
(συνέχεια καιτέλυς)

ΕΝ ψρονοΰμεν παντάπασιν, όπως 
ό Pouchelέν τώ αΣύμπαντί του» 

(Λ καί ό γερμανός φυσιολόγος Brem- 
user, οτι καί ή ύλη κινείται καί 

ότι πνεύμα και ύλη έν τώάνθρώ- 
* πω ένεργούσι, διατάσσουσικαι έκ 
φ τελοΰσιν έν τή αύτή jioipa. ούτε, 

κατά τούς αρχαιότερους φυσιολόγους, οτι ή 
ύλη είναι δύναμις σύτεέούσιος, αφ’ έαυτής 
άπορρέουσα, είτε καί δι’ άλλου δημιουργη- 
θεΐσα. Άλλοίμονον εϊς τήν κανονικήν έ£έ· 
λιέιν τοΰ πνεύματος, άν τούτο είχε πάν
τοτε τόν αγώνα τής πάλης πρός την ύλην 
καί άν έν τώ βασιλείω της ή ύλη ην ακα
ταμάχητος, ώς έδει νά ή

Τουναντίον φρονοΰμεν μετά τής νεωτέρας 
φιλοσοφίας,ότιτό πνεύμα ήν άρχήθεν πνεύμα, 
πνεύμα ήδη επικρατεί καί πνεύμα έσεται τό 
άπέραντον διάστημα. ό όλος κόσμος, τόπλη 
ρούν τό σύμπαν χάος καί έπομένως ή ύλη δη
μιούργημα καί υποτακτική αύτοΰ.

Τούτο δέ άκριόώς άποδείκνυται έν .τή γή 
έν τώ αίθέρι, ταϊς άπωτέραις καί άνωτέραις 
έτι χώραις, δπου ανέκαθεν τό πνεύμα φαίνε
ται δημιουργούν καί διέπον τά πάντα. Ή ύλη 
είναι τό νεκρόν πάντοτε καί πάσχον οημεϊον, 
τό δέ πνεύμα ή κινούσα καί ρέπουοαδύναμις. 
δημιουργούσα καί άνισταμένη.

Αί διανοητικοί δυνάμεις τού ανθρώπου εί- 
οίν επίσης ανέκαθεν ασθενείς καί περιορισμέ
νοι ενταύθα καί τούτο φυσικώς, καθόσον ε- 
χοντες νά διατρέέωμεν ^ραχυν ζωικόν βίον 
καί προκειμόνου τού πνεύματος νάδιελθη άφ ’ 
όλων τών φάσεων τών διεπόντων. τήν φύσιν 

άπασαν άκατανοήτων ήμΐν νόμων, άρχομένου 
άπό τών τής γής. ανώτεροι διανοητικοί δυ
νάμεις θά ήσαν αΰτώ όλως περιττοί πρός 
τούτο ένθάδε. Καί δή. ούτε αποστάσεις με
γάλος ύφίσταται άνάγκη έπείγουσο νά διοτρέ- 
χωμεν ένταΰθα, ούτε διαστήματα απώτερα νά 
όλέπωμεν, ούτε άπό τι συνίστανται αί δυνά
μεις τοΰ κόσμου έπιτρέπεται ήμΐν νά γνωρί· 
ζωμεν, ουτετό άπειρον αχανές νά διακρίνω- 
μεν ύπάρχει εύλογος περίστασις. έκτος τής 
περιέργειας, βεόαίως.Ώδε έγκειται στασιμό- 
της πνεύματος καί ιδεών, άφαοία έρεύνης καί 
παρατηρησεως. άπόλαυσις δέ ένδικαίω μετρώ 
τών έγκοσμιων άγαθών, έως. δτού άπαλλ.οτ- 
τομένηο τής ύλης άπό τής ·κϊνήφώέγήνΊ|ίϋ^ή 
περιόληθή συντελεστικοτέράν τώ σκοπώ τ»ης 
καί έλαφροτέραν τή διασκευή της· διάμεσον 
ύλην μετά τών σχετικών αυτή δυνάμεων,συ- 
νωδά τή φύσει τόΰ αιθέριου διαμερίσματος, 
έν ω προώρισται νά μεταόή.

Ή περιγραφή έντοϋθα καθ ’ ώρισμόνον τύ
πον τής φύσεως τών άποτελουσών τά ύπερ- 
κόσμια οντα δυνάμεώς έστιν αδύνατος καί δή 
δυσχερής, ώς μή γνωρίζοντες έτι έπ ’ άκρ>ι· 
όώς τ’άποτελούντα τόν αίθέριον κόσμον Οτοιι- 
χεΐα καί καθόσον άνάγονται είς ήθικάς άνάγ- 
κας, ών ούδεμίαν ιδέαν ήμεΐς εχομεν. Ώστε

Ή προσοχή, ή σκέψις, τό λογικόν, ή θέ-. 
λησις καί ή κρίσις, οϊτινες άποτελοΰσι τό 
έγώ μας ένταΰθα, άπολαμόότ/ουσιν άναντιρ- 
ρήτώς μετά τόν γήϊνον θάνατον τοΰ σώμάι- 
τος, παρατώ ύπερκοσμίω όντι.όλωςίδιάζουϊ- 
σαν δύναμιν, έλενθερίαν καί ασφάλειαν. Ό 
Πλάτων,ό La Bruydre καί άλλοι όρθώς εΐπον, 
ότι, ούδέν σπανιώτερον τής αγχίνοιας έν τώ 
κόσμω καί άληθώς.μεταέύ έκατόνανθρώπων 
είς μόνον δύνατάΐ νά^-ή όρθήν κρίσιν, καθ
όσον ή άμάθεια, αί προλήψεις-, οΐ άνάγκαι,
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τά πάθη κτλ.άντίκεινται τή κρίσει.Συνεπώς, 
τών αιτίων; "ίδυτών. αιρόμενων άπό τών κα- 

αιθέριων κόσμων, ή ορθή. κρίσις. ; ■
άπλέτως καί,^ωλΰτως νά κυρι· 1 

άρ^ή,'*Φ,·τι  δέ .ψυσικώς-έδώ εΐναι.έέαίρεσις, 
έ&ε1ϊ είναι γενικός κανών. Θΐά-,οοφίαγόντως 
δίκ«ία, ύψηλοτάτηκαί θαυμάσια! 
. -Ή μνήμη. ήγις κατά περίεργον συγκυρίαν, 
ενταύθα μόλις άρχεται άναφαινομένη έν έτος 
μετά τήν γέννησίν τοΰ βρέφους καί σδέν- 
νυται είς τδ γήρας, ομοιάςει καθ’ όλα πρδς 
τούς οφθαλμούς μας, οϊτινες βλέπουσιν είς ..... ,. . Λ ,το φώς καί άμαυροϋνται είς τό σκότος. Ή. τικής άναπτύίεως, όυτω και έν τή καθέδρα 
μνήμη άκολουθεϊ τήν ζωήν, απομακρύνεται ’ -2·ι·>-- .·.
τοΰ θανάτου καί αναλαμβάνει μετά την άνά- 
στασιν, δτε τά πάντα τή αποκαλύπτονται 
έκ νέου, τά πάντα τή έμφανίζονται, πάντα 
άναγνωρίζούσα και τά άγνωστα μανθάνουσα 
διά'πλείονος γνώσεως καί άσφαλείας.

Καί τί δρθότερον τούτου -,
“Ηδη έέετάσωμεν έν όλίγοις έν όποια δια- 

λέκτω συνεννοούνται τά ύπερκόσμια όντα. 
Διατηρρϋσι τάς έπί τής γής πολυποικίλας 
συνθηκας: τής ά ντάποκρίσεως κατά έθνη καί 
φυοιολογικάς καταστάσεις;

Ή γλώσσα έν τή πνευματική ζωή είναι 
η παγκόσμιος. Όπως δέν ύπάρχει ανάγκη 
έκεΐ τράφής καί ύδατοο πρδς ουντηρησιν τών 
αισθήσεων καί τών μελών τού σώματος, ουτω 
καί ούδεμιδς βοήθειας τυγχάνει ή ίδιάζόυσα 
γλώσσα, καθόσον καί πνευματικών δύναται τις 
νά ουνεννοήται έκεΐμεθ ’ όίουδήποτε. Ή γλωσ - 
σικιή διάλεκτος- είναι απόρροια κλιματολογική 
καί αισθηματολογική τών έν τινι διαμέσω 
διαίάιούντων όντων. Οσω δέ ταΰτα πνευμα- 
τικώτερον διά τής έίελίζεως τελειοποιούνται 
κατά τοσοΰτον καί ή μεταέύ αύτών συνεν
νόησής καθίσταται,ένιβίά. Κάί,μήπως καί εν
ταύθα πνευματικώς πσλλάκις δέν άνταλλάσ- 
σομεν. κατ’ άρχήν σκέψεις καί ιδέας δι’α
πλού βλέμματος ή μιδς κινήσεως, κατά τήν 
άνάπτυέιν καί μόρφωσιν,ήν εχομεν ; ’Εκ τού
του δέν καθίσταται δήλον, οτι έν ταϊς αΐθε- 
ρίοΊς μοναΐς, ένθα τά ύπερκόσμια όντα δέν 
φέρουσι σώμα καί μέλη, Ταΰτα άναπληροΐ ή 
αίσιθητική δύναμις;

Ή αισθητική δύναμις ίθεν είναι εκείνη, 
ήτις πλεονεκτεί έν τώ μετά θάνατον βίω καί 
τδν χαρακτηρισμόν καί ιδιότητα ταύτης δέον 
ν’ άποδεχώμεθα καί δσω τδ δυνατόν πίστώς 
ν' άπεικονίζωμεν έν ταϊς τών ύπερκοσμίων 
όντων περιγραφαΤς καί παραστάσεσιν ήμών.

♦Ρ. ΠΡΙΝΤΕ2ΗΧ

/ λ Πόλις ,περίκλεεστάτη διεγείρουσα τον θαυν 
υασμσν, έ£ ήε- έπήγασαν αί ωραϊαι τέ)(να^ 
εφ.’ ων κατοπτρίζονται τά ηβικά και -Ολικά 
πλεονεκτήματα πάσης έπικρατείσς.
. Ώς δ εν πάοη προοδευτική πολιτεία ίλ, 

' σχύει ή φιλομείδής εύνομία πεπροικισμένη διά 
τοΰ χαρακτηοίζοντος τας πολιτικός και κοι
νωνικός περιόδους τελείου όργανικού συστή
ματος καί τής έίόχως έκδήλου|ίένης πνευ^α- 

τής Παλλάδος τι ιδεώδες εκείνο κάλλος ύ· 
πεμφαίνει τήν ύπερτάτην βαθμίδα τής φρο- 
νήσεως διαλάμπουοαν ύπό γύναικείαν μορφήν, 
ήν ή θελκτική παράοταοις άνεδίόασεν έπι τοϋ 
θαυμάσιου βωμού τής.φρονήαεως. τής καλλι- 
εργαύσης τό πνεύμα καί έπιδιωκούσης τήν 
διάπλασιν πόσης καρδίας.

Ή συναφής έννοια τής θεάς τής φρονή- 
σεως παρειοήγαγε τήν παρεμφερή επίνοιαν 
τής έκπροσωπήσεως τής ψυχής τής φύσεως 
πρδς ήν ή ουμοολιζομένη περικαλλής μόρφω- 
σις έέέρχεται μετ ' άπαραμίλλου προσωνυμίας 
έκ τής παλλο^ένης Βοιωτικής καοδίας, τής 
έγκλειούσης άπειρον ευημερίαν και έρμηνευ- 
ούοης τήν παρά τάς όχθας τού Τρίτωνος 
πάλην τής Άλαλκομενηίδος πόλεως, γεννε- 
τείρας τής μυθολήπτου θεάς'τής παρ’ Ό- 
μήρω « Άλαλκομενηις, Αθήνη» άναφερομέ- 
νης καί παρά Στράόωνι ιστορούμενης.

Άλαλχομενών τοί.νν μίμνηται & ποιητής, 
εχ«ι 8' άρχαΐον άρον ’Αθήνας «φό8;α τιμώμενον 
χ«ί φαοί γ« την θεόν γεγενήοθαι ενθάδε.

Άλλ’ ή κατ’ έννοιαν παρθενική άγνότης 
συμπίπτει πρδς τήν μυθιστορουμένην άμυνάν 
τής χώρας, καθ’ ήν ή ευδαίμων Κωπαις πί- 
πτουσα ύπό τό πάλλον δόρυ τοϋ Τρίτωνος 
καλύπτεται άμα ύπδ τής παλλούσης τών θυ
γατέρων αύτοΰ Παλλάδος καί Αθήνας καρ
διάς, πρδς ήν κατ’έίοχήν ανάγεται ή 'Ελ
ληνική έμπνευσες και κατά μείζονα λόγον δ 
τδν νοϋν τών Ελλήνων άλληγορών αύτό- 
χθων Ζευς έντανύων άνωθεν χρυσοΰν ύετδν 

χαι «φιν θεσπεαιον πλούτον χατέχευε Κρονίών, 
δν μετά περισσής όντως χάριτος διαχέει έπί 
τής έρασμίας πόλεως, ής τά άιδια μνημεία 
οί μελετώντες έίεγείρουσι τόν φιλελληνισμόν 

’ κηρύττοντες περί τον κέντρου τοΰ θαυμά
σιου πανοράματος τής έίαισίας φύοεως 

δπερ έν ό<ρθπλμΰ κδρη 
tout’ εν Έλλάδι Άθήναι. «Φίλων»

Ή φαιδρά καί γελόεσσα πόλις άντικείμενον 
παραμένουσα ενδελεχούς σπουδής καί άκα- 
ταολήτου μελέτης συνδυάζει θαυμασίως τάς

καλλονάς τής φύοεως πρδς τήν θεσπεσίαν 
χάοιν τών έργων τής τέχνης καί έμπνέει ύπδ 
τήν διαύγειαν τού κυανού στερεώματος τδ 
βαθύ τού έναρμονίου καί τοΰ απλού αίσθημα, 
έκδηλούμενον έκ τής επομένης κατά μέρος 
περιγραφής αύτών:

*Α»ζ£>όΛ<>λ»ς μεμονωμένη έν τώ κεκρώ- 
πείωπεδίω, ής τά μέν έπεοτεμμένα πρόθυ 
ρα όμοιάζουσί πρδς ήδη μαραινόμενα άνθη/ 
τά δέ ενδότερον διεσπαρμένα λείψανα διαψαι- 
νονται ώς σκιώδη μορφώματα έπί τοΰ άπα- 
οτράπτοντος Παρθενώνόσ; αιθέριου γραμμι
κού σχήματος. Ό περιωριομένος ιερός πε
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ριόολος κεκαλυμμένος ύπδ τών έν αύτώ μνη
μονευόμενων παντοειδών μνημείων καί αγαλ
μάτων ήν ποτέ «θαύμα ίοέοθαιο διά τε τήν 
χρυσίζουσαν μεγαλοπρέπειαν καί τήν αίγλη- 
εσσαν γοητείαν, τήν μέχρι σήμερον παρατη 
ρουμένην έν ταϊς λεπτομέρείαις τών ιερών 
εκείνων λειψάνων.

Ή Άκρόπολις ήν καθιερωμένη πρός λα
τρείαν τών θεών παρέχουσα καί νΰν λαμπρόν 
καί τελειοτάτην εικόνα τοΰ μεγαλείου καί 
τής λαμπηδόνας τής αρχαίας κλασικής τέχ
νης.

Κοσμητική πρόσοδος τής Άκροπόλεως 
ήσαν τά έκ πέντελησίου μαρμάρου Προπύ
λαια, αυτόχρημα καλλιτεχνικός θαυμασμός 
θεωρούμενα, ων τήν εύκλειαν ό μεγαλεπίόου- 

λος ’Επαμεινώνδας τοΐς ήμιλλωμένοις ©η- 
βαίόις ύπόδεικνύων, έέεγείρει. τό πνεύμα αύ-, 
τών," προτείνών.'

