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(1) Δεύτίρσν μέρος χαι αυτοτελές του ύψηλοϋ μα— ' 
βήματος "Σοφίσταί χαί φιλόσοφος» όπςρ ήρμήνευοε» b 
κ. Α. Κουτσουβέλης εν τώ Έβνΐ’ω Πανεπιστημίφ.

.... Άλλ’ αγαθή τύχη, 1 Έν ταΐς Λμέ- 
ραις έκείναις τού δισταγμόν και τής αμ
φιβολίας, έκ θείας δντως Προνοίας, κα
τέναντι αύτών τών σοφιστών έπιφαίνεται 
ό μέγας φιλόσοφος, ό ανακαινιστής καί 
παιδαγωγός της ’Αθηναϊκής κοινωνίας 
είς θρησκείαν κεκαθαρμένην, ενσυνείδη
τον, Λθικήν καί πολιτείαν σεμνήν- Ναί! 
αύτός κάρτερικώς πρός τήν κενοσοφίαν 
αύτών έντιπαλαίσας, έκ θεμελίων ταντην 
άνατρέφας, καί τόν χώρον καθάρας, με
γάλος καί ύφηλάς άνεστήλωσεν είς τούς 
αιώνας άληθείας άμεταθέτονς, καί οϋτω 
νέαν διήνοιξεν ό Σωκράτης περίοδον τής 
φιλοσοφίας τών Ελλήνων. Κατά τών 
έχθρών τού τε ανθρωπίνου καί θείου νό
μον, μετά διεφθαρμένης θελήσεως καί 
άνουσιων σοφισμάτων, έξανίσταται ό άδιά- 
φθορος έν δυνάμει, προτάσσων τά αγαθά 
τής πίστεως είς τήν θρησκείαν καί τήν 
πατρίδα, τήν ήθικήν καί τήν έπιστήμην, 
δι ’ ών έκλείσθη έν τοΐς παλαιοτέροις τό 
έλληνικόν, καί τό κύρος τών άληθειών 
τούτων ύπεστήριξεν ούχί διά δογματικών 
ισχυρισμών κατά παλαιοτέρους τρόπους, 
ούς κατηγωνίζοντο αί σοφιστείαν άλλά 
διά βαθείας. καί ίσχνράς σκέφεως, άκατα- 
γωνίστον δέ διαλεκτικής έπί της θείας 
τών πραγμάτων ούσίας έστηριγμένης, ήν 
σεμνοποιούσιν ό λόγος ήμών καί ή συν- 
είδησις-

Ή φιλοσοφία τού Σωκράτους δέν είναι 
φιλοσοφία τής φύσεως, ταύτην θεωρούν- 

τος ύπερτέραν τών γνωστικών ήμών δυ
νάμεων, άλλά φιλοσοφία τοϋ ανθρώπου, 
ώς δντος λογικού, ήθικοΰ, θρησκεντικον, 
κοινωνικού, πολίτικου· Άπό τον Δελφι
κού· άφορμήθείς γράμματος, γνώθι 
τόν, ώς πυρήνος τής φιλοσρ 
ρεύνησε τήν ένότητμ^τή πιστήμης καί 
ήθικής. καφ^οτήρΐ^εν έν τη κοινωνία τήν 
πίστιν είς τήν θείαν Πρόνοιαν καί τήν 
αθανασίαν τον άνθρο^πον, ώς γλυκόφωτα 
σημεία τής άνθρωπίνης ύπάρξεως καί 
προκοπής·· "Οσην ίσχύν έχει τής άνθρω- 
πινης φύσεως ή εύγένεια καί αρετή,, άκε- 
ραίαν έδήλωσεν έν τή φυχή αυτού καί 
οράσει ό άθηναΐος ούτος φιλόσοφος, δσ- 
τις περιουσία προθυμίας καί ούχί έπί μι- 
σθώ τήν αρετήν άκαμάτως έδίδασκεν, καί 
χωρίς τών έπάθλων αύτήν ήσπάζετο καί 
έφίλει-

Άπλονς καί δημοτικός ό υιός τ©ύ Σω- 
φρονίσκου, διαλεγόμενος πρός τοΐ/ς όμι- 
λητάς αύτού περί τών θείων καί ανθρωπί
νων, πρωίαν τε καί έσπέραν, έν τή άγορα, 
τοϊ γυμνασίοις καί αύτοϊς τοΐς έργαστη- 
ρίοις, άπό τών παραδειγμάτων τού καθ ’ 
ημέραν βίου έπηγάγετο ύφηλάς ΰρχάς 
καί μεγάλας ίδέας, δι ’ ών έμυσταγωγει 
πρό πάντων τήν νεότητα, εύ είδώς,· δτι 
άπό τής τοιάςδε ή τοιάςδε τών νέων αγω
γής έξαρτδται τής πολιτείας τό μέλλον.

Άγωνιζόμενος πρός τούς σοφιστής τοΐς 
αύτοΐς, οΐς ούτοι έχρώντο δπλοις, κατά 
κράτος ένίκα’, άνορθών δσας σεμνάς καί 
σωτηρίους άρχάς έκεϊνοι έπ’ όλέθρω τής 
κοινωνίας σοφιστικώς άνήρονν καί ταύ- 
τας κορυφών είς τό ύφος θείας καί παν- 
σέπτον Προνοίας, σεμνυνομένης έξόχως 
έν τη. ύπακοή τών νόμων τής πολιτείας. . 
Οϋτω γνησίως φιλοσοφών ό μέγας Έλ- 
λην άπέδειξεν ώς μέτρον τών πραγμάτων
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ούχί τήν Εξ Υποκειμένου μονομερή και 
αυθαίρετον Ενός έκάστου δόξαν, άλλα τήν 
έξ άντικειμένον κοινήν είςπάν έλλογον 
δν νόησιν και βούλησιν, οικοδομών ,τοι- 
οντ<ώ τρόπω τήν Επιστήμην καί τήν άρε· 
τήν .έφ’:ένός άβίσσείστάνθε^ελίου·· "V: '

Πεπόιθώς δτϊ τήν·Ϋιθμςίιύί:'τθν. ανθρώ
που ■ί>'ΰ'<Λν: διαφωτίζει :ή -τών π'ρ'αγμά'ίώ'ν 
άλήθειά’Κάί γύώσίςί γνΜί&ί-
κοΰς όρους Ενταϊς όρθαίς'τϊ^ν-πραγμά- 
τών έννοίαις, αί'τινες'άπδτελοΰόι τήν. ®&- - 
λον καί- παντοτεϊνήν αύτών -τών 'Λραγ-' · 
μάτων όύσίαν- Έξ Εκείνης ·δέ·τής-εί'ω— 
θείας αύτώ ειρωνείας, δι ’ ής έταπείνου 
τοΰς δοξοσόφους, καί της μαιευτικής τέ
χνης, δι’ ής Εμαίευεν εύδοκιμα είς έπί- 
στήμην καί ήθικήν πνεύματα συνίστατο 
Α μέθοδος αύτοΰ, έν ώ διά μέν τής ειρω
νείας, μορφής αρνητικής, προσποιούμε
νος ό Σωκράτης .'άγνοιαν, καί αίτοΰμενος 
διδαχήν, ούτω περιέπλεκε τόν δοξόσοφον 
είς αντιφάσεις διά διηνεκών Ερωτήσεών, 
ώστε καί τούτον όμολογεϊν τήν ίδιαν άμά- 
θειαν· διά δε τής μαιευτικής, μορφής ταύ- 
της θετικής, οίονεί κατά τήν τέχνην 
της μήτρός αύτοΰ μαίας Φαιναρέτης, 
δι’ Επαγωγής ΰπεβοήθει έκ τών φυ- 
χών τών όμιλητών τήν γέννησιν νέας τι- 
νός ίδέας, νέας άληθείας. όρμώμενος άπό 
γνωμών πραγματικών καί κοινή ώμολό- 
γημένων. Ούτως .^Σωκράτης άνέδειξε . 
τήν μέθοδον τής επαγωγής, κασ. ην εξ^ 
όμοειδών, μερικών , περιστάσεων έπάγό- 
μέθίά*·^νίκας'αρχής και αλήθειας, όρθούς 
δέ ορισμούς, Εφ ’ <5ν πάσα θεμελιοΰται 
Επιστήμη· Εξηρεύνα δήλά δη σοφώς καί· 
φρονίμως τάς μεγάλας άρχάς,. τούς θεί
ους νόμους, οϊτινες άναμάοτητον κυβερ- 
νώσι τήν φύσιν τών όλων, στηρίζων τον 
λόγον έπί τή πείράς. Χρόνφ δ’ ύστερον 
έπί τής σωκρατικής ταύτης μεθόδου εύ- 
λαβώς έπφκοδόμησαν δ,τε Πλάτων τήν 
διαλεκτικήν καί ό ’Αριστοτέλης' τήν λο- ' 
γ'ίκήν.· Άνάγών ούτώ τήν αρετήν είς τήν 
γνώσιν κάί άσκησιν,' πάσας έθεώρει* τάς 
άρετάς ίσας καί όμοίας, διότι ό τά καλά 
έργα δίορίζων λόγος, είναι πάντοτε ό αύ-' 
τός· Εν πβσι έίς, εύσταθής· Γνώσις λοι
πόν μετ’ άσκήσεως έγγυώνται περί τής 
άνθρωπίνης άρετής, ήτις σεμνοποιεϊ μέν 
καί ώφελεϊ τούς άσκοΰντας αύτήν, Ιδιά
ζει δέ τή πολιτική, Εξουσία κυριώτάτα, 
διότι αύτη είδήμων καί δικαία ύπόχρεώς' _ __ 5
πραώρισται είς τήν βελτίωσιν τής άνθρω1- - μεταξύ τού βάρους τοΰ Εγκεφάλου καί 
πίνοιυ.κοινωνίας· Τοιαΰτα ό φιλόσοφός τής διανοητικής δυνάμεως- πλείστας όμως 
διδάξάς τούς άνθρώπους μενάλα καί σω-- άντιφάσεις ή θεωρία αΰτη άπαντα εν τή 
τήρια μαθήματα, εσώτατα οιαισθανόμε- πράξει· Ή έπισημοτέρα τών άντιφάόεών

νος τό άποτρέπον τά πονηρά δαιμόνιον. 
εύσεβέστάτος καί χρηστότατος κατηγο- 
ρήθη ώς άθεος και διαφθορεύς, λαβών 
χαριστήριον άμοιβήν τόν διά κώνειου θά
νατον, οι’ οΰ Λ φιλοσοφία έθριάμβευσε 
κ’αί ό’φιλόσοφος απεθεώθη.

’Λ. Κοντόονβέληο

Λ-,' «

ΑΙ ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΣΑ,
ΑΝΕΥΡΕΘΕΙΣΑΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ

Έκτος τώ* άλλων αρχαίων «ύρυμάτων, άτι- 
να ιΰρ&ηοΐΜ Ιν Κώνστάντβς, άνεκαΚύφβη κ*ί 
μία ελληνική επιγραφή. Έν τή άρχαίότητι ή 
Κωνστάντσα εκαλείτο Τόμις, έκ τοΰ δτ«, ώς ύ- 
πβτίθέται, ή Μήδεια π*ραπλέουσα τή» ακτήν 
κατέτάμ» τόν άδελφόν της Άψυρτον. Τό όνο- 
ρια Κώνστάνττά προήλθεν «κ'τοϋ ονόματος 
ΚωνοτανΤία,· δπερ εϊνε πολύ μεταγενέστερον 
έπί ' τών βυζαντινών χρόνων. ΕΓνε λοιπόν άρ- 
χαίοτάτή ή πόλις καΐ’.οεν στερείται μαρτυ
ρίας τοΰ όρχάίου' αύτόθι Ελληνικού άποικισμού' 
ή εν λόγφ δε επιγραφή εχει ώς έξης.

«Ή Τύχη δ προστάτης καί δίς φύλαρχος καί 
φιλότιμος καί έπιμεληθείς τοΰ οίκου Άπατούρί- 

-όςϊίίιυ^Μφλ^ούτον Πδσειδώνίου τοΰ προστάτου 
καί άγα&ών εύετιν άλεσστις έφιλοτίμαν θεούς 
έπικόους Φυλή οπλιτών νύμφαις φυλαρχίας».

Ώς έκ τής έπικεφαλίδος φαίνεται, πρόκει- 
περί ίεροΰ' ανατεθειμένου. ΤΗ Θεφ ΤΥΧΗ γε
νικώς. ΆνατΙδησι δ* αύτό ή· φυλή ολόκληρος 
άλλα οι*'του άρχοντος αυτής, διά τοΰ φυλάρ
χου,'δστις ήν προστάτης χαΐ' δίς φυλαρχήσας, 
φιλότιμος' δέ άνήρ ■ καί ■ «πίμεληθείς τόΰ οίκου, 
Άπατούρίες (—ομοπάτριος—δμοφυλος), άνέ- 
στήσέ' δ' αύτό τελούσα φόρόν ευγνωμοσύνης 
τοΐς θεοΐς, οίτινές έτειναν έπήκοον ούς.

ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ

ΚΑΙ Η ΝΟΗΤΙΚΗΔΥΝΑΜΙΣ

Παραδέχονται, δη υπάρχει σχέσχς τις
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έστιν ή ταυ Γαμβέττα, τοΰ όποιου ό Εγ
κέφαλος είχε βάρος ιαοο γραμμαρίων.

Ό κύριος (Joseph Simms) Ιωσήφ Σίμς 
παρουσιάζει συλλογήν τοιθύτων λίαν 
αντιφατικών τή θεωρία περιπτυίσεων· 
Κατά τάς παρατηρήσεις αύτοΰ ό βαρύ
τατος πάντων τών γνωστών Εγκεφάλων 
ήν νέου τινός πωλητοϋ Εφημερίδων έκ 
Λονδίνου, όλίγον εύήθους, του όποιου ό 
εγκέφαλος Εζύγιζε 2400 γραμμάρια.

Μετά τούτον έρχεται ό Εγκέφαλος τοΰ 
Rustan έχων βάρος 23^ο γραμμαρίων·

Ό Εγκέφαλος μικρού τίνος νάνου Ιν
δού Εζύγιζε 2200 γραμμάρια, τοντέστιν 
ειχεν ο γραμμάρια περισσότερον τού βα
ρυτόνου τών Εγκεφάλων τών εύφυών άν- 
Ορών, δστις Αν ό τού Teurgueneff μυθι- 
στοριογράφου Ρώσσον, τον όποίου ό 
Εγκέφαλος έζύγιζε 2 13ο γραμμάρια,

Τό μέσον βάρος τού άνθρωπίνου Εγκε
φάλου διαφέρει κατά τό Εξαγόμενον τών 
παρατηρήσεων τών έπί τού θέματος τού
του άσχοληθέντων ό μέν Austin Flint ό- 
ρίζει αύτό είς ι5οο γραμμάρια, ό δ’ Εκ 
Βερολίνου άνθρωπολόγος Μ· Krause άνα- 
βιοάζει αύτό είς ι 65ο γραμμάρια.

Ό Μ. Simms είρεν ότι ό Εγκέφαλος 6ο 
Εξόχων άνδρών έδιδεν ώς μέσον βάρος >ο 
Εγκεφάλων εύήθων καί πέντε Εγκεφάλων 
βλακών ανέρχεται είς 1776 γραμμάρια.

Έκ πάντων τών ανωτέρω Εξάγεται ότι 
προκειμένου περί τοΰ τοσούτον πολυτί
μου καί πολυπλόκου όργάνου τής διάνοι
ας ούχί τό ποσόν, αλλά τό ποιόν ήτοι ή 
Εσωτερική αύτοΰ κατασκευή καί ή διάτα- 
ξις τδ>ν κυψελωδών αύτοΰ στοιχείων εί- 
σίν Εκείνα τά όποια δίδουσιν κατά πρώ
τον λόγον τήν πραγματικήν αύτοΰ άξίαν.

I. Τ.

S
0 σχέδιον περί κατασκευής μεγάλες διώρυγος 
ύ τών Μεγάλων λιμνών καί τοΰ ’Ατλαντικού 
’’Ωκεανού άρχίίει νά συίητήται σοβαρώς, καί δέν θά 
παραίενευθώμεν, άν ίδωμεν αύτό πραγματοποιούμε
νου, λαμβάνοντες ύπ’ βψει τδ δημιουργικόν πνεύμα 

τών ’Αμερικανών.
Πράγματι δέ έγένετο κατ’ αύτάς μέγα βήμα ώς 

πρδς τήν πραγματοποίησιν τούτην. Ή έν έτει 189S 
ύπδ τής δμοσπονδικής κυβερνήσεως διορισθεΤσα έπι- 
τροπή, άπεπεράτωσεν έσχάτως τάς έργασίας της, 
τών οποίων αί δαπάναι Ανέρχονται είς 4θ5>0°° 
δολλάρια.

