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Π ΦΥΣΙΣ _

ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΧΩΡΑ IΗ ΚΑΤΑΚΤΗείε ΤΟΥ Ν. ΠΟΛΟΥ
• Ό Σιίι-.λετον ΗιΙιχώρηΛεν είς τίιν ΰ· ταρ- 

>:τι»:ίιν ζώνην ιιένρι τϊις 88.73 μοίρας τ-λά- 
τονς πρλς νότον και είς Ι<>'2 ιιήι-.ονς πρδς 
ΰνατολώς».

'Ο τηλέγραφος δέν είνε ένθουσιώδης. Μέ 
ολί.γας λέξεις έξαπέστειλεν εις τδν κόσμον με- 
γίστην εϊδησιν. Άλλ’ ή λακωνική αυτή φρά- 
σις ήναψε τδν παγκόσμιον ενθουσιασμόν καί 
ιδία εις τήν γενέτειραν τοϋ έξερευνητοϋ Σά
κλετον, τήν Αγγλίαν. Τδ πράγμα είνε < οβα- 
ρόν καί ή γενική κατάπληξις εύλογος. Ό άν
θρωπος αυτός ό μικκύλος σκιόληξ έπί τής ρά- 
χεως ένός όγκοι·, οστις ονομάζεται γή, ποιεί 
θαύματα. Είς όλα δέ έφαντάσθη νά θέση τήν 
σφραγίδα τοϋ γ ν ω σ τ ο ΰ καί τοΰ λ ε λ υ- 
μ έ ν ο υ. Τάς λέξεις άγνωστον καί μύ
στη ρ ιον νά καταντησί] άχρηστους.

Αί θυοίαι τοϋ χρήματος καί τοΰ χρόνου είνε 
ευχάριστοι διά τοιούτους σκοπούς. Αί θυσίαι 
τής ζωής, έ'τι πλέον μάς ενθουσιάζουν. Καί αί 
έκατόμβαι τών θυμάτων τής επιστήμης καί τής 
προόδου πολλαπλασιάζονται. Εΐνέ τι εύγενέ- 
στερον τούτου ;

"Οταν ύ τηλέγραφος διά μιας πανταχόσε α
νήγγειλε τήν επιτυχίαν ταύτην τοΰΣάκλετον, ό
λων ή περιέργεια έζήτησε περισσότερός πλη
ροφορίας. Καί μετ' όλίγον αλλεπάλληλοι αί 
ειδήσεις προσέθηκαν ενδιαφερούσας λεπτομέ
ρειας. Τό ουσιώδες είνε, ότι ό δοξασθεΐς Αγ
γλος εξερευνητής έπροχώρησεν έντός τής αν
τάρτικης ζώνης καί έφθασεν εις άπόστασιν 1 II 
μ ι λ ί ω ν ά π ό τοΰ π ό λ ο υ.

Ποιος είνε λοιπόν ύ Σάκλετον : Φυσική ε’νε 
ή έρώτησις αΰτη διά τους πολλούς. Ό εξε
ρευνητής ουτος εξαίηνΐ|ς έγινε πασίγνωστος. Τί 
ήτο δέ χθες ;

"Οταν έν ετει 1903 άνηγγέλθη ή επιτυχία 
τής μεγάλης αγγλικής αποστολής, πρδς κατά- 
κτησιν τοΰ Νοτίου Πόλου, ήτις φθάσασα τήν 
82° 17 κατέρριψεν οϋτω τό προηγούμενου 
ρεκόρ, είς έξ εκείνων τών εξερευνητών ήτο 
καί ό Σάκλετον. Άλλ’ ή αποστολή έκείνη 
άπεθανάτισε μόνον τό όνομα τ ιΰ Σκώτ, πλω
τάρχου τοΰ αγγλικού Βασ. Ναυτικού, καί αρ
χηγού τής αποστολής ταύτης.

Άλλά πριν ή εϊσέλθωμεν εις τάς λεπτομέ
ρειας τών δύο τελευταίων εξερευνήσεων τοΰ 
Άνταρκτικοΰ πόλου, έπάναγκες κρίνομεν νά 

γνωρίσωμεν είς τούς άναγνώστα; ήμών τά 
περί τοΰ Ν. Πόλου γνωστά. Πρώτος δ Γάλ
λος πλοίαρχος Μπουβέ, προτροπή τοϋ περιωνύ
μου φυσιοδίφου Μπυφόν έτράπη πρδς έξερεύ- 
νησιν αύτοΰ. Τό παράδειγμά του είτα ήκολού- 
θησαν πολλοί Γάλλοι καί ’Άγγλοι, είς Ρώσσος 
καί είς Αμερικανός.

Έν τούτοις ή περί τόν Νότιον Πόλον ζιόνη 
παραμένει είσέτι είς τούς γεωγραφικούς χάρ
τας καί αυτούς τούς προσφάτους, λευκή κηλίς 
άγνωστος· έν ω ό Βόρειος Πόλος είνε πολύ 
περισσότερον γνωσ'ός. Κατά τά τελευταία έτη 
αί επιτυχείς έκδρομαί τοϋ Nansen, τοϋ δοτι
κός τών Abrugges. τοΰ 1 'eary καί άλλων έ- 
φώτισαν τά μυστήρια τοΰ Βορείου Πόλου, 
πλησίον τοΰ όποιου προσήγγισαν μεγάλως οί 
έξευρευνηταί. Πρός δέ αί επιτυχείς έκδρομαί 
Noi’denskjokl καί τοϋ Amundean παρέσχον 
πολλάς ακριβείς γνώσεις περί τής τοπογραφίας 
καί τών φυσικών όρων τής ζώνης ταύτης τής 
Γ’Ί?·

Άλλ’ είς τήν περί τόν Νότιον Πόλον ζώ
νην, είς έκτασιν μείζονα τής Ευρώπης καί τής 
Αύστραλίας όμοΰ, παν δ,τι ευρίσκεται εντός 
τοΰ Νοτίου πολικού κύκλου, είνε άκόμη terra 
incognita.

Καί εκτός δέ τοϋ κύκλου τούτου, είς μεγά
λην έκτασιν άπ' αύτοΰ, ολίγα πράγματα είνε 
γνωστά. Οί πάγοι προχωροΰσι μέχρι πλάτους 
σχετικώς μικρού πρδς Βορράν. Μόνον νήσοί 
τινες, ώς καί τινα ακρωτήρια περί τήν άνταρ- 
κτικήν ζώνην ήσαν γνωστά. Φαίνεται πιθα
νόν, ότι ύπάρχουσιν έκεΐ μία ή πλείονες ή 
πείροι.

Τδ γεωγραφικόν ενδιαφέρον τής έξερευνή- 
σεως τών άγνιόστων τούτων χωρών είνε ευ
νόητου. Είνε ανάγκη νά μελετηθή ή τοπογρα
φία των, νά γνιοσθή, έάν όντως ύπάρχη έκεΐ 
καί ά'λλη ήπειρος ή δμάς νήσων, ή φύσις τοϋ 
τόπου τούτου, νά άνακαλυφθώσι καταφύγια 
τόσον διά τούς έξερευνητάς, δσον καί διά τά 
πλοία, τά όποια δυνατόν νά έλθωσι βραδύτε
ρου είς τάς χώρας ταύτας χάριυ άλιείας, κυνη
γιού κτλ. Ό,τι συμβαίυει σήμερον έν Σπιτ- 
σβέργί) καί αλλαχού τών βορείων χωρών, αι- 
τινες άλλοτε έη αίνοντο απρόσιτοι καί ηδί) κα
τέστησαν τό έντευκτήριον τών άλιέων, τών 
κυνηγών, τών μεταλλουργών, τών περιηγητών 
καί τών επιστημόνων έν γένει, δύναται νά 
συμβή καί μέ τάς άνταρκτικάς ταύτας χώρας.

II ΦΥΣΙΣ

Φορτωμ/νοι μ· τας ζωοτροφίας των και 
ρβννηταΐ διασχίζουν τάς

Ή μεγάλη έκείνη 
ύπό τόν Σκώτ άπο· 
στολή εΐχεν ανακα
λύψει νέας μεγάλας 
εκτάσεις γής Νοτιο
δυτικών καί Νοτια- 
νατ,.λικώς τού Με
γάλου Παγετώνας 
τοΰ Ρός, πέραν 
τού οποίου ούδε'ς 
προγενέστερος έξε- 
ρευνητής κατώρ- 
θωσε νά προχωρή- 
σιμ Διήλθυν δέ οί 
έξερευνηταί τότε 
χειμώνα ολόκληρον 
είς τούς πρόποδας 
ιών ορέων ό Έρε
βος καί ό Τρόμος, 
ύπό έλαχίστην θερ
μοκρασίαν 62ο Φα- 
ρενάϊτ ύπό τδ μη
δέν.Κατά δέ τήνά- 
νοιξιν ό Σκώτ μετά 
τοΰ δόκτωροςΟι’ΐλ- 
σων καί μέ τόν ανθυποπλοίαρχον Σάκλεττον 
προύχώρησαν δΓ έλκύθρων, διανύσαντες χι

λιάδα μιλιών, δπως φθάσουν είς τ<> ρεκόρ 
82ο καί 17 Νοτίου Πλάτους.

Τής αποστολής εκείνης άνακάλυψις υπήρξαν 
καί τά ηφαίστεια ’Έρεβος καί Τρόμος.

Είς τήν δΓ έλκύθρων εκδρομήν των ό Σκιυτ 
ζαί ύ Σάκλεττον κατηνάλωσαν 93 ολοκλήρους 
ημέρας, έχασαν δέ τόν ένα μετά τόν άλλον 
όλους τούς κύνας των, είς τρόπον ιίίστε 
ήνάγκασθησαν έν τέλει οί ίδιοι νά τραβούν 
τά έ’λκυθρα.

Άλλ’ ό Σάκλετον μετά τήν επιστροφήν των 
έν Άγγλίφ διηνεκώς είχε πρδ τών οφθαλμών 
του τήν λευκήν έκείνην έκτασιν, ής ώνειρεύετο 
τήν ζατάκτησιν.

Πράγματι δέ θέτει είς πράξιν τήν άπόφασίν 
του καί διοργανοΐ πρό διετίας μίαν έκδρομήν 
διά τού πλοίου «Νιμπρόντ» χωρητικότητας 
227 καθαρών τ ννων, άναχωρήσας τήν 7ην 
Αύγούστου 1907 άπό τδ Ζουρκουέϊ τής Ν. 
-Ζηλανδίας μέ πλοίαρχον τόν κ. Ρονμπερτ Ίν- 
γκλιιντ, υποπλοίαρχον τοΰ Β. Ναυτικού.

Πριν ή τό πλοΐον άναχωρήσι) έξ Αγγλίας 
ό Βασιλεύς Έδουάρδος μετά τής Βασιλίσσης 
Αλεξάνδρας ηύδόκησαν νά τό έπισκεφθοϋν είς 
τό Κόουες. Έκεΐ δέ ύ Βασιζεύς ίδιοχείρως έ- 
κάρφωσεν έπί τού στήθους τοΰ Σάκλετον τόν 
Σταυρόν τής Βικτωρίας, ένώ ή Βασίλισσα Α
λεξάνδρα, έκτυλίσσουσα έκ τίνος δέματος άπέ- 
θεσεν ϊπΐ τών ώμων τοϋ έξερευνητοϋ έν εϊδει
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μανδύου μίαν με
γάλην Αγγλικήν 
σημαίαν, εύχηθεΐσα 
νά τώ φέρη τύχην 
καί νά είνε αυτή, ή 
οποία θά στηθή 
έπί τού Πόλοι’. Ό 
Σάκλετον έχαιρέτισε 
στρατιωτικώς, τ|>ι- 
θυρίσας δτι ή δια
ταγή τής Μεγαλειό
τητας Της θά έκτε- 
λεσθή.

Τδ σχέδιον τοΰ 
Σάκλετον ήτο νά 
έγκαταστήσΐ) κατά 
τάς άρχάς τοϋ 1908 
δωδεκάδα άνδρών. 
έν οίς καί έαυτόν. 
έπί τής λεγομένη; 
Γής τοϋ Βασιλέως 
Έδουάρδου 7 ου
είς τό Ανατολικόν

τας μηλωτα;, οί ίξι- ΆκροντοΰΜεγάλου 
χ.ό,α; τΰ);· πόλων. I ΙαγετώνοςτοΰΡός.

Θά άφιέρωνε δέ ολόκληρον τήν Ανταρκτι
κήν Άνοιξιν καί τό Θέρος τοϋ 1908 καί 1909 
είς απόπειραν (έπιτυχοϋσαν, ιός συνάγεται έκ 
τών υστέρων) προσεγγίσεως εί; τόν Πόλον, 
ένώ ταύτυχρόνως θά διωργάνωνεν έξερευνητί- 
κάς έκδρομάς καί πρός ά'.λας διευθύνσεις.

Πρδς μεταφορικούς σκοπούς ό Σάκλετον 
παρέλαβεν έκτός τών κυνών καί μικρά Σιβη- 
ρικά άλογα, έπίσης δέ τΰ πρώτον αύτός καί εν 
αύτοκίνητον έπί τούτφ κατασκευασθέν.

ΊΙ άποστολι'ι αύτη έφθασεν είς τάς χώρας 
τόν χειμώνα τοϋ 1907.

f'H πρώτη αύτής έπιχείρησις υπήρξεν ή ά
νοδος είς τδ όρος τοϋ’Ερέβους,τό μέγα τοΰτο 
ήφαίστειον, τοΰ οποίου αί κορυφα! έμειναν α
πάτητοι άπό τούς προηγηθέντας έξερευνητάς.

