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Ούδέν έν τώ σύμπαντι ακινητεΐ.
Τό πάν εύρίσκεται έν άεννάω κινήσει.
Ή Γή περί έαυτήν στρέφεται έν διαστή- 

ματι 2φ ωρών, ή δέ Σελήνη περί ταύτην εις 
2γ ημέρας. Ή γή συν ταύτη διατρέχει τρο
χιάν, ής κέντοον είναι ό Ήλιος, έν 3ό5 ή- 
μέραις. Έκαστος πλανήτης διατρέχει επίσης 
περί τον “Ηλιον τροχιάν άνάλογον τή άπο- 
στάσει του, τού πλησιεατέρου Έρμου συμ- 
πληρούντος ταύτην έν 88 ήμέραις. τοϋ δέ 
άπωτέρου Πσοειδώνος έν ι6·5 έτεσιν.

Ό Ήλιος περί εαυτόν στρέφεται έν 2 > 
Ι/2 ήμέραις έκ δυσμών προς άνατολάς, κατά 
την διεύθυνσιν τής περιόδου όλων των 
πλανητών αύτοϋ. Έκτος τούτου, μετατοπι
ζόμενος βαδίζει και ούτος έν τώ κενώ, μεθ’ 
έαυτοΰ παραθύρων ολόκληρον το πλανητικόν 
σύστημα. Έν τή περ'ι τον "Ηλιον ένιαυσίω 
κινήσει αυτής, ή Γή διατρέχει ύη^,οοο λεύ
γας καθ’ ημέραν. Έκαστος δέ.πλανήτης βα
δίζει δι ’ άναλόγου κινήσεως τής τε άποστά- 
σεως αύτοϋ και τής όδοΰ, ήν έχει νά δια·- 
τρέζη έν τή περιόδω αύτοϋ.

Ή τοϋ Ήλιου και τοϋ συστήματος αυτού 
εν τώ κενώ ταχύτης είναι 6ο εκατομμυρίων 
λευγών κατ ’ έτος. Ούτως άπό τής ύπάρζεως 
αύτοϋ πορεύεται διευθυνόμενος κατά τό πα
ρόν πρός τον αστερισμόν τοϋ Ήρακλέους.

Ή ταχύτης αυτή κατά τα μέτρα ημών 
είναι σημαντική, άλλα τό κενόν είναι τοσοϋ- 
τον μέγα, ώστε ύποτιθεμένου, ότι κάτ ’ ευ
θείαν γραμμήν πρός τον Ήρακλέα πορεύε
ται, μετά έκατομμύριον έτών, δεν θά ψθάση 
ουοένα άστέρα τοϋ άστερισμοΰ τού Ηρα- 
κλέους, διότι ίπτανται ούτοι εις όο,οοο,οοο, 
οοο,οοο λευγών άπόστασιν.

Εκαστος άστήρ καί έκαστος ήλιος συνο- 
δευομενος έκ τοϋ έαυτοΰ πλανητικού συστή

ματος, ούτω πορεύεται έν τώ κενώ. Καί οΰτω 
διά τής ταχείας ταύτης κινήσεως όλων τών 
άστέοων τοϋ άπειρου, ίστανται έν ισορροπία, 
μακράν οΐ μέν τών δέ, συγκροτούμενοι υπό 
τής παγκοσμίου έλίεως. Διά τής κινήσεως 
δέ ταύτης ζ,ώσιν. Ό "Ηλιος ημών είναι εϊς 
έκ τών αστέρων ό ήττον ταχέως ιπτάμενος.

γώ,οοο,οοο Ήλιοι άποτελοΰσι την σω- 
οείαν τών άστέοων, ων έκαστος έχει ποικί
λου σύστημα καί διάφορον άνθρωπότητα τής 
ήμετέρας.

Έν τώ έφ’ω κατοικοΰμεν πλανήτη, τό 
φώς τοϋ Ήλιου είναι λευκόν, ή μέση έτη- 
σια θερμότης τον ύπερόαίνει τους 3ο βα
θμούς έκατονταόάθμου. Τό έτος διαρκεΤ 365 
ημέρας καί ή ημέρα 2φ ώρας. Ό άνθρωπος 
έχει μόνον βάρος 6ο χιλιογρ. καί ανάστημα 
.ό ποδών καί κέκτηται 36 4/* βαθμών 
ζωϊκήν θερμότητα, ζή κατά μέσον όρον 3μ 
έτη καί αναφύεται κατά λόγον τριών γεννεών 
κατά αίώνα.

Έπι άλλου κόσμου τό τού ήλιου φώς εί
ναι κυανοϋν, καί ούκ έοτιν άλλο χρώμια. Ή 
μέση θερμότης του είναι 5ο βαθμών υπό τό 
μηδενικόν. Τό έτος είναι όο,οοο ήμερών καί 
ή ήμερα ; ωρών. Ό άνθρωπος βαρύνει ι ,5οο 
κοιλόγρ. καί έχει ύψος 5ο μ. αισθάνεται κυ
κλοφορίαν αίματος έν ταΤς άρτηρίαις του, εί
ναι δέ πολύ-ψυχρότερου τοϋ πάγου καί ζή 
τέσσαρας αιώνας κατά μέσον όρον.

Έπί άλλου κόσμου, έζ εναντίας, ύπάρ- 
χουσι τρεϊς "Ηλιοι, δύο ερυθροί καί εις κυα
νούς, 12 σελή/αι διαφόρων χρωμάτων. Ή 
θερμοκρασία τοϋ αίματος είναι 3οο βαθμών 
καί ό άνθρωπος ομοιάζει μέ σφαίραν άτμώδη 
ίπταμένην καί κολυμόώσαν έν τή άτμοσψαιρα, 
ώς φυσαλίς έκ σάπωνος. Ύλαι, βάρη, πυ- 
κνότης, θερμότης, φώς, έτη, εποχή, μέ- 
τρον κτλ. καί έν γένει όλα τά στοιχεία δια- 
φέρουσιν έν τή άπείρω διαφορά τών συστη
μάτων των κόσμων.
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ΔΟΓΜΑ ΔΙΪΣΜΟΓ
ΕΝ ΤΩι ΣΥΜΠΑΝΤΙ ΚΑΙ ΤΩι ΑΙΟΜΩ.

ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ
(Συνέχεια άριθ. 5).

VII
Έάν ή πρόοδος ν.·κ ό νόμος της ανθρώπινης φύ- 

σεως, ή επιστήμη οφείλει μακραν παντός έγωϊστι 
κοΰ πόθου νά φωτίσ/. τήν άνθρωκίνην διάνοιαν, έξη- 

γούσα την τ' σόνθίσιν τών υλικών δντων ·ι.ι\ τήν 

αρμονίαν τοϋ προσπίπτοντος ίν γένει κόσμου.
Τινες τών αρχαίων υπέθεσαν, οτι εις έκαστον μ.ό- 

ριον όλης έγκειται θεία τις δύναμις, δ;’ ής συνά- 

πτονται ταϋτα εις έν όλον καί ότι ούτω ή γή τε καί 

πάντα τα ουράνια σώματα δόνανται νά θεωρηθώσιν 

ώς μετέχοντα θεότητος κα· μορίων τής θεότητας. Οι 

έκ τών Πυθαγορείων ναμάτων άρυόμενο: τάς τοι- 

αύτας δοξασίας, ΰποθέτουσι τρεις άρχος Θεόν, ύλην 

καί ιδέαν καί θεός μ.έν εινε ό νους, ύλη δέ τό όπο-, 

κείμενον καί ιδέα ουσία τις ασώματος. περί ής ό 

Πλάτων έν Τιμαίω άποφαίνεται δεχόμενος “καί 

νόμον ακόλουθον τής του παντός ρύσεως, καθ’ 

ον διεξάγηται τά γινόμενα”. Έκ τής εΰχα-.ρείας 

όμως, μεθ’ ής διά κτυπήματος αποχωρίζονται 

τα μι/.ρα στερεά σώματα, ζ.ατασαίνεται αριδήλως 

οτ: ούδεμιας τοιαύτης θείας μετέχουσι ουνάμεως 

καί απόδειξις οτ; ταΰτα ουδόλως τείνουσι νά συνε- 

νωθώσι καί πάλιν. Ώς δέ ό κατασυντρίβεις λί

θος μένε; συντετριμμένος, οότω καί ό άποκοπείς κλά

δος τοϋ δένδρου διαμένει άπο/.'κομμένος. Άμφοτέ- 

ρων ύποταχθέντων εις τό πνεύμα τοϋ ανθρώπου έπε- 

τα; αναγκαίως, ότι οϋδεμία θεία δύναμις έμφιλοχω- 

ρεϊ έν τή ύλη, διότι τά μόρια ταύτης είσίν αδρανή 

καί άμοιρα κινήσεως. Άφ’ ού δέ οΰδεμία θεία δΰνα- 

μις εδρεύει εις τά υλικά μόρια τής ήμετέρας γης, 

έπεται αναγκαίως οτ; ούτε εις ομοια σώματα ένυπάρ- 

χει τοιαύτη, ουδέ ετέρα τις. παρ' άλλοις μέν μέ

σον αίθέριον καλούμενη, υπό δέ τών οπαδών 

του Σπινόζα θεωρούμενη ώς «νόησις άπειρος ένυ- 

πάρχουσα έν μια ουσία, ής τά φαινόμενα είσι διαθέ

σεις τής άκηράτου φύσεως» (Σπινόζ. Ήθικ. Μίρ. 

ά. Ιίροτ. Ε'. καί στ . καί Μέρ. 6’. ΙΙροτ. ά. καί β'.).

Έντ-υθεν έξετάζοντες τά προ τών οφθαλμών ημών 

ανάλογα πράγματα καί συμβεβηκότα, παρατηρούμε-/ 

οτι ούτε λάμψις, ούτε θερμότης, ούτε ή έν τω άπεί- 

ρω κίνησις τών σωμάτων, έπεν-ργούντων διά τής

έλξ-ως έτέρου νόμου τής ρύσεως, προϋποθέτει έμ- 

φυλςχωρούσαν καί ένυπάρχουσαν Οείαν τινά δύναμιν 

Ως δέ πάν τό έπί τού ήμιτέρου πλανήτου κατακει- 

μενον υποτάσσεται εις τό ανθρώπινον πνεύμα, ούτω 

τών τε έν τώ απείρω έτεροφώτων σωμάτων, διατη

ρούμενων εις ήν φαίνονται ήμϊν θέσιν δ;’ ίσης τίνος 

απανταχόθεν ελξεως καί τών ήλιων φαινομένων ήμ.’ν 

μικρότερων τοϋ ήμετέρου, περί ον ώς περί άξονα 

φέρεται τό προσπίπτον πλανητικόν σύστημα, ένεκεν 

τή; μίγαλης αυτών απο-τάσεως, πάντοτε καί ΰπό 

πάσαν π-ρίπτωσιν ή μέν κανονικότης τής κινήσεως 

αυτών προϋποτίθησ; σχέδιον διατάςεώς. τούτο δ: 

ΛΟΓΟΝ οιατάξαντα. λογικόν πνεύμα σχέδιασαν, 

έπικοσμήσαν καί κανόνισαν το σχέδιον.

Άλλ’ αν ή αστρονομία έθεωρήθη διά τε τήν έκ- 

τασιν και τό ύψος τών ερευνών αυτής, ώς ή υπάτη 

έν τή τάξε: τών φυσικών επιστημών, ή γεωλογία 

όμως παρέσχεν εις τό ανθρώπινον γένος δίδαγμα 

τόσον ύπ-ρόχου σπουδαιότητος καί αξίας, ώστε εξ 

αυτής κατανοούμε·/ τήν θ·ίαν ειδικήν πρόνοιαν, 

άκραν αγαθότητα και εΰσπλαγχνίαν πρός τά δημι- 

ουργηθέντα πλάσματα.

Η επαγωγός αυτή επιστήμη εντός τών ευρύχω

ρων και έρημων έρειπίων είσδύουσα τών πρωτογόνων 

κόσμων, άνήγαγε τά πολυσπιρή καί συγκεχυμένα 

αυτών στοιχεία εις σύστημα καί τάςιν καί ήδυνήθη 

δια τών παλαιών αυτών λίθων ν' άνεγείργ, οίκοδό- 

μημα. έπ-.κυρούν τήν αλήθειαν του συγγραφέώς τής 

Γενέσεως και ν ’ άνακ.ηρύςγ, τήν αυθεντίαν τού όλου 

κανόνος τής Γραφής, δΓ ής ό άνθρωπος έκ τής κό- 

νεως καί τής σποδού τής ταπεινής αύτοϋ καταστά

σεων, ύψοϋται πρός τό Φώς τής ζωής καί έννοεί τό 

περί γενικής πρόνοιας δόγμ.α. Άλλ’ ή κατά γράμμα 

πίστις εις τήν ιουδαϊκήν κοσμογονίαν, βείαιοΰτα: έκ 

πασης ομοταξίας τών έπι τής γης ζησάντων δντων 

η κινηθέντων έν τοίς ύοασι τής υδρογείου σφαίρας, 

κηρυττόντων έκ τών λίθινων αυτών τάφων ·ίς γλώσ

σαν ό,τι ό Daobeney Οιάχημικής αναλύσεως άποδει- 

κνύει ότι όξυφώσφορον, ή αληθής ένδειξις προγενε- 

στέρας ζωής, δυσκόλως δύνατα: ν’ ανακαλυφθή έν 

τοίς αρχαιοτέροις έκεινοις πετρώμασι και περ όν 

άφθονον έν τοίς νεωτέροις καί ορυκτοφόροις-στρώ- 

μασι καί δι’ών άποκαλυπτομεν κινήσεις καί ταρα- 

χάς κατά τας αρχαίας έκείνας γεωλογικά? περιό

δους άλως ασυμβίβαστους πρός τήν όπαρξιν οίουδή- 

ποτε είδους οργανικής ζωής(ί). Ή ρήσις αύτη, εΐ-

1) Κατά Ί«ζ·Χ(ήλ (ΔΖ’ 6, 8) ήζ.^ή- άνεςάνη μετά τή·. πα· 
(Κ,υσίασιν τοϋ Γίνεύμκ-»;. Έντφ βιβΜω ’Ιώβ (ησ: 13.ίεύ· 
ρ’σκομεν -τω πνειψατε Α-υτοϋ ουρανού; «στερέωσε· και άλλί- 
χον« Πνίϋμα θεών τι. ποιήσον μεν ( Ιώ8 >γ 4 ;·

,εΐς ή διανοιγουσα τή» μιταξύ γραφής -καί 
ας ΰπάρχουσαν άρμονίαν, st; c πλανήνης 
•τερεΐτο ζωικής ή φυτική; ζωής και 
Ηεοϋ έπ·φέθ:το(1) επάνω τού άζωι/.οϋ 
ΰδατων.

γήσασαν εις αυτήν τήν ανθρώπινον μορφήν τήν ζωήν; 

’Ανωτέρω ε'ι’σομεν, οτι τό ανθρώπινον πνεύμα δεσπό

της αναίσθητου ύλης και διαπλάσσει, ώς βούλί- 

αΰτήν.

•ιται α,

VIII
Ώ: -ιδορ.εν, ή ύλη, 

ίφ ’ οσον εινε ήμίν γνω

στή. υπάρχει βαρεία, 

αδρανής καί αναίσθη

τοι. λαμίάνουσα κίνη- 

σιν καί σχήμα μόνον 

κατ’άνωτέρας τίνος λο

γικής δυνάμεως. ΙΙοια 

σμως εινε ή δύναμις ε

κείνη παρ’ ής έλαόον 

τά έν τώ άπειρο» σοό- 

ματα τήν κίνησίν των, 

τά φυτά καί τά ζώα τόν 

διοργανισμόν των·:

Ιδού τό ύύος τού 

θέματος καθ’ ο ίδόντες 

τι δεν -ίνε θειον θέλο

με» ήϊη πραγματευθν, 

τί εινε τό 0·ϊον.

Ό άνθρωπος έξ 

γων άπό τής γης 

μετάλλου αναλύει,σφυ

ρηλατεί και δίδει εις 

αυτό οίονδήποτε σχή- 

μ.α. "Οντως ό λίθος ά- 

ποτέμνετα’. έκ τών λα

τομείων καί ύπό · 

εργασίαν τής ανθρω 

νου χειρός λαμβάνει 

περιν.αλλέστατα σ· 
μ.ατα. Άλλ’ ε άνθρω
πος μεθ ’ ολας τας θαυ

μάσιους τοϋ πνεύματός 

του δυνάμεις, αδυνατεί 

να δώσν, ζωήν εις τ: 
άγαλμα. Που λοιπόν όφείλομεν ν ’ άναζητήσωμεν τήν 

γλυπτικήν καί πλαστικήν εκείνην δύναμιν τήν χορη-

Άλλ’ ύπό τίνα δεσπόζουσαν δύναμιν 

α αυτός ό άνθρωπος; Τπάρχει λοιπόν 

λογική τις δύναμις α

νώτερα καιύπερέχουσα 
τού ανθρώπου, οσον και 
ό άνθρωπος υπερέχει 

τής ύλης. 'Υπάρχει 

ΝΟϊΣ διήκων διά 

παντός του ύλικοΰ κό

σμου μή σνγχεόμενος 
αΰτου. Διά τής 

τοϋ νοός 

τε καί ά-

Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΘΝΗΣΚΩΝ ΚΗΡΥΣΣΕΙ
ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΔΟΓΜΑ ΤΟΥ ΔΙΊΧΜΟΥ

11 Εκτατόν Γεσέτιον ή λ έξις Π ©Γ) "1D μ.ετενεχ6ε;σα εϊ; τήν 
ν,μιτεραν 5:ά τνν οεπεφερετο- παρκγετα; εκ τον ΠΠΊ κι- 
ν ε ϊ σ(ι α ι μετά-φίλτρου (έν συζυγία Piel) έπωάζειν \«· 
ογ-/*> ώς άετό; σκέπασα: νοσβιαν αυτόν και «πι τοι; νοσσοι; 
αύτοϋ έπεπό-.ησε· (Διυτερυνόμ. λβ' .11). Ε;νε οε ε·/ χρησε: 
μβταυορικώι, οτι τό πνεύμα τοϋ θεού επωαζεν επι του ασχη
μάτιστου ογκου τή; γη; 04 λ π ο ν καί ζωογονούν αυτόν. 
Χυνωόά τούτοι; Βασίλειος ό μέγα; άποφαίνεται ότι ·:ό ι π ε- 
φέρετο (ζηγοννκα: άντ: τοϋ συνέΟαϊ.πε καί «ζωογόνε; 
τήν τών ύοάιων φυσιν κατά τήν εικόνα τής έπωαζουση; δρ’ΐ· 
(Ιος κα-. ζωτικήν τ,να θΰναμιν ένικιση; το:: ύποόαλπομένο::» 
ί όμ.ι).. Β'. εις τήν Έξαήμίρον). Έπίβη; θεοοομητος ό Κύρου 
επίσκοπο; φαίνεται «κλαώ»/ την περίοδον ταυ:ην ε:; την αυ
τήν έννοιαν -τισί δοκεΓ τό πανάγιον Πνεύμα ζωογονούν τών 
ϋβάτων τήν φυσιν» (Άποκρισι; «ΐ; την η' ερω ησιν). Άλλα 
τής 'Εβραϊκή; ταντη; λέξεω; ερμηνευτήν «ύρίσκομεν τόν ψαλ- 
μ.ωοόν λεγοντα ■«ντανίλει; το πνεύμα αυτών ιτων υπ αυ
τού απαριβμονμένων ζωων | και εχλειψουσ: ε:ς τον χουν αυτο/ν 
έπιστρέφν.υσιν, Έζαποστιλεΐ; τό Πνεύμα σου και κτυιθησονται 
καί άνακχι-ιείς το πρόσωπο·.· τή; γή;» (ψαλμ. ργ' 29, 30 
ίδε καί ψαλμ. λ6' 0 ).

