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ΕΠΙ ΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΕΙ ΤΟΤ ΣΩΤΗΡΟΣ
«ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ”

Ο φαιδρόν τοΰτο καί τα· 
ρήτοραν προσφωνημα ο 

δία Χριστού /^λυτρωμβ- 
ρο? κόσμος εξακολουθεί 
ίπαυαλαμβάνων κατ’ έ

τος, καϊ θά εξακολουθή 

ei? αιώνας ατελεύτητους. 

Διότι ά τα δεσμά τούθα- 
νάτου διαρρήξας λυτρω

τής, καϊ ίκ του τάφου 

ώς ίκ παστάδος προελ- 

θών, ούκέτι αποθνήσκει, 
«θάνατος αύτοΰ ούκέτι κυριεύει». ”Αρα καϊ ή 

ένδοξοξ αύτοΰ ίκ νεκρών άνάστασίς έσεται αιω

νίως και ά,γγέλοις καϊ άνθρώποις τδ μάλλον 

προσφιλές καϊ χαρμόσυνου άγγελμα.

άΦως είς τόν κόσμον ίλήλυ&α».

Διά τής τοΰ 'Χρίστου άναστάσεως επήλθεν ή 

τοΰ αμαρτωλού καϊ σεσηπότος κόσμου άνακαί- 
υιοις) καί* πρός τά κρείττω ποδηγέτησις, καϊ 

ίφωτίσθη ή πλανωμένη άνθρωπότης δι ίκ- 

πάγλου φωτός, καταυγάσαντος τα αχανή καϊ 

παγχάλεπα της διανοίας αύτής σκότη. «Έγώ 
φώς εϊς τόν κόσμου ίλήλυθα» ίφωυησεν ο φω

τοδότης, Φώς άδυτον καϊ ανέσπερου. Καί τοΰ 
φωτός τούτου τήν άϊωνίαν αϊγλην καϊ λαμπη

δόνα ούδεϊς σκοτασμός ή ανθρώπινη τις ίπί- 

υοια, ή πολιτική τις αυαστάτωσις καϊ μετα

βολή θά δυνηθή ποτέ ν* άπαλείφρ ή αμαύ

ρωση πως καϊ συσκιάση. λάμπει ίκπάγλως 

αείποτε καϊ ζείδωρους θά εκπεμπη αναλαμπάς. 

Προχβΐται άφθόνως καϊ εκπηδμ ίκ πηγής απλέ 

του καϊ ανεξάντλητου. Έκ τής άρχιφώτου τοΰ 
ϊϊατρός ουσίας καϊ πηγής.

Καί πειθετω ημάς περί τούτου τών παρελ
θόντων μεγάλων συμβεβηκότων και ιστορικών 

γεγονότων ή εκβασις. Κα^ώ? οί διαρρεύσαντες 
αϊώνες μεθ' δλων τώυ διωγμών αύτών καϊ μα

νιωδών επιθέσεων κατά τοΰ θείου ονόματος του, 

κατά τής θρησκείας αύτοΰ καϊ τοΰ Ευαγγελίου 

του, κατά των πιστευόντων εΐς αυτόν καί λα- 

τρευόντων, οΰς αγεληδόν παρεδιδον elf θάνατον 
επονείδιστου καϊ φρικώδη οΐ πολυθεΐσταϊ καϊ οί 

τύραννοι, καθώς λέγω πάντες οι κατα τής Εκ

κλησίας αύτοΰ ίπεγερθέυτες σκληροί καϊ μακρο

χρόνιοι διωγμοί δέν ήδυνήθησαν νά καλύφωσι 

καϊ έξοντώσωσι τήν δόξαν καϊ λατρείαν τοΰ 

άναστάντος λυτρωτοΰ, τοιουτοτρόπως καί οι 

ίπερχόμενοι ατελείωτοι αϊώνες θά ύμνώσι τήν 

άληκτου αύτοΰ δόξαν, και θά βρουτοφωυώσι

μέχρι περάτων γης τό θεσπεσιον μελφδημα 

«Χριστός Άνέστη!»·

«Ζων είμι είς τούς αιώνας» .

«Έγενόμην νεκρός, καϊ ιδού ζών εϊμι el? 
τοΰ? αιώνας» είπεν ό ίδιος εις τόν ήγαπημενον 
μαθητήν τού, τόν γράφαυτα τήν Αποκαλυφιυ. 

Ό ζών αρα αιωνίως θά ύπερασπίζη καϊ θά 
προστατεΰη άοράτως τό φωτιστικόν αύτοΰ έρ

γου, καί θέλει έφαπλώσει καϊ εϊς τά ΰπολοιπο 

μένα έθνη τήν αγίαν αύτοΰ καϊ ευεργετικήν θρη

σκείαν, τήν εύγενεστάτην καϊ τελειωτάτην πα

σών' *να ο&τω ή άνθρωπότης α,πασα άποτελέση 
κατά τήν άφευδή αύτοΰ πρόρρησιυ μίαν ποί

μνην ύπό ενα ποιμένα, τόν ζωοδότην καϊ Κύ
ριοι-, τόν αύτεξουσίως άναστάυτα καί ζωήν τφ 
κόσμω αϊωνίαυ δωρησάμενον. Εύλόγως αρα 

ίφώνει’ «Ζών εϊμι el? τούς αιώνα?».

θαρσεϊν χ$ή.

Ή πλήρης αύτη χαράς πρόσρησις «Χριστός 
Άυέστη» πρέπει νά εμπνέη θάρρος εϊς ήμάς 

καϊ ελπίδα, πίστιν καί δυναμιν, Και αύτοΐς έτι 
τοΐς άπεγυωσμενοις καϊ εν ταΐς περιπετείαις 

τοΰ βίου χειμαζομένοις. Ο αήττητος τοΰ θα
νάτου νικητής, «γερθείς ίκ νεκρών, «θαρσεΐτε, 

εβόησεν' εγώ νευίκηκα τόν κόσμον». Να/. Σω· 
τήρ τοΰ κόσμου Σύ μόνος ό νικητής τοΰ ".Αδου 

καϊ τοΰ θανάτου ήδύνασο να διακήρυξής τοΰτο 

ίν πάση αλήθεια. Ούδείς ποτέ θνητός ήθελε 

τολμήσει νά καυχηθή, οτι ενίκησε τόν κόσμου 

καϊ την αμαρτίαν, δτι διέφυγε πάσας τοΰ πο

νηρού τάς παγίδας καϊ τά θέλγητρα τοΰ πα

ρόντος βίου, καί κατέστη απρόσβλητος καϊ αμέ

τοχος τής τοΰ κόσμου κακότητος καί μοχθη- 

ρίας, καϊ τής τών πονηρών άυθρώπων κακό- 
νοίας και βλάβης, ΐίάντες πλεΐον ή ελαττον 

ήττώμεθα υπό τών τοΰ κόσμου δελεασμάτων, 
καϊ καθιστάμεθα υποχείριοι τών παθών καϊ τής 

αμαρτίας. Χαί ό άγιώτ ερος τών ανθρώπων δεν 
δύναται νά ϊσχυρισθή, δτι διήλθε τόν βίον άμό- 

λυντος και πάσης ηθικής κηλίδος άπηλλαγ- 

μευος.

Μόρο? ό παυτέλειος καϊ αναμάρτητος ’ιησούς, 
δστις είχε τό θάρρος νά ερωτήση δηαοσία καϊ 

αύτούς έτι τούς μισοΰντας αύτόν «Τίς έξ υμών 

ελέγχει με περί αμαρτίας ;» ήδύνατο νά κήρυξή 

παναληθφς καϊ τήν κατά τοΰ κόσμου νίκην, 

καί τόν κατά τοΰ πονηρού θρίαμβον. Έκεΐνος 

μόνου, δστις εν τή προγνωστική αύτοΰ δυνάμει 

έβλεπε τά μέλλοντα νά συμβώσιν ώς παρόντα,

Πίναξ τοϋ Henner

καϊ προεώρα τήν el? Αύτόν πίστιν καϊ ύποτα- 
γήυ λαών ποικίλων καί ίθνών παντοδαπώυ, 

εδικαιούτο νά βροντοφωνήση «Έγώ νενίκηκα 

τόν κόσμον»- Ό νικητής δέ τοΰ κόσμου καϊ τοΰ 
θανάτου άπέβη καϊ ό μοναδικός τοΰ κόσμου 

αναμορφωτής καϊ ευεργέτης.

"Ερχου καί ϊθε.