ΊΙ συνοδεία άνεχώρηοε τήν 5ήν Μαρτίου 
1908 έκ Κάπο-Ι’όϊντ καί τήν πρωίαν τής 7ης 
Μαρτίου έφθασεν είς ύψος 1800 μέτρων έπί 
τοΰ ’’Ερέβους. Έξηκολούθησαν άμέσως τήν 
άνοδον. 'Έκαστος έφερε τάς άποσκευάς αύ
τοΰ έπί νών ώμων του καί τήν εσπέραν τής 
ιδίας ήμέρας έφθασαν είς ύψος 3,200 μέτρων 
μέ θερμοκρασίαν 48 βαθμών ύπό τό μηδέν. 
Είς τό σημεΐον τοΰτο έπήλθε μεγάλη καταιγίς 
σημαντικώς παρακωλύσασα τήν ταχύτητα τή5 
ανόδου.

Τήν 9ην Μαρτίου έφθασαν εϊς τόν παλαιόν 
κρατήρα τοΰ ήφαίστείου, εϊς ύψος 4,00<· 
μέτρων. Έξηρεύνησαν τόν κρατήρα καί εύρι·ν
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αυτόν διασχιζόμενον υπό αυλακών κρυστάλλων 
καί χαλαζίτου,

Εϊς τό σημεΐον τούτο ό συνοδεύων αυτούς 
επιστήμων Ρεκέλιους έπάγωσεν εις τούς πό- 
δας και ήναγκάσθη νά ύποστή άποκοπήν τοΰ 
μεγάλου δακτύλου, νεκρωθέντος.

Τήν ΙΟην Μαρτίου έφθασαν εϊς τόν σημε
ρινόν κρατήρα τοΰ Ερέβους. Έχει άνοιγμα 
•SO μέτρων κα'ι βάθος 300. Εκπέμπει τερά
στιας στήλας καπνού καί θειούχου άερίου,φθά- 
νοντος πολλάκις εϊς ύψος 700 μέτρων.

Έγένοντο εις τό σημεΐον τούτο οσαι ήτο 
δυνατόν νά γείνουν έπιστημονικαί παρατηρή
σεις. Συνελέχθη γεωλογικόν υλικόν καί έλή- 
φθησαν πολλαί φωτογραφίαι.

'Η κάθοδος προς τό σημεΐον, δπου ειχον 
αφήσει τά έλκυθρα έγένετο ταχυτάτη, καθόσον 
άφησαν νά συρθώσιν επί τών πάγων.Τήν έπο- 
μένην δέ εϊχον φθάσει εϊς τό στρατόπεδον».

Τήν 29 'Οκτωβρίου 1908 ή αποστολή ά- 
νεχώρησεν έκ Κάπο-Ρόϊτ προς έξερεύνησιν 
τοΰ Πόλου.Άπετελ,εΐτο δέ άπο τόν υποπλοίαρ
χον Σάκλετον, τόν ύπολοχαγόν "Αμπανς καί 
δύο Ιατρούς. Ιίαρέλαβε προμήθειας τροφών 
διά τρεις μήνας καί αρκετούς μικρούς ίππους 
τής Μαντζουρίας. 'Ο υποπλοίαρχος Σάκλετον έν 
τή εκθέσει του σημειώνει έν εί’δει ημερολογίου 
του τά εξής:

«Τήν 5ην Νοεμβρίου ήναγκάσθημεν νά στα- 
ματήσωμεν εις τήν νήσον Γκέγκα, δπου φο-

ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΝΤΟΣ ΛΥΤΡΩΤΟΥ

Ό ίκ νεκρών τριήμερος Λναστάς Λυτρω
τής, γράφει έξοχος τοΰ Χριστιανισμού Απολο
γητής, ό "Αγγλος Έτινγγερ, εΐνε «ήλιος δια- 
χέων τό ζα/ιπρόΐ' ανιόν φώς έπΐ πάντα τά 
ί'φη καί βάθη τής ζωής καί τελ.ειοποιών τόν 
άνθρωπον κατά τήν διανοητικήν και ηθικήν 
αΰτοΰ φύσιν εΐνε κλίμα: άνωθεν κατερ- 
χομένη, δι’ ής ή Ανθροιπι'της έκ τών αμαυρών 
καί τεταραγιιένων στρωμμάτων επιγείου γνώ- 
σεως ανέρχεται εις τάς διαυγείς καί φωτεινός 
χώρας τής θείας σοφίας». 7'ό Ανά τόν κόσμον 
διαχυθέν τούτο φώς τοΰ έκ τάφου Ανατείλαν- 
τος ήλιου τής δικαιοσύνης έξακολουθεί επί 
αιώνας ήδη άδιακόπως φωτίζον καί διαλύον 
τά πυκνά τής Ανθρώπινης διάνοιας σκύτη, καί 
ποδηγετούν τήν άνθοωπότητα πρός τήν ευνο

μίαν καί τό»· πολιτισμόν.
Πας έχέφρων καί συνετός άνήρ, ουτινος ή 

διάνοια δεν ήμανρώθη υπό τής άχλύος τών 
παθών και τής Αμαρτίας, διορα. τήν λάμψιν

ΣΙ Σ 

βέρά καταιγίς μας έκράτησεν ακινήτους επί τέσ- 
σαρας ημέρας.

’’Αλλη τις αποστολή, ήτις μάς ήκολούθει μέ
χρι τοΰ σημείου τούτου, μάς έγκατέλειψε.

Τό σκότος κατά τήν διάρκειαν τής καταιγί- 
δος ήτο τοιοϋτον, ιίιστε παρ’ ολίγον δ ύπολο- 
χαγός “Αμπανς μετά τοΰ ίππου του νά 
κρημνισθώσιν εντός τοΰ βαράθρου. Έσώθησαν 
δέ ώς έκ θαύματος.

Έγκαταστήσαντες αποθήκην προμηθειών 
διά τήν έπάνοδον, έξεκινήσαμεν τήν 13ην 
Νοεμβρίου, κατευθυνόμενοι προς νότον. Ύπε- 
βιβάσαμεν τήν ποσότητα τών μερίδων τής 
τροφής χάριν οικονομίας. Οί ίπποι έβυθίζοντο 
συχνά εϊς τήν χιόνα μέχρι κοιλίας.

Εϊς νότιον πλάτος 81 μοιρών έφονεύσαμεν 
ένα τών ίππων καί άφήκαμεν παρακαταθήκην 
ελαίου, διπυρίτου καί κρέατος. Τό κρέας τοΰ 
ίππου έχρησιμοποιήθη προς τροφήν δπως έξ- 
οικονομήσωμεν τάς άλλας προμήθειας ζωοτρο
φιών.

Τήν 26ην Νοεμβρίου έφθάσαμεν εϊς'τό νο- 
τιώτερον πλάτος, εϊς τό όποιον είχε ποτέ φθά- 
σει προηγούμενη έξερευνητική άποστολή. Ή 
χιών εϊς τό σημεΐον τούτο ήτο λίαν απαλή μέ 
μεγάλας διακυμάνσεις.

Οί ίπποι μας έτυφλώθησαν πάντες έκ τής 
μεγάλης λάμψετος τής χιόνος. Μεταξύ τής 28ης 
καί τής 3ής Νοεμβρίου έφονεύσαμεν άλλους 
ίππους. Προς άνατολάς διεκρίναμεν άλυσσον 
νέων ύρέων. (Έπεται τό τέλος)

τοΰ άδυτου τούτου φέγγους, καί αισθάνεται 
τάς έ: αΰτοΰ πεμπομένας μαρμαρυγής ίν πόση 
τοΰ βίου περιστάσει. did τούτο καί ο τοΰ φοι
τάς χορηγός ’Ιησούς, έλ.κ.ΰων ήμάς πρός ίαυ- 
τύν, ΐνα τοΰ οίκείου φωτός μετόχους κατα- 
στήση, έφώνει συνεχώς’ «Έγώ φώς εις τόν 
κύαμον ίλήλυθα.—Πιστεύετε είς τό φώς, ΐνα 
ί ίοΐ φωτός γένησθε.—Ό ακολουθών έμοί οί’ 
μή περιπατήσει εν τή σκοτίη,,άλλ’ ί'ζει τό φώς 
τής ζωής». Τό άδυτον τοΰτο καί άειτάως ά- 
κνινοβολοΰν φώς έπεσκίοσε καί κατεκάλυψε 
παν έτεροι1 άναφανίν ίν τώ κόσμω ποτέ φω
τεινόν μεγαλείου καί έ'κπαγλ.ον εν Ανθρώποις 
φέγγος. 'Π ήγεμονική αυτή καί θεσπεοια λαμ- 
πρότης καί Ανέφικτος μεγαλειότης τοΰ άνα- 
στάντος Λυτρωτοΰ υπερέχει άσυγκρίτως καί 
υπερτερεί πάσαν μεγαλοφυίαν καί ύπέροχον 
προσωπικότητα. Τοΰτο όμολογοΰσιν άπροκαλύ- 
πτως καί αΰτοί-έτι οί ίλευθεροφρονοΰντες καί 
όρθολογιστικώς ι’ιποφαινύμενοι. 'Ο ίπιφανής 
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Γερμανός φιλόυοφος Κά’ίμ, 3ΐς τών μάλλον φι- 
λευ θέρων συγγραφέα»·, λόγον περί Χριστού 
ποιούμενος εις τό σύγγραμμά του (’Ιστορία 
τοΰ 'Ιησού σελ. 3(>9), γράφει μετά θαυμασμού 
τά Ακόλουθα : ·Πρό τής βασιλικής ταύτης 
λαμπρότητος Αμαυροΰται παν άλλ.ο άνθρώπι 
τον μεγαλείου’ μόνον ό ’Ιησούς καί ό βίος αυ
τού άπαστράπνουσιν ώς ήλιος, πάσα δ’ άλλη 
Ανθρώπινη /.άμψις εΐνε λάμψις Αστερίαν, φω
τιζόμενων υπ' αΰτοΰ τού ήλιου».

*11 θοηόκεία του Ίικίοϋ

Ό έκ νεκρών ίνδόξως καί αΰτεξουσίως ί- 
γερθείς Ιησούς, διά τής έξοχου καί άπροσπε- 
λάοτου ύφους ήθικής διδασκαλίας του ίδρυσε 
θρησκείαν, oc(O υψηλήν καί υπέροχου, τόοφ 
διαρκή καί Ακατάγο» ητον. Ή θαυμαοία αύιη 
καί κοινωφελής θρησκεία εΐνε προωρισμένη rd 
ί'πάρχη καί διαμένη αιωνίως, ώς υ θείος αΰ- 
τήςίδρυτής καί τελειωτής ώρισε καί άπεφάνθη.

«Οίκοδομήοω μου, είπε, τήν ’Εκκλησίαν, 
καί πάλαι ρ,δου ού κατισχύσουσιν αυτής».Πάσα 
τούτέστι αιτικειμένη δύναμις, οσω μεγάλη καί 
κραταιά καί άν όποτεθή καί οιοσδήποτε διωγ
μός, δσω χαλεπός καί φρικώδης καί άν έπι- 
πέση κατά τής ίμής ’Εκκλησίας, ούδέν θά κα- 
τορθιόσωσι. ·Τεθεμελίωται γάρ επί τήν πέ
τραν». Ή δέ πέτρα, λέγει, δ τώιν εθνών ’.I- 
πόστολος «έοτΐι· <5 Χριστός». ’Επί τού άρρα- 
γοΰς και άσαλεύτου τούτου γρανιτώδους βρά
χου ίθραύσθησαν καί ήιιβλύνθησαν, ού μόνον 
τών άρχαίων δυσεβών καί πολεμίων αί λυσ
σώδεις έπιθέσεις καί τά αλλεπάλληλα πλήγ 
μαία, άλλιί συνετρίβησαν καί πάντων τών νεω- 
ιέρων απίστων τά ολέθρια βέλη καί τόξα, ά- 
τιτα κατά τής θρησκείας ίιέτειναν καί τεί- 
νουσιν άπαύστως. Kai ουτοι μέν μικρόν ή 
μέγα θορυβήσαντες καί τήν θρησκείαν νά ίξον- 
τώσωσιν άπειλήσαντες, παρήλθον άνεπιστρε- 
πτε'ι ό είς κατόπιν τοΰ άλλου, καί είς λήθην 
υπό τού πανδαμάτορος χρόνου παρεδόθησαν 
ή δέ τοΰ άθανάτου Σωτήρος θρησκεία ίφα- 
πλοϋται πανταχοΰ καί άνακαινϊζει τούς δεχό
μενους αυτήν λαούς, φωτίζουσα αυτούς καί 
έξευγενίζουσα.