Οί άποτελούντες τήν έπιτροπήν τούτην μηχανι
κοί, άπεφάνθησαν δμοφώνως, δτι ή μεγάλη διώρυί 
είναι έπιχείρησις πρακτική καί πραγματοποιήσιμος. 
Φρονοΰσιν δέ δτι τά έίοοα θά άνέλθωσιν είς έν
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δισβκατομμύριον φράγκων, άλλ ’ δ άριθμδ< οδτ«< δέν 
φοβίζει τούς ’Αμερικανούς

Τά οίκονομικά άποτελέσματα θά είναι II άλλου 
σπουδαιότατα, έάν λάβη τις ύπ’ δψει, δτι ή διώρυί 
αΰτη θά ύπηρετή άπάσαί τάς πόλεις τής πεδιάδος 
τών Μεγάλων Λιμνών, Ιδίως δέ δτι διά τοΰ έργου 
τούτου, τδ Σικάγον θά γίνη δ μεγαλείτβρος θάλάσ- 
σιος λιμήν τών Ηνωμένων Πολιτειών1. Καί αύτοί 
οΐ χρηματισταί τής Νέας Ύόρκης διάκεκνται εύνοϊ- 
κώς πρός τό σχέδιον εϊς δέ τήν πραγιματοποίησιν 
αύτοΰ ρλέπουσι τό μέσον νά τηρήσωσι τήν παρούσαν 
ύπεροχήν τής .πόλεως αύτών ώς λιμένος έέαγωγής

ΚαΓόντως ή Νέα Ύόρκη ήδη έχει έπιφόβους συ- 
ναγωνιστάς τους λιμένας τής νοτίου 'Ομοσπονδίας 
έπί τού ’Ατλαντικού καί έπί τοΰ κόλπου τοΰ Με
ξικού Τά πράγματα ήθελον μεταβληθή υπέρ αύτής 
άφ’ ής ήμέρας θά έγ.ίνετο σταθμός άΦίέεως καί άνα- 
χωρήσεως τής διώρυγος τών Μεγάλων Λιμνών.

ΕΙΣ ΤΟΝ ΒΟΡΕΙΟΝ ΠΟΛΟΝ

- $ άρχιτέκτων κ. Hanin,. Επρότεινεν 
έσχάτως είς τήν Γεωγραφικήνν Εταιρείαν 
τών Παρισίων τήν κατασκευήν μεγάλων 
ξύλινων σίκίσκων (καλυβών) τοποθετη
μένων άπό άποστάσεως είς άπόστασιν, 
μιας ή δύο Λμερών περίπου, μέ τό Ελκυ- 
θρον Επί τής γής τής Γρηλανδίας π. χ. 
ήν ό άρχιτέκτων θεωρεί τήν μάλλον εύ- 
νοϊκήν διά πείραμα τοίούτου είδους. ‘Ε- 
κάστη τών καλυβών τούτων ΘΛ καταστή 
διαδοχικώς αποθήκη έπισητισμοΰ καί πα
ρακαταθήκη τών άναγκαίων ύλικών πρός 
κατασκευήν μιας καλύβης μάλλον μεμα- 
κρυσμένης. Τής διανυστέας άποστάσεως 
οΰσης 3οο περίπου λευγών θά χρειασθώ- 
σι περίπου 20 τοιαύται καλύβα» καί τοι
ουτοτρόπως θά κατασκευασθή μϋα ό^ος τον 
ΠόΛον ήτις δύνατάι νά φυλάσοίηται ΰπό 
τών Έσκιμώων καί τών κυνών των. Ή 
ίδέα όντως είνε πρωτότυπος, απομένει νά 
γνωρίσωμεν Εάν ιινε καί Εφαρμοστέα.

ο ΑΤΜΟΖΦΑίΡίεο: mmims
ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ

^ι Διόσκουροι έτυμολογογικΰς σημαίνουοι 
ποϊδες (κούροι) τού Διός=Δ ι ό ς—κούροι, 
οιτινες ώς γνωστόν, ησαν ό Κάοτωρ καί ό 
Πολυδεύκης καί τούς όποιους έγέννησεν ό 
Ζευς έκ τής Λύόας· ώστε ούτοι ούοεμίαν 
σχέσιν έχουσι πρός τά έπί των έξαρτίων 
τών πλοίων έν καιρω τρικυμίας άναφαινόμενά 
ποτέ φωτεινά μετέωρα, τελώνια κοινώς λε
γάμενα καί τά όποια ή σύγχρονος έπιστή
μη αποδίδει είς ατμοσφαιρικός οιίτίας· και



1U* .______________________ Η ΦΤΧΙΣ ϋ ΦΥΣΙΣ 105

αύτός τόν πληρώνει έκ τών πόρων τής 
έπαρχίας του.

νθηροτέραν άκμήν 
Rnx .ϊ[” -7’,-τσν ή εύρώπη, ή 
Ελλάς ραλίστα, ενρισκετο είς τό σκοτος

ΣΙΝΙΚΑ

... και εις τόν ίίκατον εκόντως τά φωτεινά ταϋτα σημεία άπορον πως ύπερετχε κατά πολύ τής Εύρώ 
έκλήθησαν Διεοκονροι, ήτοι πώς ή τότε μυ- τ'”' 

.θολογία άνεμίχθη μέ τήν επιστήμην. Τινες 
μάλ ιστα λογογράφοι πολύ κακώς άνσμιγνύουσι 
τον Κάοτωρα καί Πολυδεύκην εις τά άλως 
ατμοσφαιρικά ταϋτα άπλούστατα φαινόμενα. 
Οί Η aOTp0V0p0i;'^P^W5¥t^i?[ii^fe'i^i«&^': 
διά τοϋ ονόματος τών Διόσκουρων καί άστε- 
ριομιόν τινα τοΰ Ζωδιακού. Ώστε, ώς φαί
νεται, ελλείψει άλλης καταλληλότερος λέίεως, 
όνομάοθησαν καί Διόσκουροι.

ΟΙ Διόσκουροι ή κοινώς «τελώνια», εισίφω
τεινοί θύσανοι πορουσισζόμενοι εις τήνοίχμήν 
τών Ιστών τώνπλοίων,όπως παρουσιάζονται είς 
πάσαν αιχμηρόν κορυφήν προς τήν ατμόσφαι
ραν κα'ταλήγουσάν καί ούδέν άλλο εΐνοί ή ηλεκ
τρικόν φαινόμενου, ηλεκτρική λεγομένη έκ- 
κένωσις ή ουνάντησις τών δύο ηλεκτρικών 
ρευμάτων έπί τοΰ σημείου, ένθα διενεργεΐται 
ή έζιςυδετέρωσις αύτών. Ώς γνωστόν πάντα 
τά σώματα, στερεά τε καί μή, ύγρά τε καί αε
ρώδη περιβάλλονται κατά τάς περιστάσεις 
υπό ποσότητας ηλεκτρισμού, θετικού ή αρνη
τικοί μεγάλης ή μικρός, ήτις ποσότης τοΰ 
ήλεκτρισμου ποικίλλουσα ενίοτε καί μεταδιδό
μενη άπό σώματος είς σώμα ή εκψςρτωμένη, 
παράγει ποικίλα φαινόμενα ηλεκτρικά, οΐον: 
σπινθήρας, φωτεινούς θύσάνευί, κρότους, κε
ραύνιους, ηλεκτρικόν ψώς κ-τ.λ. Ώστε τόπρο- 
κείμενον φαινόμενου ούδέν άλλο εΐναι ή μία 
ουνάινίηοις θετικών καί αρνητικών ηλεκτρικών 
ρευμάτων έπί τών Ιστών τών πλοίων, άτινα 
ρεύματα συναντώμενα παράγουβιν, ώς είπομεν 
καί φωτεινά αποτελέσματα. Φ. IJ.

πουδαΤος όρθρογράφος Γάλλος, δια- 
τρίψας έν Κίνα, γράφει, δτι δ Κινεζικός 
στρατός εΐνε φοβερός ύπό έποψιν άνδρείας 
κσ! άντοχής. &ά ήτο δέ αήττητος καί 
ακατάβλητος, έάν ή άνωτάτη διοίκησίς 
του άνέκειτο είς ένα μόνον γενικόν άρ- 
χηγόν. Διότι ΐιπουργεΤον Στρατιωτικό? 
καί ’Αρχηγείου δέν ύπάρχουν. Τό δέ 
στράτευμα εΐνε κατατετμημένου, ύπό εί
κοσι καί πλέον άνεξαρτήτους άντιβασι- 
λεΐο, άλληλοφθονονμένους καί μή ύπαγο- 
^ένους είς ούδευίαν άνωτέραν πειθαρχίαν. 
Εκαστος άντιβασιλεύς δύναται νά κηρύξη 

πόλευον κατά τοΰ γείτονός του καί νά 
διαθέση δπως θέλει τόν στρατόν του, διότι
, , .1.........................τ-·επαρχίας του.

Φίδ&Ι©
Ή Κίνα ήτο είς τήν άι 

τού πολιτισμού της, όταν 

τής μεγαλειτέρας βαρβαρότατος. ’Ακόμη 
καί είς τόν δέκατον έκτον αιώνα ή Κίνα 

■—Σίμώπης. Όταν πρώ- 
■την φοράν οί ΕύρωποΤο, είσεχώρησαν είς τά ά
δυτα τοΰ ούρανίου Κράτους, κατεπλάγησαν διά τήν 
άνεξιθρησκείαν ήόποϊα έπεκράτει, έν ω χρόνω τά 
πλεΤστα τών ΕύρωπαΓκών Κρατών άλληλοεσπαράσ* 
σοντο έκ τού φανατισμού καί τών αιρέσεων και είς 
τήν Γαλλίαν έτελεϊτο ή μεγάλη σφαγή τών διαμαρ- 
τορρμένων.

·Λ ■· : . OBS88©
Όταν ό βασιλεύς τής Γαλλίας έφόρεσε τάε πρώ

τος μεταξωτός περικνημίδας, μετά δεκαοκτώ δέ έτη 
έφόρεσε τοιαύτας καί ή βασίλισσα τής Άγγλίας’Ελισ- 
σάβετ, όλοι οί χωρικοί τών ένδοτέρων έπαρχιών 
τής Κίνας ένεούοντο φορέματα έκ μετάίης. Τό 
δεκαδικόν σύστημα, τό άνακαλυφθέν ύπό τών σοφών 
μας μαθηματικών μόλις κατά τόν ijov οίώνα, ήτο 
πρό έκατοντάδων έτών έν χρήσει είς τούς Ούρα- 
νίους. Έπί τέλους καθ’ δν χρόνον ή άριστοκρατία 
τής ’Αγγλίας έκοιμδτο έπί τής ψάθης, ήν άναφέρει 
"Αγγλος Ιστορικός, ό Κινέζος γεωργός είχε τό 
στρώμά του καί τό προσκέφαλόν του, οί δέ Μανδα
ρίνοι έκοιμώντο είς τοίαύτα πεπληρωμένα έκ ξαν
τής μετάξης.

®<S88il©
Τό κλήμα τής Βορείου Κίνας εΐνε τό μέν θέρος 

•καυστικόν, ώς είς τούς τροπικούς, μέ βροχάς άφθό- 
νους καί άνέμους ίσχυροτάτους, άλλά λίβας. Τόν 
δέ χειμώνα ψυχρότατου μέ^βορείους άνεμους λυσ
σώδεις μέ θυέλλας καί κονιορτούς.

Κατά τήν έποχήν τών βροχών,οί άπειροι ποτα
μοί καί αί ύπφνομοι πλημμυροΰν, ή χώρα κατακλύ
ζεται καί αί όδοί, κάκιστα συντηρούμενοι, γίνονται 
αδιάβατοι έντελώς.

SR8&3®
Τό πόσιμον ύδωρ είς τήν Κίναν εΐνε φρικώδες 

καί τά δύο τρίτα τών κατοίκων πάσχουν έξ έντε- 
ρικών νόσων. Ένεκα τής άθλιότητος αύτής τοΰ 
ύδατός των οί Κινέζοι συνειθίζουν τό τέϊον. Τά δέ 
πληρώματα τών έκεϊ όρμούντων ξένων πολεμικών 
πίνουν ύδωρ πάντοτε διυλισμένον.

Ή χρήσις τού όίνοπνεύματος εΐνε πολύ διαδε
δομένη. Από τεσσάρων χιλιάδων έτών οί Κινέζοι 
μεταχειρίζονται τό οίνόπνευμα, τού όποιου κάμνουν 
φοβερόν κατανάλωσιν. Ό έφευρέτης έν τούτοις αύ
τού κατά τήν παράδοσιν τών Κινέζων έθανατώθη.

’Ιδού καί μία Ιδέα τής κινεζικής γλώσσης, τών 
κινεζικών γραμμάτων, παροιμιών, διαλέξεων κλπ. 
Όταν τό βρέφος γείνη τεσσάρων έβδομάδων, τού 
ξυρίζουν τήν κεφαλήν. Αυτό εΐνε τό πρώτον βάπτι- 
σμα καί τότε τοΰ δίδουν τό πρώτον όνομα. Αύτό τό 
όνομα εΐνε πράγματι εις αριθμός π. χ. α γ υά ν, 
αριθμός £ν. α σά ν αριθμός δύο· λο ύ κ,αριθμός τρία 
κλπ.Όταν γείνη έξ έτών τό τέκνονπηγαίνει είς τό 
σχολείου μετά δεύτερον βάπτισμα, καθ’ 8 λαμβάνει 
όνομα άρμονικώτερον : Γενομένη άξία, Γραφή εύ- 
γενής, Μελάνη τελεία, ’Ελαία ώριμος κλπ

SESsSil©
Τρίτον όνομα τφ δίδεται κατά τόν γάμον του. 

Τέταρτον όταν γείνη δημόσιος υπάλληλος. Πέμ
πτου όταν γείνη έμπορος καί έκτον όταν άποθάνη : 
Μακαρίτης. Είς τάς γυ/αϊκας δίδονται όλιγώτερα 
όνόματα. "Εως δτου νυμφευθοϋν όνομάζονται π χ. 
Πολύτιμος λίθος, Μικρά άδελφή, καί όταν ύπαν- 
δρευθούν προσλαμβάνουν πο,ητικάς έπωνυμίας ώς: 
Άνθος γιασεμιού. Σελήνη άργυρόχρουο, Άρωμα 
γλυκύ κλπ. Ή μόνη περιποίησις ήν κάμνουν οί 
Κινέζοι .είς τάς Κινέζας εΐνε, όταν τούς γεννήσουν 
καμμίαν κόρην, νά αναγγείλουν είς τούς φίλους 
των, δτι: «τούς έπεσ’ ένα κεραμίδι στό κεφάλι».

Καί τρία ρητά τών Κινέζων, όχι τόσον τιμητικά 
διά τούς όμοφύλουο των.

«Τά ένδεκα δέκατα τών Κινέζων στρατιωτών 
εΤνε κλέπται».

«Ή εύτνχία εΐνε ώς τι (Κινέζικο) δοχεΤον, τε- 
θειμένον έπί τής ρινός ένός μανδαρίνου μεθυσμένου 
άπό δπιον καί πτερνιζομένου». Θέλουν ίσως νά 
ύπονοήσουν τήν άστασίαν της.

«’Αμβλύνεται ή κόψις τών σπαθιών τού έχθροΰ, 
όταν τήν άλείψης μέ χρυσάφι».

Λόγοι έθιμοτυπίας ένός έμπόρου άπευθυνομένου 
πρός επισκέπτην τοΰ καταστήματός του :

«Ό μέγας, ό έξοχος παποΰς έφαγε καλά·.
(Αύτό είναι τό καλώς ώρίσατε»).
Έπειτα έξακολουθεϊ «Ποιον εΐνε τό πολύτιμον 

όνομά σας διά νά στείλω τά ψώνια σας είς τήν εύ- 
γενή σας διεύθυνσιν ;»

Έάν καταδέχεσθε νά παράσχητε είς έν έσχατον 
ζωύφιον τήν τιμήν νά δεχθήτε έν κύπελλον τείου, 
θά σάς όδηγήσω είς τήν πτωχήν, άθλιαν οίκογέ- 
νειάν μου».

