ιανουάριου τοϋ 1806 δ Καλούτσης εγραφεν 
εις τδν εν Λονδίνω ευρισκόμενον τότε Άμιλτον τά 
εξής: 
»Διαβα!νουσα τυχαίος εντεύθεν λέμβος μετά δυτών, 
καλόν άμισθη νά ενεργήσω δι’ αύτών νέαν έρευναν 
έπί τοΰ βυβισβέντος σκίνους τοϋ «Μ'έ'ν τ ο ρ ο ς» δπως 
τουλάχιστον διασώσω τον χαλκόν, τδν περιβάλλοντα 
α'ΰτδ,αλλ’ούδέν ήδυνήθησαν οί δϋται ούτοι να κατορβώ- 
σωσιν εύρον μόνον εις τδν πυθμένα μικρόν αγαλμάτων 
μαρμάρινου κεχολοβωμένον τήν κεφαλήν, τάς χεϊρας 
καί τούςπόδας, δεικνϋον μ’όλα ταΰτα τούς ώραιοτέ- 
ρους _σχν·|ματησμούς τής αρχαίας τών Ελλήνων γλυ- 
μτικής. Τοΰτοβεβαίωςδέν απαρτίζει μέρος τής συλλο
γής ποΰ λορδόυ *£λγιν,  καϋ όσον άπαντα τά κιβώτια 
ανεσιύρθησαν κεκλεισμένα Πιθανόν νά άνήκη είς υμάς 
ή είςς τούς συντρόφους σας. Άνταμείψας τούς δύτας 
παρε;λαβον τδ αγαλμάτων καί επιφυλάσσομαι νά σας 
το αιποστείλω, τυχούσης ευκαιρίας.»

Και αλλαι έπιστολαί τοΰ Καλούτση πρδς τδν Άμιλ
τον μαρτυροΰσι τήν φροντίδα καί τδν ένθουσιασμδν μεθ’ 
ων ειργασθη πρδς διαδωσιν τών συληθεισών αρχαιοτή
των, αϊτινες άφαιρεθείσσ.ι «χ τής Άκροπόλεως, θά ε- 
ςηφανίζοντο δλοτελώς, άν μή ζήλος, ακάματος των ip· 
γασθεντων περί τήν διάσωσιν, δέν ανέσυρε ταύτας εκ 
τοΰ πυθμενος. όπως χαί autat πρόχεινται μαρτύρια 
περίβλεπτα εν χώρμ ξένη τής παλαιας Ελληνικής 

ξδξης χαί τοΰ καλιτίχνικοΰ τών 'Ελλήνων πνεύματος 
'Οπωσδήποτε ή Ελγίνειος συλλογή συντελέσασα χαί 
αύτη εΐο τδν θαυμασμόν τής Έλλήνιχής τέχνης έν 
τή δύσει, τδν σκοπόν τούτον, τδν ύπολανθάνοντα εύ· 
προσωπάτερον ήίελεν έπιτελέσεε,έαν δέν έπωλεϊτο, 1) 
άλλ ’ έδωρίΐ’το. Τότε χαί μόνον ό "Ελγιν ήδύνατο άπρο- 
καλύπτω? νά διαλαλή,δτι τήν «ύλησιν έχείνην ένηρ- 
γησεν ύπέρ τής διαδόσεως τής Ελληνικής καλλιτε
χνίας χαί ύτιέρ τής διαοόσεω; ταύτης εν τή Δύσει.

Η ΑΔΕΛΦΗ
"ΗΤΟ ΣΚΛΗΡΟΝ ΑΠΡΟΟΠΤΟΝ

Ρ βαρύ παραπέτασμα

οε

τής θύρας βραδέως 
ήνοιξε χαί ή νεάνις 
είσεχώρησεν έν τώ 
δωματίφ προφυλα- 
χτικώς οιά τώ» 5.- 
κρωντώνποδών της 
προσέχουσα μή προ- 
ξενήση θόρυβον. Ή 
αδελφή της έφαίυετο 
χοιμωμ-ένη. Ή μα- 
κρά νόσος εΐχεν εν
τελώς παραμορφώ
σει τά ώραΐα χαρα» 
κτηριστικά τοΰ προ
σώπου της, ό πυρε
τός εΐχευ έξασθενή- 
έρυθρά τρυφερά αύ-σεικαί ώχριάσει αυτό, τά _ . 1 > - ■

τής χείλη βαθμηδόν έλευκαίνοντοκαί ηύλακοΰντο.
ΤΤ *’’’ '' ’ >ησε τοΰτο·Ή Κορνηλία μετ ’ άλγους παρετήρ· 

καί πλησιάσασα προς τήν κλίνην :
— Εύα, τή λέγει, κοιμάσαι;
Ή Ευα ήμιανοίξασα τους οφθαλμούς εμειδίαβε 

ολίγον καί βεβιασμένο; χωρίς ν ’ άπαντήση.
— Πώς είσαι ; . . . καλείτερον ; τήν έρωτά 

ή Κορνηλία.
— Ναί· · . έψέλισεν εκείνη, άλλά αισθάνομαι 

μεγάλην αδυναμίαν καί κόπωσιν.
Ή Κορνηλία «σιώπα.

— 'Εβλεπαν ονειρον, έξηκολοΰθησέν η Εύα, 
κάπως ευχαριστημένη.

— Καί έγώ σ’ «ξύπνησα!. .. επεΐπεν ή α
δελφή της.

. Τί ώραΐον ονειρον, γλυκύ, Κορνηλία. 
Μοί έφαίνετο, δτι εΐχον θεραπευθή εντελώς . . . - 
Ακούεις ; Και σεις δλοι συγγενείς καί φίλοι μοΰ 
«φέρατε πολλά, μά πολλά καί πολύ ωραία καί 
ευώδη άνθη. . .

1 h Ή συλλογή τοΰ ’Ελγιν «ολλων συζητήσεων
λΤ“ ’ΑΪΥλιχν »θ'-νο§ουλίω ήγοράσβη διά ψήφων 82 κβτά 

30 αντι 35,000 χαι χατετίίη έν ιΰ Βρεττανιχώ μονσείω. 
Μετά την πωλησιν τής συλλογής του ό Έλγ.ν έπέζησεν έ'ώ) 
'6. Antfatvt 8ετη 2)14 Νοεμβρίου 1842 έν ηλικία 73έτών.

Καί έσταμάτησεν έοώ ολίγον κουρασθεΐσα, ένώ 
ή άδίλφή της, λαβοΰσα Οέσ.ν πορ’αύτή, τήν ή- 
κουε μ.ετά προσοχής.

— Καί μεταξύ αύτών, έζηκολούθησιν ή Εύα 
μετά πλείονος εμφάσεως, ήσαν περίφν.μα κάνι
στρα καί ιδίως εξαίσια και σπάνια, μάντευσον αν 
δύνασο.ι Κορνηλία.. .ωραιότατα στέφανα... Έγώ 
περιεβαλλόμην, ούτως είπεΐν, άπδ ταΰτα,επνι- 
γόμην μεταξύ αύτών καί τής ποικίλης εύωδία; 
των, ήμουν σχεδόν μεθυσμένη άπδ τό άρωμά 
των. . . καί ήρχισα νά υποφέρω τέλος από τον 
αύξάνοντα βαθμηδόν αριθμόν αύτών τών άνθέων 
καί δωρητών . . . Δεν σοί φαίνεται παράδοξον 
τό ονειρον τούτο, Κορνηλία;

— Τφ δντι, είναι πολύ περίεργον, άπήντη- 
σεν ή αδελφή της μετά συγκεκινημένης φωνής, 
μολονότι προσιπάθει νά ύποκρυψη τήν ταραχήν 
της.

Ή Εύα τότε «σιώπησε καί έπί τού μετώπου 
της διήλθε ώσεί τεθολωμένη τις άχρσυς σκιά, ή- 
σθάνθη νά δεέρχηται τά μέλη της άκατάβλητόν 
τι ρίγος, αί βλεφαρίδες της έταπεινώθησαν έκ 
νέου καί έπανέκλεισε τούς οφθαλμούς, ϊνα άνέτω; 
άναστενάξη.

Ή Κορνηλία τότε κινήσασα τεθλιμ.μένως τήν 
κεφαλήν έστράφη έναντι της κλίνης πρό; τήν θυ
ρίδα, ένθα έφαίνετο ή λίμνη,καί δπου οί οφθαλ
μοί της άκουσίως προσηλώθησαν.

Έν τφ οωματίφ, έντελώ; άπομεμονωμ.ένφ διά 
τών κεκλεισμ.ένων αύτοϋ θ·.ρών καί τών βαρυτί
μων παραπετασμάτων, έπεκράτει άπόλυτος ησυ
χία, διακοπτόμενη μόνον έκ τής αγωνιώδους ανα
πνοής τής άσθενοΰς.

Ταΰτα συνέβαΐυον περί τήν δύσιν συνεφώοους 
καί βροχεράς τίνος ημέρας. Άπό τής θυρίδος δέ 
έφαίνετο ό ούρανός κεκαλυμμμένος καί μελαγχο
λικός, μολυβδοειδής καί ήμ.ισκότειος,τά δέ μετα
κινούμενα βραδέως νέφη διήρχοντο έπί τών κορυ
φών τών όρέων καί ήπτοντο αύτών.

Έν τφ οωματίφ τούτφ εΐσήρχετο άσθενές 
φώς, ούτινος ή σκιά άπορρέουσα έκ τών πλουσίων 
κα*.  πολυτελών επίπλων και χρυσωμάτων, ΐλάμ- 
βαν«ν δψιν εντελώς ώχράν, άνευ φυσική; ζωη- 
ρότϊ|τος.

Ή Κορνηλία έςηκολούθει μηχανικώς, τά βλέμ
ματα προσηλοΰσα έπί τής λίμνης, τής βροχής 
καί τών νεφών, άνευ ούδεμιάς αισθητής έκφρά- 
σεως, δτε διε'κοψεν αυτήν ή Εύα.

— Τί άσχημος καιρός ! αή λέγει, άνοίξασα 
τούς οφθαλμούς, μοΰ φαίνεται,οτι είμαι εντελώς 
μόνη είς τόν κόσμον,. . . ποΰ είναι ό Φίλιππο;;

— ’Αληθώς · . . καί έγώ δεν γνωρίζω, άπήν- 
τησεν μετά στενοχώριας ή. Κορνηλία καί πλη- 
σιάζουσα τήν θύραν, ϊνα . κάλυψη τήν ταραχήν 
της; Θά ήναι εις τδ γραφείου του, έπεΐπεν.

— Αγαπητή μου Κορνηλία, έπανέλαβεν ή 
Ευα . . ,κότταξε, πώς φροντίζει οι εμέ· μέ άφί-

νει τόσας ώρας μόνην, καταβιβρωσκομένην ύπδ 
τής θλίψεως, άνευ ούδεμ.ιάς παρηγορητική; ή 
τρυφερά; λίςεως... άνευ τοΰ ελάχιστου μειδιά
ματος, ίνα μοί θερμάνη τήν καροίαν.

Ή αδελφή της μετά προσοχής·τήν ήκουε,χω
ρίς ν ’ άπαντήση καί διότι ή μόνη κίνησις τοΰ 
καταπιεζομένου στήθους της «’φοβείτο μήπως προ- 
οώση τήν ίσωτερικήν ταραχήν της.

Έν τέλει προσποιούμενη προσπάθειαν, ϊνα 
καταπνίζη τάς δυναμένας νά τή δίαφύγωσι προ
δοτικά; λέξεις, έξήλθε καί μετέβη: εις τδ γρα
φείου.

Ή Εύα τήν ήκολούθησε διά τοΰ βλέμμβατος, 
μέχρις δτου έξηφανίσθη όπισθεν τής θύρας.. δτε 
βαθύτατο; αναστεναγμός έξήλθεν έκ τοΰ στίήθους 
της.

Ή στενοχώρια της έν τούτοις δεν τήν, άπήλ- 
πισεν εντελώς τής οδύνης τής στενοχώριας, ήτις 
ώ; καρκίνος τής κατεβίβρωσκε τήν χαρδίαν, ά- 
φαιροΰσα αύτή τήν απαραίτητον διά νά ζήση 
ειρήνην.

’Επεθύμει νά κατασιγήση τήν εσωτερικήν ε
κείνην φωνήν, ήτις τή ύπιδείκνυε τήν υποψίαν. 
Έπεθύμει νά ήναι κωφή καί τυφλή πρός παν 
δ,τι τή εβεβαίου περί τής αλήθειας, άλλ’ εις 
μάτην.

Καί ούτως έν ταΐς άναπαύλαις τής κατατρυ- 
χούσης αύτήν βαρείας νόσου, οΰο’ ή ψυχή «αί ό 
νους της εύρισκον ειρήνην,άπροσδοκήτως ο’ΰπέφε- 
ρε και έτυραννεΐτο. Καί προσεπάθει ή τάλας ν’ 
άποκοιμηθή διά τοΰ διαρκούς αιωνίου εκείνου ύ
πνου καί έξαφανισθή έκ τοΰ κόσμου τούτου τών 
βασάνων, άφίνουσα είς τούς εύχαριστημένςυς έν- 
ταϋθα τήν ευθύνην τής τύψεως τοΰ συνειδότας.

Ό άνεμος έξωθι ηύξάνετο καί έκ τοΰ τριγμόν 
τών παραθύρων τή έφαίνετο, δτι ώμοίαζε πρός 
άνθρωπίνην φωνήν, κρούουσανσκληρώς τούς παλ
μούς τής καροίας της.

Ό συριγμός ώμοίαζεν ώς φωνή ισχυρά καί εΐτα 
πραϋνομένη. Ή δέ νεαρά γυνή ήκουε τήν έπι- 
βάλλσυσαν ταύτην φωνήν μετά φόβου καί έλπί- 
δος, καί έφαντάσθη, δτι θά έπανέλθη ό ωραίος 
καιρός καί ό ήλιος θά πλημμυρήση τδ δωμάτιόν 
της διά τών φωτεινών αύτοϋ άκτίιων. "Ηλπι— 
ζεν, δτι τό θειον άστρον θά είσδύση καί πάλιν 
είς τά βάθη τής καρδίας της καί δτι θά έπανα- 
φέρη αύτήν είς τήν υγιά ζωήν.