Ό περιφανής Γαλάτης συγγραφεύς Σατω- 
βριάν, θαυμάζων καϊ εξυμνών τήν επί τοΰ κό

σμου ίπελθοΰσαν άνακαίνισιν καϊ πρός τά 

κρείττω μεταβολήν διά τοΰ Σωτήρος Χρίστου, 

γράφει τά αληθή ταΰτα, άτινα πολυάριθμοι 

σοφοί καϊ έγκριτοι ιστορικοί ώμολόγησαυ καί 

«βεβαίωσαν· «Μόρο? ό Χριστό? δόρατα» ευ 

πάση αλήθεια νά κληθή ό Σωτήρ τοΰ κόσμου 
κατά τε τήν υλικήν καί πνευματικήν σημασίαν, 

διότι επί τή εμφανίσει αύτοΰ ό κόσμος άνεκαι- 
υίσθη».

Ό δδ περίπυστος συγγραφεύς καϊ βιογρά
φος τοΰ ’ϊησοΰ Φρειδερίκος Φαρράρ γράφει 

μετά πίστεως καϊ αλήθειας αναμφισβήτητου 

τάξιομνημόνευτα ταΰτα' «Έρχου καϊ ίδε τδν 

λαλοΰντα. ώς ουδέποτε άνθρωπος έλάλησεν. 

Έρχου καϊ "δε Εκείνον, δστις δεσπόζει τών 
φυχών πάντων τών προσεγγιζόντων αυτόν .. 

Έρχου καί ίδε ’Εκείνον, δστις αποπνέει τήν 

ακαταμάχητου γοητείαν αναμαρτήτου άγνότη- 

τος, τδ άφογον κάλλος θείας ζωής Έρχου 

καί ιδ« ενα ετοιμοθάνατου κόσμου, άναζωογονη- 
θέντα, ενα γηραλέου κόσμον άποκτήσαυτα σφρί

γος τής νεότητος' έρχου καϊ ϊδε τήν αγάπην 

εισχωρούσαν el? τήν ειρκτήν τοΰ καταδίκου, 
τήν ελευθερίαν άποδιδομίνηυ εϊς τόν σιδηροδέ

σμιου δούλου' έρχου καϊ ίδε τού? πτωχούς καί 

τού? αμαθείς καί τούς πολλούς χειραφετηθέντας 

διά παντός άπό τήν ■ αφόρητου τυραννίαν τώυ 

πλουσίων, τών πεπαιδευμένων καί τών ολίγων.

ΝΕΚΡΑΙΘΕΟΤΗΣ

έρχου καϊ ίδε νοσοκομεία καϊ άσυλα φιλανθρω

πικά, όρθούμενα εϊς αϊωνίαυ φιλανθρωπίαν 

παραπλεύρως τών ίρειπίων τών κολοσσαίων 

αμφιθεάτρων, τά όποια άλλοτε ίβάφοντο μέ 
ανθρώπινου αίμα' έρχου και ίδε τήν εξαγυι- 

σθεΐσαυ οικογένειαν έρχου καϊ ίδε τα άντρα 
τής χλιδής καί τής τυραννίας μεταβληθέντα 

el? γλυκείας καϊ εύδαίμονας οικίας, τούς άθε

ους el? πιστούς χριστιανούς, τούς πολυθείστάς 

el? αγίους. Να/, έρχου καί ιδβ τά? μεγαλοπρε
πείς πράξεις ενός μεγάλου δράματος, ίξακο- 

λουθοΰντος ίπϊ δεκαίννέα χριστιανικούς αιώ
νας..·. "Οταν, άκούσητε τήν φωνήν τοΰ Σωτή

ρος, οστις ήλθε νά ζητήση τό απολωλός, τότε 

πιθανόν καϊ ύμεΐς ν* άποβάλητε τήν άθλίαν 

έξιν τής αμφιβολίας, καϊ ν’ άναφωνήσητε με 

τόν καθαρόν καϊ άδολον Ναθαναήλ: Υαββί, 

σύ εί ό Υίός τού Θεοΰ, σύ εί δ βασιλεύς τοΰ 

Ίσραήλίΐ) (Φ. Φαρ. σελ. 80).

X. Κ. ΜΑΚΡΗΣ 
Δρ θ. χαι ’Ιατρικής.

ΠΕΡΙΕΡΓΟΣ ΠΛΑΝΗ
Ο άνθρωπος τόσον ταχέως λησμονεί τόν 

έαυτόν του ώστε ίβαρύνθη τήν ζωήν του, καϊ 

ανεξετάστως άποφαίνεται δτι ή γή εγήρασε 

πλέον καϊ φαντάζεται ίγγύς τό τέλος αύτής. 

Πόσον οικτρώς άπατάταί. Υουναντίου ή γή εύ~ 

ρίσκεται έτι el? τδ πρώτον στάδιόυ της, ή δέ. 

πρόοδος τού άνθρώπου καϊ ή: βελτίωσις όση- 

μέραι τής καταστάσεως τής ζωής περιτράυως 

άποδεικνύουσιν ήμΐν, δτι έως δτου ό άνθρωπος 

φθάση el? τδ σημεΐον, δπου όνείροπωλεΐ. πολλά 

υπολείπονται εϊσέτι τά κενά.
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1 ΑΝΑΚΑΛΥΨΙΣ ΤΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΠΟΛΟΥ

τόμεγαλούργηματοΰΆμοΰνσδεν;
.'Τά «"Ημερήσια Χρονικά^ τοΰ Λονδίνου, τά 

ί ^όΐα ήγόρασαν τό προνόμιον τής δημοσιεύ- 
\ σεως τής άφηγήσεως τοΰ είς τάν. Νότιον Πόλον 

τάξειδίουτοΰ Αμοΰνσδεν, Ελαβον παρά - τον 
' Νορβηγού Εξερευνητοΰ τηλεγράφημα ΕκΧόβαρτ, 

δπου είνε ό τελευταίος τηλεγραφικός σταθμός 
-τής Τασμανίας, πρός νότον τής Αύστραλίας.

Τό τηλεγράφημα τοΰτο, τον όποίον ή διαβί- 
; βασις' Εστοίχισε περίπου 20 χιλ. φρ. Απεστάλη 
τήν 8 'Μαρτίου.

Ιδού περίληφις αύτοΰ.
«Τήν 10 Φεβρουάριου 1911 Εξεκινήσαμεν 

διευθυνόμενοι πράς νότον.
Άπό τής ήμέρας ταύτης μέχρι τής 11 ’Απρι

λίου 1911 Εχρησιμοποιήσαμεν τάν χρόνον μας 
Εγκαταστήσαντες τρεις Αποθήκας, έίς τάς όποίας 
συνεκεντρώσαμεν τήν κατά τά δυνατόν μεγα- 
λειτέραν ποσότητα τροφίμων, βάρους ίν δλφ 
8,600 χιλιογράμμων.

Έξ αύτών 1100 χιλγρ. κρέατος Ετέθησαν 
είς κρύπτην παρά τήν 80ήν μοίραν νοτίου πλά
τους. "Ετερο. 700 χιλγρ. Ετοποθετήθησαν είς 
τήν 81ην μοίραν και τέλος Ετερα 8θΟ χιλγρ. 
έίς τήν 82αν μοίραν.

Πράς Αναγνώρισιν τον μέρους των Αποθη
κών Ετόποθετήσαμεν σημαίας είς 7 χιλιομέτρων 
Απόστασιν δεξιόθεν καί Αριστερόθεν.

Ή Επιφάνεια ήτο εύνοίκή διά τά Ελκυθρα, 
τά όποια Εσύροντο ύπο κυτών. Τήν 15ην Φε
βρουάριου διήλθομεν διά τών έλκύθρων εκα
τόν χιλιόμετρα·

Τό βάρος έκάστου ελκύθρου Ανευ τών κυνών 
Ανήρχειο είς τριακόσια χιλιόγραμμα. Ή Επιφά
νεια τής πεδιάδας τών πάγων ήτο συμπαγής 
καϊ είς καλήν κατάστασιν. Δύο μόνον Επικίν
δυνα μέρη συνηντήσαμεν. Ό καιρός ήτο Εξαί
ρετος, ήπιος μετά δροσερός αύρας. Ή κάτω- 
τέρα θερμοκρασία, τήν όποιαν συνηντήσαμεν 
ήτο 45 βαθμών ύπό τό μηδέν τήν 4 Μαρτίου.

Κατά τήν Επιστροφήν. μας Εκ τοΰ πρώτου 
■ ταξειδίου, τήν 15ην Φεβρουάριου, τό πλοίον 

«Φράμΰ εϊχεν Αναχωρήσει. Έμάθομεν δμως 
μεθ' ύπερηφανείας καϊ χαράς, ότι δ γενναίος 
μας πλοίαρχος κατώρθωσε νά πλεύση περισσό
τερον πρός νότον καϊ δη Εκεί ύφωσε τήν ση
μαίαν τής πατρίδος του·

Εύρίσκετο λοιπόν είςτήν 78ην μοίραν νοτίου 
πλάτους καϊ 41 νοτίου μήκους.

