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^να εκτίμηση τις άρμοδίως τήν θεωρίαν 

τής διαδοχής τής ζωής καί των ενσαρκώσεων 
δέον νά ποιήσηται σύγκρισιν τούτων προς τά 
διάφορα φιλοσοφικά και θρησκευτικά συστή
ματα. Επειδή όμως άδυνατοϋμεν νά έγκύ- 
ψωμεν εις τήν βαθυτάτην μελέτην απάντων 
τών έν τή ιστορία τού ανθρωπίνου πνεύμα
τος έπικρατησάντωντοιούτων δογμάτων, θά. 
περιορισθώμεν είς τήν περιληπτικήν έξέτασιν 
αύτών, άναγράφοντες τήν θεωρίαν τών ύλι- 
στών άφ’ένδς καί τοΰ χριστιανικού δόγμα
τος άφ ’ ετέρου, έν σχέσει πρός τήν πλειονό
τητα τής ζωής καί τδ τέλος τής άνθρωπό- 
τητος.

Ό υλισμός ούδεμίαν διάκρισιν ποιείται 
τοΰ ανθρώπου από τοΰ κτήνους, καθόσον 
πρεσβεύει, οτι άφαιρουμένης τής ανθρώπινης 
ψυχής, ήτις είναι απλή ευκολία τοΰ οργανι
σμού, συναπόλλυται αυτή μετά τούτου· με
ταξύ δέ τοΰ κοινωνικού άνθρώπου καί τής 
άγριας άρκτου, τής μονήρως διαβιούσης έν 
τοΐς βάθεσι τών δασών, ούδεμία φυσική δια
φορά υπάρχει.

Ή θεωρία αύτη, ως είκός, άποκλείει πά
σαν γενναίαν καί μεγάλην σκέψιν, . ώς καί 
πάσαν πρός τδ άγαθδν. αφετηρίαν καί προσ
πάθειαν. Καί όντως, πρός τί τότε ή πρός 
τον πλησίον άγάπη καί ή φιλανθρωπία, ή 
πρός τους δυστυχείς συμπάθεια καί ευαισθη
σία του, έάν ό άνθρωπος δέν διαφέρει τών 
άλλων ζώων, προωρισμένος ών νά δίδη πέ
ρας είς τδ στάδιόν του ενταύθα; Όποια δέ 
ή αμοιβή τών έναρέτων καί ή τιμωρία τών 
ενόχων; Μάτην ύλίσταί τινες προσεπάθησαν 
νά εύρωσι φάντασμά τι τού καλού καί τού 

κακού. Ή αμοιβή τής αρετής, έτόλμησαιν νά 
είπωσιν, εδρεύει έν τή άπολαύσει μόνον, τής 
διαπράξεως τοΰ καλού, ή δέ τιμωρία τών, έγ- 
κλημάτων συνίοταται έν τή στερήσει τής αί- 
οθανομένης ψυχικής χαράς καί άπολαύσεως 
έν τή καρδία παντός τίμιου άνθρώπου.

Ούτως, έάν ό υλισμός είναι ή μάστιξ τής 
κοινωνίας, ή θρησκεία είναι ή σωτηρία αύ
τής καί έάν έκεϊνος άπελπίζη τάς καρδίας, 
αύτη τάς έξυψο". Ό ύλισμός δέν καταγίνε
ται περί τοΰ μέλλοντος, ένώ αί θρησκεϊαι 
βασίζονται έπ’ αυτού. Δυστυχώς, τό τοΰ 
χριστιανισμού περί άμοιδής καί- τιμωρίας τής 
ψυχής δόγμα, πρδ δύο χιλιάδων, έτών πρδ 
Χριστού ·καθι·ερώΘέΛ'.;'δέν;καθορίί®^^σ.νκ«^'-*<- 
έπιστημονικώς τά ζητήματα, άλλά τοΰτο δέν 
σημαίνει σημαντικώς, καθόσον ίδρυθέν έν 
πλήρει άμαθεία καί τελεία άστρονομική ά
γνοια έβασίζοντο οί τότε άνθρωποι εις δ,τι 
εβλεπον καί άντικατοπτρίζει ακριβώς τήν τότε 
παιδικήν νοητικήν κατάστασιν τών λαών. 
’Αμελείται τοΰ σύμπαντος και έπασχολεΐται 
μόνον περί τής γής.

Οί κληθέντες μετά τόν Ίησοΰν Χριστόν 
πατέρες τής ’Εκκλησίας, βίτως. όριστικώς ικα- 
θορίσωσι τά πρεσβευόμενα τότε θρησκευτικά 
δόγματα,έσεβάσθησαν μετ ’ άκεραιότητος τάς 
έπικρατούσας περί τοΰ κόσμου δοξασίας και 
πεποιθήσεις. Ό άληθής μηχανισμός αύτοΰ 
ήγνοεΐτο τότε, μόνον δέ τοΰ Πτολεμαίου τό 
άστρονομικδν σύστημα ύπήρχενοΐδέ "Αγιοι 
Αύγουστϊνος καί Ιερώνυμος δέν ήδύναντο 
νά λάβωσιν ιδέαν τής άπειρίας τοΰ σύμπαν
τος, καθ’δ ξένοι τής άστρονομίας καί ένεκα 
τής σφαλερός έξηγήσεως τών ύπό τού Πτο
λεμαίου φανταοθέντων κόσμων, άσχοληθέέν- 
τες άλλως τε άποκλειστικώς είς τήν έκπτό- 
νησιν τών δευτερε,υόντων μέρΰν τού βιβλι
κού δόγματος. Καί συνεπώς ούτω μετά φ,οοο 
έτη,οί καθοδηγοϋντες τόν χριστιανισμόν εί
ναι υπόχρεοι νά διδάσκωσι, παρά τάς πεποι
θήσεις των, τάς αύτάς περί τού θανάτου θεω-
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μίας τοΰ ανθρώπου, άσ α! άμσθεϊς τότε δο- 
ςασίαι έπρέσόευον,έν εποχή παγκοσμίου άμα- 
θείας καί κοινωνικής βαροαρότητος.

Καί εΤπον: "Οταν έλθη τό πλήρωμα τοϋ 
χρόνου,δηλαδή τό τέλος τοϋ κόσμου,ή σάλπιγί 
θά ήχήση, οί τάφοι θ ’ άνεωγώσιν, οί άνθρωποι 
θ’ άναλαδωσι τά σώματα αύτών καί ό Θεός 
θά χωρίση τούς δικαίους άπό τούς άδικους 
είς αιώνιον Παράδεισον καί διαρκή κόλασιν 
βασάνων καί μαρτυρίων.

Ή είκών αύτη άναπαριστα τήν εικόνα τής 
ελληνικής καί ρωμαϊκής μυθολογίας έπι τής 
αύτής βάσεως. Άπασαι δέ αί θρησκεϊαι, τά 
αύτά πρεσάεύουσι, μηδόλως λαμδάνουσαι ύπ’ 
όψει τάς συγχρόνους φυσικός και επιστημο
νικός ανακαλύψεις καί γνώσεις, αιτινες κατά 
τούς καιρούς εκείνους δεν ήσαν προσιτοί τοΐς 
άνθρώποις καί. ένα μόνον σκοπόν έχουσι τήν 
καθόδηγίαν τοϋ άνθρώπου έν τή όδώ τοϋ κα
θήκοντος, τής άρετήςκαί τής έλπίδος, προς 
καλείτερον μέλλον.

. Ό υλισμός, λοιπόν καί ό χριστιανισμός 
πολύ περιορίίουσι τό μέλλον τοΰ κόσμου καί 
τοίΰ ανθρώπου· ή δέ πλειονότης τών υπάρ
ξεων δίδωσι.ν εύρυτέραν καί φυσικωτέραν έξή- 
γησιν· άλλά.καί αύτη, καθ’ ήμάς, δέν δύνα
ται νά διασαφήνισή τό ζήτημα, διότι πάνυ 
άπέχομεν.τής αληθούς άντιλήψεως τοϋ σκο
πού τής δημιουργίας τοϋ σύμπαντος.

■Κατά τήν θεωρίαν ταύτην, ή ζωή τού αν
θρώπου έπί τής γής είναι συνέπεια άλλης 
προγενεστέρας: καί βαθμηδόν ούτος τελειο- 
ποιούμενος είτε έν τή’παρούση σφαίρα^ είτε 
έν άλλη, έξικνεϊται είς τόν ύπατον βαθμόν 
τοίΰ καλού καί αγαθού. Οί κακοί καί έγκλη- 
ματίαι, οί ποταποί καί χαμερπεΤς άνανεοϋσι 
καί πάλιν τόν ένταύθα βίον των; αύτη δέ 
είναι ή τιμωρία,, ήν έπιέάλλει αυτοϊς ή φύ- 
σις των πρός έέύψωσιν αύτών.. Οί δέ καλοί 
καί ενάρετοι μεταόαίνουσιν αμέσως ε.ίς κα
λυτέρους καί άνωτέρους κόσμους, ων γέμει 
τό συμπαν. Αί- κτηθεισαι γνώσεις ένταύθα ή 
είς άλλον κόσμον.χρησιμεύουσιν αύτώ έν τή 
επομένη ζωή. Ώς σέ εΤπεν ό Κάρολος Μπο- 
νέτ, «αί αποκτώμενοι ένταύθα γνώσεις προσ- 
διορίζουσι τό σημεΤον τής αφετηρίας τής 
έπιομένης ζωής καί τήν θέσιν, ήν θά κατα- 
λάιάωμεν»*. Διά τούτος πάς γεννώμενος άν
θρωπος είναι προγενεστέρως προσδιορισμένος 
διά τόέπάγγελμα, δπερ θά καθέξη. «Ό σο
φός καί ό αμαθής δέν είναι δυνατόν, έπιλέ— 
γει, νά έχωσι τήν αύτήν τύχην καί πορείαν 
έν τή μελλούση ζωή των καί σταδιοδρομία, 
άλλά θα ύφίσταται μεταξύ αύτών ή ηθική καί 
διανοητική διαφορά, ή άπορρέουσα έκ τής

Φιλοσοφική Παλιγγενεσία. 

άνισότητος τών κτηθεισών κατά τόν προγε
νέστερον βίον γνώσεών των. Είναι δυνατόν, 
άνθρωπός τις φυσικώς όρμώμενος πρός μελε
τάς καί άναδιφήσεις καί κτησάμενος άληθεΤς 
καί πραγματικός γνώσεις καθ ’ δλον του τόν 
βίον ενταύθα, άνυψώσας δέ την πνευματικήν 
του δύναμιν είς περιωπήν, ν άπολέση άπαν
τα ταΰτα μετά τόν θάνατον ή νά έέακολου- 
θήση τήν αύτήν τού αμαθούς ή άπαιδευτου 
τύχην ; Ή φύσις ούδέν άπόλλυσι. Οίαδήποτε 
δέ δημιουργηθεΐσα δύναμις, άναζή καί ανα
φαίνεται. Αί φυσικοί τούλάχιστον δυνάμεις 
μας διδάσκουσι καθ’έκάστην τούτο, άπασαι 
δέ αΐ θρησκεϊαι πρεσδεύουσιν, o,Tt άπαιτεϊ 
ή τεήθική καί ή δικαιοσύνη.»

Ό δημιουργός τού παντός δ,τι έπλασε τό 
έπλασε σκοπίμως καί διαρκώς, ούδένα δέ λό
γον είχε νά μετανοή διά τά πλάσματά του. 
Τελειοποιεί διά τής φύσεως, άλλά δέν κατα
στρέφει. ’Αναγέννησις δέ είναι ή πρόοδος 
αύτών καί φυσικώς διά τής άναγεννήσεως 
βαίνομεν είς τήν τελειοποίησιν, είς τό άνώ- 
τατον δριον τοΰ σκοπού, ένθα τείνουσι διά 
τού θανάτου, άπασαι αί θρησκεϊαι. Ή χρι
στιανική θρησκεία πλησιάζει είς τόν όρισμόν , 
τού άνθρώπου, ή δέ πλειονότης τής ζωής ; 
έπεέηγεϊ αύτόν. Εχομεν άδελφούς, υιούς, ί 
φίλους. Ουτοι μετά θάνατον άπόλλυνται διά - 
τής καταδίκης; Καί © δίκαιος είναι δυνατόν Ί 
νά. ευτυχή, γνωριζων, ότι ό υ.ίός, του βασα- ..-j 
νίζεται είς τό αιώνιον πΰμ; Διά τής πλειο- λΙ 
νότητος τής' ζωής όμως ο άνθρωπος βελτι- ’ 
οϋται, φωτίζεται καί βαθμηδόν τελειοποιεί- 1 

. ται, εξαγνίζεται και έξικνεϊται είς τό σημεϊον J 
τής εύτυχίας τού δικαίου, τού έναρέτου,καί 1 
τοΰ πεφωτισμένου, ένθα άναμένεται. παρά· | 
τού αδελφού αύτόύ, φίλου καί πατρός. ’Εν- j 
ταΰθα έγκειται τό απόλυτον καλόν. Ή δέ j 
γενική ένωσις καί.συγκέντρωσις τών οντών έν :| 
τώ μακαρίω τόπω, παραδείσ ω κληθέντι 1 
ανέκαθεν, έσεται τό συμπλήρωμα, δπερ εφαν- J 
τάσθησαν άπό τής'αρχής τού κόσμου οί φι- 1 
λόσοφοι καί έπεκύρωσαν απαντα τά δόγματα ] 
καί αί θρησκεϊαι. · 1

Ή,θεωρία αύτη φαίνεται άληθεστάτη, διότι | 
είναι ή μονή παρηγοριά τών δυστυχών καί | 
τό έξοχον βάλοαμον τών δεινοπασχόντων. 1 
Διά ταύτης γνωριζομεν, ότι τά πεφιλημένα 1 
άντα, άτινα άπωλέσαμεν ένταύθα διά τού 1 
θανάτου, δέν έξηφανίσθησαν άψ’ ήμών παν- · 
τελώς, άλλ ’ ότι θά τά έπανίδωμεν προσεχώς 
καί θά συζήσωμεν μετ’ αύτών είς εύτυχε- 
στέρους κόσμους. Ότι δέ ύπέστημεν ένταύθα, 
θλίψεις, στερήσεις καί απώλειας, θά τά άνα- 
κτήσωμεν άντιρρόπως εκεί. Ή πλάστιγξ τής 
θείας δικαιοσύνης δέν λιποόαρεΐ I

φ. Π·

Τφ μέν Άλεατρών ΰπ.ρΟεν
Δαΐτ* πορσύνοντες άστο'ι
Καί νεόδματ» στε^ανώ-
* Ρ-«τ» βωμών, αυξοριν
Εμπορα χαλκοαραν οκτώ ίανόντων 

Τους Μεγάρα τέκεν Οί Κριωντΐ; νίούς, 
Τοίσιν ένδνσμαίσιν αύγϊν 
Φλόξ άνατεΧλομένα συνεχές 
Παννυχίζίΐ, αίβέρα κνι- 
. σαντι λακτίζοισα καπνω- 
Κάι δεύτερόν άμαρ έτεί- 

ων τέρμ* αίίΛων
Γίνεται, ισχύος έργου.

λεως χθαμαλών συνεχομένων τριών κωνοειδών 
λόφων αίώρησις τοΰ καπνού, περί ού ό ποιητής 
λίγων Λαχτίζοισα καπχω, εννοεί τον περιελισ- 
σόμενον είς τον αιθέρα καπνόν, δστις άνυψούμε- 
νος έκ τοΰ υποκείμενου ’Ηρακλείου, έφαίνετο 
ουτικώς τής παρά τήν Δίρκην οικίας τοΰ Πιν- ■ 
οάρου, τοΰθ’ δπερ καί σήμερον φαίνεται έκ τής 
ανωμάλου τοπογραφίας. Τό δέ 'Ηράκλειον έ- 
xtcro κατά Παυσανίαν παρά τάς Ήλεκτρίδας 
πύλας, μεσημ,βρινώς νΰν τής πολιω; άπό τής 
Πηγής, Άρηινης κρήνης, μέχρι τοΰ ίπ’όνόματι 
τοΰ Αγίου Νικολάου τιμωμένου -ναοδ, ού άνα- 
τολικώτερον, ύπό δασίσκιον καρυάν, άνεκαλύφθη- 
σαν αρχαία τείχη, άφ’ ών έξήχβησαν λέσχέτως 
αναθηματική στήλη φέρουσα 19 στίχους, έξύών 
απΟσπώμιν

Ί

ΑΙ ΘΗΒΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟΥ* ΠΕΡΙΒΟΛΟΥ* ΤΩΝ (ώς ειχον τύ πάλαι)

"ΤΛερίε^δε, κατά Πίνδαρον, τών Ήλεκτρίδων ΑΥΣΒΚΙΟΣ
πυλών, κειμένων κατά Παυσανίαν έπί τής πρός ΜΗΔΙΚΟΣ
τήν Πλάταιαν όδοΰ, άπεδίδοντο αί θυσίαι εΐς τι- ΟΛΙΚΟΣ ΠΡΩΤΙΣΤΟΣ
μην τοΰ Καλλινίκου ήρώος καί ή ρΜζ άνήρχετο ΝΙΚΗ ΔΙΠΛΗ
έκ δυόμενου ήλίου, εξ ού έμφαίνεται ή ύπεράνω πρός δέ βάθρον λίθου φαιού, πολλαχώς άποκε- 
τών πυλών καί τών μεσημβρινώς νΰν τής πό- κρουσμένον, έφ’ού ιστατο λέων, ού σώζονται οί
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γαμψοί όνυχες καί κύκλφ ύπδ γεισον παρουσιά
ζει δλον κόσμον έκτύπως γεγλυμμένον. Άμφό- 
τερα τά άνακαλυφθέντα λείψανα μετά τών εκ 
τοΰ μνησθέντος παρακειμένου ναοΰ έξαχθέντων 
κιονοκράνων Δωρικοΰ ρυθμού καί τών ένεπιγρά-

- φων ανθεμίων, ών τά μέν μετεφέρθησαν έν τφ 
Άρχαιολογικφ τής πόλεως Μουσείφ, τά δέ εύ- 
ρίσκονται τετοιχισμένα έν τή έξωτερική προσά
ψει τοΰ ναοΰ καί τή τοΰ νάρθηκος, τεκμηριοΰσι 
τήν άφχαίαν άίγλην τοΰ Ηρακλείου, έφ’ ού έ· 
τίλουν οί θηβαΐοε ένιαύσιον αγώνα, ένφ κατά 
τδν Σχολιαστήν τοΰ Πινδάρου έπηνεΐτο ή ισχύς 
καί έστέφέτο δ αθλητής μύρτφ.

