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Την 2αν Δεκεμβρίου είσήλθομεν εις είδος 
περιβόλου χιόνος καί εύρέθημεν προ παγετώ- 
νος. μήκους 120 μιλίων καί πλάτους τεσσαρά
κοντα.

Τήν 5ην Δεκεμβρίου εϊχομεν διέλΟει τον 
παγετώνα.. Ό πάγος ήιο τόσον τραχύς και 
ανώμαλος εις τήν επιφάνειαν, ώστε κατά τήν 
ήμέραν τής 6 ης Δεκεμ
βρίου μόλις ήδυνήθη- 
μεν νά τρέξωμεν 600 
μέτρα.

Τήν 7 ην Δεκεμ βρίου 
είς ίππος έξηφανίσθη 
πεσιΰν είς κρημνόν. 
Μόλις κατώρθωσε νά 
σωθή είς τών ιατρών , 
το δέ έλκυθρον, τού 
οποίου έπέβαινον έπα- 
θε σοβαρωτάτας βλά- 
βας.

Είμεθα ήδη ήναγ- 
κασμένοι νά φέρωμεν 
έκαστος βάρος 250 
λιτρών.

Τά νέφη διελύθη- 
σαν τήν 8ην Δεκεμ
βρίου και ήδυνήθημεν 
νά διακρίνωμεν προς 
τά νοτιο-ανατολ ι κ ά 
νέαν οροσειράν.

Βαδιζοντες έπι τού 
πάγου έπίπτομεν πολ- 
λάκις ή ήναγκαζόμεθα 

Ό ΐνόυξος (ξκριυνητής —άκλετον, ό κατακτητης 
τοΓ .\’oielov Πόλου.

νά μένωμεν άνηρτημένοι άπό τού έφιππίσυ τών 
ζώων. Τούς πίπτοντας έβοηθοΰμεν νά έγερ- 
θώσι τή βοήθεια σχοινιών.

Ύπό τοιαύτας συνθήκας τήν 18ην Δεκεμ
βρίου έφθάσαμεν εις 2, 270 μέτρων καί άφή- 
σαμεν εκεί νέαν άποθήκην τροφών μή λαβόν- 
τες μεθ’ ημών παρά τά άπολυτως άναγκαΐα.

Ή τροφή έκάστου έξ ήμών περιωρίσθη είς 
20 ούγγίας δΓ έκάστην 
ήμέραν.

Τήν 26 Δεκεμβρίου 
έφθάσαμεν είς ύψωμα 
3000 μέτρων, δπου ή- 
ναγκάσθημεν ν’ άφή- 
σωμεν τό δεύτερον έ'λ- 

κυθρόν μας. "Επνεε*  
ισχυρότατος άνεμος 
καί ή θερμοκρασία έ- 
ποίκιλλε μεταξύ 39 
καί ΟΟ^βαθμών ύπό τό 
μηδέν.

Διήλθομεν μικράν 
ανάπαυλαν καί ό άνε
μος καί τό ψύχος ή- 
λαττώθησαν έπαισθη- 
τώς. Έγκατεστήσαμεν 
καί εκεί άποθήκην 
ζωοτροφιών.

Τήν 4ην ’Ιανουά
ριου έξεκινήσαμεν πα· 
ραλαβόντες μεθ’ ή
μών μίαν μόνην σκη
νήν. Τά τεμάχια τής 
άλλης μετεχειρίσθημεν
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όπως άφίνωμεν κατά 
μήκός τής όδοΰ ση
μεία τής διαβάσεώς 
μας.

Ό πάγος ι’μο μαλα- 
ίί'ός. Καταιγίς ένσκή- 
ψασα διήρκεοε τρεις 
Ολοκλήρους ημέρας μέ 
άνεμον ταχύτητας 7(1 
μιλίων τήν ώραν. II- 
ναγκάσΟημεν νά σια- 
ματήσωμεν. Καίτοι δέ 
εϊχομεν σάκκους γου
ναρικών, εντός τών
οποίων έκοιμώμεθα. τά μέλη μας πολλάκις 
έσκληρύνοντο έκ τοΰ ψύχους».

«Τήν 9ην ’Ιανουάριου 1909 έφθάσαμεν εϊς 
νότιον πλάτος 88.23 μοιρών, τό νοτιιότατον 
σημεΐον έπί τοΰ οποίου ήδυνήθη μέχρι σήμε
ρον νά φθάση άνθρωπος.

Εστήσαμεν έκεΐ τήν αγγλικήν σημαίαν, τήν 
οποίαν κατά τήν άναχωρησίν μας μάς είχε 
δώσει ή Βασίλισσα.

Περί ημάς ούδέν όρος διεκρίνετο. ΙΙρός νό
τον έβλέπομεν έν ΰψωμα.

Καί ήρχίσαμεν νά έπιστρέφωμεν, διά νά 
συλλέξωμεν τάς προμήθειας τής τελευταίας ά- 
ποθήκης, τήν οποίαν εϊχομεν έγκαταστήσει.

«Τά μικρά τεμάχια τής σκηνής, τά όποια 
εϊχομεν στήσει ώς σημαίας, διά νά δεικνύουν 
τόν δρόμον τής επανόδου, εΐχον παρασυρθή 
υπό τοΰ άνεμου. ΤΙκολουθήσαμεν όμως τά ϊ- 
χνη μας, τά όποια ήσαν αρκετά ευδιάκριτα.

Διετρέχομεν 20—29 μιλιά τήν ήμέραν καί 
αί καταιγίδες περί ημάς ήσαν ασθενέστεροι.

Εΰρομεν τήν πρώτην αποθήκην. Λί τροφαί, 
τάς οποίας εϊχομεν άηήσει, ήσαν στιλπνοί καί 
κυαναΐ.

ΤΙ κάθοδος ημών ήτο βραδεία και κοπιώ
δης. Τήν πρωίαν τής 26 ης ’Ιανουάριου εϊχο
μεν εξαντλήσει τάς προμήθειας μας καί έπρο- 
χωροΰμεν βραδέως ένεκα τής χιόνος.

Τό απόγευμα τής 27ης Ιανουάριου έφθά- 
σαμεν είς τήν δευτέραν αποθήκην μας.

Τήν 2αν Φεβρουάριου έπανεύρομεν τήν α
ποθήκην τήν όποιαν εϊχομεν έγκαταστήσει είς 
πλάτος 82 μοιρών.

Εις τών ιατρών έ'παθε δυσεντερίαν έκ τοΰ 
ΐππείου κρέατος. Τήν -Την Φεβρουάριου έπά 
σχομεν όλοι έκ δυσεντερίας, ή οποία μάς έβα- 
σάνωεν επί 8 ολοκλήρους ήμέρας.

Κατωρθιόσαμεν τέλος νά φθάσωμεν είς πλά
τος 81 μοιρών καί τήν 13 Φεβρουάριου μάς 
έλειψαν πάλιν αί τροφαί. Εϊχομεν ψύχος 50 
βαθμών ύπό τό μηδέν καί ορμητικήν καται
γίδα.

Ληήσαμεν παν ό,τι περιττόν εϊχομεν μεθ’

ήμών καί τήν 20ήν 
Φεβρουάριου έφθάσα
μεν είς τήν άλλην μας 
αποθήκην.

Τήν 23ην Φεβρου
άριου εΰρομεν τήν α
ποθήκην, τήν όποιαν 
άλλη αποστολή εϊχιν 
έγκαιαστήσει κατάτόν 
Ιανουάριον.

Ό ιατρός Μαρσάλ 
πασχών έκ δυσεντε
ρίας, μόλις ήδυνήθη 
νά μάς άκολουθήση.

Τέλος έλάβομεν ειδήσεις περί τοΰ πλοίου μας 
καί ήδυνήθημεν νά φθάσωμεν μέχρις αίποΰ».

Ό Σάκλετον επιλέγει :
«Διετρέξαμεν 1608 μίλια εντός 126 ήμε- 

ρών. Συνελέξαμεν πληροφορίας γεωλογικής 
κυρίως σημασίας. Έσημειώσαμεν 8 οροσειράς 
καί πλείονας τών 100 κορυφάς όρέων.

'Ο γεωγραφικός άνταρκτικός Πόλος κεΐται 
ασφαλώς έπί ύψώματος 3,300 έως 3,600 μέ
τρων. Τάόρη δέ τών πολικών χωρών έχουν 
ύψος 1000 μέχρι 4000 μέτρων».

’Εκτός όμως τής σημαντικής έξερευνήσεως 
τοΰ Ν. Πόλου, πολλά σοβαριότατα επιστημο
νικά πορίσματα έγνώσθησαν μέχρι τοΰδε.Διε- 
φιλονικείτ., ύπό τών επιστημόνων, αν ή άν- 
ταρκτική χώρα ήτο μεγάλη τις ήπειρος ή σω
ρός νήσων συνδεόμενων πρός άλλήλας διά πα
γετώνων.

ΤΙ άνακάλυψις. ύπό τοΰ Σάκλετον μεγάλων 
οροσειρών καί ή παρατήρησις μεγάλου οροπε
δίου πρός νότον τοΰ σημείου, μέχρι τοΰ ό
ποιου έφθασεν ή αποστολή, θέτουν έκτός αμ
φιβολίας, ότι ή άνταρκτική χώρα είνε μεγάλη 
ήπειρος.

Μάλλον σοβαρά διά τήν επιστήμην παρατή- 
ρησις είνε ή τής άνακαλύψεως ανθρακωρυ
χείων, τά όποια εΰρεν ό Σάκλετον.

ΤΙ ΰπαρξις Ανθρακωρυχείων μαρτυρεί, ότι 
εις άλλην προγενεστέραν εποχήν ύπήρχε βλά- 
στησις έν τώ ΙΙόλω, καί ότι φυσικώς ή θερμο
κρασία ήτο υψηλότερα, καί δή άνωτέρα τής 
σημερινής θερμοκρασίας τών χωρών τοΰ Ιση
μερινού.

Επίσης ή ΰπαρξις βλαστήσεως καί ή ανεό- 
ρεσις εντόμων, όμοια τών όποιων μόνον εις 
τήν Παταγωνίαν υπάρχουν, άποδεικνύει, ότι ή 
σημερινέ] πολική ήπειρος ήτο συνδεδεμένη μέ 
τήν Βόρειον ’Αμερικήν καί πιθανώς τήν Αυ
στραλίαν, από τών οποίων άπεσπάσθη κατόπιν 
μεγάλου κατακλυσμού.

Διά τής αποστολής τοΰ Σάκλετον έξηκριβώ- 
θη επίσης καί τό σοβαρώτατον, ότι οί πάγοι 
τοΰ Πολικού κύκλου βαίνουν ελαττούμενοι καί 

ύποχωροϋντες πρός Νότον.
’Εντός τών 70 τελευταίων ετών οί, πάγοι 

ύπεχώρησαν κατά 18 ολόκληρα μίλια. ΤΙ έξε- 
ρευνητική αποστολή τοΰ Ρός προ 70 ετών 
εύρήκε τούς πάγους εκτεινόμενους 15 όλα μί
λια άπώτερον τής σημερινής έκτάσεώς των.

Οί λόγοι τοΰ φαινομένου τούτου δέν είνε 
εΰκολον νά εξηγηθούν έκ τοΰ προχείρου. Πάν
τως όμως άντί νά παραδεχθή τις ΰψωσιν τής 
θερμοκρασίας έν τώ πόλφ λογικώτερον είνε νά 
υποστήριξή, ότι τό φαινόμενου εξηγείται διά 
τής έλαττώσεως τών ύδατμών.

Ή μεγάλη έπιτυχία τής άποστολής τοΰ Σά
κλετον έγκειται είς τήν ταχύτητα, μέ τήν ό
ποιαν ήδυνήθη νά προχωρήση έπί τής πολι
κής χώρας.

Το ρεκόρ 
ταχύτητος ήτο μέ
χρι τοϋδε 350 μίλια 
είς 36 ήμέρας, δη
λαδή δλιγώτερον 
τών 10 μιλίων τήν 
ήμέραν. Ό Σάκλε
τον δέ κατά μέσον 
όρον διήνυσε 14 
μίλια τήν ήμέραν. 
Σημασίας μεγάλης 
διά τούς μέλλοντας 
έξερευνητάς εΐνε ή 
πιστοποίησις τής 
αντοχής τών ίππων 
τής Μαντζουρίας.

”Λν δ Σάκλετον 
δέν έχανε μέρος τών 
ίππων του έκ τυ
χαίων παθημάτων, 
βεβαίως θά έφθα- 
νεν εϊς τόν γεωγρα
φικόν πόλον.

Καί φανταζόυε- 
θα τήν άνθρωπίνην 
αδυναμίαν τού α - Εγεδιογράφημα τον Ν'. Πόλου Α ■’> ίΐ-κρ/ΓΐΜ,- ραίνεται ό γραμμή, 
τρομήτου έξερευνη- ζ»· <ι*ο}.οϊΰηαι>· δ Σκωτ καί ό Δ'χ’κλετ.»·, ώ; καί ιό τέρμα τον 
τοΰ. μετά λύπης τελενταίοι- προαεγγίααντος τήν 88ην μεσημβρινήν παράλληλον.

«·>»'·γτΡί_^γτ<τ

^6ο

άτενίζοντος πρός τό λευκόν εκείνο χάος, τό φέ- 
ρον εϊς τούς Άνταρκτικούς πόλους. Τόσους 
κόπους διήλθε διατρέξας τόσα μίλια χάριν τοΰ 
μεγάλου εύγενοϋς σκοπού του, ηύτυχησε δέ νά 
ϊδη τήν ένδοξον επιτυχίαν του καί όμως έφυ
γε μέ τήν άνθρωπίνην αδυναμίαν άκόμη ήι- 
τημένην.

Δέν ήδυνήθη νά στήση τήν σημαίαν του 
έπί τής 90ής μοίρας, δηλαδή τής καρδίας τοΰ 
Ν. Πόλου.

Θά τό κατορθώση άρα τις ;
Ο SYAAEITHS

Σιιιι. Φ. Έλπίζομεν" ί’]δ ·], ότι έτεροι έξε- 
ρευνηταί δέν θά βραδύνωσι νά άκολουθήσωσι 
τήν ύπό τοΰ ενδόξου Σάκλετον χαραχθεΐσαν ό- 

δόν καί νά πλουτί- 
σωσι τήν επιστή
μην διά νέων τεκ
μηρίων γεωλογικής 
καί φυσιολογικής 
αξίας. Δ ένθα βραδ ί· - 
νη δέ έτι πολύ νά 
μάθωμεν όριστικώς 
επίσης, άν οί πό
λοι άλλάζουσι θέ· 
σιν καί έν τοιαύτΐ| 
περίπτώσει, άν αί 
χώρια έκεΐναι δέν 
περιέχουσι λείψανα 
προϊστορικών δν- 
των καί ίχνη κα
τοικιών πρωτογε
νών τίνων προγό
νων μας.