Πρό τής Αφ&,εως τοΰ χειμώνος Εϋεοαμεν είς 
τήν Αποθήκην μας 60 χιλιάδας χιλιόγρ. κρέατος 
Φώκης, δπερ ήτο Αρκετόν καϊ δι’ ημάς καϊ 
τούς 100 κύνας μας. Κατεσκευάσαμεν οκτώ 

κατοικίας διά τούς κύνας, είδος Εξοχικών καλυ
βών κεκαλυμένων δι’ Αδιάβροχου καραβοπάνου. 
"Οταν εθέσαμε.ν Εντός τούς κύνας Εφροντίοαμεν 
καϊ δι ’ ήμάς αύτούς.

Δ ι αχεI μ αν σις

Περί τά τέλη ’Απριλίου αί καλύβαι μας έίχον 
σχεδόν καλυφθή ύπό χιόνος. Εΐχομεν εν τού- 
ταις Αέρα καϊ φώς. Ή λυχνία Λούξ διακοσίων 
κηρίων παρείχεν είς ήμάς λαμπρόν φώς καϊ 
θερμοκρασίαν 20 βαθμών Ανω τοΰ μηδενός, 
δλοΊ τόν χειμώνα'Εξαίρετου δε σύστημα Αερισμού 
παρείχεν είς ήμάς δλον τόν Αέρα, τόν όποίον 
εΐχομεν Ανάγκην.

Είς Απευθείας Επικοινωνίαν εύρίσκοντο τά 
Εργαστήρια, αί Αποθήκαι τών προμηθειών, οι 
Ανθρακες, τά ξύλα καϊ τό Ελαιον, Εν λουτρόν 
σύνηθες, εν λουτρόν δι’ Ατμοΰ καϊ αί θέσεις Εκ 
τών όποίωυ εγένοντο α,ι είς τά πέριξ παρατη
ρήσεις. "Ολα ταΰτα ύπό τήν χιόνα.

Ό ήλιος εξηφανίσθη τήν 22 Απριλίου καϊ 
δίν ενεφανίσθη πάλιν ή μετά τέσσαρας μήνας 
Αργότερου. Έπι πέντε μήνας ή Εξωτερική θερ
μοκρασία Επίκοιλεν Από 50 μέχρις 60 βαθμών 
κάτω τοΰ μηδενικού. Ή ψυχροτέρα ήμερα ήτο 
ή τής 18 Αύγούστου. Δύο καταιγίδας μόνον καϊ 
ταύτας μετρίας, παρετηρήσαμεν. Πλειστάκις δέ 
Εθαυμάσαμεν τό νότιον σέλας πρός δλας τάς 
διευθύνσεις. Ή κατάστασις τής ύγείας μας διε- 
τηρήθη εύχάριστος.

Ή προέλασις

Περί τάς Αρχάς Σεπτεμβρίου ή θερμοκρασία 
χαμηλοτάτη δέν μάς Επίτρεπε νά σκεφθώμεν 
περ'ι άναχωρήσεως. Έν τούτοις τήν 8ην Σεπ
τεμβρίου όκτό) Εκ τών ήμετέρων Ανεχώρησαν 
μετά Επτά Ελκύθρων, Εννενήκονγα κυνών και 
προμηθειών διά τέσσαρας μήνας. ‘Ο ήλιος ήτο 
πλήρης καϊ ή θερμοκρασία ύποφερτή. ’Αλλά' 
τήν Επομένην Ανεγνωρίσαμεν, δτι πολύ Ενωρίς 
Ανεχώρησαν, διότι ή θερμοκρασία κατά τάς 
Ακολούθους ήμέρας κατήλθεν είς 50 καϊ 60 
βαθμούς ύπό τό μηδέν.

Τά γουναρικά μάς Επροστάτευον Αρκούντως, 
οί κύνες μτς επασχον καθ’ Εκάστην περισ

σότερον. Φθάσαντες είς τήν Αποθήκην τής 80ής 
μοίρας Απεφασίσαμεν νά Επιστρέφωμεν. Ή 
θερμοκρασία Ανήλθεν εϊς 20 καϊ 30 βαθμούς 
κάτω τον μηδενός.

Ή πορεία μας Επϊ τά πρόσω πρός νότον 
ήρχισε τήν 20 ’Οκτωβρίου- Τήν 23 εφθάσαμεν 
πάλιν τήν Αποθήκην τής 80ής μοίρας καϊ εξη- 
κολουθήσαμεν τήν πορείαν μας πρός νότον. 

Τότε Εγένετο κάποιον λάθος εις τόν δρόμον 
κατά δύο ή τρία χιλιόμετρα, Αλλ’ Επανεύρομεν 
τήν διεύθυνσιν διά τών σημαιών τάς όποίας εΤχο- 
μεν στήσει.

Τήν 31 Εφθάσαμεν είς τήν Αποθήκην μας τής 
81ης μοίρας. Τήν δε 5ην Νοεμβρίου Εφθάσα
μεν είς τήν 82αν μοίραν.

Άπό τής 82ας μέχρι τής 83ης ή με,τάβασίς 
μας ύπήρξεν ώς ταξείδιον Αναψυχής.

ΕI ς τόν πόλον

Κατόπιν γεωγραφικών τινων Ανακαλύψεων 
Εφθάσαμεν είς τήν 84ην μοίραν και τήν 17ην 
Νοεμβρίου εφθάσαμεν Ανευ δυσκολίας είς τήν 
85ην μοίραν, Ανελθόντες είς ύφος 91 μέτρων. 
Τό μέρος καθίστατο ορεινόν. Κορυφαϊ ορίων 
ίνεφανίοθησαν Ενόσφ Επροχωροΰμεν. Τά όρη 
ταΰταήσανύφους Από 609 μέχρι 3050 μέτρων, 
νοτιώτερον δμως Ετερα δρη ύπερέβαινον κατά 
4500 μέτρα ύφους καϊ πλέον.

Τήν Επομένην ήρχίσαμεν τήν Ανοδον. Μετά 
τήν Ανά τά δρη τών χιόνων πορείαν μας τήν 30 
Νοεμβρίου Εφθάσαμεν εϊς τό μέγα δρος Νιέλσεν 
ύφους 4572 μέτρων Τήν 9ην Δεκεμβρίου εύρι- 
σκόμεθα είς τήν 88ην μοίραν και 50' καί τήν 
14ην εφθάσαμεν είς τήν 89ην μοίραν καϊ 45'.

Μέχρι τής στιγμής ταύτης οί ύπολογισμοί 
μας κατεδείκνυον, δτι Επρεπε νά φθάσωμεν είς 
τόν Πόλον τήν 14ην Δεκεμβρίου. Τό Απόγευμα 
ή ήμερα Εκείνη ήτο θαυμασία. Ή θερμοκρα
σία 28 ύπό τό μηδέν. Τό Εδαφος ομαλόν. Έπϊ 
τή βάσει τών ύπολογισμώνμας Εφθάσαμεντέλος 
είς τόν Πόλον. Πάντες συνηθροίσθημεν τότε 
πέριξ τής Εθνικής μας μετάξινης σημαίας.

"Ολαι αί χεΐρες τών παρισταμένων Εβοήθη- 
σαν, ίνα αΰτη τοποθετηθή Εν δνόματι τοΰ βασι
λείας Χάκωνος Ε'· ’Απέραντος παστάς Εξετεί- 
νετο πρός δλα τά σημεία. Κατά τό διάστημα 
τής νυκτός Εξερευνήσαμεν τά πέριξ είς Ακτίνα 
18 χιλιομέτρων. Τήν Ακόλουθον ήμέραν, καθ' 
ήν δ καιρός ήτο θαυμάσιος, προέβημεν είς σει
ράν παρατηρήσεων Από τής 6ης τής πρωίας 
μέχρι τήν 7ης τής εσπέρας. "Ινα εύρωμεν τό 
Ακριβές σημείον τοΰ Πόλου, Εβαδίσαμεν πρός 
νότον εννέα Ακόμη χιλιόμετρα. Τό μαθηματικόν 
σημείον τοΰ Πόλου εύρίσκεται είς Απόστασιν 
άκτΐνος οκτώ χιλιομέτρων. Τήν 17 Δεκεμβρίου 
δλαι αί παρατηρήσεις μας εϊχον συμπληρωθή. 
Καϊ Ανεγείραμεν νορβηγικήν οίκίαν, Επϊ τής 
όποίας ύφώσαμεν νορβηγικήν σημαίαν καϊ τό 
σήμα τοΰ πλοίου μας <ίΦράμκ. Ή Απόστασις 
άπό του μέρους δπου διεχειμάσαμεν μέχρι τοΰ 
Πόλου ήτο περίπου 1400 χιλιόμετρα.

