
ιτνλρομη etriTtP.iKOT φρ. IG
ZYNtPOMH ΕΞΟΤΕΡΙΙΙΟΤ φρ. 20

ΑίβυΟνντής καί ίκδόιης 

ΦΡ. ΠΡΙΝΤΕΖΗΖ
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΕ 

'Οίό; .ΙΙανρομιχάλη {$.

ί αχϊτ nmm mErmo:
ΙΙΡΟΟΔΟΙ ΑίΤΟΓ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Εγκαίρους έγράύαμεν περί τής άνα- 
καλύύεως τοΰ άνευ-σύρματος τηλεγρά
φου. ύπό τού Ιταλού Μαρκόνη ήδη δέ 
θ’ άναφέρωμεν τάς σχετικέις αύτοΰ προ
όδους μέχρι τής σήμερον.

Ώς φαίνεται, ό άνευ σύρματος τηλέ
γραφος κατακτά έδαφος. Κατ’ άρχεις διά 
τής άνακαλύι^εως ταύτης Λδυνήθησαν ν’ 
άνταλλάξωσι τηλεγραφήματαείς άπόστα- 
σιν είκοσάδος μόλις χιλιομ· ακολούθους 
κατόρθωσαν νά συνενοηθώσι μέχρι πεν- 
τάκοντα καί έξιίκοντα χιλιομέτρων καί 
3οαδύτεοον νά διπλασιάσω σι τήν άπόστα- ν ίζ ν>
σιν ταύτην.

Εσχάτως είδομ=ν έν Biot, πλησίον τον 
Antibes, πρόχειρον έγκατάστασιν, γενο- 
μένην ύπό τού κυρίου Μαρκόνη, πρός 
τόν σκοπόν τηλεγρ. συνενοήσεως, έίνεν 
σύρματος, μετά τής πολίχνης Calvi, τής 
Κορσικής, ήτοι έπί άποστάσεως >9° χι- 
λιομ.Τέι τηλεγραφήματα όντως διεδέχοντο 
άλληλα άνευ τής· έλαχίστιις δυσκολίας, 
παρά τήν κάτωθι αύτών ίωηράν κίνησιν 
τής θαλάσσης. Μετάτήν ανταλλαγήν τών 
τηλεγραφημάτων, κατωρθώθη καί ίι διά 

Χερτσια-ζά. χύματα.

τοΰ συγχρόνου συστήματος, ..Duplex), 
μεταβίβασις καί παραλαβή δύο όμον τη
λεγραφημάτων άπό τής Κυανής Ακτής,

f
τά δέ μέλη τής αποστολής τον άστερο 
σχοπείου τής Νίκαιας κ. χ. Greand, Dar- 
bour, Taye, Cornu, Troost, Mascarl, στ ρ a

Συγκοινωνεί υυοτήματος Μαρκόνη.

τ ηγ ό ς Bassot. κτλ. ονς συνηντήσαμεν έν 
Biot, έλαβον όμοίως καί ά.πέστειλαν εύ- 
χερώς τηλεγραφήματα είς Κορσικήν, έν 
διαστήματι ολίγων λεπτών τής ώρας, διά 
τοΰ συστήματος τούτου τοΰ Μαρκόνη, 
δπερ ήδη φαίνεται έγγυόμενον καλλίτε- 
ρον ή όσον κατ’ άρχάς ύπετέθη μέλλον·

Πολλοί, δυσκολεύονται έτι νά έξηγή- 
σωσι τήν μυστηριώδη καί αόρατον με- 
ταβίβασν τηλεγραφημάτων, άνευ άγω- 
γοΰ σύρματός, ήτις έν τούτοις είνε ά- 
πλουστάτη.

Όσοι δέν γνωρίζουσι, ουνανται εύκό- 
λως νά μάθωσι τί έστι ηλεκτρικόν πμ4· 
νίον Rumhkorff ΑΒ- Μεταξύ τών δύο 
αύτοΰ σφαιριδίων α 3, διερχομένου τοΰ
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Ηλεκτρικού γεύματος, παράγρντάι σπιν
θήρες., μετά μικρού ξηρού 'κρότου, οξτι- 
νες έάν παραχθώσι κανονικώς καί μεθ'

gfav έπ’άύτΰύ ρχφθ^ τι,δρώφίν έξ έπι- 
σεώς.Τά κύματα ταΰτα είχε μελετήσει 

κμίρως ό φυσικός γερμανός Xlgtg. 
καίΛάρεδέχθήσάν έκτοτε απαντάς όΐ 
Ηλεκτρολόγοι, όνομάσαντες «Χερτσιακά». 

, Τά κύματα ταΰτα έχρησιμοποίησεν ήδη 
ό Μαρκόνης έν τη άνευ σύρματος τηλε
γραφία του. κατορθώσας, ώστε νά λει
τούργησα, έν άποστάσει, συνήθης Ηλε
κτρική τηλεγραφική συσκευή.

' Ώς συνήθως, έν τώ Μορσικώ τηλε- 
γράφφ, άπλή ή μεγαλειτέρα.πίεΟίς τοΰ 
χειριστηρίου, .παράγει έν 'τη συσκευή 
στιγμάς- ή γραμμής έπνέκτυ^ισσομένου 
χάρτου- Καί άν μέν Η εκπομπή τού ρεύ
ματος είνε βραχεία καί τό ση^εΐον γίνε
ται βραχύ, άν δε μακρά, το παραγό- 
μενον σημεΐον καθίσταται έπίσης μακράν · 
διά δέ τών -συνθηματικών τούτων : ση
μείων άποστέλλεται τηλεγράφημα έν τή 
μορσιίίίί διαλέκτω· Τοΰτ’αΰτό συμβαίνει 
καί έν τοΐς χερτσιακοΐς κύμασιν, ατινα 
άποστελλόμενα όμοιοτρόπως έκ τοΰ μετα- 
βιβασΐΐκόύ σταθμού, δύνανται ν ’ άναπλη- 
ρώσωσΐ τό χειριστήριον καί διά τών μετα- 
κυμάνάεών των ν’άναπαράξωσιν έν τή 
λαμδήνομένμ συσκευή τά σημεία ταΰτα-

Ήδη εύνόητον καθίσταται τό σύστη
μα Μάρκόνή Διά πιέσεως παράγονται 
διά τοΰ πηνίου Rumhkorff διακνμαντικοί 
σπινθήρες, ών κανονίζει τις τήν διάρ
κειαν διά τής πλέον »ί ήττον διακοπής τής 
πιέσεως ταύτης. Ούτως άπολαμβάνομεν 
κύματα βραχείας ή μακράς διαρκείας, 
ατινα διά τοΰ αΐθέρος άφικνούμενα είς τόν 
πρός δν όρον, άναπαράγουσιν έπί τοΰ 
χάρτου τής συσκευής μακρά ή βραχέα 
σημεία

Ώστε τό πάν συνίσταται είς τήν κίνη- 
σιν τών αιθέριων Ηλεκτρικών κυμάτων, 
άπό τοΰ ένός είς τόν έτερον σταθμόν.

Τό μέσον τούτο τής τηλεγραφικής άν- 
ταποκρίσέως δέν θ’ άνεχαλυπτετο τοσού- 
τον έγκαίρως, άνευ τής έπινοίας τοΰ διά
σημου καθηγητοϋ τής Φυσικής έν τώ κα
θολικά ‘Ινστιτούτο τών Παρισίων, κ. 
Branly, δστις δμως ουδόλως έσκέπτετο α
ληθώς τήν Ηλεκτρικήν τηλεγραφίαν οπό-
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ταν κατεγίν£ΐσέίς τάς περί τών ακτινοβο
λούνται ν άγώγ'ίμων.σωμάτω.νμελέταςτου, 
Ό κ- Branly είχεν ανακαλύψει, δτι μεταλ- 

,, λικλ- (μιώρμΜ» «ΐΦ^όμδνάμέν άραιά w 
ταστάσει έ*;ός ΰελινου σωλήνας,δέν διε’φΜ 
κολύνονσι'τήν διέλευσιν Ηλεκτρικού ρεύ-

' χοόνως, σ'.'ναντωμενί.ιν τούτων ύπό 
τών χερτσιακών κνμάΐων, α-ύθωρεί συμ- 
μαζεύονται, καθισιαμένων καλλίστων ά- 
γωγών. ’

ΤοϋτΟΟ’υνετέλεσεν εις την Αύσιν τοϋ 
ζητήματος τής άνευ σύρματος τηλεγρα
φίας, τών εφευρετών άύτήςμεγάλως ώφε- 
ληθέντων έκ της παραδόξου ΐδιότητος τών 
μεταλλικών ρινισμάτων.

Ό σωλήν τοΰ Bra'uly ά, δστις φέρει δύο 
μικρός μεταλλικός πλάκας W, άναπλη- 
ροϊ τό σύρμα τής γραμμής- έν τώ Μορσι
κώ τηλεγραφώ- Καί όντως, έάνπαρενθέ- 
σωμεν έν τώ κυκλώματι τής τοπικής στή
λης τοΰ Μορσικοΰ τηλεγράφου έν σωλη- 
νάριον Branly, θά έμποδισθή τό ρεύμα νά f 
διέλθμ Άλλ’ έάν έπέλθωσιν Ηλεκτρικά 
κύματα, άποστελλόμενα έκ τοΰ μεταβι- 
βάζοντος σταθμοΰΚ, τά ρινίσματα Ηλεκ
τριζόμενα έξ έπιδράσεως συμμαζεύονται 
έν τζο σωλήνι, γινόιιενα όντως άγύίγιμα, 
τό τοπικόν ρεύμα διεγείρει τόν μηχανι
σμόν (Ηλεκτρομαγνήτην) καί γραμμή, 
χαράσσεται έπί τής ταινίας τοΰ χάρτου.

Έάν δό τό ρεύμα έξακολουθή ακόμη 
οιερχόμενον, ή γραμμή φυσικώς θά έξα
κολουθή χαρασσομένη έπί τοΰ χάρτου. 
Ή νέα αΰτη συσκενή, όπόταν τό κύμα 
παυη ένεργοϋν, αύτομάτως μεταδίδει διά 
μέσου μικρού σφυριού ξηρόν ει κτύπον έπί 
τού σωλήνος, δστις μεταβάλλει τήν διάτα- 
ξιν τών μεταλλικών ρινισμάτων καί παρα
κωλύει τόν σωλήνα νάήάγώγιμος. Ούτω 
τά ρινίσματα έπανέρχονταιέντή προτέρα 
αύτών άπομονωτική θέσει Νέο ν τότε κύμα 
μακράς η βραχείας διαρκείας καί νέον ση
μεΐον άνάλογον ταύτης παράγεται έπί τής 
σύσκευής καί ούτω καθ·’ έξης. Τά Ηλε
κτρικά κύματα διά τής μεθόδου ταύτης 
μεταφέρονται εΐς Μορσικήν διάλεκτον, 
άνευ διαμέσου ώς συνήθως σύρματος- Ή 
άνακάλυψις αΰτη ώς έπίνσια είνε ώραία 
καί θαμασία ·

Ήδη τίνι τρόπω άυλλαμβάνονται τά 
Ηλεκτρικά κύματα. Τά κύματα φθάνουσιν 
είς τόν λαμβάνοντα σταθμόν καί παρα- 
λαμβάνονται διά μέσου μακρών συρμάτων 
προσηλωμένων έφ ’ύψηλού ιστού. Όμοιο- 
τρόπως ό Ηλεκτρισμός έκφεύγων ,έκ τοΰ

Sil'.,·
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|*ήγίρίοστέλλοντος στάθμου, γεννά τά κύματα 
-?·3ιά μέσου επίσης μακρώνσυρμάτων, τετο- 

; ,^εοθετημένύΐύ έφ ’ ύύηλοΰ ίστοΰ έξωθιτοΰ
■ γραφείου. ’Ονομάζονται δέ τά καθέτοις 
ταΰτα προεξέχοντα σύρματα «κεραίαν· 
(άντένναι) καί δσω ΰψηλοτερον διατίθεν
ται έν τχσι περίο'τάσεσι, κατά τοσοΰτον 
ή τάσις τών κυμάτων είνε μεγαλεχτέρα·

Η μεταβίβασις ταύτοχρόνως δύο τηλε
γραφημάτων, (Duplex), γίνεται διά τοΰ 
κανονισμού τοΰ ρυθμού τών δχακυμαν- 

' τικών έκπομπών τής συσκευής καί τής 
έκλογήςδύο ρν.θμών λίαν διαφόρως παλ- 
λόντων. Ούτω δι’ ισχυρού ρεύματος καί 
Ιστού, ύψους πεντήκοντα μέτρων, εΐδο- 

’ μεν, οτι ενκόλινς δύνιιταί τις νά μεταβί
βασα τηλεγραφήματα εΐς άπόστασιν άνω 
τών έκατόν έννενήκοντα χιλιομέτρων, ώς 
έγένετο άπό τού Biot εΐς τό Calvi.

Ήδη ή εταιρεία Μαρκόνη, ένισχυθεΐσα 
-δι’ έπαρκών μέσων ένεργείας, έγκαθιστά 
τέλειον δίκτνρν. τηλεγραφικών σταθμών 
έν Άγγλίε., έπ’άμφοτέρων τών ακτών 

< τής δΐόίρνγος τού ‘Αγίου Γεωργίου ώςκα» 
έπί τοΰ Mersey. Ουτω δέ τά άποπλέοντα 
έκ Λιβερποΐ/λ ατμόπλοια , ώς καί τά έκεΐ

■ άφικνούμενα θά δύνανται έπί τινας ώρας 
νά συγκοινωνώσι μετά τής ακτής. “Ηδη 
ύπάρχουσι τέσσαρες συγκοίνωνίαι μετά

■ τοΰ τηλεγραφικού δικτύου τής ξηρας, τής
■ ΝαυτικήςΣχολής, τού· Conway » έκατόν 

όκτώ χχλχόμ· έκ Λιβεπούλ, τοΰ «Russian» 
20ο χιλ· έκ Λιβερπούλ καί τού «Cro
okhaven >. Δίς δέ αντάλλαξαν τηλεγραφή
ματα, τή 2$η π. Ίοΰνίου μετά τών άτμο-

...πλοίων «Lucauta. i-at « Lac-( hamplain » 
εΐς άπόστασιν 5ο χιλιομέτρων. Ό δέ κύ
ριος James Gordon Benett παρευρεθείς εΐς 
ία πειράματα ταΰτα διοργανοι τιιλεγρα- 

| . φικόν τοιοΰτρν σταθμόν έπί της νήσου 
fejjahlacket, έπί τής πρώτης σύναντωμένης 
ΐ ύήό τών έξ Ευρύ>πηςερχομένων πλοίων 
^φίΜμερικανικής γης.

"Οοτέ δυναίρι νά θεωρηθή βέβαιον, 
ί. ?>τι ό άνευ σύρματος τηλέγραφος Ηρξα- 
- το ήδη καί τήςπρακτικής έφαρμογής αύ- 
Κί?Ϊ0ύ. ·

■ ■ ‘ Henry de Parville 
‘J*·· {Aar::μιζά^ασιν; ♦. Πρίντεζη?.

ΙΤευματώ&ης γύνή φέρει μεγα κόπον νά. ήναι 
ί καί εντελώς καλή. Έπιταγχίνουσα, έχει 

Β^Ιγάλην αξίαν.

^^®μκό/ως λησμόνόΰμέν τα λάθη μας, δπότο.ν 

■^^ς.μ.όνον ένοοΰμεν αυτά.'
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Η ΔΤΝΑΜΙΣ TON ΗΜΜΜ
ΙΦΑΣ.ΜΑΓΟΡΙΑ]

V Λ ΒσπέΡ αν τινα ό ΧΟόνιος ττερς—

ερχόμενη τή» ακτήντή; Β$ύ· 
λώος(1) συναντ^ ίίς τάζ ύπω- 

KWMEKa οΐίας τοϋ προσπίπτοντος άπορ- 
KurakraW ρώγου βράχου τήν προαωποποί- 
ΐ·Ην-..ηαν τής καρδίας του,. ’Άπό 

τής ώρας «κείνης τφ,έφαίνίτο, 
ώς siv γ,σβάνβτο δροσερόν και άναψικτ^ήν άέ- 
ρος ΐΓνβήν· ένφ ολίγον τι προ?ωτ«ρω ο· ά^ροφυάς 
τών περιβαλλόμενων κιτρομηλεών κάλυκες έκυ- 
μαίνοντο έν τή δίρμή αύρα και «υνήκουν τον άλα
λόν, γλνκύτατον ψίθυρον των μετά τών λοιπών 
ήρεμων τής φύβεω; ήχων.

.’Εν τούτοις ιξετάζων τις προοβκτικώ; άμ,φο- 
τέρον;, ήθελεν ευρει άντίθεσιν μεταξύ αότώγ»^· 
ταφανιστίραν εκείνης, ήν επαρουσίαζον.αί ήδ'.- 
καί επόψεις καί ή ομιλία των.'

Ή Συμβία, υπέρ π.οτε θελκτική, έθςώρει «ατά 
πρόσωπόν τά πάντα ώς κυρία τοΰ κόσμου. Είχε 
πνεΰμα λαμπρόν καί σκεπτικόν, μή εστερηρυϊνον 
τρυψερότητος καί λεπτότητος αισθημάτων ?-λλ ’ 
«ν φ πάντα ταΰτα έλάμβανον κοσμικήν τινα 
χροιάν, έφαίνετο μάλλον άπησχολημε'νη μαθήτρια 
τής σκυθρωπής καί .καυστικής 
παραγςμίνης έκ τής άπογοητεύσεως κμί 
σθανομένη τό κενόν τοΰ ύψηλοΰ κοινω^^^,αθ’ 
μοΰ, είχε κακήν ίίέαν περί τής ά.νθρωπψρ^ί^υΛ

β««ί·
Ό Χθόνιος ήτο εΐς τών τακτ^ωτέρφνί ρ-υν- 

οδών. Ή ποίησις, ή φιλοσοφία, ο τρόπος τοΰ 
σκέπτεσθαι καί at συνήθειαι τοΰ αρχαίοι·, βίου 
ήσαν μέρος τών γνώσεων, αΐτιν?ς κατεΐχον θέσιγ 
ιδιαιτέραν εν τφ πνεόμαίι του. Ό άρχβΐρ$ Πακ
τωλός καί ό κλασσικός Τμώλος ηύχαρίστεύ,ίήν 
ευφυΐαν του. Ή συνάφεια αΰτη «ρός τε-
θνεώτ^ς · φαίνεται... ανωφελής., άλλ ’ εχΜέλγη-. 
τρον άνεκφραστον ofay εόρίσκεταί, τις 
τόπους, Μα ΐζήσα^ονάθμ^οι εκΰν«ι.: 
τροφή ημών ίΐνε ατελής άνευ τοιοήτου.^ρυ^ ,. : 

ό«χή«·
Έφαίνοντο κατευ-χαρι.σ-ςημενοι τής.συντρο-

lj Βοΰλις άρ/αία πόλις ϋπό τόν '£λ;κων«, 
τ&ϋ λιμένος Μυχοΰ, από Βουλωνος αποιΧου, εν η υπέρ 
πάντα βεόν έλατςεύετο ό Ιβΐγείτος Βάζονταστίίχη 
τής αρχαίας Άκροπόλεως'ύπέρ το.χειμερινόν 
τής Μονής Λομποϋ. οί ^α , κατέρχεσαι 41 έ .Ηρά
κλειος χείμαρρος, μςί’Jv ,πρ^πιπ^ι βράχρς
άποκεκομμένός εκ'τβν Έλικώνσς. Κϊί τής, κορυ^ς 
τοϋ βράχου υιίάρχέί 'va-i'S'ptovift ’ ονομαη τών 'Αγιών 
Θεοίώρων τίμώμέίοι·' -χαί '5ι.αίίέ?^μβρ<ον> οδωρ »ντός · 
λΛαξεϋμένί.ν μικροδ i-ypsairofc ■■■.
χλοερά αύτοΰ. κορυφή ήν, ποςε is.a ίαυτ^ τήςμπερκει- 
μένης Μονής.