Όμολοΐ&βς, κληθεΐσαι κατά Παυσανίαν 
(Βοιωτ. κ. 8.) άπό τής Όμόλης, δι’ αιτίαν 
τοιαύτην: νικηθέντες οί Θηβαίοι είς μάχην ύπδ 
τών Άργείων, οί πλείουςμετά τοΰ Λαοδάμαντος 
άπήλθον και μοΐρά τις τούτων μή θελήσασα ν’ 
άπέλθη είς Ίλλυρίους, έτράπη προς τούς θεσσα- 
λούς καί είχε τδ -ύπδ ύίάτων επιρρεόμενον καί έρευνήσωμεν έταστικώτιρον καί νά έπισκοπήσω- 

μετ’ ου πολύ δέ ούτοι άνακληθέντες ύπδ τού 
θερσάνδρου, τάς πύλας δι’ών εΐσήλθον εις τήν

- πόλιν , έπιστρέψαντες άπό τής Όμόλης, έκάλεσαν 
Όμολοίοας. Ό Αισχύλος καί ό Ευρυπίδης άπο- 
σιωπώσι τδ δνομα τής ώς έβδομης παρ’ αύτοΐς ά- 
ριθμουμένης ταύτης πύλης. Περί τής θέσεως 
τών Όμολοίοων πυλών, ούδέν μέν θετικόν γνω- 
ρίζομεν, δυνάμεθα δμως μετά πιθανότητος νά 
όρίσωμεν αύτάς ύπεράνω τής Άρητιάδος κρήνης, 
τανΰν Πηγής καί ακριβώς έπί τοΰ λόφου τοΰ

λ ύπερκειμένου τοΰ έλαιώνος, έφ’ ού άνεκαλύφθη- 
σαν '-πά μϋκρά πώρινα τείχη καί ύφ ’. & άρχαΐον 
έπίμη)κες φρέαρ.

**ΊΐΓΐ|τ*<ίταε, άπδ τοΰ παρακειμένου ναοΰ τοΰ 
Ύψίττου Δεός, νΰν δ’ έπ’δνόματι τής 'Αγίας 
Φωτεινής τιμωμένου, ύπέρ δν ένοΰται ή έξ 'Α
γίων Θεοδιόρων καί τής πόλεως άνερχομένη αμα
ξιτή οδός, καταλήγουσα εις τδ χλοερό» καί θελ
κτικόν Μοσχοπότι. ’Επί τοΰ ύπερκειμένου τού
του λόφου άνεκαλΰφθησαν τά τείχη τών πυλών, 
οιακλαδούμενα και δύο ύπ’αυτά κυκλικά φρέ- 

, ατα. Ό Αισχύλος δνομάζει αυτάς Όγκας, ό δέ 
Εύρυπίδης συγχέει ταύτας μετά τών Όμολοίοων, 
άς άπεοσιωπφ (Φοινισ. στ. 1104 κξ.) καί έξ ών 
τεκμοαίρεται, δτι αύται έκειντό πλησίον. Πιθα
νώς δέ αί Ύψισται πύλαι νά έκλήθησαν καί έκ 
τοΰ περοβάλλοντος απέναντι Υπάτου όρους, πρός. 
δ φαίνονται άμιλλώμεναι, οπότε ό ύποκείμενος 
έρειπεώδης ναός τής 'Αγίας Φωτεινής, ήν αφιερω
μένος τή Άθηνφ Όγγφ, άφ’ής ό Αισχύλος 
ονομάζει αύτάς Όγκας (Έπτ. έπ. θηβ. στ. 
375—631), πάντως όμως τήν δεσπόζουσαν ταύ
την θέσίν κατεΐχον, άφ ’ ής τδ τείχος διήκει πρός 
βορραν, μέχρι τών 'Αγίων θεοδώρων, προαστείου 
τής πόλεως. '

Προιτίδες, άπδ Προίτου, επιφανούς έπιχω-

ίύγίώτκτον τών θεσσαλωών ορίων, τήν Όμόλην· μεν τά έργα καί τήν διαμόρφωσή των αρχαίων
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ρίου άνδρός, κείμεναι κατά Παυσανίαν πρός άνα- 
τολάς τής πόλεως, παρά τήν προς Χαλκίδα οδον 
(Βοιωτ. 18). Οί αρχαιολόγο·, έξήνεγκον διαφό
ρους γνώμας περί τής δέσεως τών πυλών τού
των, ών ή έξ άνασκαφών ανακάλυψες ολοκλήρου 
τής ανατολικής πλευράς τοΰ μακροϋ τείχους προ
φανώς άντικρούει τάς έσφαλμένας γνώμας τοΰ 
τε Φαβρικίου καί τοΰ Βιλαμόδιτς περί τοΰ περι
βόλου τών τειχών, ώς καί τοΰ Ούλερίχου, περί 
ορίων τής πόλεως καί συμβιβάζει τήν ύπδ Ήρα- 
κλείοου ίστορουμένην ικανήν εκτασιν καί περιο
χήν, πρός ήν συμφωνεί καί ΰ Δικαίαρχος, καλών 
τήν πόλιν Μεγάλας Θήβας και καθ ’ δν αύτη ε- 
κειτο κατά τδ μέσον τής Βοιωτίας καί είχε περί
μετρον έβδομήκοντα σταδίων, (Βίος Έλλ. στ. 
93. 95).

J Προσδιορίσαντες τάς επτά πύλας τοΰ μακροΰ 
τών Θηβών τείχους, έγνωρίσαμεν τήν χώραν έν 
σκιαγραφώ, μή δυνάμενοι εν ένί «Περιοδικφ» νά

εκείνων άνδρων, ών ό χαρακτήρ, "να καταδειχθή 
κάί ή άνάπτυξις ή κατέχουσα άναΧόγως τού βα
θμοί αύτής τάς αισθήσεις καί έρμηνεύουσα παν 
δ,τι εσωτερικός ερεθίζει τον άνθρωπον, δέον όοη-' 
γούμενοι ύπο τοΰ μίτου τής ιστορίας καί τής 
συγκριτικής μελέτης, νά γνωρίσωμεν ΰφ’οποίας 
ηθικής άναπλάσεως καί μορφώσεως εΰρίσκετο ή 
πόλις τών ημιθέων, πρδ καί μετά τόν θάνατον 
τών διδύμων βασιλέων 4.

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Α.-ΒλΓΙΑΝΝΗΣΗΦΜΒΤΟΪβΜΕΙΟΪ ΑΓΑΛΜΑΤΟΣ
ΚΑΙ Η ΠΕΡΙ ΑΥΤΟΥ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ

. f §μίαν ένδοξον ήτο έν τή άρχαιότητι 
τό άγαλμα τοΰτο καί θαυμάσια Ιστορή
ματα διηγούνται περί αύτοΰ- Παρά τη 
είσόδω, τοΰ ύπό τοΰ Άμενόψιδος. έν τή 
πεδιάδι τών Θηβών, άνίδρυθέντος ανα
κτόρου, ϊσταντο δύο κολοσσοί, δμοιοι 
άλλήλοις καίτόν θεμελιωτήν αύτών αμεί- 
κονίζοντες- Οί Έλληνες όμως έπιθυμούν- 
τες «Απανταχού τήν ΰπαρξιν τής ιστορίας 
των, έλεγον, δτι ό είς έξ αύτών παρίστα 
τόν ύπό τού 'Ομήρου άναφερόμενον υίόν 
τής Ήούς, ήρωα Μέμνωνα, τόν έκ τών 
άπωτάτων τής ανατολής μερών πρός 
βοήθειαν τών Τρώων μέταβάντα- έπειδή

1. ΜεΟ’ους Εΰρύμαχος δ αρχών τών Φλεγυών ύπο- 

δέ άνά πάσαν πρωίαν, άκούετο έκ τού 
αγάλματος ήχος τις, σύμφωνος τώ τής 
λύρας ή κιθάρας, έλεγον, δτι άναμφιβό- 
λως ήτο ό υίός τής Ήούς, δστις έχαι- 
ρέτα τήν μητέρα τον, καί πανταχόθεν 
προσέτρεχον, δπως γίνωσι μάρτυρες τοΰ 
θαύματος. Ζωηρότατη δέ, ώς φαίνεται, 
ήτο ή σιιγκίνησις τών εύσεβών άκουόντων 
τούς αρμονικούς έκείνους ήχους δι ’ δπερ 
τινές προσηύχοντο, άλλοι προσέφερον 
θυσίας, πάντες δέ έγραφον έπί τού βά
θρου Λ τών κνημών τού κολοσσού έπι- 
γραφήν ελληνικήν ή λατινικήν, είς πε
ζόν ή έμμετρον λόγον, πρός έπικύρωσιν 
τής αλήθειας τού θαύματος. Αί έπιγρα- 
φαί αίται ύφίστανται άχρι σήμερον καί 
είσί λίαν περίεργοι, πρός σπουδήν. Τι-' 
νές είσί γεγραμμέναι ύπ’ ευλαβών άση
μων, ώς ύπό τίνος κλητήρος ήάπελευ- 
θέρου τινός ή αξιωματικού- υπάρχει μά
λιστα καί τις απλού στρατιώτου, γαλα
τικής καταγωγής, δστις φαίνεται, δτι τό
σην μεγάλην εύχαρίστησιν έλαβεν έκ τής 
φωνής τού Μέμνωνός, ώστε τρις καί δεκά
κις έπανήλθεν, δπως τήν άκουσ^· συνήθως 
δμως οί έπισκεπτόμενοι τόν Μέμνωνα εί- 
<ήν άνωτέρων τάξεων. Οί έπαρχοι τής 
Αίγύπτου έπεσκέπτοντο, πρό πάντων δέ 
μετά τών συζύγων καί τέκνων των τό ά
γαλμα και μετά μεγίστης φροντίδας έπέ-. 
γραφον μετά τού όνόματός των καί τήν 
ήμέραν, καθ’ ήν π.αρεστάθησαν είς τό 
θαύμα- είς δέ έξ αύτών, μή στερούμενος 
ματαιότατος, έκφράζεται, ώς έξής : « Έπί 
τής δέκατης τρίτης ύπατείας τού αύτοκρά- 
τορος’Δομητιανοΰ, Τ. Πετρώνιος Σεκούν- 
δος, έπαρχος Αίγύπτου, Ακούσε τόν Μέ
μνωνα καί τόν έτίμησε διά στίχων έλλη- 
νικών τής συνθέσεοίς του, τούς όποιους 
έπέγραψεν ». Έπονται δέ δύο στίχοι, ούς ό 
κ. Letron* ευρίσκει όλίγον βεβιασμένους, 
τάσσιι τάς Θήβας, ώς ό Φερεκύδης ίστοριΓ «τούτων 
μέν ouv ζώντων, οΰ5έ“ ο< Φλ«γύα« τούς Θηβαίους ήόύ- 
ναντο διαθήναι [κακόν] ©ανόντων δέ αύτών, έπίλόόν- 
τις σύν Ευρυμάχφ τώ βασλίΓ τάς Θήβας ίίλονο. Ό 
Εύστάόιος αναφίριι,δτι μετά τήν τ«λ«υτήν τών βασι
λέων δ Εΰρύμαχος ηρήμωσε τάς Θήβας, άλλά ούοείς 
έτερος τών αξιόπιστων συγγραφέων μαρτυρεί τήν έρή- 
μωσιν τής χώρας, τουναντίον δε ό μέν Φερεκύδης έπι 
βέβαιοι έν τή δεκάτη, ότι μετά τόν βάνατον τών βασι
λέων δ Εΰρύμαχος ήρήαοσε τάς Θήβας, δ δέ Σχολιαστής 
τής ’Ομήρου ΌδυσσείαςίΛ, 263) λέγει «Amphion el 
Zethus Thebas muris cinxerunt διά τούς Φλεγύας. 
μετά δέ τήν τελεστήν αύτών Εΰρύμαχος ήρμοσε τάς 
Θήβας». ’Αλλ’ ή φυλή αυτή, ή πλεΓστα τολμήσασα 
αδικήματα, ώ; μυβιστορειται, κατά προαίρεσίν τοΰ Διός 
άεφβάρη υπό τού ’Απόλλωνος, διά καταστρεπτικών 
σεισμών

Συγγραφεύς σπουδαιότατης πραγματείας περί του 
«Φωνήεντος Μεμνωνείου αγάλματος».

Η ΦΥΣΙΣ 45

δπως δήποτε όμως ανεκτούς, ώς στίχους 
έπάρχου. Οί Λγεμόνες ώσαύτως, όσάκις 
διέτρεχον τήν Αίγυπτον, δέν ώκνουν νά 
έπισκεφθώσι τόν Μέμνωνα.

Ό αύτοκράτωρ Άδριανός, ό άπονος 
ουτος ταξειδιώτης, δστις πάντα τά περι- 
εργότερα μέρη τής Αύτοκρατορίας του 
έπεσκέφθη, μετέόη δπως άκούσι^ καί τόν 
υίόν τής Ήούς κατά τόν μήνα Νοέμβριον, 
τού έτους ι3ο μ. X. Επειδή δέ ήτο καί 
ποιητής, ήγάπανάπεριστοιχήταιύπό τών 
εύφυεστέρων τής έποχήςτου, έξ ών τι- 
νες συνΰίοευον αύτόν καί κατά τό είς Αί
γυπτον ταξείδιον, οΰτινος μάλιστα μετεί
χε καί γυνή τις συγγραφεύς, Α ’Ιουλία 
Μπαλπίρα, ήτις είς τρεις περιόδους δα
κτυλικών στίχων έγκατέλειπεν ήμΐν τήν 
μνήμην τών έντυπώσεων της? Αύτη διη
γείται, δτι πρό τοΰ Άδριανού ό κολοσ
σός ύπερέόη έαυτόν, τρις κατά σειράν 
μελωδήσας καί δτι τρις άνταπέδωκέν 
αύτώ ό αύτοκράτωρ τήν φιλοφρόνησιν, 
διότι ή περιποίησις έκείνη τού Μέμνωνός 
λίαν έκολάκευσε τόν αύτοκράτορα καί 
τούς παοισταμένους ένέπλησε χαράς. 
— Είναι βέβαια άπόδειξις, έλεγεν ένθου- 
σιώσα Λ Μπαλμπίρα, δτι ό Καϊσαρ άγα- 
πάται ύπό τών θεών!»

Έπαναβλέπων τις δλας ταύτας τάς 
μαρτυρίας^δέν. κωλύεται  ̂νάπαρατηρήση,· 
ότι ούδέν άλλο θαύμα τής άρχαιότητος 
έμαρτυρήθη τόσον καλώς, δσον τό τοΰ 
Μέμνωνός. Έηί δύο αίώνας καί τι πλέον 
πάσής τάξεως έπισκέπται ήκουσαν τής 
φωνής αύτοΰ καί μαρτυρούσι περί αύ
τής· έξ αύτών. δέ εΰρίσκονται πολλόί 
ανεπτυγμένοι καί εύφυεΐς, ούς εύκόλως 
δέν ήδύναντο ν’ άπατήσωϋιν, οϊον οί κυ- 
βερνήται έπαρχιών, διοικηταί λεγεώνων, 
Λγεμόνες καί ήγεμονίδες, οΐτινες βεβαίως 
δέν θά Λνείχοντο νά γίνωσι θύματα άπά- 
της- Τό θαύμα λοιπόν είναι δλως βέβαιον 
καί δέν είναι ούδόλως πιστευτόν, δτι 
παρήγετο ύπό τίνος άγυρτικής έφευρέ- 
σεως τών ίερέων, διότι έκτός τοΰ δτι 
σπάνιον είναι νά διαρκέση άγυρτεία τοι- 
αύτη είς χρονικόν δύο αίώνων διάστημα, 
έκ τών έπιγραφών μανθάνομεν, δτι τό 
θαύμα τούτο δέν έγίνετο πάντοτε καί δτι 
πολλάκις οί συνελθόντες, ΐνα μαρτυρή- 
σωσι τούτου, Λπατήθησαν.

