
ΈΤΑΦΕΡΟΜΕΝ σπουδαι- 
ότατον- άρθρόν περί Κοινο- 

'· βουλευτισμοϋ τής β Up ώ- 
*ψ’· ίαςν, δπερσυνιστώμεν πο- 
y,. λύ τοϊς ήμετέροις άναγνώ- 

ΖΚ\ σταις,ώς-ένέχο . πολλά τά 
,. διδακτικά καί ωφέλιμα,, ί-

καί’έθιμα' πρδς τά τών άλ

λων εθνών. Ό γράφων φαί
νεται εί»ε δεινός δημόσιό- 

λόγος καί πολιτικολόγος καί 
< έλαβ»|κεν πολλάκις. άφορ-
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ΟΟό U3 3 51 ' μή* νά. έγκύψωμεν μετά 

προσοχής εις τάς έκάστοτ*

' ί απόρροιά κρίσεως δρθοτά- 
της, συνεπείς καλής γνώ- 

4 σεως πάντων τών κοινω- 

| νιών, διοικητικών καί δη- 

μοσιολογικ'ών ζητημάτων 

τής ήμέρας. ,Τά άρθρα δέ 

ταυτα,ήτοι ή όρθη έξήγη- 

σις τών ποικίλων άναφαι- 
νομένων έκάστοτε δυσχε
ρών ζητημάτων καί αΐ δι- 
δόμεναι συμβουλαί, παρε- 

τηρήσαμέν άλλως τε μετά προσοχής, δτι κατα γράμ
μα εμελετήθησα» κάί έτηρήθησα» παρά τών αρμο
δίων; έν πόση περιστάσει ιφα^μόσάντων τα σοφά των 

πορίσματα.' Συνιστώμεν τήν ανάγνωσιν τοιοΰτων πο

λυτίμωνδημοσιευμάτων.
«Καί ή μέν «Σημαία» τοΰ Λονδίνου ή άλλαι ξέ- 

ναι εφημερίδες, ώς λίαν, μακρόθεν όρώσαι, συγχω- 

ρεϊτ.αι ν’ όράγωσι τή»έξέγερσιν. τών φοιτητών .καί 

τοΰ Λαοΰ τής Ελλάδος είς τόν Κοινοβουλευτισμόν, 

δπως άρθρογράφοι τινές έν .'Ελλάδι άνάγουσι-πάντα 

τά' ελληνικά κακά εις ίτόν Πανσλαυ’ισμόν .και παν- 

ταχαΰ άναζήτοϋσιν έπιμόνω,ς ένα οΐονδήποτεΡωσσι- 

κόν δάκτυλον, τον μικρότερον ή τόν μείζονα.

Άλλ’ή «Άκρόπολις», ή γραφόμενη έν Άθή- 

ναις καί ικανή νά βλέπη καί νά μελετά, όταν θέλη, 

δημοσιευομένας έν τή«Πρω- 

) ία » σπουοαιοτάτας συγ- 

γραφάς του, αΐτινες είσιν

δέ·? συγχωρεϊται νά έπαναλαμβάνη τας πεπλανημέ- 

νας γνώμας των ξένων περί τών ίν τφ οίκφ ήμών. 

Ή ιδιορρυθμία τής άντιλήψεως καί τής συζητήσεως 

δύναται νά άναζητή ευθύνας έν τή προσφάτφ έξε- 

γέρσει καί εις τον Κοινοβουλευτισμόν. ’Αλλά θά 

εινε ιδιορρυθμία, δέν ε’νε ψυχρά καί πεφωτισμένη 

έρευνα τών γεγονότων.
Άν οί χθεσινοί ισχυρισμοί τής συναδέλφου άνε- 

γινώσκοντο έν Ρωσσία, ή έν Πρωσσία ή έν Πολω

νία, ήθελον προξενήσει ίκπληξιν πολλώ μείζονα ή 

έν.Έλλαδι,διότι ταραχαί Πανεπιστημίων καί έξε- 

σίας καί τής δημοσίας δυνάμεως ε’νε τι συνηθε- 

στατον είς τάς χώρας έκείνας’ κατ’ αυτήν δ’ έ*ί 

τήν ώραν τοιαΰται σκηνα! διαδραματίζονται έκεϊ. *...

Γινώσκει ή συνάδελφος, αν ύπάρχη Κοινοβουλευ

τισμός έν Ρωσσία καί άν εκεί ζητήται ή ανατροπή 

του κ·. Λάμαδορφ υπό τό πρόσχημα τής άρσεωςτοΰ 

αφορισμοΰ του Τολστόης Ή Γερμανία έχει συνταγ

ματικόν πολίτευμα, άλλ’ αγνοεί τόν Κοινοβουλευ

τισμόν έπί τοΰ συντάγματος έχει τόν Καιβαρεόμόν? 

Τό αυτό έν Αυστρία·.’ ,έν Πολωνία -ύπάρχέιΐ μηδέν’ 
ήτο.καί αΰτή μίαν φοράν Βασίλειον .κοινοβουλευτι

κόν, αλλά κατεπόθη ολόκληρος από τούς τηρείς γεί

τονας’ ήθελε καταποθή καί άν είχε πολίτευμα αύ- 

τοκρατορικόν,διά τήν φυσικήν ανάγκην τής στρογ- 

γυλώσεως τών ορίων τών ισχυρών γειτόνων. Δέν 

ειν«<αλόν πράγμα ή καλύβη του πτωχού νά ήνε 

κολλημένη είς τό πλευρόν ένός.μεγάρου. Ό κύριος 

τοΰ μεγάρου αισθάνεται διαρκείς ενοχλήσεις διά τόν 

παρ’αΰτφ ταπεινόν ο’κον,τόν άσχημίζοντα τόν ρυθ- . 

μόν καί τό κάλλος, τοΰ μεγάρου του’άν μάλιστα 

συμβαίνη οί ένοικοι τής καλύδης νά έκθέτωσκ®«- 

χνά τά πλυμένα των είς -τον κοινό.·?, τόν δημοκρα- 

τικώτατον ήλιον, ό γείτων κύριος δέν-θα βλ-ίπη τήν 

ώραν ν’ άρθή τό παΛηοσπητο. ·.<
Οϋτως ήρθη ή Πολωνία τών ανήσυχων [μικροευ- 

γενών μεγιστάνων. .·

Ένφ παρά τόν Πόλον .ΰποτεταγμενη τή Ρωσσία 

ζή ήσύχως και·,προάγεται- είς. ζηλευτήν, .εις μονα

δικήν ευημερίαν/ χώρα, .έχουσα αυτοδιοίκησιν καί 

έλευθερωτάτους θεσμούς, δι ’ ών ευδαιμονεί, εν τή 

χώρα δ’ εκείνη, εξής σπανίως έχομεν ειδήσεις, δεν 

φαίνεται νά συμβαίνωσι Πανεπιστημιακαί ταραχαί’ 

ενίοτε ακούονται μόνον ζωηρότερα; διαμαρτυρία; καί
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Σγουρούς ·Λ2; τούς Σπανούς, ούδ’ άχοτίλλόνται ύπό 

τω9 υπουργών οί φαυλόβιοι, ίνα πυροβολώσ-. κατά, 

Άγγλων πολιτών οίς τάς οδούς, βί’τε από τά παρά

θυρα τών ύπουρίΐίων, e’vt άπδ τήν αύλήν τοΰ ρ-ϊ- 

γάρου τοΰ λά'ρββυ'Σαλισβουρή.

’Εάν ή συνάδελφος άπηλλάσσετο τοΰ πόθου ν’ 
άποδώση ταραχώδεις ή αναρχικούς σκοπούς και ιδι

ότητάς εις τήν Τίλιύταίαν έςϊγερσιν τών φοιτητών 

. καί τοΰ Λαοΰ,τήν ένεκίν,επιβουλής κατά τής γλώ- 

οης τοΰ ίεροΰ ΕυαγγελΙόύ-χαΙ των ύρηον.τυν.ν.διν 
' παραδόσεων τοΰ Έθνους, δά ήδύνατο να προόαλη 

χαί είς τούς Άγλους τά · τδλέυτάΐα συλλαλητήρια 

τών ’Αθηνών και τών επαρχιών ώς πρότυπα εΰτα- 

·· ' * Τ ....... ..

Και θά ήδύνατο νά. γράψη τότε, δτι ούδαμοδ εινε 

σύνηθες φαινόμενον, ύπδ τοιαύτην έξαψιν, δεδικαιο- 

λογημένην, προχληθεϊσαν ύπδ τών υπευθύνων, οία 

ήτο ή κατά τήν 8 Νοεμβρίου έν Άθήναις, νά συν- 

έλθωσιν έπι τδ· αυτί 50,000 άνδρες χαί νέοι πολΐ- 

ται, νάόμιλήσωσι, νά άκούσωσιτούς όμιλοΰντας. νά 

ζητωκραυγάσωσιν ύπέρ τοΰ Ευαγγελίου και νά 8:α- 

λυθώσιν άνευ τοΰ ελάχιστου επεισοδίου.
Καί θά εγραφεν ακόμη, δτι είν» πάραδοξώτατον 

καί τιμητικώτατον διά τήν ευνομίαν τοΰ Λαοΰ τού

του, δτι ήρκέσθη νά άμυνθή άσθενώς διά λίθων μό

νον καί ράβδων τοΰ περιπάτου,’^δταν εις μίαν οδόν 

μωρά ’Εξουσία διέταξε? έπέλασιν ιππέων καί ξιφι

σμούς κατά τοΰ πλήθους, κατα μιας ομαδος πολιτών 

έκ τοΰ ήσύχως διαλυθέντος συλλαλητηρίου, ήσυχώ- 

τατα, πλέον ή Άγγλικώτατα πορευομένης, ΐνα'καί 

αίίτη διαλυθή- δτι συγχρόνως έκεΐ είχε στηθή κα- . 

κοΰργος καί άτιμος ένέδρα κατα τών πολιτών, ένώ 

δέ ή μωρΟτάτη Εξουσία διέτασσεν ομοβροντίας 

Γκρα, ίνα, ώς λέγει, πτοήσ^ί, ήδύνατο δέ καί νά 

φονεύσγ—διότι, καί αί είς τδν άέρα ριπτόμεναι σφαΐ- 

ραι ;φόνεύουσιν. ένίοτε παρεχκλίνόύσαι—άλλοι κα

κούργοι, αστυφύλακες άρωσιωμένοι είς τούς υπουρ
γούς καί τούς νομάρχας, και άλλοι κακοποιοί άν

θρωποι καί ακόλουθοι τών .υπουργών, εΰρισκον κα

λήν ευκαιρίαν να χενώσωσι τβ δολοφόνο όπλα των 

κατά τών αόπλων πολιτών ’

Άν τοιαΰτα έτόλμων οί Άγγλοι. αόΛιάμ,ατ καί 
άλλοι μπράβοι τής ’Εξουσίας έπί τή ,ύποθέσει 

οτι καί έκεΐ. τοιαΰτα. υποκείμενά ΰπάρχουσ:’ 
ή «Σημαία» τοΰ Λονδίνου δέν ήθελε γράψε: 

ώς ή « Άκρόπολιςο, δέν ήθελε γράψει ουδέ μετά 

τής μετριότητος, μεθ’ ής εγραψεν ή «ίϊρ'ώία» τών 

’Αθηνών- δέν ήθελεν αποδώσει οΰδέμίί» έύθύνην είς 

τδν Δαδν καί εις τούς φοιτητάς, άλλ’ ήθελε ζητή

σει πάραυτα μεθ’όλου ταυ Αγγλικού τύπου τήν 

αποπομπήν τών ύπάυργών καί τήν άμεσον παραπο

μπήν αύ’ών ενώπιον τοΰ Κακουργιοδιχείου, ώς ηθι

κών αυτουργόν τής στρατιωτικής δυνάμεως, οίτινες 

«χρησιμέυσαν ώς σύνθημα καί ώς αιτία είς τούς κα- 

καύργοος ά.στυφύλακας και τους, μπράβους,ινα πυρο· 

βολήσωσι καί ουτοι χαί φονεύβωσί-, καί τήν άμεσον 

τιμωρίαν παντός υπαιτίου.

Άν δέ κάτάιτά γεγονότα ταΰτα εΰρίσκοντο αντι

πρόσωποι τοΰ ΆγγλικοΰΛάοΰ δίδοντες ψήφον εμπι
στοσύνης και·.·συγ^νώμης είς τδ ύπουργειον, δέν θά 

έγίνετο δυνατόν έίς ίδάούςρίπί πολλάς ήμέρας. νά 

έξέλθωσιν-άχινδύνως·: έά τοΰ μεγάρου τής .Βο’υλής 

τών Κοινοτήτων, καί ή·’Αγγλική «Στμαία» δέν

θά έπειράτο νά ψέξη τδν Αγγλικόν Λαόν, άν ήθε

λεν άρκεσθή νά όνειδίζν, μόνον καί νά γίουχαϊζη 
τούς αίμοφύρτους και τούς υπευθύνους υπουργούς 

παρελαύνοντας.

Ό Κοινοβουλευτισμός έν Έλλάδι πολλάκις συνε- 

πέρασε καί έπραϋνετα πάθη, άποσοβήσας συμφοράς 

άνεπανορθώτους, προσέφερε δέ καί κατά τήν 8ην 

Ν)βρίου τοΰ τρέχοντος έτους υπηρεσίαν πολύτιμον 

είς τήν δημοσίαν τάξιν καί τήν ησυχίαν τοΰ Τόπου, 

σώσας αύτόν διά τής έγκαιρου έπεμβάσεως, τής 

άκρως νομιμόφρονος, τής πανίσχυρου παρά τφ Λαοί 

Άντιπολιτεύσεως άπδ τών συνεπειών τής άναρχίας, 

ήν έξαπέλυσεν ή ’Εξουσία, καί άπδ τών αντεκδική

σεων τών πολιτών, τήν ζωήν τών όποιων ανήρεσαν 

καί επεβουλεύθησαν τόσον κακούργως όργανα τής 

’Εξουσίας.»

ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ
ΚΑΙ
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βλήμα τού γάμου), συνεβίβασεν δ πολύ-’ 
μητις Ζεύς τά πράγματα, όρίσας xvg ή 
ΠερσεΜνη κατά τό ήμιάυ μέν τού έτους, 
ήτοι το έαρ καί τό θέρος μένη μετά τής 
μητρός της έπί τής γής, τό δέ άλλο ή- 
μισυ διάάτημα μετά τού Πλούτωνός ύπό 
τήν γήν-

Ό μύθος ούτος, ύπεμφαίνων τήν έν- 
τός τοΰ έτους έμψάνισιν, ακμήν καί έξα- 
φάνισιν τής βλαστήσεω,ς, Λτον ή κυρι- 
ωτέρα βάσις τών Έλευσινίω,νμυστηρίων,ί,, 
έν οίς ή Περσε^όνη έλαμβάνετρ ώς έμ
βλημα τής αθανασίας τής ^υχής^αί τής · 
άλλης λατρείας τής Δήμητρος κ<αί τή<^"' 
Περσε^όνης, ήτις καί Κόρη άπλδής έκα- : ,
λεϊτο. Μετείχε δέ τής λατρείας τταύτης. 
καί ό Τριπτόλεμος, υίός τοΰ βασιλέως 
τής Έλευσϊνος Κελεοΰ, όν ή Δημήτηρα 
ευγνωμονούσα πρός τόν βασιλέα διά τήν 
ύποδοχήν ής έτυχε παρ’ αύτφ, δτε, ώς 
εΐρηται. ώργισμένη διά τήν Αρπαγήν τής 
Περσεφόνης, περιεπλανάτο αγνώριστος 
έπί τής γής, έδίδαξε τήν γεωργίαν καί 
άπέστειλεν, ϊνα διαδώσ^ αύτήν πα,ντα- 
χογ·

Ό μύθος αναφέρει,δτιήΔημήτηρ προ- 
σληφθεΐσα ύπό τού Κελεοΰ ώς τροφός 
τον νΐρΰ 
Κά'όάάτήάμ Λοΰτό?ί'Κθαναΐΰ\’)®έ^γ&-^π 
έτρεφεν αύτόν δι’ αμβροσίας, τήν ίδέ νύ
κτα κρυφίως έβύθιζεν έντός φλογών άλλ' 
ίδούσα ποτέ τό τελευταίον ή μήτηρ Με- 
τάνειρα έρρηξε κρανγάς, έματαιώθη δ’ 
όντως ό σκοπός τής θεάς, ήτις ήνα,γκά- 
σθη ν’ άποκαλύψμ έαυτήν- τότε δέ έδί- 
δαξεν ή Δημήτηρ τόν Τριπτόλεμον, όν 
άλλοι ταάτίζουσι τω Δημοψώντι καί άλ
λοι λέγουσιν υιόν τού Έλευσϊνος.

'Εορτή έπίσημος τής Δήμητρος καί τής 
Περσεφόνης ήσαν έν Αττική τά Θεσμο
φόρια, άτινα έλατρεύοντο έν ’Αττική καί 
Σικελία, άλλά καί έν Πελοποννήσω, Θεσ
σαλία, Κρήτη, έν ταϊς άποικίαις καί έν 
γένει εις πάσαν Ελληνικήν, χώραν. Είς 
τήν Δήμητραν έθύοντο καί ταύροι καί δα- 
μάλεις, άλλάπρό πάντων σύες, προσεφέ- 
ροντο δέ καρποί καί. μέλι καί Ιερά αύτίί. 
ήσαν ό στάχυς τού σίτου καί ή μήκων ι
δία- άλλά καί πάντα τά καρποφόρα δέν
δρα.