*
« ·

Ποσάκις καθ’ «αυτήν εΐπεν, δτι ήπατάτοι,δτι 
ό μυστικός εκείνος έρως δέν ήτο αληθής...δ-τι ό 
θεός δέν θά έπέτρεπε τοιαύτην Ιεροσυλίαν, άλλά 
πώς νά έξηγήση τήν ταραχήν τού συζύγου της 
ολίγον μετά τήν έλευσιν τής αδελφής της ;

Καί ένεθυμεΐτο καλώς. Ή Κορνηλία είχεν 
έλθη είς τό αγροκήπιου μίαν πρωίαν, άφοΰ τή 
άνηγγέλθη ή ασθένεια τής άδελφής της καί ή



>1

Η Φ YSIS ■389388 Η Φ Υ SI S

παρουσία αυτής έν τή έξοχή,ώς άνθος νέον τρυ
φερόν καί εύοσμου,προστιθέμενον εις την οικίαν, 
ώς έλαφρός ζέφυρος ερχόμενος έν τή έπαύλει>είχε 
πληρώσει τό αγροκήπιου δι ’ εύχαρίστου, έορτα- 
σίμου περιβολής, είχε φωτίσει την σκοτεινήν και 
μονότονου εκείνην οιαβίωσιν τών δύο συζύγων 
καί είχε τέλος μεταβάλλει την θλίψιν εις ευθυ
μίαν .

.7<·'
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Άλλα.μετά πάροδον ολίγου χρόνου, εις τάς 
στενάς καί ιδιαιτέρας σχέσεις, ας έλαβεν αφορ
μήν νά έζετάση ή Εύα, τού Φιλίππου μετά τής 
Κορνηλίας, ή ταραχή εκείνου δεν έκρύπτετο, ο
σάκις συνηντατο μετά τής αδελφής της, καί 
παρετήρησεν, δτι-αυτη ηύζάνετο, βαθμηδόν,χω
ρίς νάδύναται νάέξηγήση επακριβώς τήν αιτίαν.

’Οσάκις δέ άμφότεροι έκάθήντο πλησίον τής 
κλίνης της, απέναντι άλλήλων, παρετήρησεπολ- 
λάκις τό βλέμμα τοϋ συζύγου της στιγμιαίως 
καί κλοπιμαίος μεταφερόμενον προς τήν αδελφήν 
της καί οσάκις τά βλέμματα αυτών συνηντώντο, 
ύπόκρυφόςτις συγκίνησις κατεΐχεν αυτόν καί ή 
ΰποτρέμουσα φωνή του, οσάκις ώμίλει επί πα- 
ρουσίφ της εις τήν αδελφήν της, προέδιδε ταρα
χήν καί ιδιαίτερόν τι.

Καί έξ άλλων άφ’ ετέρου ενδείξεων παρα- 
κινουμένη, άλλα καί μή τολμώσα νά σχηματίση 
πεποίθησιν έπί τής φοβέρας ύπονοίας, άμφετα- 
λαντεύετο πάντοτε καί άγωνιωδώς έτυραννεΐτο 
επί τοιαύταις σκέψεσι, καταρωμένη τήν στιγμήν 
τής προσελεύσεως τής αδελφής της εκεί καί τής 
καταστροφής τής ησυχίας της.

Έφ’ οσον δε αί σκέψεις ανται τήν κατελάμ- 
βανον κατά τοσοΰτον έλυπεΐτς, μή δυναμένη νά 
ιαθή καί έγερθή καί παρεκάλει τον θεόν νά τή 
δώση δυνάμεις,όπως άναλάβη καί θέση τέρμα εις 
τήν κατάστασιν ταύτην.

Ένφ δέ κατείχετο υπό τών σκέψεων τούτων, 
προσήλθεν αίφνης ή αδελφή της καί προσήλωσα· 
σα αμέσως τούς οφθαλμούς της προς αυτήν,ώσεί 
θέλουσα νά μαντεύση τι, τή λέγει:

— Λοιπόν I Κορνηλία, τί έκαμες ;
—- Μετέβην πρό μιας ώρας μετά τοϋ αμα

ξιού, τή άπαντφ ή αδελφή της, έν προφανεΐ 
ταραχή, εις τό γαλακτοκομείων καί έδωσα δια- 
ταγάς διά τό γάλα σου.

Ή Εύα δεν έπίστευσεν εις τούς λόγους τής 
αδελφής της, άλλά οι’ έπιβάλλοντος βλέμματος 
ήνάγκασε ταύτην νά σιωπήση, ταπεινώσασα έν 
ταύτφ τούς οφθαλμούς· είτ.α έστράφη πρός τό 
άλλο μέρος καί ησύχασε, καταπνίγουσα τήν θλί
ψιν της καί μή θέλουσα ν ’ άναγκάση τήν αδελ
φήν της νά τή όμ.ολογήση πράγματα, άτινα θά 
τήν ίπληττον καιρίως καί θά τή έπέφερον τα
χύτεροι τον θάνατον. Έν τούτοις έν τή καρ- 
δία της ήσθάνετο τήν αδυσώπητου καί πικρόν 
εκείνην ζηλοτυπίαν τής νεότητος, ήτις τοσοϋτΟν 
σκληρώς προκαλεΐ τό πείσμα, τόν φθόνον,τό μί
σος καί τά πάθη.

Δια βραχέων βημάτων έπλησίασε τήν θυρίδα, 
ίνα αναπνεύση ολίγον καθαρόν αέρα καί νά έπα- 
νίδη μετά τοσοΰτον χρόνον τά άνθη τοΰ κήπου 
της κατά τήν εαρινήν εκείνην μεταμεσημβρίαν. 
Ώσει ή άνέγερσις τής φύσεως κατά τήν εποχήν 
ταύτην τή έδιδε νέας δυνάμεις, ήσθάνθη έαυτήν 
άναλαμβάνουσαν καί έλευθερουμένην από τής από 
τοσούτου χρόνου καταπιεζούσης τά στήθη της 
άνυποφόρου καταστάσεως καί ήθέλησε νά έξέλθη. 
Ίσως δμως καί ή αιφνίδια αύτη άπόφασίς της 
νά είχεν έτερον σκοπόν, ίσως νά ήθελε νά έκ- 
πλήξη τόν σύζυγόν της, ίσως δέ καί νά οιασκε· 
δάση τάς υποψίας της.

*0 Φίλιππος τή «ίχεν είπεΐ, δτι κατά τήν 
μεταμεσημ.βρίαν ταύτην θά διέμενεν εις τό γρα
φείου του νά εργασθή καί ήθέλησεν ή Εύα να 
τόν έκπλήξη διά τής αιφνίδιας παρουσίας της.

Ή Κορνηλία είχε μεταβή εις τήν πόλιν, οιά 
τινας προμήθειας, ώστε ήτο βέβαια, δτι θά συν- 
ήντα μόνον τόν σύζυγόν της μετά τοσοΰτον χρδ- 
νον καί δτιθά ήδύναντο νά όμιλήσωσιν έλευθέρως.

Μετέβη δθεν εις τό γραφεΐοντου, άλλ ’ ούδείς 
ύπήρχεν έκεΐ!

Εις τόν υπηρέτην, δστις μετ ’ έκπλήξεως τήν 
παρετήρει, λέγει αμέσως :

— Ό κύριός σου πού είναι ;
■— Έξήλθε προ ολίγου ....
ΉΕΰαώχρίασε . . . διατίτήν ήπάτησε ; . . 

τί έσήμαινε τό ψεύδος τούτο ;
Διαβολική τις υποψία έκυρίευσε τότε τήν ψυ

χήν της καί ήρξατο νά πείθεται. ’Αμέσως δέ 
έσκέφθη νά βεβαιωθή.

Κατήλθεν εις τόν κήπον διά τής μεγάλης μαρ
μάρινης όδοΰ καταπόρφυρος έξ άγανακτήσεως, έν 
πλήρει ήλίφ. Έβάδιζε δέ βραδέως διά μέσου των 
δένδρων καί τών άνΟέων καί ήσθάνετο έαυτήν 
άνακουφιζομένην κάπως έκ τής ευώδους εκείνης 
ατμόσφαιρας.

Έπλησίασε ν είτα πρός τήν ακτήν τής λίμνης, 
έκαμε τόν κύκλον αυτής, είσέδυσεν εντός τοϋ πα· 

ρακειμένου δάσους καί ώς έξ ενστίκτου έχώρησε 
πρός τό παρακείμενον δρος. Μακράν δ’έκεΐ εις 
τάς υπώρειας αύτοΰ διακρίνει δύο σκιάς, αΐτινες 
έβάδιζον συγκρατούμεναι πολύ πλησίον άλλήλων, 
άλλά δεν ήδύνατο νά διακρίνη τίνες ήσαν. Ή ζη
λοτυπία τότε καταλαβοΰσα αυτήν έν όλη αυτής 
τή έντάσει, έδιπλασίασε τάς δυνάμεις καί τά 
βήματά της καί μετ’ ολίγον εύρέθη πλησιέστερον 
αυτών, θανάσιμος αγωνία μετά ψυχρού ίδρώτος 
τήν παρηκολούθουν βήμα πρός βήμα καί σχεδόν 
έξηντλημένη έστη όπισθεν δένδρου τινός,παρατη
ρούσα αυτούς.

Πεισθεΐσα έσταμάτησε καί φέρουσα τάςχεϊρας 
εις τήν καρδίαν, έζήτησε νά εύρη τούς παλμούς 
αύτής. Ή καρδία της οέν έπαλλε πλέον! Τότε 
μηχανικώς στρέψασα τήν κεφαλήν πρός τά έκεΐ, 
είδε τόν Φίλιππον περιβάλλοντα διά τών χειρών 
του τήν όσφύν τής Κορνηλίας, προχωροΰντας έν 
γέλωσι καί φαιδρότητι πρός τόν παρακείμενον 
ρύακα καί κάποτε τήν αδελφήν της διαφεύγου- 
σαν αΐφνιδίως τών χειρών του, ΐνα προχωρήση, 
όπως μακρόθεν τφ εκτόξευση τά φλογερά αύτής 
βλέμματα, δτε πάλιν ό Φίλιππος έτρεχε καί τήν 
συνελάμβανε, καταφιλών αυτήν.

Ή Εύα παρατηρούσα ταύτα έκάμφθη υπό 
τούς πόδας της, μή δυνηθεΐσα ή μή θέλουσα μάλ
λον ν ’ αντιμετώπιση αυτούς και τούς καταρασθή 
καί κατέπεσεν έσαεί δλως ψυχρά και άκαμπτος 
ώς σίδηρος έπί τών χλοερών άνεμώνων καί χα- 
μαιμήλων, άτινα περιέβαλον άμ.έσως αύτήν διά 
τού μύρου των.

Ό οέ ούρανός αδιάφορος,άλλά διαυγές καί γα
λήνιος παρετήρει ακίνητος άμφοτέρας τάς σκη- 
νάς. Μόνος δέ ό ρύαξ ήκούετο κυλίων τό ύδωρ 
καί αηδών τις,ήτις ήρξατο νά έκπέμπη . . . . 
ίσως προσευχήν. Ροδς.

ΕΙΣ TINA ΠΑΡΘΕΝΟΝ

Είπ’ ό θεός δυο Χερουβείμ νά πλάθουνε ’Εσένα 
Κ’ έχεΓνα πήγαν κ’ εφεραν άπό τον Ουρανό

Καί σ’ έδωσαν γιά μάτια σου, άφρόπλαστη παρθένα, 
Αστέρια δυό, τό Σείριο καί τόν Αυγερινό.

Πήραν απ’ τό τριαντάφυλλο τό δροσερό ουό φύλλα 
Καί σουδωσαν γιά χείλη σου δροσάτα, εμμελή

Τή μελωδία άρπαξαν άπό τή Φιλομήλα
Καί σ’ έβαλαν στή γλώσσα σου γλυκά νά όμίλή.

Καταίβασαν τοϋ ούρανοΰ τόν μέγα Γαλαξία 
Καί γιά ζωνάρι σουδωσαν στή μέση ζηλευτό

Σοΰ έβαλαν τήν ίριδα γιά λαμπερή ταινία, 
Τή πούλια στό κεφάλι σου μπουκέτο Φουντωτό.

Πήραν τή χάρι τής Αυγής, τήν ευωδιά άπ’τά κρίνα, 
’Απ’ τα λουλούδια τοΰ Μαγιού τό χρώμα τό γλυκό

Κ’ επάνω σ’ όλα ταρριξαν,- θεόμορφη Κατίνα, 
Τοϋ πρραδείσου άγγελε-, ώ πλάσμα ιδανικό. 
Έν ΛαρέάΦλ

Ί. Γ. Άντωνιάδης

ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΑΡΙΑΝ

"Ηθελα νάχω πτέρυγας νά τρέδω τούς αιθέρας, 
νά ίδώ σ' τόν παράδεισον καί τών Αγγέλων έκεΐ, 
νά έδετάσω κσ! αυτούς τούς φωτεινούς άστέρος 
μήπως καί άλλος Άγγελος στό ύψη κατοικεί, 
ώς συ στήν εύμορφίαν !

Δέν είναι εις τά κάλλη σου παρόμοιος Μαρία, 
ούτε άστήρ οΰτ’Άγγελος έρωτική έλπίς, 
ούτε παρθένα Ιλαρά δπωςΊσύ γλυκεία. 
καΓφίλη έρασμία.