μ 
βουλήσιως 

τσότ&υ ήμιϊς 

παντα τά όντα έλαβο- 

μεν ύπαρξιν.

Άρα έν τε τώ σύμ· 

παντι και τφ ατόμω 

διακρίνομεν τής ύλης 

μίαν λογικήν δύναμιν.

Περαιτέρω χωροϋν- 

τίς γνωματεύομε», οτι 

ό δημιουργός καί π/.α- 

στικός Νους απαιτεί

ται νά ή αιώνιος, διότι 

αδύνατον νά υπήρξε 

στιγμ.ή, καθ’ ήν να μή 

ϋπήρχεν «ν τφ άπΐίρω 

υπαρξις, αιώνιος δέ ών 

νά ή αυθύπαρκτος, αυ

θύπαρκτος δέ ών νά ή 

Εις. διότι τό αυθύπαρ

κτου προυποτίθησι τήν 

αιωνιότητα καιτό ατε

λεύτητου,επειδή τό αυ

θύπαρκτου οφείλει να 

εΐνε απεριόριστον και 
κατά διάνοιαν και κατά

TO ES ΥΛΗΣ ΚΑΙ δύναμιυ.Ώς δέ ή έν τψ 
απείρω ευκοσμία εινε 

έργου αιωνίου πνεύμα

τος. ούτω καί ο έν τώ ανθρώπφ μικρός διάκοσμος 

προϋποτιθησ: Δύναμιυ, έγκαθιστώσαν τήν ειρήνην, 

γαλήνην καί άρμ.ονίαυ του εύγενοϋς, καλοδ καγα- 

θοϋ χαρακτήρος. Ή έν τφ άνθρώπω αύτη Δυνα- 

μις πάντως εινε είκών καί όμοίωσις τοϋ αιωνίου 

Λόγου. ’Όπως δέ δ αιώνιος εκείνος Λόγος, ουτω 

καί ό έν τω ανθρώπφ Λόγος ύφίσταται, μή σογχεό- 

μενος μετά τής ύλης. Ό Λόγος οΰτος διι'σταται 

πρός τό θυμικόν τής ζωής, ώς c άνθρωπος διακρί- 

νεται τών λοιπών ζώων διά τής Λογικής γλώσσης. 

Ό Λόγος λοιπόν ούτος, ώς άπεικόνισμα τοϋ Δημι

ουργού. ε’νε ον αθάνατον. Επομένως ή έν τφ ευ- 

θράστω καί φθαρτώ του ανθρώπου σώματ: εγκατοι- 

κοϋσα Λογική Δύναμις έχει άπαντα τα προσόντα, 

όπως έπιζήστ, καί μετά θάνατον τοϋ σώματος.

Έπί τοϋ προκειμένου οί ΰλισται του αΐώνος καί 

τινες πνευματισταί έξ αυτής τής μεταφυσικής αγό

μενοι, έρίζουσι σήμερον πρός τήν θρησκείαν, διϊσχυ- 

ριζόμενοι ότι ϊ άνθρωπος πάσας τάς δυνάμεις τάς 

παραγούσας τήν διάνοιαν έχει κοινάς μετά τών
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ζώων. Πάυτες Ομως οι φιλοσοφΰϋντες άναγκάζ'/ιται 

νά συμφωνώσιν είς τοΰτο. δτ; μίχσι τοΰ^ε ούδέχ ζώον 

ήδυνήθη νά βημιουργήση Λογικήν γλώσσαν. Ό φυ

σιοδίφης λόρδος Monboddo, μαρτυρεί οτι ουδόν ζώον 

άνεκαλύφθη, οπερ νά κατίχη γλώσσαν τινα κβί μο

νόν κατα τήν οξύνοιαν τινά τούτων (ο?ον « Κάστωρ 

x«c δ Οΰραγγοτάγκος) ΐλησιάζουσιν αύτφ ό δ» 

μτγας υλιστής Λόχε έν τίλει ώμολόγησε χαΟαρώς 

βτι τό δριον μεταξύ ανθρώπου χαί ζώου είχε ή Λο- 

λίχ.ή γλώσσα, ήτοι « Λόγος καί έ-ειόή κατά τον 

Ευαγγελιστήν έ ν άρχήήνόΛόγος καί Θεός 

είνε ό Λόγος επανερχόμεθα είς τήν πρώτην 

βαθμίδα, καθ' ήν άνεκαλύψαμεν διάταξιν ·ν ζαντί 

τώ βασιλείφ τής φύσεως καί παρετηρήσαμεν οτι είς 

τδ ομιχλώδες χάος τής ύλης φωτίζει ή σκίψις θείου 

τίνος πνεύματος.
Βεβαίως ουδόλως αυτή εΐνε υγιής κατάστασι; 

πραγμάτων, δπόταν ή Θεότης προς ήν αποτείνονται 

προσευχαί καθίσταται αντικείμενο*» αμφιβόλων συζη

τήσεων καί επειδή θρησκεία μή είσδύουσα είς τήν 

καρδίαν είνε ανίκανος ν’ άγνίση τον βίον καί νά 

χρησιμεύσγ, ήμϊν ώς καθηγεμών έν αύτφ έρωτοϋμεν 

τούς φιλοσοφοϋντας:
Πώς ήλθεν ό άνθρωπος είς τήν γήν ;

Τί έχει νά πράξη ενταύθα ;

Γενεαι διέρχονται τήν σκηνήν τοϋ βίου μή έπα- 

νερχόμεναι.
Πόθεν έρχονται; Ποΰ όπάγουσι; Ποιον δράμα 

παριστάνουσιν ;
Ή προς τάς ερωτήσεις ταύτας άπάντησις ά-ησ- 

χόλησε τούς σοφωτάτονς πάσης εποχής καί παντός 

έθνους και αείποτε ύπήρξεν ή αΰτη, ήν ε’δωκιν ό 

περινούστατος Σιμωνίδης, δστις ζητήσας εν έτος, 

δπως σζεφθγ, είς τδ τέλος τής προθεσμίας εύρεν αν

επαρκή τήν κρίσιν αύτοΰ.
Άλλ’ έν ήμϊν έχει χαραχθή μία διακριτική γραμ

μή άποχαλύπτουσα σαφώς άμφοτέρας τάς παραλλή

λους τοΰ βίου οδούς καί καθοδηγούσα τον άνθρωπον 

είς τήν αλήθειαν, ήν από τών αρχαιότατων χρόνων 

ο μέν Θαλής ανευρεν έν τοΐς ένδομύχοις τής έαυτοΰ 

καρδίας, δ δέ Πυθαγόρας έδίδαξεν έν τη σχολή αϋ- 

τοϋ καί δ Ξενοφάνης ψάλλω·» αύτήν έν τη γη τής 

εξορίας, εύρε τήν προσφυεστεραν έκφρασιν

Είς ©ιός έν τε Θεοίσι καί άνίρώποισι μέγιστο;
Ούτε δέμας βνητοΐσιν όμοίτος ουδέ νόημα.

Έτέραν μαρτυρίαν προσφυα εχομεν Σιμμίαν τον 

φίλον καί ακροατήν τοΰ Σωκράτους, οστις δημοσία 

έξήταζε τούς συμπολίτας αύτοΰ αν αίσθανοντα: έσω- 

τερικώς τι, όπερ έκάλει ΘΛαν φωνήν (Πλούτ. περί 

^ίϊαιμονίου Σωκράτους) καί ϋπεράνω τούτων τον 

’Αναξαγόραν μετά παρρησίας διδάσκοντα.

— ’Αγαπητοί μου I Μή μιαίνητε ταύτην τήν 

ακτίνα, τδ απαύγασμα τούτο τής θεστητος διά ταΰ 

γηίνου ρύπου.

Ή άπόφασις αυτή τών αρχαίων φιλοσόφων ύπε- 
στηρείχθη όμοφώνως καί ύπδ τών νεωτίρων, επίσης 

αποφανθεντων οτι ό άνθρωπος έτέθη εις τόν κόσμον 

τοδτον ύπδ άϊδίου τίνος αρχής, ής ή ΰπαρςις άναζη- 

τεΐται ΰπ’ αύτοΰ τοΰ ανθρώπου ένδομύχως έννοουντος 

καί έπιθυμοΰντος νά πλησιάση είς μίαν μακαριότητα 

έξ αύτής άπορρέουσαν καί μή συγκοινωνούσαν τών 

παθών καί τών ελαττωμάτων τοΰ υλικού τούτου βίου, 

δν κρίνε: μία τελεία ένέργι>.α τής ψυχής. δι’ ής ό ύλι- 5^ 

στής εκ τού εμφύτου συλλογισμού προς τον φυσικόν 

νόμο' ανυφουμίνσς αναφωνεί, ότι έν τε τφ σόμ.παντ*.

καί τώ άτόμω ‘ύπάρχει Κύριος, ον «γω ούκ γστειν Λ3Η 
έπικυρών τήν ρήσιν τής Γένήσεως ( Κ Η'. 16). ή·» ;$S| 

καί ό Ά πόστο/.ος Παύλος αίνίιτεται. (Ρωμ. β' .14). .

IX jl

■ Ο νόμος τής ένοράσεωςέν τή εξωτερική παρατη- ·ϊ||| 

ρήσει συστηματοποιώ-* τάς γενικότητας ανάγει τδν Λ/Μ 

άνθρωπον τοΰ εικοστού αίώνος εις ιδίας αρχάς, δι’ -·3 

ήν ρυθμίζεται τό ρ.ή ίκανοποιούμενον στοιχιιον τοΰ 

εγώ διά του πνεύματος τής έτερότητος. ’Εντεύθεν 

επάγεται ή θεωρία τοΰ ατομικού καί τής α ρ ι- 

στοκρατίας τοΰ πνεύματος, έφ’ ής αναφύει ή κρισιο- 

λογική φιλοσοφία, έξωτερικευομένης διά τής συγγε- 

νους συγκριτικής φιλολογίας, ής άντεικείμευον ό Λ 

τρόπος τής άνακοινώσεως τών ιδεών τοΰ άνθρώπου, 

κρινομένου ώς οργάνου τής ύλης καί του πνεύματος.

Ή ’Αμερικανική αυτή θεωρία υ.ετρίαν λαβοδσα ) 

αναδρομήν καί μηδίνα πρακτικόν σκοπόν εχουσα, 

ήνέωξεν έν ’Αγγλία έτέραν οδόν τής Θεοσοφίας, 

έρειδομένης έπί τής φιλοσοφίας καί τής έπιστήμης 

καί συμβολιζομένης διά τοΰ δφεως. τής πεντάλφας 

καί τοΰ αιγυπτιακού σταυρού ήτοι τής αιωνιότητας, 

τής εναλλαγής καί τής αγάπης. Άλλ’ ή χλιδή 

τών θεοσοφιστών καί αί έπί του έξ ερυθρού βελούδου 

είκονιζόμενα*. μορφ-αί ιής ΆληΘΐίας, τής Ζωής καί ' 

τής Άπολυτρώσεως, άνκπτυχθεΐσαι είς καρδίαν γυ- 

ναικδς, ποικίλλουσι μέν τό δόγμα έν τή εισαγωγή, 

ικανοποιούσα.’ μετά τής προσαρτηθιίσης μουσικής 

άρμονίσςτήν αίωρουμένην φαντασίαν τοΰ άνθρώπου, 

άναβιβάζουσιν όμως κατά τήν εξέλιξιν τόν θεοσο

φιστήν είς τήν επιεική θεωρίαν τοΰ μυστικισμοΰ καί 

του αλτρου'ίσρ.ού, είς ή·» αποκαλύπτεται ή δελεαστική 

ανεχτιζότης τουσυγχρόνου πνεύματος, άρεσκομενου 

εΐς πολυτελείς αμφιέσεις πάσης τάσεως ανεξαρτή

τως τών πηγών καί μορφώσεων αύτής.

Το νέον. τοΰτο στοιχείο·» τής φιλοσοφικής ερμη

νείας τής Βοδαΐκής έμ,ψυχώσεως.παραδεχόμίνον τήν 

διηνεκή μόρφωσιν τοΰ άνθρώπου καί α-οκ/.εΤον τάς 

αληθείς πηγάς τής πνευματικής ζωής, στερείται 
χαι ΐοΰόργάνΟυ εκείνου.δι’ου ό άνθρωπος έν τώ πνεό- 

ματι καί διά του πνεύματος, άνυψούμενος είς τόν μη

χανισμόν τής φύσεως, αντιλαμβάνεται έν τώ λόγιο 

τού «<να- αίτιον.

Πασαι όμως αί θεωρίαι αί αρχήν έχουσάι τήν ύπερ

βολικήν αύτοπεποίθηοιν, βαινουσιν έκ παραλλήλου 

τών δογμάτων του πανθεϊσμού μεταρρυθμιζόμενου ' 

είς γενικότερα ελευθέρια αισθήματα, ταυτιζόμενα 

μετά τοΰ απολύτου, έφ' ού ή γλώσσα, λογία ε'πικα-. 
λουμένη τήν αύστηράυ έρμηνίαν τής συνοικιουμένης 

ε :κ ο τολ ο γ ι κ ή ς θεωρίας (1), καίπερ έξ «πέ

ψεως άποψαινομένη, μεταστρέφει τάς ιδέας τών άνα* 

νηφόντων τέκνων, ατινα. έν τφ άγώνι 'τών νέων δυ- 

δυναμ-ων αϋθις μεταπίπτοντα είς τό έν τε τώ απείρω 

και τώ ατόμω σύστημα τοΰ 2.'ίσμοΰ όσημέραι όμολο- 

γοΰσιν οτ: μόνος 0 Χριστιανισμός διαχεόμενος ώσει 

πολιτισμός καθ’ ομοίωσιν τών αρετών τού Θείου 

γέγραπται, οτι Θέλει επικρατήσει έφ’ άπάσης τής 

ύδρωγείυυ.

ΕΤΚΛΕΙΔΗΣ Λ. ΒΑΓΙΑΝΝΗΣ

Μ 
d

ι

Alex. Dumas

ΝΕΡΩΝΟΣ ΤΕΡΨΕΙΣ

^ΪΠΗΤΔΤΣΜΕΝΗ άπο τάς άκαταπαύστους 
προσευχάς ή μάρτυς, πρηνής ήδη έπεσεν έπί 
τοΰ ύγροΰ εδάφους τών ύποχθονίων φυλακών, 
όνειρευομένη άσυλον ουράνιον. Παντοΰ σκό
τος πυκνόν ήτο καί μόνη ηλιακή τις άκτίς 
έκ τίνος έκ τής.οροφής φεγγίτου δραπετεύ- 
σαοα διά τών άραχνοϋψασμενων κιγκλίδων, 
κατηύγασε τήν ζανθήν κόμην τής Έλληνί- 
δος. Ό Παΰλ.ος όπισθέν της, τούς οφθαλ
μούς προσηλωμένους εχων έπί τοϋ κυανού 
τμήματοφ τοϋ ουρανού, τοΰ διά τού φεγγί
του φαινομένου και μέ τάς χείρας τεταμένος 
προσηύχετο, ό δέ Σίλας γονυπετής πρό τού
της έκράτει τό ηγιασμένου ύδωρ μετά τοϋ 
βαίου. Τή «τιγμή τούτη έτριζςν ή βαρεία 
θύρα, μετά δούπου τρομώδους ήνοίχθη καί 
ύπό τόν Άνίκητον είσέδυσαν σ.τρατιώται τοϋ 
Νέρωνος. Τοσοΰτον όμως επιβάλλουσα ήτο ή 
πρό τών οφθαλμών των εΐκων, ώστε άκου- 
σίως έμειναν ακίνητοι ριγήσαντες.

Τής σιωπής τήν ηρεμίαν πρώτος έτάροζεν 
ό Παύλος άγερώχως τούς εΐσελθόντας άτε- 
νίσας.

— Τί ζητείς ; ήρώτηαεν εκείνον, δστις ότέ 
μέν ώς δήμιος, ότέ δέ ώς δικαστής ήρχετο.

— Τήν κόρην ταύτην, εΐπεν ό ’Ανίκητος 
δεικνύων τήν Άκταίαν.

■— Ποτέ δέν θά οέ άκολουθήση, διότι οΰδέν 
δικαίωμα έπί ταύτης έχεις.

— Εις τόν Νέρωνα ή κόρη ανήκει, άνέ- 
κραζεν ό. ’Ανίκητος.

•— Άπατάσαι, εΐπεν ό Παύλος, εύχάςτι- 
νας δέ μοομυρίσας έρανε διά τοϋ ηγιασμένου 
ύδατος τήν νεοφώτιστο*/ και εΐτα βραδέως 
εΐπεν :

— Ή κόρη αύτη άνήκει εΐς τόν Θεόν.
Η Άκταία κραυγήν θριάμβου καί χαράς 

ρ.ίψασα έλιποθυμηοε, μόλις ό Παύλος τήν έ- 
Χριοε χριστιανήν.
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Ί ότε σέ θά οδηγήσω είς τόν αύτοκρά

εις τους στρατιωτας του.

r '* > s’ ί - *. V Κ ίπρεπει να οωοω λογον etc τον Οεον τής επι

τορα, ανέκραζε Θυμώδης ό ’Ανίκητος καί έ- 
νευοε είς τούς οτρατιύτας του.

— ΕΤμαι έτοιμος, άπήντησεν ό Παύλος 
ήρέμως. Νομίζω, οτι ειρθασεν ή ώ(οα καθ’ήν 

της γής άποοτολής μου.