Σύζυγος έπάρχου τής Αίγύπτου, μάς 
λέγει, έν έπνγραψή της, δτι.δίςάνευ έπιτυ- 
χίας παρευρέθη- ’Ανωτέρω είδομέν όποίων 
περιποιήσεων έτυχεν ό Άδριανός ύπό τού 
Κολοσσού· ή σύζυγος δμως αύτοΰ δέν 
ύπήρξε τόσον εύτυχής κατά τάς δύο
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πρώτος έπιύκέψενς, διότι ό Μέρνων έηεχ- 
νεν άφωνος πρό αΰτής, πρός μεγάλην 
δυσαρέσκειαν τής αύτοκρατείρας, ήτις 
παρ ’ όλίγον έξωργίζετο κατά θεού τόσον 
άπολιτεύτου. «Τά σεβάσμια χαρακτηρχ- 
στικάτής Λγεμονίδος, λέγει ποιητής τής 
αύλΰς, έξήστραπτον ύπό τής όργής . 
Ευτυχώς όμως, ό υίδς τής Ήονς δέν 
έπ£μενεν είς τήν βάρβαρον σιωπήν τον 
καϊ άπέδειξεν, δχς φωνήσας κατά τήν 
τρίπην ήμέραν, «δτιήρέσκετο είς τήν συν
αναστροφήν τών θεών ». Έκ τούτων βεβαι- 
οΰταχ, δτι έάν τδ θαύμα ήτον αποτέλεσμα 
εύσεβοΰς τίνος άπάτης, ό θεός δέν θά 
είχε τάς ιδιοτροπίας του καί δήθά έπρο· 
φνλάσσετο, σιωπών έπί παρουσία τόσον 
ύφηλής περιωπής προσώπων, ένώ τρίς-) 
καί δεκάκις ειχεν άκουσθή ύπό στρατιώ
του· Έδέησεν δθεν νά ζητήσωσιν άλλα- 
χάσε τήν αίτίαν τοΰ θαύματος, περί τού 
όποίον δικαίως δέν δύνανται νά κατηγο- 
ρηθώσιν οί Ιερείς, καί μολονότι πρό ι6οο 
έτων διεκόπη, Λδυνήθησαν ν’ ανακαλύ- 
φωσι τό αληθές αίτιον καί τδ τοιούτον 
ίδίως οφείλεται είς τόν κ. Letron, οστις 
πρώτος άπέδειξεν έναντίον τής γενικής 
πεποιθήσεως α’) δτι τό θαύμα ήρξατο κατά 
τήν βασιλείαν Αύγούστου, 6‘) δτι δέν γί
νεται λόγος πλέον περί αύτού μετά τήν 
τού Σεπτιμίου Σεβήρου, καί γ’) δτι, δτε 
παρετήρησαν τούτο, ό κολοσσός είχε συν
τριβή.’Αγνωστον συμβάν, πιθανώς δ σει- 
σμ<δς, έρρ'-φε κατά γής τήν κεφαλήν καί 
μέρος τού κορμού καί τότε παρετήρησαν, 
δτι. άνά πάσαν πρωίαν έξέφευγεν έκ τών 
έσχισμένων πετρών είδος τι παραπόνου- 
Το περίεργον τούτο φαινόμενου παρετη- 
ρήθη καί άλλαχού. Είς τά λατομεία τού 
γρανίτου, είςδγέηβδτοϋ Καρνάκ, είς τούς 
ναούς τών Φυλών, είςτά Πυρηναία καί 
είς τάς δχθας τοΰ Όρενόκου παρετήρη
σαν, δτι οί γρανητικοί βράχοι παράγουσιν 
ένίοτεήχώδη τινά τριγμόν κατά τήν ανα
τολήν τοΰ ήλιου, ίδίως δτε ή μεταξύ τής 
νυικτός καί τής ήμέρας θερμοκρασία είναι 
άρικούντως διαφέρουσα. Ήέξήγησις αύτη 
καή διά τό τού Μέμνωνος θαύμα, είναι 
πρ-οσφυεστάτη καί πρδς τούτο συντελεί 
με"γάλως ή τε έναρξις αύτού, ώς καί ή 
κα τάπαυσις. Επειδή τό θαύμα Αρχισε 
μετά τήν συντριβήν τού αγάλματος, ήτις 
ητο λίαν άναγκαία πρδς παραγωγήν τοΰ 
θαύματος, καί διότι μετά τήν ύπό τού 
Σεπτιμίου Σεβήρου, λίαν άφυώς διατα- 
χθεΐσαν έπισκευήν αύτοΰ, άγνοοΰντος τήν 
ανάγκην ταύτην, τό θαύμα διεκόπη. Όκ. 
Letron ύποθέτει, δτι οΰτος παρεφέρθη είς
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τούτο έξ ύπερβάλλοντος θρησκευτικού 
ζήλου, διότι οί έπίσκεπτόμενοι εύσεβεΐς 
έσκέπτοντο καί τινες μάλιστα όμολογού- 
σιν ήμϊν τούτο έν ταϊς έπιγραφαϊς, δτι 
αφού ό Μέμνων ούτω κατεσυντριμμένος 
Αδύνατο νά έκβάλη είδος τι γογγυσμού, 
βεβαίως θά ώμίλει κάλλιστα,έάν σννεπλη- 
ρούτο.Τοιαύτη, ώς εικάζεται, θά ήτο καί 
Λ γνώμη τού αύτοκράτορος, δστις ών 
λίαν άφοσιωμένος πρός τούτο καί τή 
είδολολατρεία, ήθέλησε νά συγχύσμ τούς 
απίστους, παρέχων αύτοΐς τό θέαμα θεού 
έκ γρανίτου, όμιλουντος-Τσως δέ έσκέ- 
πτετο, νά άντιτάξη τό περιφανές τούτο 
θαύμα πρός τά τού Ιησού Χριστού,δι’ ά 
ύπερυφανεύοντο οΐ Χριστιανοί καίδι’ ων 
πλείστους προσήλκυον είς τήν διδασκα
λίαν των. ’ένώ λοιπόν Λ σύζυγός του, 
αύτοκράτειρα Ιουλία Δόμνα, έγραφε διά 
τοϋ Φιλοστράτου, τόν βίον 'Απωλλονίου 
τού Τυανού, δν ήθελον ν ’ άντιτάξωσίν 
είς τόν τού Σωτήρος, αύτδς έσκέφθη, δτι 
δέν θά ήτο άσκοπον, πρός άποτελείωσιν 
τών άμφιβαλλόντων,νά πέμπη ν’άκούωσι 
τήν αρμονικήν τον Μέμνωνος φωνήν. 
Έκ τούτου όρμώμενος έδωκε τήν διατα
γήν τής έπισκευής, άλλ’ή έπιτυχίατής 
έπιχειρήσεως ταύτης ύπήρξεν άτνχεστά- 
τη. Αί πέντε δγκώδεις στιβάδες τοΰ πη
λού,άς άνήγειρον έπί τον κατωτέρου μέ
ρους, δπως άναπληρώσωσι τήν κεφαλήν 
καί τοΰ κορμού τά έλλείποντα, έσχημά- 
τισαν στομίδα, σταμάτήσασαν τάς δονή
σεις.

Αί περί έπιστημονικής δμως άληθείας 
περιγραφαί μέχρι τούδε τής έξηγήσεως 
τού φαινομένου, δέν άνταποκρίνονται είς 
τήν άκρίβειαν. Ή έξήγησις καθ’ ήμάς 
είναι άπλουστάτη. Θέσατε απέναντι τού 
ανέμου, ίδίως τού ζεφύρου, σωλήνας, με
ταλλικά η ξύλινα ή καλάμινα μουσικά 
όργανα καί θ’ ακούσατε λεπτούς μουσι
κούς ήχους. Ήδη δέ διευθετήσατε κα
ταλλήλως τούς σωλήνας Λ τάς σχισμά
δας, δι’ ών διέρχεται ό άνεμος καί θ’ α
πολαύσατε φωνητικούς φθόγγους. Τό 
Μεμνώνειον άγαλμα τοιαύτην έπιτηδείαν 
διάταξιν, ώς φαίνεται, είχε παρά τώ στό- 
ματί του, καταλλήλως καί πάνυ εύφνώς 
ύπό είδήμονος τεχνητού διευθετημένην, 
γνωστήν μόνον, λόγω συμφέροντος, τοϊς 
ίερεΰσιν Α άρμοδίοις καί. ούτω παρή- 
γοντο οί έναρθροι φθόγγοι τοΰ αψύχου 
παραστάτου, §ιά τής ήχώδονς διελεύσεως 
τοΰ άνέμου έκ τών σχισμάδων.
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Η ΦΥΣΙΣ

0 P0BINSQH ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ
[ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΔΙΗΓΗΜΑ]

§μερί τά τέλη τοϋ φθινοπώρου τοϋ έτους 1861 

μεγάλη έντασις τοϋ' ψύχους ειχεν έπέλθει κατά 
τ«ς εύρείας πεδιάδας τής Νοτίου Αμερικής, αΐ- 
τινες χατά τήν εποχήν «κείνην ήσανδλως έρημοι, 
ά»ςυ κατοίκων. Μόνον δέ δίς κατ ’ ένιατόν καί β ίς 
ώρισμένον χρόνον αί άπειροι αυται έρημίαι διεσχ(- 
ζοντο υπό ποιμνίων βουβάλων, οΰς κατεδίωκον 
στίφη άγριων, πολύ έπιφοβωτέρων τών θηρίων 
τούτων,τά όποια έτρωγον πρό αύτών άλλά καθ’ 
ήν εποχήν άρχεται ή διήγησις ημών, ή Θήρα αύτη 
ιίχε παύσει.

Δύο άνδρες, ο σοφός Βαλοουΐνος Μολχόζενκαί 
ό συνταξιδιώτης του, περιεπλανώντο μόνοι κατά 
τάς φρικαλέας ταύτας ερήμους. Οί τρεΐς ίπποι 
των καταληφθέντες ύπό τοϋ ψύχους, έξηντλη- 
μένοι ύπό τής κοπώσεως, εΐχον πέσει ό εΐς μετά 

‘τόν άλλονςδιά νά μή έγερθώσι πλέον ό δ® ήμίο- 
νος, οστις έφερε τάς άποσκευάς καί τάς πολυτί
μους συλλογάς τοΰ κ. Βαλοουίνου, καθ’ήν στιγ
μήν ιί περιηγηταί μας διήρχοντο έπί τών νώ
των αμμωδών τινων λόφων, προσβληθείς καίούτος 
κατά μέτωπον ύπό ψυχρού καί παγερού βορρά, 
έκάμφθη αίφνης, έκυλίοθη κατά γής καί έψύγη.

Τί νά άπογοίνη τις έν τφ τόπφ τούτφ, τφ 
μακράν πάσης κατοικίας καί βοήθειας, άνευ ού- 
ο.'μ.άς καταφυγής ; πώς νά μεταφέρη τά πλού
σια δέρματα, σπανιωτάτων ζώων, τά άγνωστα 
φυτά, τά δείγματα τών μετάλλων καί τών λί
θων, τά παντός είδους περίεργα, ών έκαστον εί- 
χεν ιδιαιτέραν ιστορίαν, πάντα δέ ήσαν θησαυ
ροί ανεκτίμητοι, σύναθροισθίντες μέ κίνδυνον τής 
ζωής καί άποτελοϋντες τήν μόνην περιουσίαν τοϋ 
δυστυχούς ίπιστήμονος ;

Άλλ ’ ό κ. Βαλοουΐνος δέν άνησύχει δσον ήθελε 
τιςπιστεύσει· διότι έγνώριζεν, δτι τρις ή τετρά- 

■ κις τοϋ έτους, τάς εύρυχώρους τχύτας πεδιάδας 
διέρχεται ό άπό τοϋ Γαρνέϋ μέχρι τοϋ ποταμού 
Λαπλάτα ταχυδρόμος’ επί τής τακτικής δέ τού
του οιαβάσεως πεποιθότες οί δύο οδοιπόροι, έλυ
σαν τήν μικράν ινδικήν σκηνήν των, ήτις είχε 
προστατεύσει αύτούς έπί τοσαύτας νύκτας· ε'στη- 
ααν αύτήν καί εσώρευσαν. ύπ’ αύτήν πάσας τάς 
συλλογάς των, άποζώντες έκ τοϋ υπολοίπου τών 
ζωοτροφιών των, συνισταμένων έκ παστού βου- 
βαλείου κρέατος, όρυζίου καί άραβοσίτου’ είχον 
δέ καί ταϋτα εις όλίγην μέν ποσότητα, άλλ’ ικα
νήν κατά τήν ιδέαν των, μέχρι τής προσδοκωμέ- 
νης βοήθειας. Άλλα δυστυχώς ή βοήθεια αύτη 
ήργησε πολύ· τό ταχυδρομεΐον δέν εφαίνετο· δέν 
ήτο δέ μόνη ή πεΐνα, ήν οί'οδοιπόροι είχον νά 
φοβώνται, άλλά καί αί σιαγόνες τών λύκων καί 
τά βέλη και οί κρανιοθλάσται τών αγρίων πλήν
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πάντα ταϋτα δέν κατέβαλον τό θάρρος αύτών.
Τέλος ήμέραν τινά μετά σκιρτημάτων χαράς 

οιέκρινεν ό κ. Βαλδουινος μακρόθεν τόν φαιδρόν 
ήχον τών κωδωνίσκών τοΰ ταχυδρομείου’ οί £ξ 
ήμίονοι τοΰ ταχυδρομείου έπλησίαζον καλπάζον- 
τες καί από τοΰδε οί όδοιπόροι έθεώρουν εαυτούς 
σεσωσμένους. —Φευ I όταν ό οδηγός έπλησίασε 
καί έμαθε τήν αμηχανίαν των, διεκήρυξεν, δτι ή 
αμαξά του ήτο πλήρης καί δτι δχί άνευ μικρού 
κινούνου ήθελε συγκατανεύσει νά προσλάβη ενα 
άνθρωπον περιπλέον· δσον δ·ά τούς δύο ητο 
πράγμα άδύνατον· τό δέ νά δεχθή τήν ελαχί- 
στην αποσκευήν, ήθελεν εισθαι επίσημος αφρο
σύνη, τήν οποίαν βεβαίως δέν θά έπραττεν. Ήθελε 
λάβει τόν ένα τών ανθρώπων, ιδού τό παν, άλλ ’ 
ύπέσχετο νά πέμψη βοήθειαν είς τόν έτερον, 
μόλις έφθάνεν είς τόν πρώτον σταθμόν, άπίχοντα 
έκατόν πεντήκοντα χιλιόμετρα. Είς λοιπόν μό
νον έπρεπε νά άναχωρήση! άλλα ποιος έκ τών 
δύο νά μείνη ; έβαλον κλήρους καί ίχασεν ό κ. 
Βαλοουΐνος Μαλχόζεν μέ Εν πήδημα τότε δ συν- 
οοοιπόρος του ώρμησεν είς τήν κενήν θέσιν καί 
οί ές ήμίονοι έτανέλαβον τόν ισχυρόν καλπα
σμόν των.

Ό έναπολειφθείς άκίνητος ήκολούθει διά τών 
οφθαλμών του τούς άναχωρονντας· μετ’ όλίγον 
δέ δέν έβλεπε πλέον $} τήν κατάλευκον χιόνα καί 
τήν συγκεχυμένην ομίχλην καί όμως παρετή^ει 
άκόμη I’ ήκόυ’β 'πρό'^όλλ'οΰ'^τόν’ ήχϊν'^&ό"'’ίί^·· ’ 
δώνων, οστις ειχεν άφαν.σθη εντός τής μεγάλης 
σιγής τών ερήμων καί ήκροάζετο άκόμη 1 ’Εμει- 
νεν έκεΐ μόνος, όρθιος, άπλανής, άναυδος μέχρις 
ού έπεσε κατά γής ένοκλάζων, μέ τήν κεφαλήν 
εντός τών γονάτων του, ούτε κραυγήν ούτε δά- 
κρυον άναπέμπων, καθότι ματαίώς προσεπάθει νά 
συγκεντρώση τάς δυνάμεις του· πασά σκέψις 
έσβύνετο έν αύτφ καί δμως ήτο γενναίος άνθρω
πος και είχε καρδίαν I Έπί τέλους έσκέφθη τόν 
παντεπόπτην οφθαλμόν, τήν Πρόνοιαν, ήτις περι
λαμβάνει τό παν έσκέφθη τόν θεόν, τόν παν- 
ταχού παρόντα καί τό θάρρος, έπανήλθεν είς τήν 
καρδίαν του.

Ούδένα τών έπαπειλούντων αύτόν φρικωδών 
κινδύνων ήγνόει, άλλ * ήγωνίσθη νά έπαρκέση είς 
πάντα· πρώτον έπεθεώρησε τά δπλα του καί εί- 
δεν, δτι ειχεν είσέτι πολεμοφόδια. Συνήθροισε 
καί συνεσώρευσε τήν χιόνα, ήτις έκάλυπτε τήν 
γήν περί τήν σκηνήν του, διά νά *χη αύτήν ώς 
προπύργιου κατά τής πίπτούσης έξ ούρανοϋ· προ
σέτι ό έκ τοϋ χιόνος τοίχος, δν άνύψωσεν, θάπρο- 
εφύλαττεν αύτόν καί άπό τών παγερών άνέ- 
μω ν συνέλεξε δέ είτα 6σα ξύλα ήδυνήθή νά εύργ) ή 
νά κρημνίση καί νά μετακόμιση σύρων αύτά μέ
χρι τοϋ κατωφλιού του, δπόυ έσχημάτισε δι’αύ
τών στοιβάδα. Σωροί σκεπασμάτων έσχημάτιζον 
τήν κλίνην του καί όπή εν τφ έδάφει έχρησίμευεν 
αύτω άντί εστίας καί επειδή ό ταχυδρόμος ύπε-
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σχέθη έπισήμως αύτφ βοήθειαν προ τής λήξιως 
τής δεκαπενθημερίας, διήρεσεν είς οεκατέσσαρα 
μέρη ανάλογα, ών έκαστον ήθελε καταναλώσει 
άνά πάσαν ημέραν, τάς όλίγας ζωοτροφίας, αι- 
τινες τφ έναπέμεινον έπίστευσεν, δτι τοιουτο
τρόπως ήθελε πολεμήσει τήν πείναν του- έπειτα 
άφοΰ άνεσκάλευσε το πυρ καί έβρασε το έν τών 
μεριδίων τοΰ κρέατος και τοΰ όρυζίου, έξαντλη- 
θείΐς έκ τοΰ κόπου καί τής συγκινήσεως, άπεχώ- 
ρησεν είς τήν κλίνην τόυ, διά νά περιμένη εκεί 
τήν έπίλευσιν τής νυκτός . . . τής πρώτης φευ 
νυκτός, ήν έμελλε νά διέλθη μόνος έν τή έρήμφ.

Ή σιγή καί ή έρημία τφ έφάνησαν έν τφ 
άμα ανυπόφοροι, διά νά κρατήση δέ συναναστρο
φήν αυτός διά τοΰ έαυτοΰ του, έδοκίμασε νά όμιλή 
ύψηλοφώνως, άλλ’ ό βαθύς ήχος τής φωνής του 
τφ ένεποίει μάλλον τρόμον. *

Καί ό ήλιος δέν ήργησε νά κρυβή όπισθεν τών 
πυκνών νεφών, αί δέ τελευταΐαι- αύτοΰ ακτίνες 
μόλις έπορφΰρουν τήν λευκήν πεδιάδα, δτε ό πα
γερός άνεμος έφερεν είς τάς άκοάς τοΰ ταλαιπώ- 
ρσω τούτου άνδρός τούς μανιώδεις όρυγμούς τών 
λύκων, οιττνες συνηθροίζοντο κατά ποίμνια εις 
το βάθος τής χαράδραι, δπου προ ολίγων ήμερων 
είχε καταπέσή ό τελευταίος ίππος του. Έκτου 
πτώματος τούτου Χοέν ειχον ύποληφθή ή κατα
φαγωμένα καί στιλπνά τινα οστά, άτινα τά θη
ρία δέν έπαυσαν καθ’ δλην τήν νύκτα λυσσώντα 
καί δρυόμενα προ τών ειδεχθών τούτων λειψάνων. 
Ώς μοναδικήν δέ ένασχόλησιν, καθόσον ήκουε 
τάς φρικώοεις ταύτας κραυγάς, δ δυστυχής Μολ- 
χό’ζεν, οέν είχε άλλην ή νά ζητή ν ’ άπαρριθμή 
καίθ* εαυτόν τους έχθρούς, οδς μετ’ ολίγον ίσως 
θά είχε νά πολεμήση καί έπαναρχίζων τήν πρω
τάκουστου ταύτην άρίθμησιν, ετρεμεν υπό τά 
καλύμματα του. Έπί τέλους ένέδωκεν είς τήν 
κόπωσιν, άπεκοιμήθη καί δτε τήν επαύριον ή 
πεΐνα τον άφύπνισεν, ήν ήδη πλήρης ήμερα.