Αεί τα. τής; Άβηιαίων. ΆχροπιόλείΛς .
Προπύλαιά ρ.»τ«νεγχ»Γν

είς τ>ν ποοσταόίαντής Κά8μ.«(ας. «Αίαν. [I«.fa.-S?c<s6.· 
' - § 2.7®.» -

Έναντι καί ού πόρρω τής Άκροπόλεως 
έπί τοΰ πετρώδους λόψού ήν ή Πνύί, συνή- ' 
θης τόπος τών συνελεύσεων Του δήμου, έ'πι- 

: όεβαιωθεΐσα έί άπινράφής ΟΡόΣ Π'ΝΥΚΟΣ 
• καί έχουσα κατά πρόσωπόν τδν Άρτιον Πά

γον βραχώδη επιμήκη λόφον,χωριζόμενψν’νϋν 

διά χαράδρας δυτικώς τής Άκροπόλεως, έφ’ 
ού ήν, τδ πάντων δικαιότατον δικαστήριον,/ 
ως έκ τού Εύριπίδου έν Ίψιγενεία έξάγετσι, 
ιός δ’ ς’ις Άρειον ήχον εις δίχην τ’ ε«την; «στίχ.930»

Ό ’ΆρεΛος Πάγος ,ΰπέρκειταη είς ύψος 11 S 
□ων τής ’Αγοράς προσδιοριζόμενης έκ τών„ 

ούθων περικοπών βμετηνέχθητι (λέγεΛ . 
ό Αισχύνης είς Κτησιφ. 4^8) νοερώς εί<ς 
τήνποικίλην (στοά διάσημος) επειδή ε|ς τήιν 
αγοράν ε’νε τά υπομνήματα τών μεγάλων οοω 
ανδραγαθημάτων», ό οέ Λουκιανός συνεισά- 
γων.(εΐς Άλ. 58ι διάλογον) πολλούς ψι? . 
λοσόφους έπιφέρει «δέν είνε ανάγκη ν.’ άπέλτ 
θης(Πλάτων) εις την οικίαν έκείνης τήςγυ- , 
ναικός (φιλοσοφίας) μελλούσης κατά συνήθειαν



410 Η ΦΥΣΙ2 Η ΦΥΕΙΓ 421

νά [Ηταβήείς τόν Κεραμεικόν καί περιδιαθάύη 
είς τήν πόικιλην στοάν». Άλλ εις την παρά 
Χνλλα άλωοιν τών ’Αθηνών ΐοτορεΤ ο Πλού
ταρχος (είς Σύλ. g 460) ότι τό έκχυθεν είς 
τήν αγοράν αίμα κατέκλεισε τόν Κεραμεικόν 
ένδον, τής διπύλου καί διεσκορπίσθη είς τό 
προςχοτειον. έ£ ού, έπεται οτι ή ποικίλη στοά 
ήν είΐς τήν αγοράν καί πλησίον τής διπύλου. 
δι' 7ης μετέόαινον είς τήν 'Ακαδημίαν, περι
ώνυμον χωρίον τοϋ ήρωος Άκαδήμου όνομα· 
στον (Plin. 12,1) διά τό κάλλος των πλατά
νων καί τών έλαιών και τόν άλσεσι, κρη- 

... νακ καί περιπάτοις αύτής διάκοσμον (Πλου - 
ταρχ. Κίμων 13), περί ής ο Αριστοφάνης 
είς νεφέλας έπάγεται
Άλλ’ βες Ακαδημία» xattiv, ύπό ταΐς μορίαις ά«ο- 

[Ορέξβες*  
Στεφανωσάμενος καλάμω λβυκώ μετά σώφρονος ηλι- 

[κιώτου , 
Μιλακός δζω» καί άπραγμοσύνης λεύκης φυλλοβολού- 

ίση;.
Ήρος It ώρφ χαίρω» όπβτα» πλάτανος πτελέα ψς- 

[βυρίζη.
Ή 'Ακαδημία ήν ιερά καί σεόαστή πλή

ρης θυσιαστηρίων, καθέδρα τοΰ Πλάτωνος 
καί διδακτήριον τών ’Ακαδημαϊκών φιλοσό
φων, έφ ’ ών ύφίστατο ώς ιερόν τέμενος καί 
έγγύτάτα γυμνάσιον, μετέπειτα θαυμάσιον. 

. Πρόιςτά φώτα ταύτης εύμαρέστερον ίχνογρα- 
φοϋνται τό Λύκειον. κείμενον παρά τάς όχ- 
θας τού Ίλίσσοΰ. ένθα ό Αριστοτέλης έδίδα-

■ σκε περίπατων έ£ ού καί ή σχολή αύτοΰ περι
πατητική έκλήθη καί τό Κυνόσαργες (Μονή

ί νυν Άσωμάτών ί κατά τούς τίρός νότον πρό- 
: ποδας τοΰ Άγχέσμου, ιερόν τέμενος τοΰ
■ Ήριακλέους καί γυμνάσιον κατά μέσον άλ

σους, έν ώ ήν ή Κυνική τοϋ φιλοσόφου Άν- 
τισθένους σχολή.

Διά τό άσύμμετρον τής θέοεως, έν ή έέε- 
τείνετο ή φαεινή πόλις, τά τείχη καί αί πύ 
λαι προσδιορίζονται μετά τίνος πιθανότητος 
ως έφεΕής : Τό Πελασγικόν ή Έννεάπυλον 
κτισθέν ύπό Πελασγών καί Μινυών πρώτων 
θεωρούμενων κατοίκων τής 'Ελλάδος καί καθ ’ 
'Ηρόδοτον (V.64) ό προμάχων τοΐς Πεισι- 
στρατίδαις. πολιορκουμένοις ύπό τών Σπαρ
τιατών.

Τό Κψώνειον άμφισόητούμενον υπό τοϋ 
Άγγλου αρχαιολόγου Dodwel. ύποθέτοντος 
εσωτερικήν τινα ό^ύρωσιν. Άλλά Κιμώνειον 
τείχος εκαλείτο το μεσημβρινόν τοϋ περιόό 
λου κατασκευασθέν κατά Πλούταρχον (Κί^ι. 
ι3) ή άνακτισθέν έκ τών λαφύρων τής έν Ευ- 
ρυμέδοντι μάχης.

Τά περί τό Άστυ τείχη μετά τοϋ παρά 
τόν Κεραμεικόν πύργου, κατεσκευάσθησαν 
μετά τούς Περσικούς πολέμους, κατ’είσήγη- 
σιν ·τοΰ μαντείου.

Πόλιο; τριχοειδέος άκρα κάρηνα 

έν τάχει καί έκ διαφόρων λίθων (Θουκυδ.Α, 
93. Β, 13·7) σταδίων τεσσαράκοντα, κατ’ 
άλλους δέ 6ο.

Τάμακρά τείχη άπερ καί σκέλη έκαλοΰντο 
μήκους έν συνόλω κατά μέν τόν Δίωνα Χρυ
σόστομον (ΣΤ'. διακοοίων σταδίων, κατά 
δέ τών Στράβωνα ι,ΣΤ' . ογο\ καί ένοΰντα 
’Αθήνας καί Πειραιά. Έπί Περικλεούς ώκο- 
δομήθη παράλληλον καί νότιον τοΰ βόρειό- 
δυτ.κοΰ Πειραϊκοΰ, ού διεΐχε όόο πόδας. τρί
τον τείχος ύιάμεσοτ καλούμενον έέασφαλίσαν 
τήν μετά τοΰ Πειραιώς επικοινωνίαν.

Πύργος τις ΐδρυθείς έπί Σωσιγένους άρ- 
χοντος παρά τάς Ίτωνίδας πύλας καί τό Μα
κεδονικόν φρούριον, άνεγερθέν έν έτει 296, 
π χ. ύπό Δημητρίου τοΰ Πολιορκητοΰ, έπί 
τοΰ Μουσείου (τανΰν Φιλοππάπου).Τά τείχη 
ταΰτα άνεκαινίσθησαν κατά διαφόρους έπο- 
χάς, καθ’ άς έπεσκευάσθησαν τά Βαλεριανά 
καί τά ’Ιουστινιάνεια

’Εντός τών τειχών άναφέρονται δημόσιαι 
οικοδομά! πολυτελείς καί ιδιωτικοί περικεκο 
σμημέναι, οί δέ κάτοικοι συμποαούμενοι εις 
280,000 ψυχάς συνεκοινώνουν μετά τών πέ· 
ριέ διά τών επομένων πυλών :

Λίπνλον πρότερον θριασία ή Ιερά καί Δη- 
μιάδες πύλαι καλούμενοι, ώς ύπό Πορνών 
συχναζόμεναι καί Κεραμεικαί άτε πρός τό 
Κεραμεικόν γειτνιάζουσαι, δι ’ ών διήρχοντο 
αί προς τήν ’Ελευσίνα καί ’Ακαδημίαν οδοί. 
Αί πύλαι τοΰ κ/ιοχάρους πρός τήν Λυκείου 
είσοδον. Α· Μελιτίδες πρός τήν ΝΔ γωνίαν 
τής πόλεως κατά τό χωρίον Κοίλη, ένθα τά 
Κιμώνεια μνήματα. Ή Πειραΐκη άπολήγουσα 
είς Πειραιά καί ής τά ίχνη διακρίνονται έπί 
τοΰ βράχου μεταέύ τών κοινώς λεγομένων 
Φνλαχων τοΰ Σίοχράτονς καί τοΰ λοφου εφ’ 
ού τό έπ' όνόματι τοΰ Αγίου Δημητρίου 
τιμώμενον παρεκκλήσιον. Αί Ίτώνιαι πύλαι, 
άγουσαι είς Φάλτ|ρον παρά τόν Ίλισσόν. Αί 
Λι&μειαι κείμενοι εκτός τοΰ Κυνοσάργους. Αί 
Άχαρνικαί έκ τής είς Άχαρνάς νϋν Μενίδι 
όδοΰ. Αί Ήριαι άπό τοΰ ήρία κατ’ Άρπο- 
κρατίωνα,χώρου ένταφιάσεως πρός άρκτον πι
θανώς τής πόλεως. Αί Ίππάδες κείμενοι κατά 
μέν τόν Λήκ δυ.τικώς, κατά δέ τόν Κίπερτ 
κατά την ΒΑ πλευράν. ‘Ζερά πύλη κατά 
Πλούταρχον (έν βίω Σύλλα 14) παρά τήν 
Θειραϊκήν.

Τοιαύτη ή άρχαία εύκλεια τής περιφανούς 
πόλεως μετά τών λαμπρών έκείνων αριστουρ
γημάτων τών ιδίων αυτής νόμων καί πολιτεύ
ματος, περί τής μορφής τοΰ οποίου διέλαβον 
έν προγενεστέρω ψύλλω.

ΕΤΚΛΕιΔΗΧ Λ. BAHHNNHJ

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ

Κύριε Φρ. Πρίντεζη!

'Entiirt ϊιίον elc. ti χί·ριον ΊρΟρον t>)c Φύσεως »λ 
xa^ivett cxtevi) .Ιαγην xepi θανάτον, πητμάεων, ύπνον 
χαι oveifwv χαί cxrtSi) ore ίιη.Ιθιει evteWer, μο'ι fi
xate να πιμπω cviote ποίημά η πρδς άημαοίίνσιν, 
o3t α.τβστΖ.ΙΛω τό ποιημάπον μον ΐίπιρ ϋχ(ι με-
γίσιην αχίοιν μί ta γραφίμινά αας :

Τώ πεφιλημένω μοι Θχνάτω’ 

θάνατε, άν συ ίλειπε;, ό κόσμος πώς θά ητο ; 
τί άλληλοφχγώματα ί πώς θά ίχυβερνιϊτο ! 
έν άθλιότητι οίκτρή, όντως Οα διετέλέι, 
άλλ' άν διν δύση ό ήλιος, ποτέ δεν ανατέλλει. 
Όσω τόν σίτον τόν κρατεί; έν τή σιταποθήκη, 
μήν ελπιζε άνάπτυξιν,_ μή γύρευε προσθήκη, 
δταν τόν ρίψής είς τήν γή καί φθείρει καί σαπίσει, 
τότε μονάχα αφθσνσν καρπόν θά σοι δωρήση. 

Τοιουτοτρόπως άπαντα τα πράγμχτ’ έν τή φύσει, 
νίχν ζωήν άρύωνται έν τή φΟορή καί φ’-ίσει. 
μήπως τί ειν’ ό θάνατος δ τρόμο; τώ> ανθρώπων; 
νέα ζωή, τό Snipo-i αρχαίων φιλοσόφων.
Τί ευτυχία ! τί χχρα ! τί ήδονη μεγάλη! 
ν’ άφησης ταύτην τήν ζωήν, νά 'πάγης είς τήν άλλη ! 
νά εϋρης τούς οικείους σου, νά τσύς ξανχμιλήσης I 
νά τούς σφικταγκαλισθή , «ά τούς γλυκόφιλήσης! 

Εκτός δέ τών ο’ικιίων σου, πότας δέν βέ νά εύρης, 
αλλα; ύπαρςεις προσφιλείς, α; μάτην έδώ γυρεύεις ! 
Θησέα, Άγαμέμνονα, Όμηρο», Διομήδη», 
’Αριστοτέλη», Πλάτωνα, Σωκοάτην, Άριστείδην, 
Καί πλήθος ετι άπειρον σοφών Οά συνάντησης, 
καί.τι ιδέας ύψηλας καί γνώσεις 6’ απόκτησης ! 
και μετ' αυτών τό άπειρον θά διατρέχής χαιτών, 
καί θά πετας ώς αστραπή ’ςτά ϋψη τών αιθέρων, 
θάνατε, τι δέν έρχεσαι νά πά:η; τήν ζωή» μου ; 
έκ τών δεσμώ· τοΰ σώματος νά λυτρωβ’ή ψυχή μου ! 
μή δεν άπέτισα λοιπόν άκόμη τήν ποινήν μου, 
είς ήν κατεδικάσβηκεν ή τάλαινχ ψυχή μου 1 
Έάν σύ, θάνατε, άργής, είς έτερος υπάρχει, 
δς έπιχέει βάλσαμον είς τών θνητών τά πάθη, 
εκείνος ύπνος λέγεται, αλλ’ εινε αδελφός σου, 
πλέον μικρός, αλλ’ όμοιος, ώσα» τόν εαυτόν σου. 

Πόσην χαράν αισθάνεται ή τάλαι α ψυχή μου, 
όταν άναπαυόμενον ’ςτην κλίνην τό κορμί μ υ, 
πέτα ’ςτά ϋψη ελαφρά, ώς αστραπή ταχεία, 
καί βλέπει τ’ αναρίθμητα τοϋ κόσμου μεγαλεία I 
Πολλάκις, ύπνε, μέσον σοϋ. ειδον τούς συγγενείς μου, 
καί μετ’ αυτών ώμίλησα, ώ -,εδαστοι γονείς μου ! 
σας ειδον χθες δ δυστυχής ’ςτοΰ ουρανού τό δώμα, 
καί μή ήσπάσβης,μήτερ μου, μέ τό γλυκύ σου στόμα. 
Προσμειδιώ» σύ, πάτερ μου, μ’ έδιδες τήν ευχήν σου 
τέκνο» μου, είπε; έ' Ουμοΰ ήμας 'ςτήν προσευχήν σου 
και ήφχνίσδ’ έν τώ κε'ώ πάρχυτα ή Φυχή σας 
κι’ εμεινεν εις τήν μ ήμην μου μονάχα η μορφή σας.

Όταν πηγαίνω νά καταχλιίώ. Κύριε IΙρίντεζη, αισθάνο
μαι τη» μέγα) ειτέρχν χαράν, διότι μέσον τοϋ ϋπνου θά *δω  
τους γονίΓς μου σού; βυγγενεΓς μοι και πολλούς έκ των ?ί· 
λων μου Μόνον δι' αύτοΰ τοϋ μισού δύναται νά έπικοι.ω- 
νηση τό πνεΰμά μου μέ τα πνεΰμα-α τών τεθνεώτων..

Έν Γχαβάνι) ιΐ) 4 ’AxptJiov ID02
Κωνβτ. X. Αακόπουλος.

ΑΙ ΩΦΕΛΕΙΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ.

Είνε έκ τών δλίγων έ> πολιτισμός, δβα ύπέστησαν 
βιβιοτάτας καταφοράς καί Θερμοτάτας έί άλλου 
ίσχον ύπερίσπίσεις,

Άφ’ ένός οί άπβνταχοΰ ύπάρχοντεό πρόΐμαχοι 
τοϋ καθεστώτος, άφ’ έτέρόυ δέ όί πρές πόαν τό 
καινόν βέποντες νεωτερισταΐ, άντέταόαν ανέκαθεν 
κατ’ άλλήλων γνώμαε καί ιδέας, πείσμοναε οΐ μέν, 
ειρωνικός οΐ δεύτεροι καί μέχρι σήμερον έτι έέακο- 
λονθοϋσι μαχόμενοι κατ’ άλλήλων.

Ποίος έκ των δύο έχει δίκαιον; Δυσχερές ίσως 
νά έννοήσωμεν, άφοΰ έκαστος διεκδικεΤ τούτο ύπέρ 
έαυτοΰ, άλλ’ έπειοή πολλάκις έλέχθη, δτι ή άλή- 
θεια}κεΐται έν τώ μέσφ δύο άντιθέτων γνωμφν, ίσως 
καί έπί τοΰ προκειμένου δύναται τ.οΰτο νά ιέφαρ- 
μοσθή. Άλλά τό μέσον ; ■ Ιδού έτερός τόύ ζητή- 
δατος κόμδος. Διά τούς φίλους τών πατρίιων έ- 

ίμων είνε δ, τι μέχρι τούδε έχουν παραδεχθή έκ 
τών έίωθεν ήθών, διά τούς νομίζοντας έαντούς 
μάλλον άνεπτυγμένους πάν τά νέον, καί τούς φι
λάρχαιους δ,τι πλησιάζει πρός τόν άγαπητόν αύ- 
τοΤς κόσμον.

Παρ’ ήμΐν (δ>φ, οΐ όποιοι διαικρινόμεθα έπί ίδια*  
ίούση άγάπη πρός τήν ,ρίψσσαν τό μήλόν της έν 
τοϊς γάμοις τσϋ Πηλέως θεάν, ή περί τής ώφελείας 
ήμήτσΰ πολιτισμού φιλονικεία διεξάγεται έτι μετά 
πολλού πείσματος έκατέρωθεν,ούχί δέ μόνον παρά 
τή άνεπτυγμένη τάΕει, άλλά καί μεταΕύ τοΰ; άιπλού 
λαού.

Καί δτι εΐνε μέν ώφέλιμος ούδείς άρνεϊται, ίέκτός 
δν έπιθυμή νά άντιληφθή έκτων άδιαλλάκτωνν φα
νατικών, άλλά πάσα έΕις καί παν τό όποϊον άπο· 
δίδομεν είς τδν πολιτισμόν είναι ώφέλιμον, ί) δύ· 
νασαι τουλάχιστον νά έκληφθή ώς τοιοΰτον ;

Συνήθως-μετά τοϋ πολιτισμού βαδίζει ή πολυ- 
τέλειο, ή φιλεπίδειίις καί δσα κακά έκ τών δύο τού
των πηγάζουσι, πολλάκις δέ τάσφ άλληλένδετα είνε 
ταύτα μετ’ έκείνου, ώστε έκλαμδάνονται συνέπειαι
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ή καί ίδιότητεο αύτοΰ. Βεβαίως πλήν τούτο δέν 
εΐνε ή καθαρά Αλήθεια.

Χωρίς όμως νά ί'πιχειρήση τις νά παραστήση τήν 
πολυτέλειαν προτέρημα ή έλάττωμα δύναται νά έν- 
θ'υμηθή πρώτον μέν, δτι ή κατάχρησις καί τού Αθφ- 
oTipou .gsJv πραγμάτων είνε έπιβλαβής καί είτα, 
ότι ή πέλυτέλεια προϋποθέτει καί άναλόγους τήι 
χριί^εώς Ολικούς πόρους; Αν $έ τις περιορισθή με- 
τα^έιριέδτενος αύτήν έ,ν τώ μέτρω τών δυνάμεων 
τοψ, τότε δχι μόνον 8ίν δύναται ·αδτη νά θεωρηθή 
ώς (διότης αποβλητέα,. Αλλά ,'κάΙ. προτέρημα οόχΐ 
μιχ.-ροϋ λόγου εΐνε:: Οΐ πολέμιοι .δμως τού πολι
τισμού φωνοΰσιν, δτι ουτος ήλλόίωσε τά Αρχαϊκά 
έθιμα έπί τό χείρον καί τοσοΰτον'ώατε πάν τό τότε 
ώραΐον κάΐ ποιητικόν έδωκε τόπον είς τήν διαστρέ- 
δλωοιν τού χαρακτήρος καί τής· είλικρινείας τού 
λαού, έπολλαπλάοιάσθησαν δέ αΐ άνάγκαι τού βίου, 
χωρίς It άλλου νά προέλθη καταφανής καί τών 
έοόδων αυίησίό'.

Όλα ταδτα είσιν άναμφιρήστως Αληθή- τίς δ
μως βεδαίότ, δτι εΐνε Αποτέλεσμα τοΰ πολιτισμού ;

'(ί πρόοδος άπήτησε πάντοτε θυσίας, καί τοι- 
αΟται έγέιοντο, άλλ’ 'πέφερε καί βελτιώσεις τού 
βέου πλέίστσς καί λίαν σημαινούσας, άνευ τών δ*  
ποίων δέν εΐνε πλέον δυνατόν νά ένοηθή εύμάρεια, 
ώς άνευ ταύτης δέν ύπάρχεί εΰτυχίο. Μία ο’ έκ 
τών πρωτίστων- εΐνε ή οίκακή καί δημοσία καθα- 
ρίό.τηε, προάχθείσα άκρως, ή δποία πλέον δέν δύ
ναται νά. παραβ.ληθή μέ τήν Πρδ αί.ώνος ύπάρ- 
χοώοάν,·' 8οω καί 5ν μομψιμοιρώσιν οΐ χρονογράφοι,

’Ακριβώς αύτη’εΐνε έκ Τών δωρημάτων έκείνων, 
τά όποια παρα τώ μή άνεπτυγμένω θεωρούνται ώς 
τελείως έστερημένα σημασίας καί παραβλεπτέα, 
δίδουσι μόνα δμως τήν Ιδέαν τού Ανεκτού. Καί εύ
τυχώς παρήλθεν δ καιρός, δτε τδ λούεσθαι έθεω- 
ρείτο σχεδόν όνειδος, άν ούγί πολυτέλεια Ανάρ
μοστος είς τούς πολλούς καί ή οικονομία είς τας 
καλάς οίκοκυράς έέετείνετό. καί έπί τού ΰδατος, 
τών όποίων πρότυπον ήτο ή γαλή μέ τήν πάντοτε 
κάβαρϊστήριον γλώσσάν της· έτι δ’ εύτυχέστερος 
ήδη) δ σάπών έχει γνωστούς τούς ,πλείστους καί 
φίλ,ους^πολλούς, ή δ’ Ανακάλυψές του διά τδν λαόν 
ε’νιε γεγονός τετελεσμένου, φαίνετοι

Λεσποννα I. Μνρίζου.

ΑΚΟΛΟΪΘΗΣΩΜΕΝ ΑΪΤΟΝ

Άπό τοΰ προΟεχοϋς τεύχους της 1ης Μαίου 
-δχ' ού βϊύερχόμεθα εϊς τό ι5ον δτος τΛς «Φύ- 

Οεως» έκτός Αλλων πολλών κενοτομιών θά δημο- 
ΟιεύΟωμεν τά νεώτερα καϊ περχεργότερα χρο
νικά όαμβάντα τοΰ κόΰμου μετά καλλιτεχνικών 
εϊκιόνων καϊ θαυμάύιον διήγημα τοΰ περιφήμου 
πο2λωνοϋ βυγγραφέως Ήρρϊκον χιίγκεβιτς έπι- 
γραιφόμενονκΆκολουθΛόωμεν αύτόν!» καϊ άνα- 
φεριόμενον είς τήν ώραχοτάτην έποχήν τοϋ Χρί
στον, έν ώ κύρια πρόάωπα εΐνε ό Ρωμαίος πα- 
τρίκχος Κίννας, ή ώραία Άντέα καχ ό Πόντιος 
Πιλάτος.

Ή Οκηνή τοΰ δράματος τούτου Ουμβαίνεχ άλ· 
- ληλοδχαδόχως έν Ρώμη, Άλεξανδρείμ καί Ίε- 

. ρουδαλήμ, ένθα έξελίοσονταχ τά Αλησμόνητα 
μαρτύρια τοΰ Χρίστου Τάς καλλχτεχνχκωτάτας 
καχ περχγραφχκάς εικόνας, έφχλοτέχνηδεν ό χρω- 
στήρ τοΰ Πολωνού καλλιτέχνου Ίάν Στέκα.

-.-, ·. ; lliMlI

ΕΝ ΛΑΘΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ
(ΔΙΗΓΗΜΑ)

(Τ& Τάσσω Mxtpt(oiniri))

ΞΩΘΕΝ τών παραθύρω» ό 
τρελλός άνεμος, μέ τεν θρη
νώδη καί άπχίσιον συοιγμ.όν 
του, εσάρωνε τάς κονιορτώδεις 
οδούς, άνυψών ύπερίψυλά κονι- 
σαλώδη νέφη.

Αί απόκεντροι οδοί σχεδόν 
έρημοι. ΚάπουΆαπου ήήούιτο 
ή σιγαλή καί τρέμουσα φωνή 
τού πλανωδίου πωλητοΰ, δστις 

σκονισμένος άπό κεφαλής μέχρι ποδών, ώδήγει ώς 
οίνόφλυξ τό κινητόν κατάστημά του.

Ή ώρα ήτον 9η πρώινή.
Παχύσαρκος γραμματοκςμιστής, κρατών εις 

τάς χεϊρας του τόν ογκώδη δερμάτινου σάκκον 
τών επιστολών, είσήρχετο εις μονόροφον οικίαν, 
τής παρά τήν πλατείαν Κουμουνδούρου όδοΰ 
Σαχτούρη.

"Εκρουσε τό ^όπτον καί ταυτιχρόνως νεάνις 
άνθηρά καί ευειδής έσπευσι ν ’ άνοιξη:

— 'Η Δις Καίτη Ρ;
— Έγώ κύριε...
■—Μίαν επιστολήν...
Καί δούς αύτήν ό διανομέας άπήλθεν έν σπουδή
Ή Καίτη λαβοΰσα τήν έπιστολήν έςήτασε 

τήν χαρακτήρα, τής χπιγράφής καί έννοήσο;σα 
την προέλευσίν της άπέστρεψε δυσθύμως τό πρό· 
σωπον, τήν' ήνοιξε καί έξαπλωθεϊσα έπί τοϋ 
αναπαυτικού καναπέ,· διήλθεν άμιλώς καί άδη- 
μόνως τά έξης:

Νιάπο.Ιΐζ 23 ‘foot ίου 18...
Καίτη

«Αί ήμέραι παρέρχονται αλλεπάλληλοι καί ή 
άλγοϋσχ ψυχή μου μάτην αναμένει νά ίοη χα
ροποιό' τινα λάμ.ψιν έν τφ ζοφώδει λαβυρίνθω, 
εί; δν έ'χιι ριφθή ύπό τοΰ έρωτός σου. Μάτην 
ό δυστυχής αναμένω νά ίδω τήν άκατολήν μιας 
ευτυχούς δι' έμέ ήμέρας. Φεΰ I Έπλάσθην διά 
νά πάσχω αιωνίως, νά τήκωμαι πάντοτε. Άλλά 
διατί, Καίτη, είσαι τόσον σκληρά ; ’Ολίγον οί
κτον δέν αισθάνεται ή ψυχή σου πρός άπηλπισμέ- 
νον ναυαγόν, δστις υπό τοϋ βλέμματός σου πα
ρασυρθείς, αγωνίζεται καί. παλαίει, πνιγόμε^ος έν 
τώ τρικυμμύδει ώκεανφ τοΰ σκληρού έρωτος σου;

ι Καίτη, σε αγαπώ μέ δλην την δύναμιν τής 
κ?ρΐίας μ.ου, σέ αγαπώ έμμανώς... Τά πάντα 
μακράν σου μ-ί είναι σκοτεινά, αδιάφορα, 
π-.ιγηρά. ■

Ώ! θέλω νά είμαι πάντοτε πλησίον σου, νά 
αίσθάνωμαι τήν πνοήν σου δροσίζουσαν τό μέ- 
τωπόν μου, νά αίσθάνωμκι τό βλέμμα σου κα- 
θηίύνον τήν ψυχήν μου.

«.Άλλά σύ, φεΰ! μέ άποστρίφεσαι..·. Ναί, 
τό διέκρινα, τό συνησθάνθην. Μέ άποστρέφεσάι, 
διότι σού προξενώ αηδίαν, μέ άπεχθάνεσαι διότι 
ή καρδία σου δέν ονειροπολεί έν έμοί τδν κυ· 
ριάρχην της.

« Άλλ’ οχι.... Δέν ανέχομαι πλέον, Καίτη, 
τήν κατάστασιν αύτήν. Ή φύσις ήδίκησε σκλη- 
ρώς τό σώμα μου, θά παλαίσω καί έγώ ένάν- 
τίον της. Ώ ! καί δταν τήν νικήσω , άνάμε- 
νόν με είς τάς άγκάλας σου εύτυχή καί τρι
σόλβιον, οϊον ώνειροπόλει ή καρδία σου. Έάν 
ούδέν κατωρβώσω, ώ! τότε θ’ άποθάνω ..

XaTpe ΈρρΧίίος
Υ.Γ, Μετά πέντε ήμέρας υφίσταμαι είς τούς 

πόοας μου τήν έγχείρησιν».
’ο Ιθιος.

Μορφασμός αποστροφής διέστειλε τά χείλη 
τής Καίτης. Έρριψε βιαίως τήν έπιστολήν καί 
μειδιάσασα έμπαικτικώς, ήγέρθη μέ κάποιαν αδη
μονίαν καί καθίσασα είς τό πρό τού κλειδοκυμ- 
δάλλου κάθισμα, ήρχισε νά παίζη βιαίως ίν γαλ· 
λικδν βάλς.

Τοιαύται αί γυναίκες.
Ή θά άγαπώσι δι ’ έρωτος έμπαθοΰς καί μα

νιώδους τινά ή πάντα άλλον, δστις τόσα δέν θά 
έθυσίαζε δι’έν μόνον γλυκύ μειδίαμα, θεωροΰ- 
σιν ελεεινόν, αυθάδη, χαμερπή ή θ ’ άγαπώσιν δ
λους, χωρίς εννοείται πράγματι ν’ άγαπώσιν 
ούδένα.

‘Η Καίτη άνήηεν είς τάς πρώτα; γυναίκας.
Καί δταν ό Ερρίκος τήν έγνώρισε τό πρώ

τον προ πέντε μηνών, ώς ενοικιαστής δωματίου 
έν τή οικεία της, τήν καρδίαν της είχε κατα
λάβει άλλος εύτ ιχής θνητός.

“Εκτοτε ή ζωή τοΰ'Ερρίκου, τού διαπρεπούς

’Ιταλού μουσουργού, ήτον αληθής βάσανος. *0  
ερως τόν είχε κυριεύσει, τόν είχεν υποδουλώσει. 
Όποίεν γλυκύτητα καί αρμονίαν είχον αί συν
θέσεις του ; με ποιον πάθος έξήρχςτο ή μελφ- 
δική εκείνη φωνή έκ τοϋ λάρυγγός του. .

Έν τεμάχιον, δπερ έπωνόμασε μέ τό όνομα 
τής λατρευτής του, 'προύξέ·.ησεν αληθή κρότον, 
μέγα θαυμασμόν. Διατί; Διότι ένεπνέετο υπό 
τοΰ έρωτός του ! διότι συνίβόλιζε τό πάθος του !