Τά ευεογετιΐιιατα τΐ»<; Ορηόκείας

Ή υπό τοΰ άναστάντος Σωτήρος θεμελιω- 
θείσα άσά,λ.ευτος θρησκεία ίν μέσφ ποικίλων 
διωγμών καί Λντιξύων περιστάσεων,μετέβαλεν 
εν βραχεί τό πρόσιοπον τής γής,καί άνεκαίνισε 
τόν ίν πλάνη καί άθρησκεία καθεύδοντα κό
σμον. Μέγιστα καί ίστορικώς άναμφισβήτητα 
εΐνε τά διά τής θρησκείας ίπελθόνια τώ κύ
σμω ευεργετήματα καί παγκόσμια αγαθά

Τό πρώτον κοινωνικόν αγαθόν καί άναντί- 
λεκτον ιστορικόν γεγονός εΐνε ή ί.τελθοΰαα ά-
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νακαίνισις καί έ.τΐ τά κρείττω μεταρρύθμισις 
τοΰ κόσμου διά τής ίδρύσεως τής χριστιανι
κής θρησκείας. ΛιαδοθεΙσα αΰτη καί στερεω- 
θείσα^ύπό 12 άοήμων καί ιίνισχύρων ’Ιου
δαίων, ’Αποστόλων κληθέντο»·,—τάσης βοή
θειας καί κοσμικής δονάμεοις ίστερημένων,— 
ίβελτίωαε θαυμασίτος καί ίξωράϊσε τά σκαιά 
καί Αγενή ήθη καί έθιμα, καί είσήγαγε τόν 
αιοινα τοΰ Ανθρωπισμού.'Εζήλειφε τάςέπικρα- 
τούσας φευδείς καί'ανήθικους θρησκείας, και 
ίγκαθίδρυσε τήν αγνήν καί αληθή θεογνωσίαν. 
Έφείλκυσε πρός έαυτήν διά τοΰ λόγου καί τής 
πειθοΰς έθνη βάρβαρα καί Απολίτευτα, καί 
ίξημέρατσε λαούς Ατιθάσους καί αιμοχαρείς. 
Συνέτριψε σκήπτρα τυράι να»· αιμοδιψών, καί 
έθραυσε τάς άίύσσεις απειραρίθμων λαών, ίν 
φρικώδει δουλοσύνη διατελούντων, καί υπό 
ζυγόν δυσβάστακτοι· καί άφόρητον άπαύστως 
/ιοχθούιτων. Κατήργησε τήν σωματεμπορίαν 
και την ίπ'ι μάκρους αιώνας κρατήσασαν δου
λείαν, τήν εις δύο Αντιμαχόμε>·α καί αλληλο- 
κτονούμενα στρατόπεδα τήν Ανθρωπότητα 
διαιρούσαν, καί συνεφιλίωοε τούτην καί συνέ
δεσε διά δεσμών Αγάπης καί φιλανθρωπίας, 
εισαγαγοΰσα εν αυτοίς τήν Ισότητα καί Αδελ
φότητα καί Αλληλεγγύην. Ανύψωσε τήν γυ
ναίκα, τήι· τέως δούλην καί ίξηυτελισμένην, 
είς τήν έμπρέπουσαν αυτή θέσιν καί τιμήν. 
Άπήλλαξε τά τέκνα τής πατρικής αυθαιρε
σίας καί τυραννίας, ίξικνομένης πολλάκις μέ
χρι θανατώσεως αί’τών, επιβα/.οΰσα αυτής 
φιλοστοργίαν καί συμπάθειαν ιδιάζουσαν. "Ι
δρυσε πανταχοΰ νοσοκομεία, γηροκομεία, ορ
φανοτροφεία, άσυλα πτωχών καί Αναπήρων, 
καί πλεϊστα έτερα εύσπλαγχνίας καί φιλαν
θρωπίας ίνδιαιτήματα, άγνωστα ύλως εϊς τήν 
αρχαιότητα, ένθα ή δυστυχούσα καί πάσχουσα 
ανθρωπότης ευρίσκει περίϋαλψιν καί παρηγο
ριάν.

'Ομολογία τών αντιθέτων

ΊΊμ· ευεργετικήν, εκπολιτιστικήν καί ηθικό- 
ποιόν τής θρησκείας τοΰ Λυτρωτοΰ δύναμιν 
καί επενέργειαν ίπΐ τών Ανθρώπων ήναγκά- 
σθησαν id όμολογήσιοσιν Απεριφράστως καί 
αυτοί οί δυσπίστως πρός τόν υπέροχου αυτής 
ιδρυτήν διακείμενοι, καί πρός τίμ· απαστρά- 
πτουσαν αΰτοΰ θεότητα αμβλυωποϋντες. ’() 
διάσημος Αστρονόμος Λαπλάς, οστις διεκρί- 
νετο διά τά υλιστικά αΰτοΰ φρονήματα, ήναγ- 
κ.άσθη υπό τής τώ>· πραγμάτων Αλήθειας νά 
εΐπη, «δτι ή χριστιανική θρησκεία εΐνε Αλη
θώς ή μόνη, ήτις παράγει πραγματικόν ίκπο- 
λιτισμόν, καί καθιστά τούς Ανθρώπους ι
κανούς νά βαδίζωοιν επί τής όδοΰ τής ηθι
κότητας, τοΰ φωτός καί τής έλευθερίας».

’Ομοίως ίφρόνιι περί θρησκείας καί ό μέ-
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γας γερ/ιανός φιλόσοφος Έγελος, έκθειάζων 
ταύτην καϊ συνιστώ»· ώς πηγήν καΐ μέσον εί·· 
δαιμόνιας καϊ κοινωνικής δόξης καΐ ευη
μερίας.

«Τό τέλος (γράφει είς το περί θρησκείας 
φιλοσοφικόν σύγγραμμά τον) πάσης ένθρω- 
πίνης ένεργείας, πάν ο,τι Αιά τύν άνθρωπον 
εχει άξίαν καΐ κΰρος, διά τοϋ οποίον ζητεί 
την ευτυχίαν, την δόξον, την μακαριότητα, 
έχει τό κέντρον εις την θρησκείαν, ήτοι εις 
την νόησιν, συνείδηση· καΐ συναίσθηση' τοϋ 
Θείου, zlzd της θρησκείας λαμβάνομεν συνεί- 
δησιν περί τοϋ Θεοΰ, ό όποιος είνε άρχή καϊ 
τέλος τοΰ παντός, καΐ συγχρόνως το μέσον 
το ζωοποιούν, έμηιυχοΰν καΐ έμπέον τά πάντα 
είς την ΰπαρξίν των. Απασχολούμενοι· τό 
πνεΰμα μετά τής θρησκείας άπεκδΰεται πάσαν 
πεπερασμένην έννοιαν, καΐ οί'το) καταντά είς 
τήν ηθικήν ικανοποίησιν καΐ έλευθερίαν».

Ευτυχείς οι τω Αυτοωτίι άκολου- 

Οουντες

Μακάριοι όντως καϊ τρισενδαίμοτες οί τώ 
άναστάντι ευεργέτη καϊ Λυτρωτή πιστώς καΐ 
άπαρεγκλίτως άκολουθοϋντες καϊ λατρεύοντες. 
Έν φωτΐ βαίνουσιν ούτοι άπλέτφ, καϊ ό ζό
φος τής αμαρτίας καϊ τοϋ εγκλήματος ούδέ
ποτε θά ύποδουλοιση αυτούς. Τοΰτο ένάει ό 
φωτοδότης Ίησοΰς, ότε έλεγε πρός τούς πε- 
πωρωμένους ’Ιουδαίους' «Ό άκολ.ονθιυν έμοΐ 
ού μή περιπατήσει έν τή σκοτία». Άκολου- 
θήσωμεν λοιπόν τφ έκ τάφφ άνατείλαντι —<υ- 
τήρι Χριστώ, δστις άπήλλαξεν ημάς τοΰ σκό
τους τής αμαρτίας, δούλους αύτής πρότερον 
όντας καϊ άπελύτρωσεν ήμας καταδίκης αιω
νίου διά τοϋ εξιλαστήριου αύτοΰ θανάτου καϊ 
τής ένδοξου άναστάσεώς.

CH πρός τόν ζωοδότην λυτρωτήν πίστις καϊ 
άφοσίωσις άς συνδέη ημάς άρρήκτως, υπο
δούλους τε καϊ έλευθέρους, άνεξαρτήτους καϊ 
ύπό ζυγόν δουλείας διατελοϋντας. ΊΙ πίστις 
αΰτη καϊ ή έπίγνωσις τής άληθείας θά κατα- 
στήοη πάντας ημάς ήμέραν τινά έλευθέρους 
καϊ άδουλώτους. Καθώς οί ένδοξοι ήμών πα
τέρες έν τή δυνάμει τής πίστεως αυτών πρός 
τόν θεάνθρωπον Ίησοϋν άπετίναξαν τόν μα
κράν καϊ αφόρητοι· τής δουλοσύνης κλοιόν, 
δστις έπ’ αιώνας έβάρυνε τόν εύγενή αυτών 
τράχηλον, οΰτω καϊ οί άλύτρωτοι ήμών ιιδε/. ■ 
φοϊ έν τή αύτή πίστει καϊ έλπίδι άς έγκαρτε- 
ρώσιν έν υπομονή καΐ άς εύελπιστώσι να πα- 
νηγυρίσωσί ποτέ έλενθεροι μεθ’ ήμών τήν έν
δοξον τοΰ Χριστοΰ άνάστασιν. Είθε ταχέως »■ 
άνατείλη ή μακαρία αΰτη καΐ τρταένδοξος η
μέρα, ήν μετά πόθου οί πάντες άναμένομεν, 
καθ’ ήν ήνωμένοι άχώρίστως διά τής πί
στεως, θ’ άξιωθώμεν νά έοοτάσωμεν πολι

τικιάς συν τή άναστάσει τοϋ λυτρωιοϋ καΐ τήν 
άνάστασιν ολοκλήρου ήμαιν τοϋ γένους.

Ό έν αλήθεια κηρύξας, «Έγώ είμι ή άνά- 
στασις καΐ ή ζωή» θά παράσχη άναμφιβόλως 
τήν έξανάστασιν καί ιήν ζωήν, δταν έλθη τό 
πλήρωμα τοϋ χρόνου καΐ είς τό δουλεϋον μεν 
καΐ λειποφυχοϋν, αλλά καΐ πιστεΰον καΐ προ- 
σδοκών έθνος. Ε'ίθε ή πρός τόν Ελευθερωτήν 
διάθερμος πίστις καϊ έλπϊς τών έν θλίψει καϊ 
άπογνώσει στεναζόντων αδελφών ήμών, κα- 
ταοτή ό άδιάρρηκτος μεταξύ ήμών δεσμός, δι’ 
ου θά συνδεθώμεν άδιασπάστως και θά ένω- 
θώμεν έν τφ μέλλοντι έθνικώς. Ταύτην τήν 
πολυπόθητοι· ευχήν άς άπέυθύνωμεν διηνε- 
καις τώ δεσπόζοντι τών όλων Θεώ καϊ Πρν- 
τάνει, δπως διάνοιξη ήμών τόν νοϋν καϊ κα- 
τανοήσωμεν έπακριβώς τάς σωτηριώδεις τοΰ 
Ευαγγελίου του άληθείας, δι’ ιόν καΐ μόνων 
ελεύθεροί: μέθα ού μόνον τών παθών καί τής 
αμαρτίας, άλλά καϊ τής τών ισχυρών υποδου
λώσεων καϊ πολιτικής έξαρτήσεως. «Έάν 
υμείς, ειπεν ό τοϋ θανάτου νικητής, μείνητε 
έν τώ λόγιο τώ έμώ... γνώσεσθε τήν αλήθειαν, 
και ή άλήθεια έλευθεοο'ισει υμάς».

X. Κ. ΜΑΚΡΗΣ

ζΐο. Θεολογίας και ‘Ιατρικής

--------- ——-------------

ΣΤΗ ΠΑΝΑΓΙΑ

Βλέπω μεγαλόχαρι δύννεφιαδμένο 
κατάχλωρο τό θείο πρόσωπό δου 

βλέπαι τόν πόνο (5ου ζωγραφισμένο 
ΰτό πάναγνο και άγιο μέτωπό <5ου.

NT

Τοϋ παιδιού <5ου τό μαρτύριο θυμάσαι 
τό ταπεινό του δταύρωμα δέ θλίβει 

τήν Απονιά μας, τόν κόσμο,δυλλογάδαι 
καϊ Λ χλωμιά τήν λύπη σου δέν κρύβει

"Ολοι πείθουμε σήμερα πολύ Παρειά. 
Μάννα δυγχώρεδε τό θάνατό του I 

καϊ δώόε είς τά στήΟιι μας παρηγοριά 
προσκύνημα τόν τίμιο σταυρό του.

ΜΙΛΤΟΝ ΒΙΤΑΛΙίΣ

Ε II Ο X Η η A I ΗΛΙΑΙΑ

Οί χρόνοι έρυτίδωόαν τό πρόσωπόν μου καϊ 
δέν έχω δυνάμεις νά πετάξω πλησίον σου, νά 
άνανεώσω τόν πρώτον έρωτά μου.Τό γνωρίζω. 
Θά τόν άποποιηθμς διότι θά ήνε ψυχρός καϊ 
άνευ θέλγητρων. Καϊ δμως σ’ έπεθύμησα, ώ 
φίλη έξοχή, ώ άνοιξις έραδμία ! Κοντά σου 
αιώνιο τό χαμόγελο ανθίζει. Σύ δκορπμς τή 
χαρά μέ τά δροσάτα μυριόχρωμα λουλούδια 
τοϋ άγροϋ καϊ δίνεις ένα μυστικό νανούρισμα 
δτόν πρωινό ύπνο τής φύσεως. Σύ ξυπνζις τά 
χρυδόπτερα πουλιά νά ψάλλουν άθώως τήν 
πλάδι. Χύνει άπειρα δάκρυα διαμαντένια Λ 
παρθένος δου αυγή δ τά χόρτα καϊ τά φύλλα 
τών δένδρων. Σιγά, δ γά ξυπνζις τή πλάδι 
καϊ τοϋ ήλιου Λ πρώτη χρυδή άκτϊς χαμο- 
γελμ καϊ χρυσώνει τήν χλόην τοϋ κάμπου 
καϊ τά βελουδένια πέταλλα τών άνθέων καϊ 
άκούεται ούράνια μελωδία καϊ άπειρι έντομα 
τριγυρνοΰν καϊ πετοϋν δτόν ανθισμένο παρά
δεισο τιϊς γής. καϊ χίλιες ποικιλόχρωμαις πε
ταλούδες ροφοΰν άπλήδτως τήν ηδονήν κοντά 
δου. Ή τρελλή έποχή άναζητμ τήν πεταχτή 
νιότη δέ κάθε μεριά ποϋ μυροβολά καϊ άνα- 
νεννάται. ’Αναπολώ τήν εύτυχίαν τών πρώ
των χρόνων καϊ τερπνές εικόνες χοροπηδούν 
είς τόν έγκέφαλόν μου καϊ χρ’·δά όνειρα καϊ 
πόθοι σφίγγουν μέ γλυκύ πόνο τά στήθη μου, 
άλλά δέν έχω πλέον τό σφρίγος νά τά άπο 
λαύδω. ΊΙ ψυχή χαίρεται καϊ άγαλλιΰ καϊ 
φεύγει πρός στιγμήν νά πλανηΟμ είς φαντα
σιώδεις πλάσεις αιθέριας. ’Αλλά έπανέρχετιι 
κιτηφής είς τήν πεζότητα τιϊς τύρβης τών 
οδυνηρών καϊ μελαγχολικών σκέψεων τοϋ πα
ρόντος Τό άΟώον καϊ γλυλΰ περιβάλλον τιϊς 
έξοχής άπείρως αυξάνει τον έρωτα! Κατά τήν 
άμέοιμνον νεότητα τά θέλγητρα τής έξοχής 
δέν ληδμονοϋνται άλλά μετά ζωηρότερα 
χρώματα παραμένουν είς τήν φαντασίαν τιϊς 
παρακμασμένης ηλικίας. ΊΙ άνοιξις λεπτύ
νει τά αισθήματα καϊ μυρώνει τήν ψυχήν. Ή 
καρδία κτυπμ άτάκτως καϊ άπειροι πόθοι 