Μαγεύεις όταν όμιλής, ελκύεις όταν φεύγης, 
ή γλώσσα σου ίναρμόνιος τελεία μουσική, 
δρώσα είσαι Άγγελος καί πλήττουσα θωπεύειις, 
καί στό αίσθμαΐνον στήθος σου, δ έρως κατοικιεϊ,

Τό πρόσωπόν σου ήλιος|οί' όφθαλμοί σ\άστέρας, 
καί τό γελόεν στόμα σου,έρωτική πηγή, 
τά βλέμματά σου τού Μαϊού έαρινές ήμέρες 
δπου σκορπούν τήν εύμορφιάν τοϋ Μάΐ.τήν χαραυ- 

[γήν 
Όπόσον είσ’ ώραία I
Γαληνιώσα θάλασσα εΐν ή γλυκειά σου θέα, 
Μαρία μου Χρυσή.

Βραΐλα 2 ’Απριλίου 1901.
Ίω. A. Παρίοης

Καθώς τής καρδιάς μου τ’ αγνό μυστικό 
άνθάκι άφράτο στή σκιά γεννημένο 
λουλούδι δροσάτο ατά ψύλλα κρυμμένο 
ώς δτου μαδήσης Θά ρενης κρυφό, 
φτωχό! ποϋ; στ’άγκαθια εύρηκες ν’άνθισής! 
Τής ελπίδες σου όλαις έκεΐ μέσα δ’ άψήσης. 
Κι ’ ό έρως μου έτσι κρυψός θ’ άπομεινη 
χωρίς χαμογέλοιο ’λοένα νά οδύνη.

Σύρος, 1899.
( Έχ τοϋ ΊταΛιχοϋ)

ΜΙλτων.

------- - φις»»" <-------

ΤΗΣ ΑΠΟΝΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΙ

"Αμα τά φύλλα πέσουνε καί στό νεκροταφείο 
σιμώσης τό σταυρό μου μια ’μέρα ν’ άσπασθής, 
στημένος θά’ναι στή γωνιά, στό μνήμα μου.τίό κρύο 
μέ άνθη στολισμένος· έκεΐ θά τόνε βρής.
Κάνε τά νεκρολούλουδα στεφάνι στά μαλλιια σου, 
τό γάμο σου νά στεψης· καί μές τήν απονιια σου 
νάλές: Όσα δέν μοΰ ’γράψε,τραγούδια τονισμένα, 
οέμούπε ’ρωτικά, είναι στά λούλουδα γραμμένα.

Σΰρος ι^σι
(Έχ τοΰ ΊταΛιχοϋ)

Μίλτων
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΕΩΣ ΜΟΛΥΒΔΟΚΟΝ

ΔΥΛΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΤΟΥ

Ή προκειμένη είκών μβε έπαρκώς δίδει τήν λύ- 
σιν τόν πειράματος, χωρίς ν’ άνατρέίωμεν είς τήν 

αναλυτικήν έίήγησιν αύτοϋ, 8περ άλλως τε δέν εί· 

ναιι άλλο ή ή ισορροπία φυσικώς τοϋ μο- 

λυιβδοκονδύλου.

ΆρκεΤ πρδς τούτο νά έμπήΕητε τήν αιχμήν μα

χαιριδίου τινός, ώς δείκννσιν ή ήμετέρα είκών, έπί 
τής πλευράς τοϋ μολυβδοκονδύλου καί νά κλίνετε 

τήν λεπίδα τοϋ μαχαιριδίου ελαφρώς καί βραδέως, 
ποικίλλοντες τό άνοιγμά της, μέχρις οδ εύρήτε τήν 

Ισορροπίαν.

Άπλοοστάτη δοκιμή άρκεϊ πρδς τοΰτο, ή δ’έ- 

ίήγησις τοϋ φαινομένου είναι ή έΕής :

Τό σύνολον τοϋ μολυβδοκονδύλου καί τού μα

χαιριδίου, ώς διατίθενται διά τού τρόπου τούτου, 

συιγκρατοϋνται έν Ισορροπία, συνφδά τοϊς φυσικοΤς 
νύψοις. Τδ δέ κέντρον τής βαρύτητας τοϋ συστή- 

μαιτος κεϊται κάτωθι τού σημείου τής ύποστηρίΕεως 
(τ®ϋ δακτύλου, ή τραπέίης κτλ όπουδήποτε ήθελε 

τε'θή), δπερ δίδωσιν ήμΐν ισορροπίαν στάσιμον.
Έάν δέ ποικίλλετε τό άνοιγμα τοΰ μαχαιριδίου, 

δηλαδή τήν κλίσιν τής λεπίδοε, δύνασθε νά προσ- 

δώσητε είς τό μολυδοοκόνδύλόν σας διαφόρους κε
κλιμένος στάσεις, διατηρουμένης πάντοτε τής Ισορ

ροπίας αύτοϋ καί ίάν τό κέντρον τής βαρύτητος 
διατεθή έπί τής προοχής τού άέονος τού μολυδδο- 
κονδύλου, τούτο θα λάοη στάσιν έντελώς κάθετον.

Φ. Π.

T-ig-J «.«■■> *b-· τ
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ψυχρω οίνοπνεύματι χαί

ΜΕΛΑΝΗ ΠΡΟΣ ΓΡΑΦΗΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΑΛΟΥ

Ιδού κατα τόν «Φωτογραφικόν Χρόνον» ή συνταγή 
καλής χαί ανεξίτηλου μελάνης πρδς γραφήν έπί τής 
ύαλου. Άνάμιξον:

Λάκαν φαιαν
Οινόπνευμα 
Βόρακα 
Ύδωρ απεσταγμένον 
'Ιώδες μεθυλίου

Διάλυσον τήν λάχχαν έν 
θέρμανον βαθμηδόν. Έξ άλλου διάλυσον τδν βόρακα έν 
ύδατι χαί πρόσθετε ολίγον κατ’ ολίγον τδ οινοπνευμα
τώδες διάλυμα εις τδ υδατώδες χαί τέλος πρόσθεσον 
τδ χρώμα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΙΤΡΙΝΩΝ

Εινε πολύ δόσχολον να έπιτύχωμεν τήν έντελή κα
θαριότητα τών ύαλων ή βιτρινών, χωρίς νά μείνωσιν 
ίχνη χόνεως ή σημεία έχ τοϋ υφάσματος. Ιδού πώς 
πρέπει να εργασθή τις, δια ν’ αποφυγή τας δυσκολίας 
ταύτας. Πρέπει εν πρώτοις να άναβαλη τδν καθαρι
σμόν, όταν αί ακτίνες τού ήλιου ερχωνιαι έπί τών 
ύάλων είτε άπ’ ευθείας είτε εξ άνταναχλάσεως· αρχί
ζει δέ νά πλύνη τάς βιτρίνας μέ ύφασμα λινδν βρεγ
μένου δι’ ΰδατος καθαρού, έντδς τοϋ δποίου θέτει 5 
γρ. αμμωνίας καθαράς' τρίβει άμέσως ταύτας διά λι
νού ύφάσματος λίαν καθαρού χαί τέλος τας σπογγίζει 
δια μαλακού καί ξηρού δέρματος. Δεν πρέπει να με- 
τνχειρισθώμεν ποτέ σάπωνα. ♦

ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ ΚΑΙ ΑΔΙΑΚΑΥΣΤΑ

Δια να καταστησωμ^ν τά υφάσματα αδιάβροχα καί 
άδιάκαυστα, πρέπει νά τά έπικαλύψωμεν δΓ επιχρί
σματος. Τδ αποτέλεσμα επιτυγχάνεται, έάν μίξωμεν 
εν πρώτοις τας ακολούθους 
μίγμα έπί τρεις ώρας.

Λινέλαιον 
Όξείδιον μολύβδου
Φυτικδν χηρδν
Κόνις σάπωνος
Κόμμι τής Μανίλλας 
Αιθάλη 
Τερεβινθελαιον 
Βερνίκιον έκ καουτσούκ

υείας καί βρασωμεν το

77,000 7?<ψ
4,845 ο
0,400
1,200 »
0,700 »
4,000
2,000 ί
1,550 9

-----

Σ3ΚΕΨΕΙΣ

Αί ύπό τών άδιαφόρων γενόμεναι πληγαί, δέν 

άφίνουσιν ίχνη.

Ό δυσπιστών, θά ήπατήθη. ... ή έΕηπάτησεν.

Ή νεότης διαρκεί πολύ περισσότερον χρόνον, 
ή όσον φαντάζονται οί μή δντες νέοι.

Ό πλούτος, τά πάντα καθιστά εύκολα, έν πρώ- 

τοις τήν τιμιότητα.

Τό καθιστούν τοσβϋτον φρικώδη τήν Ιδέαν τοΰ 

θανάτου είνε, δτι θά εύρεθώμεν μόνοι άπέναντι 

τοϋ άγνωστου.
Τίτ,

Η ΦΥΕΙΕ
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Η ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΑΙΓΥΠΤΟΣ
ΎΊΙΟ ΕΠΟΤΊΝ

ΙΣΤΟΡΙΚΗΝ, ΕΜΠΟΡΙΚΗΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΝ

(Μετ’εικόνων)

(συνέχεια ”δε προηγ. φύλλου)

Έν τή σχολή ταύτη παρεδίδετο ή αστρονο

μία, ή θ-ολογία, ή νομική, ή φιλοσοφία, ή γραμ

ματική, ώς επίσης ή άλγεβρα καί ή χημία.Έν έτει 

δέ 830 Μαχμοΰδ ό πολυμαθής, υιός του διασήμου 

Άρούν αλ-Ρασιδ, έπεχείρησε τήν καταμέτρησιν έν 

Φοστάτη τοϋ πρώτου γηίνου μεσημβρινού, τοϊς δέ 

μαθηταϊς τής σχολής ταύτης δφείλομεν τας μετα

φράσεις πολυαρίθμων ελληνικών, λατινικών καί ε

βραϊκών συγγραμμάτων.

Τδ τζαμίον τού Άμρού, κατερειπωμένον ήδη 

σχεδόν έντελώς, υπήρξε το ώραιότερον κτίριον τής 

Φοστάτης. οπερ έφωτίζετο τήν νύκτα διά 18,000 

λυχνιών. Ιίεριεϊχε 1,290 άναλογεϊα, έφ’ ών ύπήρ

χον τοσαυται βίβλοι τοϋ Κορανίου καί 400 στύλους, 

έξ’ ών μόλις πεντήκοντα σώζονται σήμερον.
Τό Κάϊρον 

είναι σχετι- 
κώς νέα πό
λις, άριθ - 

μούσα έννε- 

ακοσίων μό

λις ετών βί- 

ον, ήν άνή- 

γειρεν όΔζο- 

χάρ, άραψ 

στρατηγός , 

τφ 969 μ. 

χ.τδ δέ τζα 

μίον Έλ- 

Άζχάρ εί

ναι ή μεγά

λη μουσουλ-
ΓΥΝΗ ΤΟΥ ΚΑ Ι ΡΟΥ μανικήπαγ-

κόσμιος μη- 
τρόπολις, τό πανεπιστήμιον, ένθα ύπήρχεν ή πηγή 

και τδ κέντρον του τε επιστημονικού βίου καί τών 

θιασωτών τοϋ Κορανίου τής τε ’Ασίας και ’Αφρι

κής. Ένταΰθα σπουδάζουσι καί μορφώνονται εις 

τόν δημόσιον βίον οί μάλλον ανεπτυγμένοι καί σε- 

δασμιώτεροι έκ τών ουλεμάδων, οΐτινες παρά τοϊς 

ίσλαμισταϊς συγκεντροϋσιν είς χεϊρας των τδν κλή 

ρον,τήν δικαιοσύνην καί τήν διοίκησιν, άποτελοϋντες 

τήν διευθυνουσαν τάξιν, Ώς ε’ναι δέ ή Μέκκα και 

ή Μέδινα διά τάς τελετάς τής μουσουλμανικής λα 

άρείας, ή Κωνσταντινούπολή διά τήν διεύθυνσιν 

τής γενικής πολιτικής, οΰτω καί τδ τζαμίον τοΰ 

Έλ-Άζχάρ προώρισται διά τήν επιστήμην.

Τδ ανώτερον τοΰτο έκπαιδευτήριον διατη- 

ροΰσιν ή αιγυπτιακή- κυβέρνησις καί αί έκάστοτε 

δωρεά: τών πλουσίων. Ό δέ Χεδίβης χαίρει τό δι

καίωμα τής έπικυρώσεως καί τής προαγωγής τών
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υποψηφίων καθηγητών άπό τής τρίτης είς τήν δευ- 

τέραν καί άπδ τής δευτέρας είς τήν πρώτην τάξιν. 

Οί φοιτηταί ένδιαιτώνται εντός τοΰ καταστήματος 

καί έν ταϊς γειτνιαζούσαις όδοϊς κατα συνοικίας καί 

πατρίδα. Οί δέ τοΰ Μαρόκου, τής ’Αλγερίας, Τύνι- 

δος. Κωνσταντινουπόλεως, Βαγδάτης, τών ’Ινδιών 

καί άλλων μεμακρυσμένων χωρών σπουδάζουσι ομοΰ 

καί πλησίον άλληλων, άνευ έρίδων καί διχονοιών. 

Καί είναι πολύ περίεργον νά βλέπη τις τέσσαρας 

αιρέσεις διαφόρους καί πάντας λεγομένους ορθοδόξους 

νά ζώσιν όντως έν ειρήνη καί ύπό τήν αύτήν στέ

γην. Ένταΰθα εινε ή εστία τής πνευματικής ΰπάρ- 

ξεως τοΰ μουσουλμανικού κόσμου, δηλαδή διακο- 

σίων εκατομμυρίων ανθρώπων. Ένταΰθα ένδιαι- 

τώνται δέκα χιλιάδες νέοι,τό άνθος τοΰ ισλαμισμού, 

άκολοοθοϋντες τάς διδασκαλίας έκατοσπύων τινών 

ατόμων, γηρασάντων έν τή μελέτη τού ΙΚορανίου.

