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Η ΠΙΣΤΙΣ ΤΟΥ ΑΣΤΡΟΝΟΜΟΥ
(Συνέχεια καί τέλος)

W>Vjr'"Λ .
ΙΑΤΙ λοιπον τόσον ολίγα 

έκ τοϋ φυσικού κόσμου βλέ 
,γ£» πομεν καί τόσα άλλα είσίν 

αόρατα είς ήμάς ;
— Διότι εϊμεθα πολύ πλη 

σίον τοϋ ήλιου
Ο οφθαλμός ήμών σχη 

ματισθείςέν τώφωτεινώ τού 
τω διαμέοω είναι σχεδόν τυ 
φλός, διότι ή οπτική ήμών 
σκληρά, βραχεία χονδροειαισθησις είναι

δήε, ή δέ έκταοις τών έν τώ όπτικώ ήμών 
νεΰρω προσιτών κραδασμών είναι βραδύτατη. 
Σχεδόν ούδέν βλέπομεν έκ τοϋ πραγματικού. 
Όπόταν δέ μεταβαίνοντες άπό τοϋ ζωηρού 
φωτός ωραίας θερινής ημέρας, είσέλθωμεν έν 
τινι ύπογείω, ούδέν δυνάμεθα νά διακρίνω 
μεν εντός αύτοϋ Ώοτ ’ έάν ό οφθαλμός είχεν 
άναπτυχθή έν τώ κύκλω γλυκυτέρας φωταυ 
γειας, μάλλον συγκερασμένης, ώς έν παοα 
οείγματι. έν τώ Ούρανώ ή τώ Ποσειδώνι, τό 
έδαφος τής έκτιμήοεως αύτοϋ ήθελεν εΐσθαι 
άσυγκρίτως μάλλον έκτεταμένον άλλ' ήδη 
ούτως έχει τό πράγμα. Εύρισκόμεθα έπί τής 
Γής καί ό οργανισμός ήμών δέν περιέχει έν 
έαυτώ δονητικήν τινα χορδήν βιολιού ή άρ
πας, άλλά μάλλον σιδηράν ράβδον. Δέν δο- 
νουμεθα καί έν τοιούτω σημείω ευρισκόμε
νοι. όνομάζομεν νύκτα τήν πραγματικήν 
κατάστασιν τοϋ σύμπαντος.
Καιόμεθα έν τή γειτνιάσει ήμών πρός τόν 
ήλιον-παρατηρήσατε δέ καλώς τό σχέδιον αύ 
το τοϋ πλανητικού συστήματος. Ένώ ό Ζευς, 
ό Κρόνος ό Ουρανός, ό Ποσειδών καί οί 
υπερποσειδώνειοι πλανήται μετά μεγαλοπρε- 

πείας άναπτύσσουσι τάς άπεράντους αύτών 
τροχιάς έν τή άπείρω έκτάσει, ό Ερμής, ή 
’Αφροδίτη, ή Γή καί ό Άρης περιστοέφον- 
ται έν αύτή τη άκτινοόολία τοϋ θαμβω
τικού άοτέρος καί μόλις διακρίνομεν αύτούς, 
καθόσον τό τής άντιλήψεως ήμών μέσον έ- 
στίν ατελές καί περιωρισμένον. Έν τούτοις 
ή έπιστήμη αναπτύσσει αύτό. άποκαλύπτουσα 
τώ λογικώ ήμών τόν άορατον κόσμον, ήτοι 
το άπειρον έν τώ όποίω ό ορατός κόσμος ού
δέν άλλο είναι ή έλαφρά καί εύθραστος φυ- 
σαλίς έκ σάπωνος.

— Νύ£ ! παράδοξον όσον καί άναμφισβή- 
τητοντή αλήθεια αίνιγμα, δέν είναι, εξοχό
τατε ;

— Ή νύξ είναι κατ' έμέ ή δάς τής έπι- 
οτήμης. Άνευ -αύτής δέν θά έγνωρίζομεν 
τίποτε περί τοϋ σύμπαντος καί ούδαμώς θά 
διεκρίνομεν τούς αστέρας. Ή ημέρα έξαφα 
νίζει τό άπειρον τών ουρανών.

Ούτως οί οφθαλμοί ήμών, σχηματισθέντες 
έν τώ ήλιακώ τούτω φωτί ούδέν βλέπουσι. 
σχεδόν ούδέν. καί έπί εκατόν παλμών τινάς 
μόνον αισθάνονται.

Ναι, ό αόρατος κόσμος είνα. ή βάσις τού 
παντός. Καί είναι ουτος κόσμος πραγματικός 
άναπετασθείς τή έπιστήμη, κόσμος, όντως 
άληθής καί ούχί κόσμος φαντασιώδης ή ύπερ
φυσικός. Ό ύπερφυσικός ούδαμόσε ϋφίσταται 
Καί κατά συνέπειαν ή τού μέλλοντος θρη
σκεία έσεται ή θρησκεία τής έπιοτήμης. τής 
’Επιστήμης τής πώποτε ψευδομένης!

Οί άμφιόάλλοντες περί τής επιστήμης 
πλανώνται καί μόνον ο.τι έμαθαν έπίστανται· 
ουδέποτε δέ ή ο,τι έγνώρισαν θά γνωρΐζωσιν. 
Ίνα διδαχθή τις δέ ο,τι δήποτε, μόνον διά 
τής έπιοτήμης θά τόκατορθώση· οι' ούδενος 
άλλου Είναι μεγάλη άπατη νά φαντάζε
ται τις οτι ύπάρχουσιν άλλαι πραγματικοί 
τών γνώσεων πηγαί.
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— ’Αληθώς, έπανέλαβεν ό δόκτωρ. μόνον 
διά τής Επιστήμης μανθάνει τις. Δέν όφεί- 
λομεν καί δέν δυνάμεθα νά βεβαιωσωμεν ή 
ο τι έπίοτάμεθα κα! ιδού διατί δέν είμαι κά 
τοχος τής θρησκευτικής έγκρατείας. Δέν 
άμφιοάλλω λοιπόν περί τής έπιστήμης άλλά 
φρονώ καί λέγω, οτι δέν άποδείκνυσιν ήμΐν 
ούτε τήν ψυχήν ούτε τήν άθανασίαν. Η 
αποστολή τής έπιστήμης δέν έίίκετο έτι εις 
τό τέρμα αύτής. Ήρχισεν ήδη Πλάνη δέ 

είναι νά κρίνη τις αύτήν έκ τών μέχρι τοΰδε 
δεδομένων αύτής. Ή άνθρωπότης είναι έτι 
νέα, παιδίον έτι.καί έχει είσέτι χιλιάδας, έκα 
τομμύριαέτώνπρο αύτής. Έσν δέ παραβάλω 
μεντόν βίον ταύτηςπρός τήν διάρκειαν μιας 
κανονικής ανθρώπινης ζωής θά ήδυνάμεθα 
ούτω νά έκτιμήσωμεν τήν παρούσαν αύτής 
ηλικίαν εις τέσσαρα ή τό πολύ πέντε έτη. θά 
φθάση δέ τήν ηλικίαν τής κρίοεως. ήτοι το 
έβδομον αύτής έτος, όπόταν μάθη νά σκέ
πτεται' άλλά δέν έφθάσαμεν είσέτι έως έκεΤ.

ά — έτι τήν βαρ§σρότητα, τήν 
καί τήν άθλιότητα Καί είς

Άγαπώμεν έτι τήν βαρβαρότητα 
καταστροφήν, 
ταΰτα δυστυχώς ευχαριστούνται έτι το πλεΐ- 
στον τής ανθρωπότητες ήτις δέν έμαθεν εΐ 
σέτι νά σκέπτεται καί νά κρίνη. Διανύομεν

ί τό λογικόν ήμών εύ- 
καταστάσει έν τή 

Δέν δυνάμεθα 
τής μελλούσης

άνθρωπότητος ήτις δέν έμαθεν εί
. _ , ν 

είσέτι τό πέμπτον έτος τής ηλικίας ήμών 
ιδού ποΰ εύρισκόμεθα.

Ή συνείδησις καί 
ρίσκονται έτι έν άγροίκω ι 
γηϊνω ταύτη άνθρωπότητι 
δέ νά σχηματίσωμεν ίδέαν 
άνθρωπότητος, όπόταν μετά εκατομμύρια 
έτών, ή συνείδησις φθάση έν όλη τή άνα- 
πτύξει αύτής. Υπάρχει τοιαύτη διαφορά 
μεταξύ τής παρούσης καί μελλούσης κατα 
στάσεως όση τό γε νϋνέχον ύπάοχει μεταξύ 
τών κατωτέρων ζώων καί τοϋ άνθρώπου.

Ούχί, ή έπιστήμη δέν έδωσεν ήμΐν έτι τό 
μυστήριον τής ζωής καί τοΰ θανάτου, άλλά 
θά μάς τό δώση. Έάν δέ δέν κατορθώση 
τοΰτο, ή αίτια θά προέρχεται έκ τοΰ οτι ή 
γηϊνη άνθρωπότης ήθελεν είσθαι καταδεδικα- 
ομένη είς αίωνίαν ανικανότητα ΙΙλήν είναι 
άπίθανον τοΰτο. καθόσον έάν αί παροΰσαι 
γνώσεις ήμών είσί πενιχρά!. ομολογήσατε 
δμως, ότι δίδουσιν ήμΐν ωραία πορίσματα, 
ότι τό άόρατον άρχεται ύποφώσκον, οτι οί 
καρποί αυτού είσίν ήδη θαυμάσιοι, καί ότι 
δικαιούμεθα κάπως νά οτηριζώμεθα έπί τοϋ 
μέλλοντος,

— Νομίζω, ότι οέν έχετε δίκαιον.
— Πρέπει, φίλε μου. νά βλέπωμεν ύψη— 

λότερον τά πράγματα. Ό ουρανός τοΰ Μω- 
ϋσέως. τοϋ 'Ιησού, τοΰ Βούδδα ή τοΰ Μω
άμεθ δέν συνάδει πλέον πρός τάς σημερινός 
πεποιθήσεις τών άνθρώπων. Τότε οέν ήτο 

δυνατόν νά μαντεύσωσιν οΐ άνθρωποι τήν 
πραγματικήν κατάστασίν τού ούρανοϋ. την 
σύστασιν τοΰ άπειρου τοΰ σύμπαντος, ίδια 
πρό τών άνακαλύψεων τής άστρονομίας.

Αλλά τούτο ούδέν σημαίνει κατά τοΰ 
ήμετέρου μέλλοντος.

Ή άστρονομία είναι ή μόνη δάς, ήτις δύ
ναται νά φωτίση τάς περί τοϋ ούρανοϋ ήμε- 
τέρας γνώσεις Ωστε τοΐς άοτοονόμοις 
έναπόκειται νά θέσωσι τάς βάσεις τών νέων 
ιδεών.

— Θαυμάζω τάς πεποιθήσεις σας, ύπέλα- 
όεν ό δόκτωρ άλλά οέν θά πειοθώ έντελώς 
περί τής άληθείας ούτών ή άν έλθητε καί 
μοί τάς έπαναλάόητε μετά τον θάνατόν σας. 
όπερ δμως απεύχομαι, καθόσον έχω έπί τής 
ράχεως μου είκοοιν έτη πλείω ύμών.

— Θά έλθω έγώ νά σας διαβεβαιώσω.ύπέ

εΐς τήν ομιλίαν διότι ό κ. Δαργιλάν 

εν περί τούτου, άπήντησεν
Έξακολουθήσωμεν τήν 

Ή ύπαρξις τών άλλων κόσμων, 
τότε άνθρώποις. ανοίγει ήδη

ιιοί τάς έπαναλάόητε μετά τον θάνατόν 
ί· ·· —· :·... -— 

ράχεως μου είκοοιν έτη πλείω ύμών. 

λαβεν ή σύζυγος τοϋ αστρονόμου, έπεμβαί 
νουσα εις τήν ομιλίαν διότι ό κ. Λ~■■·'’~· 
οέν θ’ άποθάνη πρώτος.

— Μή όμιλώμι 
ό σοφός αστρονόμος 
ομιλίαν μας. 
αγνώστων τοΐς 
ταϊς ψυχαϊς ήμών τούς ορίζοντας τού αο
ράτου. Κατοικοϋμεν ήδη άστέρα τινά τοϋ 
ούρανοϋ καί έξακολουθήσωμεν. "Εκαστος δ' 
έξ ήμών έχει τήν Μοίραν του καί κλώθει τό 
μέλλον του Ό παρών βίος ήμών είναι ή 
σπορά τού μέλλοντος βίου μας. Εσώμεθα δέ 
ο.τι ήθελήοαμεν καί ήξιώθημεν νά γίνωμεν. 
Έκάστη συνείδησις αισθάνεται καλώς,οτι δέν 
δύναται νά γίνή άλλως.

Σείς δέν θέλετε νά λάβητε ύπ ’ όψιν τάς 
εμπνεύσεις τής άνθρωπότητος πόσης έποχής 
καί πάσης φυλής καί ούδεμίαν έξήγησιν δί
δετε περί τής διατάξεως καί αρμονίας ταύτης 
τών πραγμάτων. Ούτε λογικήν, ούτε σκοπόν 
παραδέχεσθε έντή πλάσει! Διατείνεσθε οέ.οτι 
όπόταν κοιμώμεθα τόν αιώνιον λεγόμενον 
ύπνον, δέν έγειρόμεθα πλέον καί οτι «ίσως» 
τό μέλλον είναι έν μέγα >.ούδέν». Έν 
τοιαύτη περιπτώσει ή ύπαρξις ήμών ήθελεν 
είσθαι άσκοπος.

— Ό σκοπός τής ζωής είναι νά χαίρω- 
μεθα ταύτης καί νά τεκνοποιώμεν. ΓΙιστεύ- 
σατέ με, προσέθηκεν ό δόκτωρ έέ.ε*άσατε  κα 
λώς τήν άνθρωπότητα καί μάλιστα τά ζώα ή 
καί τά άνθη, έάν άγαπάτε καλείτερον τήν 
ποίησιν καί παρατηρήσατε καλώς αναζητή
σατε καλώς, ιδού ό σκοπός τοϋ βίου, ιδού ή 
πορεία τής φύσεως.

— Καί έπειτα;
— Καί έπειτα τά παιδία μεγαλύνονται καί 

αύτά καί έεακσλουθοϋσι τό σαρκικόν αύτών 
έργον.

— Είναι δλα όσα έχετε νά είπητε;
— Σείς άνακαλύπτετε τί περισσότερον ; 

Βεβαιώσατε με, οτι αί αλλεπάλληλοι γενεαί 
έπιφέρουσι πρόοδόν τινα είς τήν άνθρωπό
τητα.

'— Τό μέλλον τής φυλής δέν δύναται νά 
ή σκοπός, άφοϋ ή άνθρωπότης θά τελείωση 
μετά τής Γής καί πρό αύτής μάλιστα.

— Τότε λοιπόν δέν ύπάρχει σκοπός.
— Καί παραδέχεσθε οτι τό αύτό συμβαί

νει φυσικώς. δι ’ όλους τούς κόσμους τοϋ 
άπειρου ; . ..

— Βεβαίως. Ό νόμος είναι ό αύτός δι' 
όλους. Έάν δ’ ύπήρχον έφ ’ οίουδήποτε κό
σμου, όντα πεπροικισμένα διά τοΰ προσόντος 
τής άθανασίας. θά ήδυνάμεθα καί ήμεις νά 
ίσχυρισθώμεν οτι κατέχομεν τήν ιδιότητα 
ταύτην.

— "Ωστε καθ ’ ύμάς, τό σύμπαν ολόκληρον 
εΐς ούδέν χρησιμεύει ;

— Χρησιμεύει είς δ,τι είναι Δηλαδή ό 
ήλιος ανθίζει τά φυτά, ωριμάζει τούς καρ 
πούς, φωτίζει τήν γηΐνην ζωήν Οί άλλοι 
άστέρες φωτίζουσιν έπίσης ή έφώτισαν ή θά 
φωτίσωσιν άλλας ύπάρξεις. Ζή τις διά νά 
ζήση ιδού τό πάν. Ίοετε τήν ίδικήν μας 
άνθρωπότητα. Είς τί ένασχολεϊτσι ; νά δια- 
φιλονική τήν θέσιν της τώ ήλίω Έκαστος 
δέ έπιμελεϊται τά συμφέροντα του καί δέν 
σκέπτεται άλλο ή τά χρήματα, άτινα καί 
άντιπροσωπεύει. Καί είς τί ήθελε χρησιμεύ 
σει εΐς τόν άνθρωπον ή αιώνιος ζωή έστω 
και έφ’ οίουδήποτε άλλου κόσμου ; εΐς τό νά 
παλαίη διά τήν ζωήν,νά γεννά ύποθέσεις νά 
κείρη τόν γείτωνά του, άκριβώς δπως έδώ.

‘Α δέν άξίζει, μά τήν άλήθειαν τόν κό
πον. Καί δύναμαι είσέτι νά εϊπω. οτι ό δη
μιουργός κακώς θά έπραττε νά παραχωρήση 
τήν άθανασίαν είς τοιαύτα όντα τοϋ γένους 
ήμών, έκτός άν διασκεδάζη μέ τήν άνοη- 
σίαν μας.

— Τότε βεβαίως ούδείς θεός σας άναγ- 
καιοΤ, άφοΰ δέν άναγνωρίζετε ούδέν σχέδιον. 
ούδένα σκοπόν έν τή φύσει.

— Αύτη είναι ή έμή ιδέα καί τήν γνωρί 
ζετε. Άλλ' είπέτε μοι σείς, Κύριε, άστρο- 
νόμε, ποϋ είναι αύτη ή πρόνοια, όπόταν βλέ 
πετε τόν κεοανόν νά φονεύη τούς πιστούς 
πρό τών βωμών, όπόταν οΐ ναοί κατασυνθλί- 
βωοι τούς μετανοοϋντας. όπόταν έν μια 
πρωία ό παγετός καταστρέψη όλην τήν έρ
γασίαν τοϋ γεωργοϋ, όπόταν οί κατακλυομι 
αΐαι βροχαί έξαψανίζωσι τήν συγκομιδήν, 
όπόταν ό κύκλων ένοπείρη τήτ 
καί τόν θάνατον, όπόταν ή σ 
πνίγη τό σκάφος, τό μειδιών κα! χαριτωμέ- 

,αφανίζωσι τήν συγκομιδήν, 
ν καταστροφήν 

ή θάλασσα κατα- 

νον τέκνον άψαιρεΐται άπό τής αγκάλης τής

μητρός, όπόταν έξανθρακοΐ έν τρομεραΤς βα- 
σάνοις ολόκληρον όμηγυριν, συνερχομένην 
έκεΐ πρόςφιλανθρωπικόν σκοπόν; Θά παρα 
δεχθήτε ένταϋθα θεόν Μελώχ άπαιτοΰντα 
θύματα άθώα; Εντροπή ! ή πρόνοια δέν 
είναι προφανής διότι έγώ δέν βλέπω ή τυ
φλά καί χυδαία πράγματα Οί καλοί πλήτ
τονται καί καταδιώκονται οί έπιτήδειοι Θρι- 
αμβεύουσι. Βλέπετε σείς τίποτε άλλο;

Τότε άγαπάτε τό μυστηριώδες.
Δέν άρνοϋμαι τό μυστηριώδες προσέ- 

θηκε μετά ταΰτα ό φιλόσοφος εγειρόμε
νος διότι πανταχοϋ ένυπάρχει τούτο Ο 
βίος ήμών είναι άψυής προετοιμασία προς 
άγνωστον προορισμόν δστις άρχεται έν τώ 
τάφω. Ίνα κρίνη δέ τις αύτόν έδει νά προ- 
γνωρίζη τό ούνολον τοϋ σύμπαντος καί τών 
ανθρωποτήτων Αί δίκην μυρμήκων ίδέαι 
ήμών είσίν άνεπσρκεΐς.