Παρίστατο δέ ύπό τής . τέχνης ή. Δη
μήτηρ ύπό μορφήν ώρίμου καί εύσταιλούς 
γυναικός μετά πλήρους περιβολής καιί κα- 
λύπτρας, κεκοσμημένη τήν κεφαλήν διά 
σταχύων ή φέρουσα τοιούτους η μήκωνα 
ή κάνιστρον πλήρες καρπών άνά χεΐρας 
ή κρατούσα δάδα. Ή δέ Περσεφόνη ότέ

'^εγέρ.σεις κατά τών αφομοιωτικών τάσεων τής κυ- 

ιν^ριάρχου Δυνάμεως, αί δποίαι τάσεις περιστέλλονται 

, πάραυτα διά τών?κραυγών έκείνφν τοΰ ,Ιίοινοβου- 

Λ.'ίυτ ι σ μόίλ
Όπδυ ..«Ο*τως προκαλεΐται τδ-θρησκευτικόν ή 

το «θνιήδν^τκ&θήμα τών Λαών, ή οπού παραόιάζον- 

ται τά^ίίάϊώματα αυτών, φυσικόν εΐνε νά έξεγείρη- 

τάί^^®·ήκοον καί πολύ φυσικώτερον εινε νά προ- 

.π^ΟίΜται έν τή έξεγέρσει ή νέότης, οί θερμότεροι, 

|||ξώη5ρότεροι, οί ένθοοσιωδέστεροι, οί μή ύπολογι- 

«ίκοί καί οί μή διατακτικοί. 
’ Ούδέν πρδς ταΰτα , έχει κοινόν δ Κοινοβουλευτί- 

.Άσμδς ή ό Καισαρισμός, ‘ϊπρλογιζουν οί-,."Ελληνες . ... , ... ,
φοιτηταί — στοχάζεται ή «Άκρόπολις».—- έπί'τήν ξίας καί εΰκοσμίας, οία.ήσαν -πράγματι, 

άτιμωρησίάν,ήτιςεΐνεδώροντοΰ.Κοινοβουλευτισμού. 'τ ' Λ’ ................. —•'4"# '

./Αλλ ’ είς τί ύπολογίζουσιν οί Ρώσσοι φοιτηταί *αί 

αί φοιτήτρια:διότι έκεΐ και δ ποδόγυρος στασιά- 

ζει μετ·’ ανδρικής εΰτολμίας.τ-Δέν άψήφοΰσιν έκεΐ- 

avoi τό κνουτο-ν καί τήν Σιβηρίαν, ήτις παρακολουθεί 
.... «''πάσαν έξε'γερσιν, δέν άψηφόυσι καί τάς σφαίρας τών

Κοζάκων-,
Καί οί Πολωνοί είς ποίας σημειώσεις καί ειςτίνα 

συμφέροντα βουλευτών ή είς ποιαν επιρροήν κοινο- 
βαυλεωτίκήνύπολογίζουσι: Καί οί Βερολιναιοι ποιον 

,ς-ΐΜ λόγαριιάζουν, όταν έξεγείρωνται θυμοειδέστατοι ύπδ 

θερμοκρασίαν δέκα ύπδ τδ μηδέν ;
Ζηλεύει ή συνάδελφος τά ’Αγγλικά. συλλαλητή

ρια, τά εύτακτα καί κόσμια, τά διαλυόμενα μέ τινας 

ζητωκραυγάςι· νπείύμέ ί ασματα;
Έν Αγγλία όμως-άπδ πολλοδ' δέν ύρίστανται 

θρησκευτικά ζητήματα ή πολιτικών έλευθεριών'ζη- 

τήματα, διότι έλύθησαν ταΰτα καί έρρυθμίσθησαν πα 

γίως κατά τας εΰχάς τοΰ Λαοΰ- όταν διήρουν καί 

-ι Λ> τοιαΰτα τδν Αγγλικόν Λαόν καί τάς κυβερνώσας 

.,^^^^λάσεις,δέν συνεκροτοΰντοιέκεϊσυλλαλητήρια, άλλά

βοντο θεσμοί καί θρόνοι;
Δέ>» υπήρχε τότε Κοινοβουλευτισμός καί κοινο

βουλευτικόν πολίτευμα έν ’Αγγλία.

Οί κοινοβουλευτικοί θεσμοί, ή άναστήλωσις τών 

έλευθεριών καί τών δικαιωμάτων τοΰ Άγγλου πο

λίτου, έπί πασι δέ ή θρησκευτική εύλάβεια τών ’Αρ

χόντων καί τών Ιθυνόντων πρδς τά δικαιώματα ταυτα 

και. τούς ελευθέρους θεσμούς, έπέραναν τήν άγρίαν 

έκείνην εμφύλιον πάλην. Έάν ήθελε τις έπιχερήση 

σήμερον νά έπιβουλευθή τούς κοινοβουλευτικούς θε- 

σμόΰς.»ν<5Αγγλίά, ή,νά στρέβλωση αυτούς, ή νά πα- 

ρ^>ίή^η;ϊκα'ωπαταστρατηγήση αυτούς, ή νά μενώση 

δικαιώματα, ή.νά'άψηφήση τήν θίλησιν τών πολιτών 

καί τβάς ενδείξεις τής Κοινής γνώμης, ύποκρινόμέ- 

• νος βιαρυκοΐαν, ή νά θίξη έθνικάς παραδόσεις καί 

ανακιτνήση θρησκευτικά ζητήματα εύφλεκτα, έν Αγ

γλία δέν θά συνεκροτοΰντο μόνον συλλαλητήρια, 

άλλά θά άνενεοΰντο αί επαναστάσεις. 

Καί ήδη δμως, έν τοΐς ζητήμασι τοΰ καθ’ημέραν 

πολίτικου βίου, δέν εινε. πολύ σύνηθες συμβεβηκος 
τα ήσυχα καί εύτακτα συλλαλητήρια έν Αγγλία, 

ούδέ τόσον σπάνιαι αί ρήξεις- άν δέ δέν στρώνωνται 

καί μέ πτώματα;£ί δδοί τοΰ Λονδίνου κατά τάς πολι- 

' τικάς συναθρόίσεεςποΰ Λαοΰ,τδ άγαθδν οφείλεται εις 

τήν σωφροσύνην ·καί τή?. έντιμότητα τής' ’Εξουσίας: 

'Δέν δίδώκαιίίίτε ξίφη, ούτε πολύκροτα είς τούς

■ί*

V-

r- ■

'Λ·

•ώ

Περσε^όνη Ατο θνγάτηρ τοΰ 
Efe Δτός και της Δήρητρος, ρ,ετά 
Κω, της όποίας Ατενώς σννεδέετο 
||L έν τφ μνθω καί έν τη λατρεία. 
■R Ή δέ Δήμητρα, θυγάτηρ τοΰ 
W Κρόνον καί της Ρέας,Λν-Α-θΜ 

ήτις.ώς γνοχίτόν,έηροοτάτενε 
τήν Γεωργίαν καί ιδία τά σι
τηρά, διά τοΰτο δημητρια- 

ακοΛ καρποί έπικληθέντα, καί τών ο
ποίων τήν καλλιέργειαν έδίδαξε τοΐς άν- 
θρώποις, προσαγαγουσα οΰτως αΰτοΰς 
είς βίον μάλλον πολιτισμένον, μετά κατοι
κίας Οταθερας καί νόμων κοινωνικών 
άλλά καί τήν άνθρωπίνην γονιμότητα,' 
ήτοιτάς έγγάμονς γυναίκας έπροστά-
τενεν.

Ότε δέ ποτέ ό Πλοντων, έκτων έγκά- 
των τής γης έφ ’ άρματος άναθορών, ήρ- 
πασεν έν Άικελία τήν Περσε^όνην’καί άπ- 
ήγαγεν αύτήν είς τόν Άδπν, έξαλλος ή 
Δήμητρα περιέτρεχε μετά δάδων τήν γήν. 
αναζητούσα τήν θυγατέρα της έπί έννέα 
ήμέρας, μέχρις οί παρά τοΰ έ^ορώντος 
τά πάντα Ήλιου, έπληροφορήθη τήν 
τύχην αύτής. Τότε δέ καταλυπούσα τόν 
"Ολυμπον, έκρύόη αφανής μεταξύ τών 
ά,νθρώπων και ώς έκ τοΰτου Λ γή ούδένα 
πλέον ανέδιδε καρπόν.

Ό Ζεύς ήπεσχέθη είς αύτήν τήν άπό · 
δοσίν τής θυγατρός της, άν αΰτη δέν εΐ- 
χεν έτι φάγει τι έκ τού ’/ιδού, πλήν έξα- 
κριόωθέντος, οτι ή Περσεφόνη τούναντίον 
είχε φάγει κόκκους τινάς ροιάς (τό έμ-

■ Κ

1

ι
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μέν όμοίως πως», άλλ’ ώς νεαρά κόρη,' 
• ότέ δέ ώς σύζυγος τού Πλούτωνος, έπί 

θρόνου καθημένη» μετά φυσιογνωμίας 
αύστηράς. Παρά τοΐς όρφικοις καί έν τοΐς 
μεταγενβστέροίς μυστηρίοις παριστάνετο 
ή. Περσεφόνη ώς παντοδύναμος θεά της 
φύσ«ως, τά πάντα παράγουσα καί πάντα 
έξολιοθρεύονσα, καί συνδέεται Λ ταυτίζε
ται ίμετ’ άλλων μυστικών θεοτήτων, της 
Ρέαςς, της Άρτέμιδος, της Εκάτης, καί 
λοιπών.

— ρ. 

ί-

ν.;·

■ '*

μέγιστος ποιητής τών ’Ιταλών καί 
εΐς τών μεγίστων τής ύφηλίου, 
γεννηθείς τώ ια6ί> έν φλωρεντία 
έξ εύγενοΰς οικογένειας. Άπωλέ- 
σας παϊς έτι ών τόν πατέρα του 
Aldighiero, άνετράφη ύπό τής 
καλλίστησ μητρός Βέλλα, εΐτα δέ 
ώς λέγεται, ύπό τοΰ περίφημου 

Brunetlo Lalini, τού σοφωτάτου τής εποχής 
του άνδρός, καί έποίησεν ύστερον σπουδής 
έν Βολωνία καί Παδούη. Μεγάλως έπέδρα- 
σεν έπί τής ψυχής του ή πρός τήν ώραιαν 
Βεατρίκην Πορτινάρη, ήν έγνωρισεν εννέα 
ετών γενόμενο:, άγνη καί ιδεώδης άγάπή, 
ήτιά Ιβέινε·.ή' ανεξάντλητος πηγή , τής ποιη
τική^ εξά^εως έπί όλην τήν ζωήν του. Ή 
Βεαιτρίκη ενυμφεύθη πατρίκιόν τινα, Βάρδή, 
καί άπέθανε τώ 1290 είκοσιτετραέτις. Ό θά
νατος αυτής εβύθιαε τόν Δάντην είς μελαγ
χολίαν· παρηγοριάν δέ ζητήσας έπεδόθη έπί 
εικοσαετίαν είς μεταφυσικός καί σχολαστικός 
έρεύνας, αϊτινες έν τή ψυχή του σφοδρόν 
έξήγειραν πόλεμον μεταξύ πιστεως καί γνώ- 
σεως, μέχρις δτου τέλος ένίκηοεν ή χριστια- 
νικί] πίστις, ήτις τώ εΐχεν έμφανισθή έν τή 
ίδεωδει της μορφή ύπό τό πρόσωπον τής Βεα
τρίκης. Τώ Ι3οο έξελέχθη ύπό τών συμπα
τριωτών του εΐς τών Triori, τούτέστιν μέ
λος; τής κυβερνήσεως. Τώ δέ έπομένω έτει 
ένώύ άπουοίαζεν έν Ρώμη ως πρεσβευτής τής 
παττρίδος του, ή πολιτική μερίς τών λεγο
μένων Λευκών, είς ήν ανήκεν, κατεβλήθη 
υπό τής εχθρικής καί πολλοί έξ αυτής έν 
σΐς καί ό Δάντης έξωρίσθήσαν. Έκτοτε έζη 
έν διαφόροις πολεσι τής Ιταλίας· αί προσ- 
πάθειαι τής μερίδος του νά έπιτύχη τήν είς 
την πατρίδα Φλωρεντίαν επάνοδον, έμαται- 
ώθησαν. Τό πλεϊστον τοΰ λοιποΰ βίου διέ- 
μείνεν έν Ραβέννη άσχολούμενος είς τό μέγα

έργον του τήν Commedia και απίθανε τή 
ι φ Σεπτεμβρίου 1321.

Τά έργα του εινε τά εξής : Α’. ΈΛάσ- 
σονα : Ό νιος βίος, ποιητική παράοτασις τής 
προς τήν Βεατρίκην άγάπης τοΰ Δάντου,ειε 
ποιήματα συνδεόμενα διά αιηγήοεωε εΐε τον 
πεζόν λόγον: Λνριχά ποιήματα ποιηθέντα 
κατά διαφόρους χρόνους καί μή όντα άπαντα 
ίσης άξίας : Ζ7ερε τής μοκαρχίας, έργον λα
τινιστί γεγραμμένον Ισως κατά τά τελευταία 
έτη τού ΙΓ' αίώνος, έν τώ δποίω ύπερασπί- 
ζει τήν ανεξαρτησίαν τής πολιτείας άπό τής 
Εκκλησίας : ΰιρι τής άημώάους γ.ίώπσης. εί
δος ποιητικήα, μή άποπερατωθεν : Το ονμ· 
πόσιοτ, φιλοσοφική εγκυκλοπαίδεια ύπό τήν 
μορφήν επεξηγήσεων είς τά φιλοσοφικά ποι
ήματα του· τό έργον γεγραμμένον περί τό 
ι 3ορ, εμεινεν ημιτελές: Έπιστο^αΐ,σπουδαίοι 
διά τήν κατανόησιν τοΰ ποιητου καί τών έρ
γων του MsJirt/ πιρι θα.Ιάί'αης χαι γής· 
ΈχΛογαι, δυο έμμετροι έπιστολαί λατινιστί 
πρός τόν ποιητήν J. de Virgilio απευθυνόμε
νοι. Β’.Ή Divina Commedia, αριστούργημα 
άπαράμιλλον είς τό είδος του. Τό έργον oj- 
αιρεΐται είς τρία μέρη, τήν Κόλασιν, τό 
Καθαρτήριον καί τον Παράδεισον, έκαστον 
δέ τών τριών μερών είς 33 ραψωδίας, ώστε 
άποτελεΤται τό όλον μετά τής εισαγωγικής 
ραψωδίας έξ ίσο τοιούτων. Ό ποιητής ώνό- 
μαοε τό ποίημα Commedia, κατά τό έθος 
της εποχής του, καθ’δ παν ποίημα έχονεύ- 
θυμον τέλος εκαλείτο ούτως, άδιάφορον έάν 
εφερεν έν γένει τραγικόν χαρακτήρα. Τό έπί- 
θετόν divipa, προσέθεσαν θαυμάζοντες οί με
ταγενέστεροι Έντώέργω ό ποιητής περιγρά
φει, πώς υπό τοΰ Βιργιλίου (τοΰ συμβόλου 
τής κοσμικής άρχής) ό διηγούμενος φθάνει είς 
τήν κόλασιν, κειμένην είς τά έγκατα τής 
γής καί διά τού καθαρτηρίου όρους, δπερ είς 
τό έτερον ήμισφαίριον προκύπτει έκ τών κυ
μάτων τής θαλάσσες, είς τόν έπί τής γής 
παράδεισον, τήν πρωτην κατοικίαν τοΰ ανθρώ
που. Έδώ εμφανίζεται ή Βεατρίκη, τόσύμ- 
βολον τής εκκλησιαστικής άρχής καί οδηγεί 
τόν ποιητήν διά τών γ ουρανών τών πλανη
τών καί τοΰ 'τών άπλανών αστέρων κ.τ.λ. 
είς τόν αιώνιον θρόνον τής θεότητος, είς 
άπαντα τά μέρη τοΰ κόσμου, άτινα διέρχεται 
ό ποιητής, συνομιλεί μετά διαπρεπών ώς έπί 
τό πλεϊστον π^ό ολίγου άποθανόντων καί 
προξενεί νΰν γιεν γιεγίστήν βαρυθυμίαν, νϋν 
δέ φρίκην και τρόμον, άλλοτε δέ πραγμα
τεύεται τά βαθύτατα ζητήματα τής τότε 
φιλοσοφίας καί θεολογίας, τά τής πολιτείας 
καί τής εκκλησίας, περιγράφει τάς πολιτικός 
καί ήθικάς αυνθήκας τής ’Ιταλίας, κολάζει 
τάς παρεκτροπής τών δύο διαμαχομένων άρχών

καί καθιστά ούτω τό έργον του πιστήν καί 
μεγαλοπρεπή εικόνα τής έποχής του. Άλλη- 
γορικώς δέ παριστά ή Divina Commedia τήν 
οδόν, ήν δέον νά διατρέξη ό αμαρτωλός άν
θρωπος,Ινα φθάση είς τήν όλβιότητα τήν έπί · 
γειον καί ουράνιον καί είνετό έπος τήςάπο- 
λυτρώσεως τοΰ άνθρώπου. Ή θεία Κωμω- 
έξεδόθη πλειστάκις (μέχρι τού x88a ό άριθ- 
μός τών έκδόσεων άνήλθε είς δφφί,μετεφράσθη 
δέ σχεδόν είς άπάσας τάς γλώσσας καί δή 
τήν Ελληνικήν υπό Αντωνιάδου τού Μου- 
σούρου. Επειδή τό έργον εΐνε δυσνόητον διά 
τόν μή γνωρίζοντα άκριβώς καί λεπτομερώς 
τήν σύγχρονον του Δάντου 'ιστορίαν, πολλοί 
σοφοί άνδρες συνέταξαν ερμηνευτικά σχόλια 
διευκολύνοντα τήν άνάγνωσιν.

Μ Γ

Η ΠΡΟΣΕΧΗΣ ΕΚΚΤΒΕΤΣΙΣ
Γ11Ν ΛΑΧΕΙΩΝ THU ΦΥΣΕΩΣ .

Τήν ίην προσεχούς ’Ιανουάριου τού 
1902 θέλει γίνει έν τοΐς γραφείοις ήμών, 
ώς συνήθως, Λ έκκύβευσις τών λαχείων 
τής «Φύσεως», καθ’ ήν 200 καί πάλιν 
αριθμοί θέλουσι κερδίσει τά κάτωθι άνα- 
φερόμενα αντικείμενα- έπομένως παρακα
λούνται δσοι καθυστεροϋσιν έτι τήν συν
δρομήν των, ν αποστείλωσι τούτην έγκαί- 
ρως,δπως λάόωσι τήν άπόδειξιν μετά τον 
αριθμού τού λαχείον των-

Ό 1ος αριθμός θά κερδίση καί πάλιν 
έν χρνσοΰν ώρολόγιον.

Ό 2ος tv δπλον κυνηγίου όπισθογεμές·
Ό 3ος έν ώραΐον πολύκροτον.
Ό 4ος μίαν συσκευήν τραπέζης. 
Ό 5ος έν μετάλλινον άνθοδοχεΐον. 
Ό 6ος μίαν κομψήν έλαιογραφίαν· 
Ό 7ος έν ζεύγος διόπτρων θεάτρου- 
Ό 8ος έν κρυστάλλινον βαρόμετον. 
*Ο 9ος έν καλλιτεχνικόν θερμομετρον. 
Ό 10ος έν χρυσόδετου λεύκωμα.
Ό 11 ος έν χρήσιμον κομψοτέχνημα 
Ό 12ος έν έξυπνητήριον.
Ό 13ος έν άρρητον άντικείμενον. 
Ό 14ος ένγαλλο-έλληνικόν λεξικόν· 
Ό 15ος έν μικρόν έπιπλον.
Ό 16ος τάέργα τού Ίουλίον Βέρν-
Ό 17ος τόν Έρμήν τού Πραξιτέλους, 
Ό 18ος τήν είκόνα τοΰ Παρθενώνας. 
Ό 19υς Τήν Ιστορίαν τής 'Ελλάδος και 
Ό 20ος Μίαν ήλεκτρικήν λυχνίαν.