Τό μέλλον έγκει
ται βεβαίως έν τή 
έρεύνη καί ή ευτυχία 
έν τή επιτυχία.
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Ή ύεληνο·ήλιακη κυμάντωύις 
τον έδάόονς

Ή σόγια τών Ανθρώπων φρονεί, δτι ούδέν 
πράγμα στερειότερόν ίστι τον ήμετέρου ίδά- 
φους. Και όντως, ή μόνιμος Γή μας δίν πα
ρουσιάζει ήμϊν, δ,τι στερεώτερον ίντώκόσμω 
υπάρχει, μάλλον στάσιμον, ώρισμένον καί α
σφαλές ; Όποϊαι δέ προσπάϋειαι δεν κατε- 
βλήθηααν πρός κατάπαυση· τής Αποδοχής τής 
απολύτου Ακινησίας τής σφαίρας έν τω κέν- 
τρφ τών κόσμων καί απαλλαγής ήμών άπό 
τής μαρτυρίας τών αισθήσεων'. Καί όπόσοι 
κάτοικοι τής Γής δεν κατοικοΰσιν έιι έν ταΐς 
ήμέραις ήμών τόν πλανήτην μας, χωρίς rd 
ύποπτεύωνται τάς κινήσεις, ύι’ ών αΰτη ζωο
γονείται ; Έν τούτοις ή ίπιστήμη μόλις ά- 
πηλλάγη τών αποριών τούτων.

Έν έτει 520 πρό τής έποχής μας <ί Πυθα
γόρας ίδίδασκεν άπεριφράστως, ΰτι ή γή οδ- 
δαμόσε στηρίζεται, ΰτι είναι έντελώς άπομε- 

'μονωμένη και σφαιρική καί ούδείς επίστευσε 
σχεδόν είς ταΰτα. Έν έτει 430 <5 διάδοχος 
του Φιλόλαος σύγχρονος τοΰ Σωκράτους έδί
δασκεν, οτι ή γηΐνη σφαίρα στρέφεται περί έ- 
αυτήν είς είκοσιτέσσαρας ώρας. 01 Πυθαγό
ρειοι Νικήτας καί Έκφαντος διακηρύττουσιν 
ώσαύτως τήν ήμερησίαν ταύτην κίνησιν. Έν 
έτει δέ 280 ό Άρίσταρχος έκ Σάμου, σύγχρο
νος τοΰ Άρχιμήδους, προστίθησι τή ήμερη- 
σίφ τούτη κινήσει καί τήν περί τόν "Ηλιον έ- 
τησίαν κίνησιν καί διδάσκει έπίσης τήν θεω
ρίαν τοΰ Κοπερνίκου ολόκληρον, ΰστις τόν 
Ηλιον τίθησι έν τώ κέντρφ τών πλανητικών 

περιφορών, συμπεριλαμβανομένης καί τής πε
ριφοράς τής γής.

’Ιδού λοιπόν, ΰτι πρό δύο χιλιάδων διακό
σια»· ’τών σχεδόν ανεκαλύφθη ή Αλήθεια· Ιδού 
ότι πρό τριακοσίων έξήκοντα έξ έτών ή άλήθεια 
αΰτη άπεδείχθη υπό τοΰ Κοπερνίκου' ιδού ΰτι 
πρό τριακοσίων σχεδόν έτών ύπερμέτρως έπε- 
βεβαιιόθη αΰτη υπό τοΰ Γαλιλαίου, καί ΰτι 
προ ίκατόν έτών αί άνακεφαλαιωθεϊσαι αύται 
Αποδείξεις δέν άφίνουσιν ούδεμίαν Αμφιβολίαν 

τώ πνεύματι ούδέ σκιάν υποψίας περί τοΰ 
έταντίου.

"Ηδη λοιπόν καλώς έπιοτάμεθα δώδεκα 
διαφόρους κινήσεις καλώς προσδιορισμένος τώ 
ήμετέρω πλανήτη- άλλ’ ίν τούτοις ούδείς ο
φθαλμός βλέπει τάς κινήσεις ταύτας καί ζώ
μεν επί τής επιφάνειας τής σφαίρας, ώσεί νά 
μή ύφίσταντο τοιαΰται. "Αλλως τε δέν τάς 
αίσθανόμεθα, διότι ή ΰλη δεν δύναται »·ά συλ- 
λάβη ταύτας,άλλά μόνον τό πνεΰμα τάς έννοεΐ 
καί τάς άνεκαλύπτη.

Αί δώδεκα περί ών ώμιλήσαμεν κινήσεις τής 
γής είσίν αί Ακόλουθοι:

Ιον Ή ήμερησία περιστροφή περί τόν α- 
ξονά της ίν 23 όίραις καί 56 λ.

2ον Ή ίτησία περί τόν ήλιον περιφορά της 
έν 365 ήμέραις καί τέταρτον.

3ον Ή μεταχώρησις τών ισημερινών (λ.ε- 
λ.ηθυϊα κίνησις, δι’ ής ή ίσημερινή γραμμή 
μεταχωρεΐ συνεχώς έπί τοΰ έκλειπτικοΰ, βαί- 
νουσα ίξ Ανατολών πρός δυσμΑς, Αντιθέτως 
τή τάξει τών ζωδιακών σημείων).

■Ιον Ή ταλάντωσις τοΰ ίίξονος τής γής ίκ 
τής έλξεως τοΰ ήλιου, μάλιστα δε τής σελή
νης, είς 18 έτη καί ήμισυ.

ΰον Ή μηνιαία μετατόπισις τής γής πέριξ 
τοΰ κέντρου τής βαρύτητος.

6ον ‘Η κατ’ αιώνα γινομένη μεταβολή τής 
λοξότητος τής εκλειπτικής.

7ον Ή κατ’ αιώνα επίσης γινόμενη μετα- 
βολ.ή τής ίκκεντρικότητος τής γηΐνης περι
φοράς.

8ο ν Ή ίν τώ κενφ γινομένη περιστροφή 
τής γραμμής τών Αψίδων (προσήλιοι· καί Αφή- 
λιον τής τροχιάς πλανήτου) είς 21,000 έτη.

9ον Αί ίκ τής διαρκώς μεταβαλλόμενης έλ
ξεως τών πλανητών προερχόμενοι άνωμαλίαι, 
(αίφνήδιαι κινήσεις).

ΙΟον Ή μετατόπισις τοΰ κέντρου τής βα
ρύτητος τοΰ ηλιακού συστήματος πέριξ τοΰ 
όποίου στρέφεται ίτησίως ή γή.

1 Ιον Ή γενική μεταφορά τοΰ ήλικοΰ συ
στήματος πρός τόν Αστερισμόν τοΰ Ήρα- 
κλέους.

Τώ 1874 ό κ. Bouquet de la C>ryc, <ήε 
παρετήρει τήν διάβαση· τής Αφροδίτης ίν τή 
νήσφ Camplell, μετεχειρίσθη πρός τόν αυτόν 
σκοπόν ίκκρεμές μετά πλάσιιγγος Αναπτυκτι- 
κής. Συμ τέρασμα Αβέβαιον.

Τό 1878 ό λόρδος Kelvin έδοκίμασε μα- 
:-.ρόν ίκκρεμές, ΰπερ έφερε μικρόν κάτοπτοον 
γαλβανομειρικόν, ίν τώ όποιο) ή είκό»· φω
τεινού τίνος σημείου άντανακλωμένου έι- αί’τώ 
εταλαντεύετο κατά μήκος κλίμακας τετοποθε- 
τημένης ίν Λποστάσει.

Τώ 1879 ό σίρ George Darwin καί ό Ό- 
ράτιος Darwin, υιοί τοΰ μεγάλου φυσιο
λόγου, τελειοποιοΰσι τό μηχάνημα τοΰτο, το- 
ποθετοΰσιν αύτό ίν ΰδατι, ΰπως τό ίξασφαλί- 
σωοιν εκ τής ταραχοποιοί· επιδράσεως τών 
μεταβολών τής θερμοκρασίας κα'ι ίξικνοΰσιν 
εις τοιαύτην εύαισθησί&ν, ώστε έν Αποστάοει 
5 μέτρων είς παρατηρητής ίπ'φερεν άτύκλι- 
σιν τής είκόνος,άπλώς ότι τής στηρίξεως τοΰ 
βάρους τοΰ στόματός του ίναλλάξ ό τέ μέν επί 
τής δεξιάς κνήμης, δ τέ δέ έπί τής Αριστερός. 
Συνεπέρανε δέ ΰτι αί παρατηρούμενοι μικρό- 
σκο.πικα'ι μετατοπίσεις προήρχοντο ούχί έκ 
τών παλίρροια»·, ούτε έκ τής έλξεαις τοΰ Ή
λίου ή τής Σελήνης, άλλ’ ίκ τών μεταβολών 
τής θερμοκρασίας τοϋ έδάφους, τής Ατμοσφαι
ρικής πιέσεως καί έκ τών ίλαφρών σεισμών.

Τό ζήτημα τοΰτο έφαίνετο ώς ίγκαταλει- 
φθέν, ΰτε ό καθηγητής Hecker ίκ Ποτσδά- 
μης, έπανέλαβε τήν εργασίαν ταύτην, κατα- 
σκευάσας νέον ίργαλεϊον, τελειοποιημένοι·, ά- 
ποτελούμενον δέ ίκ δύο όριζοντείων ίκκρεμών, 
τετοποθετημένων είς 25 μ. βάθος, ίν ύπογείω 
διαμερίσματι ένθα ή θερμοκρασία καί ή υγρα
σία διετηοοΰντο ίν σταθερότητι καθ’ ΰλ.ον τό 
έτος.

Αί μελέται καί παρατηρήσεις ίξηκολούθησαν 
πρώτον ίπί 29 μήνας, άπό τής 1ης Δεκεμ
βρίου 1902 μέγοι τέλους Απριλίου 1905, 
καθ’ ον χρόνον έξητάσθησαν, συνεζητήθησαν, 
ίξηγήθησαν καί μετεφράσθησαν εΐτα δέ Από 
τοΰ Απριλίου 1905 μέγ.ρι τοΰ ’Ιουλίου τοΰ 
1907 εύρέως έξηλέχθησαν, μή άφίνουσαι ήδη 
ούδεμίαν Αμφιβολίαν.

Έν πρώτοις, ή έπίδρασις τής θερμάνσεως 
τοΰ έδάφους ύπό τοΰ Ήλίου ίκδηλ.οΰται. Ή 
θερμογενής δέ αΰτη ενέργεια έχει περίοδον εί- 
κοσιτεσσάρο»· ώρών.

Είναι γνωστόν, ΰτι ίν ώρα .-ταΛτρροί’ας, ή 
Σελήνη ίξασκεϊ ίπιρροήν ίσχυροτέραν τής τοΰ 
Ήλίου, ένεκα τής πρός τήν γήν γειτνιάσεώς 
της, ή δέ ήλιακή ένέργεια ισοδύναμε! πρός τά 
2)5 μόνον τής σεληνιακής ένεργείας.

Τό περιεργότερον εις τήν περίσταση· ταΰ- 
την είναι, ΰτι κατωρθώθη πραγματικώς ν’ ά- 
νακαλ.υφθώσι τοσούτφ μικροσκοπικαι κινήσεις

i2ov. Ή ταλάντωσις τοΰ γήινοι· πόλου, 
ήτις ίλαφρώ; μεταβάλλει τά πλάτη καί ής τό 
τόξσν δεν υπερβαίνει τά 12 μέτρα.

Ένταΰθα δεν πρόκειται νά ίκθέσωμεν ίν 
λεπτομέρεια έκάστην τών κινήσεων τούτων, 
ίί; πας τις δύνανται rd εύρη είς σχετικά συγ
γράμματα, άλλί θά περιγράψωμεν μόνον τήν 
δεκάτην τρίτην ταύτην κίνησιν τής γής, ήτις 
μά( ί.νδιαφέρει τόγε νΰν έχον.

Πρόκειται όντως περί κυμαντώσεως τοΰ 
έδάφους, ΰπερ δίς τής ήμέρας ύψοΰται καί 
ταπεινοΰεαι ίνάλλάξ κατά 20 εκατοστόμε
τρα περίπου ύτό τους ήμειέρους πόδας.

’Αληθώς δ' εΐπεϊν, ή κίνησις αΰτη τής γής 
δεν εϊιε κίνησις τις έν τφ κενφ, ΰπως αί έν
δεκα πρώτοι, ούτε ελαφρά ταλάντωσις, ΰπως 
ή δωδεκάτη, άλλ’ εϊνε έσωτερική τις κίνησις 
τοΰ ίδιου αύτής στόματος, ώσεί ή τοΰ στήθους 
άναπνέοντος ώς ίν παραδείγματι ή κίνη- 
σις σφαίρας αεροστάτου, ύ το βαλλόμενου εις 
περιοδικός πιέσεις, ά'.λ’ όμως εϊνε πραγμα
τική κίνησις.

Όπόταν ίν μιή. τών τελευταίων συνεδριά
σεων τής Αστρονομικής Εταιρείας τής Γαλ
λίας ύ κ. Lallemancl περι'γραψε τά σχετικά 
πειράματα τής περιέργου ταύτης κινήσεως, 
πάντες επεδείξαμεν, ΰπως αύτός ζωηρόν ίν- 
διαφέρον. Πρόκειται όντως περί τής κατα- 
μετρήσεως τών Αποκλίσεων τής καθέτου, πα- 
ρττηρουμένων έπί ίκρεμών, διά μετατοπίσεων 
γινομένων μόλις έπί έκατοστών τοΰ μ ι
ερόν. Τί είναι δε τό μ ι κ ρ ό >■ ; Είναι τό 
χιλιοστόν μέρος ένός χιλιοστού τοΰ μέτρου. 
"Ωστε, ώς φανερόν, αί αποκλίσεις αυται είσίν 
αόρατοι· καί διά νά τάς άνακαλύψη τις, δέον 
ιά τάς μεγεθύνη σημαντικώς.

Ή έξιστόρησις τών Αναζητήσεων τούτων έ
χει ώς έξής :

’Από δύο αιώνων καί πλέον πάντες διηρώ- 
των, έάν ή σεληνο-ήλ.ιακή έλξις, ή παράγουσα 
τάς παλίρροιας τοΰ Ωκεανού, <5έ>· έχει Αντί
κτυπον έπ’ αύτής τής γηΐνης σφαίρας, ήν ύ- 
πέθετον σχεδόν έντελώς ρευστήν, ένεκα τής 
υψηλής αύτής εσωτερικής θερμοκρασίας καί 
κεκαλυμμένην ύπό σχετικώςλεπτοτάτου φλοιού. 
Τό πρόβλημα τοΰτο είναι έτϊπλοκον καί ούδέν 
Λπεκάλυψαν, μολονότι υ ’Αλέξιος ΙΙέρρεϋ ά- 
πεδέχθη, ΰτι οί σεισμοί συμβαίνουσι συνηθέ- 
στερον κατά τάς έποχάς τής νέας σελήνης καί 
τής πανσελήνου (μεγάλαι παλίρροιαι) ή κατά 
τάς έποχάς τών τετάρτων.