Άλλ’ δλαι αύται αί έπί¥υχίαι, ολοι αύτοί 
οί θρίαμβοι, παρήρχοντο πρό τών'Οφθαλμών τής 
Καίτης εν έντελεΐ άδιάφορίφ. Ποσάκις'ο δυστυ
χή, δέν τήν ικέτευε μετά δακρύων, νά λ αβή .οί
κτον δι’αύτόν, ποσάκις δίν έλησμόνει καί αωτό 
έτι τό φαγητόν του, ϊνα χαράξη πρός αύτήν 'τάς 
παθητικωτέρας γραμμάς, δι’ών παρίστα τό ττά- 
θος του.

,Ή Καίτη τόν άπεστρέφετο, τόν. ώκτειρε, τόν 
έλεεινολόγει, διότι ή πλήρης έρωτος καί πάθους 
καρδία της αυτά μόνον ήσθάνιτο διά τόν δυστυχή 
Έρρϊκον.

Καί ό τάλας αυτός μακράν, τοΰ νά φαντασθή 
τήν αιτίαν τής τοιαύτης διαγωγής τής Καίτης, 
απέδιδε ταύτην είς φυσικόν του ελάττωμα, είς 
τήν. στρεβλότητ.α τών ποδών φου.

Ένφ ή Καίτη ούδέποτε είχε παρατηρήσει τό 
έλάττωμα τοϋτο, διότι ουτος παρίστατβ πρό αύ
τή; ώς έντελώς αδιάφορος, ώς άνθρωπος πρός 
τον οποίον ή καρδία της δέν ώφειλε'νά οίδη. ού
δεμίαν σημασίαν, ό Ερρίκος έν ,τη κχτεχούση 
αύτόν ψυχική διαπάλη, διέπλασεν είς τον έσιάο- 
τισμένον νοΰν του τήν απατηλήν αύτήν ιδέαν, 
τό φριχτόν αύτό λάθος, δπερ δέν ήργησε νά κα- 
ταλάβη ισχυρόν έν τή ψυχή του έδαφος. Καί 
έλεεινολόγει τήν φύσιν.

Έκτοτε έν μόνον έφαντάζέτο, τήν διόρθωσιν 
τοΰ έλαττώματόςτόυ.Καί χωρίς νά έίπη τι άνε- 
ρώρησεν αίφνιδίως. Ή Καίτη ήκουσε την ανα
χώρησή του χωρίς ουδέ καν νά συγκινηθή.-Δή- 
σηρεστήθη μόνον διότι έχασεν ενα τακτικόν κα<0 ’ 
δλα ’ ένοικιαστήν της.

Μήν παρήλθεν άπό τής άναχωρήσεώς του. Ή 
Καίτη δεν ένεθυμεΐτο πλέον τόν δυστυχή καλ
λιτέχνην καί μόνον ή μήτηρ της κάποτε τή ώμί- 
λει περί αύτοΰ.

—Είδες,Καίτη, έχάσαμε τόν καλλίτερου μας 
νοικάρη· πόσον ακριβά μάς πλήρωνε καί πόσον 
τακτικά... έίθυμεΐσαι ;

— Ουφ ! καί συ, καλέ μητέρα, τι τόν θυμά
σαι αύτόν τώρα, άπήντα ή Καίτη μετά πολ.- 
λής αδημονίας.

Έν απόγευμα ένφ ή Καίτη ευρίσκετο έν άρρ- 
ρήτφ εύδαιμονίφ, παρά τό πλευράν τοΰ προσφι
λούς έραστοΰ της, κρούεται ή θύρα καί οποία 
ή έκπληξίςτης, δταν σπεύσασα, λαμβάνει παρά 
τοΰ γραμματοκομιστοΰ έπιστολήν άπευθυνομένην 
πρός αύτήν. Μετά μεγάλης απορίας τήν ήνοιξε
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■χ»1 δέν ήδυνήθη,ν’ίπρφύγη οξύν καγχασμόν, άμα 
ως π,αρετήρησι w' υπογραφήν.

Ήτο ’γρυ ΐρρίκου.
Mt 'το‘,εμπαικτικ-ίν μειδίαμά της ecittuazv 

<ιίς τόν Ιραστήν της «ς δν άνεκείνωσε τά πάντα. 
·<Ο δυστυχής ’Ερρίκος τοΐς παρέσχεν Αρκετήν 
υ»λην παταγωδών γελώτων.

Διά τής πρώτης του ταύτης επιστολή; ο Ερ- 
ρίικος την καθικέτευε νά τον εύσπλαγχνισθή καί 
via άφιερώση ρλίγαςγραμμάς είςενα δυστυχή βρα
στήν; Καί έπεκαλεΐτο τόν θερμόν έρωτά του, 
τον Αδολον, τόν ειλικρινή· καί έγέλων οί έρασταί 
χαί ένέπαιζον τον δυστυχή Έρρΐκον καίφκτει- 
,ρ^ν αυτόν.

Όλίγας μετά ταΰτα ημέρας ή Καίτη έλαβε 
την δευτέραν γνωστήν επιστολήν, ή οποία εσχε 
τήν αυτήν μέ τήν πρώτην τύχην, μέτήν διαφο
ράν, ότι ή Καίτη έγέλασε τώρα μόνη τη;.

Μήνπαρήλθεν εκτοτε καί ούδείς έγένετο πλέον 
λόγος περί τοΰ Ερρίκου, δτε ή Καίτη λαμβά
νει καί, τρίτην επιστολήν.

Σφοδρά Αργή τήν κατέλαβε χαί,.ήτοιμάζετο να 
τήν βχίση χωρίς κάν νά τήν ήναγνώση,άλλά μία 
ενδόμυχος καί αόριστος προαίσθησις τήν έστα- 
μιάτησε*  τήν ήνοιξεν, άλλα φεΰ I δέν γελ^τώρα· 
ή Καίτη δέν μειδιφ. Είς τό πρόσωπόν της έ- 
ζωγραφήθη μία αόριστος κατήφιια, μια ψυχική 
μελαγχολία. Οί οφθαλμοί της μόλις ήδυνήθησαν 
νά οιίλθωσι τάς όλίγας αύτάς λέξεις γεγραμμέ- 
νας βιαίως. καί μετά κόπου.

«Λαίτη

. Ή έγχείρησις ήν προ μηνός ύπέστην-άπέτυχε. 
Εΐύτυχώς με όδηγβΐιείς τον ποθητόν μοι τάφον, 
twexa άναφυείσης εις τούςπόδας μου γαγγραίνης· 
τϊήν στιγμήν, καθ’ήν θ’ άναγιγνώσκης τήν έπι- 
στολήν μου, ή ψυχή μου θά σέ εύλογη Από τά 
υψη. Συγχώρησαν ένα δυστυχή,δστις μόνην ένό- 
χλησιν σοί έπροξένησε, διότι σε ήγάπα παραφό- 
ρως.
«ο Θ’αποθάνω προφέρων πάντοτε τό ονομά σου. 
XaTpt Λά ftavtit; EPPIKOS·

Α. ‘Αναγνωβτάκουλος.

Όΰδέν λέγε καί πράττε άνευ ανάγκης καί σκο- 
π<θϋ.

Έαν πάσαν πραξιν συνδυάζης μέ τδ κοινόν κα
λόν, προσαπόκτας φήμην καί ύπόληψιν, ήν ούδείς 
δύναται νά σοί Αφαιρέση.

Ό αγαπών έχει υπομονήν, κρατεί τήν οργήν καί 
αποφεύγει τάς έριδας.

Ό συνειθίζων νά θέτη έκαστον πράγμα εις τήν 
Οίσιν του,κερδίζει χρόνον καί χρήμα.
. Ό άναγινώσχων αποφθέγματα σοφών καί νου

θεσίας είναι ζύμη κατάλληλος,διαπλαττομένη εν τή 
άρέτή καί τη άγαθοεργίφι.

Η ΖΩΗ
Ύπέφωσκε μειδιώσα ή εως εαρινής τίνος ημέ

ρας, καθ’ ήν ή φύσις σφύζουσα εντός τοΰ λε
πτότατου ινώδους οργανισμού της, έπληροΰτο 
υπό ανεκλάλητου Αρμονίας, υπό το θελκτικόν 
των πτηνών τιττύβισμα άνερχόμενον άπείρφς 
ήοΰ είς τούς ουρανούς καί παχιΐαι δρόσου στα
γόνες νωχελώς επανεπαύοντο έπί τοΰ κάλυκος 
τών άνθεων, Αποστίλβουσαι ώς έκλαμπροι άδά- 
μαντες, δτε. κόρη ωραία, ώς ή ηλιακή άκτίς, καί 
λευκή, ώς τό κρίνον, έγεννίτο είς τον κόσμον, 
ή ‘Αγνή.

Το άρωμα τής αυγής καί τό μειδίαμα τών 
πτηνών συνενωθέντα κατά τήν στιγμήν εκείνην, 
έστόλισαν ζηλοτύπως τήν ’Αγνήν, άποτελέσαντα 
έν αρμονικόν σύμπλεγμα Αγγέλου παραδείσου, 
και ύπό τήν θερμήν σκεπήν τούτων ή χαριτω
μένη Αδελφή των ήρεμα έγαλουχεΐτο καί άνε- 
πτύσσετο μακράν τής μεμολυσμένης πνοής τοΰ 
ανθρωπίνου βίου, χωρίς νά γνωριζη ή ανύποπτος 
παρθένος, δτι τοιαΰται ψυχαί δέν συνετάχθησαν 
αρρήτως τοΐς γηίνοις δεσμοΐς, άλλ’ώς ητο από
δημος, οί κυανοί της οφθαλμοί αυτομάτως προς 
ουρανούς ίθυνόμενοι,έφαίνοντο δτι έκεΐ έπεθύμουν 
τό έντευχτήριόν των.

Άμόλυντοο, ώς άφρός δπου ήτο, έπάλαιεν 
είς τήν καθημερινήν λύσσαν τοϋ ανθρωπίνου βίου 
καί,διήνυε μέσω μειδιώσης ευτυχίας, ήν μόνην 
δύναται νά παράσχη ή αθωότη;, ή χάρις,ή Αρετή, 
ότε μεν παίζουσα έπιχαρίτως μέ τά άνθη, τάς 
μόνας .αδελφάς της, είς τήν μαγευτικήν τών 
όποιων θέαν ένετρύφει άπλήστως; οίονεί θέλουσα 
νά διίσδύση είς τό μυστήριον τής διαπλάσεώς 
των, ότι δέ άκροωμένη τής μάγου τών πτηνών 
συναυλίας μετερσιοΰτο εί: σφαίρας ιδεώδεις, μα
κράν παντός υλικού καί άχάριτος καί άνέπεμπεν 
εγκάρδιον προσευχήν προς τον Ποιητήν τής «ρύ
σεως, διά τήν εν αυτή διακεχυμίνην απόλυτον 
τάξιν καί αρμονίαν, ότέ οέ παραμυθοϋσα τήν 
δυστυχίαν έν τή καλύβη τοϋ ασθενούς καί τοΰ 
πτωχού μέ τό μειδίαμα είς τά χείλη, ιΐλκυε τάς 
εύγνώμονας τού πάσχοντο: ευλογίας ό άγγελος 
τή; παραμυθίας.

Τήν Κυριακήν, δτε προσήρχετο έν τή εκκλη
σία και ήκροάτο έν βαθυτάτη κατανύξει τής θείας 
λειτουργίας, ενομιζέ τις,παρατηρών ταύτην, ώσεί 
ίπταμένην ύπό τό άφθ'.τον άρωμα τοΰ περιβάλ
λοντος, έν φ έκρατεΐτο επί ολοκλήρους ώρας άκεί- 
νητος καί σιγώσα, τοσούτον έφαίνετο άφοσιωμίνη 
ψυχή τε καί σώματι κατα τήν ύπερτάτην έκί- 
νην στιγμήν τής θείας υμνωδίας.

Τοιοΰτος ό βίος τής Παρθένου.
Παρθένος, ίσον Ζωή.

. Καί τά έτη αντιπαρήρχοντο μέ άλλεπάλλλα 
ρόδα ίαρος στολίζοντα τό πάλευκον μέτωπόν της 

καί μιγνύοντα δ,τι χαρίεν, δ,τι θελκτικόν, δ,τι 
γλυκύ τού Αγνοΰ βίου της, ούτινος σκοπός δι’ 
αυτήν ήτο τό μειδίαμα, τό όποιον ίσκεπε καί 
έχαλιναγώγει τών γλυκέων ονείρων, τών χρυσών 
έλπϊδων και τών άσυλλήπτων απολαύσεων.

Τό έαρ διεοέχετο. ό χειμών καί τήν άγρίαν ρι
πήν τού βορρά, ή ελαφρά τοΰ Ζέφυρου αύρα, 
χαρίζουσα τήν δρόσον τη; επί τής γλυκείας ύπώ- 
χρου μορφής τής παρθένου καί τά ρόδα τής ΰγι- 
είας ήνθουν παντρύφερα επί τών πανάγνων πα
ρειών τή; ‘Αγνή;,ένφ ή ζωή πέριξ αυτής διε/ύ- 
νετο άπειρος, ανύποπτος, πανόλβιος, θεά I

Ήοη εινε Μάιος. ‘Η Αγνή, τό μέτωπον 
ής στέφουσι δέκα καί πέντε. μυρόβλητοι τοι- 
οΰτοι, βαδίζει υπερήφανος ύπό κάτάσχια φυλ
λώματα μέσ<ρ άλοοβριθών τοπείων, είσπνέουσα έν 
μεθυστική απολαύσει τό· άρωμα τού κήπου τής 
Ζωής, τής οποίας· τά άνθη δρέπει μετ’ άπειρου 
τρυφερότητες, καί μέ έκφρασιν αρρήτου άπεικο· 
νίσματος έπί τών ροδοχρόων χειλέων της τά 
θλίβει παραφόρω; έπί τού πανάγνου της στήθους 
άφιεμένη είς γλυκείς λογισμούς.

Τις είδε τί σκέπτεται ή παρθένος, άνθος προ 
νομιοΰχβν τής Έδέμ »α·. αυτή, μή δέν θά λάβη 
τήν τύχην εκείνων, παρ’ ών ένεπνείσθη, αφού 
ταΰτα έπλάσθησαν βραχύβια!

Δέν θά φυλλοροήση καί αύτή, ώ; έκιΐνα, εί; 
τήν πρώτην πνοήν τοΰ ανέμου, δστις έπιπίπτων 
ακώλυτο; αΰριον θά κλονίση τό Τρυφερόν στέ
λεχος των, μαραίνων τήν ζωήν έν τή πλέον μυ· 
ροβόλφ στιγμή τής ανθήσεως I

Καί εν δαιδάλω λογιστώ; ή ’Αγνή ανατα- 
ρασσομένη άφίνει ΐκφεύγοντα δειλόν στεναγμόν, 
ίσως στεναγμόν άποκρύφου πόνου, καί δάκρυ, 
δάκρυ όμως πολλά λαλούν καί ΐποκρύπτον, 
υψώνει ευλαβή τά δμματα προς τον Θεόν, έν 
προσευχή ευχαριστηρίφ.

Έπήλθε τό φθινόπωρου καί μία πρωία εύρι- 
σκεν αυτήν έξυπνεν ένωρίτερον τοΰ συνήθους 
καί στηριζομένην έπ'ι τοΰ ανδήρου τοΰ παραθύ
ρου της, σύννουν καί όνιιροπόλον, προ τής θέας 
τού νεκρουμίνου κάλλους, όταν ανύποπτος και 
παραδιδομέ-η είς λογισμούς αγνούς, ώς ήτο, ή- 
σθάνθη έλαφρόν τό φύσημα έπιψαύον τούς ώμους 
της καί ύπηγέρθη περίδειλος, άναμνησθεεσα δτι 
τά άνθη φυλλοροοΰσιν ύπό τήν πρώτην φθινοπω
ρινήν πνοήν I

Καί ήτο φθινόπωρου, ένφ αΰτη ζηλοτύπως 
ήνθει 1

ΟΓμοι ! τό πρώτον ψυχρόν φύσημα μοιραίως 
έπήλθεν, ασφαλές προμήνυμα έπικειμίνη; θυίλ- 
λης, παγερού προλόγου τοΰ έπερχομένου χιιμώ- 
νος, βωβού προς τήν χαράν τής Ζωής.