Άφ ’ ής ημέρας τήν κεφαλήν του άπέ- 
κοψαν, μεγάλαι προετοιμασίαι έγένοντο εΐς 
τόν ιππόδρομον τοΰ Νέρωνος, δοτις είχε δια- 
κηρύζει προς τόν άπληστον είς άγριας οκη- 
νάς λαόν του, οτι έμελλον νά ϊδωοιν έζοχον 
θέαμα μονομαχίας άγριων θηρίων καί χριστι
ανών τών κατακομβών. Τήν φοράν ταύτην ό 
Νέρων θέλων νά έορτάση τήν τρίτην έπέ · 
τειον τοΰ θανάτου τού Ιουλίου Καιοαρος, 
διεκήρυζεν δτι θύματα καί θηρία ΰπήρχον αρ
κετά, διά νά διαρκούν αί τέρψεις αυται ημέ
ρας καί νυκτός, νποοχεθείς πρός τοΰτο 
νά φωτ/οη το άμφιθέατρον δι ’δλως νέου τρό
που. Σύμπαοα ή Ρύμη είχε κατέλθει είς τόν 
ιππόδρομον καί τόν αυτοκράτορα ύπεδέχθη- 
σαν δι’ομοφώνων επευφημιών. τΗτο ένδεδυ- 
μένος ώς ό θεός 'Απόλλων φέρων βέλη καί 
τόζα, διότι κατά τό διάστημα τών μαχών 
ήρέσκετο νά έπιδεικνύη τήν εύστοχιαν του. 
Δένδρα εΐχον μεταφυτενθή έκτου δάσους τής 
Άλδας εις τό μέσον τοϋ Ιπποδρόμου, καί 
έπ’ αύτών φασιανοί τιθασευμένοι έπιδεικνύ- 
οντες τά κνανόχρυσα πτερώματά των,έχρη- 
σίμευον διά τά βέλη τού αύτοκράτορος.

Κα! ποτέ συνέδαινε ό Νέρων Ιζ εύσπλαγ- 
χνίας πρός τινα κατεσπαραγμένον ήδη μονο
μάχον, ή έκ μίσους πρός κακόβουλου θηρίου, 
νά λάβη τό τόζον του και τοζεύσας έκ τοϋ 
θρόνου του νά διασπείρη τόν θάνατον είς 
τήν άλλην άκραν τοΰ ιπποδρόμου, ώς άλλος 
τις Ζεός κεραυνοβόλος.

*
« ·

Τ^>ΰ ό^λου αίφνης ό αέναος ψίθυρος έσβέ- 
σθη. Είσηρχετο τό πρώτον θΰμα. ’Ητο γυνή 
λευχειμονούσα · καί Κίκαλυμένη διά λευκού 
επίσης πέπλου, ήν ό σκλάβος όδηγήσας είς 
τι δένδρου καί δέσας εκ τής όσψύος τήςάφή- 
ρεσε τόν πέπλον.

τΗτο ή Άκταία, καίτοι δέ χριστιανή, 
όμως ούδείς τών φανατικών καί αιμοχαρών 
εθνικών έμεινε απαθής πρό τής υπέροχου τε
λείας καλλονής της, ώχρας άλλ’ ύπομενού- 
σης.

Τά βλέμματα ήδη τού όχλου άπέσπασε 
άπό ταύτης τό νέον θΰμα.

Νεαρός άνήρ είοήλθε, σώματος ωραιότα
του καί άθλητικοΰ. Ήτο ό Σίλας.

Τοιαύτη ήτο ή συνήθεια. Νά έκθέτωσι πρό
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τών θηρίων ένα χριστιανόν καί χριστιανήν 
μίαν, δίδοντες είς τόν πρώτον πάντα τα είδη 
τής άμΰνης, ινα ό πόθος τοΰ νά παρατείνη 
τήν ζωήν έαυτοϋ καί τής συντρόφου του, 
ήν πάντοτε έξέλεγον αδελφήν, γυναίκα ή 
μητέρα, δίδοντες τώ άδελφώ, έραστή, ή υίώ 
νέον θάρρος, δώση περισσοτέραν ζέσην είς 
τήν μάχην. Πάντες όμως οί χριστιανοί ανυ
περάσπιστοι παρεδίδοντο είς τόν θάνατον, 
προτιμοΰντες ταχύτερου νά εύρουν ασυλον 
τόν ουρανόν, καίτοι γνωρίζο'ντες δτι αν έφό- 
νευον τά τρία διαδο^ικώς κατ ’’ αύτών άπο- 
στελλόμενα θηρία, θα έσώζοντο.

Ό Σίλας ήκολουθεΐτο υπό δύο σκλάβων 
ων ό εις έκράτει ξίφος καί ακόντια δύο, ό 
δ’ έτερος ίππον νομαδικόν. Άλλ' ό μάρτυς 
διά νεύματος τούς άπεμάκρυνε καί τό βλέμμα 
γαλήνειον είς τό άμφιθέατρον στρέψας έγο- 
νυπέτησε καί προσηλώσας τούς οφθαλμούς 
είς τόν ούρανόν προσηύχετο.Ό λαός όμως 
είχεν έλθει δι ’ αγώνα καί όχι διά μαρτνριον. 
Έξαλλος ήδη έβρυχήθη καί φωναί ήκούοθη- 
σαν; 2ταιγ>ωΛ?εω . . . Σταυρωθήτω, διότι άπό 
ποινής είς ποινήν προύτιμάτο εκείνη, ής αί 
άγωνίαι ήσαν μακρότεραι Άρρητος τότε 
χαρά έξεδηλώθη είς τούς οφθαλμούς τοΰ μάρ 
τυρός, οστις ευχαριστών έξέτεινε προς τόν 
ούρανόν τάςχεΤρας, διότι έμελλε ν'άποθάνη 
διά τοΰ αύτοϋ θανάτου, δι ’ου ο Σωτήρ άπε- 
θεώθη. Είς τάς εύδαίμονας ταύτας στιγμάς 
άκούσας βαθύν στεναγμόν έστραφη.

— Άκταίαΐ άνεφωνησεν σπεύσας.
— Έλεος . . . Σίλα! Όταν σέ ,άνεγνώ- 

ρισα, ήλπισα δτι θά σωθώμεν. Είσαι γενναίος 
καί ισχυρός... Συνήθησες, Σίλα, προ πολ- 
λού τούς,κατοίκους τών δασών καί τών ό 
ρέων. Άν θέλης δύνασαι νά σωθώμεν . . .

— Καί τό μαρτύριαν I τήν διέκοψεν ό Σί
λας δεικνύων τόν ούρανόν.

Ή Άκταία κλίνασα τήν κεφαλήν έπί τοΰ 
στήθους της έψιθύριοε:

— Φεΰ! δέν έγεννήθην ώς σύ έν τή άγια 
πόλει. Δέν ήκουσα λόγους έκ τοϋ στόματος 
έκείνου, δι’δν θ ’ άποθάνωμεν. Εΐμ.αι τέκνον 
Τής Κόρινθου, άνατραφέν είς τήν θρησκείαν 
ιών προπατόρων μου καί ή πίστις μου ή έλ- 
πίςφΐναι νέαι, ό δέ θάνατος τοΰ μαρτυρίου 
μόλις άπό χθές μέ γνωρίζει. Δι ’ έμέ θά έχω 
θάρρος. Άλλα διά σέ; Νά σέ ιδω προ έμοϋ 
θνήσκοντα καί μέ τοιοϋτον θάνατον . . .

— Τόν ίππον μου, τό ξίφος καί τ’ ακόν
τια έέόησεν δι ’ ύφους αύτοκρατορικοϋ στρα
φείς πρός τούς σκλάβους. Είτα δέ άτενίσας 
τήν Άκταίαν δι ’ αίγλης θείας είπε : Θ’ά· 
γωνισθώ διότι εψαι βέβαιος δτι θά εΰρω άλ
λοτε τήνγχαράνηνσήμερον μοΰάφαιρεΐς.

(εικται τό τέλος) S/uaoc.

ΑΛΕΞΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

‘Ο παρσψιώόσυς άγαθότητος εύγενής πρε
σβύτης ό ουνόέσας τόν βίου τον με την ίοτο- 
ρίαν τής δυναστείας έπί εξήκοντα όλα έτη 
συνεχούς ύπηρεσίας, δέν ύπάρχει πλέον. Τό 
πρώτον τη προστασία τοϋ ναυάρχου Σωτη- 
ριάδου καθωδηγήθη και κατόπιν τ-ή συστάσει 
τής Ρωσσικής πρεσβείας, έν ή ύπηρέτει, 
προσελήφθη υπό τοΰ Όθωνοε ως ύποφρον· 
τιστής, αύλαρχεύοντος τοϋ Σκαρλάτου Σού 
τσου, ύπασπιοτοΰ όντος τοΰ I εν. Κολοκο- 
τρώνη. Ό Όθων και ή ’Αμαλία ύπερηγάπων 
καί ποικίλος κατεδείκνυον τάς συμπάθειας' 
των, δίς δέ τόν έπεσκέφθησαν άσθενοΰντα.

Κατά τήν μεταπολίτευσιν δι ’ άπαραμίλλου 
γενναιότητας σωσας τό άργυροφυλάκειον, ό- 
περ μέχρι τελευταίων διηύθυνε, έτυχε και 
υπό των Βαυαρών εξαίρετων επαίνων, άς καί 
αί Γερμανικοί εφημερίδες τότε άνέγραφον.

Μετά τήν βασιλικήν τότε μετατροπήν τυ
χών τής απεριορίστου έκτιμήσεως τής νέας 
δυναστείας ήγαπήθη και ρεγάλας ένδείέεις 
κατά καιρούς έλαβε τής εξαιρετικής έννοιας 
καί έκτιμήσεως δι’ ής τον περιέβαλλεν σύρ- 
πασα ή Β. οικογένεια.

ΓΙάντες οί αύλάρχαι καί οί ύπασπισταί καί 
έν γένει ό ανακτορικός οίκος τόν ύπέροχον 
έν πάσι «άνθρωπον τοϋ Θεού» έθεώρει τύπον 
άφοσιώσεως, τιριότητος, ειλικρίνειας καί άκε- 
ραιότητος· τόμον δ’ ολόκληρον δυνανταιν’ 
άποτελέσωσι τ ’απομνημονεύματα τής μακρο
χρονίου ύπηρεσίας του.

Τούς τάντας αγαπών καί ευλογών, τούς 
πάντας ευεργετών, ούδένα άφίνει οστις να 
ήκουσε έστω καί μίαν λέέιν ψυχράν. I νωστός 
δέ καί είς τάς ξένας αΰλάς, αΐνινες τόν έτί- 
μησαν δι ’ αριστείων είχε ουναποκομίση γενι
κόν τόν σεβασμόν.

Διά τούτο φυσικόν επακολούθημα ήτο τό 
πάγκοινου προσφώνημα κατά τον θανατόντου 
καί τό πένθος τής Β. αυλής οπερ έκ τών 
πρώτων διεβίβασαν ό αυλάρχης, ό αρχηγός 
τού στρατιωτικού οίκου τού Βασιλέως, ή μεγ. 
κυρία, ό Γεν. ταμίας οί γραμματείς κλ. οί- 
τινις καί μόνοι διαμένουσιν ήδη έν’ΑΘήναις.

Ή κηδεία του έγένετο έν πυκνή συρροή 
χοροστατοΰντος τοΰ ν. αρχιεπισκόπου Καλα
βρύτων ήκολούθησαν δέ ό δήμαρχος, πολι- 
τευταί κλ. Τ ’ ανάκτορα κατέθεσαν πολυτελή 
στέφανον.

Άφίνει ούζυγον πρότυπον αρετής καί μορ- 
φώσεως, καί ένα μόνον υιόν τόν κ. X. Α. 
Ήλιόπουλον, έφορον αρχαιοτήτων.
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το ΟΝΕΙΡΟΝ ΤΟΥ ΚΑΡΑΖΑΝ

Ό Καραζάν, έμπορο; τής Βαγδά
της, ήτο δαμαστές είςδλην τήν Α
νατολήν οιά τήν φιλαρνυριαν του 
καί τήν περιουσίαν του' ή καταγω
γή του ήτον άσημος, καθώς ή τοϋ 
σπινθήρας, τήν όποιαν ή σύγ/.ρουσις 
τοϋ άοάμ.αντος κα' τοϋ χάλυβος δι- 
αυγάζει εις τόν κόλπον τοϋ σκότους 
καί ή μακρόθυμος έπιμονή τής επι
πόνου φιλεργίας του είχε μ.όνη πλου- 
τίση. Ένεθυμούντο -ότι, οτε ήτο 
πτωχός, έθιωρεΐτο ώ; γενναιόδωρος 
άλλ ’ είτε Οιότι εις τάς μετά τών 
ά,θρώπων εμπορικά; σχέσεις άνε- 
κάλυψιν απιστίαν, ήτις τον ήνάγ- 
καζε νά θέση έξαιρετικώς τήν πε- 
ποίθησίν του εις τόν χρυσόν, είτε 
διότι εις τήν αναλογίαν, τήν οποίαν 
έναπεταμίευεν έκ τού πλούτου, εΐ- 
οεν επίσης ν’ αυξάνεται ή δύναμις 
του, ό Καραζάν τους έξετίμα, αν 
καί τους μετεχειρίζετο κατά τι όλι- 
γώτερον· εχασεν ολίγον κατ’ ολίγον 
τήν κλίσιν νά έκτελη τό καλόν, άφ ’ 
οτου απέκτησε τήν δύναμιν· καί έν 

θ Χ*^Ρ τςν χρόνου επιδαψίλευε τάςόμίχλας εις 
τό μέτωπόν τον, ή ψυχρά δύναμις είσέδυσε μέ
χρι τοϋ κόλπου του.

Αλλά, μολονότι ή θΰρα τού Καραζάν οέν 
ήνοίχθη ουδέποτε πρ;ς ξενίαν, ούτε ή χειρ του 
διά συμ.πάθειχν, ό φόβος τόν ήγεν άκρασάντώς 
εις τό τέμενος κατά τάς ώρισμένας ώρας ττς 
προσευχής- ξιετήρει δλας τάς εξεις τής εύλαβείας 
μετ’ έξαιρ-τικής ακρίβειας και τρις είχε προσ- 
φέρη τα; εύχάς του εις τον ναόν τού προφήτου.

Έ ιύλάβεια, ήτις γεννάται μ-ε τήν πρός τόν 
θεόν αγάπην καί ήτις περικλείει κατ’ ανάγκην 
τήν πρός τόν άνθρωπον αγάπην, επειδή ένόνει 
τήν εύγ>ωμοσύνην μέ τήν ευεργεσίαν καί δα
νείζει είς τά ήθικόν οισθημα θείαν ενέργειαν, προ
σθέτει νέαν εύκλειαν είς τήν ευτυχίαν καί γίνε 
ται τό άντίκείμενον όχι μόνον τής αγάπης, αλλά 
καί τοϋ σεβασμού. Άπ’ εναντίας, ή ιύλάβεια 
τοϋ έγωϊσμοΰ, είτε τήν παρατηρεί τις ώ; μέσον 
ν ’ άποστρίψη τήν τιμωρίαν, τήν όποιαν έκα
στο; ήθελε νά βλέπη νά τφ έπιβάλλωσιν, είτε 
φαίνεται δτι τόν καθιστά οχληρότερου οιά τής 
ενώσεως τής υποκρισίας καί τή: μοχθηρίας, δεν 
παραλείπει ουδέποτε νά έξεγείρ-η τήν άγανά- 
κτησιν καί τό μ.ϊσος.

Τοιοΰτος ήτό άπό πολλών ετών ό βίος τοΰ 
Καραζάν καί τοιαύτη ήτο ή ύπόληψις, τήν όποιαν 
ειχεν άποκτήση, δτε διά προκηρύξεων έμαθον 
οτι είχε στερεώσ/; τήν διαμονήν του είς έν με-
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ές άνέκτορον είς τδ κέντρον τής πό- 
ή τράπιζά του θά ήτο ανοικτή εις 

καί ό ξένος θά ήρχετο νά δια— 
; τήν κλίνην του. Μετ’ ολίγον τό πλήθος 
ν είς τήν θύραν του ώ; χείμαρρος' τδν 
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γκλοπρ-πέ' 
λεω;, δτι 
τό ονμόσιον 
μείνη εί 
ώρμησε·
=ίίον νά διανέμη άρτον καί ενδύματα εις τούς δυσ
τυχείς τους έ'χοντας ανάγκην τούτων μία γλυ
κεία συμπάθεια άπήστραπτεν είς του; οφθαλμούς 
του καί ή δψις του ήτο περιχαρής. Έκαστος εθε- 
ώρει μ.ετά θαυμασμού καί έκπλήξεως έν τοιοϋτον 
θαύμα- καί ει; τόν θόρυβον τοσούτων φωνών συγ- 
κιχυμέ ων, αυξανόμενων ώ; ό κρότος τοϋ κε
ραυνού δταν πλησ’άζη, ό Καραζάν έκαμε σημεΐον 
διά τής χειρός του· ή προσοχή καθησύχασεν έπί 
στιγμήν τον θόρυζον διά νά ικανοποιηθώ ούτω ή 
περιέργεια, ήτι: ειλκυε ταύτην τήν συρροήν τών 
ακροατών :

Πρός έκεΐνον, ό όποιος απτεπται τών όρέων 
και κάμνει έκ τούτων νά έξερχηται ό καπνάς, 
πρδς τόν θεόν τδν παντοδύναμον καί πολυεύσ- 
πλαγχνον αιώνια τιμή! Διεταζεν εις τον ύπνον μου 
νά είμαι ό υπηρέτης των θελήσεων του καί μοί 
άπέστειλι κατά τήν νύκτα ονειρον ota νά διδα
χθώ. Έν ω έκαθήμ.ην μ.όνο: είς τό χαρεμιόν μου, 
μέ τόν λαμπτήρα ανημένον ενώπιον μ.ου, λογα
ριάζω? τό έκ τών εμπορευμάτων μου κέρδος και 
ευχαριστημένος έκ τής έπαυξήσιως τού πλούτου 
μου παρεδόθην είς βαθύν ύπνον καί ή χειρ έκεί
νου, οστις βασιλεύει εις τόν τρίτον ούρανόν, έπα-
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pewttiefoi ivbmiv μ6ν· EISov τον άγγελλα» τοϋ 
θανάτου νά πλησιάζη ώς ανεμοστρόβιλο; καί ήπα- 
τήθην προ τής ίυνάμεω; ν ’ άποτρεψω τά ·ατ!>- 
πημα O'.i τών οεήβεών μου. Κατά τήν αυτήν 
στιγμήν ήσθάνθην ότι ήγειρα τήν νήν καί τήν 
μβτίφερα μ< υπερβολικήν ταχύτητα όιά μίσιυ 
τών βασιλείων τοϋ άέρο;. Ή γηί,η σφαίρα ΐξη- 
φανίζετο εκ τών ποσών μου ώς άτομον, καίπέ- 
ριξ μου οι αστέρες έλαμπον μέ λαμπρότητα, ήτις 
έκαμνε τόν ήλιον νά ωχρ·,ή.. Ή Πύλη τοΰ Πα
ράδεισοι» παρούσι,άσθη τότε ένώπιόν μου καί κα- 
τεπλάγην ύπό αΐψνώίου φωτός, υπέρ έκαστο; 
ανθρώπινο; οφθαλμός δεν θά ήούνατο νά ύποφέρη. 
Ή ήμέρα τής δοκιμασίας μου είχε παρέλθη καί 
τίποτε δέν ήδύνατο εις τό εξής ν" άφαιρεθη τών 
κακών μου πράξεων, ούτε νά προστεθη εις τά 
κακά μου έργα. Ότε διενοήθην οτι ή μοίρα μου 
ήτο αποφασισμένη διά παντός καί ίτι ολαι αί δυ
νάμεις τής φύσεως ήσαν ανίκανοι νά τήν μετα- 
βάλωσιν, ή πιποίθησίς μου μ ’ «γκατέλ'.πεν ο'λοσ- 
χερώς· καί, έν φ έμινον άφωνος καί τρέμων, κε- 
καλυμμίνος υπό τής βυγχύβεω; καί ψυχρά? υπό 
τοϋ φόβου, μία φωνή έξήλθεν έκ τή; εστίας 
φωτός, ήτις έλαμπε» έμπροσθεν μου καί 
άπηύθυνε ταύτας τάς λέξεις :