"Έσυρε μίαν εγκοπήν έπί τής πασσάλου, ήτις 
υποστήριζε τήν σκηνήν του, διά νά χρονολογήση 
την εποχήν του ταύτην. ΤΗτο τότε ή 16 Νοεμ
βρίου· ΰπελόγιζε λοιπόν, οτι τήν ημέραν τών 
Χριστουγεννών, ανευ ούδεμιάς αμφιβολίας, ίσως 
χα:ί ένωρίτερον,. ήθελεν εΐσθαι έν άσφαλείφ με
ταξύ τών φίλων του. Άλλ'δμως ή δευτέρα αύτη 
ήμιέρα τής μοναξίας υπήρξε μακρά καί αγωνιώ
δης;· ήδη αί δυνάμεις έγκατέλειπον αυτόν, δταν 
δέ έσυρε τά ξύλα του έχώλαινε· κομίζων δέ τό 
ύδωρ του έταλαντεύετο, ώς τέλειος μέθυσος.

Έπανεκάθησε λοιπόν έπί τής κλίνης του δλως 
αποθαρρυνθείς· έπλήρωσε τήν καπνοσύριγγά του 
μέ φύλλα ξηρά ιτέας, δίκην καπνού καί τούς 
οφθαλμούς προσηλωμένους έχον έπί τοΰ λέβητος, 
δπου έβραζε δράξ αραβοσίτου, άφηρίθη ούτως έν 
τή θλίψει του. Άλλ ’ αίφνιδίως ή γυμνή πεδιάς, 
ήτις έξετείνιτο ένώπιον τής σκηνής του, έκαλύ · 
φθη ύπ" ανθρωπίνων δντων, καθόσον πολλοί
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τούτων, διώκοντες προ αύτών ποσότητα θηρίων, 
διηυθύνθησαν πρός τό μέρος του. Έστη τότε είς 
προφύλαξιν μέ τά δπλα έτοιμα καί ποδί στα- 
θερφ άνέμενε τούς νεοελθόντας· άλλ’ δτε είδεν I 
αυτούς έκ τοΰ σύνεγγυς, άνεγνώρισεν αύτούς άνή- Ε
χοντας είς τούς Δελλαβάρους, φυλήν φιλικήν, 
ήδη ήμιπολιτισθεΐσαν ύπό τών ιεραποστόλων. Οί ’ 
άγριοι έστησαν είς άπόστασιν βολής πυροβόλου [, 
καί εις τούτων άποχωρισθείς τής όμάδος άπετάθη . 
αγγλιστί είς τόν κύριον Βαλοουινον, δστις πάρε- ί 
κάλεσεν αυτόν αμέσως νά είσελθη είς τήν σκη· ί 
νήν. Άνευ τοΰ ελάχιστου δισταγμού ό άγριο; 
ήλθε νά καθήση φιλικώς, παραπλεύρως τοΰ λευ
κού άνθρώπου καί νά τόν παρακαλέση νά συνεν· 
νοηθή μετ’ αύτών· τφ παρέστησε τήν αύξάνου- 
σαν δριμύτητα τοΰ καιρού, άπηρίθμησε τού; 
κινδύνους, οίτινες τόν ήπείλουν, έπέμεινεν, δτι 
είναι αδύνατον οί λευκοί νά έλθωσιν είς βοήθειαν 
του καί ολόκληρος ή όμάς τόν παρεκάλεσι ν« 
καταλίπη τάς άποσκευάς του καί νά σώση τήν 
ζωήν του, ερχόμενο: μετ’ αυτών.

— Οί λύκοι, ελεγον αύτφ, δέν θά σέ άφή· 
σωσιν ήσυχον, ούτε τήν νύκτα ούτε τήν ήμέραν. 
Δέν θά έχης ποτέ ούτε ειρήνην, ούτε άνακω· 
χήν μετ ’ αύτών αν δέ άνακαλυφθής ύπό τών Παυ- 
νίων, δπερ αναμφίβολον, αί βάρβαροι αύται φυλαι 
τόσον έχθραί τών ωχρών προσώπων, δσφ καί ή- 
μών, δέν θά σέ άφήσωσι νά διαφύγης θά κλα· 
πής ύπ’ αύτών, 6ά φονευθής, θά έκδαρής καί 
ούδέν θά σέ. σώσηάπό τών χειρών αυτών' οί λευ
κοί τής αποστολής δέν θά διακινδυνεύσωσιν ούτε 
τούς ίππους των ούτε τά χρήματα, ούτε τήνζωήν, 
διά νά σώσωσιν άνθρωπον έρημον, δν ήδη πιστεΰ- 
ουσιν άπολλωλότα. 'Γπάγωμεν δθεν,ϋπάγωμεν... 
έλθέ μεθ ’ ημών καί άς μή βραδύνωμεν !

Πρός δυστυχίαν του ό κ. Βαλδουίνος είχε δώ·’ 
σει πίστιν είς τήν ύπόσχεσιν τοΰ ταχυδρόμου εις 
τήν φιλίαν τοΰ συνοδοιπόρου του καί είς τήν γεν- 
ναιοφροσύνην τών συμπατριωτών του· . Αλλως τι . 
ή εύθύτης του δέν τφ έπέτρεπε ν’.άρνηθή τήν : 
κατοχήν εμπορευμάτων μεγάλης αξίας, ών μέρος < 
άνήκεν είς άλλον. Πεποιθώς, δτι ήτο αδύνατον Γ 
νά λησμονηθή ύπό. τών έαυτοΰ, βασιζόμενος είς [ 
τά μέσα τής μετακομίσεως, τά παρ’ αύτοΰ προ-ί 
ητοιμασθέντα, ώς ;|ψαγτάζετο, άπεκρίνατο, δτι ί 
είνε βέβαιος, δτι οί ψίλοι του θά σώσωσιν αυτί» ί 
καί τά πράγματά του · καί ήρνήθη όριστικώς τήν 
φιλάνθρωπον προσφοράν τών Δελλαβάρων.

Τότε έγερθείς βραδέως εις τών Ίνοών, έπρό-1 
βάλε τό ύπερήφανόν του ανάστημα καί είπε: I 

— Διά σέ, ό λόγος ώχροϋ προσώπου, ισχύει . 
περισσότερον παρ’ δσον ή καλή θέλησις, ή πρό
θυμος χειρ καί ή πιστή καρδία ενός ερυθρού· α
φού δ’ έκαμες τήν έκλογήν σου, εύχομαι νά μή 
μετανοήσης.

{επεται συνέχεια)

ΤΟ ΑΓΓΕΛΟΥΔΙ
Στη γεννηβι της ΈΛ-Ιης μου

,Αμύριστο κι’ άνέγγιχτο καί δροσοσταλαγμένο 
εκε~ ’ψηλά στο ξέφωτο ρόδο πανώρηο ανθίζει' 
κι’ ώς από κήπο αστέρινο νάνε στη γη πεσμένο 
καποια μαγεία απόκοσμη τριγύρω του σκορπίζει.

Κ’ ένας μικρός κορυδαλός, ποΰ τό κελάιδημά του 
αντιλαλάει αγνώριστο σε κόσμο πουχει πλάσει, 
είδε τό^ ρόδο από ’ψηλά, μέσ ’ στ ’ άναφτέριασμά του 
και στα κλαδιά του επέταξε γοργά να ξαποστάση.

Σκορπάει τό ρόδο πλειότερη τή μαγική του αχνάδα 
και σμίγουν μΰρα πάναγνα μ’ έν’ άδολο τραγούδι, 
καί να, λευκό κι’ανάλαφρο καί μέ χιονάτη άγνάδα 
ένα μικρό ξεπρόβαλλε κι’ ονειρευτό αγγελούδι,..

ΑΗΜ· ΚΡ.

ΑΜΑ ΣΕ ΚΡΙΝΗ Ο ΘΕΟΣ

ί ια,Γ Ι’Χξ*- <?ρχο σταυρό, είς τή σου
ποτι να μη μ&δ δικτης ζνα γ-Ιυκδ φιΜ σου 
ό/ni σε Xfiry ό^θιίς, μιά κάρι 0ά fqreftira: 

"Αα σ’ εριχτε σέ κόΛασι νασαι χωρίς μιΜά' 
και οποίαν εγώ ηθι.Ια, τά σονποονα φιΛιά 
και ,παΛι τ’ αχςι,Ιάκια αον εγώ ra -τά οφαΛοΰσα u 
tetoia ταιριάζοι^ κόΛααι ς' ουαις φιΑΙ το 6ive 
και κάνουν νάζια ό.Ιημςρης καιπάΛι Ser τό Λζνι.

'Επιόκοπείφ Σύρου 1899
Μίλτων Βιτάλης

ΕΞΟΡΚΙΣΜΟΣ

Σ’έξορκίζω ΰτην αιθρία 
’Ωμορφτά σου τή γραμμένη 
Άλλοτε στήν ’Εκκλησία 
Νά μην έρχεσαι παύμένη-..

Γτατϊ <3ά <Je 4δώ, ή’υχή μου, 
■ώμορφη έ«εϊ χάμω 

Αη^ρονώ τήν προόευχιί μου 
<3τό Χρτΰτό μου κάμω

Καί μ ’ εϋλάΰετα μεγάλη 
Μούρχεταχ ·νά γονατίσω 
Σά Χρχότοϋ είκόνα άλλη 
Σένανε νά στροβκυνήάω . .

Άφτνέμε κάν νά κάνω 
Έκεϊ μέθα τό σταυρό μου.
Φθάνει έξω όπου χάνω 
Διά άέ τό λογισμό μου.

Έν Λαρίσση Μάιος 1901.
Ί. Γ. Άντωνιάδης.

Ο ΠΟΘΟΣ

ΤΩ I Σέ ποθώ δπως ποθεί 
ft άηδών τό δάσος 
κι ’ό γλυκυλλάλος κόττυφος 
νά κελαδμ άτό δάσος.

Ώ ! Σέ ποθώ, δπως ποθεί 
ft άπελπτς τά μνήμα, 
δπως ό ναύτης ό καλός 
τής θάλασσας τό κύμα 11

Λάρισσά. ‘Αδαμάντιος^ ικολαίδης.

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

Όλα τά ζώα έχουσι ποιαν τινα, ώρισμένην δμως, 
θερμοκρασίαν καί μέχρι βαθμού τίνος ανεξαρτήτου άπό 
της τοΰ περιβάλλοντος αυτά, έν φ εύρίσκόύται κενοΰ 
θερμοκρασίας. Ή ποσότης αύτη τοΰ θερμογόνου, ζωϊ- 
κη θ ερμ ότ ης καλούμενη, ποικίλλει ώς έξης, χοχτά

36·,49—37*25 
37·,05—38* 
3δ· —38*,05 «
39*,05—40* 
39*.01— 
38*,05—39*

ζώα:
Ό άνθρωπος έχει
Ό ίππος καί όνος
Ό βοΰς
Τό πρόβατου καί ή α’ξ

. Ό χοίρος
Ό κυων και ή γαλή

Η ΓΟΝΙΜΟΤΗΣ ΤΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ

Ή γονιμότης τών εντόμων καί τών ιχθύων είναι 
μεγάλη. Ουτω : Μία βασίλισσα μελισσών δύναται νά 
γέννηση καθ’ έκάστην έπί δύο μήνας 200 ώά, άτινα 
εκκολάπτονται εν~διαστηματι 3 ημερών.

Μία μόνη μυΐα έκ τοϋ είδους τών είς τάς οικίας, 
άπαντωμένων γέννα είς μίαν έποχήν, 20,000,000 ώά.

Μία φωλεα σφηκών περιέχει κατά τό σύνηθες 15 
έφς 16 χιλ. :"

τόμων, έπειδη δε καθ’ έκαστον έτος είσάγονται έν 
Ευρώπη 600 εως 700,000 λιτρών πρινοκοκκίου, είσά- 
γονται επομένως 42 έως 49,000,000,000 έντόμων.

Ό κυπρίνος, ή πέρκη, γεννώσιν 50 εως 200,000 
ώά' ή άρίγγα 20 έως 30,000, τό σκομβρίον 400 έως 
500,000, δ καλλαρίας 2 έως 3,000,000 δ δέ σολομός 
γεννά καθ’ έκαστον έτος 8 έως 10,000,000 ώά.

Η ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΗΣ THS ΓΙΑΟΤΡΤΗΕ

Ό κ. Ρόζε, ον κατά τό παρελθόν θέρος έφιλοξένη- 
σαν καί αί Άθήναι, εν τινι τελευταίμ αύτοΰ διάλεξε 
προ τής ’Ακαδημίας τών ’Επιστημών, έν Άμερικίή, 
ώμίλησε περί τής ύγιεινής έπιδράσεως καί τής θερα
πευτικής ιδιότητος τής για’οήρτης, ιδίως εις τινιας 
ειδικας παθήσεις τών πεπτικών οργάνων, ώς δ ίδιος 
ελαβε τήν ευκαιρίαν νά βεβαιωθή πειραματικώς.

Ό κ.. Ρόζε, εχων ύπ’ βψει τα πορίσματα ειδικών 
έπί τής γιαούρτης μελετών καί τάς σχετικάς μέ τήν 
κατασκευήν της πληροφορίας τοΰ είδικωτάτου περί τά 
τοιαϋτα καί έκ τών καθηγητών τής ’Ακαδημίας κ. 
I. Σ. Μανιατάκη, ανέπτυξε ταύτας, παρουσιάσας άμα 
καί άρίστης ποιότητος γιαούρτην, ήν ό ίδιος κατε- 
σκεύασεν. Ό κ. Ρόζε πρός τούτοις έκφράσας τήν εύχή]ν, 
ΐνα εϊσαχθή και διαδοθή έν Άμερικό), τό τόσον ύπτό 
υγιεινήν εποψιν ωφέλιμον αμτό προϊόν- της κατεργοα- 
σίας τοΰ γάλακτος, προσεφέρθη νά διδάξη καί των 
τρόπον τής κατασκευής.

Σημειωτέου προσέτι όμως, ότι ή φαρμακευτική 
τής γιαούρτης ίδιότης ητον άπό πολλοΰ γνωστή έν 
Έλλάδι παρα τφ λαώ, ήν διεβεβαίωσαν καί καθόρι
σαν ή έπισταμένη ερευνά καί αί πειραματικαί μελέ- 
ται τοΰ διαπρεπούς άμερικανοΰ ΐατροΰ.

ι '■ ε - ----
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Η ΦΥΣΙΖ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ Π ΑΙΓΝΙΟΝ

©ΕΜΕΛΙΛΔΒΣΠΕΙΡΑΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟ- 
ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΥ

’Εν άπασι τοΐς φυσικοΐς έργαστηρίοις έκτελεϊται 
διά τριών δαπανηρών έργαλείων, ήτοι τής πυΕί- 
δος, τοΰ γ αλ β α ν ο σκο π ί ο υ καί τής ήλεκ- 
τρικής στήλης, τδ περίφημου πείραμα τοΰ 
δανοΰ φυσιολόγου Έρστεδ. πρός άπόδειΕιν τής 
άποκλίίσεως, έκ τής ίσορροπούσης θέσεώς της. με- 
μαγνητισμένης βελόνης, τεθειμένης .πλησίον άγω-: 
γοΰ σύρματος, δι’ού διέρχεται ήλεκτρικδν ρεΰμα. 
Τδ ένδιαφέρον τού πειράματος τούτου είναι σημαν
τικότατου, καθόσον έγένετο άφορμή τής άνακαλυ- 
ψεώς τοΰ ήλεκτρικοΰ. τηλεγράφου. Ήδη δέ δυνά- 
μεθα, δτε τά μέσα τών πειραμάτων είναι εύκολώ- 
τέρα, νά έπαναλάβωμεν αύτδ, άνευ δυσκολίας.

3.'

■ >

Λΐ&άϊέ μέγα ποτήριόν, πλήρες ύδατος, έτερον 
δέ μέ άνδικτδν στόμιον, δπερ συνήθως μεταχει
ρίζονται! διά τδν καμπανίτην οίνον, έν ω ρίπτετε 
Ισχυρόν δόσιν άλατος·, έν κοχλιάριον του καφφέ, 
μίαν περόνην, μικρά τινα τεμάχια γσιάνθρακος 
(κδκ) μεγέθους φακής, μίαν βελόνην του ραψίμα
τος, μικρόν μαγνήτην καί τέλος μικρόν έλασμα κα- 
σιτέρου (ζίγκου), 20 έκατ. περίπου έπί 2 πλάτους.

•Άρχάμεθα άπδ τής πυΕίδος; Τρίβομεν τήν 
βελόνην έπί τοΰ μαγνήτου, κατά τήν ίδιαν πάντοτε 
οιεύθυνσιν καί. θέτομεν αύτήν έπί τοΰ ύδατος.τού 
μεγάλου ποτηριού.· εις τρόπον, ώστε νά πλέη έπ’ 
αύτόΰ, είτε περ<αλε(φοντες τάύτην διά λίπους, είτε 
προσαρϊμόζόντες έπί τεμαχίου χάρτου, έχοντος 
σχήμα ιμικρού. ζώου ή άνθρωπου. Ή μία τών αίχ- 
ιιών: τή^ς βελόνης, ώς γνωστό?, ή άνταποκρινομένη 
λ. χ. .π(ρδς’ τους πόδας τής μικρός είκόνός,θά διευ- 
θυνθή.ιάμέσως'πρδς βορράν. Είναι ή πυίίς.

Ήδη έρχόμεθα εις - τό γ α λβα.ν ο σ κ ό π ι ο ν. 
δπερ. θά μάς δείΕη τήν παρουσίαν τού’ρεύματος,- 
διά τής άποκλίσεω'ς τής βελόνης τής’πυΕίδος. Πρός 
τούτο άρκεΐ, νά θέσωμεν έπί του- μεγάλου ποτη
ριού καί κατά τήν διεύθυνόιν. τήςμαγνητιρθείοης 
βελόνης, τδ κοχλιάριον τού καφέ.

Υπολείπεται ή κατασκευή.τής στήλης. ©έ· 
τομεν τάι μικρά τεμάχια τού κδκ έντός ύφάσματος, 
τοποθετόΰμεν τήν λαέήν τής περόνης έντδς αύτών, 
περιδένομεν έν μηκοει&εΤ σχήματι τδ δλον, ώς δεί- 
κνυται έν τή έναντι είκόνι καί^ιετά τούτο θέτομεν 

μετά προσοχής τούς όδόντας τής περόνης έπί τού 
ενός άκρου του κοχλιαρίου· έπί δέ τού έτέρου άκρου 
τούτου θέτομεν το έλασμά τού κασσιτέρου, ούτινος 
τδ έτερον άκρον έμβαπτίζομεν έν τώ άνοικτφ ποτη- 
ρίω, χωρίς νά έγγίζη τδ περιτετυλιγμένον ύφασμα.