ϊλ'

/
3



·4"- ·* ‘Λ’Λ" «•η ·ί

fe.

* w
Η ΦΥΧΙΧ

παρατηρήσεις, άπεκάλυπτε μι ρέα μυστήρια, σι ’ 
ών ο πνευματώδης νέος έγνώριζε κάλλιαν καί 
πρακτικότερου τό κόσμον. Διά τής συνάφειας 
ταύτης τών ιδεών έφωτίζοντο και ετελειόποιοΰντο 

ίου, εις δν κατά τάς 
πρώτα; ημέρας ή συμπεριφορά τής ενοίκου ση- 
μειωθεΐσα διά μεγάλης άβρότητος, καθίστα ελατ
τωματικήν τήν ενδόμυχον αίωνίαν διαμάχην τής 
επικρατήσεως.

Είς μίαν συγκινητικήν στιγμή» ή συνδιάλεξις 
διεκόπη. Ή Συμβία εκπλήσσεται έξ ακούσιας 
ροπής καί απομακρύνεται διαλογιζομένη, Sri άπό 
τής στιγμής καθ’ ήν άφίν·τα; τις είς τον ροΰν 
τής ζωής, χάνει πλέον τήν δψιν τοΰ καθήκοντος, 
Ή νίά Ευα(4) έρυθριμ καί συμπτύσουσα μεταξύ 
τών δακτύλων τήν Λίραν τής διαφανούς έσθήτος 
της, διευθύνεται πρός τίνα παρακειμένην ίεράν 
οδόν.

— Ή άπόφασίς σου· λοιπόν είνε άμετάκλη- 
τος; ’Απεφάσισας ν’ άφήσης τό σαρκίον τούτο 
εις τό όποιον ενεκλείσθης μίαν ημέραν δισμώτις 
εκούσια, όρμωμένη άπό τό εύγενές αίσθημα τοΰ 
νά φωτίσης διά τοΰ άπό του Παραδείσου (2) λη- 
φθέντος σέλαο; τά σκιερά δώματά μου, τά πλα- 
σθέντα άπό ολίγης γήινης ύλή; καί νά μεταδώ- 
σης αύτοΐς απασαν τήν γαλήνην τοϋ ουρανού, 
δλήν τήν φαιδρότητα τής' εύδαίμονος ζωής τής 
Έδέμ;(3) Χαΐρε Συμβία δέν σέ κρατώ πλέον, 
άφ’ ου άντί νά μέ φώτισης έσκιάσθης, άφ’ού 
αντί νά έπιφέρης τήν ηρεμίαν τού ουρανού συνε- 
κλονίσθης υπό τής δονουμένης τής Γεέννης(4)
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φί«ς άλλήλων, καίτοι, άγνο« .ύπό τίνος αιτίου, 
ουδέποτε ήταν σύμφωνοι, περί Τόν αύτοΰ πράγ
ματος.

Υπήρχε λοιπόν εις τήν Συμβίαν δείγμα ζωής, 
τό οποίον ό Χθόνιος δεν είχεν απαντήσει εΐσέτι πρός τήν φιλοσοφίαν τοΰ βίο1 
καί έξ ου ή ήθική δύναμις αυτών εύρίσκετο έν 
παροξυσμφ.

Ούτωςΐστάνΐο θαυμάζοντες τήν αύτήν γήν και 
τόν ανιόν ουρανόν, έν φ άπό μέν τής κορυφή; 
τοΰ βράχου ήρχέτο ευάρεστός τι; όσμή νεωστί 
κοπείσης χλόης, εις δε τούς εκτεινόμενους λει
μώνας έκεΐθεν τής πυκνής σκέπης τών αΐγείρων, 
ών τά τρίμοντα φύλλα έφαίνοντο ώσεί άπόσεί- 
οντα τόν νύκτιον πέπλον, ήκούετο ό κελαουσμός 
ρέοντος υδατοςτοΰ Ηρακλείου χεμάρρου, εξαφα
νιζόμενου άνά τάς σκιερός αποχρώσεις τοΰ λυ
καυγούς . '

Εΐς τά ήρεμα ταύτα τοπεΐα άμφότεροι έθκύ- 
μαζον τήν αρμονίαν τών τερψιθύμων καί απείρων 
χρωμάτων άλλ’8,τι πλέίον παντός ένδιαφέρετο 
ό Χθόνιος νά βλέπη,ήτο τδ ωχρόν καθιστάμενων 
πρόσωπον τής Συμβίας, άπολάυούσης κατ αυτόν 
τής καθαρά; καί δροσερά; νυκτερινής αυρας-

Ή Συμβία έστΐναξε καί άπέστρεψε τούς ο
φθαλμούς.

Ό Χθόνιος δειλώς θεωρήσας τήν κίνησιν μετά 
βραχεΐαν σιωπήν, όπόσα λέγει, μυστήρια απαρα
τήρητα, πλήν ενδιαφέροντα, περί τού ανθρωπίνου 
χαρακτήρος τής πρακτικής έχεφροσύνης δεν άν- 
τλει τις έκ τών λεπτών σκωμμάτων μιας συν
τρόφου! Τίς δύναται νά προείπη πώς θά τελεί
ωσή τό κοινωνικόν ημών σύστημα, καθ’ δ ο έρως 
απολαύει βαρύτητος περισσότερα; τής εις τά 
άλλα αισθήματα διδόμενης ;

Ή Συμβία αύθις στενάξασα: Πιστεύσατέ μοι, 
φωνει, έν τή εποχή είς ήν ζώμεν οέν πρέπει τις 
νά εκφράζηται μεγαλοφώνως, φιλοσοφών περί έ
ρωτος !

— Κυρία όμιλεϊτε έξ ιδίας πείρας ; ήρώτησεν 
ό Χθόνιος θεωρών τήν ευκίνητον καί διαφανή φυ
σιογνωμίαν τής συνοδού του.

— Όχι- άλλ’ ή μεταλλαγή, άπεκρίθη, μ’ 
εφερεν είς εμπαθή ενέργειαν.

Τδ χείλος τοΰ Χθονίου έσπάραξεν ελαφρώς· 
ΰπέθεσεν δτι έκεντήθη ή υπερηφάνεια του. Έμει- 
νεν ολίγον σκεπτικός καί έψιθύρισεν : Ή μεταλ
λαγή, ίσως τής ελευθερίας, έξ ής ή ωραία χρυ- 
σαλλίς φαίνεται ιδιότροπος, ενφ αΰτη ει·<ε τό 
έμβλημα τής ψυχής μου έξεικονιζόμενον έν τή 
ενιαία κοσμογονική τού φαρετροφόρου έρωτος δια
μορφώσει.

Όντως ή Συμβία ήσθάνετο ζωήρώ; καθ’ δν 
χρόνον ό Χθόνιος ώμίλεν μετά ζέσεως. Ήκροάτο 
τού φιλοσοφοΰντος περί ζωής ώραιοτέρας καί περί 
τοΰ περιβάλλοντος πολιτισμού τού τόσον σαπροΰ 
καίτοι λαμπρού κατ’ επιφάνειαν. Άφ ετέρου 
ή Συμβία ένδον άρυομένη τήν μάθησιν καί τάς
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11 Ό πρώτος άνθρωπος έχλήθη Ά$άμ καϊ ή γυνή 
αύτοϋ Εΰα, έξ ών κατάγεται το γένος (πράξ. 12'26). 
Άλλ’ Άοάμ είς τδ Εβραϊκόν σημαίνει γήϊνον, άπδ 
τοΰ. Άδαμά, τδ όποιον σημαίνει γην ή χοϊκόν, χαθ’ 
ον τρόπον χαί οί Λατίνοι homo τδν άνθρωπον όνομά- 
ζου-ιν έχ τοΰ humus, οπερ σημαίνει τήν γην (Άπόστ. 
Α'. Κορινθ. ΙΕ', 47. ιδε χαί Γενέσ. Β'. 7). Ευαν δέ 
ώνόμασεν δ Άδάμ τήν .γυναίκα, αύτοΰ μετά τήν 
παράβασιν χαι ήν οί Έβδομήχοντα μετέφρασαν ζωήν 
(Γενέσ. Γ , 20). Άλλ’ ή παραγωγή τη; λέξεω; κατά 
τούς αυτού; είνε. ασαφέστατη «αυτή χληθησεται γυνή 
δτι έκ τοΰ άνδρδς [αυτής] έληφθη®' ενώ το Έβραϊ- 
χδν λέγει κληθήσεται ίσσα δτι εκ τοϋ ισσ εληφθη, 
δπερ ό Σύμμαχος προσφυέστατα ήρμηνευσεν Ά νδ ρ ί ς.

2) Ή λέξις Παράδεισος έλήφβη έκ τής αρχαίας 
Περσικής γλώσσης Παραδεισχία καί σημαίνει 
τδν βασιλικόν κήπον. Οί Έδδομήκοντα μετέφερον τδν 
δρον τούτον μεταφράσαντες τήν 'Εβραϊκήν λεξιν γ ά ν 
σημαίνουσαν τόπον κατάφυτου, κήπον καί αλληγορι- 
κώς παρά τοΐς εκκλησιαστικοί? τδν χλοερόν τόπον, 
ένθα υποτίθεται δτι διάγουσιν έν μαχαριότητι αί ψυ- 
χαί τών δικαίων (Γδ. Πολυδεύχ. ύνομαστ. χαί Ξενοφ. 
Βιβλ. 5 Άπομν.).

3) ’Εδέμ λεξις ’Εβραϊκή σημαίνοοσα ηδονή, άγαλ- 
λιασιςξ έξ ή; κήπο; Έδέμ, τόπο; έκτακτου ώραιότη- 
τος και χάριτος.

4) Ή Γέεγνα etvs παραφθορά τοΰ ’Εβραϊκού Γέ 
Έννδμή Γέ βέν Έννδμ ήτοι κοιλάςή φάραγξ 
τοΰ Έννδμή τών υιών τοΰ Εννόμ' έλέγετο δε οΰτω 
τόπος παρακείμενος τή Ιερουσαλήμ πρδς ευρόνοτον. Λ
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καί άπό κυρίαν, μετεβλήθης <ϊο δούλην καί 
SgaS>;-S&wvov είς ακόλουθον, έάν αντί νά μοί προσ- 

το νέκταρ τού χυμού τού Παραδείσιου κρί- 
^1Γβτ^σθ’Κ δηλητκριον τής άπογοητςύσεως. 

^^'^σχυτον, Ιερά μάρτυς, τούς αιώνας, ώ; στιγ- 
feui;, διάβηθι τάς άτόρμονας αποστάσεις οι’ έ^ίς 
^μλματος καί ύπαγε ν’ άποβάλης τον ρύπον τον 

τΰί ’Εκκλησίας, τής ίεράς ταύτης 
χολυμβήθρας, τής φάτνης τής Βηθλεέμ. Είσαι ίύ- 

Γ ·?νχής· έχε·.; πτέρυγας | Δέν μέ παραλαμβάνεις 
σοΰ ;

|*Κ Άλλ’ή Συμβία εύρίσκεται ήδη μακράν. Έ· 
s “τάνυσε τάς λεύκας πτέρυγας καί ίπταται υπέρ 
|& τά άρωματώδη Έλικώνια άλση.’
ϊ· [ Είνε νύς· ο ουρανός Εκτείνεται καθαρός, έν- 
Α δεουμίνος τήν άργυρόστικτον στολήν τον αί αυ- 
’ ραι ύπνώττουσιν Εντός τών αγκαλών τού Ζεφύ- 
?' ρόυ καί μυστηριώδης, σιγή κυριαρχεί τής γης.
|· . Ή Συμβία προχωρεί; Δέν ακούει περί έαυ-
Μτήν εΐμή τόν άνεπαίσθήτον κρότον, δν παράγου- 
‘ϊ ifctv αί κινούμενοι πτέρυγες της. Ρίπτει τό βλέμμα 
ί πρός τήν γήν, τά πάντα ήρεμούσιν· αί ύπ’ αύ- 

τήν κο.λάδες όμριάζουσι πρός νεκροταφεία, <φ' 
ί ών ώς μνημεία, διακρίνονται αί πόλεις υψούμε- 

ναι· δέν άκούεται ούτε τό βέλασμα προβάτου. 
ί ούτε πτηνού τό λάλημα,. ούτε ό περιπαθής στό· 

νρς αυλού- καί'αύτών τών άεννάων Διρκίων να- 
μιάτων τά ρείθρα άκινητοΰσι καί φιλαρέσκως έν- 

. .τός τών γαληνιαίων ΰδάτων των κατοπτρίζον· 
■ ται οί αστέρες.

Διακρίνει ήδη τά πρώτα φώτα, τής Υπάτης 
fe ’Εκκλησίας καί αισθάνεται μετά πάροδον τόσων 

®τών, αφ ής κατήλθεν εις τήν γήν, φρικίασιν 
- άπλοί ακινήτους τάς λευκά; πτέρυγας· οέν δύ- 

• ·ναται νά προχωρήση' τήν συγκλονούσι τά ρίγη 
g Λερά; συγκινήσεως· νομίζει οτι έπαναβλέπει τά 
. , πάτριά οωματα καί έν δάκρυ κατολισθαίνει άπό 

τών βλεφαρίδων, καταπίπτον έπί τής εν τινι 
ϊ ρύακι κατοπτριζομένης χρυσής μορφής όνος άστέ- 

ρος....
Μία φωτεινή γραμμή απέραντου μήκους κοί 

gj Εκθαμβωτικής λάμψεω; διέδραμε τόν ουρανόν καί 
'ϊ κατηύγασε τδν κόσμον.

Ή Συμβία κατεπλάγη. Μή ευρίσκετο έν τφ 
ι. --‘Παραδείσφ ; ’Αλλά μόνον ϋπό τοιούτου φωτός ή 

Εοέμ έλαμπρύνετο!
. Αίφνης ανοίγονται τοΰ ουρανού αί κυαναί πΰ-

Οΐ’βασιλεις τοΰ 'Ιούδα τον τόπον τούτον διά τό τερ- 
. ,τνον τής θάσέως είχον εκλέξει πρός άνέγερσιν ναού 

τ®ν Μολόχ, άίμόχάρει τών Άρμονιτών'θεώ. άλλ’ 0 
μ.· βασιλεύς Ίιοσίας κατεδάφισε τό ιερόν καί ινα χαταισ- 

. Χ^νΊ7 τήν μνήμη» άύτοΰ, τόν τόπον κατέστησε δημό- 
’,.· ,#Ι0ν κοπρώνα· ρμίανε δέ τόν Θοΰφεθ τόν έν φάραγγι 

'«ίοΰ Έννδμ «του διάγβιν άνδρα τόν ύίόν αότου καί 
S τή» θυγατέρα αύτοΰ.τώ Μολόχ έν πυρΐ» (Δ',

_ ;ϊ,.®“®<λ. κγ', 10). Εντεύθεν έν τοΰ; Εύαγγελίοι; ση- 
^:;ί^«ινει τόπον πυρίφλεκτον πρόωρισμένον διά τούς ασε- 
gsirtw;. ■ ’ 
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λαι καί χορεία αγγέλων λευχειμονούσα κατέρ
χεται πρός τήν γήν γλυκύ μίλπουσα πρός τούς 
εν τρόμω έξεγερθέντας ποιμένα: πρωτάκουστου 
ύμνον ;

ΔΑξα ίν ύψίοτοις θεω 
xa't έπί γ?,ς ειρήνη, 
εν ανθρώπηι; εΰδοχίφ.

Αίσθημα χάρϋς κατέκλυσι τήν Συμβίαν δεν 
ήπατάτο δτι ευρίσκετο έν.τός τής ’Εδεμ άφ’ου 
άνεγνώριζε τους αδελφούς τη:, μεθ’ών τοσάκις 
συνέπαιξε, συνωμίλησε. καί τοσάκις γόνυ κλίνασα 
ύμνησε τίν Κύριον | Κι·.ει ολίγον τά; πτέρυγας 
καί εΰρίσκεται πλησίον ίνό; αγγέλου· ζητεΐ νά 
λάβη τήν χεΐρα του καί νά,.όδιύσωσιν όμ.οΰ ςν τφ 
άπείρω" εκείνος είς τήν ε’παφήν τής χειρός της 
στρέφει οργίλ,λον τό βλέμμα καί διά μιας τών 
πτερύγων κν ήσεως φεύγει μακράν ακολουθών τήν 
πτήσιν τών ύψωθέντων αδελφών του.