παρελαύνουν φανταδμαγορικώς εΐς τήν κινη
ματογραφικήν ταινίαν τής ζωηρής καϊ ακ
μαίας φαντασίας. “Ανοιξις ! πόδας δέν φέρεις 
αναμνήσεις. Πόδα έπειδΰδια τής καρδίας δέν 
ρίπτει έπϊ τοϋ τάπητος τών χρόνων. Μυστική 
καϊ θεία δύναμις φαιδρύνει τά πάντα καϊ μία 
άκρατος έλξις δέ προσεγγίζει πρός τό αίσθη
μα τής λατρείας, τό όποιον καλλύνει διά χι
λιάδων σκέψεων αγνών καϊ άθώων καϊ έξιδα- 
νικεύει τήν καρδίαν ή όποια άρχίζει νά πετιϊ 
μακράν πρός τό άπειρον όπως φθάσμ τό θειον 
τό όποιον τήν έπλασε ν’ άγαπά περιπαθώς 
καϊ νά λατρεύμ τήν άδύλληπτον τοϋ άχα- 
νοΰς άρμονίαν.

Προσφιλής κόρη καϊ άληδμόνητος έρωμένη 
ποϋ έφαίδρυνες τάς σκέψεις μου καϊ έδαλσά- 
μωδες τήν ψυχήν μου κατά τά έτη τής τρελ- 
λής μου ιϊλικίας άκόμη σέ αγαπώ, δέ λα
τρεύω I Σέ ποθώ, φιλτάτη άνοιξις, μυροδό- 
λος έξοχή θέλω νά ζήδω πλησίον δου, ν’ Α
πολαύσω τάς ήδονάς σου, νά έπανίδω τό πα
ρελθόν, τήν είκόνα τών εύτυχεδτέρων μου ο
νείρων Σέ Αναζητώ, φιλτάτη, καϊ διακαώς 
ποθώ νά σοϋ Ανοίξω καϊ πάλιν τήν παγεράν 
άλλοίμονον Αγκάλην μου, όπως τήν Οερμάνμς 
διά τών ιϊγνών δου Οελγήτρων καϊ τήν πλη- 
ρώσμς ώς άλλοτε φιλημάτων τρυφερών καϊ 
νέων έλπίδων καϊ θάρρους. Άλλά...ό χρόνος 
διαβαίνει, περνμ καϊ χάνεται άνεπιδτρεπτεϊ 
είς τόν αιωνιότητα μετά τοΰ σφρίγους τών 
νεαρών μου χρόνων καϊ σύ μ’ έγκαταλείπεις 
μόνον, ώ αγία παρθένος καϊ άπέλπιδα μέ Α
φήνεις είς τό παγωμένον καϊ άθλιον γήράς 
μου καϊ Ανοίγεις τήν θαλεράν σου Αγκάλην 
είς άλλους νέους έραδμίους όπως καϊ αυτούς 
τούς ληδμονΛδης, ώς έπραξες δι’ έμέ ...

Κλαίω ή5η τήν συμφοράν μου άλλ’ ούδεϊς 
Ακούει τούς λυγμούς μου. ΊΙ ήχώ μόνον μοϋ 
άπανηϊ . .είνε αργά, είνε άργά !....

ΜΙΛΤΩΝ Β1ΤΑΛΗΣ
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Η ΑΙΔΗΨΟΣ

(Συνέχειζ ζαί τί*Ος)
Ώ; προεΐπον, αναλογώ; τής ήλικίζς των. 

τοϋ φύλου, τής τάξεως κζί τής διαθέσεως διε- 
σκέδαζον πάντες κζί ενταύθα, διερχόμενοι δσον 
ήν αύτοΐς εύκρέστως τάς εσπερινά; των ώρα;- 
καί ό μέν πρωθυπουργός μζ; συνήθως έπαιζε 
τό μπρίτς, Sv μή έχζριτολόγει μετά τίνος κυ
ρίας ί δεσποινίδας ή έσπουδκιολόγει μετά τί
νος άλλου φιλοπερίεργου, οστις θά τόν ήρώτα 
περί Κρήτης ί Μακεδονία;· οί δέ μάλλον -ηλι
κιωμένοι έπίση; ί έπαιζον ή έχκριεντολόγουν 
κκί αυτοί ή από μκκρόθεν έζηλοφθονουν τήν 
νεότητα, ευδοκιμούσαν έσαεί κκί συνεορτά- 
ζουσκν κί δέ δεσποινίδες τού: πάντκς κκί τά 
πάντα ζνκκοινοΰσζι, έτέρποντο μέ τήν μουσι
κήν, τούς χορούς καί τά παίγνια.

’Εννοείται,οτι κκί ένταΰθα μεγάλη ζωηρότη; 
κκί ελευθερία έπεκράτει, πάσης μελαγχολία; 
καί κακής σκέψεως, αύστηρότητος καί σοβαρό
τητας ύποχωρούσης πρό τή: έπιμονή; τών φι- 
λοπαιγμόνων, οΐτινες ίσχυρίζοντο, δτι ένταΰθα 
ήλθον διά νά χαροϋν, παίξουν κκί διασκεδά
σουν κκί όχι νά μελαγχολήσουν καί νά κλαύ- 
σουν. Καί ό πρωθυπουργός μας αύτός μειλι 
χίω; κκί εύθύμως νά ταϊς λέγν) :

— Γελάτε, μ.άλιστα κζί διασκεδάζετε. Δέν 
βλέπετε κκί έγώ τό ίδιον πράττω.

— Κύριε Πεσματζόγλου, βλέπετε : λοιπόν 
μά.ς παίζετε ένα βάλς, νά χορεύσωμεν, τόν έ- 
ρωτώσι δύο δεσποινίδες, πλησιάζουσαι :

— Χορούς όχι, δέν παίζω, άλλά, ζν θέλετε 
εν ώραϊον τεμάχιον τοΰ Βάγνερ, μάλιστα, ςεύ- 
ρετε, μοΰ αρέσουν πολύ τά κλασικά.

— "Ας εϊνε, κκί εις ήμάς αρέσουν κύτά, 
άλλά θέλομεν νά χορεύσωμεν τώρα.

— Νά χορεύσητε, καλώς, θά γίνη κκί αύτό, 
άλλά ποΰ δέν Οά λάβω κκί έγώ τήν εύχαρί 
στησιν νά συγχορεύσωμεν:

— Πώς: μήπως δέν γνωρίζει άλλος νά 
πκίξή : Ή Κυρία, ό Κύριος :

Κκί ήρχισκν, ώς πάντοτε κκί έδώ, όπως 
πκντοΰ κκί πάντοτε η μουσική, ό χορός, τά 
παίγνια κκί ή πλέουσκ φκιδρότης έζυριάρχει 
δεσποτικώς, ήτις διάρκεσε μέχρι τοΰ μεσονυ
κτίου σχεδόν, δτε μας κκλονυκτίζει ό πρωθυ
πουργός κκί κατόπιν άλλοι καίκλλοι,έωςού κκί 
ήμεΐς πάντες τοΰ άλλου ξενοδοχείου κκλονυ- 
κτίσαντε: τούς μείναντκς. μετέβημεν είς τούς 
κοιτώνας μκς.

Τήν επαύριον έπρόκειτο ν' άνκχωρήσωμεν 
μετά τοΰ κ. Πεσματζόγλου διά τόν Βώλον κκί 
έκεΐθεν είς Πειραιά καί από πρωίας ήρχισκν κί 
συνήθεις παροτρύνσεις κκί φιλοφροσύνκι κκί πκ- 
ρκκλήσεις, όπως μείνωμεν έκεΐ έ’τι κκί ήμεΐς 
μερικάς ήμέρας.

— Μά κζθήσκτε άκόμη όλίγκς ήμέρκ’’ 
διατί φεύγετε τόσον ταχέως, σάς έσυνε·.θίσκμεν 
πλέον, μείνατε, φεύγετε μεθκύριον, μά καθή" 
σκτε νά φύγωμεν μαζΰ. Περνοΰμεν τόσον ώ" 
ρκϊα κκί τά τοιαϋτα μάς έλεγον.

Άλλά πρό τοΰ αποφασισμένου κκί τής ανάγ
κης πάσα όποχώρησι; ήμών ητο αδύνατος, κζί 
συνεπώς περί τήν 2ζν ώραν μ. μ. τής έπκύριον 
μόλις έφάνη μακρόθεν ερχόμενον τό άτμό- 
πλοιον τής εταιρείας Διζκάκη ή «ΙΙριγκη- 
πισσζ Σοφία», ήγερθημεν άμφότεροι, ΐν’ ά- 
πέλθωμεν, δτε πάντες σχεδόν φιλοφρονοΰν- 
τες κζί άποχζιρετίζοντες μκς συνώδευσαν μέχρι 
τοΰ έςωτερικοΰ έςωστου τής αύλής, άπό τοΰ 
οποίου κκί μέχρι τής άπομακρύνσεως τοΰ ατ
μόπλοιου μας έκ τής Αΐδηύοΰ έξηκολούθουν νά 
μκς αποχαιρετούν διά τών χειρών καί τών 
μζνδηλίων. Ό αποχαιρετισμός μκς ουτος ύπήρξε 
πολύ ενθουσιώδης κκί συγκινητικός.

Κζί ούτως άπηρχόμεΟα.
'Ο πλοΰς μκς μέχρι; τοΰ Ιίαγασητικοϋ διε- 

τηρήθη γζληνιώτκτο; κκί έκτάκτως θαυμάσιος 
διότι κζί ό κζιρός ητο γλυκύς καί ή Οερμοκρα 
σίκ είς άκρον εξαίρετος. Άλλως τε διαβαίνον 
τες διά μέσου έκτάκτως ώραίων τοπείων κζί 
γοητευτικάτων άκτών, εΐχομεν καθ' δλην τήν 
διάρκειαν ταύτην μίαν θέαν γραφικωτάτην καί 
πλήρη εξαίσιου κάλλους έξ ώραίων τοπείων 
μετά μζ.γευτικωτά.των απόψεων ήρεμούσης θα
λάσσης παρ’ ήμεροι; άκτκϊς.

Περί τήν 6ην όμως ώραν μ.μ. εισερχόμενοι 
αίφνης έντός τοΰ Ιίζνασητικοΰ Κόλπου, έκτα
κτον φυσιολογικόν φζινόμενον ήρχισε πρό ήμών 
νά εκτυλίσσεται. Ό όρίζων πρός βορράν ήρεμα 
σκοτινιάζων έμκίνετο καθ' ήμών, νεφελώδης δέ 
κκί παμμεγέθη; όγκος κατ' όλί·ον άπλούμενος 
ήπειλει νά. μκς κκτακλύση. ΙΙαντων μετ’ απο
ρία; κκί περιέργειας τά βλεμ.μκτκ έστραφησαν 
πρός τά έκεΐ. οτε τό εκτατόν τοΰτο φυσιολογι
κόν φκινόμενον ήρξατο έν 5λν) του τή μεγαλο
πρεπείς. νά έξκπλοϋτζι άνωθι ήμών.

Στήλκι διάπυροι, γραμμαί φωτεινκί, άστρκ- 
πζί ζζί άπλετοι εκλάμψεις φωτός έξεδηλοΰντο 
βαθμηδόν κκί διαδοχικώς έν τοϊς νέφεσι τού
τοι;, ώσεί νά είχε τις πρό κύτοΰ θεατρικήν φυ
σιολογικήν πζράστκσιν. έν η πζριστάνετο κα- 
ταιγίς μετά βροχής άνωθεν πόλεως. Τό φζι- 
νόμενον ενείχε σπουδαϊον ενδιαφέρον μοναδικού 
λαμπρότατου φυσικού θεάματος.