Ούτω, τό μέν έλασμα του κασσιτέρου. πάριρτά 
τδν άρνητικόν πόλον τής στήλης, τδ δέ. κδκ τδν 
θετικόν τδ δέ ήλεκτρικδν ρεύμα θά.παραχθή άμέ- 
σως καί θά ϊδητε τήν βελόνην ν’ άποκλί.νή τής θέ- 
σεώς της κοί νά έπανέρχεται εις τούτην, μόλις απο
βάλλεται δ κασσίτερος έκ τοΰ ποτκ,ρίου,

Φ. Π.Kira iotas won
Ή βτάοις γυναικός

Ολοι ο( ποιηταΐ καί καλλιτέχναι δμολογοϋσιν,δτι 
ή χαριεστέρα στάσις τοΰ γυναικείου σώ
ματος ή άναδεικνύουσα έΕόχως τάς ώραίας 
γραμμας της, είναι ή γονυκλισία πρός 
προσευχήν, άλλ’δπως προσεύχονται αΐ 
γυναίκες είς τούς ναούς τής Δύσεως, εις 
τούς, καθολικούς-ναούς

Άλλ’έπειδή ή διαρκής γονυκλισία εί,αι 
άδύνατβς, ώς χαριεστέρα θέσιο τής γυ- 
νάικός θεωρείται, δταν ΐσταται όρθια, ή 
βαδίζει. Όρθια, ώς κυπάρισσος καί ευλύ
γιστος:, ώς κάλαμος. Ή (διάζουσα αϋτη 

. χαρίεσσα στάσις, έλαφρά, πτηνοειδής, 
έπιβάλλουσα καί έπαγωγός, ή καί έν τ^ 
άκινησία έκδηλοΰσα τήν ζωήν, έπετυγ- 
χάνίται μόνον διά. τής άσκήσεως τών 
μυώνων τής δσόύος κρί τών λαγάνων, 

■ διότι μή .ψαντασσώμεν, δτι πάσαι αι γυ· 
| ναϊκες δύνάνται νά ϊστανται δρθίως ίσαι 

έπί πολύ.
Ή πρακτικωτέρα μέθοδος είναι νά προ

σέχουν,δταν κάθηνται, νά μην άκουμβοΰν 
τήν ράχιν των έπί τοΰ έρεισινώτου τοΰ καθίσματος ή 
τοΰ καναπέ ή τής άμάίης, άλλα νά κρατούν τελείως 
άρτιον τόν κορμόν, καθήμεναι εις τό άκρου τού καθί
σματος, μέ τδν δεζιδν πόδα όλίγον πρδς,'τόν άριοτε- 
ρόν, έτοιμαι νά σηκωθούν, χωρίς νά στηρίζουν πρδς 
τούτο ούδαμού τάς χειρας των. Τδ τοιοΰτον κάθι
σμα όλίγον 'κατ’ όλίγον άπδ κοπιώδες καθίσταται 
έθος, μετά παρέλέυσινδέ όλίγόυ χρόνου τόσον έλα- 
στικοί καί νευρώδεις καί ισχυροί θά γίνουν οί μύς 
τοΰ κορμού, ώστε τδ σώμα λαμβάνει τήν χαριεστέ- 
ραν καί ώραιοτέραν στάσιν.'

•Ο Ιατρός.

a-KBTB-IS·

Οταν τις άγαπά, αισθάνεται,δίι έχει δλιγώτίρον 
πνεύμα- δταν δμως άγαπαται, τδτε έχει περισσό
τερον,

Ό μή άγαπών, ταύτδ έ'στί τού λίθον.

Ό 5έ μή άγαπώμενος τούτο τού μαρμάρου.

Ή γυνή τήν δπαρΕίν της έπί τής άγάπης στηρί
ζει. Είναι τδ πηδάλιου του βίου της.
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Η ΣΎΓΧΡΟΝΟΣ ΑΙΓΥΠΤΟΣ 
ΥΠΟ ΕΠΟΨΙΝ 

•ΧΤΟΗΚΗΝ,ΕΜΠΟΡΙΚΗΝ Κ*Ι ΚΟΙΝΟΗΙΚΗΝ

■ · - · ■; Μιτ ’ είκόίβν)

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'.
Ο Ίιϊθμός τοΰ Σουέζ- — Ή λίμνη Μεν- 

ζάλη. — Τδ Γίδρτ Σαίτ κάί τδ Σουέζ. 
— Ίσμαηλ-Πασσά^.— ΆΥγλο-γαλλτκός 
έλεγχος- — Τεουφίκ καί Άραβης-— ’Αγ
γλική έκάτρατεία.
Ή ίδέα’τής τομής .του ’Ισθμού όπως σογκοινω 

' νώσι τά πλοία μεταξύ τής Έρυθρας. καί τής Μέσο- 

.. γεΐου ανάγεται είς τήν βαθυτάτην αρχαιότητα’ οδέ
: (σννίχίΐα- ίδε προηγ. φνλλον)

■Τον Σαΐδ διεδέχθη σ ’Ισμαήλ, τώ 1823, έγγο- Λεσέψ κάτά τοΰτοθεωρείται μόνον ευτυχής, ότι 

νος του Μεχμέτ Άλή. δστις καί επέτυχε .νά λάβη έξετέλεσε το εργον, οπερ ισχυρότατοι προ αύτοΰ βα- 

παρά τοΰ Σουλτάνου τόν τίτλον τοΰ Άντιβασιλέως σιλεϊς έπεχείρησανκαίτό έγκατέλειψαν^ βεωζέ?· 

νας πρό τοΰ Λε-; 

jjrijl σέψ’ καί άν έπε- 

ραιώθη τότε πιθα- 

■Η νώς νά μή έχρη- 

ΒΗ: σίμευσεν εις τήν' 

|Η τακτικήν συγκοι- 

■Γνωνίαν τών μετα- 

ξύ Μεσογείου, Έ- 

ρύθράς καί Ίνδι- 

κδδ’Ωκεανοΰ σχέ- 

σεών,.

Ο -ισθμός τοΰ 

■Γ Σουέζ παριστάθέ- 

ΜΙ αν* χαμηλής πε- 

διάδος ή αμμώ- 

δους, όπου κατα- 

λήγουσιν οι άνα- 

τολικοί, χείμαρροι 

Η ΣΟΪΚΖΒΙΟ^ AIOPYS τήςΑίγύπιου καί

αί κατωφέρεια! 

τών πρώτων τής ’Ασίας λόφων', καθόσον φαίνεται, 

τό έδαφος αύτής ε’ναι χαμηλότερον τών ύδατων τής 

τε Έρυθρας καί Μεσογείου θαλάσσης. Πιστεύεται, 

οτι κατά τούς προϊστορικούς χρόνους ό ισθμός ού- 

τος έκαλύπτετο υπό τώνθαλασσίων ύδατων. Βέ

βαιον δέ είναι, ότι είς τήν. έποχήν τών Φαραώ ή 

’Ερυθρά θάλασσα έχώρει πολύ περισσότερον ή νυν 
είς τήν ξηράν μέχρι τής θέσεως, όπου ήδη αί Πικραί 

λίμναι’ αΐ δ’ αίγυπτιακαίαρχαιότητες άποδεικνύου- 

σιν, οτι έπί Σεσώστριος τού Γο.υ, πατρός Ραμσή 

μετά τών Πικρών λιμνών τής σήμερον, ήτοι μετά 

τής τότε Έρυθρας και ήτις έπαυσε χρησιμόποιου- 

ό εύ- 

'φυέστατος.και επιχειρηματίας πρίγκηψ Νεκάω, τή 

συμβουλή καί προτροπή τών Ελλήνων επεχείρησε : 

τήν κατασκευήν τής διωρύγου.του, αλλ’ Οι ιερείς 

’ έπεισαν αυτόν νά παράιτηθή τοΰ σχεδίου του, καθό

σον, τφ έλεγον, θά είργάζετρ διά τούς βαρβάρους, 

ήτοι τούς Άνατολίτας καί έξετίθέτο εις τήν οργήν 

τών αΐγυπτίων θεώνΟύτως ή έκτέλεόις του έργου 

άφέθη είς τό μέσον, ύπό δέ τήν κυριαρχίαν τών 

Περσών, είς τών διαδόχων. του Καμβύσου, ό ■ Δα- 

ρεϊος, επεχείρησε σπουδαίας έπ’ αύτοΰ εργασίας., 

ώς άπεδείχθη έκ τών εΰρεθίντων ιχθύων.

Βραδύτερου οί Πτολεμαϊοι, ένεκα τών διαρκών 

μετά τής 'Ελλάδος σχέσεων των, διώρυξαν καίέπλά- 

τυναν τήν διώρυγα ταύτην του Δαρείου,κτίσαντες και

τής Αίγυπτον έν'έτει 1867,ώςκαί το δικαίωμα τξζ ται δέ βέβαιον, οτι ό ισθμός υπήρξε πολλούς αίώ- 

κατ’ ευθείαν κλη- __ 
ρονομίας τοΰ. Ορο Ι·| 

νου διά τά τέκνα 1Β| 

του. Περί τούτου. . 

πολλά καλά και |Η 

κακα έχει ν' ανα- 
γράψη ή ιστορία. Η 
Έπί’' τής_ *βασι- ’... Η

. λείας , του ήνιώ- . Η 

χθή ή' διώρ.υξ τοΰ Μ 

Σουέζ, ής αι έορ- Η 

ταί των εγκαινίων i. Η 
ύπερέβησαν κατ'α Η 

τήν λαμπρότητα, Η 

τήν- πομπήν και ΙΗ 

το μεγαλεϊον πα· |Μ 

σαν άλλην διεθνή ΙΗ 

μέχρι τοΰδε φιλί· 

κήνσιυγκέντρωσιν., .

δίδ^ιιπάνήββ'·'»» ίβσπατάληφεν- ύπερβολικώς και 

ύπεδούλίωσε τήν Αίγυπτον οίκονομικώς.
Ουτ®; έξετέλεσεν έργα διοχετεύσεως εις τά ση- 

μαντικώτερα μέρη, συνέδεσε σιδηροδρομικές δια 

πυκνότατου δικτύου τήν Κάτω .Αίγυπτον μετά τής 

πρωτευούσης τοΰ Καίρου, ώς καί τάς κυριωτέρας πό

λεις τής Αίγύπτου’ άποκατέστησε δέ τηλεγραφι

κός συγκοινωνίας-μεθ’όλων τών. ακτών τής Έρυ

θρας θαλάσσης και τής πορείας τοΰ Νείλου μέχρι . 

τοΰ Καρταύμ., Έπί τής βασιλείας τούτου' άνεπτό- . , . .

χθή ή'καλλιέργεια τής σακχάρεως και τοΰ βάμδα- τοΰ Β’ , υπήρχε διώρυξ, συγκοινωνούσα τον Νείλον 

. κος; τό δ’έμπόριον έλάβε^μεγάλην. μετά τοΰέξω- ' “ - ·· ■ - ·- -.............. .. ......................

τερικοΰ'έπίτασιν,· πενταπλασιασθείσης τής εξάγω- ■..... . ... . ... . .
γής, άιπό 70,000,000 «ί<ς 370,000,000 έτησίως. .μένη άπό τής 20ής δυναστείας. Βραδύτερου, δ τ’- 

Άλλα και στρατιωτικός δέν ήστοχησεν β ’Ισμαήλ,, 

έπεκτείίνας τά· όρια του προς νότον μέχρι του Σου

δάν, τρ'»δ Δαρφούρ· καί τώνπεριχώρων τής λίμνης 
Νυάνζίης. .Οδτω.δεδλίγον κατ’ ολίγον ό Χεδίβης 

έγένετο καί ιδιοκτήτης του πέμπτου σχεδόν τής χώ 

ρας, άλλ’ ένεκα τών ύπερόγκων δαπανών, τοΰ Κρά- 

τους του ήναγκάσθη νά σύναψη δάνεια έπί δανείων 

καί τδ αιγυπτιακόν χρέος 'άνήλθεν είς 100 εκατομ

μύρια λιρών.

Αί δέ Μεγάλαι Δυνάμεις έπενέδησαν τότε τόσον 

ένεργώς.-ώστε ήναγκάσθη νά έκχωρήση τά κτή

ματά-του καί - δλοκλήρού τής οικογένειας του εις 

τό κράτος καί νά δεχθή "Αγγλον καί Γάλλον σύμ

βουλον παρά τη κυβερνήσει

τήν πόλιν Άρσινόην, εις τό μέρος, ένθα έξικνεϊτο 

πρός τήν θάλασσαν, άλλ’ ή οδός αυτή δέν έπήρκει 

δια τό έμπόριον. καθότι έκ τών άρχαίων συγγραφέων 

πληροφορούμεθα, δτι ή μεγαλειτέρα μεταξύ ’Ανατο

λής καί Δύσεως συγκοινωνία ένηργεϊτο δι’ ιδίας 

όδοΰ από τοΰ Νείλου είς τήν Έρυθραν καί' διά κ α- 

ρ α 6 α ν ί ω ν. Τά δ’ έκ τών ’Ινδιών καί τής ’Αρα

βίας εμπορεύματα, ών τό μονοπώλιον τής μεταφο

ράς κατεΐχον οι Αιγύπτιοι, μετεκομίζοντο είς τήν 

πόλιν Βερενίκης, ίδρυθεϊσαν ύπό τοΰ Πτολεμαίου 

Φιλαδελφέως έπί τών άκτών τής Έρυθρας θαλάσ

σης καί έκεϊθεν διά τών καμήλων εις τήν Κοπτόν, 

πόλιν τής θηβαιδος έπί τών οχθών τοΰ Νείλου, έν 

τή Άνω Αίγύπτφ. Εντεύθεν δέ τά εμπορεύματα 

μετεκομίζοντο διά τοΰ Νείλου εις ’Αλεξάνδρειαν, 

δια πλοιαρίου. Ο δέ Άμρού βραδύτερου ήνωσε διά 

διώρυγος τόν Νείλον μετά τής Έρυθρας, κάί ουτω 

βαθμηδόν άπάσης τής χώρας τοΰ Ίσθμοΰ έγκατα- 

λειφθείσης, ελλείψει καταλλήλου συγκοινωνίας,ήρη- 

μώθη αΰτη εντελώς, ή δέ κοιτίς τών Πικρών λιμνών 

έν μέρει έξηράνθη.

Ο πρώτος, οστις κατά τούς νεωτέρους χρόνους 

συνέλαβε τό σχέδιον τής ένώσεως διά διώρυγος έκ 

νέου τής Μεσογείου μετά τής Έρυθρας θαλάσσης, 
ύπήρξεν ό στρατηγός Βονοπάρτης, άναθέσας τω 

μηχανικό Λεπαίρ τήν μελέτην τοΰ ζητήματος, οτε 
εύρίσκετο εις Αίγυπτον’ άλλ’ αί περιστάσεις δέν 

τώ έπέτρεψαν τήν έκτέλεσιν καί τό σχέδιον έγκατε- 

λήφθη, αναλαβοντος του Λεσέψ τήν πραγματοποίη

σή αύτοΰ, δι’ ύπομνήματος πρός τόν τότε άντιβα- 

λέα τής Αίγυπτου Σαίδ-Πασσα τής 15 Νοεμβρίου 

1854. Ή δέ άδεια ·ΐής·.παραχ(^ήσ5ώ< ··τφ^έδΜη>^ 

5 Ιανουάριου 1856, ύπό τό όνομα «Παγκόσμιου 

Εταιρείας τής διώρυγος τοΰ Σουέζ», ίδρυομένης 

δια κεφαλαίου διακοσίων έκατομμυριων φράγκων, 

αντιπροσωπευομένων ύπό τετρακοσίων χιλιάδων ομο

λογιών, έκ πεντακοσίων φράγκων έκάστη καί ύπό 

τόν όρον ίσων δικαιωμάτων ναυσιπλοΐας κτλ. δι’ 

άπαντα τάέθνη’ ήτοι 10 φρ. κατά τόννον καί 10 

φρ. κατά επιβάτην. Αΐ έργασίαι ήρξαντο κατ’ ’Α

πρίλιον-τοΰ 1859, τφ δέ 1862 πλ έον τών δεκαέξ 

χιλιάδων έργατών είργάζοντο είς διφόρους έργα- 

σίας’ βραδύτερου δέ ρ άρθμός αύτών ηύξήθη είς 

είκοσι χιλιάδας, μετά βοηθητικού έκ δύο χιλιάδων, 

καμήλων. Τφ 1869 τά υδατα τής Μεσογείου ήνώ' 

θησαν μετά τών τής Έρυθρας, ήτοι μετά δεκαετή 

ακριβώς συνεχή, κοπιωδεστάτην καί δαπανηροτά- 

την είς ανθρώπους καί χρήματα έργασίαν. Τά δέ 

εγκαίνια έτελέσθησάν έν μεγάλη έπισήμω εορτή, 

κατά Νοέμβριον, έν Ίσμαηλία, καθ’ ήν ό Χεδίβης 
’Ισμαήλ έδαπάνησε διά τήν λαμπρότητα αύτής 
εκατομμύριά τινα φράγκων, προσκληθέντων καί 

πάντων τών ηγεμόνων καί τών άντιπροσώπων ολο

κλήρου τοΰ ευρωπαϊκού τύπου.

Ό ’Ισθμός του Σουέζ, δι’ού ήδη ,διέρχονται 

χιλιάδες μεγάλων πλοίων κατ’ ίτος, ένεκα τής 

μεγάλης εμπορικής συγκοινωνίας, ήτις γίνεται 

μεταξύ ’Ανατολής καί Δύσεως, έχει μήκος 160 

χιλιομέτρων καί πλάτος 60—100 μέτρων, έπί τής 

έπιφανείας’τοΰ,,ΰδατος, μέ βάδος 8 και ήμισυ.Άς 

φαντασθή δέ τις ήδη, τί φοβερά ποσότης γής έξω· 

ρύχθη έκεϊθεν, έν διαστήματι δεκαετίας, κατά τήν 

όποιαν ή δαπάνη άνήλθεν εις πολύ πλείονα τών

ι- ϊλ ■

υπολογισθέντων. Έκ τών 400,000 έκδοθεισών 

μετοχών, τό ήμισυ σχεδόν έλαβε τό γαλλικόν κοι

νόν. Ή. Εταιρεία ειτα έξέδωκε έτέρας 333,333 

προς 300 φρ. έκάστην.Άλλά καί ή Αίγυπτος πολύ 

συνετέλεσεν είς τόν ■ σκοπόν, καταβαλόντος του αί· 

γυπτιακοΰ ταμείου εκατόν είκοσιτέσσαρας χιλιάδας 

εκατομμύρια τή γαλλική Εταιρεία. "Ωστε μόνη ή 

Αίγυπτος καί ή Γαλλία χαίρουσι τό δικαίωμα τής 

δόξης έν τή έκτελεσει τοΰ έργου.

