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^ίς γνωστόν, έξ δλων τών αστεροσκο
πείων της ύφηλίου έστάλησαν έπχτροπαχ 
ειδημόνων είς τά μάλλον κατάλληλα πρός 
παρατηρήσεις μέρη, δπωςσυλλέξωσιπλη- 
ροφορίας. καί είκόνας της έκλείύεωςτοΰ 

t Ήλιου, ήτΐς'έπρόκ^ιτο'νέι γίνη τη ι8 
’ Μαίου παρελθόντος και ήδη πάντες προ

θυμοποιούνται νά δημοσιεΰσωσχ τάς πα
ρατηρήσεις αΰτών·

Ό κ. Μ. Moue, δστις μετέβη εις ιΕλ- 
χην, έπαρχίαν τής Άλικάντης τής Ισπα
νίας, νά παρατηρήσή τό αξιοθαύμαστου 
φαινόμενου, ίδοΰ πώς περιγράφει τάκατ’ 
αύτό·

« Ή Έλχη, μικρά πόλις, κειμένη έν τώ 
μέσω θαυμασιωτάτου έκ φοίνικοδένδρων 
δάσους,ύπήρξε τήν φοράν τούτην τό έν 
τευκτήριον διαφόρων αστρονομικών πα
ρατηρήσεων, έπί τη εύκαιρία τής έκλεί- 
ψεως τοΰ Ήλίου, γαλλικών, ισπανικών, 
καί ξένων.

Αί διάφοροι τοπικαί άρχαί παρέσχον 
ήμΐν την φιλοφρονεστάτην ΰποδοχήν, ώς 
καί πάσαι αί έγκατασταθεϊσαι ήδη έκεϊ 
ξέναι άποστολαί, ιδία ή έπαξίως όργανω- 
θεϊσα ΰπό τών Πανεπιστημίων τού Μον- 
πελιέ καί τής Τουλούζης.

Τόπος τής παρατηρήσεως είχεν όρισθή 
μία έπαυλις, όλίγα χιλιόμετρα άπωτέρω 
τής πόλεως, μέ όρίζοντα' ανοικτόν καί 
θέαν πρός τήν θάλασσαν νοτιανατολικώς 
καί τήν σειράν τών όρέων δυτικώς.

Μετά τινας ανησυχίας μας,-ένεκα άπει- 
λητικών τινων νεφών, άτινα έκυκλοφό-

ρουν ' άνά τόν όρίζοντα τήν .προτεραίαν, 
ό Ήλιος άνέτειλε τήν 2ο Μαίου δλως ’ ' 
περίλαμπρος καί άκτινοβόλος, διά μέσου 
ούρανοΰ εύδιωτάτου καί έντελώς καθα- 
ρωτάτου καί Λ εύτυχής αΰτη καλοκαιρία 
διάρκεσε μέχρι τέλους τών παρατηρήσεων -,
μας.

Κατά τήν στιγμήν τής πρώτης έπαφής, 
ποιά τις συγκίνησις κατέλαβε πάντας 
τούς θεατάς, συμποσουμένους είς δέκα 
χιλιάδας, οίτινες αμέσως έτοποθέτησαν 
τάς καπνισμένος: ί;αύτών 'ΰέλουςπρο ^·· 
τών οφθαλμών των. Ημείς πάντες εί- 
μεθα ήδη εις τήν θέσιν μας καί τό θέαμα - 
προσέλαβε διά μιας τήν μεγαλοπρεπή 
αύτοϋ δψιν.

Προσωπικώς ούδέν τό άξιοσημείωτον 
ειδομεν μέχρι τής στιγμής, καθ’ ήν ό 
Ήλιος έφάνη κατά τό ήμισυ καταβιβρω- 
σκόμενος ΰπό τής Σελήνης. Έκτοτε /
όμως, πρός ·τήν 3 ώραν καί ήμίσειαν μετά '
μεσημβρίαν, ή έλάττωσις τοΰ φωτός καί 
τής θερμότητος έγένετο ήμΐν ζωηρώς 
αισθητή. Τό έδαφος προσέλαβε τό χαρα
κτηριστικόν έρυθρωπόν χρώμα τών με
γάλων έκλείψεων καί ένόμιζέ τις, δτι ή 
φύσις ώς ΰπό μαγείας περιεβάλλετο τόν 
νυκτερινόν αύτής μανδύαν.

Δέκα λεπτά πρό τής έπισήμου ταύτης 
στιγμής, εϊχομεν προσκολληθή είς τήν 
θέσιν τών παρατηρήσεων μας καί αμέσως 
μετ’ολίγον Λσθάνθημεν τό άρξάμενον νά 
έπέρχεται ψύχος καί τόν άνεμον, δστις 
έφύσα ίσχυρώς. Ήγαγκάσθημεν τότε νά 
φορέσωμεν τά έπανωφόριά μας. Τό φώς <
όλονέν ήλαττοΰτο δλως ώχρώς καί άορί- ώ
στως καί τά πέριξ ήμών αντικείμενα ? '
προσελάμβανον χρώμα μολυβδοστακτο- . 
πόν·

Τάς έπομένας στιγμάς διήλθομέν έν
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άκρμ συγκινήσει, καθόσον τό παν πέριξ 
ήμών είχε σιγήσει καί έν τώ μέσω άγιω- 
τάτης σιωπής καί ήσυχίας παρετηροΰμεν 
καί έθαυμάζομεν τήν ταχεΐαν έλάττωσιν 
τού φωτός,-δπερ βαθμηδόν έπήνεγκε τήν 
έντελή άπονέκρωσίν Λυών τε καί τών 
πέριξ·

Τρία λεπτά πρό τής όλότητος τής έκ- 
λείφεως, μετ’ εύχαριστήσεως περετηρή- 
σαμεν εΰκρινώς τούς σκιώδεις κρωσσούς 
(Shadow—bands τών Άγγλων)

Έπί τοΰ περιβάλλοντος ήμάς ομαλού 
έδάφους είδομεν τούς κυματοειδείς τού
τους παραδόξους καί βραδέως βαίνοντας 
έξ ανατολών πρός δυσμάς κρωσσοΰς, οί- £ov όρίζοντός, δέσμάί τίνες φωτός ρο- 
τινες είχον πλάτος 5—ι ο έκατοστομέτρων *· ν ' -‘‘'·
έχωρίζοντο άπ’ άλλήλων έκ τριάκοντα 
μέχρι τεσσαράκοντα έκατοστών τού μέ- 

ζοντες έλαφρώς τό ΰπό τών έκπνεόντων 
ακτινών τού ήλίου άσθενώς φωτιζόμενον 
έδαφος. Τό δέ σχήμα των άνεμίμνησκεν 
ακριβώς τό τής κανονικής καμπύλου κοι- 
λότητος.

Παρετηρούμεν έτι τό παράδοξον τούτο 
φαινόμονον, οτε έν λεπτόν πρό τής όλι- 
κής έκλείφεως παρετηρήσαμέν τι, δπερ 
ώς πιστευομεν μέχρι τούδε δέν ειχεπαρα- 
τηρηθή· νέον είδος κρωσσών, έρχομένων 
νά έπιτεθώσι τών πρώτων, αλλά τήν φο- λίμς τρύρ, λεπτρδείκτας τοΰ ώρολογίου 
ράν ταυτην κατ •••.. αντίθετον 5 διέύθυνσιν, μας κ^ο^'^άνάγίνώσκωμεν χαρακτήρας 
δυτικό—άνατολικώς, ούτως ώστε ό συν
δυασμός τών δύο συστημάτων έσχημά- 
τιζε φαινόμενόν τι σημεϊον 8 η τό αλγε
βρικόν σημεϊον : Ό δέ άνεμος έξηκο- 
λούθει σταθερώς ανατολικό—νοτιο—άνα- 
τολιακός καί τό φαινόμενόν τής διπλής 
κινήσεως παρετηρήθη ύπό τών παρεστώ- 
των, ούδαμώς προδιατεθέντων είς τήν πα- 
ρατήρηαίιν ταύτην.

Αίφνίδιόν σκότος μάς είδοποίέι τήν 
στιγμήν τής όλικής έκλείφεως. 'Ο Ήλιος 
έντελώς μέλας περιεβάλλετο ΰπό χαμη
λού και χρυσού φωτεινού κύκλου, άλλ’ 
έπί μάλλον λαμπρού καί ζωηρού λευκου 
χρώματος, προσομοιάζοντος ταις κλασι- 
καις έκείναις είκόσι ιών έτησίων έκλεί- 
φεων/Ητον ή χαμηλή Λ έσωτερικήφωτο- 
στεφάνη. Δεξιόθεν καί άριστερόθέν τοΰ 
ήλίου, Ακριβώς έν τή διευθύνσει τής έλ- 
λειπτικΰς, δύο πτιλοειδεϊς λόφοι στακτο- 
κυανοί σχήματος γωνιοκορύφου άφίδος, 
άπολήγοντες είς τό βάθος τού ούρανού 
καί μήκους περίπου ένόςκαί ήμίσεως βα
θμού άττό τού Αλιακού διαδήματος προε- 
ξεΐχον μεγαλοπρεπώς άπό τής φωτοστε- 
φάνης· Τέλος πρός συμπλαρωσιν τού

θάυμ,ασίου φαινομένου, ό Άρης είς 2° 
άπό τοΰ ‘Ηλιου καλ Α Αφροδίτη είς τήν 
άρχήν τοΰ κνέφουςάνέλαμπον μετά περυϊ- 
0ής λαμπρότητος, παριστάμενοι ώς έπί- 
δοξοι κοσμήτορες της ούρανίου μεγαλο- 
πρεπείας.

Ή κωμόπολις Ατο βυθισμένη άμνδρώς 
έν τώ Λμερησίω έκείνω σκότει, ή δέ άπο- 
φις τών έναντι όρέων έδείκνυτο άμανρο- 
τέρα· Ό σύρανος Ατον όμοιομόρφως 
σκοτεινοειδής επίσης, αλλά πρός τόν όρί- 
ζοντα . εις δέκα περίπου βαθμούς ύψους, 
ήρχτζεν απειρομεγέθης τις κυκλική ζώνη, 
χρυσΐζούσης απόψεως, ένώ πλησιέστερον

δοχρόου άπεικόνιζον. τά μάλλον απροσ
δόκητα και παράδοξα φωνεινά φαινόμενα. 

, ,,, „ Αί σττγμαϊ αΰται ησαν πολυτιμώτα-
τρου καί είχον χροιάν στακτοπήν, διασχί- · ταιδι’ήμάςκαιέδεινάέγκαταλειφωμεναΰ- 

θωρεϊ τάς έντυπώσεις της παρατηρήσεως 
ΐνα έπωφεληθώμεν έπιστημονικώς τών 
άλησμονήτών έκείνων δευτερολέπτων· 
Έλάέομεν οθεν αμέσως έξ ώραίας φωτο
γραφίας τού φαινομένου μετά ειδικού φω
τογραφικού φακού, οΰτινοςή ’Αποστολή 
τού Πανεπιστημίου ένεπιστεύθη ήμΐν τόν 
διαχειρισμόν- Τότε δέ παρετηρήσαμεν, 
δτι τό γενικόν σκότος Ατον ασθενές, δτι 
Αδυνάμεθα νά διακρίνωμεν άνευ δυάκο- 

^£<λ^τ^εί;κ·τας τοΰ ωρολογίου 
μας κ^ο^'^άνά^νώσκωμεν χαρακτήρας 
έφημερίδος-

Μετά τινα δευτερόλεπτα ακτινοβολία 
τις ήρξατο νά ύπεμφαίνηται τής ηλιακής 
στεφάνης' μετ’ όλιγον δπασα έκείνη ή 

' φωτεινή κυκλική μαγεία έξέλιπε καταλαμ- 
βανομένη ΰπό τού κεντρικού φωτισμού, 
ένφ ή αύθόρμητος κίνησις και όχλοβοή 
τού πέριξ ήμών πλήθους προεδήλου τό 
τέλος τού θαυμασίου ούρανίου φαινομένου 
είς δ τυσούτον εύτνχεΐς παρέστημεν θεα- 
ταί..

Παρελθούσης τής έκλείφεως, τά πάντα 
έπανέλαβον τήν συνήθη αύτών οφιν καί 
χροιάν, έκαστος άνεκοίνου μετά χαράς 
τάς έντυπώσεις του, καί μόνη Λ ’Αφρο
δίτη έξηκολούθει θανμασίως σπινθηροβο
λούσα άπό τά ύφη τοΰ ούρανού, ώσεϊ νά 
άνεμίμνησκεν έτι ήμΐν τάς ώραίας βρα
χείας οτιγμάς. καθ’ άς έδοκιμάσαμεντάς 
μάλλον αίσθητάς συγκινήσεις τον βίου 
μας έν ώραίω καί μεγαλοπρεπεΐ ούρανίω 
φαινομένω.»

(Εχ τού Journal du Ciel) <
Φ. Πρίντεζης.
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Ι· δεκαετία παρήλθεν ήδη άπό τής ένάρ- 

Γ ξευς τής έκδόσεως τής «Φύσεως» έπταετία δέ 
ϊ. άπό τού θανάτου τοΰ πεφιλημένου τοϊς πασι 
1 καί σεβαστού άνδρός, τού αοιδίμου Άλ. Ραγ- 
¥ κοβή καί δέν δυύάμεθα ποοώς νά λησμονήσωμεν 
t τό μέγα αύτοϋ ενδιαφέρον ύπέρ τής προόδου 

τοΰ περιοδικού μας kai τάς συχνάς επισκέψεις 
:.ΐ του είς τά γραφεία μας, ώς καί τάς ένθέρ- 

1 μους ύπέρ τών άγωνων μας ενθαρρύνσεις του. 
.( — Είναι τό μόνον περιοδικόν, τό όποιον
■; θά προοδεύση, μάς έλεγε μετά θάρρους, κατά 
r τάς άρχάς τού πρώτου έτους τής έκδόσεώς 

του. Τά κοινωφελή άύτοΰ δημοσιεύματα, ή 
καθαρεύουσα γλώσσα του καί άί ώραΐαι καί 
ένδιαφέρουσαί εικόνες του, είναι πολύ καλά 
πράγματα, τά όπςϊα άρέσουν είς τόν λαόν, 
καί είς εμέ πολύ καί δέν εΐναι δυνατόν παρά 
νά ποοοδευση τοιοΰτον λαμπρόν καί έλληνο- 
πρεπεστατον περιοδικόν.

Μετά τινας δέ έβδομάδας μάς έλεγε πάλιν:
— Ώροϊα, πολύ ωραία, κύριε Πρίντεζη, 

λαμπρά, ούτω πάντοτε νά έξακολουθήτε καί 
θά μέένθυμηθήτε.

Καί ούτως, πάντοτε ένθυμούμεθα τού 
>’ αοιδίμου άνδρός, τού ζηλωτοϋ τών ελληνικών 
. γραμμάτων καί δεινού φιλολόγου, τού διακε- 

κριμμένου ήμών φίλου καί συνεργάτου, ώς καί 
τών πολυτίμων καί σοφών συμβουλών του.

Καί είχε πολύ δίκαιον.
ι Ότε δέ βραδύτερον μδς ήρώτα ;

Αί, πώς πηγαίνει τό ώραΤον περιοδικόν 
□ας ;

Και τώ άπηντώμεν :
— Λαμπρά, πολύ ωραία, αρέσει είς όλους 

καί οι συνδρομηταίαύξάνονται.
— Βλέπετε, μάς άπεκρίνετο, δέν σας τό 

έλεγον; τό ειχον προίδει. Ή καλή ημέρα 
άπό τό πρωί φαίνεται και έν ταύτώ έτριβε 
τάς χείρας του μειδιών, εύχαριστημένος, ωσεί 
νά έπρόκειτο περί ιδίας έργαοίας του.

Καί έξηκολούθει πάντοτε έπιοκεπτόμενος 
ημάς, παροτρύνων, ουμβουλεύων καί συζητών 
ίδίφ περί φιλολογίας πάντοτε.

Ήδη δέ μετά δεκαετίαν, βτε τό περιοδικόν 
ι μας ή «Φύδις» είσήλθεν είς νέον στάδιον 
προόδου καί βελτίώσεως καί κατέστη μοναδι
κόν έν Έλλάδι, έφάμιλλον δέ των εύρωπαϊκών, 
διότι καί χάρτην καί είκόνας καί ύλην καί 
ποικιλίαν περιέχει καλλίστας, ώς πάντες οί 
πολυάριθμοι' και πολυετείς ουνδρομηταί καί 
άναγνώσται μας όμολογοΰοι, δέν δυνάμεθα νά 
μή άναμνησθώμεν τών πολυτίμων συμβουλών 
καί ενθαρρύνσεων τού άοιδίμου, έκ τών πρώ
των φίλων καί συνεργατών μας καί ν’ άπο- 
τίσωμεν έλάχιστον φόρον ευγνωμοσύνης πρός 
τόν σοφόν έκεϊνον ανδρα4 διά τής δημοσιεύ
σεων ένταύΘαλ7τί^<<(^(^^β^ι'^ς-;ί^8^ίίύ ώ 
έσεται έγκεχαραγμένη έν τη καρδία μάς.

Οί άοίδιμοι Άλ. Ραγκαβήΐ καί Όθων 
Όρνσταϊν, αρχίατρος τοΰ Ελληνικού στρα
τού, δεινός καί ούτσς επίσης έπιστήμων, 
λογογράφος καί φιλολόγος, μέλος πολλών ευ
ρωπαϊκών εταιρειών, κτλ. υπήρξαν οΐ πρώτοι 
ένθερμοι καί ειλικρινείς φίλοι, συνεργάται καί 
ΰποστηρικταί τής «Φύσεως» πρός ούς όμο- 
λογουμένως ηθικώς όφείλομεν πολλά καί διά 
τούτο έν τή περιστάσει ταύτη τής προόδου 
καί ανακαινίσεων τού περιοδικού μας, όφεί
λομεν έκ σεβαστού καθήκοντος πρός αύτούς 
ν’άναμνηοθώμεν τών πολυτίμων εκδουλεύσεων 
των καί ν’ άναψέρωμεν σχετικόν τι περί 
αύτών ωδε· άλλ β,τι καί αν είπωμεν εσεται 
έλάχιστον άπέναντι τών πολλών αρετών των.