'Εν τώ σκότει τούτω,οπερ τό μέγκ νέφος εϊχε 
όικδώση έν τώ όριζοντι, αίφνης δ.εγράφετο με
γάλη στήλη φωτεινή κεκλκσμένων διαστά
σεων. ένώ μετ' όλίγον έτέρκ μεγάλη λευκή 
λάμψις έφώτιζε τό δλον έκεΐνο διαμέρισμα, 
οπερ ήδη διεκρίνετο είς πυκνά συμπιεζόμενκ 
καί συγχωνευόμενα νέφη. Άλλά τό περιεργό- 
τερον καί ώρκιότερον τοΰ θεάματος τούτου ητο, 

οτι ό μέλκς έκεΐνο; συνεφώδη; δγκος έφαίνετο 
έρχόμενος βορειόθεν πρός ήμάς καί διευθυνόμενος 
πρός νότον κκί αριστερόθεν ήμών,χωρίς νά Οέλγ 
νά μας έγγίση. Δηλαδή ή βροχή αυτή, καθό
σον έφαίνετο κάτωθεν τοΰ νεφελώματος αύτοΰ 
κρουνηδόν τό ύδωρ νά ρέη πρό ήμών δίκην 
θεατρικής παραστάσεως ούδόλως μάς έπλη- 
σίαζεν. Ούδέποτε έπεριμένομεν τοιοΰτον έκ
τακτον θέαμα καί ούδόλως έφανταζόμεθα, 
δτι καταιγίς τοσκύτη; διζστάσεω: Οά διήρ
χετο πλησίον ήμών, χωρίς νά μκς περι- 
λούσή διά τής βροχής της κζί νά μάς δώση 
οΰτω τοιαύτην καλήν εύκζιρίαν. ώστε νά θαυ- 
μάσωμεν τήν φυσικήν αύτής έξέλιξιν. Έφ’ δσον 
δέ κύτη πκρήρχετο κζί άπεμακρύνετο ήμών. 
έζηκολούθουν αί άστραπαί νά οωτίζωσι τόν 
ορ-.^οντζ κζι νζ λκι/.πρυνωσ’. το φζ’.ννζενον.

Μετά υ.'.κν ώραν τά πάντα είχον παρέλθει, 
άπομκκρυνθείσης τή; καταιγίδας κζί τό πλοϊόν 
μας κταράχω; έβαινε πρός τόν Βώλον, ουτινος 
κί οίκίκι, τά καταστήματα κζί ή κζλλιθέατος 
ακτή έφωτίζοντο άπλέτως ύπό τών ώρζίων κκί 
ζωηρών αύτοΰ πολυποίκιλων φώτων.

Καί οσω έχωροΰμεν πρός τά έκεΐ, έκτακτος 
προπζρζσκευή κζί θόρυβος έγίνετο έν τώ πλοιω 
άπό τίνος ομίλου άνδρών, οστις ζωηρώς συνε- 
ζήτει περί τών δημοτικών έκλογών Βώλου, 
κΐτινες θά έγίνοντο τήν μεθεπομένην. συνεπείζ 
τοϋ θανάτου τοΰ πρώην δημάρχου αύτών Κζρ- 
τάλη. Εύρίσκετο έντός τοΰ πλοίου μκς ό υπο
ψήφιος κ. Λαναράς, οστις ήρχετο έπίσης έξ 
Αιδηψού μ.ετά συντρόφων του, ίνζ πζραστγ, εί; 
ταύτας. Κζί δύναταί τις νά φζντκσθή τήν υ
ποδοχήν, ήτι: τόν άνέμενε, τόν κόσμον, τάς 
μουσικάς κζί τά πυροτεχνήματα, κτινζ εύθύς 
έπηκολούθησκν, ώ: συνήθως γίνεται εϊς δλας 
τάς τοικύτης φύσεως ύποδοχάς κκί σχετικάς 
περιστάσεις.

Τήν έπαύριον όλος ό Βώλος ήτο κυριαλεκτι- 
κώς έπί ποδός κζί φωνζί άπ’ έδώ, κίνησις απ' 
έκεΐ, όμιλοι κζί διασκεδάσεις πζρέκει κζί καθ' 
ολην τήν ήμέρζν πρό; δέ τό εσπέρας έπηκο- 
λούθησαν δύο μεγάλαι διαδηλώσεις καί έκδη- 
λώσεις φρονημάτων μετά μουσικών, σημαιών 
κζί λαμπάδων, οτε έφάνη πλέον ή ύπεροχη 
τοΰ αντιθέτου υποψηφίου κ. Γκλαβανή, οστις 
διέθετε περισσότερα μέσα κζί κεφάλαια καί 
φυσικώς πλειότερον ύπεστηρίζετο.

— Ά, τί ώραία οπού εϊνε, μοί έλεγεν ό κ. 
Πεσματζόγλου, ώ: νά έπρόκειτο περί εκλογής 
κανενό; Προέδρου τής Αμερικής. “Ετσι εϊνε κκί 
εϊς τάς Αθήνα; :

— Βεβαίως, άφοΰ απ' έκεΐ μάς παίρνουν όλα 
κί έπκρχίαι κζί τά πάντα άπομιμ.οΰντζι.

Τήν επαύριον ο Πεσματζόγλου άπήλθε διά 
τάς ’Αθήνας, συνοδεύσκ; αύτόν μέχρι τοΰ ατ
μόπλοιου, οτε κκί ζπεχζιρετήθημεν, εύχηθέν- 

τες άλλήλοις καλήν έντάμωσιν τόν χειμώνα είς 
Αίγυπτον, έγώ δέ παρέμεινα ήμέρας τινας είς 
Βώλον, μετά τοϋ υίοΰ μου, καθ' ζς ίδωμεν 
τούς θριάμβου; τοΰ ζ. 1'κλαβάνη, τόν έπακο- 
λουθήσαντα θόρυβον, τούς λύγους καί τά έπι- 
νίζεια έν μεγάλ·/ι ζωηρότητι καί χαρά, τήν δέ 
επιούσαν έπεσκέφθημεν τήν Λάρισσζν, τήν 
Καρδίτζαν καί τά Τρίκκαλα, μεθ' ο έπεστρε- 
ψζμεν είς Πειραιά.

επιςτημονϊκονΠιαιγνιον
Τό ιιαγνήόιον

Τό μαγνήσιον σήμερον τταράγεται εν μεγάλη 
άγιίονίιι. κα'ι ευκόλως δύναται τις rd προμη- 
ΐλευίλή τοιοΰτον εν χαμηλή τιμή, είτε Ιν οχή- 
ματι σύρματος, είτε ίν ελάαμασι, είτε εις κό- 
νιν. Είτε δέ μέταλλον εγον μεγάλην συγγένειαν 
ττρός τό δξυγόνον και άρκεϊ rd τό θέση τις 
είς τήν φλόγα κηρίου διά τα ίξακριβαιση τήν 
καϋσιν. Φλέγεται μετά τοσαύτης λάμψεως, ώ
στε ό οφθαλμός μόλις δύναται id τό υ.τοφέ- 
ρη· μεταβάλλεται δέ είς λευκήν κόνιν,ήτις κα
λείται δξύδιον τοϋ μαγνησίου ή μαγνήσια. Ή 
καϋσις γίνεται έτι ζωηρωτέρα εν τφ δζυγόνφ' 
εάν δέ ρίφωμεν κόνιν μαγνηαίας εν φιάλη πε- 
,-τληρωμένη έκ τοϋ αερίου τούτου, .ταράγεται 
άληθής βρογή πυρός έκτακτου ώραιότητος. 
"ϊνα έννοήση δέ τις τήν φωτιστικήν δύναμιν τοϋ 
μαγνησίου, άρκεϊ νά γνωρίζη, ότι σύρμα έκ τοΰ 
μετάλλου τούτου διαμέτρου 29 εκατοστών τον 
χιλιομέτρου,παράγει διά τής καύσεοτς φώς ίσον 
74 κηρίων, 100 γραμμαρίων έκαστου. Φ.ΓΙ.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ
Πως άοαιοοϋνται τά ξένα όώιιατα 

άπό τονς ο<·»0α2.μονς
Πρωτίστως δέον i'd ληφΟώσιν αί άκόλου- 

0οι προφυλάξεις.
— Νά μή τρίβετε τους οφθαλμούς σας.
— Κοιτάζετε πολλήν ώραν κατά γής καϊ 

προσέχετε άτενώς είς τό ίδιον μέρος.
— Ανοίγετε καϊ κλείετε ταχέως τό βλέ

φαρου, ούτως ώστε ή άτλήκίνησις τοϋ οφθαλ
μού ν’ άτωθή τό ξένον σώμα, όταν τούτο δέν 
είνε πάρα πολύ βυθισμένον είς τήν κόγχην.

— ’Εάν ή πρώτη αΰτη μέθοδος δέν φέρει 
αποτέλεσμα, πιέζετε μέ τό χέρι τόν υγιά δ- 
φθαλμόν, έιφ συγχρόνως προσατενίζετε μέ 
τόν ασθενή ε'ν φωτεινόν μέρος.

— Θά προκαλέσετε έξ άνάγκης έκκρισιν 
ολίγων δακρύων,δι' ών θά διευκολυνθή ή έξα- 
γωγή τοΰ ξένου σώματος.

— ’Άν όμως ό φόβος σας έμποδίζη rd έκ- 
τελέσητε τάς άνοττέρω συμβουλάς, τότε ζητή
σατε τήν βοήθειαν ίατροΰ.

Ο ΔΟΚΤΩΡ



ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΛΥΠΑΤΑΙ ΚΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΘΗ;
(Συνέχεια έκ τού προηγουμένου)

"Ολοι ίλάβομεν τά μέτρα μας. Οί αστυνο
μικοί άυεχιόρησαν /ιέ τόν Γκαρλάν. Tip· δε- 
κάτην ώραν Ακριβώς ή ίί/ιαξα ή όποια μάς ί- 
φερεν, ίστάθμευσεν ακριβώς είς τήν γωνίαν 
μιας άδοΰ, πλησίον τοΰ κτήματος. 'II μεγάλη 
οικία, !/>' έγιώριζα καλώς, έφαίνετο μαύρη 
είς τον καθαρόν αόρατόν.

ΊΙ νύξ ήτο δροσερά. Ή σελήνη, είς ιό δεύ
τερον τέταρτον ευρ'σκο/ιέι η, έλαμπε γαιδρά.Ό 
Γκαρλάν καί εγώ 
ήκολουθ ή σ α μ ε ν 
τήν σκοτεινήν ο
δόν, ήτις ώδήγει 
πρός τόν τοίχον. 
Σώμά τι εξήλθεν 
έκ τοΰ σκότους 
καί διηυθύνθη 
πρός ή/ιας' ή τον 
ό έπόπτης Φοώστ.

— Ό κ. Όσ
κάρ δέν ήλθεν δι- 
κόμη, μοί λέγει. 
Κάμετε, ότι δύνα- 
σθε, κύριε, διότι 
τό πράγμα είτε 
σοβαρόν. "Ολοι οί 
Άνθρωποί μου είνε 
έτοιμοι' είς τό 
συ/ιφωνηθέν σύν
θημα, ή οικία θά 
περικυκλ.τοθ ή.’Αλ
λά χρειάζεται ιιι'α 
τελευταία Απόπει
ρα νά έμποδίσωμεν 
τόν κ. Όσκάρ νά 

είσέλθη. Μόλις ί- 
τελείωνε τήν δ μι
λιάν τον αμαξά τις 
έστάθμευσεν είς 
τήν θύραν καί υ 
Όσκαρ κατήλθεν

Ιιά τίλτνταίαν φοράν οΰ,- λέγω, ΰτι ύ Όοκάρ 
ύίν εΰρίοκεται ΐδώ

πλησίον μας.
Τόν (πλησίασα, 

τοΰ εξήγησα τούς φόβους τοΰ εφόρου Φρώοτ 
ζ. 4 τούς ίδικούς μου. Τόν παρεκάλεσα, άλλ’ 
είς ά.τάντησιν ό Όσκάρ είσήγαγε τήν χείρά 
του είς τό θυλάκιόν του,έξήγαγε μικρόν τινα 
επιστολήν καί μοϋ τήν έδωσεν :

’Ανέσυρα τόν χάρτην Από τοΰ φακέλλου καί. 
είς τήν λάμφιν τής σελήνης άνέγνωσα.

ι'Έλθετε ! Ευρίσκομαι είς κίνδυνον. Μή 
μέ εγκαταλείπετε. ΜΙΡΙΕΛ*

— Είιε παγίς ! είνε πλαστή! έφτόυαξα. . IT 
υνομα τοΰ Θεοΰ, 
Όσκάρ! μή κάμης 
αυτήν τήν τρέλλα !

— Τρέλλα ή ό
χι ...εισέρχομαι !

Οί μεγάλοι κυα
νοί οφθαλμοί του 
έσπιτ θηροβόλο υ ν 
εκ θυμοΰ. "ΙΙσ- 
θμαινεν.

Ό επόπτης τώ) 
ήμπύδισε τήν εί
σοδον.

Έάν είσθε απο
φασισμένος να εισ
έλθετε, τφ λέγει, 
πήτέ μας τουλάχι
στον πόσον καιρόν 
σκέπτεοθε να μεί
νετε.

— "Ισως μίαν 
ώραν. Θά έπιστρέ- 
ψω είς τήν οικίαν 
μου κατά τά μεοά- 
ννκτα.

— Λοιπόν κύ
ριε, έάν δέν έχετε 
Ρξέλθη είς τήν μίαν 
μετά τό μεσονύ
κτιον, θά είσέλθω- 
μεν ήμείς μέ έν
ταλμα διερευνή- 
σεως.

Ό Όοκάρ έμει-
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re σιωπηλός όλίγας στιγμάς, διστάζων, αλλά 
κατόπιν μοϋ έσφιγξε δυνατά τήν χειρα και 
έσπευσε πρός τόν κώδωνα. Είσήχθη Αμέσως 
άπο τόν μαΰρον υπηρέτην καί ή θύρα έκλεισε 
σιγά όπισθέν του.

"Εμεινα μόνος μέ τόν Γκαρλάν. Εί’μεθα 
κρυμμένοι υπό τήν σκιάν ενός μεγάλου πεύ
κου και έκεΐ άνε/ιένομεν.

Είς τό ώρολόγιον τής έκκλησίας έκτύπησεν 
ή ένδεκάτη- κατόπιν ή ήμίσεια έτάραξε τόν ή
συχου δέρα τής ννκτός.