^Ηδη τά τρία,τέταρτα τών.διερχομένων πλοίων 

δια του ισθμοί* εισιν αγγλικά, ή δέ άσφάλεια αύτου 

διά το Ηνωμένον Βασί>.ειον κατέστη ζήτημα ζωής, 

διότι διοικεί πέραν τοΰ Ίνδιλρΰ βασιλείου αύτοκρα- 

τορίαν έκ διακοσίων εκατομμύριων ψυχών. Πρός 

έπίβλεψιν δέ άκριβώς τής διώρυγός, ή ’Αγγλία 

έλαβε παρά τής Τουρκίας τήν παραιχώρησιν τής 

Κύπρου καί ήναγκάσθη νά άναλάβη καεί τήν έκστρα- ■ 

τείαν τής Αίγύπτου τώ 1882, ήτις έίπεραιώθη διά 

τής μάχης τών Τελ-έλ-Κεμπίρ.

Τφ 1875 ό ’Ισμαήλ έπώλησε τή Αγγλία 

176,602 μετοχάς, ατομικήν αύτοΰ ιδιοκτησίαν έπί 

τής σουεζείου διώρυγος, άντί 100 εκατομμυρίων 

φράγκυιν. Άπό δέ τοΰ 1876 τρεϊς Άγγλοι καί 

ήδη πλείονες συμμετέχουσιν έν τφ διοικητικφ Σομ- 

βουλίφ τής Εταιρείας ταύτης, άποτελουμένης έξ 

24 μελών.

Ή κατασκευή τής διώρυγος τοΰ Σουέζ εδωκε 

ζωήν είς τήν μικράν πολίχνην τοΰ Σουέζ, οπερ ' 

πρό τοΰ i860, ούδέν άλλο ήτο ή άσημον άραβικόν 

χωρίου, ένφ τήν σήμερον παρουσιάζει όψιν εντελώς

.Τίλησών δ’.αύτής.... 

λοτε έπεκράτει απόλυτος έρημία, ήδη άνεγείρονται 

διάφοραι άλλαι μικραί πόλεις.

Το Πόρτ-Σαιδ κεϊται έπί τής κεφαλής τής διώ

ρυγος έν τή Μεσογείψ καί μολονότι ήδη άριθμεϊ 

τριακονταετή περίπου βίον, είναι ούχ ήττον σημαν- 

τικωτάτη πόλις καί τό κέντρον τής μεταξύ Ευρώ

πης καί τών ’Ινδιών όδοΰ. Είναι δ’ έκτισμένη έπί 

λωρίδος γής, μεταξύ τής θαλάσσης καί τής λίμνης 

Μενζάλης, καί φέρει ώραίας όδφύς καί λαμπράς 

οικοδομάς. Αί άκταί αύτής, ένθα αί δβξαμεναί, τά 

καφενεία καί πολνειδή καταστήματα, ιείσί τό θέα

τρου έκτακτου ζωής και κινήσεως, ίίδίως όπόταν 

προσορμίζωνται πολλά πλοία καί εξέρχονται οί 

επιβαται είς τήν πόλιν. Ό έν αύτή φάρος έχει 

ϋψος 48 μέτρων, τό δέ φώς του εξικνεϊται μέχρις 

είκοσι μιλλίων.

Κατερχόμενοι έκ τοΰ Πορτ-Σαίδ πρός τήν Ίσμαϊ- 

λίαν, κεϊται δεξιόθεν ή λίμνη τής Μενζάλης, αρι

στερόθεν δέ καί πέραν χθαμαλής καί βαλτώδους 

κοιλάδος διακρίνονται τά ερείπια τής παλα-Λς Πε- 

λούζης, ήτις διεδραμάτισε σπουδαϊον (μέρος έν τή 

αρχαιότητι καί ύπήρξεν έπί αιώνας,, ύσπό τούς βα

σιλείς Φαραώ, ό κυριώτερός λιμήν τή|ς Αίγύπτου 

καί ταύτοχρόνως-φρούριον, προασπίζον ·τήν κοιλάδα 

τοΰ Νείλου κατά τών Ασιατικών είσβολΰύν. 'Ενταύθα 

δέ. έν Πελούζη, άπεβιβάσθη ό Πομπήϊος, όπόταν, 

^ιύγων μετά τήν μάχην τών Φαρσάλων, έζήτει 
ασυλον σωτηρίας καί όπου τή διαταγή του Πτολε

μαίου έδολοφονήθη.

(επεται συνέχεια)
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΛΗΣΤΟΤ
■ ' V- '

1 $yΤδ έν Παρισίοις έσχάτως συμβάν δράμα
1 τή συνοικία Henri Martin, τό άφορόν εις’τήν 

ύπόθισιν ί···.ός δολοφόνου, κεκρυμμένου άναμφιβό- 
J λως προ πολλών όρων ίντός :τοΰ σωματίου τοΰ 

, ’> θύματος, μάς υπενθυμίζει τήν ακόλουθον αΰδεν-

'.It:

L-

θύματος, μάς ΰπένθυμίζει
,τιχωτάτην φαυλύβιον ιστορίαν, άν.αφερομίνην είς 
άρχαιοτέραν έτι εποχήν, τοΰ ήμίσεως αίώνος:

Είς τήν virtty Γαλλίαν, έ-ντός ωραίου πύργου 
του μεσάίωνος, κρυπτόμενου .σλίγον τι μεταξύ 
τών δασών χαΐ συγκοινωνοΰντος μετά τοΰ χω
ρίου δια μακ’ρας δενδρςστοιχίας, έζη θελκτική τι; 
νέα, ή κόμησσα X... ΆπΟυσιάζοντος τοΰ συζύ
γου της κατ’εκείνην τήν εσπέραν δι’εΐκοσιτεσ- 
σαρας ώρας, ήγρύπνήσε τό πλεϊστον μέρος τής 
νυκτός. Όλο·, δέ οί ΰπηρίται έκοιμώντο, καί ή 
θάλαμηπόλ.ος της, μή έχουσα υπηρεσίαν, . ίξήκο- 
λούθιι κεντώτα πλησίον -Τοΰ λίκνου τοΰ τέκνου 
τής κομήστης,. μικρού κορασιού μόλις τριετού;.

Σημάναντος τοΰ μεσονυκτίου,ή μήτηρ εσκέφθη 
νά ζο’,μηθή. Δ'-ήλθε τδ χαλλωπιστήριόν της,δια
χωριζόμενου από τού Σωματίου διά θυρίδος χαΐ 
έν τψ &μα έπέστρεψιν, φέρονσα άπλουστάτην 
έσθήτα έκ μουσσελίνης λευκής. Βεβαιωθεισα τότε, 
δτι τόπάιδίο/ της έκο'.μάτο βαθίως, πχρήγγειλε 
τή θχλαμηπόλφτης ν ’ άποσυρδη.χ^Ι εγονυπέτησε 
προ ενός προσευχηταρίου, πλησίον πόΰ.παραθν· 
ρου.Πλήν [μόλις ίγονυπέτησε, διακρίνει αΐφνιδίως 
ανθρώπινον1 πόδα, ούπνος τδ υπόδημα ΐζ.'ΐχ-ν 
ολίγον τι τών πτυχών τοΰ παραπετάσματος, 
υπό τδ βαρύ μετάξινου ύφασμα, έκΤεινόμενον 
μέχρι-τοΰ παραθύρου τούτου. Έπί τή άπροσοο- 
κήτω ταύτη τρομερφ εμφανίσει, ή μήτηρ μόνον 
τδ παιδίον τη; ίσκέφθη. Πρός στιγμ.ήν έδίστασε, 

• τήν κατέλαβε φόβος καί προσεποιήθη, δτι έξη- 
. κ.ρλούθει νά προσεύχεται.
Λ. ' Τί ποιητέον ;

Νά φωνάξη, νά κρούση τδν κώδωνα, αδύνα
τον. Νά ίγείρη τδ παιδίον καί νά φύγη μετ ’ 
αύτοΰ, τή, Ιφάνη δυσκολότατου. Ήγίρθη ίθ.ν 
καί διηυθύνιθη, Οπου θά διηυθύνετο καί πάσα άλλη 
είς τήν θέσην της, εις τδ σχοινίον τοΰ κώδωνος 
καί ήταν τό έκράτει έντος τής χν.ρός της, είπε 
διά φωνής αδυνάτου :

.—Σάς βλέπω χαΐ εζέλθετε τής κρύπτης σας. 
’Εάν ομιλήσετε, εΐσθε χαμένος. Ησυχίαν πα

ρακαλώ και σάς δίδω πάν δ,τι επιθυμείτε.
Ek άνθρωποί τότε ίζήλθε μεταξύ τών παρα

πετασμάτων, οπού ήτο περιεσταλμένος.Ήτο έν- 
δεδυμένος μέλανα και τδ πρόσωπόν του ήτο κε- 
καλυμμένον διά πέπλου έκ κρεπίου, δστις τδν 
καθίστα άπολύτως ουσδιάγνωστον.

Ή μήτηρ εξακολουθεί καί τφ λέγει :
— Προς θεού! σάς παρακαλώ, μή «ξυπνήσετε 

τδ παιδίον τούτο, δπερ και μόνον εάν σάς έβλεπε, 
θ’ άπέθνησκεν έκ τρόμου. .

Διά τίνος σημείου τής χειρό; ό άνθρωπος έδειξε 
τδ θησαυροφυλάκειον.

— Δώσατε μου παν δ,τι εκεί μέσα υπάρχει.
— Σάς τά δίδω δλα, άλλα μήκάμετε θόρυβον' 

τουλάχιστον οιά τδ συμφέρον σας. Σκεφθήτε, δτι 
έάν κρούσω τδν κώδωνα, εάν φωνάξω, ίσως μέν 
μάς φονεύσητε· άλλα civ θά κερδήσετε τίποτε, 
διότι πριν βιάσητε τό έπιπλον τούτο, οί ΰπηρε- 
ται μου θα έχουν ήδη σπεύσει καί το’τε βεβαίως 
θ’ άπωλεσθήτε. "Οσον.δε ’ έμέ, σάς υπόσχομαι, 
δτι δέν θά σάς άφήσω ν’ άναζητήτε τά χρήματα 
ςύδόλως.Άφοΰ πάρετε πάν δ,τι επιθυμείτε άπδ 
τδ θησαυροφυλάκειον, θα σάς οδηγήσω μίχρι τής 
θύρας τοΰ πύργου καί τότε πλέον είσθε ελεύθε
ρος. Πλή.Ι πρδς Θεού, μή εξυπνήσετε τό παιοίον.

Ό άγνωστος άνθρωπος συγκατένευσε Σι’ενός 
κινήματος τής κεφαλής και άνευ ούδεμιάς λέ’,ιως.

Αύτη δ’ήνίιξε τό ε’πιπλον καί τόεντός αυτού 
συρτάρι.ον :

— Ίοού το μόνον μέρος εις ύ ό σύζυγός μου 
εγκλείει τά χρήματά του, τφ λέγει.

Ό άνθρωπος «προχώρησε την χεΐρα του και 
έλαβεν εν χαρτοφυλακίου, έπειτα πάντοτε άφω
νος, έδειξε δι’έ-ός σημείου τά αλλα ερμάρια.

Αύτη ΐπάνίλαβεν :
__  Έκτος τού χαρτοφυλακίου οπερ κρατείτε, 

ούδέν άλλο αξίας ύπάοχει αύτοΰ- αύτά τά οποία 
βλέπετε, είναι έπιστολαί καί χαρτία άχρηστα 
διά σάς.Έάν ψεύδωμαί, φονεύσατί με.’Εμπρός, 
ΐξέλθετε τό ταχύτερον. Σάς φωτίζω. . ,·

Κατήλθον σιωπηλοί τάς μεγάλα; λιθίιους 
βαθμίδας. Ο άνθρωπος εμ.προσθεν, εκείνη τδν 
ήκολούθει άπδ βήματος είς βήμα, φωτίζουσα διά 
τοΰ κηρίου τήν δίοδον.

Τό βήμα τοΰ κλέπτου ουδόλως ήκούετο έπί 
τού πυκνού τάπητος. Λευκή ώς νεκρά, άυτη τόν 
ήκο.λούθει, τήν ψυχήν αλλαχού έχουσα,ισως πλη
σίον τού λίκνου. Και αληθώς άπετέλουν καί οί 
ούο των μίαν έκ τών φκνταστικωτάτων εικόνων, 
ήν δύναταί τις νά δνειροπολήση : Φαντασθήτε 
άνθρωπον μ.ίλανα ένδεδυμένον, μέ τήν έκ .κρε
πίου προσωπίδα του και έγκλείοντα μεταςύ τών 

' χειρών του τον θησαυρόν, δν μετά τοσαύτης ευ
κολίας απέκτησε καί δ« ήρχετο νά ζητήση, έστω 
καί με’ κίνδυνον τής ζωής του, τυφλώς υπακούω* 
είς τήν αδύνατον ταύτην γυναίκα, λευκά ένδε- 
δυμένην, ώς φάσμα.

Έφθασαν είς τήν άρχαίαν αίθουσαν τού οπλο
στασίου, νΰν χρησιμεύο-σαν ώς πρόδρομος. Πρό 
τής βαρείας θύρας εσταμάτησαν. Αύτη ή ιδία 
ήγειρε,, χωρίς νά τρεμη τδν βαρύν μοχλόν, δστις 
τήν έκλειε, όπλισθεΐσα πρδς στιγμήν δι ’ ανδρικής 
δυνάμεως. '

ΌΤάκης τρώγει ταχέως τό γλύκισμά του καί λέ
γει είς τήν μητέρα του:

Ή θύρα ήνοιξεν. Ό κλέπτης άνεχώρησεν.
Αύτη επανέκλεισε τήν θύραν. Μείνασα δ’ εκ

στατική, πλήρης συγκινήσεως καί κατάκοπος, 
έστηρίχθη έπί τοΰ μοχλού, τδν όποιον έκ νέου 
ιΐχε θέσει είς τήν θέσιν του, άκροωμένη τόόλονέν 
απομακρυνόμενου έπί τοΰ λιθοστρώτου τής δεν
τροστοιχίας βαρύ βήμα. Ή καρδία τής έπαυσε νά 
πάλλη έπί τινα δευτερόλεπτα καί τδ αΐμα της 
έκτυπα είς τους κροτάφους.Έπειτα τή έπανήλθεν 
ή ιδέα τοΰ παιδιού της, μόνη καί επιτακτική. 
Έσπευσε’ ν ’ άνέλθη τήν κλίμακα καί έν τή βία 
της τό κηρίον έσβέσθη. Πυρεία δεν εΐχεν, δπως 
τό άνάψη έκ νέου. Έξηκολούθησε τήν άνάβασιν 
ψηλαφούσα. .

Φθάσασα είς το δωμάτιόν της, δπου διά μέσου 
τής μετάξης τών παραπετασμάτων έταλαντεύετο 
ή ώχρότης μ·.«ς άκτΐνος τής σελήνης μάλλον 
νεκρά ή ζώσα εκρουσε τδν κώδωνα δι’δλων της 
τών δυνάμεων, σπεΰδουσα συνάμα πλησίον τού 
λίκνου.

Φθάσαντες οί υπηρέται, ουδέν ήδύναντο νά 
έννοήσωσιν έκ τού εκτυλισσόμενου ένώπιδν των 
άφώνου δράματος. Ούδέν φώς· τδ παιδίον έξυ- 
πνήσαν ώρύετο· ή δέ μήτηρ λιπόθυμος, έκειτο 
έξηπλωμένη χαμαί, τάς δύο χεΐρας ίχουσα κρε- 
μαμένας έπί τών χειλέων τής μικράς κλίνης.

Ένόμιζέ τις οτι ήτο νεκρά.

Ό άνθρωπος ουδέποτε άνεζητήθη- καί ώς4 έκ 
τούτου έμεινε πάντοτε μυστηριώδης.

Δύο πράγματα μόνον μαρτυρούσιν,δτι ή κόμησσα 
δεν ύπήρξεν ουδόλως παίγνιον φρεναπάτης τινός: 
Έν κηρσπήγιον, τεθέν εκεί ύπδ τών ιδίων χει- 
ρών τοΰ κακοποιού καί δπερ είχε κατασυντρίψω, 
τά μικρά άνθη καί επί τοΰ διαδρόμου τά σημεία 
δύο χονδρών υποδημάτων, τών όποιων τά ίχνη 
έχάνοντο έπί τής ήνθισμένης γειτονικής χλόης 
τών δασών.

Ουδόλως έγνώρισα την ήρωΐδα τής ιστορίας 
ταΰτης, έγνώρισα δμως τήν θυγατέρα της, τό 
παιδίον, δπερ έκοιμάτο έπί του λίκνου. Σήμερον 
ουδ’αύτή υπάρχει, διότι άπέθανε. Πλήν, δταν 
μοί έδιηγήθη τήν Ιστορίαν ταύτην,ής πιστήν αντι
γραφήν ποιώ ήδη, μ’ έβεβαίωσεν,δτι οσον γελοία 
καί αν φαίνεται ή ιστορία αύτη, ουδέποτε έκ- 
τοτε έκοιμήθη, χωρίς νά παρατηρήση όπισθεν 
τών παραπετασμάτων τοΰ δωματίου της. .

(Έκ τοΰ Γαλλικού) θεόδοτος Φιλίππου

—--- —>·“Γ-*ίΛ3β^#5*Γ· -----

ΤΤ .A. Ι ΖΧ l ie A.

Ό μικρός Τοτός δέν τρώγει τό κρέας καί ή μή
τηρ του τον aust/i", δτι ήα κτλέοη τον πατέρα του.

■ Ναί; ναι. ριητέρα, ανακράζει ευχαριστημένος ό, 
Τοτός,.®ώναξέ του να το φάγη αυτός.

— Δόσε μου ακόμη όλίγον.
— Δεν λέγουν, δόσε μοι ακόμη όλίγον, τφ άπαντα 

ή μήτηρ του.
—Τότε, δόσε μου πολύ, επιλέγει ό μικρός Τάκης·

ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ

Απόσπασμα γαλλικής εφημερίδάς:
«Τήν πρωίαν άπέσυρον έκ τοΰ Σηικουάνα δερ

μάτινου σάκκον, δστις περιείχε τεμάχια ανθρω
πίνου σώματος. Υποτίθεται, δτι ό μακαρίτης 
δέν ηύτοκτόνησεν, άλλ’ έγένετο θύμα στυγε
ρά; δολοφονίας.

— Ό σύζυγος, έλεγε κυρία τις έγγαμος πρός 
φίλην της, έπρ««’ νά· λέγεται Κ υ ρ ν »* ή · τής;. ·" 
γυναικός.