Ό "Οθων Όρνσταϊν, φιλόσοφος όσον καί 
επιστήμων, ένδιαφέρετο σπουδαίος επίσης 
περί τών έν τή. «Φύσει» δημοσιευομένων έπι- 
στημονίκών καί φιλοσοφικών ζητημάτων καί 
πλειστάκις έγραφε καί πολλάκις συνεζητοΰμεν 
περί πολλών αντικειμένων, καί ενίοτε έφιλονι- 
κοΰμεν, αλλά πάντοτε χάριν τού κύρους τής 
άληθειας καί ού/ί προοωπικώς. Είς τό ζήτημα 
δέ τής αθανασίας τού ανθρώπου, ένθα ή πε- 
ποίθησίς του πρός τό στερεότυπον’ρήμα του, 
«ή διαφορά τής ζωής άπό τού θανάτου, είναι , 
οΐα τού νεκρού άπό τοΰ ζώντος» «πείχομεν 
πολύ είς τάς ιδέας μας καί έοτενοχωρεϊτο, 
ούχί διότι έπέμενεν είς τάς ίδικάς του, άλλά <Υ.

Λ
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0©ΩΝ ΟΡΝΣΤΑΊ’Ν
τα έπιχειρήματα

1 επιστημονικήν άλήθέιάν. ; 1 ·λΙ' ί -ΐίί·

(1) Ταΰτα πάντα έκτίθησιν έν έκτάσει δ κ. Σάθας 
έν τφ Β' τόμφ τής Μεσαιωνικής αύτοδ βιβλίοβήκης. 
Άλλά περίεργος σύμπτωσις πάλιν ή Αγγλία κάτοχος 
γίνεται τής Κύπρου σήμερον μετά πάροοον τοσούτων 
αιώνων. Έν τοιαύτη περιπτώσει τί νά είπη κανείς; 
καί πώς νά έξηγήβη τά ανθρώπινα πράγματα έν τΰ 
χόσμφ τούτω ;

1 ηάαν άμψότεροι γέρο

Η ΦΥΣΙ2

διότι 
ουοαν επιστημονικήν αλήθειαν.
' Καί ήςίαν αργότεροι γέροντες μέ αισθήματα 
ειλικρινή καί αγνά και καρδίαν νεάέουσαν· 
πολλάκισ δέ έγεραίροντο διά τήν μακροζωίαν 
των, άποδίδοντες αύτήν εις έπιμεμελημένην 
δίαιταν, άλλά δυστυχώς και βμφότεροι παρά 
τάς προοπαδειας των δέν ήδυνήθησαν νά ζή- 
οωσι περισσότερον διότι ωψειλον νά τελευτή- 
σωσιν, όπως τελευτωοιν όλα έν τύ κόσμω 
τούτω.

Καί ήδη μδς άπέμεινεν ή γλυκύτατη άνά· 
μνηοις άμψοτέρων.

Φ Π./TO fflffli ΤΟΪ ΠΑΝΑΠΟΪ ΤΑΦΟΙ
* Υηο βρηόκενττκην καί - Πο· 

λττεκΗν Sno^rtv.

^χυέκαθεν τό ζήτημα τού Παναγίου Τάφου 
συνταράσσει.τον Χριστιανικόν κόσμον σύμπαντα, 
δστις έχει βεβαίως το ένδιαφέρον περί αυτού είς 
ύπατον βαθμόν ανεπτυγμένου’ ώς γνωστόν, παντί 
εΐδήμονι τής Ιστορίας, αί επτά μιγάλαι Σταυ-

! 
ροφόρίαι των Ευρωπαϊκών λαών, ενεκ’ 

- αυτού έγένοντο, άρξάμεναι άπο της ΙΛ’. 
έκατονταετηρίοος μ. X. έπί Αύτοκρά- 
τορος της Κ)πόλέως ’Αλεξίου τού Κο- 
μνηνοΰ καί καθεξής· άλλ’ άπασαι άπέ- 
τυχόν, του σκοπού αυτών, τού κυρίου 
σκοπού, τής άπελευθερώσεως τών 'Αγίων 
τόπων άπό τάς χεΐρας τών Μωαμεθανών, 
κατόχων ηδη άπάσης τής Συρίας, Κιλι
κίας, Φρυγίας, και τών άλλων χωρών 
τής Μ. ’Ασίας.

Άπίτυχον δ’ αί Σταυροφορίαι, διότι 
ένηργούντο έπί διττώσκοπφ, ούχί καθα- 
ρώς θρησκευτική, άλλά καί πολιτικφ 
τρισμεγίστφ, υπό τών κατά καιρούς διευ- 

ν θυνόντων αύτάς Ηγεμόνων και Βασι
λέων τής Δύσεως, οϊτινες έν φ έπεδίω- 
κον άφ’ ενός τήν άπελευθέρωσιν τού 'Α
γίου Τάφου, άφ ’ ετέρου προσεπάθουν νά 
κατακτήσωσι τάς διαφόρους χώρας τής 
’Ανατολής. Καί ουτω κατίστρεψαν τήν 
Βυζαντινήν Αυτοκρατορίαν, έγκαταστα- 
θίντες έν αυτή έπ’ολίγον χρόνον, ωσαύ
τως καί είς τά Ιεροσύλημα ε’στησαι 
θρόνον έφήμερον* διότι δ τρομερός Σα- 
λαόϊνος έπελθών έξ Αίγυπτου, έσάρωσι 
τά πάντα κτλ. κτλ. ό δέ Λεοντόκαρδος 
επικαλούμενος 'Ριχάρδος τής ’Αγγλίας 

κατέλαβε τήν Κύπρον, ήν καί έπώλησεν υστε- 
Βενετία έφάνη ή πρακτικωτίρα, 

ώς κατάσχοΰσα πολλά παράλια 'Ελληνικών 
χωρών καί νήσους, οιον Κρήτην, Εύβοιαν, 
Πελοπόννησον, Ίονίους νήσους, παραλίους χώ
ρας τής ’Ηπείρου καί ’Αλβανίας 
ταΰτα ή Πρόνοια ούκ ηύλόγησε, διότι καθα
ρόν θρησκευτικόν χαρακτήρα ούκ 
λον δέ Πολιτικόν ή δέ Πρόνοια τά 
στατεύει, καί ού τά υλικά, 
άεί συνοδευόμενα. Δι’δ καί ό Τούρκος εύημέρησι 
καί τά πάντα κατέσχε καί αυτήν την Κ)πο· 
λεν ακόμη. Οί δ’ Ευρωπαίοι ήρξαντο τρέμοντε; 
περί τής εαυτών τύχης καί’ΰΙΕδρξεως, καθ’όσον 
εκείνος έφθασε μέχρις αυτών τών προθύρων τής 
Βιέννης, ένθα καί τζαμιού 'Οθωμανικόν ίδρύσατο 
πρδς αίώνϊον αίσχος τού Χριστιανισμού.

Άλλ’ ένταΰθα γεννάται.τό θρησκευτικόν ζή
τημα τόδε. Ή Θεία Πρόνοια ηύνόησε τότε τόν 
’Ισλαμισμόν καί ούτως έπέτρεψε τήν έξάπλω- 

σΐν αυτού απανταχού ’Ασίας, ’Αφρικής καί 
Ευρώπης;

κλπ. Άλλά

«χον, μΛλ- 
’Ηθικά προ- 

τά μετ’ αδικία;

Ή άπάντησις είς τό, έρώτημα τούτο άπλου- 
στάτη καί εύκολωτάτη διά τούς επαιοντας.

Ή Θεία Πρόνοια ούδέποτεεύνοεΐκατακτητάς, 
αλλ ’ ουδέποτε καί προσχήματι ευσεβείς προστα
τεύει, αποσύρει άπ’αύτών τήν προστασίαν της, 
ίγκαταλείπουσα αυτούς ε’ις τόν άδόκιμον αυτών 
νουν πρός τιμωρίαν καί σωφροσύνην καί τό απο
τέλεσμα ίσταιήέπιτυχίατών κατακτητών, δπε.ρ 
καί έγένετο και έξακολουθεΐ γινόμενον μέχρι σή
μερον, εως αν έπέλθη ή δέουσα σωφροσύνη, ήτις 
σώζει άτομα, οικογένειας, κοινωνίας καί έθνη. 
Τουναντίον δέ ή έλλειψις αυτών φέρει τά άντί- 
θετα αποτελέσματα, ώς πάς νουνεχής δύναται 
νά παρατηρήστ, τούτο εις π«σαν περίστασή καί 
έπισυμβαίνουσαν περίπτωσιν.

Διότι ή Θεία Πρόνοια ήρε τήν προστασίαν 
αυτής έκτου άναζίως καλούμενου χριστιανισμού, 
είτ’έντή Δύσει είτ'έν τή ’Ανατολή· διά τούτο 
ίθριάμβευσεν δ Μωαμεθανισμός είς τοιουτον τρό
πον, ώστε δ μέγας αυτού Καλίφης, δ Σουλτάνος 
νά καλήται «gran—Siniore» Μέγας Κύριος 
τών τριών ’Ηπείρων, Ασίας, Ευρώπης, καί 
’Αφρικής· ούδείς δέ τών Ευρωπαίων καί αυτών 

τών πρέσβεων έτόλμα νά παρουσιασθή είς τδν 
διάδοχον τοϋ Προφήτου, χωρίς νά άσπάσθή τήν 
«μάνικάν» τοΰ χιτώνος αυτού κτλ.

’Εν τή τοιαύτ,η ζοφώοει καταστάσει τό ζή
τημα τών Αγίων Τόπων διετέλει ύπνώττον ύπό 
τάς άγκάλας τών Πατριαρχών ‘Ιεροσολύμων, 
οΐτινες ευτυχώς έφρόντισαν καί έλαβον εις «χά- 
τια» Σουλτανικά τά προνόμια αυτών επί τοΰ 
'Αγίου Τάφου, ύπό τοΰ «ατακτητοΰ Όμάρ καί 
έφεξής, Σαλαδίνου και έφεξής μέχρι τών σημε
ρινών Σουλτάτων, έν φιρμανίοις άνανεουμένοις 
κατά καιρούς, δι’ ών παραχωρεΐται άδιαφιλο- 
νεικήτως τοις Έλλησι Πατριάρχαις τών 'Ιερο
σολύμων τό πρωτείου και ή κυριαρχία τών 
Άγιων Τόπων μέχρι σήμερον. Χ

Άλλά μετά τήν άνάστασιν τής 'Ελλάδος 
ήλλαξαν τά πράγματα καί ού μόνον ή ζηλοτυ
πία τής Δύσεως ηύξησε καί ίδίφ ιού Πάππα 
Ρώμης, άλλά τό περίεργον καί αυτής τής όμο- 
δόζου Έωσσίας έκίνησε τό ενδιαφέρον καί ούχί έν 
σμικρφ βαθμφ, ώστε τφ 1854 έκίνησε πόλεμον 
κατά τής Τουρκίας, εύνοούσης τότε, τά κατά τών 
Αγίων Τόπων κινήματα τοΰ Παππικοΰ Κλήρου 

ύπό τήν αιγίδα τοϋ Ναπολέοντος Γ’. αύτο- 
κράτορος τότε τών Γάλλων δ πόλεμος εκείνος 
έτάπείνωσε τήν ‘Ρωσσίαν, διά τής συμμαχίας 
’Αγγλίας, Γαλλίας, και Τουρκίας, καί Σαρδη
νίας φανερά, μυστικά δέ καί τής Αυστρίας καί συμ- 
πάσης τής Ευρώπης κατά τής ’Ρωσσίας. Καί ού
τως άπέτυχε καί τούτο τό σχεδίου, διότι ούκ ηύ- 
νόησεν αυτό ή θεία Πρόνοια διά τήυ έπιδίωξιν 
πολιτικών σκοπών καί ούχί καθαρώς θρησκευ
τικών.

Αλλ ή Ρωσσική Διπλωματία έστιν ακα

τάβλητος, διότι έμμένει είς τά άρχήθεν συλ- 
ληφθέντα καί διατυπωθέντα σχεδιαγράμματα, 
είς ού τήν πραγματοποίησή περιμένει τήν εύ
θετον ώραν νά προβή άρμοοίως καί συνετώς, μή 
φειδομένη ούδενός μέσου, είτε ηθικού είτε ύλικαΰ 
καί έν πάση θυσίφ προάγεται εις τά εμπρός;, 
έστω καί κατά εν βήμα, δ δε χρόνος συμπληρβι 
τά λοιπά ουσιώδη.

Άλλ’ έπί τέλους προς άρμοδιωτέραν έπιτυ- 
χίαν τών καταστρεπτικών διά τό Ελληνικόν γέ
νος σχεδίων αυτής, ή 'Ρωσσία έσχημάτισε τήν λε- 
γομένην «Παλαιστίνειον ’Εταιρείαν», ής σκοπός 
ή διάσωσις τού Πατριαρχικού θρόνου τών 'Ιερο
σολύμων καί ό έκσλάυϊσμός πάντων τών ιερών 
καθιδρυμάτων καί πρός εύκολωτέραν επιτυχίαν 
τών .σκάπών τούτων, τά έν 'Ρωσσία κτήματα 
τού Παναγίου . Τάφου δημεύονται ύπό τής 
"Ρωσσικής Κυβερνήσεως, όπως άφαιρεθώσι τά 
μέσα τής συντηρήσεως του θρόνου Ιεροσολύ
μων καί τών λοιπών Καταστημάτων τής Άγια- 
ταφικής ’Αδελφότητος καί ουτω πέση καί 
προσκυνήση τφ Σκυθικφ Βάαλ ή γεραρά Σιω- 
νιτις Εκκλησία, δπως δι’ άλλης μεθόδου,«τής 
Εθνολογικής» άφήρεσεν έκ τών 'Ελλήνων
τόν θρόνον τής ’Αντιόχειας, συντιλέσασα είς τήν 
δήθεν έκλογήν ’Αραβοφώνου Πατριάρχού Άντιο- 
χ4’ς· ' : , θ' ' ν' V

Άλλά μήπως άφίύει ήσυχου τό Οικουμενικόν 
Πατριαρχείου ή τό άγιου Όρο,ς; τά πάντα μη- 
χανΛται κατ’ αυτών. Καί έν μέν τή Κ)πόλ«ι 
συνέστησεν ’Εξαρχίαν Βουλγαρικήν, πρός αντι
περισπασμόν .τοΰ Οικουμενικού Πατριαρχείου, καί 
συνδρομήν ου τήν τυχουσαν παρέχει πρός διορισ
μόν βουλγάρων επισκόπων, έν τε βουλγαρία καί 
Μακεδονία* έν δέ τφ Άγίφ ‘Όρει, μετά τήν δη- 
μευσιν τών κτημάτων αύτού έν ‘Ρωσοίφ, προ
βαίνει εΐς άγοράς σκητών καί Μονών, δπως μίοσν 
ημέραν 'Ρωσσικόν άποδείξη τό άγιον Όρος.Καί 
ταΰτα πάντα έπί τφ πολιΤικφ σκοπφ τοΰ άπο- 
κλεΐσαι τήν Ελλάδα παντός δικαιώματος άπαι- 
τήσεως έπί τών 'Ελληνικών εκείνων χωρών.Δέν 
έχει τούτο ,ούδιμίαν άμφιβολίαν ή συζήτησιν.

Άλλά τό ζήτημα εένε : θέλει επιτύχει ή ου ; 
Ε’ις τό μέγα τούτο ζήτημα, δπερ καλείται συ
νήθως Ανατολικόν Ζήτημα, καί κατά τούς 
Εύρωπαίους «Le question d’ Ori e n t», 
πολύ δυσχερής φαίνεται ή έπιχείρησις τής περί 
αύτό ασχολίας, ώστε διά τό δύσκολου κατήντησε 
παροιμιώδες τό λέγειν έπί παντός ακανθώδους 
ζητήματος, τό δημώδες λόγιου «κ α τήντησεν 
Ανατολικόν Ζήτημα καί τουτοκτλ. 
Καί όντως άκάνθας καί τριβέλους ίμπεριλαμ- 
βάνει ή εύρεΐα .·περιφέρεια τοΰ υψηλού τούτου 
θεωρήματος, έφ * φ άπό πολλού χρόνου εργα- 
ζομένη ή Διπλωματία,πολλά διαγράμματα έσχε- 
δίασε, τείνοντα πρδς άρμοδιωτέραν έπίλυσιν αύτοώ 
καί άπλοποίησιν...τών,πολυπλόκων εξισώσεων, έφ>’

>
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Λς ίπάγεται ή ύψηλί) »υφυίά τών μ«γάΧών πολίτι
κων άνδρων τής Ευρώπης, άνίχαθίν δρους πρός 
τοΰτο καταλλήλους, δπως αυτοί σκέπτονται, 
άλλ ’ έν τή έξιλίξιι τών πραγμάτων άλλαχοϋ 
άγοντας, καί δή πέριπλίκοντας, τδ αληθές ΰπιΐν, 
τούς στήμονας τής διατυπώσίως, χχθ’οΟς δέον 
νά διουχολυνβή ή λΰσις τοΰ μίγάλου προβλή
ματος τούτου, οπερ αν τις μυθώδη Γόρδιον δεσ
μόν άποκαλίση, ού σφάλλεται*  προσδοκία γάρ 
έμφανίσιως μεγάλουν άνδρός, ώς τοΰ Μεγάλου 
’Αλεξάνδρου πάρεστι νϋν τφ πνεύματι, τοΰ έπι-

(*) Άχέσπασμα έχ της ανίχδέτον «ιστορία; της Τυπογρα- 
yΙα;» συγγράμματος τοΰ έν Σνρφ χ. Άνδρ. Κ. Χονμη.