Ή αναγέννησες τής Αίγυπτου υπό τήν; μουσουλ
μανικήν κυριαρχίαν, χρονολογείται άπό τής ίδρύ- 

σεως τοΰ Κάιρου’ μέχρι δέ τής εποχής ταύτης ή 

Αίγυπτος διφκεϊτο υπό τών παρά τών Καλιφών τής 

Δαμασκού ή τής Βαγδάτης αποστελλομένων έκά

στοτε επιστατών, οϊτινες ουδόλως έφρόντιζον περί 

του καλλωπισμού τών έμπιστευομένων αύτοϊς πό

λεων τής κοιλάδος τοϋ Νείλου. Μετά τήν κατάχτη- 

σιν τής Αίγυπτου ύπό τοΰ Μοέζ, ένεκαθιδρΰθη έν 

αυτή εθνική τις δυναστεία, ή τών Φατιμιτών, ήτις 
μετά ζέσεως έπεδόθη είς τήν άναζωπύρωσιν τής υ

λικής καί διανοητικής αποκαταστάσεως τοΰ παλαιού 

βασιλείου τών Φαραώ καί Πτολεμαϊων Άποθα- 

νόντος δέ τοΰ Μοέζ, έν Καίρφ, τφ 975' μ-Χ. διε- 

δέχθή'αύτόν ό υιός τον Άζιζ, οστις διετήρησεν ώς 
πρωθυπουργόν τόν χατακτητήν τής Αίγυπτου, τδν 

στρατηλάτην Δζοχάρ.

Οί Φατιμϊται ηγεμόνες, απόγονοι τοΰ Μοέζ καί 

Άζίζ άνέδειξαν έκ νέου τήν Αίγυπτον τότε, καθό

σον «κυβέρνησαν αύτήν μετ’έπιμελείας πολλής καί 

φρονήσεως, απομιμηθέντες τούς βασιλείς Φαραώ, 

έπεκτείναντες τό έμπόριον μέχρι τών ’Ινδιών καί 

τής αφρικανικής ήπείρου, οίκοδομήσαντες περι

καλλή ανάκτορα καί μεγαλοπρεπή τζαμία καί άνε- 

γείραντες πληθώραν εργοστασίων ταπήτων καί πο

λυτελών επίπλων. ’Αλλά καί τήν αγγειοπλαστι

κήν, οπλοποιίαν, κοσμηματοποιίαν καί λοιπας τέ- 

χνας ανέπτυξαν δε,όντως. Έσυνείθιζον δέ,οπως καί 

κατά τούς χρόνους τών Φαραώ, νά πλύνωσι τούς 

νεκρούς μετ’ αρωμάτων καί ελαίων, μετεχειρίζοντο 

είς εύρυν κύκλον, ιδία κατά τας έορτας τα μύρα 

καί τάς ευώδεις ουσίας,. έποίουν δέ καί μεγαλην 

χρήσιν τοΰ όπίου καί τοΰ χασίς, παρά τάς αύστη- 

ράς απαγορεύσεις τών αρχών, αίτινες μεγάλως παρ- 

ημπόδιζον τήν πώλησιν τών επικινδύνων τούτων 

ναρκωτικών.
Άλλα τό παλαιόν τοΰτο έθιμόν δυστωχώς επι

πολάζει είς μεγάλην κλίμακακαι νδν έν Αίγύπτφ, 

ένθα τό ιθαγενές στοιχεϊον μεγάλην χρϊήσιν ποιεί

ται τοΰ χασίς ιδίως, μολονότι ή αγγλική) διοίκησις 

επιβάλλει αΰστηροτάτας ποινάς τοϊς τε πωλοΰσι καί 

τοϊς μεταχειριζομένοις αύτδ. Είναι δε λίαν αξιοπε- 

ρίεργον είσδύων τις είς τον βίον, τά έθιμ-α και τάς 

διασκεδάσεις τοΰ στάσιμου τό γε νϋν έχον λαοΰ τής 

συγχρόνου Αΐγύπτου, νά παρατηρή παρά ταϊς κα· 

λαϊς άρεταϊς αύτοϋ και τάς συνήθειας τοΰ αίσχίστον
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είδους, ένφ ό άραψ ε’νάι φύσει καλός, άντοχικός, 

εργατικός, φιλόθρησκος, ευλαβής, λιτός, ειρηνικός 

καί φιλόνομος’ έν τοΰτοις, ή πρός τό παλαιόν κα- 

θεστ’ος επιμονή του, ή πρός τήν ακαθαρσίαν έν γί

νει αδιαφορία του καί ή ακολασία του πρός τας 

κτηνώδεις ροπάς είναι απαραδειγμάτιστος. Τδ χα

σίς είναι δε’ αυτόν ’είσιτήριον παραδιισίου άπολαύ· 

σεως.Τοσοΰτον δ’ 

ευχαριστούνται εις 

τήν πόσιν αΰτοϋ, 

ώστε ιφρονοϋσι καί 

πρεσβίεύουσιν, οτι 

μεταφέρονται εις 

άλλους αιθέριους 

κόσμους, εύτυχεϊς 

καί ώραίους, ενθ’ 

άπολαμδάνουσιν ά- 

φθόνως όλων τών 

ηδονών και ήδυτή- 

των. “Ηδη ας φαν- 

τασθη τις όποιαν 

επιρροήν έξασκεϊ 

παρά τώ άπαιδεύ- 

τω λαφ ή διάδο- 

σις αυτή καί τι 

θραϋσις γίνεται εις 

τάς δοξασίας αυ

τών. Ώς πιθανο

λογείται δέ, τδ ε

σπέρας ιδίως μετά 

τήν δύσιν τοΰ ή

λιου, πάντες ποι- 

οϋσι σχεδόν χρή- 

σιν ποΰ χασίς έν 

τοϊς ιοίκοις αυτών, 

ιδία αί γυναίκες, 

αϊτινες δι' ειδικών 

προσώπων, κρύφα 

προμηθεύονται τδ 

ξενικόν τοϋτο προ

ϊόν .

Ή έμπορία τοϋ 

χασίς έν Αΐγύπτφ 

κατέστη ώς έκ τού

του, σημαντικώς 

συστηματική παρά τισι, οί’τινες τοσοΰτον έπιτηδείως 

και λαθραιως τδ είσάγουσιν εις τον τόπον και κρύ

φα τό μεταπωλοΰσιν, ώστε ή κυκλοφορία του κα

τέστη; απανταχού ευχερής' ή δέ ύποστήριξις αύτοΰ 

παρ αυτών τών κατοίκων, ώς φαίνεται, είναι ζωηρά 
καί άιναγκαστική, καθόσον β,τι θέλει εις τόπος,αδύ

νατον ή εξουσία νά τδ ματαίωση ή παρεμποδίση.

Ύπδ τήν δυναστείαν τών Φατιμιτών τοσοΰτον 

ύπερηκοντίσθη ή ήδυπάθεια καί ευμάρεια τών πριγ

κίπων και έν γίνει πλουσίων τής Αίγύπτου, ώστε 

δεν παρουσιάζεται ούδαμοϋ άλλοθι ομοιον παρά

δειγμα. Αί γυναίκες καί αί νεάνιδες τών άράβων 

έν Καιρω, έφερον πολυτελεστάτας ενδυμασίας’ ή 

προς τήν καλοφαγίαν ροπή των έξίκετο εις τον 

ύπατον βαθμόν, έκόσμουν δέ τάς τραπίζας των μετά 

πολυτιμωτατων πινακίων έξ άλαβαστρίτου, αγγείων 

έκ σταλακτίτου, κοχλιαρίων δέ καί μαχαιριών μετά 

λαβών έξ ίάσπιδος καί·σαρδίου λίθου. ’Αλλ’ ο,τι
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ιδίως τότε διήγειρε τον θαυμασμόν τών ξένων,ητον

ή μεγαλοπρέπεια τών κήπων, οί’τινες περιέβαλλον 

τα μέγαρα τών πλουσίων Καϊρινών, και οί’τινες 

περιειχον, πατά τας διηγήσεις τών τότε χρόνων, 

ρόδα περίφημα διαφόρων χρωμάτων, ποικίλα είδη 

ΐασεμίου και λωτοΰ, μυρσίνας, ναρκίσσους, χρυσάν
θεμα, ϊα,’δυάνθους κτλ. Έβλεπε τις έκεΐ καί λε·

μονέας, φοίνικας, 

ών τούς κορμούς 

έκάλυπτον διά κε- 

χρυσομένων με - 

ταλλίνων φύλλων, 

βανανέας, συκομο- 

ρέας, αμπέλους, 

συκέας καί άμυ · 

γδαλέας' έκαλλι 

έργουν δέ ωσαύ

τως πέπονας,σικυ- 

ούς καί άσπαράγ- 

γους περίφημους. 
Τοιαύτην δέ αξίαν 

ειχον οί κήποι των 

ουτοί, ώστε δια κε- 

χρυσωμένων σω

λήνων μετέφερον 

τδ άναγκάϊον ΰ- 

, πρός διατή- 

ρησιν τής δρόσε- 

ρότητος έν τοϊς 

θελκτικωτάτοιςδι- 

αμερίσμασιν, ατι- 

να καθήδυνον καί 

έζωογόνουν ωραιό

τατοι και πολύ

χρωμο ι ταώ, ώς κα ι 

άλλα μετά θαυ

μάσιων πτερωμά

των ποικίλα πα

ραδείσια καί σπά

νια πτηνά.

Ό πρίγκηψ Χα- 

κίμ ό Β', διάδοχος 

τοϋ Μοέζ, ύπήρ- 

ξεν έν τών παρα- 

δοξοτέρων προσώ

πων τής ιστορίας τών ηγεμόνων τής Αίγύπτου.’Α- 

ναθάς εις τον θρόνον έν ηλικία 11 ετών, κατείχετο 

ύπδ μεγαλομανίας καί ώς νέος Νέρων έθετο πϋρ εις 

τήν κατοικίαν του" κατά δέ τά τελευταία έτη τής 

ζωής τού έφαντάσθη εαυτόν ώς θεόν καί άπήτησε νά 

λατρεύεται παρά τών υπηκόων του. Η δε τών Δρού- 

ζων αίρεσις,αριθμούσα ετι σήμερον περί τας διακοσίας 

χιλιάδας οπαδών έν Συρία,θεωρεί τον Χακίμ, ώς 

ένσάρκωσιν τοϋ Ύψίστου, φρονούσα,ott έξηφανίσθη 

άπδ τής γής, όπως έπανέλθη μίαν ημέραν καί δο- 

ξασθή ύφ’ ολοκλήρου τοϋ κόσμου. Ή δυναστεία 

αυτή τών Φατιμιτών έσχεν είσέτι όκτώ ηγεμόνας, 

μετά τον θάνατον τοϋ Χακίμ, μέχρι.τοΰ πριγκιπος 

Άδ'ιδ, δτε δ διάσημος Σαλαδϊνος υιός τοΰ Άϊ·

(t) Περί τοϋ πολυφήμου τουτου Σαλαοίνου, ιδού τί λέγει 
ή ήμετέρα Ιστορία. «Ήτο μωαμεθανός ηρως τής πρώιης σταυ
ροφορίας, υίός Άϊούβου καί ανεψιός Χέρειου, αρχιστρατήγου 
τοϋ Χαλίφου Νουρεδινου, δστις τόν Σαλαδϊνον έκδιαιιηθέντα 

ούδ έπί κεφαλής συριακοΰ στρατοΰ, κατέλαβε τον 

θρόνον τής Αίγύπτου, όνομασθείς Σουλτάνος αύ

τής καί ίδρύσας τήν δυναστείαν τών Άϊουβιδών.

Ο Σαλαδϊνος υπήρξε ταύτοχρόνως γενναίος πο- 

λεμάρχηςώς καί ευθύς καί φ-λελεύθερος πρίγκηψ. 

Ήγαπήθη δέ παρά τοϋ λαοΰ του, καί οί Χριστια

νοί άπαντες τής Δύσεως,μολονότι άσπονδοι εχθροί 

του, τον έξετίμων δεόντως. Ό Σαλαδϊνος ούτος 

έκτισε τήν δεσπόζουσαν τοϋ Καίρου άκρόπολιν, ώς 

και τά πέριξ τής πόλεως τείχη. Ό δέ υπουργός 

αύτου Καρακούσχ, οστις διηύθυνε τά δημόσια έργα 
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έν απουσία τοϋ κυρίου του, κατέστρεψε τάς μικρας 

πυραμίδας τής Γίζης, ώς καί τήν τρίτην, τήν με- 

γάλην, τήν τοϋ Μικερίνου, πρός έκμετάλλευσιν τών 

έν αύτοϊς ογκολίθων καί αποπεράτώσιν τής ακροπό- 

λεως του Κάιρου, ήτις μόλις άπετελέσθη ύπδ τήν 

βασιλείαν τοΰ Μέλικ-ελ-Κάμιλ, άνεψιοΰ τοΰ Σα

λαδίνου. Ή άκρόπολϊς αΰτη αποτελεί μικράν πό- 

λιν, διηρημένην εις τρία συνεχή καί διάφορα δια

μερίσματα, περιβαλλόμενα έκαστον απδ τείχη και 
πύργους οδοντοειδώς. Ό Σαλαδϊνος είχε κτίσει έν 

τώ φρουρίφ τούιφ καί άνάκτορον δι’ εαυτόν, συνεχό

μενον πρός τζαμίον, όπερ έχρησίμευσεν έκτοτε ώς 

κατοικία τών σουλτάνων μαμελούκων3 καί βραδύ- 

μέν έν νεότητι, ύστερον δε σπουδαϊον και φιλόθεου γενόμενον 
και έν λαμπρά τή άλκή δια-πρέψαντα. βεζίρην κατέστησε καί 
«ναχτα νικηφόρο-/ προσεΐπε. Τελευτήσαντος δέ τοϋ Νουρεδί- 
νον, ό Σαλαδϊνος παρά τα δίκαια τοϋ έπιζώντος χαλιφίδου τδ 
βασιλικόν σκήπτρου άρπασας. ύπέταξεν Αίγυπτον, Συρίαν, 
Αραβίαν, Μεσοποταμίαν τε κα" Περσίαν, καί νέας διαδοχής, 
τής τών Άϊουβιδών, γενάρχης έγένετο. Στρατεύσας δέ κατά 
τών χριστιανών κα’ι περ'ι μέν Άσκέλωνα νικηθείς, περ'ι δέ 
Τιβεριάδα νικήσας, την Ιερουσαλήμ έκυρίευσεν. Εντεύθεν ή 
τρίτη σταυροφορία, καθ ’ ήν ό Σαλαδϊνος πολλάκις νικηφορή- 
σας, τώ 1193 τόν βίου κατέλυσεν, ύπδ μέν τών χριστιανών 
θαυμαζόμενος, υπό δέ μωαμεθανών ώς «Βασιλεύς κα'ι αγαθός 
κρατερός καί αίχμητης» γνησίως θρηνούμενος.