Η Συμβία έκθαμβος δέν δύναται νά ύψωθή 
ούτε κατά δύο δακτύλους καί θεωρεί δακρύουσα 
τήν κατά μικρόν δπ.σθεν τή; κλειόμενης πύλης 
τών ουρανών έζαφανιζομίνήν άγγιλικήν χορείαν, 
ένφ in αντηχεί ανα τάς κοιλάδας ό Οεσπέσιος 
ύμνο; :

Δόξα έν ύψκτοις 
χάϊ έπι γη; ειρήνη, 
έν άνθρωποι; εύδοχία

Στρέφει καί πάλιν πρός■ τήν -γήΰ ·τό;|ίΐ4φα· 
εΰρίσκεται άνωθεν τής Βηθλεέμ· ή κώμη ύπνώτ- 
τβι τον μεσονύκτιον ύπνον καί μόνοι άγρυπνου» 
σιν οί φανοί δειλώς προβάλλοντες το πρόσωπόν 
των εις τά σκότη τής νυκτός. "Ιστ^ται. επΙ; στιγ
μήν έρευνώσα διά τού βλέμματος μί%ν'^ρέ| μίαν 
τάς καλύβας τής κώμης· αίφνης χίγ*5·5^·ήά«ό 
χαράς αγίας τό στήθος της και ρυβτεφέ^ΐτάς 
πτέρυγας κατέρχεται με ταχύτητα βέλου^Ά- 
κριβώ; πρό τής θύρας ένό; σταύλου,’.δ^ί'ΐο τρε- 
μοσβύνον φως μια; λυχνίας, διακρίνει εντός φά
τνης τό σώμα παιδιού ΰπνώττοντος τού όποίου 
τάς μ.ικράς χείρας γονυπετή λίέχουσ; τοΰ σταύ- 
λου τά ζώα· τό ρίγος τό όποιον ήσθάνθη προ μι
κρού, τήν καταλαμβάνει πάλιν θέλε·, νά προχω- 
ρήση, νά είσέλθη εντός τΌυ σταύλΐυ, αλλά μία 
άγνωστος δύναμις τήν συγκρατεϊμαί φήν.άνάγ»· 
κάζει νά γονυπετήση εκεί πρά τής θύρας. λ

Τί; Ο,τι άπολαμβάνουσι τά ζωα δέν επιτρέ
πεται έίς αύτήν νά άπολαύση ή θά μολύνη τήν 
κόπρον τοΰ σταύλου ό πού; της. έάν πατήσει έπ’ 
αυτής; Είν» λοιπίν αγνότερα τά ζώα, ή κόπρος 
ασπιλότερα τής Συμβίας;

Αίσθημα απερίγραπτου λύπης κατατρώγε·. τ?^ 
Συμβίας τά σπλάγχνα καί ρέονσι τά δάκρνά της 
ακράτητα κ«> ψελλιζουσι τά χείληγϊής μίο# £έη- 
σιν μ,υστικήν . .·. ι

Ακτίνες άστέρος εκθαμβωτικής λάμψεως δι- 
ηύγασαν τήν φάτνην.

Ή Συμβία χαράν αΐσθα-.θ'είσά ύψοΰται ώ; πθ-
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λύχρώμο; λυχνία και ΐσταταε έπί του χίσιζευ 
παρήγορε; ιρες.

— Τί ζητεί; ;
•— Δέν μέ αναγνωρίζει; ;
— ’Όχι. ! Δέν ένθυυ.οϋυ.α'. να σέ είδον άλλοτε.
— Μέ είχε; ιίε< αίαν άλλην φοράν, άλλα μ’ 

έληίμ.όύησε; έ/.τοτε.
Ανόητε είμαι ή Συι/.&α.
—ί Ή Συμβία ·, . , .
—·Δ-.ατί ίκπλήττεσε ; Μήπως είρωνεύεσο τότε, 

δτε έλάτρευε; τόν ύλεχδν έρωτα χαί μοί έλεγε; 
ότι θα ήδυνάμην νά ζαθχρισθώ εί; τήν φάτνην τή: 
Βηβλϊία; Ιδού έκαθιρίβθην· έ'ζ.ούσθην εΐ; τό 
λουτρον τών δακρύων, τών δακρύων τή; μ«τα- 
νίία<· εινε ώραΐον λουτρόν καίει ολίγον, άλλ’ 
εσο βέβαιο; οτι άπας έμβαπτισθ.ι; θά έξέλθτ,; 
παντελώς άπηλλαγυ.ίνο; τών ρύπων. . .

Συμβία ποΰ έπήγε;;
— Είμαι εντός σου Ψνχ'ϊ). Δέν θά μέ κυβέρ

νηση; πλέον.θέλει; νάσοι αποδείξω τήνίσχύν μου;
Χθόνιε γονυπίτησον.
Καί το Δώμα έκλ'νε γόνυ.

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Λ. ΒΛΓΙΑΝΝΗΙ

ΔΙ ΒΡΙΖΕΙΣ ΤΟΥ ΡΑΔΔΜΔΝΘΥΟΣ

λά πρό
καί διότι ό τόπο: τή: δ 
σέτι προγραφή. Ήθέλ-κσ

ΓΡΙΣΚΟΜΙΙΝ de τήν είσοδον 
τού βασιλείου τού “Αδου καί εί- 
δον τδν 'Ραδάμανθυ/, Ενα τών 
τεθνεώτων οικσβτών, καθήμε>0/ 
tie τό προεδρείο/ του· πρός τά- 
ριοτερό τουέκάθητο ο φύλ.αέ τοϋ 
’Ερέβους καί ηρβς τά δείιά του 
όφύλαέτοϋ Ήλυοίου π'5ίου(*) 
Μοι εΐπου eti έδίκαίεν τήν ημέ
ρα·/ εκείνην γυναίκας, διότι πολ

λά πρόσωπα τού φύλου τούτου ίσπευδον νά φθάσωσι 
' ' ' ' ’ διαμονής των δέν ε’χεν εί-

.... προγραφή. Ήθέληοε νά άποτε'νη tic έκάστην 
■it αύτών τήν αύτήν έρώτησιν, άν γνωτίί «.σι τ I εΐ- 
χ ο ν κάμη. Είς τοΰτο τό ίήτημσ, τό όποιον άπηύ- 
Ουνεν είς δλην τήν συνέλευσή/, αύται παρατήρη
σα·/ ά-ίλήλας ώς νά μή έγνώρτίβ'ζ τί ώφειλο·/ νά 
άπαντήσωοΓ τάς ήρώτησεν έπειτα Ιδιαιτέρως.

—Κυρία, είπεν etc τήν πρώτην μετοίυ αύτών, 
εύρΙσκεσθε είς τήν γήν περίπου πεντήκοντα έτη· 
τί ίκάματε είς όλο τούτο τό χρο/ κον διάστημα ;

—Τί έκαμα; άιτήντησεν αϋτη. τή άληθείι?, δέν 
γνωρίζω πολύ καλά τί έκαμα' έπεθύμουν νά ε’χον 
οτιγμάς τινάε διά τά οκεφθώ.

Μετά παρέλευοιν ήμισεΐας σχεδόν ώρα< αύτη 
άπήντησεν 3·ι άείποτε οιεσκέοσύεν· έφ ώ ό "Ραδά
μανθυς έκαμε σημεϊον εί; τόν πρός τ’ αριστερά τον 
φύλακα νά φροντίση περί αύτής.

—Καί υμείς, κυρία, είπεν ό δικαστής, ήτις έχετε 
ύφος τοσοΰτον μειλίχιον καί τοσοντον μαλθακόν, 
πιστεύω δτι έρχεσθε νά μάς άποδώοητε έπίσκεήιιν 
είς τό 290·/ έτος τής ηλικία: οσβ' τί έκάιιατε καθ' 
όλο·/ τούτον τόν χρόνον;

(') ΙΙχρ’ ήμί» ]|χ;.Λδι<-5θν.

μία

KCi·

—Δεν άφησα εργασίαν, είπεν αύτη- τά 12 πρώτα 
έτη τού βίου μου ένησχολήθην '/ά οτολίόω μίαν 
πλαγγόνα καί κατά τά έπίλσιπα ν’ άνσγινώσκω 
κωμφοίας καί μυθιστορήιιατα.

— Πολύ καλά, είπεν οΰτος, ίκάματε λαμπρόν 
χρήσιζ τον χρόνου σα.· είθε νά σάς ώφελήση.

Ή επομένη ήτο γυνή άγρόιι:, απλοϊκών διαθέ- 
α: ω ν .

—"1·’. καλό, άγαπητή μου κυρία, είπεν ό ’Ραδά
μανθυς, τί έκάματε σείς ;

—Μή πρός βάρος τής ήιιετέρας εύγενε/σς, άπήν- 
τηοεν αύτη, δέν έύησα παντάπασιν ή τεσσαράκοντα 
ϊτη καί κατά τό διόστηιια τούτο έδωκα είς τόν σύ* 
ίυγό/ μου ίπτά θυγατέρας, τώ έκαμα φοοο τυρούς 
καί άφησα τήν μεγαλειτέραν μου κόρην μετ’ αύτοΰ, 
οιά ν’ άγρπ/ή έπί τής οικίας της κατά τήν όπου 
αία·/ μ.ου· κοΙ τολμώ νά είπω. οτι αυτή είναι μία 
τόσον καλή οικονόμος, όσον ούδεμία ά/λη κόρη τής 
γει·σν(σί.

Ό 'Ραδάμανθυ.', έγέλασε μέ τήν απλότητα τής 
λής ταύτης γυ/σικόί καί δ,έταίε ’έν φύλακα τοΰ’Η- 
λυσίου πεδίου νά τήν λάβη ύπό τήν προστασίαν του.

- - Καί ύμεϊε, καλή κυρία, ίέηκολούθησεν αποτα
θεί; πρός τή / έπομενην, τί έκόματε κατά τά 35 έτη 
τοΰ βίου σας ;

—Κύριε, ΐπήντησεν αύτη, δέν έκαμα ούδέν κα
κόν, σάσ βεόαιώ.

— Πολύ καλά, έπανέ λα-ίεν ούιος, άλ/ ά τί καλόν 
ϊκάματί ;

Ή κυρία εύρέθη είς μεγάλην αμηχανίαν έπί τή 
'ρωτήσει τούτη καί έπειοή δέν εγ /ώριίε τί ν' άπαν- 
"ήση, οί δύο φύλακες ώρμησαν ταύτοχρόνωο νά τλν 
απαγάγωστ/· ό είς τήν ’Λαίεν άπό τήν χεϊρα οιά 
νά τήν οδηγήοη είς τό IΙλυσιον πεδίο·/ καί b άλλος 
τήν ήρπασε διά νά τήν σύρη εις τό Έρεόος' άλλ’ ό 
Ραδάμανθυ; διατηρών άίιαγ/ πητον μετριοφροσύνην 

καί κατο τό ύφος καί τό ήθος του, διέιαί: νά τζ,ν 
άφήσωσιν έλευθέραν καί νάτήν κρχτήσωσιν ίδια τί- 
ρως διά δευτέραν έίέτσσι-ζ, δτε θά υπήρχε -περισ- 
αστέρα ευκαιρία.

Μία γηραιό γυνή μ“ άγίρωχον *σ) πσράίενί··. 
φυσιογνωμίαν παρουσιάσθη έπειτα είς τάς κιγκλίδαο 
τοϋ δικαστηρίου καί όταν τήν ήρώτητε τί είχε καμη

— 'Αληθώς, εΐπεν αύτη, εύησα έδδομήκο>τα έτη 
είς πολύ κακόν κόσμο/- καί ήυην τόσον ώργισμένη 
έναντίον σωρείας τρελών νέων, ώστε οιήλθον δλα 
σχεδόν τα τελευταία μου έτη δια νά'πικρίζω τήν 
διαφθοράν τού οίώνο:. “Εψεγα καθ’ έ*άττην τήν 
θρασεία·/ διαγωγήν τών γειτόνων μου διά νά προφυ 
λάίω ίκείνους μετά τών όποιων συνωμίλουν δι’ 
αύτάς τάς πλάνος καί αύτάς τάς υωρίας.

—Πολύ καλά, είπεν ό 'Ραδάμανθυς, άλλά διετή- 
ρεϊτε οφθαλμόν τοσοΰτον άγρυπνου έπί τών ίδικών 
σας πράόεων :

—Νά σάς είπω τήν αλήθειαν άπήντησεν ούτη. 
έπεθύμουν τοσούτον νά δηυοσιεύσω τά σφάλματα 
έκαστου, ώστε δέν ειχσν τόν καιρόν, νά διακρίνω τά 
(δικά μου.

—Κυρία, είπεν ό Ροδάμανθυί, λάδετε τήν κα
λοσύνην νά περάσητε πρός τάριοτερά μου χαί '-ά 
κάμετε θέσιν είς τήν σεβαστήν κυρίαν, ήτις εινε 
όπισθέν σας.

—Καλή μου κυρία, είπεν ούτος, είσθε δο έτών 
ήκούσατε τήν έρ'ώτησίν μου τί έκάματε τόσα χρόνια 
είς τδν κόσμον ;

—Ά I κύριε, είπεν αύτη, έκαμα δτι δεν θά έπρεπε 
νά κάμω άλλ’ ειχον λάόη τήν τελευταία·/ άπόφοσιν 
νά μεταθάλω διαγωγήν, άν οέν ήμην προκατειλημ
μένη ύπό προώρου θανάτου.

— Κυρία, είπεν ούτος. κάμετέ μου τήν χάριν ν’ 
ακολουθήσετε τήν όδηγόν σας.

Διίκρινεν έπειτα μίαν άλλην γυναίκα τή; αύτής 
ήλικίας καί τήν ήρώτησε μέ τάς αύτάς λέέεις Ή 
κυρία τώ άπήντησεν :

— Έγενόμην σύίυγος άνδρός τοσοΰτον άγαπητού 
κοτά τά γηρατειά τον. δτο/ καί κατά τήν νεότητά 
τον έγ*νόμην μήτηρ καί ευτυχής οιά τά τέκνα ucu 
τά όιτσϊυ ίλαία φροντίδα ν’ άνυρώσω είς δλας τάς 
καλάς καί ηθικός vpyic: ό πρωτότοκος υιός μουεΐνε 
ευλογημένος c πό τόΰς πτωχού: καί ήγαπημένο: 
άπό όλους έι,-ε cue, οί οποίοι τον γνωρίζουν· έώων 
έκ τών εισόδημα των μου καί άφησα τήν οικογένειαν 
μου πολύ πλουσιωτέοαν άπό δ,τι τήν ε’χον εύρη.

Ό 'Ροδάιια/Ους, δστις έγνώριϋε τήν άίία·. τής 
γηραιός τούτης γυναίκας, έμειδίασε μέ ύφος τοαοΰ- 
το> χσρίεν, δβσνόφύλαί τοϋ Ήλυσίου πεδίου καί 
έτεινε τό/ βρσχίονά του πρός αύτήν. Δέν τήν εί· 
χεν έδ ολοκλήρου έγγίση καί αί ρητίδες της έίέλι· 
που. οί οφθαλμοί της ϊλαμψαν διά ζωηαάε λάμψεως, 
αί παρειαί της έγιναν δροσεραΐ καί ροδόχροοι κα! 
έυεφανίσθη έν όλη τή ά.θηρά καταστάοει τής νεό- 
τητοςκαί τής ώραιότητος.Μία νέα κυρία Ιχουσα πολύ 
σπσνίαν ιδιοφυίαν νά καλ/ωπίύεται έσπευδε νά 
φθάση πρό -ού ζριτού, είς τρόπον ώστε οιηλθε βι· 
αίωε διά τού πλήθους καί ένεφανίσθη πρό τών άλ
λων είς τός κιγκλίδας. “Οταν -ήν ήρώτησαν τί ε’χε 
κάμη κατά τό είκοσιπενταετέί διάστημα τού βίου 
τη: είς τόν κόσμον :

- -Αφιέρωσα ίλικ τάς προσπαθείς μου, ε'πεν. 
άφ’ οτου έφθασα είε τήν ηλικία·/ τής κρίσεωε, νά 
γίνω αγαπητή καί νά αποκτήσω λατρευτά:. Μετε- 
χειρύ’όμην κοσμητικά ύδατα, κατασκευάύον χρώματα 
μετέτρ:πο/ ύπογένεια κατωπτριύομην. έδοκίμαίον 

.παν δ,τι ήτο καλλίτεραν πρός βαφήν και έφρόντι- 
εον νά περιστέλλω τόν στηθόδεσμον μσ—

Ό Ραδάμανθυς, χωρίς νά τήν άκούοη μέχρι τέ
λους, διέταόενάτήν άπαγάγωσιν, Έπί τή ίμφανίσει 
τού Έρέδους ή βα·£ή της έδτ)ράνθη, τό πρόσωπό·/ 
της έπληρώθη όητίόων καί όλάκληρος κατέστη δυ
σειδής. 'Αφηρέθην τότε ύπό τοϋ άπομεμακρυσμένου 
θοσυάου στίφους γυναικών, σ'ίπνες προεπορεύοντο 
γελώσαι, ίίδουσαι καί χορεύουσαι. "Ημην πολύ πε
ρίεργο: νά ίδω τήν υποδοχήν, τής όποια: θά έτύγ- 
χανον ούται καί ταύτοχρόνω: ίφοόούμην πολύ 
μήπως ό Ραδάμανθυ: δέν ταράέη τήν εύθυμία- 
τ/>ν· ά/.λ' έπί τή έμφσνίσει την. ό θόρυόος έγένετο 
τοσοϋτο·/ σροδρό:, ώστε ..... έίύπνησα.

ί Έ'χ τον Γο.Ι.Λιχοΐ;
Α~ ΔΙΙΧ

ΣΗΜ. Ί». Μολονότι βραδέως λαβόντι; τήν κάτωθι 
όιατρι6·ήν, εΰχκοϊατω; δη;Λασιεύωμ.εν αΰτην, ώ; πολλοί 
ενό/ους.χν τά διδακτικά χαί ωφέλΐ'/.ν. περί των ε;ω 
οιαβιούντων όμ.ογίνϋίν ;λ-ϊ;.

Κσι έ^έτοί έδόθη ύπό τού Συλλόγου τών 
Ελλήνίδων κυρίων «ή 'Ομόνοια» ό ύπέρ των 
Ελληνικών ενταύθα Σχολών ετήσιος εύργε 
τικός χορός, ή επιτυχία τοϋ όποιου ήν πλή
ρης,ώς πρός τήν λαμπρόν διακόσμησιν τών 
αιθουσών τής Ελληνικής; Σχολής καί τήν 
εισπραξιν, μ 'ύλην τήν οΐκονορικήν τού τόπου 

κρίσιν. Γσν οικογενειακόν, ούτως ε'ιπεΐν, 
τούτον χορόν διαρκέσαντα μέχρι τής πρω
ίας έ μεγάλη διαχύσει έτίμησαν αί έκλεκτώ- 
τεραι τής Κοινωνίας Πύργου οΐκογένειαι, εν 
αιοό εύγενέστατος διοικητής τού ΐφου Συν
τάγματος κ. I Δραγάνωψ μετά τής εύγενε- 
οτατης καί φιλόκαλου Κυρίας του. προσενεγ- 
κόντος αντί μικρός άμοιόής καί τήν μουσικήν 
τοΰ Συντάγματος ΰπό τήν διενθυνσιν τοΰ 
άρίστου αρχιμουσικού κ. Γ. Σαγκούνωφ.

Άπουσίασεν ό^ιως ό ήμέτεοος ύποπρόξε- 
voc, ό έπίσημος αντιπρόσωπος τοΰ Ελληνι
σμού κ. Π. Τζανέτος, αδιαθετών, ώς έμά- 
θομεν, δπερ όμως λίαν έσχ.ολιάοθη.

Έγένοντο ομοίως αΐ δουλευτικαι έκλογαί 
μετά μεγάλης ελευθερίας καί ησυχίας, πρά

γμα ,.ρωτοψανές, καί άνεδείχθηοαν βουλευ- 
ταί μετά καταπληκτικής πλειοψηφίας οί Σταμ- 
πουλοδικοί κ κ. Στρατής Δημητρύψ έκ τίνος 
χωρίου τής επαρχίας Πύργου καταγόμενος 
καί Δ. Πετκώ<}ι ό πρώην Δήμαρχος Σοφίας 
καί πρώην 'Υπουργός.