Δέκα επόμενοι άριθμοί κερδίζονν άνά 
έν κρυστάλλινον μελανοδοχειον.

Δέκα έπόμενοι άνά έν κομψόν κονδυλο- 
μάχαίρον.

Καί δέκα έπόμενοι άνά έν χρυσόδετον 
ιστορικόν βιβλίον.

Οί 50 έπόμενοι άριθμοΧ κερδίζουν άνά 
μίαν μεγάλην φωτογραφίαν·

Οί 50 έπόμενοι άνά έν αντικείμενου 
αξίας 5 δρ. κατ ’ έκλογήντού κερδίζοντος·

Καί οί τελευταίοι 50 αριθμοί κερδίζον- 
σινάνά έν άντικείμενον τής έχλογήςμας

Οί έκκυδευθησόμενοι άριθμοΓ θέλουσι 
οημοσιευθή έν καιρζ> διά τής «Φύαϊεώς».

Ό αριθμός τού λαχείου εινε. ώςς πάν
τοτε, ό σημειούμενος αύξων άριθμΐός τής 
άποδείξεως,δν κατέχουάιν ήδη οΐπίληρώ- 
σαντες τήν συνδρομήν των. 01 δέ μήλα- 
βόντες έτι αύτόν, παρακαλούνται ν’ άπο- 
στείλωσιν Λμϊν συντόμως τήν συνδρομήν 
των καί τοίς άποστείλωμεν τήν άπόοειξίν 
των μετά τού άριθμού τού λαχείου των, 
ινα μή άποκλεισθώσι τού δικαιώματος 
τής συμμετοχής των είς τάς κληρώσεις 
ταύτας κτλ.

Έν ταξείδιον άπδ τής Βάρνης είς Πειραιά καί δή 

δι’ 'Ελληνικού άτμοπλοίου εινε πολύ διδακτικόν, 

πολύ ωφέλιμον καί περίεργον καί διά τοϋτο αξίζει 

τον κόπον νά γραφή έν πάση αύτοΰ τή δυνατή λεπτο

μέρεια. Είσθε είς τήν Βουλγαρίαν, τήν Ρωμανίαν 

ή τήν Σερβίαν καί θέλετε νά κατέλθετε εις τήν Ελ

λάδα, πρέπει νά έκλέξητε μεταξύ τών τριών γραμ

μών, Βραΐλας-Πειραιά, Κωνστάντας-Πειραιιά καί 

Βάρνης-Πειραιά. Σημειώσατε, δτι ούδεμία ποπική 

έφημερίς,πρόσωπον ή μέσον δύναται νά σάς πληρο- 

φορήση περί του τοιουτου. Καί αν έρωτήσητε ξενο

δόχους, φίλους ή εμπόρους, έκαστος κατά τάς συμ

πάθειας του θά σάς προτείνη ώς καλλειτέραν τήν 

• δείνα ή δείνα γραμμήν. Ύποθετέον, δτι εΐσθε ξένδς 

ναι εύρίσκεοθε είς Βοοκουρέστιον και οτι κατοικεϊ- 

ται είς τά Ελληνικά ξενοδοχεία Κυριαζή, Κολλά- 

ρου ή Central. "Αν μέ νκατοκεϊτε τδ ξενοδοχεϊον 

Κυριαζή καί ερωτήσετε τον ξενοδόχον ή τούς αδελ

φούς Χάϊτα ίδιοκτήτας καί τραπεζίτας, θά σας πα- 

ραπέμψωσιν είς τήν «Πατρίδα», ένφ αύτη μόινον τδ 

δρομολόγιον τής εταιρείας Φλόριο-Ροομπατίνίο δη

μοσιεύει’ άν έρωτήσητε τδ ξενοδοχεϊον Κολλιάρου, 

τδ νυν ύπδ τοδ κ. Δεσαλέρνου διευθυνόμενον, ;μόνον 

μέ τούς ύπηρέτας του θά έχητε νά κάμετε, οιίτινες 

δυστυχώς δέν γνωρίζουν τίποτε. “Αν δέ έρωτήσητε 

τούς αδελφούς Βολονάση τοΰ ξενοδοχείουΟβηίΓαΙ,τούς 

αιωνίως προ αύτών έχοντας τδ κατάστιχόν των καί 

περιμενοντας να σημειώνωσι μόνον έν κηρίον ή καφέ 

εΐς τδ δείνα δωμάτιον, ώς νά μή ειχον υποχρεώσεις

k
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προ» τούςέπιβάτας «μή μου τους κύκλους τάραττε» 

ώς νά σας απαντούν διά τοΰ τρόπου των. Ούδέν γνω- 

ρίζουσιν ή μόνον τά συμφέροντα των. Άν δε μετα- 

βήτε είς τό καφφέΐον Κολλάρου, οπού ό πολύς γέρων 

Σαρδέλλης μεταξύ φίλων καί δεματίων εφημερίδων 

πάντοτε eufter.ttai καί άνακοινοϊ τα via. τΫ,ς ήμέ
ρας, είίς πάντας, μόνον αυτός δύναται νά σας «ιπγ„ 

ότι ύπτάρχουν τρεις γραμμαί. Τής Βραίλας, Κων- 

στάντοσας καί Βάρνης, αλλά καί μή περαιτέρω ερευ

νάτε.
Τέλος δι' αλληλογραφίας έμαβον, οτι άναχω- 

ροϋσι δίς τής έβδομάδος έκ Βάρνης διά Πειραιά, α

τμόπλοια'Ελληνικά, τοΰ Τζών καί τής Νέας Άτμο- 

πλοΐας. Φυσικώτερον καί άπλούστερον έπροτίμησα 

ταύτην, τών «τερών δντων μακροτέρων καί πολύ· 

δαπανοτέρων. Λίαν πρωί μεταβαίνω είς τόν σταθμόν 

τοΰ σιδηροδρόμου,ένθα συναντώ τόν φίλον καί συν

δρομητήν μου, κάλλιστον δέ καί λαμπρότατο·/ νέον 

κύριον Γερ. Μηλιαρέσην, σιτέμπορον καί επιχει

ρηματίαν,δστις μοί προσέφερε τον πρωϊνόν καφέ καί 

ειτα έπιβιδασθείς τοΰ σιδηροδρόμου, μετά τρεις ώρας 

άφικόμην είς τό Γιοόργεβον, άλλα μέ καιρόν λίαν 

χιονώδη. Λαμβάνω αμέσως άμαξαν καί χωρίς να 

χάσω, καιρόν διέρχομαι έν τάχει τήν ασπρίζουσαν 

πόλι·» έν τω μέσφ χιονοσκεπούς ατμόσφαιρας, στα
ματώ προς στιγμήν είς τό κατάστημα Μιχαλέτου 

ένθα συναντώ τούς κυρίους Ήλιόπουλον, Ζανιάδην, 

Ροίδην καί τόν πρώην ταμίαν τοΰ κ Τσάκωνα έν 

Άθήναις; οίτινες μοΰ ,προσφέρουσιν έπανειλημένα 

κονιοίκ καί μεταβαίνω εις τήν παραλίαν τοΰ Δουνά- 

βεω; έν τφ καταστήματι τοΰ φίλου κ. Κροκοδείλου, 

όπως άναμείνω το ατμόπλοιου, διά νά περάσω εις 

Ρουστσούκιον, Ό κ. Κροκόδειλος μοί προσφέρει 

άμέσως έτερον κονιάχ, τόν παρακαλώ νά διατάξη 

μίαν καλήν μ π ρ ι τ ζ ό λ α ν καί αφοΰ έφαγον καλά, 

είσήλθον εις τό ατμόπλοιου, δι ’ ού αμέσως διιπε- 

ραιώιθην είς Ρουστούκιον.
Έδώ εδ:ί νά διαμείνο* τήν νύκτα καί τήν έπαύ- 

ptov λίαν πρωί', σιδηροδρομικώς να μεταβώ είς Βάρ- 

ναν'άλλα και έδώεχιόνιζ? μέ ψΰχος δριμύτερον του 

Γιουργέβου καί ίνα διέλθω τήν εσπέραν οσον τό δυ

νατόν έν συντροφιά άφοΰ δέν ήτο δυνατόν νά τήν δι

έλθω incognito διότι δ κ Ήλίας Εΰσταθιάδης συναν- 

τήσας με καθ’ οδόν μ’έσταμάτησεν, μετέβην παρά τφ 

κυρίφ Νικολαίδη όδοντοϊατρφ, παλαιώ φίλφ μου καί 

τή βυνοδία ετέρου φίλου, τοΰ Σταμ^τιάδου εμπόρου, 

έκαμαμεν ένα μακρυνόν περίπατον ανά τό ψύχος προς 

τά εξω τής πόλεως, μεθ’ ί μετέβημεν είς τό καφε
νείου καί ζυθοπωλεϊον, όπου συναντηθέντες μετά 

τών κυρίων. Παπαμανώλη Ψ’αλτίδου καί Εύστα- 

θιάδιου, έπίομεν'όλίγα-κύυελλα ζύθου. Ό κ. Ψαλ- 

τιδηις εΐχε κατόπιν, ώς πάντοτε, τήν ευγένειαν νά 

μας προσκαλέση είς τήν οικίαν του νά πίωμεν τό τέ- 

ϊον χαί πραγματικώς μεταβάντες έπεράσαμεν άξιολο- 

γωτάτην και εύθυμοτατην συναναστροφήν, καθόσον 

ή αξιόλογος αύτοΰ κυρία καί ή χαριτόβρυτος γυναι

καδέλφη του μας περιεποιήθησαν παραθέσασαι ώς 

συνήθως άφθονα γλυκύσματα, τέϊον, μπισκότα καί 

άλλα πολλά αναψυκτικά, μετά τής χαρακτηριζούσης 

αφελείας των. Άλλα δενήρκεσε τοϋτο καί μοί πα- 

ρεσκεύασαν ιδιαίτερα γλυκύσματα διά το ταξείδιον. 

Τό εθίμου δέ τούτο εινε Έλληνικώτατον καί μοί 

άρέσκει πολύ, έλυπήθημεν βμωςπάντες ότι δένπρο- 

σήλθον τήν φοράν ταύτην καί ό κ ΓΙαπαμανώλης 

μετά τής άξιολόγου καί συμπαθεστάτης κυρίας του, 

ώς καί ό ιατρός κ. Άπέρης μετά τής ελλογίμου 

συμβίας του, μεθ ’ ών άλλοτε διήλθομεν τοσοΰτον δια- 

σκεδαστικάς εσπερίδας.
Τήν επαύριον διά τοΰ σιδηροδρόμου, ούχί τόσον 

άπολαυστικοΰ ένεκα τής μονοτονίας τών ταξειδευόν- 

των προσώπων καί διερχομένων τοπίων, απήλθον είς 

Βάρναν, δπου άφικόμεθα περί τήν 5ην,μ. μ. ώραν.

Ένταΰθα πας ξένος θά σπεύση νά έπισκεφθη τόν 

έργοσταστάρχην βιομήχανον Ίων. Ζαρόκωσταν,λαμ- 

πρότατον καί άξιολογώτατον νέον, μετά τοΰ επίσης 

εύγενεστάτου ανεψιού του κ. I. Ττσουκάτου, οί'τιν,ς 

ε’νε οί μόνοι τών αφικνουμίνων ένταΰθα Ελλήνων 

ξεναγοί καί προσταταε. Ούδείς έμεινε ποτέ δυσαρε- 

στημένος έκ τοΰ εύγενοΰς τρόπου των καί τής υπο

χρεωτικής συμπεριφοράς.
Τήν Βάρναν έπεσκεφθην καί πρότερον καί πολ

λάκις περιέγραψα.αΰτήν, ώς καί τήν ευγένειαν τών 

φιλοπροόδων καί φιλομούσων ομογενών μας "Ηδη 

ελαβον αφορμήν να γνωρίσω καί τούς αδελφούς Λε- 

οντίδου. έμπορορράπτας,έσχάτως ζητήσαντας νά έγ- 

γραφώσι συνδρομηταί τής Φύσεως,ένεκα τής πολλής 

τών πρός τό φύλλον μας συμπάθειας. Κατάγονται 

έκ Κωνσταντινουπόλεως, και eivs τεχνϊται άριστοι, 
άλλ' έκτος τούτου, ψυχαί εογενέσταται, χαρακτή

ρες άδολοι,μοίέδαψίλευσαν δέ παντοίας περιποιήσεις.

— Βλέπομεν άνθρωπον τών γραμμάτων τών 

’Αθηνών, μ.οί ελεγον.Τών ’Αθηνών όπου έλπίζομεν 

προσεχώς να έγκατασταθώμεν άν τα κεφάλαιά μας 

μας τό επιτρέψουν. Βλέπομεν άνθρωπον έκ τοΰ μέ

ρους σπον εργάζονται καί σνγκρατεΐται τό ίδ-ώδες 

όλων ήμών. Και άμα σαςίδομεν ήλεκτρίσθημεν καί 

δέν ιΐξεύρομεν πώς να φ-ρθώμεν.
’Απλοϊκότης καρίίας μή συγκρινομένη πρός τσ ογ

κωδέστερο? χρύσίον.
Τήν επαύριον λοιπόν συνοδευόμενος ύπό τοΰ φί

λου κ. Φακάρου βιβλιοπώλου καί τοΰ κ Γ. Κατι- 

νακη, λαμπρότατου ίπ'σης φίλου, οίτινες πάντοτε 

μέ συνοδεύουσι μέχρι τοΰ άτμοπλοίου, διερχόμενον 

έκεϊθεν. μετέβημεν είς τό πρακτορ-Τον τοΰ Τζών, 

ένθα ό φίλος πρακτωρ κ. Μαλανδράκης. κάλλιστος 

καί περιποιητικώτατος, μας" περιεποιήθη οσον ήδύ- 

νατο δια του μοναδικού καί εΰγενους τρόπου του, 

αποκτηθέντος εις Πειραιά καί ε’τα μετέβημεν είς 

τήν παραλίαν, ένθα ή θαλασσα αγρίως έμαίνετο 

μετά τοΰ άνεμου κατά τών ακτών. ΙΙελώρια κύ

ματα συνεκρούοντο μετά παταγου. μεταβαλλόμενα 

είς έξηγριωμένον άφρόν, ή θάλασσα έδότι θορυβωδώς, 

τα δέ πλησίον ήμών κύματα ανύψουν τήν λέμβον 

καί τήν κατεβίβαζον ε’ν ταύτώ άπατόμως, ώστε νά 

μή δύναται τις ν’ άνέλθη ή νά κατέλθη.Έν ταΰτώ 

έχιόνιζε καί τό ψΰχος ήρχετο μετά τοΰ ανέμου καί 

μας περιίλουεν αύθαδώς.
— Μέ totouTOv καιρόν θά φύγης, κ. Πρίντεζη, 

μοί λέγουν οι φίλοι άπελπιστικώς ·

— Τί να κάμω ; πρέπει ν' αναχωρήσω.

— Τί νά σας έίπω, μοΰ λέγε· ό κ. Φάκαρος, δέν 

ζηλεύω τό ταξείδιον σας.
— Λοιπόν χαίρετε καί καλήν άντάμωσιν.

— Καλόν ταξείδιον ! Καί νά μας γράφης.

Ταυτα έλέχθησαν έν ταχύτητ^ διότι ό λεμβού

χος έφώναζεν, οτι θά σπάση ή λέμβος του καί πη- 

δήσας εντός, διεπεραιώθην μετά πολλοΰ χρόνου καί 

κόπου είς τό πλοϊόν. όπερ ϊατατο μακράν. ·παρα τό 
στόμιον του λιμένος.Ήτον ή «’Αφροδίτη» παλαιόν 

ατμόπλοιου τής εταιρείας Ίζών-Μάκ-Δουάλ, δπερ 

δμως φημ.ίζεται διά τήν ταχύτητα καί τόν καλόν μη

χανισμόν του. Περί τήν 8ην ώραν άπήλθομεν μέ 

άρκετά μεγά/.ην τρικυμίαν, άλλα περί τό μεσονύ

κτιον ό άνεμος έκόπασ· καί έταξειδ-ύσαμεν ώραιό- 

τατα μέχρι τών Καβακίων, είσόδω τοΰ Βοσπόρου, 

οπού έφθάσαμεν περί τήν 8ην ώραν τής πρωίας.

Μετ’ ολίγον όλος εκείνος ό ώραιος χώρος προ 

τής κωμοπόλεως ταύτης, έπληρώθη από παντός 

είδους ατμόπλοιων καί ιστιοφόρων. Παν σκάφος τό 

όποϊον έρχεται είς τόν 'Ελλήσποντον έκ τοΰ Εϋξεί- 

νου πόντου ή καί εξέρχεται,. οφείλει να σταματήση 

ένταΰθα,ίνα έπιθ.ωρηθώσι τά έγγραφά του. Δυστυ

χώς όμως επειδή τήν προτεραίαν είχε γίνεε ύποπτον 

κρούσμα πανώλους είς τήν Κων]πολιν,ώφειλον πάντα 

τά πλοϊα νά σταματήσωσιν ένταΰθα, δπως ζητήσωσι 

τηλεγραφικώς όδ-ηγίας περί τοΰ πρακτέου παρά τών 

πρακτορείων των. Ήμεις περί τήν μεσημβρίαν διε- 

τάχθημεν νά άποβιβάσωμεν τήν επαύριον πρωίαν τό 

διά τήν Κων]πολΐν φορτίον μ.ας καί τούς δι’ εκεί 

έπιβάτας καί νά φύγωμεν αμέσως διά Πειραιά χω

ρίς να προσεγγίσωμ.εν είς Κων]πολ:ν Ή είδησις 

αυτή μάς έφάνη καί καλή καί κακή καί πάντες πρός 

τό εσπέρας έθεώμεθα τής ωραίας φύσεως τοΰ Βοσπό- 

ρου μετά τής μαγευτικής καλλονής τών πέριξ το- 

πιίων, άτινα φαίνονται τόσον προσιτά,ώστε νομίζετε 

οτι σας όμιλοΰ’σ: χαί σας προσχαλοΰσι παρ’ αύτοΤς, 
δτε φωνή άγρια έκ τίνος λέμβου μας προσχαλεϊ νά 

στείλωμεν έξωθι άνθρωπον να παραλαβή Τηλεγρά

φημα.
Τό τηλεγράφημα έλ.εγ: νά μεταβώμ,εν αμέ

σως είς Κων]πολιν, διότι ή 'Ελλάς δέν έθεσε κά- 

θαρσιν διά τό ύποπτον τοϋτο κρούσμα, είς τάς έκ 

Κων]πόλεως προλεύσεις.