(2) Μαμελοϋκος, (άραβ.λέξις, = δοΰλος,ανδράποδου) στρατ.
τάγμα άπό τών χρόνων τοΰ Geilgis-Khan, συγκείμενον έξ
αιχμάλωτων, όσους έλάμβανον οί Μογγόλοι, οί δέ Σουλτάνοι
τής Αΐγνπιου ηγόρασαν τώ 1230. Άλλα τώ 1254 ό αρχηγός
αυτών Νουρεδϊνος-άλής άνηγορεύθη .Σουλτάνος. Έκτοτε δέ ή

τερον τών τούρκων πασσάδων, τδ όποιον όμως δυ

στυχώς τήν σήμερον δέν υπάρχει πλέον. Τδ μάλ

λον αξιοσημείωτου τοΰ ανακτόρου τούτου ήτόν. οτι 

περιεϊχεν εύρυτάτην τετραγωνικήν αίθουσαν, στη- 

ριζομένην έπί 32 στηλών, έκ ροδινοΰ γρανίτου, 

αφαιρεθεισών έξ αρχαίων ελληνικών καί ρωμαϊκών 

ναών καί στεφθεισών έξ αναλογών φαραωνικών κιο

νόκρανων, κομισθέντων έκ τών λειψάνων τής αρ

χαίας Μέμφιδος καί έπεξεργασθίντων κατά τόν αρα

βικόν ρυθμόν. Τδ άνάκτορον τοΰτο τοΰ Σαλαδίνου 

κατεστράφη τώ 1829, ί'νά εις τήν θέσιν αΰτοϋ άνε- 

γείρωσι τζαμίον. Ή άκρόπολϊς αΰτη τανΰν κατα- 

ληφθίϊσα υπό τών άγγλων, χρησιμεύει ώς στρατών 

αυτών καί άποθήκαι ΰλικοΰ πολέμου καί γραφεία, 

στησαντων καί τό βαρύ πυροβολικόν αύτών, διά πά

σαν πολεμικήν περίστασιν!

Έν τή άκροπόλει ταύτη υπάρχουν τανΰν αξιο

σημείωτα κειμήλια·καί άξια πολλής προσοχής καί 

μελέτης τής έποχής έκείνης, τό τζαμίον, διατηρού

μενου έν πολλή καλή καταστάσει καί τ'ο λεγόμενον 

φρέαρ τοΰ "Αγίου ’Ιωσήφ, λελαξευρ.ένον καθέτως 

έπί του βράχοΰ, έν ω κατέρχεται τις διά σπει- 

ροειδους διόδου, περί τό φρέαρ. Περί τοϋ φρέατος 

τούτου δέν ύπάρχουσι σαφείς πληροφορίαι,ώς εικά

ζεται δέη περί ’Ιωσήφ τοΰ Παγκάλου πρόκειται, έπί 

τής έποχής τοΰ όποιου ίσως νά κατεσκέυάσθη καί 

ώς έκ τούτου έδόθη τδ όνομα ή περί τοΰ "Αγίου ’Ιω

σήφ έλθόντος μετά τής Μαρίας καί τοϋ Ίησόΰ παι

διού εις Κάϊρον καί κρυβέντων έκεΐ, φιευγοντες τον 

διωγμόν τοΰ Ήρώδου, διό καί ώνομάσθίη ούτως. Έν 

τούτοις οί σύγχρονοι άραβες έπιμένοιυσι λέγοντες 

αύτδ «'φρέαρ τοΰ ’Αγίου ’Ιωσήφ”, ίί;πως καί έν 

Ματαρία καλοΰσι τδ «δένδρον τής ΙΊςαναγίας».

|έπεται σωνέχεια)
Αίγυπτος έκυβερνήθη^ΰπό τών Μαμελοΰκων μέχρι τοΰ 1517, 
δτε ό Σελίμ Σουλτάνος τών Οθωμανών,σφελων την ΰπερτάτην 
αρχήν, αφί,κςν αυιοΐς τήν διοίκησιν μόνον τών ςσαρχιών, προ- 
εξαρχοντος Σατράπου τής ,ύψηλής Πύλης. Άλλα τφ 1811 ό 
Μεχμέτ Άλής συναθροίσας αυτούς, ώς επ’ εκστρατείαν τινά, 
απέκτεινε πολλούς.
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κ.^ίήρος, πλουσιώτατος καί ΰπέργηρως, ό 
Βερλιέρος, πρό πολλών έτών έζη εν Νορμχνοια 
μετά τών τριών θυγατέρων του, έντδςζκομψοΰ 
αγροκηπίου,βρύθοντος ΐων καί ρόδων λευκών. Ό 
Διδιέ ρος ό βαπτιστικός του καί συνάμα συνέταιρός 
του, ειχεν άναλάβει τάς υποθέσεις του έν !1α- 
ρισίοις καί δ'.ηύθυνεν τόν παραγγελιοοοχικόν του 
οΐκον μχτά πολλής πρωτοβουλίας καί ίκανότητος.

Ό γέρων ήδύνατο αρα ν ’ άπολαμβάνη άνέ- 
τως καί ασφαλώς τό τέλος τής ύπάρξεώς του ήν 
διήλθεν έν άπολύτφ έργασίφ συνέσει καί ειρήνη. 
Και αί δύο πρεσβυτέρα’, θυγατέρες του,ή Καμη- 
λία καί ή Φαβιέννη ήσαν ώραΐαι, άλλά κάπως 
φιλάρεσκοι, απερίσκεπτοι καί ολίγον κενόδοξοι. 
Ή δέ Έρμανσία, ή νεωτέρα, ήτον ωραία μέν, 
άλλά δειλή, μετριόφρων καί συνεσταλμένη.

— ’Αγαπητά μου τέκνα,ταΐς ελεγεν συχνά- 
κις ό γέρων Βερλιέρος,είμαι είς τήν ηλικίαν τοΰ 
θανάτου,ένφ σεις εΐσθε είς τήν ηλικίαν τής αγά
πης καί θά σάς έλθη ταύτοχρίνως καί ή χαρά καί 
ή θλίψις. ‘Ωστε, νά σκίπτεσθε πάντοτε τον σύ
ζυγόν σας . . . καί κάποτε καί τόν πατέρα σας. 
Καί όταν έν τή άτυχίφ σας, εύρήτε μικράν τινα 
ευκαιρίαν, ύποσχεθήτε μοι νά Ιρχησθε κάποτε νά 
προσε ύχεσθε έπί τοΰ τάφου μου.

ΉΙ Έρμανσία άπήντησεν αμέσως έν τή άπλό- 
τητί της:

— Σάς τό υπόσχομαι, πάτερ μου.
Έφ ή Φαβιέννη καί ή Καμηλία διεμαρτύ- 

ροντο ζωηρώς καί άποτόμως οΰτω:
— Ώ ! πάντοτε με τάς λυπηράς σας σκέψεις! 

Έχετε τόσον καλήν θέαν! 'θά ζήσετε περισσό
τερον άπό ίκατόν ετη. Καί άντί νά μάς όμιλήτε 
περί τοΰ θανάτου σας, δέν είνε προτιμώτερον νά 
μάς λέγετε περί τών μελλόντων συζύγων μας;

Δΐ, πόσον φαιδρότερου θά ήτο τοΰτο !
—· Περί τών συζύγων σας ! επανελάμβανεν ό 

γέρων» μειδιών, ελπίζω, δτι γνωρίζω έξ αυτών 
τούλάιχιστον ενα, τόν Διδιέρον. Ή μεγίστη τών 
εύχων» μου καί ή μεγίστη τών επιθυμιών του εί
ναι, δπως μία άπό σάς γίνη ημέραν τινα σύζυ
γός του. Ποια δμως έκ τών τριών ; Αγνοώ' 
τοΰτο θά είναι ύπόθεσις ίδική σας καί τοΰ Δε- 
οΐέρου.

Αί τρεις άδελφαί έγνώριζον πρό πολλοΰ τό
σχέδιον τοΰ πατρός των καί τοΰ νέου συνεταίρου'
άλλ’ άφοΰ ό κ. Βερλιέρος τδ επανέλαβε καί πά-
λ’.ν, αύται δέν διεμαρτυρήθησαν πλέον, διότι δέν
τοΐς έφαίνετο δυσάρεστου ν’ άκούωσι επανα
λαμβανόμενον τό όνομα τοΰ ωραίου τούτου βα-
ςττιστικοΰ,δστις άλλως τε ταΐς ειχεν αφήσει γλυ-

κεΐαν άνάμνησιν τό πάλαι, ώς συμμαθητής κατά 
τάς διακοπάς τών μαθημάτων, καί άφ’έτέρου, ώς 
εύγενής καί κομψοπρεπής σύντροφος.

Ή Καμηλία, ή Φαβιέννη και ή Έρμανσία 
είχον στερηθή τοΰ πατρός των πρό έξ μηνών. 
*0 Διδιέρος ευρισκόμενος έν Βραζιλίφ, καθ’ δν· 
χρόνον άπεβίωσεν ό γέρων προστάτης του, άφοΰ 
έτακτβποίησε τάς υποθέσεις του καί άφησε νά 
παρέλθη ό χρόνος τοΰ πένθους, ανήγγειλε τήν 
έλευσίν του είς τδ ανθισμένου αγροκήπιου τών 
ΐων καί τώ·» νέων ρόδων. Άναμφιβόλως ή έκλογή 
τής μνηστής του ήτο ώρισμένη, εΐτε εκ συγκρί- 
σεως τών άναμνήσεών του, εΐτε άπδ αρχαίαν 
παιδικήν προτίμ.ησιν. Έν πάσει περιπτώσει, αί 
τρεις άδελφαί ήγνόουν τήν προτιμηθεΐσαν, διότι 
ούδεμίαν ΰπαινίττετο έν τή επιστολή του. Τοΰτο 
μόνον, ήτο σαφές,δτι κάτωθεν τής περί ής ό λό
γος επιστολής, υπήρχε τδ έξης αινιγματικόν ύ- 
στερόγραφον:

— «θά κάμω τήν αϊτησίν μου διά τδν γά
μον, κατόπιν τών τριών ασπασμών τής άσμένου 
υποδοχής σας.’Ελπίζω, δέ, δτι θά μέ άσπασδήτε 
έγκαρδίώς, ώς καί άλλοτε ανευ υποκρισίας, 
καθόσον ό ασπασμός ούτος θά είνε διά μέν τήν 
μίαν άσπασμδς συζύγου,διά δέ τάς άλλας ασπα
σμός άοελφοΰ.»

"Ας φαντασθή τις έάν τδ αίνιγμα τοΰτο συν- 
ετάραξε τάς δεσποινίδας Βερλιέρου.

Ό Διδιέρος ήτο νέος αξιοπρεπής καί επομέ
νως αί δεσποινίδες κατεδαπάνησαν πολλά, όπως 
φανώσιν άρεσταί κατά τήν ημέραν τής ύποδοχής 
του.

Παράδοξον δμως πράγμα ! ένφ κατά τήν ρη- 
θεΐσαν ημέραν ή Καμηλία καί ή Φαβιέννη ένε· 
δύοντο τά ώρχιότερα ένδύματά των, έστολίζοντο 
μέ κοσμήματα καί διηυθέτουν τάς κόμας των, 
περιαλείφουσαι τά χείλη των μέ αρώματα, όπως 
προσφέρωσι τδν ευωδέστερου ασπασμόν, ή Ερ· 
μανσία ερριπτεν απλώς μέλαν τι επανωφοριού 
έπί τής πένθιμου περιβολής της καί έπορεύετο 
πρδς τήν μικράν θύραν τοΰ κήπου; ήτις εφερεν 
είς τήν όδόν. Έσκέπτετο σέ αυτή:

— «Ή θλίψις καί ή χαρά θά σάς ελθη ταυ · 
τοχρόνως, ελεγεν ό δυστυχής πατήρ μου. Φεΰ ! 
ακόμη δέν έφάνη ή χαρά καί ή θλίψις άνεχώ- 
ρησε I Καί ποία σκέπτεται ήδη σήμερον νά ύ- 
πάγη καί «ΐπη έπί τοΰ μνημείου του τήν προ
σευχήν, ήν μάς εζήτει τοσοΰτον ένδιαφερόντως;

Μελαγχολική δλως έπορεύθη βραδέως πρδς τδ 
κοιμητήριον.