Τά άνθη κλίνουσιν ωχρά καί μεμαραμμένα 
τήν κεφαλήν, φυλλοροοΰντα τό Ιν κατόπιν τοΰ 
άλλου,τά πτηνά πτήσσουσι πρό τοϋ αγρίως πνέ- 
οντος ά/έμου ζητούντα ματαίως ν’ άνεύρωσι τήν

θερμήν καλιάν των. Τό άρωμα τής αύγίής διε» 
^έχθη ή παγερά πνοή καί τον κόσμον τώ>ν γλυ
κέων ονείρων ή παραζάλη τής σκληράς πραγμα- 
τικότητος. ■ ■ '

ΔιατΙ ή ψυχή τής 'Αγνής συμπονεΐ καί συμ
πάσχει πρό τής--θέας τής νεκοουμένης ζωής τής 
φύσεω; καί όσημ'έραι οΰτω λιποψυχεί ; Διατί ή 
ώχρότης τού προσώπου'Της προκαλεΐ τήν ίλίψιν 
τών άλλων κυριαρχούσα γ!:Τί τήν Παρθένον συν- 
οέει μέ τό άρωμα τής αυγής, ■ τής άηδόνος τήν 
μάγον φωνήν καί τήν δρόσον τώυ άνθέων, δπου 
έκάστην πτώσιν τών φύλλων παρακολουθεί μέ 
τρεμοσβύνουσάν λάμψιν είς τούς οφθαλμούς καί 
άγωνιφ άρρήτως, στερούμενη τής ήδυλάλο>υ τών 

-πτηνών θέλξεως φερβμένης έν άπείρφ λεππότητι 
μέ τήν πνοήν τής ζωογόνου αύρας; Τί έχει ή 
Παρθένος, δπου άπώλεσε τήν χαράν καί μόνον ό 
αφρός, εικών τής είρωνίας ζώσα, άπέμεινε, ανί
σχυρος δμως διαμαρτυρία !

Ή νόσος ήτο βαρεία,έξ έκείνω< αΐτινες προσ- 
βάλλουσι πάντοτε κατά προτίμησιν τάς παρθέ
νους ψυχάς προς λυπηράν παραφω-ίαν μέσφ τών 
μειδιαμάτων τής ζωής καί ή Αγνή, παρθένος 
ώ; ήτο, έδέχθη τό σφοδρόν τής βροτολοιγού νόσου 
κτύπημα, δπερ συ-εκλόνισε πρόρριζα τό εΰχρωμον 
καί τρυφερόν άνθος, συσπειρωθέν δειλόν καί λι- 
πόψυχον καί διέλυσεν όσημέραι έντός αύτοΰ τόν 
πυρετόν τού θανάτου, χωρίς νά έκφεύγη τής 
άθώ.ας ψυχής τής παρθένου,ούοέ ή Ιλαχίστη εκ
δήλωσες τοΰ παραπόνου, άλλα μάλλον μετάι θάρ
ρους απροσποίητου προαισθανόμενη τό βραχύ τοΰ 
βίου της, προελογίζειο τήν αιωνιότητα έν τή 
άπείρφ φιλευσπλαχνίφ τοΰ Ύψίστου.

Τό φθινόπωρου διεδέχθη ό χειμών καί τούτον 
πάλιν τό φαιδρόν tap, ήρέμα άναγεννωμένης τής 
φύσ-ως ύπό τήν ζείδωρον τοϋ ’Απείρου πνοήν. 
Μάτην δμως τά άνθη θάλλοντα προσπαθούν ν’ 
άναγνωρίσωσι τήν χαριτωμένην αδελφήν των, 
ώχραν ήδη καί άγωνιώσαν θανασίμως . Μάττην τό 
άρωμα τής αυγής, συναποκομιζόμενον ύπό τής 
αύρας τοΰ. Ζεφύριυ καί διολισθαΐνςν φιλοπαιγ- 
μόνως έπί τής πανάγνου μορφής τής Παρθένου, 
αγωνίζεται νά έμφυσήση πνεύμα ζωής καί άπ:- 
καρτερήσεως καί συγκράτηση τήν έκεΐθεν ήσύχως 
φευγαλέαν ζωήν. Μάτην τό γλυκύ τών πτηνών 
τιττύβισμα, πετώντων από φυλλώματος είς φύλ
λωμα, προσπαθεί νά έπαναφέρη τήν άποπτάσαν 
πλέον χαράν, ήτις έσκεπε και εποδηγέτει τήν 
λευκήν κόρην. Μάτην ή άφυπνιζομένη φύσις ίδλη, 
ήν τόσον έπόθησ» καί ήγάπησε τόσον, ·ίς μει
διάματα καί στοργήν άποκαλυπτομένη. προισκα- 
λεΐ τήν παρθένον είς τό μυστήριον τών όνεβρων 
καί τής ρέμβης. Τό παν πλέον άπώλετο διά παν
τός καί ό σάραγξ είσχωρήσας είς τάμυχιαίτατα, 
ύπέσκαπτεν όσημέραι τήν ζωήν τής παρθένου, 
ήτις μικρόν καί κατ’ολίγον άνελύετο ώσπερ κη
ρός, αδυνατούσα νά στηριχθή έπί τών ποδών.
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Δέν ειχον παρέλθει ε'κτοτε ή όλίγαι ετι 
ήμιέραι και ή -Άγ«ή έξηντλτμ.ένη τελείων ύπό 
τήν δύναμλν τής 'άπαισίας νόσου κατέπιπτε κλι
νήρης mC’. πυρέσβουσα σφοορώς. Πάσα προσπά
θεια πρός ·:άποτροπήν τοΰ έπεοχομένου μοιραίου 
τέλους ·άπεδη άγινος καί τήν πρωίαν τοΰ Πάσχα 
άπραδως τήν θύτην ώραν τήςγεννήσεως της κατά 
μοιριαίαν σίμπτωσιν,μετά τήν θείαν-μετάληψιν, 
αφιννεν ήσύχως μειδίαμα υστάτου αποχαιρετισμού 
και μέσφ τών θρήνων καί κοπετών τών περί αύ
τήν ιδώρε'. τήν πνοήν της εΐς τό άπειρον, ένφ 
ή ’γΛνκυτίρα λάμψις τών οφθαλμών της έσίύννετο 
εϊς τήν αγλαοτίραν εντασιν τής παρθενίας.

Κώδων πενθίμω; ήχων ανήγγειλε τόν θάνα
τόν τη< κα: μυρΐδλητον φέρετρο·/εΰλα^ώς ώοη- 
γ:ΐτο εντός νεοσκαφούς- τάφου, καλυφθέν υπό 
τών δ·|Χων τοΰ σπαρακτικός κατρακυλήσαντος 
χώματος, πρός δ άπή·τα, ώς αιμοσταγής θρήνος, 
τό τρυφερόν τής άηοίνος ασμα, οιονίΐ άποχαιρε- 
τώσης τό ύστατον τήν αδελφήν Παρθένον.

Τήν ώραν εκείνην' έτερος χώίων χαρμόσυνος 
έκτυπα τό θειον τής Άνάστάσεως κήρυγμα είς 
άπάντήσιν τού ταφέντος θεανθρώπου και' επί 
τών Ουρανών, οϊτινες έπλήροΰντο υπό κάτάκη- 
λούσης μελωδίας καί κατ'«υγάζο·»τος φωτός ύπο- 
όηλούμενοι τό·> Λυτρωτήν τοΰ κόσμου καί Σω- 
τήοα, διελαμπε τής Ζωή; ή ΆΟαναΟία.

Ί’ιάιατρά Μάρτιος ίΰΟ2·
“Αθως ΚάλαΕς

ΑΒΥΣΣΟΙ

ΕΊΡΈίΤς/ΙΟ

μαύρης Γής τή σκοτεινιά γεννήθηκα μια
[ήμερα

Πατέρα ό'εν έγνώρισα, cfsr γκώρισα- Μητέρα.
Πατέρα μου τον Ουρανό
Έχω 'γνωρίσει-μόνο ■ ·
Καί Μάνα μου τη μαύρη Γή ' 
Κανείς όεν ξέρει- τήνπ.Ιηγή, 
Τόϋ ορφανού τόν πόνο.

Στή/ς γής τή μαύρη σκοτεινιά γεννήθηκα μεα

, ,-Στο γύσιγμα τρε.Ι.έοΰ βοργεά,-στό σφύριγμα τ 
[ίΐγέρμ 

Σε μιά γωνιά ερημική
Με βρήκαν πεταμένο
ΚΓ έχω... Πατρίόα μου .·μιαμιά, 
Κάθε μιά μαύρη ερημιά, .

, Γιά ό.ίους είμαι ξένο.
■ 'ϋθηται IfMIS Μήτσος ΙΙαπαβκιάρου

ΕΙΚΟΝΕΣ ΒΡΑΒΕΎΘΕΝΤΩΝ

ΑΝΑΡΧΑΣ Β ΟΥΛ Γ A ΡI ft Η Σ
Β'. /ΙραΰεΤον

Α ΖΝ-Α-ΤΟ-Δ-ΐϊ
Πόοο ρ’ άρέσης ήλιε μου 
λαμπρόφωτ^ μορφή 
όταν οέ βλέπω άπ’ τοΰ βουνού 
να σκιάζης τή κορφή.
'Ολόχρυσες καί απαλές 
νά χύνηε γύρω οου αχτίδες 
κι’ άπό τή Πλάσι σκοτεινές 
νά δίωχνης τής νυχτιάς ρυτίδες.
Μά τότε μούρχονται σκέψεις πικρές 
καί συλλογίζομαι ά δόλιος πόσες 
Πόσες ακόμη άραγε φορές 
θά ίδ& ανατολή καί πόσες;

/Τειραιεΐ λημυοΟίνης . Μανυώους}

SQNgTTO
Ο ΚΓ^ΥΤΞ-ΙΣΖ

—Κύττα λοιπόν πού πας άμυαλε ναύτη, 
Μπροστά σου άγριο σπάζει τό κύμα, 
Νά ! ό σκαρμός άπ’ τήν τριόή άνάψτει!

; Ώ ! θά βουλιάζ ’ ή βάρκα σου τί κρίμα! 
Κύττα πού πας βροντάει καί αστράφτει. 
Μπρος σου ανοίγεται το μαύρο μνήμα, 
Ή θάλασσα μέ ζήλεια τάφο σκάφτει, 
Τής μαύρης ζήλειας της θά πέσης θύμα. 
Μά ζέρει πώς τόν βλέπει ή καλήτου 
Ό ναύτης καΐ τά κύματ ’ άψηψόει 
’Όπου'πηδούν άπάν’ άπ’ τό πανιτου 
Τό ίέρει—καί γι ’-αΰτό χαμογελάει — 

. “Ενα φιλί πώς θάν ’ ή.άμοισή του 
. Καί χαρωπός ’στά κύματα γλυοτράει.

Γχ&ργος Ν. βωμαϊδης. .

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΣ 1ΥΝΑΜΕΩΣ ΕΧ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ

Θέσατε £ν πυρείον Α έπί έτέρου πυρείου Β τε
θειμένων σταυροειδώς έπ! τής τραπέόης είς τρόπον 
ώστε ή μέν ρωσφορώδης άκρα τού Ά νά άναταυθή 
έπί τής τραπίίης, ή δέ άλλη αύτοΰ άκρα νά τεθή 
έπ! τοΰ πυρείου Β, ώστε νά μήν έγγίίη τήν τράπε
ζαν.αλλά νά ϊσταται έντώ ά:ρι. Έπί τής άκρας 
ταύτης θέσατε τδ άκρον τρίτου πυρείου, δπερ διά 

.μόνου τοϋ βάρους του.δέν θά, έπηρεάση τό έφ’ ού 
ϊσταται πυρείον, άλλ άν δμως διά τού δακτύλου 
πιέσωμεν, τότε βείσΐως ή φωσφορώδης άκρα τοϋ

πυρείουΑ θ’άνεγερθή.
*Ήδη καταφανώς φαίνεται, δτι τδ αύτδ άποτύ- 

λεσμα σ’ άπολαύσωμεν άν έπί τού τρίτου θέσωμεν 
δμοιστρόπως καί πλαγίως τέταρτον πυρείον καί 
είτα πέμπτον, έκτον, έβδομον καί οΰτω καθ’ έ£ής, 
ώς έμφαίνεται έκ τού ένα-τι ήμών σχήματος.

Έάν δέ τότε πιέαωμεν διά τού δακτύλου.τδ τε
λευταίου πυρεϊον τού κατασκευάσματος, τότε άμέ- 
σωί θά ίδωμεν άνεγειρομίνην τήν άκραν τοϋ πυ
ρείου Α, ένώ τών λοιπών πυρείων ή κίνησις διατε- 
λεΐ παραδόόως άφανής. Τήν θέσιν δέ ταύτην άκρι- 
βώί δεικνύει τδ ήμέτερον σχήμα.

Τούτου τεθέντος ίδού περίεργον πρόβλημα, δπερ 
δύνασθε νά προτείνητε τοΐς ύμετέροις φίλοις : 
« ’Εάν σάς όιάσω ποσότητά τινα πυρείων καί έν 
ποτήριον, όύνασθε ν ’ άνατρέιξεητε τοΰτο όιά των 
πυρείων κατα.Ώή2ως τοποθετημένων χαί όιά τής 
πιέσεως μιας άκραςένας πυρείου όιά των όακτύ- 
.Ιων ;» Δι’ δσους άνέγνωσαν τά άνωτέρω, βεβαίως 
ή έόήγησις είνεάπλουστάτη καί δέν απομένει άλλο 

.ή να θέσητε τήν βάσιν τού ποτηριού σας έπί τής 
φωσφορώδους άκρας τού πυρείου Α, νά διαθέσητε 
τά πυρεία σας ώς άνωθι έίηγήσαμεν καί νά πιέσητε 
διά τού δακτύλου τό τελευταίου πυρείον, 3ιά νά 
ϊδητε'άμέσως άνατρεπόμενον τδ έπί τής έτέρας 
άκρας κείμενον ποτήριον,

Ούδέν άλλο άπαιτεΐται ή έπιτηδεία διάταέις τών 
πυρείων. Φ- Π-

B UW1S5 ΠΒΠΑ! MWJ
Δέν είνε ή πρώτη φορά, καθ’ ήνβεβάιοΰτ.αι, δτι 

πρέπει νά ένδυώμεθα μέ έλαφρά ένδύμάτα τόν τε 
χειμώνα καί τδ θέρος. Οί δυνάμενοι μάλιστα νά 
συνηθήσωσι 'νά φέρωσι τήν αύτήν ένδυμασίαν καθ’ 

δλον τδ έτος, είσίν οΐ υγιέστεροι άνθρωποι,καθόσον 
.οΐ ,φέροντες βαρείας περιβόλάο τδί» χειμώνα, φύσει 
θερμαίνονται καί δέν μετακινούνται, τδ αίμα αύτών 
δέν κυκλοφορεί έπαρχώο καί συνεπείς τούτου ane- 
κτώσι νόσησαν κράσιν.’Οστις δμως παιδιόθεν συνει- 
θίζει τό τδ σώμα του μέ έλαφράν ένδυμασίαν καί 
άνευ πολλών έσωρρούχών καί έκθέτει έαυτόν είς 
τήν περιζάλλονσαν έκάοτοτε άτμρσφαίραν, άντέχη 
είς άπάσας τάο κακουχίας.