ινάρού, καταλήνοντος είο «.κεςανυρσυ ,αρεστι νυν τφ πν,υματι. του επι- *ύτο0 »Ε ήκος ,.
χειρουντος^την λυσιν ταυτην. Αλγεβρ,καί κατα- μεΤρον κατά τήν κυλινδρικήν αύτού πέριφύρε 

μ. καΓύδ. Είναι φυσικώο παμμέγεθεο, άλλ’ 
ραιτήτως άναγκαΐον ουτωο, ώστε τοιοΰτος σκελετός 
έΕ άλουμινείου μετάλλου νά δύναται νά συγκρα- 
τήται έν τφ άέρι μετά τών δύο αύτοϋ πελωρίων 
διαμερισμάτων, δτινα περιέχουσιν έκαστον άπδ ένα 
κινητήρα συστήματος Dalmier, ιό Ιππων δυνάμεως 
μετά πάντων τών μηχανημάτων αύ’ών καί έΕαρτη- 
μάτων, τού άναλόγου έρματος καί τών άποτελούν- 
των τδ πλήρωμα πέντε προσώπων.

Τδ παμμέγεθες τούτο σκάφος, συνιστάμενον έκ 
πέντε συμπλεγμάτων δμοίων πρδς σιδηράν γέ
φυραν, διαιρείται έσωτερικώς είς δεκαεπτά μέρη, 
ων.έκαστον έχει δκτώ μέτρα μήκος, έκτδς τών δύο 
άκρων^ άτινα έχουσι μόνον τέσσαρα. Έν έκάστω 
δέ τοιοΰτω διαμερίσματι ή δωματίφ τετραγώνω, ού
τως είπεΐν, ύπάρχει άνά έν άερόστατον έκ'μεταέίνου 
ύφάσματος κεκάλυμμένου άπδ στερεός ουσίας, δπως 
προφυλλάσηται έκ τής πρδς τάς πλευράς τοΰ μεταλ
λικού διαμερίσματος έν ω εύρίσκεται έγκεκλεισμένον 
προστριβής του. Τδ δλον δέ μηχάνημα δμοίως 

, περιβάλλεται έΕ ύφάσματος μεταΕίνου, «χωρισμένου 
’^^^»®^^ί^^5.-?-γέύ·ικοΰ συμπλέγματος έκ παμμε- 

' γε«υ4·?’μετά^λϊκου δικτύου καί καλύπτεται έΕωτε- 
ρικώς έκ στρώματος άδιαβρόχου ούσίας.

Είς τά άκρα τοΰ όγκου τούτου ύπάρχουσι δύο 
πηδάλια, πλέον τού μέτρου μήκους.

Δύο μέτρα κάτωθι τού σώματος τοΰ άεροδρόμονος 
τούτου, αίωρεΤται συγκρατουμένη διά μέσου σιδη
ρών δοκών στοά τις, δμοίως κατεσκευασμένη έΕ 
άλλουμινίου, έχουσα μήκος 92 μέτρων καί φέρουσα 
δύο σκάφη έκ τού αύτού μετάλλου, προωρισμένα νά 
φέρωσιν έκτδς τού πληρώματος καί άπδ ένα κι
νητήρα συστήματος DiamlerKal go λίτρας βενζίνης. 

Το βάρος τών δύο τούτων κινητήρων είναι 65ο 
κοιλών καί καίουσι έκαστος 6 κοιλά βενζίνης καθ’ 
ώραν. Τδ δέ έρμα τοΰ άεροδρόμονος συνισταται 
έΕ ύδατος,δπερ χρησιμεύει καί διά τήν άποψύχραν 
σιν τών κινητήρων

Τδ βάρος τού δλου μηχανήματος, συμπεριλαμβα
νομένου καί τού πληρώματος, υπολογίζεται είς 
ιο,οοο κοιλά Ή δέ άνυψωτική αύτού δύναμις είς 
Κ,όοοκαΙ έπομένως δύναται νά άφαιρεθή ή διαφορά. 

Ή ύπολογισθεΐσα ταχύτης του είναι 8 μ. καί ij 
κατά δευτερόλεπτου, ήτοι 288 χιλ κατά δέκα ώρας 
δύναμις, ίση πρδς τήν χωριτηκότητα τών άποθη- 
κών τής βενζίνης έκαστου κινητήρος.

Έάν άφαιρεθή μέρος τού ύοατος, τού χρησι- 
μεύοντος ώς έρμα καί τεθή άντ’ αύτού βενζίνη, 
ή ταχύτης τής πορείας σημαντικώς αύΕάνει. Έλήφ- 
θησαν πάντα τά άπαιτούμενα μέτρα διά τήν πλήρη 
έπιτυχίαν καί έλπί’εται έντελής ίκανοποίησις τών 
πολυετών κόπων του διασήμου αύτού 'Εφευρέτου. 

Τ.δ μέρος τής άνυψώσεώς του δέν ώρίσθη είσέτι 
Επακριβώς-, έν τούτοις ’νομίζεται, δτι θά προτιμηθή 
τδ Friedrichshafen. Φ· Π·

στρώσεις δρων ενταύθα ού χωροΰσιν ήδη.
Κατ’ έμέ κριτήν, ή έπίλυσις έπί τό άπλού- 

στιρον έμψιλοχωροϋσα, έπιφαίνεται διττή: ’Εκ
κλησιαστική καί Πολιτική. Καί ή μεν Πολιτική 
εΰκολύνεται διά τής πολετιχής Ισχύος*  δ νικήσας 
διατυποι τήν κατάστασιν, οϊχν έν τη διανοίφ 
αύτού διαπλάττει καί επιβάλλει διά τοΰ δόρατος 
άλλ’ή' ’Εκκλησιαστική, έπιβολήν διά τοΰ δόρατος 
ού δέχεται· ηθική γάρ χαί Ιδεώδης*  πάν δέ ηθι
κόν καί ιδεώδες ύλιχοις δροις όύχ’ υποβάλλεται 
φύσει*  χαί Ιδού τό 'δυσχερές πρόβλημα, δπερ ού 
μόνη τή Ρωσσίφ δέδοται πρός λύσιν ύπό τής 
Προνοίας, αλλά πάσι τοΐς χριστεανιχοϊς έθνεσιν 
Ευρώπης καί ’Αμερικής, καθόσον ή 'Ορθοδοξία, 
ύπό την εύρυτάτην αυτής έννοιαν, κοινόν κτήμα 
πάσι τοΐς ορθοφρονοϋσι χριστιανικοΐς, ού μόνον 
δέ τοις ‘Ρώσσοις και ΈλλησρΓ δ , Μ;Πχνάγιος 
Τάφος ^' ^·
καν ·άν;'.;κάάάβάί^. προόπαθέέας ή Πάλαιστί 
νιειος Εταιρεία*  κοινόν γάρ έστί κτήμα πάντων 
πών είς Χριστόν πιστευόντων, ι’στω ούτοι 'Ρώσ- 
βοι άν ώσιν ή Έλληνες, ή Σύροι ή Κόπται ή 
Ευρωπαίοι ή ’Αμερικανοί*  δ δέ σταυρός τοΰ 
Γολγοθά εσται ή σημαία, ύο’ ήν ταχθήσονται 

' τά ίθνη τής Γής σύμπαντα δτ,αν ή φωνή άκουσθή 
«Γβνήσεται μία ποίμνη είς ποιμήνβ. 
Ή προσδοχωμενη αένωσις τών Εκκλη
σιών ή άληθίις.» χ«Ι οΰχι ή διατυπωμένη 
ϋπό τε τής Δυτικής και ’Ανατολικής Εκκλη
σίας κατά σχέδια, παρελθόντων αιώνων και έπο-, 
χών παναθλίων διαδηλοϊ συνωδά ταΐς νεωτέραις 
άρχαϊ; τοΰ πολιτισμού καί τής επιστήμης, ε’κπτω- 
σιν Πάππα, οικουμενικού Πατριάρχου καί λοιπών, 
Σύγκλησιν Οικουμενικής ίερδς Συνόδου έν Ίε- 
ρουσαλύμοις, διοικούσης τήν Οικουμένην σύμπα- 
σαν ’Ανατολής καί Δύσεως χαί έχούσης τήν 
αιωνίαν έδραν έν αυτή τή, Άγίφ πόλει, διεβνεϊ 
άνακηρυσσομένη χαί έλευθέρα πόλει. Ή νϋν πο
ρεία τής άνθρωπότητος έν γίνει ταϋτα. ύπισ— 
χνεΐται.

Έγραφον ΐν Πειραιι" 5 ’Ιουνίου 1900.
ΆΟαν. Πετρίδης, (Ήπειρώτης)

Σχολάρχης Πιφαιως. ’

ί^πεύδομεν νά μεταδώσωμεν ένδιαφερούσας τινάς 
σημειώσεις περί τού νέου άεροπόρου μηχανήματος 
τοΰ κόμητοί Von Zeppelin πρώην στρατηγού τού Ιπ
πικού'καί διασήμου αεροναύτου, δστις μετά τριά
κοντα έτών σπουδάς καί ποικίλας έψαρμογάς κατώρ- 
θωσε νά τελειοποιήσω αύτδ καί ήδη πρόκειται προ
σεχώς νά δοκιμασθή καί έπισήμως.

Τδ άεροπί’ρ'ον τούτο σκάφος έχει σχήμα πελω
ρίου σιγάρού, κά'ταλήγοντος είς κώνον κατά τά δύο 

”” ~ .28 μέτρων καί διά-
•ρικήν αύτού περιφέρειαν ιι 

μ. καΓύδ. Είναι φυσικώς παμμέγεθες, άλλ’ άπα-

ΒΙΒΛΙΑΚΑ (*)

$1 τυπογραφία είναι, ως φαίνεται αρχαιό
τερα τοΰ Γούτεμβεργ, διότι πολύ προ αύτοϋ 
έτυπώθη διά κινητών χαρακτήρ'ων βιβλιάριου 
σπανιύτατον, εύρισκόμενον είς τινας βιβλιο- 
θήκας και ονομαζόμενου «Speculus humanae 
salvationes», ό δε συγγραφεύς τής Ιστορίας 
τής τυπογραφίας Bernard γράφει, ότι τούτο 
τυπωθέν είς ’Ολλανδίαν είναι αρχαιότερου τής 
Γραφής, τυπωθείσης τώ 1467, το® Catho- 
Icium τώ ι^6ο καί τών άλλων Γουτεμβερ- 
γείων εκδόσεων.

Έξ άλλων οί ’Ιταλοί ύποοτηρίζουσιν, δτι 
πολύ πριν ή τυπογραφία είχεν άνακαλυφθή 
ύπδ τοΰ Castaldi καί Filtra, σπουδαιότατη 
δε περί τυπογραφίας πραγματεία, τυπωθεΐσα 
κατά τάς άρχάς του παρόντος αίώνος είς 
Λονδϊνον, λέγει, ότιτά πρώτα βιβλία έτυπώ- 
θησαν διά κινητών ξύλινων χαρακτήρων τώ 
Ιφ20·

Τά παλαιότυπα, ήτοι τά πρός τοΰ ιόοο 
τυπωθέντα βιβλία ονομάζονται incunabile 
(Γαλλιστί incunables) διά Λατινικής λέίεως, 
οημαΐνούοης τήν κοιτίδα, είς τά όποια οί φι- 
λόβιβλοι άποδίδουσι μεγάλην αξίαν. Μεταξύ 

; τούτων είναι καί δέκα έξ ’Ελληνικά, ων τά 
πλεΐστα άρχαΤοι συγγραφείς μετά Λατινικών 
σημειώσεων, πολλά τών οποίων άναφέρονται 
ύπό τών βιβλιογράφων έξ ακοής μόνον καί 

■ παραδόσεως.
Πρώτον Ελληνικόν βιβλίου έτυπώθη ή 

γραμματική τού Κωνσταντίνου Λασκάρεως 
τώ 147® παρά Δημητρίου Δαμιλδ τού Κρη- 
τός έν Μεδιολάυω καί τής όποιας αντίτυπου 
έπωλήθητώ 18θο είς Παριαίους φράγκα 1.200.

Μετ’ αύτήν έτυπωθηοαν τώ ι^81 τό Ψαλ- 
τήριου ύπό τού Ιταλόν Ίωάννου τοΰ Πλα- 
κεντιου καί τά ’Ερωτήματα τοΰ Χρυαολωρά, 
τώ i486, ή βατραχομυομαχία του 'Ομήρου 
υπό Λαονίκου τοΰ Κρητός καί τώ ι φ8ο τδ 
Ψαλτηρίου Γεωργίου ’Αλεξάνδρου τοΰ Κρη
τός.

Έκ τών έν τή Έλευθέρφ Έλλάδι, έκτδς 
τής Έπτανήσου, αρχαιότατου τυπογραφικόν 
έργου είναι τά δύο ή τρία φύλλα τής έν Καλά- 
μαις ύπδ τού Φαρμακίδου έκδοθείσης έφημερί- 
δος «’Ελληνική Σάλπιγξ», υπάρχοντα έν τή 
βιβλιοθήκη τής Βουλής. 'Αλλά περί εφημερί
δων άλλοτε έν έκτάοει.

Βιβλία δέ πρώτον είναι τδ «Προσωρινόν 
πολίτευμα τής Ελλάδος έν Κορίνσω αωκβ' 
Α’. έτος τής ανεξαρτησίας έν τώ έθνικώ 

τυπογραφείο είς οχήμα δωδέκατον έκ 07 οε- 
λίδων, σπανιύτατον, εύρισκόμενον άλλοτε είς 
τήν βιβλιοθήκην τοΰ συμπολίτου μου Κων
σταντίνου Πλατή πληρεξουσίου, βόυλευτοΰ 
καί ύπόυργοΰ, ώς καί την τοΰ μακαρίτου Στα- 
ματίου Δ. Κρίνου. .Τό βιβλιάριου τοΰτο έτ υ- 
πωθη είς τό ύπδ τοΰ Νέγ^η έκ Γαλλίας κ:ο- 
υισθέν τυπογραφείου, έν ω είργάοθησαν οί 
Τόμπρας, Ίω. Φιλήμων, Ή. Νικολοιδης καί 
λοιποί, τδ όποιον κατά τήν έπιδρομήν τοΰ 
Δράμαλη κατεοτράφη.

Περί δέ τών βιβλίων άτινα πρώτα έτυπώθη- 
σαν έν τή ιδιαιτέρα poy πατρίδι Σύρω έν ?| 
έπί τοΰ άγώνος έτι συνέστησαν τυπογραφεία, 
δ μέν μακαρίτης Βρετδς ένόμιζεν βτι ή τώ 
ι83ι δημοσιευθεΐσα «’Αριθμητική Παπαοτα- 
μάτη Χσρτουλόρη» είναι τδ πρώτον βιβλίου 
έν Ζύρω τυπωθέν, έγώ δέ τώ ι885 έρω-, 
τηθείς έγραψα έν τή φίλη «Έοτίφ» ως, 
πρώτα τα εξής «Διδασκαλία περί τοΰ δρισμοΰ 
τοΰ άνθρώπου καί τών σπουδαίων μεταφρα- 
σθεΤσα έκ τοΰ Γερμανικού ύπδ Δρόσου Μαν- 
σόλα καί άφιερωθιίσα τώ άειμνήστω Άοτιγγι 
τώ Βρετανφ εν Έρμουπόλει 1829 ΐ20ν 
οελ- 8ο καί ή Φαίδρα, τραγωδία ύπδ Ρακίνα, 
μεταφρασθεΐσα έκ τοΰ Γαλλικοΰ ύπδ (Δ. Μου- 
ρούζη) έν· Σύρώ ιδία», ·

’Αλλ’ ήδη μετά πάροδον πολλών έτΰν.. 
περιήλθεν είς χεϊράς μ.ου τδ πρώτον πράγ
ματι έν Σύρω τυπωθέν βιβλίον, άποτελοΰν 
μέρος τής άπδ είκοσι ετών καταρτιζοιιένης 
συλλογής τών έν Σύρω τυπωθέντωγ βιβλίων, 
άποτελουμένης έκ χιλίων διακοσίων καί πλέον 
τόμων καί φυλλαδίων.

Το είρημένον σχήματος δεκάτου έκτου έκ 
σελίδων εκατόν δγοοήκοντα περίπου, φέρει 
τόν εξής τίτλον «Μαγειρική μεταφρασθεΤάα 
έκ τοΰ Ίταλικοΰ έν Σύρω 1828» “Ανίκαί δέν 
άναφέρη τδ όνομα τοΰ τυπογραφείου, κατά 
τάς πληροφορίας μου όμως έτυπώθη έν τφ 
τοΰ Γαροφαλή καί- Σφοίνη, συστηθέντι μέν έν 
Σάμω τώ 1819, έκέΤθεν δέ δι ’ έλλειψιν έργα- 
οίας μετακομισθέντι έν Σύρω τώ 18.28, δπό- 
θεν πάλιν τώ ι83ι είς Σάμον, κάί τδόποΤον 
έκειτο ούχί παρά τάς φυλακάς, ως άλλοτε 
έγραψα, άλλ’ έν τινι τών έπί τής πλατείας 
ξύλινων παραπηγμάτων (παραγκών) κειμένω 
πρδ τής'νΰν νομαρχίας καί παρά τδν αν
δριάντα Μιαούλη. ’Αλλά, περί τυπογραφείων 
Συριανών, στοιχειοχυτηρίου κτλ. καί τοΰ έν 
Σύρω πρδ τοΰ ι8φθ κατασκευασθέντος πρδς 
δοκιμήν χάρτου άλλοτε.