Κινέζος όμιλών περί τοΰ πατρός του λέγει : Ό 
σεβαστός γέρων πρίγκηψ. Όμιλών περί του οίκου 
σας, λέγει : Τό λαμπρήν άνάκτορόν σας. Όμιλών 
περί έαυτοΰ, ο’σδήποτε καί άν ηνε ή ήλικία τον, 
λέγει : Είμαι ό ήλίθιος μικρός άδελφός σας.

Τέλος όμιλών περί τής γυναικός του ένώπιον 
τών ξένων, λέγει : Αύτό τό ζώον ποΰ εΐνε μέσα.

A. Κ. S.

ΙΩΑΝΝΑ ΔΑΡΚ
Ή Η ΑΥΡΗΛΙΑΝΗ ΠΑΡΘΕΝΟΣ

4ΐ ’Ιωάννα Δάρκ έγεννήθη έν Δομημένη 

(Domereny), χωρίω κειμένω έντή περιψ>ερεία 
τών Βοσγίων.

Αύτη πολλάκις εΐχεν ακούσει παρά τοΰ πα
τρός της καί ύπό πολλών άλλων νά διηγών- 
ται τήν μεγσλην δυστυχίαν, ήτις κατεμάστιζε 
τότε τάς χώρας τής Γαλλίας. ΟΙ Άγγλοι εΐ- 
χον γείνει κύριοι σχεδόν ολοκλήρου τής Γαλ- 
λίος, Καί εΐχον προχωρήσει μέχρι τής Αύρη- 
λ’ας, έν ή καί έγκατεοτάθησαν. Ό βασιλεύς 
Κάρολος ό ΐ. αδιαφορών διά τάς δυστυχίας 
τού λαού του, έφευγε προτροπάδην, λησμονών 
τό αίσχος τό έκ τής εισβολής τοΰ έχθροΰ προ
ερχόμενου. Όταν ή αγνή κόρη άνετιώλει 
είς τήν μνήμην της τά λυπηρά ταϋτα γεγο
νότα, έκλαιε καί παρεκάλει όλοψύχωα τόν 
Θεόν νά ελθη είς βοήθειαν τοΰ λαού τής Γαλ
λίας, δστις έφαίνετο, οτι εΐχεν έγκαταλειφθή 
παρά πάντων. 'Ημέραν τινά περί τήν μεσημ
βρίαν, ένώ προσηύχετο ει’ς τόν κήπον τοΰ πα
τρός Της, τή έφανη ότι ήκουσε μίαν φωνήν 
νά τή λέγη: « ’Ιωάννα πήγαινε νά εύρης τόν 
Βασελέα τής Γαλλίας, ζήτησαν παρ ’ αύτοϋ 
στράτευμα, καί έξελθε πρός άπελευθέρωσιν 
τής Αύρηλίας.». Είς το''άκουσμα τής φωνής, 
ή γλυκεία κόρη έτσράχθη καί ήρχιοε νά κλαίη· 
άλλ’ άλλαι φωναί τήν ένεθάρρυνον καί τήν δι- 
έτασσον ν’άναχωρήοη, ύπισχνούμεναι είς αύ- 
τήν τήν κατατρόπωσιν τών Άγγλων. Πει- 
σθεΐσα τέλος,ότι ό Θεός τήνέξέλεξεν,ΐνα έλευ- 
θερώση τήν πατρίδα της, άπεφάσισε ν’ανα
χώρηση. Πριν ή όμως άναχωρήση, διιηγήθη 
τό συμάάν τούτα εις τούς γονείς της, ε.ίς τόν 
λαόν, καί είς αυτόν τόν Βασιίέα, άλλά είς 
πάντας τοΰιο έφαίνετο αδύνατον’ ή επιμονή 
της όμως άφ’ενός καί αί σταθεραί απαντήσεις 
της άψ’ ετέρου κατώρθωσαν νά πείσουν καί 
τούς πλέον άπιστους. Καί αύτός ό Βασιλεύς 
έπί τέλους καταπεισθείς τή ένεπιστεύθη τό 
στράτευμα. Οί Άγγλοι κατ ’ έκεινην τήν στιγ
μήν εύρίσκοντο έμπροσθεν τής Αύρηλίας, καί 
ολόκληρος ή Γαλλία είχε προσηλώσει τούς 
οφθαλμούς της εις τήν δυστυχή ταύτην πόλιν, 
ήτις άνθίστοτο έροωμένως, καί ή όποια εμελλε 
νά παραδοθή ;έντος ολίγου. Ή 'Ιωάννα ούσα 
έπί κεφαλής τοΰ μικρού στρατεύματός της, 
συμπεριλαβοΰσα πρός τούτοις καί τόν ύπ ’ αύ- 
τής έξεγερθέντα λαόν είσήλθεν είς Αύρηλίαν, 
άφοϋ προηγουμένως διέρρηέε τήν ζώνην τών 
Άγγλων. Κατά τήν ηρώτην άντιμετώπιοιν 
πληχωθεΐσα, έπεαεν έκ του ίππου’ νομιίοαν δέ 
ίο στράτευμα ότι έφονεύθη, ήρχιοε *ά τρέ-
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πητε είί φυγήν, αυτή όμως άποοπάσαοα Θαρ- 
ραλεως έκ τής πληγής της τό βέλος, καί άνα- 
6αοα επί τοΰ Ιππου ετρείε και έπανήγαγε τόν 
στρατόν είς τάς τάζεις του. Φθάοασα δέ ή 
’Ιωάννα εις τά προχώματα τών Άγγλων, έόά- 
διζεν έπί τής πρώτης γραμμής τών πυρών έν- 
Θαρρύνουσα τούς στρατιώτας της, οϊτινες καί 
έπήνεγκον τήν κατατρόπωοιν τών Άγγλων, 
των μετ’ όλίγας ήμέρας άναγκαοθέντων νά 
λώαωσι τήν πολιορκίαν. Μετά τήν Αύρηλίαν 
*1 ’ϊωάν_νβ διηυθύνθη είς Ρέμς (Reims) όπου 
βίοελθοΰοα νικηφόρως μετά τοΰ στρατεύματος 
της, διεκήρυζε πρός τε τόν Βασιλέα καί τόν 

λαόν, 0π ή αποστολή της έτελείωσε καί ότι 
ωφειλε,να έπιστρέψη είς τήν πατρικήν της οι
κίαν· άλλ’ ό Βασιλεύς μή συγκατατεθείς τήν 
έκράτησεν, έμπιστευθείς αύτή τήν διοίκησιν 
τοΰ στρατεύματος. Μετ’ ολίγον ή Ιωάννα 
διηυθύνθη εις Compiegne, οπού κατόπιν μά
χης απεγνωσμένης τραυμαιισθεΐσα, συνελή- 
φθη δια προδοσίας καί έπωλήθη εις τούς Άγ
γλους αντί δέκα χιλιάδων λιρών. Μετά ταΰτα 
οί Άγγλοι όδηγήσαντες αύτήν είς Ρουένην 
(Rouen) τήν έφυλακιοαν. Ή δίκη διήρκεσε πο- 
λύν-καιρόν, οί δικασταί όμως διά πλαγίων καί 
αποτόμων ερωτήσεων των προσεπάθουν νά 

τήν κάμουν ν' άγανακτήση εναντίον των, εις 
τρόπον,, ώστε νά καταδικάση αύτή έαυτήν. 
Άλλ’αύτη άπήντα πάντοτε μετ’ εύθύτητος 

καί άνευ περιστροφής, γνωρίζουσα ν 'άποφεύγη 
τάς δολοπλοκίας των.

Τήν ήρώτων άκόμη μήπως ό Θεός μισεί 
τούς Άγγλους. «Δέν ήζεύρω τίποτε άπεκρί- 
νετο. Εκείνο όμως τό όποιον ήζεύρω είναι, 
ότι όλοι οΐ εχθροί θά έκδιωχθώσιν έκ τής Γαλ
λίας, έκτος έκείνων, οίτινες θά ψονευθώοιν»· 
πρός δέ τήν ήρώτων τί έκαμεν, ώστε νά νικά 
πάντοτε· εκείνη τούς έλεγεν «ένίκων διότι 
προηγούμην τοΰ στρατεύματος |ΐου».Μετά τήν 
βραδεΐαν δίκην καί κατόπιν βασανων καί ύβρεων 
κατεδικάσθη νά καή ζώσα είς τήν πλατείαν 
τής Ρουένης. Άκούσασα δέ τήν βάρβαρον ταύ- 
την καταδίκην ή ταλαίπωρος κόρη άνελύθη κατ ’ 
άρχάς είς δάκρυα, άλλά κατόπιν ή μεγάλη αύ- 
τής καρδία έμπλησθεΐσα θάρρους, έβάδισε 
στερρώ τώ ποδί πρός τόν θάνατον. Ούδεμία 
υόρις δέν έζέφυγε τώνχειλέων της, ούτε εναν
τίον τοΰ Βασιλέως, δστις τόσον άνάνδρως τήν 
εΐχεν έγκαταλείψει, ούτε εναντίον τών άδίκων 
δικαστών, οίτινες τήν εΐχον καταδικάσει. Φθά· 
σασα δέ έκοΰσα άκουσα είς τόν τόπον τής 
καταδίκης, συνοδευομένη ύπό τοϋ άδελφοΰ 
της, τοΰ μή θέλοντος νά τήν άποχωρισθή, 
έπλησίασεν εις τόν σωρόν τών καυσοζύλων, 
κρατούσα είς χεΤρας μικρόν ζύλινον σταυρόν, 
καί μετ’ολίγον αί ύπό τών άντιπνόων άνεμων 
κυματίζουσαι φλόγες, περιόαλοΰσαι τό οώμά 
της,τό κατεόίόρωσκον.Τήν ήκουσαν νά φωνάζη 
Θεέ μου 1 Θεέ μου I καί άπανθρακωθεΐσα, παρ- 
έδωκε τό πνεΰμα. Ό λαός έκλαιε, τινές έκ 
τών παρευρισκομένων Άγγλων άναισθήτως έ- 
γέλων, άλλοι δέ τύπτοντες τό στήθος των έ- 
λεγον: έχάθημεν έκαύσαμεν, μίαν αγίαν.

( Έχ τοϋ ΓαΛΛικοϋ)
Φωτεινή Δ,εακΦπούλον.ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΜΑΓΟΥ

ηϊι πόσον ευχάριστος καί γλυκιΐα. είνε δια 
μίαν κόρην ή εξοχική εκδρομή I 'Ομοιάζει πρός 
κατάκλειστον πτηνόν, τοΰ όποιου πρός στιγμήν 
δίδετε τήν ελευθερίαν καί επιστρέφει μέ πολλάς 
εντυπώσεις;

Ειχομεν έγερθή προ της ανατολής τοΰ ήλιου, 
άνεπνεύσαμεν τήν δροσερών καί γλυκεϊαν αύραν 
τής αυγής, έθαυμάσαμεν τήν πρωινήν μαγευτικήν 
θέαν, βλέποντες τόν ώραΐον δρίζοντα νά φαιδρύ
νεται άπό μικράς έπαύλεις ^οδιζούσας, άπό μι
κρά Χω?ί*> τά όποια παρατηρεί τις έδώ κ’ ίκεΐ 

άνά μέσον τής φαιοπράσινου χλόης, άκούοντες τό 
γλυκύ καί εύχάριστον κελάδημα τών μικρών πτη
νών, καί όσφραινόμενοι τήν γλυκυτάτην ευωδίαν 
τών πίριξ τής οικίας μας ποικίλων εόόσμων καί 
λεπτοφυών άνθέων.

Τήν ίκτην ακριβώς πρωινήν ώραν ΐξεκινήσαμεν 
τοΰ Βώλου, άρχήθεν πεζή καί μετ’ ολίγον σιίδη- 
ροδρομικώς, καθ’ ίσον ή τοιαύτη πορεία εεενε 
λίαν ευχάριστος. Ή γραμμή αύτοΰ διέρχεται 
λίαν παραλίακώς, άφ’ ενός μέν διά μέσου θαυ- 
μασιωτάτών τοπείων έλαιώνων, εύφορωτάτων 
κήπων, ποικίλων δενδροφυτειών καί άνθέων, 
άφ* ετέρου δε, διά τής μαγευτικωτάτης περί— 
λάμπρου καί γλυκυτάτης ακτής και τής άρι- 
στουργηματικωτάτης άπόψεως τοΰ θκυμασιωτά· 
του έν γένει Παγασητικοΰ κόλπου. Οϋτω βαί- 
νοντες πότε μέν συνομιλοΰσαι καί συνομιλοΰντες, 
πότε δέ γελώσαι και γελώντες, διότι ειμεθα αρκε
τοί, άφίχθημεν περί τήν 9 ώραν είς τά Λεχωνιά, 
τήν μαγικήν, έκτεταμένην καίκατάφυτον έξοχων, 
ένθα άφοΰ περιειργάσθημεν καί έθαυμάσαμεν τά 
πέριξ ωραία φυσικά φαινόμενα, μετεβημεν είς μέ- 
γαν τινά κήπον, κατάφυτον άπό λιμονέας, κερα- 
σέας, βερυκοκέας και διάφορα άκαρπα γιγαντεαΐα 
δένδρα, ών, άς.δμολογήσω, άγνοώ τάς ονομα
σίας. Έκεΐ έπεκράτει άκρα σιωπή καί από
λυτος ησυχία, ασυνήθης, είς τάς πόλεις μας, καί 
δέν ήκούετο θόρυβος .περισσότερος εκείνου τόν ό
ποιον προξενούν εις τούς αγρούς έν ήμέρφ νηνε
μίας τά δένδρα, οΐ θάμνοι,'οί στάγυες, κ.τλ. 
καί δεν ήκούοντο παρά μόνον γλυκύφθογγοι τε- 
ρετισμοί τών μικρών άθώων πτηνών,άναπηδόντων 
ύπό τά φυλλώματα τών δένδρων καί τών μητέ
ρων αύτών έπαναλαμβανουσών τόν μονότονον καί 
συνεχή αύτών στίχον, άπό τίνος κλάδου ή άπδ 
γης καί ό θροΰς τών κυλιωμένων έμπροσθεν μας 
ΰδάτων και ίδιοτρόπως συστρεφόμενων έν παΐς 
κατωφερείαις καί παρεκει έξαφανιζομένων άνά ποΰς 
κήπους καί τούς λειμώνας τούς οποίους χωρί- 
ζουσιν άπ’ άλλήλων σειραί λεπταί μελανών 
γραμμών. Τά δέ ήδέως κελαρίζοντα ^υάκια πλη
σίον ήμών έπί τών χαμοκλάδων καί νεοβλάστων 
φυτών,αποτελούν μετά τής θερμότητες τοΰ ήλιου, 
δύο αντιθέσεις περιέργως πάνυ ευχάριστους. .Πού 
καί που δε έφαίνοντο μέλισσαι, πετώσαι άπό 
άνθους είς άνθος, καί άπό κλάδου εις κλάδον, 
συλλέγουσαι μετ’έπιτηδειότητος καί πολλής προ
σοχής τό γλυκύ καί ευοσμον μέλι των, σπο- 
ραοικώς δέ ποικίλα εξοχικά έντομα καί χρυσαλί- 
δες προσελκύουσαε τήν προσοχήν καί τό ενδιαφέ
ρον καί κάποτε άπροσδόκητόν τι αντιπαθητικόν 
ζωόφιον ή όφιοειδώς ταχυβαίνουσά τις σαϋρα, 
μάς έκαμνε ν’ άνασκιρτώμεν αίφνιδίως.

Αί πλινθοστέγασται σποραδικαί οίκίαι τοϋ χω
ρίου έξετείνοντο μέχρι τής εύρείας καί φεί χλοα- 
ζούσης κοιλάδος, δπου βλέπει τις άγεληδόνι νά 
πλανώνται αί αίγες καί τά πρόβατα, θέ<αμα 
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όντως έξαίσιον καί μαγευτικόν. Είς ταύτην την 
εξαισίαν τής φύσεως καλλονήν καί εύχάριστον 
τοποθεσίαν έσταθμεύσαμεν καί καθ’ ήν στιγμήν 
έγευματίζομεν μετά πολλής διαθέσιως καί καλής 
όρέξεως, προσήλθε και ή μουσική τοΰ Ναυτικού τών 
έν Βόλφ όρμούντων πλοίων μας, ήτις έπαι- 
άνισε θαυμ.ασίως. Καί εν περίεργον ΐπεισόδιον. 
’Επικρατεί έν ©εσσαλίφ εθιμον παλαιόν νά με- 
τεμφιέζονται τήν ημέραν τής 1ης Μαΐου και νά 
μεταβαίνουν είς τάς έξοχά;. Ήλθον λοιπόν καί 
ενταύθα πολλοί καί έχόρευσαν καί ΐτραγφδησαν, 
ύπό τά εγχώρια όργανα, καί τοιουτοτρόπως διε- 
σκεδάσαμεν καθ' δλα άξιολόγως.