Προσεπάθουν ν’ ακούσω τόν κρότον τής 
έξωθύρας. Πόσον τό Ιπεθύμουν! Άλλ’ είς 
μάτην! Ή οικία ήτο βεβυθισμένη είς βαθυ- 
τάτην σιγήν. Πρός στιγμήν όμως ό Γκαρλάν 
μοί έφιθύρισεν.

— Άκουσον !
Έτείναμεν τό οΰς προσεκτικοί. Μοί. έφάνη 

πράγματι, ότι ήκουσα υπόκωφου κρότον,πνιγ
μένου, ώς προερχόμενου έξ ίγδύου. "ΙΙρχετο 
ή όχι Από τήν οικίαν ; ’Αδύνατον νά τό εν
νοήσω μεν.

Τήν δωδεκάτην πΛρά τέταρτον, τό μόνον 
παράθυρου τοΰ πρώτου διαμερίσματος, τό ό
ποιον ήτο φωτισμένου, αίφνης έσβέσθη. Τοΰ 
Όσκάρ ούδέ.ν ίχνος έφαίνετο. Ή 12η ώρα 
εσήμανεν. Έπεριμένομεν άκόμη μίαν ώραν 
μέ τήν έσχάτην Ανησυχίαν. "Οτεδέ. πλέον ή 
πρώτη πρωϊνή έκτύπησεν,ό επόπτης μοϋ έκί- 
νησεν είς τόν ώμον.

— "Ελα σιγά, μοί λέγει.
Μικρός ήχος συρίκτρας ειδοποίησε τους 

αστυφύλ.ακας καί αμέσως οι γύρωθεν θάμνοι 
έταράχθησαν. Αιέβημεν τό πρόθυρου. Ό 
•Φρώστ έκρουσε τόν κώδωνα.

Είς διάστημα ολίγων λεπτών (.τράβηξαν 
τον σύρτην καί ή θύρα ήνοιξεν ολίγον, συγ- 
κρατούμενη Από στερεόν άλυσσον, και Αμέσως 
έφάνη ?ι προσώπου μελανό.

— Ποιοι είσθε ; Τί θέλετε ;
— Νά ίδωμεν τήν κ. Σκαίφ καί τόν κ. 

Μερέλλο καί νά τοίς ό/ιιλήσω/,εν τήν στιγμήν 
αυτήν. Είμαι άστυνο/ιικός έπόπτης.

Έσωθεν ήκούσθη μικρά συνομιλία, κατό
πιν ή θύρα ήνοίχθη, τά ηλεκτρικά ήναφαν καί 
αμέσως είδον τήν κ. Σκαίφ.

Έφόρει. πλούσιον έ> δν/ιασίαν. Έπροχώρη- 
οευ ήσύχως καί μεγαλοπρεπούς σταθεΐσα έμ
προσθεν μας. Οί δφθαλ/ioi της έλαμπον.

— Αοι.πόν κ. ΙΙλέδελ, λέγει, μέ φωνήν ί- 
ξαισίως ήσυχου, δύναβθε ί·ά μοϋ εϊπητε τήν 
αιτίαν τής ι υκτερινής αί-τής έ.τισκέφεως ; 
’Εγώ είμαι πάντοτε εέτνχής νά σας δέγωμαι 
άλλα ή ώρα αΰτη δέν είνε ολίγον προχωρη
μένη σήμερον;

Αιεκόπη άπο τόν επόπτην Φρώοτ.
— Τό νφος σας, κυρία, δέν θά μας δει- 

λιάση. "Ιΐλθομεν όλοι έδώ μέ τόν αυτόν σκο
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πόν δ κ. Όσκάρ είσήλθεν είς τήν οικίαν 
αύιήν τήν δεκάτην καί έν τέταρτον. ’Από τήν 
στιγμήν εκείνην ή οικία ήτο καλοις περικυ- 
κλομένη. "Ωστε είναι άκόμη εδώ.

Ή κ. Σκαίφ όπισθοχοιρησε. J«v ήτο πλέον 
ή ιδία γυνή : τό πρόσωπόν της έγένετο σκλη
ρόν, αΰθαδες καί ύποπτον.

— Είνε δικαίωμά μου, κύριε, νά σάς έ- 
ρωτήσω, μέ τί δικαίο)/ια είσέρχεσθε είς τήν 
οικίαν μου;

Είς άπάντησίΊ ύ έπόπτης τή έδειξε τό έν-

Τό παρετήρησε δΤ ενός βλέμματος καί έγέ- 
λασε διαπεραστικτος.

— Ό κ. Όσκάρ δέν είναι είς τήν οικίαν 
μου, άπήντησε.

Μόλις έιελείθ)νε τάς λέξεις ταύτας, θύρά 
τις ήνοίχθη καί <5 κ. Μερέλλο είσήλθεν, 
ώχρότατος. Τόν παρετήρησε καί έχαμογέλασε, 
κατόπιν έξηκολούθησε, προσποιούμενη τήν 
αμέριμνου.

— Κύριοι, ιδού <5 άδελφός μου κ. Μερέλλο.
Ουτος έκλινεν ολίγον τήν κεφαλήν, χωρίς 

να προφέρη λέξιν.
— Αιά τελενταίαν φοράν, έπέμεινεν ό κ. 

Φρώστ, ποϋ είναι ό κ. Όσκάρ ;
— Jid τελενταίαν, φοράν σάς έπαναλ.αμ- 

βάνω, ότι ό κ. Όσκάρ δέν είναι είς τήν οι
κίαν μου.

Ό Φρώστ διηυθύνθη πρός τήν κ. Σκαίφ.
— Λυποΰ/ιαι, κυρία μου, διότι θά σας ένε- 

χλήσω. Σείς καί ό κύριος, ώς καί όλοι οί ύ- 
πηρέται θά μείνετε υπό τήν έπιτήρησίν μου, 
έως ότου εΰρομεν τόν κ. "Οσκαρ.

— Λοιπόν τότε κάμετε δπως σας Αρέσει, 
είπεν αΰτη.

Ή καρδία μου έκτύπα’ ή/ιην δ.τό τήν επή
ρειαν Ακατανόητου τρό/ιου.

Τί ήθελε νά εΐπη ή γυνή αΰτη; ’Αποθαμέ
νος ή ζιΰν έπρεπε πάντως νά εύρίσκετο είς 
τήν οικίαν ό Όσκάρ.

Ή κ. Σκαίφ, καί <5 άδελφός της, δύο Ισπα
νοί υπηρέται, δύο ΰπηρέτριαι καί ό μαύρος, 
όστις /ιας ήνοιξε τήν θύραν ώδηγήθηοαν Από 
τούς Αστυνομικούς καί έκρατήθησαν είς έ'ν 
δωμάτιον.

Τήν Μυριέλ. ήιο αδύνατον νά εΰρωμεν.
"Πρχισεν ά/ιέσως ή έξέτοοις τής οικίας. Τά 

είσώγεια δωμάτια, ί; αίθουσα, ή τραπεζαρία, 
καί δύο αλλα μεγάλα δω/ιάτια δέν εϊχον τίποτε, 
τό παράξενου.

Έκ τιόν ύπογείων, τύ ιιεγαλείτερου, τό ό
ποιον προσήλκνσε περισσότερον τήν προσοχήν 
τής κ. Σκαίφ, τήν ήμέραν όπου έπεσκέπτετο 
τήν Ροζεραί, ήτο μεταβεβλημένον είς εργα
στηρίου. Τό παρετήρησα έκπληκτος. Αιέκρινέ 
τις χημικά καί ηλεκτρικά εργαλεία τελευταίας 
κατασκευής, καθώς καί πολλάς μεγάλος μη-
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χανάς, τών όποιων ητο δύσκολον νά έννοήοη 
τις άμέσως την χρήσιν. Παρετήρησα μάλιστα 
ΐνα μεγάλον κάδον, ένούμενον μέ έ>· περίπλο- 
κον μηχάνημα, κατασκευάζον ρευστόν άέρα εις 
μεγάλην ποσότητα.

Αλλ’ ό σκοπός μας δέν ητο νά παρατηρή- 
σωμεν τό έργαστήριον αύτό. Ό καθείς ενρί- 
σκέτο έν άγωνίρ.

’Ηρκει, οτι δ Όσκαρ δέν εύρίοκετο έκεΐ. 
Αί άναζητήσεις μας είς τά άνω διαμερίσματα 
έμειναν ομοίως άνευ αποτελέσματος. Ήτοι- 
μαζόμεθα νά κατέλ.θωμεν, δταν ό Φρώστ μοί 
έδειξε μίαν θύραν ή όποια δέν είχεν άκόμη 
άνοιχθή. Ήτο κεκλεισμένη. Διαθέσαντες δλας 
τάς δυνάμεις μας δ Γκαρλάν και έγώ, την έρ- 
ρίψαμεν κάτω. Μία νέα κύρη ήτο έκεΐ, πλη
σίον τής κλίνης, μέ τιμ κεφαλήν κεκρυμένην 
υπό τάς χεΐρας. Έπροχωρήσαμεν, έκείνη έ- 
στράφη' ήτον ή Μιριέλ.

Μέ μεγάλην δύναμιν έθεσε τάς ·χεΐρας έπί 
τού μετώπου της και άναλαμβάνουσα δλίγον 
κατ’ δλίγον τάς αισθήσεις της :

— Ποϋ είναι δ Όσκάρ; Τδν ηΰρατε; Έ- 
σώθη; ήρώτησεν.

— Δέν γνωρίζω, παιδί μον, άπήντησα, 
προσπαθών τά τήν καθησυχάσω. Τδν ζητοϋ- 
μεν! Είθε δ Θεός νά μάς βοηθήση !

— Μέ έκλεισαν έδώ δλην τήν ήμέραν, καί 
μοϋ έδωσαν, δέν γνωρίζω τί φάρμακον. ’Αγνοώ 
τί συνέβη. Ό Όσκάρ είναι είς τήν οικίαν;

— Ήλθε. Τον άναζητοΰμεν καϊ έλπίζομεν 
νά τον ευρωμεν.

— Ιίλ.θε; Τότε δέν θά τδν εΰρετε ποτέ !
Εβγαλε δυνατήν φωνήν καί έπεσε λιπόθυ

μος έπί τοΰ πατώματος.
’Έθεσα τήν δύστυχοι' νέαν έπι τής κλίνης. 

Ό Γκαρλάν τή έδωσε νά πίη μερικάς έτι στα
γόνας.

’Όταν έφθάσαμεν είς τδν προθάλαμον, ό 
Φρώστ ήτον όρθιος, σιωπηλός.

— Ό άνθρωπος λοιπόν είνε έδώ ;
— Είναι, έβεβαίωσεν δ Γκαρλάν. Θά γκρε- 

μίσωμεν τήν οικίαν !
Ό έπόπτης τότε κατένευσεν.Αί διαταγαί τον 

έδόθησαν άμέσως, ή δέ αύγή έφαίνετο μόλις, 
δίαν δέκα άνθρωποι τοΰ Φώρστ ήρχισαν νά 
διερευνούν συστηματικώς τήν οικίαν, άπδ τά 
θεμέλια μέχρι τής οροφής.

Είργάσθησαν διά τής σκαπάνης καϊ τοΰ 
μοχλού· αί σανίδες ήνοίχθησαν και αί δοκοί 
έσηκώθησαν. Χαλάσματα ευρίσκοντο έπί τών 
πατωμάτων καί έπί τών πολυτίμων έπίπλων. 
Οί τοίχοι έτρυπήθησαν μέ τρύπανα, τά έρμά- 
ρια καί αί οκευοθήκαι έκενώθησαν, αί καπνο
δόχοι άπεσφραγίθησαν καί άνεσκάφησαν. "Ολα 
τέλος άνετράπησαν άπό τό έν άκρον είς τδ 
άλλο, άλλ’ εις μάτην.

Έπί τέλους, αί διερευνήσεις έτελείωσαν μέ 
τάς πλέον λεπτολόγους άναζητήσεις είς τά 
υπόγεια, καί τάς άποθήκας.

— Λοιπόν, ιατρέ Γκαρλάν,είσθε ευχαριστη
μένος ; ήρώτησεν δ έφορος.

Εΐχομεν έπιστρέψη είς τδν κήπον και ό 
Γκαρλάν ΐστατο πλησίον ένδς δένδρου μέ τάς 
χεΐρας είς τά θυλάκια καϊ τους οφθαλμούς 
έοτραμένους έπί τής γής. Ό Φρώστ έστριβε 
τους μεγάλους του μύστακας.

Τά νεΰρά μας ήσαν κυριολεκτικώς έξηρεθη- 
σ/ιένα.

Μετά παρέλευση· ολίγων λεπτών, θόρυβος 
τροχών ήκσύσθη καί έστρέψαμεν δλοι τήν κε · 
φαλήν. Μία άμαξα έστάθη είς τήν θύραν καί 
εΐδομεν νά κατέλθη ό σύμβουλος τοϋ διοικη- 
τοϋ τής αστυνομικής υπηρεσίας, τδν όποιον 
ό Φρώστ είχε στείλη νά ζητήσουν.

Ό Γκαρλάν είχεν ήδη είσέλ.θη είς τήν οικίαν. 
Μόλις φθάσας δ διοικητής διηυθύνθη καί 
αύτός πρός τό μέρος αυτό' έγώ τδν ήκολού- 
θησα.

Διήλθομεν τδν προθάλαμον δπως είσδύσαι ■ 
μεν είς τδ δωμάτιον, δπου εύρίσκοντο οί κρα
τούμενοι, έκτος τής δυστυχούς Μιριέλ, δταν 
μέ μεγάλην μας έκπληξιν ήκούσαμεν κάτωθεν 
παράδοξον γέλωτα, κατόπιν άλλον, καί άκόμη 
ενα τρίτον. Ό γέλως αυτός ήτο τοϋ Γκαρλάν.