Ό ά.θρωποο δέον ν ’ ά,ήσφεύγη έν γένει ένδε- 
λεχώς τάς έόαντλήσεισ, καταχρήσεις καί στερήσεις 
τοΰ σώματος, καθόσον αύται καί μοναι είσί τά κυ- 
ριώτερα αίτια τών κρυολογημάτων. Έίς τδν ένδυό- 

■ μενον έλαφρώς καί τδ ρίγος δπερ ένίοτ-ε,(αισθάνεταιέλαφρώς καί τδ ρίγος δπερ ένίοτ-ε, αίσθάνετσι 
ώφελείας πρόίενον τυγχάνει-, ,διότι 
καί 'τούτο-είνε μία γύμνασις τού1 νευ
ρικού μσρ, συστήματος, εν λσυιτρδν 
φυσιοθεραπείας.· .Τήν θέρμσσιν/ τοϋ 
σώματος διον,νά. ύητή τ,ς πάντοτε 
‘ν τή κινήσει' δταν δ’ όίσθάνεται 
ψύχος, δέον νά κινήται, νά περιπα- 
τή-νά τρέχη/Αν Θέλετε, δέ νά μή 
γνωρίσητε ποτέ ούτε ιατρόν ούτε 
φάορακα, συνειθίσατε παιειόθεν τδ 
σώμα-σας άνευ πίλου, άνευ ,ύπο- 
δημάτων καί δσω τδ δυνατόν μέ έ- 
λαφρδν καί έλεύθερον ένδυμα.

•Ο Ιατρός σας

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ

• Τό πάχος καθίστησι στρογγυλά τά μέλη τού σώμα- 
• τος καί καταπράΰνει τήν νευρικήν «ύαισβηίίαν'δι’δπερ 

οι παχεΐς ευτιν ήττον τών ίόχνών ευεβέΘιστβι. ■

*
Ή καταχρησις βρώσεως πολύ παχέων τροφών έπι- 

- φέρει τα δερματικά πάβη' ένεκα τοϋ λόγου τούτου 
εν. τοΐς θερμοΐς κλίμασι βλάπτει ή βρώσις χοιρείου 
κρέατος.Τουναντίον ή ανεπάρκεια τών παχέων τροφών 
επιφέρει ισχνότητα και προδιαβέτει τδ σώμα έί'ς χει- 
ραδικάς νόσους και δή είς αύτήν τήν φβίσιν.

*
Τδ λίπος τοΰ οώμάτος γίνεται διά’τοΰ αίματος έν 

ώρα ύγΐέίας- χρησιμεύει δε έν περιπτώσει νόσου, εις 
τας καταναλώσεις τοϋ σώματος.

★

Ή διαρκής τροφή ζωικών ουσιών ιδίω κρέατος ήλι- 
πιωμένου ζώου, επιφέρει αΰξησιν ούρικοΰ οξέος είς τα 
ούρα τά δποΓα ένούμενα μετά τών έν τοΐς νεφροις αλ
καλίων, σχηματιζουσι ψαμμώδη λιθίασιν. Μόνον αί 
λιπαραί τροοαί δέν τρέφούσι,ουτε διατηροΰσι τήν ζωήν, 
ιδία είς τα θερμόαιμα ζώα’ τρεφόμενα δέ καθ’ ύπερ- 
βολήν, προδιαθέτουσι είς την φυσπώνίαν, είς παθήσεις 
τοΰ ύπατος καί δερματικά πα'βη.

*
Οΐ' πά’σχοντες έχ φυσκώνίας θεραπεύονται διά ττής 

χινήσεωί καί τοΰ πρωϊνοΰ περιπάτου διά τής πόσειως 
ολίγων ποτών, βρώσεως ξηρά< τροφής, απόχης παχέ ων 
τροφών,γλυκισμάτων και χρήσεως πολλοΰ καφέ.

*
At λιπαραί ’ιδίως τροφαί δυόχόλως χωνεύονται είς 

τδ Έλλ· κλί^μα, έπιφέρουσί δέ“δυσπεψίαν, δι ’ δπερ 
χαί τά λιπαρα ιατρίκα,ίλάιον ονίσκου, ε’ισίν'άχάτάλ-

■ ληλά,- ' ■■■■·'

Λ ?
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Η ΣΎΓΧΡΟΝΟΣ ΑΙΓΥΠΤΟΣ
-γ-ΠΟ ΕΠΟΨΙΝ

ΙΣΤΟΡΙΚΗΝ. ΕΜΠΟΡΙΚΗΝ Κ*Ι  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΝ
(Μετ’ είκόνων)

(Συνέχεια καί τέλος)

Ό κ. Ίω. Γκίνης είναι γεν. αντιπρόσωπος τών 

Καλυμν'ων. έξ ου καί κατάγ-.ται' ;i κατάστημα αϋ· 

τοΰ έν τή οδφ Έσβϊκίϊς, αποικιακών ειδών, είναι 

το κεντρον τών πατριωτών του, ένθα συγκεντρουν- 

ται διά τάς εργασίας των, ενταύθα δέ συνήντησα 

κατά τήν τελευταία» διίλευσίν μου έν Καϊρω και 

τον γνωσιδν παρ’ ήμϊν άλλοτε κ. Φλέγελ, οστις 

νυν καταγίνεται είς τήν κατάργησιν τής διά σκά

φανδρων αλιείας τών σπόγγων καί ώς φαίνεται επι

τυγχάνει είς τον σκοπόν του. Ό κ. Γκίνης ίδών, 

δτι γνωριζόμεθα μετά τοΰ ζ. Φλέγελ έξ 'Αθηνών, 

μας προσεκάλεσεν άμφοτέρους είς γεύμα είς τήν 

οικίαν του καί .διότι ή πρεσβυτέρα αύτοδ θυγάτηρ 

έπεθύμει νά γνωρίσω και προσωπικώς και τον Δι-. 

ευθυντήν τής «Φΰσεως» ούτινος αί δήμοσιεύσεις και 

πά ταξείδιά του μεγάλην ένεποίουν αυτή έντύπωσιν. 

Ό κ. Γκίνης μετά τής άξιολόγου Κυρίας του όν

τως έφάνησαν τής ώοαίας καί φιλόξενου πατρίδος 

των άντάξια τέκνα, ατελευτήτων δέ φιλοφρονήσεων 

καί περιποιήσεων οπαδοί, το δέ παρατεθέν γ-ΰμα 

ήτο πλουσιώτατον είς εδέσματα, ποτά καί καρυκεύ

ματα, άτινα μετά του κ. παλαιού μου φίλου κ. Φλέ- 

γελ ευχαρίστως έγεύθημεν. Ή δέ αξιότιμος καί 

φιλόμουσος θυγάτηρ του Μαρία διαρκώς εμειδία έπί 

τή άπροόπτφ ταύτη περιστάσει-

— Καί διατί έπεθυμεϊτε να με γνωρίσετε ; τήν 

έΐρωτώ καί εγώ τότε.

— Διότι άναγινώσκουσα έν τή «Φύσει», μοί α

παντά, τά ώραϊα ταξείδιά σας καί τάς λαμπράς εν

τυπώσεις σας τόσων μερών οπού διέρχεσθε, έφαντα- 

ζόμην, δτι έδλεπον καί έγώ τά μέρη ταΰτα, διότι 

τά περιγράφετε μετά φύσικότητος καί ζωηρότητος 

πρωτοφανούς καί ήθελον νά σας έδλεπον.

— ’Ιδία τί σας ήρεσε περισσότερον;

—Όλα, ιδίως τό άπδ Βάρνας είς Πειραιά ταξεί- 

διόν σας εσχάτως, οπού οι ποντικοί τής Κωνσταν

τινουπόλεως ήλθον είς το πλοΐον σας άπδ τήν απο

βάθραν καί τήν νύκτα έτριγύριζον εις τάς κοκέτας 

κιαί μία Κυρία, έφώναζε τον καμαρώτον, διότι έπή- 

γραν καί είς αυτήν.

— Ά, ναι, μα ήτο φοβερόν, εκατόν τουλάχιστον 

ποντικοί ώ; κουνέλια μεγάλοι νά περιέρχονται τάς 

άνωθι τών κοπετών μας κορνίζας καί νά 

ώςνυφίτσαι.

Ό κ. Φλέγελ έςεπλάγη καί αυτός.

— Περίεργον, μοί λέγει καί πώς δέν 

κωσαν;
— Μά έσηκώθημεν ολοι είς τ: πόδι 

μαρώτος μέ τό ξύλον τούς έξεδίωξε.

Ειτα ό κ. Φλέγελ μέ ήρώτησε περί τών ώραίων 

Αθηνών, αΐτινες όντως τφ εκαμον έντόπωσιν καί 

σκέπτεται νά τάς έπισκεφθή· εκ νέου.

φωνάζουν 

σάς έδάγ- 

καί ό κα·

— Καί πού ήδη διαμένετε ; τον ήρώτησα.

— Φίλε μουκ. Πρίντεζη, ήδη μένω διαρκώς είς 

Κάλυμνον.

— Πώς ; είς Κάλυμνον καί τί κάμνετε είς τήν 

τήν μικράν ταύτην νήσον, ήτις βεβαίως δέν θά σας 

7«?ή;

Ό κ. Φλέγελ είναι μ-.κρου μεν αναστήματος καί 

λεπτού, άλλά έχει μεγάλην καρδίαν καί εύρύν νοΰν 

καί δι’αύτδ τον ήρώτησα οΰτω.
— Ή μικρά, άλλ’ ώιαία. ρωμαντική καί ευχά

ριστος Κάλυμνος μέ χωρεϊ κάλλιστα κ. Πρίντεζη 

μοί λέγει, διότι έχ·ι καλλονάς έξαισ’ας καί ευ- 

ρείας, ησυχίαν απόλυτον, τρόφιμα λαμπρά, ύδωρ έ- 

ξαίσιον καί κατοίκους εύγενεστάτους καί φιλοξένο.υς, 

οίτινεςδένμέ άφίνουσιν ούτε αυτοί νά φύγωέκεϊθίν-

— Καί τούς αστακούς, αλησμονήσατε ;
— Ά, ναι, έχετε δίκαιον καί αστακούς ή Κά

λυμνος έχει έν αφθονία ζωντανούς καί περιφήμοϋς. 

Ά, ναί. μου αρέσουν πολύ κ. Πρίντεζη.

— Καί είς εμένα, φίλε μου. Καί καταγίνεσθε 

έκεϊ είς εργασίαν τινά ;

— Ναι, είς τό νά διάγω ευχάριστου καί εύδαί- 

μονά βίον, μή ενοχλούμενος άπδ ούδένα. Σας βε 

βαιώ δέ κ. ΙΙρίντεζη, δτι άφ’ οσα μέρη έταξείδευσα 

ούδαμου εΰρον τήν καλλονήν καί τ;ς χάριτας τής 

Καλύμ-Όυ. “Επειτα άνέλαβον καί τον αγώνα τής 

καταργήσεως τής διά σκάφανδρων αλιείας’σπόγγων 
καί πρέπει νά ένεργήσωμεν πάντες νά λείψη το κατα

στρεπτικόν τοΰτο' διά τήν ανθρωπότητα μηχάνημα, 

δπ·ρ τοσαύτας οικογένειας άπηρφάνωσε, διότι, ώς 

γνωρίζετε,ούδείς τοιοΰτος δύτης ζή, υποκύπτων θατ- 

τον ή βράδιον είς τον δι’ ασφυξίας εντός τής μη

χανής θάνατον. Ούδείς αυτών ζήαφοΰ πάντες άλλη- 

λοδιάδόχως παθαίνουν και δέν άρκεΐ τοΰτο, αλλα 

καί αί οίκογένειαί των καταστρέφονται.

— Καί αί ένέργειαί σας μέχρι τοΰδε;
— Βαίνουν κατ’ εύχήν, ο: Κάλύμνιοι δέν άλι- 

εύουν πλέον διά σκαφάνδρων, ή Τουρκία άπηγό- 

ρευσετοΰτο είς τάς άκτάς της, ή δ’Αίγυπτος ώσαύ- 

τως ΰπεσχέθη ν’ άποδ,χθή καί αΰτη τό σωτήριον 

αυτό μέτρον.

— Εύγε, Κύριε Φλέγελ καί εύχομαι αί ένέρ- 

γειαί σας νά στεφθοΰν ύπό επιτυχίας, αλλα πολύ 

αμφιβάλλω, καθόσον ακριβώς εσχάτως έδημοσίευσα 

διατριβήν έν τή «Φύσει» περί τής αλιείας σπόγγων 

έν Σφάξ τής Βαρβαρίας, καθ’ ήν δίδονται παρ’ α

ξιόπιστου καί είδήμονος προσώπου πληροφορία!, οτι 

ού μόνον αί σκάφανδρο·, έπολλαπλασιάσθησαν έκεϊσε 

άλλά καί δτι καταπληκτικώς ηύξησεν ή αλιεία 

τών σπόγγων καί αί πρόσοδοι τής έκεϊσε κυβερνή- 

σεως, μειωθείσης καί τής τιμής αυτών αΐσθητώς.

Ό κ. Φλέγελ δέν παρεδέχθη ταΰτα, έκπλαγείς 

μάλιστα επί ταϊς πληροφορίαις, έπιμείνας, δτι οί 

σπόγγοι ήλαττώθησαν πολύ, καταστραφείσης τής 

γονιμοποιήσεως είς πολλά μέρη, ένεκα της πολλής 

χρήσεως τών σκαφάνδρων, Καί πρδς άπόδειξιν ΰπε- 

σχίθην να στείλω αύτφ τό περιέχον τας πληροφο

ρίας ταύτας φύλλον τής «Φύσεως» δπερ καί έπραξα.

’Εν Αίγυπτφ καί ιδία έν Καιρφ ύπάρχουσι καί 

πολλοί Κύπριοι καλώς εγκατεστημένοι και παν» 

φιλοτίμως καί έπιτυχώς εργαζόμενοι.

Ό κ. Λαμπριανός X. Γρούτας καί πρόεδρος τής 

έν Αιγύπτφ Κυπριακής ’Αδελφότητος, οί αδελφοί 

Σαββίδου έν Μίτ-Γάμρ, οί αδελφοί Αοίζου έν Βάδι- 

Χάλφα καί Σουδάν, δ Λ. Λοιζος δ καί δωρητής 

τών ζώων τοϋ ζωολογικού Κύπρου έν Καιρφ και 

οί έν Καρτούμ αντάξιοι άδελφοί αύτου, δ κ. Γ. Ρου- 

σιάς, εν Καίρω, δ κ. Κ. Μηλίδης ομοίως έν Καί- 

ρφ διαμένων, οί κύριοι Ψυλλίδης καί Α. ’Αναστα

σίου άνεψιός του εν Χελούαν, δ κ. Χρηστοφίδης ε

σχάτως πατελθών είς Κάϊρον, δ κ. Χρ.Οίκονομ δης 

και άλλο: πολλοί Κύπριοι μεγαλέμποροι εγκατε

σπαρμένο: είς πολλάς άλλας πόλεις τής Αίγυπτου 

άντιπροσωπεύουσι πάνυ έπαξίως τήν πατρίδα των, 

καί εργάζονται ενταύθα προοδεύοντες·έν ευημερία καί 

θησαυρίζοντες έν τιμιότητι.