Ό Διδιέρος κατεχόμενος ομοίως ύπδ τής αυτής 
σκίψεως καί εξ ευγνωμοσύνης καί υίικής στοργής, 
έπεσκέφθη τδν γέροντα προτοΰ επισκεφθή τάς νε- 
άνιδας . Ίστατο δέ ακόμη όρθιος μέ τούς οφθαλμούς 
πλήρεις δακρύων,ενώπιον τοΰ μνημείου τοϋ εύερ- 

γέτου του, δταν θόρυβος βημάτων έντδς τής σιωπη
λής κατοικίας τών νεκρών τόν εκαμε ν ’ άνασκιρ- 
τήση.Έντραπείς διά τάδάκρυάτου, έκρύβη όπι
σθεν κυπαρίσσου,όπόθεν ήδύνατο νά βλέπη, χω
ρίς νά φαίνεται. Ή δέ Έρμανσία γονυπετεΐ έπί 
τής πένθιμου πλακός. Καί τότε ό Διδιέρος θαυ
μάζει έπί τινα στιγμήν τήν γλυκεΐαν αυτής μορφήν 
καί τήν ειλικρινή πρδς τδν πατέρα της άφοσίω- 
σιν· χωρίς δέ νά διαταράξη ποσώς τήν θλιβεράν 
της, σκέψιν, τόν πόνον τής ένθερμου προσευχής 
της άπέρχεται κρυφίως, φοβούμενος μήπως πα- 
ρεξηγηθή ή παρουσία του έκεΐ.

Μετά ήμίσειαν ώραν ό Διδιέρος είσήρχετο εν
τός τοΰ κήπου τής έπαύλεως ύπδ τήν σκιάν τών 
φιλλήρων καί ή Καμηλία μετά τής Φαβιέννης 
έπροχώρησαν πρδς αύτδν, άπαστράπτουσαι έκ 
τής καλλονής καί τής πλουσίάς ενδυμασίας των. 
Ή δέ Έρμανσία τάς ήκολούθει συνετώς μέ τήν 
πένθιμου έσθήτα της.

Καί αί τρεις τδν έχαιρέτησαν, τείνουσαι τάς 
χεΐράς των' άλλά παρευθύς ό νέος φαιδρώς καί 
έπιδεξίως άπήτησε τούς ασπασμούς τής ύποδο
χής. Τότε ή Καμηλία «πλησίασε πρώτη, καί 
μειδιώσα τφ έτεινε τά μικρά χείλη της, περι
βάλλοντα ώραίους μαργαρώδεις δδόντας. Καί ό 
Διοιέρος ανέπνευσεν, ώς άναπνέει τις άνθος λε
πτόν, του όποιου άνοίγουσι τά πέταλα είς απο
χρώσεις τρυφερός καί άπδ τοΰ όποιου εξέρχεται 
άρωμα έλαφρόν, οπερ μεθύει πρδς στιγμήν καί 
κατόπιν διαλύει τήν ζάλην.

Τότε ή Φαβιέννη κατά σειράν «πλησίασε δλως 
γελαστή, τφ ετεινε τδ στόμα της, μεγαλείτερον, 
άλλά καί άνοικτότερον, ώστε είς τήν λευκήν 
λάμψιν τών δδόντων της εφάνησαν τά χείλη της 
ερυθρότερα.

Καί έφάνη είς τον Διδιέρον, δτι έρρόφα άπό 
ώριμον καρπόν ήδύποτον, τερπνότατου, ήδιστον!

Έκ τοΰ ασπασμού τούτου ήσθάνθη ίσχυροτά- 
την μέθην, άλλ’έφήμερον.

Έν τούτοις μετά τάς δύο άδελφάς, άς ήσπά- 
σθη, ή Έρμανσία δέν «πλησίαζε. Τότε ό Διδιέ- 
ρος μετέβη πρδς αύτήν καί εκυψεν,δπως λάβη 
τδν ασπασμόν.

Αΰτη ώχροτάτη καί συγκεκινημένη, τούς ο
φθαλμούς έτι καθύγρους έχουσα έκ δακρύων,κα
τόπιν συγκινητικής άναμνήσεως, μόλις άφήκε τά 
χείλη τοΰ νέου νά έγγίσωσι τά τρυφερά καί α
θώα αυτής χείλη, άτινα εύωδίαζον έξ αίδοΰς 
καί δειλίας. Καί εκ τοΰ ασπασμού τούτου ό 
Διδιέρος δέν ήσθάνθη, ουδέ τήν λεπτήν μέθην 
άνθους πλήρους ευωδίας, οδδέ τήν ίσχυράν μέ
θην καρπού μέ γεΰσιν άλλ’ήσθάνθη άπείρως 
έξαίρετον «ύχαρίστησιν,δροσίζουσαν τδ φλογερόν 
καί πυρεσσον ύπό τών φιλημάτων τών άλλων 
στόμα του,είς τήν δροσερότητα καί τήν διαύγειαν 
πηγής οιαυγεστάτης.

— Καί τότε ό Διδιέρος ταΐς λέγει :
— Σείς, Καμηλία καί Φαβιέννη, θά ήσθε αί 

χαριέσταται άδελφαί τών οποίων θά είμαι δ προ
στάτης. Σύ δέ μικρά Έρμανσία, αγαπητή ψυχή 
ευσεβούς μελαγχολίας καί άναμνήσεως πιστής, 
θά είσαι ή μετριόφρων σύζυγός μου, ή άξιαγάπη- 
τος, ή σεμνή συμβία μου, διότι εκ τών τριών 
ασπασμών, ό ίδικός σου ήτο δι’ έμέ ό γλυκύτα
τος καί ό άριστος· είχε τδ ευλογημένου άρωμα 
τής προσευχής.

Μίμησις ΟεόδατοςΜ. Φιλίππου

ΠΕΡΙΕΡΓΟΙ ΕΡΩΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ

— Τί βιάζεσαι νά έόέλθωμεν ;
— Διά νά μή μείνωμεν τελευταίοι I
— Καί οί τελευταίοι δέν έέέρχονται ;

0888© '
— ΟίΙφ I ίέχασέ τα αύτά. .
— Δι’αύτό τά έπαναλαμδάνω.

— Σύ διασκεδάζεις ;
— Όχι, έγώ σκέπτομαι τάς άναμνήσεις.

Σύζυγος παρηγορούμενος διά τήν άσχημίαν τής 
συζύγου Του:

— Έτσι είναι πάντοτε, ή ώραιότης παρέρχεται!
— Ναί, άλλά ή άοχημία μένει.

Φί88Ι©
Ίερεύς έίομολογών φιλάργυρου.
— Πρέπει νά διαθέσης τά ύπάρχοντά σουι διά νά 

έλαφρώσης τήν ψυχήν σου. Ό χρυσός έπιίαρύνει 
τήν συνείδησιν.

— Τά έκαμα δλα είς χαρτί, πάτερ μου.

*ΦΚ888© .

— Άδέίιε, έχυσες τδν ζωμόν έπί τού φορέμα
τος μου,θά μείνουν κηλίδες.

— Μή φοβεϊσθε, Κύριε, είναι δλο νερό.

— Καί δταν διανεμηθώσιν αί γαίαι έί ίσου, tic 
θά καλλιεργή τούς αγρούς;

— ΆπΛούοτατον, διά νά γίνη ή ίσότης of πλού- 
σιοι θά λάβουν τήν θέσιν τών γεωργών.

'«888»
— Καί οί όφθαλμοί της ;
— Δέν λέγουοιν άπολύτως τίποτε.
— Καί τό στόμα της;
— Κρίμα νά μήν όμοιάζη τους όφθαλμούς.
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— Tl θά πάρετε, Κύριε ;
— ΙΙαγωτάν κρέμα, άλλ' έπειδή είμαι κρυωμένος 

πρίσθεσον καί ύλίγον ζεστόν.

Ό»
— Ό έρωε είναι τυφλός. λέγει ί> νέος,
— Ναί, άλλ ’ ό γάμος τού d ν θίγε ι τούς όψθαλ- 

μούς, άπαντά ή νέα.

Καί άλΙγαι σκέψεις γεροντοκόρης.— Ό ίχων λιθίνην καρδίσν, πρέπει νά έγεν· 
νήθη είς λατομεΐον.

— Οί ύψηλοί άνδρες είναι έλλειπε’ς, διότι ’■ 
χ-αον τό περίσσευμα τών κοντών.

— Οί τυφλοί είναι ευτυχέστεροι τών κωφών, 
διότι άκούουν τουλάχιστον, ένώ ούτοι ιιή άκούον· 
rec, δέν ειδοποιούνται νά βλέπωσι-— 01 γέροντες προφανώς διαφέρουοιν άπδ τάς 
γραίας, καθόσον οί πρώτοι περιφρονουσιν άέιστά- 

κτως τάς όμηλίκους των.

ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ

■Ο δικηγόρος. Πρέπει νά τά γνωρίζω δλα, διά να 
σέ ύπερασ^θώ '**'  ^"’Γτο5

Ό υπόδικος. Όχι, «λα σα; τ?,Τ Lfi »ν 
μέρους, 2που έκρυψα τά χρήματα. Αυτό, βέβαια, 
«ιμπορώ νά τδ είπω.

Μεταξύ ένΐς Κυρίου καί μιας Κυρίας.
Ή Κυρία. Και είσθε άγαμος, Κύριε;
Ό Κύριος Μάλιστα, Κυρία.
Ή Κυρία. (Νομίζουσα, δτι έιχί -ποτά «υζευχθή1. 

Καί από πότε ειβθε άγαμος ;
Ό Κύριος. Έκ γενετής, φευ? Κυρία.

—------- ---------------------------------

Έν ταξειδίω:
— Ρισθε έξ Ελλάδος, Κύριε;
— Όχι, έκ Τουρκίος (καθ’ εαυτόν) .
Καί έν τούτοις αποτελεί μέρος τής .'Ελλάδος.

Παραδόξως εκαλούντο ώς οι προπάτορας μας εκ τής 
πολλής των αγάπης.

Ή Σύζυγος (χαριεντιζόμενη). Άδάμ, θά μου «ά- 
ρης ένα φόρεμα;

Ό Σύζυγος. “Οχι, Εΰα μου, είνε περιτιόν.
Ή Σύζυγος. Και διατΙ,Άδχμ μου ;
Ό Σύζυγος. ’Εντροπή, πρίμα όπου «ό λέγω κα,ί 

Εδϊ.*Αμ ’ εκείνη μάλιστα ητον εντελώς γυμνή.

it
Μεταξύ συζυγών.
— Περίεργον δεν καταλαμβάνεις 2,τι λέγεις. Έν 

τούτοις, αγαπητή μου, δέν δμοιάζεις ούτε διά ήμισυ 
ζώον ; . - ,

— Πώς δια ήμισυ είμαι, αφ.ΰ όμοϋ κατα την 
Αγίαν Γραφήν, άποτελοϋμεν ένα δλόκληρον.

Πάππος τις διηγείτο ανέκδοτον τής νεανικής επο
χής του, ?ν τι ι συναναστ.οφή, ότε μικρός της Κύ
ριος παρεμβαίνων, τώ διαμφ-σβητεί τήν ακρίβειαν.

— Τότε λάβε τήν θέσιν μου, τώ άπαντα ό γέρων, 
χαριτολογών, προτιμώ νά είμουν νέος καΐ άς ελεγον 

και ψεύδη-

Ώμιλαυν εσχάτως εν rivt όμηγύρει περ· τής Με
γάλης ηθοποιού, Σάρρας-Βερνάρ.

— Είνε αξιοπρεπής, επιβλητική, θαυμασία, αμίμη
τος, μοναδική εις τήν εποχήν μας καΐ τρομερά έν τή 
σκηνή, ελεγέ τις.— Και αποτρόπαιος, θηρίον ανύπαρκτον, προσέ- 
όηκέ τις, διότι απομιμείται τόσον αγρίως τά πάθη!

ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΔΟΞΑ

Δύο στρατιωτικοί απόμαχοι διηγούνται τά 
άθλα καί κατορθώματα των λίαν ύπεροπτικως, 

ώς πάντοτε.— Λοιπόν ή βόμβα, επεσεν επάνω σου, εί
πες, ήρώτησεν ό είς.

— Ναί, άπαντα ό ετερος, σαν βουβάλι και 
κολλά: μεταξύ τών δύο ποδών μου. Έν τφ μέσφ 
δέ έκείνου τοΰ φοβερού κρότου τών ομοβροντιών 
τών πυροβόλων καί τηλεβόλων και τής βρβχή< 
τών εκατομμυρίων σφαιρών, αϊτινες διήρχοντο 

άνωθι, κάτωθι, δεξιόθεν καί αριστερόθεν ημών, 
λαμβάνω τήν μεταξύ τών ποδών μου βόμβαν, 
τήν θέτω έπ’ώμου καί τήν μεταφέρω είς τό 
νοσοκομείου.

— Τήν σφαίραν; δέν έκαιε δέν σ’ έπλή- 
γωσε, δέν έπόνεσες;

— Όχι ! ποσώς. Αί μεγάλαι πληγαί, φίλε 
μου, είναι. . . βωβαί !

*

Δικηγόρον τινά συνηγορούντα πλέον τής ώ
ρας υπέρ τοϋ πελάτου του, διακόπτει τέλος 
ό πρόεδρος, άπαυδήσας νά τόν άκούη.

— Δέν αισθάνεσθε τήν ανάγκην, κύριε δικη
γόρε, ν’ άναπαυθήτε ολίγον; τώ λέγει.

★

Ελληνική εθιμοτυπία.
Όπόταν έν τή τραπεζη νεανίας τις θραύση 

κύπελόν τι η πινάκιον.
— Τί αδέξιος I ψιθυρίζομεν.
Όπόταν δέ νεάνις θραύση τι:
— ΤΙ ευτυχία ? είναι καλός οιωνός ! άνακρά- 

ζομεν !