Τώ 1872 ό Αστρονόμος Zalner ίν Πράγα 
κατεσκεύασεν όριζόντειον εκκρεμές διά μέσου 
τοΰ όποιου, ώς βέβαιοί, δύναταί τις νά ίκτι- 
μήση τάς ίκκλίσεις τής καθέτου, τούλάχιστον 
ένός χιλιοστού τοϋ δευτερολέπτου τού τόξου. 
Άλλά τά Αποτελέσματα είσί συγκεχυμένα.
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και τά Αποτελέσματα ταΰτα περιποιοΰσι μεγί- 
στην τιμήν ούχί μόνον τώ σοφοί, οστις Απή- 
λαυσε ταύτας, Αλλα καϊ τοϊς καταοκευασταίς 
τών Λεπτών έργαλείων, δι’ ιον έπειεύχθη τοι
αύτη λαμπρά Ανακάλυψις.

ΊΙ παλίρροια αΰτη δεν άποδεικνύει, δτι ή 
γηΐνη σφαίρα είναι, ρευστ ή.Τούναντίον έάν ητο 
ρευστή, ή ταλάντωοις αΰτη θά ητο τρις ισχυ
ρότερα. ' II ήμετέρα σφαίρα δέον άλλως τε νά 
έχη Ακαμψίαν καϊ συνεκτικότητα χαλύβδοί’· 
άλλ' είναι ήμΐν Αδύνατον νά σχηματίσωμεν 
ιδέαν της κιιτιιοτάσεως τής 'ύλης έν τοϊς βά- 
θεσι τής σφαίρας, ένθα ύφίσταται φοβερά 
τις πίεσις, μόλις δυναμι'νη νά έκτιμηθή.

Θεωρητικώς ό λόρδος Kelvin συνεπέρανει·, 
συνεχεία Αστρονομικών ύπο/.ογισιιών, σχετι
κών τή ταλαντάισει καί. ιή μεταχωρήσει τών 
ισημερινών, δτι ή γηΐνη σφαίρα δέν δύναται 
νά ήναι είς ρευστήν κ.ατάητασιν, ώς έπί πιι- 
λνν χρόνον έπίσιευον ι,ι γεθ)λιίγοι, άλλ’ ίΐιι 
δέον rd έχη τήν άκαμψίαν τοΰ χάλυβος. θά 
ήτο συνάμα και άκαμπτος καί έλ.αστική. Ό 
άγγλος μαθηματικός είχε μάλιστα ύπολογίση 
έν τή υποθέσει ταύτη, όποΐαι παλίρροιαι ήδύ- 
νάντο rd παραχθώσιν έπί τοιαύτης σφαίρας 
υπό τής σεληνο-ήλιακής ί'λξεως καί εΐχεν εΰρει 
σχεδόν παρομοίαν αξίαν πρός τήν υπό τής π.α· 
ρατηρήσεως ήδη έξενεχθε'σαν.

Δύναται τις rd λάβη ιδέαν τοϋ μικροσκο- 
πικοΰ Αποτελέσματος τή; σεληνιακής ί'λξεως 
έπί τής έπιφατείας τής ήμετέρας σφαίρας, έάν 
παρατηρήση διι, όπόταν ή Σελήνη διέρχεται 
τόν μεσημβρινόν, έκαστος ήμών ζυγίζει ολίγον 
τι δλιγώτερον (τό τέταρτον τοΰ βάρους κόκ
κου σίτου) ή δίαν ευρίσκεται αΰτη εις τόν 
ορίζοντα.

·«··»·
Εκατοστά τινα μικρόν. χιλιοστά τινα 

δευτερολέπτου είσίν άξίαι τάξεως Απείρως 
μικρας. Έν τούτοις δσω μικραι καί δι· ώοιν 
αυται, αί παλίρροιαι αυται τοΰ γηΐνον 
φλοιού ίξηγρΰνται είς τήν έπιφάνειαν τής 
σφαίρας διά πραγματικής ταλ.αντιόσεως αλη
θώς καταπληκτικής, υπολογιζόμενης κλίσεως 
20 εκατοστόμετρων.

Δηλαδή δϊς τής ήμέρας τό έδαφος κινείται. 
Άφοΰ δέ ή παλίρροια είνε διπλή καί έκδη- 
λ.οϋται ταύτοχρόνως είς τους Αντίποδας, ή διά
μετρος τής σφαίρας αυξάνει κατά 4(1 εκατο
στό μέτρα υπό τήν έπίδρασιν ταύτην. Είναι 
οΰτως είπείν κΰμα, οπερ σταθερώς στρέφεται 
καί διαρκώς παραμορφώνει τήν φαινομενικώς 
τοσοΰτον στερεόν γηΐτην σφαίραν μας.

ΙΙώς δεν άντιλαμβανόμεθα ταύτης ; Φυσι
κώς, διότι ή βραδεία αΰιη ταλάντωοις γίνεται 
«.τί τοΰ συνόλου δλοκλήρου τής σφαίρας. Άλ
λως τε μήπως Λντιλ.αμβαιύμεθα τών άλλων 

κινήσεων τής γής ; Τις Αντιλαμβάνεται, δτι τό 
έδαφος, έφ' ου βαδίζομεν στρέφεται μέ ταχύ
τητα 305 μέτρων κατά δευτερόλεπτου ;

ΊΙ νεοιστ'ι άναγνωρισθεΐσα ταλάντωοις τοϋ 
πλανήτου μας θέλει εφεξής ατοτελέσει μέρος 
τών έπιστημονικών γνιόσετόν μας, χωρίς αί 
χυδαίοι αισθήσεις μας rd ταραχθώσι ποσώς, 
καί θά έξακολ.ονθώιιεν up’ ετέρου τά ζώμεν έν 
τώ μέσω τών απατηλών φαινομένων τοΰ σύμ- 
πανιος, άτινα τοσοΰτον έπιδεικτικώς μάς πε- 
ρικυκ/.οΰσι.

ΚΛΜΙΛΛΟΣ ΦΛΑΜΜΑΡΙΟΝ
IΜετάφριισι; Φ. Ποίντιζη)

ΣΚΕΨΕΙΣ
7'ό καλόν γνωρίζομεν, Άμα τό χάσωμεν.

liar πράγμα καθ’ εαυτό δέν Αξίζει τίποτε. 
Ούτε πίκραν ούτε γλυκύτητα ενέχει, Αλλ’ ή 
ψυχή ήμών τό κάμνει δ,τι είναι.

"Οστις θέλει ν’ Αγαπήση τήν ζωήν καί rd 

ζήση ευτυχείς ήμέρας, πρέπει ν’ Αποφεύγη νά 
κακολογή καί νά ψεύδεται.

ΊΙ επιείκεια είναι αγαθότης πρός τονς έχ- 
θρούς μας.

Τήν Αλήθειαν δέον id ουνοδεύωμεν μεθ' 
όλης τής ψυχής μας.

Πρός τήν Αλήθειαν δέον νά βαδίσωμεν 
μετιι κρίσεως, δπως τήν γνωρίαωμεν, μετά 
καρδϊας, ΰ.τως τι/r άγαπήσωμεν, μετά θελ.ή- 
σεως, δπως τήν άποκτήσωμεν.

Το μεγαλείου τών Αυθρωπίυων πράξεων 
προσμετράται διά τής έ/ιπνεύοεως, ήτις πα
ράγει ταύτας.

Ό φρόνιμος ζητεί έν έαυτφ τό αίτιον τών 
σφαλμάτων του, ένώ ό Ανόητος τό Αναζητεί εις 
άλλους.

Έκέΐναι αί σι ζητήσεις άπογοητεύονσι τους 
φρονίμους, αί'ιινες άρ-χϊζουν ζωηρώς άνευ 
συνεννοήσεως καί τελειώνουν δι’ ιρίδων.

Τά παιδία καί οί τρελλοί φαντάζονται, δτι 
είκοσι φράγκα καί είκοσιν έτη δέν θά τελειώ
σουν ποτέ.

0 ΠΡΩΤΟΣ ΠΡΟΠΑΤΩΡ
ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΟΣ

Εσχάτως έν τή περιφερείς τής Κορέζης και 
έν τώ χωρίο) Chapelle-aUX-Saints, ανεκα- 
λύφθη προϊστορικόν κρανίον μεγάλου καί εξαι
ρετικού ένδιαφέροντος.

Τό κρανίον τοΰτο εύρεθέν υπό τών μονα
χών \. Bonyssonie καί Ε. Banion καί Ανα- 
σκευασθέν ύπό τοϋ καθηγητοΰ κ. Boule did 
τής συναρμολογής πάντων αύτοΰ τών τεμα
χίων φαίνεται, δτι είνε τό Αρχαιότερου άνθριό- 
πινον λείψανον έκ τών μέχρι τοΰδε άνακαλυ- 
φθέντων.

Εύρέθη δέ έν τινι σπηλαίο), 60 έκατοστομέ- 
τριον βάθους έν τφ έδάφει καί έκ τοΰ γεωλο
γικού στρώματος τοΰ μέρους ένθα εύρέθη καί 
έκ τής έξετάσεως τοΰ άποκοπέντος πετοιόδους 
διαμερίσματος καί τών ζωικών οστών, άτινα 
περισυνελέγησαν πλησίον τής ανθρώπινης ταύ
της κεφαλής έξάγεται δτι τοΰτο Ανήκει είς τήν 
τεταρτογενή έποχήν και Ακριβώς είς τήν ψυ
χρόν περίοδον τών πάφο>ν (mousferienne).

Ό καθηγητής Boule ώς εξής περιγράφει 
αυτό ;

Ή κεφαλή, μερικοί σπόνδυλοι, ώς καί άλλα 
τιια λείψανα τών μελών, έξαγγέλλουαιν άτο- 
μον Αρσενικού γένους, οΰτινος τό Ανάστημα θά 
έφθανε είς 1 μέτρον καί 60 έκατοστά. θά 
Ανήκε δέ είς γέροντα καί θά είχε πελωρίους 
διαστάσεις πρό πάντων σχετικώς μέ τό σώμα. 
Παρουσιάζει δέ πιθηκοειδή χαρακτηριστικοί 
έν υπερβολική κλίμακι.

»Τό κρανίον, σχήματος έπιμήκους διακρί- 
νεται έκ τής πυκνότητος τών ’ιστών του, τής 
έπιπλατύνσειυς τοΰ οπισθίου μέρους τοΰ κρα
νίου (callote), τής υπεκφυγής τοΰ μετώπου, 
τής καταπληκτικής άναπτυξεως τών Αφρυα- 
κών τόξων.Ένώ τουναντίον at σιαγόνες καί τό 
σιομιακόν μέρος έκτείνονται σχετικώς πρός τό 
μέτωπον πολ 'υ πρός τά πρόσω. Αί κόγχαι προέ- 
χουσαι «ιοί μεγάλαι, ή δέ ρίς άποκεχωρισμένη 
ο'·σα τοΰ μετιϋπου μετά βαθέοςέμπιέσματος είνε 
βραχεία καί πλατεία. Οί κυνόδοντες ποοεξέ- 
χουσι, οί δέ όδσντες έκτος έι·ός λείπουσιν,αλλά 
ό ουρανίσκος εινε πλατύτατος, αί δέ πλάγιοι 
πλευραί είσί σχεδόν παράλληλοι,δπως είς τους 
Ανθρωποειδείς. ΊΙ δέ κάτω σιαγοιν καθίστα
ται Αξιοσημείωτος ώς έκ τοΰ μεγάλου πλά
τους καί τής έλλείψεως τοΰ πιόγοη ος·.

Καί ό καθηγητή; κ. Boule συμπεραίνει,δτι 
τό Ανθρώπινον τοΰτο λείψανον διαφέρει τών 
συγχρόνων τύπων, καί δτι είνε είς προπάτωρ 
ήμών Αναμφισβητήτως, άλλά κατωτέρου τύπου.

’Ήδη έρωτάται ή έπιστήμη είς ποιαν έπο
χήν έζησεν ό άνθρωπος αύτός.

• Ώς έχει σήμερον ή έπιστήμη, άπαντά^'ι κ. 
Boule, είνε Αδύνατον νά προσδιορίσή τις'τυν 
αιώνα ή και τίρ' χιλιετηρίδα τής ύπάρξειός 
του»,

Ό έν λόγω σοφός καθηγητής πιστεύει, έν 
τούτοις, δτι ό άνθρωπος αύτός έζησεν έν τή 
σφαίρφ. μας πρό 20,000 τό όλιγώτεοον έτών, 
άλλά προσθέτει έπίσης, δτι Αριθμός τις έτών 
άνιότερος έτι τούτοον ήθελε πιθανώς είσθαι 
πλησίον τής Αλήθειας.

Φ. Π.

‘ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ

Μη^.όονζον (γλύκισμα)

Ψήσατε, ορύζιον ίντός γάλακτος καϊ θέσατε 
διάλογον ζάκχαριν. Άφ’ έτέρου καθαρίσατε 
μήλα, Αφαιρέαατε τους σπόρους καϊ Αφοΰ έπί
σης προσθέσητε Ανάλογον ζάχαοιν, ψήσατε τα 
έπί τρία τέταρτα τής ι'όρας. Τέλ.ος περιχύσατε 
τό ρευστόν έτι ορύζιον έπί τών μήλεον, έπιπά- 
σατε ιιέ. κι'ινιν ζακχάρεως και έπιχρνοώσατε 
είς τόν κλίβανον.

Λύνασθε rd προσθέσητε, ίίν προτιμάτε, όιΐι 
ώμά έν τφ ορυζίφ.

Χνμός διά γί.ύκιιϊιια έϊ οονζίου
θέσατε τό κύτρινον δύο ώών πολύ νωπών 

έν τινι δοχείφ και μετακινήσατε διά τίνος κο
χλιαρίου ώς κάμνετι- εις τήν μαγιονέζαν, χύ
σατε έν ταύτφ όλίγον κατ’ ολίγον ζάκχαριν ή 
σκόνιν έως ου δέσουν, προσθέσατε «ι1 κοχλιά- 
ριον καλοΰ ρομίου και σερβίρετε ταύτοχρόνως 
ιιέ τό γλύκισμα.

ΙΙέοδικες πα<»αγιοιιι<ίτέν.
-Ιάρ’ετε κρέας έξ δσων δήποτε ζιί)θ)ν δυνη- 

θήτε ήτοι, άπό όρνιθα, πρόβειοι·, βόειον, λα- 
γιο όν, φασιανόν καϊ δτι δήποτε άλλο, έστω καί
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σηκοτι σπλήνα, λίπος χοίρειον, αέλητοτ,κρό- 
μυον καί τρούφες (ϋδνον) δι· θέλετε fittva πάν
τα κοπανίζετε και αλατίζετε και Sv θέλετε 
Αρωματίζετε.

Λιά τοΰ συνονθηλεύματος τούτον γεμίζετε 
την κοιλίαν 3 1) 4 περδίκων, τάς όποιος θέ
τετε διά της ράχεως εντός πήλινου δοχείου, εί
δος καραβάνας, γεμίζετε μετά τοΰτο τά κενά 
μέρη δΤ έπίοης έκ τοΰ Ανωτέρω κη/ιά, καλύ
πτετε τό ΰλον διά χοιρείου στέατος (λαρδιού) 
καλύπτετε τό δοχεϊον σας τοΰτο καλώς καί μέ 
πάσταν (ζυμάριον) γύρωϋεν καί Αφίνετε τά 
ψηθή είς τόν φούρνον έπί τρεις ώρας.