Έν Έρμουπ&λίι τή 4 'Ιουνίου 1900ν
Λ.Κ.Χ.
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ΣΊΎΛΙΣ ΚΑΙ ΛΑΜΙΑ
(Συνέχεια και τέλος)

— Τί ωφελεί, μάς έλεγε, πολλοί σημαίνον
τος καί πρωθυπουργοί επισκέπτονται τά εργοστά
σιά μας, όλοι υπόσχονται δτι θά κάμουν τό μέρος 
των καί ούοείς τά ενθυμείται, δταν Ιλθη εις τά 
πράγματα.

‘Ο κ. Δ. Βόγλης μηχανικός τού εργοστασίου, 
είναι επίσης αξιόλογος νέος καί κάλλιστα με— 
μορφωμένος, φιλόμουσος, φίλεργος είς τό έπα
κρου καί πολύ φιλότιμος, δστις έπίσης συνέ
δραμε» είς τόν σκοπόν καί άπό πολλών ετών ερ
γάζεται ενταύθα. Είτα έπιβαντες άμάξης, τοΰ 
μόνου εύπρεπώς έπίκοινωνικού μετά τής Λαμίας 
τό γε νΰν εχον μέσου, μετέβημεν εκεί διά μέ
σου βουνών καί λόφων, μετά δίωρον άνωφερικήν 
καί αρκετά ρομαντικήν πορείαν, ιδίως πρός τό 
μέσον αυτής, δπου υπάρχει γοητευτική τις χλο
ερά αναπαυτική στάσις καί τοποθεσία διά τούς 
ίππους καί διά τους ανθρώπους καί κατελύβαμεν 
είς .τό ξενοδοχείο» τής Ευρώπης, τό καλείτερον 
έκ τών δύο υπαρχόντων τοιούτων εν Λαμίμ.

Τήν Λαμίαν πάντες γνωρίζομεν καί άλλοτε 
περιεγράψαμεν αύτήν. Είναι ώραία, ώς παλαιά 
πόλις, μέ κλίμα υγιεινόν καί τοποθεσίαν άρί- 
στην. Περιβάλλεται ΰπό καλλίστων φυσικών 
τοπείων καί μοναδικών άριστουργηματ^κώγ άπό-. 
ψεων, .έχει δέ-<δρίζονάά; μαγευτικόν άπό' τού' 
δυτικού μέρους,.'μέ θέαν γραφικωτάτην πρός τάς 
χθαμαλάς καταφύτους πεδιάδας της.

Προϊόντα παράγει ολίγα, άλλ ’ άνδρας επιστή
μονας καί μέ μόρφωσιν άρτίαν παράγει πολλούς, 
οΐτινες άν έζων είς αλλας πόλεις, μάλλον άνε- 
πτυγμένας καί άνθηροτέρας, θά διίπρεπον πολύ.

Μετά τοΰ καλλίστου δέ φίλου καί περιποιη- 
τίκω'τάτου κ. Γ. Άναγνωστοπούλου, εμπόρου, 
έγνωρ'ίσαμέν αυτήν καί τούς καλλίτερους κατοί
κους της, Ό κ. Άναγνωστόπουλος είναι μονα
δικός νά ΰποχρεώνη φίλους, άπηλλαγμένος δέ 
τών οικογενειακών υποχρεώσεων ,άφιεροΰται όλο- 
ψύχως είς τούς φίλους του. Μετ’ αυτού έπεσκέ- 
φθημεν τον άποτυχόντα δήμαρχον κ. Σκληβα- 
νΐώτην, δστις δεν είχε» έτι παραοώσει τήν θέσιν 
του είς ■ τον διάδοχόν του καί έπληροφορήθημεν 
δτι κατά τό διάστημα τής οκταετούς δημαρχίας 
του καί οδούς κατεσκεύασε καί τά νερά τής πό
λεως εξησφάλισε καί πολλά έργα συνετέλεσεν, 
άφίνων τόν δήμον είς πολύ άνθηράν κάτάστασιν. 
Μόνον δέ έν δάνειον συνομολόγησε καθ’ δλη» τήν 
διάρκειαν τής διαχέιρήσεώς του, έξοικονομήσας τά 
πάντα διά τών Υπαρχόντων μέσων. Ό κ. Σκλη- 
βανιώτης, ώς καί παρ ’ άλλων έπληροφορήθημεν, 
έδείχθη ικανός, δραστήριος, οικονόμος καί φιλο
πρόοδος.

1
— Καί περί τοΰ φωτισμού τής πόλεως, τί 

έκάματε ; κ. Σκληβάνιώτη, τον ήρωτήσαμεν.
— Εύρισκόμεθα έτι εις διαπραγματεύσεις καί 

εύχομαι ό διάδοχός μου νά.φέρη εις πέρας τό ζή- ' 
τημα τούτο. Είμεθα υπέρ τοΰ ηλεκτρικού φω
τισμού, διότι εχομεν εύχιρή τήν κινητήριο» ού- 
»αμι», αλλά καί αν δέν έπιτύχη αύτη, θά με- 
ταχειρισθώμεν ατμομηχανήν.

— Καί πού έχετε τήν δύναμιν αύτήν ; είναι 
μεγάλης έντάσεως ;

— ’Αρκετής, ώς άπεφάνθησαν οί άρμόδιοι, 
έχομε» κατάλληλον καταρράκτην είς δίωρο» εν
τεύθεν άπόστασιν.

—‘Καί ελπίζετε νά συνέχιση τά έργα σας, 
ό νέος δήμαρχος ;

.— Είναι νέος καί φιλότιμος και βεβαίως πρέ
πει νά έργασθή.

Είτα έπεσκέφθημεν τόν κ. Ήρ. Τσιάλην, άρι- 
στον κτηματίαν και δεινόν κοσμοπολίτην ώς έκ 
τών πολλών αυτού ^γνώσεων, ζωηρώτατον δέ έτι 
καί άκμαΐον, μολονότι ηλικιωμένου και διατη- 
ρούντα άριστον ανθοκομείου, δστις μολονότι κλι
νήρης διατελών, μάς έδέχθη καί είπομεν πολλά 
αστεία καί μή. Ή δέ εύγενεστάτη Κυρία του 
λίαν φιλοφρόνως μάς έπεριποιήθη μετά πολλής 
οίκειότητος.

Μετά ταΰτα μετέβημεν παρά τφ κ. Α. Σφή- 
κα συνδρομητή μας καί έκ τών αρίστων δικηγόρων 
τοΰ τόπου. Εΰρομεν δέ αύτόν άπησχολημένον 
έν τοΐς γραφείοις του μετά τών υπαλλήλων του 

'*^ί’·έν''.''μέσ·φ- σωρείας δικογραφιών καί μελανο
δοχείων.

— Λυπούμαι κ. Σφήκα, τφ λέγω, διότι 
σάς οιακόπτω άπο πολυάσχολου, ώς βλέπω,ερ
γασίαν.

— Άπ1 εναντίας, είναι ευχαρίστησές μας, 
μ:ί άπάντδρ, εύγενώς, δπου πρώτην φοράν σάς 
βλέπομε» εδώ.

—Ναί, αλλά οί δικηγόροι δέν θυσιάζουν τόσον 
ευκόλως τά ώρας των.

— Μή νομίσετε, δτι κερδίζουν τόσα πολλά 
εδώ, όπως είο Αθήνας. Εεύρετε, πόσοι δικηγόροι 
είμεθα εδώ;
— Το βλέπω, τεσσαράκοντα περίπου.

—- Ίσως και περισσότεροι. Γνωρίζετε τό επει
σόδιο» τού Βαλή διά τούς δικηγόρους; Νά σάς 
τό είπω.

Καί άφοΰ δ κ. Σφήκας μετά πολλής εύχα- 
ριστήσεως καί ζωηρότητες μας ριηγήθη εν νό
στιμου -έπεισόδιον τοΰ Βαλή, δστις ειπεν, δτι 
περισσότεροι δικηγόροι είναι έν Έλλάδι άπό 
πολίτας ή όπλίτας, τόν άπεχαιρετήσάμεν καί 
μετέβημεν πρός επίσκεψιν τοΰ κ. Στυλ. ’Ανα
στασίου φαρμακοποιού. Μάς ύπεδέχθη λίαν φιλο- 
φρόνως κάί είναε άριστος επιστήμων, φιλό· 
μουσος. καί φιλοπρόοδος καί άγαπφ πολύ τούς 
φίλους καί τάς καλάς συζητήσεις. Είς τό κάλ-

λιστον δέ φαρμακείο» του, συνέρχονται πολλοί έκ 
τώ» ιατρών τής πόλιωζ καί τών σημαινόντων, 
δπου διασκεδάζουσι τάς ώρας τής ανίας,άνταλλάσ- 
σοντες σκέψεις καί ιδέας καί συζητοΰντες τά νέα 
τής ήμέραξ. Έμείναμεν ολίγον, εύχαριστηθέντες 
ex τής γνωριμίας του καί είτα εϊδομεν τόν.κ., 
Π. Εηρόν.

Ό κ. Ξηρός είναι προσωπικότης τής πόλεως. 
Έκτος τού δτι είναι παλαιός κάτοικός της, 
είναε καί έκ τών προυχόντων τοΰ τόπου καί 
θησαυρός άκένωτος είς πρακτικές γνώσεις καί 
ιδιωτισμούς. 'Έχει ιδίαν εκφρασιν είς τήν 6μι· 
λίά» του καί άν δέν προσέξητε, δέν θά τόν έν- 
νοήσητε. Είναι δέ καί ευφυέστατος. Τόν ευρί
σκετε δέ πάντοτε είς τήν μικράν πλατείαν, ήτις 
βγάζει βουλευτάς καί δημάρχους, ώς λέγει, συ- 
ζητούντα άκαταπαύστως καί διαρκώς σχεδόν 
καπνίζοντα. 'Υπήρξε ζωέμπορος είς τήν δρά- 
σιν του καί ήδη ιίναα ολίγον τοκιστής καί πολύ· 
μαθουσάλειος Κροΐσος. Τόν Νοέμβριον μήνα, 
άποκαλεΐ χαμ ένο ν καί τόν Δεκέμβριον δολο
φόνον. “Εμεινα παρ’ αύτώ έπί ώραν και 
πλέον, συνδεαλεγόμενος έν τη πλατείφ καί πολύ 
ηύχαριστήθην έκ τής συναναστροφής του καί 
τών οιασκεδαστικών παλαιών ορθών ρητών του, 
αλλά δεν θέλει νά τά γράψη, διά νά μή τά μά
θουν άλλοι. Είτα ύμού μετέβημε» παρά τφ κ. 
Γ. Χονδροπούλφ, δστις διατηρεί ώραΐον μέγ* 
έμπορικόν κατάστημα έν τή ολίγφ. ά»ωτέρφ κεί
μενη μεγάλη πλατεία τής πόλεως, δπως μέ" 
βυστήση, άλλά μετ’ απορίας είδε», δτι έγνωρι- 
ζόμεθα μετά τού κ. Χονδροπούλου καί μάλιστα, 
ότι διετέλει καί συνδρομητής μας.

— “Α, έοώ μέ εγέλασες, είπε καί έμειδίασε. 
χωρίς νά θέλη.

Ενταύθα έγνωρίσαμεν καί τούς καλλίστους 
δικηγόρους καί παλαιούς συνδρομητάς μας, *υ· 

!. ρίόυς Εΰθ. Κούτραν, Εύθ. Κοντομήτρον, θιόδ. 
μ Στυλούδην, Δ. Κλάραν καί Ρήγα» Χατζηρή— 
ί γαν, άρίστους επιστήμονας, άλλ’ άκουσίως φίλο
ι μούσους, οίτινες μή έλεγον, δτι άναγκαστικώς 

μελετούν τά ώραία αναγνώσματα τής βΦύβεωςη 
διότι τό επάγγελμά των δέν τοΐς παραχωρεί 
αρκετόν καί ά«ετον καιρόν.

Έπεσκέφθημεν καί τόν κ. Κομνάν Τράκαν, 
συνδρομητήν μας επίσης, υψηλόν πάντοτε, εύθυ- 
τενή, ζωηρόν καί αγέρωχο», παρά τήν προβε- 
βηκυΐαν ηλικίαν του, μέ τήν κλασικήν χαρα
κτηριστικήν φουστανέλλαν του, τόν γνωστόν τοΐς 
π«σ·. πολιτευτήν καί πολλάκις διατρέψκντα 
βουλευτήν Φθιώτιδας. Τόν εύρίσκετε πάντοτε 
οίκοι καί εξ. ίσου είς τό καφενείο», παίζοντα 
πρέφαν, ή πικέτο.

— Αί, τί κάμνετε, κύριε Τράκα, τφ λέ
γετε, πώ; περνάτε καί πώς σάς φαίνονται οί 
καιροί ;

Καί ακούετε νά σάς άπαντφ άνεπιφυλάκτως.

— Κακά καί μαύρα, σάν τόν κάβουρα καί 
σάν τά κοκόρια .

Φαίνεται απαισιόδοξος.
Έγνώμ,σα καί τόν κ. Κ. Κελαϊδόνην, Ιατρόν 

κάλλιστον καί ευγενέστατον &»δρα, μέ πολλά 
καί καλά αισθήματα, λίαν φιλόφρονα καί .συμ
παθέστατων, διακεκριμμενο» ί< επιστήμονα, τυγ- . 
χάνοντα. τής άμιρίστου αγάπης καί συμπά
θειας τοΰ τόπου, μεθ ’ού συνωμιλήσαμε» έπί πολύ 
καί ηύχαριστήθην έπί τή γνωριμία του. Με τήν 
γλυκεϊαν δέ καί φιλήσυχο» φωνήν του σάς πείθει 
είς τάς ιδέας του, αίτινες άλλως, τε είναι όρθαί 
καί πρακτικωταται έκ τής πολυετούς του πείρας.

Πρός τό έσπέρας μετέβημεν, τή συνοδιίφ φί
λων, είς περίπατον ολίγον έξωθι 'Τ'ηί πόλεως. 
Τί ώραιότης, τί μαγεία, τί φυσική καλλονή 
ήτον εκείνη· και τί ρωμάντσα οιά τούς ποιη- 
τάς καί φαντασιόπληκτους.Τά πάντα άπόλαυσις- 
Ό καιρός. εύδιώτατος, κατόπιν ημέρας ε’αρινω- 
τάτης. Ή φύσις άπασα γαληνιωτάτη ,καί ήρε— 
μούσα. Ό ουρανός καθαρός, γλυκύς καί διαυγής, 
μέ χροιάν κΰανόλευκον καί ορίζοντα πορφυρού» 
πρός τήν δϋσιν. ’Εδώ βουνά, έκει χαράδραι και 
κατωφέριιαι βαθεΐαι, παρέκει όρη ξηρά και δα- 
σύσκια, μέ άνωφιρείας υψηλάς καί αποτόμους, 
ρωγμάς άντιθέτως κοιλάδες, ρύακες καί σπαρτώδη 
μέρη, βαθύτερου γραφικωτάτη σειρά ΰψηλοτάτων 
καί καλλίμορφων ορίων. ..Τό πάν μέ αρμονίαν 
καί χάρςν,. ώσεί.. ο πόθος.- τής· άπολάύσεως νά’ 
είχε προγενεστέρως σχεδιαγραφήσει έπί τοΰ ύρί- 
ζονοος πάντα ταΰτα. Καί άφοΰ τά ιιδομεν καί 
ηύχαριστήθημιν, ίπεστρέψαμεν εύθυμότατοι. είς 
τό δεΐπνον καί ειτα είς τό καφφενειον καί τήν 
κλίνην, διότς μετά τήν δύσιν τού ήλίου, τό πάν 
έν Λαμία καθεΰδει καί ήμεΐ; φυσικώς έπράξαμεν 
τό αύτό. f

Τήν επαύριον συνεπλήρωσα τάς επισκέψεις κοΰ 
είδον μερικούς έτι συνδρομητάς μας, τόν κι. 
Μπενετόπουλον, άξιόλογον φίλον καί κάλλιστον 
ιατρόν, δστις μάς έπεριποιήθη αρκούντως, τόν κ. 
Ζητουνιάτην, Άθ. Καθαρόν καί Ίω. Γεωργιάοην 
αεθ’ ώ* άντηλλάξαμεν όλίγας λέξεις καί είτα 
επισκέφθν,μεν τόν φιλοφρονέστατον καί προση- 
νέστατον φάρμακοποιόν κ. Σπ. Βουλετάν, δστις 
διατηρεί καλλιστον καί ώραιότατον φαρμακείο» 
έν τή μεγάλη πλατείς τής πόλεως καί δστις 
μετά σπουδαιότητος συζητών πάντοτε σοβαρά 
ζητήματα, καταλαμβάνετε, δτι έχετε επιστή
μονα καί φιλόμουσον νέον ϊνώπιό» σας Συνε- 
ζητήσαμεν έπ’ αρκετόν περί φιλολογίας καί 
itra περί ελληνικών σοβαρών περιοδικών καί 
είοον σκίψιις καί κρίσεις ορθάς καί άξιολόγους.

Τήν μεσημβρίαν εΐχομε» νά κάμωμεν μέ χοι
ρίδιο», κοτόπουλα καί γαλοπουλών, άπαντα εν
νοείται ψητά, άτινα παραοόξως καί έπιτηδείως 
δ κ. Άναγνωστόπουλος μετά τινσς φίλου ιίχον 
προετοιμάση και άφοΰ έπεπάσαμε» αυτά μετά

ι
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κάλοΰ καί εύγεστου οίνου, χάριν τής περιστάσεώς· χαράς, αυθωρεί ε’κρυψε τό χαρτί, 
καί τής άναχωρήσεώς μου έκιΐθεν καί έπίομεν ‘ Λ’ 1
έν τή κάτφ δενδροφύτω πλατείς τδν καφέ, άπε- . ήρχετο τήν στιγμήν ταύτην πρδς αυτήν, Λα- 
χαιρετίσθημεν έν συγκινήσεσι καί γέλωσι καί 
έπιβάς μετ’ άλλων έπιβατών τής άναμενούσης 
άμάξης, άπηλθομεν είς Στυλίδα καί έκειθεν 
εγώ μετά τοΰ άτμπλοίου κατ’ ευθείαν είς Πει
ραιά. , Up...