Πολύ περίεργος καί ύποπτος μας έφάνη ή είδη- 

σις ’αύτη.

(έπεται τό τέλος)

ΤΟ ΦΑΝΤΑΣΜΑ
ή Η ΨΥΧΗ ΤΟΥ

ΙΚΡΟΝ απόσπασμα τοΰ γαλλι- 

κοΰ στρατού, διηκούμενον ύπο 

του στατηγού Ταβουρώ, είχε λά· 
|||^5* βη θέσιν κατάλληλον διά νά προσ- 

#άλη τούς άνά τά δρη κατεσκη- 

ί5» νομένους Ισπανούς.

Ο Ταβουρώ οΐίτος ήτο αληθής άνθρωπος τού 

πολέμου. Συνταγματάρχην όντα εν Ζεμάπ, τδν 

είδον, ένφ έπολέμει, πληγωμένον είς πολλά 

μέρη τοΰ σώματος καί έμπλεων αίματος νά έξάγη 

φ άλην Σωτέρν καί νά πίνη απαθώς. Μετά δέ 

τήν μάχην ταύτην ειχεν έλθη είς τδ στρατόπε

δο?, ιυς ή παράδοσις λέγει, κεκομμενος είς τέσ- 

σαρα τεμάχια, τά οποία έκόλησαν οί ίατροΐί επ·.- 

μελώς μέ ίν άνώσερον παράσημου, καί τά τεσ- 

σαρα ταυτα τεμάχια ειχον άποτελέση έκ νέου τδν 

άτρόμητον στρατιώτην τού Νερβίντεν.

Ό στρατηγός οικογένειαν δέν είχεν,άλλ’ώ- 

μοίαζε πρδ; συνεσταλμένου μέγαν βοΰν, άναπσ- 

λοΰντα τάς αναμνήσεις του. Ώς φαίνεται', είχεν 

αγαπήσε’.και κλαύσει. Μεταξύ τών άνορών του ή· 

γάπα ένα νέο* αξιωματικόν, τόν Άλράδον, δν 

είχε ψυχολογήσει άπδ τής αρχής τής εκστρατεία;. 

Τόν επροστάτευεν ώ; υιόν του, διότι ήτο καλός 

καί γ-νναΐος, πρόθυμος είς πάσαν θυσίαν καί 

ωραιότερος όλων τών αξιωματικών τόϋ;Χ.

Ούτος αφ’ ετέρου έθαύμαζε τδν στρ'ϊΐτηγόν 

του. ’Ενίοτε δέ έν τφ μέσφ τής μάχης πόολλά- 

κ'.ς ειδον τούτον ίστάμενον μέ τήν σπάθην είςς χεΐ

ρας καί παρατηροϋντα τδν στρατηγόν του μιαχό- 

μενον. Ήγαπώντο τέλος χωρίς ποτέ, νά εεπωσι 

τίποτε άλλήλοι; Άλλ ’ ό Ταβουρώ ήτο δίκαιος 

καί αυστηρός. Δέν τφ συνεχώρει τά σφάλματά 

του, τδν ώθει δέ είς πάντα κίνδυνον καί τούτο 

δπως τόν μάθβ νά κερδιζη τάς έπωμίδας έπί τοΰ 

πεδίου τής τιμής·

Ό Ταβουρώ ινα μή χάση πολλούς ανδρας εις 

τήν μάχην ταύτην, ήθέλησε νά καταλάβητδν ε

χθρόν διά στρατηγήματος, Ενα τδν ώθήση πέραν 

τοΰ ποταμοί*. Τινές τοΰγέπιτελείου^/Γφ  ̂παρετή- 

ρησαν,δτι έχουσι μεθ’ έάυτών■διάήό^άς?στίόλίς' 

‘Ισπανών καί δτι &ν έγνώριζον τδ σύνθημα:, θά 

ήδύναντο ν ’ άπατήσωσι τούς εχθρικούς σκοπούς 

καί εΐσχωρήσωσιν.

— Ναί, αλλά τό σύνθημα ; ήρύτησεν ό στρα

τηγός άνησύχως.

Δύο αξιωματικοί έπροχώρησαν τότε πρός αυ

τόν καί ό εις τφ λέγει :

— Στρατηγέ μου, εάν θέλετε,αναλαμβάνω να 

συλλάβω ένα σκοπόν 

εέπη τό σύνθημα.

— "θχι, οεν είσαι 

παντφ ό στρατηγός.

— Τότε έγώ. τφ λέγει ό έτερος.

— “Οχι,εσέ σέ χρειάζομαι διά τήν εφεδρείαν, 

ήτις πρέπει νά μείν^ πλησίον τοΰ ποταμού.

— Τότε έγώ πηγαίνω, επιλέγει νέος τις λοχα

γός μετά μεγάλης προθυμίας.

— Όχι, σύ είσαι ολίγον κωφός καί τήν νύ

κτα απαιτείται ν’ άκούη τις πολύ καλώς. Ποΰ 

εινε ό ύπολοχαγός Άλράδος; προσέθηκεν ό Τα- 

βουρώ. Μετ’ ολίγον έπαρουσιάσθη πρδς αυτούς ύ 

έν λόγφ αξιωματικός.

--------“Ελα σύ εδώ, έβροντοφώνησεν δ ,χοίλοσ- 

σός.

Τδν παρετήρει μετ’ ιδιαιτέρου ενδιαφέρον

τος πατρικόν δέ μειδίαμά υπέφωσκεν είς τά 

χείλη του.

καί τόν αναγκάζω νά μοΰ

έπαρκώς ευκίνητος, τιφ ά~
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— θά «κτίλίσης απόψε μίαν έκτακτον υπη
ρεσίαν. τφ λεγει.

__ Ευχαρίστως, τφ άπαντφ ό υπολοχαγός μετά 
προθυμίας.

Ό Ταβουρώ τφ εξήγησε τήν έπιχείρησιν,προ
σθέτων:

— Ό κίνδυνος δέν εινε τόσον μέγας είς τδ 
Ίσπτανικδν στρατόπεδον, δσον είς τό δρος.

— Ούδαμού υπάρχει κίνδυνος διά τούς στρα- 
τιώττας σας, στρατηγέ μου, τφ άπαντά εκείνος.

—Βεβαίως, ώραΐα ώμίλησες, τφ λέγει ό στρα· 
τηγός, άλλά νά προσέξης διερχόμενος τδ δρος, 
διότι κατοικεΐται άπδ πολλούς καί φοβερούς λύ
κους.

Ό αξιωματικός άντί πάσης άπαντήσεως έκί- 
νησε τούς ώμους, ό δέ στρατηγός τφ παρήγγειλε 
διά τοΰ συνταγματάρχου Νταρναντώ νά προσέχη, 
διότι δπου δήποτε διίλθη, θά συνήντα πολυαρί
θμους κακούς λύκους.

Ό Άλράδος ξηρώς άπήντησεν :
— Θά υπάγω. Είνε καθήκον μου.
Εΐτα δέ ό στρατηγός τφ λέγει:
— θά φύγης αμέσως, ύπολοχαγέ.
— Μάλιστα, στρατηγέ μου.
Μόλις έπανέλθης θά έλθης είς τό δωμάτιόν μου 

νά |μ’ ίξυΛνήσης και θ’ ανακοίνωσης μόνον είς 
εμέ τό σύνθημα.

'■'Μ·»:,

>

ι ·?

— Μάλιστα, στρατηγέ μου.
Ό υπολοχαγός έσπευσε νά έτοιμασθη.
Ένφ ςέ άνεχώρει, τόν καταφθάνει ό Ταβουρώ.
— Ήλθα νά σε συνοδεύσω ολίγον, τφ λέγει, 

διότι επιθυμώ νά συνειθίσης τούς λύκους.
*0 υπολοχαγός έγέλασε, διότι έξελάμβανε ώς 

άστιεΐον τδ πράγμα· .άφοΰ δέ άνήλθον έπ’αρκε
τόν τδ βουνόν, ήκουσαν κρότον φωνών παράδο
ξον, δστις τούς κατατάραξε.

Εινε οί λύκοι, τφ λέγει ό στρατηγός.
—' Μά νομίζετε, στρατηγέ μου, δτι τούς φο

βούμαι ; τφ λέγει ό υπολοχαγός.
— Τό πιστεύω, τφ άπαντα ουτος, άλλά μή

πως νομίζης, δτ·. και αυτοί σέ φοβούνται ;
Έσιώπησαν πρός στιγμήν. Κατόπιν δέ τφ 

λέγει.

;?ί

— Φόρεσε τόν μανδύαν σου. Τά δπλα σου 
εχειις έτοιμα';

"0 γενναίος υπολοχαγός άντΐ πάσης απαντή
σεων τφ ίδειξε τάς λαβάς τοΰ ξίφους καί τοΰ 
πολιυκρότου τόυ.

Εΐτα δέ άποχαιρετίζων αυτόν :
— Λοιπόν, θά προσέξης καλώς, τφ λέγει. 

Δέν ήλθα νά προφυλάξω εδώ ούτε τδ δέρμα σου, 
ούτε τήν.,ζωήν μου, διότι αυτά δέν αξίζουν τί
ποτε" πρόκειται περί νίκης καί αύτη έξαρτάται 
από σοΰ· τίποτε άλλο δέν άπαιτώ απόψε άπό 
σέ, είμή τό σύνθημα. Εννόησες ; Μοΰ χρειάζε
ται πάση θυσίφ.

Τήν στιγμήν ταύτην παρετήρησαν άλλήλους, 
ό δέ αξιωματικός μετά ύφους θετικού :

— θά τδ εχετε, τφ λέγει καί άπήλθεν.

Ένφ ό ύπολοχαγός έβαινε πρός τό δρος, ό 
στρατηγός μετέβαινε νά κοιμηθή- ή δέ οικία, 
τήν οποίαν πρό δώδεκα ημερών κατώκει, ητο 
παλαιά τις ήμιερειπωμένη μονή, -ής είχε κατα
λάβει δωμάτιόν τι τοΰ άνω διαμερίσματος. Κά
τωθι διέμενυν οί αξιωματικοί.

Μόλις φθάς είς τό δωμάτιόν του, ήνοιξε τδ 
παράθυρον, ήναψε σιγάρον καί παρατηρών πρός 
τά έξω αύτού δάση καί βουνά, έσκέπτετο τόν 
γενναΐον ΰπολοχαγόν του.

— Οί λύκοι. . . Οί λύκοι. . . έψιθύρισεν, εάν 
δέν τόν εμποδίσουν, θά εχω τδ σύνθημα.

Καί άφού έπ’ αρκετόν έσκέπτετο, «βημάτισε 
έπ* ολίγον εντός τού δωματίου του. είτα έκλεισε 
τό παράθυρον καί κατεκλίθη.

Άλλ’ είδε φοβερόν δνειρον, δτι εύρίσκετο είς 
μάχην, δτι παρεκίνει διά λόγων πατριωτικών 
τούς στρατιώτας του είς έπίθεσιν, δτι ή μάχη 
έπί τέλους «κινδύνευε καί δτι πανταχού άνεζή- 
τει τόν ΰπολοχαγόν του, δν ούδαμού άνεύρισκεν 
καί αί φωναί του άντήχουν είς τούς τέσσαρας 
τοίχους τοΰ δωματίου του.

Δύο ώραι εΐχον παρέλθει καί είχεν έξυπνήσει 
τεταραγμενος. Διά τής θυρίδος ό ουρανός έλαμπε 
καθαρός έν τφ μέσφ γλυκυτάτου άστροφέγγον- 
τος στερεώματος. Ή δέ σελήνη έφώτιζε ζωηρώς 
τό προσκεφάλαιον αύτού.

Έκ νέου ήρξατο νά σκέπτεται καί ένφ μετά 
μίαν ώραν ήτοιμάζετο νά στραφή πρός τήν έτέ- 
ραν πλευράν, αίφνιδίως τδ παράθυρον ανοίγεται 
βιαίως καί άμέσως κάποιος εισέρχεται έν είδει 
ζωηράς πνοής, άνακράζων «Ρέουςε,’ό δέ στρατη
γός άποτόμως εγείρεται, αναζητεί τόν εΐσελθόν- 
τα, τόν όμιλήσαντα, άλλά παραδόξως ούδέν 
βλέπει.

— Περίεργον πράγμα, λέγει καθ’ εαυτόν ό 
Ταβουρώ, δέν είνε δυνατόν νά ήτο αύτός, διότι 
δέν είχε τόν καιρόν νά έπανέλθη, άλλ’ έν τού- 
τοις ήκουσα τήν φωνήν του. .. .

Άνεζήτησεν έν τφ δωματίφ, άλλ ’ είς μάτην.
— Άλλά, τέλος πάντων, έσκέφθη, τίς ή- 

νοιξε τδ παράθυρον καί τίς έξεστόμησε τήν λέ- 
ξιν «Ρέους;»

Παρετήρησε εξω πρός τόν ούρανόν, άλλ’ ή 
βαθύτατη νύξ δέν τφ άπήντα. Μετ’ δλίγην δέ 
σκέψιν:

— Εστω, είπε, θά ίδωμεν. Είς τδ καθήκον!

Μετ’ ολίγον τδ στρατόπεδον έτέθη δλον είς 
κίνησιν.

— Πρέπει νά εκκινήσωμεν λέγει ό Ταβουρώ 

είς τό έπιτελεΐον, ένώ ή φυσιογνωμία έπεοείκνυέ 
τι ανησυχητικόν. Πλησιάζων οέ τόν Νταρναντώ.

— Εχω τό σύνθημα τφ λέγει. Μετά μικράν 
οέ σιωπήν έκπλήξεως καί ανησυχίας.

— Εί·ε τό βΡέους» τφ λέγει, μικρόν χωρίον 
πλησίον τής θαλάσσης είς τά περίχωρα τής Τα- 
ραγώνης. Πρέπει νά έκκινήνωμεν άμέσως καινά 
διέλθωμεν ταχέως τά φυλακεΐα.

— Άλλά πώς έλάβατε τό σύνθημα ; τόν έ
ρωτά μετ’ ανησυχίας ό Νταρναντώ.

— Διά τοΰ Άλράδου, άπαντα, δλως ωχρός ό 
Ταβουρώ.

Ό συνταγματάρχης δστις έγνώριζεν, δτι ό 
Άλράδος δέν είχε έπιστρέψη, παρετήρησε μετ’ 

απορίας τόν στρατηγόν.
— Τούτο σάς εκπλήττει ίσως, συνταγματάρ- 

χα μου. τφ λέγει ό Ταβουρώ.
— Ώς γνωρίζετε, τίποτε δέν μέ εκπλήττει, 

τφ απαντά ετοίμως ο συνταγματάρχης,αλλά. . .
Τήν στιγμήν ταύτην ποιμήν τις προσέρχεται 

έσπευσμένως καί καταθέτει πρό αύτών μέγα τι 
δέμα.

— Τί είνε αύτό ; έρωτά άνησύχως ό στρατη
γέ;

Ό ποιμήν ανοίγει τδ δέμα καί τοίς δεικνύει 
μετά συγκινήσεως μίαν χρυσήν έπωμίδα,έν ξΐφος, 
μίαν στολήν έσχισμένην καί αίμόφυρτον, καί τε
μάχια παντελονιού.

— Είνε τοΰ ■ Άλράδου, είπεν άμέσως;^ <rpa-. 
τηγδς βλέπων αύτά. είναί τοΰ Άλράδου,τοΰ θε
τού υιού μου, τόν όποιον οί λύκοι κατεξέσχισαν. 
Είτα δέ έν όλίγοις τοίς έξήγησεν πώς έμαθε τό 
σύνθημα, χωρίς νά έννοεΐ πώς ό Άλράδος τφ ώμί- 
λησεν, άφοΰ είχε φονευθή.

— Νά σάς τδ έξηγήσω έγώ άμέσως, στρατηγέ 
μου, τώ λέγει άμέσως ό Νταραντώ, 
γινα ολίγον είς τά πνευματικά καί ψυχολοχικά. 
Ό Άλράδος άνεχώρησε χθες τό εσπέρας τήν 
όγδόην ώραν καί τέταρτον. Τήν ένδεκάτην εύρί
σκετο ήδη πρό τού εχθρού. Τήν μίαν μετά τδ 
μεσονύκτιον είχε τό σύνθημα. Είς τάς δύο έπέ· 
στρεφε πρός ύμάς, είς τάς τρεις οί λύκοι τόν κα- 
τέφαγον. Ό γενναίος στρατιώτης μας μή δυνη- 
θείς νά ύπερασπίση τδ σώμά του, καθ’ήν στιγμήν 
έμελλε ν ’ άποθάνη, τό δεύτερόν του έγώ δηλαδή 
ή ψυχή του άπεσπάσθη έκ τοΰ σώματος, όπως 
σπεύση να σάς μεταδώση τό σύνθημα «Ρέους».

Πάντες έκαμον τό σημεΐον τοΰ σταυρού, δεη- 
θέντες υπέρ τής ψυχής του.

Ό δέ στρατηγός άποκαλυπτόμενος λέγει πρός 
τόν συνταγματάρχην μετά φωνής εντόνου καί κα- 
θαράς.

— Έν όνόματι τής Δημοκρατίας, συνταγμα- 
τάρχα, νά άναφέρης είς πρώτην έπιθεώρησιν τοΰ 
στρατού το μοναοικον τούτο παράοειγμα τή; αφο- 
σιώσεως καί πειθαρχείας καί δτι έν γνώσει ό ύπο- 
λοχαγδς Άλράδος άπέθανεν ώς ήρως !

■<

Άπαντες οί αξιωματικοί άπεκαλύφθιησαν έκ 
συγκινήσεως καί παρετήρουν τό δρος,δπερ τή βο- 
ηθείφ τοΰ ήρωος εκείνου έμελλον ήδη νά διαβώ- 
σιν άναιμάκτως.