Τό έδεσμα τοΰτο τρώγεται κρύου καί μέ πολ- 
λην βρεξιν.

ΔΕΣΜΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΣΤΥΠΤΗΡΙΑΣ1

1 "Αλας σύνθετον ίκ θειικοϋ δξέος μετά λευκαρ- 
γίλλου καί ποτάσσης έχον γεΐσιν δριμεΐαν καί στυπτι- 
κήν, κοκκίνιζαν τά γλαυκά φυτικά χρώματα καί μάλι- 
οτα χρήσιμον ίν ταΐς τέχναις.

Ό άσημος αργιλλος (Ασπρόχωμα) τών α
γρών, <5 πηλός δοτις χρησιμεύει εις την Αγγειο
πλαστικήν, είνε ίπίσης ή πηγή τοΰ λευκαργι- 
λίτου (Αλουμινίου), τον λαμπερού τούτου 
κρυστάλλου, ήχώδους δπως ό κρύσταλλος, έ- 
λατονσι, δπως ό Αργυρος, Αναλλώτον δπως ό 
χρυσός. Όπόταν δέ συντίθεται ό Αργυρος μετά 

τοΰ^θειϊκοΰ οξέος καχλί τής ώρας ποτάσσης 
Απολ.αμβάνομεν τήν στυπτηρίαν, ήτις^εΐνε θει
ούχος λενκαργιλίτης και πάτασσα. Ή στυπτη- 
ρία είνε Αλλως Αχρους, ήτις χρυσταλλ,οΰται έν 
τφ ΰδατι έν σχήματι ωραίων οκταέδρων τεμα
χίων θανμασίας κανονικότητος.

Τό έναντι ήμέτερον σχήμα παρΐστησι δέσμην 
κρυστάλλων στυπτηρίας, ήτις είνε έκτεΰειμένη 

είς τήν αίθουσαν τοΰ Μουσείου τών Καλών 
Τεχνών. Τό αλας τοΰτο είνε εύχρηστου έν τή 
βιιφή τών υφασμάτων, διά τήν κόλλησιυ τον 
χάρτου, διά τήν άποκάθαρσιν τοΰ λίπους. ΟΙ 
δέ ιατροί τό μεταχειρίζοι ται ώς στυπτικήν 
καί καυστικήν ούσίαν. Όπόταν δέ τήν ΰπο- 
βάλλουσιν εις θερμότητα έντός πήλινου Αγγείου 
άπόλλυσι τό έν τή Αποκρυσταλλώσει ένυπάρ- 
γον ύδωρ καί περιέργως έξογκοΰται, έκχυνό- 
μενον έκ τοΰ δοχείου, Ιν τφ δποιω πυροϋται.

_____ Η V Τ Ρ A II Ε Λ Α
Λ7ς ιός ϊξειάοεις τοί· jiuvao.'ov :
Ό»ιΟθηγίίτής. Τό εξνγόνι ν,’/ωόιτ η,είπέ μας. 

τί είναι πράγμα ;
Ό μαθητής. 'Λίραν, κύριε καθηγητα, ιό όποιον 

περισυλλέγουν είς τά Ορη καί μεταχειρίζονται είς τήν 
πλύροισιν τών αεροστάτων.

'ν καθηγητής. "Ας είναι καί αϊτό γίνεται, Εύγε!

Παρά τήν άκτϊ,ν :
— Τί κόμνεις εκεί, Πέτρε ;
— Περιμένω νά πλησιάσουν τά κύματα έναν, έοτις 

έπεσε, διά νά πάρω τό βραβείου.
— Το πιστεύω, διότι μόνον οί· έχεις τοιαιτην 

τόλμην καί ίπομονήν.
3ί·

Πάλιν ε'ς τάς εξετάσεις.
— Είπε μας, Λελίκη, πού ίφηρμόοθη έως τώρα ό 

τηλέγραφος Λ/αρκόνι ;
— JI/ά παντού, κύριοι καθηγηταί, καί είς τήν ξη

ρόν καί ε ς τήν θάλασσαν.
— Είπε μας ένα σταθμόν.
— Τήν διείθυνσιν τών Ταχυδρομείων καί Τήλε 

γοάφων.
-»··«·

Είς ασθενής ήρώτα ένα φίλον Ιατρόν :
— Τί γνωρίζετε, Ιατρέ μου, περί τού διαβήτου ;
Καί ό ιατρός μή είσπράττων τίποτε ίκ τής άπαντή- 

οεως :
— Μά, είναι νόσος τμφωλεύουσα είς τήν κοιλίαν 

καί στενοχωρούσα...
— Κατάλαβα, αϊτό έχω.
— Τό ήνόηοα.
Καί αποχαιρετίζω? τόν Ασθενή :
— Αϋτή είναι ή ιατρική τής σήμερον·.

ίί-
Ό διδάσκαλος πρός τόν άτακτήσαντα μαθητήν τον
— —έ βεβαιώ, οτι μοϋ κάμνει περισσότερον κόπον 

είς ίμέ νά σ'ε τιμωρήσω.
— Τότε άλλην φοράν, δάσκαλε, διότι τώρα δεν θά 

έ'/ιις όρεξιν.

— Τοΰ λόγου σου πρέπει ν’ Αγαπάς τά σπίρτα.
— Πώς τό κατάλαβες;
— ‘Από τό άκρου τής μύτης σου.
— “Εχεις δίκαιο, πραγματικώς είναι ζεστή, προ 

ολίγου έκτύπησα εις το φαναρι.
— Καί, σε είδα.

Μετάξι· παίδων :
— ‘Ορέ, τί είναι αϊτό τό άτομοβίλ, πώς τρέχει ;
— “Α, ρέ κουτέ, έχει φωτιά μέσα.
— Αί καί πού είναι τό φουγάρο ;
— Αέν ξέρεις τώρα, ότι τό μπαρούτι δέν κάνει 

πλέον καπνό ;
— Καλά λες, σάν τής τρακατοΰκες πού φεύγουν καί 

χτυπούν οποίον ευρουν.

ΡΕΜΒΑΣΜΟΙ ΜΙΚΡΟΥ ΑΙΓΟΒΟΣΚΟΥΣ,^

ΤΡΕΛΛΑΙΣ ΑΓΑΠΑΙΣ σε ΜΙΑ’ΜΑϊΤΟΜΑΤΑ

Τρελλός έγώ, μικρή έόύ 
έόμίξαμε μια μέρα 

περάόαμε ζωή χρυόή 
ότής γής μας τόν άότέρα.

W

Τρελλή, έγώ μικρός 
χορτάσαμε άγάπη.

Δέν πέραΰε πολύς καιρός 
χωρίόαμε κρεδδάτι.W

Φαίνεται τώχει τό’νερό 
ατό κλαόικό μας χώμα 

νά όδύνεται μέ τόν καιρό 
τού έρωτα τό χρώμα.

Χάν μοϋ γελάς, άγάπη μου 
ατό παράθυρο γυρμένη 

τό γλυκό όου χαμογέλοιο 
τήν ζιυχή μου Ουνεπέρνει.

Κι' όταν πάλι δακρυόμένη, 
μέ παράπονο κυττάζεις 

μέ πικραίνεις μαυρομάτα, 
τήν καρδιά μου κομματιάζεις

Σέ ήθελα χαρούμενη 
γΐά νά γελάω κοντά <5 ου 

καί νά μή θλίδωμαι πικρά 
καί νά πονώ Οτά δάκρυά όου.

ΜΙΛΤΟΝ ΒΙΤΑΛΗΣ
ΜΙΛΤΟΝ ΒΙΤΑΛΗΣ
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Ο ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝ KATPQ
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Κατά τήν ίόχάτως ιιετΰβαόίν μας εΐς Κάϊ
ρον, ίπεχειρίκΐαιιεν πνευιιατιάτικάς τινας 
Ουνεΰριάόεις, παρά τιόι φιλικαϊς οΐκογε- 
νεΐαις, ων τά πορίσματα πέλλομεν ήδη πα- 
ρακατιόντες εΐς όννεχή τεύχη νά όημοάιεύ- 
<5ωμιν, καθόόον ίπετεϋχΟιιόαν άποτελέάηατα 
καΐ άνακοινώάεις πολν περίεργο» καϊ ίν- 
όιαφίρουάαι τδν πνευματικόν κόθμον, αχ
τίνες καΐ Οά χρηάιηεύάωΟιν ώς βάόεις ίν 
μελλούάαις πνενματιάτικαϊς <ΐννεδριά<ΙειΙιν.

Πρ'.ν ϊι είόέλθωηεν εΐς τήν μετά τοβ Ίω- 
άννου τού Προδρόμου ομιλίαν μας, καλόν 
θεωροβμεν πρδ τούτου νά παραΟέόωμεν τινά 
ίκ τής ΐάτορίας του, άχετιζόμενα πρός τό 
Ανακοινωθέν ζήτημα.

• Ιωάννης ό Πρόδρομος ήι· κατά τό Εύαγ- 
γέλιον, υιός τοϋ ’Ιουδαίου, ίερέως Ζαγαρίου 
καϊ τής Έλισσάβετ.

• Τό 15ον έτος τής αυτοκρατορίας τοϋ Τι- 
βερίου άπήλθεν εν τή εοήμω ’Ιούδα, καλών 
τους ομοεθνείς του εις μετάνοιαν κα'ι προκυ- 
ρύσσων τήν ί'λευσιν τοΰ Μεσαίου, βαπτίζων 
δέ τους προσερχομένους καϊ μετανοοΰντας εις 
τόν Ίορδάνην πρός συμβολισμόν τής καθάρ- 
σεως αύτών. Είς τό βάπτισμα τοΰτο προσελ- 
θών ύπεβλήθη καϊ ύ Ιησούς, ότε <5 ’Ιωάννης 
ώμολόγησεν αύτόν ώς τόν Μεσοίαν.

• 'Ο Ηρώδης Άντίππας ερριψε τόν Ίωάν- 
νην είς τήν φυλακήν κατά μεν τό Εύαγγελιον 
ώς ίλέγξαντα αύτόν διά τόν παράνομον μετά 
Ήρωδιάδος (τής γυναικός τοΰ Ετεροθαλούς 
αδελφού τοΰ ’Προόδου, Εσφαλμένως υπό τών 
Ευαγγελιστώ»· Φιλίππου καλούμενου) γάμον 
του, κατά δε τόν Ίώσηπον κυρίως ίκ φόβου 
πρός τήν αϋξουσαν επί τοΰ λαού επιρροήν τοΰ 
Ίωάννου. Ύποσχεθεϊς δέ ποτέ ενόρκως rd 
πράξη ο,τι ήθελε ζήτηση ή προγονή του, ήτις 
τόν ίμάγευσε διά τής θελκτικής δρχήσεώς της, 
ήναγκάσθη ό 'Ηρώδης rd dtardf# τήν θανά- 
τωσιν τοΰ Ίωάννου, τήν κεφαλήν τοΰ όποίου 
εζήτησε κατά συμβουλήν τής μητρός του Ί1- 
ρωδιάδος τό κυράσιον».

Έρώτ. ΤΤαρακα/.οΰμει·, εν ονόματι τοΰ 
Παντοδυνάμου, όπως επιτροπή τώ πνευματι 
Ίωάννου τοΰ Προδρόμου rd ελθη καϊ συγ
κοινωνήσω Επ’ ολίγον μεθ’ ήμώ»·.

Άπόκρ. Θείηι βουλήσει καϊ ευδοκία μοϊ 
επετράπη, αδελφοί, rd συγκοινωνήσω καΐ σας 
μεταδώσω ο,τι μοϊ είνε δυνατόν.

Έοώτ. Παρακαλοΰμεν ιός εκ τής θέσειός 
σας rd μάς διαφωτίσητε τι/ν ίν τφ κ.όσμφ....

Άπόκρ. ’Εννοώ τήν διάνοιάν σας. ΙΙρο· 
σεύ'χεσθε, νηστεύετε, αγαπάτε άλΐήλους, διότι 
Εγγύς Εστιν ή Βασιλεία τώ»· Ούρανώ»·. Τί. άλλο 
Επιθυμείτε ;

Έοώτ. Εύχαριστοΰμεν πολύ. ΊΙΘέλ.ομεν 
νά μάθωμεν τινά εκ τής ιστορίας καϊ τοϋ άπο- 
κεφαλισμοΰ σας. ·

Άπόκρ. Γνωρίζετε βεβαίως τήν οίκογέ- 
νειάν μου ίκ τής ιστορίας τώ»· αιώνα»·, ήτιξ 
ποτέ δέν ίφεύσθη. Κατά βούλησιν τοΰ Κυρίου 
Εγι'υ ό άνάξιος δοΰλος αύτοΰ ίκλήθην ό Πρό
δρομος αύτοΰ τή θεία αύτοΰ εύδοκϊμ, άλλά τό 
φοικτόν τέλος, τό όποιον έλαβον άποκεφαλι- 
σθεϊς,θ' άφήση ανεξάλειπτου είς τήν ίσιορΐια· 
τήν φρικτήν αύτήν πραξιν.

Άλλά καϊ οί κακοί κακά ποιοϋντες χείρονα 
ά.πολ.αμβάνουσιν.

Έρώτ. ΊΙ άποκεφάλισίς σας τίιος ήτο α- 
παίτηοις ;

Άπόκρ. ΊΙ άποκεφάλισίς μου δέν ήτο 
άπαίτησις τής μητρός τής κόρης τοΰ φοβε
ρού ίκείνου και αιμοχαρούς μονάρχου, άλλ’ 
ήτο θέλησις πολλώ»· ώς πάντοτε Εχθρών μοή.

Έρώτ. Καϊ τινες, παρακαλοΰμεν, ήσαν οί. 
Εχθροί σας ;

Άπόκρ, Οί εχθροί, οΐτινες πάντοτε Επε- 
ζήτουν τήν καταστροφήν μου, καϊ οί'ς γνω
ρίζει ή ιστορία, εύρον τήν περιστασιν Εκείνην, 
καθ’ ήν προηγουμένως μέ Εφυλάκισαν, νά δεί- 
ξωσι τήν άπάνθρωπον αύτώ»· βούλησιν.

Έρώτ. Εύχαριστοΰμεν καϊ μας διαβε- 
βαιοΐτε, οτι είσθε ήδη σείς ό Ιωάννης ό Πρό
δρομος ;

Άπόκρ. 'Ορκίζομαι ίγι'υ ό καϊ μόνος όμο- 
λογήσας, οτε ήμην εν τή ζωή, τό ά ν ά ξ ι ο ς 
ί. γ ιό, όχι μόνον τότε, άλλά πάντοτε ομολογώ) 
Ίησοΰν Χριστόν τόν Θεόν, ώς μόνον υπάρ
χοντα κα'ι εις τό»· Ίησοΰν....

Έρώτ. Εχει καλιάς. Εύχαριστοΰμεν.’Αλλά 
παρακαλοΰμεν συγχωρήσατε....