Τήν μεγαλειτέραν έντύπωσιν μοί έκαμεν εν 
μέρος ^ωμαντικώτατον, είς το όποιον μετέβτμιν 
διά νά περιπατήσώμεν μετά τήν μεσημβρίαν, άλλ ’ 
έκεΐ πλέον δέν ήτο γή, ήτο παράδεισος, ε'νθα 
ύψώνοντες τούς οφθαλμούς, ουρανόν δέν έβλέ- 
πομεν διόλου, παρά μ.όνον τά πυκνά φυλλώματα 
τών δένδρων, δέν ήκούετο άλλο τι ή ό θόρυβος 
τών μετακινούμενων φύλλων, δστις μόνος αυτός 
ετάρασσεν τήν σιγήν τής ησυχίας· Έκεΐ διεμεί- 
ναμεν ολίγον ρεμβάσαντις έν τοιοΰτφ έξαισίφ 
πβνοράματί, κάί ίκεΐθεν μετέβημεν είς τόν υδρό
μυλον, τού κ. Κοκοσλή, 8που έθαυμάσαμεν 
ώσ,αύτως καί έκεΐ, τήν ώραίαν καί θαυμασίαν 
τοποθεσίαν. Τά πάντα είναι άξια θαυμασ
μού, τά πάντα έν Λεχωνίοις εϊνε έξαίρετα 
καί ευχάριστα, ή δέ άπεικόνισι; εΐ-αι απερίγρα
πτος. Τέλος ομολογώ .άποοκαλύπτως,δτι .καθ’ 
ολην την ημέραν τής 1ης Μαΐου διεβκεοαάάμ’εν'· 
ένταΰθαέξαισίως και δλως έκτάκτως καί άπροσ- 
ΟΦίκήτως, αί δέ έντυπώσειο μου θά μείνωσιν άνε- 
Κ " \ 1 1ζοιλείπτοί,

Βώλος μηνί Ίουνίφ 1θ00
Καντιώ Λαοννάρη-

-·--- --·ε.εχΓ»Ύ·< εε »'■----- -

ZHAOTYHIA
(Δι>ίγημ«)

'Αξιότιμε χ. Β . . ,
^βς έσωκλείω τάς τρίχας διά τό μεταλλιόν. 

« Ωσαύτως έπί τού χρυσού ρέμβου τοΰ δακτυλιδιού, 
«επιθυμώ νά χαραχθώσιν αί λέξεις τάς όποιας σάς 
«έγραψα προχθές. Προσέξατε ό σύζυγος μου νά μή 
«μαθη το μεταξύ μας χρέος απέναντι τών έργα- 
«σιών.’Επειδή δμως θέλω νά σάς όμιλήσω περί 
«αλών τούτων καί ιδιαιτέρως, σάς παρακαλώ τό 
«εσπέρας νά περάσητε άπό τήν οίκίαν μου· ©ά 
«ε;’μ.αι μόνη.»

Την επιστολήν ταύτην έστειλλεν ή κ. Πάρσε 
είς τόν χρυσοχόον της. Ήθελε νά- έκπληξη 
τόν σύζυγόν της διά τού δακτυλιδιού εκείνου, δπερ

τρόπου τούτου κολακεύουσα

έπί τού άπορρο-

ε'μέλλε τά τώ προσφέρη έπι τή ΐπετείφ τοΰ γά
μου των. .Διά τοϋ 
τόν σύζυγόν της 
έσκόπει νά έπι - 
τύχη τήν πλη
ρωμήν ενός αρ
κετά σεβαστού 
παλαιού λογαρι
ασμού. Δυστυ
χώς τό πράγμα 
άπετυχεν οικ- 
τρώς, καθότι ό 
συνταγματάρχης 
σύζυγός της, τό 
αύτο εσπέρας έ- 
πέστρεψ,ν έκ 
τών στρατιωτι
κών γυμνασίων. „

Κρατών πάν- ,\\· 
τότε μαζύ 
τό κλειδών 
δωματίου 
είσήλθεν είς 
τό άθορύβως. ’Α
φού έκάθησεν ο
λίγον έζήλθε καί 
μετέβη είς τό γραφεϊον του, δτε 
φητικού χάρτου δυσανάγνωστοι τινες λέξεις τφ 
έκίνησαν τήν περιέργειαν καί άναγινώσκει :

« ’Αξιότιμε.,... ... ...........................................   .
;· ;ί4.£άς εσωκλείω,. .. ‘Ωσαύτως έπί τού .... 
τού δακτυλιδιού.......................... .. ............................

«Προσέξ-τε δ σύζυγός μου...........χρέος. . . .
σΣάς παρακαλώ τό εσπέρας νά περάσητε.. . 
Ό συνταγματάρχης έπί τή άναγνώσιι τών 

υπόπτων αύτών λέξεων, κατέστη έξαλλος καί 
έτινάχθη ώς έλατήριον. Πλήρης ζηλοτυπίας καί 
αγανακτήσεως, έπίστρεψεν ακροποδητί είς τό δω- 
μάτιόν του, ώπλίσθη μέ δύο πολύκροτα καί προ
σήλωσε τά ωτα δπως άντιληφθή τι, τό όποιον 
νά τόν βιβαιώση περί τής διαγωγής τής συζύ
γου του.

Μετ’ ολίγον έκρούετο ή Ούρα. Ό υπηρέτης 
τότε ένεφανίσθη όδηγών κύριόν Ttva.

Ό συνταγματάρχης πλέον ή έκθυμος έξελθών 
διατάσσει τον υπηρέτην ν’ άποσυρθή ένώ συγ
χρόνως αποτείνεται πρδς τδν ξένον άποτόμως :

— Παρακαλώ, σείς έρχεσθε νά δμιλήσεται είς 
τήν κ. Πάρσε ; ένφ ή θύρα έκλείετο ασφαλώς 
πλέον.

— Μάλιστα, άπεκρίθη δ έπισκέπτης συστελ
λόμενος.

— Καί το όνομά σας ; ήρώτησεν ύπερηφάνως 
δ συνταγματάρχης.

— Κάρολος Βόδ, προσέθεσεν έκθαμβος καί 
συγκεχυμένος ό δυστυχής.

— Τήν πρωίαν, ύπέλαβεν δ αξιωματικός, έλά-

βετε επιστολήν τής κ. Πάρσε εν ή σας ώριζε 
συνέντευξη» το εσπέρας. Πώς ;

— Παρακαλώ, διατί αί Ιρωτήσεις αύταί; έψι- 
θύρισεν δ χρυσοχόος.

— Ώστε όχετε και τήν αναίδειαν ν απο
ρείτε ·, άνεφώνησεν ό έξηγριωμένος αξιωματικός.

— 'Αλλά, τί σημαίνουν ολα αύτά ; δέν σάς 
ίννοώ, άπεκρίθη δ χρυσοχόος ολίγον θυμωδώς. 
Είτα σκε.φθείς, δτι ήτο καλλίτερον νά έλθη εις 
καλλίτερα; συζητήσεις, εμετρίασε τόν τόνον τής 
φωνής του καί έξηκολούθησε :

— Ή κυρία Πάρσε, πράγματι μοί έγραψε καί 
επιτρέψατε μοι νά σάς Ιξηγηθώ έν έκτάσει.

__ Ά I άλλά τούτο είναι πάρα πολύ ! άνέ- 
κραξεν ό συνταγματάρχης. Δέν έχω άνάγκην 
πολλών πληροφοριών., Έν τούτοι; περάσετε νά 
κοθήσητε δπως έξηγηθώμεν καλλίτερον, αν καί 
τδ πάν γνωρίζω.

__  Ωραία 1 κύριέ μου, άπεκρίθη γαληνιαίως 
δ Κάρολος Βόδ καί έπροχώρησεν πρός τήν αί
θουσαν.

Μόλις έκάθησαν, δ χρυσοχόος έξηκολούθησε 
τήνδμιλίαν του, νομίζων δτι ό συνταγματάρχης 
ήθελε νά ύπαινίχθή τό γραμμάτιου, τής γυναικός
του.

— Ησυχάσετε I θά συμβιβασθώμεν, προσέ- 
θηκε.

— Θά συμβιβασθώμεν ! I έπανέλαβεν δ κ. 
Πάρσε, έξοργισθείς.

■—Μάλιστα. ΤΙιστεύσατε οτι ή σύζυγός σας 
livat ή μόνη κυρία ....

— Τί λέγεις ! Λοιπόν, σύ έξαπατ?; κόσμον 
όλό>ληρον, άθλιε I

— Τουναντίον, κ. Πάρσε, άπήντησεν ό χρυ
σοχόος δειλώς. Αί γυναίκες έκλέγουν, δτι ταΐς 
αρέσει περισσότερον. ’Αγνοώ κατά πόσον έξαπα- 
τώνται.

— Νομίζεις λοιπόν τίμιον πράγμα νά έπω- 
φελήσαι τής απειρία; καί τής αδυναμίας των ;

Δέν σκέπτεσθε τούς συζύγους των ; τούς αδελ
φούς των ;

— Ώ I αυτοί είναι πάντοτε άπειροι είς αύτά 
τά πράγματα.

— Σιωπή, άχρεΐε !
— Μήπως έπταισα ; Όταν έρχωνται έκου- 

σίως, πώ; θά κλείσω εις αύτάς τήν θύραν ;
Άλλως τε χαίρω διότι προτιμώμαι ! 1
— Eioat τέρας άνέκραξεν ! ό συνταγματάρχης 

εξω φρένων.
— Σάς τιμ?, κύριε, όταν ή σύζυγός σας έχη 

πίστωσιν. Πώς μέ υβρίζετε ; Έξ άλλου δταν 
έκείνη τό παραδέχεται . .... ή δουλειά είναι 
τελειωμένη I Σάς παρακαλώ νά μοί πληρώσητε 
τό γραμμάτων.

— Νά σέ πληρώσω; καλλίτερου νά σέ ΐδω είς 
τήν αγχόνην.

— Κύριε συνταγματάρχα, έξάπτεσθε, λαμ

βάνετε τά πράγματα σοβαρώς, προσέθεσε δειλώς 
δ χρυσοχόος παρκτηρών τδν μανιώδη σύζυγον. Κσε 
ή κυρία Κάρεξ είναι έν τή αυτή κατηγορίφ καί 
δμως δ σύζυγό; της δέν τό γνωρίζει,

— Ή σύζυγος τοΰ παλαιού μου φίλου Κάρεξ 
ύπέλαβεν δ αξιωματικό; εμβρόντητος.

— Ναί· άν θέλετε και ή Δίς Λεούτ, ερχεται 
ε'ις τδ κατάστημά μου.

— Κακοήθη I άνέκραξεν ό αξιωματικοί;, άρ. 
πάζων τον δυστυχή άπό τον λαιμόν.

Δεν γνωρίζεις δτι έχει πατέρα, &ν δχι σύ-,

__ Βοήθεια ! Βοήθεια ! Ικραύγασιν δ χρυσό— 
χόος πελδινό; τήν οψιν.

Ό συνταγματάρχης συνελθών ολίγον, τόν ά- 
φήκεν μηχανικώς ελεύθερον.

— Μά, τί έπραξα ; Τί τρόπος συμπεριφοράς 
είναι αυτό; ; έψέλλισεν ό δυστυχής κ. Βόδ,.μέ 
φωνήν πεπνίγμένην. Διατί είμαι ένοχος δέν γνω
ρίζω ! . .

—• •Άθλιε I θέλει; νά σοί εξιστορήσω -τδ γε
γονός, δπερ μέ ατιμάζει ;

— Έπί τέλους, δέν σάς εννοώ, έξηγηθήτε, 
σάς παρακαλώ.

— Τί επραξες ! ! Είσαι δ καταστροφεύς τής 
ευτυχίας μου. Δέν είναι ένοχή αί μετά τής γυ- 
ναικός μου σχέσεις σου; ....

— Βεβαίως, όχι ! Άπατάσθε.
Ό’ συνταγματάρχη; εν άμφιβολί^: προσέθεσε 

βκναύσως:
__ Πού είναι λοιπόν τό δακτυλίδι ;
Ό χρυσοχόος τεθορυβωμένος έρευνφ ε’ις τά θυ

λάκια του. Ματαιως δμ^ς διότι το εχει λησμο
νήσει είς τό έργαστήριόν του.

— Δυστυχώς τό έλησμόνησα κ. συνταγμα- 
τάρχα.

— Τδ άνέμενον, άθλιε I Τουλάχιστον άλλην 
άπόδιιξιν άθφότητος;

— Δέν έχω άλλην ή νά σάς όρκισθώ δτι εί- 
πον τήν άλήθειαν. Καλέσατε τήν κυρίαν σας καί 
θέλετε βεβαιωθή δτι δέν σάς εξαπατώ.

— Τδ εξής θά γείνη : θά άποσυρθώ είς τρόπον 
ώστε νά σάς βλέπω καί ν’, ακούω τδν διάλογον 
δστις θά λάβη χώραν μεταξύ τών δύο. Μάλιστα, 
οπω; βεβαιωθώ περισσότερον, απαιτώ νά δείξητε 
είς αύτήν αισθήματα έρωτος. Τότε μόνον θά δυ· 
νηθώ νά κανονίσω τά περαιτέρω.

— Άποκάλυψιν έρωτος! άλλ’ εγώ. ....
— Τό απαιτώ, παρετήρησεν ό αξιωματικός 

όργίλως καί δεικνύων τά δύο πολύκροτα.
— ’Αφοΰ τό θέλετε, συγκατανεύω I !
Μετ’ ολίγον είσήρχετο ή κυρία Πάρσε χαριεν- 

τιζομένη.
— Νομίζω, είπε, δτι δέν σά; άφησα νά περι

μένετε πολύ, κύριε Κάρολε.
— Σας παρακαλώ, κυρία, έτραύλισεν δχρυσο
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χόος, στρέφων τδ βλέμμα πρδς τδ κρυσφύγετον 
τοΰ συνταγματάρχου.

— Εΐμεθα εύτυχει;, διότι δ σύζυγός μου απου
σιάζει.

— Άλλά ... .-Κυρία. Διά την άγάπην τοΰ 
θεού. Μη τοιχύτας δμιλιας, έάν αγαπάτε τήν 
ζωήν σας!

— Ή κυρία τόν παρετήριι έκπεπληγμένη, ένφ 
ό Κάρολος άπολελιθωμένος έρριπτε το τελευταΐον 
περίφοβου βλέμμα πρδς τήν κρύπτην τοΰ αξιω
ματικού, πρό τών άγριων όμμάτων τοΰ όποιου 
άναγκάσθη νά πόση γονυκλινής πρδ τής συζύγου 
και νά έξομολογηθή έρωτα ανύπαρκτον.

—’Κυρία μου! σάς λατρεύω! σθς άγαπώ μέ
χρι τάφου.

— Τί! κύριε I άνέκραξεν ή κ. Πάρσε, άπα- 
ξιοΰσα καί τρέχουσα πρδς τήν θύραν.

— Σθς ικετεύω είναι άδύνατον νά μή σάς 
φανερώσω τόν διακαή έρωτά μου.

Σάς αγαπώ] Μή φεύγετε μακράν έκείνου, 
δστις σάς λατρεύει! Έγκαταλείψατε τδν σύζυ
γόν σας...............

Ή κυρία Πάρσε έν αγανακτήσει, δεν χάνει 
καιρόν και αρπάζει άπδ ,τδ ώτίον τδν αυθάδη 
άλλ * ακούσιον έρωτόληπτον, προσπαθούσα νά τόν 
άποπίμψη.

Ό συνταγματάρχης τότε βεβαιωθείς παρου- 
σιάίζιται μέ τά πολύκροτα άνά χεΐρας. Ή δέ 
κ. Πώρσε, έπί τή θέφ τοΰ ώς αστακού ώπλισμέ- 
νου συζύγου της, εννοήσασα τά συμβάντα και 
άφίνουσα έλεύθερον τδν. ακούσιον δράστην, πί
πτει εις τήν παρακειμίνην έδραν, δάκρύόυσα καί 
άνα,ψωνυϋοα *. ■'

—■ θεέ μου μ ’ ένόμι ζ«ν ένοχον ι !
Μετά ήμίσειαν ώραν δ χρυσοχόος έγκατέλειπε 

τήν οικίαν τής πελάτιδός του κρατών άνά χεϊρας 
τήν έξώφλησιν τοΰ γραμματίου καί παντδς λο
γαριασμού των μέχρι λεπτού.