▼ΤΟ ΤΕΔΕΥΤΑΙΟΝ ΜΕΙΔΙΑΜΑ
$1 Κυρία δέ Περδούχη, χαταδιχασθεΐσα είς 

θάνατον, εξήρχετο του ’Επαναστατικού δικαστη
ρίου μέ τήν κεφαλήν άγέρωχον, ένφ δέ ,διήρ- 
χετο τοΰ στενού καί σκοτεινού διαδρόμου, δοη- 
γουμένη πρός τό μέρος τής προετοιμασίας, ά
γνωστός τις έθετο κρυφίως ύπό τήν χεΐρα της 
μικρόν χάρτην. Αυτή, ουδέ διά τής έλαχίστης 
φρικιάσεως προδιδούσα τό κίνημα, δπερ προσε— 
ποιήθη; δτι δέν άντελήφθη,.είσήλθεν άμέσως έν 
τή ίΰρείφ αιθούση, δπου έπί μεγάλης έδρας καί 
ενώπιον μεγάλης τραπέζης έκάθητο ό σφραγιδο- 
φύλαξ Ριχάρδος. Ή αίθουσα αΰτη έχρησίμιυε 
καί ώς κρατηϊήριον τών καταδεδικασμένων και 
κόσμος πολύ εύρίσκετο έκεΐ, μεταξύ τών όποιων 
ή νεαρά γυνή άνεγνώρισε τόν άββάν Λόθριγγ*Ρ» 
συνταγματικόν ιερέα, .ούτινοο.^ ε^Ιί^^^ί^^!^ 

.γείλει.τόν; Λ«>ί«>·|νίχλτ;'τιήόί άυ?όόυ^ήλόν;^Μη;:ί 
λει μέ τούς κλειδούχους, τούς χωροφύλακας, 
αστυνομικόν τινα καταδότην καί είτα μέ καλο- 
ενδεδυμένον τινά κύριον, εχοντα κόμην μακράν 
καί φέροντα υψηλόν πίλον αγγλικού ρυθμού, 
δστις παριπονεΐτο, λόγων ·

— Μόνον δύο αμάξια έχω ίδικά μου καί τώρα 
είμαι ήναγκασμένος νά ενοικιάσω καί άλλα πρός. 

.15 φρ. έκαστον χαί ίσως 20. Δέν είναι ακριβά;
— Δέν είναι «αί τόσον άκριβά,· διά σε, ψω- 

μοζίτη, τφ άπήντησεν' δ άστυνομικός υπάλλη
λος.

Ή Κυρία δέ Περδούχη όπισθοδρόμησεν όλί- 
yov, εννοήσασα, δτι δ καλοενδεδυμένος εκείνος 
ητον δ Σανσών. Και ώφεληθιίσα τής περιστά
σεων, μετέβη ήσΰχως πρός τό παράθυρον, δπου 
κρυφίως έρριψε βλέμμα έπί τοΰ μικρού χάρτου, 
δστις προ ολίγου τή είχε δοθή καί άνεγνώρισε- 
τήν γραφήν τής παλαιάς καί έμπίστου αυτής 
υπηρέτριας Μανετας. Έγραφε δέ έν σπουδή καί 
τρέμβυσα : «θά οάς άναμένωμεν εις τι παράθυ
ρου, δέν γνωρίζω άκόμη όποιον, άλλά βεβαίως 
'δθεν θά διέλθητε. ©ά κρατώ δέ είς τάς χεΐρας 
μου τήν μικρόν σας, δπως λάβη τόν τελευταίου 
αποχαιρετισμόν τής άτυχούς μαμμάς του I

Άμέσως έρρίγησεν, άλλά καί μετά ενδομύχου

λακεσμένον τινα ttpia, ηύχαρίστησεν αυτό"* 
εστράφη. Tors ό Σ

'ον έν τφ στηθεί 
τ*Κ, καθόσον ό πάνύποπτος άββ&ς Λόθριγγερ 

βούσης δμως ήδη προγενεστέρως της ιύγενοΰς. 
Κυρίάς τήν άφεσιν τών άμαρπών της, άπό φυ- 

...ι—...... _.·----
ανσών νεΰσας τφ βοηθφ του 

Διμορέ, έπλησίασε ουτος αμέσως καί παρεχά- 
λισεν τήν Κυρίαν δέ Περδούχη νά χαβήση, βί- 
σ«ς προ αυτής χάνιστρόν τι, οπερ περιείχε* 
ήδη άναμιξ σωρείαν βοστρύχων, ξανθών, με
λανών, λευκών χαί καστανών. Ή δέ ψαλλίς 
ήρχισε νά χόχτη χαί μετ’ ολίγον ή Κυρία δέ 
Περδούχη είδε τήν ιδίαν λαμπράν χόμην της, 
ωραίου χρυσίζοντος καστανού χρώματος, χατα- 
πίπτουσαν έν τεμαχίοις άπό τάς χεΐρας τοΰ 
άγρίου εκείνου δημίου εντός τοΰ κανίστρου.

Απεστρεψι τους οφθαλμούς καί προσήλωσε 
τόν νουν της έπί τής χαράς, δτι θά Ιδη διά τε- 
λευταίαν φοράν τήν κόρην της. Όποια παρη
γοριά! ’Οποία σωτηριώδης βοήθεια έν τή θανα- 
σίμφ έκείνη προετοιμασία, σκεπτομένη, δτι έδεί' 
ν’ άνιύρη τήν μορφήν τοΰ τέκνου της έν μέσφ 
τοΰ πλήθους. ’Αλλά καί όποίςι γλυκεία χαρά, 
άφοΰ τήν ίδη, νά βαοίση ευθαρσής πρός τόν θά
νατον, μέ τήν εικόνα τοΰ τέκνου της έν τή καρ- 
δίφ.

. Αίφνης, σκεπτομένη πάντοτε ούτως, ακούει 
ίπισθέν της τόν αστυνομικόν φύλακα, λέγοντα 

σύντροφόν του:
άοπίάζω πλέον νά μετακομίζω 

ύποπτους άπο τά τέσσαρα άκρα τών Παρισίων, 
άλλ άπλώς ακολουθώ τό άμάξιον τών μετακο- 
μιζομένων είς τήν λαιμητόμον καταδίκων, παρα
τηρώ αυτούς προσεκτικός καί έάν στρίφωσε τούς 
οφθαλμούς ή τήν κεφαλήν πρός τινα, διότι δλοι 
έχουσι συγγενείς ή φίλους, οΐτινες είσί προειδο
ποιημένοι κρυφίως, τρέχω καί τούς συλλαμβάνω. 
Απλοϋν μειδίαμα άρχει πολλάκις νά συλλάβη 

τις ύποπτον πρόσωπον. Ξεύρω τήν δουλειά μου 
καί είς το παράθυρον ή έξώστην έάν εύρίσκιται, 
τον άνακαλύπτω εΰκόλ«ς,

Είς τάς φοβερός ταύτας λέξεις, αϊτινες έπνι- 
γον πάσαν αυτής έλπίδα, ή Κυρία δε Περ- 
δούκη ολίγον ε’λειψε νά λιποθυμήση. Τή έφάνη 
δέ, ότι.ή ψαλλίς τςΰ Διμορέ τή διέσχιζε τήν 
στιγμήν ταΰτην τήν καρδίαν της. Περαιωθείσης 
p-ετ ’ ολίγον τής επιθανάτιου αυτής παρασκευής 
έκάθησε κατατεθλιμμένη έπί τίνος έκεΐ εδράνου 
πλησίον τοΰ τοίχου, τρεμουσα έκ τοΰ ψύχους καί 
έκ φόβου μετά τήν άφαίρεσιν της κόμης της. 
Ότε δέ προσεπάθησε νά ΰπεγείρη τό περιλαίμιον 
τής εσθήτος της;

— ύ ! δέν άξίζει πλέον τόν κόπον, τή είπε 
ό Σανσών. '

Τότε παρεδόθη είς εντελή νάρκην και άδια- 

φορέαν, άπελπισθεϊσα έκ τοΰ παντός και σκε- 
φθεϊσα, δτι δέν συνέφερεν, ούτε νά ίδη, τό τέκνον 
της, έκ φόβου μή τό προδώση καί πάθη καί αυτό.

— Σηκωθείτε ! άναχωρούμεν! αίφνης τή ειπον.
Ήγέρθη, τή έδεσαν τάς χεΐρας καί τήν ώθη

σαν πρός τήν θύραν. Μηχανικώς δέ μετά τών 
άλλων άνήλθεν έπί τοΰ μακροΰ άνοικτοΰ άμα- 
ξίου, δπερ πληρωθέν έν τφ αμα, ήρξατο νά κι- 
νήται. Τό πλήθος έβόα, ιππείς Ζφιπποι συνώ- 
δευον δεξιφ καί άριστερψ καί μετ’ ολίγον ή συ
νοδεία διήλθε τήν γέφυραν τού Σάνζ.

Έπί τή άναπνεύσει ανοικτού άέρος, ή Κυρία 
δε Περδούχη άνέλαβε κάπως δυνάμεις καί ρί· 
ψασα βλέμμα πίριξ αυτής, είδε τδν άστυνομικόν 
κατάσκοπον μεταξύ τής συνοδείας, βαδίζοντα. 
άκριβώς πλησίον αυτής καί πολλάκις έταστιχώς 
πσρατηροΰντα τήν νεαράν γυναίκα, ώς άετόν έπί 
τής λείας του.

<ί— Δέν πρέπει νά στρέψω τους οφθαλμούς, 
είπε καθ’ εαυτήν, δέν πρέπει ν’ άναζητήσω τήν 
κόρην μου. Τί θά γίνη αΰτη καί ή τροφός του, 
έάν καταδοθούν καί συλληφθοΰν ; *Η αυγκίνησίς 
μου θά προδοθή, έάν τούς ίδω καί άλλοίμονον 
είς αυτούς !

Ή συνοδεία ε’ι.σηλθεν ειτα είς τάς όδούς, μέ 
θόουβον έπί τού πλακοστρώματος άπερίγρχπτον 
καί ό κίνδυνος καθίστατο· καταφανέστερος, μέ 
προφανή στενοχώριαν τής άτυχούς ταύτης γυ
ναίκας. Καί ήθέλησε νά κρύψη τδ πρόσωπον διά 
τών χειρών της, άλλά καί αυται ήσαν δεδεμέ- 
ναι. Άπεφάσισε λοιπόν νά ταπεινώση τούς οφ
θαλμούς πρός τό δάπεδον τού άμαξίου καί νά 
παρατηρή έκεϊ διαρκώς. Έφοβεΐτο τήν παρα
μικρόν κίνησιν, έαυτήν καί τάς σκέψεις της, μή 
τήν προδώσουν καί τό τΐκνον της χαθή. Άλλά 
καί τί θά είπωσίν, &ν μέ ίδωσιν διερχομένην ουτω 
άοιαφόρως προ αύτών, χωρίς κάν διά τοΰ οφθαλ
μού καί μακρόθεν νάτούς άποχαιρετήσω ! Katav 
δέν κρατηθώσι καί κλαύσωσιν ή μέ καλέσωσιν ; 
"Αχ 0<ί μου, τί μαρτύρων ! . .. Ίσως ήδη νά 
οιήλθον ή ίσως αυτήν τήν στιγμήν διέρχομαι 
πλησίον αυτών. Καί προσιπάθει νά συγκρατηθή.

Αιφνιδίως τό άμάξιον ίστη καί χονδρή τις 
φωνή άνεφώνησε. «ΚαταβήτεΙ»

Ειχον ήδη φθάσει. Ύψωσε τήν κεφαλήν καί 
είδε προ αυτής τόν κατάσκοπον καί παρέχει το 
φοβερόν ’ικρίωμα. Δέν έδειλίασεν, άλλά τουναν
τίον ένεθάρρυνε καί ηύχαριστήθη βλέπουσα τέλος 
τό μέρος, ένθα τό μαρτύριόν της θά έλάμβανεν 
δριστικόν πέρας. Καί έξαλλος χαράξ έσκέφθη : 
« Ή κόρη μου έσώθη !»

Μέ γενναιότητα ψυχής μεταβαινούσης νά θρι- 
αμβεύση, κατήλθε γενναιοφρόνως τοΰ άμαξίου καί 
στηριζομένη έπί τού Δεμορέ άνήλθεν έπί τοΰ τό
που τής έκτελέσεως, έτέθη έπί τής άπαισίας θέ- 

σεως, έχαμήλωσε τήν κεφαλήν καί έδέχθη τον 
θάνατον μέ τούς οφθαλμούς έλαφρώς κεκλεισμέ- 
νους καί μειδιώσα μετ ’ ευτυχίας καί έλευθερίας 
ήδη, καθόσον τό μειδίαμά τής δέν ■ έπροξίνει 
πλέον κακόν είς τήν μικράν θυγατέρά της I

(Έκ τοϋ γαΛΛικον)

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΥΙΩΝ
Έάν £ι< τά δωμάτιά σαι θέλετε καβ’ δλον τδ θέρος 1 ί, 

νά μήν είσέρχηται ούδέ μία μυΐα, »α9 ήν ώραν χρω
ματίζετε αύτα, ρίψατε έντός τοϋ μίγματος τής διαλε- 
λυμένής ασβέστου δλίγην στυπτηρίαν. Ή στυπτηρία 
ουδόλως ε’ναι επιβλαβής είς τήν υγεία* καίί είναι θανά
σιμος εχθρός τών έντόμω*.

♦
KATAHAYSIS ΑΦΟΡΗΤΟΥ ΔΙΨΗ2

6ά εχετε παρατήρηση πολλάκις άφοΰ φάγητε 
οπώρας, δίψαν αφόρητο* νά σάς κυριεύη. Λοιπον όπως 
άπαλλαχθήτε αυτής, καβ’ή* ώραν τρώγετε φροΰτό γ 
«ας; ύ4;.σό'Λρώγητ« καί άρτον δμοδ. Αυτό ιδίως πρετει 
νά: ίφαρί»ίσό«ν·,ρΙ, γονείς «ίς τά τέκνα αυτών, διά να 

\προφυλα'Κ&·π'ν'ί#ΐ^':·!^ώί'ίδέίψσρβυί“ παβησ'»ις , τοδ. στρ-... ^'., 
μάχβυ καί τών εντέρων.

' *
ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ

'Αριστον μέσον πρδς κατάπαυσιντοΰτων είναι τό κα
θαρόν ίχβυόλιο* (lebtjol), δπερ έπαλείφουσ'ιν έπί τής 
πληγής Ό επίδεσμος μετά 3—4 ήμερας δύναται *ά 
λυθή, διότι τό έγκαυμα βα έχή ιαβή εντελώς.

★

ΜΕΛΑΝΗ ΔΙΑ TAS YAAOYS
Πρός κατασκευήν μελάνης, δι’ ής δ«»άμεβα νά γρα- 

φωμεν απ’ ευθείας έπί τής ΰάλου, συνίστώμεν τήν εξής 
συνταγήν: Διαλύσατε 20 μέρη ρητίνης εντός 150 δρ. 
οινοπνεύματος και πρόοβέσατε κατά σταγόνας, αν«τα- 
ράττοντεί 35 μ. βόρακος έντός 250 μ. δδχτος· είς τό 
κράμα τοδτο διαλύσάτε καί 1 μ κυανοδν τοϋ μιβυλε- 
νίου· ι

★
ΣΥΝΤΑΓΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΚΟΡΕΩΝ

Άναμιγνύομεν καλώς άγοραιον υδροχλωρικόν όζύ 
κοινόν οινόπνευμα */»· Λαμβάνομεν τότε σύριγγα, εχου- 
σαν σφαίραν εκ καουτσούκ (ψικαστήρα), φράσσομεν ' 
τδ στόμα τής σύριγγος διά καθαρού κηρού καί τή 
βοηβείφ λεπτής βελόνης άνοίγομεν όπήν έν τφ κηρίω. 
Έκκοχλιοδμεν τήν σφαίραν έκ τής σύριγγος καί πλη- 
ροΰμεν αύ’ήν μέ τδ άνω μίγμα. Κοχλιοΰμεν καί εγκλύ- 
ζομεν έντός τών σχισμάδων.Ή καταστροφή είναι ακα-, 
ριαία, διότι τδ ύγρδν εΐσχωρεΓ πανταχοΰ. Διά τάς κα- ' 
δετούς σχισμάς άρχίζομεν έκ τών ανωβεν.
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( Ή πολύκλαυστος Κονδυλένοα Άχελλέως Παναγεώτου 
το γένος Πέτρου Τζ«5αλ£, άποβανοΰσα τήν y Ίου- 
λέου 1900).

ΕΙΣ ΤΟΝ ΤΕΘΛΙΜΜΕΝΟΝ ΣΥΖΥΓΟΝ

ξβίλάσμ ’ άλλου Κόσμου επέταξε, ’ξεχύθηκε, έδώ κάτου,
■ Έδώ ’ςτή δβκρυπότιστη πατρίδα τού θανάτου.
Σ’ είδε, τήν είδες, έσμιξες μ’ εκείνη τή ζωή σου,
Και Συ μιά ξένη αγκάλιασες, τήν έκαμες ’δική σου.
Μαζύ σου ολίγον έζηαε ή κόρη ή ζηλέμμένη'
Κι’, έννοιωσε—Ώϊμέ !...—πώς.ή εύτυχνά εδώ ’στή γή είναι ξένη, 
φςβήθη πώς έσ^ίξατε στα άγρια τοΰ κόσμου πάθια, 
Έννοιωσε πώς ενέπεσε στής μαύρης γης τ’άγγάθια, . ,
Ό σπόρος τής αγάπης σας· θέλει ούρανό νά ζήση,
Όπου είναι δάκρυα δεν ’μπορεί νά δύση, νά βλάστηση. . .