Έκλήθη καΐ εκ δευτέρου διά νά ζητήοω- 
μεν ίπϊ τούτω συγγνώιμην, και πλείονας πληρο
φορίας.

Άπόκρ. Συνεχώρησα τόν άφαιρέσαντά με 
τήν ζωήν καϊ σας δέν θά συγχώρησα) ;

Έοώτ. Παρακαλοΰμεν rd μάς συνεχίσητε 
τήν προτέραν ομιλίαν σας.

Άπόκρ. Θά σάς συνεχίσω άλλοτε. “ΙΙδη 
μετιϊ κόπου προσήλθον, διότι ίπανειλημένως 
μέ ίκαλέσατε.

Έρώτ. Άναμένομεν τήν συγκατάθεση· καϊ 
συνδρομήν σας εις το Εργον μας.

Άπόκρ. ’Εμμένετε ιίεϊ πιστοί είς τόν 
Κύριον καϊ ίγι'υ θά σκέπω υμάς. Χαίρετε.

Έρώτ. Δ’ι’χαριστοΰιιε»·. Είς τό Ελεος τοΰ 
Θεοΰ.

Συνομιλία μετά τοϋ πνεύματος της 
Φρννης *

’Κρώτ. Παρακαλοΰμεν νά έλθη τό πνεύ
μα τής Φρύνης.

Άπόκρ. Ήλθον. Είμαι ή ποτέ <1>ρύνη. 
Τί θέλετε ;

Έρώτ. Εύχαριστοΰμεν. Έπιθυμοΰμεν id 
μάθωμεν πώ>ς ήδη διάγετε ;

Άπόκρ. Μετενόησα καϊ ετυχον τής θείας 
χάριτος.

Έρώτ. Συνηντήθητε μετά τιόν άνθριά- 
πων, τούς όποιους εγνωρίσατε είς τήν γήν:

Άπόκρ. Παρά τής θείας Παντοδυναμίας 
δέν μοϊ επιτρέπεται ούδενα νά ϊ'δω.

Έρώτ. Όποϊαι ήδη είναι αί σκέψεις σας ; 
περϊ τής είδωλολατρείας κτλ. καϊ είς τ! ά- 
σχολείσθε ;

Άπόκρ. Βεβαίως πρέπει νά γνωρίζετε, 
ότι πάντα τά πνεύματα, όταν πλέον άφήσωσι 
τό βρομερόν καϊ αμαρτωλόν σώμα των καϊ 
φύγωσιν ίκ τής γής, πτερυγίζονσι πρός τήν 
άλλην ζωήν καϊ ίάν άκόμη είς τήν ζωήν αύ
τήν είχον ιός Θεόν αύτών τόν Βούδδα·μετά δέ 
τόν θάνατον αναφαίνεται είς αύτά ή πλάνη αύ
τώ»· καϊ βλέπουσι πλέον τήν σκοτίαν, εις τήν 
όποιαν έζων.

Έρώτ. Εύχαριστοΰμεν. Θά έρχεσθε όταν 
σάς καλ.οΰμεν;

Άπόκρ. Όσάκις θά μοϊ ήνε δυνατόν, 
φίλε.

Έρώτ. “Εχει καλώ>ς. Εύχαριστοΰμεν. 

* Φρϋνη. Έδύΰη τό όνομα ιοΐτο εΐς ΐιαίραν τινά 
ίκ θτοπιών τής Βοιωτίας Μνηΰαρέττιν '/.αλουμίνην, 
ίντκα της ιόγρύτητός της. Πτωχή κατ' άρχάς, άπέ- 
κτηαεν τΐτα μίναν πλοϊτον καΐ ίχρηαίμενσεν εΐς τύν 
ΙΙραξιτίλην ώς πρότυπον ΰιά τήν Κνιδίαν ‘Αγροδϊτην 
καΐ εΐς τόν Απειλήν διά τήν 'Αναδνομίνην. Εΐς τά 
θέλγητρα αυτής ούδείς άνθΐοτατο, εκτός τοΡ φιλοσό
φου Ξενοκράτους. Προσβληθείς δέ ί·π' αύτής ό ρι/τωρ 
Εϊθίας, τήν ίνήγαγε εΐς τήν 'Ηλιαίαν επί αοεβεΐα. ύ 
δί φίλος αύτής Ύπερίδης τήν ύπερήοπισε κατ’ άρχάς 
μετ' αμφιβόλου έπιτυχίας' είς r<> τίλος δ' ίγίμνωσε 
πρό τον δικαστηρίου τύ κάλλος τοΰ στι/θους της καΐ 
τότε ενίκησε θριαμβευτικές.

'() Πραξιτέλης τή νπεογίθη νά τή χαρίοη τό ΰρι- 
οτον τών έργων του' έπειδή δέ δεν ήθελε νά τή όμο- 
λογι/ο/ι ποιον αϊτός έθεώρει ώς τό αριστον, άλλά τή 
Άφησε νά ίκλέξη έκείνη, κατέφυγεν είς δόλον, καΐ ένώ 
ό Πραξιτέλης έ,ν παρ’ αύτή, εΐς δοΰλος εΐσορμήσας κατ' 
έπιταγήν της άνήγγειλεν, ΐ·τι καίεται τον καλλιτέχνου 
τό έργαοτήριον· «”.·1ν μόνον οώσωσι τόν “Ερωτα καί 
τόν Σάτυρόν μου·, ιΐνεκραξεν ούτος έντρομος' καΐ οΰτω 
γνοΐοα ϊ, Φρννη τινα τών έργων του ϋ ίδιος τ.τρο- 
τίμα, άπήτηοε καϊ έλαβε παρ' αυτοί· τύν “Ερωτα, ίκ 
Πεντελησίον λίθου καΐ άνέθηκεν αϊτόν είς τής πατρί- 
δος της τον ναόν τοΰ “Ερωτος, οθεν εΐια ό Α'αλιγοί— 
λας τόν ήρπασεν είς Ρώμην. Είς τύν αϊτόν δε ναόν 
ό Πραξιτέλης προσανίθηκε καί άγαλμα τής 'Αφροδί
της καί άλλο τής Φρύνης,έκτος άν καΐ τά δϊο ήσαν »»·.

Σημ. Φ. — Προοεθέσαμεν καί τινα έν γενικαΐς

γραμμαΐς περί τής βιογραφίας της, καθόσον σκοποΰν~ 
τες έν νέα μετά τοΰ πνεύματός της συνομιλ.Ιρ νά τή 
ζητήσωμεν σαφείς πληροφορίας :ιερΐ τοΰ τότε βίου της 
τής“καλλιτεχνίας καΐ τοΰ εΐδωλολατρικοΰ καλλωπισμοί· 
τών ύληβών, άτινα είσίν αμφίβολα καΐ σκοτεινά ίν τή 
ιστορία, ήθελήοαμεν νά καταστι,σοηιεν τοϊς ήμετέοονς 
άναγνιόστας ένημέρους τών κατά ταΰτα.

φ. Π

ΤΛΝ ...ΤΑΝ...ΤΑΝ.

— "Ελα, ταέξε νά στοώίΤ-,ς τό μουλάρι καί νά 
πας νά βέογ,ς τόν γιατρό, γιά τήν Χρηατίνα. 
Άπό Ζ0«ς τό βραδυνό εινε πάλι κακοδιάθετη. 
Στον ύπνο της απόψε όλο παραλόγιαζε. Δεν τήν 
βλέπω νά ήνε καλά, είπεν ή χωρική είς τόν άν- 
δρα της μέ τόνον βαρύΟυμον, οπογγίζουσχ συγ
χρόνως έ/α δάκρυ, τό όποιον ήρχισε νά κυλά είς 

τήν ρυτιδωμένη·» παρειάν της.
Καί πώς δέν μοΰ τώλεγες άπό βραδύς, ευλο

γημένη γυναίκα, άλλά άρησες νά μεγαλώογ, τό 
κακό, άπεκρίΟη άνησύχως ό σύζυγός της, προ- 
χωρών πρός τό κρεβάτι τοΰ παιδιού του, τό 
όποιον έκοιμάτσ τεταραγμένον ύπνον. Μετ' ολί
γον επανήλθε κατηοής καί έκάθησεν έπί τίνος 
καθίσματος.ψαύων βεβιασμένως τόν άτακτον μύ- 

στακά του.
— Τί νά σοΰ, εΐπώ, καλότυχε, δέν έπερίμενα 

νά τήν δω τόσο θερμασμένη τό πρωί κχί ύστερα 
δέν ήθελα νά σέ στενοχωρήσω μέ τόσο κάματο 
άπό τήν δουλειά νά πας νυχτιάτικα τόσαις ώραις 
δρόμο κάτω, γιά νά σέργ,ς τόν γιατρό.

— Καλός ό λόγος σου, γυναίκα, άλλά δ,τι 
φέρνει ή ώρα, δέν φέρνει ό χρόνος, θά πήγαινα 
μέ εύχαρίσιησι στήν άλ.λη άκρη τοΰ κόσμου γιά 
νά δή τήν ύγιά του τό μονάκριβο παιοι μας.

— Τί νά είπώ, δέν γνωρίζω. Μιά καλά καί 
μιά χειρότερα.Ή άρρώστεια φαίνεται, θάτδχη. 
Σιοΰ Θεού τά χέρια ! Άν ήνε γραφτό νά μή 
δή τήν ύγιά της άς γείνη τό θέλημα τοΰ Κυρίου 
προσέθεσεν ή δυστυχής χωρική ένοακρυς, ένω αί 
τελευταϊαι λέξεις έξήρχαντο μετά κόπου καί 
σχεδόν άκατάληπτοι εκ τών ωχρών χειλέων 

της.
— Μέραις χρονιάρικαις καί σημαδιακαΐς, 

θαρρείς είνε γραφτό μας, εμείς πάντα νά πικρα
θούμε, έψιθύρισεν ό χωρικός μετά πόνου καί 
διηυθύνθη πρός τόν σταΰλον, δπως έτοιμάση τό 
ζώον του καί κατέλθη είς τήν πόλιν, πρός άνα- 
ζήτησιν τού ιατρού.Έν τώ μεταξύ ήκούσθη οδυ
νηρός στεναγμός έκ τοΰ δωματίου τής άσθενού- 
σης κόρης καί ή έςηντλ.ημένη σχεδόν χωρική 
πρσσεπάθησε νά τρέξη, δπως ίδη τί συμβαίνει.

Ήτο μόλις έκτη πρωινή καί ό ήλιος άναδυό- 
μενος βραδέως έχρύσωνε τά πέριξ βουνά. Μυρο- 
βόλος καΐ άπαλή αύρα ήρχετο έκ τοΰ χλοερού 
κάμπου καΐ ή φωνή τών πτηνών ήκούετο μελω-
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οιχώς συνοοεύουσα τό πρωινόν εγερτήριον τής 
δροσολούστου χχί μυρωμένης χνοίξεως.

Μειδίαμα χαί χάρις έσκσρπίζετο εις τούς πέ- 
ριξ αγρού; χχί φυτείας χαΐ τά πρασι/ίζοντα φύλ
λα τών δένδρων έτάρασσεν ό Ορούς χχ'ι τό αιφνί- 
διον πέταγμα τών γλυκυφώνων άοιδών τής εξο
χής, τών αμέριμνων πτηνών. Ούδέν νέφος επί
σκιαζε τόν ορίζοντα χχί ή χαρά έξαπλουμένη 
εις τό μαγευτικόν πανόραμα τής ανθηρά; άνοί— 
ξεως,έπλήρουν τήν καρδίαν -ύγενών αισθημάτων 
και έμύρωναν τήν ύυχήν.

Ή Πασχαλιά προεμηνύετο μεγαλοπρεπή; χαΐ 
ή μεγάλη χαΐ αγία εορτή τής Άναστάσεως τού 
Χριστού θά οιεξήγ^το καί πάλιν μετά περισσής 
εύλαβείας, αρκετής φαιδρότητος, ζωηρών χορών 
καί τρελλών ασμάτων, ύπό τούς ήχου; τών εγ
χωρίων οργάνων. Αί λέξεις «Χριστό; Άνέστη» 
μετά τών αδελφικών ασπασμών θα αντηχούν άρ- 
μονικώς είς κάθε καρδιά καί Οά συνέδεον καί 
πάλιν νέας υπάρξεις διά ιού υμεναίου καί ειλι
κρινείς εύχαΐ Οά έξήρχοντο άπό τά χείλη ευτυ
χών γονέων.

Καί δμως, τό Πάσχα, το έτος αύτό δέν Οά 
έχη φαιδράν τήν δύ'.ν, ώς άλλοτε, διότι άλλοι Οά 
χαίρωνται καί άλλοι ίσως θά πενθούν. ‘Από τήν 
έορτήν Οά λείπη ή Χρηστίνα κχί ή απουσία της 
θά γείνη έπαισθητή είς τό χωρίον. Δέν Οά δυ- 
νηθή νά σύρη τόν χορόν, ώς άλλοτε, νά συγκί
νηση, νά δώση ελπίδας κα'ι νά χύση ζωήν είς 
τό πανηγύρι, διότι βχρέω; ασθενεί καί ή άρρώ- 
σιεια της δέν λογαριάζει τήν εύμορφιά της, τό 
λιγερό της κορμί, τά τρυφερά της νειάτα. Έχει 
έξωρχισμένη άρρώστεια, αγιάτρευτη !

Τόν περασμένο χρόνο πρωτογνώρισε ατά α
λώνια καί στό χορό τόν ακριβό της, τόν αγα
πημένο Γιώργο και φέτος ίσως ό χάρος νά τήν 
συρη μαζή του. Έκεΐ έννοιωσαν τούς πρώτους 
κτύπους τής αγάπης, έδωσαν ύπόσχεσι νά ζή- 
σουν πιστώς ηνωμένοι, έκεΐ τό πρώτο άντήλ- 
λαξαν τής Πασχαλιά; φιλί αδελφικόν.Άλλά, ό 
Γιώργος ό λεβέντης, τό άνθηρότερον παλληκάρι 
τού -χωριού θά άπουσιάζη καί αύτός άπό τήν 
έορτή καί ό χορός δύο Οά άναζητή, τόν σκοτω
μένο Γιώργο καί ίσως τήν άτυχη Χρηστίνα. 
Καϋμένο παλληκάρι 1 Σού ήτανε γραφτό νά 
πνιγής στό πηγάδι καί νά σέ πάρτ, αδίκως ο 
χάρος, νά μή δήςτά στεφάνια τού γάμου. Τώρα 
ή Χρηστίνα σου σέ άναζητεϊ και τό πένθος σου 
τήν σκοτώνει σιγά, σιγά. Ό χωρισμό; σου ό 
παντοτεινός τήν βασανίζει, τής σφίγγει τήν καρ
διά καί έως νά έλθη τό Πάσχα, άλλοι Οά έχουν 
πανηγύρι καί άλλοι νεκρόν Οά κλαϊνε καϊ Οά 
πενθούνε. Ή Χρηστίνα θά ήνε πεθαμμένη άπό 
τόν καϋμόν της, τά πρώτα άνθη τής άνοίξεως θά 

ράνουν τό άσπρο της νυφιάτικο φόρεμα, τό σά
βανο καί ό τάφος της θά συντροφιάζη τον δικό 

σου γιά πάντα.