»Καραζάν, αί λατρεΐαί σου δέν έγενοντο 
κταί, διότι δεν εμφορείσαι ΰπό τή; πρός 
θεόν άγΑπης· ή δικαιοσύνη σου δέν ήμείφθη 
διότι δεν ένεπνέετο ύπό τοϋ πρός τόν άνθρι 
έρωτος’ έξαιρετικώς εις τό συμφέρον σου έ-
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έρωτος* εξαιρετικός εις τό συμφέρον σου έεωκε; 
εΐς έκαστον ε’κιίνο τά οποίον τφ ήτο χρεο; καί 
σϋ δεν έπλησίασες τόν Παντοδύναμον ή διά τόν 
έαυτόν σου. 3ν δέν ύψωσες ποτέ τούς οφθαλ
μούς εις τόν ουρανόν μετ’ ευγνωμοσύνης, ούτε 
ερριψες περιξ σου ευμενή βλέμματα- περιζ σου 
είδες, τήν ακολασίαν καί τήν μανίαν, άλλ’ εάν 
ή ακολασία καί ή μανία ήδύ»αντο νά σικαίολο- 
γήσωσι τήν φιλαργυρίαν σου, οέν θά ήτο τούτο 
καταδίκη τής άγαθότητος τοϋ θεού; εάν τούτο 
δεν ανήκει ε’ς τά ακόλαστα και παράφρονα όντα 
εί; ποιον ό ήλιος θ’ άναπέμψη τό φώ; του ; ποΰ 
τά· νέφη θά ίκχΰβωσι τήν ορόσον των ; τό έαρ 
θά πνεύση τάς εύωδίας του ; ποΰ ή χειρ τοϋ φθι 
νοπώρου θά διανείμη τήν αφθονίαν ; Ένβυμήθητι, 
Καραζάν, υτι άπέδαλες έκ τοϋ κόλπου σου τήν 
συμπάθειαν καί οτι εγκαθίδρυσες τούς θησαυρούς 
σου μέ σκληράν καρδίαν· έζησες μόνον διά τόν 
έαυτόν σου* τοιουτοτρόπως είς τό έξής θά ζήσης 
μόνος διά παντός, θ’ άποκλεισθής τοΰ φωτός τού 
ουρανού καί τής κοινωνίας δλων τών δντων- ή 
απομόνωοι; θά παρατείνη διά σε τάς βραδεία; 
ώρας τής αίωνιότητο; καί τό σκότος θά προσ- 
τεθή εις τήν φρίκην τής απελπισία; σου&,

Κατά ταύτην τήν στιγμήν άπεπλανήθην ΰπό 
μυστικής καί άκαταμαχήτου ουνάμεως διά μέσου 
τοΰ λάμποντο; συστήματος τής δημιουργία; καί 
παρεξετράπην διά μίαν στιγμήν τών απειραρίθ

*
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μων· κόσμων. Ότε επλησίαζα τά όρια τής «ρύ
σεως, είδα νά πήγνυνται πέριξ μου οί όμβροι 
τοΰ άπειρου καί ανευ ορίων κενού, διαμονή φρι
καλέα αιωνίου σιωπής, άπομονώσεω; καί σκό
τους. Απερίγραπτος τρόμος μέ κατέλαβε έπί 
ταύττ, τή δψει καί άνεφώνησα μέ δλην τήν ζέ- 
σιν τής επιθυμίας.· Ό! διατϊ νά μή ημαι κατα
δικασμένος διά παντός εΐς τό κοινόν άσυλου 
της αμετανοησίας καί τοΰ εγκλήματος I εδώ 
τουλάχιστον ή κοινωνία θά ΐμετρίαζε τά βάσανα 
τής απελπισίας καί ή φλογερά επιθυμία δέν θά 
μοί διετάραττε τάς ευεργεσίας τοΰ φωτός καί 
αΰταί αί μεταβολαί τής αγωνία;- θά έκαμνα νά 
υποχώρηση, ό χρόνο; εΐς τήν αιωνιότητα.Όταν 
ή σκέψις αύτη διήλθε τό -πνεΰμά μου άπώλεσα 
ές οψεως τόν πλέον άπομεμακρυσμένον αστέρα 
καί ή τελευταία άκτίς τοΰ φωτός <νεφ*νίσθη ε’ς 
μεγάλην σκοτίαν. Αί άδημονίαΐ τής απελπισίας 
ηύξάνοντο δι’έμέ καθ’ εκάστην στιγμήν, επειδή 
έκάστη στιγμή μέ άπεμάκρυνε άπώτερον τού τε
λευταίου κατοικουμένου κόσμου. Διβνοήθην μέ 
αφόρητου αγωνίαν ότι όταν 10,000 έτη δέν θά 
μοί Ιφερον έπί πλέον τό πάν, εκτός τής ουνά- 
μεως, ήτις κατεκυρίευσε τσ άπειρον, θ’ άνεύ- 
ρισκον είσέτι άβυσσον σκότους, δπου θά μοί ήτο 
επιτετραμμένου νά εΐσέλθω ανευ βοήθειας καί 
κοινωνίας περαιτέρω καί πάντοτε περαιτέρω, διά 
παντός καϊ διά παντός. Έξίτεινα επειτα τού; 
βραχίονάς μου πρός τά βασίλεια τής ΰπάρξεως μετ 1 
έκπλήξεως, ήτις μέ άφύπνισεν. Τοιουτοτρόπως 
έμαθα νά εκτιμώ τήν κοινωνίαν, ώς πάν άλλο 
προτέρημα διά τής αποχής. Ήκαρδία μου συνε- 
κιυήθη έκ τών γενναίων αισθημάτων καί επιθυμώ 
νά «’λάβω μέρος τής ευτυχίας τήν όποιαν δοκι
μάζω εΐς εκείνουΜοί όποιοι εινε σιγή ταύτης· ■ 
διότι είς τήν συναναστροφήν ενός μόνου αθλίου, 
τόν όποιον έν τή υπερηφάνεια τής περιουσία; θά 
έξεδίωκον τής θύρας μου, θά υπήρξε δι’ εμέ, 
κατά τήν φοβέραν μοναξιάν, εΐς τήν οποίαν εό- 
ρισκόμην καταδικασμένος, εύνοια πολυτιμότερα 
ή δλος ό χρυσός τής Αφρικής καί οι άίάμαντε; 
τής Γολκουδίας.

Μετά τήν διήγησιν τοΰ ονείρου του ό Κα- 
ραζάν διετήρησεν αίφνης σιωπήν 
-·’ ; οφθαλμούς εΐς τόν ουρανόν εΐς

''' ί εύσεβεία;.
;λάγη εκ τοϋ διδάγματος καί τοϋ παραδείγ- 
— - καί ό χαλίφης, ··’- ~~ !~-r' * '*

σαν τα συμζάν τούτο, ί._ .,.·*- 
ευεργεσίας του καλώ; μακράν όλων τών φιλο
δωρημάτων, ήθέληδε νά διατηρήση τήν άνάμ.»η- 
σιν τούτου διά νά τό διδάξη εΐς τού; μεταγε
νεστέρους.

/ex ιοΰ I'a.Uixev'i

καί ήγειρε 
τού; οφθαλμούς εΐς τον ούρανόν εις έχτασιν ευ
γνωμοσύνης καί εύσεβείας. Το πλήθος κχτε- 
πλάγη ΐκ του διδάγματος καί τοϋ παραδείγ
ματος καί ό χαλίφης, εΐ; τόν όποιον διηγήθη- 
σαν τό συμβάν τούτο, ΐνα εξακολούθηση τά>

Λ-AUS

ΤΟ ΕΡΥΘΗΜΑ

ή’- Πολλήν ένό/λησιν δίδει εΐο μερικά; δεσποινίδσς 
·■ ή έέ<·; τού έρυθήματος. ’Βρυθριώσιν 5/ευ εύλόγσυ 

αίτία;· Ή υπερευαισθησία τών νεύρων, ή ύπερόο- 
·. λικήμέριμνα, διά τό τΐ θά είπή καί τΙ θά κάμη καί 

πώο θά φερθή, άναβιβάόουν εύκόλω; τό ίρύθημα 
λ έπί τσύ προσώπου τήο κόρης

—Δέν ήέεύρετε πόσον ύποφέρω I—έσ/άτωςίλε- 
' γεν δεσποινίς τις,—θέν δύναμαι νά παρατηρήσω δέ- 

νον άνθρωπον κατά πρδσωπον, χωρίς νά κσκκίνήσω ! 
Καίδι’αώτό δέν παγαίνω ούτε είς τόν περίπατον 
ούτε είς τάς σιασκεοάσεις. Ή στενοχώρια αύτη μέ 
κάμνει νά μή εύχαριστοϋμαι πουθενά. . . Καί ή πε· 
ρίπτωσις αύτη είναι συχνοτάτη Ή μόνη δέ θερα
πεία είναι τό νά κστορθώση ή έρυθριώσα νά μή πολν- 
ίυλλογίόεται τΙ έντύπωαιν προίενεϊ είς τούς άλ
λους. Υπάρχουν δμως καί άλλοι έίωτερικοΙ λόγοι 
τοϋ Ιρυθήματος.. ΑΙ σφικταί κορδέλλαι τού λαιμού, 
ή ταχεία μάσσησις τοϋ φαγητού, τό πολύ θερμόν 
τίϊον, είναι τινά τών αίτίων τού έρυθήματος. Τό 
αύτό φέρουσιν άποτέλεσμα πάσα βία καί έίαψιί. 
’Ανάγκη λοιπόν ήρεμίας έν ταίς σκέίιεσι καί ταΤς 
κίνήσεσίν, άνάγκη ένδυνσμώσεως τών νεύρων, διά 
νά παύση ή ένόχλησις αύτη Η υπερευαισθησία 
ίπιταχύνει τούς παλμούς τής κορδίαο, επιταχύνει 
τήν κυκλοφορίαν τού αίματος καί τό αναγκάζει ν’ 
άναόαίνει είς τά πρόσωπον. Ή έλαφρά καί τακτική 
γυμναστική ρυθμίζει τήν κυκλοφορίαν τοΰ αΐματοε 
κβ) κατευνάζει τό νευρικόν σύστημα, συντελεί δέ 
βαθμηδόν είς τήν έΕάλειψιν τής ΙΕεως τού παρα
λόγου έρυθήυατος

------- *■——

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ

Δι’ άπλουοτάτου τρόπου έχετε άρκετά διασκε
δαστούν παίγ.ιον.

Λαμβάνετε μικρόν έκ κασαιτέραυ «ινάκιον tie τά 
χείλη το'ϋ όποίου κολλάτε πέντε έωσ έό μικρόο 
εικόνας άνθρωπίσκων, έκ χαρτονιού έν παραδεί- 
γματι, ώς παρίοτ/,οιν ή έναντι ήμετέρα είιιών,άλλ’

Η ΦΥΣΙΣ 149

έχ<5»-ων τάς χείρασ διαφοροτρόπωί, ένδς πρός τά 
κάτω, ετέρου όριόοντείως, άλλου πρθ« τά άνω καί 
καθεζής Τό πινάκιον δέ τοϋτο τοποθετείτε τότε 
έν έτέριρ έκ πορσελάνης, άφοϋ (όίίετε όλίγον ύδωρ 
έντός αύτοϋ.

Ήδη τό πείραμα είναι έτοιμον καί εύνόητον- άν 
δηλαδή δώσητε μικράν ώθησιν είς τό έκ κασσιτέρου 
θά περιστρέφεται έντός τοϋ έκ πορσελάνης. Αν δέ 
είς τι σημείον τούτου θέσητε οημείον τι ή άντικεί- 
μενσν, «Τον μικρόν ώγαλμάπον, 2χ«τί πρόχειρον 
τό οίκιακόν παίγνίον. “Εκαστος δύναται νά έκλέίη 
έν άνθρωπάριον καί κερδίζει έκείνος, δστις έχει 
τήν τύχην τό ίδικόν τον νά σταθή πρό τοΰ άγαλ- 
ματίου Διά ποικίλων τοιούτων ουνδιασμών έχετε 
διάφορα παίγνια.

Ήδη έρχόμεθα etc τό έπιστημονικόν μέρος.Σϋτρέ· 
ψατε τσχέως τό εσωτερικόν πινάκιον καί παρατη
ρήσατε τάς εικόνας διά μέσου όπής έπισκεπτΓποΙου 
ή άλλου αντικειμένου. Θά ίδήτς μετ’έκπλήζεως 
άντί έδ, Ιν άνθρωπάριον κινούμενον καί φέρων δια- 
δοχικώς τάς χείραε πρός τά άνω κα! πρός κάτω καί 
όριζοντείως, ώσεί νά ήτο ζωντανόν. Δέον όμως 
άποκλεισπκώσ -.ά παρζτηρήπ ototpxvc έν άτσμον 
έκ τής όπής.

Φ. Π.
«■t..

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ

ΤΡΟΠΟΣ Tor ΚΟΛΛΑΝ ΤΑ ΠΗΛΙΝΑ ΚΑΙ 
ΤΑ&ΙΝΑ ΈΓΓΕΙΑ

Εΐς τινα; οικίας εΰρίσκεται έρπετόν τι ζφον καλού 
μενον κοινώς μιξοσαλίγκαρο; (ίλιξ χερσαίος)· Έπι της 
άκρα; τοϋ σώματος αύτου εύρίσκεται, κύστι; πληρης 
πάχους καί κόλας τίνος πηκτώοους, εχούσης χρώμα^ 
λευκόν, άιά τής ύλη; ταύτης, έάν άλειφθώσι τα,ώσρ- 
ρηχΟέντα μέρη αγγείου τίνος καί προσαρμοσΟωσι κα
λώ;, άφηνόμενα ούτω μέχρι; οϋ ή ύλη αποξηρανβη. 
π;οσκο5·λώνται τοσοΰτον στερεώς, δσον διήούδενος άλ
λου τρόπου.

jUfi’, OU rj u/iq * lJr'AVV'J · 
τερεως, δσον διζούδενδς ίλ·

Τον τρόπον τούτον τή; συγκολλή- 
σεως,άναφίρε· γαλλική τις έ^ημερίς, ώ; 
νεαν εφεώρεσιν. Αλλά τούτο είναι πλάνη, 
άιοτι την ιδιότητα ταύτην τοΰ πάχους 
του σαλιάγκου έγνώριζον καί οί παλαιοί, 
οιτινες «κολλούν τά τεμάχια τών διαρ
ρηγνυόμενων μαρμάρινων αγαλμάτων, 
δια τή; φυσικωτάτη; ταύτη; κόλλας.

AHOKATASTA2IS ΤΟΝ ΥΠΟΔΗ
ΜΑ ΤΛΝ ΑΔΙΑΒΡΑΧΩΝ

Λάβε ελαίου λίνου μέρη ΙΟΟΟ,πάχου; 
προβάτου ?50, κηροϋ λενκοϋ 180, ρη

τίνης 12ί>, ένωσον άπαντα διά βεςμό- 
τητος, ώστε νά βοάσωσιν όμοΰ. Δια τοϋ 
μίγματος τούτου,' ένφ εΐσέτι εινε Θερ
μόν, αλείφονται τά υποδήματα δια ψή
κτρα;" ούτω δύναται τις να μένη πολύν 
καιρόν έν ύοατι, δίχως νά αισθανήή ύ- 
γρασίαν.

ΑΝΤΙΔΟΤΟΝ ΜΟΡΦΧΝΗΕ

Κατα τόίν διά τή; μορφίνης δηλητηριάσεων τό 
ύπεργγανικόν χάλι εί; διάλυσή, εΤνε αποτελεσματι
κότατου, άν ληφβή έγκαιρο»;, διότι τοϋτο αποσυνθέ
τει τήν μορφίνην. #
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Η ΣΎΓΧΡΟΝΟΣ ΑΙΓΥΠΤΟΣ
ΥΠΟ ΕΠΟΨΙΝ

ΙΣΤΟΡΙΚΗΝ,ΕΜΠΟΡΙΚΗΝ ΚλΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΝ

(Μετ' εικόνων)

(συνέχεια- Re "Ρογ. φύ/λ»’)

Οί βασιλείς Φαραώ Ssv ήρκιύντο εις τούτο μόνον. 

αι.'/.α ηνίλι-γη ο,τι πολύτιμον εΰρισκον εκι?, ποί
μνια, ξύλα! πολύτιμα, μ.ετάλλινα αγγεία, πτερά 

στρουθοκαμήλων, κάνεις 4υώόε;ς καί ράβδους χρυσού 

-/.αι αργύρου.
’Από του Ισμαήλ καί εντεύθεν ή επαίσχυντος 

αυτή διά τον πολιτισμόν των ’Αράδων έμπορων με

ταφορά καί μεταπόλησις των μαύρων σκλάβων 

έπαύσατο’ εάν δέ πιστεύσωμ-ν τούς Σίρ Μπαρτ 

Φρερ και Λιβιγκτώνα, μετεκομίζοντο κατ' έτος έκα- 

τομύριον άνδρών, γυναικών και τέκνων, έξ ών 800. 

000 άπέθνησκον έν τη πορεία καί ταϊς άγορκις. ’Από 

τής εποχής, καθ’ ήν ή επαρχία πϋ Καρτούμ, του 
Κοσδοφάν και τοδ Δαρφοορ κατεκτήθησαν ύπό τής 

Αίγυπτου, τδ Σουδανιαζόν έμπόριον άνεπτυχθη ση

μαντικός ή δε αξία των ύπό των Καραβανίων με- 
μεταν.ομιζυμίνων εμπορευμάτων άπο του ίσωτερικού 

εις τδ Κάϊρον καί συνισταμένων ίδίω; εις πτερά 
στρουθοκαμήλων, αραβικόν κόμι, έλεφαντόδοντας 

καί δέρματα, ανέρχεται έτησίως εις 40 έκατομ. φρ. 