(Έχ τοΰ ιταΛικόΰ)
Μίλτων.

ΜΗΤΡΙΚΗ ΑΓΑΠΗ

Έν τινι χωρίφ τής Ιταλίας, έν μέσφ ευωθια- 
ζόντων δασών έκ λεμονεών κατωκει έν μιμονω· 
μένφ» οΐκίσκφ μια καλή μήτηρ ονόματι Κλημεν- 
τίνα, ήτις καθίστα ευτυχή τδν σύζυγόν της καί 
τρία τέκνα διά τής ειλικρινούς άγάπης, ήν έτρεφε 
πρδς τήν οικογένειαν αυτής

Ή γυνή αυτή άπδ άνατολής ήλιου μέχρι 
βαθείίας νυκτδς συνείθιζε πάντοτε νά έργάζηται 
έπιμβλώς καί νά καταβάλλη πάσας τά δυνάμεις 
της εις τήν διευθέτησιν τής οικίας καί τήν περι- 
ποίησιν τών τέκνων της, ένφ 6 σύζυγος αυτής 

ήτο μακράν είς τάς έργασίας του. Ημέραν τινά 
αφού έπεράτωσε τήν εργασίαν ευχαριστημένη 
εξήλθεν είς τήν θύραν τοΰ οικήματος και παρε- 
τήρει πέριξ μετά μητρικού βλέμματος τδν παϊδά 
της Αντώνιον παίζοντα ΐκεΐ πλησίον μετά τής 
μικράς αύτοϋ αδελφής Φραγκίσκης έν άγάπη καί 
εύθυμίφ ύπδ τήν σκιάν τών ελαιοδένδρων.Χαρίεσσα 
είσήλθε πάλιν είς τήν πτωχήν μεν, άλλά κα- 
θαράν κατοικίαν της, ήτοίμασεδιά τδ δειπνον τήν 
εξοχικήν τράπεζαν καί ειτα προσήλθε μετά μει- 
διώντος προσώπου καί έπέβλεπεν έν άκρα ήσυ- 
χίγ τδ έν τφ λύκνφ κείμενον αυτής βρέφος, 
οΰτινος ή αναπνοή μόλις ήκουετο καί τδ όποιον 
ροδίνους έχον τάς παρειάς ήδέως έκοιμάτο.

Ή έκ τών πέριξ βασιλεύουσα άκρα σιωπή, 
τδ ήρεμου φύσημα τοΰ κοιμωμένου παιδίου, τδ 
σιγηλόν ψιθύρισμα δροσερού άέρος, δπερ διά μέ
σου φυλλώματος σταφυλής εισήρχετο έκ τής θυ- 
ρίδος, τδ πολλάκις διακοπτόμενου μυστικόν φσμα 
τής χελιδόνος, ήτις ύπδ τήν στέγην έτερέτιζε, καί 
πρδ πάντων ή κόπωσις, ή έκ δεκατεσσάρων ώρών 
έργασίας φερομένη, εφερον είς αυτήν νυσταγμόν, 
δστις λεληθότως έκλεισε τά βαρέα αύτής βλέ
φαρά. Άλλ’ αμέσως άνατιναχθεΐσα, είπε καθ’ 
έαυτήν. « 'Εγύ δετ πρέπει ra xotpufiat. Ή 
Φραγκίαχη μον Ιχει ανάγκηκ riov φορίρατοςν · 
καί διά μιας άπεδίωξε τον νυσταγμόν,—ώ Θεέ I 
ποσάκις μία μήτηρ άγρυπνά ευχαρίστως χάριν 
τών έαυτής τέκνων ! —καί ήρξαοο μετά τοσαν- 
της σπουδής νά τυλίσση τδ νήμα, ώς εί έπρόκειτο 
αμέσως, αυτήν τήν στιγμήν νά κατασκευάση τής 

’ Φράγκίσκηξ τδ φόρεμα.
Αίφνης έτρόμαξεν αυτήν μία ίπότομος κραυ

γή τοΰ Αντωνίου της· ώρμησε πρό της θύρας 
καί είδε αυτόν μετ’ έκπλήξεως όοηγοϋντα τήν 
μικράν Φραγκίσκην τρέμουσαν, καί φωνάζοντα 
μακρόθεν : «Μαμμα, ίδέ πώς στάζει τδ αίμα 
άπδ τήν χεΐρα τής Φραγκίσκης μία έχιδνα τήν 
έδάγκασεν.»

— «Άχ I Φραγκίσκη, Φραγκίσκη μου, μία 
εχιδνα ; θεέ μου, διά τί έγώ νά τήν άφήσω νά 
παίζη εκεί ; Βοήθεια σωτηρία !» Ούτως ή τα
λαίπωρος μήτηρ κλαίουσα καί μέ έσταυρωμένας 
τάς χείρας καί διακεκομίνην φωνήν άπετείνετο 
πρός τινα διαβάτην ζητούσα παρ’ αύτοϋ συν
δρομήν.

—« Κυρία μου, ιιπεν ό οδοιπόρος, λυπούμαι 
διότι δέν δύναμαι νά περιμείνω, έπειδή ό πατήρ 
μου άσθενεΐ βαρέως είς τδ εγγύς χωρίον καί πρέ
πει νά σπεύσω είς βοήθειαν του, έν τούτοις ε’χω 
νά σάς δώσω μίαν συμβουλήν : Φροντίσατε άφεύ- 
κτως νά ευρητε ένα κύνα, ΐνα άπομυζήση τδ 
δηλητήριον άπδ τής πληγής άλλά ταχέως, πο
λύ ταχέως ! διότι άλλως άγνοώ τί δύναται νά 
συμβή.» Μετά τάς λέξεις ταύτας άνεχώρησεν ό 
οδοιπόρος καί ή Κλημεντίνα ένφ διενοιϊτό πώς 
νά υπερπηδήσω, τήν εκπληξιν και τήν άπόγνωσίν 

της, έν ροπή· οφθαλμού έγένετο φαιδρά, έξηγέρθη 
πάραυτα καί μετά χαράς, ώς δταν τις βλίπη 
σωτηρίαν, είπε : «Κύων ν ’ άπομυζήση άπδ τής 
πληγής τής κόρης μου τό δηλητήριον τής έχί- 
δνης · Τοΰτο δέν εΐνε δυνατόν, άλλ’ όμως μία 
μήτηρ δύναται κάλλιστα νά τδ πράξη ! » καί 
άμ’ έπος άμ' έργον, αρπάζει πρδς έαυτήν τήν 
θυγατέρα της, ώς έάν Ιπρόκειτο νά σύρη αυτήν 
έκ τίνος βαράθρου, έπιθέτει τά άπαλά χείλη της 
έπί της πληγής τοΰ κορασιού καί άπομυζφ τό 
δηλητήριον, ώς εί ίξ έκείνης έμελλε ν’ άπορρο- 
φήση εκατόν έτών ζωήν.

Τότε ό Αντώνιος βλέπει τδν πατέρα του έπα- 
νερχόμενον οίκαδε, τρέχει είς άπάντησίν του καί 
διηγείται αύτφ τά συμβάντα καί τδ έργον τής 
μητρός. Ό πατήρ εκπλήττεται, ώχριφ καί αμέ
σως στρέφει, όπως στηριχθη είς τδ εγγύς έχει 
εύρισκόμενον δένδρον.—.«Τί κάμνεις πάτερ μου,» 
έκραύγασεν δ παΐς καί ώρμησεν έπ’ αυτόν, ΐνα 
τον βοηθήσνι, άλλά πριν ή άκόμη άναγγαλισθη 
αυτόν άποσύρεται πρδς τά όπίσω, Ιπί τή θεφ 
νεκρού δφεως, καί μετά διακεκομμένων λέξεων 
εΐπεν : «Άχ ! ή έχιδνα ήτο 1 ναί. μία τοιαύτη 
έχεδνα είχε δαγκάσω τήν αγαπητήν μας Φραγ- 
γίσκην ! »

— «. Δόξα τφ Θεφ, άνέκραξεν ό πατήρ, 
ευτυχώς δέν είν» έχιδνα, άλλ* δφις καλής φύ- 
σεως, δστις ουδίνα δύναται νά βλάψη ! » Γ" 
μετά οεδακρυσμένων οφθαλμών είσήλθεν έν τή 
οικία του, ένηγκαλίσθη τήν θυγατέρα αυτού και 
τήν σύζυγον, περιίσφιγξεν αΰτάς έπί μακρδν είς 
τδ στήθός του καί άνεφώνησε ·. «Φιλτάτη μου 
Κλημεντίνα ! πόσον με κατεφόβηίας ! άλλά 
χάρις τφ Θεφ, δ δφις δέν ήτο δηλιτηριώδης. 
Ευλογητόν έστω τό όνομα τού Κυρίου, ότι μέ 
ήξίωσε νά ζήσω είσέτι μετά σοΰ ! Τήν δέ μη
τρικήν σου στοργήν ίγώ ποτέ δέν θά λησμονήσω, 
ώς καί ουδέν έκ τών τέκνων σου θέλει σέ λησμο
νήσει ποτέ 1 Αυτή δέ ή χειρ (δείξας τήν χεΐρα 
τής κόρης), έπί τής πληγής τής όποιας συ ε’θλι- 
ψας τά μητρικά σου χείλη, θά έλθη ημέρα, 
καθ’ ήν τήν λευκήν κόμην σου θά στέψη διά 
στεφάνων έκ ρόδων καί μύρτων.»

Είτα έν μυστική σιωπή καί πολλή συγκινήσει 
είσήλθον οί πεφιλημίνοι σύζυγοι, ύπδ τών τέκνων 
των συνοδευόμενοι εις τδ δωμάτιον, διά τής θυ- 
ρΐδος τοϋ όποιου ό μόλις δύων ήλως, διά τών 
ερυθρών του άκτίνων έχρωμάτιζε τήν έτοίμην 
διά τό δειπνον τράπεζαν, τδ δέ έν τφ λίκνφ 
βρέφος μετά τών ζωηρών καί δίατεταμένων οφ
θαλμών του έθεάτο πέριξ έν γαλήνη, καί έμειδία 
πρδ τών ευτυχών γονέων.

(ίκ τοΰ Γτρμανιχοΰ) ■
ΊοννίΜ 1900.

θ· I. Κ.

ΠΥΘΙΑ ΤΩΝ ΟΝΥΧΩΝ

Κατά πόσον ό άνθρωπος έγένετο Λαραζηρί)- 
τής, συμπεραίνεται έκ τής ακολούθου· παρατη- 
ρήσεώς του, καθ’ ήν έγκαταλείψας τήν κρανιο
σκοπίαν, έπεδόθη ήδη εις τήν οτοχοσχοπίίατ.

’Ιδού οέ τί ήδη παρετηρήθη.
"Οτι οί έχοντες ρ,αχρονς καί επιμήζ«ι< όνυ

χας, έχουν φαντασίαν καί ποίησιν, έρωτα πρός 
τάς τέχνας, άλλά καί τήν πονηριάν.

Μαχρούς καί Λ^ατιΐς, φρόνησιν, λογικήν, καί 
πάσας τάς άρετάς τής σοβαρότητος καί εύθύτη- 
τος τοΰ πνεύματος.

ΠΛατΰς καί εισί θυμώδεις, απότομοι
καί ίσχυρογνώμονες, καί εμφορούνται ύπό πνεύ
ματος αντιλογίας.

Οί έχοντες όνυχας μέ _γρόγ«ι είσιν
ένάριτοι, ύγιεΐς, ευτυχείς, θαρραλέοι καί φιλε
λεύθεροι.

Σχ2ηροί>ζ καί ενθραύστουζ, εισί σκληροί, θυ
μώδεις, φιλέριδες καί αιμοχαρείς.

Οί εχοντες τοιούτους χνρζούς, είσίν ύποκρι- 
ταί καί κακοί.

ΜαΛαχο^ς καί άόυχάτονζ, εισί τό τε σώμα 
καί τό πνεύμα ασθενείς.

. Οί δε φέροντες όνυχας βραχείς καί χαζαόεόρε-
Καί γρ,ϋΌνς μίχρι ζ^ς&άρχός, §ίσίν ανόητοι καί έκοε- 

I διητημένοι.

ΟΙ ΔΥΟ ΒΛΑΣΤΟΙ

Πριν ακόμα ν« πή ή καρδιά οου, 
σώα θά petvq αιώνια ’< έμενα 

και βουβή μέ θωροΰο’ ή ματιά σου, 
αν θά ήναι για πάντα πιστή, 

στή καρδιά μας ξερά φυτεμμένα 
δυδ κλαδάκχα δέν είχαν βλαστοί.

Κι’ βταν μουπες αγάπη αιώνια 
πώς θά τρέφης κα< σχι πλαστή,

τά ξερά τά κλαδιά άπά χρόνια 
τρυφεροί έπετάξαν βλαστοί, 

δυά λουλούδια έβγήκαν άγνά 
κ’ έμυρωσαν τή μχά μας καρδχά.

Σΰροί iBgg. Μίλαων ΒνιΟ<ης.
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ

XIΕ 3? ϊ Γ ϊ3-Α. Φ

ΜΙΑΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ

. Τής εύετδοΰς νεάνιδος τί στέφανον νά πλέξω ; 
τί πρώτον δέ ν’ αφηγηθώ προτέρημα κ’ έκλέξω ;
Έν ή τά πάντα ήρμοσταχ τής φύσεως· τά κάλλη, 
καί τήν μορφήν και τήν ψυχήν, ώς ρόδον άναθάλλεχ ;
Ή κ ό μ η αύτής έπίξανθος κι’ ωραίοι οίδφθαλμοί της, 
ένθα οίκοΰν αί χάριτες, ή τέρψις κ’ ή γλυκύτης !
Τ δ π ρ ό ΰ ω π ο ν ώοειδές, ρ ϊ ς σύμμετρος, εύθεία, 
σακχαρωτά τ ά χείλη της, φωνή δέ μειλίχια- 
Τδ δέ μειδίαμα αύτής μαγεύει καί πληγώνει 
καρδίαν τήν εύαίσθητον, κινεί κι’ άναστατόνει!
Αί χεϊρες της άψρόπλαστοι, λευκοί δέ ώς ό κρίνος, 
τήν χάριν τών δακτύλων 'των, δχι, δέν έχει έκεΐνος : · 
01 έλαφροϊ σκορπίζονται επί κλειδοκυμόάλον.
τδ δ’ δργανον άπδ χαράς γίνεται άλλον έξ άλλον, 
Όταν αίσθάνετ’έπ’ αύτού έκείνους τούς δακτύλους, 
κ’ έξάγει ήχους θελκτικούς ήδύνοντας τούς φίλους.
Κεντά δ' έξαιρετα, λαμπρά έργόχειρα ποικίλα, 
μετάξινα ύψάσματα, άνθη, πτηνά καί φύλλα

■ βαδίζει,
τδ σώμα της σειόμενον, χαρίσματα δανείζει!
Χορεύει άριστα, πετφ ώς χρνσαλίς τριγύρω, 
στολίζει τήν όμήγυριν, τήν αίθουσαν άγύρω.
Λεπτοφυής είν ’ ή σκευή έν γένει τών μελών της 
καί ρόδινος άμα ή χροιά τών λείων παρειών της· 
Ώ ς άνθος είν’ έαρινδν κι’ ανθεί κ’ εύωδιάζει, 
κι’ ώς άστρον είς τον Ούρανόν τής χαραυγής αύγάζει. 
Όταν άνοίγμ ήρεμον τδ μνρωμένον στόμα, 
καί όμιλοΰν τά χείλη της μέ τδ κοράλλιον χρώμα, · 
νομίζεις δτι κελαδοΰν έμπρός σου χελιδώνια, 
αθώα κ' εύτυχή πουλιά, κανάρια κί ’ άηδόνια !
Όθεν περά, δπου σταθίί, φθονονν και τήν ζηλεύουν, 
καν άλλοι μέ τά βλέμματα ήδέως τήν θωπεύουν !
Τόσ’ έχει προτερήματα καί άρετάς μυρίας, 
αϊ καθιστώσι τήν κλεινήν αξίαν, ναί, λατρείας !