*Αν έδώ κάτου ό θάνατος συντριβή τά δεσμά σας, ’
χ’ΑνΙσως σέ κυπάριοσο κρεμά τά στέφανό σας, 
Ή λατρευτή σου σήμερα δεσμούς αθανασίας 
'Αγιάζει άπό τόν'τάφο της· ένώσεως ουρανίας 
Τελ εϊ μ’ ’Εσέ μυστήριό, και τό άσαρκο της χέρι 
προίκα, αρραβώνα άτίμητον σου δίνει, σοό προσφέρει 
Τό σπλάχνο σου, τό σπλάχνο της, τό άτυχ’ ορφανό της.. .

Παρηγορήσου· μή θρηνείς 'στον αποχωρισμό της 
Τόν πρόσκαιρο, τόν γήινο* παυσε τά δάκρυά σου I 
Χοράσ' εσένα, φίλε μου, ποϋ αρραβωνιαστικιά σου,

_ Πέρνεις μχά κόρη τ’ ουρανού, κι’ έν'ώ ’στή γή χηρεύεις 
δένεσαι μέ παράδεισο, μ’ αυτόν συμπεθερεύεις, 
Όπου, Άχιλλεΰ, ή αθάνατη μνηστή σσυ σέ προσμένει 
Νά ζήτε σίωνια αχώριστοι, αιώνια ευτυχισμένοι 
μέσα σ’ ανέσπερη χαρά, μακσριομένο τέρι, 
εκεί πού χάρου δέν μπορεί, νά σάς χωρίση χέρι.

Έν ΖβχύνΟφ την 27 *IovXUu 1900.
Άνδρέας Μαρτζώκης.

ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΔΙΑΝ

κρίμα που έσυρε για Σέ ό-χάρος τό δρεπάνι, 
Τή ζηλευτή τή νιότι σου γιά πάντα νά. μαράνη. 
Νρί, είναι κρίμα ώς βασιλιάς σκληρός νά κυβερνάη 
Ό Χάρος, κι’ότ’είν’ώμοοφο νά σβένη,.νά χαλάη. . .

. ' . . . '. · . . "/"Ά"" "''ν' ·

Έν ΖαΛύνΟω την 17 ’Ιουλίου 1900.
Κωνότ. Γ. Καήιοκέφαλος.

———- > Βίαοκ— « - ———

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ

ΐΐ ΖΠΣΑ SKIA

δλον δτι τό άκόλουθονπεί
ραμα δέν έχει τί τδ ίπίπλοκον, έν 
τούτοις είναι εύκολώτερον νά τό 
έκτελέση τις διά νά τό ένύοήση 
καλώε ή άπλώς νά τό άναγνώση.

Ούδέν νεώτερον θά προσθέσώ- 
utz, έάν σάς είπωμεν, δτι έάν 
τοποθετηθήτε μεταέν τού τοίχου 
καί φωτός τίνος τό σώμα σας θά 
σχηματίση σκιάν έπί τοΰ τοίχου 
τούτον. Άλλ’ή σκιά αύτη ούδέν 
τό παράδοξον θ’άποτελέση, διότι 
θά παράέη άπλώς τήν σκιάν τού 
σχήματος τού σώματός σας, χωρίς 
βεδαίωο ή σκιά ουτη ν άπεικονίοη 
καί τά χαρακτηριστικά σας, ήτοι 
τούς όφθσλμονς σας, τήν ρίνα, τό 
στόμα,, κτλ.·

Λοιπόν περί αύτοϋ πρόκειται 
ήδη- νά προσδ.ώσητε είς τήν σκιάν
ταύτην τελειοτέραν άνθρωπίνην μορφήν, δηλαδή 
νά διακρίνωνται έπί τής κεφαλής ο!' όφθαλμοί, ή 
ρίς, τό στόμα καί έν ταυτώ ν’ άνοιγοκλείεται τό>

στόμα έν μέσιρ πιλωρίων όδόντων καί οί οφθαλ
μοί νά κινώνται πέριέ τής κόγχης των, ώσεί νά εΐ- 
χετε ένώπιόν σας αγριάνθρωπόν τι να.

Πρός τούτο άρκεί νά τοποθετηθήτε είς τήν γω

νίαν τού δωματίου ου, δπου νά
παράκηται κάτοπτρου. Όπισθεν σας δ.έ οϊτομόν τι · 
δέον νά κράτη φώς, δπερ νά. ποικίλη τήν άπόστα-
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σιν καί τδ ύψο< αύτοΟ, μέχρκ ού εδρει, δτι ή άν- 
τσνάκλσσις τοΰ φωτός τούτου έν τφ κατόπτρφ έλ- 
Θη άκριόώε έπί τού τοίχου, δπου κεΐται ή σκιά τής 
κεφαλήσ σας. Φυσικώς δέ, ή άντανάκλασιο αΰτη Θά 
σχηματίση πέριί τής σκιάς ταύτης ή έντός αύτής 
τετράγωνον, στρογγύλον ή ώειδές σχήμα, ήτοι άκρ.ι- 
όώς τδ σχήμα τοΰ καθρέπτου- ΆλΓ έάν ήδη κα- 
έύψητε τδν καθρέπτην σας διά τίνος πυκνού χάρ
του, εν φπεριεκόψατε .ώς δείκνυσιν, ή δπισθεν είκών, 
δφθαλμούς, ρΤνα κοΙ στόμα, πλέον ή ήττον φαν
ταστικούς, αϊ φωτειναΙ άκτΐνες τοΰ φωτός οας διερ- 
χόμεναι τά σημεία ταΰτα, θ’ άντανσκλασθώσι μό
νοι κα! θά σχεδιαγραφώσι ν έν τφ μέσφ τής σκιδς 
τής κεφαλής σας, είς τρόπον ώστε θ' άποτελέση τδ 
φαινόμενου, δπερ παρίστησιν ή ήμετέρα έίκών.

Αλλ’έάν θέλετε, ώς είπομεν, νά δώσητε πλη- 
ρεστέραν είς τό σχήμα σας ίωήν, θέσατε έπί τοϋ 
κατόπτρου, άντί ένδς, δύο χάρτας, δμοίως περικεκο- 
μένους, έέ ών δ εϊς νά είναι άκίνητος, δ δέ έτε
ρος κινητός Τδν δεύτερον τούτον κινείτε διά τής 
χειρός σας ένώπιον τού πρώτου καί τότε θά ίδήτε 
τούς δφθαλμούς καί τδ στόμα τής έπί' τοΰ τοίχου 
σκιάς σας να κινώνται άπροσδοκήτως, ώς νά εϊχετε 
έπί τού τοίχου φανταστικόν τινα άγριάνθρωπον.

Φ. Π.
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ΘΡΙΑΜΒΟΣ 

ΕΛΑ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
Όμδρέλλαι και υφάσματα 

μεταξωτά ποικιλόχρωμα κατασκευής 
, , . . ijSXS

και συστήματος < *\5»ν>

ΣΠΑΡΤΗΣ ΚΑΡΑΣΤΑΜΑΤΗ
Βραθευθέντα διά 25 βραδειών

είς τάς παγκοσμίους εκθέσεις καί τιμηθέντα 

, διά iO βασιλικών τίτλων.

ΌδΟς Σταδίου. -Έναντι Βασιλικών Σταύλων.

θέλετε όμβρέλλας στερεάς, χΟμψάς χαί' χωρίς νά 
σπάζουν, άληβοδς εγχωρίου’ βιομηχανίας, ώς χαϊ υφά
σματα (μεταξωτά πολυτελή, στερεά, εύάηνα, ποικίλων 
σχεδίων χαί χρωματισμών, εφάμιλλα πρός τά καλλί
τερα τή|ί Λυώνος, σπεύσατ» νά έπισχεφΟήτε τά χατά 
στήματβ τής χ. Σ. Καρασταμάτη (έν τή δδω Σταδίου 
οικία Βαυγϊ χαί έναντι τών Βασιλιχών Σταύλων, δπου 
εσχάτως τά μετέφερεν,) ινα βητε, βαυμάσητε χαίπρο- 
μηβευβήτε τά περίφηαα κλαδωτά ποικίλων σχεδίων ά- 
τλάζινα, δλοσηριχα, χροτητά, κρουστά, ριγέ χρώμα 
(changeml) κατάλληλα διά «υμφιχάς εοβήτας, φορέ
ματα ίπιιχέψεων, χορών., περίπατων χαί πλεΐστα αλλα 
είδη χαιτασχευαζόμενα ίξ'έλληνιχώνχουχουλίων, jv t<j> 
μΟναΟιχφ ανα την ’Ανατολήν Μειαξόυργείφ χαί ίφαν- 
τηρίφ .της χ Σ. Καρασταμάτη, ταχτιχή;’ προμη9ευ· 
τριαςτής.Β Οικογένειας χαί άλλωνΈυρωπαί'χών αύλών.' , . „ ...

Έχτελεΐται μετά προυβυμίας πάσα παραγγελία διά παι’<,Γω< zeiri1 τι καλλιτερον και μεγαλεί- 
τε τό έσιωτεριχόν χάϊ εξωτερικόν. ’ ζερον αύτοϋ. 'Descartes.

Ευχαιιρία μοναδική χαίτιμαί πολύ λογιχαί χαί συμ· Τδρημα «.εύτυχεϊν» δέν ίχει ούτε παρόν, 
φερτιχαι. otfr« παρελθόν, ούτε μέλλον, διότι ευτυχία δέν

, υπάρχει έν τω κοσμώ. iiaurgct.

ΖΕΥΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ

Καλλιζ. Συ είσαι, ώ πάτερ, Ζευ;
Ζεύς. Ναί,. . . τί ζητείς ;

, Καλλιζ, Σέ ζητώ τόσον χαιρόν.
Ζέΐ>ς. Πώς; χαί τί μέ θέλεις, δέν είμαι άρα 

πανταχοΰ παρών ;
Καλλιζ. Μά τόσον χαιρόν σοΰ ζητώ νά μέ 

άπαλλάξης άπό τήν γυναίκα μου καί δέν μέ 
άχούης, τώρα λοιπόν, δσου συνηντήθημεν, . . .

Ζεύζ. Αί καί δι’ αυτό μ’ έσταμάτησες;
. .^α^ιτ.Ναί., Ζεΰ, πάτερ, σέ παρακαλώ νά μέ 

πάρης πίσω . . .
■■ ■ ■Ζευς. Ά,''μα δέν είναι δυνατόν, oev είναι 

δυνατόν να την πάρω ΐγώ 'πίσω, συ, έχυσες τόσα 
δάκρυα πριν, διά νά μοΰ την πάρη?· χαί τώρα ; 
Μά δεν είναι δυνατόν.

— Μά....είναι άνοιχονόμητον πλάσμα.
— Τί μά-..στείλε την λοιπόν στον διάβολον. 

Άφοΰ εγώ δεν την παίρνω πίσω χαί συ δέν 
τήν θέλεις άλέαν. Δώσε την άλλου.

H απελπισία είναι τδ μέγισζον των σφαλ
μάτων. VauvenargUes.

OvSlr άμεμπτον της αμέμπτου διαγωγής. 
Mme de-Maintenon.

Μη έπιχειρρς ουδ'εν μετά τόλμης, άλλ 'π,παζ 
τδ αποφάσισες, έκτέλεσον αύτδ μετά ζέσεως.

Φενελων.
Ο άνθρωπος είναι Sv ατελές, δπερ άκαζα-

I

ΕΠ’ ΑΥΤΟΦΟΡΩι
■^άποιος είπεν, ότι αΐ ώραίότεραι ίδέαι τοϋ 

κόσμου προέρχονται άπδ τάς θαλαμηπόλους καί 
ίσως δέν είχε καί άδικον.

Ήτο παραμονή τής τελευταίας ημέρας τών 
Άπόκρεω.

— Έάν ήμουν είς τήν θέσιν σου, ελεγεν εις 
τήν κυρίαν της ή χαρίεσσα θαλαμηπόλος Κλο
τίλδη, θά παρήκουον είς τάς διαταγάς τοΰ συ
ζύγου μου, θά ΐλάμβανεν ?να δόμινον καί θά 
έπήγαινον είς τόν χορόν, τών πρόσωπιδοφόρων.

— Τί λέγει; καλέ ; είσαι μέ τά σωστά σου ; 
τή άπήντησεν ή χαριτόβρυτος κυρία της ’Ασ
πασία. ’Εγώ αμφιβάλλω περί τοΰ ταξειδίου τοΰ 
συζύγου μου. Καί &ν άπροσδοκήτως έπιστρέψη 
αυτήν τήν νύκτα ; Τί γίνομαι ;

— "A I εις *ΰτό έχεις δίκαιον, κυρία, διότι 
είναι λοχαγός καί ci σπαθοφόροι δέν χορατεύονν 
είς τοιαϋτα ζητήματα, Αυτοί ευκόλως κάμνουν 
αιματοχυσίας.

—; *£ίσΫέ, ' τί-'ιέναι'αυτά, ποϋ ' μέ συμβου
λεύει;;

— Άλλα εγώ, κυρία, θά έλάμβανον τά μίτρα 
μου καέ &ν ίπέστρεφε, θά έκαμνον τά άδύνατα 
δυνατά νά εύρισκόμην είς τήν οικίαν.

— Ά ! μά τότε συ άξίζεις ενα βασίλειον. 
Είπε μοι τότε, πώς θά ε'καμνες;
— Ιδού άπλούστατον. θά έπήγαινον εις τόν 

χορόν καί θά άφινον κάποιον άλλον είς την οι
κίαν. Άφοΰ μάλιστα ό σύζυγός σου είναι μύωψ 
καί δέν βλέπει καλά, βεβαίως ίέν ούναται νά 
διακρίνη ευκόλως τήν σύζυγόν του άπό τήν κα
μαριέραν του.

— Περίεργα πράγματα μοϋ διηγείσαι. 
’Εξηγήσου καλείτερον, Κλοτίλδη.

— ’Ιδού κυρία, έξηκολούθησε σοβαρώς 
ή θαλαμηπόλος, εγώ δύναμαι κάλλιστα 
νά προσποιηβώ τήν σύζυγον τοϋ κυρίου 
μου καί μάλιστα νά θυμώσω.’Εάν ίλθη 
καί μέ εδρη μόνην, θά τηρήσω σιωπήν 
πεισματώδη καί άν μέ άναγκάση νά τοΰ 
όμιλήσω, θά άποσυρβώ είς τό δωμάτιόν' 
σου, κλείόυσα αύτφ άποτόμως τήν θύ
ραν.

— ’Ωραία 1 ωραία I άπήντησεν ή σύζυγος 
τοϋ λοχαγού, δλως ύπερχαρις.,..,Δός μοι τό φό
ρεμά μου, δός μοι τά ύποδύματά μου τά χρω
ματιστά, δόσε μου τό κόκινο δόμινον καί πι
στεύω νά τά καταφερωμεν καλά άπόψε.

Ένφ δέ ήτοιμάζετο, αί δύο γυναίκες συνω-

μίλουν καί έγέλων παταγωδώς, είς βάρος εν
νοείται, τοΰ λοχαγού.

Μεν ’ ολίγον ή ’Ασπασία εντελώς’μεταμορφω- 
θεισα ύπό τό διασκεδαστικόν αυτής ένδυμα, άπε- 
χαιρέτησε μετά φαιδρότητος την πιστήν αυτής 
θαλαμηπόλον καί άπήλθεν είς τόν χοράν τών 
προσωπιδοφόρων.

Μείνασα μόνη ή Κλοτίλδη, διήλθε τδν καιρόν 
της δοχιμάζουσα τά φορέματα τής κυρίας της, 
καλλωπιζομένη καί μεταβαίνουσα απο καθρέπτου 
είς καθρέπτην. Προσεποιεΐτο δέ τήν κυρίαν καί 
πότε καθημένη έπί τοϋ καναπέ, καί πότε έπί 
τής έδρας, ηύχαριστείτο διότι τής έδίδετο άφορμή 
νά κάμη καί αυτή ίπί τή εύκαιρίφ ταύτη, τήν 
κυρίαν. Είτα δε φορέσασα καί τά ενώτια τής - 
κυρίας Ασπασίας, ήνοιξε τό παράθυρον καί f
θησε παρ’ αύτφ, παρατηρούσα τδν κόσμον οια- 
βαίνοντα.

Πολύ πλήθος διέβαινε καί όλοι διεσκέδαζον 
τήν εσπέραν εκείνην-, εκτός τής Κλοτίλδης, ήτις 
ένφ βαρυνθεΐσα νά παρατηρή, ήτοιμάζετο νά 
κλείση τήν θυρίδα, παρατηρεί κάτωθι νέον τινά, 
δστις τήν παρετήρει μετά προσοχής.

— Κλοτίλδη, αίφνης τή φωνάζει ό παρατη- ’ 
ρών αυτήν νέος καί αυτή άνεγνώρισεν αμέσως 
τόν μικρόν «ύγχωριάν .της Κικϊνον.

σως, έλα, έλ* επάνω.
Ό νέος χωρίς νά περιμένη δευτέραν πρόσ- 

κλησιν, άνήλθεν αυθωρεί τήν κλίμακα τής οικίας 
καί εύρέθη μετ ’ ίκπλήξεως προ καλοενδεδυμένης 
κυρίας.-

— Πώς σύ είσαι, Κλοτίλδη ·, τή λέγει ό Κι- ί 
κϊνος, ένδεδυμενη ώ; μεγάλη κυρία ; Έπροβι- f 
βάσθης λοιπόν ;

—'.Ναί, απόψε ε’γινα καί έγώ μεγάλη κυρία, 
θέλω καί ίγώ νά διασκεδάσω, άφοϋ όλοι απόψε 
διασκεδάζουν.

!*

/.