— Για τό θεό, τή άπαντα εκείνη, άμ τότε 
τήν σύζυγον πρέπει ν’ άποκαλοΰν ούτοι, καί 
δικαίως, τό Σάββατον τοΰ άνδρός.

Δύο έπαιζον χαρτιά.
— Μά, έπι τέλους, ανακράζει ό είς, μετά 

θυμού, διατί εγώ πάντοτε νά χάνω;
— Φυσικώς, διότι εγώ πάντοτε κερδίζω, τφ 

άπαντα ό έτερος.

Είς έμπορορράπτης έθαύμαζε προχθές τήν ει
κόνα του είς τό φωτογραφείον των άδελφώυ 
Κάντα, ώς καί τήν ενδυμασίαν, ήν έφ«ρεν.

— Αί, πώς σας φαίνεται, τον έρωτ^ ή Δεσ
ποινίς Κάντα;

— Ωραία I περίφημα, άπαντα ό κομψοπρεπής 
έμπορος, νά τήν έκθέσετε είς τήν βιτρίνα σας.

’—Εύχαθίστως, θ’άποτελή διπλήν ρεκλάμα,, 
επιλέγει ή ευφυής φωτογράφος μειδιώσα, τής 
τίχνης μου και τής τέχνης σας.
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’ Υπουργός τΙί συνειθίζει νά μή δέχεται οΰδένα,δσά- 
J κι; άναιταιύεται. Προχθές δέ ζητηθεί; παρά του ύπο- 

? δηματοποιιοΰ του :
λ ■ —”Α, δέν ε’ιμπορώ, δέν δέχεται έδώ κανένα δταν
a αναπαύεται, τώ απαντά δ θυρωρός.

— Af, και πότε εργάζεται ; έρωτά δ πρώτος.
— ‘Από τάς 4 εως τάς 6.
— Καλά, πηγαίνω είς τδ ύπουργείον.

— ΤΙ είναι καλείτερον, ήρώτησε νέος τις 
οικογενειάρχην, νά νυμφευθώ ή νά μείνω άγα

μος ;
— Καί οιά τό εν καί διά τδ άλλο, έξ ίσου 

θά μετανοήσης, τφ άπήντησεν ό πρώτος, διότι 
αν μείνης άγαμος, θά είσαι δούλος τοΰ έαυτοΰ 
βου, έάν δε ήβαι έγγαμος, δοΰλος τής γυναϊκός 
σου.

*
Έν συναναστροφή εΐς κύριος λέγει πρός τήν 

παρακαθημένην του ώραίαν κυρίαν, άποστρεφο- 
μένην τούς άνοήτους :

— Το μόνον, δπερ δύναται τις, Κυρία, νά 
μή ύποφέρη, είναι νά έχη πλησίον του βλάκας.

— Ά, ναί, όντως, Κύριε, τφ άπήντησεν 
αδτη γελώσα.

*

ΑΙ1Ο ΤΑ ΤΡ8ΛΑΑ ΜΟΥ

£ 'J ΤΑ ISA.
' ' Μή νομίζεις πώς δέν ξεύρω

ότι κι’ άλλον αγαπάς, 
κι’ ότι θέλεις μέ έμενα

■ τον καιρόν σου νά περνάς

Τδ είξεύρω !! ! Καί γ>ά τούτο 
οάν εσέ κ’ έγώ γλεντώ 
μέ την μια νέα παίζω 
καί τήν άλλη χαιρετώ.

Λάρωσα. Αδαμάντιος ΝικολαΙδης.
ΚΕΦΤΒΜΚΙ - ΣΚΑΝΗΙΜΚΙ

Προχθές όταν έπέρασα 
άπ’ τδ στενδ σοκάκι 
μέ φώναξες και μοϋ ’δωσες

, ’ ψημένο κεφτεδαχι.

Άλλά τήν ωρα που’ π^ασα
ί ·. . τ’ ωραίου σου χεράκι

<■ ' έπρόλαβα καί σοΐί ’κλεψα
ένα γλυκό φιλάκι.

Άλλ’ ώς αντάλλαγμα έσύ
3L . . . μέ δίδεις σκαμπιλάκι

’ μέ τδ λευκό κι’ άφράτο σου
αριστερό χεράκι I

ί . Λάρισσα Αδαμάντιος Νικολαΐδης
--- ιι aucraB ι -----

ί
j ΕΥΦΥΟΛΟΓΗΜΑΤΑ

λ Φαλακρού τίνος άποκτήσαντος υιόν, λέγει ή
; τροφός πρός τήν νεαράν σύζυγόν του :.
■ — Πώς ομοιάζει, κυρά τοΰ αφέντη.

' — ’A I καίήκένη, ακόμη είναι μικρόν, άπαντά
; αδτη δέν έχει ακόμη ούτε τρίχα, ούτε δόντι.
* — “Ισα, ?σα, Κυρία, δπως καί δ αφέντης,

αυτό θέλω νά εΐπώ.

Μεταξύ δύο συζύγων ;
— Μά δέν εντρέπεσαι, ’Ελένη, νά μέ έκθέ- 

τγς ούτω πρός τόν φίλον μου J
— Καί τί ήθελες λοιπόν, νά σέ εκθέτω εις 

τούς εχθρούς σου ;
*

Ό κύριος πρός τόν υπηρέτην :
— Τί, θόρυβος, γίνεται επάνω, ’Ιωάννη, τί 

φωναΐς είναι αΰταί, τί κακό ;
— Ά, τίποτε, Κύριε. Ή γάτα μέ τόν σκύ

λου μαλλώνουν καί ή κυρία τραγουδεϊ.

---------- . «_ ■» ’---------------

ΠΑΙΓΝΙΑ ΣΥΝΑΝΑΣΤΡΟΦΗΝ

Ύπό τόν τίτλον τούτον θέλομεν έκάστοτε 
δημοσιεύει χάριν τών ήμετέρων νεαρών συνδρο
μητών, τών άγαπώντων τήν έκτίλεσιν διασκε- 
δαστικών παιγνίων εν ταϊς συναναστροφαις, άνά 
εν towCtov, έλπίζοντες, δτι θέλουσιν εΰρει άρ- 
κοΰσαν έν αύτοΐς αναψυχήν.

Ο ΠΡΕΧΒΎΪ
Εξέρχεται τής αιθούσης εις, αστις αγνοεί τό 

παιγνιδιού. Τοποθετούν μεγάλο χαλί έπί τριών 
καθισμάτων, έπειτα άφαιροΰν τό μεσαιον. Έπί 
έκάστου καθίσματος δεξιά καί αριστερά, κάθην- 
ται δύο Κύριοι, παριστάνοντες πρόσωπα σπου
δαία. Εισάγουν τόν άπόντα παίκτην, τόν όποι
ον υποδέχονται οί λοιποί μέ μεγάλας υποκλίσεις 
καί πολλάς περιποιήσεις καί τόν όδηγοΰν εΐς τόν 
θρόνον του πομπωδώς. Τήν στιγμήν, καθ’ ήν 
λαμβάνει τήν έν τφ μεσφ θέσιν του καί κάθηται 
ούτος τά δύο άλλα πρόσωπα σηκόνονται, δήθεν 
διά νά τόν χαιρετήσουν, καί ό δυστυχής πρεσβυς 
διολισθαίνει εΐς τό κενόν ή τούλάχιτον έπί προσ- 
κεφαλαίων, τά όποια έπίτηδες έκτων προτέρων 
έχουν έτοιμάσει. ΡΟΤΧ ·

Η ΦΥΣΙΣ

Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΜΕΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ 
■ΧΤΤΟ

ΧΑΡΙΛΑΟΥ Σ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗ

(συνέχει»· 7δε προηγοΰμτνον φΰλλον|
Αί υφέσεις λοιπόν παράγονται καί γράφονται 

εν τφ μουσικφ πινταγράμμφ κατά τήν έπομέ- 
νην σειράν:

ΣΙ H . Ml b , Λά , Ρέ J? , 2όλ b, Δό , Φά |ζ.
Εΐς τάς μετά τών υφέσεων κλίμακας, τό το

νικόν εΰρίσκεται κατά τό τέταρτον διάστημα, 
πρός τά άνω τής τελευταίας ύφέσεως· ούτω έάν 
έν τφ πενταγράμμφ εχομεν μόνον σί h τότε ή 
κλίμαξ είναι τού φά- έάν ή τελευταία ΰφεσις εύ- 
ρίσκεται έπί τοΰ μί k τότε η κλίμαξ είναι τοΰ 
αί fa · έάν ή τελευταία υφεσις εΰρίσκετάι επί τοΰ 
λά , τότε ή κλίμαξ είναι τοΰ μί g κ.τ.λ.

Περί Μουσικών Γενών·
Έν τή μουσική εχομεν δύο είδη διατονικής 

κλίμακος, τδ μεΐζον γένος καί τδ έλασσον.
Τό γένος κλίμακός τίνος προσδιορίζεται έκ τής 

θέσεως τών ημιτονίων αυτής.
Εΐς τήν κλίμακα τοΰ μείζονος γένους, τά ήμι- 

τόνια ευρίακονται μεταξύ τοΰ τρίτου καί τετάρ
του διαστήματος,ώς καί Τίΰ εβδόμου καί όγδοου.

Ή κλίμαξ τοΰ έλάσσονος γένους σχηματί
ζεται κατά δύο τρόπους ήτοι καί μέ δύο ήμιτό- 
νια καί μέ τρία. Όταν αΰτη σχηματίζεται μέ 
τρία ημιτόνια, τότε τδ πρώτον τίθεται μεταξύ 
τοΰ δευτέρου καί τρίτου διαστήματος, τό δεύ
τερον μεταξύ τοΰ πέμπτου καί έκτου καί τό 
τρίτον μεταξύ τοΰ εβδόμου καί ογδόου.

Παοάδειγνα.
1 2 3 4 5 6 7 8

>/, τόν. »/, τόν. »/, τ
ΣΗΜ. Κλίμαξ άνιοΰσα.

8 7 6 5 4 3 2
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άνιοΰσα τής κατιούσης· τό πρώτον ήμιιτόνιον εις 
τε τήν άνιοΰσαν καί κατιοϋσαν τίθεται μεταξύ 
τοΰ δευτέρου καί τρίτου διαστήματος τό δέ δεύ
τερον ήμιτόνιον εις μέν τήν άνιοΰσαν μεταξύ τοϋ 
έβδομου καί ογδόου διαστήματος, είς οέ τήν κα- 
τιοΰσαν μεταξύ τοΰ πέμπτου καί έκτου.

1 .12 3.45678
Άνιοΰσα Ρ~ ~ γγ
«λίμ»ξ

Κατιοΰσα □£ 
κλίμαξ g

’/ι τόν.
8 7 6 5 4

τόν. τόν. 1/| τόν.
ΣΗΜ. Κλίμαξ κατιοΰσα.
Όταν δμως ή κλίμαξ τοΰ έλάσσονος γένους 

σχηματίζεται έκ δύο ημιτονίων τότε διαφέρει ή

Παραθέτομεν ένταΰθα τούς σχετικούς τόνους. 
1.—Δό 
5.—Σόλ 
3.—'Ρέ 
.4.—Λά 
5— Μί 
Θ.-Σί 
7.— Φαί 
8 — Δο#

>/, τόν. % τόν.
Είς τήν κλίμακα τοΰ έλάσσονος γεννόυς ιύρί- 

σκομεν τυχαίαν τινα σλλοίωσιν κατά 'τό έβδο
μον διάστημα, αιτία δέ τής τοιαύτης άλλοιώ- 
σεω; είναι ή μεταβολή τοΰ εβδόμου διαστήμα
τος· τό τοιοϋτον διάστημα ονομάζεται έν τή 
μουσική αισθητόν καί τό φθογγόσημον τό έπ’αυ
τού ευρισκόμενον ονομάζεται επίσης αισθητόν.

Ή άλλοίωσις,ή παράγουσα τό αισθητόν φθογ
γόσημου,δέν σημιιοϋται εν τή αρχή τοΰ μουσικού 
πενταγράμμου, διότι είναι δλως τυχαία καί πολ- 
λάκις δέν συναντάτάι είς τήν κατιοϋσαν κλίμακα.

Έκτος τής άνω ρηθείσης άλλοιώσεως, παρα- 
τηροΰμεν έπί πλέον καί άλλην τινα άλλοίωσιν 
είς τό έν.τον διάστημα,, ήτις. είναι . επίσης: τυχαία ,·; 
ώς ή πρώτη.

Πρωτότυπος κλίμαξ τοϋ μέν έλάσσονος γέ
νους είναι ή λα, εξ ής σχηματίζονται ολαι αί 
λοιπαί κλίμακες, τοΰ δέ μείζονος γένους ή δό. 
Περί τών σχετικών κλιμάκων η τόνων-

Σχετικοί κλίμακες ή τόνοι ονομάζονται έν τή 
μουσική αί κλίμακες τοΰ τε μείζονος καί έλάσ
σονος γένους, αιτινες έχουσι τάς αύτας αλλοιώ
σεις έν τή αρχή τοΰ μουσικού οιαγράμιμου καί 
κατόπιν τοΰ κλειδιού.

. Έκαστη λοιπόν κλίμαξ τοΰ μείζονος γένους 
έχει τήν σχετικήν της κλίμακα, τοΰ έλάσσονος 
γένους. Δυνάμεθα δέ νά εΰρωμεν έκάστου μείζο
νος γένους τήν σχετικήν κλίμακα τοΰ έλάσσο
νος γένους, έκ τοϋ τονικοΰ αύτής, δπερ εόρίσκε- 
ται πάντοτε τρία διαστήματα κάτωθεν τού το- 
νικού, τού μείζονος γένους.

•ρία διαστήμα· 
ίζανος γένους.

ί.
V 
ί
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Η ΕΝ ΕΛΑΑΔΙ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Συνεστήθη έν Άθήναις Εταιρεία σκοπούσα τήν βελ
τίωσή τών ίππων μας. όπως χαταστώσι κατάλληλοι 
διά τον στρατόν καί τή« Γεωργίαν, δι’Ιπποδρομιών 
διοργανιζομένων Απανταχού, τού Κράτους χαΐ ΐοιμ εν 
ταϊς ίπποτρόφοκ έπαρχιαις, διά τής έχ-ελέσεως ιππι
κών εκθέσεων. Απανταχού καθ’ άς δα βραβεύωνται οί 
επί χάλλει έζέχοντες ίπποι, ’Αλλά τδ συντελεστιχωτε- 
ρον πάντων τών μέσων, δι’ ών θέλει επιδίωξη τον σχο- 
πδν· αυτής ή 'Εταιρεία, ήνε οί επιβήτορες. 'Γοιούτουί 
δέ θέλει: προμηθεύεσθαι αραβικούς καί εΓεε θέλει δωρεϊ 
αυτούς είς τους τρέφοντας ίχανδν αριθμόν φορβάδων 
π. χ. 1 0—20» είτε όέλει περιάγει αΰτους άπδ δήμου 
εις δήυον χαΐ άπδ χωρίου είς χωρίον, πρδς επίβασίν 
τών φορβάδων τών χωρικών, αΐτινες ηδη οχεύονται 
ύπδ άθλιων χαΐ νεαρών πώλων , ,

Ούτως ή ‘Εταιρεία καθίσταται όντως ευεργετική δια 
τδν τόπον απδ διπλής απδψεως, πρώτον απο της από- 
ψεως τών ατομικών συμφερόντων τών ιδιωτών, καί 
δεύτερον άπδ εθνικής άπόψεως τού ίππου δντος πολε
μικού ύλιχοϋ πρώτης δυνάμίως καί μέσου συντελεστι- 
κωτάτου είς τήν, πρόοδον τής Γεωργίας καί τήν ευη
μερίαν τής χώρας . Ίνα χεντήση καί τδ ύλιχδν εν τού- 
τοις ένδιαφέβδ'/'ή. έταιρείά θα-δωρή καθ’ ίτος εις ίν. 
τών μείλών'τηί, (μέλος δέ αυτής γίνεται πας δ κατα · 
βάλλωνι. μίαν μόνην δραχμήν κατ’ ?τό;) δια κλήρου 
δριζόμε’νον ένα επιβήτορα αξίας 2500^—5000 δραχ
μών. Ούτως δ χαταβαλλων μίαν δραχμήν εχει καί τήν 
ελπίδα νά κερδίση τδ δώρον τούτο, εχαστης αποδειξεως 
ουσης ήριθμημένής καί χρησιμευούσης άντί λαχνού.

Τδ δώρον τούτο ή Εταιρεία όρθώς ποιούσα, ώρισεν 
είς είδος καί οΰχι είς χρήμα, διότι αν μέν τις δεν εχη 
ανάγκην τού ίππου, δύναται να πώληση αυτόν, δ ίπ
πος δμως μενών έν τφ τόπ<ρ, θέλει πάντως ωφεληση 
αυτόν βελτιών τδ γένος του. -

Πεποίθαμεν δτι οΰδείς θά μεινη δστις νά μη. σπεύση 
νά προσφέρη τδν οβολόν του είς εργον τόσον ωφέλιμον 
είς τδ £θνος μας.

Ό κ. Ιπποκράτης Π. Κακλονδης 
είς Πόρτ Σαιδ της Αίγυπτου, αγοράζει 
γραμματόσημα μεταχειρισμένα παντός 
είδους. Δέχεται δέ αποστολάς έξ οίον- 
δήποτε μέρους τοΰ· κόσμου, άρκεΐοί πω- 
ληταέ νά προαποστέλλουν έντός φακέλ- 
λου τά δείγματά των μετά τών δεονσών 
πληροφοριών καί νά ορίζωσι τάς τιμάς 
έκάστον είδους.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣ1Σ

Ό κύριός Liffrein Barellet σχεδιαστής λαμ
βάνει τήν τιμήν νά πληροφόρηση τούς κ. κ. Μη
χανικούς, 'Αρχιτέκτονας καί εργοΛ&δονς οικο
δομάν, δτι αναλαμβάνει τήν έκτέλεσιν- οίουδήποτε 
σχετικού σχεδίου.

Έκτος τής ανωτέρω· «ϊδικότητος ώ; καί τής 
έκτελέσεως Λ’ εργόχειρα,
άτινα Θά είχαν τήν· ηαλωσύνην νά τφ εμπιστευ- 
Θώσιν αί κυρία’., ό κύριος Barellet, κατόπι» πο
λυετούς εργασίας, κατέστη άποκΑεισζικώς μονα
δικός περί τήν έκτελεσιν καΛΜτεχνικων προ- 
σωπσγρα^ιάν έξ οίασοήποτε φωτογραφίας.