χωρίς νά προσθέσωμεν τή·> άξίαν των δό μέσου τοδ 
Σουάν.ιμ καί Μασάουας, των δύο κυοιωτίρων λιμέ

νων τον Σουδάν, έπί τής έρυΟρας θαλάσσης, μετα- 

κομιζομ.ένων εμπορευμάτων.
Ίό Σουδανικόν έδαφος, εκτάκτου γονιμότητάς ΐν, 

ήδύνατο νά παρ-ϊγάγη σημαντικήν ποσότητα δημη

τριακών καρπών, σακχάρεως καί βάμβακος, άλλα 

στερούμενου τών μέσων συγκοινωνίας, -.ά προϊόντα 

δεν δόνανται νά μετακομισθώσι διά του Νείλου, «στις 

ώς εί'πομ-ν, καθ’ ολην τήν εκτασιν της Νουβίας μέ

χρι του Άσσουαν, διακόπτεται ύπό τών καταρρα

κτών. Πρός τούτο άπητεϊτο σιδηροδρομική συγκοι

νωνία καθ’ δλον τδ μήκος του Νείλου καί έτέρα 

από τούτου μέχρι τής έρυθρζς θαλάσσης. Έάν δέ 

ποτέ κατωρθωθή τούτο, οπερ ήδη θ’- “Αγγλοι έπι- 

χειροϋσιν, ή πόλις τού Καρτούμ, ώς προτεύουσα του 

Σουδάν άριθμ.ούσα ήδη άνω τών 50,000 κατοίκων, 

θά λάβν, τοιαύτην άνάπτυξ'.ν, οίαν ή Αλεξάνδρεια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ

01 ομογενείς μας.—Το έλληνικόν στ<η- 
χεΐον καί τό ελληνικόν έμπόρτον. — 

’Εργασία πάντοτε καί πρόοδος.—Ελλη
νικά κεφάλαια.

’Ανέκαθεν τ'ον'Έλληνα χαρακτηρίζει τδ ςιλόξε- 

νον, φιλειρηνικό·; j κοσμοπολίτικου κα·. φιλοπρόοδον 

αΰτου πνεύμα. Άπδ τούς άρχαιοτάτους χρόνους καί 

νυν ετι αναζητεί πάντοτε τδ άγνωστον, άνεξερεύνη- 

τον καί ωφέλιμο·;, οπού δέ εγκαθίσταται, άφίνε; 

ανεξάλειπτα καί διαρκεϊ τα ίχνη τής κατοχής καί 

εργασίας του. "Ιδετε αυτόν εν Άσία, ’Αφρική, τώ 

Βορρά αυτω καί εν όλκ, τη Μεσογείω. ’Αθάνατα 

έπικρατοϋσ'· τά έργα του /.αι σαφώς μαρτυροΰσι περί 

τών δικαιωμάτων του.

ΓΕΏΡΓΙΟΣ ΑΒΕΡΛ»

Έν Αιγύπτιο ό Έλλη·;, ώς εϊδοκεν έν τή περι

ληπτική ιστορία. ήν πρδ ολίγου έξεπονήσαμεν, έδί- 

:αξεν, έπολίτ-.σεν, προόσευσεν, εΐργάσθη. κατέλαβε 

•z-αί εβασίλευσ- καί τέλος ίριστιζώς ενεκατέστη. 

Ί’οσΟύτον δέ συν-οέθη μετά τής ιστορίας έκαστου τό

που. ώστε c εγκληματισμός του συνεχρωτίσθη μεΐα 

τών πατριωτικών δικαιωμάτων αισθημάτων καί κα 

θηκόν των.

'"Αν δέ που στρέύωμεν τα βλέμματα. τα διαδο

χικό»: ανεγειρόμενα καί έγκαθιδρυόμενα κτίρια και 

μνημεία επισφραγιζουσι τού Ελληνο: τήν εξουσίαν 

και διαδοχήν. Έν ’Αλεξάνδρειά αι καλείτεραι καί 

μεγαλείτερκ·. ώ.ν.οδομαί. τά. χρηματιστήρισ., ναοί, 

θέατρα, μέγαρα δικαστικά και διοικητικά. ώς και «

ωραιότερα; καί περικαλλέστεραι, καθωραίζουσαι τήν 

πάλιν του Αλεξάνδρου, ιοιωτικαί οικοδομά! και αύτα 

τής παρεληλυθυίας εποχής και λαμ.πράς ακμής 

τών πόλεων τά σωζόμενα ετι ανεκτίμητα τεμένη 

καί κτίρια, εΐσί τών προγόνων καί ομογενών μας 

έργα. Δέν δόναται λοιπόν νά σιωπήση τοιαύτη ιστο

ρία ένδοξος ούτε καί νά λήσμ.ονηθώσι καί έξαφα- 

νισθώσ-.ν έξ άπίνης από τού προσώπου τής γής ερ

γασία;, αί’τινες εν.λέϊσαν το ελληνικό·; ονομα. 11 

Αλεξανδρινή καί Βυζαντινή εποχή υπήρξαν συνέ

χεια τής αρχαϊκής δυνάμ-ως και απόρροια τής 

ανέκαθ.ν δράσ.ως τού ελληνικού στοιχείου, όπ;ρ 

άπδ τών παλαιοτάτων χρόνων οΰκ ίπαόσατο κατα- 

κλύζοντόν κόσμον δια τών προοδευτικών τάσεών 

του καί άπομακρύνων τό σκότος έκ τής αμ.αθείας 

καί οκνηρίας τών ανθρώπων.

Ή Αίγυπτο: τό πλειστον άνεδείχθη ϋπό τών 

Ιΐτολ-μαι'ων καί έκλείσθη ϋπό τού Αλεξάνδρου, 

όστις ένίσχυσεν αυτήν υπέρ τον ολον κόσμον' ή δ’ 

αλεξανδρινή βιβλιοθήκη, τα πανεπιστήμ.ια κσί οι 

σοφοί τής έποχής εκείνης, υπήρξαν ή κορο>νίς τής 

δράσεως τού ελληνικού πνεύματος κατα τού; τότε 

χρόνους.

Νυν ά/.λοίαν π-ρίπτωσιν συναντώμιν. Συμμορ- 

οούμενος ό Έλλήν προς τήν κατάστασιν τής κοι

νωνίας τή: ύφ-στώσης έποχής, έπ·δόθη ίδια εις τό 

εμπόριο?, τήν καλλιτεχνίαν καί τά δημόσια έργα, 

όπου αναμ.σιλέκτως επίσης πρωτεύει. Έν Αιγύπτφ, 

οπού ί βάμβαξ έθεωρήθη τό κύριο? καί ζωτικότα
το·; στο'.χε'ον τής άναπτύςεως καί ευημερίας του 

τόπου, κατέγεινεν επίσης εργασθ-ίς μετά ζήλου καί 

οραστηριότητος καταλαβών τήν πρώτην θέσιν.’Εν 

άπάσαις δέ ταϊςγωνίαις καί τα κέντρα αΰτήςύπάρ- 

χουσι τράπεζα:, γραφεία, άποθήκαι και έκκοκιστικά 

μηχανικά εργοστάσια τών ομογενών μας.

Ή ανάπτυξες καί καταπληκτική κατανάλωσις 

τών αιγυπτιακών σιγαρέτων εις απάσας τάς ηπεί

ρους τής όφηλίου, όςείλεται είς τους “Ε/,ληνας, ή 

δ’άνέγερσις τών σπουδαιότερων δημοσίων και ιδιω

τικών οικοδομημάτων είναι επίσης έργα καί έπί- 

νοιαι αυτών.

Ό αοίδιμος εθνικός ευεργέτη: I". Άβέρωσ ϋπήρ- 

ξεν ό φάρος τής σμπορική: ιδιοφυία; καί προόδου, 

περί ί·ι περιεστρέφετο απασα ή έ/.ληνική φιλότιμος 
καί ακάματος κινησις. Λύτ-ν -ΐχον ιός υπόδειγμα, 

κέντρον καί κεφαλήν ο: τής παρ-λθούσης γενεάς 

όμογενεϊς μας καί αυτού τα: πράξεις καί τάς εργα

σίας άπεμιμοΰντο, ώς μοναδικόν τής εποχής αρ
χηγόν καί σύμβουλον έχοντες. I [αιδίον άπορον καί 

πτωχόν εκ τής ’Ηπείρου καταγόμενο·; καί ·ίς ’Αλε

ξάνδρειαν κατασυγ-όν πρός πορισμόν τών τού' βίου, 

κατόρθωσε βιοπαλαϊον καί οβολόν έπ: οβολού εξοι- 

κονομ.οϋν, νά σχημ.ατίσ/, μικρόν κεφάλαιο·;. Έζη δε 

λιτότατα καί πολύ π-ριωριομίνως ί ίζίζ ούτος, άπο- 
στρεφόμενος τας διασκεδάσεις και ματαίας επιδεί

ξεις καί αποφεύγω? τούς βλαβερούς φίλους. Αΰξή- 

σας δέ βαθμηδόν τσ μικρόν κσφάλαιό-ν του, εις ση

μαντικότερο? κατέθεσεν αΰτο εις συνεταιρισμόν πρός 

ένοικίασίν και καλλιέργεια-/ βαμβακοπαραγωγών 

γατών. Όλονέν δέ εργαζόμενος καί φυσικώς βαθ

μηδόν έπιτυγχάνων, ήρξατο νά δανείζν, καί τοκίζν, 

χρήματα καί κατ 'ανάγκην ν ’ άγοραζν, κτήματα.

Ούτως ό μικρός άπορος καί άσημος έκεινος τυχοδι- 

εί>ζ-ης πα·,*, κατ’ σλιγου έγένετο τραπεζίτης καί 

κτηματίας καί μετά παρέλευσιν ούχί μακρού χρόνου 

μέγας κεφαλαιούχος κατορθόσας νά διπλασιάσν, καί 

τριπλασιάσ/, τήν περιουσίαν τον. Τότε ήρςαντοπάν- 

τες νά τον θαυμάζουν, άπομ.ιμώνται και περιστοιχί

ζουν και κατά φυσικήν συγκυρίαν νά τον εκτιμούν 

καί -,ον άνυύωνουν εις τα ύπατα τής κοινωνίας αξι

ώματα.

Γ. ΤΧΟϊΡΟΣ

Ό Άίίρωφ έγένετο και εθνικός ευεργέτης. Τις 

δέν ενθυμ-ϊται τες όντως ήγ μονικάς αυτού δωρεάς 

πρός τό έθνος ; Τό όνομά του δι-εσαλπίσθη καθ’ α- 

πασαυ τήν ϋφήλιον καί τυνεδέθη με τό μεγαλείο·; 

τής Ελλάδος.

Τήν έμ.πορικήν τραπεζιτική·; καί κτηματικήν σρα 

σιν τού Άβέρωφ ήκολούθησαν άποκτήσαντες καί 

πολλοί έτεροι όμ.ογενιΐ'ς μ.ας έν Αίγύπτω. Οί Κ. 

Σαλβάγος. Ν. Καζούλης, Δ. Χορέμης, Έμ. ΛΙπε- 

νάκης. Ζερόουοάκη Ι'ιοί. Άχιλλόπουλο·.. Α. Φοι- 

νικόπουλος, ίί. 'Βάλτης. Έμ. Αύδδης, 7ω. ίΐαπ- 

πάς, I. 1 ριανταφύλλου. Έορτάλης, Κ. Μάκρη:, Α. 

Πεζά:. Λ. Νασιόπουλος, Α. Λοίζος καί άλ.λο; ετί 

μησαν διόντως τό Ελληνικόν όνομα και άνέδειξα·; 

εαυτούς εφάμιλλους τών συγχρόνων καί προγενε

στέρων αύτοϊς συναγωνιστών.
ΌΚ· Σαλβάγος, αντάξιος διάδοχος του αοιδί

μου Ά5έρ;^σ κατά τήν πρόοδον, τήν φιλοπατρ·'α·» 

τάς ;ύ·ργεσία: καί τήν Οέλησιν. δυστυχώς δεν έζη- 

σεν. ί'να συνέχιση τό έργου, οπερ μετά τον θάνατον 

εκείνου, είχε τόσο? προθβμως άναλάδει καί δυστυ

χώς ό ί/.).·/,·»·βμ^ί άπόλεσ-ν έν τή έκλείψε: τού 
προσώπου αύτου ζωτικόν καί χρήσιμ.ον παράγοντα, 

παρ’ οϋ όμολο-ρουμένως άνέμενε πολλά καί ήλπιζεν 

ονκ ολίγα. Σοβαρός, αΰστηρός. ακάματος, ρέκτης 

τού καλού καί χ-ησίμου, φιλότιμος καί δραστήριος 

εις τό καθήκον, είχε μέχρις εσχάτως έργασθή δι’ 

έαυτίν^όπόταν δ’ά-νέλαβ: τήν προεδρεία? τής κοι- 
νότητος ’Αλεξανδρείας και ϋπεσχέθη όλοψόχως νά 

έργασθή διά τό έθνος, δυστυχώς τό σκληρόν του 

θανάτου δρέπανου άποτόν.ως έκούε τό νήμα τής 

ζωής του. "Ας έλ-ίσωμεν τουλάχιστον, οτι σ άντά-
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ξ*ο; και φιλότιμο; υιό; xvj, θά συμπλήρωσή τ'; εργον 
του πατρός.

Ό ζ. Γ. Τσοΰρος σν.νό'ίται όμοιω; πολύ με τήν 

ιστορίαν ζαι τήν άνάπτυξιν τή; Άλεξανδριία; κατά 

τούς τελευταίους τούτου; χρόνους, καθόσον ή >πω- 

φίλή; όρασι; του. ή σταθ'ρά ζαι ούσζαμπτο; θέλη

σή του ζα! αί πολυποίκιλα: μηχανιζαί καί πολι- 

τ'-ιαζαί γνώσ·ι; του, συνετέλεσαν πολύ ·*.; τήν ;;α 

φώτησιν ζαι έζτέλεσιν τών σημαν-:ζω:έ:ων έργων.

Ή Α. Θ. Μίζαριότν,; ό 11«τριά-.χη; Ά>ι5»-ϊριία; 

Κ. κί »Ο Τ I Ο I * .

Ο ζ. ]'. Τσούρο; είναι ζαι ήμέτ-ρο; συμπατριώ

τη;. γεννηθεί; έν Σύρω έξ οικογένεια; ζαταγομένη; 

έζ Χίου. ΆφιχΟεις εν ’Αλ·ξαν0ρ·ία τφ 1848. εν 

ηλικία 16 έτών, :πω; συν ργαοθή μετά τού πατρό; 

του. εμπορευόμενου ενταύθα, απέκτησε πάσας έζ·ί- 

να; τά; καταλλήλους γνώσεις. αί'τινε; συνετέλεσαν 

άπδ τοϋ i860 ζα! εντεύθεν ·:; τήν σειράν τών έπι- 

χ-ιρήσεων, εΐ; άς όλοψύχως έπεοόθη ζ.αί ύι’αςεΰ- 

οήμω; άν.ο-ίχθη.

Αλλαζα; ή γενναιοφροσύνη του ζαε ή.φιλαν

θρωπία δέν υστέρησαν παρ’ αύτώ. ή δέ γενναιοτέρα 

ζα! πρώτη του πράξις ύπήρξιν ή διάσωσι; τοΰ έξ 

ίζτο> μεγάλων σκαφών Λίγυπτιαζοΰ στόλου, ετών 

τά τέσσαρα είχον εντελώς ζαταόυθισθή. Δι’ ιδίων 

πλοίων ζα! ιδίων εργατών ζα! ναυτών ζζτώρΟωσ· 

να σωση τδν ζ:ν;υνεύοντα στόλον. Τφ 1860 άνέ- 

λαβε ώ; έργολάόο; τή; Λίγυπτ. ζυδερνήσεω; τήν 

άνθ'.ν«δόμησ·.ν μεγάλων κτιρίων. ύπερηφάνω; νυν 

στολιζόντων τήν μ-γάλην πόλιν τή; Άλ-ξανορειας 

ζαι τδν άνδρα γεραίροντα έσα-ί. έξ ών ζα! τήν 

συμπάθειαν ζα: αγάπην προσείλζυσε έζτο-ε τή; 

Κε δ ’. β ι ζή ; οί ζο γ ε ν; ί α ;.

Μετά την άποπ-ράτωσιν δε τών μεγάρων τή.- 

ανώνυμου εταιρεία; τών ακινήτων έν Λιγύπτω. ώ: 
ιδρυτής, διοικητή; ζα! διευθυντής τών εργασιών.

τοσοΰτον άπεσπάσατο τδ οικοδομικόν σύστημα αυ

τού. τήν προσοχήν .τών αρμοδίων, ώστε παντες 

απεμιμήΟησαν τδ αρχιτεκτονικόν συμμετρικόν, πρόσ

φορου ζα! άνιτον. οπερ αναναμιγνύμ-.νον μετά τού 

ευπρεπούς ζα: ζομύου επισύρει τήν προσοχήν καί 

τήν έκπληξιν πάντων τών ξένων, οίτινες όντως 

Οαυμάζουσ*. τήν έκτακτον ταύτην θαυματιζήν δψιν 

τής 'Αλεξάνδρειάς.

Λύτες ζατεσκεύασε τδ Ελληνικόν νοσοκομείου 

καί ήνοιξε ϊαπάναις αυτού πρδς τήν θάλασσαν τήν 

άγουσαν πρδς τούς λουτήρα; τής Κλεοπάτρας οδόν, 

ήτις αληθώς κατέστη ό μοναδιζώτερος καί εύχαρι- 

στώτερος περίπατος τών ’Λλεξανδριανών. Έλαδί 

παρά τού βασιλέως τής ’Ιταλία; οιά τσςπρδςτούς 

’Ιταλού; έργάτας καί τούς εργατικούς συλλόγους 

ζαλας έζδουλεύσ.ις του τώ ItUl τον σταυρόν τού 

Ιππότου τού στέμματος τή; ’Ιταλίας. Τώ δέ 1892. 

έξελέγει διά καταπληκτικής πλειονοψηφίας μέλος 

τοΰ δημοτικού συμβουλίου, ένθα μεγαλως ωφέλησε, 

άύιδς έγειρα; καί άναπτόξαςτά σημ,αντιζώτερα ζη

τήματα τής υγιεινής και τού εςωραϊσμοΰ τής πό- 

λεως, ζατωρθώσα; πολλά, ώς πάντως δμολογε’ται, 

παρά τήν ζωηράν άντίδρασιν ζωηρά; άντιπολιτεύ- 

σεω; ΐπιμονω: καί σκοπίμως αντιπραττούσης είς τ: 

καλόν καί ώφέλιμον.