Ό δέ Ταβουρώ άφοΰ άπέμαξε πικρά δάκρυα 
εκ τών όφθαλμώ του, έσυρεν τό ξίφος του έκ τής 
θήκης καί βαίνων είς τδ καθήκον, τοΐς είπεν :

— Εμπρός I
( Έχ τοΰ γαΛΛικον}

Φ. Π

ΑΠΟ TON KAMW),

Τί χαρι καί τί ώμορφια, όταν ό "Ηλιος βγαίννη ' 
καί αρχίζει νά ροδίζη μέσα πολύ βαθειά 
στεφανωμένος σύγνεφα, γλυκά νά σέ θερμαίν·») 
απάνω στη βουνόραχη, ’ψηλά στη θεμωνιά.
Μακρυά ν’ άπλώνη κάμπος μέ πράσινη στολή, 
ή φύσι νά γωρτάζη μέ γέλοια μέ χαραίς 
νά τήνε ψάλλουν τά πουλιά μ’ δλόγλυκεια φωνή. 
Στην έξοχή, αχ.! πόσο ανοίγουν ή καρδιαίς.
Kj’ δταν ’ψηλώση ό Ήλιο; καί μεσημέρι φτάση, 
κοράκια γύρω κρώζουνε σέ δύστυνο ψωφϊμι, 
’ποιο πρώτο νά χυμίξη κομμάτι να τ’ άρπαξη, 
ένώ γεράκι τδ νοεί" καί χύνει σαν αγρίμι. 
Δυστυχισμένος γάιδαρο; στοϋ χωραφποϋ τήν άκρη 
στον "Ηλιο μέσα στέκεται δεμενο; απ’ τό πόδι 
και κρυφοβλέπει μ’ ένα: άχ, μέ πόνο καί μέ δάκρυ

Π;δ κάτω δαμαλάκι βυζένει μία γελαδα- 
εκείνη δμως τδ κλωτσά, γιατί τήν πιππιλίζει: 
καί μέ στή μέση μια; σκλερής (1) μ’ εκείνη την πυράδα 
κοπάδι άπδ γίδαις, περίχαρο βοσκίζει.
Σ’ αλώνι μέσα χωρικός, γεμάτο άπδ κριθάρι, 
τδν τζίτζυρα που κελαδει, ακούει μέ καμάρι 
κ’ ένώ σκυφτό; τδ φτυάρι του βουτάει καί λιχνίζει 

δστις κατέ·' ρίχνει τδ ’μάτι κάποτε στδ γυιό του ποΰ ποτίζει.
Κι’ απ’ τά ’ψηλά σέ ρεματιά γεμαει από πλατάνια 
πελώρια καί θεόρατα, νά φτάνουν τά ουράνια, 
κακκάρισμα άκούγεται. που κάνουν οΐ βάτραχοι 
καί τοΰ νεροϋ δ κρότος π'άφίνει 'πίσω βράχοα. 
Π’δ κάτω απ’ τδ ποτάμι, σέ πόρτα ζασπρισμένη 
μιας μάντρισες χερ-.σκεπης, ξανθειά χωριατοπούλα 
καμαρωτά τ’ αγόρι τη; καί μέ καρδιά 'νοιγμένη 
τή ρόκα βλέπει νά σκορπά, ποΰ γνέθει ή κυρούλα. 

Στά πισινά ένδ; τοίχου, απάνω στα χαλίκια 
μαλόνουνε δύο πετεινοί καί πάππιαις κολυμπούνε 
σέ μαλλιασμένη γούονα καί απ’ αντίκρυ ορνίθια, 
αντάμα μέ τή μάννα τους, σαυράδι κυνηγούνε. 
Κοπέλλαις λιγερόδροσες μέ στάμνες είς τδν ώμο 
στή βρύση πάνε κ’ ϊρχουνιαι νά φέρουνε νερό, 
κ’ έχει σαν πεταλούδα:; ποΰ τρέχουνε, στδ δρίόμο 
ταΐ; ρίχνει δ άγαπητδς φιλάκι τρυφερό. 
Σιγά δ Ήλιο; χάνεται καί γέρνει απ’ τδ βουινδ 
τό, «angelusv άκούγεται στδ άγιο ’κκλησιδακα 
ή κουκουβάγια ’ντιλαλεϊ κρυμμένη στο βραχαιχι 
καί ή νύχτα δλοένα κοιμίζει τδ χωριό.

’Er ΈπισχοπιιΆ Σιίρου 1899.ΜΙλτων ΒιτΑλης
(1) (Σκλερή) = μικρά περιφέρεια βραχώδης. ,
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ΕϋΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ

Ο TPIXFOTS ASTHF

Λάβετε τεμαχίου χονδρού χάρτου καί διπλώ- 
ματε αύτδν έλσφοως καί καθέτως είς δύο’ κοί έν 
έν τή μιξίπλευρδ αύτοΰ περικόψατε αστέρα καθέ
τως μέ τέοσαρας πλευράς, έν δέ τή έτέρα περικό
ψατε έόμοίως έτερον αστέρα διαγωνίως πρδς τόν 
πρώτον. Τό κέντρον τοΰ σχήματος ευρίσκετε διά 
τής δκοτόμής τών διαγωνιών.

' ι-

ΔΙΑ ΝΑ EXH TIE ΠΑΝΤΟΤΕ ΟΡΕ3ΙΝ

Ε’νε πολλοί αί άφορμαί αί τείνουσαι είς τήν παΰ· 
σιν τής όρέίεως δηλ. τοΰ τρώγειν μετά διαθέσεως. 
Πδσσι δμως αί άφορμαί αύται είς ένα τείνουσι σκο
πόν, τήν πρόκλησιν τής κακοδιαθεσίας. Ή δέ κα
κοδιαθεσία ούδέν άλλο είνε ή κακοχυμία, καταστροφή 
τής όμαλής κυκλοφορίας τού αίματος, ήτοι άδιαθε- 
σία άπόλυτος.

Δέον λοιπόν, άν θέλωμεν νά έχωμεν πάν
τοτε δρείιν νά τριύγωμεν, ν’άποφεύγωμεν 
τάε προκαλούσας τάς άφορμάς δυσαρεσκειών 

| αίτιας.’Επειδή δέ αύται εινε πολλαί εκούσι
οι καί άκούσιαι, έσωτερικα! καί έδωτερικαί, 
οίφνίδιαι καί άπότομοι, άπροσδόκητοι καί 
απεριόριστοι, φυσικώς δέ άδύνατον νά τάς 
προλάοωμεν, έν μόνον πράγμα δύναται νά 
μάς σώση άπό τάς συνεσείας τούτων, ήτοι 
τής κακοδιαθεσίας,ή έντελής άποχήάπό τής 
κοινωνικής τύρβης καί τών θλίψεων καί εί 
δυνατόν, τό ταδειδευειν!

Ό Ιατρός σας.

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ

Τό ούτως έτοιμβσθέν χαρτόνιον θέτετε έπί τρσ- 
πέζης ένώπιον τεμοχίου τετραγωνικού χόρτουπροσ- 
ηλωμένου έπί τού τοίχου καί έναντι δύο άνημμέ- 
νων κηρίων, ώς δείκνυταε έν τή προκειμένη ήμετέρφ 
είκόνι Θά πρ.οσπαθήσητε δμως νά κανονίσητε τήν 
σνμπτωσιν τών σκιών τών δύο αστέρων, ούτως 
ώστε ΐνά συμπίπτωσιν έπί τού τοίχου δκταγωνιαίως. 
’Εάν δέ ήδη θέσητε πρδ τοΰ ένδς άστέρος τού χαρ- 
τονίονι έγχρωμον ύαλον ή ποτήριον μέ περιεχόμε- 

' νον Π(ράσινον, έν παραδείγματι, θ’άπολσύσητε έπί 
τού τοοίχου τρίχρουν αστέρα καί οΰτινος αί γωνίαι 
θά ώσιιν έναλλά£. κόκκινοι καί πράσινοι μέ όκτωγό- 
νιον λίευκόν είς τδ κέντρον αστέρα.

’Εά ν άντικαταστήσητε roc έγχρωμους ύάλους ή τδ περιεχόμενον τού ποτηριού, θά ίχητε ποικιλο- 
χρώμους ωραίους άστέρας.

Τό προκείμενον πείραμα είνε τόσον ώραϊον φσι- 
νόμενον, δσον καί διασκεδαστικόν παίγνιον.

Φ. Π.

ΒΑΦΗ ΧΡΥΣΟΚΙΤΡΙΝΗ

Άφοΰ λάβετε φλοιούς τινας κρομμύων, θέ- 
ατε αυτούς εντός χύτρας καί βράσατε μετά 
ύδατος κοινού ή άν θέλετε καλείτερον, βροχειου.

Οΰτω προετοιμάζετε βαφήν κιτρίνην ώραι- 
οτάτην καί χρυσίζουσαν, κατάλληλον μόνον 
πρδς βαφήν μετάξης καί μαλλιών, άτινα 

προηγουμένως εμβαπτίζετε εντός διαλελυμένης 
στυπτηρίας (στύψης) καί άφίνετε νά στεγνώ- 
σωσι. Μετά τήν προπαρασκευην λοιπόν ταύτην, 
εμβαπτίζετε τά πρός βαφήν καί άφίνετε νά στε
γνώσουν είς σκιερόν τόπον.

Ούτως εχετε χρώμα άναλλοίωτον καί ώ- 
ραίον.

ΚΑΤΑΣΚΕΓΗ ΪΥΝΑΠΙΣΜΟΓ

Λάβε ποσόν τι αλεύρου και ολίγον συναπόσπορον 
άρτι τετριμμένον, ζύμωσον δι’ αρκετού Ψυχρού ύδατο. 
ινα γίνη πολτός καί έπίοτρωσον έπί πανιού, έκτόσεως 
παλαμης' ριψε κόνιν τετριμμένου συίαποσπόρου καί 
αν θέλης να γίνη ισχυρότερον, πρόσθες καί ολίγη·, 
κόνιν πεπειεως καί έπίθεσον.

ΑΛΗΘΕΙΑ!
Το μή όρθώς σκέπτεσθαι καί ή αχαριστία όμοΰ, επι- 

φέρουσι τα μεγαλείτέρα εγκλήματα, διότι είς άμφό- 
τερα λείπει ή συνείδησις, ή αιδώ ώς καί παν εύγενές 
αέσθημα.

Ή χειριστή εξουσία ε’νε ή τών αρχόντων, οΐτινες 
τον λαόν θεωροΰσιν ώς χτήμα τών όρεςεών των. Ο ΚΑΡΠΟΣ ΤΟΥ ΙΔΡΠΤΟΣ ΕΙΝΕ ΓΛΥΚΥΣ
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;®. ΝΕΚΑτοΰ περιέργου χαί πρωτοφανούς
J25L χρονολογικού τούτου γεγονότος, δημοσι-

'SL εύωμεν έν τή «Φύσει» τήν λεπτομερή 
& TJ αφήγησιν αύτόπτου μάρτυρος.

jjg «Ήτο μία ώρα μετά τδ μεσονύκτιον.
· Κατέχων τδ σύνθημα τής φοιτητικής 

Ja φρουράς, προχωρώ.Έρημία είς τήν δδόν 
9 Πανεπιστημίου. Αί λεπτά.! σταγόνες τής 

βροχής πίπτουν διαρκώς. Κροτούν τά βήματα δύο 
ύπα|ιώμα’ΐκών εις τήν έναντι έξώθυραν τοΰ κ. Θεο- 
τόκη. Κάνεις άλλος κρότος δέν ακούεται είς τήν 
[αεγάλ-ην λεωφόρο*. Τδ^ φώς^ τών φανών ώχζόν, 
άντανιακλφ έπανω είς τα νερά τού δρόμου. Φθάνω 
εις ηό . στόμιον του φοιτητικού κήπου παρα τδν αν
δριάντα τοΰ Γλάδστωνος.

Δύο σκιαί μοΰ φωνάζουν.
.—. "Αλτ 1 τίς ει ;
—Έχω τδ σύνθημα απαντώ.
— Ειπέ το. .
—"ίων - Ίάσων.
—-’Εμπρός.
Προχωρώ παρά τά Προπύλαια.
’Αλλαι. δύο σκ.ιαΐ μέ σταματούν. ’Επαναλαμβάνω 

τδ σ«νίθη^δΜΐί^^ Φθάνω είς τα
προπύίλαια. Βιεγμίνη άπδ τήν βροχήν καί λάμπουσα 
ή γυμννή σπάθη νεαρού φρουρού τών προπυλαίων, μία 
σπάθη, πυροβολικού μακρά, μέ σταματά.

Ειδοποιώ, δτι ζητώ τδν κ. Φρούραρχον. .
ΤΟ ΦΥΑΑΚΕΙΟΝ

i

Κ

,·, -*

—Άρχιφύλαξ I
— Παρών !
Προσέρχεται εΐς φοιτητής μέ τήν όμβρέλλαν του. 

Ό σκοπός τώ άνακοινοί μυστικώς την άφιξίν μου. 
Διαταγαί διασκορπίζονται δεξιά και αριστερά άπδ 
ένα μακρδν άδιάβροχον μανδύαν, άπδ τδν οποίον 
έξέρχεται τδ ήμισυ μιας χεφαλής'καί δύο πεταχτοί 
μύσταίχες. Εΐνε δ φρούραρχος. Στέκεται ακίνητος καί 
διατάσισει, Έκάστη του λέξις θέτει είς κίνησιν ΰπα- 
σπιστάάς, άρχιφύλακας, διαγγελείς. Οί φοιτηταί στέ
κονται: έμπρός του ακίνητοι μέ την χείρα στρατιωτι- 
κώς ύ’Η'ωμένην είς τδν πίλον.

— ϋιατάξατε κ. φρούραρχε.
— ’’Εκοινοποιήσατε την οιαταγήν εις τους λόχους;
—Μάλιστα κ. φρούραρχε.
— Έξετελέσθη ;

' —Μάλιστα κ. φρούραρχε.
— Νά είδοποιηθώσιν οί λόχοι, ότι μετά 10 λεπτά 

θά ενεργήσω 'επιθεώρησιν,
“Οπισθεν τοΰ-φρουράρχου ακίνητοι, αγαλματα, με 

την πλάτην κολλημένην εις τδν τοΐ/ον στέκονται οί 
σαλεπιτζήδες, οί τροφοδόται τής φρουράς.

Θεωρούνται ώς προσκεκολλημένοι στρατιώται. Δύο 
άπδ τδ δεξιόν μέρος τής έσω θύρας καί δύο απδ τδ 

αριστερόν. Τα μπρίκια καί φαναράκια των έν τάξει.
Ό φρούραρχος έξακολουθεί διατάσσων, κινών μέ έν 

του νεϋμ.α τδν πολύπλοκου μηχανισμόν τής φρουράς.
— Οί φρουροί τών Προπυλαίων διατί εινε είς τό

σον μικράν. άπόστασιν ; Νά αραιωθούν, άρχιφύλαξ I
— Άμΐσώς-.
— Δέν εΐνε στάσις φρουρού αύτή έχει. Νά τούς 

έπιστήσετε τήν προσοχήν, άρχιφύλαξ.
— Μάλιστα κ. φρούραρχε.

ΠΡΟ ΤΟΥ ΦΡΟΥΡΑΡΧΟΥ

Ό άρχιφύλαξ μετ’ ολίγα λεπτά άνακοινοί είς τον 
φρούραρχον τήν άφιξίν μου. Ό φρούραρχος μέ πλησιά
ζει μέ τον μεγάλον του άδιάβροχον μανδύαν. Είνε ό 
κ. Αντώνιος Λουκιανός, τελειόφοιτος τής φιλολογίας, 
έφεδρος ΰπαξιωματικδς κατά τδν πόλεμον, γνωστή 
φοιτητική φυσιογνωμία, μορφή αρκετά στρατοκρατική.

— Ε'σθε δημοσιογράφος ;
— Μάλιστα κ. φρούραρχε.
— Ζητείτε πληροφορίας ή ερχεσθε νά έπισκεφθήτε 

τάς φρουράς ;
— Τό δεύτερον.
__Εινε ή ώρα τής έπιθεωρησεως τών φρουρών, ώστε 

δύνασθε νά μάς ακολουθήσετε.
Και άιοίγεται ή μεγάλη σιδηρά θύρα ή άγουσα πρδς 

τάς σχολις τής Φιλολογίας. Οΐ φρουροί χαιρετούν στρα- 
τιωτικώς.

Ό φρούραρχος περνά μέ τδν ύπασπιστηντου καί μέ 
το'ν διαγγελέα,ώπλισμένον μέ βραχύκανον γκρα.Ρίπτει 
έ< βλέμμα είς τούςφρουρούς,τούς κάμνει μίαν έρώτη- 
σιν καί προχωρεί. Είς τήν δευτέραν αίθουσαν τής φι
λοσοφικής σχολής εΐνε. δ θάλαμος τοΰ ένδς λόχου.

ΕΙΣ ΤΟΝ |ον ΛΟΧΟΝ

Προσοχή 1 ρήγνυται μία κραυγή καί ακούεται πο- 
δοβολητόν ανθρώπων έπί τών θρονιών. 'Εξήντα φοι- 
τηταί, συνταχθέντες αυθωρεί έπί τών θρονιών, στέ
κονται ακίνητοι και χαιρέτώντες.

Ό έπιλοχίας έρχεται πρδ τού φρουράρχου.
— Λαμβάνω τήν τιμήν νά σάς αναφέρω κ. Φρού

ραρχε. ότι οί άνδρες τοΰ λόχου μου εΐνε παρόντες.
—Προσκλητήριου κατά διμοιρίας! Να έλθουν οΐ 

διμοιρίται. , . >
Προσέρχονται οί διμοιρίται καί αναφέρουν δ εις μετά 

τδν άλλον, ότι οί άνδρες τής διμοιρίας των εινε πα
ρόντες.

— ’Ασθενείς έχετε ; έρωτά, δ φρούραρχος τδν ίατρδν 
τοΰ λόχου.

— Μάλιστα δύο.
— Καί άπδ τί πάσχουν ;
— Άπδ πυρεττόν.
— Νά εξαιρεθούν τής φρουράς έπιλοχία.
— Δέν θέλουν, κύριε φρούραρχε I
— Πώς δέν θέλουν ; Τό διατάσσω.
—-Μάλιστα.
— Μήπως εΐνε κάνεις ασθενής έκ τής κοπώσεως καί 

τδ κρύπτει; Νά μοΰ τδ είπή άμέσως.
■— Ουδείς !
’Ακούεται μία ομοβροντία φωνών.