Η ΚΕΝΤΡ0ΦΥ3ΔΥΝΑΜΙΣ

^«λλοί έκ τών ήμίτέρων Αναγνωστών θά έχουν 
βεβαίως toil de ίπήβδρόμιά ή de θέατρα ταχυδα- 
κτυλδυργδν ή σχοινοβάτην έκτελούντα σχετικόν 
ϋαίγνίον, ήτοι θέτοντα ποτήριον πλήρες ύδατος 
Ιντάς ίυλίνης στεφάνης καί συοτρέφοντα αύτήν, 
χωρίς νά χυθή ουδέ σταγών ύδατος έκ τής Αναστρο
φής τού ποτηριού.

Τούτο έρείδεται έπί τής ένεργείας τής κεντρό- 
fujoe δυνάμεως.

Ηδη θά ηροτείνωμεν τοίς ήμετέροις Αναγνώσταις 
τδ αύτί πείραμα, Ανευ τής χρήσεως στεφάνης, Αλ
λά διά μόνου τού ποτηριού.

Θέσατε τό ποτήριον έττί τραττέίης ένώπιόν σας, 
λάβετε αύτδ διά τής χειρός καί διαγράψατε κύκλον 
έν τώ Αέρι μετά ταχύτητος, έχοντες τόν βραχίονα 
έκτεταμένον καί μετά τούτο θέσατε αύτδ έπ! τής 
θέσεώς του. Ουδέ σταγών θά χυθή.

Τά πδν συνίσταται είς τόν τρόπον, δι’ οδ θά 
κρατήσητε τό ποτήριον. 'Αντί νά τό λάβητε, ώσεί 
νά ήθέλετε νά πίετε ύδωρ, συλλάβετέ το δι’ Ανε
στραμμένης τής χειρός σας, ίχοντες τήν παλάμην 
προς τά ίξω, ώς έμψαίνεται έν τύ ήμετέρφ σχήματι, 
δείιόθεν, καί λαμβάνοντες τήν διενθυνσιν τού βέ
λους, Ανευ τιναγμού καί γωρίς νά αύξήσητε τήν 
Απαξ δοθεΤσαν ταχύτητα. Η χειρ δέον νά κρατή 
τό ποτήριον έν τή έπαναφορά του, ώς δείκνυσιν ή 
ήμετέρα είκών, Αριστερόθεν καί ούτως έναποθέτετε 
αύτό έκεί έπΐ τής τραπέζης.

Μικρά έξάσκησις συμπληροΐ τήν έττιτυχίαν τού 
πειράματος.

φ. π.

Φιλόκαλος
ΠΡΑΚΤΙΚΑ! ΓΝΩΣΕΙΣ

ΔΙΑΛΥΜΑ ΑΣΒΤΥΛΕΜΤΟΥ

Κατα τας ερεόνας τών Clede καί Hesse ή ασετόνη 
δύναται ν’ άπορρσφήση ύπδ τήν συνήθη ατμοσφαιρικήν 
πίεσιν 24 μέρη άσετυλενίου, τού εσχάτως γνωστότερου 
γενομένου διά τήν φωτιστικήν του δύναμιν αερίου, ύπδ 
πίεσιν 10 ατμοσφαιρών διπλασιον τοΰ ανωτέρω ογχου. 
Ούτως έλαττοϋντάι σημαντιχώς οί κίνδυνο: τής μετά— 

φοράς του συμπεπυκνωμένου άσετυλινίου και διευκολύ
νεται επομένως ή χρησιμοποίησις αύτοΰ.

ΔΗΛΗΤΗΡΙΩΔΕΙΣ ΚΑΡΠΟΙ

Οί δηλητηριώδεις καρποί θάμνων τινών πχ. σμίλα- 
κ«, ίξοϋ, βρυωνίας, μάμνου, κισσού, ακτής χτλ. τρώ
γονται παρα τών πτηνών, χωρίς νά προκαλώσι τήν 
έλαχίστην βλάβην χαί ταραχήν.

Πώς εξηγείται το φαινόμενου τούτο ; Ή δηλητη
ριώδης ουσία δεν εύρίσχεται είς τον χαρπδ* πάντοτε ή 
περιορίζεται εις ίο σπέρμα μόνον όπερ τα πτηνά γνωρί· 
ζουσιν ίσως ν’αποβάλλωσι δ.ά τού ράμφουι, ή διά τής 

έδραι, χωρίς νάείτέλθη είς τήν χώνευ- 
σιν. Άλλ’ αφ’ετέρου οιχαιούμεθα νά 

■ πισιεύ’ωμ.εν, 5τι ά οργανισμός τών 
πτηνών εύρίσχεται εξοικειωμένος υέ τήν 
τοξ'χήν ουσίαν τών καρπών cue τίώ- 
γουσιν, ώς δ αλκοολικό; προς τδ οινό
πνευμα, i χασισοπότης πρδς τδ χασή, 
i καπνιστής πρδ; τον καπνόν χ·λ.

ΤΟ ΧΡΛΜΑ ΤάΝ EiliftW

Το χρώμα τών ζφων επηρεάζεται έχ 
τού μέσον, έν ω ταϋτα ζώσι . ώια τους 
ί/Οΰς, τδ πεϊγμα είναι γνωστόν, τών 
Ιχθυοπωλών έννοούντων εχ τοΰ χρωμα
τισμού τήν προέλεν-tv, τών δε ιχθυο- 

: κόμων γνωριζίντων, δτι ιχθύς θολών 
: ύδάτων είναι πά τότε φαιότερ·ς τού 

τών καθαρών.
Διά δέ τά έντομα παρετήρησεν ό χ. 

Dale’Sri: Έν καί τδ αύτδ είδος «agrolis Lucerne» έπί 
χρητιδικβυ.έδάφο,υςγεινίΊ χρώματος φαιού μεταξώδους, 
ένφ επί εδάφους δργιλλικοϋ είναι χρώματος· μελανού. 
Ή έπίδρασις αΰτη τού περιβάλλοντος δεν εΐ'ναι άμεσος, 
διότι πολλά ζώα ώρισμένου χρώματος 5έν άλλάσσουν 
αύτδ έστω χαί χληρονομιχώς, δταν αλλάξουν περιβάλ
λον- έξ άλλου δέ χαί ή βροχή έχπλύνει πολλών πτη
νών τδ πτέρωμα.

ΠΕΡΙ ΟΠΙΟΥ

Τδ Απιον ύπδ μιχράν δόσιν είναι διεγερτικόν, ύπδ 
μιίζονα επιφέρει τδ αντίθετον, είναι χαλαρωτικόν.’Αλλά 
χαί ύπδ μιχράν δόσιν λαμβανόμειον, συνεχώς, επιφέρει 
απώλειαν τών παραγωγικών δυνάμεων.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΛΛΑΣ

Προς συγχόλλησιν ξύλων, ύέλων χαι πορσελάνης συ- 
νιστώμεν τήν έξης χόλλαν.

'Εντός πυκνής διαλύσεως άραβοχοΰ κόμμίως ρίπτετε 
1 επί τοίς 100 θεϊκού άργυλλίου, προσθέτοντες χαί μι- 
κράν ποσότητα φανικοΰ οξέος, επειδή τδ κόμμη άλλοι- 
οΰται ευκόλως.

ΚΟΠΡΟΣ 41’ΟΙΚΙΑΚΑ ΦΥΤΑ

Άναμίξάτε 100 γραμμάρια νιτρικού οξέος τής ασβέ
στου. 25 γραμμάρια νιτρικού οξέος τής ποτάσσης, 25 
γραμμάρια φωσφορικού οξέος τής ποτάσσης, 25 γραμ
μάρια θεϊκού οξέος μαγνησίας χαί επα διαλύσατε 5 
γραμμάρια τής άνω συνθέσεως <ν έχάστη λίτρο; υδατος. 
Δύνασθο νά θέσητε καί 10 γραμμάρια, εάν πρόχηται 
νά ποτίσητε τδ χώμα πρδ τής εις γάστρας τοποθετη- 
σεώς του.

Ποτίσατε τά άνθη σας διά τής άνω συνθέσεως, άπαξ 
του μηνός, προσέχοντες νά μή βρεξη-ε*ια φύλλα αυτών 
καί θά ίδητε σημαντικωτάτην διαφοράν.
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Έ-Ξ ΉΖΧΖΏ.

H Κ.Δ.ΕΤΤΓΡΙ.Α.

^εχον την ευτυχίαν νά γείνω μνηστήρ μιάς 
ΐξόχως ωραία; κόρης καί έξ ίσου αινιγματώδους.

Ή νεανι; αυτή παρά τά θέλγητρά της ώμίλει 
σπανίως καί πάν·οτε μυστηριωδώς.

ΤΗτο κρυψώους ύπερβολικά. Μιτέβαλλεν είς 
απόρρητα τάς άπλουστίρας και άθψοτέρας πρά
ξεις τις ζωής καί ήγάπα ή..μάλλον έπεζήτετ -ίήν 
μοναξιάν εις τρόπον πλέον άνήσυχον. Έν τούτοις 
τά ελαττώματα αυτά— εάν iivat — έκαλύ- 
πτοντ» ύπο τών σπινθηροβολούντων θελκτικών 
οφθαλμών της, ύπο τής γλυκείας μορφής της, 
ΰπό χαρίτων υπέρ το δέον εκφραστικών, ώστε 
κάτοχος τοιούτων δώρων, δεν ιιχον καιρόν νά 
παρατηρώ τήν Ιδιοτροπίαν τοΰ χαρακτήρος της.

Μέ ήγάπα έκείνη ; Το ήγνόουν. *Ητθ καλή, 
γνωρίζω, και ύπήκουεν είς τάς θελήσεις τών γο
νέων τ:ης. Δι’ έμέ οΰτε αντιπάθειαν ίδείκνυεν, 
ούτε «Αντίστασιν εγωιστικήν είς τάς επιθυμίας 
μου.

Εσπέραν τινα έκαθήμην συλλογισμένος, μάλ
λον σκυθρωπός, είς τον εξώστην τής έπαύλεως 
τών κυρίων Λ^ρτ, Λαρατηρών τούς κοσσύφους καί 
άκούων τό κελάδημα τών ΰπολαί'δων. Έν τή 
Ιπαύλειΐ, είκοσάς φίλων συνεπλήρουν τήν συνα
ναστροφήν.

Ένφ ήμην βυθισμένος εις τούς ρεμβασμούς μου, 
θόρυβός τις ασυνήθης με άπεσπασε τούτων και μέ 
ήνάγκασεν έκ περιέργειας νά τρίξω αμέσως είς τό 
μέρος δνθα εύρίσκοντο δλοι συνηθροισμένοι.

Άμια είσήλθον είς τήν αίθουσαν, έμεινα έκ
πληκτος, διότι οί κικλημένοι έσταντο όρθιοι καί 
έν μεγίστη ταραχή, ή δέ οικοδέσποινα έφαίνετο 
λίαν συγκεχυμένη.

— Τί συμβαίνει ; Ήρώτησα.

Έν τούτους δέν ήργησα νά πληροφορηθώ, οτι 
οί αδάμαντις τής κ·. Λίρτ ειχον κλαπή και ώς 
έκ τούτου πάντες οί ύπηρέται ησαν κεκλησμένοι 
?ν τινε αιθούση απέναντι, δπως ΰποδληθώσιν είς 
άνάκρισιν. Γέρων τις κύριος, ό δόκτωρ δέ Έστρ 
άνέλαβε καθήκοντα άνακριτοϋ, ή δέ πρώτη πρό- 
τασίς του ήτο, !να πάντες άνακριθώσι πρό τής 
οίκοδεσποίνης.

Τό γεγονός ήτο λίαν δυσάρεστου και έξ ίσου 
δίκαιον. Έν τούτοις άπαντες άπεδέχδησαν τήν 
πρότασιν και προπάντων ?να άποδοθή τό δίκαιον 
ε’ις τήν υπηρεσίαν δι ’ ήν πάν ύβριστικόν και άδι
κον έψιθυρίζετο.

Ένώ .ό κ. Δέ “Έστρ μέ άλλους δύο φίλους 
κατεγίνετο έν τφ ίδιαιτίρφ θαλάμφ είς τήν άνά- 
κρισιν τών τεσσάρων υπηρετών, έγώ ολίγον κου
ρασμένος έκ τής συγκινήσεως τοΰ γεγονότος, 
έκάθησα είς τινα έδραν παρατηρών τήν πυράν τής 
θερμάστρας, ότι μετά δύο λεπτά ησθάνθην, νά 
μέ κτυπώσιν ίλαφρώς είς τόν ώμον.. Έστράφην 
και ειδον τήν μνηστήν μου άτενίζουσάν με ίκε- 
τευτικώς. Ήγέρθην άμέσως καί λαβών αύτήν έκ 
τοΰ βραχίονος τήν συνώδευσα μέχρι τοΰ αντιθέτου 
μέρους τής αιθούσης, ένθα Ιπεκθάτει ησυχία. Ε
κείνη τότε λαβοΰσα θάρρος ήρξατο ψιθυρίζουσα είς 
τό ούς μου.

— Έάν μέ άγαπάς, προσπάθησε ν’άνακριθής 
έκ τών πρώτων ..... Είτα έλθέ όπισθεν μου 
νά ιβρίΛδώσω;·κρυφίως κάτι, δπερ μή φανέρωσης 
είς ούδένα I

Τό αίμά μου είχε παγώσει. Τό κωμικόν κατ’ 
άρχάς συμβάν, καθίστατο τραγικόν. Ατένισα 
περιέργως τήν μνηστήν μου Έμμαν καί μέ φωνήν 
άνήσυχον προσέθεσα χαμηλοφώνως.

— Καλά. Είμεθα σύμφωνοι.
Τά γόνατά μου έτρεμον, ό τράχηλός μου έκάμ- 

πτετο, αίσθημά τι δέ τέλος, όπερ δέν ήδυνάμην 
διά λόγων νά έξηγήσω, μ’ έβασάνιζεν. Έφαν- 
τάσθην εις ποιας μικροπρέπειας καί άνοησίας δύ- 
ναται νά φθάση ό διακαής έρως καί πρός στιγμήν, 
όμολογώ,άντι νά δυσανασχετήσω, τουναντίον εδι- 
πλασίασα τήν πρός τήν μνηστήν μου άφοσίωσιν.

Ή Έμμα μέ ειχεν αρκούντως ευχαριστήσει 
διά λέξεων ακατανόητων,αίτιες διεγοάφησαν έπί 
τών χειλέων της. Είχε δίκαιον' μέ ήγάπα . . . 
καί πλησιάζουσα έστηρίχθη είς τον ώμον μου

— Πόσον είσθε μακράν 1 έψέλλισεν διά φωνής 
ήμιπνηγομένης. Ό κ. Δέ Έστρ είναι ακριβέστα
τος άνθρωπος, εξηκολούθησε τότε ύψηλοφώνως.

— Βεβαίως' έπανέλαβε κάποιος έκ τοΰ απέ
ναντι μέρους καί γενική σιωπή επικράτησε.

Έπί τέλους ή θύρα ήνοίχθη καί έφάνησαν ό δό
κτωρ,ή φιλοξενούσα οικοδέσποινα καί οί δύο μάρ
τυρες.

Ή καρδία μου έκτύπα άτάκτως: θά ήμην ωχρός

ώς θύμα κακούργου. Αλλά κρατών τήν συγκί- 
νησιν καί άποπνίγων τήν φωνήν μου, έζήτησα ν’ 
άνακριθώ πρώτος.

Ό κ. Δέ Έστρ ΐμειδίασεν έκ τού τρόπου τής 
παρακλήσεώς μου καί προέβη μεθοδικώ; είς τήν 
έξέτασιν τοΰ ατόμου μου, ένφ έγώ ήρυθρίων, 
ώχρίων καί έκλονιζόμην. Όταν έτελιίωσε» ή σω
ματική έρευνα μου, έκαμα βήματά τινα πρός τά 
όπίσω καί ιύρέθην αντίκρυ τής Έμμας,ήτις χα- 
μηλώσασα τό ^ιπίδιον, τεχνηέντως έθετο είς τό 
θυλάκιόν μου αντικείμενου τι αρκετά βαρύ. Χω
ρίς στιγμήν ν ’ άπολέσω τότε έπλησίασα πρός τήν 
θερμάστραν, καίπερ έν τη ταραχή μου τόν έλά
χιστον ήδυνάτουν νά κάμω συλλογισμόν.