Έν τώ κόλπω σκοτεινού χάους κατωκη - 
μένου ύπό άβεοαίων σκιών, ή φυλή ήμών 
ζητεί νά λύση τό αίνιγμα τοΰ προορισμού 
της καί είσέτι δέν τό κατώρθωσε· ούχ’ ήτ
τον μία λάμψις άρχεται άναφαινομένη άγ- 
γέλουσα τήν αύγήν καί διασκορπίζουσα τάς 
σκιάς. Τό φώς αύτό αύξάνει καί ετοιμάζει 
τήν άνατολήν λαμπροτάτου ήλίου. Έν ταύτη 
χαιρετίζω τό φώς τής Αστρονομίας, έκτος 
τής οποίας ή άνθρωπότης έζησεν έν τυφλό- 
τητι μέχρι τοΰδε καί ήτις κέκληται νά άπο- 
καλύψη τά άπόκρυψα τής δημιουργίας, αύτήν 
τήν άλήθειαν τοϋ σύμπαντος καί ν' άνα- 
πτύξη ταϊς ψυχαϊς ή ·ών τούς εύρεΐς ούρα- 
νίους ορίζοντας έντή πραγματοποιήσει άπα 
οών τών έλπίδων ήμών

Ενώ δέ οΐ άνθρωποι κινούνται έν τώ μέσω 
τών παιδαριωδών αύτών φιλοδοξιών τών έπι- 
πολαίων αύτών πολιτικών έρίδων, ώς καί τών 
έψημέρων αύτών συμφερόντων ή Έπιστήμη, 
ήσυχος καί ήρεμος, έξακολουθεΐ έπιδιώκουσα 
τό έργον της, άπό κατσκτήσεως είς κατά- 
κτησιν όαίνουσα κα'ι προς τήν άνακάλυψιν 
τής 'Αλήθειας άσφαλώς καί άκραδάντως χω
ρούσα

« ΠΡΙΝΤΕΖΗ!

'Ελάχιστα χρειάζεται ό άνθρωπος διά τροφήν, 
κατοικίαν καί ένδυμασίαν. Πάντα τά λοιπά επιθυ
μεί ϊνα συμμορφωθή πρός τάς όρέόεις τών άλλων 
ή ϊνα τούς καταπλήέη. Λ

Ή άληθής άέία όιιοιλεΐ πρός τόν μαργαρίτην, 
τόν εύρισκόμενον έντός οστράκου’ ήουχάζει έν 
άφανεία μέχρις ού έκ περιοτάσεως έόέλθη είς τό 
φώς.

Ό ούτιδανός, δστις άνυψούται είς μεγάλην περι- 
ωπήν καταλαμόάνων υψηλήν θέσιν, ούδέν άλλο 
κατορθοΐ ή νά καταστήση μάλλον καταφανή είς 
τόν κόσμον τήν ούτιδανότητά του.
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Ό κ. Heron <le Villelosse διεκοίνιοσεν 
είς τήν Ακαδημίαν τών ϋπιγυαφών καϊ 
τών ωραίων τεχνών πρό δύο έτών. ότι 
ci/εν άνεύρει είς τό μουσεϊον τοΰ Λού
βρου μαρμαρίνην βάΰιν μεθ’ Ελληνικής 
έπιγριίφής φερούσιις τό όνομα τοΰ Θεο- 
δωρίτον, υιού τον Μυυιστράτου άνακα- 
λνφθεΐοαν έν Μήλω καθ' δν χρόνον και 
ή περιοινυμος Αφροδίτη.

Ό κ. Vautier, ύποήλοίαρχος, δστις 
ητο παοών κατά τήν άνακάλυύιν. έσκια- ι. V
γράφησε τήν έπϊ μακρόν χρόνον καϊ έ- 
νεκεν εσφαλμένης δίαγνώσεως άποπλα- 
νηθεϊσαν ταύτην βάσιν. ήτις έάν κοίνω- 
έκ Κοιλότητας τινός είς ήν έψαρμόζεται 
θά έχριισίμευεν δπως ΰποβαστάζη Έρ 
μην, συγχρόνως τή Αφροδίτη άνακαλυ 
φθέντα.

Ή άνακάλυφις απτή επιτρέπει ν’ ά- 
πωθιϊσοιμεν τήν ιδέαν δι ιϊς κατά τινας. 
χρονολογείται ή Αφροδίτη άπό τοΰ ιοο 
π.Χ. έτους' κατά τόν Reinacli αΰτη χρο 
νολογεϊται άπό τού 3^ο π X καθώς καϊ ό 
1 Ιοσειδύίν·

Ή 'Ιστορία της αθανάτου ήμών Α
φροδίτης, είνε λίαν περιπεπλεγμένη.

Πώς ώνομάζετυ πράγματι; τϊ παριστΰ; 
αποτελεί τμήμα συμπλέγματος μετ άλ
λου προσώπου; είχε βραχίονας κατά τόν 
χρόνον τής άνακαλύφεως ; έκράτει μιϊ 
λον; τόσα ζητήματα, τόσαι διηγήσεις 
καϊ μαρτυρίαι αντιφατικοί!

ΓΙάσ<ι ή άλήθεια, θά έγίγνετο γνωστή, 
έάν αδύνατό τις νά ουμβουλευθή δύο 
έπίσιιμα έγγραφα, άμφότερα όμως εύρι 
σκόρενα ύπό μεσεγγύησιν. ατε άποτε- 
λοΰντα μέρος φακέλλου μυστικωτάτων 
έγγράφων. Ιό μέν εν έξ αυτών εύρίο'κε 
ται έντός τών οικογενειακών έγγράφωντοΰ 
βασιλέως Λουδοβίκου τοΰ Β’. τής Βαυα
ρίας. τό δ' έτερον, έντός τών δίπλωμα 
τικών εγγράφων άτινα διακοινοννται μό
νον μετει ,παρέλευσιν 3ο έτών.

Γό τελευταίον τούτο εινε ύπόμνημα τοΰ 
κ Ί issot περιττών κατά 18;-γενομένων 
άνακαλύφεων’ έν αύτή τή Μηλω εύρέθη 
κολοσσαΐος Ιίοσειδίόν μεγάλην πρός τήν 
Άφοοδίτην τής Μήλου έχων αναλογίαν 
καί νυν έν τώ Μουοείω Αθηνών εύρι- 
σκόμενος, τό τοίοντον δέ μεγάλως έκ- 
πλήττει τόν κ. Tissol.

Ώς -πρός ή μάς τά δύο ταΰτα πρόσωπα 
άπετέλουν σύμπλεγμα ή τουλάχιστον 

συμμετρικώς άντεπει·οίνοντο έν τώ ναώ.
’Αλλά τϊ γίνεται ό μετά, τοϋ Άοεως 

γάμος τής Αφροδίτης,όν έπι μακρόν ύ.πε 
στήριξεν ό Ravaisson ;

Ό κ Vautier δόκιμος τοϋ γαλλικού 
ναυτικού πρώην συνταγματάρχης έν τώ 
Έλληνικώ ναυτικώ- εινε ό πρώτος εΐ 
δοποιιισας τόν κ Brest τόν έν Μήλφ 
προξενικόν ποάκτωρα τής Γαλλίας περί 
της ύπό τοϋ χωρικού Βοττώνη γεναμένης 
άνακαλύψεως οϋκ ςπαρεκίιιισε τόν χω
ρικόν νάέξακολουθήσμ τάςέρεύνας.Κατά, 
τόν κ. Vautier τό άγαλμα είχε βραχίονα 
καϊ ό βραχίων ούτος έκράτει μήλην. Το 
ίχνογράφιισεν δέ ολόκληρον.

Έκ τής εϊς τήν ακαδημίαν άνακοινα» 
σεως τοΰ κ Reinach έπεται. δτι ό κ. Van- 
tier ύ.πήρξεν αληθής μάρτυς· καϊ ότι ήτον 
άξιος πίστεως. Καϊ ό Dumont ιΓ Urville 
έπίσης είχεν ίδει τόν βραχίονα. Έν τή 
οίκογενεία τοϋ μεγάλου φιλέλληιος κ. 
Ερρίκου Ρωσφώρ, (συγγενεϊ τώ μαρκη 
σίω de Riviere, όστις έδώρησε τό άγαλμα 
εις τόν Λουδοβίκον τόν ΙΗ’ , είσϊν ύπέρ 
τής Αφροδίτης μετά, βραχιόνων.

'Αλλά γέγραπται ή ατυχής αΰτη ού- 
δέποτε νά. μείνη ήσυχος. “Οσοι δηιλθον 
πρό τών περιέργων ύαλωμάταιν τής α
στυνομίας τών Πάρισίων κατά τήν έκθε 
σιν τοϋ ι<)οο. έβλεπαν έκεϊ τεμάχιον 
χάρτου, ούτω συντεταγηένον :

Ύ«ηρε<ίία τίίς ’Λιίτυνομίας.

Ίππεύς έν στολή. Oct μεταβη τήν 
» Ιανουαρ. ι'ί/ΐ. περί τήν 2'/-j τής νυ 
»κτός μετιι φορτηγού άμαξίου είς τήν 
>■ Αστυνομίαν, είς τήν αύλήν τοϋ Άγ. 
«Παρεκκλησίου (,Sle Chapelle όπως πα- 
»ραλάβη τδ έμπιστευθησόμενον αύτώ 
» φορτίον καϊ τό μεταφέριι είς.........

*0 ίλαρχος 
ύπογραώή δυσανάγνωστος)

Ή αινιγματική αΰτη διαταγή άφεώρα 
τήν Άφροδίτην, ήτις έμελλε νά μετα- 
φερθή είςτήν νομαρχιακήν Αστυνομίαν, 
όπως φέρονται έκει αί κοίναϊ καϊ απειθείς 
εταίραι!

1 Ιαρατιιρητέον. οτι ή διαταγή χρονολο
γείται άπό της 7Γ|ί 1«ν· Πρό τριών ημε
ρών τυχαία πυρκαϊά είχεν έκραγή είς 
τά γραφεία τής νομαρχικής άστυνομίας· 
τήν επαύριον ό άρχιτέκνων κ. Diet έπε- 
φορτίζετο νά ενριι είς τό βάθος τών ύπό 
τό οικοδόμημα ύπογείων. χώρον, όπως 

κρύφωσιν έκει όπισθεν κεραμοκιίσματος 
στερρεώς τετοιχωμένου. τέι έ.πισημώτατα 
τώντε ιστορικών καϊ διοικητικών αντικει
μένων καϊ έγγράφων. όπως προφυλα- 
χθώσι ταΰτα κατά πάσης ένδεχομένης 
καταστροφής ίίτις χατά τούς χρόνους 
έκείνους ήτο πάντοτε έπικειμένη-

Μετά τών φηθέντων αντικειμένων,πρού 
κειτο νά κρύφωάι, καϊ τήν ύπό τής διευ 
θύνσεως τών Ωραίων Τεχνών έμπεπι 
στευμένην τώ κ Cresson, νομάρχη τής 
Άτυνομίας. Άφοοδίτην τής Μήλου.

Ή οίκοόόμιισις τών κρυπτών ήρξατο 
κατά Δ)6ριον καϊ έπερατόίθιι κατα Ιαν.

Ή μέλλουσα νά περιβάλη τήν Άφρο
δίτην τής Μήλου σορός κατεσκευάσθη 
ύπό τήν κρύπτην, έν η θά έτοποθει- 
τοΰντο τά έγγραφα τού αρχειοφυλα
κείου

Νύκτωρ μετεφέρθη έκεϊ ή θυγάτηρ τοΰ 
Φειδίου διά φορτηγού άμάξης. συνωδά 
τή άνωτέρω διαταγή. Ταύτα δέ πάντα, 
έγένοντο διά τής μεγίστης μυστικότατος.

Η Αφροδίτη κατακεκλιμμένιι έν κα 
λώς καϊ στερεώς έμπεφρανμενω φερέτρω, 
κατετέθιι έν τή κρύπτη, ήτις ακολούθως 
έπληρώθη διά χωμάτων, έφράχθη έτοι 
χώθη καϊ τέλος έκαλύφθιι ύπό άμμου 
.πρός έξαφάνησιν παντός ίχνους μεθ ’ 
ό έπέθεσαν τά έγγραφα τών αρχείων τής 
πρωτευούσιις. όπως προφυλάξοισι ταΰτα 
τοϋ πυρός. . τοϋ πρωσικού’ άλλ ή έπα 
νάστασις έκηρύ,θη καϊ ά Νομαρχιακή 
αστυνομία γίγνεται λεία τοϋ πετρελαίου 

.ώς ■ αι τά έγγραφα τού Αρχειοφυλακείου.
Η Αφροδίτηεύρίσκεται είςτό κέντρον 

τής πυρκαϊάς άλλά μένει άκεραία'- ... 
μηδέ σταγόνας ΰδατος άφιχθείσης μέχρι 
έκείνης, μηδέ φλογός καν μιας θιξάσης 
τήν μαρμάρίνον αύτής λευκότητα έμει- 
νεν άθικτος έν τη μυστηριώδη αύτής κού 
πτη Αλα δίατρέξασα μείζονα κίνδυνον 
έν είκοσιν έβδομάσιν. ή κατά, τό διά 
στημα τής έπϊ είκοσιν αιώνας, έν τή 
νησω Μ άλω διαμονήν της.

Τέλος Νικηφόρος έξήρχείο τής νέας 
ταύτης δοκιμασίας, καϊ άπαξ έτι δικαίως 
έπωνομάσθιι ; Νικ ιϊεσσα Άφροδίτη'

II. X . Λίβάρν,ς 
ίιτρός

— θέλεις να τόσΐ? πλούτιός ;

~ί.υ*ΧττΕ τχ ΖρΑμιτά σου. ·Λ7| πληςώνης οΰοένχ 
xxi χδίχει τοΰ- ζχντας.

— θελεις να φαίνεσαι σοφός;
Γρώγε, -πίνε, χος-ιοΰ άϊι·ζχ:ΐτ<η; χνϊ u.r( ώμίλει 

ποτέ.

ίΙ -ΞΕΝΑΙ ΓΛ8ΕΙΛΙ ΕΝ ΕΛΙίΑ
Ό ιι/ς καί αυνεογάιης

ι'ίμοιν κ. Κ. Δ" ΚαλοΛίκης <'.σέ/?αΖε προς ?<» Α '. 
ΕκηιιιΛευιικυν Σι·>·έΰριυ>· υπόμνηιια ΰαον άψορα 

τό οπονδαιότατον διά τηι· ’Ελλάδα ζήιηιια τήζ 
διδασκαλίας τών ζίνα»' γλίιισσΰιι· είς τους Έλλη 
ΐ'όπαιδας ί:ξ ον άττοσςτώμεν τά εξής .

τούς αιτοτελοϋντας τό Α . έκτα δευτικόν συνέ- 
οαον εινε περιττόν νά εΐκωμεν ήμεΐς ποιαν σημασίαν 
εχει οιά τοΰ; Έλληνόπαιδας χαί τήν άνάπιυξίν τών 
'Ελλην tx«7>? γενεών, ή σπουδή τών ςένων γλωτοών 
εν Έλλάοι. Θίγομεν απλώς τό ζήτημα. ’Αλλ' ώ; 
έχ τή; πεί:α; ήμών άς μά; έπιτραπή νά εΐπωμεν 
δτι πρέπει νά τεΟή ένώπιεν τοΰ Συνεδρίου χαΟ' όλη 
αύτοϋ τήν σπουόαιοτητχ.

Ή Ελλά; μ.ή επικοινωνούσα ουστυχώ; πρός τήν 
Εΐφώπν,ν οι' όλων τών μέσων, οιά τών οποίων άλλα 
νεαοά Κ άτη ηΰν'Οησχν, δέον νά οογανώση σοβχςώς 
χαί συστηματικώ; τήν σπουδήν ξένων γ’/ωσσώ, εϊ; τά 
σχολεία.