Τάν...! τάν...! τάν...! Μεγάλη Παρασκευή! 
Λυπητερά χτυπάει ή καμπάνα καί ό ήχος σκορ
πίζεται είς τήν σιωπή τού χωριού καί ξυπνά 
κάθε τόσο τόν κοιμισμένο πόνο εκείνων,πού δυο; 
φοραΐ; πενθούνε. Κτυπά, χτυπά, καί τό χωριό 
προσεύχεται καί κλαίει τόν σταυρωμένο ! Στην 
κάτω βρύσι, κοντά στόν ανεμόμυλο τού παππά, 
ένα κλάμα πιό σπαρακτικό ακούεται μέσχ είς ένα 
σπήτι φωτισμένο άπό κεριά. Εϊνε ό σπαραγμό; 
καί οί λυγμοί τής άμοιρης Θοδώρας, πού κόβει 
τό σάβχνο καϊ κλαίει τήν πεθαμμένη κόρη της 
Χρηστίνα! Τάν...! τάν...! τάν...! καί ό λυ
πητερός καί μονότονος ήχος τής καμπάνας τής 
έκχλησίας^συνοδεύει δύω νεκρούς είς τόν τάφον, 
τόν λυτρωτή/ τού κόσμου χαί τήν παρθενιά τής 
Χρηστίνα;... Τάν...! τάν...! τάν...!...

ΜΙΛΙΏΝ ΒΙΤΑΛΗΣ

SAm-AIHUHAm ΠΡΜΟ» -ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΓ ΤΥΠΟΥ
Άντιποοιίωπεΐας, εΐόποάξεων, άπο· 

ϋτολης δεμάτων, παραγγε
λιών κ.τ.λ.

Συνεστ ήΟησαν γραφεία Εν Ά9ήναις και ’.-ί- 
λεξανδρεία υ.τό τών κ. κ. Φ. Πρίντεζη κα'ι Α. 
ΓεΙαντάλη, utiva άναλαμβάνοναι παντός εί
δους Εργασιών μετάξι’ ’Ελλάδος και Αίγυπτον 
και τάΐ'ά.ταλιν, καί τά όποια μεγάλως ϋέλου- 
σιν Εξυπηρετήσει τά συμφέροντα τών ήμετέρων 
ίν αΰ9α και Εκεϊσ’. δμογενών.

Τά έν λόγω γραφεία άναλαμβάνοναι :
Ιον. Τήν Αντιπροσωπείαν άνεγνωρισμενών 

Οίκων, ’Εφημερίδων και Περιοδικών.
2ον. Τήν εΐσπραξιν άποδείξεων, συναλλαγ

μάτων και λογαριασμών.
3ον. Τήν Αποστολήν δεμάτων μετάξι' τών 

δύο τούτων χωρίον.
4ον. Τήν Εγγραφήν συνδρομητών ί<π’εν9ννην. 
δον. Τήν εκδοσιν άτμο.τλοϊκών εισιτηρίων, 
βον. Τήν προμήθειαν διαφόρων Αντικειμέ

νων εκατέρωθεν, και
7ον. Τήν έκτέλεσιν οίασδήπυτε σχετικής 

άλλης εργασίας Επί προμήθεια.
Τά γραφεία Εγγυώνται περί τής ασφαλείας 

και Ακριβούς Εκτελέσεως πάσης τοιαύτης, ώς 
ανωτέρω, Εντολής.

ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

"Κναντι υπουργείων Οικονομικών 
και Ναυτικών

ΕΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ:

2ϋ — Λεωόύρος- Ραμλίου — 20

Η ΜΙΑ ΚΑΙ Η ΑΛΛΗ
('Εξέρχεται τής μιά; δνρος, ένώ ή κ. Βρεβάλ ιίοέρ- 

χεται έκ τή; ίτέρα;'.ΊΙ κ. Βρεβάλ (παρατηρεί τό ο'ιρολόγιον). Τί ώρα 
είναι; Λύο κο! τρία τέταρτα κο! ό κ. Θεόδωρος Σαμ 
προνζέ ϋά ΰλϋη είς τάς τρεις. Άλι,ΰεια, ιίμαι ουγκεκι- 
νημέτη, διότι ή ουνϊντευξις αΰτη ϋά ίχρ άποτελεοματικάς 
οινεπείας. (Πορατηροΐοα τό δοχείου μέ τά άνθη). Ώ 
τά ώραία τριαντάφυλλα ! Έάν ίΰετον δύο είς τά μαλλιά 
μου, έκεΐ εμπροοϋεν.. ά κ. Θεόδωρος μοΰ έλεγε τελευ
ταίως, δτι δέν εϋριοκε τίποτε ώραιόιερον, δπως δύο 
ρόδα...δύο μόνον...τοιουτοτρόπως τοποθειημέια έπ! τής 
κόμης μιας γυναικός... "Ας αράξω όγρήγορα, πριν ίλθι/ 
ή Βερανζέρα. Αϊτή ή μικρά δλα τά παρατηρεί καϊ είναι 
άξια νά μέ 'πή κοκέττα. Έγώ κοκέττα ; θεέ μου ! άλ.λά 
έπιϋυμοΰσα νά μήν άπαρέσκω εί; αύτόν τόν νέον. δοτις, 
σήμερον άκριβώς, ϋά μοΰ ζητήση τήν χεΐρα, διότι ή 
έπιστολή του δέν μοϋ δίδει καμμίαν έιμφιβολίαν είς τάς 
προθέσεις του... ΤΙ τήν (κομά ;... (Ζητεί τήν επιστο
λήν) Τί μ' ενδιαφέρει τέλος ; όκτ ί-μένο; ό κ. Θεόδωρος, 
δίν έτόλμηοε μέχρι σήμερον ·ό μοΰ έξεμολογηθή τά 
αίοθήματά του, ό:οιι είται ένας πολύ ίνιροπαλός νέος. 
Άλλά δλα μοΰ τά άπεκάλυψαν. Αί έπαιειλημίναι έπισκέ- 
ψει; του. άφ' δτου μοΰ τόν έούοτηοαν, ή αίφνηδία του 
αγάπη διά τήν μουσικήν, ή οποία τοΰ έπιτρέπει >·ά τήν 
έξαοκήται μετ’ έμοϋ, αί φιλοφρονήσει; του δι' έμέ. 
(Λαμβάνει μίαν σοκολάταν καί τήν τρα'ιγει) είναι θαυ
μάσιοι αί φιλοφρονήσεις του ! δλα τέλος μέχρι κα! τής 
περιποιήσεώς του διά τήν Ανεψιάν μου Βερανζέραν.

Οί νέοι αίνο! είναι πολλοί επιτήδειοι, είναι υποχρεω
τικοί μέ τά; άνειμιάς, όπως άρέσκουν καλλίτερα είς τάς 
θείας. ‘Εμπρός ! ϋά σας συμπαθήσουν, κύριε, καί όιά 
οά; Οά αντιμετωπίσουν άκόμη μίαν φοράν τό φοβερόν 
ούιό άγνωστον, τδ όποιον ονομάζουν γάμον. (Κάθεται). 
Ό στρατηγός ϋά είναι Απαρηγόρητος, δέν αμφιβάλλω. 
Καυμένε στρατηγέ : θά μέ έλάιρενεν έν τούτοις κα! Οά 
τόν έκράτουν.,.άλλ.ά είναι πενήντα πέντε έτών, έιώ ό κ. 
Σαμπροιζέ (άνοστενάζουοα) είναι μάλιστα πολύ νέος, 
ό κ. Σαμπροτζέ, 25 εως 26 έτών, λέγουν, ένώ έγώ... 
Κοϊ μ' αύτό.' άφοΰ οί χειρότεροι εχθροί μου δέν μοΰ 
δίδουν πορά 27, ϋά ήμιϋα σχεδόν τή; ίδίυς ήλικίας. 
( Ή Βεραιζέρα τρογωδεϊ έξωθεν). "Α .' Ιδού έρχεται ή 
Βεραιζίρα...Σκέπτομαι νά τή; γνωστοποιήσω τό γεγονός.

■ Άλλά πώ; >ά κάμω τήν έρώτηοιν ;
(Κάθεται πλησίον τή; τροπέζης κα! λαμβάνει εν 

βιβλίου).Ή Βερανζέρα (καθ' έαυτήν). Έοκϊφθην καλώ;, 
: Οά ειδοποιήσω τήν ϋείαν μου διά τήν βεβαίου αϊ'ηοιν
' τοΰ κ. θεοδώρου κα! διά τήν ουγκατάΟεοίυ μου. (Αν- 

ιαιώτερον) Καλλημέρα, ΰεϊ.. έξαδέλφη μου.
'll Κ. Βρεβάλ. Καλλημέρα, ά-γαπητό παιδί .'... ΙΙώς 

ιίσαι ώραία σήμερον τύ πρωί, πόσον σοΰ πηγαίνει τύ ρό

δου αύιύ εί; τά μαλλιά σου .'...
Βερανζέρα. "Ω ! μ', ή ' . 

μου, έμπροσθεν τών (δικών οας, έξαδέλφη μου. 
άκόμη ό κ. Σαμπρονζέ μοΰ έκαμε επαίνους.

'Β Κ Βρεβάλ. (Καθ' έαυτήν). Μόνη τη; έρχεται. 
{'Ισχυρότερου). Ά ! Αογολεΐται διά τά μαλλιά μου ό κ. 

Σαμπροζέν.Βειανζέρα. Καί Αλλοι πολλοί άκόμη ασχολούνται. 
Κα. Βρεβάλ. Κο! ποιοι λοιπόν, δτο.τοινίς ; 
Βερανζέρα. Ό στρατηγός Βριμοντιέ π.χ.
Κα. Βρεβάλ. Ιίαιδίον .' Έλα νά κιιϋήοι,ς έκεΐ, 

πλησίον μου, καί ά; ύμιλήσωμεν ώ; δύο φίλαι, έχω νά 

σοΰ έμπιοτευΟώ κάτι.Βερανζέρα. (Καθημέτη). 'Αλήθεια καί έγώ.

(Κομψοί θάλαμος.Εστία μετά κα^εέ-τιου,δοχείου π/.ή- 
ρες ρόδων καί ίν ώρολόγιον. zlvo Ούραι — Τράπεζα καί 
ln‘ αύτής χάρτης, βιβλιάρια. Κυτίον μέ ούκολάταν καϊ 
μικρός σάκκος μετά κρυσταλλωμένων κοοτάτων. Πλη
σίον δέ τής Τραπέζης κείται καθέκλα χοί έδρα).

Ή Βερανζέρα (εισερχόμενη παρατηρεί τό ώρολό- 
γιον). Τί ώρα είνε ; δύο κα! ήμίσεια κοϊ ό κύριος Θεό
δωρος Σαμπροζέ πρόκειται νά ίλΟη ιΐς τάς τρεις. “Α! 
είμαι πολύ ουγκεκινημέυη, διότι ή έπϊοκεψις αΰτη Οά 
ίχ>) σοβαρός συνεχείας (παρατηρούσα τό δοχεΐον μέ τά 
άνθη). "Α 1 ιά ώραία τριαντάφυλλα, έάν ΐΟετον ένα 
έπ! τής κτφαλής μου ; (Οέτουοα ίν), έκεΐ όπισθεν τού 
ώτός. Ό κ. Σαμπροζέ μοΰ έλεγε προχθές τό εσπέρας, 
δτι δέν ενρισκε ωραιότερου πράγμα, δπως ίν ρόδου, ίν 
μόνον, οΰτω τοποΟετημένον δπισϋεν τοΰ ώτός... Θεέ 
μου .' αύτό ήτο παιδαριώδες έκ μέρους του, άλλά αυτό, 
τό όποιον μοΰ είπε χθες, εξερχόμενος τοΰ υπουργείου, 
είνε πολύ σοβαρότερου. «Λεοποιτ ϊς Βερανζέρα, μοί έψι- 
Ούριοιν, ϋά έπιοκεφθώ αϋριον ιίς τάς τρεις τήν ϋείαν 
οας κυρίαν Βρεβάλ και Οά τής κάμω αΐιηοίν τινα οη- 
μαντικωτάτην καί σπουδαιΟιάτην 3Γ έμέ. Λύνομαι νά 
ελπίσω, δτι θά είσθε ευνοϊκή ιί; τήν αίιηοιν ταύτην, 
συνενοΰσα και έκ μέρου οας ...»

Αυστυχώ; είς υπηρέτης, είς βλάξ υπηρέτης, ήλθε νά 
τόν διακόψη, διά νά μάς εΐπρ, δτι ή αμαξά μας ήτο ί- 
τοίμη ! Ή θεία μου... ή έξαδέλφη μου, θέλω νά 
είπω... (γελώσα) διότι άφ' δτου έξήλθον τής σχολής, ή 
θεία μου επιθυμεί νά τήν λέγω έξαδέλφην. *ΕΙνε χα- 
ριέοτεροντ λέγει. Κοκέττα ποΰ είσαι, θείτσα μου .'.... 
ή έξαδέλφη μου λοιπόν μάς έπληοίααεν καί άνεχωρή- 
οαμεν, χωρίς ό κ. Σαμπροζέ νά τελειώο/ι τήν φράαίν 
του. ΜΑΛά τό μαντεύω εγώ τό τέλος τής φράοεώς 
του. εΑύιαμαι νά έλπίζω, dii, διι ϋά είοθε ευνοϊκή είς 
τήν αίτησίν μου, συνενοΰσα έκ μέρους σας >·ά μοΰ προσ
φέρετε τήν χεΐρα σας :»

'Ιδού τό τέλος τής φράσεως του.
— Είνε βέβαιον, δτι ύ κ. θίώδ.’ρο; μί άγαπή.
Aiv με! είπεν άκόμη. ·Λ!ς, σάς άγαπώ !... διότι δίν 

είνε τολμηρός νέος, άλλά >/ επιμονή του διά τάς Λεύτερος 
κα! Παραοκιυάς τής θείας μου. . δχι τής ΐξαδίλφης 
μου— δίν θά δυνηϋώ ποτέ να ουνειϋίσω : αί φιλοφρο
νήσεις του δι' έμέ (λαμβάνει εν κάστανου κα! τό τρώ
γει) είνε μάλ.οτα ίςαίρειοι αί φιλοφρονήσεις του' οί 
περιποιήσεις του διά τήν ϋείαν μου ..

Οί νέοι αύτοϊ είνε πολύ πονηροί Περιποιούνται τάς 
θείας διά κι προχωρούν τύ ενδιαφέρον μί: τάς ανεψιάς.

Τίγν εσπέραν τής χϋ'ις άκόμη είς ιήν χοροεσπερίδα 
μέ έκάλεοεν έ.πτά φοράς >ά βαλαάρωμεν κα! δέν καλούν 
επτά φοράς μΐαν' νέαν, χωρίς νά ίχουν μίαν ύπιοθο- 
βουλίαν.