— Ά, τότε βάλε τό καπέλλο σου καί πάμε 
καί ημείς είς τόν χορόν νά διασκεοάσωμεν. ·

__ Ά, δχι, διότι περιμένω τήν κυρίαν μου · 
ή μάλλον τόν κύριόν μου. Και άν κανείς έλθη 
έξ αυτών, πρέπει νά είμαι έδώ.

— Έ,τότε ίδω νά διασκεδάσωμεν, ΚΆοτίλδη.

. 6
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.— Αύτό, μάλιστα, γίνεται, χάθησαι νά τα 
βίποϋμιαι.

—'■ Καί καθήσαντες άμφότεροι έπ: τοΰ κα
ναπέ πλησίον άλλήλων, ήρχισαν νά λέγουν μύ
ρια δσα πράγματα χαλά χαι χαζά τοΰ χωρίου 
των, τής πόλεως καί τών διασκεδάσεων καί εύ· 
ρίσχοντο ήδη είς τρυφερός εκμυστηρεύσεις, δπότε 
αίφνιοίως Ανοίγεται ή θύρα χαίέκπληκτος εισέρ- 

' χεται δ κύριος λοχαγός, δστις διά μιίς εύρί- 
«χεται προ αύτών.

\ ■

Ουτος ΐν . ταραχη προχωρεί βήματά τινα καί 
αποτεινόμενος μετά βροντώδους φωνής χαί απει
λητική); στάσεως προς τήν Κλοτίλδη», η» πρός 
στιγμήν εξέλαβε ώ; σύζυγόν του χαί έξάγω» οιά 
μιας το περίστροφό* του:

— *Α, τέλος, σέ συλλαμβάνω έπ’αύτοφόρω, 
τή λέγει χαΐ τή διευθύνει ..τό ιμρίφτ·ρ&φρν;Μ'^ιέ· 
τό στήθος της.

— Ό άτυχης Κιχΐνος βλος έντρομος ΐπί τή 
άπροσδίοκήτφ σκηνή, περιεμαζεύθη όπισθεν τής 
Κλοτίλδης, αναμένω» τήν δευτέραν σφαίραν τοΰ 
περιστρόφου, δτε διά μιΛς αδτη προλαμβ,’ 
νουσα μετά τής χαραχτηριζούσης αύτήν έτοιτ 
μότητος καί έγείρουσα τά; χεΐρας πρό; τό» κύ- 
ριόν τή;, τφ ανακράζει :

— Μή πρός θεού, κυρ' Λοχαγέ, Ιγώ είμαε ή 
Κλοτίλδη, ή καμαριέρα σμς.

Ό Λοχαγός τότε άναγνωρίσας αύτήν καί 
δλος έκπληκτος διά την παραγνώρισιν, έστα- 
μάτισε πρός στιγμήν καί τή λέγει :

— 'Μπά ! σύ είσαι ; Πώς συ είσαι,ΚΚοτίλδη ;
— Μάλιστα, κύριε, έγώ είμαι ή Κλοτίλδη, 

ήτις ήθελησα καί έγώ απόψε νά μετεμφιεσθώ.
— *Α· I μά τότε είσαι πολύ ωραία ούτω, 

κυρία Κλοτίλδη κάί σε βεβαιώ, δτι κάνεις καλά 
τό μέριος σου.

Χωρίς δέ νά χάση καιρόν, τήν λαμβάνει άπό 
τής όσφύος, οτε ή Κλοτίλδη τόν ραπίζει ίσχυρώς 
κατά «ρόσωπάν, λέγουσα αύτφ:

— "Άφησέ με, άφησε· με, διότι θα ε'λθη ή 
κυρία.

— Ακριβώς, πού είναι ή κυρία ; τήν ίρωτά 
ό λοχαγός, ένθυμηθείς τότε την σύζυγόν του. 
Ποϋ είναι ή σύζυγός μου;

— ’Ιδού με, ιδού με, αναφωνεί .αυτή ερχό
μενη κατόπιν αύτοΰ, eleirt μεταμφιεσμένη καί 
εξο» φρενώ», άντιληφθεΐσα τοΰ πράγματος.

Ό Ktxtvo; λαβών τότε καιρόν, άπήλθιν αυ
θωρεί έκεΐθεν.

Ό δέ λοχαγός στραφείς, «όρέθη ενώπιον τής 
συζύγου του, ολως μέτεμφιεσμένης χαί έκπλα- 
γ«1ς «φόδρα έπι τούτφ, ανέκραξε μετ έμφάβεως ·.

— Σύ, σύ,· ούτω ; ’Ασπασία, είς αύτή» την 
κατάστασιν; καί πώς ούτω ; ποϋ ήσο ;

Καί ή γυνή αυτή, ή δλη ε’νοχος χαί άπιστος 
πρός τόν σύζυγόν της, εύρεΟεΐσα αντιμέτωπος αυ
τού έν περιστάσεσιν τοσοΰτον άπροσδοχητοις, 
εξαγαγοϋσα τό πολυΟρύλλητον ερυθρού» δόμινον 
της, έ^ριψεν αύτό χατά πρόσωπον, άνακράζουσα 
έν αγανακτήσει :

— Είναι περιττόν νά φέρωμεν ήμεΐς αί γυ-
• ναΐχες διπλοϋν ζνδυμα,' άφοΰ σείς πρώτοι φέ

ρετε διπλήν προσωπίδα !
Καί ούτως έσώθη.

PoCc.

ΠΙΚΡΑ ΖΗΛΟΤΫΙΪΙΑ

ντεκολτέ,— Ντροπή, γυναίκα, ντροπή, τόσον
μοΰ κάμνει κακό νά σέ βλέπω ούτω. Νά σκεπασθής.

— Πώς, Περικλή, δέν γνωρίζει; άπό κόσμον; 
αί άλλαι τόσαι Κυρίαι, πώ; σοϋ φαίνονται; αύτάς, 

.νει άπο ,σοϋ κάμνει καλό νά τά; βλέπη; ;
— Ναί, αύτά; . .. Αλήθειά . - - μοΰ αρέσει νά τά; 

βλέπω,. . . άλλά . . . έσένα ...
— Αί, τότε, έτσι είναι ό κόσμος, οί άνδρε; διά 

νά βλέπουν τάέ αλλα; ντεκολτέ, πρέπει νά ύπο- . 
χωρούν νά ήναι καί αί (δικαί των όμοιόμορφοι.

<

ΠΕΡΙΕΡΓΑ ΚΑΙ ΑΣΤΕΙΑ

— Περίεργον πράγμα, Πέτρε, δεν είσαι λοιπόν 
έδώ ; Είναι μία ώρα ποϋ κτυπώ. Δίν είσαι μέσα ;

— 11ώ;, έάν δέν ήμουν μέσα, κύριε, θά έκτυ- 
πούσατε περισσότερόν ώρον.

*
Φιλάργυρό; τι; παραπονεΤται οιά τήν κατάστα- 

σιν τή; ύγεία; του.,
— Πρέπει νά φωνάίη; Ιατρόν, τφ λέγει, εΐ; 

φίλο; του
— Δέν ίχω Ανάγκην ίατροϋ, άπαντά ούτο;. Ό 

γείτων μου έχει ένα, τόν Ακούω cirri τήν θνραν 
δταν έρχεται καί οντω δέν έχω Ανάγκην άλλου.

*
Έν τώ βαγονίω κυρία τι; πρό; ιατρόν:
— Πώς, ιατρέ μου, κάμνετε ήδη καί στίχου; ;
— Ενίοτε, κυρία μου, διά νά σκοτώσω τόν και

ρόν.
— Πώς, δέν έχετε πλέον πελότα; ;

, *
Εΐ; τό ζαχαροπλαστείου.
— Τί θά πάρετε, κυρία;
— Νά μοΰ οώση; ένα φρέσκο baiser.
— Καλλίτερου είναι ή κυρία νά πάρη τίποτε 

άλλο, διότι έτελείωσαν.
Είς παρακείμενος κύριο;:
— Δώσε τη; τό’(δικόν μου.

*
— Τί διαφορά ύπάρχει μεταέύ Αθηνών καί Πέι- 

ραιώ;;
— Ότι δ Πειραιεΰ; περιβάλλεται μέ θαλάσσα;, 

ένφ αί Άθήναι μέ ίηρά;.
• *

Έν τφ πλοίω, έν ταέειδίω καί έν γεύματι. Ό 
πλοίαρχο; πρό; τόν καμαρωτόν:

— 'Αλλοτε, πρίν σηκώνης τά πινάκια νά έρω
τά; άν ·0έλωμεν'άλλο ψητόν.

Τήν έπαύριον ό καμαρώτο; πρό; τόν πλοίαρχον :
— Κύριε πλοίαρχε, θέλετε άλλο ψητόν ;
— Εύχαρίστω;, δώσε μου.
— Ετελε.ίωσε, δέν έχει πλέον.

.★
Ή μικρά Λιλή πρό; τήν μητέρα τη;:
— Μαμά, ήθελα μίαν μικρόν άδελφήν, διά νά 

παίζωμεν μαζύ.
— Πήγαινε νά ζητήσης-αύτήν άπό τόν πατέρα 

σου, τή άχιαντψ ή μήτηρ. μειδιώσα.
Ή Λιλή μεταβαίνει Αμέσως πρό; τόν πατέρα της, 

δστις τή άπαντά μετά σοβσρότητο;;
— Ά, δέν είνσί δυνατόν κόρη μου, διότι κοστί

ζει πολύ/
Η Λιλή μετά’μικράν σκέψιν, κλαίουσα;

— Πώς, παπάκημου, δέν έκόστισα έγώ. πολύ ; 
δέν σάς έδωσα τίποτε.

Κύριός τις προκειμένου νά μεταβή είσ Παρισίουε 
έρωτά τόν κ Ίγγλίσην:

— Καί πόσα έίοδα μοΰ χρειάζονται καθ’ έκάστην 
είς Παρισίους;

— Μά 6ο φρ. καθ’·έκάστην μοΰ φαίνεται,δτι σέ
άρκοϋν, κύριε. /

— Καί άν πάρω καί τήν γυναίκα μουι μαζύ ;
— Έ ! τότε 20 ψρ. σέ άρκοΰν.

★

Ό Πέτρος έβράδυνε νά έπιστρέψη έκ τοΰ σχο
λείου.

— Τί έκαμες πάλιν είς τόν δρόμον, τώ λέγει ή '. 
μήτηρ του.

— Νά, έβλεπα ένα άνθρωπον, που έσκότωσε ό 
τροχιόδρομο;.

.— Μά δέν σοϋ είπα τόσες φορές νά μή παίζη; 
είς τόν δρόμον ;

Ό Πέτρο; στενοχωρονμενος:
— Μά λοιπόν έπαιζα καί μέ του; σκοτωμένου;;/ '<·

*
Δικαστή; καί κατηγορούμενο;.
Ό πρώτο;. Κατηγορεΐσαι, δτι διέρρηίε; ισχυ

ρόν καί άδιάρρηκτον χρηματοκιβώτιο1? κ>αί έκλεψε; ' 
μεγάλου ποσόν. Δέν μά; λέγεις, πώ; έλυοε; τό 
.πρόβλημα αύτό ;

Όδεύτερος(μετά μειδιάματος Διά τών ύπο- 
διαιρέσεων, κύριε πρόεδρε, διά τών ύποδιαιρέσεων.

★

Πρίγκηψ τι; διερχόμενος πρώτην φοράν έκ τή; - 
Αγοράς, μετ’ Αποστροφή; παρετήρει τόν μικρόν 
όχλον άνυπόδητον καί κακοενοεδυμένον.

-1-· Πώς, λέγει.πρό; τόν ύπασπιστήν του, δέν iy- / 
δύονται αυτοί οί άνθρωποι κάλείτερον; · ' ' :

— Αύτό θά τό μάόετε, υψηλότατε, άμα μεγσλώ- 
σητε, τώ άπαντά στενοχωρημένος ό ύπασπιστή;.

*
Είς φίλος εί; τήν έορτήν τή; γυναικό; τοΰ φί

λου του:
— Μά δέν είναι, μοΰ φαίνεται ή έορτή τή; γυναι- , 

κό; σου, ’Ιωάννη ; / ·■
— Ναί, Αλλά ή σύζυγό; μου θέλει νά έορτάζη 

κάθε δύο έτη.
— Καί διατί τοΰτο, ’Ιωάννη ;
— ’A I έχει δίκαιον, φίλε μου, ή σύζυγό; μου 

θέλει ούτω τά δύο έτη νά τά περνά γιά ένα.

ΤΕΡΠΝΑ

— Κρίμα, πολύ μεγάλο» στόμα ίχει ή ωραία 
αυτή Κυρία,ελεγε κύρίός τις πρός τήν φίλην της.

•— Ναι καί δόντια ξένα, προσέθηκιν αυτή,
κινούσα τήν κεφαλήν.

— Καί μολαταύτα είναι πολύ ώρφία, προσε- 
θηκεν ό Κύριος.

—·. Δυστυχώς οί άνδρες πάντοτε τό ψεύδος 
άγαπώσι, «πεΓπίν ή φελή της.

f
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Αθηναίος τις δεικνύει είς ίπαρχιώτην τόν 
ηλεκτρικόν φωτισμόν και τφ απαριθμεί τά 
πλεονεκτήματα τοΰήλεκτρισμοΰ. Ότανδε φθάνει 
είς τά ήλβκτρικά ωρολόγια :

— *Α, ίδώ μόνον δέν επιτυγχάνει, τφ λέγει.
— Μά διατί, τότε, τφ άπαντφ ό όπαρχιώ· 

της, δεν μεταχειρίζεστε τον ήλεκτρισμόν, δπως 
ημείς τό φώ; τοΰ ήλιου είς τά ηλιακά ωρολό
για ; Ήμεις ε'χομεν τακτικώς ακριβή ώραν.

— Καλά λέγεις, θά τδ γράψωμεν εις 
εφημερίδας, νά τδ Ιδη ό κ. Αίγινήτης.

Ό ιδεςς πρός Άθηνάϊον:
— Πίαρετήρησα, φίλε μου, δτι ΐίώ είς τήν

■ . πρωτεύοωσαν, διά νά έκτιμιηθη τις, πρέπιι ν'
• άφίνη τούς άλλους νά δμιλώσιν. Ό ξένος πρέπει 

να είναι βωβόν πρόσωπον. Ού'τω καταλαμβάνει 
τήν δυναμ,ίν του. ' ί j ■■‘Τΐϊ···;·;^ϊ

Κυρία τις αφού επί μακράν έκαλλωπίζετο καί · 
έψυμ·ιθίζίτο, είσήλθεν είς τήν αίθουσαν όπου άνε- 
μένετο ύπό τίνος Κυρίου.

— Δεν άληθίς, δτι άύανεοϋυ.αι ; δεν μέ ευ
ρίσκετε νεώτεραν ; τφ λεγει.

— Είναι αληθές,τή άπήντησεν εκείνος, άλλά 
έχάσατε επολύν χρόνον, διά νά φθάσητε είς τοΰτο.

Μικρόν λεξιλόγιο».
θανμαρνΐκ. Πρόσωπον άνώτερον τοΰ μή θαυ

μαστού.
deicnfauftorla. Γνωμ,αΛ, τάς όποιας πρίπει νά 

υποδέχεται τις, όπως τάς γεροντοκόρας. Νά τάς 
σέβεται, χωρίς νά τάς άσπάζεται.

Χαιριζύσμός. Προοίριιον κωμικής, προσωπικής 
παραστάαεως.

ΙΤροαγωγή. Φιλοτιμία, και φιλαυτία αγγα
ρείας δόξης καί κοιλίας.

Τρίπατος. Υποκρισία, εξαντλούσα τάς σω- 
μ-ατικάς χαΐ διανοητικός δυνάμεις.

dirapu;. Ηλεκτρισμός δν ελκει π4ς 
φρων καί πονηρόςανθρωπος.

Ίερεύς m έχέπληττι χήραν, έλθοΰσαν 
γάμον πρό της παρελεύσεως έτους άπο 
θανάτου τοΰ συζύγου της.

— Μά, θ* τόν εΰρισκα τόν γαμβρόν, τότε, 
παππί μου; άπήντησεν αύτη.

<1ς 
τού

ΤΗΣ ΣΤΙΓΜΗΣ ! I
Έπίΐρ’ άπδ τάμίλητο νερό,
Καί δέ θά σοΰ μιλήσω τώρα μέ καιρό 
'Εσύ μ’ «ότό έπότισες τή δόλια μου καρδιά. 
Έκλείδωοεο τό στόμα μου,.καί πήρες τά·. 

κλειδιά I !
Μά κι' όταν πιά θελήσης ού ή ϊδια

. νά τάνοίξηε,
Αλλοίμονο σέ αένανε ! φαντάσου πώς θά 

φρίίής 1 I 
Γιατί μέ τό κλειδάκι σου, όταν θά 

δοκιμάσης, 
ΈκεΤνο δέ θ’ άνοίγη πιά τήν κλειδωνιά θά 

σττάσηο,
·· 0ά βάλης κάτω μέ θυμό τήν τόση 

/ ·■ πονηριά, ίΐλή?ψ^ίή^-ϊίγι«^ρ 8λα αύτά, θά βρήο 
μόνο.,., σκουριά 11!

ΡΩΤΩ
Τυχνά ρωτώ τά κύματα 
ποΰ φθάνουν άπδ πέρα, 
είς ν’ ακρογιάλι Sv σ' είδανε 
μονάχη καμμιά μέρα' 
Sv σ' είδανε νά θλίβεσαι, 
δνσ’ είδαν νά λυπάσαι 
χι * άνίσεος με θυμάσαι 
χι* έχει στήν ξενητιιά.

Ρωτώτ'άγέρι κουρχειαι 
από τά ξένα μέρη 
ανίσως χαί σέ χάϊδεψε, * 
ανίσως χαί σέ ξέρει* 
8ν τωνομά μου σ' αχούσε 
σιγά νά ψιθυρέζης, 
ένφ πικρά δακρύζεις 
μ’ όλόίαμπη μαειά.