ΠΑΡΑΒΟΛΗ
ΑΓΑΠΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΠΡΟΣ ΣΥΖΥΓΟΝ,

Ό βασιλεύς τής Καρίας Μαύσωλος άγαν φι
λοχρήματος καί άπληστος ών πρός τό Θησαυρί- 
ζειν, απέκτησε μυθώδη πλούτη. Ή δέ σύζυγος 
αύτοϋ ’Αρτεμίσια μετά θάνατον θέλουσα νά δεί- 
ξη τήν μεγάλην πρός αύτόν άφοσίωσιν καί αγά
πην, τα μέν δστα συλλέξασα έποίησε κόνιν, ήν 
άναμίξασα μετ ’ αρωμάτων, κατέπιεν, ΐνα μή ή 
άπρκεχωρισμενη τοϋ συζύγου της· ΐνα δέ κατα- 
στήση αιωνίαν τήν μνήμην του, τούς θυσαυρούς 
αύτοϋ μετεχειρίσθη πρός οικοδομήν μεγαλοπρεπούς 
τάφου, τού περιφήμου Μαυσωλείου, μεταξύ τών 
επτά θαυμάτων τοϋ κόσμου καταταχθέντος.

Τοιαϋτα παραδείγματα τήν σήμερον όμως σπα- 
νίζουσι, διότι συνήθως ή γυνή άντί νά μεταχει- 
ρισθή τήν φήμην καί τά πλούτη τοϋ συζύγου 
της πρός δόξαν καί μνήμην άμφοτέρων, ποιεί 
χρήσιν αύτών πρώς θεραπείαν τών έαυτής κοσμι
κών . . . ορέξεων καί πρός νέον εύτυχέστερον ετι 
. . . γάμον!

ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΕΝΗΝ

ΤΟ ΤΕΧΝΑΣΜΑ ΤΟΤ ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΟΥ '

Τόσο πολύ ήγάπα τήν 'Ελένην κ ’ ήτο δειλός 
[στον έρωτά τ’ σ τάλας.

Πώς νά τής πή πώς ή ψυχή του βγαίνει, 
πώς υποφέρει καί τόσας λύπας άλλάς, 
μεγάλον τέχνασμα βρίσκει κι ’αυτός μιά ’μέρα : 
Τρέχει κτυπφ στο σπήτι τής Ελένης 
Τότε σάν ίόε ολύχρυσον αστέρα, 
είδε τό πρόσωπόν τής θείας τ’ ερωμένης.

«Φωτιά!» φωνάζει, κυρά ! κτυπρί τήν θύρα. 
«Σε αγαπώ» τώρα, θά τής φωνάζω
Ά, θα τήν ’δω, αν βοηθήση ή μοίρα, 
γιατί γι’ αγάπη της πιστεύω πώς θά σνκάσω.

Πού είναι, κύριε... φωτιά; λέγει, ή Ελένη, 
καΐ κείνος βάνει τό χέρι του στο στήθος, 
«Μέσα ’δώ, φώς μου, φωτιά είν’αναμμένη 
έοώ για σένα καί τής καρδιάς μου ό κτύπος, 
καί άν Ελένη μου έπιθυμής νά σβύσης, 
δλας τάς φλόγας τοϋ στήθους πού κτυπώ, 
άγάπησέ με καί έλα μέ μένα νά ζήσης». 
Κ’ή Ελένη είπε, «Καί ’γώ σέ αγαπώ».

Βραΐλα 2 Απριλίου 1901.
Ίω. Α. Παρίσης

HOTEL

PENSION ANTONIO
HELOUAN

pres le Caire (Egypte) ■

Expressement anieuage pour 
families—Bonne cave—Ser

vice rigoureux.—L mule- 
re nouveau systeme.

Sonnerie dans toutes les 
chambres.

Installation sanltaire—Tele
phone etc.

THE CAIRO CIGARETTE C° 
DJEULAL PASHA'S BUILDINGS 

Tewfikieh—Cairo

Ό μέγας ούτος εμπορικός οικος, ώς έκ τής 
εξαιρετικής ποιότητος τών σιγαρέτων τιου απέ
κτησε» είς όλίγιστο'ν χρονικόν διάστημα <άπό τής 
ίδρύσεώς του μεγάλην πελατείαν είς τά.ς μεγα- 
λειτέρας πόλεις τής Ευρώπης.

Ποιότης dpitftn.— Τηιαά ^έτριαι. 
Έκτέλεσις παραγγελιών ακριβέστατη.
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ΥΠΟ

ΧΑΡΙΛΑΟΥ Σ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗ
ΟΡΔΗΝ ΕΠΙΘΕΔΡΗΤΟΥ «'■ ΤΑΞΕΔΣ ΠΑΡΑ ΤΗι 

AIESHEl ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ*  ΕΠΙΤΡΟΠΗ· 

(συνέχεια ίδε προηγούμενοι φυλλον|

I τόνο; 1 τον.'/,τόν. ί τόν. 1 τόν. 1 τόν. τόνος.
Ώς παρατηρεΐται εις τήν άνω κλήμακα, τά 

ήμιτόνια εύρίσκονται μεταξύ τοΰ τρίτου καί τε
τάρτου διαστήματος, ώς καί τοΰ .εβδόμου καί 
ογδόου.

(έπεται συνέχει»)

Σημεία δχαρκεχας· Παϋυχς.

Παύσεις ή κενοί χρόνοι κατα τούς αρχαίους 
όνομ.άζονται σημεΐά τινα, δεικνύοντα στιγμιαίαν 
οιαχοπήν τού τόνου. Δι'έκαστον δέ φθογγόσημου 
υπάφχει καί ιδιαιτέρα παΰσις. Τδ σημεΐον ν 
είναι ή ισοδύναμος τού μακροΰ παΰσις. Σημειω
τέου όμως, οτι τίθεται πάντοτε κάτωθεν τής 
γραμμής. Τδ σημεΐον είναι ή ισοδύναμος τοΰ 
ήμιμάκρου παΰσις· τίθεται δέ πάντοτε άνωθεν 
τής γραμμής. Τδ σημεΐον *1  είναι ισοδύναμος 
τοϋ βραχέως παΰσις, σημειωτέου δ'δτι ή κεφαλή 
του τίθεται πάντοτε προς τά δεξιά. Τό ση
μείου θ είναι ή ισοδύναμος τοΰ χρώματος παΰ- 
σις ή ο'ε κεφαλή του τίθεται πάντοτε πρός αρι
στερά. Τδ σημεΐον !f είναι ή ισοδύναμος τοΰ δι- 
χρώματος παΰσις, τδ σημεΐον | ή ισοδύναμος 

τοΰ τριχρώματος παΰσις καί τδ σημεΐον ή του 
τετραχρώματος ισοδύναμος παΰσις.

Σημεία διαρκείας Στιγμή αύξήιϊεως· 

Σύζενξις-
Στιγμή τιθεμένη κατόπιν φθογγοσήμου τίνος, 

αυξάνει τήν αξίαν αύτοΰ κατά τό ήμισυ.
Ίο έστιγμένον μακρδν ( ο. ) ισοδύναμε; με 

έν ιμακρδν καί ήμισυ ή μέ τρία ήμίμακρα, ήτοι:

Ήμίμακρον έστιγμένον J. ΐσοδυναμεΐ μέ έν 
ήαίμακρον καί ήμισυ ή μέ τρία βραχέα, ήτοι: 

(J-JJJ)·
Βραχύ έστιγμένον ( I. ) ΐσοδυναμεΐ μέ έν 

βραχύ καί ήμισυ ή μέ τρία χρώματα, π. χ. 

(J-=JZp·, .
Κατά τόν αύτδν τρόπον αύξάνουσι και τά επί

λοιπα φθογγόσημα.
Και μετά τάς παύσεις προς αδξησιν τής αξίας 

αύπών, θέτομεν πολλάκις τήν στιγμήν' τότε δέ 
συμιβαίνει, δ,τικαί εις τά φθογγόσημα,δηλαδή ή 
άξίία αύτών αυξάνεται κατά τδ ήμισυ.

Παράδειγμα-
Έστιγμένη παΰσις Ί. ΐσοδυναμεΐ μέ τάς εξής 

παύσεις | *J .
Κατόπιν έστιγμένου φθογγοσήμου ή παύσεως 

δυνάμεθα νά Ιέσωμεν καί δευτέραν στιγμήν έν 
τοιαύτη περιπτώσει ή τελευταία στιγμή ΐσοδυ
ναμεΐ μέ τδ ήμισυ τής προηγούμενης στιγμής.

Παράδειγμα.

Ήμίμακρον παρακολουθούμενον ύπδ δύο στιγ
μών ( J . . ) ΐσοδυναμεΐ μέ έν ήμίμακρον, έν βρα
χύ και εν χρώμα ( J )· Παΰσις συνοδευομένη 
ύπδ δύο στιγμών . .) ΐσοδυναμεΐ μέ τάς έξης 
παύσεις % )■

Όνομάζομεν σύζευξιν τήν ενωσιν δύο ή καί 
περισσοτέρων φθογγοσήμων, διά τινοο γραμμής.

Παράδειγμα. ( J ·) ΐσοδυναμεΐ μέ (J.).
Όνομάζομεν έν τή μουσική τριόλιον,άθροισμα 

τριών ίσων φθογγοσήμων, άτινα έκτελοΰνται κατά 
τδν αύτόν χρόνον,κατά τόν όποιον ακριβώς καί 
δύο. κοινά φθογγόσημα τής αυτής'φύσεως.

Ίνα εύκολώτερον γνωρίζωμεν τάτριόλια, θέ
τομεν άνωθεν αύτών τδν αριθμόν 3.

Παράδειγμα. ( ) ΐσοδυναμεΐ μέ £j*  ή μέ
J).

Έχομεν πρός τούτοις καί τά σύνθετα λεγά
μενα τριόλια, άθροισμα έξ ΐσων φθογγοσήμων, 
άτινα ΐσοουναμούν μέ τέσσαρα φθογγόσημα τής 
αύτής φύσεως, διακρίνονται δέ ταΰτα,ώς φέροντα 
άνωθεν τόν αριθμόν 6.

ΠαοάδείΥϊκα. (Γ Γ r * * * ίσοδυναμ-εΐ f f * * 

η*)·

Περί ρυθμού.

Όνομάζομεν έν τή μουσική ρυθμικόν πόδα, 
τήν εις μικρά μέρη ίσης αξίας ύποδιαίρεσιν ο'λο- 
κλήρου τινδς μέρους, σχηματίζομεν δέ τούτους 
διά τών ρυθμικών σειρών ή γραμμών,άς φέρομεν 
καθέτως έπ'ι τοΰ μουσικού πενταγράμμου.

Έκαστος ποϋς περιλαμβάνει ποσότητα φθογ- 
γοσήμων ή παύσεων ίσης αξίας. Π. χ. εάν τό 
δλον ρυθμικού ποδδς άποτελεΐται από μακροΰ 
τινός, έκαστος τότε ρυθμικός ποϋς θά περιλαμ
βάνει τήν άξίαν ταύτην, παριστανομένην όμως 
ύπδ τών διαφόρων ισοδυνάμων γνωστών ήμΐν μορ
φών τών φθογγοσήμων.

Παράδειγμα.
Μακρόν

άξια μα»<&ν αξ- μαίφϋ άξ. μ&χρον αξ· paxpw
Περί ρυθμικού χρόνου.

Έκαστον ρυθμικόν μέρος υποδιαιρείται εις 
μέρη ίσα, άτινα όνομάζομεν χρόνους.

Έκ τών ρυθμικών δέ ποδών άλλους μέν διαι- 
ροΰμεν είς δύο χρόνους, άλλους εις τρεις καί άλ
λους εις τέσσαρας.

Ό πρώτος χρόνος έκάστου ρυθμικού ποδδς εί
ναι ό ισχυρότερος, καλείται δέ ουτος θέσιε, ό δέ 
δεύτερος άρσις.

Παραδείγματα.

I ΧΡ· 2 ΧΡ·Ρνϊμιχος roue 1 λ 1 >■■■■.■
ι. χρ. 2 χρ.

μ Si# rtrivovt Η 1 ■ 1θέσις άρσις θέσις άρσις
ιΧΡ·2Χί>. 3ΧΡ·Ρν^μικόζ κούζ Λ1 ' " λ λ

I ΧΡ· 2 ΧΡ· 5 ΧΡ-
—»---- >------=-----uiχοοϊον» I ’ 11 1 t

θέσις άρσις άρσις
—Γ—r—ι—1 

θέσις άρσις άρσις
ιΧΡ·2ΧΡ·3χρ·4ΧΡ·εακόσ ΤΓΟ.*--  "■ ιΧΡ·2χρ·3χρ.4ΧΡ·

1—1___|__________l· . 1 _ | 1,. 1 .θέσ.άρσ. >/ιθέσ.άρσ. θέσ.αρσ.1 Ι·βέσ.αρσ.
Φθογγόσημόν τι μεμοιρασμένον είς χρόνόν τινα 

ΐσχυρότερον άλλου ή έξ ού άρχεται, αποτελεί 
τήν λεγομένην συγκοπήν.

Παράδειγμα.
φθογγόόήμον__ 0υγκεκοηιιέ·νον

Τά άνω δύο βραχέα, άτινα εΐσΐν ηνωμένα διά 
μιας γραμμής, ΐσοουναμούν μέ έν ήμίμακρον.

'Απλούς καί σύνθετος φυθμικος ποϋς·

Δεϊκται.
Τούς φυθμικούς πόοας οιαιροΰμεν εις άπλοΰς 

καί συνθέτους. Ό ποΰς ονομάζεται άπλοΰς, δταν 
σχηματίζεται υπό αξίας άπλοΰ τίνος φθογγοσή
μου, μακροΰ, ήμιμάκρου, βραχέος ή χρώματος.

Παράδειγμα.
Πόδες άπλοι έκ δύο χρόνων.

h —1...• Λ » « / 1 Γ 1 'F -*I μακρόν i ημίμαχρον i βραχύ 1 χρΐΰμα
<«· ΓΜτσν. χ^όν. $>' χζίν· St*  ίχαστ- St*  ixatfr. χ$9*·

Τόν δέ πόδα, τόν σχηματιζόμενον ΰπ’αξίας 
έστιγμένου τινδς φθογγοσήμ.ου, μακροΰ, ήμιμά
κρου, βραχέος ή χρώματος όνομάζομεν σύν
θετον.