Έξ άλλου, χορεύει άριστα, δπως κάμνει ταχύ δρό
μον είς τύ διοικητικόν του οτάδιαν, διότι ιί κ. Σαμ
προζέ είνε είς τών μελλόντων μα; υποδιοικητών, Αργό
τερα διοικητής !... Στάδιον,τό όποιον ίχει μέγα μέλλον, 
λέγουν τό τής μονιμόιητος...

Έχω ύφος διοικητρίας;(θαυμάζεται είς τόν κα- 
ϋρέπτην) Λιατί δχι ; θ« μου. πώς μόΰ οηκόγει ό για
κάς .' Μοΰ κόπτει τήν Αναπνοήν ό γιακάς μου.. Λέν είνε 
αρκετά σκαπτός, δπως λέγει ό στρατηγός Βριμοντιέ. 
( Έμπιοτευτικώς). Λέν ευρίσκει ποτέ τού; γιακάδες αρ
κετά σκαπτοί·;, ό στρατηγό;, ό άταοτενόζοιν διά τήν 
ϋείαν μου, αυτός. Έμάντευσα αύτό τήν πρώτην φοράν, 
όπου τόν είδον. Έδείπνει είς τή; θεία; μου... (Κρότο; 
Ιξωθεν.) Ίδοϋ'των. “Ας αλλάξω ύγλήγωρα τόν γιακάν, 

πριν ιδή αυτόν.·

μή όμιλώμεν πτρ* ιών
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Κα.’Βρεδάλ —ύ, μικρούλα ; λέγε.
Βερανζέρα. Σείς πρώτον.
Κα. Βρεδάλ. Όχι, ον
Βερανζέρα. J/ά δίν αρμόζει.
Κα. Βρεδάλ Δίκαιον : ή πρωτοτόκια.
Βερανζέρα. (Διαβεβαιοϊσα). "Α !
Κα. Βρεβάλ. Λοιπόν ! τί θά ελεγες, έάν έμάνίανες, 

ΰιι κάποιο; ζητεί τήν Ζ'·1’« μου ;
Βερανζέρα (Καθ'έ υιήν). Ό στρατηγός Καλά 

»ίχα puvuioj. (Δυιαιά). Θα έλεγα, oil εγκρίνω πο'ΰ 
καλά ανιόν ιόν κάποιον : ΰιι μίι ωραία καί ιέα, ώ; 
είσθε....

Κα. Βρεβάλ. Λ’τα Είμαι 30 έιών.
Βερανζέρα. Καί μ' αί·ιό ! 30 έιών ! Είναι ή προ

νομιούχο; ήλικία, οποί; λέγει καί ό στρατηγός, ή ηλικία 
ϋπου ανθίζει ή ώραιόιης.

Κα. Βρεδάλ. Δέν γνωρίζει ιί λέγει ό στρατηγός, 
καί θά ήλλαζα ευχαρίστως τήν προνομιούχοι'. ..ηλικίαν 
μου, δπως έχω τά 16 χρύιια σου, Αγαπητή μου.

Βερανζέρα Ό rd 16 χρόνια μου ιίναι ή αχάρι
στος ηλικία, ή ήλικία τών Αδυνάτων βραχιόνων...

Κα. Βρεδάλ. Εκτός μερικών εξαιρέσεων, κοκέιτα.
Βερανζέρα (Μέ χαμόγελου). Εύχαριοιώ έξαδέλφη, 

μου. 'Αλλά δέν πρόκειται Λι" ίμέ, πρόκειται διά 0«; 
καί διά τά δήθεν 30 χρόνια σ'.’ς, rd όποια δέν σίί; φαί
νονται. Έξ άλλου, άρον d στρατηγός έχει περισσότερα 
τών πευιήκοντα.—

Κα. Βρεδάλ (“Εκπληκτο;). Ό στρατηγός ί
Βερανζέρα. ”.4 ! ουγγνώμην,ΰπου σα; ιόν ώνόμαοα. 

‘Αλλά τόν εΐχον μανιεΰορ.
Κα. Βρεδάλ. ‘Επίτρεψαν...
Βερανζέρα. Ά ! δέν είμαι πλέον μικρό κοριισάκ , 

Αλλά βλέπω καί εννοώ πολλά πράγματα. Ίδοέι, μι) μέ 
περιπαίζετε, αλλά τήν επαύριον τής έξοδον μου από τή; 
«χολής χαί τής έγκοιαοτάοεώς μου είς τήν οικίαν οας, 
ό οιρατηγός έδείπιει εδώ. Ήτο μάλιστα γείτονα: σας είς 
τήν τράπεζαν.

Κα. Βρεδάλ. Φιτοιχώ».
Βερανζέρα “Ε, λοιπόν ! Μόνον ή φωνή τι.υ, δίαν 

σας προσίφεριν ελαίας (μιμούμενη τόν στριιηγόν/· ■<>■- 
γιοθε ελαίας, αγαπητέ) κυρία;· Ήνάησα, ΰιι οϊ; έλά- 
ιρετε καί ΰιι αίιό ήθελε >ά ιΓ.τ/μ «,1/έ ΛτχεοΙΙε δ.άον- 
ζνγιν, Αγαπητή κυρία;·

ha βυεΟυλ. Βλίπεις έκε! ; Μόνον ή τατήθη:, δε
σποινίς.

Βερανζέρα. Πώς ;
Κα Βρεβάλ. Δέν είνε παράξενοι, ΰιι ό στρατηγό; 

έχει rds σκίψει;, οπού τού δ.δει; ιΜΛά... εν πρώτοι; ij- 
ύιταιο >ά ήτο πατήρ μου.

Βέρα' ζερά- Ώ ! διατηρείται τόπον καί.ά !
Κα Β( εδάλ Διαιηριϊιαι ! (καθ' εαυιήν)

Όμιλε! μέ τήν ελευθερίαν τη; (Ισχυροί;) Έπί τέλους, 
δίν πρύκε.ττι περί τοβ στρατηγού.

Βερανζέρα. Έκπληκτος, '.-Ι .'
Κα Βρα'έλ Πρόκειται δέ τόσον ό ίγον δ·' ανιόν, 

ώστε οτμιβρον Ακριβώς ιόν περιώρηοα ιίς τήν θύρα μου 
βεβαίως Λ.ότι μέ ήπείλει μέ τήν έπίοκεψιν του καί διότι 
σήμερον ακριβώς αναμένω ιόν νέον, τού όπο.Ου αί <5ια· 
θέσεις...

Βερανζέρα. Είνε νέος !
κ. Βρεβάλ. Εΐνε ένας νέος, ιόν όποιον βλέπεις ου- 

χνά, ως »ό>· στρατηγόν·.· θεέ μου ! δεν ί.'ά οοϋ εϊπω 
μέ ποιον ΰφο; μού προσφέρει Μαίας, άκόμη χθες δει- 
πιήυας ιίς ιήν οικίαν μα;.

Βερανζέρα. (Έ; ερθεϊσ ι). Χθέ; ! εί ε λοιπόν ό κ. 
Σαμπροιζέ ;

Κ. Βρεδάλ. Ό r<5ios.
Βερανζέρα (κρϋπτουοα τήν ουγκίνηοΐν της) ’.4 .' 

καί οας είπεν, ΰιι οας ήγάπα ;

Κα Βρεβάλ. Όλα μού τά είπεν : αί επίμονοι επι - 
σκέψεις γιου εί; τό σαλόνι μου...

Βερανζέρα fxai?’ έανύ^ι). Όπου είμεθα αί δύο, 
θιία μου.

Κα Βρεβά?. ΑΙ προβλέψεις του δΓ έμέ.
Βερανζέρα. (καθ'ίαυιήν). Δι'ήμάς.
Κα Βρεδάλ. Λ'ΰές άκόμη, μού έφερε κυιίον μέ σο

κολάτα: (Λαμβάνει ιό κυιίον).
Βερανζέρα Καί είς ίμέ πακέτο μέ κάστανα gl.i- 

CCS.
Κα Βρεδίλ (ποοουσιάζουαα rd κυτιον) θέλεις, 

πηιή μου ;
Βερανζέρα Σάς ευχαριστώ, οχι, Αέν άγαπώ τήν σο

κολάταν (Προσγέρονοα τό σακίΑιον μέ rd xo'oraval. θέ
λετε, έξαδέλφη :

Κα Βρεδύλ. Ευχαριστώ, απεχθάνομαι τά κάστανα... 
'Αλλά'δέν ετελείωσα. Ό κ Σαμπρουζέ ι/γάπησε πολύ 
ιήν μουσικήν, τήν ϊπανριον'τή; ήμέρας όπου μέ ήκουοε 
>·ά τραγουδώ είς τού ΰπογραμματέως τοΰ θείου μας.

Βερανζέρα /χαί>· ίαvr>}>·). Ιί λέγει ;
Κα Βρεβάλ- Τήν επαύριον αυτήν,αγαπητή μου, ό κ. 

Σαμπροιζέ ένεθυμήθη, οτι είχε ώροίαν φωνήν χα! μού 
έζήιηοε ιήν άδειαν νά κάμη'μουσικήν μέ εμέ. ‘Από 
ιούδε, γνωρίζεις, ΰιι ίρχειαι εδώ οχε.δον καθημερινώς.

Βερανζέρα. ’Αναμφιβόλως διόιι είμαι πάντοτε εκεί.
Κα Βρεδάλ. Έκτο; τή; τελευταίας Πέμπτη:, δπου 

ήοο εί; τούς αγώνας.
Βερανζέρα (κάθ’ έαυτήν)—'Αλήθεια. Άδιξια!
Κα Βρεδάλ. Ιήν ημέραν εκείνην, αγαπητή μου. ό 

κ. Θεόδωρος έφαίνετο πολΰ τειαραγμένος, ένιβ έτραγοι- 
Αώμεν, καί άνεσιέναζε τόσον εί; κάθε μέτρημα όπου τόν 
ίλυπήθην. 'Αλλά τόσον σά; ουγκινεΐ rd τεμάχιον αΰτό, 
roO λέγω; τονίζουσα εί; τά; λέξεις.

Βερανζέρα (καθ' εαυιήν) —"Ω ! ή κοκέττα .'
I'α Βρεδάλ. Ήθελε νά μού άπανιήσ//, ά'λά ιήν 

στιγμήν αΰιήν ιίσήλθες, μικρούλα μου, κττά κακήν 
οΰμπιωσιν.

Βερανζέρα (*o$‘ ίαυιήν —Αΰιήν άγαπά !
Κα Βρεδάλ. Πότε ιό χαϋιιΐνο rd παιδί ελαβεν ιί.τιϊ- 

φασιν id /inti γράηηι I Άνοζηιι.ύο-ι ίκ νέου ίπ'ι τή; ιρα 
πέζηςί. “Ηθελα rd οοΡ δείξω την ίπιοιολήν.

Βερανζέρα Αιν είναι άνάγκη.
Κα Βρεδάλ. Νομίζει;;
Βερανζέρα. Λέγω, έξαδέλφη μου ΰιι εχε·ε μ· 

;άλον δίκαιον νά ξαταϋπανδρενίίήιε, ίίιν δι.· φοβειοθε 
ενωοιν. ..ίσως δυσανάλογον.

Κα. Βρεδάλ (Έκπ/·ηκΙΟ;). Γιοι; ;
Βερανζέρα. ".4λ'.ά ό κ. Σψηροι ..‘ί είναι ιίέοοιτίιιε 

ίιών.
Κα. Βρεδάλ. Είκοσι ίξ.
Βερανζέρα. Καί είσθε ιριάνια.
Κα. Βρεδάλ "JJJ.d der μού φαίνεται, δίύιη οοι· 

ιό έλεγες.
Βερανζέρα. /Αλλά είσαι (καθ' ίαυιέ/ν) είναι.
Κα Βρεδάλ. Έξ άλλου άρκειά ώμιλήο ιμεν δι' έμέ. 

d>»· είχε; καιι νά μοϋ ΙμπισιτυΟβς ;
Βερανζέρα Καθόλου.
Κα Βρεδάλ. ΓΙώς, ενώ πρό ολίγου...
Βερανζέρα 'Αλλά...
Κα. Βρεδάλ* “Λ ! εκμυοιέρευσιν όιά εκούσιέ 

ρευσιν. μικρά μου έξαδέλφη
Βερανζέ α. Ίό θέλετε ; λοιπόν...
Κα. Βρεδάλ Λοιπόν τί ;
Βερανζέρα. Λοιπόν θέλο) νΐι ίπιστρίη'ω ιί; ιί,ν 

σχολήν, διά rd γίνω καλογραία.
Κα. Βρεβάλ. Σού αρέσει ;
Βερανζέρα. *4ύιά όπου είδον ιί; τόν κόσμον, δέν 

μού άφήκαν παρά απογοητεύσει; και πικρίας, και προ
τιμώ τήν σχολήν .. Είμαι Βλως dioV.ov αποφασισμένη.

Κα. Βρεδάλ. “Α ! μά αυτό είναι παραφροσύνη 1 
θά μού έξηγηθής. ..

Βερανζέρα. Ποιέ !
Κα. Βρεδάλ. Πώς .' ποτέ !
(-Ό υπηρέτη; είστρχόμειο;). Ό κ Σομπρονζέ ζήιεΐ, 

έάν ή κυρία Οέλι/ νά τόν δεχθή.
,Κα Βρεδάλ zhads .'
Βερανζέρα. 'JWj-ere rd δ·χθήιε ιόν κ. Σααπρονζ·; 

έξαδέλφη μ:υ.
Κα. Βυΐδδλ.· (Εγείρεται) ‘.lr<a<9>ip’d:cus (ύιώχονοα 

τόν υπηρέτην) ιι/ ον ίδέχθην τήν ίπίοκεη’ίν τον. Αλλά 
θέλω rd ουντομείαω, Βααν rd dwrardr, dore άιυπο/ιοιώ 
κι μάθω...

Βερανζέρα. Ό κ. Συμπρονξε σά; αναμένει.
Κα Βρεδάλ. 'Αλήθεια ...’Εντός ύλίγοι·, αγαπητή 

μου, εντός ολίγου. (Εξέρχεται).
Βερανζέρα. (Περίπατε! άνησύχως). Τήν Οείαν μου 

αγαπά !... διότι είναι θεία μου, ο,τι χαι άν είπ/), καί 
οχι έξαδέλφη μου. Καί ένόμισα.... ιό τρελλή .' τρελλή .' 
Καί ίγό>, ήμην παίγνιον δι' αυτόν, μία κούκλα, τήν 
όποιαν ίκαμε νά παίζι; διά rd doeaxerai περισσόιερον 
είς τήν Οείαν μου. (Κάθεται πλησίον τής τραπίζη;) ΰπω; 
άλλοτε, ενθυμούμαι κάποιος οιραιιώτη; με έκαμε καί 
ίπήδων τό σχοινάκι εί; ιόν Κεραμεικόν, διά rd αρέοκε- 
ται εις τήν Άνίττα, τήν παραμάνα μου. Ή Άτέττα 
μάλιστα έδιώχθη έξ αίτιας αύιοΰ τού στρατιώτου. Βε
βαίως ό κόσμος είνε πλήρη; δολιότηιος, καί εχω δί
καιον νά θέλω νά τον έγκαταλείψω. (Σιώπα. Με λυπη
ρόν ύφος). Γνωρίζω καλά, δτι είναι αυστηρά ή καλογε
ρική ζωή ! 'Αλλά καλλίτερα .' άιο’π ή ίπίφοβο; αΰτη ζωή 
θά μέ φονεύση όγρήγορα, χαί δταν 0 άποθάνω, λοιπόν 
καλά δέν θά εχω πλέον λύπην. (Άκουμβά επί τγ/ς ιρα- 
πέζη; καί κλαίει ολίγον σιωπηλώς. Μία ίπιατολή κινεί 
τήν προσοχήν της).