Ο κ. Χρηστοφίδης έλθών εσχάτως είς Καϊρον 

οίκογενειακώς καί παραμείνας ένεκα λόγων κληρο

νομιάς τίνος τοϋ πρότινος άποθανόντος αδελφού του 

κινδυνεύει νά λησμονήση τήν Κύπρον καί νά μείν^ 

ενταύθα διαρκώς. Δυστυχώς αί κληρονομιά: ύφί- 

στανται καί έδώ δ,τι παθαίνουσι καί αλλαχού, οδύσ

σειας έπιδρομάς καί περιπετείας Ίώβ. Είναι κάλ- 

λιστος άνθρωπος, διελθών τόν βίον του είς χαραϊς 

καί όδύναις, έν εύτυχίαις καί άτυχίαις ώς δ ίδιος ομο

λογεί πλήρη περιπετειών καί παραδοξοτήτων καί 

εινε πολύ εΰχάριστον νά τόν ακούετε νά διηγήται 

τάς έν Κύπρφ καί έξωτερικω απολαύσεις ^καί δια

σκεδάσεις του. Ι’έρων έτι, άλλά σθεναρός καί εύθυ

μος πάντοτε, έξακολουθ ϊ νά κατέχη τό γόητρον 

τής τερπνής συζητήσεως καί τής εύχαρίστου συνα- 

ιαστοροφής. Ή δέ άξιόλογος καθ' ολα, πάνυ ευ

άρεστος, φιλόμουσος καί εύγ νεστάτη νεαρά έτι σύ

ζυγός του Δέσποινα “Αννα, είναι αληθές οικογενεια

κόν κόσμημα έν τή παρούση εποχή καθόσον καί νά 

φέρηται πάνυ καλώς.πρδς όλους γινώσκει καί νά 

προκαλή καί διευθύνη τάς συναστροφάς της λίαν 

εύαρέστως καί διασκεδαστικώς τάς νοητικάς δυνά

μεις κατέχει, προκαλοΰσα ζητήματα καί συζητούσα 

μετά χάριτοςκαί ένδιαφέροντος αύτάς:

Μάς προσεκάλεσεν έσχάτως έπανειλημένως είς 

τό τέϊον, πλουσιώτατον έν ποικιλίαις καί καρυκεύ- 

μασιν, ένθα μετ’άλλων, τοΰ κ. Χρ. Οίκονομίδου, 

ανεψιού καί τής άξιολόγου και εΰφυεστάτης θυγα- 

τρός της και τοΰ σπουδαστοΰ έτι υίοΰ της, διήλθομεν 

εσπερίδας άπολαυστικάς καί τερπνοτάτας.

Ό κ. Χρ. Οίκονομίδης, κύπριος, ώς είπομεν επί

σης, είναι άξιόλογος νέος, δ γνωστός έν Καιρω τής 

δδοΰ Έσβεκίας καπνέμπορος, ένεχυροδανιστής καί 

τραπεζίτης ήδη,ήπιωτάτου συμπαθητικού χαρακτή- 

ρος καί πολύ ύποσχομένου μέλλον είς τάς εργασίας 

του. Έγνώρισα αυτόν άπδ δεκαετίας έκεϊ πάντοτε 

είς τήν αυτήν θέαν, μέ τήν αυτήν πάντοτε μορφήν 

καί φυσιογνωμίαν, πάντοτε καί άκαταπαύστως ερ

γαζόμενον καί διηνεκώς δμιλουντα καί καπν ζοντα 

ήμέρας τε καί νυκτδς, διότι παραμένει είς τό κατά

στημά του πάντοτε μέχρι τής 3 καί 4 τής πρωίας, 

καί μόνον είς τό θέατρον μεταβαίνοντα, οσάκις τύ

χη καλή ελληνική παράστασις, καί πάντοτε θησαυ- 

ρίζοντα, καθόσον έκάστοτε παρατηρώ τήν διαφοράν 

τής πλουτολογικής του καταστάσεως. Τον ώνόμασα 

δε «Νέον Κροϊσον» καθόσον έφαντάσθην μέ τήν άνά- 

πτυξιν, ήν έλαβον αί έργασίαι του, οτι ταχέως θά 

λαβή τον τίτλον του ευτυχούς τραπεζίτου, δν τά 

έσοοα αναγκαστικώς φέρουσιν είς τοιαύτην θέισιν. 

Ο κόσμος φυσικώς αποκαλεΐ αυτόν φιλάργυρον. 

σφιγκτδν,'ούχι δέ γενναιόφρονα καί πολύ δίκαιον ι 

διότι παρετηρησα, είς πτωχόν ζητήσαντα τήν ,έλεη- 

μοσύνην του, ένφ.έγώ τφ προσέφερον δεκάλεπτον 

νόμισμα, αυτός δίλϊπτο.? ! Άλλά μήπως διά τοιαύ- 

της οικονομίας δέν καθίστανται βαθύπλουτοι, εκεί
νοι οί’τινες άφίνουσι τά εκατομμύριά των είς τό έθνος 

καί τά φιλανθρωπικά ιδρύματα ; 'Ώστε δεδικαίον- 

ται. Άλλ’έ. τούτοις δ κ. Οίκονομίδης μας έπέδειξε 

κάπως άλλως τε και τήν μ.ικραν γενναιοφροσυνην 

του. Μνηστευθείς έσχάιως μετά καλλιμόρφου καί 

γλυκυδερκοΰς Σμυρναίας κόρης καί άποστείλας 

αυτή τον δακτύλιον άρραβώνα, έτέλεσεν έπί τή «ύ- 

καιρία τής έν Καιρφ διαμονής μας καί τής εΰτυχιοίίς. 

περιστάσεως τής ώραίας ταύτης έποχής τού β'ίου 

του μνηστευτικήν εσπερίδα, καθ’ ήν παρέθετο ήμϊν 

δείγματα τής γενναίας καί πλουσιοπαρόχου αύτου 

διαθέσίως μετ’ άφθονων γλυκυσμάτων, τείδυ, πλα

κουντίων, γλυκοχύμου κυπραϊκού οίνου, πώντες είς 

υγείαν τοΰ μακαρίου σύν θεφ τούτου ζεύγους.

Μίαν ώραν μακράν τοϋ Κάιρου καί ακριβώς έπί 

τίίί «Ρχήί του Δέλτα τοΰ Νείλου κεΐταί τό περίφη- 

μον Barrage τοΰ Νείλου, ο νειλοφράκτης καλούμενος 

(φράγμα) οστις διά τών δύο πολυστήλων αυτού έκα- 

τέρωθεν γεφυρών, φρασσομένων καταλλήλως διά σι

δηρών φραγμάτων, σταματά τά ΰδατα τοΰ ποταμοΰ 

έπι τών δύο αύτοΰ βραχιόνων, παρακωλύων ταΰτα 

νά ρέωσι πρδς τήν θάλασσαν καί διά διωρύγων κα· 

τεσκευασμένων ολίγον ανωτέρω τής κοίτης τοΰ ποτα- 

μοΰδιδωσιν αύτοϊςδιεύθυνσιν πρός άλλας μή διαβρε- 

χομένας ύπό-τοΰ ποταμοΰ γαίας, κιαθίστ^^ρύ'τως 

αύτάς καλλιεργησίμους. Τό κολοσσαϊόν τοϊ^ο 'έργην 

κατεσκευάσθη ύπό γάλλων έπί Σαι'δ, οί δέ άγγλίοι 

τήν σήμερον τοσοΰτον καλώς έστόλισαν καί καθω- 

ράισαν τό μεταξύ τών βραχιόνων διαμέρισμα διά κή

πων, ώραίων δένδρων, οικημάτων, συγκοινωνιών 

και περιφήμων άγροτικών διακοσμήσεων,ώστε κατέ

στη αληθής παράδεισος περιπάτων καί άπολαύσεων.

’Ενταύθα διαμένουσι καί τινες τών δμογενών μας.

Ο δέ κ. Σαλβάγος έκτισεν ώραίαν έξοχικήν οι

κίαν γοτθικού ρυθμού παρά τήν ακτήν τού ποταμιού 

καί έργοστάσιον βαμβακομηχανής, ένθα προσκομί

ζονται καί έκκοκίζονται οι μεταφερόμενοι διά τού πω- 

ταμοΰ βάμβακες. Λέγεται δε πρδς τούτοις ότι ή ευ

φάνταστος Κυρία του τοσοΰτον κατεθέλχθη έκ τής 

τοποθεσίας, ώστε θελήσασα νά προσδώση κατάλλη

λον ώραιότητα τής πρδς τον ποταμόν προσόψεως τής 

οικίας της, τρις κατεδάφισε καί άνήγειρεν ταυτην.

’Ενταύθα διαμένουσι καί δύο κάλλιστοι ομογενείς 

μας δ κ. Κ.Ψαρούδης Κρής καί οί άδελφοί Μαυρο

μάτα: έκ Σύρου. Ό κ. Ψαρούδης βαμβακέμπορος 

καί επιχειρηματίας είναι άνήρ φιλοτιμώτατος καί 

ακραιφνών πατριωτικών αισθημάτων τοσοΰτον δ’ ευ

χαριστείται βλέπων όμογενεϊς έξ ’Ελλάδος, ώσπε 

όμολογουμένως θυσιάζεται δι ’ αυτούς καί πάση θυ

σία περιποιείται αυτούς οίκοι·-

^Μετέβημιν τρις μέχρι τοΰδε έκεϊ καί έτύ^ομεν 

πάντοτε παρά τοΰ κ. Ψαρούδη εκτάκτων καί αφθό- 

νων φιλοφρονήσεων και οικογενειακών περιποιή

σεων .
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Ή δεσποινίς Β.'..κάθηται εις τδν εξώστην καί πα
ρατηθεί μετά· προσοχής την σελήνην, ενώ ο καλος- 
μνηστήρ τηί έρωτα αυτήν:

— "Μά τί χάμνεις αΰτοϋ μόνη, αγαπητή μου;.τό·. 
σην .ώραχ;

Και εκείνη μηδόλως, ταρασσ.ομένη, άπαντμ :..
— Σεληνιάζομαι, φίλτατε I

• Γραία τ,ι.ς ,ήγόρασεν ένα χόραχα, ένώ ό παρακείμε
νο; γείτων της τή λέγει:

— Δέν ήγόραζες κάνεν άλλο πτηνδν καλλίτερου καί 
να κελαδή ;

— "Οχι, διότι λέγουν πώς δ κόραχας ζή διακόσια 
χρόνια, καί ήθελα μόνη μου νά βεβαιωθώ. —

"Έν τινι φερετρ'οποιείω.
— 100'δραχμάς δι’ αύτήν τήν κάσσαν I δέν τσς 

δίδω, είναι πολύ άχριβά 1
— Ά, είναι, για χατήρι; σου πάρε την 80 μόνοι 

και νά σ’ εχω..- μουστερή;

— Διατί, άνυπομονεϊς, τόσον, έλεγέ ποτέ χαχοπλη 
ρωττής .ενοικιαστής πρδς τδν οικοδεσπότην του, γνω- 
ρίζβις καλώς, δτι’τά ένοίχια σου τρέχουν, μή φοβείσαι 
λο'- πόν. "

— ’Ακριβώς δΓ αΰτδ φοβούμαι, μήπως δέν εΐμπο- 
ρέσω ύστερα νά τά' πιάσω.'

·' *♦  . . .
Ή,δεκαέτις Πόπη μαθοΰσαότι ή κυρία X... έχασε 

τδν σύζυγόν της, τής λεγει ήμέραν τινά μετ’ αφε- 
λείας, όπως τήν.παρηγόρηση :...

— Τί χρΐμαί άν ό Θεός σας δώση παιδάκια, δεν θά 
ϊχβυν πατέρα !

Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΕΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ
ΎΊΖΟ

ΧΑΡΙΛΑΟΥ Σ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗ

Έντή τραπέζη.
Ό Νΐχο; άρπάζει τδ μήλον τοΰ Κοχοΰ χαί τδ τρώ-,
. Ό Se Κοχδς λαμβάνει τδ μαχα.ίριον.χαί λέγει, 

απειλών;,
— Θά χρύψω_ τδ μαχαίρι νά μη μπόρεσης να τδ . 

κόψης-
Ό Νίκος τότε τδ εφαγε μετά πλείονος ελευθερίας

Ή κυρία ώργισμένν) πρδς τδν υπηρέτην της.
__Αέν σοϋ είπα, να μην εισέρχεσαι εις τδ δωμα-τιόν 

μου, έάν δέν κτυπήσης τήν θύραν πρώτον ;
— Κυρία, μοΰ είπατε, οτι έχετε εμπιστοσύνην είς 

έμέ και έθεώρησα περιττόν να σας ειδοποιώ-πλέον.

Κατάκοπος τις κύριος εΐσέρχται έις τι γραφεϊον τοϋ ' 
κ. Π. καί ζητεί τδν διευθυντήν. '

— Είναι είς Παρι-σίους, τώ άπανπώσι.
— Δέν βιάζομαι, λέγει, θά περιμένω.

— Μήν άνυσηχεΐτε, κυρία, δέν εχετε τίποτε, ήσυ?. 
χάσατε.

— Μά ιατρέ, χυτάξατε, πώς είναι ή γλώσσα μου !’ 
—-"Ισα ίσα ή γλώσσα σας θέλει ανάπαυσιν.

ΠΑΙΓΝΙΑ ΣΥΝΑΝΑΣΤΡΟΦΗΝ

ANEYPESIS APPUTOT

.Ι^όκέΐταΐ: άνευρη τις πρόσωπάν τι εκ τ.ών

πρρτέρων .όρισθέν ύπδ τής ομηγόρεως. .

Εγείρεται τις χαί προσκαλει τινα νά παραμεινη 

έπι δύο λεπτά τής ώρας έν τή παρακείμενη αι

θούση ή διαδρόμω χαί είτα ορίζει δεσποινίδα ή Κυτ 

ρίαν πρδ τής, όποιας οφείλει ό ίστάμενος. έξω νά 

άνευρη χαΐ γονατίση έμπροσθεν της. Εννοείται οτι 

τούτο τηρείται μυστικόν άπδ τόν ύποδαλλόμενον 

είς άνεύρεσιν, δστις οφείλει άμα τή αναγγελία τοΰ 

διευθύνοντος τδ παίγνιον Κυρίου νά προσέλθη και 

γονατίσει ενώπιον τήςνομιζομένης ύπ’ αΰτοϋ εκλε

κτής του. -Καί αν μέν δέν άνευρη ταύτην, πάντες 

τφ κράζουσιν «έξω, έξω» αυτός δέ εξακολουθεί να 

γονατίζη πρό τών Κυριών, εως οΰ άν-ύρη αύτήν.

“Αμα, δέ τέλος έπιτύχη καί άνευρη τήν εκλεκτήν 

του, τότε τφ κράζουσι «άξιος, άξιος» καί εγειρό

μενης άμα τής Κυρίας ή Δεσποινίδάς, χορεύει μετ ’ 

αυτής εν βαλς ή μίαν πόλκαν συν τφ χρούσματι 
τών οργάνων ή του κλειδοκύμβαλού.

Αρμονικά .φθογγόσημα'

μάλλον · ίιέΚή. ·' Έν.ι .τούτοις-' πραγμα τευ,ομενοι 
περί τής θεωρίας τών τόνων, ποιοΰμεν εν μέρει 
λόγον και περί τούτων.·'

Κατά «σύστημα δέ; τού χαρακτηρισμού, οί 
τόνοι οί όντως διάφοροι, είσί δώδεκα . Ή άπλο- 
ποίησις αυτή γίνεται ώ; έκ τών αρμονικών σχέ-' 
σεων. Ούτως είς τήν· θέσιν τοΰ sol . μετά 
οκτώ διέσεων (μιάς διπλής καί έξ άπλών)δυνά
μεθα νά λάβωμεν τόν τόνον, la fe μέ τέσσαρας 
υφέσεις.

Τόνος τοΰ sol
.. , '«W do# x
Αρμονικά .φνογγοσ,πμα . ( ' . ,

lai? sife... do rife tnife fa Wife

Τόνος τού la fe
Οί τόνοι οίτινες πρός άλλήλους ε'χουσι μίαν 

τοιαύτην σχέσιν ονομάζονται αρμονικοί.
Γπάρχουσιν, ώς ειδομεν, 7 φθογγόσημα φυ

σικά, 7 έν διεσει, 7 έν ύφέσει, Ί έν διπλή 
διέσει, 7 έν διπλή ύφέσε;, τό δλον 35 φθογ
γόσημα. Έκαστον λαμβανόμενον διά,τονικόν. 
μάς δίδουσιν 35 τόνους. Έκ, τούτου του αριθμού 
άφαιροϋμεν τους έχοντας τριπλας διέσεις ή υφέ
σεις, επειδή δέν είναι έν χρήσει, μήτε ύπάρχου- 
σιν ιδιαίτερα σημεία προς παράστασιν αύτών. 
Μάς μένουσι διαδοχικοί τόνοι 29. Ένεκα όμως 
τών αρμονικών σχέσεων των καταντώσι 12 Οντως 
διάφοροι, έπει.δή. εκτός τού μετασχηματισμού, 12 
εισΙν οί φθόγγοι κα,τά τήν , έκτασιν · μι«ς οκτά
βας. ’

Γνωρίζομεν ήδη δτι έπί τής κλίμακος τής πα
ραγωγής τών τόνων τό ν ’ άνέλθωμεν εν διά 
πέντε, εινε τό αύτό ώς νά προσθέσωμεν δίεσίν 
ή ν ’ άποκόψωμεν μίαν .υφεσιν καί τουναντίον τό 
νά κατέλθωμεν έν διά πέντε εινε τό αύτό ώ: 
να προσθέσωμεν μί-ν υφεσιν ή ν’ άποκόψωμεν 
μίαν δίεσιν. Οί αρμονικοί λοιπόν τόνοι απομα
κρυνόμενοι-κατά δώδεκα διά πέντε, ■·θά εχωσι 
πρός άλλήλους διαφοράν δώδεκα άλλοιώσεων.