Τήν 17 Δεκεμβρίου εξεκινήσομεν δπως Επι- 
στρέψωμεν καϊ Εφθάσαμεν είς τήν γήν τοΰ βασι
λείας Έδουάρδου, δπου Επιβάντές τοΰ «-Φράμ» 
Επεστρέφαμεύ είς τόν λιμένα τών Φαλαινών τήν 
80 ’Ιανουάριου·

Ή Νορβηγία πάνι/γυρίζει

Συνεπεία τοΰ μεγάλου τούτου κατορθώματος 
ή πρωτεύουσα τής Νορβηγίας Χριστιανία πανη
γυρίζει τό γεγονός. Ή πόλις είνε σημαιοστόλι
στος. Τά γραφεία τών Εφημερίδων Από πρωίας 
πολιορκοΰνται ύπό τοΰ διφώντος ειδήσεις πλή
θους. Μεγάλη πατριωτική Εκδήλωσις Ελαβε 
χώραν Εν τή Νορβηγική Βουλή δταν ό πρόεδρος 
κ.Κονόου Εξήρε τόν θρίαμβον τοΰ ’Αμοΰνσδεν.

"Ολοι οί βουλευταϊ ήγέρθησαν όρθιοι καϊ Επϊ 
μακράν έπευφήμισαν κάϊ Εκ τών θεωρείων τό 
πλήθος Εκραύγαζεν: Ζήτω δ 'Αμοΰνσδεν, ζήτω 
ή Νορβηγία.

Ό βασιλεύς Χάκων, ή Καβέρνησις καϊ ή 
Γεωγραφική Εταιρεία Απέστειλαν συγχαρητήρια 
τηλεγραφήματα είς τόν Εξερευνητήν Αμοΰνσδεν.

ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

— Τα χ> μομήΐια, όγάπη μον, προβάΐλανι στήν χλόη καί στό λειβάδι όν&οβολά καί χαίριιαι ή &λόηκαί τό. πουλιά, ποΰ κρύφτηκαν στό λόγγο φοβισμίνα, 
άργησαν τα τραγούδια τον: δλόχαρα γιά σένα.
Τίlit > Δ'ιν tive πεια καιρό( ν’ /Ιφήσα'με τήν κάκια και νά (αναφιλίφοιμε μι δνό γλυκά φιλάκια ;

>·<

Κ“ ιίπι ή Μοίρα ή στοργική σιόν δύστνχον Ιμίνα :— ·Τί ΘΙλουνι τά μάτια σον κ' Ανι συνιφιααμίνα; ΤΙ ϋέλουνι τά χιίλη σον καί πάντα διν γιλοΰνι
καί διν τολμοΰν ΐν^ πονονν τήν ύλίψι των νά ποΰνι ; 
IJet μον, χλωμι τραγουδιστή, τι σι παιδιύιι τόσο;,—— ·Σι καποια ολόζανθα μαλλιά ποθ& φιλί νά $<όοο>.,—

>ν<
Ξέρω δυο μάτια γαλανά, πον μια καί κνττάζης, 
στοΰ πόθου τά βασίλιια όί-ίμμίνο: πί: ν' ίιράζηί, 
ξίρω δνό μάιια γαλανά ποΰ μια καί τά φιλήσι/ί 
τήν ιύτυχιά καί τήν χαρά στά στήθη σου θά κλιίσης 
γιατί 'νι λησμοβότανο τό φίλημα Ικεΐνο.— "Αν- νοίώση! ποι&νε, αγάπημον, ένα φιλί σοΰ δίνω,—

>»<

— Είσαι θια μεσ’ τή χαρά κι' ύκόμα &λλο τόσο, 
ποϋ μπορώ <5 δύστυχος ιϊκόνα νά σοΰ δώσα>. 
Μά πιιό πολύ τά κάλλη σον μ' άρίσουν λυπημένα γιατί λογιάζω πω: πρνιϊι, αγάπη μον γιά μένα.

ΔΗΜ- Γ, ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΧ
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Ο ΣΤΑΤΡΟΣ

(ΊΙαράδοσις)

Έλέ’χθη, δτι ή έκ τοΰ αίωνοβίου δένδρου 
τοΰ Άδάμ ληφθείσα δοκός Ερρίφθη Επί τοΰ χει
μάρρου Σιλωάμ διά vk χρησιμέύ») ώς γέφυρα 
διά τούς διαβατός. Άλλ’ Εκ τών μελλόντων 
νά διαβοΰν συνέπεσε νά είναι καί ή Βασίλισσα 
Σαββδ, ήτις είχε τότε μεταβίί πρός τόν Σολο- 
μώντα, έλκυσθέΤσα έκ τής φημιζόμενης σοφίας 
του. Καθ’ ήν στιγμήν έπρόκεντο νά διέλθη τήν 
γέφυραν, ή Βασίλισσα είδεν ώς όραμα, ότι 
ό Σωτήρ τοΰ κόσμου Επρόκειτο νά κρεμασθί) 
επί τοΰ ξυλοο τούτου καί άπέφευγε νά πατήσγ 
Επ’ αύτοΰ, άφηγήθη δε Επιστρεψασα εις τό 
Άνάκτορον πρός τόν Σολομώντα, 5 τι, εΐχεν 
ίδή και προαισθανθή.

Άλλ’ ό Βασιλεύς προϊδών, ότι τδ ξύλον 1~ 
κείνο έμελλε νά καταστί! ημέραν τινά δργα- 
νον καταστροφής τοΰ ’Ιουδαϊκού.κράτους, δι- 
έταξεν, όπως άπομακρύνη τό λυπηρόν προμή- 
νυμα, νά άφκιρέσουν τό ξύλον άπό τοΰ χειμάρ
ρου καί νά ,τό,θάψοον είς τά έγκατα τής γής.

Άλλ ’ είς τό μέρος, όπου είχε βυθισθή, οί 
άπόγονοί του κατεοκεύασαν την κολυμβήθραν 
τής Βηθσα’ίδδί, ήτις κατέστη περίφημος, διότι 
οί βαπτιζόμενοι είς αύτήν άσθενεϊς ίξήρχοντο 
υγιείς· καί τοΰτο, διότι τό ξυλον εύρίσκετο 
υποκάτω, είς τό βάθος.

Έπί πολύ άκόμη τό ξύλου αυτό, τό όποϊον 
ό Σολομών άπεμάκρυνε, παρέμεινεν άόρατον. 
Άλλα μίαν ημέραν ύποχθόνιΟς κλονισμός τό 
άπέσπασεν έκ τοΰ βάθους και άνήλθεν είς τήν 
Επιφάνειαν τοΰ ίδατος.

Ένφέπέπλεεν, άνθρωπός τις διήρχετο Εκεΐ- 
κεϊθεν άναζητών κάτι. Ήτο δήμιος και έζή- 
τει ξυλον διά τήν κατασκευήν σταυρού. Ήτο 
τότε τό έτος 785 άπό κτίσεως τής Ρώμης, 
/βασίλευε δέ ό Τιβέριος. Τήν εσπέραν τής πα
ραμονής είχε συλληφθή νεαρός προφήτης Γα- 
λΑαϊοί, όνόματι Ίησοΰς, κατηγορούμενος ώς 
βλάσφημος και καταδικαστείς είς σταύρωσιν.

‘Ο δήμιος λοιπόν άνεζήτει τό δργανον τής 
τιμωρίας του, ιδών δέ τήν -πλατείαν αυτήν 
δοκόν έπιπλέουσαν, τήν άνέσυρε καί κήν έφερε 
μεθ’ έαυτοΰ είς γειτονικόν άδενδρον λόφον, 
δπου έγίνοντό'αί' Εκτελέσεις —· τόν, Γολγοθάν.· 
Τήν φοράν ταύτην τό ξυλον έλαβέν εύκόλως τό 
σχήμα,'τό οποίον έπέχείρησαν νά τόΰ δώσουν. 
Και Επ’ αύτοΰ Εκρεμάσθη ό Ίησοΰς Χριστός.

Ουτω άπό.τών πρώτων ήμερων τοΰ κόσμου 
τό ξυλον αότό είχε προορισθή νά καταστί) 
σταυρός, καί ό Ίησοΰς άπό τών πρώτων ημε
ρών τής ζωής του είχε προορισθή νά σταρωθή. 