Οί Έλληνες εκλογείς Πύργου έν τή τε
λευταία ώρα καί ολως δεόιασμένως ήθέλησαν 
νά συνενοηθώσιν, όπως άπό κοινού καί έν 
σωματι άπαντες ψηψίοωσιν, υπέρ τοΰ πολλών 
συμπαθειών δικαίως άπολαύοντος ένταΰθα κ. 
Γοτεφ δικηγόρου καίτούκ.Ν. Άλεέανδρώιρ, 
τέως Δημάρχου, άλλ ' ή καταδά^ιοις τών κα
ταστημάτων τής αγοράς, έν οΤς καί τών τής 
Ελληνικής Εκκλησίας, άπερ ακόμη ανεγείρει 
ό χάριν τής πρδ διετίας δημοτικής έκλογής δη
μοσία ύποσχεθείς εύεργετικωτατος καί πατριω- 
αικώτατος(;) Άρχοντας., τάΣχολειακά, Μο
ναστηριακά καί άλλα τινά δέν έπέτρεψαν εις 
πολλούς νά δ'ώσωσι ψήφον τώ κ. Νίκολάκηκαί 
ούτως άπέτυχεν δ συνδυασμός ουτος.

Έν τούτοις άέιον παρατηρήσεως είναι, 
ότι άμα έλειψεν ό κακός δαίμων, εύθύς έγέ
νετο έν όήμα προς συνενόησιν καί συγκέν- 
τρωσιν τών ομογενών Πύργου. Καλόν καί 
άγιον όεόαίως είναι νά έπέλθη μεταξύ τών 
ομογενών, ού μόνον ένταΰθα, αλλά και έν 
Άγχιάλω, Μεσημέρια, Σωζουπόλει καί απαν
ταχού, ένθα ύπάρχει 'Ελληνική Κοινότης, 
μία ειλικρινής ομόνοια, αγάπη καί συνενόη- 
σις διά παντός και είς πασαν εκλογήν, διότι 
τότε μόνον δύναται τό Ελληνικόν στοιχείου 
νά έχη ζωήν, ίσχύν, ογ|ΐιασίαν καί ΰπόληψιν 
παρά ταΓς ’ΛρχαΓς, Έλληνας βουλεντάς καί 
Δημαρχεία Ελληνικά, πλεονάζοντος τού 
Ελληνικού στοιχείου είς τάς έν λόγω Κοι
νότητας. Άλλ’ άραγε θά κατορθωθή τούτο; 
Άμψιάάλλομεν, ένόσω είσιν έκκρεμεϊ ζητήμα- 
τά τινα γενικού συμφέροντος τών Ελληνι
κών Κοινοτήτων, οΐα εΐσίν ή έτησία συν
δρομή τής Μονής, τής πωληθείσης Μονής

I
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τής Άγιας Άναοτασίας, Το χρέος των κλη
ρονόμων τοϋ . μ καρίτδυ Γ. Μανταγκιώζη 
πρός τήν Έλλ. Έκκληοίαν Πύργου, ή κακή 
και παρά τήν θέληοιν τοΰ διαδέτου διαχεί- 
ρησις τοΰ μεγάλου κληροδοτήματος τοϋ μα
καρίτου καί αειμνήστου ευεργέτου Πύργου 
καί Άγχιάλου Στ. Τσιτοίνια,ό προ διετίας 
κατακριτέος τρόπος τής καταλήψεωςτων Σχο
λών, αί δίκαι των δίδασκά' ων, δι ’ άς ματαίως 
ή Κοινότης Πύργου δαπανά είς δικαοτικά 
έίοδα, ενώ κάλλιοτα ήδύνατο νά συμβιάαοθή 
■καί άλλα τινα

Πλήν άλλ’ όμως τά πάντα είναι δυνατά 
καί εύκολα, άμ ’ ώς λειψή ή μικροφιλοτιμία 
καί ή ιδιοτέλεια. Εύχηθύμεν λοιπόν άπό καρ
διάς, όπως έπικρατήσωοιν ύγιέστεραι σκέψεις 
καί έττιτευχθή ή τόσον ποθουμένη πα^ά πάν
των ομόνοια, αγάπη καί ειλικρινής αδελψο- 
ποίηοις τοΰ ενταύθα Ελληνισμού χάριν τοϋ 
γοήτρου καί τοΰ έθνικοό αύτοϋ συμφέροντος.

’Ενώ δέ σείς αύτοϋ κάτω άλληλοτρώγεσδε 
καί συζητεΤτε περί όνου σκιάς, ώ Μεγα- 
λοϊδεάται, ενταύθα δέν παύουσιν εργαζόμε
νοι δραστηρίως μ’όλην τήν οικονομικήν των 
κρίσιν υπέρ τής επιτυχίας τοΰ έθνικοΰ αύ- 
τών ιδεώδους, τής άπελευθερώσεως τής Μα
κεδονίας, ύποστηριζόμενοι και ύπό τού Παν- 
σλαυϊσμοϋ. Πρός τούτο δ’ άφίκετο ενταύθα 
πρό τινων ήμερώνάντιουνταγματάρχης τις τοΰ 
πεζικού, έφεδρος Μακεδών, όπως κατάρτιση 
τάγμα Μακεδονικόν, μόρφωση αυτό στρατιω
τικός καί είναι έτοιμον είς πάσαν περίστοσιν. 
Πάντες δ’ οί Μακεδόνες είσίν υποχρεωμένοι 
ν ’ άποτελωσι τό τάγμα τούτο καί νά ήναι 
μέλη τοϋΜακεδονικού κομιτάτου, πληρώνον- 
τες κατά μήνα άνά έν φράγκον ώς συνδρομήν 
Οι δέ τυχόν άρνούμενοι πρέπει αμέσως νά 
έγκαταλίπωσιν τό βουλγαρικόν έδαφος.

βετταλομάγνης

ΤΟ ΣΠΣΜΕΝΟ ΚΑΡΑΒΙ
υπο

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΜΚΟΥΜΙΔΟΥ

Τό πέλογσς ’δέτε άφρίζει, 
Τό κύμα τό μαύρο λυσσά, 
Αγέρας, άκοϋστε, σφυρίζει, ' 
Φρικτά, μέ μανία φυσά.

Γιά ’δέτε ή θάλασσα βράζει. 
Σχισμένα, ώίμέ 1 τά πανιά' 
Βοήθεια τό στόμα μαε κράζει I 
Κρατήστε, παιδιά, τά σχοινιά.

Βοήθεια, κράίτε, μέ θάρρος παιδιά 
Καί δλοι άς ίχωμε, δλοι καρδιά I

4

Τό πλοίό μσς γέρνει στό πλάι, 
Νερά μπαίνουν μέσα μ’ όρμή- 
*Αχ I κΰμα σκληρό θά μάς φάη 
Σ’ αύτή τή ΥΡβφτή μας στιγμή.

Βροχή, κεραυνοί, τρικυμία. 
Καί μαύρη μάς δέρνει νυχτιά’ 
"Αχ, δύσε μας, Πλάστη μας, μία,
Mid οίκτου σου μόνο ματιά I

Βοήθεια, κράίτε. μέ θάρρος, παιδιά 
Καί όλοι άς Σχωμε, δλοι καρδιά.

Μανοΰ/α γλυκειά λ εύχή σου.
Ας φιάίη σ’ έμδς μοναχή· 

Ή αθώα, μαννοϋλα, ψυχή σου 
Μεγάλη άς δώση εύχή.

“Ας φτάί’ ή εύχή σου μεγάλη 
Θά διώίη τό Χάρο αυτή·
Τό κύμα θά διώίη χαί πάλι
Τήν ώρα αύτή τή. φρικτή

Βοήθεια κράίτε, μ’ έλπίδα παιδιά 
Καί όλοι άς κάνωμε, δλοι καρδιά !

Παιδιά, κεραυνός θά μάς κάψη
Αχ! νά άστρσπή φωτεινή 

Κ’ ή μάνα ή δόλια θά κλάψη, 
Θά σδύσ’ ή γλυκεία της φωνή.

ΈκεΤ τά στοιχεία μαλλόνουν
Κ’ ήχεϊ ή βοή μακρυνά
Τά κύματα μαύρα φουσκόνουν, 
Μεγάλα σάν νάνε βου_γά !

Βοήθεια, κράίτε μέ τόλμη, παιδιά 
Καί δλοι άςίχωμε, δλοι καρδιά.

Μά νά ή ούγούλα προβαίνει, 
Τά σύννεφα τρέχουν φαρδιά' 
'Αγέρας ά κρύος σωπαίνει 
Κ’ ή μαύρη μάς φεύγει βραδεμά.

Τ’ άστέρι γλυκά μάς φωτίζει
Ψηλά σέ γλαυκό ουρανό, 
Τό κύμα σιγά μουρμουρίζει, 
Δέν είνε οάν πριν σκοτεινό.

MU UM ΣΤΜεΟΤΛΗ ΕΚΑΖΤΟΤΕ
Ο ΚΟΠΟΣ ΕΙΝΕ ΔΗΛΗΤΗΡΙΟΝ

Όπω; ή Ολίψις οΰτω καί ό κόπος δηλητηριάζει 
τόν οργανισμόν. Δέν πρέπει ουδεις να βιαζη την σύαιν. 
Εϊτ’έκουράσθητε άπό πνευματικήν είτε άπό σωματι
κήν έργασίαν, οιίσθάνεσθε τό πνεΰμα σας ζαλισμένον 
καί απρόθυμου την σαρχα να εξακολούθηση τό έργου, 
οί δέ οφθαλμοί σας κλείουσιν εκ τοϋ ύπνου. Πρέπει 
νά διακόψητε την έργασίϊν καί ν’ αναπαυθήτε, δι
ότι ό κόπος γεννά καί παράγει πραγματικόν δηλητή
ριου είς τό αίμα.

Γα πειραμσ.τα τών ιταλών ιατρών Ματζιόρη χαί 
Μόσσο καθώς καί άλλων, απέδειξαν ότι άν γείνουν 
ενέσεις δι’ αίματος ζώου κεχμηκότος εις άλλο ζώον 
εντελώς α-κοπίαοτον χαί σφριγηλόν, τό τελευταίου θα 
αίσθανθή αμέσως όλα τά συμπτώματα τής κοπώσεως.

Ό Βενδένσκης έκαμε χημικήν άνάλυσιν τοϋ αίμα
τος ανθρώπου κεκμηκότος καί εύρε, ότι τό δηλητή
ριου τοΰ κόπου είναι παραπλήσιου προ; τό παλαι- 
όθεν γνωστόν φυτικόν δηλητήριου «κουράρε» τήν ρητι
νώδη ουσίαν εις τήν όποιαν οί έρυθρόδερμ,οι ’Ινδοί τής 
Νοτίου Άμεοικής ένέβαπτον τά βέλη των, ητις εξά
γεται εκ φυτοΰ τίνος αναρριχητικού ανήκουτος εις τήν 
οικογένειαν τών Στρύχνιον.

Τό δηλητήριου τούτο εισερχόμενου είς τον οργανι
σμόν, παραλύει την ενεργειαν τών κινητηρίων νεύρων 
επί τών μυώνων, ώς καί επι τών αναπνευστικών όρ- 
γα νωυ.

Ανάλογου χημ.ικην ύπόστασιν εχει το δηλητηρίου 
τοϋ κόπου' άρα είναι θανατηφόρου.

Με άλλους λόγους, άν παρα/θή κατα ποσότητα α- 
νωτέραν εκείνης, ήτις δύναται νά έξαχθή έκτος του 
σώματος δια τών φυσιχών αγωγών, όλος ί ί/ργαν.σμας 
υποφέρει και- εξασθενεΓ.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ

Η ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΓΗΣ

Όπόταν τρώγετε βραστά ώά, μή λησμονείτε νά 
έκτελήιε τό ακόλουθον πείραμα, δπςρ πάντοτε έπι- 
τυγχάνει καί είναι διασκεδαστικόν 

Βοήθεια τώρα μάς ήλθε, παιδιά,
Καί τώρα νά έχωμε πρέπει καρδιά.

Γιά ’δέτε πώς τρέχει στό κύμα 
Τό δόλιο μας πλοίο αύτό, 
Στή θάλασσα άγριο μνήμα 
Δέν ήταν νά δούμε γραφτό

Τ' άστέρι καί πάλι φωτίζει
Κα! χαίρει στά στήθ’ ή ψυχή·".
Ζωή είς τό ναύτη χαρίζει
Τής μάννας του μόν’ ή εύχή.

"Ας κράζωμε δλοι μας ζήτω παιδιά 
Τοϋ ναύτη έλπίδα άς έχ ’ ή καρδιά !

Λάόετε πινάκιον τού φαγητού καί περιδρέίατε 
έλάφρώς δι’ ύδατοε τήν περιφέρειαν αύτού καί ειτα 
σχεδιογραφήσατε διά τού κροκού τοΰ ώοΰ σας, ά/

ν-·*

θέλετε, ήλιόν τινα μετά τών άκτίνων αύτοϋ είς τό 
κέντρου τού πινακίου σας καί οΰτω θά έχετε έργα- 
λεϊον πρόχειρον, κατάλληλον πρός έίήγησιν τής 
διπλήι κινήσεως,τής ήμετέρας γής στρεφομένης έν 
ταυτώ περί έαυτήν κοί περί τόν ήλιον .

Πρός έκτέλεσιν τούτου όέν έχετε άλλο νά πρά- 
ίητε ή νά τοποθετήσητε έν τεμάχιον τού φλοιού 
τον ώοϋ σας έπί τής βεδρεγμένης περιφέρειας τού 
πινακίου, ώς δείκνυσιν ή έναντι είκών. Κλίνοντες 
δέ άρμοδίως τό πινάκιον διά μικρός πιέσεως τοϋ δα
κτύλου σας, θά ίοητε υετ’ ίκπλήίεωςτόν φλοιόν τα
χέως στρεφόμενου περί έσυτόν καί ταυτοχρόνου πε
ριφερόμενου πέριί τού πινακίου.

Ή δι’ ϋδατος περιαλοιφή τής άκρας τού πινακίου 
κωλύει τό κέλυφος νά διαφύγη τής περίφερείας αύ- 
τοΰ, σννεπεία τής κεντρόφυγος δυνάμεως.

Φ. Π.

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ

ΕΞΟΝΤΩΣΙΣ ΠΟΝΤΙΚΟΝ

'Έν έκ τών πολλών συντελεστικών μέσων προς κα
ταστροφήν τών ποντικών είναι καί τό έξης. Ή μέντα, 
ή; την οσμήν άποστρέφονται πολύ ουτοι. Περιχύσατε 
λοιπόν όσα μέρη συχνάζουσιν ουτοι καί ιδία τας δπας 
τών φωλεών των δια ρευστής μέντας καί θ' άπομα- 
κουνθώσιν αμέσως πάντες οί ποντικοί έκεΐθεν και δέν 
Οά πλησιάσωσιν, έφ' όσον εκεί” υπάρχει ή οσμή αΰτη 
τής μέντας.

ΑΝΑΚΟΓΦΙΣΙΣ ΕΚ ΤΟΤ ΚΑΥΣΩΝΟΣ.

Ούτε ό πάγος, ούτε τό ψυχρόν ύδωρ, ούτε τά ελα
φρά ενδύματα, ουτετά άλλα ανακουφιστικά καί τεχ
νικά μέσα συντελοϋσιν είς τόν περιορισμόν του καύ
σωνας. Μάλλον, άν θέλετε, βλάπτουσι, προσκαίρως 
άπομααρύνοντα αύτόνκαί σφοδρότερον μετακαλοΰντα.

Ή μόνη θεραπεία τοΰ κακού τούτου είναι τό οξυ
γόνου καί τό ίώδιον, ών στερούνται αί θερμόταται 
κατά τό θέρος προσπίπτουσαι έπί τοΰ εδάφους ακτί
νες τοΰ Ήλιον. Αναζητήσατε μόνον δθεν, τό μέν 
όξυγόνον έν τούς όρεσι καί τό ίώδιον εν τή θαλασσή 
καί Οά δροσισθήτε. Ή φυσική πάντοτε θεραπεία είναι 
το καλείτερον φάρμακου.

ΚΑΤΑ ΤΗΣΔΙΦΒΕΡΙΤΙΔΟΣ

Έν καιρώ έπιδημείας διφθερίτιδας,δέον 
αί μητέρες άναποφεύχτως να υποχρεώ
νουν τά μικρά τέκνα των νά κάμνουν κα- 
Οεχάστην γαργαρισμοΰς δι’ ΰδατος, έν ω 
διελΰθη πρότερον χοινον μαγειρικόν αλας 
μετ' ολίγου βόραχος.

ΚΑΤΑΠΑΓΣΙΣ ΠΟΝΩΝ ΠΛΗΓΩΝ

Άν καρφίον έσκωριασμένον τύχει να 
εΐσδύσει είς τήν χεΐρα σας, καύσατε μα- 
λίον καί κρατήσατε τό τραύμα ανωθι 
τοΰ καπνού έπί εν τέταρτον τουλάχιστον 
τής ώρας. Διά τούτου ό πόνος κατα
παύει καί ό κίνδυνος τής φλεγμονής απο- 
σοθεϊται..

ΑΝΤΙΔΟΤΩΝ ΦΑΝΙΚΟΓ Ο3ΕΟΣ

Ή δηλητηρίασι; διά φανιζοΰ έξεως, δύναται νά 
Οεραπευθή τάχυστα δι’ δξους πινομένου είς μεγάλα; 
δόσεις καθ’ έκαστα πέντε λεπτά τή: ώρας.
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Η ΣΎΓΧΡΟΝΟΣ ΑΙΓΥΠΤΟΣ
ΥΠΟ ΕΠΟΨΙΝ

ΙΣΤΟΡΙΚΗΝ. ΕΜΠΟΡΙΚΗΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΝ

(Ms*’ ίίχό<ων)

\α·4·Λ'/ι·.α· Kt π;οηγ. φύλλον)

Συμπεριλαμβανομένων όμως και τών διαμερι; 

των του "Ανω Νείλου καί τής Κεντρώας Άφρι 

σ πληθυσμός αναβιβάζεται είς δε 

Οκτώ εκατομμύρια ψυχών. Αί
'ι

■/.αιπτί
μεγαζ

ΝΕΙΛΟΜΕΤΡΟΝ. ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΝΕΙΛΟΥ ΕΠΙ

ρίων έξ όλων των μερών τής ύφηλίου za: ιδία έζ 

τής ’Αγγλίας, μεθ’ ής αί έμποριζβ: σχέσεις είσι 

ζωηρότερα:.
Τά έσοδα τής Αίγυπτου ανέρχονται είς διακόσια 

πενιήζοντα έζατομ. φρ. Ου τα δυο πέμπτα απορ

ροφά ή ύπηρεσία τών τόκων τοΰ δημοσίου χρέους.