Ή άνάκρισις ούδέν εφερεν είς φώς. Δέν έμεινε 
πλέον ή ή βία.

Ή “Εμμα, τά πάντα είσέτι αποκρύπτουσα, 
μ’ έπλησίασεν άταράχως χαί άτενίζουσά u-i tu- 
γνωμόνως έψιθύρισε :

— Μέ αγαπάς ακόμη ;
— Ναί, Έμμ.α, σέ λατρεύω, άπήντςσα.
— Παρά τό 5,τι διέπραξα ;
— Αδιάφορου.
— Καί θά γείνης σύζυγός μου ; 
—· Αύριον, ναί σοί τό βιβαεώ.
Τό περιπαθές και πλήρες ευγνωμοσύνης βλέμμα 

της έξηκολούθει νά μένη σταθερόν. Τότε εννόησα 
τήν δύναμιν τής γυναικό; και γυναικός ’ιδιότρο
που, ήτις δι’ένός μόνον βλέμματος σέ καθιστά 
συνένοχον I

Ό κ. Δέ Έστρ, έν μέσφ τής έπικρατούσης 
αμφιβολίας, και ανησυχίας έν τώ κύκλφ τής συ
ναναστροφής, εισέρχεται άποτόμως άναχράζων;

— Εύρέθησαν τά τιμαλφή !
Πάντων τά βλέμματα έξήστραψαν. Ή χαρά 

έζωγραφεΐτο εις δλα τά πρόσωπα.
Μόνον εις δυστυχής υπηρέτης ίστατο είσέτι 

κατάχλωμος. Ό κ. Δέ Έστρ, τόν πλησιάζει 

λέγων :
— Ήσύχει. Είτα στρεφόμενος πρός τήν όμ.ή. 

γυριν άναφωνεΓ χειροκροτών :
— Ό ένοχος είναι ή Δ-ίς Έμμα 1 ! καί συ

νήγορος ό μνηστήρ της I I
Ή μνηστή μου πεθορυβημένη θέλει νά μέ 

παρασύρει εί; τόν εξώστην. Εκεί, συγκεκινημένη 
διά τό άστειον πραξικόπημά της, δπερ παρήγα- 
γενή ιδιοτροπία αυτής, μοί άρπάζει τήν κεφαλήν 
καί θέτουσα ταύτην είς τό στήθος της και τά 
χείλη της έπί τών ίδικών μου άνέκραξεν -.
, — Ή ίδεότροπός σου μνηστή, ή κλέπτρια σέ
λατρεύει.

Τήν έπομένην ό μνηστήρ της μή λησμονών 
την ύπόσχεσίν του ίτέλει τους γάμους του έν 
μέσφ τών πολυπληθών προσκεκλημένων είς τήν 
οικίαν της Έμμας.

(Έχ τοΰ ΊταΛιχ<&). Μάλτων Βιτάλης

ΥΠΟΠΤΟΣ ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΟΣ

Δύο νεωστ; ήρραβωνισμένοι αναγκάζονται αί- 
φνιδίως ν’άποχωρισθώσι,συνεπεία επειγούσης ερ
γασίας.

— ’Αγάπη μου, τή λέγει εκείνος μετά τρυ- 
φιρότητος, θέλω νά μοΰ όρκισθής, βτι 6ά μείνής 
πιστή μίγρι τής επιστροφής μ.ου.

’Εκείνη δέ τφ άπαντφ, μετά περισσή; άθωό- 
τητος :

— Ναί, φίλτατέ μου, σοί τό Ορκίζομαι, άλ· 
λά νά έπίστρέψης όμως ταχέως I

ΟΠΩΡΑΙ ΤΗΣ ΩΡΑΣ

— Είς τας εξετάσεις ήσουν αδύνατος, Πέτρε, 

τώρα πρέπει νά προσπαθήσης είς τάς διακοπάς νά 

δυνάμωσες.
— Μα, δέν είπε χθες δ ιατρός, πατέρα, 8τι τό 

καλοκαίρι αδυνατίζει ό άνθρωπος;

★
— Τό πρώτον ε’νσι ηλεκτρισμός, το δεύτερον 

σίδηρος καί τό τρίτον δρόμος' τί πράγμα είναι αύτό, 

Ραοόλ;
— Ήλεκτροσιδηρόδρομος I

*
— Διοπί δέν συχνάζεις ζίς τί μελόδραμα, Έ- 

λιζα ; είναι τόσον ώρα'ον I
— Μά, δεν εννοώ άπό μουσικήν, ψιλτάτη, είμβι 

έντελώς αδαής.
— Μπά καί τι μέ τούτο, άρκε? νά βλέπης, όεαν 

δέν άκούης.
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Είς τό θηριοτροφείου, ένφ δύο σύζυγοι παρατη
ρούν τά θηρία, αίφνης ή σύζυγος έξαγριοΰται χαί 
ερίζει μετά τοΰ συζύγου της. Οδτος αυθωρεί απο
τεινόμενος πρός τόν θηριοδαμαστήν :

— Δέν μοΰ λέγεις, τόν έρωτα, πόσα θέλεις νά 
δαμάσης καί τήν σύζυγόν μου ;

- ★

Έν τφ γραφείφ μεγαλόσχημου έφημερίδος εισ
έρχεται θυμώδης είς Κύριος.

— Νά πάτε είς τόν διάβολον σείς καί ή έςημε- 
ρίς σας, ανακράζει..

—■ Διοτί, Κύριε ;
— Διότι προχθές έγράψατε, οτι είς κλέπτης 

είσήλθεν είς τήν οίκι'αν μου χαί άφοΰ μοΰ έχλεψιν 
100 δρ. ε* τίνος συρταρίου τοΰ γραφείου μου, ά- 
πήλθεν, άφήσας άθίκτους έτέρας χιλίας παΐ πλέον 
δρ. εύρίσχομένας εις το έτερον συρτάριον.

—Αί, έπειτα;
— Αί, έπειτα επανήλθε χθες και μοΰ άφήρεσε 

χαί τά άλλα χρήματα, άφοΰ βεβαίως άνέγνωσε τήν 
εφημερίδα σας!

' ★

Η Κυρία Π. . . δίδει καραμέλας είς τήν μικράν 
χόρην της :

— ‘Εμένα, δέν μοΰ δίδεις ; ανακράζει όΤιτής.
— ’Εσύ δέν βήχεις, τφ άπαντα ή μήτηρ του.
— Νά, νά, μαμμά, άπδ τώρα θά βήχω χ’ έγώ, 

επιλέγει μετά προθυμίας δ παις.

*

Οχ. Κ... συμβολαιογράφος, θέλων.νά έπι- 
δείξηι τήν πρός τόν πελάτην του μεγάλην προθυ
μίαν του, τφ έγραφεν είς τό τέλος τής επιστολής 
του έίσχάτως :

«Πιστεόσατε, Κύριε, εις τήν διαβεβαίωσιν τής 
έξιδιασμένης προθυμίας, μεθ’ ής θά έπιληφθώ τής 
ύποθέσεώς σας, ώς αληθής και άγρυπνος Κέρβερος 
επιβλέπων καί διαφυλάττων τά υπάρχοντά σας.»

★

Έίν τφ έστιατορίφ : ■
— Αί, πρόσεχε, «αιδί, έβούτηξες τό δάκτυλό 

σου μεέσα είς τήν σοΰπά μου.
— Ά! μή φοβεϊσθε Κύριε, δέν έκάηκα ! Είναι 

κρύα.

★

Έίν τφ πλημμελειοδικείφ έρωτάται κυρίά τις 
περί τής ήλικίας της.

Επειδή δέ δέν άπήντα αυτή αμέσως, ό πρόεδρος 
λέγει :

— Τεσσαράκοντα πέντε έτών. Καί ποΰ κατοι
κείτε ;

— Μέ συγχωρεΐτε. Λανθάνεσθε κατά δέκα έτη. 
“· Καλώς. Πεντήκοντα πέντε έτών. Και ποΰ...
H κυρία ώργισμένη διακόπτει αυτόν λέγουσα.
~ Άλλά κύριοι διαμαρτύρομαι. Δέν είμαι ή 

τριάκοντα πέντε έτών!
Ο πρόεδρος.—Τέλος πάντων 1

ΑΠΡΟΣΔΟΚΗΤΟΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ

— Καλή ‘μέρα, Κυρία Ασπασία, είναι κα
βαλιέρος σας ό μικρός ;

— Ό μικρός ; μάλιστα Κύριε Νίκο, τόν 
παίρνω πάντοτε πλησίον μου, μ’ ευχαριστεί καί 
τόν αγαπώ.

— Πώς ; τόσον μικρός;
ΌΠαΐς. —Ναί,Κύριι,μέ τρατέρνει καί γλυκό!

ΠΑΙΔΑΡΙΩΔΗ

— Τί μεταχειρίζεσαι, Νίκο, διά νά βλέπης ;
— Τούς οφθαλμούς.
— Τί μεταχειρίζεσαι, Γιώργο διά νά άκούης ;
— Τά ώτα.
— Τι μεταχειρίζεσαι Τάχη διά νά τρώγης ; 
Καί δ απρόσεκτος Τάκης.
'— Ψωμί χαί πεπόνι.

Δέν σοΰ είπα, Καίτη, δτι τό ένα γλυκό 
ήτο τοΰ αδελφού σου ;

— Ναι, μαμμά, άλλά ε"καμα λάθος καί έ
φαγα πρώτα τό ϊδικόν του γλυκό ....

— Λοιπόν δόσε σου τό ϊδικόν σου.
— Μά, αύτό, μαμμά, τό έφαγα γιατί ήτο 

ϊδικόν μου.

— Μή κλαίεις, παιδί μ.ου, διότι όταν μεγα- 
λώστ,ς θά ήσαι άσχημος.

— Λοιπόν, μαμμά μου, καί σύ, δταν ήσουν 
μικρά εκλαιες ·

Ό παις. Τί μερίδα επιθυμεί ό Κύριος, ττς 
μ.ι8ς δραχμής ή τών 60 λεπτών;

Ό Κύριος. Τί διαφορά υπάρχει ;
Ό παΐς. Τεσσαράκοντα λεπτών Κύριε I

Εις τό εστιατορίου.
__Δέν μοΰ λέγεις, γκαρσόν, έπιιδή δέν βλέπω 

καλά, μήπως άφησα ..τίποτε ;
— Όχι, Κύριε, τά έφάγατε δλα.

Συχνάκις μήτηρ τις ήπείλει τόν υιόν της, 
ότι κακώς πράτΤων θά ύπάγγ, εις τήν κόλασιν, 
ήτις είναι πλήρης πυράς καί θά καίεται.

__ Τότε θά ζητήσω αμέσως νερό, Μαμμά, 
δπως μοΰ’ λέγεις, αμα καίωμαι νά βάζω τό 
χέρι μου ατό νερό.

Είς τήν τράπεζαν.
Ό Κύριος. Ή καλειτερα στιγμή τής ημέρας 

είναι τό δεΐπνον.
Ή Σύζνγος. Καί ή καλειτέρα στιγμή τοΰ 

δείπνου, είναι τά επιδόρπια.
Ό Υιός. Και ή καλειτερα στιγμή των επι

δορπίων, τό γλύκισμα.

Διατι αντιπαθείς τόν Ζ . . . ; Δέν είναι, νο
μίζω ; έξάδελφός σου τρίτος.

— Μάλιστα· άλλ’ ύπό τό μηδέν J

Μεταξύ φίλων :
— Νά μέ συγχωράς, φίλε μου, άνευ χρη

μάτων τίποτε δέν κάμνει τις.
“Εχεις λάθος, κύριέ μου, άνευ χρημάτων 
ΧΡΗ. --κάμνει

Ο ΚΥΝΗΓΟΣ

Καλογρέα μου, τής λέγω, τ’δνομά σ’ έπιθυμώ 
κι’ δς μέ βάλλουνε στόν άδη στό κλινάρι τό στενό

Φύγε, νέε μου μοί λέγει, φύγε νέε άπ’ έδώ, 
μή ζητάς τό όνομά μου, πώποτε δέν θά σ’ τό πώ.

Μή διστάζεις νά τό είπης, ώραΤα κόρη Μοναχή 
καί σ’αύτόν έδώ τόν κόσμον θά σέ κάμω εώτυχή.

Τό μοναχικόν μου σχήμα δι’ έσέ δέν παραιτώ 
καί ώρκίσθην αιωνίως, τόν θεόν νά ’πηρετώ.

Διά σέ πλήν άπελπίσθην καί τόν κόσμον παραιτώ 
καί καλόγερος θά γείνω είς τά μαύρα θά ντυθώ.

Λάρισσα
’Αδαμάντιος X. Νικολαίδης.

0 HAESAC30S TOTOS
(προς τούς φίλους του)

Θά φορέσω τοδ μπαμπά μου
Τό σπαθί καί το χαπέλλο,
Θα φιλήσω τή μαμά μου

•—άλλο τίποτε,δέν.θέλω— ■
Καί αυτόν εδώ τόν μήνα 
θα μέ ιδήτε είς τήν Κίνα.

Διατί γελάτε δλοι 
Παίζουμε μέ τήν ανδρεία, 
Πώς θά πάρουμε τήν Πόλε 
Κι’ δλη τή Μακεδονία ;
Βλέπετε έγώ μέ θάρρος 
φεύγω γιά νά πολεμήσω, 
άδοξος νά ζώ δέν θέλω 
θέλω ένδοξος νά ζήσω.
Κι επειδή εί< τήν Ελλάδα 
πολεμούμε μέ τή» πίίνά, 
χαίρετε αγαπητοί μου, 
φεύγω, φεύγω γιά τήν Κίνα.

W. ίαχίνηις
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ΦΕΓΓΑΡΙ

Φεγγάρι μέο’ τά <?ννεφα 
σιγά <Λγ ’ αρμενίζεις 
κι ’ «Αχτίδες άδολες παντού 
κατάχλωμες'Οκορπίζεις.

Εις μαϋρα νέφη κρΰδεααι, 
Σαν κάτι νά προσμένης 
κα\ κάπου κάπου σβύνεσαι 
καί κάπου κάπου βγαίνεις·

Φεγγάρι τί γυρεύεις ; 
σέ δρόμο ατελείωτο 
ποΰ πάντα ταξειδεύεις 
χλωμό καί αναλλοίωτο;

ΈτΛ κ ’ έγώ φεγγάρι μου 
ώσάν έείέ γυρίζω, 
στόν κόσμον τούτον άάκοπα 
χωρίς κάν νά γνωρίζω.
Λάρισσα

'Αδαμάντιος ν. Νίκολαίδης

ΣΥΜΒΟΥΔΑΙ ENOS ΠΑΡΑΔΟΕΟΥ

^στνφϊΛακά κάΐ ,χωρο^ό^ώχά’μήΐάμδίνετε" 
ποτέ ώς Θυρωρόν είς τήν οικίαν σας, διότι τούς 
καλίλιτέρους φίλους σας ούτοι Θ ’ άποδιώκουν ε- 
κειΘεν,

To μυσηκότ σας ουδέποτε νά εκμυστηρεύεστε 
ιΐς υαλοπώλην, διότι Θά τό πωλή πάντοτε μέ 
τά ύαλικά του.

Tor (ζηχοτταεζή ανδρα ή γυναίκα νά Θεωρήτι 
πάντοτε ώς τρίτου γένους, διότι καί αί σκέψεις 
των καί αί πράξεις των είσίν πάντοτε ούδέτεραι.

Σΐχήπτρον και τΙτΛους μή Θελήσηται ποτέ νά 
φέρνβτε έπι τής κεφαλής σας, διότι δμοιάζουσιν 
προς; ισπανικόν κηρόν, δστις κατά μέν τόν χει
μώνα σπφ επί τής κεφαλής σας, το δέ Θέρος δια
λύεται έπ’ αυτής.

Τους ύπουργους νά θεωρήται φίλους, όπόταν. 
δέν βίναι τοιοΰτοι καί εχθρούς, όπόταν δεατελουσιν 
εις πήν ίξουσίαν.

Ψινόώκυμοτ μή φέρετε ποτέ, καθ’ οσον ή ψεύ- 
βτης Θά γίνεται ή κίβδηλος Θά άποκαλήσθε.

Τόςγνταΐχας νά συναναστρέφεσΘε, δπόταν τάς 
ζητάτε και νά τάς αποφεύγεται, δπόταν σάς ζη- 
τώσειν.