Ή κάτω χαί ή μέση τάξις τών οπουοαζόντων 
ΕλζηνΟπαίδ'ον, εστερήΟη δυβτυχώ; τό μέγΧ τοϋτο 

άγχίϊόν κ-χί ή γλ,.,σσομάΟεια κατέστη σχεδόν αποκλει
στικόν προνόμιον, τών εύπορων Έλληνοπαίδων, Οιά 
τον λόγον ότι ούτοι έκμανΟάνουσι την ξένην γλώσ
σαν ώς μητρικήν καί ούχι διά τοϋ σχολείου. Δέν δι
δάσκεται λοιπόν ή ξένη γλώσσα διά τοϋ οχολείου έν 
Έλλχδι. Ει; χώραν όπω; ή 'Ελλάς, όπου τό [it- 
ολίον δυστυχώς είναι σπάνιο., διότι δέν ύπάρχουν κα- 
ταναλω-αί βιβλίων,όπου ή μετά^ρασι; καί ή εκτύπωσα 
ε'ι; Ελληνικήν γλώσσαν ένό; ξένου συγγράματο; επι
στημονικού. φιλολογικού, τρακτικού, επνγγ λματικού 
είνε επιχείρηση δϋσκατόρΟωτο;, όπου σπανιώτατα ί- 
πομένω; μεταφέρεται ενταύθα ή νέα ιδέα, ή έξέ- 
λιξις, ή πρόοδος, τό πνεύμα τού εξω κοσμου διά τών 
βιυλίων, ει; χώραν στεοσυμενην τών μέσων τούτων, 
δεν εινε μέγα εκπαιδευτικόν, ελληνικόν δύναμαι νά 
εΐπω ζήτημα ή σπουδή τή; ξένη; γλώσσης άπό ρίζη; 
από τού σχολείου ; Όταν δέ ή ξένη γλώσσα είνε σή
μερον τό πρώτον δπλον δια τήν επιστήμην, δια τό 
έμπόριον, διά την βιομηχανίαν, διά τοΰ; στρατού;, 
διά τό πλεΓστον μέρο; τής δημοσία; ύπηρεσιας, διά 
τον αγώνα τή; ζωή; έν γίνε: ποιαν φροντίδα έ'λαβεν 
ή έλληνικη πολιτεία, όπω; όπλίση οι' αυτού τόν 
σπουδαζοντα έλληνόπαιδα ;

Ή έν τοί; ελληνικοί; σχολείοι: διδασκόμενη ξένη 
γλώσσα είνε γαλλική μόνον, ένώ ήτο δυνατόν νά δι- 
δάσκηται καί άλλη ξένη γλώσσα, ή αγγλική ή ή 
γερμανική, καί αΰτη πλημμελέστατα δ-.δασχωμένη. 
Καί τοϋτο συμβαίνει λόγφ τών κακώ; διδασκόν
των αυτήν, ποιουμένων κακήν εκλογήν τού κειμέ
νου, άκριβώ; όπω; εκαμνον κατά τήν προγενεστέραν 
εποχήν κατα τήν γνώμην τού σοφού ζαόηγητού κ. 
Λάμπρου, οί έλληνισταί μας, τούς οποίου; καυ- 
τηριάζων εν τινι διαλέξει του έν τώ Παρνασσώ, 
είπεν ότι άπετύγ/Χνον ο’ιχτρώ; έν τή διδασκα
λία αύτών διότι ή εκλογή τοΰ κειμένου πρό: 
αναγνωσιν ήρμοζε μάλλον ε’ι; φοιτητά; 11 α-επιστημίου 
ή είς μικρού: και άπλάστου; ήδη μαόητάς.'Άλλο κα
κόν είνε καί η χρήσι: τών ΰπχρχουσών μεθόδων, ατε
λέστατων καί ακαταλλήλων πρός έκμάβησιν τή; γλώσ- 
ση; μεθόδων ων τήν ατέλεαν παρακατιάντε; Οά απο- 
δείξωμεν Δέν είνε τάχα άξιοπερίεςγον καί δεν πρέπει 
νά ΟεωρηΟή φαινομένου πώ; μαθητή; διδασκόμενος έπι
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έπταετίαν όλην μιαν γλώσσαν καί μετά παρέλευσιν 
τόσου μσκοοΰ χρόνου διδασκαλία; αγνοεί καί τά πρώτα 
αυτής στοιχεία;

Έάν άκολούθήση τις έπί τινα χρόνον τήν διδασκα
λίαν τής γαλλι,ή; είς τοϋ: έλληνόπαιοα; καί τα 
μέσα δι’ ών ούτσι διδάσκονται θά κατορθώση ν’ ανα
καλύψει ποϋ τό πλημμελές τοΰτο έγκειται.

"Ημείς πράξαντει τοΰτο διεγνώσαμεν, ότι έν τών 
ουσιωδών αιτίων είνε καί ή χρήσις τών ύπαρχουσών 
μεθόδων πρό; έκμάθησιν τής γλώσσης. Αί μέθοδοι αύ
ται καί ατελείς είνε, και έστερημέναι άλως συστή
ματος καί μή βασιζόμενα! ποσώς έπί ψυχολογικών 
νόμων, οϊτινες είνε τά μόνα μέσα, δι" ών τις εισέρ
χεται καί ακόπως καί ευμεΟόδως καί ευχαρίστως είς 
τον μηχανισμόν τή: γλώσσης.

Ί’οιαΰται μέθοδοι είνε τοϋ Όλενοόρφου, Ahn. τοΰ 
τοΰ Xanvier, de Bouge, τοϋ Somlerson, καί άλλων 
αϊτινες δυστυχώς δέν έπαυσαν νά θεωρώνται ώς μέσα 
ά>·επαρκή καί ακατάλληλα πρός έκμάθησιν ξένης 
γλώσσης καί τάς όποιας ημείς έντελώς άποκρούομεν.

Καθ' ήμάς είνε όλω; αδικαιολόγητος καί κωπιώοης 
καί ανωφελής, άφ’ ενός μέν ή παράταςις πρό ενός 
έκαστου μαθήματος έν τοϊς μέθοδοι; ταύταις, σειράς 
όλης λέξεων, μηδεμίαν έχουσών σγέσιν μεταξύ των 
μηδέ σύνδεσμον, άφ’ ετέρου δέ ή εφαρμογή αύτών 
πρός έξάσκησιν έπί πέντε καί δέκα γραμμών θέματος I 
Διότι είνε φυσικώ; αδύνατο νά συγκρατηθώσιν έν τή 
μνήμη, συμφώνω; πρός τάς ένεργείας αύτής αί φύρ
δην μίγδην τεταγμέναι έκεϊναι τριάκοντα ή καί τεσ
σαράκοντα λέξεις. Άποκρούομεν πρός τούτοις καί τά 
έλληνικά θέματα τα διδόμενα πρός έξάσκησιν τής 
γλώσσης. Σκοπό; είνε μάθ’ρ τις τήν γλώσσαν, ώς 
γάλλος καί ούχΐ ώς έλλην. Δια να τήν μάθη δέ ώς Γάλ
λος πρέπει ν’ αποφεύγη νά έξασκήται πρός έκμάθη- 
σιν αυτή; ποιούμενος μεταφρασιν έκ τής γλώσσης του 
εις την ςένην,ινα μή συνειθισηώς δια τών νυν μεθόδων 
συμβαίνει έν τή όαιλία του νά συλλαμβάνη τάς εικόνας 
τών πραγμάτων καί τάς ιδέας πρώτον ελληνιστί καί 
κατόπιν να μεταφράζη αύτας είς τήν ξένην. Πρός 
έξάσκησιν μάλλον αποτελεσματικήν καί που; οικονο
μίαν ακόμη και χρόνου,δέον κατ' άρχάς νά μεταφρά- 
ζωμεν τό ξένον κείμενον μέχρις άποκτήσεω; αρκετού 
ποσού λέξεων.

Εΰθϋς ώς ό μαθητή: άποκτήση πλοΰτόν τινα λέξεων 
δέον ν’ άρχίση νά συλλαμβάνη τάς εικόνας τών πραγ
μάτων καί ιδέας άπ’ ευθείας έκ τή; άναγνώσεως τοϋ 
κειμένου εί; τήν ξένην γλώσσαν και ούχί διά τή; με- 
σολαβησεω; μεταφράσει·»; εί; την μητρικήν του γλώσ
σαν. Οτε έπέρχεται καί σύγχισις καί επιβράδυνσι; 
εί; το εκφράζεοθαι.

Ή άπόκτησι; μικρού κύκλου γνώσεων άφ’ ενός,καί ή 
συνεχή; ανάγνωσις ξέ,ου κειμένου ά-’ ετέρου είνε τά 
μόνα μέσα προ; εντελή εξοικείωσιν είς τινα γλώσσαν, 
οπω; λατινικόν τι αξίωμα λέγε·.. Quantums eiinus 
ladmns menmria lenemils. όσον γνωρίζομε·/ τόσον 
κατέχομεν εί; τήν μνήμην. Καί δπω; ό έξοχο; γλωσ
σομαθή; "Αγγλο; Sil William Jones λέγει δτι To le
arn a language we must read an inlmite number 
of works wiillen in ill τουτέστι.διά νά μάθη τι; γλώσ
σαν τινα πρέπει ν'άναγνώση πάμπολα έργα γεγραμ- 
μένα εις αυτήν.

Αληθώς ταϋτα ώς θεωρία·., ούδεμίαν ίσως εχουσιν 
αξίαν. Άλλά δέν είνε θεωρία·.. Είνε αλήθεια απορ- 
ρέουσα έκ τή; πείρα; ήμών. Ή εφαρμογή θ' από
δειξη, πόσον είνε αλήθεια. 'Ημείς διδάξαντες έπι μα
κράν ξένα; γλώσσα;, έπείσθημεν, ότι διά τοιούτων με
θόδων τα σχολεία μεταιοπο -οΰσι διδάσκοντα ώ; διδά- 
σκουσιν αύτά:.

Ευτυχώ; δε ούναται τό Συνέδοιον νά λάβη ιδέαν 

τοϋ ίδιου ήμών συστήματος πρός έκμάθησιν ξένων 
γλωσσών, τό οποίον έμορφώσαμεν έκ τής Πείρας 
ήμών.Ίνα δέ τό σύστημά μας καρπιφορήση, τό έξε-υ" 
πώσαμεν ώς περιοδικόν ύπό τόν τίτλον <· ΈφημερΙς 
τών ξένων γλωσσών». Σώμα τών έχδοθέντων πρό; 
δοκιμήν φύλλων αύτή; κατετέθη έν τή σχολική εκ
θέσει. Έλπίζομεν, δτι άν τά αξιότιμα μέλη τοϋ 
συνεδρίου λάβωσι τήν καλοσύνην νά τήν άναζητή- 
σωσι, θα εϋρωσι τό εν αυτή σύστημα σοιοΰτον, ώστε 
νά μή θεωρηθώσι θεωρίαι, άλλά πράγματα όσα προ 
ολίγου εϊπομεν.

Π μακρα λοιπόν πείρα καί μελετη όλων τών μέ
χρι σήμεοον εκδοθέντων συστημάτων, ενεθάρρυνε καί 
ώδήγησεν ήμα: ενώπιον ύμών, ινα ύποβάλωμεν τήν 
ταπεινήν μας γνώμην προκειμένου πεοί τοΰ τρόπου 
καθ' ον δέον νά γιγνηται ή διδασκαλία τή- Γαλλική: 
έν τοϊς σχολείοι;

Νομίζομεν, ότι αί επικρατούσα·. μέχρι σήμερον 
μέθοδοι δέον να παύσωσι θεωρούμεναι ώς μέσα κα
τάλληλα πρό; έκμάθησιν τή; γλώσσης, έστω κα! άν 
αύται μέλλωσι να χρησιμευσωσιν ώς προκαταρκτικά 
μέσα. Φρονοΰμεν, ότι ευθύ; απ’ αρχής, πρέπει νά 
δίδηται εί; τοϋ; μαθητάς κείμενον γαλλικόν μέ μικρά 
διηγήματα, τερπνά, επαγωγά, ωφέλιμα καί διεγεί- 
ροντα τήν περιέργειαν και τό ενδιαφέρον αύτών. Τού
των πρέπει ·ά γιγνηται Α' μεταφρασις εί-· την μη
τρικήν γλώσσαν, ούχί δε και ταναπαλίν. Ii Ζήτησις, 
παρά τοϋ μαθητοϋ τή; έννοια; τοϋ μαθήματος τή; 
ημέρας γαλλιστί. Γ' Άνάπτυξι; τοΰ ίδιου μαθήματος 
επί τοϋ πίνακα; ύπό τοϋ καθηγητοΰ,ήτις θα συνίσταται 
εί; τόν συνδιασμό · τών λεξεων πρό; άλλα; όμ.ωνύμ.ου; 
ή συνωνύνου; ή αντιθέτους, τά; όποια; δέον ό μαθη
τής ν' αντιγραφή ει; ιδιαίτερον τετοάδιον. Δ’ Τό αύτό 
μάθημα να εξετάζητε καί γραμματικοί;, οΰτω; ώστε ή 
αύτή λ έξις τοϋ μαθήματος τής ημέρας, νά έπαναλη- 
φθή κατά τέσσαρα; ή καί πέντε διαφόρους τρόπου; 
δπερ είναι σπουδαίου μέσον πρός συγκράτησιν λέξεων 
καθότι ή έπανάληψι; είναι ή ψυχή τή; μνήμη;. Ε’ 
Νά δίδηται καθ' έκάστην εν ρήιχα πρό; αντιγραφήν, 
και τελευταίου νά έξετάζηται ειδιχώς ή γραμματική 
γαλλιστί, έπί παραδειγμάτων έπί τοϋ πίνακας γρα
φόμενων. Ό δέ διδάσκων δέον να εκφραζηται πάν
τοτε γαλλιστί, ν' άπαιτή δέ χαί παρά τών μαθητών ν’ 
άποκρίνωνται γαλλιστί.

Καί οΰτω διά τοϋ ανωτέρω τρόπου επιτυγχάνονται 
τέσσαρε; κύριοι παράγοντες πρός έκμάθησιν μια; ξέ
νης γλώσση; τό αναγιγνώσχειν ξένον κείμενον, τό ό- 
μ-.λεϊν, τό γρά-ειν, καί τό άκούειν.

Τό περί διαιρέσεω; τών σχολών εί; πρακτικά; καί 
κλασικά; ώ; καί περί τή; εισαγωγής τή; 'Αγγλικής 
τή; εύκολωτχτη; πασών τών γλωσσών εί; -ά έλλη- 
νικα σχολεία αφίεται ει; του; μάλλον αρμοδίους νά 
έξετάσωσι.

Αυτας κύριοι τας παρατηρήσεις είχον ν' ανακοι
νώσω προς τά αξιότιμα μέλη τοΰ έκπαιδευτικοϋ συνε
δρίαν μετά δεκαετή πείραν μου έν τή διδασκαλία ξέ
νων γλωσσών.

Ηθη επικαλούμαι την ευμενή ύμών προσοχήν έπί 
τοϋ προτεινομένου συστήματος μου και παρακαλώ 
τοϋ; αρμοδίους έξ ύμών όπως τό μελετήσωσι κα! κρί- 
νωσιν αύτό αύσ-ηρώ; άφοΰ λάβωσιν ύπ’ δψιν των, 
ότι άφ' ένό; μέν τό σύστημα τούτο είνε ούχί αντι
γραφή αλλά πρωτότυπον, άφ' ετέρου δέ προϊόν έργα- 
σίος ούγί ξένου άλλ’ "Ελληνος.

Άλλά πρό παντός α; μοϋέπιτρέψη τό Συνέδριου νά 
τονίσω καί πάλιν ότι τοιαϋται είνε σήμερον, αί συν- 
Οήκαι τοϋ Παγκοσμίου βίου, ή ακατάσχετος ορμή 
τής Προόδου, ή μεταμόρφωσις, ή έξέλιξις τή; σκέ- 
ψεω; καί Τή; ζωή;, τοιοϋτον εινε τό ρεύμα τή; επι

κοινωνίας τοϋ κότμου διά τών βιβλίων, τοιαύτη δε η 
ανάγκη τοϋ μικοοΰ καί ααθητευομένου τούτου κράτους 
όπως είσέλθη είς τόν κύκλον τών έπικοίνωνούντω» 
πνευμχτιχώ; πρό; άλληλχ κρατών, ώστε τό ζήτημα 
τή; σπουδή; ξένων γλωσσών ει; τα ελληνικά σχο
λεία εί·ε άναμφιβόέω; έ·. έκ τών υψιιτω/ τοϋ εκπαι
δευτικού Συνεδρίου.

Κ. £. Καληδίκης
κα&ηγηιΐ/ί τής άγγ/.<κήί

ΝΕΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

Οί ψυοικίΐ τού έν Νανού Πα>ΣΠΐ3Τηιιίου 
Σαρπεντιέ καί Βλονδλώ άπέίειΕαν έτι το 
άνθοόπινσν ο'Σψα έκττέιιπει όμοιας ακτίνας, 
ως το 1 αίιον αι ακτίνες ο αύται αναφαίνον
ται πλειότεοον, όπόταν ιδίως ίοχνΰότεοον 
ενεργωοιν οι μυς και τα νεύρα. Δια τούτον 
ίσως εύρεθή μέαον τής έπιοεόαιωαεως τοΰ 
έπερχομένου θανάτου.

Διά νά έννοηθή ή πληροφορία αίτη, πρέ
πει νά παοατηρήσωμεν ότι άτοτελέοματα 
εκπομπής άαθενών ποσοτήτων φωτός έκ τού 
άνθρωπίνου σώματος έπανειλημμένως έδημο- 
σιεύθηοαν. H έπιστήμη έν τούτοις τάς άπο- 
δίοει συνήθως είς αύταπάταο, αί δέ σωτο 
γραφικοί επιδράσεις δύνανται νά έςηγηθώσι 
διά τών παρατηρηθεισών χημικών καί θερ- 
μοχημικών επιδράσεων τού σώματος έπί τής 
έύαισθήτου φωτογραφικής πλακάς. Ίσως ή 
ειοηοις τών γνωστών φυσικών έπιοείίαιωθή 
πλειότερον τής πρό τινων δεκαετηρίδων 
διαδοθείσης κοί άφορώσης είς τό Οδ τού 
Ι’αίχενβάχ. Έκ τών προτέρων βεόαίως 
εεν δυνάμεθα ν άρνηθώμεν τήν 'ύπαρέιν πά 
σης ακτινοβολίας τού ζωικοϋ καί ανθρωπίνου 
σώματος καίτοι αμέσως λάμπουσαι άκτινο- 
οολίαι (ήτοι δυνα εναι νά διακρισώσιν ύπό 
τού ανθοωπίνου οφθαλμού^ ινε λίαν απίθα
νοι, καθόσον δέν θά διέφευγον έπϊ τόσους 
αιώνας τήν παρατήσηαιν. Δέν θά ήνε άδύ 
νατον να συμπεράνωμεν καί περί τού έπερ- 
χομένου θανάτου έκ τής παύσεωε τής φωτο 
γραφικώς ένεργού άκτινοοολίας Πρέπει ό
μως νά έχωμεν ϋπ'δψιν ότι ό θάνατος σπα- 
νιώτατα ινε γεγονός αίφνιδίωεέπερχόμενον· 
ως έπί τό πλεΐατον μάλιστα παοάγεται διά 
τήε βαθιμιαίας άποοόέσεως τών Λειτουργιών 
τής ζωής, όπερ είς έκαστα τών σωματικών 
κυττάρων είς ολως διάφοοαν χρέ/σν έπιαυμ- 
δαίνει

Δίλ.τίυυ

Η ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

’ Η άριΟμητικη είνε προπόν μόνον τοϋ άν&ρώ- 
που ,· Οϋχ'ι άπαντα εν τ/j < Έρνβρά ίπιΰεωρήοει.» 
<5 κ. Ροβέρτος Μαντσίνης. ΠοΙλοι άγριοι δεν 
δύνανται ν’ άριύϊμώσι πέραν τοϋ 4 κα'ι εν τον- 
τοις πολλά των ζιίιων νπερβαίνουοι τδν άριΟμδν 
τούτοι·. Ιδίως δε τά Ιργαζόμενα ζώα γιγνώοκουοι 
κάλλιπια ν’ άριίλμώοι.