EIS TON 215' ΛΟΧΟΝ

Μεταβαίνομεν είς τδν 2ον λόχον, στρατωνιζόμενον 
είς τήν αίθουσαν τής 'Ιατρικής, έξωθεν τής όποιας εινε 
ό άνδριάς τοΰ Ρήγα. Άνηγγέλθη έκεϊ ύπδ τού διαγ- 
γελέως, ότι δ φρούραρχος έρχεται νά κάμη έπιθεωρη- 
σιν. Ή θύρα ανοίξασα μάς άπεχάλυψεν δλόκληρον 
λόχον συντεταγμένου κατά τετράδας καί εν στασει 
προσοχής. Είς την πρώτην τετράδα διακρίνεται είς 
ρασοφόρος. Εις την τρίτην έπίσης. ’Αντί τών όπλων, 
τά οποία αναπαύονται είς την ζώνην αφανή, ακουμ- 

βοΰν κατά γής αί ομβρέλλαι καί τά μπαστούνια μέ 
τους λεπτούς των ύποκοπάνους. Ό φρούραρχος προ
χωρεί εις τδ κενόν μέρος τής αιθούσης. Έρωτά ένα 
νεαρόν φοιτητήν πρωτοετή, ίστάμενον είς τδ βάθος:

— Τί είσαι σύ ;
— θαλαμοφύλαξ.
— Τα καθηκοντά σου τά γ.ωρίζεις;
— Μαλιστα.
— Καλά θά σέ έρωτήσω. Ό συσσιτιάρχης πού εινε ;
— Παρών !
— Ε:νε τακτική ή τροφή τών άνδρών,συσσιτιάρχα ;
— Μαλιστα κ. φρούραρχε.
— Καί άπο' τί συνίσταται;
— ’Από. . απδ σαλέπι καί κουλούρια.
Ό φρούραρχος μειδιρί. ’Ακούει όμως γελώντα ύπο- 

κώφως καί κάποιον έκ τών φοιτητών και στρέφεται 
όπίσω

— Ό τρίτος τής δευτέρας τετράδος δ οποίος έγέ- 
λασε, να διοοισθή φρουρός άπδ τάς 2 έως τάς 8 τδ 
πρωί! Ηχούσες δεκανέα;...

— Μάλιστα.
Ό φοιτητής ανασκιρτά, κατενθουσιασμένος διά τήν 

τιμωρίαν.
— Μήπως κάνεις εκ τών άνδρών εκουρασθη καί 

δεν δύναται να φρούρηση ;
— Ουδείς, απαντα δ ρασοφόρος τής πρώτης τε

τράδος.
— Ουδείς ! Προσθέτουν καί οΐ άλλοι έντόνως.

ΕΙΣ ΤΟ ΦΡΟΥΡΑΡΧΕΙΟΝ

Οδηγούμαι είς τδ διοικητήιιον. Ός τοιοΰτον χρη
σιμεύει ή αίθουσα τής θεολογίας. Ε’νε κενή καί κα
τάφωτος. Ένας άνθρωπος παχύς, μέ τό παλτό του 
καί με την όμβρέλλαν του κάθηται μόνος μέσα. Εινε 
δ θαλαμοφύλαξ, τριακονταπεντούτης περίπου, φοιτη
τής τής θεολογίας. Τά θρονιά τής αιθούσης εινε κα
ταλασπωμένα ύπδ τών πελμάτων τών τριβέντων έπ’ 
αυτών κατα τά συλλαλητήρια. Μέ αμηχανίαν ζητώ 
μέρος δια νά καθήσω. Είμαι κουρασμένος έκ τής ορ
θοστασίας, εντρέπομαι όμως νά τδ ομολογήσω ένώ- 
πιον ανθρώπων, οί δποίοι φυλαττουν φρουροί επί ήμε- 
ρόνυκτα. Ό υπασπιστής τού φρουράρχου κ. Κολλαί- 
της μαντεύων τήν αμηχανίαν μου, στρώνει έπί τοΰ 
λασπωμένου θρονιού ένα λινό.

Ό κ. φρούραρχος καταλαμβάνει τήν έδραν του, τήν 
είρηνικωτε^αν έδραν τοΰ κόσμου, τήν έδραν τοΰ κα- 
θηγητοΰ της θεολογίας.

Τδ μικρόν της συρτάρι άνοιγέν κρύφα ύπό τού φρου
ράρχου, μοΰ απεκάλυψε σωρόν φυσιγγίων κρυπτομέ- 
νων εκεί. Είς τδ βάθος ένδς θρονιού εχει κατατεθή ή 
φοιτητική σημαία, δεμένη μέ τδ κρέπι τοΰ πένθους.

Ζητήσαντος τήν άδειαν τοΰ διαγγελέως, εισέρχεται 
είς φοιτητής.

— Ευπειθώς αναφέρω κ. φρούραρχε, ότι φρουρών 
επί τρία ήμερόνυχτα συνεχώς, εχω ανάγκην ολίγης 
άναπαύσεως.

— ’Αργήσατε νά μοΰτδ είπήπε,. άλλά πηγαίνετε. 
"Εχετε καί τήν ευαρέσκειαν τοΰ φρουραρ/είου.

Ό φοιτητής, χαιρετώ', φεύγει.
— Έχει γείνει πτώμα, μοΰ λέγει δ φρούραρχος. 

Άπδ την Τρίτην δέ έκοιμήθη.
’Αναγγέλλει δ διαγγελεύς, ότι ζητεί νά είσέλθη ή 

επιτροπή τών φοιτητών, έπιστρέφουσα άπδ τά γρα
φεία τών εφημερίδων, δπου μετέβη νά δημοσιεύση 
μίαν δήλωσιν.Είς έκ τής έπιτροπής λαμβάνει τδν λόγον.

— Ευπειθώς αναφέρω κ. Φρούραρχε, ότι έπιστρέ- 
φομεν εκ τών έφημερίδων...

— Να παραταχθούν πρώτον τά μέλη -ής έπιτροπής 
xal κατόπιν να μοΰ αναφέρετε.

Ή επιτροπή παρατάσσεται, ό φοιτητής ■ αναφέρει. 
Κατόπιν τα μέλη τής έπιτροπής μεταβαίνουν ν' άνα- 
λάβουν υπηρεσίαν είς τάς φρουράς. (

— ’Επιτρέπετε, μοΰ λέγει δ κ. φρούραρχος νά σάς 
προσφέρη τδ διοικητήριον ένα σαλέπι;

— Τιμή μου, κ. φρούραρχε.
— Διαγγελευ I Νά διάταξης νά ελθη.
— Διελθδν διά φυλάκων, άρχιφυλάάων, υπασπιστών 

και διαγγελέων, κομίζεται ένα καθαρόν ποτήριον άχνί- 
ζοντο; σαλεπιού καί μία κουλουρά.

Ουδέποτε έρρόφησα γλυκύτερου σαλέπι.

Ο ΥΠΝΟΣ

— θέλετε νά ιδήτε καί πώς κοιμούνται ; 
Μοΰ λέγει δ φρούραρχος. ’Ιδού! '

Καί ανοίγει τήν θύραν τής μικρας αιθούσης τής 
«χολής τών Μαθηματικών. Δύο φοιτηταί ίχοϋν κλί
νει έπί τών θρονιών καί κοιμώνται, τίς οιΐδε ποσον- 
γλυκύν ύπνον, κατόπιν κοπώσεως. ■■

Άλλοι παραπλεύρως συζητούν. ’Ιδίως έννας ζωη
ρότατος. ' ·

— Τδν βλέπετε ; μοΰ λέγει δ διαγγελεύς. Ό ίδιος 
εινε. Έχει νά κοιμηθή άπδ τήν Τρίτην καί ακόμη 
συζητεί 1

ΕΠΙΟΕΟΡΗΣΙΣ TAN ΟΠΛΑΝ

Κατ' εντολήν τού φρουράρχου, δ υπασπιστής μετα
βαίνει είς τους λόγους καί ειδοποιεί.

— Μετά μίαν ώραν δ κ. φρούραρχος θά ένεργήση 
έπιθεώρησιν τών οπλών. Νά αρχίση δ καθαρισμός !

Κρότος κινητών ουραίων Γκρα καί βολιδοθηκών ρε
βόλβερ άνοιγομένων ακούονται. 'Επίσης καί σχισί
ματα ρακών. Ό υπασπιστής παρουσιάζει έν ρεβόλβερ 
παλαιού συστήματος πρδ τού φρουράρχου, ερώτων άν 
πρέπει νά συγκαταλεχθή μεταξύ τών όπλων.πής.φρου-· 
ρας. '

Ο φρούραρχος τδ βλέπει καί έρωτά.
— Απόψε κάνει τή δουλειά του ;
— Βεβαίως.
— Τότε άς μείνη δι’ απόψε.

Β ΠΑΡΚΑΑΣ1Σ

Περί τήν 1 1)2 μετά μεσονύκτιον όλοι οί κατέχον 
τες τό Πανεπιστήμιου φοιτηταί συνταχθέυτες κατά 
τετράδας διετάχθησαυ ύπδ τοΰ φρουράρχου νά ενερ
γήσουν ίζαρέλασιν πέριξ τοΰ Πανεπιστημίου.

"Αφησαν του φρουρούς εΐς τάς θέσεις των, καί έξε- 
τέλεσαν τήν διαταγήν.

Ό ρυθμικός κρότος τών βημάτων τοΰ φοιτητικού 
στρατού προελαύνοντος περί τό κτίριον ύπό τό σκό
τος τής νυκτός καί τήν βροχήν ητο αρκετά μυστη
ριώδης.

Μερικοί διαβαται τής δδοΰ Πανεπιστημίου έτρά- 
πησαν έντρομοι είς φυγήν.

ΕΠΙΟΕΑΡΙΙΣΙΣ ΤΑΝ ΦΡΟΥΡΑΝ

"Qpa 2 μετά μεσονύκτιον.
Παρακολουθώ τδν φρούραρχον μεταβαίνοντα μετά 

τοΰ έπιτελείου του δια νά έπιθεωρήση τάς φρουράς. 
“Ηδη ή βροχή πίπτει δυνατή καί οι ρύακες κροτούν 
εις ιούς δρόμους.

Προχωροΰμεν είς τήν μεταξύ Πανεπιστημίου καί 
Βαλλιανείου βιβλιοθήκης δδόν.

— Τίς ε'; Μάς φωνάζουν οί σκοποί τής ανατολι
κής πλευράς.

— Έφοδος άνωτέρα.
— Τό σύνθημα.
— Ίάσων.
— Καλά, προχωρείτε.

4
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Οί σκ.οποί φαίνονται διά τών κιγχλίδων όλοι έν τά
ξει. *Εν«; έξ αυτών ώς μόνην άμυνάν κατά τής βρο
χής ε/Μ τδ μανδήλι του ί’ις τδ χαπέλλο.

Πηγαίνομεν άπό τήν άλλην πλευράν. Έρευνώνται 
διά τοΰ βλέμματος δ κήπος τής Ακαδημίας, αί γωνίαι.

— Τις ει!
Κράζουν οί σκοποί τής δυτικής πλευράς.
— "Εφοδος ανώτερα,
— Προχωρείτε 1

— Θ* αντικατασταθής αμέσως ! φωνάζει εξω φρέ
νων έ φρρούραρχος. Πώς μάς αφίνεις νά προχωρήσω- 
μεν χωρίίς νά ειποΰμε τδ σύνθημα ; Δέν ήκουσις την 
θεωρίαν χθες τδ βράδυ ;

'Ο φρουρός τραυλίζει όλίγας φράσεις δικαιολογία;, 
άλλα 0’ άντικατασταβή καί 0ά τιμωρηΒή.

Παρα τον ανδριάντα τοΰ Πατριάρχου φρουρεί νεα
ρός Κρητικός φοιτητής, όλος μένος.

Έκ τών φρουρών τά τρία τέταρτα δέν έχουν όμ- 
βρέλλαν ούτε παλτό. Μουσκεύονται ΰπδ τήν βροχήν, 
πλέουν είς τδ νερό. Άλλα μένουν εκεί.

Και η βροχή πίπτει, πίπτει εις τδ σκότος άγωνί- 
ζομενη μωρότατα να σβύ·η τήν φλόγα τών 20 φοι
τητικών ετών.

Ο άλλος

κ

•ΊΟ

9
ΗΓΑ1ΝΟΜΕΝ, λίγες ειτα μετά πικρίας καί 

τόλμης ό Άνδρέας είς τήν σύζυγόν του. 

Καί λαμ.βάνων ταύτην έκ ,ής χειρός, ήτις 

ήδη έτρεμεν έκσυγχινήσεως,ύπο τήν ίζικήν του, 

προσέθηκεν δπως τήν παρηγορήσω,-.

— Αυτή ή κυρία Σομάκη εινε τίγρις καί πολύ 

πρόστυχή- Διότι εινε πλούσια καί αριστοκράτες, 

πρέπει ·νά περιφρονη τούς πτωχούς ;

Δ'ότιι έχει τήν δύναμιν, πρέπει νά κτυπα τούς 

άδυνάτωυς ;

—"Οχι, μά τόν θεόν, οί άνθρωποι αυτοί πρέ
πει νά τιμωρούνται καί θά έλθω, ή ημέρα των.

Καί ένφ έξήρχοντς τής κατηραμένης οικίας, 

ένθα οί πτωχοί και αδύνατοι ουδέποτε εύρον άνα· 

κούφισιν καί άτυλον,άμφότερσι πλήρεις θυμού καί 

άγανακτήσεως έσπευοον πρός τήν πτωχήν κατοι

κίαν των, δλως μηχανικώς καί μέ καρδίαν συν- 

τετριμάνην καί πάσχουσαν.

— Ναι, εινε τίγρεις, εινε θηρία αύτ:ί οί άν

θρωποι καί μεταχειρίζονται τους πτωχούς ώς τά 

χιιρότειρα ζώα.προσέθετο μετά γλυκύτητος ή μι

κρά καί; ασθενής νεαρά σύζυγος τού Άνδρέκ, ήτις 

βαρέως επίσης φέρουσα τήν πληγήν τής πενίας 

είχε συναισθαιθή τήν ΰβριν.

Είδες έκεΐ, οχ. μό.ο, >,ά μή θέλουν νά πλη

ρώσουν τήν εργασίαν μας, άλλα νά μάς κακομε

ταχειρίζονται, νά μή αναγνωρίζουν καμίαν αξίαν 

νά μας περιφρονοΰν καί εις τό τέλ:ς τής γρα- 

φής·ίχειςδέν έχεις απόψε τόν καθημερινόν σου νά 

σέ άποδιώκουν βαναύσως έκ τής οικίας των.

— Αί! αγαπητή μου,ακριβώς διότι είμεθα τί
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μιοι άνθρωποι, σεμνοί καί ταπεινοί, τά ύποφέ- 

ρωμεν αΰτά.Κάμνε οσον θέλεις τόν διδάσκαλον 

οίοασκε μιθ’ υπομονής καί αύταπαρνήσεως τά τέ

κνα των, μόρφωνε τήν κοινωνίαν καί αντί αμοι

βής θΐι ποτιοθής δξος καί χολήν. Διότι είμαι 

διδάσκαλος καί φέρω ένδυμα ήμιεφθαρμένον, σύ 

δέ φόρεμα τριετές καί πληρωμένου μέ τής τιμής 

τόν φύρον, περιφρονούμιθα άπό τήν έντιμον αυ

τήν κυρίαν καί τόν ιππότην σύζυγόν της ! Καί 

άν τούς είπης, δτι έχεις αξίαν μέ δίπλωμα, σέ 

ειρωνεύονται καί σέ εκλαμβάνουν ώ; μωρόν.

— "Αφησε τους, Άνδρέα μου καί &ς τους 

περιφρονήσωμεν καί ημείς, άφοΰ δέν δυνάμεθα 

τίποτε καλόν ν ’ άπολαύσωμεν άπό τοιαύτα τέ

ρατα, μέ δλας τας εκδουλεύσεις καί υπηρεσίας 

μας.
— Ναι πρέπει καί ήμεΐς νά τούς περιφρονή- 

σωμεν καί νά τούς κατσρασθώμεν,αφού οέν ήξί 

ωσάν νά αναγνωρίσουν τούς κόπους μας καί θέ

λουν νά καταχρασθούν καί αυτόν τόν άρτον μας. 

Έντύπωσιν δέ φρικώδη μοΰ κάμνει ή ακατανόη

τος μοχθηρία των καί ή ακαταλόγιστος φιλαρ- 

γυρία των. ’Αλλά μή σέ μέλλει, αυτοί δέν θά 

έχουν καλόν τέλος.

Άμφότεροι δέ μέ καρδίαν εξογκωμένη* έκ 

τής θλίψεως καί τής στενοχώριας, πιεζόμενοι δέ 

ύπό τών στερήσεων καί αύτοΰ τού οικονομικού 

βίου, μή λαβόντες ουδέ οβολόν εκ τού μόνου κα

ταφυγίου είς δ ήλπιζον, έξηκολούθουν μ.ορμυρί- 

ζοντες καί διευθυνόμε·<οι πρός τήν πενιχράν κα

τοικίαν τω·>, ένθα ίσως και αυτός ό άρτος θά 

τοΐς έλειπεν.

— Τί ήθίλον νά έλθωμεν έδώ είς τήν πρω

τεύουσαν, δπου ό κόσμος είνε κακός καί δύστρο

πος καί δεν έμείναμεν εί; τό χωρίον μας, έξη- 

κολούθει ό σύζυγος, δπου ό βίος είνε επαρκέστε

ρο; καί αί άνάγκαι δλιγώτεραι. ΙΙάντες δέ έκεΐ 

σέ εκτιμούν καί δπου δήποτε ζητήσης εργασίαν 

-ή &ρτο-< προθύμώς ευρίσκεις. ’Εκεί εινε τά ευλο

γημένα μέρη τού θεού, ένφ έδώ είνε εξαπλω

μένη ολη ή κατάρα του.

Μόλις εΐχον κατέλθει τήν μεγάλην εκείνην 

πλουσίαν οικίαν και έβάδιζον τήν μεγάλην οδόν, 

εΐχον δ’έλθει τήν γωνίαν τής οικίας κάτωθι τής 

όποιας εύρίσκετο μένα παντοπωλείου, ένθα συ

νήθως έψών.ζον, δτε ή Μαρία λέγει προ; τόν 

Άνδρέαν :

— Θά μάς δώση δρα καί απόψε πίστωσιν ό 

παντοπώλης ούτος, νά τού ζητήσωμεν τίποτε;

— Πιστεύω, ας δοκιμάσωμεν, τή άπαντ? ό 

Άνδρεας. Καί έπιστρέψαντες είσήλθον είς τό 

κατάστημα.

Ή Μαρία έξήτησε παρά τού καταστηματάρ

χου τυρόν, εν κυτίον σαρδελλών καί σάκχαριν, 

άτινα παραδίδων αύτοΐς ό παντοπώλης τοΐς λέ

γει,δτι κάμνουν δύο καί πεντήκοντα.

— Καλώς, σάς παρακαλώ νά σημειώσητι καί 

αύτά, τφ λέγει ό Άνδρεας.