Συνιστάται ιδίως ούτος δια τό είδος τούτο τής 
έργασίας, ήτοι διά τήν έκτέλεσιν αντιτύπων άπο-

Λα Σινικής μεΛάνης (encre de 
Chine), ώς τής μόνης δυναμένης νά παρουσίαση 
έργα έξόχου καλλιτεχνίας, καταπληκτικής όμοιό- 
τητος καί άπολύτως Αναλλοίωτα.

Τελεία άπομίμησις τής φατοχΛατινοτυπίας. 
Αιεύθυνσις ; Mr Liffrein Barellet

. Marmor Limited 
Rue Licurgues 14 

Athenes

ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑ

»
»
»
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Άποκλειστικώς διά τούς ήμετέρους συνδρο
μητές πωλούνται τά ακόλουθα εργάτου Ιωαν. 
Φέξη, εκδότου έν Άθήναις, είς συμφερούσας 
τιμάς, ήτοι :

Ή Γεωργία και Κτηνοτροφία αντί φρ. 5
Ή πλήρης γενική ’Επιστολογραφία » 7
Ή παγκόσμιος μυθολογία
Ή τρομοκρατία τού Β. Ούγγώ 
Ό δεκαπενταετής πλοίαρχος 
"Ολα δ’ όμού άποστέλλονται ελεύθερα ταχ. 

τελών, αντί φρ. μόνον 16, είς τον προαποστέλ- 
λοντα τό τίμημα είς τήν ΔιεύΘυνσιν τής Φύσεως.

«■

0 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΙ ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ

Kvfie AitvQvrtb ·Φύσεως·.
Πολύ όρθώς γράφεται είς τό ύπ’ άριθ. 2 φύλ

λου τοΰ περιοδικού σας περί τών ή'χκτρικών 
συρμάτων, ατίνα έν Άθήναις είναι έγκατεστη- 
μένα έναερίως καί διατρέχει κίνδυνον,ώς έκ τού
του ή πόλις τών Αθηνών. Αλλά φεϋ ! Τί νά 
ειπωμεν διά τόν Πειραιά, εδώ ; Όταν έγεινεν ή 
έγκατάστασις τού ηλεκτρικού φωτός πολλά έγρά- 
φησαν, αλλά μόνον, δτι αί κεντρικότεροι όδοί 
μετεβλήθησαν είς καράβια μέ τά πελώρια ίστία 
των δεδεμένα αλληλα διά χονδρών συρμάτων άπό 
τοΰ ένός άκρου τής πόλεως είς τό άλλο και δτι 
άσχημίζουν τήν πόλιν καί λοιπά. Πλήν ούδείς 
εκ τών επιστημόνων ένόησε τόν κίνδυνον, δν δια- 
τρέχομεν έκ τών συρμάτων τούτων, ατινα πολ
λάκις έρχονται είς επαφήν καί μέ σφοδρόν τινα 
άνεμον, δύνανται νά καταπίσωσιν οί στύλοι καί 
νά κατακαύσωσι πάντα άνθρωπον, διερχόμενον 
τάς οδούς εκείνας.

_Αέν υπήρξε χειριστή έγκατάστασις ηλεκτρι
κού ρεύματος, δσον ή τού Πειραιώς ώς καί ή ά- 
σχημοτέρα μέ τούς αθλίους πασσάλους της. 
Αλλά τίς νά όμιλήση περί τούτου ; Άρκούνται 
πάντες, δτι ό περίφημος κ. δήμαρχός μας έξετέ- 
λεσε σπουδαίου Tt έργον, νά μ®ς φωτίση διά τού 
ηλεκτρισμού,πλήν φεύ τοσον άδαώς καί^πολυεξό- 
δωςώστεήδηή πρέπει ν ’ άποκηρύξωμεν τήν πρα- . 
ξίν του ή νά τδν εύχαριστήσωμεν διά τδ σπου- 
δαΐον αυτό φώς, δπερ μας παρέχει. Τό όνομα 
εχομεν Κύριε Διευθυντά, αλλά όχι καί τήν χά- 
ριν, διότι αί μεγαλοπρεπείς λυχνίαι τοΰ κ. Δη
μάρχου ομοιάζουν πολύ τούς έξ έλαίου λύχνους, 
ώς πρό τίνος εργάτης τις τών μεταλλουργείων 
Καμαρίζης παρωμοίασεν, είπών :

«’Ιδού μία ώραία στοά μεταλλείου μέ τούς 
λύχνους της.»

Τέλος ας φροντίσουν οί άρμ.όδιοι νά προλάβουν 
τό κακόν, δπερ μάς απειλεί.

Πειραιεΐ ί8 Μαίον.
ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΑΡΦΕΝΗΖ

ΣΗΜ. Φ. Δυστυχώς δεν θά γίνη τίποτε, καθόσον δεν 
εχομεν Διεύθυνσιν Τηλεγράφων ικανήν νά πράξη τδ 
πρέπον, έκτος άν τδ "Γπουργείον διωρίση ’Επιτροπήν.

HOTEL
PENSION ANTONIO 

HELOUAN- (egypte) 
Expresseinent amenageponr 
families—Bonne cave—Ser

vice rigonreux.—Lumie- 
re nouveau systeme.

Sonnerle dans toutes les 
ehambres, el Telephone. 
Installation sanitaire.

ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

ΔΙΑ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΔΟΣΕΩΝ
Ε. ΜελΙδηε, Διευθυντής.— χ. Άνεμαγιάννηί 

πρφην επιθεωρητής τού ’Ελέγχου. ’
Γενικός επιθεωρητής.

ΔΓ ήμών παρέχοντα· τοΤς ήμετέρο.ς συνδρομη- 
τα σ αί άκόλουβο. λαχε.οφόρο, δμολογία. ήμείαπ^Ι 
καί ίέναι έπί μηνιαίαις δάσεοιν, έκ τού τραπεζιτι
κού καταστήματος Ε. Μελίδη, ώς έίής· 
‘ ?®V τραπέζης ,Λς Ελλάδος άντί 4ο

δρ. η 2ο φρ. χρυσών μηνΊαίως.
a. Κτηματικής τΡαπί<η« τΛς Αίγνπτον άντί 

20 δρ. ή ΙΟ φρ.
Ε. Σιδηρ. Άνατολ. Ρωμυλίας, άντί ι< δρ ή 

10 φρ. μηνιαίως ” 1
«· Πόλεως ΠαρηΚων άντί jo δρ. ή αο φρ 
». Κτηματικές ΤΡαπέ<ης Γαλλίας άντί ?ο 

δρ. ή 20 φρ. 3
β. Πόλεως Βρυξελλών, άντί ιο δρ. ή ιβ Φρ 
7. Αιώρυγος Παναμά άντί ίο δρ. ή ιο φρ

Πδς βουλόμενος δύναται ν’ άποστείλη ήμϊν τήν · 
πρωτην δόσιν καί Θά λάβη άμέσως τδ Συμίόλαι^ν 
καί τόν άριΘμδν τής δμολογίας, ής γίνεται άμέσως 
κάτοχος τών τόκων καί τής Τύχης αύτής.

Ένπεριπτώσει κέρδους ή«Φύσις»λαμβάνει ιοοίο.
Συνιστώμεν τοϊς ήμετέροις συνδρομηταΐς τήν 

προμήθειαν τοιούτων άσφαλών λαχειοφόρων δμο- 
λογιών, καθόσον άκόπως καί άνεπαισθήτως ούτως 
άποκτώσι μετ’ όλίγον χρόνον χρηματικόν κεφά- 
λαιον καί δή κληρουμένης τής δμολογίας, δύναται 
τις άμέσως νά γείνη πλούσιος, ώς πολλάκις συμ- 
oaivtl·. :.Χ;. . .“

ι
Μ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ TEXm ΑΗΘΕΑΝ Al ‘Wl· 

ΚΩΝΣΤ. Σ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΔΟΥ 
ΟΑΟΣ ΚΟΡΙΝ0ΟΓ ΑΡ1Θ. (28

ΕΝ ΠΑΤΡΑΙΣ
Λαβών τδ πρώτον βραβεΓον τής Βιοτεχνικής Έκθέσεως.

Κατασκευάζονται καί πωλούνται λιανικίώσ καί 
χονδρικώς είς τιμάς άνεπιδέκτους συναγωνισμού: 
Στέφανο, γφλάνται κλπ. διά γάρους, άνθη διάφορα 
διά γυναικείους πίλους, άνθη γλαστρών κλπ. διά 
στολισμόν αίθουσών, κλπ. Στέφανοι, σταυροί κλπ. 
διά κηδείας. Πωλούνται άπαντα τά σχετικά διά κατα- 
σκευήν γυναικείων πίλων, ήτοι βαπτιστικά, καπελ- 
λάκια, πτερά, ύφάσματα, ψάθαι, κορδέλλαι κλπ. τού 
τελευταίου συρμού.

ΝΕΚΤΑΡ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ 

ΊδρνΘεϊάα «φ i860 
ΟΙΝΟΙ ΘΗΡΑΣ 

ΕΚΛΕΚΤΟΙ KAI HAAAIOI 
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΚΥΛΑ 

‘Οδός Μνημαπάχια άριθ. 32
Υποκατάστημα Άσμαλή Μετζίτ άρΛ. 51—53 

KQ ΝΣΤ ΑΝΤΙ Ν ΟΥΠΟΛΙΖ 
ϊυνιστάται μονα&κώς διά τήν γνησιότητα τών οίνων.
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ΘΕΑΤΡΙΚΗ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
ΛΥΣΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

ΤΟΥ Ιόυ ΤΕΎΧΟΎΧ

©έατρον Νεαπόλβως, «Ή εταιρεία τών 'Ελλή
νων ήθοποιώνοή τόσον φιλοτίμως έργαζομένη έν τώ 
ώραιοτάτφ και τερπνοτάτω θεάτρω τής Νεαπόλεως, 
βαίνει από επιτυχίας εΐς επιτυχίαν. Τά μέχρι τοΰδε 
διδαχθέντα έργα ΰπερήρεσαν εις τό άθρόως συρρέον 
κοινήν καί κατεχειροκροτήθησαν. Ή Τύχη τΛς Μα
γούλας έξετελεσθη μετά μοναδικής επιτυχίας παρ’ 
όλων, τών προσώσων, ώς καί δ Ζεδηροδοθ|ηκδς 
’ΒηπΟεωμητής καί τό κοινωνικόν δράμα ή Άδρεΐνη 
μέ πρωταγωνίστριαν τήν έξόχως διαπλασασαν τόν 
ρόλον τής Άδρείνης κυρίαν Ε. Νίκα. Τό δέ νεώτατον 
εργον ή Κόμηύα Ρωμάνη, κατέκτησε τήν έκτίμη- 
σιν τοϋ ακροατηρίου ύπό εποψιν φιλολογίας και διδα- 
κτικότητος, έρμηνευθείσα πάνυ έπιτυχώς.Ή κ. Ευαγ
γελία Νίκα ητο έξοχος ύπό πάσαν εποψιν, ώς καί ή 
κ. Σαπφώ Τιβερίου. ό δέ κ. Μέγγουλας και οί λοιποί 
εφάνησαν αντάξιοι τών προσδοκιών τόϋ κοινού, δπερ 
αθρόον υποστηρίζει τόν κάλλιστον τούτον θίασον.

θέατρο* Τύόχα. Έπαίχθη επανειλημμένως ή 
θαυμασία κωμωδία τοΰ Άλ. Μπισσών, ό Αεκοότής, 
ήτις ήδη διδάσκεται ετί έν Παρισίοις καί ήτις ένεκα 
τής επιτυχούς διανομής τοϋ έργου ύπερήρεσεν ένταΰθα 
καί πλειστάκις θά διδαχθή. Ό κ. Παντόπουλος ώς 
ανακριτής και δ κ. Σ. Ταβουλάρης ώς γραμματεύς 
του ησαν έξοχοι. Ή κωμωδία αύτη έχει τόσα αστεία 
επεισόδια καί λογοπαίγνια, ώστεσυγκρατεΐ τό άκρο- 
ατήριον· δλον είς διαρκή άπόλαυσιν.

θέατρον ‘Ομονοίας’ Ήρχισεν ύπό άρίστους οιω
νούς τάς παραστάσεις του δ θίασος «Πρόοδος» τοΰ ρέ
κτου κ. Κοτοπούλη, διευθύνοντος. Έπαίχθησαν μέχρι 
τοΰδε έργα διδακτικώτατα, ώς δ«Λαγός» ρωσσική κω
μωδία, δ«Κύριος Περισσών», ή «Μονομαχία Γυναικών» 
δια τής «Ρομφαίας» σημειώσαντα άρκετάς επιτυχίας.

ΠΝΕΎΜΑΤΙΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Τ · Αίνιγμα.
Γράμμα έστί τδ πρώτον μου, τό τρίτο μου έπίσης, 
Τδ δεύτερον έπίγραμμα, καλώς άν έρευνήοης· 
Τό τέταρτον, ώς θά ίδήο, άνθη τινά δηλοί, 
Καί μάλιστα θαυμάσια, ώ, νοί. πάρα πολύ.
Αν όλα δέ τά μέρη μου είς δλον έν άθροίσης, 

Πάλιν τιν’ ’Ανατολικήν εύθύς θά σχηματίσης.

S. ’Αρχιτεκτονικόν πρόβλημα.
Μετβχειριίόμενος πεντάκις έκαστον τών κάτωθι 

σχημιάτων, νά κατασκευάσητε tv τετράγωνον.

η δ

4>. Λιέξβις έν <ίτανρφ.
Διά τών κάτωθι γραμμάτων σχηματίσατε σταυ

ρόν, ού τίνος αί λέξεις νά παριστώσι δύο γαλ
λικός άποικίας.

A, A, 1, Μ, Ν, Ν, Ν Ν, Ν, Ο, Ο, Κ, Τ.

ΣΗΜ. Ό πρώτος λύτης καϊ τών τριών λαμβά 
εν βιβλίον.

νει

Έν Άθήναις έκ τοό Τυπογραφείου τών Καταστημάτων ’Ανίατη Κωναταντινίδαυ

1; Αίνιγμα. = Τό σιγάρον.
"Ελυσαν αύτό δ κ. Ν. Τερζόπουλος έξ ’Αθηνών, 4 

κ. Περ. Διονύσιου έκ Πατρών, ή Δίς Μαριάνθη Πα- 
τρόγλαυ έκ Κρήτης, δ κ.-Διόν. Άλιβαζόπόυλος έκ 
Πειραιώς, ή κ. Ελισάβετ Τιβερίου έχ Κων)πόλ«ως 
καί ό κ.;Παντ. Δημητρίου έκ Χίου- - ,

2· Γραμματικόν αίνιγμα. •
Ν "Κλυσαν αυτό δ κ. Ν. Τερζό-
Α πουλος έξ Αθηνών, δ κ. Άλέξ.

ΒΟΝΑΠΑΡΤΗ Μιχαηλίδης έκ Λαρίσσης, δ κ.
Ο Παντ. Δημητρίου έκ Χίου, ή Δίς

• Λ Κατίνα Καζάκου έκ Πειραιώς, δ
Ε κ. Περ. Μοράτογλους έκ Σμΰρ-
Ω νης και δ κ. Νιχ. Παπαγεωργίου
Ν έξ ’Αθηνών.

$. Γρίφος. = *11 Τροία έξυμνήσθη πλήν έξηφανίβθη.
"Ελυσαν αυτό δ χ. Ν. Τερζόπουλος έξ ’Αθηνών, δ 

κ. Πετ. Διονυσίου έκ Πατρών καί δ χ. Σπ. Παππα- 
σπυρίδωνο,· έχ Πειραιώς.

ΣΗΜ. Τό δώρον έπομένως θά λάβη δ πρώτος 
λύτηί καί τών τριών κ. Ν. Τερζόπουλος.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ “ΦΥΣΕΩΣ,,

I. Μ. Τ ρ ί π ολ ι ν. Συνδρομή σας έλήφθη. Άπό- 
δειξις εδόθη κομιστή. — Φ. Β. Σκόπελον. Συν
δρομή έλήφθη. Ταχυδρομικώς άποστέλλομεν άπόδειξιν 
μετά Τύχης Κτηματικής Τραπέζης. — Τ. X. Λη
ξούρι ον. Επιστολή σας έλήφθη. Άπηντηοαμεν 
καί απεστείλαμεν ζητούμενα τεύχη. — Μ. Ψ. Και
ρόν. Χρήματα έλήφθησαν. Εΰχαριστοϋμεν. — I. Β. 
Ληξούρι ον. Συνδρομή Κυρίου Χαρ. έλήφθη. Εΰ- 
χαριστοΰμεν. — Κ. Κ. Βώλον. ’Επιστολή μετά 
συνδρομής έλήφθη. Εΰχαριστοϋμεν. Γράφομεν ταχυ
δρομικώς. — Κ. Γ. Ρ. Λευκωσίαν. ’Επιστολή 
έλήφθη. ’Αναμένομεν νεωτέραν.—Ν. Π. Σλάτινα. 
Συνδρομή σας έλήφθη. Εύχαριστουμεν. — X. I. Π. 
Βυρηττόν. Δελτάριον καί συνδρομή έλήφθησαν. 
Γράφομεν καί ταχυδρομικώς. — Ε. Β. Ξ υ λ ό κ α- 
στρον. ’Επιστολή έλήφθη. Συνδρομητάί ένεγρά- 
φησαν. Εΰχαριστοϋμεν. Ταχυδρομικώς εκτενεστερον.
— Η. Μ. Π ε ι ρ α ι ά. Δέν άπωλέσθησαν, αλλα θα 
σας γράψωμεν σχετικώς. — Μ. Ν. Κάιρο ν. ’Επι
στολή έλήφθη. Προσεχώς εχετε ζητούμενα φύλλα. — 
Κ. Δ. Πάτρας. Συνδρομή έλήφθη. Εΰχαριστοϋμεν. 
Άπόδειξιν μετ’ άριθμοϋ λαχείου εχετε ταχυδρομικώς.
— Κ. Ο. Μασσαλίαν. Σάς ένεγράψαμεν. Εΰχα- 
ριστοϋμεν πολύ, ώς καί δι’ εκτίμησιν περιοδικού μας.

ΟΛΓΑ ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΥ
•οδός Έρμοϋ, <ήμεθ. 99 ’Αθήνας.

Μοδίστα γυναικείων .φορεμάτων, pi. άρίστας συστά
σεις. ’Εργασία ασφαλής καί εγγυημένη, ακρίβεια καί 
στερεότης εΐς τήν εντέλειαν,'εφαρμογή δέ τοΰ τελευ
ταίου συρμού τελεία καί-τιμαί, έκτος - παντός, συναγω
νισμού. Συνιστάται τ.αΓς συνορομητρίαΐς (ήμών., _