Έν τοϊς γαιανϊλρσκορνχείοις τοΰ Χενώ, οί 
ίπποι ίκτελοΰσι καθημερινώς 30 δρόμους, οτε. 
μετά τδν 3θον,χωρίς ουδέποτε νά κάμοεοι λάθος, 
επανέρχονται μόνα των είς τδν σταϋλον, οί δε 
ελέφαντες, οϊτινες έν ταϊς "ίνδίαις έκτελοϋσι την 
υπηρεσίαν τώι· μεταφορών δέν θέλουοι τίποτε 
ι· άκουοωσιν όπόταν η ι'όρα της άναπαύοεως 
σημάνι). 'Ο δε Afovil διηγείται, οτι οί βόες 
τής Σούοης. έζευγμένοι έν αρδευτική μηχανή, 
εαταμάιων πάντοτε τακτικώτατα μετά τδν ΙΟΟον 
κάδον ϊ-δατος. Ό κ. Γιμοτιέ είχε κ.ύναί>οτις >]ρί- 
θμει μετ’ άκριβείας έξαιρέτου. Ενφ ημέραν τινα 
ίτρωγεν είχε προ αυτόν 26 τεμάχια δατών, ά 
τ·να έκρυψε κατά τήν συνήθειάν του. Τι'/ι· δ’ 
επαύριον έςήγαγεν 25 άιινα καταφυγών έκοι- 
μήθη. Αίφνηδίως όμως άφυπνισθείς, ώς άνα- 
μνησθείς τι. εσπευσεν πρδς τήν 26ην κρύπτην 
αύτοϋ. ένθα εφαγε καί το τελευταίοι· δστονν και 
ήσυχος πάλιν έκοιμήθη.

Τά πτηνά επίσης άριθμοϋσι καλώς, γιγνώ- 
σκοντα Ιδίως τδν Λριθμδν τών ιδών αυτών.
Εδιδαν ποτέ καθ’ έ'.άστην εις τινα άηδόνα 

τρεις κανθάρους, επερίμενε δε πάντοτε να τή 
δοθή καί <ί τρίτος, μεθ' υ άφίπτατο.

Βεβαίως θά ήτο παράδοξον νά υποστήριξή τις, 
δτι έκτος τοϋ άνθριυπίνου γένους δύναται τις νά 
εύρηδνια γνωβίζοντα αριθμητικήν. Έν τούτοις 
ή αριθμητική τών ζιίιων είνε περιωριομένη.^Αί 
κΐσσαι έν παραδείγματι. παρά τήν μεγάλην αυτών 
ευχέρειαν καί οί πίθηκοι παρά τήν μετά τών 
άνθριόπων όιιοι.ότητα αυτών, δεν άριθμοϋσι πέ- 
ριιν τοϋ 4. Εάν δέ δοκιμάσητε νά πλησιάσητε 
παρ’ αύτοϊς καί ι·ά κρύψητε 5 άνθρώπους ειτα 
δέ έμφανώς φυγαδεύσιμε τοϋς 4. ή Κίσσα ή ό 
πίθηκος νομίζοντες, δτι πιίντες άπήλθον άφίεται 
εύκόλως νά συλλητ/θή.

Ζώα τινά υπολογίζουσι τδν χρόνον μετά θαυ
μαστής ακρίβειας. Ό κ. Μαντσίνης άναφέριι 
κύνα τινα διαμαρτυρομένου Ίερέως, όστις ειχ_εν 

’.ποιτήσει συνήθειαν τήν Κυριακήν νά μεταβαίνη 
πρδς άναζήτητιν τοϋ κυρίου του εις τδν ναόν 
έν καιρώ τής λειτουργίας. Απαυδήσαντος δμτος 
τοΰ ίερέως έκ τών άκαίρων τούτων επισκέψεων 
άπεφάσισε νά έγκλείη τδν κύνα του οίκοι ίκύ
στην Κυριακήν άλλά το πονηράν πιστδν ζώον 
προκατηλλημίνον νά έκπληριόση τδ δπερ έθε- 
ώρει καθήθον του, έκοιματο έξωθι τής οέκίας 
καθ έκαστον Σάββατον.
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ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ ΣΕΛΙΔΕΣ

ν hoaiopkia τηϊ MTomo
Ή χασά τοΰ Πόρτ-'Λρβούρ προσβολή φέρει εί; τήν 

μνήμην ήυώ< τήν πολιορκίαν τή; Σεβαστούπόλεω:, 
ήτις οιήρκεσεν έπί έν ετο;, ήτοι άπό τόν Σεπτέαβριον 
τοΰ 1854 μέχρι τοΰ Σεπτεμβρίου τοϋ επομένου έτους.

Μεταζν τών όύο τούτων πολιορκιών ϋπάρ/ουσιν 
ομοιότητες παράδοξο·, ή δέ άμυνα τή: Σεβαοτοεπό- 
Λεω; η ηρωικότερα ίσιο; τών όσων άναγσάφει ή ιστο
ρία, επιτρέπει, νά . ή αμφιβάλλη τι; πειί τή; ευτυ
χούς ύτερ τών Ρώσσων εκβάσεως,τής πολιορκίας τοΰ 
I Ιορτ-Άρ&ούρ.

’() άναγνώ’α; τήν ιστορίαν τή; πολιορκία; τή; 
Σεβαοτουπόλεως ομολογεί. ότι οΰδαμοΰ άλλωσε χαί 
ουδέποτε συνέβησαν κατορθώματα Οαυμαστότεοα. 
Πρέπει δέ νά όυ,ολογηΟή, ότι ουδέποτε ύπήεςε μεγα- 
λειτέρα ΰπόληψις καί σεέασμό; μεταξύ πολιο: <ού·,των 
χαι πολιορχουμένων ώ; μεταξύ τών Γάλλων χαί τών 
Ι’ώσσων, εχθρών τότε, συμμάχω. τήν σήμερον.

"Ο Κανροβέρτ συνεϊθιζε νά όμολογι/ τον 
προς τους Ρώοσους θαυμασμόν του,διηγούμενος 
πραγματικά κατορθώματα τούτων. Μεταξύ δέ 
τών πολλών τοιούτων συι ομιλιών του, άς επι- 
μελώς συνέλεξεν ό κ. Ζ.ερμάν Βάπσι, μετ' άπο 
λύτου ειλικρίνειας, ό Κανροβέρτ. είπε καί τά 
έξής διά τούς πολιορκουμένους Ρτόσσους.

— ζΐιά νά έτνοήσητε τινες ήσαν οί ενάντιοι, 
ήμών. άναλογιοθεΐτε τάς δεκα'εξ χιλιάδας ναυ
τών, οίτινες κατέστρεφον κλαίυντες τά πλοία των 
ΐνα φράξωσι τήν δίοδον καί οίτινες ίκλείσθησαν 
εις τους προμαχώνας μετά τών τηλεβόλων αυ
τών ίπο τας διαταγάς τών ναυάρχων Κορνί/.ωφ, 
Νακίμωφ καί Ίσιυμΐνου. Είς τό τέλος δε τής 
πολιορκίας μόνον οκτακόσιοι έκ τούτων απέμει- 
ναν. τών λοιπών φονευθέντων μετά τών τριών 
ναυάρχων είς τάς θέσεις των.

Ό Ι· ορνΐλωφ είχε τή»’ < ξυδέρκειαν και τήν 
ενεργητικότητα τοΰ Βοναπάρτου, οτε ήν ουτος 
πρώτος ύπατος. 'Ητο εΐς ήρως οστις ήξευρε νά 
Ανάπτη τάς καρδίας τών ναυτών του.

"Οτε έφιππος διέσχιζε τούς προμαχώνας και 
περιεοτο,χίζετο ύπό τοϋ πλήθους τών άνδρών 
του έλεγε. «Παιδιά θά άποθάι ωμεν άλλά δέν 
θά παραδιόσωμεν τήν Σεβαστούπολη-!». Και οί 
ναυτικοί εκείνοι ανίκανοι, νά έξεύρωσι φράσεις 
καταλληλότερος, άλλά κατεχόμενοι ί’πό τής ζωη
ρότερος στγ-ινήσεως εκ τών πρός τήν πατρίδα 
κα! τό καθήκον αισθημάτων, Ανεφώινουν κλαίον 
τες: «Θ' άποθάνωμεν ... ού ... ρά !. . . . » . 
Καί πράγματι ίκράτησαν ιόν λόγον αύτών.

«Τήν πριότην ημέραν τ.νΰ βομβαρδισμού, πριν 
εγκατάλειψη τον οίκον του ό Κορνίλ'-φ έγραφε 
πρός τήν σύζυγόν τον άποστέλλων τό ώρολό- 
λιόν του. « Ενταϋθα δυνατοί νά κατασυντρίβω 
υπό ύβίδος τινός». "Επειτα άνήλθεν έπί τοϋ 
ίππον του και διέτρεξε ύπό τό ήμέτερον πϋρ. 

όλους τούς προμαχώνας. Οταν έφθασεν είς τόν 
προμαχώνα τοΰ Μάν, δστις ήτο. ούτως είπεΐν, 
φαιλεά οβίδων, αξιωματικοί ερρίφθησαν επί τής 
κεφαλής τοϋ ίππου του, ϊνα τόν άποτρέψωσι 
νά εκτίθεται είς τά εχθρικά βλήματα

«'Η ζωή σας είνε πολυτιμοτάτη εις τής Σ«- 
βασιούπολιν, ιστέ βέβαιοι, ότι θά έκτελέσωμεν 
το καθήκον μας» τςΰ έλεγον. «Τό γιγνιόσκω 
άλλά κατά τήν πανηγυρικήν ταύτην ημέραν, τοΐς 
άπεκρίθη, ακαταγώνιστος δύναμις τής ψυχής 
μου μέ φέρει, τά ίδιο τά Ανδραγαθήματα τών η
ρώων μουν.

Εις τόν πύργον τοΰ Μαλάκωφ αί αύται πάρε- 
τηρήσεις τώ έγένοντο, καί ή αύτή σπάντησις 
τοΐς Ιδόθη' ότε δ ενρίσκετο εν άνοικτώ πεδίο), 
μύδρος τις ιώ Απέκοψε μέρος τοϋ σώματός του 
καί έπεσεν. Εφερον φορών τι έφ’ ού τόν έξή- 
πλωσαν Τότε ήδυνήθη πριν άπολέση τάς αι
σθήσεις του νά εϊπη πρός τούς περισιοιχονντος 
αύτό)'. «Είς όλους είπήιε. ότι είνε γλυκύ τό 
θνησκειν, όταν ή συνείδησις εΐνε καθαρά . . 
Σώσατε τήν Σεβαστούπολιν. . . μή τήι> παραδιϋ- 
οετε! » Καί έσιιϋπηοε διά παντός Εθλίβην με 
γάλώς έπι τή άπωλεία του.

'Εάν μοιραίως υπήρξαν περίοδοι Αδράνειας 
Ακουσίου, πόσοι όμως πράξεις γενναιότητος- 
αμφοτέρωθεν εξειυ/.ίχθησαν. ότε ίπεχειρήθησαν 
πρωτοφανείς έξοδοι υπό τών πολωρκουμένων.

Οί σύμμαχοι τότε εννοήσαντες εκ τον ύψί- 
στού ήρωϊομού τών Ρώσσωυ, ότι δέν ήτο δυ
νατόν μόνον διά τής Ανδρείας των > ά ύπερισχύ- 
σωσιν έσκέφθησαν νά συνενώοωοιν άπαοαν τήκ 
στρατηγικήν επιστήμην τών δύο οννηνωμένων 
δυνάμεων.' ΓΙτο Αδύνατον νά ιλ.πίζη τις. ότι θά 
κατεβάλετο ή Ανήκουστος άμυνα τών πολιορκου- 
μένων διά τών συνήθων προσβολών καί επιχει
ρήσεων, άλ/. ήτο άνάγκη Αποφασιστικού τίνος 
τολμήματος

Ίο δ αποφασιστικόν τούτο τόλμί/μα είς μά- 
την άνεμένετο, ότε τέλος άητ'χθη ό στρατηγός 
Νιέλ. ύπασπιστΐ/ς τού αύιακράτορος, ίπιφορτι- 
σμένος μυστικήν έ.ντολήν διά τόν Κανροβέρτ, 
καί οστις Αμέσως ύπέδειξεν εις τόν γενικόν διοι 
κητ ήν τής προσβολής, οτι ό πύργος Μαλακό'»/·, 
ήτο ή κλείς τής Σεβαστουπόλεοις.

Τήν 7 Ιουνίου Ιό.ΰ.5 ό ΙΙελιοσι'ε εγένετο κύ
ριος τοϋ Πρασίνου λσφου. . ίιά τούτου έκέρδησαν 
οΰτω έδαφος. Τ'ην 18ην έπεγείρηοαν νά κατα- 
λάβωοι τόν Μαλάκωφ, άλλ' ό έχθρός Αγρυπνα 
διά τών μύδρων του δε προξενεί θραϋσιν είς 
τάς τάξεις τών πολιορκούιτων. οίτινες Απιόλε- 
σαν τούς στρατηγούς Μεϋράν καί Βρουνέ. τόν 
συνταγματάρχην Βουδουάλ. και τόν άντισυντα- 
γματάρχην Πώλζε Jf Bova. Οί ηνωμένοι στρα

τοί μάχονται μετ’ Ασύγκριτου ζέσεως, ούδ έπί 
στιγμήν έξασθενούμενοι. Άπώλεσαν άνω τών 
3 UU0 άνδρών. Ο αύτοκράτωρ έν Παρισίοις 
άδημονεΐ. Ή πολιορκία ήτις διαρκεΐ έπί πολΰν 
χρόνον, δέν έπέφερεν οίον άποτέλεσμα έπεθύμει. 
’Αποστέλλει σχέδιον, όπερ έδει νά έκτελεοθή. τό 
όποιον όμως ό Πελισσιέ Αποκρούει.

‘Ο αύτοκράτωρ επιμένει, ό Πελισσιέ δεικνύει 
ότι δέν υπακούει, ό δέ αύτοκράτωρ τώ γράφει:

«... Τό καθήκον σας εινε νά στέλλετε εις 
τό ύπουργεΐον τιον Στρατιοηικών όλας τάς εν
δείξεις δι' ών δικαιολογούνται αί πολεμικά! 
ήμών ένέργειαι, μόλις δέ παρά τών "Αγγλων 
ελαβον γνιόσιν τής άποφάσεως τών στρατηγών 
διά τήν προσβολήν τής 18ης·

'Επιθυμώ μέν νά έπιμείναιμεν εις τ'ην πολι
ορκίαν, άλλά πρέπει νά γνωρίζωμεν καί τούς κα
νόνας και τή>· τέχνην τοϋ πολίορκειν κα! >ά μή 
ύποπίπτωσιν οί ή/ιέτεροι άνδρες Απροκαλυπτ.ως 
κατά ιιέτωπον τηλεβολοστοιχιών, πριν ή αύται 
τεθώσιν είς ιίχρηστίι.ν. Κατορθώσατε τ'ην Ι7ην 
τήν ίίλωσ.ν τον Πρασίνου λόηου. άλλ’ ιπεηνΐ.ά- 
χθην νά σάς συγχαρώ), διότι τή αλήθεια, τους 
στρατιιότας, ούς απω/.έσατε εν έπιχειρησει άνευ 
τελικού Αποτελέσματος, δέν δύναμαι τά τούς 
Αντικαταστήσω. Σάς έζήτησα τόν Αριθμώ· τωι· 
ήμετέρων Απωλειών καί υμείς ,αοί τόν άπεκρυ- 
φατε. ’Ιδού λοιπόν ποιος ό ακριβής Αριθμός 
τών Απωλεαΰν, άς έσχετε άφ δτου Λνελάβατε 
τήν διοίκηοΐΓ είκοσι χιλιάδες καί τεσσαράκοντα 
άνδρες. δηλαδή τό κάλλιστον ιώρος τής εφεδρείας, 
ή>· σάς Απέοτειλα, ΐνα κτνπήσετε τον Ριΰοσον εν 
άνοικτώ πεδίο). Αιαγνωρίζω έν ύμϊν πλείστην 
ένεργητικότητα, άλλά ταύτην πρέπει καλώς να 
κανονίζετε. Ούτως ή θά ένδοισητε πάραυτα ιά 
γνωρίζητε λεπτομερώς τά ύμέτερα σχιδια είς τό 
ύπουργεΐον τών Στρατιωτικά»· ή ούδέν τό ινδια 
η έρον θέλετε έπιχειρή πριν ή ζητήσητε τή>· σω αι 
νεσιν τηλεγραφικώς "Π άν καί τούτο δέν σάς 
φανή καλόν, διαβιβάζετε έν όνόματι έιιοϋ. την 
Αργμ/γίαν τοϋ στρατού, τώ στρατηγώ λιέλ. Οι - 
δεΐς έχει γνώσιν τή; δε τής έπιστολής' υμΐν ένα- 
πόκεααι ή έκλογή . »

'II επιστολή αϋιη, χάρις είς τόν στρατάρχην 
Βαιγιάν δέν έφθασεν εις τόν δι’ όν ήν πρόωρι. 
ομένη. Εύρέθη πολύ Λργότερον μεταςι· διαφό
ρων χαρτιών τοϋ στρατάρχου, οστις ύπο τα ομ- 
μαια τοΰ κ Ζερμαιν Βάπστ έγραφεν ιι· το> ημε 
ρολογϊωτου ύπό τή>· ήαερομι,νίαν τής ~)ΐ/ς 1ου- 
/.ίου'. «Πιστεύω ότι προσφέρω μεγίστην ικδου- 
λευσιν, άποτρέπων τήν έπιστολί.ν ταύτην του σκο
πού της. »

Τήν 8 Σεπτεμβρίου Ι^ά.ΐ ό στρατί γ'-ς ΙΙε- 
λισσιέ έφερεν εις πέρας τήν άπό ιιακροϋ Λνατε 
θεΐσαν αύτώ εντολήν, γτνόμειος κύριος τοΰ πύρ
γου Μαλακώφ, παρετθί·ς δέ καί τής πόλεως.

ΣΥΝΕΙΔ Η ΣΙΣ

Όταν μονάχος περπατώ 
στής έρημιάς τά μέρη 
πέρ/ω μαίύ μου φυλαχτό 
τό δίκοπο μαχαίρι.

Ενας ίσκιο; στοιχισμένο; 
δταν μέ βλέπη μόνο 
μ' άκλουθα αγριεμένο; 
όλονυχτής στό δρόμο.

Θαρρείς μοΰ πέρνει τή μιλιά 
τό αϊμά μου ρουφάει 
καί τήν καρδιά μου ξεκολλά 
τά σπλάχνα μου τραβάει.

Άχ I θυμούμαι Ενα βράδυ 
μοϋ φύλαγε καρτέρι 
καί στό άγριο σκοτάδι 
μ’ άρπάξει άπ’ τό χέρι.

Σύσσωμο; άνα-ριχιαόω I
Ή Νεράιδα μέ χτυπά.
Τό μαχαίρι εϋθϋ; βγάίυ 
μά εκείνο δέν τρύπα.