Ακούραστος εργάτης, ρέκτης της προόδου, φιλό

καλος ;σον καί δραστήριος, γενναιόσρων προσηνή; 

καί δημοτιζώτατο; καί εις αυτήν έτι τήν προζεχω- 

ρικυδαν ηλικίαν καταγίνται άενάω; συγγραφών καί 

συμδουλίύων τδ γενικόν καλόν καί τήν εκπολιτι

στικήν πρόοδον.

Θά ήτο αντίκρυ; άσέβιια καί πρδ; τον κλήρου 

καί τήν κοινωνίαν αν παρελείπομεν ν' άναφέρωμεν 

ενταύθα καί περί τού’ ΙΙατριάρχου ’Αλεξάνδρειάς ζ. 

Φωτίου ανδρδς άξιολογωτάτου πεπαιδευμένου κα! 

εις άκρον συνετού, έξ εΰγενοίί; οίκου γεννηθέντος, 

άνατραφέντος εί; ΙΙέραν τής Κωνσταντινουπόλεως 

καί φοιτήσαντο; κατά τήν παιδικήν αυτού ηλικίαν 

είς τας έκεϊ ένοριακά; σχολά; μέχρι τού 1865, οτε 

κατά σύστασιν τοΰ επιτρόπου τοΰ 'Αγίου Τάφου έν 

Σμύρνη κ. Ν. Γιανάκογλου μιτέβη είς 'Ιεροσόλυμα 

όπως προζαταρτισθή είς τήν κληριζήν διακονίαν, 

ήν έπόΟει διαζαώς. “Εκτοτε -ίσήχΟη είς τήν Οεολο- 

γιζήν σχολήν, τφ 1873 περιεόλήθη τδ μοναχικόν 

σχήμα ζαι βαθμηδόν άνήλΟεν εί; τδ ύπατον άξ·ωμα, 

δπ·ρ έπαξίως κατέχει. Άνήρ νουνεχής. έμδριΟής 

τών εκκλησιαστικών ήμών πραγμάτων, φύλαξ ακοί- » 

μητος τών θρησκευτικών ήμών εθίμων καί δικαιω

μάτων, ζαλλιστα μ'μορφωμένος καί προσηνέστα- 

τος. αγαπάται καί έζτιμαται παρ’ άπασών τών φυ

λών, προφρόνιος καί μετά ίδιαζούσης όμονοίας ζα: 

αγάπης ποιμαίνει ζαι έχομε·/ πεποίΰησιν, οτι Οά άν- 

υψώσν, τ; θρησκευτικόν γόητρον 

άπάσαις ταϊ: κοινωνικά”; τάξεσι τού 

τοΰ ποιμνίου.

•ζτψ.ατα’
α ιδιαζούσης ό;

-οίίίησιν. 

καθήκον παρ ’ 

ςιλοτιμου
ζα!

αυ-

συνέ'/εια)

Άλλοτε τό δέρμα τοϋ ζώου έ 
σναχαμερώτερον πράγμα,

το
ένω τήν οήμερον

έδεωρεϊτο

περιβάλλομεν αύτό με μικρόν στρώμα εύγε- 
νείας. το ευωδιάζομε·./ και τα κατατάσομεν 
μεταίύ τών καλλίτερων μιας πραγμάτων.

ή ·
.’Τ.

,ί^·

.>
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ε διά νά δ·.ίλ0η το έπίλσιπσν μόρο; του 
επιχειρήσω επικερδή έπιχεί- 

επιστρέψω σ.ύριίν και έγω ο

— Κύριοι, είμαι 
έτοιμος. βάλλετε 
Ο,τι αναπάτε.

Ί
τ ρον φώς ι 

έκ τών · 
λυχνιών : 
κται μέ 
απλανείς καί άνη- 
σύχους διέθ-τον τά 
λϊυοββίζ.ια επί τών 
συμβολικών πινακι
δίων. Έπί τι-.ων δέ 

προσώπων άπεικονίζετο ή αόριστο; ελπίς, έπί 
ετέρων ή πεφοβισμ.ένη απελπισία, ένφ άλλοι έ- 
μειοίων μηχανικώς ή συνέστελλον τά χϊίλη 
πέρις τοΰ προεξέχοντος σι-γάρου έκ τοΰ σιωπη
λού στόματός των,

Ό ’Ιάκωβος Λεμονά'ν παρ-τήοει μετά προσο
χής νεανίαν διαρκώ; χάνοντα, καί καθιστάμενου 
βαθμηδόν πελιδνότατον. Οι οφθαλμοί του είχον 
εντελώς προσηλωθή έπϊ τών χαρτιών καί άπό 
καιρού εις καιρόν σταγόνες ΐορώτος έκ τής απελ
πισίας άνεφ^αίνοντο έπί τού μετώπου του. Αίφνης 
εγείρεται ό νέο; αποφασιστικών καί μετά πα·

Ητο ζέστη,ζωη- 
έζεπέμπιτο 
ηλεκτρικών 
καί ο·. παΐ- 

έ οφθαλμούς

εγείρεται ό νέο; αποφασιστικών καί 
τάγου λέγει π,ρός τόν Λεμονάν:

— Τετελεσται, άγωμεν.
Άφοϋ Ο ’ έξήλθον τή; κατηραμένης
— Δέν μοί μένει πλέον άλλο ή ν 

νήσω, έξηκολούθησεν. Έχασα καί τάς δέκα χι
λιάδας φράγκων τοϋ θείου μου καί ήδη έπήρα 
καί αυτόν τόν δυστυχή είς τόν λαιμόν υ,ου.

— Τί; έπαιζες τά χρήματα τού θείου σου ; 
ήρώτησε μετ' αποστροφής ό ’Ιάκωβο;. Ά, τούτο 
οέν μοΰ τό είχες είπεΐ.

— “Ηλπιζα δι’ αυτών νά κερδίσω κα*. πλη
ρώσω τά χρέη μ.ου. “Ηδη ....

— Τότε ν αυτοκτονήσης. Καί εγώ σέ συμ
βουλεύω νά τό πράξ’/,ς, έπειπεν ό Λεμονάν. Εις 
τους άτιμους δέν υπάρχει άλλη διέξοδος.

— Ναι, είμαι οιττώς άτιμος. Τό παιγνίδιον 
μέ παρέσυρεν, έχασα δ,τι είχον, έκαμα χρέη 
διά νά τά χάσω εκεί καί σήμ.ερον ήπάτησα τόν 
θειον μου καί τοΰ έζήτησα τά μόνα χρήματα,

οίζ.ίας : 

’ αυτοκτο-

άτινα είχ 
γήρατος του, δπω· 
ρησιν καί τοϋ τά 
άθλιος τά έπαιξα,

— Ώστε τώρα' λοιπόν θά. . . .
— Θ ’ αύτοκτονήσω .... άφεόκτως.
— Σε λυπούμαι, φίλε μου, αλλά . . .
— Άλλα.;.
— ΓΙρέπει ν ’ αύτοκτονήσ/,ς.
— Λοιπό·/, χαΐρε ....
— Καλήν ο,ντάυ.ωσιν ει: τήν άλλην ζωήν.
Καί άπ-χωρίσθησαν τεθλιμμένοι καί άποφασι- 

στικώς, ινα μή επανίοωσι πλέον αλλήλους.
Ό ’Ερρίκο; Διοερέ, νίο: μόλις εικοσπενταέ- 

της, ωραίος, ζωηρός καί πάντοτε εύθυμος και 
• ύχαρι: πρό; πάντα:,ήτο ορφανός πατρός καί μη- 
τρός κα*. εμενε παρά τφ θείφ του, οστις τον 
•ήγάπα πολύ και διά τούτο οέν ήουνήθη νά τον 
άποτρέψη άπό τά: κακά; έξεις, &ς έλάμβανεν 
μοιραίω; έν μέσοι; ΙΙαρισίοις καί δταν τφ έζή- 
τησε τάς δέκα χιλιάδας φράγκα, τήν μόνην ένα- 
πομεινομένην αύτφ χρηματικήν περιουσίαν, οια 
νά έπιχειρήση έπικερδή καί βεβαίαν έπιχείρησιν, 
δέν ήδυνήθη νά τφ άρνηθή τή·> παράκλησιν.

Ό ’Ερρίκος είχε χρηματίση υπάλληλο: παρά 
τιν*. τραπεζιτικφ γραφ-ίφ άλλ’ ένεκα τών συ
χνών καταχρήσεων του καί χρεών, ατινα εποιει 
δεξιά καί αριστερά διά τό κατηραμένον χαρτο
παίγνιου, είχεν άποπεμφθή τοΰ γραφείου και μι- 
σηθή παρά τών φίλων του. Οΰδ·1ς συνανεστρέ- 
φετο αυτόν πλέον, ό δέ ‘Ιάκωβος ό τελευταίο; 
έναπομείνας φίλος του, έγκατέλειψε καί ούτος 
αυτόν μετά τήν πρός τον θειον του γενομένην 
απάτην, παρότρυνα: είς τό τελευταίου τής αυ
τοκτονίας, διά τούς άτιμους, καταφύγιου.

Ήτο έκτη πρωινή ώ^α, δτε ό Ερρίκος απο- 
χωριζόμενο; τοΰ ’Ιακώβου εΐσήρχετο είς τήν οι
κίαν του, όριστικώς αποφασισμένο; νά λάβη τό 
πιστόλιόν του καί μεταβή παρά τόν Σηκουάναν 
ν’ αύτοκτονήση. Ό θείος του εκοιμάτο ακόμη. 
Ή δέ γραία Άννέτα υπηρέτρια αγαθή καί κά
πως άγροΐκος. είχεν έγερθή καί έκαθάριζε τήν 
οικίαν, μ.ή δώσασα ποσώς προσοχήν, εί; αυτόν, 
διότι τον άπεστρέφετο καί διότ*. τήν κακομετε- 
χειρίζετο. Άνερχομενος όμως τήν κλίμακα τού 
άνω διαμερίσματος είδε κατερχομένην τήν Έρ· 
ριίτην, ψυχοκόρην τοΰ θείου του νέαν οεκαεπταέ- 
τιοα, ώραίαν ώ; άγγελον, κατ’εκείνην τήν 
στιγμήν, μέ τήν κόμην ήμιλημένην καί χαριέν- 
τω; πίπτουσαν δπισθέν της, ροδοκόκκινου, έκ τοϋ 
ήσυχου ετι ύπνου, δν διήλθε καθ’ δλην τήν νύ
κτα καί μέ οφθαλμού: γλυκυτάτους καί έκφρα- 
στικωτάτου;. Ή δέ προινή περ-.βολή της, δλω; 
άπλή καί χαρίεσσα προσέοιδεν αυτήν χροιάν καί 
τύπον δλω; πρωτοφανή καί ελκυστικόν διά τόν 
'Ερρίκον. ΙΊρώτην φοράν είδεν αυτήν τόσον ώ
ραίαν καί επαγωγόν καί κατά πρώτον άπό τόσου
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καιρού, οπού διίμενεν εκεί, ελαβεν αφορμήν νά 
τήν παρατηρήσω προσεκτικώς.

Ή Έρριέτη ήτο .κόρη σεμνή καί φρόνιμος, 
οιελθοΰσα βλον τόν χρόνον τής παιδικής της ηλι
κίας εΐς τά σχολεία καί ήγάπα τόν οίκον καί τάς 
οΐκιακάς ασχολίας, ώς καθήκον έπιβαλλόμενον 
άναγκαστ'κώς εΐς πάσαν γυναίκα. Ή (Χήτηρ της 
χρηματΐσασα θαλαμηπόλος έπί πολλά έτη παρά 
τ’.νι καλή οίκογενείαειχεν άποθάνει πρό έζέτών.

Ο Ερρίκο; ολω; ωχρός καί συνεσταλμένος, 
πιφοβισμίνος καί κατάκοπο;, μόλις "στη καί 
τήν παρετήρησεν ολίγον μετά προσεχής, ήθέλησε 
νά προχωρήση εις τό ςωμάτιό? του, δτε αύτη 
τφ λέγει :

— Τί έχεις ; καί είσαι ωχρός καί φοβισμένος 
καλέ τί έπαθες Έρρΐκε ;

Ύπάρχουσι στιγμαΐ καθ’ άς ή εκμυστίρευσις 
εξέρχεται τής ψυχής ώ; ή λάβα τοϋ ηφαιστείου. 
Ό ’Ερρίκο; τή οιηγήθη >/ ολίγοι; τά πάντα 
και ήρξατο νά κλαίη.

Ή Έρριέτη τότε ώ; εξ ίμπνεύσ-ω; τφ λέγει:
— Μπά, μή σέ μέλλει ’Ερρίκε, όλα διορθώ

νονται, τί θά σκοτωθής; 2ι ’ αύτά; μπά, μή τό 
κάνεις. Τί ; θέλεις χρήματα καί άλλα ; έγώ νά 
σοΰ δώσω, αλλά με μίαν ύπόσχεσιν, άν με 
αγαπάς, δπω; αισθάνομαι και έγώ αυτήν τήν 
στιγμήν, οτι σέ αγαπώ. Νά παίξης διά τελευ- 
ταίαν φοράν, εΐς τήν τύχην μου τώρα. Και αν 
κερδίση; καλώς, άν δέν κερδίση;, δέν πειράζει. 
Θά έλθω; νά μ’ εύρη; καί θά έργασθώμεν μαζύ, 
θά ζήσωμεν μαζύ, θά έγκαταλείψης πλέον αυτόν 
τόν κατηραμένον βίο?, δπου διάγεις.

Ό Έρρΐκος δλω; έκστατικώς παρετήρει τήν 
νεάνισα ταύτην και έσκέπτετο άν είναι άγγελος 
προ αύτοϋ, όστις τφ όμιλεΐ ούτως ή γυνή, ή- 
τις ήρχετο νά τόν σώσ$.

— Δέχομαι, δέχομαι, τή άπαντα αμέσως, 
είμαι δλως ίοικός σου καί αισθάνομαι, οτι άπό 
τής στιγμής αυτής σέ αγαπώ καί εγώ περιπα- 
θώς.

Τότε ή Έρριέτη χωρίς νά. χάση καιρόν σπεύ- 
οει εΐς τό οωμάτιόν της καί κομίζει μικρόν βα
λαντίου πλήρες χρημάτων, ίπερ παραδίδουσα 
αΰτφ μετά πλήρους χαράς καί πεποιθήσεως, τφ 
λέγει:

— ’Ιδού, φίλε μου, είναι τρεις χιλιάδες φράγ
κα, ή μόνη περιουσία τής μακαρίτιδος μητρύς 
μου, ήν μοί άφήκεν άποθνήσκουσα. Λάβε τα καί 
τρέξε νά σωθής. Είναι χρήματα ιερά καί παίξε 
τα εΐς τήν τύχην μου.

Ό Έρρΐκος λαβών αυτά μετ ’ ευγνωμοσύνης, 
ήσπάσθη τήν χεΐρα της καί έφυγε δρομ.αίω:.

— Άχ, τόν έσωσα ! ανέκραξε τότε καθ’ έαυ- 
την ή νεάνις. Είμαι ευτυχής, διότι ήδυνήθην νά 
έκτελέσω καλήν πράξιν.

Εΐς τί έβασίζετο ή Έρριέτη ; Ήτο βέβαια 
περί τής σωτηρίας του διά τών χρημάτων της

Ώς φαίνεται αί γυναίκες πολλάκις εΐσί διορατι
κότερα; και αίσιοδοξώτεραι ημών τών άνδρών.

Μετά μίαν ώραν ό Έρρΐκος επιστρέφει περι-

— ’Ιδού, τή λέγει, έκέρδησα, δεκαπέντε χι- 
χιάδες φράγκα. Λάβε τα, δέκα χιλιάδες είναι τοΰ 
θείου καί πέντε ΐΐικαί σου. Τώρα είμαι ευχαρι
στημένος καί δέν θά παίζω πλέον.

Ή Έρριέτη τότε τφ λέγει: -
— Θά τηρήσης καί τόν λόγον σου, οτι μέ 

αγαπά;;
Ο δέ ’Ερρίκος άσπαζόμενος αΰιήν τή άπαντφ:

— ’Λφοΰ μοί φέρεις ευτυχίαν, είναι δυνατόν 
νά σέ άφήσω; Σύ είσαι ό άγγελός μου καί θα

sv οσω ζω.
Τότε έσπευσαν άμφότεροι καί ΐζήτησαν τήν 

άδειαν καί εύλογίαν τοΰ θείου, δστις τούς έσσε- 
φάνωσε συντόμως και εκτοτε ζώσι πολύ ήγατη· 
μένει καί ευτυχείς, έχοντες καί δυο τέκνα.

I ς

Είς τήν θόραν έν’ος πλουσίου.

— Τί ζητείς έδώ, γερόντισα ;

— “Ελεος, Κύριε, έλεος. . .

— Εΐς τόν μ.πακάλη πήγαινε, κερά.εις τον μπα- 

καλην.

Νέα τις χήρα εθεάθη ζλαίουτα εν τώ νεκροτα

φείο). οτ· τήν πλησιάζει είς νεκροθάπτης, όπως τήν 

παρηγορήση ζαί τή λέγει:

— Διατί κλαίετε Κυρία, δεν έχετε άλλους Φί

λους ή συγγενείς;

— Δυστυχώς όχι, τώ απαντά εκείνη, απολύτως 

ούοένα είς τόν κόσμον.

— Κρίμα, σας λ.υπουμαι, Κυρία, τότε νά έρχε- 

σθ» έοώ ζαί Οά σας παρηγορούμε? ημείς.

Η χήρα ζαταόιδαζουσα τότε τά: χεϊρας μ: 

ποιαν τινα ελπίδα.

— Καί πώς θα μέ παρηγορ-ΐτε; έρωτά.

— Να, θα σάς ζαθαρίζωμ-ν τον τάφον, θα σά; 

ανάίωμεν τά καντήλια.

Ή χήρα απερχόμενη.

— Περιττόν, σάς ευχαριστώ.
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— Αΐ, πώς τήν ευρίσκεις, Ραοόλ. αυτήν τήν 

νέαν, σοΰ αρέσει ;

’— *·®’ "όσον, έχει οφθαλμούς ζωηρούς καί

κόμην ώραίαν, αλλά στόμα...πολύ κοινόν.

— Πολύ κοινόν ; πώς τό κατάλαβες ;

— Δέν τό κατάλαβες ; άπό τάς κοινά; ομιλίας 

οπού κάμνει φαίνεται οτι συναναστρέφεται πολύ τό 

κοινόν.

χθές φουστανελοφόρος τις επαρχιώτης χειροκροτώ? 