Τδ Αιγυπτιακόν Σουδάν αποτελεί ίδιαν ζυ?έρ- 

νησιν, δι/ρημένην είς πέντε επαρχίας, τού Καρ- 

τούμ, τής Δόγκολβς, τής Σεννάης, τοϋ Κορδοφάν 

ζαϊ τής Μπάρ-έλ-Άμπ·.άδ, συμπεριλαμβάνει δέ τήν 

Νουβίαν καί φθά·/ει μέχρι τών 'Αφρικανικών λι

μνών.
ΊΤ Χουδία δια

χωρίζεται τής Αίγυ

πτου ύπδ τοΰ πρώτου 

καταρράκτου τοΰ Ασ

σουάν za: διαζρίνε- 

ται πολύ τοϋ Σουδάν, 

τής χώρας τών μαύ

ρων. Έν τή Χ’ουβία 

ταύτη εύρίσζονται οί 

ζαταρράζται ο: φυσι

κώς παραζωλύοντες 

ζα: έμφράττονσες τήν 

πορείαν τοΰ Νείλου. 

Ό ποταμός γίνετα·. 

έζ νέου πλατύς άνω- 

0: τοΰ πέμπτου κατα

ρράκτου τού Χενδυ, 

έν Χαρτούμ- Ή δέ 

ιστορία τής χώρας 

ταύτης, ών οί αρ

χαίοι Αιγύπτιοι εζα- 

ζάλουν χώραν τών 

Κούσχων. ο: δέ Ελ

ληνες και Ρωμαίοι 

Αιθιοπίαν, στενώς 

συνδέεται μετά τής 

τών Φαραωτικών δυ

ναστειών. Ί δ Αιγυ

πτιακόν Σουδάν ή και 

Ανατολικόν, ώς λέ

γεται, έχε: επιφά

νειαν διπλάσιάν ζαι 
πλέον τής Γαλλία; 

εκτείνεται άπό 

Νουβίας μέχρι 
μεγάλων άφρι-

ζανιζ.ών λιμνών.ένθα ϊ Χείλος πηγάζει ζαϊ ζατοιζεϊ- 
ται υπό μαύρων φυλών ζατα μέρος Ισλαμισθεντων.

Οί Φαραώ έζ τοΰ ανατολικού Σουδάν ελαμβανον 

τδ πλεϊστον τών σκλάβων, ους μ·τεχε:ρίζοντο πρός 

κατασκευήν τών πυραμίδων, τών οβελίσκων, τών 

σφιγών, τών ναών, τών διωρύγων ζαί τών τ-χνικων 

λιμνών, δι’ ών έστόλισαν τήν ζφελαδα τού Νείλου.

‘Οσάκις δ' έλάμ.δανον άνάγ/.ην τοιοΰτων διά τά; 

κολοσσιαίας αύτών εργασίας, ενταύθα προσέτρεχον 

ένοπλο', ζαί έπανήρχοντο μ.ετά έξάμηνον ή ζαι πλέον 

εκστρατείαν; ζομίζοντες μεγάλας συνοδείας αιχμα

λώτων. έξ ών μ:τά ζβπου κατώρθωσαν τινες τού

των να ζαταφύγωσιν είς τάς άνω ερήμους, τα όρη 

ζαί τά έλη, διαφυγόννες τήν αιχμαλωσίαν.

(Έπεται συνέχεια).

εινα: τδ τής νήσου Ροδάχ έν τώ παλαιω Χαίρω, ζα - 

τασζευσσθέν περί τάς άρχάς τοϋ XIII αίώνος μ. χ.

Λί πλημ.μύρα: θεωρούνται: μέτρια:, οποταν το 
ύδωρ φθάςη άπό 6 μέχρ:ς 7 μέτρων.θεωρούνται οέ 

άφθονοι άπό 7 μέχρι τών 8 μ. ζα: ίθ έζ. τότε ή 

πλημμύρα είναι ισχυρότατη καί ολίγον έτι καθίσταται 

επικίνδυνος, παράγουσα καταστρεπτικούς ν.αταζΑυ- 

σμούς. Ts ύδωρ θεωρείται ανεπαρκές ύ"δ έποψιν 

γεωργικήν,όπσταν εύρίσζεται κάτωθι τών 6 μέτρων. 

Ό Βασιλεύς Μοϊρις ε:χε κατασκευάσει μΰρυτάτην 

λίμνην, ένθα τδ ύδωρ τού Χειλού ερρεεν, οσάκις η 

πλημμύρα ήτο μεγάλη. Όπόταν δετό ύδωρέλειπεν. 

ήνοιγε τήν λίμνην ζαι 

τδ ύδωρ ερρεεν έζ.νέου 

έν τώ Χείλω, ούτως 

ώστε δτέ μέν δ Χ'εί- 

λος οιά διώρυγος -Λα

λουμένης -«Ιωσήφ ·' 

έρρεεν έν τή καλου- 

μ.ένη λίμνη τοΰ Μοί- 

ριδος, δτέ δέ τά υ- 

•δατα ταύτης έπανέρ- 

ρεον έν τφ ποταμώ 

δια τής αύτής διώρυ

γος. Άλλά οΰδέν ί

χνος απομένει έζ του 

ώραΐον τούτου έργου, 

οπερ και αυτοί οί αρ

χαίοι έθαόμ.αζον.

Κατ’ έτος,ώς γνω

στόν, τελείται εορτή 

’'τοΰ Χ'είλου" τελού

μενη μετά μεγάλης 

έπισημότητος ζαϊ ή- 

τι; είναι ή ’Εθνική 

τής Αίγυπτου έορτή. 

τελούμενη T.aj^: τήν 

ανύψωσιν τών υοάτων 

προσερχομένων πάν

των τών έν τέλε: κα: 

πλήθους κόσμου.

ΤΙ Αίγυπτος άπό 

τσ.ϊί Ισμαήλ ζα: εν

τεύθεν έζαλόφθη σλό- 

ζληρος ύπδ εύρυτά- 

των δικτύων σιδηρο-

μιζών και τηλεγρα- συγκομιδή του
δρομιν.ών γραμμών 

ζαι κατέχει ανω τών δύο χιλιάδων χιλιομέτρων σι- 

δηροδρομιζ.ιυν στρώσεων ζα: δεκατεσσάρων χιλ. χι

λιομέτρων τηλεγρ. γραμμών.
ΤΙ μεγάλη άξια τής Αίγυπτου ύπδ ίποψιν εμπο

ρικήν. συνώταται ε:ς τήν διώρυγα τού Σουέζ, ήν ως 

εϊ’πομεν, ζατεσζεΰασεν ό άοίδ:μος γάλλο; Λεσέψ. διά 

τας μεταξύ τής Ευρώπης καί τής άνω ’Ανατολής 

οχέσε:ς κσί συγκοινωνίας, οποθεν κα: -ιτος διέρ

χονται τρείς χιλιάδες καί πλέον πλοίων, ΐσοδυνα- 

μούντων προς ίξ εκατομμύρια τβννων, ι-άστε ή Αίγυ
πτος ούχ: μόνον ώς τόπος διαβατικό; δ·.ά τάς μεταξύ 

Εύρώπης-Άσίας-Αύστραλίας-Άφριζή; ζα: ’Ινδιών 

σχέσεις μεγίστην σημασίαν ζα: αξίαν ζέζτηται, 

αλλά ζαί ώς παραγδς τόπος, ιδία τού όαμδαζος 

έξ ου εισέρχονται άνω τών πενταζοσίωι έζατομυ-

ΚατΟ’.χΕΪ έν απλουστάτη ζαλυβη, ώς μόνην ενδυμα

σίαν φέρων άπλοϋν εσώβραζον ζαί βαμβακερόν υπο

κάμισου.

Οί Κόπται, όπως ζαί οί Φελλάχοι. άνήζουσιν 

είς τάς αρχαίας φυλάς τής Αίγυπτου, ή δέ διάφορά 

μεταξύ των είναι, οτι α: πρώτο: είσ: Χριστιανοί, 

ένω οΐ δεύτερο: Μωαμεθανοί. Οί Κόπτα: δέν ύπερ- 

οαίνουσι τας άκατον πεντήζοντα χιλιάδας, έφ’ όλης 

τής Αίγυπτου, είσΐ χριστιανοί. Ίαζωβίτα: ή Μονο- 

φνσΐται, εκτός μικρού αριθμού' αύτών, οίτινες πρ-σ- 

δεύουσι το Ελληνικόν δόγμα.

Οί ύπδ τον ’Λμροϋ καταζτήσαντες ιήν Αίγυπ

τον τώ 6-10, επεβλήθησαν τοίς Αίγυ-ττίοις, έπφαλ- 

λόντες αύτοΐς τά ήθη, τήν γλώσσαν ζα: τήν Ορησ- 

αν των, εζτος τών Βεδουίνων, οί'τινες ζώντες 

σζηνας έν τή έρήμψ, διετήρησαν 

άναλοίωτον τδ αίμα αύτών ζαί 

ιδία τα ήθη ζαί έθιμα τών 

πρώτων Ά ράβων. Ύπ άρχουσι 
ν ταΐς 

μαύροι 

ζ τής /.θε
ού Άνω Χειλού, ώς 

ρβαρϊνο:. οί'τιν·ς φαί- 

ίντες μίγμα τής Αι

γυπτιακής ζαί Λ ϊθιοπιζής 
φυλής. 'Ακολούθως έρχονται 

οί Ιουδαίοι καί οί Σύριο1., 

ζαταγινομίνο: αποζλίΐστιζώ; 

εις τδ εμπόριον, ώς ζα! Ί'οΰρ- 

7.0: ζαϊ Ευρωπαίοι άποτιλουν- 

τ·ς ήδη πολ^πληθεστάτηναπ

οικίαν. ΙΙρδ του ’Λραβή ά.πηρ- 

τίζετο αύτη έξ έβδομήζοντα 

χιλιάδων ψυχών, έξ 

ιιαζοντα χιλιάδες Έλ· 

. δέζαπε'ν-» χ·λ. Ι’άλ- 

ώδεκα χιλ. Ιταλό: καί 

τρεις χιλ. πεντακόσιοι "Αγ

γλοι. Οί πληθυσμοί οΰ:ο: ό

μως σήμερον σχεδόν έδιπλα- 

-ν μέρος τών Ευρωπαίων όια- 

. ήτιςανέλαό· τήν ζατα τους 

■ων και τής Ρωμαϊκής κύρι

ε δε πόλις καταζεζλυσμένη έζ 

, ενώ τδ Κάϊρον. μολονότι ή 

όλονέν εκπολιτίζεται, εχ;ι 

εως 'Αραβικής.
J σ ζυριώτ-ρον προϊόν τής Αίγυπτου είναι ό βύμ 

δας. αλλα παράγει εΆ άρζετήν δια τον τόπον πο

σότητα σίτου, ζριθής. αραβοσίτου, φακής, ΐρυζίου· 
ζαννάόεως. σαζχαροζαλάμου. όπιου, φοινίκων κτλ 

Καλλιεργούνται ομοίως τά λαχανικά, ή δέ άμπε

λος περιωρισθη μόνον έν τή όάσει τού Φαγιοόμ.

II αναγκη του κανονισμού τής διανομής τών ύΐά 

των του Χειλού εν ωρα πλημμύρας, διά τά; άνάγζα; 

τών γαιών. ηνάγκασ-ν ανέκαθεν τούς Αιγυπτίους να 

κατασκευάσω": Ν-ιλομετριζας κλίμακας πρός έν- 

ο·ις:ν τής ζαθεζαστην ακριβούς ύψώίεως τών ύδά- 

των. Ο: αρχαίοι, ώς ιστορίζω; πιστοποιήται, εΐχον 

Χε-ιλομετρα, άλλ’ σ χρόνος ζατέστρεψ: πάντα. έξαι: 

ρεύει τής Ελεφάντινης παρά τώ 'Ασσουάν’ τό μόνον 

δ- υπάρχου τήν σήμερον Χ-ιλόμετρον έν Λίγυπτω,

ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ

'it

δε ετ: έν Αίγυπτω 

ζατωτέρα:ς τάξεσι. 

εκ τών έλθόντων 

κάδος τ 

ζαί Βαρί 

νονται οντες μίγμα 
ζαί 

'Ακολουθώ 

καί οι

ινο:. Ο

"sVTi
ών τ,

'/Λ·., ί

μάλλον κατωζούμεναι 

χον π·ρί τά έξακοσ;ας ■ 

ξάνδρεια 
χιλιάδες 
νων καί Ιταλών.

Ό Φελλάχος. ό γλυκύς ούτος 

γεωργός, δστις ζατα τήν εζφρασιν 

προορισμένος να εργάζεται διά του; α/./.ους, χωρίς 

αυτός να ωφελείται έζ του καρπού τών ιδρώτων του, 

αποτελεί το ζυριώτερον στοιχείου τού Αιγυπτιακού 

κόσμου. Οί Φελλάχο; είσιν απόγονοι τών ζαλλιερ- 

γουντων τον λωτδν ζα: τόν πάπυρον γεωργών, ώε 

ζα: τών εργατών, οίτινες ζατεσζεόαζον τάς πυραμί

δας, τούς οβελίσκους ζα! τάς Σφίγγας, κατά τήν 

εποχήν τών Φαραώ" δέκα :: ει'σόολσς επιδρομέων 

ύπεστησαν χωρίς ν απολέσωσι τόν αρχέγονον αϊ

τών τόπον καί τας αρχικά; αύτών ιδιότητας. Είσ: δέ 

όπως ζα: οί αρχαίο: τής Αίγυπτου κάτοικοι, άνδρες 

ρωμαλαίο: ζα: ζώσ: λιτότατα.

Τρεις γαλέτα: καί είδος σκληρού 

διά τήν καθημερινήν τροφήν του 

προσθήκης ολίγων ζρομμΰων ζαί

ι πόλεις ;

•ας χιλιάδας za 

περί τριακόσια;
είσίν εύρωπαϊο:, πλείστ

Ναι τδ Κάϊρον. ί- σιάσθησαν. Τδ ^λ’ϊστο-

τοιζων ζαι ή Ά μεν.·: ζ·> Άλεξανορεία.
έξ ώ-ι π-ντήζοντα χρονους τών ΙΙτολεμαί
ιο-ι σ-ι’,ων Έλλή- αρχ-ίας άζμήν της, είνε 

τού δυτ:ζου πολιτισμού.

; ζα: υπομονητικός Εύρωπ-αϊζή συνοικία

> τοϋ Άμροΰ. είναι i'i τουτοις χροιάν -;λε

οιπυριτου ,αρζούσι 
Φελλάχου. μετά 

δραζσς φοινίκων.

ΣΑΚΧΑΡΟΧΑΛΑΜΟΥ

ζαι 
τί? 

τών
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ΚΑΙ Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Πρό πενταετίας ό γέρων 
θωμάς ήτο κωφός. Πώς συ
νέβη τούτο ; ούδ’ αΰίό; εγνώ- 
ριζεν. Ρενμά τι άέρος άναμ- 
φιβόλω; θά ήθέλησε νά περι- 
έλθη τό εσωτερικόν τής κε
φαλής του καί περιπλανηθέν, 
θά ήγνόει είτα πόθεν νά έζέλ- 
θη καί έμεινεν έκεΐ ό αναιδή;

ή παγίδι.
οέν ήτο καί πολύ σο- 

Ή κυρά Θωμά ε'ρριψεν ήμε- 
-·. έπί τοΰ δαπέδου, όπισθεν 
δπως άντιληφθή καλειτ-ρον 

καί είδεν οτι βύτο; ήκουε

οΰτο; παρείσακτο; έν τ
Πλήν ! έκ πρώτης όψεω^ 

βαρόν τό πράγμα, 
ραν τινά νόμισμ.ά τι 
τοΰ συζύγου της, 
τη; καταστάσεώς του 
καλώ; τήν πτώσιν τοϋ νομίσματος. 'Γούτο ιήρ- 
κεσεν έπί μακράν. Σημ.ειωθήτω δμως, οτι τόν 
κρότον τών πεντάλεπτων νομισμάτων δέν ήκουε. 
Παρερχομένου δμως τοϋ χρόνου, ή κωφότης ηύςά- 
νετο καί βαθμ.ηίόν οέν άντελαμβάνετο ουοε τοΰ 
κρότου διδράχμου νομίσματος, ό τάλας. .Μόνον εν 
πεντάδραχμου ήδύνατο νά τ·ν κάμη νά στρέψη τήν 
κεφαλή·'.Άλλα καί αύτό μόνον έπί τινα χρόνον, 
Ώς είκός, ή κωφότης του προώδευεν βαθμηδόν 
καί υ.ετά καιρόν ίσως ό κρότο; χρυσού εκατόν 
ταδράχμου νομίσματος νά τόν αφύπνιζε τής νάρ 
κη; του, άλλά ό θωμ.άς καί τά εκατοντάδραχμα 
νομίσματα πολύ ολίγον μεταξύ των έγνωρίζοντο 
ή μάλλον σχεδόν ουδόλως, διότι άυ.φότεροι κω
φοί δέν ήκουον νά όμιλώσιν ο είς περί του άλλου.

Ούδεμία λοιπόν διέξοδος; ούδεμία οιεκφυγή; 
Ή θύρα δι’ή; συνεκοινιλνει μετά τοΰ κοσμου, 

κλείσθη άποτόμω: Τί ποιητέον ; υπομονή ! 
άνθρωπο; καί 

■·, .'/Ί είχε σημεί
ου. «Θωυ.ά; Βαρ

είς κωφότητα, μέχρι 
επρεπ- νά έκτελέσητό 

τωε;.,......,.......... -
επειτα είς κωφός μήπως δέν είν 
αύτό; ; Άλλως τε ό δημιουργό: 
ώσει επί τοΰ χαρτοφυλακίου 
ταβίρης, καταδικασθείς 
νεωτέρας διαταγή;» καί 
πεπρωμ.ένον.

'Εσπέρα; τι δίακρίνας ώριμα κάστανα εις τό 
ύψος μια; τών καστανεών του, εξέβαλε τα υπο
δήματά του καί άνερριχήθη έπί τοϋ δένδρου- 
δυστυχώς δέν ητο και τόσον εΰκολον νατά κόψη

δσον ύπέθετεν. Ταϋτα ίλσμπον εις τό ύψος ένός 
κλάδου κλ.ίνοντο; ύπό τό βάρος των καί κινού
μενου υπό τού άνεμου ένθεν κάκειθεν. Έφαι- 
νοντο ώς νά τόν περιεφρόνουν, κεκρυμμένα έντός 
τών καλύκων των καί να τφ έλιγον : θωμά ! Θιο- 
μά ! μάτην υποθέτεις ακόμη τόν εαυτόν σου 
νέον διά νά μά; συλλαβής.»