"Εχω συνείδησι βαρεία 
καί μέσ' τά όνειρά μου 
μοΰ ϊερριύόνει τήν καρδιά, 
τα ιιαϋοα σωθικά μου.

ΜΙΛΤΟΝ ΒΙΤΑΛΗΣ

ΕΙΣ ΔΙΑΘΗΚΗΝ ΦΙΛΑΡΓΥΡΟΥ

Ένας γέρο; χαί μτεκιάρη; υ.-/: δέκα ρ.ϋ.ι··.'ώ·ι:α 
Ένιυνοΰταν μ= κουρέλια, έτρωγε ψωμί ξερό 
Κα! αΰτ: στά δάχτυλά του, χωρίς πιάτα καί πε- 

[ρούν.α
Καί δέν έδωκε ποτ- του, τοϋ αγγέλου του νερό

Ί’έζα μ-.ά φορά τόν βρήζαι. Σέ συρτάρι σε μια θήκη 
Τοΰ ΰρ-ιΟηκε μέ βοϋλλ-ις μια μεγάλη διαθήκη 
'Όπου έδλεπε; γραμμένα σέ στουποχαρτένια κόλλ α 
Μέ απελπισία καί πείσμα τά χαρίσματά του έλα.

«Χωρίς άλλο ήτον άγιος» έ’λεγ' ένα παλληκάρι 
"Αφησε τό βιό; του όλο στους φτωχού; ό μακαρίτη; 
—«Μ σ' τόν τάφο ό ζαϋμένος όσα δέν μπορεί' να 

ha?r,».

Άπανιάε*.  άπό πέρα ένας γέρος ψωμοζίτη;
«Τί μπορούσε π’ά νά κάμη; Τα μουλάρια κ' οί 

[γαϊδάροι 
Στ ψωφίσουν-, κ' έκεΐνα δεν άοίνουν τό τομάρι ;

Ε. .Xovvbr

Σ Κ ΕΈΕί Σ

Ό άσωτο; κλέπτει τού; κληρονόμου; του. Ό 
φιλάργυρο; κλέπτει τόν Εαυτόν του.

Ό άνθρωπο: οΰοένυ άλ'-.ζ εχει έπί τή; γ.;; 
διώκτην δεινότερβν Εαυτού. Ούδείς ά/.λο; παρέχει 
ήμΐν τοσαύτην λύπην, όσον ήιιεϊ; οί ίσιοι διά τών 
μωρών κλίσε'ώ/ μας διά τώ/ κεκρυμέε-ων κακιών 
ιια; καί τών Ελαττωμάτων μας.



I ΑΠΩΝΙΣ

ΕΚ ΤΟΥ ΡΩ2ΧΟ—ΙΑΠΩΝΙΚΟΥ Π Ο Λ Ε Μ Ο V

< 11·'"*· Β ί
" /ί

Αίετά τάς ναυμαχίας τοΰ Πόρτ Άρϋουρ ήρςανιο μετά πείσματος καί ζωηρότητος αί μάχαι τής 
ξηράς. “Ηδη οί Ρώοσοι νποχωρήσαντες εκ τοϋ ποταμοϋ Γιά-Λοϋ φενγουσι προς τά ενδότερα 
τής Αίαντσουρίας, όπως καταλλήλως δγνρωϋώοι παρά τό Αίοϋκδεν και διύσωσιν οριστικός μάχας 

Η άνωΰι είκιον παρίστησι λυσσώδη τοά επίΰετιν τοΰ Ρωοσικοϋ ιππικόν παρά τά σύνορα τής 
Κορέας.
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Τό καταχθόνιον μηχάνημα.

Ίοού εν πρόχειρον αστειότατου παίγνιον, δττερ 
τό τέκνα οαε δύνανται προχείρωε νά καταοκευά- 
σωσι.

Λάβετε πέντε όοοντογλυφίδοε Ιδίωε ή έτερο λε
πτά μικρά τεμάχια ίύζου, εύθ'α καί άνευ έλαττω- 
μάτων, ίί ών δύο θέτετε σταυροειδώε έπί τής τρα- 
πίύης oar τρίτον τοποθετείτε άνωθι αύτών κατά

τήν ϊιέμεσον γραμμήν, ώε παρίστ,,οι τί 5 ζ„ ήμών 
σ/ήμα- τάε δέ δύοέτέραε όδοντογλυ^ίδαε τοποθε
τείτε καδέτνκ εϊε τά ά«ρα πρνοέχοντεε, ώστε αί 
αίχμαί τών έγκαρσίν,ν τούτων οδοντογλυφίδων νά 
διέρ/ωνται μεταέύ τών άκρων τών άζζων,ώε άκρι- 
δώε παρίσταται έν τώ σχήματι."Αμα δέ ώε άποτε*  
λέσητε τό σχήμα σσε, έν είδει έο/άραε, σφιγκτόν 
καί στερεόν, τό τσποθετήτε έπί τινοε ποτηριού άνέ- 
σ τραμμένου, είτε καί έπί τινοε φιάλης.

Πρόε έπιτυχίαν τού παιγνίου σαε δύναοθε νά 
προσζ.άβητε καί βοηθόν, δοτιε να συγκρα,τή -ά 
τεμά >'ΐα.

"Ηδη κατασκευάσατε άνθρωπίσκον τινά, διά τε
μαχίου φεζοϋ καί πυρείων, ώε έν *ώ  σχήματι φαί
νεται, τήν δέ κεφαλήν αύτοϋ ποιείτε διά ψύχαε 
άρτου. Τό άνδρείκελζον τούτο στερεώνετε ήδη είε 
το άκρου τήε μεσαίας όδοντογζυφίδοε καί δια τινοε 
πυρείου θέτετε πϋρ όπισθεν αύτοϋ. θά έπακο<ου- 
θείση άμέσωε εκρηΕιε, ήτιε θά φέρη τήν άποσύν- 
θεσιν τού όλου μηχα.ήματοε «αί ό μικρέε σκοπέε 
σαε θ' άνατιναχθή αυθωρεί εϊε τεμάχια είε αρκε
τόν θψοε καί άπόοτασιν.

Φ. II.

◄· | ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ | ·Κ

Τά φωτογραφικά αντίτυπα κατά τό θέρος.

ΙΙολλάκι; συμβαίνει ει; τοΰ; έρασιτέχνα: κατά τό 
θξ?®- ενικά τή; ύπερδολιχήε ζέστης, νά μή δύναμαι 
να εργασθώσιν χάττίο φωτογραφικού κατασκευα
σμένου οια ζεζ.ατϊνης, διότι χύτη μετά τό μεταχο<·>- 
στιχον λουτρόν διαλύεται χχί παρουσιάζεται ή είχ,’ον 
ο'.χτρα τήν θεάν lips; αποφυγή» τούτου πρέπει μετά 
τό λουτρών έν χαθχοφ ύδατι νά θέσετε τά αντίτυπα, 
εν ύδατι ενεχσντι alun ε’:ς χόνιν.

Οντω; απίσοδεΐτα·. ό κίνδυνο; χαί δύ'ασθε άοόβω; 
να προχωίησητε ει; τήν επεξεργασίαν τών αντιτύπων 
σας.

Επισκευή δεμένων βιβλίων.

Ιΐοζ,ο'. βιδλιόφιζοι εύρίσκοντε; εί; τά παλαιά βιβλι- 
οπωλεία β·βλία παλαιά άλλ’ ενδιαφέροντα χαί πολλά 
έ; χύτώ ■ σπάνια χαί πολύτιμα τά άγοράζουσιν. 'Αλλά 
ενεχα τοΰ πολυχρονίου αυτών δεσίματος χαταστοε- 
φουσι -ήν έν τή βιβλιοθήκη αρμονίαν. Διά τοΰ άχο- 
λουθου όμως τρόπου χατορθοϋμεν νά προσδόσωμεν είς 
τα τοιαϋτα βιβλία δώιν μάλλον εύπρεπεστέρχν. ΙΙρό; 
τοΰτο αφού δια τεμα/ίου ύφζσματο; αφαιρέσητε τον 
Χνν.ορτόν. περνάτε έπ' αύτοϋ λεπτόν σπόγγον πεπο- 
τισμόνον δ' οινοπνεύματος χαί ειτα δι' ελαφ,ού χρω
στήρας περνάτε λεπτόν βερνικιού συνισταμενον εκ τοΰ 
λευκώματος τοΰ ώοΰ οιαλελυμένου εις αναλογον ποσό
τητα οινοπνεύματος 90ο )ο

Δίατήρησις χαλύβδινων γραφίδων.

Αί εκ σιδήρου γραφίδες καταστρέφονται όλιγώτε- 
ρον ύπό τής χρήσεω; ή ύπό τής όξυδόσεως.

Ιδού μέσον τι πρός προφύλαξιν α1 τών, προπάντων 
οι’ εκείνους οϊτινες βαρύνοντα: νά κτθαρίζωσι ταύτας 
μετά την χρήσιν αυτών.Έχετε έπί τοϋ γραφείου σας 
μικρόν κυλινδρικόν ύάλινον δοχειον εν ιό ρίπτετε ολί
γον carbonate <)>■ polasse καί άνωθι μικρόν βεβρεγμέ- 
νον σπόγγον. Εντός αυτοΰ τοποθετείτε τήν γραφίδα 
σας, αΰτη δεν θα φαίνεται ουδαμώις, ότι είνε μετα
χειρισμένη .

Μελάνη διά μετάλλινους έπιγρκφάς.

Αί επί τών θυρώ ■ τεθέμεναι έπιγοαφαί καθίστανται 
συν τώ χρόνω δυσδιάκριτοι. Τοΰτο συμβαίνει διότι ή 
μελάνη εντός τών γραμμάτω. ούσα, εςηλείφθη εκ τών 
συνεχών κχθαιισμών. Αναμιγνύετε λοιπόν χόνιν ασ
φάλτου, έτυθράν ρυτίνην (λάκκαν) καί μαϋρο φούμο, 
καί διά αύτών πληρούσε τά; κοιλότητα; τώ» γραμ
μάτων .

ΜΙΑ IAMB S7MS0TAH ΕΚΑΖΤΟΤΣ
Καλλονή τών ύδΰντων.

Καί ά'λοτε έγράψαμεν πολλά περί τού ύητή- 
ματσε τούτου καί ύπεοείέαμεν όιοφόοου; σκευασϊαύ 
προς προφύάαίιν τών όοό/των καί Οιατήρησιν τής 
μαργαρώδους καί στιλπνής αύτών έπιφα-.είσς.

'Εκ τών πολζ.ών δέ τοιούτων συμβουλών σάς ΰ- 
πενθυμίίίσμεν τήν καθημέραν πλύσιν διά σοπω-ά- 
δαε, τρίψιμον δι’ άλατος ψιλού |άποέ τής έοοομά- 
δος) καί διά κόνεως λεπτότατης καλώς έψημένου 
άττου (σχεδόν άπηνθρακωΐιένου) κτλ. Έκτες όμως 
τούτων καί άπλούν πλύσιμον διά καθαρού 'ύδατος 

καί εΤτα τρί ώμο » διά ζΐνοΰ ύφάσμα-ος φέρει καλό 
αποτελέσματα. II δέ κατωτέρω σκευασία μεγάλως 
συντείνει έπίσης είς τε τήν καλζονήν τών όδό»- 
των κοΙ τήν υγιεινήν έν γένειτοϋ στόματος.
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ΕΝ TIE ΟΔΗΣΣΣΩι
(Σννέχ. ϊδε πβοηγ. ψύλλον)

— Ώ; ςεοελφή μας ώραϊα μεγάλη κοίΐ ζάλή.

— Μάλιστα, λοιπόν, άφοϋ είμεθζ αδελφοί, 

θά έρχεσθε ζαθ ’ ημέραν νά τρώγωμεν μαζύ.

— Άν παραδέχεσθε όμως καί τά πνεύματα.

— Μά τά πνεύματα δέν είναι άληθή, ενώ τά 

φαγητά μας, ί'δετε.

Καί πραγματιζώς ποικίλα ορεκτικά, οίνο·, 

καί τυροί έστόλιζον τήν έν μέσω εύρεία: αιθού

σης στρογγύλην αύτών τράπεζαν.

Μετά τό φαγητόν μετέβημεν μετά τοΰ κ' 

Κουντούρηείς περίπατον άνά τήν πόλιν, έζηγή- 

σαντός μοι τά σπουδαιότερα τοπεϊα καί μάλλον 

αξιοθέατα μέρη αύτής.

Τήν επαύριον πρωίαν μετέβην πρός έπίσκε- 

ψιν τοΰ μεγάρου τών Ταχυδρομείων καί Τηλε

γράφων, τοΰ κ. Μ. Μαύρου, εύκαταστάτου ομο

γενούς μα; καί τοϋ Γεν. Ιίροςένου μα; κ. Φον- 

τάνα.

Τό Ταχυδρομικόν καί Τηλεγραφικόν μέγαρο-» 

κεΐται ολίγον άπωτέρω τή; ελληνικής οδού κχί 

πλησίον τής ρωσσικής Μητροπόλεως, ωραίας καί 

πλούσιας εκκλησίας, έν τώ μέσω μεγάλης πλα

τεία: καί κήπου κειμένης, έν τή ωραιότερα καί 

ζεντρικωτίρα όδω τής πόλεως.Ειναι καί αύτό μέγα 

κα: πελώριον δπω; δλα τά έν Ρωσσία μέγαρα, έχει 

ρυθμόν βαρϋν καί έπιβάλλοντα καί αρχιτεκτονι

κήν νεωτέραν ήτι: ώ; έκ τοΰ όγκου καί τοϋ χώρου 

εκείνου δέν επιτρέπει κομψότητα καί χάριν' 

δηλαοή μή ζητήσητε, τον άρχαΐον έλληνιζόν, κο

ρινθιακόν. ή μεσαιω ικόν, ή γοτθικόν ρυθμόν. Τά 

νεώτερα μεγάλα κτίρια τή: Ευρώπη; έν γένει καί 

Ρωσσία;, τή; Αίγυπτου καί ’Αμερικής έτι, 

οπού δεσπόζει ό πληθυσμός καί ή κλιματολογ·.- 

κη επιβολή, ή ά άγκη καί ό περ'.ωρ'.σμένος χώ

ρος, ω: αφ ετέρου ή έλλειψι: τοΰ μαρμάρου, 

εστιν οτε δέ καί τοΰ λίθου, οΐκοδομοΰντα·. ώς 

επί το πλεΐστον οιά πλίνθων ή τεχνιτών λίθων 

απλά, χονορά, στερεά, ύψηλά καί μέ πλησμο

νήν διαχωρισμ.άτων διαδρόμων, δωματίων καί 

τουναντίον έ'νεκεν οικονομία: χώρου μετά μιά;, 

ως επι το πλεΐστον, εισόδου δι ’ ολας τάς όροφά:.

Εν Ελλάδι δμω: δέν συμβαίνει τό αύτό 

αλλ επικρατεί έτι τό αρχαΐον ελληνικόν πνεύμα 

καί ή άρχαία οικοδομική καί αρχιτεκτονική χά

ρις. Απασαι αί οικοδομά·, μας είσί μικραί καί 

κομψαι. λιθόκτιστοι καί μαρμαρόμεστο·., μονό- 

ροφοι σε η διώροφοι διά μίαν ή δύο κατοικίας. 

Αί πλεϊσται δέ τούτων είσίν ίδιωτιζαί καί ϊδιό- 

κτιστοι, οιότι ο *Ελλην  θέλει τό ιδικόν του οί

κημα ιοιόκτητον, μοναχικόν, ευρύχωρου, ΐδιο- 

ρυθμον, άπλοϋν καί μή συγκοινωνούν πρός άλλα 

γειτονικά. Μόνον δ' εσχάτως ήρχισε νά εισάγε

ται παρ’ ήμΐν καί τό ογκώδες σύστημα παρ' 

ομογενών βιωσάντων έν τή ξένη. Τά πλεΐστα 

λοιπόν καί έν Όδησσω νεώτερα δημόσια καί 

ιδιωτικά κτίρια, ώ; τό προκειμενον τών Ταχ. 

καί Τηλεγράφων, είσί μεγάλα ογκώδη, έπιβάλ- 

λοντα καί πολυόροφα. ΙΙολλά δέ τούτων άνευ 

άρχής καί τέλους.

Τό μέγαρον τοΰτο έχει σχετικώ; τρεις 

εύμεγέθεις έκ καρυοξύλου Ούρας, φερούτα; πρό: 

διάδρομον ένθα πωλοΰνται τά γραμματό

σημα καί ε’.τα είσέρχεσθε εΐ; εύρεΐαν τετραγω

νικήν αυλήν έν τφ μέσω τών κτιρίων είς τά; 

τρεις πλευρά; τοΰ οποίου ευρίσκονται αί θυ- 

ρίδες τή; υπηρεσίας, οπού προσέρχονται οί πολΐ- 

ται. Άνωθι έπί τή; μιά; πλευρά; υπάρχει ή 

είκών τοΰ Τσάρου έν μεγάλη στρατιωτική στο

λή έπιβάλλουσα καί ωραία.

Ουδόλως μοί έφάνη τό κτίριον καί ή υπηρε

σία τών Ταχυδρομείων ανώτερα τών ΐδικών μας. 

Πολύ ωραιότερου είναι τό ήμέτερον ίδρυμα 

καί μεγαλειτέρα ή κίνησι: ή έν Όδησσφ. ΙΙαρ 

ήμΐν υπάρχουσι τέσσαρες θυρίδες πωλήσεω: γραμ

ματοσήμου καί πρέπει ένίοτε νά περιμένετε διά 

νά έλθη ή σειρά σας. Έν Όδησσφ είναι μόνον 

δύο καί κόσμο; ολίγος. Ή δέ βραδύτης διά νά 

δώσητε ή λάβητε συστημένο·» γράμμα φοβερά . 

Ιΐοέπει πολύ νά περιμείνητε διότι οί υπάλληλοι 

είσί Γόοαδεΐ:. Δέον δέ νά γράφετε τήν επιγραφήν 

ρωσσιστί διότι άλλως σάς στέλλουν νά εϋρητε 

άνθρωπον νά σά: "γράψη ταύτην, έστω και άν 

ή έπιστολή σας διευθύνεται διά τήν 'Ελλάδα ή 

τήν Γαλλίαν καί είναι γεγραμμένη γαλλιστί. 