"Όταν οί άγγελοι ήλθον νά ψάλωσιν Επί 
τ>5 γεννήσει του, τφ παρουσίασαν ώς άθυρμα 
μικροσκοπικόν σταυρόν. Βραδύτερου είς τό Ερ

γαστηρίου .’Ιωσήφ τοΰ τέκτονος, όταν επεχεί- 
ρησε ν’. άσχοληθή είς κάτι τι, τό πρώτον 
πράγμα ίπουκατεσκεύασεν ήτο μικρός σταυρός. 
Αργότερα συνέβη κάτι άποκαλυπτικωτερον : 

"Εν άπόγευμα είς τήν. Ναζαρέτ, καθ’ ήν 
ώραν έδυεν ό ήλιος, ό Χριστός, τριακονταε
τής περίπου τότε, έτεινε πλαγίως εκατέρωθεν 
τάς χείράς του καί κλίνας Ελαφρώς τήν κεφα
λήν πλαγίως προσηυχετο. *0 δύων ήλιος τόν 
/φώτισε κατάστηθα καί άπέδωκε τήν σκιάν 
του επί τοΰ τοίχου, οπού έπι'δίεσταυρομένων 
δοκών ήσαν άνηρτημένατά Εργαλεία τού τέκ
τονος. ‘Η· δέ μήτηρ του, ήτις είργάζετα, τήν 
στιγμήν Εκείνην στοαφεΐσα αίφνηδίως, είδεν 
άποτυπουμένην σκιάν Εσταυρωμένου και με- 
γάλως επτοήθη.

Τί δέ άπέγεινεν ,ό Σταυρός μετά τόν θάνα
τον καί τήν Άνάστασιν τοΰ Χριστού; Έτάφη 
υπό τήν γήν—λέγει ή παράδοσις—? καί /λη
σμονηθώ ύφ’ όλων.

• Διακόσια μετά τμΰτα Ετη οί βάρβαροι, έπι- 
τεθέντες κατά τής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, 
συνεκεντροΰντο περί τον Δουναβιν, ό δέ Αΰτο- 
κτράτωρ Κωνσταντΐοος έχώρει εναντίον των. 
Τήν παραμονήν τής ήμέρας, δι’ ήν είχεν ορί
σει τήν άποφασιστικήν μάχην, Ενώ εκοιμάτο 
υπό τήν σκηνήν του, είδε παράδοξον όραμα. 
"Αγγελος Επεφάνη αύτώ, φέρων πύρινου σταυ
ρόν, ύπεράνωτ.οΰ όποιου διεκρίνοντο αί λέξεις: 
β Έν τούτω νίκα».

’Εμψυχωθείς ό Κωνσταντίνος έκαμεν ομοί
ωμα τοΰ σταυρού, τό Εφερεν Επί κεφαλής τής 
στρατιάς του, προσέβαλε τούς εχθρούς, τούς 
έτρεψεν εις φυγήν, καί Εφόνευσε πλήθος εξ 
αυτών, μεθ ’ ό συνεκέντρωσεν όλους τούς σο
φούς καί τούς ιερείς όλων τών θρησκευμάτων, 
διά νά τοϊς ζητήσγ τι έσήμαινε τούτο καί 
τίνος θρησκείας ό σταυρός ήτο σύμβολον.

Χριστιανοί τινες εξήγησαν είς τόν Αύτο- 
κράτορα τήν σημασίαν τοΰ συμβόλου, κατόπιν 
τοΰ οποίου Εγένετο καί ό Κωνσταντίνος χρισ
τιανός.

’Αλλά ποΰ εύρίσκεπο ό άληθής σταυρός ", 
Ό υίος τοΰ Κωνσταντίνου, Κωνσταντίνος 
Επίσης, ήθέλησε νά τό μώθη και άπέστειλε 
τήν μητέρα του, τήν Αύτοκράτειρα ‘Ελένην, 
είς - Ιερουσαλήμ.

ΉΕλένη εΐζ 'Ιερουσαλήμ

Ή ‘Ελένη Εκεί διέταξε συγκέντρωσιν Επι
φανών ’Ιουδαίων.

Περίφοβοι ουτοι διηρωτήθησαν : «Γνωρίζετε, 
δ’Λτί μ«ς ζητεϊ ή Βασίλισσα;»

Είς εξ αύτών, ’Ιούδας όνόματι, άπήντησε: 
«θελει νά μάθν) ποΰ εύρίσκεται τό ξυλον τοΰ 
σταυροΟ, Επί τοΰ οποίουεσταυρώθη ό Χριστός. 
*0 πάππος μου Ζακχαίος είχεν ει’πει είς τόν 
πατέρα μου καί ό πατήρ μου Σίμων εΐς εμέ:

«Πρόσεχε, υίέ μου, άν σοΰ ζητήσουν ποΰ εύρί
σκεται ό σταυρός τοΰ Χρίστου, να μή τό άπο- 
καλύψης, είς όποιαδήποτε μαρτύρια καί άν 
ύποβληθής, διότι άπό τής στιγμής Εκείνης δέν 
θα βασιλεύ») πλέον τό γένος τών Ιουδαίων, 
άλλ’ εκείνων, οίτινες λά.τοεύουν τόν Έσταυ- 
ρωμένον».

Διά πρώτην φοράν ήκουον τοΰτα οί Ιουδαίοι, 
καί διά τοΰτο ώρκίσθησαν είς τήν Αύτοκράτει- 
ρκν, ότι ούδέν Εγνώριζον. Άλλ’ όταν Εκείνη 
τούς ήπείλησεν, ότι θά τούς εθετεν είς τήν 
πυράν, όλοι έδειξαν τόν Ιούδαν, λέγοντες : 
«Αυτός γνωρίζει».

Πράγματι ό’Ιούδας μετά επταήμερον βάσα
νου ώδήγησεν ό ίδιος.τήν Βασίλισσαν εΐ; τά 
Ερείπια ναού τίνος, αφιερωμένου άλλοτε είς τήν 
Άφροδίτην.

Ή άνιύρεσις
Άφοΰ δέ προσηυχήθη επί πολύ, κλονισμός 

αίφνήδιος τής γής συνέβη καί άρωμα θελκτι
κόν διεχυθη. Τότε ή Βασίλισσα διέταξε νά 
κρημνισθή Εκ θεμελίων ό ναός καί, άφοΰ, ό 
’Ιούδας εσκαψεν είς 20 μέτρων βάθος, εύρέθη- 
σαν ούχί είς, άλλά τρεις σταυροί.

Ποιος άραγε ήτο τοΰ Χριστοΰ; ‘Η Βασί
λισσα ευρε τό μέσον τής Εξακριβώσεως.

Έτοποθέτησε καί τούς τρεις εΐς τό κεντρον 
τής πόλεως. Μετ’όλίγον μία κηδεία διήρχετο, 
Ό Ιούδας διέταξε νά σταματήσγ ή πομπή. 
Άπέθηκε τόν πρώτον καί τόν δεύτερον έπειτα 
σταυρόν επί του νεκρού, άλλά δέν εκινήθη, 
’Επί τή Επιθέσει τοΰ τρίτου, επανήλθε» είς 
τήν ζωήν. *0 Ιούδας δέν εκρατηθη : εχειρο- 
κρότησεν, Επίστευσε καί άπέθανεν υπό το 
όνομα «Κυριάκος, επίσκοπος τής Ιερουσαλήμ».

ΕΡΡ1Κ0Γ XKTffE

Ά ΛΕΙΤΑΝΙΑ

Στέκετ* ή μάνα στο παράθυρο, κείτετάι στο 
κρεββάτι ό γυχός, στο πλά'ϊ,.........σήκω Γιαν-
νάκημου λίγο καί σύ, νά δής τη λειτανία ποΰ 
περνάει............

Άχ 1 μάνα δέν μπορώ, τά μάτια μου δέν 
βλέπουν, δέν άκοΰν τ’ αύτ^ά μου, θυμάμαι τή 
Μαριώ, ποΰ πέθκνε, σάν τήν θυμοΰμαι ρ.οΟ 
πονεΓ ή καρήιά μου.

Σήκω νά πάμε στήν Εκκλησία, πάρε κερί 
μαζί σου καί λιβάνι, νά δής τή πανεμένη σου 
καρδιά, ή Παναγία, πώς θά σοΰ την ’γειάν»). . 
.......... Λάμπουν στόν ήλιο τά ξεφτέ- 
ρυγα, ψέλνουν παπάδες, δεσποτάδες, σκυφτούν 
μ’ εύλάβειπ οί Χριστιανοί, καϊ·<ε θυμίαμα, 
καίνε λαμπάδες' · · · ·

Πάει κ’ ή μάνα καί τραβά άπ’ το χέρι τό 
παιδί της, ή καΰμένη, καί ψέλνουν, ψέλνουν 
καί οί δυό Χαϊρε Μαρία κεχαριτωμένη............