μετά τό τέλος τών χειροκροτημάτων τών θεατών, 

οτε ό παρακείμενο; αύτώ τφπαρατηρεί φιλικώς :

•— Να χειροκροτής μαζύ μας όταν όλοι χειρο

κροτούμε? καί όχι μόνος σου.

— Άμ δέ, έγώ δέν είμαι πληρωμένος, άλλά 

έπλήρωσα Κύριε καί πρέπει νά χειροκροτώ χωρι

στά, τφ άπαντα ό άφελής επαρχιώτης.

Δύο φίλοι βιαστικός συναντώνται ■

— Εεύρεις, λέγει ό είς, ολίγον έλειψε νά ανα

χωρήσω δια τήν ’Αμερικήν.

— Μπά ; και πώς οέν έφυγες ;

— Νά, ή αναχώρησές μου έξηρτατο από τήν 

τρίχα μιας κεφαλής.

— Λί καί τώρα ;

— Τήν έχασα 1

Έν τφ περιπατώ τής Κηφισσίας. Μεταξύ δύο Κ·υ-
Γ,ιών. ,
_ Λέγουν, οτι έδόί διασκεδάζει τις ωραία. Και εν

Τούτοι; έγώ ήρχισα να βκρύνωμαι.
— “Εχεις δίκαιον και έγώ αγαπητή μου, τό ίδιον 

πάσχω. Ό άήο είναι εδώ τόσον βαρύς 1
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Έν Φαλήρω μεταξύ δύο Κυριών:
— Ό σύζυγός μου διαρκώς μένει εις την οικίαν, 

οέν τοΰ αρέσει φαίνεται ό καθαρός αήρ τής θαλασσής.
— Μπά, καί ό ΐδικίς μου καθεται απο την πρωίαν 

έ<·>; τό βράδυ εΐς τό κκφφενεΓον, ει'ναι συνήθεια όμως 
τήν όποιαν λπέχτησεν εις ’Αθήνας, οτε ητο υπάλ
ληλος εΐς το υπουργείο?.

Μεταξύ δύο ηλικιωμένων:
— Πόσον μου αρέσει ή εξέδρα φίλε μου, ενταύθα 

αναπνέει τις τόν καΟαρώτερον αέρα, είναι ή υψηλό- 
τέοα θέσις, ενώ είς τήν πλατείαν κάτω ό αηρ είναι 
μολυσ μένος.

— Καί έν τούτοι; έχει ζή καί ευτυχεί ή νεότης, 
ή ό,ραιότης κα· ή ύγιεία. Είς τήν βρώμαν ί

Ό κ. Δ. . .συναντά τόν γνώριμόν του κ. II. . . . 
εΐς τό Κεφαλάρι τής Κηφισσίας.

— Μπ> και σείς έδώ, πώς εφέτος τό άπεφασίσατε ;
— Τί νά σου ’πώ, φίλε μου, ή ζέστη τών Αθη

νών είναι ανυπόφορος.
— ”Αμ’ ή κόνις;
— Βέβαια καί ή κόνις.
— ”Αμ’ ό θόρυβος, τά τράμ. τά θέατρα. . .
— Βέβαια, βέβαια φρικωδώς ζαλίζουν καί .. .
— Καί οί πωληταί τών όδών μέ τάς άγριας φωνα; 

των ;
— ”Α, ναι και αυτό ανυπόφορο?, καί πότε σκο

πεύετε Κύριε Δ . . νά κατέλθετε είς ’Αθήνας ;
— ”Α. τοϋτο έξαρταται άπό τήν Κυρίαν μου.

— Αί, πώ. σας φαίνεται τό Φίλη ον εφέτος, κύ
ριε Μιλτ. . . ;

— Αρκετά δροσερόν, άλλά του λείπει κάτι τι.
— Τί πράγμα ;
— Μά μοΰ φαίνεται, άν έγίνοντο και θερινοί χοΓοί

Οά ήτο τέλειον I > )
— Τό θέρος χοροί ; τί λέγεις; άλλα τότε δέν θα

ήτο δροσερόν, άλλά θερμόν Φάληρον. Τ
— Καί μολαταύτα δλα χρειάζονται, διά να ηναι 

τις ευχαριστημένος.

ΠΑΙΓΝΙΑ ΣΥΝΑΝΑΣΤΡΟΦΗΝ

nos ErPISKEt TIE BN H UBPIESOTBPA 

ΕΚΛΕΓΟΜΕΝΑ ΠΑΙΓΝΙΟΧΑΡΤΑ

Λαμβάνετε μίαν δέσμην παιγνιοχάρτων καί διαι
ρείτε αυτήν είς δύο. Είς μονά καί είς ζυγά χαρτία 
Τας ντάμας θέτετε είς τά μονά καί τούς Φάντες 
καί Ρηγάδες είς τά ζυγά. Λαμβάνετε τήν δέσμην 
τών ζυγών, τήν άνακατώνετε καλώς καί δίδετε είς 
τούς ηαρισταυένους νά έκλέίουν έ£ αυτής Εν, ή 
καί περισσότερα χαρτία: Αφού τοίς εϊπητε νά τά 
ίδωσιν καί τά ένθυμώνται, καλώς, δίδετε έπιτηδείως 
καί χωρίς νά σάςένοήσωσι τήν άλλην δέσμην τών 
χαρτίων ήτις περιλαμβάνει τά μονά καί λέγετε είς 
αυτούς νά θέσωσι τά έκλεχθέντα έντός αυτής 
πάλιν καί άνακατόσωσι καλώς.

Ένοείτε, δτι σείς τότε άναζητείτε μεταξύ αύ- 
τών τά ζυγά χαρτία καί τά εύρίσκετε εύκόλως.



τητο;.
— Ώστε νά ύπανζ(ευθώμ.εν. . .
— Κυρία [ΐίυ, μή βιάζεσθ- παρακαλώ, ό'.ότι 

εξαρτώμαι ύπο τής γνυχικό; μου. . .«ψ

— Και ποιο-' πρβτείνν,ς σύ δια τήν χηρεύου- 
σαν Οίσιν τοϋ Ευαγγελισμού ;

— Μά τον διευθυντήν τών τηλεγράφων. . .

Εΐς το σχολεΐον :
— Διατί αί νυχτερίδες εξέρχονται τήν νύκτα ;
— Διότι καί οί μύς εξέρχονται τήν νύκτα 

κα'ι άμφίτερα ανήκουν εΐς τήν τάξιί τών θηλασ
τικών.

Σκηνή μ.εταξύ ΐΐατρός και υ’.ου.
— Άμελέστατε ... το κεφάλι σου πταίει 

και δέν έπροβιβάσθης.
Καί ό αμελής μαθητής εχων ΰπ ’ δψει του 

τούς τελευταίους τηλεγραφικούς προβιβασμούς.
— Καί μήπως και σύ προβιβάσθη:;

— Λλλ ήσθε καλλιτέχνης
— Μά πώ; το γνωρίζετε. . .
— *Ώ ! φαίνεσθε. Τμ μαλλιά σας, ή γλυκυ- 

της σας, ή γραβάτα σας, δλον τέλος τό εξωτε
ρικόν σας σας προδίδει. Καί εΐς ποΐον κλάοον 
τή; καλλιτεχνίας ύπάγεσθε ;

— Μά. . . είς την έπιγοαφοποιια.ν. . .
— ill

’Εν τφ σχολείφ :
— Πώς διακρίνει; τούς σοφούς άπό τούς λοι

πού; κοινούς ανθρώπους;
— Έκ τής τερατώδους μορφής των |

ΑΝΕΚΔΟΤΟΝ

Έπί Λουδοβίκου ΙΑ’ ό Γουσταΰος Ναδώ, ό 
περίφημος ασματογράφος, εφιλοξενήθη εί; τήν 
Κομ,πιί-ην καί οτανεΐσήλθεν ό αύτοκράτωρ δπως 
τόν ενθαρρύνη τοΰ είπε μειδιών ;

— Εδώ, κύριε Ναδώ, είσθε σάν είς τό σπίτι 
σας.

— "όπως εί; τό σπίτι μου, Μεγαλειότατε 1 
Τόσον τό χειρότερον. Ήλπιζα, ότι θα είμαι 
καλλίτερα |

ΙΩΣΗΦ 0 ΠΑΓΚΑΛΟΣ

■■

[ Άποσπώμεν μέρος έκ τής I’’ σκηνής τής !>' πρά- 
ςεως τοϋ ωραίου οράματος τοϋ κ. Κωστοπούλου εν 
ώ ό ’Ιωσήφ αγωνίζεται κατά τοϋ πάθους τή; ?.τ- 
λικά.ς. ι

Ίω<ίϊ1^(δεικνύων τόν ουρανόν).Mac βλέπει 
έκεϊνσς,όατις τά πάντα βλέπει καί ακούει ■ έκεί- 
7SC τοϋ όποιου ό όφθσλιιός. τό άπειρον, τό 
σύιιπαν περιόάλλων,είοδύει καί εΐς αύτά ακόμη 
τα μάχια τής ανθρώπινης καρδίας, έτάζωα 
.τούς λογιομούς πάντων τών ανθρώπων, τάς 
σκέψεις αύτών, τά συναισθήματα, τά πάντα. 
ΙΙώς λοιπόν κατόπιν όλων τούτων θά τολ
μήσω νά παρουσιαστώ ενώπιον τοΰ Θεού μου, 
χωρίς να φοόηθώ τήν φοάεοάν οργήν του; 
Πώς Θά τολμήσω ύψϋν τάς χεΤράς μου νά 
έπικαλεοΘώ τήν βοήθειάν του ; Με τί προ
σώπου θά ατενίσω εΐς τόν ούρανόν ; Πώς ζη
τείς νά ίταραβώ καθήκοντα όφειλόμενα πρός 
τε τόν Θεόν καί τούς όμοιους μου·, Καθή
κοντα έρριζωμένα έν τή καρδι'α μου έκ νεα
ρός μου ηλικίας ; Καί μόνη ή οκέφις τής 
παραβάσεως αυτών μέ τρομάζει μέ καθιστά 
έξαλλον ! . . Ώ, έάν προβώ εις αυτό τό απο
νενοημένου διάβημα, μοί φαίνεται ότι πά- 
ραυτο ή σκιά τού πατρός μου θά έμψανισθή 
ένωπιόν μου απειλητική, μέ τρίχας ήνωρθω- 
μένας καί ^ιέ χεΐρα ύψωμένην καί δεικνύουσαν 
τόν ούρανον καί διά φωνής βροντώδους θέ
λει με είπη. «’Αχάριστε, τι πράττεις; τόν 
ευεργέτην σου προδίδεις;» Ώ ! ριγώ όλος 
καί φρίττω άναλογιζόμενος τήν άπαισίαν έκεί- 
νην τήν στιγμήν!

Ζηλικά. Μόνον προ τών θεών, οϊτινες 
τόσον πολύ σέ φοβίζουσιν ήδυνάμην νά στα
ματήσω. Άλλ’είπε μοι, ύπάρχουσιν όντως 
τοιοΰτοι ; ούχί■ άφ ’ ου τόν όλεθρον άνθρω- 
πίνων ύπάρξεων έπιζητοΰσιν.

Ίωϋη^». Θεοί άν ύπάρχουσιν αγνοώ· έν 
μόνον γνωρίζω ότι ύπάρχει εΐς μέγας Θεός, 
ό τόν ούρανόν καί τήν γην ποιήσας, ό τόσον 
έναρμονίως τόν κόσμον κυβερνών, ό διευθε- 
τών καί διευθύνων διά τής μεγάλης Αύτοϋ 
σοφίας τό σόμπαν, ό βραβευων τήν αρετήν 
καί τιμωριών τήν κακίαν.

ΤΡΑΓΟΥΔΙ

2’τοΰ; εύτυχεϊ; άρρα?ωνα;.τοΰ φίλου μου 
Ίωάννου Καλλιάδου.

Μετά τή; χαριτωμένη; Λαρισσινή; κόρη; 
Κλεοπάτρα; Άθ. Πηδάρα.

'Γύρισε πόλεις χίλιαις δυό κ’ είδε πολλαΐς κυράδες, 
Κείδε παρθέναις ζηλευταΐς καί όμορφιαΐς χιλιάδες
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Κι 'ακούσε άηδόνια νά λαλούν πουλιά καί χελιδόνια, 
Κ’είοε πώς ζούνε μέ φιλιά κΓάγάπη τά τρυγόνια, 

Κ’ ε’δε νεράιδε; τού γιαλού καί μαγευμένα κάλλη, 
Σειρήνες χίλιαις... άλλ’ αυτός ζητούσε κάποιαν 

[άλλη, 
Πού «αί σέλύπας καί χαρά νά μήν ε’ν’ αυτή ίένη 

Καί τήν εύρήκε χαρωπή καί μοσχαναθρεμμένη,
Σ'τής Θεσσαλίας τήν κα :δίά ποΰ δ Πηνειός τή βρέ- 

!λει 
Σ’τή Λάρισα μας τή γλύκειά πού τόσα καλά έχει. .

Πού τον πατέρα δέν τόν λέν μπαμπά..,καί τή μητέρα 
Τή λένε μάνα. . τί κυρό αγνή! τί περιστέρα!

Τέτοιαν έδιάλεέε χρυσή κυρά γιά σύντροφό του,
Σ' αυτήν μπροστά σάν ΙΙανσγιά νά κάνη τό 

(σταυρότου' 
Κι1 αυτή γι ’ αυτόν μόνον νά ζή νά τόν κυττά ς’τά 

(μάτια. 
Καί νά νομίζη τοϋ Θεού πώς βλέπει τά παλάτια! 

Έτσι τή θέλω τή ζωή μ'άγάπη νά διαόαίνη...
Δέξου Θεέ μου μιάν ευχή νά.ζοϋν Ευτυχισμένοι! 

Λάρισα Αίγονστοι: Γ, Λ. Πολίτη;.

ΪΗί SANGH* KAI UEAANOiBAAUfii ΙΤΑΑΙΔΙ

Καλλίμορφο καί δροσερό τής νειότης μου λουλούδι 
αστέρι μου γλυκόφωτο ύοτερινό μ’ τραγούδι 
τή γλυκυτότη οου ματιά τόσον καιρό δέν είδα, 
ίδοΰ ό μόνος μου καϋμόε.—Άλλ’ έχω τήν έλπίδα 
ν’ άρθώ λευκό μου όνειρο στήν τρυφερή αγκάλη 
άφοϋ ή δόλια υου καρδιά γιά σένα μόνον πάλλει.

Άπό τα; άχ9« τοϋ Νείλον
Μιλτιάδη; Κ. Κορμπέτη;

ΕΠΙΚΑΙΡΑ

ΧΡΥΣΟΛΑΤΡΕΙί

Ή πολιτεία μεροληπτεί·, τό αίσθημα ήλλοιώΟη, 
ή ’Εκκλησία παρεξέκλινε, τα πάν έζηχρειώθη !
Τών καθηκόντων επελοιθοντο,πολλώ τών θειων μάλλον 
και τυφλοί λατρευταί κατήντησαν τοΰ "Eqvoo; τών 

(μετάλλων. 
Χρυσός ά Θεός, χρυσός τό πάν, χρυσός ή κοινή λατρεία 
καί μόνον έπί φιλώ ίνόματι και πατραγαίιίγ, 

ήν προσποιούνται πάντε:, 
ύφοΰνται ανδριάντες !

ΛΥΚΟΦΙΛΙΑ

ΚαΟώ; όλα μας καί αύτη ή ιερά φιλία 
εινε συμφέρον ίδιον, άπλή κερόοσκοπια.

Έφ’ δσον ούημ.ερεΐς πάντες σέ γλυκοψιλοΰσι, 
άμα δέ σ’ ίδου» δυστυχή ζ’Λΐις σε λησμονουσι.

Καί ενώ πρι» δεν έλλειπον θερμώς να σ’ εκθειάζουν
Καί τόν κ-ziocv τών συμφορών καν ύεν σε πλη

γιάζουν, 
αύτοΐ οί θερμοί φίλοι 
τοιοΰτοι μέ τά χείλη.

Θ',θαι
Ευκλείδη; Λ. Βάγχαννη;.
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Π! ΧΑΙΡΕ ΜΟΥΣΙΚΗ !
ΤΠΟ-

ΛΛ13ΑΝΔΡ0Υ ΓΙΑΚΟΥΜΗΟΓ
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Ώ φίλη, σύ χαϊρε, λαμπρά, μαγική, 
Τό πνεύμα ύιΐ'οΰάα, αγνή μουσική! 
ΏI πόσον το ασμα κηλεί σθεναρόν 
Ή θέλγει θυμήρες, ήδύ καί ό6ρόν·. 

ΏΙ ποί’ άρμονία ακονετ’ έκεχ ; 
Τι μέλος κροτειται ώραΐον, γλυκύ ; 
Χορδαί καλλιφώνου κιθάρας, λαμπρός, 
Έκπέμπουοι πόνου ·λφθόγγους χαράς, 
"Αχ ! πώςτό κυμβάλισμα,πώς συγκινεϊ, 
Ή τόσον ρεμόοίδης τών πλήκτρο)ν φωνή. 
Αύλός λιγνμόλπως ευφραίνων Λχεϊ. 
Τής άρπας ιό μέλος· γλυκύ αντηχεί.’ 
ΊΒού θιασώται ημείς χαρωποί 
Μάς τέρπει τέχνης ή θεία μολπή- 
Έμπρός, ώ έταϊροι, τό ασμα ήμών 
Τονίσωμεν πάντες μέ ένθονν ρυθμόν. 
Σκιρτάτε, ώ νέοι, σκιρτάτε φαιδρώς 
Άς φάλλη τών νέων ήμών ό χορός. 
Ώχαϊρε σΰ τέχνη φαιδρά, μαγική, 
Τό πνεύμα ύύούσα, σεμνή μουο'ική, I

ΙΩΣΗΦ Ο ΠΑΓΚΑΛΟΣ Η Η ΑΡΕΤΗ ΘΡΙ- 
ΑΜΒΕΥΟΥΣΑ Μεταξύ τών αναγνωσμάτων εκείνων 
ών ή λάμψις καταυγάζει τό κλέος της αρετής, συγ
καταλέγεται βεβαίως καί τό ύπότόνανω τίτλον όραμα 
τού συμπαθούς αστοΰ του Βώλου χ. ΆναΟτ Γ Κω- 
άτοποϋλοι'

Χρυσαί σελίόε;, σελίδες ηθικαΐ ύ.ποτελοδν τομίδιο» 
Φιλόκαλο» <ς 150 σ*λίοων, κεχοσμημένον ύπό 8 ει
κόνων, ών αί πέντε ϊργζ περίφημου ζωγράφον καί τέ
χνης θαυμασίας, απεικονίζουν έζόχου; οχηνάς του 
δράματος, έκ οε τών λοιπών ή μεν είναι σύμπλεγμα 
τών ερασιτεχνών τό οεύτεοον διδαξάντων τό έργο», ύ, 
έτέοα τόν συμπαθή συγγραφέα παριστα, ή δ’ άλλη του 
αποστάντος MwCdft 'Αλαττίνη είκονίζει τήν μορφήν 
έν ή ανταταχλάται χαρϊία εύγενή; χα: γλυκύ-η,- χ«- 
ρακτήρος.