— Αδύνατον, τοΐς άπαντά ό παντοπώλης, 

διότι πρέπει πρώτον νά μού πληρώσητε τόν προ

ηγούμενο? λογαριασμόν,

Ώχριάσασα έν τφ άμα ή Μαρία, άφίνει τά 

πράγματα έπί τής τραπέζης καί φεύγουσα πρώτη 

δλως κατησχυμένη:

— Καλώς, επιλέγει ό Ανδρέας, αυριον σάς 

πληρώνομεν καί άποχωροϋσιν, ώς έγκληματίαι 

τής κοινωνίας καί έκεΐθεν.

Προσποιούμενοι υπερηφάνειαν οί ταπεινοί ε

κείνοι καί αγαθοί άνθρωποι,έφυγον έκ τοΰ παν

τοπωλείου τεθλιμένοι καί τεταπεινωμένοι ώς έκ 

τής στερήσεως μόνον ολίγων χρημάτων. Δεν ει- 

πον δέ τίποτε καθ ’ οδόν, άλλ ’ έξηκολούθησαν 

απογοητευμένοι τόν δρόμον των μέχρι τής έκεΐ 

που πλησίον ευρισκόμενης οικίας των.

Μόλις είσήλθον, ή Μαρία ήρξατο νά κλαίη, ό 

δέ Άνδρεας τή λέγει αποφασιστικός:

— Αυριον θά πωλήσω τόν καθρέπτην καί τό 

έρμάριον, θά πληρώσωμεν δ,τι όφείλομεν καί θά 

τρέξω ν αναζητήσω μαθήματα, σύ δέ εργασίαν 

απανταχού, ουδέποτε δμως θά μ.εταβώμεν παρά 

τή κυρία Σομάκη καί άν ακόμη έλθη νά μάς 

παρακαλέση διά τάς θυγατέρας της.

Μετ’ολίγον ή Μαρία ήτοίμασε νά δειπνή

σουν, κομίσασα επί τής τραπέζης όλίγον άρτον 

καί τό υπόλοιπον ξηρού τεμαχίου κρεάτόο,‘δπερ 

τοΐς είχε μείνει έκ τής προτεραίας. ’Εν τού 

τοις ό Θεός οίκονομεΐ τά. πάντα καί μέ όλίγον 

ύδωρ δπερ έπιον, φαίνεται έχόρτασαν, διότι μετά 

τούτο έκοιμήθησαν ευχαριστημένοι.

Περί τάς δύο μετά τό μεσονύκτιον πυροβολι

σμοί πολλοί καί φωναί εξηγριωμέναι μετά θορύ

βου πολλού τούς αφύπνισαν και μετ’ όλίγον ό 

Άνδρεας ήναγκάσθη ν’ άνοιξη τήν θύραν διά νά 

ίδη τί συμβαίνει. Όλη ή οδός έλαμπεν έκ με

γάλης πυράς,είς τό βάθος δέ τής οδού ή μεγάλη 

τριώροφος οικία τής κυρίας Σομάκη μετά τού υπ ’ 

αυτήν μεγάλου παντοπωλείου άπετεφροΰτο έν 

τφ μέσφ απειρομεγεθών φλογών.

— Τί τρέχει, τί συμβαίνει, ήρώτησέ τίνας; 

έκ τών έξωθι διερχομένων έ Άνδρέας.

— Πυρκαϊά φοβερά, κατεστράφη δλον εκείνον 

τό πλούσιον μέγαρον, τφ απαντούν.

Ό Άνδρεας έκαμε τον σταυρόν του καί τήν 

επαύριον δλη εκείνη ή υπερηφάνεια καί υπεροψία 

είχε καταστραφή έκ θεμελίων υπό τής θείας δίκης.

ΡΟΥΣ

‘Ο τύραννος εκ’ηθη ·Αυτο5ίρίτ<ορ επί Ρωμαίων, 
δπερ σημαίνει αυθαίρετος βασιλεύς, ώς δήλον γίνεται 
έκ τοΰ Όμηρου καί μετά τούτον εκ τοΰ Δηαοσθένους.

■ ΕΪς «οίρανας ϊστω, εις βασιλεύς- (ΌμηροςI
■ Βασιλεύς καί τύραννος άπας εχθρός έστί ελευ

θερία νόμοις». (Δημοσθένης)

Γονατιστός ’στλν έκκλησίά καί πάλι 
Έκύτταζαμέ ^άτια δακμυσμένα
Μία εικόνα του Χρίστου μεγάλη 
Καί έννοίωθα τά στήθεΐα'.ποχεμένα.
Είχε γυρμένο τό χλωμό κεφί®^.

Καί στό σταυρό τά χέρια καρψωιμϊνά.· 
ΤΗταν σβυσμένα τά ούράνία κάλιλη “ 
Τά θεϊκά του μάτια σφαλισμένα..
Είχε γλυκό χαμόγελο στο στόμα 
Κι’ αίματωμένο μέτωη’ απ’ τάγκάθι 
Θαρρούσες, δτι εύλογοϋσ’ ακόμα. 
Γονάτισ’ή -ψυχή. ’στοΰ Θεού τά πάθη 
Καί πέταξ’ Α καρδιά σ’ σύράνίο δώμα 
Υπομονή, κι’ αΰτήνε νά τήν μάθι^-

/Οι/ Νοεμβρίου.
Γιώργος Ν. ΟωμαΙδης.

ΤΟ Φ Ε I Δ ·

Μέσ ’ στον
Τά φουντωμένα πεϋκα 
Γύρω σκόρπισαν ίσκιωμα 
Βαθύ, μελανιασμένο 
Κι’άπ’τήν αιθέρια λεύκα 
Άκούστη ^ιανιωμένο

Το ψεϊδι νά χουμά. «I

Τό φλογιομένοψάτι του - 
Μέσ’ στή φωλφα καρφόνει 
Τρομακτικά σφυρίζοντας 
Στά πεύκα ξεγλυστράει 
Κι ’ ενα πουλί κρατάει. . .. 
Κουλουριαστά τό ζώνει -

Τό σχίζει, τό κτυπα.

Σμίγουν ψηλά τά σύννεφα 
Πυκνά, μελανιασμένα 
Κι ’ ένα βαρύ μέ μάνητα 
’Αστροπελέκι σχίζει. , . 
Στά πεύκα τά ισκιωμένα. 
ΙΙοΰ τό πουλί άχνίςεκ ■» ..

Τό φεΐδι σπαρταρ>δ. 
•Αχιλλεύς Π. Βενετβς.
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ΕΠΙΚΑΙΡΑ

Κύρ Νικόλος'. Άι, τά ’μαθές. Κύρ Νικόλα, Λ 
Κυβέρνηάεφπαραίτήθη.

Κύρ Γιάννης. Ά ναί, τό κατάλαβα άπό ταΐς φω- 
ναϊς τοΰ κόύμον "Αμα ύής, κύρ Γιάννη ,τό λαό 
ξαγρηωμένο,φταίετ πάντοτε Α Κυβέρνηόις. Εννε 
κανώνας. .

Είς πρώην βουλευτής συναντά ένα νΰν βου
λευτήν, δότις λέγει πρός τόν πρώτον.

—Τί κρίμα ! τόσον καλά έπηγαίναμε καί μας 
έκοφαν είς τή μέση.

— Πολύ λάθος έχεις, ιφ άπαντά ό πρώτος.
Σημεΐον, ότι έπηγαίνετε πολύ κακώς, σάς έ

κοφαν Ακριβώς είς τήν μέσην, διά νά μή δυ- 
νηθήτε ποτέ νά εϋρετε τήν άκρην.

Μεταξύ δύο πολιτών:
—Λοιπόν τώρα θά έχωμεν νέαν κυβέρνηάιν, 
—Βεβαίως, όχι δμως καί του λαοΰ.

Μεταξύ δύο καθηγητών τής ζωολογίας καί 
φυτολογίας.

Ό φυσιολόγος. Ποιον ζώον τετράπουν, Κύριε 
συνάδελφε, φοβείται περισσότερον τήν φωνήν 
τοΰ άνθμώπου ;

Ό ζωολόγος'., (μετά μτκράν όκέφτν, άφου πα
ρήλθε πρό τής μνήμης του άπαν τό ζωικόν Βα
σίλειον.) Ό κύων, κύριε συνάδελφε.

Ό1 φυσιολόγος. ’Ακριβώς τήν αύτήν γνώμην 
δχω, διότι παρετήρησα είς τάς τελευταίας τα- 
ραΧάς μόνον (ήκυβέρνηάις και οί κϋνες έφοβή- 
θησα·,ν_τήν όργήν τοΰ λαοΰ.

Αί γυναίκες.
Ή Φωτεινή Τά καϋμένα τά παιδιά κακά θά 

τά βγάλουν πέρα μέ τό στρατό, θά τούς περι
κυκλώσουν.

Ή Μαρία. "Εχουν δίκαιον καί τό δίκαιον 
πάντοτε θριαμβεύει.

Ή θεοδώρα. Ήτανε τρόπος αύτός, νά μάς 
άλλάξουν τό εύαγγέλιον ;

Ή Ειρήνη. "Ο,τι λέγει τό πατριαρχεϊον πρέ
πει καί νά γίνεται.

Ή Μαγδαληνή. Ό Χριστός ποίαν γλώσσαν 
μιλούσε, τήν χυδαίαν ; ’Εγώ ξεύρω καλά, ώ- 
μιλοϋόε καλά καί καθαρά, ούτως ώστε νά τόν 
έννοής. Είς μερικής δμως έρωτήάεις περιέρ
γους καί σκανδαλώδεις, όπου τοΰ έκαμνον με
ρικοί, Απαντούσε μέ τοιαύτην σοφίαν καί ύφη- 
λήν έννοιαν, ώστε ηύχαριστοΰντο και έπεί- 
θοντό, χωρίς νά ζητούν περιάοτέρας έξηγήάεις.

Ή 'Ελένη. Τοιούτον εΐνε καί τό εύαγγέλιον 
καί τοιοΰτον θά μείνμ.

Ροϋς.

ΕΝ Til· ΒΑΣΙΛΙΚΑ» ΘΕΑΤΡΑ.

Πρ>ό τοΰ Πανεπιστημίου μετά θάρρους διήρ- 
χετο ταπεινός τις ίερεύς περί τήν έάπέραν.

—'Τις εί; τόν έρωτοϋν οί σκοποί όμοφώνως, 
j» — Δέν βλέπετε, παιδιά μου, τοΐς λέγει ούτος

μετά γλυκύτητος, άπδ τό ένδυμα όπου φέρω; 
' . —Και αύτό ύπόκειται είς παράφραάιν, τφ Α

παντούν και όφείλομεν ν’ άγρυπνώμεν.

ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΓΝΛΜΑΙ

Εί<& τήν άνάκριάιν
— ’Ησο είς τήν διαδήλωσιν ;
— Μάλιστα.
— Είς τοΰ Μητροπολίτη ;
— Μάλιστα.·.
— Είς τό Πανεπιότήμιον ;
— Μάλιστα.
— Είς τάς έφημερίδας ;
— Μάλιστα.
— Ποιους έχεις μάρτυρας ; 

Κανένα.
— Πήγαινε είς τό καλό.

'Οσάκις έπαινοϋμεν τινα, έπαινοΰμίν τόν 
εαυτόν μας.

Ό κο-.μώμενος χωρίς νά φάγη, έξυπνα χωρίς 
χρ*η·

Γυναίκαν ένοοϋσαν ημάς, νομίζομεν τήν κο- 
λακεύουσαν τήν ήμετίραν φιλαυτίαν.

Έάν τις σέ έπαινή, γενοΰ ό κριτής σεαυτοΰ.

Εύκολώτερον -^οβερνα τις άλλον, αυσκολώτε- 
ρον δέ δεσπόζει εαυτόν από τάς κυβερνήσεις των 
άλλων.

Υπάρχει έλεγχος επαίνου, τόπον έπέχων 
και έπαινος κακολόγος.

Συναντώνται οί άνωτέρω έν τώ βασιλικώ Οεάτρω 
χωρίς νά γνωρίζοτναι.

Ό Καθηγητής. Μά δεν μού λέγεις και του λό
γου σου, όπου ήλθες καί συ νά θαυμάσης τδ βασιλι
κόν θέατρον μετά τήν εορτήν,,τί άξιον θαυμασμού πα
ρατηρείς έδώ ;

Ή Κυρία Ρεζάν. Ό,τι βλέπετε καί σεις καί τδ 
αξιότιμον κοινόν τών 'Αθηνών, τδ όποιον τόσον θαυ- 
μασίως θαυμάζει τήν καλλιτεχνίαν! Παρατηρώ‘τά 
ίχνη τών εντυπώσεων του Ώοαία !

Ό Καθηγητής. Έγώ, δεσποινίς, βεβαίως δέ θά 
ησθε φοιτήτρια, απολύτως τίποτε δεν βλέπω, οΰδέν 
ίχνος τής κυρίας Ρεζάν, ούτε τών περιφήμων έργων 
της,ουδέ τών εντυπώσεων τόσων επισημοτήτων, αΐτι
νες τήν απεθαύμασαν. Μόνον βλέπω καθίσματα ανώ 
κάτω, βελούδα πολλά’έστρωμένα, σκόνιν καί καπνόν 
έν άφθονίμ καί πού καί ποϋ άνθη μαραμμένα καί τί
ποτε,μά τίποτε καλόν ;

Ή Κυρ’α Ρεζάν. Αί δ’ εντυπώσεις σας περί τής 
Κυρίας Ρεζάν ;

Ό Καθηγητής. Χείρισται. Όργανον τών ποταπο- 
τέρωναισθηματων, ακόλουθος τών ανηθικωτέρων ηθών 
διδάσκαλος τών σκανδαλωδεστερων σκηνών τοΰ τα- 
πείνωτέρου οικογενειακού βίου, ήλθε και είς ήμά; 
τους απογόνους τοΰ Αισχύλου καί τοΰ Εΰριπίδου νά 
διδάξρ δ,τι αισχρόν και άρρητον έπάταξαν καί άπε- 
σκορακισαν οΐ σοφοί εκείνοι πατέρες.

Ή Κυρία Ρεζάν. Έχετε δίκαιον σείς έδώ, άλλ’ 
έκεΐ αυτά μάς διδάσκει ή σύγχρονος σκηνική τής 
Δύσεως.

Ό Καθηγητής.”Α, σείς λοιπόν θά ε’σθε ή περίφη
μος Ρεζάν, ήν έξέλαβον διά φοιτήτριαν ;

Ή Κυρία Ρεζάν. Δέν ηπατήθητε, Κύριε καθη- 
νητα. Είμαι φοιτήτρια τών αθανατων προγονικών 
έ^γων σας καί ακριβώς μεταβαίνω προσεχώς νά 
έμπνευσθώ από τα αρχαία μνημεία σας καί εΐτα νά 
μελετήσω τας θείας διδασκαλίας των καί διδάξω τάς 
περιφήμους άρχάς των.

Ό Καθηγητής. Τότε 4 λαός τών Αθηνών θά σας 
άκούση καί θα σας στεφάνωση έν τώ θεάτρω τούτω 
δπόταν θ’ άφήσητε ανεξάλειπτα ίχνη τοιούτων εντυ
πώσεων σας.

Δρία.

ο τποτργο: wo εργολάβος
Ο υπουργός Λοιπόν κύριέ μου ειμεθα σύμφωνοι.
Ό έργολάβος. Δηλαδή θά συμφωνήσωμεν,νομίζω, 

έξο/ώιατε f
Ό ύπουργός. Πώς, μήπως έχετε άκόμη καί άλ

λον όρον νά προσθέσετε;
Ό έργολάέος. Όχι, άλλά μόνον ότι αί έργασίαι 

τής μεταφοράς τών ύδάτων είς τήν πάλιν τών Αθη
νών θ’ αρχίσουν μετά τήν άποπεοάτωσιν του πολέμου

Ο υποι^γ<Κώ Μα νσρίΓξω, 
ό προχάτοχος μου εχει τοιούτον όρον εις τήρ ήύμβα- 
σιν τής κατασκευής τοΰ σιδηρ. Λαρίσσης.

Ό έργολάβος. "Α, τότε νά θέσωμεν ήμεϊς,δτι αί 
έργασίαι θ’άρχίσουν μετά τήν κατάοχεσιν τών μετα
φράσεων τού Ευαγγελίου.

Ό ύπουργός. *Α, μάλιστα, αυτό δυνάμεθα να 
το θέσωμεν. Είναι ζήτημα λελυμένον.

ΠΑΙΓΝΙΑ ΣΥΝΑΝΑΣΤΡΟΦΗΣ

ΟΙ ΤΡΕΤΕ ASEOI
Λαμβάνετε τούς τέσσάρας άσσους παιγνιόχαρτου 

και δεικνύοντες τοΐς παρεστόσι τούς τρεις, κρύ

πτετε τδν τέταρτον όπισθεν τοΰ ένδς τούτων έπιτη- 

δείως και τοΐς λέγετε οτι θά θέσετε τδν ένα άσσον 

άνωθι τής τράπουλας, τδν δεύτερον κάτωθεν ταυτης 

καί τδν τρίτον είς τδν μέσον και οτι θά κόψετε τά 

χαρτια σείς ή είς έκ των παρευρισκομένων και ίτι 

•οι τρεις άσσοι, μολονότι έτεθησαν χωριστά, θά εύρε- 

θώσι παλιν όμοΰ.

Πάντες θ’ άπορήσωσι διά τδ άκατόρθωτον, έν 

τούτοις σείς προβαίνετε και πράττοντες ώ; άνω

τέρω, μέ τήν διαφοράν οτε τούς δύο έκ τών? 4 άσσων 

θά θέσητε έπιτηδείως όμοΰ άνωθι ή κάτωθιι, κόπτετε 

άπαξ τά χαρτία, άναδιφεΐτε εΐτα ταΰτα και: τέλος ευ

ρίσκετε τούς τρεις άσσους όμοϋ είς έκπληξην πάντων, ■

δεότε οί κάτωθι άσσοι με τδν άνωθι είς τδ κόψιμον 

τών χαρτιών φυσικώς ένοϊνται.

Ρο3ς

<

Φ
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Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ 
ΎΤΤΟ

ΧΑΡΙΛΑΟΥ Σ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗ

Περί των σημείων τοϋ τονισμού·

(συνέχωαν foe -προηγούμδνο* φνλλον)

Γράφομεν συνήθως τήν χρωματικήν άνιοϋσαν 
κλίμακα διά τών διέσεων ή διά τών αναιρέσεων, 
αΐτινες άναιροΰσι τάς ουσιώδεις υφέσεις, τήν δέ 
κατιοϋσαν χρωματικήν κλίμακα διά τών υφέ
σεων ή διά τών αναιρέσεων, αΐτινες άκυροΰσι τάς 
ουσιώδεις διέσεις.