Ή Βαγγελίστρα σήμερα φορεΐ τά γιορτινά 
ϊ'ης, Εχει τή γιορτή Της, καί πόση εχει σή
μερα δουλειά, πόσοι προσμένουν ά.π’ τή δύναμί 
τη;.........

Πολλά οί άρρωστοι ταςίματα πούλθαν νά 
τούς ίδή, τής έχουν φέρει, τά πονεμένα μέλη 
των άπο κερί, κέρινο πόδι αυτός εκείνος χέρι.

Κι’ όποιος τής φέρει κέρινο χέρι, τό χέρι 
του ’γιατρευ'ει ή Παναγία, κι ’ όποιος της φέ
ρει πόδι από καίοί, βρίσκει ευθύς <τό πόδι του 

ύγεία. >
"Οποιος στη Παναγιά πήγε κουλός, τώρα 

βαρει βιολί μέ τό δοξάρι, κι’ οποίος στή Πα
ναγιά πήγε κουτσός, χορεύει σήμερα σάν 

παληκάοι............
Ηερνει κι ’ ή δο'λτα μάνα σνα κερί, χαι μιχ 

καρδιά, αγάλια, άγάλικ,φτάνει· · · · νά πήγαινε 
τηνε στη Παναγιά, τόν πόνο σου Για.ννάκη μου 
νά γιάνρ...............

Τή κέρινη καρδιά του πέρνει ό γυιός, καί 
στην Εικόνα ’μπρος άναστεν&ίζει, στάζει τό 
δάκρυο άπό τή ματιά του, κΓ ή προσευχή άπ’ 
τή καρδιά του στάζει· · · · ·

Άχ ! Μάνα,λέει τότε τοΰ Χριστοΰ γλυκεία, 
ποΰ κάθεσαι ψηλά στον ουρανό, σέ θρόνο, Σύ 
ποΰ πονεΐς εκείνους ποΰ πονοΰ», σέ Σένα λέω 
τό κρυφό μου πόνο · · · ......................

Καθόμουν μέ τή μάνα μου μαζί,πέρα μπαρίτά 
στή χώρα τή μεγάλη, πούχεις Εκκλησίες υψη
λές καί παρεκκλήσια όσα δέν Εχει άλλη.

Κοντά μας Εκαθότανε ή Μαριώ, άχ! ή Μα- 
p2<*> μ.ου τώρα πεθαμμένη, Νά, σούφερα μ}ά 
κέρινη καρδιά, γειάνε μου τή καρδικ τή πο- 
νεμμένη, καί νά Σοΰ ψέλνω, βράδυ καί πρωί, 
Χοίρε Μαρία Κεχαριτωμένη.................

Ή μάνα καί τό άρρωστο παιδί, κοιμούνται 
στό κελί άγκάλη, άγκάλη. Εκεί τή πορτα άνοί- 
γει ή Παναγιά, καί μπαίνει στό κελί αγάλι, 
αγάλι-··...............

"Εσκυψ* άπάνω στό παιδί, τό κύταζε, τό 
κύταξε, έστάθη, τούβαλε τό χέρι στή καρδ,ιά, 
/χαμογέλασε γλυκά κι’ εχάθη· ........

Ή μάνα τά είδε όλα όνειρο, είδε καί κάτι 
άλλο.................

”Α· · · - τρομάζει, ξυπνάει άπ’ τό όπνο της 
κι’ άκούει ένα σκύλο νά .ούρλιάζγ, κοντά της 
ξαπλωμένο βλέπει Εκεί τό Γιάννη, τό παιδί 
της............ πεθαμένο, κι’Εχάϊδευε ό ήλιος τής
αυγής τό μάγουλό του τό κιτρινισμενο · · ·

Τά χέρια της ή δόλια σταύρωσε, τί Εχει
δέν καταλαμβάνει, καί ψέλνει μέσα της βουβά,
Χαΐρε Μαρία Κεχαριτωμένη.

ΠΕΤΡΟΣ Π.
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(Διήγημα τοϋ ΜάνδεΖσταμ)

Η A. Μ. Ο 6Α5ΙΛΕΥ5 ΓΕΛΡΓΙΟΧ
(“Εφιππος buteaQM τόν παρ^αύνοντα στρατόν)

Χίισι <’£φήμ^Μικ»

Ένώ έπέστρεφχ Svx βράδυ άπό το θέατρο 
κατά τά μεσάνυχτα άπό τό βουλεβάρτου Μα- 
λεζέρβ διά νά είσέλθω είς τήν οδόν Τοκεβίλ, 
δπου κατοικώ, είδα καθήμενον είς τό πεζο
δρόμιου, έμπρός είς μίαν μεγάλην θόραν, ένα 
σκυλάκι πυρομαυραν.

• ’Αμέσως άπό τό σκυθρωπόν ύφος του έν- 
νόησα, οτι δέν έπερίμενε κανένα, και κουρα
σμένο άπό μκκράς παραπλανήσεις, χαμένο 
και λυπημένο έστάθη έκεϊ άσκόπως.

ΙΙοϊος ποτέ θά ήμπορέσν) νά έκφραση τήν 
τραγικήν άγωνίαν ποΰ κρύπτει είς τήν ζοφε
ρήν ψυχήν του, ένα σκυλί χαμένο ;

Καί έπροχώρησα συγκεκινημένος άπό τό 
Απρόοπτον αύτό νυκτερινόν συναπάντημπ, σκε- 
πτόμενος τάς βασάνους τοΰ ζωώδους βασι
λείου, όπόταν έλαφρός θροΰς, βημάτων Αθόρυ
βων, διέκοψε τούς θλιβερούς ρεμ.βασμ.ούς μου. 
Τό δυστυχές τετράποδον μέ ήκολούθει, είτε 
διότι είς τήν απελπισίαν του έπιάσθη είς τδν 
πρώτον τυχόντα διαβάτην, εΓτε διότι τδ μυ
στηριώδες ένστικτόν του τό έβεβκίωσεν, οτι τό 
Ανθρώπινον ομοίωμα τοΰ έαυτοΰ μου, έτρεφε 
πολλήυ συμπάθειαν εΐς τούς δυστυχείς πλά- 
υητας.

Κρατούμενον είς μικράν άπόστασιν, διστα- 
κτικο’ν, δειλο'ν, πολύ συμπαθητικόν, πότε 
Αναπτύσσον ταχύτητα και ■ πότε ίστάμ.ενον 
Αποτόμως, άναλόγως τών βημάτων μου 
κολούθει νά μέ συνοδεύν;. 
Έστάθην κάτω άπό ένα 
φανόν διά νά τό προσέξω 
καλλίτερα. Έστάθη καί 
αύτό είς τήν ιδίαν άπό- 
στάσιν καί άποροΰν μ ’ έκύτ-. 
τα. Τού είπα όλίγας χαϊ
δευτικής λέξεις καί έκίνησε 
τήν ούράν του. Τό έπλη- 
σίασα, έπλησίασε δέ καί 
αύτό έρπαν μέ τά αύτάκια 
του* χαμηλά.

Ήτο μέτριου ζωάριου, 
αναμ.ίκτου ράτσας, χαρι
τωμένου, εύγενικόν μέ 
'στρογγυλά ζωηρά μάτια.

Έξήτασα τό κολλιέ του 
μήπως εΰρω τδ όνομα τής 
άπροσέκτου κυρίας του,άλλ* 
ήτο άγραφου. Τί τά πέρ-

νουν λοιπόν μαζύ των; Καλός καί ύγιεινός 
είνε ένας περίπατος έως τήν λίμ.νην καί τδ δά
σος, άλλά καί ή λύπη άμα τά χάσουν εις τόν 
συνωστισμών ή τά ίδουν τεμ.αχιζόμενα άπδ τά 
δαιμονισμένα αυτοκίνητα '

•
* *

Τό σκυλάκι έζηκολοόθει νά μέ ακόλουθή, 
χαρωπόν πλέον και μέ απόλυτον εμπιστοσύ
νην, όταν βαρυθόμ.ως έσκέφθην, ποΰ τό ώδή- 
γουν και τί θα τό έκαμ.να. Αν τουλάχιστον 
είχεν είς τό κολλιέ ταυ τήν διεύθυνσιν τής κα
τόχου του, ήμποροΰσα διά μίαν νύκτα νά τό 
φιλοξενήσω και τήν έπομένην νά τδ ξεφορτωθώ. 
Άλλ’ήτο έντελώς άγνωστον καί ή Ασυλία μου 
άναγκαστικώς θά ε’ξηκολουθει έπ’ άπειρον!