«Θά ίδωμεν, έσκέφθη ό Θωμάς, έζακολουθών 
ν’ άνέρχητάι τό δένδρο·'».

Άλλ’ αίφνης ίπί τίνος κλάδου σχηματίζον
τας καμπύλην, ό Θωμά: διολισθαίνει καί άπο- 
λέσας τήν ισορροπίαν, διήλθε βραδέως μεταςύ 
τών φύλλων, καί έξηπλώθη αναίσθητος επι τής 
γής, τής κεφαλής του ίσχυρώ: κλονισθΐίσης, ω; 
προηγηθείσης. _ ,.

— Κύριε ήμών, ’Ιησού Χρίστε, ανεκραξε !
Ή Κυρία Θωμά καί εί; γείσων τφ παρειχον 

τάς πρώτα; βοήθειας καί ένφ ό θωμάς ώούρετο 
ψιθυρίζων, «θ’ άποθάνω !»

— Μην απελπίζεσαι, τφ’ έ'λεγεν ή σύζυγός 
του· δέν εινε τίποτε, πρέπει μόνον ιά ίδρώσης.

Ή κυρία θωμά δι ’ οίανδήποτε άσθέ-ειαν 
είχίν ιατρικά; γ-ώσ-ις. ‘Επέμενε συμ.βουλευουσα, 
δτι διάνα ίαθή, εδει προγουμίνω; νά ίόρώση.

Όαοίω; έάν τι: τών συγγενών της είχε ποτέ 
συνάγχην, αύτη τοΰ έπ-’βαλλε νά ίδρώση. Είχε 
πυρετόν ςέπίσηο έπρεπε νά ίορωση. Εαν εθραυσε 
τις τήν κνήμην του ; αμέσως έοει να ιορωση. 
Ώστε δπως ίαθή καί ό Θωμάς εκ τής πτώσεως 
τον, έπρεπε προφανώς νά υποβληθή εις τήν οιά 
τοΰ ίδρώτο; θεραπείαν!

Μετ.-φέρθη λοιπόν ό Θωμάς έπί τής κλίνης 
καί δύο αφόρητα σκεπάσματα έκάλυπτον αυτόν 

-δσον ουπω μέχρι τών ωτιων του.
Μετά παρέλευσιν ύπνου δίωρου ό Θωμάς εςν- 

πνησεν. Πλήν δλως παραδόξω; ήσθάνετο έαυτόν 
εύτυχέστερον. Έμειδία, ώ; έάν άποόωπτόν τι νά 

φ συνέβη. Εξέβαλε τό εν ώτίον του έκ τοΰ 
τλινοσκεπάσμ.ατος καί είτα τό έτερον.

— Γυναίκα μου ! ανέκραςε.
— Τί θέλεις ; τόν έρωτά αύτη.
— Δέν είμαι πλέον κωψός ! λέγει ούτος. 

περ·χ>ρή;- , _ ,. ■
— Πύο ; είναι δυνατόν, απαντα αυτή.
— Ρίψε έν νόμισμα καί θά ίσης.
Ή κυρία θωμά εσπευσ» νά φέρη έ' νόμισμα 

δπερ ρίπτει άμέσω; επί τοϋ δαπέδου. Ο σύ
ζυγός τη; τότε άμέσω; ηκουσε τον ήχον του, 
ώς έάν είχε κάλλιστα. Μετά ταΰτα ή σύζυγός 
του ιρριψε εν πεντάλεπτον νόμισμα. Ο Θωμάς 
καί πάλιν ηκουσεν, δπω; θά ήκουεν καί τόν 
ήχον ένός χάρτινου επισκεπτηρίου !
'__Ύψιστε Θεέ ! ίάθζ,ν ί άνεφώνησε άναπη’.ών

εκ τής κλίνης του, καί τοΰτο οφείλω εις την 
καστανέαν μου I ’Ιδού ιατρό; !!'.!

— Ά! έάν τό ε’γνώριζον πρό τόσου χ.ροΌυ . 
Τό συμβιβηκό; τοΰτο διεδόθη αυθωρεί καθ 
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δλην τήν επαρχίαν καί οί χω,,ικβί ήρχοντο άθ- 
ρώοι, δπως Ιδωσι τήν θαυματουργόν καστανέαν. 
Αί εφημερίδες ώμίλησαν έπαν-ιλημέ ω; περί τού
του. Εις οέ φωτογράφος ήλθε καί «φωτογράφησε 
τό θαυματουργόν δένδρου.

Απο ποιον κλάδον έπεσε; Θωμά ;» ήρώ- 
τησεν αυτόν ο οήυ.αρχο;.

— Απ’ εκεί ψηλά. ' τφ άπαντά ούτος, ιδού 
απ' εκείνον τόν κλάδον, δστις ομοιάζει μέ τρά
χηλον πτηνού ώλίοθησα καί έξηπλώθην έδώ. Καί 
ιδού, κύριε δήμαρχε ί. ...

Καί άνοίζας ό Θωμά; τήν ταμξακοθήκην του, 
- έλαβεν μίαν πρέζάν.

Ειτα χαμηλοφώνως καί έμπιστευτικώς.
— ’Εννοήσατε, κύριε Δήμαρχε, δτι δυναταί 

τις νά κερδίση έξ αύτοΰ τοΰ δένδρου, χιλιάδας 
δραχμών ;

— Πώς; τι λέγεις ; τόν έρωτά ό δήμαρχος.
— Βεβαίως ιδού I δέν εχουσιν άλλο νά πράτ- 

τωσιν οι κωφοί, δπω; ίαθώσιν ή νά πίπτωσιν 
έκ τοΰ ύψους έκενου ! Φαντασθήτε δέ πόσοι 
κωφοί ύπάρχονσίν έν Γαλλία ! Άλλω- τε καί 
ή τιμή θά εινε ελάχιστη- άπό είκοσι λεπτά I 
τό ατομον.

— Έστω ! έπεΐπενδ δήμαρχος. Άλλά πρέ
πει εν πρώτοι; νά δοκιμάσωμεν. Αί ;

— Καί διατί δχι ; Νά δοκιμάσωμεν..Νά ίλθη 
έν πρώτοι; ό κωφός Πιπέρης ! I αί ; τΐ λέγετε ;

Καλή ιδέα- έμπρό;. προσκάλεσέ τον, ΰπό τό 
πρόσχημα να γευθρ ολίγα κάστανα, και νά ίδη 
ταυτοχρονω; τήν θαυματουργόν καστανέαν.

— Μάλιστα, θά τόν προσκαλέσω αμέσως.
Άμ' επο; άμ* έργον. Ό Πιπέρης άνεοέχθη 

τήν πρόσκλησιν. Ήλθεν καί άφοϋεγεύθη ολίγα 
κάστανα, έπεσκέφθη τήν καστανέαν.

— Λοιπόν, Θωμά απ’ αύτό τό δένδρον έπε- 
σε; καί ιάθης, τον έρωτά ;

— Ναί, τφ άπαντά ούτος γεγωνυΐα τή φωνή 
καί εντός καί πλησίον τοΰ ώτό; του.

— Καί άπό ποιον κλάδον, παρακαλώ ;
— Άπ’ εκείνον, παρατηρείς, δστις όμ.οιάζει 

μέ λαιμόν πτηνοϋ.
— Ά I εχει καλώς, πηγαίνω νά είπω τού 

κωφού Παύλου νά έλθη. Τήν προσεχή κυριακήν 
ήλθε ό κωφός Παύλος καί έφαγε μερικά κάστανα. 
Πλήν ώς είδε τόν κλάδον έν σχήματι λαιμού 
νήσσηο, άπήντησεν δτι θά ειδοποιεί τού; δύο κω
φούς τόν Ίωάννην καί Γουλομάραν καί απέφυγε 
νά άνελθη νά πέση αυτός.

— Εάν μοι έύάνειζες £ν στρώμα!... ήρώτη- 
σεν ό είς έξ αύτών, άφοΰ έξήτασε τον κλάδον.

— Πολύ ευχαρίστως.
Ή κυρία θωμά έκόμισεν έν στρώμα δπερ και 

αποθέτησεν κάτωθεν τής καστανέας, ακριβώς εις 
τό μέρος, δπου ό σύζυγός της είχε πέσει. Ό 
κωφός Γουλομ.ά:ας άνερριχήθη. Άλ’ ό'ταν ’φθασε 
ε’ς τόν κλάδον και είδε τό ύψος, είπεν :

— Πώ ! πώ ! καί μετά μκκράν τινά σκέψιν:
— Αφήσατε,θά ομιλήσω -είς τόν κπφόν Γιαν- 

νάκην, αυτός είναι γενναιότερος.
Ούτος δέν ήτο καί πολύ κωφός, ήκου- κάπο; 

τόν ήχον τών νομισμάτων.
Ήλθε καί ούτοι καί άφοΰ έφαγε κάστανά 

τινα, καί άνερριχήθη έπί τοΰ δένδρου ένθου;.
— Μήπως θέλιις ίν στρώμα ; τόν ήρώτησαν.
— Στρώμα ; τί νά τό κάμω ; πολύ πιθσνόν 

δι’ αύτοΰ τοΰ μέσου, νά μή έπέλθη αποτέλεσμα, 
λέγει. Σύ, είχε; στρώμα ; έρωτά.

— Όχι, έγώ, δεν είχον, άπαντά ό θωμά;.
— Λοιπόν, άφήσατέ το, είναι πεοιττόν.
Ό καλός Για.ννάκης ήτο βραχύς, λεπτός, 

ελαφρό; ώς πτερόν. Τί ήδύνατο νά τοϋ προξε- 
νήση μία πτώσ.ς έξ εκείνου τοϋ ύψους ;

— Προσοχή ! είπε, κλείων τούς οφθαλμούς. 
Άπομακρυνθήτε 1...κυρία Θωμά.

Μετά παρέλευσιν δευτερολέπτων τινών δισ
ταγμού καί κλείσας του; οφθαλμούς, έτεινε τάς 
χεΐρας πρός τό κενόν, προβάλλων τήν κεφαλήν. 
Είς γδούπο; ήκούσθη !.... καί έπεσεν ακριβώς 
εις τό μέρος, δπου είχε πέσει καί ο Θωμά:.

— Λθ-πόν, πώς αισθάνεσαι τόν έαυτόν σου; 
τόν ήρώτησαν ΐνεγείραντες αυτόν.

-—Καλά, νομίζω.
— Ακούεις καλλίτερο·', τώρα;
— Μου φαίνεται, οτι ναί.
— Τώρα πρέπει νά ίδρώσης ίκανώς προσθέ

τει ή κυρία θωμά.
— Τον έκαμ.αν νά ίδρώση. Έπειτα δπω; βε- 

βαιωθώσιν περί τής καταστάσεώς του, ερριψαν 
νόμισμά τ: έπι τοΰ δαπέδου, χωρίς νά τόν εί- 
δοποιήσωσι.

Ούδέν ίντελήφθη ό κωφός Γιαννάκης.
“Ερριψαν τότε έν πεντάδραχμου έπ'ι τού δα

πέδου, άλλά καί πάλιν ό ασθενή; ουδόλως με- 
τεκινήθη έκ της θέσεώς του.

— *Α ! δέν εινε τίποτε, θά σοΰ επανέλθη ή 
ακοή μετά τινα; ήμέρας. Νά έπιστρεψης «:ς τήν 
κατοικίαν σου, τον συνεβούλευσε ή κυρία θωμά.

Τήν προσεχή εβδομάδα ό θωμάς έλαβε τήν 
πρό; τον πρώτον του πελάτην αγουσαν.

Τόν έδέχθη ή σύζυγό; του :
— Ώραΐα, ώραΐα. Δέν έντρέπεσθε παληάνθρώ- 

ποι! έκουφάνατε τόν άνδρα μου, τοΐς λέγει. Φύγε
τε,αμέσως εξω άπό το σπήτι μου! Θά μοΰ το πλη
ρώσετε ακριβά ! παληάνθρωποι! Σάς έκαμα καταγ
γελίαν I Νά ίδούμεν, πώς θά τά βγάλετε μέ τήν 
αρχήν !

— Άκοϋς έκεΐ I ό Θωμάς έσπευσε νά δια
μαρτύρησή.

— Δοκιμάσατε, ιδού, Γδετε.
Έδοκίμασαν. Τφ δντι ό κωφός Γιαννάκηςδέν 

έ/.ινήθη ούτε είς τον ήχον μεγάλου νομίσματος, 
ώς εάν τφ είχον ρίψει φύλλ?ν σιγαροχάρτ?υ-
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—. Χριστέ και Παναγιά ! άνεκραξεν ό θω 
μάς, έρυθριων.

ΕΙτα φιλοσόφων; προσθέτει :
— Tl τά θέλετε, καλή μου κυρία, κατά 

πάσαν wAyyitrfitt άφησα τήν ζωφίτητά μ.βυ 
ό οέ σύζυγός σας 

"■( Έπειτα εγώ περνώ 
ατομον. Σεις μή οώσητε

πρό τού κορμού τοΰ δένδρου, 
φαίνεται δτι τήν σννέλεςε, 
είκοσι λεπτά εϊς το “ 
τίποτε !

θά σάς στείλλω επίσης καί εν κάνιστρον 
εκλεκτών καστανών διά τήν προσεχή κυρία· 
κήν, προσέθηκεν ό θωμά; τελειόνων.

Καί επανήλβεν οίκοι, παρά τή καστανεα vov,f 
τής όποια; αί τελευταία.·, οπώρα·. ζεχωσμίνα·. 
εντός τών ήμιανοίκτων καλύκων των, τφ έμε·.- 
οίων ειρωνικός.

Έκτοτε τά κάστανα, ώς λέγουν, ψειναν 
κωφά, και οέν ακούονται όμιλούντα ή όταν 
ιδρώνουν, δα,λαδή δτα.ν υποβάλλονται »■; τήν 
πυράν.

/ϋΙίμησίΓ.)
— Καί πόσον πωλείται αύτό τό ύφασμα ; Κύρι >

*». Φιλίππου

ΠΑ1ΓΝΙΑ ΣΥΝΑΝΑΣΤΡΟΦΩΝ

ΤΟ ΛΑΛΟΓΝ ΠΟΤΗΡΙΟΝ

Ί'οποΟίειΓτε ποτήριόν ~·. τινα γωνίαν τή; αι
θούση;, ή επί τίνος τρα-’ζης ζαΐ συνενοούμενο·. ιδιαι
τέρως μ.:τά τίνος προσώπου, δένετε νόμισμά τ: . ιε
ρόν οπήν ϊιά νήματος, όπερ θέτετε εντός τοϋ ποτη
ριού ζα: δίδετε να κρατή τήν έτέραν άζ.ραν. Τφ 
Λέγετε δε να τραδα ολίγον τήν άζ.ραν -αυτήν του 
νήματος, οσάκις σείς προσποι-ϊσΟ: ότι ρίπτετε μα- 
ν-ρόΟ.ν νόμισμα εντός τοΰ ποτηριού.

Τότε σείς άπομαζ.ρύν-σΟ; είς τό ρίΟυς τής αί- 
*)θυσης.ήτις είναι μαζ.ρα ή εντός παραζ-ιμενου δωμα
τίου ζα: λέγετε τοί'ς παρισταμένοις. ότι Οα ρίπτετε 
εζ.ίΐΟεν νομίσματα, άτινα Οά διευθύνονται εντός του 
ποτηριού.

Καί όντως, ένώ κρατείτε νόμισμα κρυφίως εν τή 
παλάμη, προσποιεΐσΟι οτι έλάδατε αύτό έζ. τουάε- 
ρος και τό ρίπτετε (χωρίς (οεδαίως νά τό ρίψ=τ·) 
πρός τό ποτήριον. Τότε ό σύντροφός σας τραδα τό 
νήμα και ακούεται ό κρότος τοϋ νομίσματτος, 
πτοντος έν τω ποτηρίω. Ό κόσμος έκπλήτ-ται καί 
σεϊς έςηκολουΟήτε οσον θέλετε.

Ρονς.

— Τί σόμπτωσις. Δεσποινίς, πάντοτε να σάς 
συναντώ εις αυτήν τήν Οέσιν. όταν σεις κατέρχ·?};, 
έγώ ν ’ άνέρχωμαι.

— Τ*. καί, περίεργον, κύριε 'Ιωάννη, οσάκις 
άνέρχεσθε έγώ κατέρχομαι... τί να σημαίνη τούτο :

— Αί, Βέν, εννοείτε ; Δεσποινίς μου ; - . . .
άνερχόμεΟα ! πρός τήν Σελήνην! “Ιδετε !

— Τό εναντίον. Κύριε ’Ιωάννη, εγω βλέπω, 
οτι ζατερχόμεΟα. <·>στε . . .

ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ

·· Δέν όμιλειτ· ; Κύρ

•ΐ.

i

ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΓΝΩΜΑΙ

Τήν αςιαν τών προ; ήμά; αώρων τή; τύχης 
όριζε·, ή ψυχική ημών οιάΟεσι;.

Έάν ό άμαθή; δέν είναι μετριόφρων, τ° 
σφάλμα οέν είναι -δικόν του, διότι οέν έχει τί 
νά τδν μεριοφρονή.

Ιζύ',"θ*Υ|ί)ς·ώ •.'/τ.χ·ίϊζ τ<; είς τό,*/ : '■->
“ Ζ4ίφ:όνη5«.

— - Ώ ! το*/ καύ?Λ4νζ/^, Ον. t/.o'j ·>->.
τζ ςοί’.ΛΦ'Αϊνα :

— Μα Ζ\'· «{’ναι χαι τόσον τύελ/ός, του απτ,νττ/ 
σ'ζν.

Εί; τ·νζ άνόητον ερώτησιν ,ζνωτερον ύπχ/,λη/οζ. 
γερμανό; τι; διοργανωτής εσημίϊωσεν άντ! άλλης α- 
παντήσεω; λατινιστί το έξήί χαρακτηριστικόν ρητόν 
λατίνου συγγοαοέω; ; «Omne »uum studium in do- 
cfrina collocate Ό δε δημόσιο; λειτουργό; περιερ- 
γασδεΐς αυτό, καί στέναξα; είπε:

-— Τί κρίμα νά μή γνωρίζω γερμανικά !

-- Ί’ί ζ.άμνετ-ε; σφογγίζετε τά δαζ.ρυά σας μ-; 
αυτό άλλά, τί έπάθαττ ; . - .

— “Αχ. Κυρία, εινε τό γούρι τοΰ καταστήματος 
μου και θά μοΰ το πάρει ζ.λίγετε α/.λο ;

Είνε τό γοΰοι : ά τό πάρω, -ιμα·.
χήρα και ίσα ίσα .

Ήν τώ πλημμελιοδικείω ό πρόεδρος έρωτά τόν κα 
τηγοοούμενον, κατκδικασδέντ-ζ ει; δεκαετή φυλάκισιν.