Παρετηρήθημεν δλοι. Τί έσήμαινεν αύτό; 
Κατήλθομεν τρέχοντες τήν κλίμακα. Μήπως ό 
Γκαρλάν ευρε σώον καί υγειή αύτδν τδν όποιον 
άνεζητούμεν;

ΤΙρίν δμως φθάσωμεν είς τδ εργαστήριον, 
ό γέλως ήκούοθη έκ νέου. Ή στιγμιαία μου 
λύπη ηύξησεν αίφνης είς φοβερόν τρόμον 
<5 βραχύς αύτδς καί διαπεραστικός γέλως ήτο 
μόλις άνθρώπινος.

Ό ιατρός όρθιος είς τδ μέσον τοΰ δωμα
τίου, τδ στόμα σπασμωδικδν έχων, τήν άνα- 
πνοήν άσθμαίνουσαν, είχεν ύφος τρελλοΰ.

— Τί έχεις ; έφώναξα.
Δέν άπήντησεν, άλλ’ έδειξε διά τοΰ δακτύλου 

μίαν πελώριον μηχανήν μέ πολλά έργαλεΐα καί 
έγέλασεν άκόμη μίαν φοράν, γέλωτα ίσχυρότα- 
τον, δστις μ’ έκαμε κα! άνετρίχιασα.

Ό σύμβουλος τδν έπλησίασε σιγά καί έ
θεσε τήν χεΐρα έπί τοΰ ώμου του.

— Τί σημαίνουν αύτά, κύριε, τώ είπεν αύ- 
στηρώς.

Γνωρίζεις τί άπέγεινε ; Ποΰ είναι ;
— Ό Γκαρλάν έδειξεν διά τής χειρδς πρδς 

το μέρος τής έξοχής. Ένόμισα, δτι ή νευρική 
κατάστασις θά τώ έπανήρχετο' άλλά κατώρ- 
θωσεν έπι τέλους νά συγκρατηθή καί ήρχισε, 
λ.έγων μέ καθαρόν φωνήν:

— Άπέθανε, κύριε, και δέν θά εΰρετε 
ποτέ τδ σώμα του. Δέν θά δυνηθήτε νά κά

μετε άνάκρισιν, διότι δέν δύνασθε νά άνακρί- 
νετε πράγμα, τδ όποιον δέν υπάρχει.

Οί άνεμοι τδν έπήραν και τδν διεσκόρπι- 
σαν είς τούς κάμπους. Μή μέ παρατηρείς 
τοιουτοτρόπως κ. Πλέδελ. ζΐέν είμαι τρελλός, 
μ’ δλον δτι είναι θαύμα, δτι δεν είμεθα όλοι 
τρελ.λοί αύτήν τήν ώραν.

Παρατηρήσατε και προσέξατε!
Και έδειξε τδν μεγάλον μετάλινον κάδον.
— Αύτδς ο κάδος, δπου βλέπετε,μας λέγει, 

περιείχε ρευστόν άέρα. Ό Όσκάρ φιμωμένος 
καί δεμένος, έβιάσθη άπδ τούς κακούργους, 
άφοΰ έδωσεν άναμφιβόλως τδν χάρτην του. Ό 
θάνατος θά ήτο στιγμιαίος.

— ’Αλλ’ έάν είνοί Αποθαμένος................... τδ
πτϋ)μα του ;

— Περιμένετε. Γνωρίζετε τδ πείραμα δπου 
κάμνουν είς τά χημεία' συνίσταται είς τδ νά 
Αποξηράνουν ένα λαγόν ό δποϊος κατόπιν δύ
ναται νά μεταβληθή εις σκόνην, μέσα είς ένα 
γουδή, όπως πας άλλος εΰθριπτος λίθος. Ίο 
σώμα τοϋ δυστυχούς φίλου μας τοιουτοτρό
πως άπεξηράνθη. ”Ηρκουν μόνον 40 λεπτά 
τής ώρας, διότι μή λησμονείτε, ότι πρόκειται 
περί θερμοκρασίας 310 βαθμών Φ. κάτω τοΰ 
μηδενός. Καί τιάρα προσέξατε.

Διά τοϋ δακτύλου του έδείκνυεν ογκώδη μη
χανήν μέ. χαλύβδινους πλάκας καί τράπεζαν 
πλήρη πριόνων, ψαλλίδων καί ίγδύων.

— Ή μηχανή αΰτη είνε θρεπτική. Μέσα 
εις τάς χαλύβδινους πλάκας, φαντασθήτε τί 
Απογίνεται τδ άποξηρανθέν σώμα διά τής χη
μικής ένεργείας. Σκόνη καί τίποτε πλέον.

"Ελαβε δοκιμαστικόν τινα 
χοντα κυανοϋν ύγρόν.

— Αύτδ είνε αίμα, έξηκο- 
λούθησε. "Ολα ένισχνουν τάς 
εικασίας μου.Τδ δτι δ Όσκάρ 
δέν έξήλθεν έκ τής οικίας, δτι 
υ διά τοϋ πυρός θάνατος καϊ 
καταστροφή τοΰ σώματος ά- 
ποκλείεται, δτι δ κάδος οντος 
δέχεται τδ ρευστόν άέριον τής 
μηχανής έν μεγίστη ποσότητι 
καί τέλος, δτι οί άνθροοποι τής 
οικίας ταύτης είνε ικανοί νά
αράξουν τδ κακούργημα τοΰ- · 
το, δλα αύτά μού έξηγοϋν κατ’ 
άναμφισβήτητον τρόπον τήν - 
έκτέλεσιν τοϋ εγκλήματος.

Τδ σώμα τοΰ δυστυχούς 
Όσκάρ είνε ώς νά μην υπήρ- 
χεν.’Εξ αυτού δέν μένει τίποτε, ούδέ εν μέρος 
είς τό μέγεθος κεφαλής καρφίτσας διά νά μας 
χρησιμεύση ώς άναγνώρισις. Τά ιστορικά τής 
έγκληματικότητος ούδέν παρόμοιον έγκλημα 
έγνώρισαν. Τί δύναται τά πράξη ή εξουσία ;

,

Δύνασθε ποτέ νά θέσετε ώς βάσιν μιας ά- 
νακρίσεως τδ μηδέν ; Δύνασθε ποτέ νά κατη- 
γορήσετέ τινα κακούργοι1 δταν δέν δύνασθε νά 
είίρτ/τε οϋτε τό θύμα ούτε τά ίχνη του ;

Ή έπιτηδειύτης τής άπανθρώπου ταύτης 
έφευρέσεως καϊ τδ καταφανές αύτδ τοϋ έ.πι- 
οτημανικ.οΰ κακουργήματος, είχον ά.τοσ.πάσει 
άπδ τδν Γκαρλάν τδν σαρδωνικδν σαρκασμόν. 
Τώρα δλα πλέον έτελείωσαν...

Πριν έγκαταλείφω τήν άπαισίαν αυτήν οι
κίαν, έφρόντισα νά μεταφερθή ή Μιριέλ. είς έν 
νοσοκομείου τοΰ Λονδίνου. Ή δυστυχής νέα 
είχεν άρκετά ύποφέρει. Έπι πολλάς έβδομά- 
δας ήτο μεταξύ ζοοής κάϊ θανάτου.

"Οταν συνήλθεν, ένα κενόν ύ.πήρχεν είς τδ 
μνημονικόν της. Είχεν δλοτελώς λησμονήση 
υδν Όσκάρ καϊ ή οικία τής Ροζεραϊ ήτο δι’ 
αύτήν άγνωστος. Ώς προς τήν υγείαν ήτεν 
έξαισία. Ό ίσπανδς καί ή αδελφή του, έξη- 
τάσθησαν μ’ δλα ταΰτα διά τδ κακούγημα 
τοϋ Όσκάρ. Άλλ’ δπως προέβλεπεν δ Γ'Ααρ- 
λάν, άπέφυγον τήν καταδίκην, χάρις είς τδ α
δύνατον τής άποδείξεως τοϋ έγκλήματος. Έπέ- 
στρεφαν είς τδν τόπον των καϊ έκτοτε δέν 
ήκουσα πλέον τίποτε δι’ αύτούς.

Έν τέλει έκ τών πολλών περιποιήσεων ή 
Μιριέλ. έ'γινεν έντελώς καλά. Πρδ ένδς δέ 
έτους είνε σύζυγός μον, ευτυχής τούλάχιστον 
ώς φαίνεται. Τδ φρικώδες παρελθόν έλ.ησμο- 
νήθη, ούδεμία άνάμνησις τής άπαισίας σκ.ηιής 
ταράσσει τάς σκέψεις της. "Οσον άφορήι δ’ έμέ 
τήν θεωρώ πρό πολλοϋ ώς τήν καλλιιέραν καί 
θελκτικωτάτην ταιν γυναικών.

(Διήγημα roC Άγγλ.ον L. Meade)
- --------- —-- ΑΝΤΙΓΟΝΗ Π.
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' Ακρου άωτον εύήθου λεπτότητος.
— Ό κύριά; οον είναι έπόνω ;
— Μάλιστα, κύριε Πέιρε, όρίσιε, ορίοιε επάιω.
— “Οχι, οχι, άφοΰ είναι εδώ, καλλείτερα νά μή ιόν 

ανησυχήσω. “Ερχομαι άλλοιε.

·-»-»·
— Δίν καπνίζει;, Ίωάινη ;
— Όχι, διότι ό ίαιρό; μοϋ ύηηγόρευσβ καϊ ιόν κα

πνόν καϊ τό κρασί.
— Καϊ δίν παίρνει; άλλον ιατρόν, χριστιανέ ; ΊΙ 

γυναίκα μου άμέσως τόν αλλάζει, ΰιαν πηγαίνει ειάνιιι 
καί είναι Ιτσι ετχαρισιημένη.

·-»-··*·■
ΙΙρό τηβ χοροΰ.
Νεαιίας είσερχόμενος νεωοιί ιΐ; ιον πρακτικόν κό

σμον, λαμβάνει ουμβουλά; παρά γέροντα; πεπειραμένου.
— Ίί πρέπει τις νά λέγρ είς ουγχωρεύιριαν ;
— Νά ιής όμιλή; περί τής ώραιόιηιύ; της.
— Koi άν Λεν ήναι ώραία ;
— Τότε νά ιής όμιλή; περί ιή; μέ/ ωραιότητα; ιών 

άλλων.

Μεταξύ δύο κυριών.
— Κείρει;, Ματθίλδη, <5 αίζυγός μου με Ιατρεύει, 

σχεδόν καθ’ έκάστην μοϋ δίδει νέα όνόματα.
— Μπά, καί σήμερον πώ; οΐ. ώνομάζει ;
■— Γαιάκι ιου ! φαντάσου 1
— Μά αυτό, καλέ, είια. ΰιομα ζώου !
— Μά ξέρει;, τοϋ άπηγόρευοα νά μέ ύνομάζρ διά 

γνωστών γυναικείων όνομάιων.
— “Εχεις δίκαιον, δέν συμφέρει.

■«·*·
Έν ώρα βροχή; Κύριό; τις ανεγείρει ά/.εξιβρόχιον εκ 

τοΟ έόάφοις. οπερ ειερο; Κύριο; σπεύδει ν’ άναλάβι, 
εκ ιής χειρός εκείνον.

— Συγγνώμην, τφ άπαντά, ύ άνεγείρα; ιό άλεξιβρό- 
χιον, ενόμιζα διι άνήκεν ιί; Κυρίαν

Καϊ έναπΰΟέιει αύτό έπί τοΰ έδάφους.

Συζυγική ίρις.
— Λοιπόν, μάλιστα, ώμολόγησε τέλο; ή γυνή, υπο

χώρησα, έχω τά έλαττώματά μου, καί ύστερον τί <ΐ- 
γαπής ;

— Ά, λοιπόν, όμολογεϊς, έχεις έλαιτώμανα, τότε..... 
Και ή γυιή μή ύποκύπτουοα πλέον
— Τότε, τυρέ τα, ανόητε !

·*?-»■-
Μεταξύ γαμβρού καί πενδεροΰ :
— Κύριε ή κόρη σα; είναι άιυπόφορος. Λεν έινοεΐ 

νά τρ-αο&ή, καϊ είναι καϊ φοβερά αίθάδης. ’Οσάκις δέ 
ιή; κάμω ηορατηρήσεις, μέ απειλεί νά μέ κτυπήο/ι.

— At, καί τί έννοεϊτε οεϊ; νά κάμετε ;
— Σκέπτομαι νά οά; τήν οτείλω όπίσω.
— Α ! αύτό καϊ έγώ δεν τά παραδέχομαι, διότι καϊ 

εμί θα χτυπήση.
— 7 ότε ιί μέ συμβουλεύετε οεϊ; >■<! κάμω ;
— Λα τήν Λώσητε είς κανένα άΐλ.ον. “Ισω; έτσι φρο- 

νιμεύσιι·
·*-*-

ΛΖίταξΐ· Λυ/ράφου καί τραπεζίτου :
— Αιατί φίλε μου δέν > υμφεύεσοι τήν Δα Ξ. εί οι 

εί; άγγελος.
— Πολύ πιθανόν, άλλά ζωγραφίζεται.
— Μήπως δλοι οι άγγελοι τού οΰρινοΰ δέν είναι ζω

γράφοι ; Είναι καί τοϋ συρμοί·.

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ

ΊΙ θεραπεία τΰς φθίόεως διατών 
ηλιακών ακτινών

Θερμώς σιτιστή ταύτην ό ιατρός Malgat 

ίι· Νίκαια τής μεσημβρινής Γαλλίας. Λέγει 
δν, οτι εάν έκθέσω/iev φυματιίΰντας, τώ»· <»- 
.τοίωι· ή ιύσιις εδρίσκετηι εις τό πρώτοι· ή 
δεύτερον στάδιον εις τήν ίπίδοασιν τον ήλιον, 
οΰτως ώστε αί ακτίνες νά πίπτουν «τ’ ευθείας 
επί τοΰ γυ/ινοΰ σώματος, εντός ώρισιιένου 
χρονικού διαστήματος κα'ι λαμβανομένωι· εν
νοείται τών σχετικών προφυ/.άξνωτ·, {Ιερατεύε
ται ιϊσφαλώις ή φθίσις.