Ιώο την ίεοάν τούτην σκιάν καί τόν αντάξιον υιόν 
αυτού Κάρολο Άλαττίνην ό τυγγοάψας αφιέρωσε τό 
πόνημα του.

ΜΕ ΗΓΑΠΑΣ

Μέ Λγάπσς όταν εϊμην 
πίούόιος καί ευτυχής 
κ’ έλεγες πώς μέ έμένα 
άπεφάσιύες νά ζμς.

“Ηδη όμως μέ ήρνήθης 
αύθωρεϊ κόρη Οκλιιοά 
επειδή έχ’ απωλέΟμ 
Δόξα, πλοϋτιι καί χαρά!!ι.

Λάρισ»* Μίαμίντιος Λ’ικολΛί’λη;

ΟΙ ΔΥΟ ΠΟΝΟΙ Δράμα '/'? Λ’ο.τ.τε. τ’άνομα 
μονον τού συγγραφέιο; αντί παντός άλλου νομίζομεν 
ότι αρκεί*, οιά να καταδειχθή ή άξια τού έργου τού
του, όπερ μετά περισσή; φιλοκαλία; έξέδωκε» ή συνά
δελφος «Πινακοθήκη» κατά μετάφρασιν άρίστην τού 
κ. Α. @έρου.

Πωλείται εις τά βιβλιοπωλεία αντί δραχμή;

Η ΜΟΥΣΙΚΗ 
ΧΑΡΙΛΑΟΥ

ΑΝΕΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ
ΎΤ1Ο

Σ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗ

.συνέχειαν ί-λ προζ,γούχεσ,ν «ύλλο»!

Δ). Ότι εις έκάστην άλ.λαγήν θίσεως, εν καί 
τό αυτό κλειδίον παρισταται ώ; νέου καί έπο- 
μίνω; τά τρία κλειδιά, λαμ.βάνοντα οκτώ οιαφό- 
ρουι θέσεις, παρίσταντα·. ώ: νά ήταν οκτώ διά- 
<ρο:α κλειοία.

Ε). Ότι τά κλειοία τ·.Θέμ»τ« <■; τά μερεκα

πεντάγραμμα, ι'χουσι τήν άπαιτουμένην αναλο
γίαν, και εύκόλω; εύρίσκομεν, συγκρίνοντε; έκα
στον κλειδίον τού πενταγράμμου προ τό άντα- 
ποκρίνόμενον κλε'.οίον τού όωδεκαγράμμ.ου. Δη- 
λαοή,ειπομ.εν προηγουμένως, οτι τά έξης φθογ
γόσημα άποτελοϋσιν όμ.οφωνίαν.

Διά ν’ άποοείςωμεν τούτο, δέτομεν έκαστον 
κλειδίον τών διαφόρων τούτων πενταγράμμων, 
έπί τού άνταποκρινομένου κλειδιού τού δωοεκα- 
γράμμου καί αμέσως παρατηρούμεν, οτι καί τά 
οκτώ φθογγόσημα, διέρχονται, δ’.ά τής έκτης 
γραμμής τού δωδεκαγράμμου, ήτοι διά τής γραμ
μής τού Δο- έπομε’νως δηλούσιν τον αύτόν 
φθόγγον, π. γ.

, ΥΤό αύτό συμβαίνει και 
’Ενταύθα παρατηροΰμεν 

ία διαστήματα, π. χ.

rc

εις τά έςής φθογγόσημα ;
, ότι εκαοτον φθογγόσημου είναι ύψηλότερον τού προν(γουμένου

te_i— ΙΤη-—g1-

fa la do mi so)

ΧΤΟΝ ΤΑΦΟΝ ΜΟΥ

"Οταν ι'ι πλιϊξ τού τάφου μου 
τδ δώμα μου καλύβι? 
ν.αί ή μορφή μ’ <ίπο τήν γίί 
παντοτεινά έκλειψη

Τότε έλθέ ότόν τάφον μου 
μιά δέηάι νά κάμμς 
καί μέ άνθους καί δάκρυα 
τόν τάφον μου νά ράνμς 

Λάριβαα ‘Αδαμάντίος Νικολαίδης

Τά γραφεία τής <<4>ί'<5εως» μετεφέρθηόαν έπί 
τής οδού Άθηνας-Λυκούργου άρ. ι« παρά τόν 
Οιδηρ. σταθμόν Άθιινών-Πβη>αιώς-Όμονοίας.

Τού γνωάτοτάτου καί άημοφίλοΰς ποιητού 
X. ΧρηάτοθαάΑλη ή 5η δκδοάις τοϋ ^ραόενθέν- 
τος έμμετρου δράματος ΓιΛ τϊιν Πατρίδα πω
λείται εις τά κυριώτερα βιβλιοπωλεία καί τά 
γραφεία τής εταιρείας ό 'Βλληνιόμδς άντί δραχ
μών 2,

ΜΟΡΦΠΣΙΣ Δέκα πενθήμερο» περιοδικόν τού 
Κεντρικού Μορφωτικού συλλόγου ’Αθηνών. Έξεδόθη τό 
19 ψύλλον, τιμή ετήσια δο. 4 έξαμ. 2,50.

Σ. Φ. Θερμώς συνιστώμεν ειςπάντας την εγγραφήν 
εις το περιοδικόν τούτο, καθόσον επιδιώκει μετά τού 
συλλόγου σκοπούς εθνικού; καί αγνούς.

JOURNAL DU CIEL trente Septieme annee. Cou- 
ronnee par I’Academie des sciences.—Bulletin de la 
societe d’Astronomie. —Notions populates d’Astrono- 
mie pratique.—Astronomie pour tous.

Directenr Joseph Vinol. Bureau du journal■ Cour 
de Rohan. txmlevard St. Germain 180 Paris, 6e.

Ahonnemant i Dix Francs par an.
ΕϊΕΔΟΘΗ ύτ.ά τή; «Πινακοθήκης» έν άρίστη 

φωτοτυπία ή ^ν5Ζ5ί ελαιογραφία τού αειμνήστου Ν- 
Γύζη Τά κρν^ό άχολεϊο.

Πωλείται εις τά βιβλιοπωλεία αντί δρ. 3 καί 4 
άναλόγιυζ τού χάρτου.

Επίσης ύπό τής Φιλίππου κοινωνίας έξεδόΟησαν.
Τά καταστατικόν τής εταιρείας.
Ιίροοωρινύς κανονισμός τών ίπποορομιώ'· 
καί Γενικόν τών Αγώνων πρόγραμμα.

Τά δύο ταύτα παραδείγματα μάς δεικνύουσιν 
στι πά τρία κλειοία, ώς προς τάς διαφόρους Θέ
σεις των έπί τού πενταγράμμου, σχηματίζουσι 
σύστημά τι εις to όποιον ή μετάθεσις ή άλΑαγή 
τών φθογγόσημων, όκτελεΐτα; από τρίτου si; 
τρίτον διάστημα.

Νϋν δέ παρατηρούμε·/, οποίον το ωφελος καί 
ή ευκολία, ήτις προκύπτει έκ τού τοιούτου συ
στήματος. Έφ ’ ένίς μόνου πενταγράμμου, τ^ 
βοήθεια τών κλειδιών, γ-ράφομ.εν άπαντα τά φθογ
γόσημα τιύ δωδεκαγράμου. Ίλστε δ'.’ έκάστην

φωνήν ευρίσκεται κλειδίον τι άνταποκρινόυ.ενον 
εις τό διαπασών αυτής.

Περί τούτου αμέσως θά πραγματευθώμεν.

Ση^ΐείοόι^. Ο τρόπος δι’ ου γράφονται τά 
φθογγόσημα τού κλειδοκύμβαλού παρουσιάζεται 
διά τής ένότητος τών δύο κλειδιών (fa καί sol) 
ώ; εχουσιν έν τφ δωδεκαγράμμω. Ή δε συμπλη
ρωματική γραμμή, ή ευρισκόμενη ματαςύ τών 
δύο πενταγράμμων, είναι ακριβώς ή γραμμή τού 
do τού οωδεκαγράμμου,

περισσότερον. Τούτου ενεκα ύπάρχουσι διάφοροι 
βαθμοί φωνών, ών οί εύχρηστότεροι είναι οί εξής·

ΓΓ^.—-------------------- ----------------------------------------------------—

Η:φ·--------------------------------------------------------- —
---------------- ---------- .

I

,|φ=έ· u ---------------------------------- JJ

ΑΓΓΕΛΟΝΤΑΗ
’’Εντυπώσεις τής Ζωής·· A. I. Καλογε,οοπονλου. 
«Ποιήσεις* Κ. Μ. 'Αρχιλόχου.

Τό «Μονάείον>. λίαν προσεχώς μετονομάζεται 
«Φρονμός» καί γίνεται καθημερινή έφημερί; πολι
τική, φιλολογική, καλλιτεχνική, κοινωνική χτλ. τηί 
συνδρομ.ής μενουσν,ς ώς πρότερον.

Τά κλειδιά ώς πρός τάς $ωνάς.

Α·. φωναί γενικώς διαιρούνται εις δύο τάζεις. 
Εις φωνάς άνδρών καί γυναικών, ές ών αί πρώ- 
ται χαμ.ηλαί είσίν, αί δεύτερα1, ύψηλαί. Έκ τού
των δε τών ανδρικών τινες είσ'ιν όλιγώτερον, τι- 
νές δέ περισσότερον χαμηλαί, ώς και τών γυ- 
ναικείων άλλαι όλιγώτερον ύψηλαΐ καί άλλαι

Αί φωναί τών γυναικών καί τών παιδιών εΐσι 
ύψηλότεραι κατά μίαν οκτάβαν τών ανδρικών. 

(Έπεται συνέχεια)
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ΠΝΕΎΜΑΊΊΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Αίνιγμα-
Διατρέχω τάς ήπείρους 
φέρων ήπειρον έντός μου 
καί καλλίτεροι υπάρχω 
εις πολλά μέρη τοΰ κόσμου. 
Πέπλος σκότους άποκρύπτει, 
πλήν τών άκρων μου ή λάμψις 
τούτην σοΙ άποκαλύπτει.

23. Αίνιγμα.
Παλαιόν είμί κι’ άρχαΐον 
ώς αύτός δ γέρω Νώε, 
καλές φίλος ή έχθρός μου 
Είσαι, λύτα μου αθώε ; 
Αρχαιότερου θά γείνη 
άν τδν τράχηλον μοΰ κόψεις 
κι’ έπ’ αύτοϋ έάν καθήσης 
τότε, φίλε, θά προκόψηε.

ΛΎΣΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ
ΤΟΎ βου ΤΕΥΧΟΥΣ

IB. Αίνιγμα. Μεν-ίνδρος. Μένανδρο;
Έλυσαν αυτό όχ. Διομ. Πετρόπουλος έξ ’Αθηνών 

ή ΔΐςΚιχή Μερλοποΰλου έχ Τήνου ό χ. Έπαμ. Ψα- 
ρόπουλος έχ Π-χτρών ή χ. Αΰσηλία Κόχορη έχ Ψαρ- 
ρών χαί ή Δις Τιτιανή Μανρ!χθυ εξ ’Αθηνών.

|7· Αίνιγμα. Γαλήνη—Γαλή
Έλυσαν αυτό ό χ. Διομ. Πετρόπουλος έξ Αθηνών 

δ χ. Έπαμ. Ψαρόπουλο; έχ Πατρών ή Δες Τιτιανή 
Μαυρίχου έξ ’Αθηνών καί ή Δί; Ειρήνη Νίνου εξ 
’Αθηνών.

18· Αίνιγμα. A. Κ. Ριον. Ιον-Αϋριον.
Έλυσαν αυτό ό χ. Διομ. Πιτρόπουλος εξ 'Αθηνών 

ό χ- Έπαμ. ’Γαρόπουλος έχ Πατρών ή χ. Αυρηλία 
Κόχορη έχ Ψαρρών και ή Δις Τιτ. Μαυρίχου εξ ’Α
θηνών.

ΥΠΙ? ΤΗΝ ΥΨΗΑΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ ΓΗΣ Α. Μ.
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΔΣ

.. ΗΕΚΔΘ^ΐίδΙΟΜΕΣΑΝΙΚΚΕΑί^Ε 
ΑΚΑΔΗΜΙ -Α.

( Έγχριθείσα διΑ τοΐ» άηό 2H ’Ιουλίου 1894 
Βασιλ. Διατάγματος)

ΒΡΑΒΒΥΘΕΙΕΛ ΛΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΕΙΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ

( Τποστηριζομ-ίνη υπό τώ- δήμων ’Αθηνών και Πειραιώς·.

' Έφ(1ασ·ν ήδη ί Σϊπτέμίρ'.υς. ό μήν των μεταζ-ι- 

μήσεων ζαι ύί των υπαιθρίων θιατρων ήΟυποιοί μας. 

ώς ταξίΐδιώτα'. •/•λιδίν’ς. ΐτοιμάζόνται 5ιζ τήν 

μιρινήν των άποδήμησιν. Και όέν Οχ ίΐχον ,όΐόαίως 

σζόπον ν ’ αναχωρήσουν, αν μή ζ εναφτρος ούρανσς 
ρ.ϊτεβάλλετο εί; νεφελώδη, ό δέ ζόσρ.ος αραιότατος 

παρηζολούθει τήν ίςέλιςιν των ευεργ-τ-ζών των.

* "Ποη άφίχΟη ί·ζ· I Ιατρών ή έςοχο: ήθοποίί: 

Αικατερίνη Βερώνη μετά του άρίστου θιάσου τη;. 

έγζατασταΟεϊσα έν τώ Οεάτρω Hapetf ζαι άρχί- 

σασα τάςπαραστάσεις δια της ‘Αρτεμίσιας.
* Τήν παρελΟοδσαν Ινυριαζήν εδόθη εν τώ Δη- 

μοτιζώ Οεάτρω ή προς τιμήν τών Ρουμάνων φοιτη

τών διδασκαλία τοΰ ΟΐτΜ.~οόος zvpi'irrov. Ίο Οέα- 
τρον ήτο δπέρπληρίς,οΐ διδάξαντεςτό άρχαϊον όραμα 

παταγωδώς έ-χειροζροτήΟησαν. στέφανοι προσεφίρ- 
Οησαν υπό του π-ριφανοΰς Ρουμάνου ζαΟηγητου Το- 

τσιλέσζου εις τήν Δία Δήμητραν ’Αποστόλου ζαΐ 

τον ζ. Κυπαρισην, ιίς τό τέλος δε λόγοι ίςεφωνή- 

Οησαν ύπδ τοϋ λογίου ζ. Μιστριώτου προέδρου τής 

πρός διδασκαλίαν τών αρχαίων οραμάτων Εταιρείας 

και του αρχηγού τής εκδρομής τών Ρουμάνων ζ. 

Τοτσιλέσζου, έπισφραγίσαντες τήν εορτήν.

Α ΓΓΕ Λ I A

ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ
ΓΡΚΓΟΡΙΟΥ ΞΕΝΟΠΟΎΛΟΥ

ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΗ ( Έξεδόθη ήδη)
ΣΕΙΡΑ ΛΕΥΤΕΡΑ ( Υπό τλ πιεστήρια) _

Έχάστν) σειρά τιμαται φρ. 3. Μόνον δια toic 
εγγραφομενουζ συνδρομητάζ·

Ή Α’ ΣΕΙΡΑ, ογκώδη; τόμο; εκ 12 τυπογραφικών φύλ
λων (περίπου 200 σελίδων ί κομψότατο;, με εικονογραφημένο·. 
Soviar έξώφνλλον και μέ την εικόνα τον συγγρκφεως, 

μι τα έξη; μικρά και μεγάλα Διηγήματα :
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Έκτος τών διά τού; προεγγραφέντας συνδρομητας ονομα- 
στιχϋν αντιτύπων, έξετυπώβησαν καί ολίγα ακόμη, διά τους 
έγγραφησομενου; «υνδρομη·άς εί; τήν U' Σειράν, «ντό; τη; 
προθεσμίας, οί όποιοι (ία ήθελον νάποκτήσουν και τή» πριό- 
•την. | Ή πρώτη 2-ιράδεν πωλείται χωριστά·)

Τυχούσα χρυσού βραβείου έν τή γεωργική
εκθέσει τής Λαρίσβης)
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Ν Γεωργική Η
9 1 Μεταλλευτική καί ΟΡ“ ui Η 1 Μεταλλουργική Η Μ
Αί έγγραφαί Αρχονται άπό τής 20 Αύγουστου. — 
ΤΑ μαδήματα άπό τής 45 Σεπτεμβρίου.

Προγράμματα άποστόλλονταΤ δωρεάν παντΐ τώ αϊτοϋντι. 
ΓΡΑΦΕΙΑ ■ Έπι τή; πλατεία; Κάνιγγος έν Άθήναις.

ΉΒ' ΣΕΙΡΑ, ίχδιδομένη λίαν προσεχώς, άποτελεΓτόμον 
εντελώς όμοιο·, μ.· τον πρώτον κατά τόν όγκο-' κκ’ι τήν μορ
φήν, περιλαμβάνει δΐ επίσης πλουσίαν συλλογή- νέων Διη
γημάτων .

Τιμδίπα·. διΑ τοΰ; συνδρομητές

Οί ήδη εγγραφόμενοι διά τή·< 1Γ Σειράν, άν οί- ησα·. 
συ-δρομητα': τής Α' .{δύναντχι Sv θέλουν ·, αποκτήσουν και 
ταΰτην, συναποβτέλλοντε; έτερα 3 φράγκα. Ούτως, οί ίμ^ά- 
ζον :ες έν 8λω φράγκα 6, τήν μεν Α',Σειράν τών “Διηγημάτων- 
δα λάβουν Αμέσως, τήν δέ Β Σειράν -άμα τή εκδόσε·· τη;

4/ ααραγγζΛίαι, 6exzal μέχρι τέλους ’Οκτωβρίου 
1901, συνοδεύονται άποραιτή-ως ί·,·ζδ τοΐ αντίτιμου 
στεΛΛονται είτε -ί.τ’ είθείαε '■ ΙΙράς τόν ·*. Γρηγόριον 
Ζενόπουλον, Γραφεϊον » Διαπλάσεως τών ΙΙαίδων·, 
ύδός Πατησίων 1111, είς ’Αθήνας, είτε πρό; τό 
Γραφεϊον τής “Φύσεως-.

Έν 'Αθήναις έκ τοό Τυπογραφείου τών Καταστημάτων Άνέβτη Κωνσταντινίδου ··£·
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