Κάδε πουλί γοργδρτερο 
ποΰ φθάνει απ' τά ξένα 
τό' χαιρετώ μέ δάκρυ· 
χαί τό ρωτώ γιά σένα. 
8ν σ' είδε, αν άντίχρυσε 
τη ρόδινη μορφή σου, 
•Sv μοΰ βαστά γραφή σου 
Ά μάθω πώς περνάς.

Άδηναι.

Πολλαίς φοραίς τά μάτια μου 
«τον ουρανό σηκώνω 
χαΐτ’- αβτρα τά λαμπρδφωτα 
σνχνορωτώ μέ πόνο, 
Sv τύχη χαί αέ είδανε 
μέ πόθο άγνό χαί λύπη 
ψηλά μέ καρδιοχτύπι 
τό βλέμμα vi πλάνος.

Καί τά χιονάτα λούλουδα 
που «τά λειδάβι ’ άνθοΰνε 
μ* απόκρυφη τά ρώιησα 
λαχτάρα νά μόΰ ποΰνι, 
αν ξέρουν τώρα που ’φνγεί 
άν μ* άγαπας ά.όμη 
ή άλλαξες τη γνώμη 
«τά ξένα που γυρνάς.

Όλα γιά «έ τά ρώτησα 
μέ κονεμένα βτήίεια 
μά όλα, 8λ’ αγάπη μου, 
μοΰ χρύψαν τήν άλήίεια, 
χαί μόνον άμα ρώτησα 
για οένα τήν καρδιά μου 
μοΰ είπε χαί μαχρυά μου . 
πώς δέν μέ λησμονάς.

Αημ. To- Kp.

* » ίχί- ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕ

Μετά τδν τόσον συναγωνισμόν τών πολυαρίθμων θεα- 
■τρικών θιάσων, οίτινες εφέτος ένεχατεστάθησα» είς δλας 
-τάί συνοικίας τής πόλεώς μας, μόνον τά θέατρα Νεα· 
πόλεως καί Τσόχα τής όδοΰ Σταδίου κατόρθωσαν ενεκα 
τοΰ άπαρτίζοντος αύτά έκλεχτοϋ προσωπικοί των, νά 

-διαπρέψωσι και προσελκύσωσι τούς πλείονας θαμώνας.
Καί άμφότερα ουτω χαθ’ εσπέραν κατάμεστα θεατών 

διασκεδάζουσι τούς κλεινούς τοΰ άστεως αστούς, μέ τάς 
πολυποίκιλας παραστάσεις των, πότε διδάσκοντες οΐ 

, ’θίασοι ούτοι δραματα καί προκαλοΰντες τήν συγκι'νησιν 
-καί τδ πάθος καί πότε παριστάνοντες κωμειδύλια καί 
κωμωδίας, προκαλοΰντες άπλεχτον τήν φαιδρότητα καί 
πολλούς τούς γέλωτας καί τάς έπευφημίας. 'Ωραία 
τή αληθείς και διασκεδαστικωτάτη χαί απολαύσει- 
..χωτάτη έν μέσω δρόσου χαί εσπερίας αύρας χαί γλυκύ- 
τητος ή έκάστοτεπροσέλευσις καί παραμονή τών αστών 
έν τοΐςθεάτροις τούτοις χαί πολλά τά καλά χαί κακά δι
δάσκονται ενταύθα, διότι τα δραματολόγιά τω» είναι αρ
κούντως πλούσια εις νέα καί παλαιά έργα,άλλα θά ηύχό- 
•μεθα έν τή εκλογή τής μεταφράσεις έργων ευρωπαϊκών, 
νά έπροτιμώ»το τα πρδς τδ» έλληνικδν μάλλον χαρα
κτήρα καί τά ήθη καί έθιμά μας συνάδοντα, καθ' όσον 
ή διδασκαλία έργων άσχετων πρδς'ήμας καί περιεχόν- 
των σχηνάς απρεπείς καί ασέμνους κινήσεις, προχαλοΰαι 
•κάπως μεμψιμοιρίας καί παράπονα άπδ μέρους τών οί- 
«ογενειών. Ό Έλληνικδς λαός είναι φυσικώς αψί
κορος χαί θέλει πάντοτε νέα έργα νά βλέπη. Άφοΰ 
-δέ τδ δραματολόγιό» μας etvat είσέτι πενιχοό», καλό» 
είναι οί χαταγινόμενοι εις μεταφράσεις να ίϊροτιμωαι 
τάς ήθιχωτέρας.χαί άν δεν εύρίσάωσι τοιαύτας, νά συν- 

‘θέτωσι νέα έργα δλως έλλη«ικά, άφοΰ δυνάμεθα να 
εχωμεν άρίστσυς ήθοποιού; καί μιμητάς τών δυοκο- 
λωτέρων έ'ι χαρακτήρων και κοινωνικών σκηνών μας.

1 Έν τούτοις τά θέατρα Νεαπόλεως καί Τσόχα απέ
δειξαν ότι τά πάντα δύνανται, άλλά τοις λείπει ίτι τδ 
έδαφος καί ή ΰλη όπως δειχθώσιν αντάξια άπασών 
τών άξιώσεών μας,

Φρέκ.

ΠΝΕΤΜΑΤΙΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1 Η. Έρώτη<ϊις.
ϊ&οίος μικρός έίήτησε 
2Ζτό χώμα νά τόν θάψουν, 
νά μεγαλώση γρήγορα 
Γίγαντα νά τόν κράξουν;

16. ’Ερώτησες.
•Ποιόν σύχρονόν μας ύπουργόν, 
μ’ άπλοΰν άναγραμματισμόν 
παρήγαγε—μή άπόρεΐς— 
έλληνική έψημερίς;

17. Απορία·
Τρία νησάκια I ε=ρ’ά 
κινούνται μέσα στά νερά 
καί ταίειδεύουν κι’ άλλαχοΰ 
— μά άπό ποΰ καί ώς ποΰ.

Sn^p. Ek τόν πρώτον λύτην τών άνωτέρω 
άσκήσεων, δοθήσεται ώς δώρον tv βιβλίον. Τών 
δέ λοιπών δημοσιευθήσονται τά όνόματα.

ΛΎΣΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

Αίνιγμα ΙΟον. Τδ χρ^μα.

Έλυσαν αύτδ δ κ. Δ. Ροδίτης έξ 'Αθηνών, ή Δε
σποινίς Μαριένθη ίΐαπανίχολάου έχ Σύρου, δ κ. Μιλτ. 
Σαμψών έχ Κων)πόλεως, ή κυρία 'Ασπασία Ωετρωπού· 
λου έξ Αλεξάνδρειάς καί ό χ.Κ.Βάρφης έχ Πειραιιώς.

Αίνιγμα liov. *Ο ίερεϋς.
"Ελυσαν αύτδ ό κ. Δ. Ροδίτης έξ 'Αθηνών, δ χ. 

Άλεξ. Μιχαηλίδης έκ Λαρισσης, ή κυρία 'Ασπασία 
Πετροποΰλου έξ Αλεξάνδρειάς, δ χ. Μ. Χαριλάου έχ 
Βώλου, ή Δεσποινίς Κλεάνθη Μανιατάκη έκ Καλα- 
μώ», ό κ. Μ. Κουμουτσόπουλος έξ ’Αθηνών καί δ 
Μ. Ρ. . . .μ.

Έρώσησις 13η. Χρέη.
Έλυσαν αΰτήν ό κ. Κ. Βάρφης έχ Πειραιώς, ό 

δ κ. Άλέξ. Μιχαηλίδης έχ Λαρισσης,Μιλτ. Σαμψών
Κων)πόλεως, ή Δνίς Μαρία Βρυζάκη έξ ’Αθηνών, ό 
κ. Ν. Δαρλόπουλος έχΒυτίνης καί δχ. Μ. Χαριλάου έχ 
Βώλσν.

SHM. Επομένως γό δώρον θά λάβη ό κ. Λ. Ρο
δίτης έί ’Αθηνών.

Κ.

έ*

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ “ΦΤΣΕΩΣ,,

Ά. Κ. Γ αστό ϋ νην. Συνεστημένή καί δείτάριά 
έλήφθησαν. Σας άπηντήσαμςν ταχυδρομικώς.—Ά.Χ. 
X α λ χ ί δ α.Χρυσόδετου τόμον προσεχώς λαμβάνετε. — 
Τ. Λ. Γΰθ ε ι ον. ’Επιστολή έλήφθη. Εχει καλώς.— 
©. Γ. Κ. Μελ I τ η V. Ευχαρίστως δημοσιεύονται,άλλα 
δέον νά διατελήτε συνδρομητής μας.—Γ.Γ. Μενούφ. 

’Δελτάριο» έλήφθη. Έχει καλώς «Φύσις- χαί «’Ηχώ» 
ήδη συνεχωνεύθησαν.—Μ. Κ. Γαλάζιον. ’Επι
στολή έλήφθη. Έχει καλώς. Γράφομε» —Γ. Κ. Κάι
ρο» Συνδρομή σας έλήφθη.Έΰχαριστοΰμεν. Φύλλα 
θά σας άποστέλλονται ήδη αϋτόθι. — Η. Δ. Λευ
κά 8 α. Υποχρεώσεις άπδ τοΰδε δέ» δυνάμεθα ν’ άνα- 
λάβωμεν. Ά» ϊλθητε καί συνενοηβώμε». τότε ορίζομε» 
τούς όρους.—A. Β. Κ έ ρ xu ρ α ν.Έλήφθη καί θά συμ- 
μορφωθώμεν, έλπίζοντες νά σάς εΰχαριστήσωμεν.·—Ν. 
Δ.'Α. Σάμον. Επιστολή σας έλήφβη. Άπηντή- 
σαμε» αμέσως, αναμένομε» νεωτέρα» σας.—1. Μ. 
Κ α χ ο ύ λ. Δελτάριο» έλήφδη, σάς «πη-τήσαμεν καί 
άναμένομεν νεωτέρα» σας—Γ. Δ. Μυτη_λήνην. 
’Επιστολή σας έλήφδη· Ευχαριστούμε». Σάς αναμέ
νομε» δέ, ώς γράφετε.— I; Κ. Ζαγαζίκ. Σ-νίρομή 
ελήφβη, άλλά τόμοι δέν έλήφθησαν, ταχυδρομική γρά- 
φομεν.—Ε· ©. Τ ρ α π ι ζ ο ϋ ν τ α.Ζητούμενος αριθμοί 
σας άπεστάλη.—Ρ. Β. Σκόπελον, Συνδρομή σας 
έλήφθη και εύχαριστοΰμεν πολύ. Σάς απ«ττειλαμεν 
τήν τοΰ παρελθόντος «τους άπόδειξιν καί ήδη όφείλετε 
τδτρέχον.-Π. Κ. Άργος. Συνδρομή σας, έλήφβη, 
εύχαριστοΰμεν πολύ.—-Ά Λ. Ταίγανο». Επιστολή 
σας έλήφθη. Σας-έγράψαμο» ταχοδρομίκώς καί αναμέ
νομε» νεωτέραν «ας.—Γ- Ρ. Κέρκυρα ν.’Επιστολή 
μετά συνδρομής έλήφθη καί εύχαριστοΰμεν πολύ. — Β, 
Μ. Λάρισσα». ’Επιστολή έλήφθη. 'Εχει .καλώς. 
’Αναμένομεν νεωτέραν σας.—Π. Σ.Όδησσον. Συν
δρομή σας 10 ρούβλια έλήφθη. Εύχαριστοΰμεν. Άπό- 
δειξις εστάλη ταχυδρομικώς.

_ ____ —■ JI ---------------



' / , ,.fr-; ■; . 'ΊΤ:.. t
·’ ·?

100 Η ΦΥΣΙΣ ' ΐ

KA I ΝΙΚΗ
ΑΓ- ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ& ΑΠ- ΚΟΥΤΣΑΓΓΕΛΗ

■ I A T Ε» Λ 3ΝΓ ·

^Ιρέπει τις νά έπισκεφθή τόν Βόλον, ϊνα Τά Συφιλιδικά νοσήματα θεραπεύονται 

ίδη συν τάϊς άλλαις αύτοΰ προόδοις καί νεω- επίσης έν ιδιαιτέρα αίθούση δια τών νεωτέρων 
τερισμοΤς καί τήν ώραίαν Κλινικήν τών κκ. άσφαλών μεθόδων. Γίνεται δέ καί εφαρμογή 
Παπαγεωργιάδου καί Κουτσαγγέλη. Κεΐται τών, συστημάτων ηλεκτροθεραπείας, δρ- 

ροθεραπείας » 
υδροθεραπεί
ας κτλ.

Ή Κλινική 
αυτη'είναι μονα
δική καί ευεργε
τική καθ’άπασαν 
τήν Θεσσαλίαν 
καί προώρισται 
ρεγάλας νά πα- 
ράσχη τώ τόπω 
εκδουλεύσεις, διά . 
τήςβαθμιαίας,ώς 
έλπίζομεν, προσ
θήκης καί άλλων 
κλινών άπό μέ
ρους τών φιλάν
θρωπων ομογε

νών μας. 'Ο δέ μικρός καί κομψός αύτοΰ κή- 
κατάμεστος έκ οπανιωτάτων άνθέων, 

W©T©V και γαρδενιων, επιμε- 
Ιεισών, ώς έμάθομεν, καί άναπτυχθεισών 

ύπό αδρότατων, άλλ’ άτυχώς άπελυληθυιών 
.‘.1..... . . .............. - ’ -    Δ . -r .
κόρης, αποτελεί τό ηθικόν συμπλήρωμα τού 
ευαγούς καί κοινωφελέστατου τούτου ιδρύ
ματος. ,

έν οίκοδομήματι 
εύαέρω καί Θεα- 
ματικώέχοντι καί 
κήπον εύανθή μέ 
θεάν έΕαιοίαν και 
ορίζοντα βαθυ- 
τενή, έπί της 

' διασταυρώσεως 
των οδών Φιλελ
λήνων—Θησέως.

*Η Κλινική αυ
τή ίδρύθη, ώς 
φαίνεται, κότα 
τ<ό πρότυπον τών 
έ·ν Ευρώπη, καί 
νοσηλεύονται με
τά τής άπαιτου- 
μένης φροντίδος
“ , J ΤΓ . .και επιστημονικής ακρίβειας εσωτερικοί αρρω· 
στοι. Γίνονται, δέ;κ«:1.Λίδέ^*

■ καί έίωτερικοι TOio-Qtei·.· ’ ’
Θεραπεύονται δε τά παθολογικά νοσή- ληό 

μςατα, τά χειρουργικά έν έπί τούτω κα- Λ-1 

ώς καί πάντα τά γυναικεία, κατά τάς τε- 
λειοτέρας θεραπευτικός καί έγχειρητικάς' με
θόδους ύπό τοΰ μαιευτήρος κ.Κουτάαγγέλη.

...............

ΑΔΕΛΦΩΝ ΦΟΥΣΑΡΑ 
ΕΝ ΧΑλΚίφΐ

Τό άριστον κονιάκ καί τό μοναδικόν αύτών ούζον 
δκαπρέπουν, τάδέ έζαιρετικά ποτά καί ήδύποτα τοΰ 
έργοστσσίου τούτου κατέστησαν αύτό άπό τίνος 
παγκοσμίου'φήμης. Κατασκευάζονται έκ γνησιωτά- , 
των ύΛών καί ή προτίμησις αύτών έμφαίνεται έκ 
τής είς Εύρώπην μεγάλης έκτιμήσεως καί κάτανα- 
λώσεως. 'Εργάζεται δέ μετ’ άκριβείας καί τελειό- 
τη|τος 
"^ΕΡΓΟΣΪ^^

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ I. ΜΑΤΣΑΓΓΟΥ 
Έν Βάλιμ όδός Ίωλκοϋ άρ. si

Μεγάλη παρακαταθήκη όλων τών είδών καθι
σμάτων έγχωρίου κατασκευής. Τό κατάστημα είναι 
τό> μεγαλείτερον τής Θεσσαλίας καί κατασκευάζει 
δ,τι δήποτε καθίσματα κατασκευάζονται είς Αθή
νας, διότι έχει τούς καλειτέρο'υς τεχνήτας. Τιμαί 
συγκαταβατικοί.

θαρως και εύπρεπώς διεσκευασμένη αιθούση, . αλησμόνητων χειρών εύγενεστάτης συμπαθούς

ΠΟΙΚΙΛΗ ΑΓΟΡΑ 
ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΔΡΑΚΟΥ Γ· ΔΡΑΚΟΥ

ΕΝ STPflc

Νεωτερισμοί καί Έργοστάοιον λαιμοδετών, αρώ
ματα, βαφαΙ χαί σάπωνες. Υποκάμισα, χειρόκτια, 
ράβδοι χαί όμβρέλαι. Καθίσματα Βιέννης, κάνιστρα χαί 
είδη κυνηγιού, Βοδρτσαι, χτένια καί παίγνία παίδων. 
Βαλίζαι, ψιλικά χαί κομψοτεχνήματα. Σοχολάται καί 
διάφορα ποτά έλληνικά καί ευρωπαϊκά. Κονσέοβαι, 
είδη καπνιστά_καί αγγλικά μπισκότα, ώς καί διάφορα 
otxtaxa σκεύη.

ΟΛΓΑ ΓΙΑΝΝΟΤΚΟΥ 
Ofiij; Έρμοΰ, οίριΟ. 99 ’Αθήνας,

Μοδίστα γυναικείων φορεμάτων, μέ άρίστας συστά
σεις. ’Εργασία ασφαλής χαί ήγγυημένη, ακρίβεια’ και 
στ«ρεό)της εις τήν εντέλειαν, εφαρμογή δέ ν>ΰ τελευ
ταίου συρμού τελεία 'χαί τιμαί έκτος παντός συναγω
νισμού.· Συνισταται ται'ς σννδρομητρίαις -μας.

Έν Άθήναις έκ τού Τυπογραφείου τών Καταστημάτων ’Ανίατη Κωνσταντενίδου «4»
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