Ώ στενοχωρίαι !
Έσκέφθην ήρέμως. Ή κυρία Πουασον, ή 

σπητονοικοκυρά μου, ισω; νά είχε τήν καλώ· 
σύνην νά τό περιποιήται, άν δέν ήτο υπερβο
λικά γατόφιλος, διατηρούσα ολοκλήρου συμμο
ρίαν τοιούτων άρπακτιχών. Αίφνης άλλη ιδέα 
μοΰ ήλθε. Μήπως τό έδιωξαν, ώς ψωραλαϊον 
ή λυσσαλαΐόν

Έτάχυνα τό βήμά μου. Τό σατανίδιον 
έτρεχε καί αύτό. Ώργ σμένος έσεισα τό μπα
στούνι μου,άπειλών διά νά φυγή, άλλά κατά
πληκτου καί περίφοβου παρετήρει συμπαθη- 
τικώς, τί τέλος πάντων μοΰ έπταισεν· ώστε

Ίό οκνίάκι ΙξηκοΜιϋιι να μι αυνοδιύβ....

συγκινηθεις wX κατησχη- 
μένος άφησα to μπαστούνι 
μου είς την ησυχίαν'του.

Έπειτα έσυλλογίσθην, 
μήπως άκολουθήσγ κλ
έους διαβάτας. Άλλά τό 
άθλιον σάν νά έκατάλαβεν 
οτι εύρήκε τόν άσφαλή φί
λον του· δέν έδιδε προσο
χήν εις κανένα διαβάτην.

Αίφνης άπό το Παρκ- 
Μονσώ μία ωραία κυρία χα- 
τήρχετο. Μέ τήν πεποίθη- 
σιν οτι αύτά τά πλάσματα 
άγαποΰν τα ώρζϊα σκυλά
κια, έτρεξα μετά θάρρους.

—Κυρία μου, καλησπέ
ρα.Κυττάζατε ενα νόστιμο 
σκυλλάκι χαμένο.Τί χαρι
τωμένο ποΰ είνε! Δέν άπο-
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φπσίζβτε νά τό πάρετε Κατ’ άρχάς έίίστα- 
σεν, έπειτα ήρνήθη, μ’ έχαιρέτισε μέ ευγέ
νειαν και μ.έ άφησε* είς τά κρύα του λουτρου.

Τώρα πλέον η υπομονή μου μέ έγκατέ- 
λειψε και ή άνάγκη της λογικής έπεκράτησε 
τών φιλόζωων αισθημάτων μου. Άπεφάσισα 
παντι τρόπω νά τό έγκαταλείψω ΙΙροσεπάθησα 
μυριοτρόπως νά διαφύγω είς τό σκύτος τών 
στενών δρόμων, άλλά μέ άνεκάλυπτε παντοίί, 
και παρουσιάζετο ώς μικρόν ειρωνικόν δαιμο- 
νιον, κατάπλήκτον διά τό είδος αύτό τής δια- 
σκεδάσεως.

Εις τόν μικρόν κήπον τής πλατείας όργισα 
άποτομως νά τρέχω εϊς μίαν σκοτεινήν δεν- 
δροστοιχίαν, έκρύφθηκα όλίγον όπισθεν μι£ς 
άμάξης σταθμευούσης καί αϊφνηδίως έτράπην 
πρός τήν οδόν Μοντσανίν, δπου ήμουν βέβαιος, 
δτι δέν μέήκολούθει.Κτυπώ λοιπόν τόν κώδωνα 
τής κατοικίας μου καί άκριβώς καθ’ ήν στιγμήν 
έκλεινα τό θυρο'φυλλον, βλέπω δι’ όλων τών 
δυνάμεών του καλπάζον τό άπαίσιον κυνάριον 
κατ’εύθείαν πρός έμέ.Δέν πιστεύω νά παραξε- 
νευθήτε, άν β&ς είπώ, δτι είχα τήν αγένειαν 
νά τοΰ κλείσω τήν πόρταν κατά πρόσωπον !

*
* *

"Οταν όμως εύρέΟην έξηπλωμένος εις τήν 
κλίνην μου, έσυλλογίσθην ολην τήν χαμέρ
πειαν τής διαγωγής μου. *Η συνείδησίς μου 
ήτο βεβαρυμένη, δτι έξηπάτησα μίαν άπηλπι- 
σμένην και άθώκν ψυχήν, διότι ενώ τής έδειξα 
άγάπην και τήν περιεμάζευσα, ένφ πρός στιγ
μήν τήν άπέσπασα άπό τήν άπελπισίαν και 
τήν έκαμα εύδαίμονα, τήν άπώθησα έκ νέου, 
περισσότερον άπηλπισμένην, πρός τό τρομερόν 
άγνωστον έγκαταλελειμένην.

"Ημουν κτήνος 1
’Επιτρέπεται, έστω, νά είμεθα αδιάφοροι. 

Διότι άναμφιβόλως δέν μ£ς είνε εΰκολον νά 
περιμαζεύωμεν δλας τάς καθ’οδόν δυστυχίας, 
άφοΰ μάλιστα έχομεν τόσας ίδικάς μας άθλιό- 
τητας νά θεραπεύσωμεν. Άλλ’ όταν ή θεία 
πρόνοια, τό ένστικτον ή τό μοιραΐον, ένφ δια- 
νύομεν τόν δρόμον τής ζωής μας, φέρουν τά 
βήματά μας πρός ξένην άθλιότητα, πρέπει νά 
εέμεθα φιλεύσπλαγχνοι μέχρι τέλους....

Καί έφαντάσθην τό δύστυχον κυνάριον πρό 
τής έξωθύρας μου, καθήμενον είς τά όπίσθιά 
του, άκριβώς δπως τό είδα εϊς τόν δρόμον, 
έν τ>ί άπελπισία του, τις οίδε πώς και έκεΐ 
εύρεθέν καί κατόπιν τίνος περιπέτειας. Κανέ
νας άλλος διαβάτης έπαιξεν δσον ήθελε μαζύ 
του καί έπειτα τό άφησεν έκεΐ έρημον....

"Ημουν χαμερπής ! Δέν έκρατήθην περισσό
τερον, έτινάχθην άπό τήν κλίνην μου, έβαλα 
τόν έπενδύτην μου, έπήδησα άνά τέσσαρα τά 
σκαλοπάτια καί ήνοιξα τήν έξώθυραν. Άλλά 
δέν εδρον τίποτε! Έσφύριξα, έφώναξα, έπήγα

είς τάς παρόδους, τίποτε. Δέν ήξεύρω πόσην 
ώρα άνεζήτουν καί έπερίμενπ. Τέλος ’ '
στρεψκ άπρακτος.

“Ηρχισα να τρίχω ....
Τί άπεγινες, μικρό μου σκυλάκι Σέ έλυ- 

πηθη άρα γε καί σέ έπήρε καμμία διαβατική 
πονετική ψυχή ; Μήπως κανένας αλήτης σέ 
έμάζευσε διά νά σέ πωλήσγ ‘, Μήπως άρά γε 
εύρήκες τήν αγαπημένη σου κυράν, χάρις είς 
τον φιλευσπλαγχνον θεόν τών ζώων ή μήπως, 
οπερ καί πιθανώτερον, έπεσες θΰμπ τοΰ δη- 
μιου, χάριν του εύτελοΰς σου δέρματος ;

Είτε ζής, είτε άπήλθες εϊ; τόν άλλον κό
σμον, συγχώρησή με. Θά μέ τύπτη αιωνίως ή : 
συνειόησίς μου, διότι, ομολογώ, ύπήρξα μέγ« 
κτήνος.

ΑΝ-ΠΡΙΝ.

ΘΡΗΣΚΕΙΑ-ΠΑΤΡΙΕ

Μητέρες, δασκαλέψετε, 
Βυζάχτε τά παιδιά σας 
Μέ τής τιμής τό γάλα, 
Νά φέρνουνε μέ σεβασμό 
Στα χείλη τδνομά σας- 
Σαν θά γενοΰν μεγάλα.

Θρησκεία τδνα μάθημα. 
Πατρίδα τδλλο νάνε, 
Φτάνουν αύτά τά δύο,
Νά κλείσουν μέσα στήν καρδιά 
Σαν θά τά μελετάνε, 
ΤοΟ Κόσμου τό βιβλίο.

Έτσι πολίτες θά γενοΰν
Νά τούε ζηλεύουν όλοι
Φίλοι κ’ ίχθροί καί ξένοι,
Κι’ απ' τά μικρά σας τά παιδιά 
Θά βγοϋν στρατοί καί στόλοι
Κ’ 'Ελλάδα δοξασμένη-

ΣΠΪΡΟΣ ματςοτκλ®

$

ΕΝ ΘΑΥΜΑ

Πιστεύετε τα θαύματα; .’Ακούσατε τί Αφηγεϊται 
δ έν Λονδίνω Ανταποκριτής τής «Τριμπούνας»

’Ολόκληρον τδ Λονδίνον εύρίσκεται έν έκπλήξει 
δι’ εν θαύμα, συμβάν εσχάτως ύπδ έξαιρετικώς δ- 
λο>ς πειμστάσεις. ·.