Καί δέν ήτο προτιμώτερον τούτου νά υποχρεώ

νουν τού; υπαλλήλους τών Ταχυδρομείων νά 

υ.ανθάνωσι τουλάχιστον τήν γαλλικήν ;

Καί τό έτι περίεργον. Άν έχετε νά λάβητε 

γράμμα τι pOSle restante δέον νά άνέλθητε άνωθι 

άρκετάς κλίμακα:, οπού εί; εύρυτάτην αίθουσαν 

πολύ; κόσμο:, 40—60 άτομα, κατά σειράν, 

όφιοειδώς κατόπιν ό εί; τοΰ άλλου, δίκην συσι- 

τίου περιμένουν νά έρωτήσουν βαθμηδόν καί έν 

έκκλησιαστική σιγή, απαντε: ασκεπείς, άν έ

χουν γραμμα. Έλαβον τήν τελευταίαν θέσιν, 

βαθμηδόν άλλοι κατόπιν μου ήλθον, εξέοαλον δέ 

τόν πίλον μου καί ίδρωμένο: ών άμέσω; κατελή

φθην ύπό συνάγχης, περιμένων τήν σειράν μου. 

Μετά ήμίσειαν ώραν μόλις ήμην εις το μέσον 

τή; οφιοειδούς έκείνης άνθρωπομαζη; καί ήρχισα 

ν’ αδημονώ καί νά μέ ταράσσουν τά νεύρα μου, 

συλλογισθείς, δ·.ι μέ άνέμενεν έτι κάτω ή αμαξά 

μου, διότι είχον έλθει διά τοιαύτης, ένεκα τή; 

άποστάσεως καί δέν είχον είπεϊ τίποτε είς τόν 

αμαξηλάτην.

Βεβαίως έδώ δέν έφαρμόζεται τό the lime 

is money.
Τέλος μετά ήμίσειαν έτι ώραν περίπου ήλθεν 

ή σειρά μου έλαβον τά γράμματα ουσκόλως συν- 
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εννοηθείς μ,ετά τών ύπαλλήλων, διότι ούτοι (χά

νον τήν ρωσσικήν ώς επί τό πλεΐστον όμιλοϋσι 

χαί κατήλθον σπεύσας εις συνάντησιν τής άνα- 

μενούσ-ης άμάξης, ής ό αμαξηλάτης εκστατικός 

μέ παρετήρει μειοιών, ώ: νά μοί έλεγεν :

— Έδώ, ώ ξένε, περισσότερον μά; παγόνει 

ή βραούτης.

Δώσας δέ αύτώ άμέσω; τήν δίευθυνσίν τοΰ κ. 

Μαύρου καί τού προξενείου μα; είσήλθον έν τή 

ά^άξη, ήτις άμέσω; κατά τό σύνηθε; ήρξατο νά 

τρέχη έν καλπασμφ.

Πρό τής οικίας τοϋ κ. Μαύρου τό άμάξιον 

έστη. Εισέρχομαι έντός μεγάλου προαυλίου, γύ- 

ρωθι τοϋ οποίου τό οίκημα παρουσιάζει όψιν 

πλουτοκρατικήν τής παλαιάς έποχή:. Διαμερί

σματα καί γραφεία καί σταϋλοι παράκεινται 

κεκλεισμένα, ούδεμία δέ κίνησις μοί δίδει νύξιν 

τής έκεϊσε ανθρώπινης ζωής. Έ φ οέ παρετή- 

ρουν δεξιά καί αριστερά, ό αμαξηλάτης μοΐ δει

κνύει μικράν θύραν, ήν έκρούσαμεν· μετ’όλίγον 

ανοίγεται καί είς υπηρέτης αναφαίνεται όυ.ιλών 

μοι ρωσσιστί.

— Διάβολε, είπον καί είς τάς ελληνικά: α

κόμη οικίας δέον νά όμιλήται ή ρωσσική;

Νοήσας τέλος,δτι ό Κύριος δέν εύρίσκετο εκεί, 

έσωσα τό επισκεπτήριό·; μου καί είσήλθον έκ 

νέου εις το άμάξιόν μου.

Όλίγον έναντι έκειτο τό ελληνικόν Γενικόν 

προξενείων. Ή οικία, τά σήματα, ή έπί τοΰ 

έξώστου σημαιοφορόρος κυανόλευκος ράβδος προ- 

οιοουσι τήν ελληνικήν ιδιότητα καί εισερχόμενος 

είς τήν μαρμαρόκτιστον καί λαμ,πράν είσοδον 

της ωραίας ταύτης οικίας, άσμένω: προχωρώ καί 

αισθάνομαι άμέσω; άπό τήν έν αύτφ γλυκεία·/ 

αύραν, ότι εύρίσκομαι είς έδαφος... ελληνικόν.

Άνερχόμενος τήν κλίμακα άκούω τήν γλώσ

σαν τοϋ Πλάτωνος καί τοΰ Εύαγγελίου καί άνα- 

στενάζων έν ανακουφίσει εισέρχομαι είς τά γρα

φεία τοϋ προξενείου μας.

— Ό κ. Γεν. Πρόξενος : ερωτώ.

— Μάλιστα, είναι είς τό γραφεΐον του ό Κύ

ριος μοί απαντούν.

Δίδω τό έπισκεπτήριόν μου καί μετ ' όλίγον 

εισάγομαι εις τήν έναντι καλώς ευπρεπισμένη·/ 

καί άνταςίαν τής αντιπροσωπευμένης αρχής αί

θουσαν, ένθα προ πολυτελούς γραφείου είργάζετ; 

ό γεν. πρόξενος τής Ελλάδος κ. Φοντάνας.

Είναι εκ τών ολίγων καλών αξιοπρεπών, φι

λότιμων και γλωσσομαθών αντιπροσώπων μας, 

οιτινες μετά προσωπικής έτι θυσίας προσπαθούσι 

νά φαίνωνται αντάξιοι τοΰ προορισμού των καί 

εργάζονται μετά ζήλου καί άφοσιώσεως πάντοτε.

Μόλις μέ είδε μετά πολυχρόνιον συνάντησιν.

— Μπα, ό κ. Πρίντεζης, μοι λεγει. εγειρό

μενος μετ' απορίας, πώς έδώ, πώς ήλθατε;

Τόν κ. Φοντάναν μετά πολλά έτη εύχαρί- 

στως έπανέβλεπον καί ε'χαιρον πολύ συναντών 

αυτόν αίφνιδίως ένταΰθα, ζωηρόν πάντοτε, θαλε

ρόν καί καλώς έχοντα.

— Ναι ολος καί δλος, έγώ είμαι, τώ λέγω, 

μόλις προχθές ήλθον έκ Ρωμανίας νά ίδω τήν 

'Οδησσόν καί τούς συνδρομητάς μου.

— Ά, ναι, τής άγαπητής καί καλής «Φύ- 

σεω;»· ώραϊον περιοδικόν, φίλε μου, εκδίδεις καί 

σε συγχαίρω- πώς πηγαίνει, είσαι ευχαριστη

μένο: ; δέν αμφιβάλλω. Έδώ είς ’Οδησσόν, μαν

θάνω ότι έχεις πολλούς συνδρομητάς.

— Ναι, με τιμούν αρκετά καλά κα1. τούς 

ευχαριστώ. Ιίροσπαθώ δέ νά τό τελειοποιώ όση- 

μέραι οσον δύναμαι.

— Μάλιστα, είναι λαμπρόν. Και τί νέα άπό 

τάς ωραίας μας 'Αθήνας. Λείπετε πολύν καιρόν; 

Έγ ώ ελπίζω προσεχώς νά τάς έπισκεφθώ, έλα

βαν τρίμηνον άδειαν. Τάς έπεθΰμησα.

— Ναι τό έμαθα καί σας αντικαθιστά ό κ. 

Σκάσης, δστις εύρίσκεται ήδη είς Κωνσταντινού

πολή. Άπο τάς 'Αθήνα; άνεχώρησα άκριβώς 

προ ενός μηνός. ”1Ιδη έχομεν ησυχίαν καί δια

σκεδάσεις θεατρικός καί έξοχικάς. Αί ’Λθήιαι 

το θέρος διασκεδάζουν καί τόν χειμώνα εργά

ζονται. Τά βουλγαρικά μόνον κάπως μάς άνυ-

συχουν.

διασκεδάζουν ; καί τ

— 'Ωραία έκφρασίς· τό καλοκαίρι αί ’Αθήνα:

. , τό νερό ή σκόνη;

— Διασκεδάζουν καί αυτά μέ ημάς τό θέρος, 
. 5 το , 

οιότι μέ τήν κίνησ'.ν τών θέατρων μας, έως οώ-

δέκα δπου ήδη έχομεν έξεγείρονται καί ταύτα καί 

μας επισκέπτονται διασκεδάζοντα

— Ή ύπόθεσ·ς τής μεταφοράς ύδάτων είς τήν 

πόλιν τί γίνεται είς ποιον σημεΐον εύρίσκεται.

— Όλονέν προχωρεί καί βαίνε; πρό; τήν λύ- 

σιν τη:. 'Ήδη παροισ'.άσθησαν τρεις καλαί ό-

μάδε: ζητούσα·, τό προνόμιο·/ καί ό Δήμος μετά

τής Κυβερνήσει·/; θά κρίνουν ποια εΐναι άσφαλε- 

στέρα.

— Πόσον καιρόν θά μείνετε ένταΰθα, Κύριε 

Πρίντεζη, είς δ,τι μάς νομίζετε αρμοδίους εϊ 

ιχεθα πρόθυμοι.

— Σάς ευχαριστώ πολύ, δέν άμφιβάλλω περί 

τής κα'λλίστης πάντοτε καρδία; καί συμπερι

φοράς σας.

('Επεται τΐ> τέλος)

— Θέλεις νά γίνζ,ς δημοτικός ;
— Σύχναζε όλα τά κέντρα καί καταγώγια, τρώγε 

καί πίνε μέ τόν καθένα, ουδέποτε λέγε ίχι, ψευδού 
αδιακρίτως καί καθ' όοδν χαιρέτα δλας τά; Κυρίας.

—θέλεις νά άρε'σκη; ;
— Λέγε πάντοτε τό ναι, προσφερε άνθη άκαταπαύ- 

στω; εις τάς γυναίκα; καί γνώμην ποτέ μή δίδεις.
— Θέλεις ν' απόκτησης θέσιν καλήν ;
—Έσο τυφλόν οργκνον εϊς τήν άνωτέοαν θέλησιν, 

κάμνε ότι δέν βλέπεις καί όταν λέγουν ανοησίας, νά 
τας θεωρείς ώς ευφυΐας.
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Η ΑΡΧΑΙΟΦΙΛΟΣ
I Ιρωτύινπος κωμφδία.

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγ. φύλλου)

ΣΚΗΝΗ Ζ’.
παμφ (μόνις γελών). Μέ διεσκεδασιν ολίγον με 

τήν φλυαρίαν της ή Μπάμπω. Τι καλή, τι αφελής 

που ι’νε (μ-:τά τινα σκέψιν). "Λ ! έλησμόνησα νά 

τήν έρωτήσω τϊ γνωρ·ζ-:ι περί τοϋ άπαταιώνος καί 

αναιδούς αύτοϋ, όστις έχει τό θάρρος να έρχεται 

έδώ (μετ' έξάψεως καί οργής) και όχι μόνον να έρ

χεται άλλα να έκδύεται. Άλλ’ οχι δεν 0=/ω να το 

πιστεύσω, 0- έφοροϋσ: λινήν ένδυμασίαν και ό Καρ- 

διοφύλαζας Οά τον έπέρασεν, οτι ήτο μέ τό υποκά

μισο·/' αύτό εινε, άλλ, ότι καί άν εινε θέλω να τό 

μάθω.
('Εξέρχεται διά τής θύρας τοϋ βάθους καί εισέρ

χεται ή 'Εριφίλη διά τής δεξιάς θύρας προφυλα- 

κτικώς ένδεδυμένη άρχαίαν ένδυμασίαν).

ΣΚΗΝΗ Κ
ΕΡΙ». (μόνη). Ό ΙΙάμφιλος δέν εινε έδώ, θά έ- 

ξήλθε φαίνεται' τόν καϋμένον τόν αδελφόν μου. τόν 

έθύμωσα πολύ πρό ολίγου, άλλά τί νά κάνω. (Σκέ

πτεται) Νά ήμπυροϋσα νά τοϋ τό έλεγα άλλα 

που; θα γίνη έξω φρένων, δέν έννοέϊ αυτός απο 

τίποτα, εΐν- άξιος νά στ-ίλη είς τον διάίολον 

τόν Δόνγκ καί τήν αδελφή του καί πάντα δστις 

θά τολμήση νά τοΰ εϊπη τόν εύγενή σκοπόν 

μας (Σκέπτεται ώσει ονειροπολούσα) Τί εΰγε- 

νής σκοπός! τί μεγάλη ιδία ! ζαί είς τήν σημερι

νήν μάλιστα έποχήν. τής σπατάλης, τής ύλης, 

τοΰ σζ.ωτ.κισμοϊ. Ώ ! εΐν- αύταπάρνη-ις, εινε Ου

σία, είνε θεία καί εύγενής έμπνευσες. . . Ά! τό βλέπω 

τό γλυκύ αύτό όραμα τής έπαναφοράς τοϋ αρχαίου 

ένδύματος. Ώ! βλέπω τούς χρόνους τοΰ Περικλε

ούς, τοΰ Άριστοτέλους, -ής 'Αθήνας, τής Αφρο

δίτης, τ·.ϋ Κίμωνος, τοϋ Θησέως, τής Δήμητρας 

καί τόσων άλλων άλλά πρέπει να παλαίσωμεν 

νατα τών προλήψεων, κατα τών νέων ηθών κα: 

έθίμων καί πρό πάντων κατα τής φαυλότητος τής 

τής ση-κερινής έποχής. Ώ ! θεέ μου ! ποιος μεγά

λος. άλλά καί ποϊος εύγενής άγων τής επαναφοράς 

τών πατρίων, τών καθαρώς ελληνικών έθίμων. Όπου 

και άν ήνε, Οά έ/ 0η, ό Δονγκ, όπως ύπάγωμεν εις 

τήν συνεδρίασιν τοϋ συλλόγου τοϋ ίδρυθέντ-.ς ύπό 

τής Μις Σίόη πρός επαναφοράν τοΰ άρχαίου ένδυ

μα τος. Ά ! έλησμόνησα. (’Εξέρχεται διά τής δ-.ξ άς 

θύρας καί εισέρχεται ό υπηρέτης, δστις βλέπω·/ 

έκ τών όπισθεν την άποχωροΰιαν Έριφίλη·/,κάμνει 

γελοίους μορφασμούς εύχαριστήσεως διά. τήν νέαν 

του άνακάλυψιν ένλαμίάνων τήν Έριφιλην ώς τόν 

Δόνγκ).

ΣΚΗΝΗ Θ'.

καρδιοφ. (μόνος). Νάτον πάλιν ό φίλος, άλλ' 
από που ήλθε ; άπό τον ουρανόν θά έκατέόη ή άπό 

τήν γήν θά έξεφύτρωσε, άπό ποΰ ήλθε ; άπό 

τήν θύραν δμως δεν είσήλθεν, διότι έφύλαττα 

έγώ έκεϊ' (ώσεϊ έμπνευσθείς). "Α ! μήπως καί. . . 

"Α ! όχι όχι εινε αδύνατον, όχι οχι έκατό φορές, 

όχι καί τώρα πρέπει νά κρυφθώ χωρίς νά μέ ϊδη 

κανείς. (Κυττάζει γύρωθέν του) Όσω περισσότερα 

νέα Οά γνωρίζω τόσω περισσότερον θά αύξηθή ό προ- 

ΰπολογ σμός (βλέπει γύρω του ώσει ζητών κρυσφύ- 

γετον’ προσπαθεί να είσχωρήση κάτωθι τοϋ καναπέ, 

άλλ' ε!νε πολύ χαμηλός και δέν δύναται' μετά μα

τ αίας δέ καί γελοίας προσπάθειας βλέπει έκ νέου 

γύρω του καί μετά πολλάς απόπειρας είς δλα ιά 

έπιπλα τής αιθούσης, ώσεΐ έμπνευσθεις έξέρχεται 

πρό; στιγμήν καί έπιστρΐφει μέ μίαν σκάλαν, τήν 

τοποθετεί όπισθεν τοϋ παραθύρου, ρίπτει τα παρα

πετάσματα καί λαμόάνων έν ξεσκονιστήρι άνέρχε- 

ται τήν κλίμακα κλινών έπιμελώς τα παραπετά

σματα καί βγάζει τήν κεφα'λήν του άνωθεν λέγων) 

Έδώ είμαι καλά ποτέ δέν θά μέ ιδουν, ένώ έγώ θα 

βλέπω καί τό σπουδαιότερου θά άκούω (μένει έκεϊ 

έν γελοία στάσει οτε εισέρχεται ό Δόνγκ μέ αρχαίαν 

ένδυμασίαν έζ. τοΰ βάθους'ό υπηρέτης τεντώνει τούς 

οφθαλμούς του κόμνων τήν φυσιογνωμίαν ΰπερμέ- 

τρως γελοία·/ καί λέγει).

ΣΚΗΝΗ I’.
ΔΟΝΓΚ καί ΚΑΡΔ1ΟΦΓΛΑΞ

καρδιοφ- (κατ' ιδίαν). Μωρέ μάτια μου, αύτός 
έπήρε θάρρος καϊ γυρίζει τό σπίτι άπροφυλάκτως' 

κύτταξε έκεϊ χάλια, κύτταξε άδιαντροπ’ά, βρέ τον 

άχρεϊον. βρέ τόν άλιτήρ-.ον καί ό κ. Πάμφιλος δέν 

εινε έδώ νά τοϋ τρίψη ολίγο τής πλάιαις (βλακω- 

δώ;). ”Ε ! γέλοια ποΰ θά κάνουμε.

δονγκ- (ομίλων μετ’άμεριζ.ανικής ίο ότητος). Δέν 
εινε έδώ ούδείς, άλλ' έγώ αναμένομαι ύπό τής ω

ραίας δεσποινίδες καί έν τούτοις δέν μέ υποδέχεται 

ούδείς. Περίεργον! Άς αναμένω (κάθηται).

καρδιοφ- (κατ' ιδίαν Θυμοειδώς). Τί λέγει; ανα
μένεται ύπό τής ωραίας δεσποινίδος ; να κατέόω να 

τό·/ βουτήσω άπ' το λαιμό; (εισέρχεται ή Έριφίλη 

ένδεδυμένη τήν άρχαίαν ένδυμασίαν).

ΣΚΗΝΗ ΙΑ'.
Οί ΑΝΩ καί ή ΕΡΙΦΙΛΗ

καρδόφ. (κεχηνώς καί τρίόων τούς οφθαλμούς 
του). Ί ι διαόολο, έξυπνος ειμσι ή κοιμούμαι ; ονει
ρεύομαι ή όχι ; (’Αλλάζει ύφος) Κύτταζε την Έρι- 

φιλίτσα μου σχεδόν γδυτή, κύτταξε την τι ώραϊα 

ποΰ είνε. έχω νά τήν ί'δω άπό μικρό παιδί μέ το 

ύποζ.άμισον, άπό πολύ μικρό (Αναστενάζει). "Αχ! 