-- Έχει; να πρ *’ ιίποτε κατηγορούμενε ;
— ■ Νά ποοσ6έσ<·> ε, κύριε πρόεδρε ; Νά ά-

“Ιόν τινι συναναστροφή ελεγε τις.
— Βεβαίως είς την εποχήν μ-α; δέν Οζ ίδωμεν άνα- 

στζσει; νικιών!
— Καί ποιος’ 6α θέλει ν κνκστηΟή υστεοον άπό 

ταιαυτα βάσανα ; Παντού αλλού 6α είναι καλλίτεοα 
απ ’ εδώ.

Εί; τα; εξετάσει; ό μαθηματικός:
-— Γνωρίζεις, παιδί μου, πόσον χάμνουν 3 από εξ, 

δηλαδή άν σου δώσω έξ κάστανα καί σού πάρω τά 3 
πόσα 6α μείνουν ;

— Εί; εμένα έξ καί εί; σας τίποτε, τοΰ άπαντα ό 
μικρό; παίς.

Μεταξύ ιατρού ζ.αί τινο; κυοία;, ήτ·ς επςόκειτο νά 
'■-m', ώρχ^ίρΥ';·

— Ή πληγη όμως πάντοτε 6α δι«χρίν·τα< ελεγεν 
ό ιατρός, 6α μείνη πάντοτε εί; το δέ:μ·ζ μία μαΰίη 
κηλίι.

— Ίλ ! αυτό δεν είναι τίποτε, ιατρέ, ξεύ;·-» εγώ, 
ςεύρω να την σκεπάζω.

— Ά I ναι ξέχασα. Σεις αί γυναΐκι; εώ6« καλ/ί- 
:·ραι άπό ήμά; εί; τά τοιαΰτα.

Οικογενειακό; τι; φίλο; εχει τόν μικρόν Τοτό έπί 
τών γονάτων του καί τον χορεύει.

— Ωπ! ωπ ! τω λέγει εκείνος, σ’ αρέσει μικρέ
μου ,

—· Ναι, μ’αρεσεΓ είναι σαν το μικοο γαιδουοάκι 
~'.ϋ πηγαίναμε προχθές στό χωριό.

— Λιατί, παιδί μου, διατί ό θεό; εδωκε τήν όμι- 
λία ι ει; τα παιδία ; Γνωρίζει; νά μοΰ εΓπ'ης;

— Ναι, μαμά μου, δια να φωνάζουν όπόταν τά 
δέονουν.

’Ασθενή; τι; προσήλΟεν εσπευσμένω; είς τον ιατρόν 
του.

— Ί’ί εχει; ; Τόν έρωτα ούτος άμ.έσως.
— Καί «γώ δέν γνωρίζω ιατρέ μου.Έχω κάτι μέσα 

μου, τό όποιον σ.ναβαίνει, χαταβαίνει, παλιν άναβαί- 
νει καί ξαναχαταβαίνει χωρίς να έννοήσ<·> τί είναι.

— ’Α ! ξεύρω, του απήντησεν ό ιατρό;. Είναι 
πανούκλα που πηγαινοέρχεται, χωρίς νά 6έλη νά 
σταματηση πουθενά.'

ΟΠϋΡ.ΙΚΑ

Θά ελΟη έποχή καθ’ ήν τά δράματα Θά 
έμποδιοθοΰν άπό τά θέατρα, διότι ταύτα εξα
γριώνουν τήν ψυχήν και τοΰτο ήρχιοεν άπό 
τό έθνικόν μας θέατρον.

Ή ώραιοτέρα άπάντηαις ήν δύναται τις 
νά δώσκ) πρός τούς αείποτε συμβουλεύοντας 
είναι ή έξης : «Τις ώψέλήθη έως τώρα διά 
νά ώψεληθώ καί έγώ έκ τών συμβουλών σας;»
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ΠΟΙΚΙΛΑ

Έφημερίς τις κατεχώρησ· μεταξύ τών άλλων 
καί τάς εξής αγγελίας.

* Ζητείται δωμάτιον διά κυρίους περίπου 5 {λί
τρων. μήκους καί 4 πλάτους.

* Πωλείται κύων μπουλτώκ. Τρώγει άπλήστως. 
Άγαπμ πολύ τά παιδιά.

* Ζητείται ποιμήν μικρός διά ποιμνίου έκ500 
προβάτων, γιγνώσκων καλώ; τήν ’Αγγλικήν.

Παρά τ·.νι μεταπράτη νέτο τις έλθώυ τφ λέγειί
__  "Έχω ενα κηροπήγιου όμοιου ακριβώς υ.< 

έκεΐνο το όποιον έχετε εκεί εϊς τήν μόστρα. Πό
σον μοΰ δίδεις νά τό άγοράσηο;

—Πφ ! . . Μία δραχμή.
__ Sou δίδω μιάμησι, μοΰ πωλεϊς το ιδικό σου ; 
—Δέν συμ.φέρει I

— Κυρία, έλεγεν είς έμπορο;, σα; συνιστώ τό 
ύφασμα τοΰτο ώς στερεώτατον.

— Απεναντίας δέν μοΰ κάμει, διότι τότε θ’ ά- 
ναγκασθώ νζ φορώ επί πολύ τό αυτό φόρεμα !

— Κύριός τις διά νά αποφεύγω τάς επισκέψεις, 
διέταξε τόν υπηρέτην του νά λέγη είς τοΐς ερ
χομένους, οτι ξυρίζεται.

Εις επισκέπτης λαβών τοιαύτην άπάντησιν, 
επανήλθε τήν άλλην ημέραν.

— Ό κύριός σου ;
—Ξυρίζεται.
Ό επισκέπτης έκπληκτος απομακρύνεται ψι

θυρίζω·/.
— θά είναι μαλιαρός I

-------—------ -— ··

Η ΒΑΡΚΟΥΛΑ
ΥΠΟ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΚ0ΥΜ1ΔΟΤ

Ή βάρκα στό λιμάνι γυρνάει χαρωπή
Καί νηά καλή κοντά' μου κρατάει τό κουπί. 
Τά μάτια τη; κυττάζουν τό κύμα ταπεινά, 
Ποΰ εινε ολο χάρι, πού εινε γαλανά.

Γυρίζει καί μέ βλέπει-ή κόρη μ’ άγαπφ, 
Γι’ αύτό τά δυο της άστρα γελούνε χαρωπά. 
Μά νά αύτή σιμόνει σιμά μου ντίοπαλή 
Και γέρνει τό κεφάλι σιγά καί·μέ φιλεΐ.

Καθώς τό κυματάκι φιλεΐ τήν αμμουδιά, . . 
Καί μέσα φλογισμένη μοΰ φαίνετ’,ή καρδιά 
Κι’άρμονικά στενάζει, χτυπά αρμονικά,
Το κύμα μουρμουρίζει κι ’ αύτό τότε γλυκά.

Ό ναύτης θέλει κΰμα, γαλάζιο βύρανό 
Καί νηάς νά τόν κυττάζει τό μάτι γαλανό' 
Βαρκούλα θέλει νάχη, νά τρέχη σάν πουλί, 
Καί κόρη σ-ό πλευρό του γλυκά νά τόν φιλή.

Φεγγάρι μου περίφανο 
δπου γυρίόειε μόνο, 
είπέ είς τήν άγάπην μου 
’ποΰ όρίοκεται στά ίένο, 
δτι ό νους μου διαρκώς 
γυρίόει προς ίκείνην 
κΓ δτι άπειρα φιλήματα 
τής στέλλω μέ έσίνσ.

Ώ Να!! εΙπέ φεγγάρι μου 
σ’ έκείνη ποΰ λατρεύω, 
δτι τά μάτια μου είς ’σέ 
στρέφω όπόταν βγαίνεις 
κι' δτι ύητώ νά βρώ σ’έσέ 
μίαν γλυκιά ματιά της 
κΓ δτι σκορπφς σ’ έμέ χαρά 
δταν σιγά προδαΐνης.

Μή λησμονήσεις για νά 'πής 
φεγγάρι μου σ’ εκείνην, 
δτι tv βλέμμα της γλυκύ 
παρηγοργά μέ δίδει 
καί δτι τδ μειδίαμα 
μόλις φανή στά χείλη, 
τόν έρωτά της τδν άγνδ 
πάραυτα μέ προδίδει

Λάρισσα 'Αδαμάντιος Κιχολαίβτ,ς

Ή δόξα είναι τό τελευταίου πάθος, όπερ 
απεκδύεται ό σοφός.

Τό καλόν όνομα αποκτάται διά πολλών καλών 
πράξεων, άπόλλυται δέ διά μιας μόνης κακής.

Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΕΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ

■yrro

ΧΑΡΙΛΑΟΥ Σ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗ

(συνεχ»:»· ι5ε προηγαΰμε-ζον ςν>Αο»)

Εκτενείς περί των κλειδίωι έξηγήσεις.

Ή ωδή είναι φυσική εις τόν άνθρωπον καί αεί
ποτε ή φωνητική προηγήθη τής οργανικής μου
σικής, ήτις δέν είναι ή άπλοΰν προϊόν τής επι
στήμης. Οί φθόγγοι λοιπόν έγράφησαν ακριβώς 
όπως παράγονται ΰπό τής ανθρώπινης φωνής.

Ή ίκτασις τής φωνητικής κλίμακάς άπδ τών 
χαμηλότατων φωνών (τών άνίρικών) μέχρι τών 
ΰψηλοτάτων (τών γυναικείων) φθάνει μέχρι τών 
τριών οκταβών καί ήμισείας. Πρός γραφήν δέ 
πάντων τούτων τών φθόγγων μ-ταχειριζόμεθα 
δώδεκα γραμμ.άς.

ο

--------------------------------------

--------- --

-----------------------------------------------------------

Εις τοσαύτας γραμμάς δύναται νά επαρκή έν 
κλειδίον, διότι γνωρίζομεν, ότι τό φθογγόσημου, 
τδ γραφόμενου κάτωθεν τής πρώτης γραμμής, άν- 
ταποκρίνεται εις τόν χαμηλότατον φθόγγον, κα
θώς καί τό ΰπεράνω τής τελευταίας γραμμής εις 
τόν υψηλότατου. Άλλ ’ δμως ή άνάγνωσις φθογ- 
γοσήμων γεγραμμένων έπί τοσούτων γραμμών 
είναι πολύ δύσκολος καί κοπιώδης. Έκ τούτων 
λοιπόν δείκνυται ή ωφέλεια καί ευκολία τών 
κλειδιών.

Έπί τοΰ πίνακος τούτου παρατηροΰμεν τά

Α). Ότι τά τρία κλειδιά, ήτοι τό τοϋ fa, 
τοΰ do καί τοΰ $θΙ, προσδιορίζουσιν τρία φθογ
γόσημα έπί τοΰ δωδεκαγράμμου, ήτοι τά φθογ
γόσημα fa, do καί sol. Τό fa έπί τής τέταρτης 
γραμμ.ής τό do επί τής έκτης καί τό sol έπί τής 
όγδοης.

Β). Ότι τό έν χρήσει πενταγράμμου, ανυ- 
ψούμενον βαθμηδόν άπό γραμμής εις γραμμήν λαμ

Είδον ότι έάν αί συζυγείς φωναί καί τών άν- 
δρών καί τών γυναικών, ήρκουν ακριβώς κατά 
τήν ενότητά των, ή Ικτασις σχεδόν αύτη έξ εί
κοσι πέντε διαστημάτων ήτον δλως περιττή, δι
ότι έκάστη φωνή δέν διατρέχει παρά μικρόν τινα 
αριθμόν διαστημάτων, καίπερ διάφορον. Ούτω αί 
χαμηλαί φωνα; δέν άναβαίνουσιν φυσικώς δσον 
καί αϊ ΰψηλαί καί αντιστρέφω; αί ΰψηλαί δέν 
καταβαίνουσιν δσον καί αι χαμ.ηλαί.

Ένεκα τούτου εις τάς φύσει ύψηλάς φωνάς 
αί κατώτεραι γραμμαί εΐσςν περιττοί, ώς καί είς 
τάς χαμηλά; φωνάς αί ΰψηλαί γραμμαί, ωσαύ
τως καί είς τάς μέτριας φωνάς πολλαί ΰψηλαί 
καί χαμηλαί γραμμαί. Διά τοΰτο έξαλείφομεν 
δλας τας περιττά; γραμμ.άς καί άφίνομεν μόνον 
τό άναγκαΐον μέρος πρός γραφήν μιας έκτάσεω; 
όποιασδήποτε φωνής.

Διά νά σχηματίσωμεν τό μερικόν τοΰτο μέρος, 
τό ονομαζόμενου πεντάγραμμον, λαμβά/ομεν 
έξ δλων τών γραμμών μόνου πέντε, διότι ό α
ριθμός οΰτος άρκεΐ σχεδόν είς τήν κοινήν εκτα- 
σιν φωνής τίνος. Ένταΰθα όμως πρέπει νά έχω· 
μεν διακριτικά σημ.εΐα, διά νά γνωρίζωμεν είς 
ποιον μέρος τοΰ δωδεκαγράμμου, ανήκει τό με
ρικόν τοΰτο πεντάγραμμο·/.

Ώς τοιαΰτα δέ σημεία έπενοήθησαν τά κλει
διά, άτονα προσδιορίζουσιν ούχί μόνον τήν θέσιν 
καί τό όνομα τών φθογγοσήμων, άλλά καί τήν 
τοΰ πενταγράμμου θέσιν ώς προς το οωοεκαγραμ- 
μον.

Παρατηροΰντες τό κάτωθεν παράδειγμα, εντε
λώς ένοοΰμεν τήν θέσιν καί τό ύψος έκάστου 
κλειδιού έπί τοΰ δωδεκαγράμμου.

Πίναξ τοΰ γενικοΰ συστήματος

τών κλειδιών-

βάνεις έπί του δωδεκαγράμμου όκτίι διαφόρους θέ
σεις.
Γ). Σημειοΰντες έν έκ τών ήδη ώρισμένω* 
δίων έπί τοΰ μερικού πενταγράμμου,.δυνάμεθα 
νά γνωρίσωμεν τήν ακριβή αύτοΰ,
καί τό δψος τών φθόγγων, συγκρ^οντεί- ϊοΰτο 
πρός τό γενικόν δωδεκάγΡ^ίά^ίΛ.1 . k

Δ) Ότι είς έκάστην άλλάγήΰ Μ«ως, εν καί 
τό αύτό κλειδίον 
μένως τά τρία 8ε«φό-

ft—Τ
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ΙΣΜΗΝΙΟΝ ΘΗ8Α Ι ΔΟΣ

Ύπο τοϋ γνωστότατου τοΤο άναγνώ- 
οταις ημών έκ τών ποικίλων και ωραιότα
των μελετών αύτοΰ έν τή «Φύσει» κ. Εν» 
κλίίδον X. Βάγιαννη, ίδρυτοΰ τοΰ έν 
Θήέαις αρχαιολογικού μουσείου, σπουδαιό
τατη ουνεγράφη μελέτη ύπότόνάνω τίτλον. 
Και λέγομεν σπουδαιότατη, διότι διά 
πρώτην ήδη φοράν έκδίδεται εργον τοιοΰτον 
πρ'ι Θζ|έών καί τόσον γενικού ενδιαφέρον
τος, οιον τό περί Ίσμηνιον Απόλλωνος, 
έν ’ ω ό άρχαϊίων τού συγγραφέως κάλαμος, 
ού μόνον τόν ιερόν τοΰ Ί ο μ η ν ί ο u 
λ όφ ο ν, τ ό ν έ π ’ α ύ τ ο ϋ ν α ό ν καί τήν 
λατρείαν τοΰ Άπόλ λ,ω ν ο ς λεπτο
μερώς περιγράφει καί έέιστορεΐ, άλλά και 
τήν τής ιστορικής άλλοτε ήγεμονίδος Θη- 
όαϊδος τήν έέέλεέιν καί άρχαίαν αίγλην, ώς 
έν σκιαγραφία χαράσσει.

Τό εργον του ό κ. Ε Βάγιαννης είςενδει- 
ΐιν ευγνωμοσύνης άφιεροϊ τώ διασήμω πο- 
λιτευτή Επίδαυρου Λιμηράς Κωνστ. ΙΙαπα- 
μιχαλσπουλω, διά τήν ύπέρ τών προγόνων 
ημών Πλαταιέων έέοχον αύτοΰ ομιλίαν έν 
τοΤςέγκαινίοιςτήςεταιρίας» ΌΕλληνισμός». 
Τό δλον εργον άποτελεϊται περίπου έκ 20 2 
σελίδων μετά δυο χαρτών καί πολλών έίαισίω ν 
εικόνων καί τιμάται δραχ. μ.

TO ΕΝ ΜΟΣΧΑ ΣΥΝΟΔΙΚΟΝ 
ΣΚΕΥΟΦΎ ΛΑΚΙΟΝ

Ύπό τόν ανωτέρω τίτλον έέεδόθη έσχά- 
τως έπισκόπησις καί λεπτομερής περιγραφή 
τών έν τώ σκευοφυλάκιο τοΰ Κρεμλίνου 
τεθησαυρισμένων διαφόρων ιερών κειμηλίων 
καί αρχαίων έκκλησιαστικών σκευών, ύπό τοΰ 
αντιπροσώπου τοΰ Οικουμενικού Πατριαρ
χείου έν Ρωσσία καί Ηγουμένου τοΰ έν 
Μόσχα Μετοχιού τοΰ Οικουμενικού θρόνου, 
σεέαομιωτάτου αρχιμανδρίτου Ίακώ 6c υ 
Δημοπούλου Βατοπεδινοϋ, συγγραφέως 
καί πλείστων άλλων μεγάλης άέίας έργων.

Τό βιόλίον τοΰτο έκδοθέν ιδία χάριν τών 
φίλων τής έκκληοιαστικής αρχαιολογίας, εγ
γράφει έπί τή βάσει τής συγγραφής τοΰ 
Σεάασμιωτάτου Ρώσσου ’Αρχιεπισκόπου 
Τάέρης Σάόάα, είναι δέ πλουσιότατα 
εικονογραφημένου καί έπί έκλεκτοΰ χάρτου 
καί άριστοτεχνικώς τετυπωμένο-ν.

ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΚΡΙΔΟΣ

Ό διακεκριμένος καθηγητής έν τή Βιο
μηχανική καί έμπορική ’Ακαδημία, πρώην 
καθηγητής έν τώ Διδασκαλείω Αθηνών καί 

γεωπόνοςέντώ Έφηόειω Άόέρωφ κ. Άλεέ. 
Ν. Γεωργακόπουλος, έέέδωκεν είς κομψότα
του τομίδιον συγγραφήν του «Κατά τής ά- 
κρίδος» λαόων ώς ύποδειγμα τόν Ιταλόν 
έντομολόγον κ. A. Berlese.

Τό σύγγραμμα τούτο είναι απαραίτητον 
εΐς πάντα γεωπόνον και κτηματίαν, διότι 
είναι ασφαλέστατος οδηγός κατά τών φθορο
ποιών άκρίδων καθ ων μέχρι τοΰδε δέν ήδύ να ν
το ν’ άντεπεέέλθουν. Ή δέ τιμκ| του ι δραχ. 
είναι μηδαμινή.