Παράδειγμα

'Λκιονσα χρωματική κΜμαξ

Υπάρχει βεβαίως τρόπος τις, δι’ ού χαρα
κτηρίζονται καί γράφονται οί νέοι φθόγγοι, δη
λαδή οί εν διέσει ή έν ύφέσει καί οί έν διπλή οιέ- 
βΐί ί ύφέσει. Ό τοιοϋτος όμως τρόπος δέν οιαφέ- 

-'ρει τοϋ ετέρου, δι’ου γράφονται τά απλά φθογ
γόσημα,διά ιδιαιτέρων τινών σημείων νά δεικνύωσι 
καί τούς μεσάζοντος τόνους, ήτοι τούς ηύξημέ- 
νους ή ή λαττομένους κατά ημιτόνιου. Διά τοϋ 
τρόπου τούτου υποτίθεται οτι τό κατά ημιτόνιου 
ύψηλότερον φθογγόσημου τοΰ Do εινε τό Do έν 
διέσει ή τό κατά ήμίτόνιον χαμηλότερου τοϋ Κθ, 
τό Re έν ύφέσει. Επομένως γράφομεν τδ Do 
είς τήν θίσιν, του ώς .καί τδ Re καί’θέτομεν προ 
αύτοϋ τδ σημεΐον. τής διέσεως ή τής ύφέσιως. 
Τδ αυτό συμβαίνει καί διά τά λοιπά φθογγόσημα.

Έκ τών λεχθέντων έξάγομεν, δτι έχομεν 
φθογγόσημα έν διέσει καί έν ύφέσει καί φθογγό- 
σημ.α φυσικά, ήτοι μή υποκείμενα εις οιέσεις 
ή είς υφέσεις. Ή δίεσις ft καί ή ύφεσις I7» ονο
μάζονται σημεία άλλοιώσεως. Καί ή μέ> δίεσις 
αυξάνει τό φθογγόσημου κατά έν χρωματικόν 
ήμίτόνιον, δηλαδή 3<.ατά- Sy ήμίτόνιον σχημα- 
τιζώμενον ύπό δύο φθογγόσημων τοϋ αύτοϋ ονό
ματος. Ή δέ ύφεσις έλαττώνη τό φθογγόσημου 
κατά έν χρωματικόν ήμίτόνιον. Ή διπλή δίεσις 
'παρίσταται ύπό διαφόρων μορφών ώς έζής^έ*, X, 

καί αυξάνει τδ φθογγόσημου κατά δύο 
χρωματικά’..ήμιτόνια.'

Ή δέ διπλή ύφεσις t* ελαττώνει τό φθογ
γόσημου κατά δύο ημιτόνια χρωματικά.

Ή άναίρεσις fl καταστρέφει τδ αποτέλεσμα 
τών Αλλοιώσεων ,έπαναφέρουσα τδ προηγουμέ
νως,' άλλοιωθέν φθογγόσημου είς τήν φυσικήν του 
καττάστασιν. Όσα δέ έλέχθησαν περί τών αλ
λοιώσεων, εφαρμόζονται καί εΐς τήν άναίρεσιν 
Αί Αλλοιώσεις'αΐτινε^ απαιτούνται έν τφ με-

Παράδειγμα-
ΚΜμαζ χρωματική εκ όιέσεωκ.

ταξύ τεμαχίου τινός ονομάζονται τυχαΐαι, ένερ- 
γοϋσι δέ ούχί μόνον επί των φθογγοσήμων προ 
τών όποιων τίθεται, αλλά καί έπί των εφεξής 
φθογγόσημων τοϋ αυτού ποδός. Λέγοντες δε πόδα 
έννοοϋμεν τδ διάστημα τδ περιεχόμενον μεταξύ 
τών καθέτων γραμμών τού πενταγράμμου.

Αί τυχαΐαι αλλοιώσεις δηλοϋσι τούς ξένους 
τόνους τού τεμαχίου. Αί άναγκαΐαι αλλοιώσεις 
προς σχηματισμόν κλίμακάς τίνος, άποτελοΐσι - 
τόν οπλισμόν αυτής, τά δέ σημεία τών αλλοιώ
σεων τίθενται προς τα δεξιά τών κλειδιών. Οί 
οπλισμοί τών κλειδιών ίσχύουσι οι’ ολόκληρον 
το τεμάχιον καί δυνατόν νά διμκοπώσιν, ούχί 
δμως νά καταστραφώσιν όλοτελώς ύπό τών τυ
χαίων αλλοιώσεων ή τών αναιρέσεων.

Ό οπλισμός τών κλειδιών οιττώς μάς όφελεΐ· 
πρώτον αμέσως μάς δεικνύει τον τόνον τοϋ τε
μαχίου καί δεύτερον μάς απαλλάσσει άπό την 
συχνήν έπανάληψιν τών σημείων πρό τών φθογ- 
γοσήμων . Τό κλε'δίον δέν λαμβάνει περισσοτέ- 
ρας τών επτά διέσεων,ή υφέσεων,δηλαδή δέν λαμ
βάνει τάς διπλάς διέσεις καί υφέσεις. Γνωρίζομεν 
ήδη αρκούντως πάντα τά αναγκαία σημεία, 
δπως ευκόλως άναγινώσκωμεν τά φθογγόσημα.

Εΐδομεν, δτι ή παραγωγή τών διαφόρων κλι
μάκων έκ τής. πρωτοτύπου, άπήτει τήν εισα
γωγήν νέων σημείων, άτινα ώνομάσαμεν διέσεις 
μΙ υφέσεις καί δτι δι ’ αυτών διηροΰμεν τούς 
τόνους εις δύο ίσα ημιτόνια.

Έφαρμόζοντες τά διαιρετικά ταϋτα σημεία 
εις δλα τά φυσικά τοιαΰτα κλίμακάς τίνος, δι- 
αιρούμεν αυτήν εις ημιτόνια καί τότε τήν όνο- 
μάζομεν χρωματικήν. Ή χρωματική κλίμαξ κατα
σκευάζεται είτε διά τών διέσεων, είτε διά τών 
υφέσεων. Μάς 'παρουσιάζει δέ τό δλον δώδεκα 
διαφόρους φθόγγους.

Κατιονσα χρωματική κΛίμαζ

Τ’ ανωτέρω παραδείγματα μάς δεικνύουσι 
τάς διέσεις καί τάς υφέσεις, αΐτινες διαιροϋσιν 
είς δύο ήμιδιαστήματα τδ διάστημα φθόγγου 
τινός. Οΰτω μεταξύ τοϋ Do καί τοϋ Re εύρί- 
σκιται SvDo έν διέσει υψηλότερου τοϋ Do κατά 
Sv ήμίτόνιον καί Sv Re έν ύφέσει χαμηλότερου

.τοϋ Re κατά έν ήμίτόνιον. Έάν λοιπόν το με
ταξύ Do καί Re διάστημα διηρεΐτο ούτως Ακρι
βώς ύπό τε τής διέσεως καί τής ύφέσεως, τότε 
φανερό^ίίζνϊε, δτι ύπό τά δύο διάφορα ονόματα 
Do εν διέσει καί Re έν ύφέσει θά έσημειοϋτο εΐς 
μόνος καί ό αύτδς φθόγγος.

Έάν δμως έπΐσταμένως έξετάσωμεν τδ πράγ
μα, παρατηρουμέν^δτ·. δέν έχει ούτως. Έγκρί- 
νοντες έπιμελώς τό Do έν διέσει καί τό Re εν 
ύφέσει, ευρίσκομεν, oTt οί-δύο φθόγγοι μόλον 
δτι πλησιάζουσι πολύ, δεν ε^^.όμως ίδανικώς 
οί αυτοί, αλλά τδ Do έν διέσει- είνε κατά τι 
ύψηλότερον τοϋ Re έν ύφέσει. ΪΓ^άβ^λλοντες 
δλους τούς λοιπούς μεσάζοντος τόνους, ιεΐ-ίε·..έν 
διέσει είτε έν ύφέσει, εύρίσκομεν πάντοττ* τη? 
ιδίαν διαφοράν, πάντοτε δηλαδή τήν δίεσιιν ύψη- 
λοτέραν τής άνταποκρινομένης ύφέσεως.

Η μικρά αύτη διαφορά είνε σχεδόν τό ένατον 
μέρος φθόγγου τινός καί ονομάζεται κόμμα.

θίτοντες τά προηγούμενα φθογγόσημα, ώς 
πρός τήν άρσιν αυτών, βλέπομεν, δτι διαδέχον
ται άλληλα ώς εξής.

1 τονο;
5 κόμματα

Refe Doft
-1-------2 3 4 5

4 κόμματα

Do — -6-------7------- 8------- 9 Re
4 κόμματα 5 κόμματα

Έκ τούτου επεται, δτι φθόγγος τις διαιρείται 
εις ούο ημιτόνια διαφόρου είδους. Τό εν έκ τών 
τεσσάρων κομμάτων, ώς τδ Do, Γβ4 ή τό 
Doft. re, ονομάζεται ημιτόνιου διατονικόν, επειδή 
εύρίσκεται κατά τόν σχηματισμόν τής διατονι
κής κλίμακος. Εν τών πέντε κομμάτων, ώς 
τό Do Do ft ή τδ Re 4 Re όυομάζετσι ήμι- 
τόνιον χρωματικόν, διότι ανήκει' είς τήν χρω
ματικήν κλίμακα. .

Σημάωσις. Ευκόλως διακρίνονται τά δύο ταΰ- 
τα είδη τών ήμιτονίων, άρκεΐ νά παρατηρήσω- 
μεν, δτι τό διατονιτικδν ήμίτόνιον σχηματίζεται 
πάντοτε ύπό δύο φθιγγοσήμων διαφόρου όνό-

ματος, ώ; Ι^Γθ^ίηϊϊ

κτλ. Τό δέ χρωματικόν ήμίτόνιον τούναντίον 
υπο δύο φθογγοσήμων τοϋ αύτοϋ ονόματος, έξ 
ών τδ Sv εινε ήλλοιωμένον ώς Do Do ft, Γβ ή 
re fe κτλ.

Άναλύοντες τήν χρωματικήν κλίμακα εύρί
σκομεν,δτι περιέχει καθ’ δλην τήν ίκτασιν αυ
τής, 12 ήμιτόνια, έξ ών 7 είσί διατονικά καί 
5 χρωματικά, νά σχηματισθή δέ μόνον έκ χρω
ματικών ήμιτονίων, δέν εΐνε δυνατόν?Ή ·διαΐ{*- 
σις φθόγγου τινός παράγει δύο είδη ημιτονίων, 
έν δέ μόνον είδος εΐν» αδύνατον νά σχηματίση 
κλίμακα.

Ήμιτόνια χρωματικά
1 2 .3 4

Παράδειγμα

Ημιτόνια 1.23 4 5
διατονικά Κλίμαξ χρωματική <’κ διέσεων κλίμαξ χρωματική έξ υφέσεων '

6 7

&

■ ·

j

7%

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ΚΜμαζ χρωματική έζ νφέσεωκ

f- ·*-»-<? b &1 ·»
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ΠΝΕΎΜΑ ΊΊΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
..-ίψ.·? · · '■, ··

«9. Γρίφος.
. ' "J**

fxev

,, ίΓΟΑΒΤΟΝ έχει 24 <χει ΤΑ

30. Αΐνίγρα.
Νηόος είμαι τοΰ Αιγαίου 
άκουΟτή άλλα μικρά 
μέ μαρμάρινα |όυνά. 
Την ψιλάν δέ κορυφήν μου 
άν θελήΰμς νά άλλάξμς 
άγρυπνος φρουράς θά γίνω 
έν τφ μέάψ της θαλάάάης.

Ski. Λϊννγρα.
Άν τι μ'άριϊΛ? θεΧΑάμς 
ώποββτικέν νά λάβνς 
καί τινα Αντωνυμίαν 
παραπλεΰρως του νά §άλμς 
τοΰ άνέμου παρευθύς 
τήν πνοήν θά αΐάθανθήίς. , 

Λίαςτάς

ΛΎΣΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ
ΤΟΥ 12 ΤΕΥΧΟΎΖ

' , Μ· Αίνίγλα-Κιεϊινφς-ήΤφΌς

·. ί^λυΐϊβΛΜ δ ο& .'Είανόπουλος i| Ά“
θηνίων ή δίς Ειρήνη Α. Π. έξ Αθηνών, ή 81ς Κική 
Μερρλοπούλου έξ ‘Αθηνών, ή δίς Βασιλική Παλαμάρη 
«κ ,Πατρων, ή κυρία Ελένη Βασιλοπούλου έκ Κων)- 
πόλλεως και ό κ. Μιχαήλ Παπάς έκ Τεργέστης.

25· Πρόβλημα Ζαλακώατας—Τανταλίδης

■’’Έλυσαν αυτό ή Δις Ειρήνη Α. Π. έξ ‘Αθηνών 
Κιχη Μερλοπούλυυ έξ ‘Αθηνών ό κ. άιομ Πετρόπού- 
λος έξ ‘Αθηνών Καί δ κ. ’Επαμ. Ψαρόπουλος εκΠα-

ΙΑΝΕΑΑΗΝΙΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟ ΠίΙΑΙΙ
Έν ’Αθήναις ’Οδός ‘Ακαδημίας

ΧΡΗΖΤΟΥ ΒΑΛΛΑ

“Ενοικιάζονται χαί πολούνται ποδήλατα, συστή- 
μαιτος «Bfenabor» στερεότατα καί κομψότατα τον 
μεγγαλειτέρου καταστήματος τοΰ κόσμου. ‘Επισκευά
ζονται ποδήλατα Πωλοΰνται άπαντα τά εξαρτήματα 
και δίδονται μαθήματα ποδηλασίας.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α ΒΑΝΔΩΡΟΤ
Γαλατά, όδος Τούνελ άρ. δ Κ)πολις.

’Εμπορεύματα ‘Αγγλίας και Γαλλίας λευκά πα
νιά. Μεταξωτά, μάλλινα, τάπητες ‘Αγγλίας, διάφο
ρα ύφάσμαπα. Μουσαμάδες δι’ έπιπλα καί πατώματα 
ομδρελλαι βροχής καί ήλιου, είδη ταξειδίου, φλανέλ- 
λα·, υποκάμισα, κάλτσαι, ασπρόρουχα κτλ.

Πτυχιόΰχος δϊδισκάλισσα έκ του ’Εξωτερικού επι
θυμούσα να χάτέλθη,έίς ’Αθηνάς'πρδς έχμάθησιν τής 
δδόντοιατ'ριϋής-,ζηΐε’ΐ-οίκόγένείαν πά^’ ά];νά μένη καί 
παραδίδη καθ’ έκάστην εσπέραν εις -εν-η δύο τέκνα 
μαθήματα τής Ελληνικής, άρχάς Γαλλικής και 
κλειδοκύμβαλου ή μανδολινου, ώς άμοι βήν δέ ούδέν' 
άλλο ζητούσα ή τήν τροφήν καί κατοικίαν της. 
Πληροφορείσαι παρ’ ήμ'ν. - -

ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΔΟΫΑΟΥ Ώ
YrzoAM^€A.Tonoioa

Ε Ν Φ I Λ I Π Ο Υ Π Ο Λ Ε >

Κατασκευάζονται μετά τής μεγαλειτέράς' έπιμε- 
λείας, κομψότητος καί στερεότητος τά καλείτερα τής 
εποχής καί τοΰ συρμού υποδήματα, άνδρών'γυναικών 
και παίδων. Τδ κατάστημα χρονολογούμενον άπδ 
τοΰ 1382 φημίζεται διά τήν ακρίβειαν καί έντέλειαν 
τής τέχνης.

A. NICOAAIDIS
Cfilrui’sieit nentiste

LAUREAT DE PARIS

Membre de la sociele Odontologique de 
France, Dentiste des chemins de fer Ori- 
entanx.

Place Prince Boris. Roustchouk.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ THS “ΦΫΣΕΟΣ,,

Γ. Δ. Λ. Βραίλά. Συνδρομή κ. Μ. S. έλήφθη 
άπόδειξις έστάλει ύμΓν.— Μ. Β. Τήνον. ΒραχεΓαν 
σας έλάβομεν καί ηύχαριστήθημεν |χετά τοσούτων μη
νών σιωπήν σας. Άπηντήσαμεν αμέσως. — Μ. Ψ. 
Κάϊρον. Επιστολή έλήφθη καί σάς έστείλαμεν έτεοα 
φύλλα.— Μ. Ο. Κων)πολιν. Συνδρομή σας έ* 
λήφθή. Εύχαριστοϋμέν. Άπόδειξις μετ’ αριθμού λα
χείου σας εστάλη ταχυδρομικός.—Φ. Σ. Otndurman. 
Έλάβομεν συνδρομήν σας ένδς έτους. Σας έγράψαμεν 
δι’ υπόλοιπον καί άναμένομεν ίξόφλησιν,— Κ Ρ 
Λευκωσίαν. Άναμένομεν συντόμως έκκαθάρι- 
σιν λογαριασμού.— Α. Β. Κ'έ ρ κ υ ρ α ν. ’Επι
στολήν έλάβόμεν.' Εύχαριστοϋμέν πολύ καί άναμένο
μεν αποτέλεσμά.—G. Ε. Ncdeia.’Επιστολή χαί συν
δρομή σαςέλήφθη εύχαριστούμεν πολύ.Άπόδειξιςμετ’ 
αριθμού λαχείου σάς απεστάλη,—Κ.Δ. Να ύ π λ ιο ν. 
Σάς ένεγραψαμεν. Εύχαριστοϋμέν 3ιά τάς καλάς υπέρ 
τού περιοδικού μας ιδέας σας.— Ε. R. Κ ώ ν)πο- 
λ ι ν. Έπιστολαί έλήφθησαν. Εύρίσκομαι κλινήρης. 
Προσεχώς ενεργήσω δέοντα και γράψω — Δ. Γ. Μ ι- 
τ υ λ η ν η ν. Φύλλα άποστέλλονται τακτικώς καί 
άποροΰμεν. Βιβλία άποσταλήσονται προσεχώς είτε 
διά τού πρακτορείου είτε διά τού ταχυδρομείου καί 
θα ειδοποιήσωμεν. Σάς έγράψαμεν καί ταχυδρομικός. 
— Μ. Ν. ’Αλεξάνδρειαν. Συνδρομή μας 
έλήφθη. Εύχαριστοϋμέν. Άπόδειξις μετ’ αριθμού λα
χείου σάς έστάλη ταχυδρομικός. —Κ. Δ.Ό δ u σ σ ό ν. 
Ζητούμενα φύλλα καί δύο τόμοι χρυσόδετοι σάς άπε- 
στάλησαν ταχυδρομικός έπί συστάσει. Άναμένομεν 
υπόλοιπον εμβάσματος.
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