ή μακαρίτισα ή μητέρα ή τόνε πολύ σεμνή γυναίκα 

(Έριφίλη πλησιάζει τόν Δόνγκ χαιρετών αύτόν 

έπιχαρίτως)

δονγκ Δεσποινίς είμαι έπακριόής, είνε id 
παρα 5.

εριφ. Καί έγώ έπίσης είμαι έτοιμη.

καρδιοφ (μετά βλακώδους θαυμασμού). Τί ώ- 
ραϊχ πού είνε, άν ήμποροΰσα να τήν φιλήσω. “Αχ ! 

(χάσας τήν ισορροπίαν του κατρακυλά τής σκάλας 

πίπτων προ τών ποδών των(.

εριφ. (έντρομος κατ’ ιδίαν). Άχ! ό Καρδιοφύ- 
λαξ ! αλλ' έγώ θεε μου έχάθην, θα τό εϊπη τοΰ
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ΙΙαμφίλου, οτι μέ είδε μέ αύτήν τήν ένδυμασίαν 

χαί τότε. . . (τρέχει πρδς αύτδν οστις προσπαθεί 

νά έγερθή και μετά φωνής έλεγχούσης). Τί έκαμες 

έκεΐ; τί ήθελες ; λίγε γρήγορα, αύτδ εινε άναίδια 

νά παραφυλάς σκαρφαλωμένος έκεΐ επάνω σαν 

γάτης.

καρδιοφ. (άνασηκώ εται βαστών τά μέλη του 
μετά τρομου). Ώ! συγγνώμην! είχα άναβή να ξε

σκονίσω άλλά έγλύστρησα καί έπεσα (κατ’ιδία·) 

Καλά τά έμπάλωσα.

εριφ (οργίλως). Αύιό είνε ψεϋδες, οέν εινε 
δουλεία αύτή δική σου, εινε τής Μπάμπως. ’Εμένα 

δέν μου τά πουλά; αύτά (αύστηρώς καί χαμηλο- 

φώνως). Μόνον πρόσεχε νά μή εϊ-ης τδ παραμι

κρόν τοΰ ΙΙαμφίλου, διότι Οά τδ σκεφΟής καλά. 

Πήγαινε καί άλλη φορά νά μή παραφυά.άττκ,ς καί 

ούτε λέξιν. ούδενδς τ’ ακούεις; οΰδενός!

καρδιοφ. Πολύ καλά πηγαίνω, δεσποινίς (Φεύ
γει αναστενάζω·; καί λίγων κατ’ίδιαν). Τί ώραία 

ποϋ εινε, μ,ούρχεται νά τής κάνω κόρτε.

εριφ. (προς τον Δδνγκ, δστις έστεκε μετά αμε
ρικανικής άπαθείας άπλοΰς θεατής του κωμικού 

επεισοδίου). Κύριε Δδνγκ μέ συγχωρεϊτε. ζητώ 

ύμΐν μύρια; συγγνώμας διά τον γελοΐον. οστις έξ 

ούρανοϋ μας έπεσεν ώς βόμβα έμπροσθεν μας καί 

ουτινος ή γελοία Οέσις μέ έκίνησεν εΐς θυμόν, ένώ 

τούναντίον ώφειλον να αισθανθώ οίκτον.

δονγκ. (ύποκλινόμενος). Δεσποινίς ί'ι ος υμέτε- 
ρος, παρακαλώ. Ούτε έσκε'φθην τήν παρουσίαν αύ

τοϋ τοϋ κυρίου.

εριφ- (καθ’ έαυτήν). Τί περίεργοι άνθρωποι σύ- 
τοί οί ’Αμερικανό', ατσάλι άλίγιστο (προς αύτόν). 

Κύριε Δδνγκ δχι δτι ήτο άξιος τής σκέψεώς σας. 

άλλά δυνατόν να σάς παρηνόχλησε ή ένταϋθα πα

ρουσία του.

δονδκ. (μετά παρρησίας). Δεσποινίς ακούσατε. 
Έχει τόσα πολλά ή ώραία σας πατρίς τά ενοχλη

τικά, όσον καί τά μή ώστε θά ήτο περιττόν νά 

προσέξω ή νά ενοχληθώ είς τήν άπλήν παρουσίαν 

αύτοϋ τοϋ κυρίου. ΙΙιστεύσατε, δεσποινίς, οτι δι’ 

ήμας τούς ’Αμερικανούς τίποτε δέν υπάρχει τδ ένο- 

χλητικδν και ούδέν τδ περίεργον. . ·

εριφ- (μετά θαυμασμού) Κύριε Δδνγκ, σας θιυ 
μάζω τή άληθεία !

δονγκ. Νά μή θαυμάζετε, δεσποινίς, σεις ή ό
ποια έχετε ΐστορικώς πολλά τά θαυμάσια είς τήν 

ώραίαν σας πατρίδα.

εριφ. (άνυπομίνως). Κύριε Δδνγκ ύπάγωμεν εις 
τήν συνεδριάσω τοΰ συλλόγου ;

δονγκ. Διά τούτο είμαι έδώ, ή άμαξα περιμένει. 

εριφ. Είμαι έτοιμη κσί είς τάς διαταγάς σας. 
(Φεύγουν καί μετ’ όλίγον εισέρχεται ό Καρδ.οφ. 

σταυροκοπούμενος).

ΣΚΗΝΗ IB'.
καρδιοφ. (μόνος). Κύριε έλέησον, τί πράγματα 

εινε αύτά ; τί ενδυμασία εινε αύτή ; που να πηγαί

νουν άρα γε ; (Μετά μικράν σκέψιν). ’Εγώ θά κάνω 

καλά νά μή άνακατεφθώ είς τίποτε καί μπλέξω 

εις καμμιά άξετσίπωτη βρωμοδουλε’ά, τδ πρόγραμ

μά μου θά ήνε, ούτε είδα, ούτε ήκουσα. (άλλάζων 

ύφος καί μετά γελοίας τρυφερότοτος). “Αχ! καί νά 

ήμουν πίίδ νέος Οά τής έκαμα τδν έρωτα (πρδς

τδ κοινόν). Τί χάσκετε εσείς ; θαρρείτε πώς δέν θά

ήθελε ; λάθος έχετε, τί τάχα δέν είμαι καί έγώ άν

θρωπος ; (Εισέρχεται δ Πάμφιλ. δρομαίως μέ ϋφος

άνήσυχον).

ΣΚΗΝΗ ΙΓ'.
ΚΑΡΔΙΟΦ. καί ΠΑΜΦ.

παμφ (πρδς τδν Καρδιοφ.). II.ΰ είνε ή Έρι- 
φίλη 1

καρδιοφ (ΰψώνων τούς ώμους). Ήξεύρω καί 
γώ ποΰ είνε;

παμφ (βργί'.ως). Όμίλησον ζώον, ποϋ εινε 
ή κυρία σου; ποϋ εινε ; λέγε γρήγορα άλλως σέ... 
(πιάν ι αύτδν έκ τοΰ λαιμού.)

καρδιοφ. (πνιγηρά τή φωνή). Δέν γνωρίζω. . . 
ποΰ. . . ποΰ. . . εί. . .εί. . . νε.

πδμφ (άφίνων αύτδν καί ήπίως). ’Έλα λέγε, 
ποϋ εινε ή Έρ φίλη :

καρδιοφ. Δέν ήξεύρω, δέν γνωρίζω, μέσα είνε; 
έξω εΐνε ; δέν...................

παμφ- (έκτδς έαυτοΰ). Μά τί διάβολο; τώρα 
ποΰ ήρχόμην, άν-χώρ = ι μια άμαξα άπ' έδώ, κό

σμος περιέργων κσί άγυιοπαίδων είχε μαζευθή, 

άπορων, ήρώτησα τί τρέχει και μοΰ είπαν, δτι ή

σαν οί νεοφερμένοι ’Αμερικανοί, θιασώται τοΰ αρ

χαίου ένδύματος" εΐχον έςέλθει άπ’ έδώ. Τί ήθελαν 

αυτοί έδώ. άφοΰ δέν τούς γνωρίζω; καί πρδ παν 

τ:ς ποϋ είνε ή ’Εριφίλη ; έκείνη θά μου έξήγει 

βεόαίως τί ήλθαν αύτοΐ να κάμουν έδώ.

καρδιοφ. (διστάζων) Νά κύριε ή δεσποινίς. . . .

παμφ- (ανυπομονώ;) "Ε ! λοιπόν ή δεσποινίς ;

καρδιοφ. (διστάζων) Νά! ή δεσποινίς έφυγε 
μαζύ μέ αύτδν τδν νέον Αμερικανόν.

παμφ (έκτος έαυτοΰ καί άπελπις). Έφυγε ; έ
φυγε μέ ένα νέον; καί ποϋ έπήγε ;

καρδιοφ Δέν μ-.ϋ τδ είπε, έφευγ. μέ τόσην α
φέλειαν, να ! σάν νά έπήγαινε μέ τόν κ.Άχιλλέα.

παμφ· ΩΙ τήν άθλίαν ! διά τούτο άπέπεμψε 
τον Άχιλλέα, οι’ αυτό έκαμε τόν δυστυχή νέον 

νά γείνη έξω φρένων. Σήμερον τήν πρωίαν τόν 

εΐδον καί δέν τδν ανεγνώρισα. τόσον έχει κατα- 

βληθή ο δυστυχής, καί έμέ μέ έγέλα. ότι ό Ά- 

χιλλεΰς τήν ήπάτα, οτι τής έδειξε ψυχρότητα, 

διότι είχε τδν λογαριασμόν της νά τδ στρίψν, μέ 

τδν Άμερικάνο, έννοια σου καί εΐ; τα πέρατα τοϋ 

κόσμου να πας έγώ θα σέ εύρω κ. αδελφή, καί έσέ 

κοριτσόφιλε καί δχι άρχαιόφιλε (εισέρχεται ό Ά- 

χιλλεύς κάτωχρος έκ συγκινήσεως).

ΣΚΗΝΗ ΙΔ'·
Οί ΑΝΩ καί ΑΧΙΛΛΕΓΣ.

ΑΧΙΛΑ· (άσθμένων καί μέ τρέμουσαν φωνήν). 

ΙΙάμφιλε, είδα τήν ’Εριφίλη.

παμφ Πότε; ποΰ;
ΑΧΙΛΑ- Νά ! έδώ -άρα κάτω, μέσα εΐς ένα αμάξι, 

μαζύ μ’ ένα νέο. ένδεδυμένοι και οί δύο αρχαία.

παμφ. (έκπεπληγμένος). Τί λέγεις Άχιλλεϋ! 
Έτρελλάθης ; ή ’Εριφίλη ένδεδυμένη αρχαία Ελ

ληνικά τώρα ’μέρα μεσημέρι;

(Έπεται συνέχεια)

— Δέν μοΰ λέγεις, Ελεονόρα μου, άτι’ έδώ 

ποΰ πηγαίνομεν ;

— Eic τόν Παρνασσόν.

— Απ’ έκεΐ; δ δρόμος αύτός ;

— Είς τό δημοτικόν θέατρον.

— Καί αριστερά έδώθεν ;

— Είς τά Ανάκτορα.

— Βλέπω τά έμαθες δλα αγαπητή μου.

— Άφοϋ μέ πηγαίνεις, νά μή τά μάθω, Κοκό μου ;

ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ

Παράδοξος άπάνιησις.

— Τί κάμνετε τώρα, αγαπητέ μοι κύριε Λοράν- 

δε, πώς περνάτε ;

— "Α, είμαι άπησχολημένος εΐς τά οικονομικά 

σισίτια.

— Δηλαδή ;

— Τρώγω παρά τοΐς φίλοις μου.

X

Είς διδάσκαλος είς τδν μαθητήν του.

— Καί μήπως νομίζεις δι’ εύχαρίστησίν μου σέ 

τιμωρώ ; τώ λέγει.
— ’Αλλά τότε, διά τίνος εύχαρίστησίν μέ τιμω

ρείτε, άφοΰ ούτε διά ίδικήν μου ;

X

Μεταξύ δύο άπηλπισμένων ;

— Είπέ μου, ΙΙέτρ- γνωρίζεις είς ποιαν ελεει

νήν έποχήν ζώμεν ήδη ;

_— Ναί, είς τήν μάλλον άξιοθρήνητον, δπου 

ούτε χαρίζει τις τίποτε, ούτε δίδει, ούτε δανείζει.

X

— Ί: διαφορά μεταξύ γυναικός καί κύματος ; 
ήρώτα τις σοφόν τινα.

θτι "δ μέν κϋμα επιπλέει τής θαλάσσης, ή 

®ξ γυνή τής ξηρας, τώ άπήντησεν έκεΐνος.

’Απλοϊκός τις έκαυχατο, οτι έταξείδευσεν είς 

πολλά μέρη καί δή εΐς ’Αμερικήν.

— "Ωστε θα γνωρίζης καλώς καί τήν Γεωγρα

φίαν, τώ λέγει τι;.

— *Α.  δχι μόνον έκεΐ δέν υπήγα άπεκρίθη μετ ’ 
άφελείας.

X

’Επιφανής ίατρδς διηγείτο, ότι έθεράπευσε 3ι’ 

έπιτηδίας μεθόδου κωφόν τινα έκ γενετής.

— Καί τί έντυπώσε·.ς εϊχεν άμα ήκουσε ;

— Πολύ περιέργου;" τοσοϋτον τδν ήνόχλησαν 

αμέσως οΐ θσρυβοι τοΰ κόσμου, ώστε άμέσως έκω- 

φάθη.

X

Εύφυής άπάντησις:

Μήτηρ τις,φιλαρεσκως κατοπτριζομένη παρούσης 

τής θυγατρός της τή λέγει :
— 'Αχ, τί θά έδιδες, κόρη μου, νά είχες τήν 

ώραιότητά μου !
— Ναί καί σύ μήτερ μου, τί Οά έδιδες νά είχες 

τήν ηλικίαν μου ! τή άπήντησεν αυτή.

X

Έν τινι συναναστροφή πάντες διεσκέδαζον μέ 

τους ευφυείς λόγους μικροΰ τινδς παιδιού’

Έν τώ μέσω τότε τών γελώτων, είς κύριος 

είπε πρδς τδν πλησίον του.

— Συνήθως τά τοιαϋτα πνευματώδη παιδία, 

γίνονται βλάκες άνδρες.

’() μικρός άκούσας τούτο έστράφη και είπε’

— Φαίνεται, κύριε, μικρός νά υπήρξατε πολύ 

πνευματώδης. . .

X

Είς τδ τέλος τής σελήνης τοΰ μέλιτος.

Έκε ϊνη.— ’Ενθυμείσαι τήν εύτυχή έκείνην 

ημέραν, οτε διά πρώτην φοράν έγνωρίοθημεν ;

Έκεΐνος.— Αν τήν ενθυμούμαι! Και βεβαίως 

τήν ενθυμούμαι άφοΰ έκαθήμεθα είς τήν τράπεζαν 

δεκατρείς.

X

Μεταξύ συζύγων.

— "Αχ ! καϋμένη, δέν εΐξεύρω τι νά κάμω μ’ 

αύτδ τδ καταραμένο συνάχι. . .

— Να πάρης μερικά μανδήλια. . . .

X

Π ε λ ά τ η ς. Δεν εΐξεύρω διατί παίρνεις διπλά

σια σύ, άπδ τδν μακαρίτην τδν πατέρα σου!

Τ ο κ ο γ λ ύ φ ο ς. Διότι δ πατέρας μου μοΰ 

άφήκεν ώς τελευταίαν τού παραγγελίαν νά διπλα

σιάσω τήν περιουσίαν του.

X

Ήλθε τις είς τήν αστυνομίαν καί κατήγγειλέ 

τδν υπηρέτην του, δστις τώ έκλεψε διάφορα έκ τής 

οικίας του αντικείμενα καί άνεχώρησε.

— Καί ποια είνε τα ιδιαίτερα αύτοϋ χαρακτηρι

στικά διά νά τδν είίρωμεν ;

— Μά έπινε πολύ κα: έκοιματο συνήθως έκτδς 

τής οικίας μου.
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— Πώς καθαρίζονται Λεπτά έργαλεία έσκωρια- 
ομένα ;

— Διά ψευδαργύρου καί θειϊκοϋ όίέοε ήραιωμέ- 
νου (1 : ιοο).

*

— Τί χρειάζεται πράε έίόντωσιν τών μυρμήκων;
— Διθειάνθραξ έγχυνόμενος ίν ταϊς φωλεαϊς 

αύτών καί έν ανάγκη άναπτόμενος.

*

— Ί (νι τρόπω διατηρείται τό βούτυρον;
— Όταν τό βούτυρον άποκαθαρισθή ζυμούμενον 

καλώς, τηρείται είε δροσερόν καί σκετεινόν μέ- 
οοε χωρίε νά έρχεται είε έπαφήν μέ τόν ατμο
σφαιρικόν άέρα (δηλ, είε δοχεία έρμητικώε κλειστάI 
οϋτο) διατηρείται κάλλιστα, άλλως δέον νά μεταχει- 
ριοθήτε χημικάε ούσίαε, οίον αλαε κοινόν καί βορι- 
κόν όΕύ. (1 δράμιον διά μίαν όκάν).

*

— Ποιον είναι τό καλείτερον βούτυρον καί διατί ;
— Τό πρόόειον βούτυρον εΐναι φυσικώε κατω- 

τέραε ποιότητοε τοϋ άγελαδινοϋ καί έπίσηε όλιγώ- 
τερον συντηρήσιμον. Ούχ’ ήττον έν άναμίΕει μετά 
αίγείου, τό πρόόειον καθίσταται καλειτέραε ποιότη
τοε οπωσδήποτε, διορθώνεται δέ καθιστάμενου 
πρώτης ποιότητητοε μετά τήν έφαρμογήν διαφόρων 
πρόε τούτο μέτρων.

★

— Τίνι τρόπω προφυλάσσονται αί φωτογραφία', 
χάρτινοι είκόνες καί τά βιβλία άπό τά καταοτρέ- 
φοντα ταύτα μικρά έντομα;

— Διά φορμόλης, διθειάνθρακοε ή καί δι' άχνηε 
υδραργύρου. Άλλά τό εύκολώτερον μέσον είναι 
νά θέσητε τάς εικόνας σας κτλ., έντόε κεκλεισμέ- 
νου κιβωτίου, είε τό βάθος τού όποιου τοποθετείτε 
δοχείου μέ διθειάνθρακα. Ή χρήσιε δμως τούτου 
άπαιτεί προσοχήν, διότι είνε εύφλεκτος καί δηλη
τηριώδης.

*
— Ποιον είναι τό καλείτερον χαόιάρι ;
— Τό καλείτερον θεωρείται τό τήε πολίχνης Ca

viar, ήε φέρει καί τό όνομα, έν Ρωσσία, κειμένης 
έπί τήεσυμβολής τοΰ Κύρου καί Άράίη, άπεχούσηε 
δέ 18ωρον τοϋ Βακοϋ.