Τό υδροκίνητον.

Τδ υδροκίνητου ε’ιε αυτοκίνητου, είς τό 
όποιον ή μετάβασις τής δυνάμεως γίνεται δι’ 
υδραυλικής δδοΰ. Κινητήριος μηχανή διά βεν
ζίνης κινεί μικράν αντλίαν, ήτις διαβιβάζει 
ελαιον είς ε>· κνκλωτερές κινητήριαν καϊ τδ 
κάμνει τά κυκλοφορή εκεί. Τδ κινητήριου 
τοΰτο ευρίσκεται τοποθετημένου είς τδν <5.τί- 
σθιον άξονα, τδν όποιον κινεί άτ' εί'θείας.

Κόλλα τοϋ λούότρου.

Λιά rd σιδηρώνουται άσπρόρρουχα τής κόλ
λας με λούστρο συνιστοΰν τήν εξής μέθοδον : 
7 χγρ. βορικοΰ οξέος, 4 χγρ. βόρακος, 1 1)2 
χγρ. στεάτινης βράζονται /ιέ λευκόν κηρόν με
λισσών κα'ι 5 χγρ. αληοίβας σόδας τοιν 20ν 
Βωμέ έως οτου ά.τοτελέσονν ρευτήν ομοιογενή 
μάζαν. Το προϊόν τοΰτο Αναμιγνύουν μέ καλόν 
άμνλον έξ δρύζης (κόλλα τοΰ κολλαρίσματος) 
1 : 10 δι’ ον λ.αμβάνομεν κόλλαν τοΰ λού
στρου, ή οποία είς κάίΐε κολλαριζόμενον δι' 
αυτής δίδει μεγάλην στιλπνότητα και σκληρό
τητα.

Μελάνη πρός γραφήν έπί πορ· 
ιίελάνης.

Παρασκευάζομεν διάλυμα κολοφωνίου 111 
ο)ο είς το όποιον προσΐΐέτομεν 1-2 ο)ο διαλυ
τού εν οίνοπνενματι χρώματος ανιλίνης. Λα/ι- 
βάνομεν οΰτω υγρόν κατάλληλον πρός γραφήν, 
τό όποιον όε>· έκπλύνεται δι’ νδατος, δύναται 
ο/ιως ν’ άφαιρειίή δι άποξέσεως.

ΣΚΕΨΕΙΣ

'ΖΖ ευτυχία κείται είς δ,τι τις σκέπτεται 
εν σχέσει παντός πράγματος.

Ή φιλαργυρία έγκειται είς το νά ζή τις 
πτωγως διά ν' άποθάνη πλούσιος’ ένιρ του
ναντίον τό άσωτεύειν είνε νά ζή τις πλουσιο- 
παρόχως διά ν’ ά.τοθάνη πτωχός.

ΊΙ ώραιότης δέν είνε άλλο ή λέξις, ήν ό 
χρόνος εξαλείφει, διά τοΰ κόπου καί ϊί/ς ά- 
πογοητεύσεως.

Ό σκληρός άνθρωπος ί'χει μεγάλην ίτιροήν 
επι τών αγρίων θηρίων, τά οποία μόνον ή 
βαρβαρότης τιΐΐασσεύει.

Τό μή διατηρείν μυστικόν ομοιάζει πρός ά
κανθον επί τής γλώσσης, ήν προσπαθονμεν ι ά 
/ιεταδώσωμεν είς τήν γλώσσαν άλλου καϊ οΰτω 
καθεξής.

'Η σκέψις ομοιάζει πρός σπάθην, ής ή 
θήκη είναι ό εγκέφαλός μας.

/Ιέν πρέπει νά Οερμαίνωμεν δφιν επί τοΰ στή
θους μας διότι θά μας ά,φήση τόν ιδριότά του.

Διατι βαρυνόμεθα τό /ιερός, ένθα λέγοιιεν ή 
κάμνομεν ανοησίας;

Διότι φοβούμεθα μή ακούσωμεν ή ’ίδωμεν 
τί/ν ήχο) αύτίΐιν επί τι~>ν τοίχων, ένθα ενετν- 
ποιθησαν.

Αί καλαι πράξεις φέρουσι γαλήνην ψυχής, 
ένώ αί κακαι φέρουσι ταραχήν καϊ τύψεις έν 
τή συνειδήσει.

Καλείτερον ιά εχ;;ς καπνοδόχον νά καπνίζη 
ή γυναίκα rd σφυρίζη.

Τόν ’Απρίλιον τά άνθη Ανθίζουν καϊ τδν 
'Οκτώβριον τά φύλλα σπανίζουν.

*0 δίδων είς τόν πτωχόν ουδέποτε στερείται 
αλλ’ ό περιφρονώ»' αυτόν, Αδύνατον rd μή στε- 
ρηθή βραδύτερον ή τοΰ χρήματός του ή τής 

ύγείας του, διότι πενία καί πλούτος είσϊν 
αδελφοί έτεροθαλλείς.

Τό ηιεύδεσθαι εϊνε άρχή πάσης κακίας.

Γνωρίζετε οτι τους ισχυρούς είρωνικώς κα- 
λοΰσι μεγαλοφυείς ;

ΑΝΤΙ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ

Ί'οϊ .-ιαρτλιθόντο; βίου μου γλνκεία; άναμνήαει; 
τοϋ στηΟον; μον τον; κτύπου; καί δάκρυα θερμά 
ΰααις χαραί; εθέρμαναν τά έτη μου τ' άγνά 
τά περιβάλλει τέφρα, μ' αυτήν <οο>; Λακρύαι/ς .'

MtATQN

ΠΩΣ ΗΘΕΛΑ··

Ιίώ; ήθελα μιά >}(ΐέρα νά μ' έβλεπε; νεκρό, 
τό σάβανο κομμμένο, μέ χέρια σταυρωμένα, 
στά χείλη τό βαμβάκι, τά μάτια σφαλισμένα 
στό υστερνό κρεββάτι χαιρΐ; ζωή, ωχρό.

Πώς ήθελα στά ψέμματα καϊ στ’ Ονειρό ιιου 
άψυχο, κατάκειτο νά μ’ έβλεπε; αλήθεια 
νά δώ άν θά χτυπούσανε τά άπονα σου στήθεια 
καί άν ενα δάκρυ εγυνε; στό θάνανό μου !

ΜΙΛΤΩΝ ΒΙΤΑΛΗΣ

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
X. Μ. "Αδεν. ’Επιστολή χαΐ συνδρομαί ίλήοήη- 

σαν. 1'τ,άοο'ΐ.εν. — ;1· II. Σ. Ίωάννιια. Επιστολή 
ζαί σονδροαή έλήφίησχν. Εύχαριστοΰμεν, ίγρχψαμεν. 
— Ιί. Γ. Port-Soudan. ’Επιστολή ζαί αποδείξεις 
έλήφθησαν, εχει ζαλώς, άναμένομεν.— A. Κ. Ύψω- 
μάθέιαν. 'Έχει καλώς, σϊς ένεγ;άύαμεν εϊς τή» «Φύ- 
σιν" άπό Ιν,ς Mafou. — Σ. Μ Λευκωσίαν. Ζητού
μενα φυλλάδια σας άπεστάλησαν. — β. G. Moberly. 
’Επιστολή σας έλήφθη, εύχαρίστως σϊς ίνεγράψαμεν 
καί άπεστείλαμεν φυλλάδια.— Γ. Κ. Τρίκκαλα. Ζη
τούμενα φυλλάδια σας άπεστάλησαν. — Λ'. Μ. Βώ
λον. Νέοι συνδεομηταΐ ένεγράφησαν, εύχαριστοΰμεν 
πολύ. — Κ. J. Sodja. Σϊς άπηντήσαμεν καί αναμέ
νομε' νεωτέραν σας. — Λ. Λ'. Μοσχονήσια. ’Επιστο
λή σας ίλήφόη, εύχαριστοΰμεν πολύ. — Κ. Ζ. Λικε- 
λή. Ε’πιστολή μετά συνδρομής έλήφθη, εύχαριστοΰμεν 
πολύ. — Λ’, β. 7ω<ϊ>τι>·α. Δελτάριον και συνδρομή 
σας έλήοΟη, εύχαριστοΰμεν πολύ. — Γ. Ν. Άσονάν. 
Σας ένεγράψαμεν ζαί άπεστείλαμεν φυλλάδια, ανα
μένομε·' έπιταγήν σας. — Μ. Κ. Μασσαλίαν. Δέν έχε
τε δίκαιον, διότι δέν μας {γράψατε περί αποστολής 
καί τόμων. — Α'. Λ. Λ’ώ»β<τολι··.Χρήυ.ατα ί/ήφΟησχν. 
Παραγγελία σας άπ-στάλη. — Β. Λ. Λικελή. Άπο- 
ροΰμεν μέ γραφόμενα σας. άφοΰ καϊ τομον καί βιβλία 
σας έστεί/αμεν καί ταυτοχρόνως σας {γράψαμε/.
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18ου ΤΕΥΧΟΥΣ

49. Άγω/ —ϊα=Άγων.'α.
50. Ό Άδης οέν eTvs έπΓ,υμητός.
5Ι. Φάρος φωτεινός.

Λνταε. Ά*>. ΓΙ,κπα κώστας έκ Λαμ·'ας 2^, Μιλτ. 
Ζαβέ ρ'ο» έκ ΙΙατρων 3, Ελένη Μήτσου έ; Ηρα
κλείου 2, Άλπίς Ζίφου έκ Πε·ραιώς 3, Μαύρη Κύ
κνο; έξ Αθηνών 3, Δ. Ροβέρτος έκ Κων,Μόλεως 2.

ΠΝΕΐΜΑΤίΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
60. Αίνιγμα

Μ’ εν* γράμμα γαλλικό 

καί μιαν .ήσον ελληνικήν 

σχηματίζεις, φίλε λϋ.-α, 

λίξιν τινα έαττρικτ’ν.

01. Γοϊ<5ος·

H Μ — ουν τό εδαβο; 
ΣΙ

02. ΈλλειποΟυμφωνον

X X ο y α χ Ο χ 1 α

’Αντιττοοιίωττείας,εισπράξεων, 
άποάτολίις δεμάτων, π<ι «αγ

γελιών κ.τ.λ.

Συνεστή&ησαν γραφεία ίν Άί/ήιαις και Ά- 
λεξατδρεία νπό των κ. κ. Φ. Πρίντεζη καί .4. 

Γελαντάλη, Suva άναλαμβάνουαι παντός εί
δους εργασιών μεταξύ Ελλάδος καί Αίγυπτου 
καί τάνάπαλιν, καί τά όποια μεγάλως Οέλον- 
σιν εξυπερετήσει τά συμφέροντα τών ήμετέρων 
ίκεΐαε ομογενών.

Τά ίν λόγφ γραφεία άναλαμβάνουαι :
Ιον. Την αντιπροσωπείαν άνεγνωρισ μενών 

Οίκων, 'Εφημερίδων καί Περιοδικά»·.
2ον. Την εΐσπραξιν αποδείξεων, συναλλαγ

μάτων καί λογαριασμών.
3ον. Την Αποστολήν δεμάτων μεταξύ τών 

δύο τούτων χωρών.
■Ιον. Την Εγγραφήν συνδρομητ ~>ν υπ’εΰθύνην. 
δον. Την Εκδοαιν άτμοπλοϊκών εισιτηρίων. 
6ον. 'Γην προμήθειαν διαφόρων Αντικειμέ

νων ίκατέρωθεν, καί
Τον. Τήν ίκτέλεσιν οίασδήποτε σχετικής 

άλλης Εργασίας επί προμηθείς.
Τά γραφεία ίγγυώνται περί τής ασφαλείας 

καί Ακριβούς εκτελέσεως πάσης τοιαΰτης, ώς 
ανωτέρω, εντολής.

ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

2 — *0 δ <»ς· S ω κο ά τ ο ν ς· — 2

ΕΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ!

20 — Λεωόόρου Ι’αμλίου — 20 w V * W

I I Ρ I Ν Τ· Η 7ι Η

03. Φί'οδην μίγδιιν

Κ κέιέός

ΔξΟραν — λυνος

Ε Κ ΔΟΣ Ε I Σ
ν dnBBBacBBeaeaesBsacva

«’Επιστημονική Άνασζβ.ή τών 11FPI ΚΑΤΑ

ΓΩΓΗΣ ΤΟΓ ΑΝΘΡΩΠΟΥ, ιδεών τοΰ κ. Μηλιά, 

ράκη»· ύπό Άθαναΰ. Δεόβντοπούλου, Ιπ.σκόπου 
Σύρου. Μέ έπιστημονι. ά έπιχειρνματα και πολλήν 

ευφυΐαν ό σοφος ιεράρχης αντεπεξέρχεται κατά τή; 

γνωστής Οιωρίας, ΰπεραμυνύμε.ος τής έκζλησία;

Κατι:σκει·ή καλ’.ιτεχνκών τυπογραφικών 
εκμαγείων, cliches, ιλ/ΰ τήν εικονογράφη- 
σιν Εφημερίδων, περιοδικών, βιβλίων, Επιστη
μονικών συγγραμμάτων, τιμοκαταλόγων εμπο
ρικό»’ κ.τ.λ.

Πλοιωιωτάτη συλλογή ευρίσκεται παρ’ ή- 
<<7ι·, κοσμημάτων, τίτλων, συμβόλων εργοστα
σίων, προσωπογραφία»· καί παλαιό cliches 

OCasioil διαφόρων ειδών.
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