Ίί είν’ αυτό ; ‘Αλλά είναι ή επιστολή τού κ Σαμ- 
προνζέ.

Δύναμαι κάλλιοτα νά ιήν δναγνώσω, αφού ή θεία 
μου ήθελε νά μοϋ τήν δείξη. (Άνογινώσκει) εΚυρι'α, δέν 
είναι μόνον άνευ ταραχής καί δισταγμού, ΰοου αποφα
σίζω νά σας γράψω ιήν επιστολήν ιαύιην.... I Όμιλε!) 
Βεβαίως αυτό είναι, ή ταραχή ιής άγάπη; I ( Άναγινώ 
ακόυσα). Ήαΐιηοι; τήν όποιαν θά οας κάμω είναι πα
ραφρονώ; φιλόδοξος ή μόνον πρόωρο; ; θά έχ/) τονναν 
τίον καλήν τύχην νά είσακοναθή άπό οά; ; Τολμώ νά 
ous παρακαλίαω, Κυρία, νά θέσετε τέρμα εί; τήν Αμφι
βολίαν, ουιενούαα νά μοΰ προσφέρετε στιγμά; ιινα; συ- 
νεννοήσεω;, αΰριον τί; τάς τρεις·. ('Εγείρεται, όμιλε!). 
‘Αρκετά εξηγημένου πραγματικώς.' ‘Αρκετά! . (Στιγμέ/ 
σιωπή; κιί οκέψεως).

'Αλλά είιαι αρκετά εξηγημένου! Όχι διότι έπί τέΖου; 
ύ κ. Σαμκρονζέ δέν εξηγείται θετικώς καί πουθενά δίν 
λέγει, δτι αγαπά τήν θείαν μου περισσότερον άπύ........
κάθε άλλην- (Άναγινώοκουοα έκ νέου) Κυρία, ή αΐιη- 
οι; τήν όποιαν θά σάς κάμω είναι παραφρόιοις φιλόδοξο; 
η μόνον πρόωρος; (Όμιλε!) παραφρονώ; φιλόδοξο;, δύ- 
ναται >·ά έπιβληθή καί είς τάς δύο, διόιι έάν ή θεία μου 
είναι καλό μέρος, δπως λέγουν σ’ αύτόν τόν άθλιον κό
σμον, φαίνεται δτι καί έγώ είμαι μία πλούσια κληρονό
μος. “Ως δ.ά τήν λέξιν •πρόωρο:· εξηγείται θαυμάσια, 
έάν πρόκριτοι δι’έμέ. ’Αλλά δέν εξηγείται καθόλου, έάν 
είναι διά τήν θείαν μου, διόιι είναι περισσότερον ιών 30 
ετών. 'Αλλά τότε ποια ελπίς!. . (Ή κ. Βρεβάλ). Ή 
θεία μου.

(Ή κ. Βρεβάλ. είοέρχεται πολύ τεταραγμένη, περιφέ
ρεται εί; τό δωμάτων σιωπηλέ; καί κιιοΐοα νευρικώς 
τύ άνεμιστήριόν της).

Βερανζέρα. Ίί έχει λοιπόν ; (μεγαλοφο'»ω;>. Ίί 
Γχετε, έξαδέλφη μου ;

Κα Βρεδάλ (μετά θυμού)—Κ'ΐψύνω.
Βερανζέρα. 'Αλήθεια;

Κα Βρεδάλ. Καψύνω! (‘Εξακολουθεί νά περιπατή. 
“Α! άπίατευτον είναι .' άπίοτιυτον! άπίστιυιον! Καί έγώ 
υπέθετα!...

Βεραχζέρα* Τί ύποθέτετε ;
Κα Βρεδάλ. Όιι α>'τό; ΰ βλάξ μ’όλάτριυε
Βερανζέρα. άέι· οα; ά;απ<ί ;
Κα Βρεδάλ. Όχι, δίν άγοπά έμέ!
Βερανζέρα (καθ'ίαυιήν). Όχι αΰιήν
Κα Βρεδάλ. “Εχει άλλον τής αγάπες του.
Βερανζέρα. Ά).λοί·!(καθ'ίαυείμ). 'Αλλά ιόι··...
Κα Βρεδάλ (ι·έ θιμόν) — Ιίωρ ζεις, τί ή'.θε ι·ά μού

Βερανζίρε. Πώς θέλετε νά ιό γνωρίζω; (καθ ταυ- 
τήν) Μέ παρατηρεί με αγρίου; ύφθαλμοΰς.

Κα Βρεβάλ. Ήλθε νά μού ζητήσρ τήν υψηλήν μου 
προστασίαν,. ..καί τήν ίδικήν σου, αγαπητή μου, πλη
σίον τού θείου μας, τού ύπογραμματέω; τοΰ έθνους, διά 
νά ζητήοι;.... δί! γελώ τώρα!

Βερανζέρα Λιά νά ζητήση;...
Κα Βρεδάλ. Διά τά ζηιήση Οέαιν υπαλλήλου τής 

'Ακαδημίας.
Βερανζέρα. Νομίζετε;·
Κα Βρεδάλ. Τόν κλάδον υπαλλήλου ακαδημίας ή 

γόπα ό νέος αϋτό;.' Ό κλάδος αυτός ήτο ό σκοπό; τώ»· 
κρυφών του πόθων.

Βερανζέρα ΔΓ αυτό ήτο;
Κα Βρεδάλ. άι* αυτό, πρό ενός μηνάς ό κύριο; αυ

τός δέν εγκαταλείπει τό σαλόνι μου, καί δι' αυτό μέ έ- 
ξαντλεΐ εί; άτελευτήιου; διωδία; !

Βερανζέρα. ΔΓ αυτό μού ζητεί δλα^τά βάλς.
Κα Βρεδάλ. Ό ύποκριιής!
Βερανζέρα. Ώ! οί άνδρε;! Τήν βεντάλια σας, πα

ρακαλώ' (αερίζεται μέ θυμόν).
Κα Δρεδάλ. Ίί έχει; λοιπόν;
Βερανζέρα. Καψύνω.
Κα Βρεδάλ. ‘Αλήθεια; Ευχαριστώ μικρά μου όιά 

τήν λύπην, τήν όποιαν αίσθάνεσαι τή; Αποτυχίας μου.
Βερανζέρα. Τίποτε, έξαδέλφη μου... Οί δνδρες drr 

είναι είμΐ; πρόστυχοι φιλόδοξοι!
Κα Βρεδάλ. Χωρίς καρδιά.
Βερανζέρα. Χωρίς ψυχή .'
Κα Βρεδάλ Λοιπΐ»· ας Λφήσωμεν ιόν κύριον αυιον, 

καί ας ί'λθωιιεν εί; σέ, αγαπητή μου, καί εί; τήν παρά
δοξον Ιδέαν, δπου έχεις νά είσέλθη; ιί; τήν σχολήν-

Βερανζέρα Χά είοέλθω ιί;...· Ώ .’ Αλλά ΑστΙιίυό
μην, έξαδέλφη μου!

Κα Βρεδάλ. Ά! Αο ... 
Βερανζέρα. Πιριοοότερ-ιν ιϊ-τό πριν θέλω ήδη νά

νά χορεύω, νά ώααχεόάςω, ναείοέλθω el; τόν κόσμον,
κομψεύομαι μάλιστα καί 
τών χορευτών, Γνα rovs

>·ά γυρίζω ιήν κεφαλήν όλων 
κατάσιήοω κατόπιν πολύ Λιι- 

οιυχβϊς.
Κα Βρεδάλ. Ίδον τά μόνα οτοιχιϊα, παιδί μου' 

δυστυχώ; είμεθα πολύ καλαί διά να τά ακολουθήοωμεν.
Ό ύπηρέτης εξέρχεται. Ό otoarr;yds Βρι- 

μαντιέ
Κα Βρεδάλ. /Β’ιός ! μ' δλον δτι τον άπηγόρευαα ! 

Καλά! θά πληρώαη δι' όλους.
Βερανζέρα. Τόν διώχνετε;
Κα Βρεδάλ. Όχι....(Με ΰφος «’pioBjs). Τόνόπαν- 

δρεύομαι. (Εϊς ιόν υπηρέτην). Εϊ.πέ εί; ιόν στρατηγόν 
··<< είσέλθη.

( Έκ ιού joUixoP) ΑΝΤΙΓΟΝΗ II.
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64. Αίνιγμα

Ένα γράμμα -|αΛΛΐκόν 
χ’ ένα ζώσν αυχαμένον 
κάμνουν, λΰται μου, θεόν 
παλαιόν καί ξεχασμίνον.

63. Αίνιγμα

Τοΰ αλφαβήτου γράμμα ένα 
καί μία Λίμα ενωμένα 
ήμποροϋν νερό νά χύσουν ; 
δικασμένους νά δροσίσουν ;

66. Ι’οϊόος

ηηηηηη καίει Γ είδα ΤΤ Svot ΝΕ

67. Φύρίΐην μίγδην

Ι’ηκωστας —Λασοοσιο

ΛΥΣΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

19ου ΤΕΥΧΟΥΣ

52. Τάφος—φώς —ώς.
53. Σ' έπρόλαβα πριν εκθης.
51. Σμύρνη ωραία.
55. Κλοπή κακόν έιτί.

Λύται ; ΙΙχ.τ, Κρέτας έκ Καιροί 2.—Θωμάς 
Σαχάχης έκ Σύρου 3.—’Ελπίς Νίενιτάρχ έκ Λαρίσ- 
σςς 2.—Άναστ. Κρήτη έκ ΙΙειραΙώς ’Ελπίς Ζί- 
οου έ*  ΙΙειραιώς 1.—Μιλτ. Ζαφειριού έκ ΙΙχτρών 
2. —Μαύρος Κύκνος έξ Ά9ηνώ> ί.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Τ. Τ. Μυτιλήνην. 'Επιστολή έλήοθη Συνδρο

μητής ένεγράφη. Σας εΰχαριστοΰμεν.— J. Μ. Mete- 
Ιίιι. Ακόμη δεν άπεοασίσατε νά μάς γράψητε ; — Έ. 
ΓΙ. ΌδηΰΟόν. Τό διήγημα ήτο πολύ ώραιον. Θά 
ετοιμάσετε καί δεύτερον;—Ν. Γ. Keddvnv ! Έ- 
υαρύνζίημεν ύπομιμνήσκοντε; καθήκον σκ . Νομίζο
με» αρκετά σάς έγράψαμεν. 'Απαντήσατε.— Γ. Π.

Σύρον. 'Ελάβατε δελτάριόν μας: ΙΙεριμένομεν άπο- 
τέλεσμα.—Σ. II. Θέριΰον. Επιστολή καί συνδρομαί 
ίλήοθησαν. Εύ/αριστοΰ.υεν.—Μ. Λ Μ.Πλωμάριον. 
Σάς ένεγράψαμεν κνί άναμένομεν έμβασμα. — A. Ζ. 
θεοδοσίαν. Δελτάριόν έλήφθη. Τομος σάς άποστέλ- 
λε-αι πρισεχώς. — Γ Π. Mosclii. Επιστολή καί 
χρήματα έλήφθησαν. Εύχαρ στοΰμεν πολύ, γράοομεν 
— Μ. Δ. "Ανδρον ’Επιστολή, χρήαατα >αί απο
δείξεις έλήφθησαν. "Εχει καλώς. — Δ.Ι.Σ, Βυρητόν 
ΣυνδΓομαί έλήφθησαν. Εύχσριστοΰμεν. Αγγελία κα
ταστήματος δημοσιευθήσεται. — Ά. Κ. Μασσαλίαν. 
’Επιστολή κα χρήματα έλήφθησαν. Εΰχαριστοΰμεν 
πολύ διά μεγάλην προθυμίαν σας. — Μ.Κ.Κων)πθλιν. 
Συνδρομή έλήφθη, σάς ένεγράψομεν.—Ε. Π. ΌδηιΙ- 
<1όν. ΙΙεριμένομεν ανυπομονώ; έπιστολήν σας καί 
λοιπά.

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ
ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΙΣ

Μεγάλην έκδονλενόιν Οέλομεν παρέχει ε
φεξής τοϊς ιιμετέροις ιίννδρομηταίς διά τής 
άποκαλνφεως παντί βονλομένω τής προά. 
ωπικής ιδιότητάς τον, ήτοι τοϋ χαρακτή
ρας τον, προσόντων καί έλαττωμάτων τον, 
διαγνώιίεως δηλ, τής φνχικής τον καταότά- 
όεως, ίιτις ειίεται αύτώ πολύτιμος διά τό 
«γνώθι όεαντδν», ποδς μελέτην καί οδηγίαν 
τών πράξεων τον έν τώ παρόντι καί ίν τώ 
μέλλοντι καί έπί τή $ά<ίει προόφάτον, εί 
δννατάν, φωτογραφίας, άποότελλομένης ή- 
μϊν μετά άημειώό ως άκριβοΟς δπιάΟεν αύ· 
τής τού όνόματος, ίπαγγέλματος, ηλικίας 
καί τόπον διαμονής τού άναφερομένον ά- 
τόμον.

’Εάν Οίλη τις λοιπόν νά μάβη τόν χαρα 
κτήρα, προιίόντα καί ίλαττώματα τι νός, 
δέν έχει ή νά ότείλη τήν φωτογραφίαν τον 
καί Οίι λάβη μετά μίαν έδδομάδα Εγγραφον 
καί ώριύμένην τήν άπάντηόιν.

Πΰιία άποότολή φωτογραφίας θέλει <έν- 
νοδενεόθαι ν.αΐ νπό !> δραχμών, δι*  έξοδα 
τής άχετικής νπηρεόίας.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣΦΩΤ0Τ2ΙΓΚ0ΓΡΑΦΕΙ0Μ.
II VI NT Ε Ζ Η

Κατασκευή καλλιτεγνικών τυπογραφικών 
εκμαγείαιν, cliches, ι5ιΰ την είκονογράφη- 
σιν εφημερίδων, περιοδικά»·, βιβλίων, επιστη
μονικών συγγραμμάτων, τιμοκαταλόγων Ιμπο- 
ρικών κ.τ.λ.

Πλουσιωτάτη συλλογή ευρίσκεται παρ’ ή- 
μΐν, κοσμημάτων, τίτλων, συμβόλων εργοστα
σίων, προσωπογραφιών καί παλαιιι cliches 

ocasion διαφόρων ειδών.
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