*
Ποϋ δύναται τις καλείτερον νά συνεχίση έν Εύ· 

ρώπη τάε μηχανουργικάε σπουδάε του ;
— Είς τά I ερμανικά Πολυτεχνεία τού Άννο- 

όέρου, τού Βερολίνου τοΰ Μονάχου κτλ Φοίτησις 
τριετήε, 200 φρ. μηνιαίώς έίοδα.

*
— Πώε δυνάμεθα νά γνώρίσωμεν άν άνεικείμε- 

νόν τι είνε αληθώς χρυσοΰν ;
— Τούτο είναι αναγκαιότατου, διότι πολάκιε 

άπατώμεθα άπό χάλκινα άντικείμενα άπλώε βερ
νικωμένα. Πρόε τοϋτο θέτομεν έπ’ αύτων ράβδον 
ΰαλίνην βεβρεγμένην έν διαλύσει bichlorure de 
cuivre. Άν τό άντικείμενόν μας εινε αληθώς χρυ
σοΰν δέν θά ϋποστή ούδέμίαν βλάβην ένώ ή έπι- 
φάνεια τούτου άν δέν είνε έκ χρυσού, τό μέροε δ
περ ήγγισεν ή ύαλος θά παρουσίάση κηλίδα φαιάν.

ΜΟΥΣΙΚ ΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Έξοχος άληθώς μουσική συναυλία υπήρξαν αί εξε
τάσεις τής μουσικής τοϋ προτύπου παρθεναγωγείου 
αδελφών Τριανταφυλλιοου. Πρόγρααμα δέ πρός τοϋτο 
εκτυπωθέν περιείχε πλεϊστα: συνθέσεις τών καλλίτε
ρων μουσουργών, άτινας λίαν έπιτυχώς έξετέλεσαν έπί 
κλειδοκύμβαλου αί δεσποινίδες Καπιτσίνη, Ι’εωργοπού- 
λου, Ψάλτη, Μπαρούνου, Βιτιάδου, Χριστοδούλου καί 
Αναγνώστου. Κατά διαλείμματα δέ χορός άποτελού- 
μενος έκ τών άνωτέρω δεσπονίδων καί άλλων πολλών 
έν αίς διεκρίνοντο αί δεσποινίδες Ζαμίχα, Καλοστύίη, 
Βυζαντίου, Γαρδέλη καί πλείσται άλλα·, έψαλον τε- 
χνικώτατα καί μετά θαυμαστής έπιτυχίας ύπό τήν 
διεύθυνσιν τοϋ κ Δελίου διάφορα άσματα έξ ών ύπερ- 
ήρεσαν τό Ελληνόπουλο καί ή Κ α λ η ν ύ κ τ α.

Τάς μουσικά; δέ ταύτας έκτελέσεις έποίκιλον καί 
διάφορά ποιήματα καί διάλογοι έν οίς κατεχειροκρο- 
τήθησαν αί δεσποινίδες Μπεράτη, Χρυσοβέ ργη, Τρι- 
κουπη, Μομφερατου, Ψάλτη, Βιτιάδου, Θανοπούλου. 
δικαίως δ’ έθαυυάσθησαν αί Δδες Φούλα καί Καλο- 
στύπη δια την συγκοινήσασαν τους ακροοτας άπαγ- 
γελίαν τών ποιημάτων τοΰ Παράσχου Ή σήμα) α 
καί Ή ξε νη τ ε ι ά.

Λί άδελφαί Τριανταψυλλίδου, ώς καί αί εύγενέστα- 
ται διδασκάλισσαι τοϋ άρίστου τούτου παρθεναγωγείου 
εδέχθησαν τά εγκάρδια καί ειλικρινή συγχαρητήριατών 
παρευρεθέντων, διά τήν μοναδικήν πρόοδον τών μ.αθη- 
τριών είς τήν θείαν Μουσικήν.

ΑΝ-ΠΡΙΝ

ΜΙΑ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΙΣ

"Εν τιμ προηγούμενοι τεΰχει ε>· τή σελίδι 37 
τής περιγραφής τής εν 1'αλατοίω έκδρομής τον 
Συνδέσμου τοΰ Περιοδικού Τόπον, Ιτέΰη μετά 
τδν λόγον τοΰ Προέδρου ή « Αντιφώνησή τής 
κ. ΟικονομίδΟυ. Τδ ποίημα τοϋτο ίγράφη ώς 
άντιφιόνησις λογιδρίου τοϋ κ. Τζαβέλ.α. Τδ δ' 
επίσημον πρδς τήν όμήγνριν ποιημάιιον τής κ. 
Οικονομίδου Ικφωνη&έν μετά τδν λόγον τοϋ προ
έδρου έχει ουτω;

ΙΙΡΟΣΦΟΣΙΣ *■  ΣΟΦΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Αγαπητή όμήγυρις
και δημοσιογράφοι 
κάτι καλόν τής μούσης μου 
και δι ’ υμάς ίγράφη

Κάποια ευχ>] τις πάντλερμος 
σάς στέλλει μυρωμένη 
καλά μυαλά καλές δούλάς 
καί πάντα άγαπημένοι

χωρίς φαγούρες και βρισιές 
ό βίος νά περνά 
κι ’ ή πέννα σας μελίξυδον 
όλους νά μάς κερνά

Συστηματικώς πλέον ήρξαντο λειτουργοϋντα άπαντα 
τά θέατρα τών 'Αθηνών τελειοποιούμενα ίσημέραι.

Τό Οέατρον τής
Νεαπόλεως προσέλαβε τόν περίφημου ηθοποιόν κ. 

Ευτύχιον Βονασέραν, όστις ύπό τας ώραιοτέρας εν
τυπώσεις, άς άφήκε τοϊς Άθηναίοις, έφυγε πρό έτών 
εις τάς δραματικά; σχολάς τής Ευρώπης,ξνθα παρη- 
κολούθησεν έκ τοΰ πλησίον τους άρίστου; τών δραμα
τικών. Έν τώ Οεάτρω τής Νεαπόλεως άνεφανίσθη 
κατά πρώτον έσέτως έν τώ αριστουργηματικώ εργω 
«Κοινωνικός θάνατος·).

Τό Οέατρον ήτο ύπέρπληρες. 'Αλλά τα; προσδο- 
κίαβ ύπερέβει ακόμη πλειότερον ή έμφάνησις τοΰ κ. 
Βονασέρα. Οί οφθαλμοί πολλών είς μάτην συνεκρα- 
τοϋντο, ένώ τό ώραϊον φύλλον απροκαλύπτως πλέον 
έδάκρυμεν έπανειλημμένως εις τά; έξοχους σκηνάς 
τοϋ «Κοινωνικού θανάτου».

Έπαίχθησαν προσέτι κατά τάς ήμέρας ταύτας καί 
τά «Κουλουβάχατα», ό « Έλαφρόχοσμο;» ή «Πρώτη 
Δίκη» κτλ.

Θ. Παντοπούλου. Μεγάλα; έπιτυχίας έσημείωσεν 
ό θίασος τοΰ μοναδικού κωμωδοΰ μας κ. ΙΙαντο- 
πούλου διά τοΰ έργου «Δουράν καί Δουράν».Έπαίχθη 
έπίσης επανειλημμένο); ή «Θεία του Καρόλου» κτλ.

Θ. Άλάμπρα. Έπαίχθησαν έπιτυχώς ό «Γέρω- 
Ξούρης» κα! ή ώραιστάτη κωμωδία ό «Μέγας δούξ 
’Αλέξανδρος».

Νέα Σκηνή. Εσχάτως έπιτυχώς έδιδάχθησαν οί 
«σύζυγοι τής Λεοντίνης».

Άθήναιου. Πολλά έπίσης καί έν τώ Οεάτρω τοϋτο 
τών άνεγνωρισμένων έργων έδιδάχθησαν ώς οί ■■ Μυλω
νάδες» ή «Τιμή» τοΰ Σούδεομαν ή «Γκσλυω» κ.τ.λ.

ΣΕ ΜΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑΡΑ

Ρλυμάσαι παιχνιδιάρα μου 
Μιά μέρα κουρασμένη.
Άπ τδ πολύ τό τρέξιμο 
"Ετοΰ έρωτος τδ δρόμο ; 
Είς τήν άγκάλην σ' έγειρα, 
Και σΐ· δαιμονισμένη ;
Μέ φίλησες μέ πόνο !

I 'νρμένο τδ κεφάλι σου
Κτδν ίδικδ μονώμο.
Μοόπες μέ νάζι φεότικο
Έσ' αγαπώ και μόνο. 
Τώρα εις άλλου άγκαλτά 
Περνάς δλϋχαρις, φαιδρά, 
Τδν παιχνιδιάρη χρόνο.

ΣΟΦΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

ΒΓΒΛΙΟΚΡΓΣΙΑΙ

Νεώταται έκδόσεις πρωτοτύπων έργων ετ. 
ΖΥΓΟΥΡΑ.
1. Εμπορική καϊ Βιομηχ Νομοθεσία θησαυρός γνώ

σεων χρησιμωτάτων δια πάντα α· θρωπον δρ. 2.50
2. Ή Στατιστική κα! ή διαγραφιχή θεωρητική καί

πρακτική δρ. 1.00
3. Γεωργικόν έγχειρίδιον τοϋ 1904 τελειότατου δρ. 2.50

Ο κ. Ξ. Ζύγουρας μή φειδόμευος κόπου καί έξό- 
ξόδων καθημεριυώς πλουτίζει τήυ βιβλιοθήκην αύτοϋ 
ης τελευταΓος τόμος είνε ή Έ μ π ο ρ ι κ ή κ α ί Β ι ο
ν. η χ α ν ι κ ή Νομοθεσία.

ΤΙ δέ πλήρη; αύτοϋ εμπορική βιβλιοθήκη άποτε- 
λεϊται έκ τών έξής:

ΒραδευΟεϊσα δο ’ άργυραΰ βραβείου ύπΰ τής έν 
'Αθήναις διεθνούς έκθέσεως τοΰ 190;|.

1. Ό πρακτικός βίος τοϋ έαπόρου 2α εκδ.
2 'Οδηγός έμποροϋπαλλήλου.....................
3. Έλληνογαλλική έπιστολ. μέ τήν έμπορ.
4. 'Ιστορία τοΰ εμπορίου 2α εκδοσις....
5. Έμπόρευματολογίας Α'. μέρος...............
(j. ’Εμπορική καί βιομηχανική οικονομία.
7. Έμπορ. καί βιομ. Γεωγραφία δίτομος.
8 Γενική Λογιστική πλήρης......................
9. Καταστιχογραφία καί Λογισμογραφία. .

10. Καταστιχογραφία Βιομηχανική...............
11. Έμπορ. καί βίεμηχ. Νομοθεσία. . . .

»
»
» 
»
»
I»
»
•
0

Ο

2.50
2 00
4 00
2.50
1.50
2.50
5.00
8.00

2.50
1.50
2.50

Διά πάσαν αίτησιν άπευθυντέον κ. Ξ. Ζύγουραν 
οδόν Σωνίέρου άριθ. 4. 'Αθήνας.

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ ,, ΕΣΤΙΑΣ'

Έίεδόθη «’Οδηγός Μελισσοκόμου» ύπό τοΰ Γ. 
ΤΟΥΦΕΞΗ. έκδοτης

ΓΕΩΡΓ. ΚΟΛΛΑΡΟΣ 
Βιθλιοπωλεϊον «'Εστίας· αθηναι

ΕΗΜΚΙΙ ΤΡΑΙΙΕΕΑ ΤΗΣ ΕΑΑΛΛΟΣ

■'Εντοκοι καταθέσεις
Ή έθνική τράπεζα δέχεται έντοκους καταθέσεις 

είς τραπεζικά γραμμάτια καί είς χρυσόν, ήτοι είε 
φράγκα καί λίρας στερλίνας,άποδοτέας είς ώρισμέ- 
νην προθεσμίαν ή διαρκείς. Αί είς χρυσόν καταθέ
σεις καί οί τόκοι αύτών πληρώνονται εις τό αύτό 
νόμισμα, είε δ έγένετο ή κατάθεσις, είς χρυσόν ή 
δι’ επιταγής όύεως (οΐιώμιβ) έπί τού έίωτερικοϋ καί 
έπιλογήν τοϋ ομολογιούχου. Τό κεφάλαιον καί ο! 
τόκοι τών ομολογιών πληρώνονται έν τώ Κεν
τρικά) Καταστήματι καί τή αιτήσει τοϋ καταθέτου 
έν τοϊς ύποκαταστήυασι τής Τραπέζης'έν Κερκύρα 
δέ Κεφαλληνία καί Ζακύνθω διά τών έκεϊ ύποκατα- 
στημάτων τήε Ίονικής Τραπέζης.

ΑΙ όμολογίαι τών έντόκων καταθέσεων έκοΙ 
δονται κατ’ έκλογήν τοϋ καταθέτου ονομαστικοί 
ή ανώνυμοι.

Τόκο·, τών καταθέσεων.
1 1/2 τοϊς ’/» κατ' έτος διά καταθ. 6 μήνας τουλ
2 » ·/. » 0 1 έτους
2 1/2 > */, 0 2 έτών
3 » 0 4 έτών
4 Β ·/« » > 5 έτών
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15. Μαγική είκών.
Ποϋ εύρίσκεται ό σύζυγο: τής κυρίας ;

|6· Αίνιγμα.
'Ενός οργάνου μιά χορδή 
κι’ ακόμη μία μετοχή 
κάμνουν τά δυό ένα σοφόν 
στόν κόσμον έαξουστον.

|7· Αίνιγμα.
Τής 'Ελλάδος πόλις 
κι’ αντωνυμία μόλις 
ποιούν Άθηναΐον 
λογογράφον άρχαΐον.

|Χ. Γρίφο?.
Μυϊαι Π Θ μυΤα δεινά Τ

1«|. Γρίφο?.
Γόνε Ισα Ιδού.— 

20· Γρίφο?.
ϊΚ ώ ! ! νά Κρής ία

21. Φίρδην — Μύρδην. 
Κα κώς Τ' Ιδίω

Αάρισσα. Γ. ζΐ. Ίατρϊ&ΐ];
ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΥΤΑΙ

llXEHIATim ΛΣΚΙΙΣΕ11Χ |ω» ΤΒΤΧΟϊΣ

Ιον Εί; τό γένειον χύτου.— Ψυχή —Τύχη.— 3 
Λ’ιψ—ΐ'α = Λειψία.— 4 χάλλιστον χρώμα τό τή; 
αίδοες ερύθημα.— 5 Άγαπάται άλλήλους-—6 Τήν 
29 Φ,βρουαρΙου.

Αύται.— Αριστείδη; Βέλο; έχ Σύρου 5, Ν. Τ 
έξ 'Αθηνών 4. Μιλτ. Ρώσσο; έχ Π ειραιώ; 6, Εύφρ. 
ΜαυρίχΟυ έχ Πειραιώς 4, Θρ. Παντελάχη; έξ ’Αθη
νών 2, Ευτύχιος Γεννάδη: έξ ’Αθηνών 3

ΤΡΙΑ καζ.λίστης οικογένειας και έπ μεμελη- 
μένης ανατροφής πεντηκονταετής περίπου, ατυ- 

■χήσασα, ζητεί θέσιν οικονόμου ή dame de coinpagnie
ενιαϋΟζ ή και έν τφ έξωτεριχώ. Συνισταται ύπό 
πολλών οικογενειών καί ύπ; τής «Φύσεως». Πλη
ροφορία'. παρ’ ήμΐν.

ΤΑ τέία του Κυανού Σταυρού εύρισχονται είς τά 
πρώτη: τάςεως έδωδ μοπωλεϊα Αθηνών καί 

11= ραιώς Ιίατρών καί Κρήτης.
’Αντιπρόσωπο: διά τήν 'Ελλάδα καί Κρήτην. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αθ. ΚΟΛΛΑΣ 
Στοά ΡιΖάρη
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ΔΗΑΟΣΙΣ

Ένεκα τής μετακομίσεως τών Τυπο
γραφείων τών Καταστημάτων ,. \%νέ<Ιτ·ι 
Κωνιί-ςαντινίόου ' θέλει βραδύνει ολί
γον ή έκδυσ.ς τοΰ επομένου τεύχους τής 
,,Φύσεως1'·

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ “ΦΥΣΕΩΣ,

Α . Κ. Καπ-τόουν. Στερούμεθα επιστολή; σας 
χαί παρακαλοΰμεν απαντήσατε μας.— Γ. Α. Κα
λαμπάκαν. 'Επιστολή χαί χρήματα έλήφθησαν. 
Ταχυδρομικώς άπαντώμεν χαί στέλλομεν τόμον.— 
Ν. Β. Ζ ί μν ιτ σ α ν. 'Επιστολή σας έλήφθη, παραγ
γελία σας άπεστάλη.
Δ. Φ. Κάϊρσν. Ταχυδρομικώς εχετε άπάντησιν 
περί όσων μας έγράψατε. Δ. Λ. Κάιρον επιστο
λή έλήφθη. εύχαριστούμεν, άναυ.ένο·αεν ένεογεϊκ? σας. 
— II. Σ. Κάιρον, Δ Ν. Π άτρας, II. Σ. Σά
μον, Δ. Ρ. Χανιά Ν. X. ’Αλεξάνδρειαν, έπι- 
στολαί καί χρήματα έλήφθησαν. Σάς ένεγράψαμεν είς 
Ρωσσο-’ισπωνικόν πόλεμον, ουτινος σειράν φύλλων 
άπεστείλαμεν ταχυδρομικώς.— Ί Σ. Κ ά ί ρ ον. ’Επι
στολή σας έλή,θη. Παραγγελία Β.βλίων σταλήσεται 
προσεχώς.— Δ. Ο. Σουέζ. Συνδρομή « Φύσει»; " 
έλήφθη, εύχαριστούμεν πολύ.— Ε. Φ. "Αγ. Π νεύμα 
’Επιστολή καί συνδρομή σα: έλήφθη . ς καί ποιη
μάτων, δπερ οηαοσιευθησεται εις προσεχές. II. Ρ. 
Β ρ α ί λ α ν.—’Ελάβομεν επιστολήν σα; καί χρήματα. 
Εύχαριστούμεν. 'Εμπορικήν Βιβλιοθήκην σας συνι” 
στώμεν τού κ. Ζύγουρα. Διεύθυνσι; αύτοϋ Ξ. Ζύ- 
γου.ας. 'Οδό; Σωνιέοου αριθ. 4, 'Αθήνας.—

4*· ’Εν Άθήναις έκ τοΰ Τυπογραφείου τών Καταστημάτων Άνέστη Κωνσταντινίδου^