ί:
ρ.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΙΚΑ

Ανάστημα καί βάδισμα. μεγαλόπρεπες. Φωνή τλ·> Λίΐι, διαυγής, ζωηοά καί επιβάλλουσα. Στάσεις πλα 
στικαί ώ; Νηρηΐδος. Μορφή συμπαίεστάτη καί καλ 
λονή φυσική. Ή δέ 'jT.ixi'.'sti ;

Έδώ είναι τόκΰριον χάρισμα τη; χ. Ε. Νίχα/Ί»,:· 
θέλετε το υποκρίνεται τελείως, αμιμητως.

Ζητήσατε την τραγωδόν καί είναι έτοιμο; να σάς 
χφαρπάση.

Ί'·ην βάλετε παιδιαρίζονταν, >xs ιδιοτροπία; νιίν.- 
δος χαζεμένης, ’ίι αφέλειαν μπεμπέ, μ.έ φωνήνπάλ- 
άουσαν εκ των αιωνίων στενοχωοιών πνιοισχη: ; 
Ίδέτε την είς τόν «κόσμον πού στενοχωροϋνται ·.

Καί ιό; πάσχουσαν, τελείαν γυναίκα μαστιζό
μενη» άπό τάς πληγάς τής διεφθαρμένης κοινωνίας : 
Παρακολουθήσατε την είς τά κοινωνικά δράματα <·>; 
εις την «’Αδρει'νην» τον «’Αρχεσιδη:θυργο»>· την 
«Κόμ.ησαν Ι’ωμανη».

Και ώς κωμωοόν ακόμη ; Ίοετε την εις τα ·Ά]ή)j 
τοϋΓητωνα» καί Οα π εισΟήτε.

Αύτη είναι ή κυρία Νίχα, ή ακούραστο; ■ηθοποιό; . 
ΰ πυρην τοΰ θιάσου της.Τ’ίνομα τής πρωταγωνίστριας 
ταύτης, διατρέχει έκάστην Οεα'τριχην»περίόδον τόν 
χόχλον τών θαυμαστών, τόν θεατρικόν κόσμο», τόν 
κόσμο» ποΰ διασκεδάζουν.

Ό δέ παρακολουθώ» ταύτην γυναικείο; κόσμος, 
αγνοώ τί πρωτοΟαυμαζει. Την ύπόκοισιν η τας άπει
ρους χαί πλουσιωτατα; αμ.φιεσεις της I

Τολμώ να πιστευτώ, ότι.τό π;ώτο» δέ» ταΐς δίδει 
καιρόν διά τό δεύτερον, έκτος αν είναι αιωνίως γ υ ν '■ ·■- 
κ ε ς.

ΔΙΟΝ. ΤΑΒΟΥΛΑΡΗΣ

'Όσοι τόν εήδον άπό τή; σκηνή; ώς “Αμλετ ή 
'Οθέλλον 'θαύμασαν τό» καλλιτέχνη» τον ύπερΚαί- 
νοντχ καί αυτήν την υημην του. Είναι ό π'ζνόομ.ολο- 
νουμενως εςοχιντεοος· τώ» τ-αγωδι»» αας, ό μάλλον 
ευπαίδευτο; τών συναδέλφων του καί μέγιστο; γνώ
στης τής σκηνής. Είναι ό μόνος τολμήσας Έλλην 
καλλιτέχνης νά. όποκριθή καί διαπλάση Σαικσπηρεϊ- 
ου; χαρακτήρας. Ό μόνος δστις ειοεοεν εΐς την πρέ
πουσα» θέσιν την τραγωδίαν έν τή Έλλ. σκηνή. Λυ
τό; είναι περί ού ό Άλες. Ρ. Ραγκαβή; έξες-ρζσόηεν 
τή ·< Άκροπόλει?> άλλοτε ότι «έν τή ύποκο’σει είναι 
έξοχος καί προτέτυπος, ιν τή ήθοποιίώ. εφάμιλλος τών

του
καί Άδαλβίρτου 
μύσται τοϋ θίάτρι 
καί Ζ. Tieiexlat, 

-να» τής Έλλάοο:
y

;·, . . w
■π;ώτων τής Ευρώπη; ηθοποιών καί τούτων ο· υπέρο
χο: είς στιγμά; τινας καί εξάρσεις».

Και ότι μιτέβη =ί; Κωνσταντινούπολιν καί ύπεκριόη 
τον ΌΟέλλον κατόπιν τής διελεύσεως καί ύποκρίσεω; 

όλου τών Γάλλων τοαγωδών Μουνέ Σουλλύ 
Ματκώβσκη, οί έξοχοι Παρισινοί 

ο» τεχνοκρΓται κ. Stamboul, Delboeuf 
, εκκλεσαν τόν Δ. Ταβουλάρην '·Με- 

ης Κ/.ζ.αοο; τραγωδόν.' ίσόπαλλον τού πρώτου 
ε,οο» τοϋ δευτέρου.

τή 'Αρμονίφ. Σμύρνης καί τα, Κωνβτντινου- 
γρζοη, ότι «επρεπεν οί κορυφαίοι τών αριστε
ία ελθωσιν εξ Ευρώπης, διά νά ένοήσωμε» οί 

ό'τι εχομεν ύποκοιτας μεγίστους'·.
ιύτά οέ τά Τουρκικά φύλλα δέν ελειψαν νά 

γοαψουν. ότι ·< Έαν αλλα έθνη εΐχον τοιούτον ηθο
ποιόν. θά έκαμ.νον παταγον δια τοΰ τύπου, αλλα το 
Ελληνικόν ύπερήφανον πάντοτε δέν προσέχει είς αύτά. 
Μεοιιινί αάλλον πε;’ι τών αλλ,οτοίιον».

Έ» δε 
πότλει ε·

r.
ΠΝΕΎΜΑΤΙΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΙΟ. Αίνιγμα.

Έντός τής γήί δέν εύρημα; 
ούδέ de τοΰ« a(9ipac 
δμως πολλάιας γίνομαι 
έπίφοδδν τι τίρας, 
Ιχβν τομ: πδδας περισσούς 
κι’ άν θέλης μέτρηβον αυτούς. 
Τρία δέ πρώτα γράμματα 
άν, φίλε, άφαιρέσης, 
άπους θά μείνω πάραυτα 
καί θά μέ καταστρέψης.

•SO. Αϊνιγιια
ΟΟΟΡΔΦΥΤΧΙΕΝ 
’Έχεις δώδεκα στοιχεία 
καί γνωστά σου καί οίκεία.
Άνά Μν έάν έκλέίης, 
σχηματίζεις δύο λέέεις. 
ών έκάστη χωρισμένη 
άσυνάρτητάν τι μένει. 
Ηνωμένοι πλήν εύθύς, 
ώς εύκόλος θά πεισθής, 
σού παρέχουν γνωμικόν 
καί γνωστόν καί πρακτικόν.

®Ί Έλλειηές.
Μ*****Π**Τ**Τ*****Μ*******

ΛΎΣΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ
ΤΟΥ 5ου ΤΕΥΧΟΥΣ

J.J. Αίνιγι*«. ’Έσπερος— "Ερωε

"Ελυσαν αύτό ο χ. Διομ. Πετςόπουλο; ες Άόηνών 
ή Δι; Κλεονίκη Σοφιανοπούλ.ου εκ Πατρών ό κ. Άντ. 
Παπαοήμος έκ Σύρου, ή Δίς Κική Μερλοπούλου έζ 
Τήνου καί ό χ. Πέτρο; Βαλταζή; εκ Τεογέστης.

15- Έλλ.ΐΛΰσύμφωνΌν

Έ'/ήίών ζδω:α οώ:α ζοΰκ’ όνησιμα. Σοφοκλής.
Έλυσαν αϋτό ό ζ. Διομ. ΙΙετρόπουλος έξ Άύηνών 

ή Δίς Βασιλική ΙΙαλαμάρη ικ Πατρών και όζ. Π. 
Βαλταζή; έζ Τεργέστης.

ΓΝΩΣΤΟΠΟίΗΣΙΣ

Άπό τΛς Ιης προΰεχύΟς ϊεπτειιόρίοι· -λ 
γραφεία τή; "Φύσεως· μεταφερονται π-χραπλενοω; 
τοϋ Σιδη:. Σταθμού Όμονοιας. οδός Ά'έν,νάς καί 
Λυκούο-Όυ ά::0. 1', οικία Τριανταφυλλάζου.

Πρός εί·κολί«ν τ<»ν . ήμετερων συνδρομητών 
κτλ. δύνανται οί βουλόμενοι νά κατζδετωσιν τά; σζι- 
δοου.ά; των ή και νά έγγράφιυντα: συνδρομ.ηταί ϊ» 
τώ βιβλιοπωλείω τής 'Εστία;, οδό; Σταδίου.

Έν τοϊη ή^ιειέροις γραψ«ο»ς. ώς καί εν τώ 
βιβλιοπωλείο, τής Εστία; πω/οϋνται αντίτυπα τού 
Διπλού Δράματος. Μαιρη; καί Μιμήκου, αντί υ δρ. 
διά τό ’Εσωτερικόν και φ:. ■· διά τό ’Εξωτερικόν. 
Έλεύθίί'ζ ταχ. τεκών.

Ζητείται δεδαόκόλίόεία διά τήν Αίγυπτο», 
γνωρίζουσα τήν Γαλλικήν κα: ΖΛ;:δοκύμ.βαλον. Πλη
ροφορία: πα:’ ήμ*».

γ.
ΕΚ Β2ΑΩ

ΕΡΓΟΣΤίΙΙΟΝΙΙνενμα -ο.τοιΆς χα'ιΊΙδνποιοποιί’α':

τή; συστάσεόυς 
του έζτήσατο 
μεγίστη» φήμη» 
οιά τά; γνησιο- 
τζτα; καί κα
θαρότατα; ύλας 
του.

Παράγει κονε&κ άρίστη; ποιότητο; καί γνησιότα
το» εχει δε καί τοιοΰτον παλαιόν.

Τό ον{θ του δμως ποοπαντων,φημίζεται δια την 
ευγεστικότητά του, χατασκευαζόμενον ειδικώς καί επι- 
μελώς ύπό τήν επιστασίαν αύτοΰ τούτου τοϋ έργοστα- 
σιάρχου ζα: δικαίως είναι αντάξιον τής φήμη; του καί 
τής εκτιμ.ησεως. Επίσης παοαγει διάφορά ηδύποτα 
(liquair) ποιότητος άρίστη; ζα: χρωματισμού καΟα- 
ρωτατου καί εΟωοτάτον.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΑΠΟΝΟΠΟΙΤΑΣ 
Η Α. ΧΤΑΜΤΟΓ << S’·

Μεγάλη παρακαταθήκη σάπι·.νος ζευκού. εξαιςετου 
ποιότητος έκ καθαρού έλαιο» ά.μιγοΰς πάση; :ένης 
ούσίζ;.

•Λτιοβήχη. Όοές Νικήτα άρ- 22-
Γρχφεϊα. ’Οδός Νοταςά άρ. 85.
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΠΣ Α Ε5.ΑΜΗΝΙΑΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1901 ΕΝ ANTIIIΑΡΑΒΟΛU ΠΡΟΣ ΤΗΝ ESABRNIΑΛΙ 1W

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ 1901 1900 ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ 1901 1900

Ταμείο- καί Τράπιζαι Δρ. 12668603.29 12547205.86 Κεφαλα'.ον ζταιριχύν Αρ. 10000000.- 10000000.—1
Διαθέσιμα εί; χρυσόν παρά τ»Γ; » ταχτικόν απ&Οερ.. » 4668872.30 4618872.30

έν Ευρώπη Τραπέζαις ■ 770532.64 7635G0 35 Όμολογ.φρ./ρ. 2500000 έξο-
Χρυσό; καί βυνάλ. εί; χρυσόν - 140492.75 638258.56 φλητέαι τή 1 Ιουλίου 1924 ■ 3750000 — 3750000.—
Προεξοφλήσει; » 5062637.25 4266443.70 Κρατήσεις προ; άπόσδεσιν έ· 96607.45
Δάνεια ει; λιμένα; Πειραιώς- πισφαΤων απαίτησε. · 69000.—

Κυπαρισσία; · 1018252.30 )Δρ.χ»ί χρ.22774201.58
Εγγυημένοι λ)βμο'ι εί; μρυσ. Καταβ.{Δημοσίου 1252181 80'25354286.62 23717737.10

και δρ. έπ' ivg/νρω χρζο* ιΤαμιευτ. 1327903.24
γράφων δρ. 16622228.50 'Εξωτερ, >.)σμοί είς χρυσ Δρ. 6930234.07 3764241.82
ίμπορςνμά- 15150994.751 Έπιταγαί πληρωτέαι ■ 248289.70 332040.70'
των χτλ. * 6438082 — 23060310.59 Γραμμάτια πρός είσπραξιν · 269122.60 129924.70

Δά εια επ’ ένεχ χρεωγράφ. ■ 2216256.24 3634815— Μερίσματα παρελίουσων έξα-
’Εκκρεμείς λογαριασμοί ■ 176234.19 822366.21 μηνιών μήπω ζητηΜντα “ 3332 - 2030. -j
!) Προσωρινοί τρέχοντ. λ)ομοί · 1458939.14 1099013.50 Μέρισμα Α' εξαμηνία; » 500000__ 300000.-
2) Χρεόγραφα καί τοκομερίδ α ■> 4441442.15 3069314.70 1 πηρζτία ομολογιών ■ 130753.- 103828.10
3| Συμμετ.είς διαφ.ίπιχειρήσ. · 389296.65 571651.05 Κέρδη και ζημίαι. Υπόλοιπον
Έξοδα έγκατασεάσεως " 106585.29 μεταφερόμενον εί; νέου ■ 460718.15 395202.76
4) Καταοτήαατα χαί χτήματα ■ 778671.15 522179.25
‘Απαιτήσεις επισφαλείς · 96354.90 124622.—

Κεφαζ αιον μηπω sx&o9sv ·
Όρειλόμιναι δόσεις προ; έξό-

φλησ. μετοχ. έχδ--8. εις συμ-
πΛΤ,ο. μετοχ. χ8?α)α;οΰ ” — 4000000.-
τή ίη Δΰγούστου 2,000 000
τη 15η Δεχεμβρ. 2,000,000

52!18400δ.44'47210484.93 Δρ. 52384608.44147210484.931

( 1; -Υπόλοιπον λ)σμών ’λ’ποχατασιημάτ.χαΐ 
διαφόρων πελατών

( 2) 10000 όμα'. Δαν.'Ενοποιήσ. 1898 5 ο)ο > 
'Ελληνικά Δάν. 5 ο)ο λ-.ρ. στερ. 26280 ■
286 όμολ. σιδηρ. Άδηνων ΙΙειραιώ; ’

9511 · Τραπέζη; Άίηνων »
832 ■ Σιδηρ. βεσσαλία; ·
771 » ■ Πελοπ.|ΜύλωνΚα).αμών] >

3317 Μετοχαί 'Εταιρία; Οινοποιία; ■■
23 Όμολ. Λαχ. Έβνικης Τραπέζης ·

1 388 ■■ Gredit Fonder Egyptien 3ο )ο «
Ήνοποιημ. Αίγυπτιαεόν δάνειον λ. 500 ο 
Τεκομ. καί χληρωμ. όμολ. πρός εΐσπραξ. »

1040000.—
405230.85
117120.- 

1541160.80
164190.—
138443.40
357574.35

14867.85
564862.90

20704.10
77287.90

(3) Εις ’Εταιρίαν Τροχιοδρόμου Άόηνώ·- Πειραιώς.
(4) Κτήμα πρώην θεοφιλάτου οδός Πανιπιστ. Κατάστημα. 

Κεντρικού καί οικόπεδα καταστήμ, καί άποδηκών Βόλου καί 
Πειραιώς.

(5) Άπασαι α: εί; χρυσόν απαιτήσει; τή; Τραπέζ. έν τ<ί· 
Ένεργ. έξισοΰνται πάντοτε προ; τα; είς χρυσόν ΰποχρεώσ. έν 
τω Παί. συμπεριλαμβανομένων «αί των όμολογ. υπολογίζον
ται δε δλαι πρός 1.50 τό ρρ. χσριν λογιστ. τάξεως. Ουτω; 
αί διακυμάνσεις τοϋ συναλλάγματος δεν έπηεε-άζουσι τήν Οέο·.-- 
οήί Τραπέζης.

Δρ, All442.1'5

Ιίραγμ. αξία τίτλων εμπορ. 
καί άλλο·-' εγγυήσεων προ; 
κάλυψιν των ηγγυημ. λο
γαριασμών Δρ.

Ώραγματ. αξία τίτλων προ; 
φύλαξε. Δρ.

Δρ.

17 Ίοντ.ΙϋΟΙ 17’lovr.lSOif

32201950.45 29632524.10

30209324,50 29723999.70·
6241Ί 474.95 59356514.80-

ΑΝΑΑΥΣ1Σ ΜΕΡ1Α0Σ 'ΚΕΡΔΏΝ ΚΑΙ ΖΙΙϋΙΠΝ. ΤΟΣ Α ΕΣΑΜΗΝίΑΣ

Έν Άθήναις τ7| 2θ Ιουλίου 1901

ΧΡΕΛΧ1Ι 1901 1900 ΠΙΧΤίΙΣΙΧ 1901 1900

Γενικά έξοδα Κεντρικού και : Υπόλοιποι παρελθόν, έτουςδρ. 
Κέρδη έκ τόκων χαί λοιπών

45036.81. 63256.40,
'Ρποχαταστημάτων δρ. ■ 276881.13 232574.62

Άπόσίεσι; τών ζημιών τής 1- τραπεζικ. πράξεων μετά τήν
ξαμηνίας 9: 51637.25 33847.80 άφαίρεσιν των όφειλομένων

Προσωρ. αέρισμα Δ’ έξσμν,ν. ·' 500000.— 300000— τόκων xa'c τοΰ θερίσματος
Υπόλοιπον είς νέου »■ί 460718.15 395202.76 τώ> εί; χρυσό·- δμοίογ. τή: 

Τραπέζης ■ 1244325.7?: 89836S.78
ip.i 12^9362,53 SfilM?.. 18 Δρ.( 1289362.53 961625.18

Ό Γενικός Διευθυντή; Ά Πρόεδρο; του Διοικητ Συμβουλίου Ό ’Αρχιλογιστή;
I. Γ- ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΓ Α· Μ. ΛΑΜΠΡΙΝΟΓΑΗΣ ΔΗΜ. ΔΟΑΝΙΔΗΣ

■4* Έν ’Αθήνβΐί έκ τού Τυπογραφείου τών Καταστημάτων Άυίστη Κωνσταντινίδου