Έκ τούτου έπεται δτι αί δεαδοχικαί αλλοι
ώσεις τόνου τινός, προστιθέμεναι μέ τάς αντι
στρόφους άλλοιώσεις τοΰ άρμονικού τόνου, παρά
γουσι πάντοτε τδν αριθμόν δώδεκα. Ουτω; ό 
τόνος τού fa δστις λαμβάνει ?ξ διέσεις εχει 
ώς αρμονικόν τδν τόνον,sol fe, δστις ώραύτως 
λαμβάνει ίξ υφέσεις (τό δλον 12)· ό τόνο; refe, 
δστις λαμβάνει πέντε υφέσεις, εχει δ’ αρμονι
κόν τόν τόνον do |> δστις λαμβάνει έπτά διέπέις 
(τό ολον 12.)

Ή άναγκαία αΰτη σημείωσες μάς άπαλάχτ- 
τει νά άποστηθίζωμε.ν τόν πίνακα τών άομό>ν.- 
κών τόνων, επειδή δταν. μάς δοθώσιν αί αλλοι
ώσεις τόνου τινός, τότε αμέσως έκ τούτω/ γνω
ρίζομεν τάς ουσιώδεις αλλοιώσεις τοΰ αρμονικού 
τόνου. (έ’πετα: συνέχεια)

(συνέχει·· ίδε προηγοΰμενον φύλλον)

Συγκεφαλαιοΰμεν τά λεχθέντα. Οί προηγού-; 
μενοι πίνακες μάς δεικνύουσι, Ιον συνήθη τινά 
τόνον τοΰ Do, μή λαμβάνοντα ούδεμίαν ουσιώδη 
άλλοίωσιν. 2ον επτά τόνους έκ διέσεων εκ τοΰ 
SO1 μέχρι τοϋ Οθ|· 3ον ίπτά τόνους ,έξ υφέ
σεων, έκ τού fa μέχρι τοΰ dofe.

Δυνατόν νά λε'.φθώσιν οί τόνοι do I ή do fe 
ώς τονικοί.διά νέας σε,ιράς κλιμάκων. Εις ταύ
τας όμως παρεμπίπτουσιν είτε διπλοί διέσεις, 
είτε διπλαΐ υφέσεις, αίτινες έκπληροΰσι του; 
αύτούς ορούς πρός τά έν διέσει ή έν ύφέσει 
φθογγόσημα καθώς καί αί ά'πλαΐ πρός τά φυσικά.

Αί νέοι κλίμακες ύψηλότεραι ή χαμηλότεροι 
κατά ημιτόνιου ή αί ομώνυμοί των, λαμβάνου- 
σιν αί μέν επτά διέσεις αί δέ επτά υφέσεις ή 
περισσοτέρας, παριστάνουβι δε φυσικώς άφ' ενός 
μέν τούς τόνους sol | Γβ| la § κ.τ.λ. άφ’ ετέ
ρου οέ τούς τόνου: fafe. sifefe, mifefe κ.τ.λ.

Γπάρχε*.  τρόπος τις λίαν εύκολος νά γνωρί- 
σωμεν ποιος εινε ό τόνος, όπόταν μας οίδηται 
ό αριθμός τών πολλών αλλοιώσεων. 'Αρκεί νά 
παρατηρήσωμεν ποσάκις· τό .7 εμπεριέχεται εις 
τόν δεδομένου αριθμόν. Τό υπόλοιπον θά σχη- 
ματίζη τόν οπλισμόν τού κλειδιού διά τδν ά- 
πλοΰν τόνον,ό δέ αριθμός,ό δεικνόων ποσάκις τό 7 
εμπεριέχεται, θά παριστάνη τό σύνολον τών.χρω
ματικών ημιτονίων ών ζητοΰντες τό τονικόν θά 
εύρίσκόμεν τήν διαφοράν αύτοΰ άπό τοΰ άπλοΰ 
τόνου.

θέλομ.εν λ.χ. νά γνωρίσωμεν ποΐός τόνος 
άποτελεΐται έ« 10 διέσεων.

Τό 10 περιέχει απαξ τό. Ί καί υπόλοιπον 3; 
Ό ζητούμενος τόνος θά εύρίσκεται κατά έν ήμι- 
τόνιον χρωματικόν άνωθεν τοΰ τόνου, δστις λαμ
βάνει τρεις διέσεις (τόνο: τοΰ la). Δηλαδή θά 
εΐνε ό ia|. ..

Τί θά; είνε ό τόνος μετά 16 υφέσεων ;
Τό 16 περιέχει δύο φοράς τό 7 καί υπόλοι

πον 2.. Ό ζητούμενος τόνος θά εύρίσκηται κατά 
δύο . ήμιτόνια χρωματικά κάτωθεν τοΰ τόνου, 
δστις λαμβάνει δύο υφέσεις (δηλαδή τοΰ si fe). 
Ήτοι εινε ό sifefe. Έν τή καθημερινή δμως χρή- 
σει δέν μεταχειριζόμεθα τούς τοιούτους τόνους.

Διά τούτων τών τόνων ούδέποτε σχηματίζε
ται ό κύριος τόνος τεμαχίου τινός, επειδή, ώς 
είοομεν, ούδέποτε δπλίζεται τό κλειδίον διά δι
πλών διέσεων ή διά διπλών ύφέσεων. Οί τοιοΰ- 
τοι σπανίως άπαντώνται κατά τό μέσον τεμα
χίου τινός. Οί συνθέται άντικαθιστώσιν αύτούς 
πάντοτε οιά τών συνωνύμων των, οίτινες είσί
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, t 51 · Πίθηκος
Έλυσαν αΰτ'ο· δ χ. Π. Α. Παπαθανασίου «χ Πα

τρών, ύ χχ Πέτρος Δημητςίάδης έξ Άθηνώ-, δ χ. ©ρ 
Βλησίδην. έξ Αθηνών, ή Δίς Κι «ή Μερλοπούλου έξ 
Άθηινών'Χαί ή Δίς Ειρήνη Ν. έξ Αθηνών,

52· Πατηρ-άήρ.
Έλυνσαν αύτδ ό χ. ©ρ. Βλησίδης έξ Αθηνών, δ χ. 
Νιχόίλ. Τοαυλδ; έξ Άογοστολίου, ή Δις Εύφρ. Κα
λέργη έχ Πειραιώς χαί ή Δίς Ειρήνη Ν. έξ ’Αθηνών.

53- Μη άγαπήοης άσχόπως.
"Ελυσαν αύτόδχ. Π Α.Παπαθανασίου έχ Πατρών 

δ χ. ©ρ. Βλησίδης έξ Άθηνώ’,ή Δις ΚιχήΜερλοπού- 
λου έξ Άβηνών χαί ή Δις Ειρήνη Ν. έξ Άβηνών.

54. Ή Ρίπτρια τρώγει.
Έλυσαν αΰτδ ό χ. Π. Α. Παπαθνασίου έχ Πατρών, 

δ χ. Δ. Παπανιχολάου έξ ’Αθηνών, δ χ. Τραυλός έξ 
’Αργοστολιού χαί ή Δίς Ειρήνη Ν. έξ ’Αθηνών.

55. ·ο θεός.
Έλυσαν αΰτδ δ χ. Π. Α. Παπαθανασίου έχ Πα

τρών, δ χ. θρασ. Βλησίδης έξ ’Αθηνών, ή Δίς Ευ
φροσύνη Καλέργη έχ Πειραιώς χαί ή Δίς Ειρήνη Ν. 
«ξ Άβηνών.

56> Ό "Ερως
"Ελυσαν αΰτδ δ χ. Π. Α. Παπαθανασίου έχ Πα

τρών ή Δίς Κιχή Μεολοπούλου έξ ’Αθηνών δ χ. θρ. 
Βλησίδης έξ ’Αθηνών χαί ή Δίς Ειρήνη Ν. έξ Αθη
νών.

57. οί διανομείς έχουράσθησαν,
Έλυσαν αυτ· δ χ. Π. Α. Παπαθανασίου έχ Πα

τρών, δ χ. ©ρ Βλησίδης έξ ’Αθηνών, δ κ. Δ. ΙΙαπα- 
νιχολάου έξ Άβηνών χαι δ χ. Άλεξ. Μιχαηλ,ίδης έξ 
’Αθηνών.

58 · Ίησοΰς Χριστάς βεοΰ\>16< Σωτήρ.
Έλυσαν αΰτδ ή Δίς Αντιγόνη Πρίντεζη έξ ’Αθη

νών ό χ. Π. Α. Παπαθανασίου έχ Πατρών ί χ. Γ. Σ 
Διαχύπουλος έχ Σύρου χαί δ χ. Άλέξ. Μιχαηλίδης 
έξ Αθηνών.

59- ΤΔ Μχ>ξ.
Έλυσαν αύτδ δ χ. ©ρ. Βλησίδης έξ Άβηνών δ χ. 

Δ. Παπανιχολάου έξ Άβηνών, ή Δίς Εύφρ. Καλέργη 
έχ Πειραιώς χαί ή Δίς Ειρήνη Ν. έξ Αθηνών.

6Φ· Τήνος-κτϊινος.
.. "Ελυσαν αΰτδ δ χ. ©ρ. Βλησίδης έξ Αθηνών χαί 

ή Δίίς Ειρήνη Ν. έξ Άβηνών.
61· Ό δυστυχές πάσχει μάνος.

"Ελυσαν αΰτδ δ χ. Π. Α. Παπαθανασίου έχ Πα- 
τρώνν χαι ή Δίς Ειρήνη Ν έξ ’Αθηνών.

ΕΝΙΑΥΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΥΣΕΩΝ
Τάς περισσοτέοας λύσεις αινιγμάτων άπέστειλεν ή 

εξ Αθηνών Ειρήνη Ν. επομένως λαμβάνει χαί τδν 
ύποσχεθέντα τόμον τής «Φύσεως».

ΜΑΧΑΛ
ΑίβΟΛ .ΑΝΤΙΦΑΡΜΑΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΚΣ ΦΑΛΑΚΡΟΤΑΤΟΣ 

THE INFALLIBLE GYPSY I1AIR PRODUCER
ΓενεχΔς πράχτωρ διά τήν Αίγυπτον χαί Ανατολήν 

A. A. ΜΑΡΟΓεΣΟΠΟΤΛΟΣ έν Καΐρφ

ΓΝΠΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ

Λήξαντος τοϋ Δβντέρον "Ετους τΑς 
Γ'. Περίοδον της Φνόεως παρακα· 
λούντα» odot έκ τών ήμετέρων Συν
δρομητών καθυότεροϋΟι ετΟετι την 
Συνδρομήν των, ευαρεστούμενοι ό
πως μίίς άποϋτείλωόιν ταύτην Ονν- * 
τόμως πρδς τακτοποίηύιν τών ·5ι- 
βλίων μας.

ΒίΒίΛΟΚΡΙΖΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

ΑΛΕΞ ΑΝΑΓΝΟΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΙ*  THE ΝΟΜΙΚΗΣ

Έξεδόθη κομψότατου τεύχος σχερεέχον Σει
ράν ώραίαν κοινωνικών καχ διδακτικών διηγη
μάτων δπερ όυνχότώμεν τοΐς Λμετέροις άνα- 
γνώόταχς.

Τχμδταχ άπλοΰν δρ ι καί χρυδόδετον δρ. 5. 
Είτρίόκεταχ δέ παρ’ δπαόχ τοΐς ^χδλχοπώλαχς. 

ΈλΉογραφιΓτης “φυςεωςΤ
Ε. Κ. Ν ο ν ο ro ss ί s k. Έπιστολήχαί συνδρομή 

σας έλήφθη. Ταχυδρομιχώς έγράψαμεν χαί άναμένο
μεν νεωτέραν σας.— Σ- Ρ. Σούλι νά. Συνδοομή 
σας έλήφθη χαί έξοφλήσαμεν λο)σμόν σας.— Π. Υ. 
Καφρ- Ζαγιάτ. Εΰχαριητοΰμεν δι’ δια γράφετε. 
Έλπίζομεν τελειώσητε ύπόθεσιν φίλου. Λαχείου αν- 
τιχείμενον προσεχώς πέμπομεν.— Α Ψ Σμύρνην. 
Δελτάριον έλήφθη, άπηντήσαμεν.Άναμένομεν νεωτέ
ραν σας.— Ν. Ν. Λάρ ι α σ α ν. Δελτάριον έλήφθη· 
Ταχυδρομιχώς . άπηντήσαμεν.— Μ. ψ. Κ ί ϊ ρ ο ν. 
Ταχυδρομιχώς λαμβάνετε ζητηθείσας πληροφορίας.— 
Γ. Α Ρέθυμνον Έλήφθη ή συνδρομή σας. Εύχα- 
οιστοΰμεν πολύ. Ταχυδρομιχώς λαμβάνετε τήν άπό- 
δειξίν σας.—Γ. Φ. Κάϊρον. Σειράν εφημερίδων 
σάς άπεστείλαμεν.— Κ. Δ ΙΙιτέστι. ΈΪηφθησαν 
εχει χαλώς. ©ά φροντίσωμεν.—Γ. X."Υδραν Επι
στολή χαί δραχ. 63,50 έλήφθησαν χαί σάς ευχαρι
στώ πολύ’ ταχυδρομιχώς γράφομεν.—Κλ, Κ. Τ ρ ί- 
χωμον Καρπανίας. ’Επιστολή μετ’ έσωχλεί- 
στου άποδείξεως έλήφθη χαί εύχαριστοΰμεν πολύ διά 
τάς έν αΰτώ πληροφορίας. Ήδη αναμενομεν επιστο
λήν τοΰ χ. Ρ.—-Δ. Κ Γαστούνην. Συνδρομή 
σας έλήφθη, -εύχαριστοΰμεν πολύ. Σ. Κ. Σάμην. 
’Επιστολή έλήφθη εύχαριστοΰμεν —Γ. Π. Π ά τ ρ α ς. 
Δελτάριον έλήφθη χαί άναμένομεν ώς γράφετε έμβασμα 
αμφοτέρον τών συνδρομητών.—Μ. Α. Θεσσαλο
νίκην. Δελτάριον έλήφθη καί άποροϋμεν καθ.σον ό 
κ. Φ. δεν μάς είχε δηλώσει ούτε εγγραφήν σας ούτε 
πληρωμήν συνδρομής. —Κ. Σ. Αλεξάνδρειαν. 
Δελτάριον έλήφθη, παραγγελία σας στέλλεται προσε
χώς. — Σ. Κ Ά γ. Ευφημίαν Συνδρομή έληφθη 
εύχαριστοΰμεν πολύ,—Δ. Μ. Β a t ο α m Είς απάν- 
τής επιστολής σας έσύραμεν τραβικτικήν έπ’ όνόμα· 
τί σας.—©. Κ. Μ ε λ ί τ ην Δελτάριον έλήφθη. Αγ
γελία! έτοιμασθεΓσαι άποσΤέλλονται σήμερον ή αί
σιον ταχυδρομιχώς-— Ε. Κ. "Οδησσόν. Χρήματα 
έλήφθησαν. Εύχαριστοΰμεν πολύ.—

Φ» Έν Άθήναις έκ τοΰ Τυπογραφείου τών Καταντημάτων ’Ανίατη Κωνσταντινών ιφ»