Etc ΜιγαΛούποΛιτ νά μεταβαίνητε, όπόταν 
θέλετε νά χαθήτε καί είς μικρούπολιν, όπόταν 
Θέλετε νά φανήτε. «

* *

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ

Πριν η χαρτοκολλήσητε ασπρισμένων δωμάτιον, πλύ
νατε μέ δξον τους τοίχους, άλλως ό χάρτης σας δέν 
κολλά έπί του τοίχου.

*
Διά νά άφαιρέσητε εικόνας ή ζωγραφιάς, προσκεκολ- 

λημένας επι της ύάλου, βρέξατε τδ άκρο» χαλκού η 
αργυρού νομίσματος καί Sta τούτου άποξησατε τήν 
εικόνα.

★

’Ολίγη χρυσόκολλα, ραντισμένη έπί υφάσματος καί 
προστριβομένη ελαφρώς έστι τού προσώπου, εινιι καλόν 
άντιφαρμακον διά τούς μαυροκεφαλους. Δέον δμως τδ 
τρίψιμο» νά γέ ηται ελαφρώς.

★

Διά νά έξαλείψητε κακήν τινα ο’μήν βαρελιού, πλη
ρώσατε τούτο κατά τδ ήμισυ μέ ψυχρόν ύδωρ. Ειτα 
θερμάνατε ήμίσειαν δωδεκάδα λίθων, μεγέθους τού γρόν- 
0ου τής χειρός σας, αχρις ού κοκκινίσουν καλώς καί 
ρίψατε αυτούς έ.τός τοϋ ύδατος, άφίνοντες τούτο εντός 
τού βαρελιού, μέχρις ότου ψυχρανθή.

Μετά ταΰτα κενώνεται αύτδ καί έκπλύνεται τδ βα- 
ρέλιον δια καθαρού ύδατος.

*.
Τα κρόμμυα πρέπει πάντοτε νά βράζονται εντός πολύ 

ήλατισμένου ύδατος, διότι ούτως άποδάλλουσι μέγα μέ
ρος τής ισχυρός οσμής των.

Έχ του αγγΜχοί?.
Ζήσιμος Γ. Τυπάλδος.

NEAT ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Ο ΠΡΟΞΕΝΗΤΗΣ

Ό κ. Ν. Σαχίνης, τον όποιον καλώς γνωρί- 
ζουσι οί Κοι συνδρομηταί ημών έκ τών ποιημά
των, αινιγμάτων κλπ. άτινα έκάστοτε δημοσι
εύει έν τφ ήμετέρφ φύλλφ, έζέδωκε πρδ ημερών 
μονόπρακτον έλληνικήν κωμιρδίαν ύπδ τίτλον ό 
«Προξενητής».

Είναι ^μετρος ή κωμφδία του αυτή καί είναι 
τερπνή, ώραία καί ήΘική. Πάσα ελληνική οικο
γένεια πρέπει νά απόκτηση έν τοιοϋτον βιβλίου 
του οποίου ή τιμή άλλως τε είναι έλαχίστη, ώρι- 
σθιϊσα είς μόνον filar ύραχμητ (συμπεριλαμβα- 

νων καί τών ταχύ
Πάσα αιτησις πρός αποστολήν, δέον νά συνω- 

δεύηται ύπδ του. αντιτίμου (ίπερ οίκτον καί εις 
γραμματόσημου παντός έθνους) καί νά άπευθό- 
νηται πρός τόν συγγραφέα κ. Νικ. Γ. Σαχίνην. 
Όοός Άναπαύσεως εις Αθήνας. <

Ή έμμετρος κωμφδία δ «Προξανητίες» 
εύρίσκεται και είς άπαντα τά βιβλιοπωλεία.

δρομικών τελών).

ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ. Πλήρης επιτυχία, θίασος ■ εξαίρετος 
μέ ^άωπίχδν'ί*λεάτ0ήί'''Διί^ίρβΐ'ό6ν όλα τά πρόσωπα 
ΐδία-αί Κυρίαι Λαλάόυν’ί], ΐ*άτΆ·γχ χάί Χαζόύρή καί ο!' 
Κύριοι ΒονΜσέρα«,·:Δγήε.λά.κ·ήςί Λβζαρίδήί’/Ζάννος κβί 
Τασόγλούς; Πάρίστά·ήίνέΪΓ!τα~*ι^((Μράκάϊδυσχόλώ- 
τερά·δραμματα,ντά:εάλέ^ αί:ώ·
ρκιότεραι<·κωμώδ;α'ί Ή'δέ μικρά καί χαριτωμένη' Δίς 
‘Ασπασία Ί’αβσόγλου, διάτήν ώραιότάτην" απαγγελίαν 
της καταχειροκροτείται. Συρροή/κίθ’έίάστην’πλήθους 
απείρου. " ' '

ΤΣΟΧΑ- Τό γνωστόν παλαιόν θέατρον τής δδοΰ Στα
δίου άνίχαΐνίσθέν καί καθώραϊσθέ’ν τελείως,όπου δ πολύς 
ΓΙαντόπΟυλός διαχέειτήν φαίδρότητα'καί τούς γέλωτας. 
Διδάσκονται έπίβής εκλεκτά δράματα καί ,παριστάνονται 
αί καλέίτβραι κώμωδίάι πρωτστυπάι καί εΰρωπαϊκαί. 
Διαπρίπούν άί Κυρίαι Νίκά καί Χέλμη καί ή Δεσποινίς 
Ρούσ'όύ- καί βί Κύριοί ϊϊαίτότίουλός;' ΝΙκας, Μέγγου-; 
λας, κτλ. Έκτελοϋν ωραίας δυωδίας δ κ. Φιλιπ 
πίδης μετά τής Δ«σπ-δος ’Αρτ Παντοπούλου; Κόσμος 
συρρέει πάντοτε πολύς καί δι&σκέδασις φαιίροτάτή·.·

ΑΔΕΛΦΩΝ Γ. ΚΟΥΜΕΝΤΗ
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ

ΕΜΠΟΡΙΟΥ και ΒΙΟΜΙΙΧΑΙΥΙΑΣ
Έν ίΐύργιρ τής Βουλγαρίας (Bourgas).

Το έν λόγω παραγγελιοδοχικόν Γραψεϊον 
μετά ιδιαιτέρου τρήματος αποικιακών ειδών, 
άζιον πααης αυοτάάεώρ, ενεργεί τίαν'ϊόζ.ζΐ^ούζ 
έμπορικάς πράξεις εισαγωγή καί έίαγωγής girt 
προμηθεία.

Οί κ. κ. Έμποροι, Έργοστασιάρχαι και 
έξαγωγεϊς ελληνικών προϊόντων, οί έπιθυμοΰν- 
τες τήν διάδοσιν καί κατανάλωσιν τών ειδών 
των έν Βουλγαρία δύνανται νάϊαυμβουλευθώσι 
τό εΐρημένον Γραφείου καί έμπιοτευθώοιν αύ- 
τώ τά ουμψεροντα αυτών.

Συνιατάται Ιδιαιτέρως ύπδ τού Γραφείου 
τής Διευθύνσεως τής «Φύσεως».

ΒΡΓ02ΤΑΣΙ0Ν ΚΑΠΕΚΑΟΠΟί TAS
ΣΤΤΛΙΑΚΟΤ I- ΜΑΤΣΑΓΓΟΥ

Έν Βύλφ ύδός ‘Ιωλκοΰ άρ. 51
Μεγάλη παρακαταθήκη δλών τών είδών καθι

σμάτων έγχωρίου κατασκευήν Τδ κατάστημα είναι. 
τδ μεγαλείτερον τής Θεσσαλίας καί κατασκευάζει 
6,τι δήποτε καθίσματα κατασκευάζονται είς Αθή
νας, διότι έχει τούς καλειτέρους τεχνήτας. Τιμά! 
συγκαταβατικοί.

ΟΛΓΑ ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΥ
Όδάς Έρμου, άριθ. »» ’Αθήνας.

Μοδίστα γυναικείων φορεμάτων, μέ αρίστας συστά- 
σβις. ’Εργασία άσφάλής καί ήγγυημένη, άκρίβείμ· κα( 
στερεότης «ίς’τήν 'έντέλειαν, έφαρμογή δέ τοΰ 'τελευ
ταίου συρμού' τέλειά καί τιμαι έκτος παντός συναγω
νισμού. Συνιατάται ταϊς συνδρομητρίαις μας. '

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1 β. Έρώτηκίις

^ώς δ πανάύαρχος Θεδί 
μέ ένα γιώτα (ι_) κι’ ένα κά (κ), 
παύει νά είναι άγαθδς 
κάί ήγεμόνας πελεκά ;

tO. Έρώτηόις
Ποιά συμφορά’ παρατηρεί 
κανείς, χωρίς νά άπορή, 
γιατί κατήντησε σχεδόν 
παιχνίδι καθημερινόν^

Ν· S-
ΣΗΜ. Etc τόν’πρώτον λύτην τών άνωτέρω 

άβκήσεων δοθήσεται ώς δώρον δ: βΠροξενητίις» ή 
έμμετρος κωμφδία τοϋ κ. Σαχίνη, Τών λοιπών δη- 
μοσιευθήσονται τά ϊνόματα.

ΛΥΣΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤίΚΠΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

Αίνιγμά 13ον. Ενδύω = ϊν —δύο
Έλυσαν άύτό οί κ. Διον. Λάχταρός έκ Πόρου, ή 

Δεποινίς ‘Ελένη ’Αγησιλάου. β< ifipou, δ κ: Βεζαχτας 
.ίκ Κ)πόλεως', ή κ. Μίρόΰσω Βασιλείου έξ ’Αθηνών, 
καί δ κ. Σ. Μελετόπρνλος έκ Πειραιώς.

Αίνιγμα 14ον. Ό Γέρων
■Έλυσαν αυτό δ κ. X. Καπετανάκης έκ Πατρών, δ 

κ Ν.'Βάμδας έξ Αθηνών, ή Δεσπινις Μαρία Καμπόλη 
έκ Κ)πίλ(ως, ή Δεσποινίς Έλίνη’Δγησιλαου έκ Πόρου, 
καί ό.κ. Σ. Μελετόπουλος έκ .Πειραιώς, δ κ. Π. Ση- 
μαν.τήόαί·εΓ,.’Αθηνώ.νί·δ.χ.. Δ, ‘Αλεξίου έξ ’Αθηνών.
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Ί. Σ. Χαλκίδα. ’Επιστολή έλήφθη. Ζητούμενος 
τόμος άπεστάλη ύμϊν.Ά. ®. Π. Ληξόόριον. Τε
λευταία επιστολή σας ώς καί επιταγή έλήφθησαν καί 
σάς εύχαριστοΰμεν πολύ· ήουχεϊτέ—Τ. X. Κ ι σ σ ό ν 
Βόλου. Δες σ«ς έγράψαμεν περί εργαλείων καί άπο· 
ροΰμεν επί τή μή λήψει τών επιστολών. Κ. Ν. Ά μα- 
λί ΐδα. ’Επιστολή καί αποδείξεις έλήφθησαν. Δεχόμεθα 
άμα παρέλθουν αί δειναί αδται περιστάσεις. —Δ. Κ. 
Κωνστάντζαν. Άντίτιμον 'Ημερολογίων έλήφθη 
καί-σάς εύχαριστοΰμεν.—Β. Π. ’Οδησσόν. 'Επι
στολή συνεστημένη με· περιεχόμενα έλήφθη καί σάς 
εύχαριστοΰμεν πολύ· Ταχυδρομικώς λαμδανεται άπό- 
δείξι» μετ’ άριθ. λαχείου σας. — Δ. Σ, καί Α. Π. 
Ζάκυνθον. 'Αμφότεραι αί έπιστολαί σας καί περιε
χόμενα έλήφθησαν κάί εχει καλώς· προσεχώς γράφομεν. 
Δ. Α. Κ. Σύρο ν. Άνα|αίνομεν έμβασμα σας.—Δ. Τ. 
Ρ ο ζ ι ό ρ ι. Επιστολή ελήφθη. Σάς άπηντήσαμεν.— 

. Δ. Σ. Μελ ί την. Συνεστημένή έλήφθη. Ευχάριστου- 
μεν. Βιβλία λαμβάνετε ταχυδρομικώς·—X. Τ· Κάι
ρο ν.’ Σάς άπηντήσαμεν ταχυδρομικώς αμέσως.—Π. 
Δ. Π α ρ ι σ ί ο υ ς.' Σάς ΐγράψαμεν έν έκτάσει;—Μ· 
Σ;. Αλεξάνδρειαν. Συνδρομή έλήφθη. ‘Απόδίειξις 
μετ’ άριθμοΰ λαχείου εστάλη ύμϊν ταχυδρομικώς. —Κ. 
Λ. Β όλ ο ν. ΕΰχάρΓοτοΰμιν δια συγχαρητήριά'σας έπί 
βελτιώσει περιοδικού μας.—Ά. Γ. Κ αλά μας. “Εχει 
καλώς. Χρήματά έλήφθήσαν. Άμφό'τεροι τόμοι άπο- 
σταλή[θονται προσεχώς.—Α· Μ- Λ ά ρ ι σ τ α ν. Έπι- 
στολή ’ καί περιεχομένων έλήφθη. “Εχει καλώς. Σάς 
εγρά«|ίάμέν? Ζ ■
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ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΔΩΔΙΜΩΝ ΚΑΙ ΓΑΥΚΥΣΜΑΤΩΝ 
(Conserves alimenUires)

ΕΥΣΤ- Κ ΡΟΥΚΛΙΠΤΟΥ
ΕΝ ΓΑΛΑΖΙΟΙ

ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΤΑΣΤΟΥ

Ίδρυβέν τφ 1882
κ«'ι τιμηδςν δια πέντς βραβίίων αξίας χαί διπλωμάτων τιμής κτλ.

Δια Διπλώματος Τιμής tov /SPG.fBordeaux/, Διπλώματος Τιμής τοϊ> 1897 fArcachonsJ, Διπλώματος Τιμής το% 1897 /'Bordeauxλ Me- γάλου Βραβείον Τιμής του 1898 τ&τ Παμ,σίων και Διπλώματος τχτίς συναγωνισμοί τοίΓ 1898 Παρισίων.
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Η Φ
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Ό κ. Εύ<ίτ. Ρονκλτώνης 
κατώρθωσεν ούτω νά παρέχη έν 
ώρα χειμώνος δ,τι τδ θέρος φι
λοδωρεί. καί. νά διατηρή έν νω 
πωτάτη καταστάσει δ,τι δ χειμών 
καταστρέφει; -

Ζεύς έν τή φύσει.

(ϊένων προϊόντων του, παράγει κατ’ έ- 
Κ'ιθμδν έδωδίμων άπδ διάφορα λαχανι- 
ρ, οίον/άπδ ντομάτας,κολοκυθάκια, μπι- 
^άκια, μήλα, ροδάκινα, λεμονάκια κτλ. 
τηρούνται νωπότατα καθ’ δλον τδν χει- 
ραδεύθησα.ν έκ τών πρώτων είς δλας 

*

Το πεφημισμένον τούτο κατάστημα μοναδικόν καθ’ δλην τήν 
Ανατολήν etc τδ ιϊδός του διά τήν έκτακτον έπιτυχίαν τών

παραοκευαΩ 
τοο μέγανΙ 
κά καί Kaprra 
ίέλϊα, φαό| 
τά δποϊα δίϊ 
μώνα καί '®
τάς Εύρωπβίκάς Εκθέσεις, διά τήν άκραν έπιτυχίαν 
των. Τδ Κ^έάστημα καταναλίσκε.ι καθ’έκαστον έτος 
καθ' απασάνντήν Ρουμανίαν μέγαν άριθμδν κυτίων 
νωπών τοιούτων έδωδίμων καί δέν προφθάνει τάς 
παραγγελίας τοΰ έίωτερικοϋ.

Ή δ’ έπιτυχία καί διατήρησις έν ώρρ: χειμώνος έν 
καλή καί φυσική καταστάσει τών παρασκευασμένων 
ποικίλων ειδών του, μοναδικής προελεύσεων τού τό
που, έφείλκυσαν τήν προσοχήν ούχι μόνον τών έν- 
τοπίων καταναλωτών του, άλλά καί τής Εύρώπης 
ακόμη, οΐτινες πάντες έθαύμασαν καί έπήνεσαν τήν 
τάίιν, έπιτηδειότητα, καθαριότητα καί άκριδή διατή- 
ρησιν έπί πολύν χρόνον έν καταλλήλοις κυτίοις, 
πάντων τών έν αύτοίς έγκεκλεισμένων φυτικών έ
δωδίμων καί καρπών.