Πόδες σύνθετοι έκ δύο χρόνων.
It Λ» A, 1—XT*  Λ» ~ «· Λ· ‘"Ίr . r“ r---- p —ι1 (7 , f—F··™----- -

Δεικνύομεν τούς διαφόρους πόδας, θέτοντες έν 
άρχή παντός τεμαχίου μετά τό κλειδίον σημεΐον 
τι ή αριθμόν.

’Ενταύθα παραθέτομεν τούς συνηθεστέρους πό- 
δας και τά σημεία δι’ ών δηλούμεν αύτούς.

δι' iv ρυθμικόν ποδα δύο 'ήμίμακρα. 
ΆπΛύΙ πόδες έ.

<3όο χρόνων 
Ό χρόνος οδτος ονομά ζιται δύο τέταρτα. Μ τέταρτα τοΰ μακροΰ,(δύ βραχέα) δι’ έκαστον πήδα. 
Ό χρόνοί οδτος όνομάζε· , ται τρία τέταρτα. Τρία g τέταρι a toK μακροΰ,(τρί αΕ$ βραχέα) δι’έκαστονποδα.

Ό χρονος οίτος όνομα ζεται η ' ζ ‘ “ .’.όγδοα τοΰ μακροΰ, (τρία ΛΛΛ/.ί » ΛΛ Υ ί» Λ A ΑΛ-. ~

νος οδτος όνομα· ι—θ- ■ρία όγδοα. Τρία *lfr οΰ μακροΰ, (τρία χρώματα) δι’έκαστον ποδα.
Ό χρονος οοτος ονομάζεται τέσσαρα τέταρτα Τέσσαρα βραχέα δι' έκαστον ποδα.

Διαστήματα, τόνος καί Λμιτόνιον.
Σύνθετοι πόδες.

Ό χρονος οΰ- ■ θ' π··—— —j —ιτος ονομάζεται I Η ~Ξ**~ : ^?~~Ί
if όγδοα τόΰ Γ Ίμακροΰ, (χρώματα) δι’ έκαστον ποδα.

Ό χρόνος οίτος δνοαάζεται εννέα όγδοα τοοΰ μαχροΰ, (εννέα χρώματα) δι’ έκαστον ποδα.
o —

·*<  *"■<  "••W

Ό χρόνος ούτος ονομάζεται δώδεκα όγδοα, άώδεκα όγδοα τοΰ μαχροΰ,(δώδεκα χρώματα) δι’ έκαστον πόδα.
Διά τών γνωστών παύσεων δυνάμεθα νά ση- 

μειώσωμεν καί τήν παϋσιν ολοκλήρου ποδδς ενί
οτε καί συνθέτου. Έξαιροΰμεν κατά τό παρόν 
τούς ασυνήθεις συνθέτους πόοας, ών ή αξία υπερ
βαίνει τό έν έστιγμένον μακρόν.

Όνομάζομεν έν τή μουσική διαστήματα τοΰ 
πενταγράμμου, τούς τόνους, τούς άποτελούντας 
τήνκλίμακα αύτοΰ.

Παράδειγμα.
Δο μΐ φά σολ λά σΐ Δό

1 2 3 4 5 6 7 8
Έκ τών διαστημάτων τούτων τά μέ ν είσί τέ

λειοι τόνοι, τά δέ ημιτόνια.
Όνομάζομεν τέλειον τόνον τό διάιστημα τδ 

άποτελούμενον έκ δύο ημιτονίων, ώς τό μεταξύ 
τοΰ Δό καί Ρέ, Ρέ καί ΜΙ, Φά καί σόλ.

Μόνον τά εξής δύο διαστήματα, τό μεταξύ 
τοΰ ΜΙ καί Φά, ΣΙ καί Δό, αποτελούνται έξ 
ημιτονίων, ώς έμφαίνεται είς τό άνω σχήμα.

‘Η διατονική λοιπόν κλίμαξ .περιέχει πέντε 
τόνους καί δύο ήμιτόνια.

1διάτ·2διάτ.3διάτ.4διάτ.58ιάσ.6διάτ.78ιάτ.8διάσημ.
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ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΣ
ΑΙΑ ΤΟΥΣ ΗΜΕΤΕΡΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ

ΦβιόθΛτβ τδ όηαταλώμε'νον χρήμα 
δας έ«1 ^αταίω καί ^pnchynnoinda· 
τε αντδ επωφελώς, αν θέλετε νδμή 
μβτανοήόητε ^ραδντερον,προμηθευ- 
όμενο» μετοχάς καί ομολογίας έκ 
το>ΰ τραπεζιτικό© οίκον Ε, Μελίδη, 
δια μηνιαίων δόόεων.

Κατιδόντες τήν σπουδαιότητα καί ωφελιμότητα 
τής προμήθειας οδτω τοιούτων άίιών, άνελάβομεν, 
αυμβληθέντεί μετά τοΟ κ. Ε. Μελίδη, τήν γενικήν 
άντιπροοωπείαν τής τοποθετήσεως μετοχών καί 
δμολογιών διά μηνιαίων δόσεων, έν τφ Έσωτερι- 
κώ καί ’Εξωτερικφ, άποκλειστικώς διά τούς ήμετέ- 
pouc συνδρομητάς μέ έπωφελεατάτους δρους.Ήτοι:

Πδς <5ννορο{ΐητή<; μας -δύναται δι' ήμών νά 
προμηθευθή έπί πιστώσει τάς άκολούθους άαφαλε- 
στάτας λαχειοφόρους καί τοκοφόρουε δμολογίαε.

ι. Λαχειοφόρον δμολογίαν της ’Ββν. Τραπέζης 
τΛς Ελλάδος ι88ο, μέ φ κληρώσεις κατ’ έτος, 
πρδς 40 δραχ κατά μήνα.

2. Λαχειοφόρον δμολογίαν τής κτηματικής 
Τραπέζης τής ΑΙγνπτον ι886, μέ ιι κληρώσεις 
κατ’έτος, πρδς 20 δραχ. κατά μήνα.

3. 'Ομολογίαν EiSnp.’Ανατολικής ρωμυλίας, 
μέ 6 κληρώσεις κατ’ έτος, πρδς 15 δρ. κατά μήνα.

4- Λαχειοφόρον δμολογίαν τής πόλεως Παρι- 
όίων, 1894—>896, μέ 4 κληρώσεις, πρδς 30 δρ. 
κατά μήνα.

5. Λαχειοφόρον δμολογίαν κτηματικής Τρα- 
πίέζηςτής Γαλλίας ι88ί>, μέ 6 κληρώσεις, πρδς 
3<ο δραχ. κατά μήνα.

6. Λαχειοφόρονδμολογίαν τής πόλεως Βρνζελ*  
λών, μέ 6 κληρώσεις πρδς to δρ. κατά μήνα.

7. ’Ομολογίαν Αιώρνγος Παναμά μέ 6 κληρώ
σεις πρδς ιο δρ. κατά μήνα.

8 Συμβόλαια μικτά. Δύναταί τις ν'άγοράση 
ταύτοχρόνως δμολογίας λαχειοφόρους, ήτοι:

’/ι τής πόλεως Παρισίων 1894—θθ. 
πόλεως Παρισίων Ιδγι.

’/s Κτημ. Τραπέίης Γαλλίας 1885.
Μίαν πόλεως Βρνίελλών r886.
Μίαν Διώρυγος Παναμά καί
Μίαν Κτημ. ιραπέζης Αίγύπτου 1886.
Πληρώνοντες διά πρώτην δδσιν δραχ, ιso, διά 

δίέ τάς έπομένας, άνά δραχ. 8ο.
Διά τδ 'Εξωτερικόν αί μηνιαίοι καταθέσεις κα~ 

woviiovTai σχετικώς είς χρυσόν.
"Απασαι οί δμολονίαι αυται είσίν ήγγυημέναι 

τταρά τών οίκείων Κυβερνήσεων καί άμα τή κατα
βολή τής πρώτης δόσεως καί τή ύπογραφή τοϋ συμ
βολαίου παρά τοϋ άγοραστοϋ, ούτος χαίρει άμέ- 
σως δικαίωμα έπί τοϋ τόκου καί τών τυχών.

Όδηγίαι καί σχετικδν βιβλιάρι όν άποστέλλονται 
ύφ’ ήμών παντί τφ αίτοϋντι.

Πάς δέ άγοραάτής δμολογίας, λαμβάνει είς 
τήν ήμίσειαν τιμήν τήν Φύσιν, ώς καί τδ νέον Περι
οδικόν τών «Κληρώσεων».

Οί βουλάμενοι δύνανται ν’ άποτείνονται πρός 
ήμδς ή κατ’ εύθεΐαν πρδς τδ γραφείου τοϋ κ. Μελί
δη, άρκεΐ νά ποιώνται μνείαν τής αΦύσεως».

Ή Διιύθυν<ης εης Φίσεως.

ΛΎΣΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ
17ου και ISov ΤΕΤΧΟΤΖ

48- Αίνιγμ». = Αί?—Αΐξ.

"Ελυσαν αύτδ δ χ. Δημ. Κυριαχόπουλος έξ Αίγιου, 
ή Δες Ειρήνη Μενάρο-,υ έχ Σίφνου, δ χ. Π. Φαραν*  
τάρος έχ Σμύρνης χαί δ χ. Π. Σαρίδάχης έχ Κρήτης.

49. Αίνιγμα. = Όχη — δχι.

"Ελυσαν αύτδ δ χ. Π. Σαριδάχης έχ Κρήτης, ή 
Δίς ’Ελισάβετ Καλύμου έχ Πειραιώς χαί δ χ. Δημ. 
Παππαλαζάρου έχ Νεαπόλεως.

50- Αίνιγμα. = χύρραξις — σύνταξις.

"Ελυσαν αύτδ δ χ. Διομ. Κυριαχόπουλος έξ Αίγιου, 
ή χ. Μελπομένη Κανάχη έχ Σύρου χαί δ χ. Χαρ. 
’Αναστασίου έξ ’Αλεξανδρείας.

54. Αίνιγμα. = Πόσα—δσα—δστά.

"Ελυσαν αύτδ δ χ. Διομ. Φαράλης έχ Σάμου, δ χ. . 
Π. Νιτάχος έχ Θεσσαλονίκης χαι δ χ. Άγ. Πετρδ- 
πουλος έχ Πειραιώς.
52- Μαγικόν γράμμα. = Βράχος, βραστός, βερώνη, 

όρος, φάραγξ, ώχρός, ρύπος, πόρος, χορός καί. 
ρϊων.

"Ελυσαν αύτδ δ κ. Π. Νιτάχος έχ Θεσσαλονίκης.
S3· Έρώτησις. = Τυρταίος, ’Αλεξάνδρεια, Τϊττιξ,. 

Ίον, Άνάχαρσις, Νίρων, 'Ηρακλής, Τατιανή.

'Ελυσαν αύτήν δ χ. Μιχ. Κατσαρδς έξ Αθηνών.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ “ΦΥΣΕίΙΣ,,

Μ. Π· Ghidigeni. Συνδρομή σας έλήφθη. Ταχυδρο
μικώς λαμβάνετε-'άπόδειξιν.’Αναμένομε» δέ και έτέρας. 
—Κ. Ζ. Delays:, Διεύθυνσίς σας ήλλαγη, ώς γράφε- " 
τε.—Κ. Ε. Λ ο ι δ ω ρ ίX ι ον. Συνδρομή σας έλή
φθη. Εύχαριστοϋμεν. Γράφομεν. — Η. Φ. Νοβορο
σίσκ Σας έγράψαμεν καί αναμένομε» τήν συνδρο
μήν σας.—Κ. A. Gara-Tila. Ζητούμενου φύλλον σας 
απεστείλαμεν καί σάς άπηντήσαμεν είς Δελτάριό» σας. ’ 
Άναμένομεν νεωτίραν σας.— I. Γ. Α· Λά ρ ι σ σ α ν. 
’Επιστολή έλήφθη, εχει καλώς, ώς γράφετε.—Μ. Π. 
Α ί’γ ι ον. Συνδρομή σας έλήφθη. ’Απόδειξις εστάλη, 
ταχυδρομικώς. Εύχαριστοΰμεν.—Λ. Κ. Κ α ρδί τ σ αν. 
Συνδρομή σας έλήφθη. Σάς εύχαρίστοϋμεν Άπηντή- 
σαμεν —Γ. Μ.ν Κυπαρισσίαν. Δελτάριον έλή
φθη. Σάς άπηντήσαμεν.—Φ. Β. Σκόπελον Συν
δρομή σας έλήφθη. ’Απόδειξις στέλλεται ταχυδρομι
κώς.—Κ. X. Γ. Πέρα-Κύπρου. ’Επιστολή έλή
φθη και σας άπηντήσαμεν αμέσως σχετικώς περί όλων. 
—Μ. Ν. Πάτρας. Έλάβομεν επιστολήν σας και 
χρήματα. Σας έπιστώβαμεν μέ πρώτην δόσιν μιάς δμο
λογίας Κτηματικής Αιγύπτου. Ταχυδρομικώς λαμβά
νετε συμβόλαιο» και αριθμόν δμολογίας σας. —Α. Σ. 
Τ α ϊ γ ά ν ι ο ν. ’Επιστολή καί συναλλαγματιχή έ- 
λήφθησαν. Ευχαριστούμε». Σας άπηντήσαμεν αμέσως 
καί άναμένομεν νεωτίραν σας.—Α. Μ· Λάρισσαν. 
Δελτάριον καί λύσεις έληφθησαν ' Ζητούμενου φύλλον 
σας άπεστάλη.—Κ. Ν. Βό λ ο ν. Συνδρομή σας έλή
φθη. Άπόδειξίν σας μετ άριθμοϋ λαχείου σας άπεστεί- 
λαμεν ταχυδρομικώς.

·&» Έν Άθήναις έκ τοϋ Τυπογραφείου τών Καταστημάτων Ανίατη Κωνσταντινίδου «$·
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