Μία νεαρά γυνή ήτο κλινήρης,πάσχουσα . ύπό φυ- 
ματίωσιν καί Α,τδ διαβήτην. ‘Η κατάστασίς της ήτο 
Απελπιστική. Πάσα θεραπεία ήτο αδύνατος καί τό 
δυστυχισμένον σώμα ελυωνεν είς τδ κρεβάτι σιγά, 
σιγά. Τελευταίως ή Ασθένεια έφθασεν είςτήν τελευ- 
ταίαν περίοδον, τόσον ώστε τδ εσπέρας τής Κυρια
κής ό άπδ διετίας- θεραπεύων αύτήν Ιατρός έδήλω- 
σεν είς την οικογένειαν αύτής, ότι δύσκολον ήτο νά 
ξημερωθή.

’Απεναντίας όλίγον μετά τήν έβδόμην ή Ασθενής 
έσχεν εν είδος Αφυπνίσεως, ήνοιξε τούς'δφθαλμούς 
καί κραυγΑζουσα έσηκώθη έπι τής κλίνης της.

Άπδ τούς γονείς της, οΐ όποιοι Απηλπισμένοι 
άνέμενον παρά τήν κλίνην της τδ μοιραϊον τέλος, 
έζήτησεν δπως τήν ένδύσουν, διότι ήθελε νά έγερθή.

Ήτό άδύνατον νά τήν πείσουν νά· μείνη είς τήν 
κλίνην της.Αύτη έβεβαίωσεν, ότι μία δύναμις Ακρά
τητος τήν ώθει, όπως σηκωθή. Πρδ μιάς στιγμής 
έν μέγα φώς παρουσιάσθη πρδ τών δφθαλμών της, 
μία φωτιά είχε διατρέξη τάς φλέβας της, ενώ μία 
επιτακτική φωνή τή εϊχεν είπή :

— Τά βάσανά σου έτελείωσαν πλέον. Σήκω άαί 
περιπάτει 1 - ' . . . ■

Καί ή Δωροθέα Καρέν ήγέρθη τδ βράδυ έκεΐνο. 
Καί επειδή δέν είχε φόρεμα νά φορέση, διότι Από 
πενταετίας κατέκειτο κλινήρης, περιεβλήθη μίαν 
έσθήτα τής μητρός της καί έν μέσω τής γενικής συγ
κινήσεων κυί καταπλήξεως έκαμε τδν γύρον τοδ 
δωματίου πρώτον και έπειτα τής οικίας άνερχο- 
μένη καί κατερχομένη τάς όλίγας βαθμίδας μόνη 
της, χωρίς στήριγμα.

Οί γονείς έτρεξαν κάϊ έκάλεσαν τόν Ιατρόν, ο 
δποΐος είχε προείπη τόν θάνατον. Ούτος έτρεξεν 
άμέσως έκεΐ, ώς καί ό φίλος τής οικογένειας Ιερεύς 
καί πολλοί γείτονες.

Καί όλους τούς ύπεδέχθη ή νέα Δωροθέα,ή όποια 
μαζί μέ τήν ύγείαν της έφαίνετο έπανακτήσασα καί 
δλην τήν νεανικήν εύθυμίαν της.

Ήτο ή έννάτη ώρα,δτε ή νε&νις έπείσθη ύπό τού 
ιατρού καί τών οικείων νά πέση πάλιν είς τό κρε
βάτι της.

Καί ίπέρασε τήν νύκτα μέ ύπνον ώραΐον καί γα- 
λήνιον. Τδ πρωί δέ γρήγορα έξύπνησεν, μόλις έξη- 
μέρωσε-

Τδ θαύμα τής θεραπείας ταύτης δέν ήδύνατο φυ
σικά νά μείνη Αγνωσίαν καί δλόκληρος ό τύπος τοΰ 
Λονδίνου άπησχολήθη έκτεταμένως, μάλιστα συλ
λόγων αποδείξεις καί δηλώσεις ιατρών περί τής 
καταστάσεως τής Δωροθέας, κατά τήν τελευταίαν 
πενταετίαν, καταστάσεως τελείως απελπιστικής και 
σοβαρός-

Είχε μάλιστα μείνη είς διάφορα Νοσοκομεία τοΰ 
Λονδίνου, τά όποια μετά μίαν περίοδον θεραπείας 
τήν έστειλαν είς τήν οικίαν της, διότι ή Ασθένειά 
της ήτο Αθεράπευτος.

Τώρα ή Δωροθέα είναι άκόμη ωχρά, άλλά δέν 
φαίνεται ισχνή.

Οί μυιώνες της, οί όποιοι μέχρι προχθές ήσαν 
έξηντλημένοι καί παραλυμένοι έδυνάμωσαν άνθηρώς.

Όλα αύτά Αποτελούν μίαν Αδιαφιλονίκητου Α
λήθειαν. Άλλά πώς εξηγείται λοιπόν τδ φαινόμε- 
νον αύτό ;

ΟΙ Ιατροί τοΰ Λονδίνου δεν τολμούν νά εκφέρουν 

γνώμην- 'Ομιλούν περί ύπνωτιστικών Αποτελεσμά
των, περί τής υποβολής, . Αστερισμού κλπ; άλλ ού* 
δεμίά άπδ τάς γνώμας λύει τό μυστήριον,

Οί διασημότεροι Ιατροί έζήτησαν τήν αδειαν Απδ 
τήν οικογένειαν τής Ασθενούς, δπως κάμουν έρεύνας 
έπ’ αύτής. Καί έζήτησαν νά τήν μεταφέρουν είς 
μίαν παραλίαν, δπως έπισπευθή ή. άνάρρωσίς της· 
Καί πράγματι ή οίκογενειά της έδωσε τήν Αδειαν. 
Οί Ιατροί ήδη μελετούν τδ μυστήριον, χωρίς εύ
κολος νά κατορθώσουν καί νά τδ διευκρινίσουν.

Ο ΡΩΜΑΙΟΣ

Η ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ

Τά τέμενος τοϋ ‘Ομάρ.
Είς τήν νοτιανατολικήν γωνίαν τής "Ιερου

σαλήμ έπϊ τον δψηλον άνδηρου, δπερστηρίζε- 
ται είς τά εξωτερικά τείχη τής πόλεως και δπερ 
κυριαρχεί τον βάδονς τής κοίλάδος τον Ίωσα· 
φάτ, δψοντό ποτέ δ ναός τον, Σολομώντος καί 
άνεγείρεται σήμερον τό τέμενος τον Όμάρ. 
Τούτο είναι εϊς έκ τών ίερωτέρων τόπων τον 
Ίσλάμ, έν ίκ. τών δελκτικωτέρων μερών τής 
"Ιερουσαλήμ. ’Επί τής μεγάλης ερήμου πλα
τείας, ένδα ή χλόη φύεται μεταξύ τών διακεχω- 
ρισμένων πλακών, γραφικά κτίρια κεϊνται έδώ 
καϊ έκεΐ, ίλαφρά κιόσκια, πυλώνες με τάς 
κομψός αψίδας των, μικροί ‘δόλοι, οϊτινες άπα- 
στράπτονσιν είς τόν ήλιον. Είς τό βαδος τον 
όρίζοντος τό τέμενος Έλ-Άξα δεικνύει τήν 
ισχνράν δίκην δρχαίου χριστιανικόν εύκτηρίου 
οίκου κατατομήν του' αιωνόβια δένδρα, ίλαίαι 
καί κνπάρισσοι μιγνύουσι τό σκοτεινόν χρώμα 
τής χλόης των μέ τήν λαμπρόν άνταύγειαν τών 
φαβεντιανών, και είς τό κέντρον, έπί δψηλοΰ 
δποβάδρον, ίκτισμένου έπι Υψώματος, πρός 8 
άγονοι μαρμάρινοι κλίμακες, δψούται τό τέμε
νος τοΰ Όμάρ. ■

Εϊναι άδύνατον νά έκφρασδή διά λέξεων τό 
γλυκό &έλγητρον τον Ιερόν τούτου άσύλον τον 
Ίσλάμ. ■■■ Ή προσευχή ίτελείωσεν' ό μουεζίν 
είχε ψάλη είς τάς τέσσαρας γωνίας τον όρίζον-, 
τος τήν ήχηράν ψαλμφδίαν του' οί πιστοί 
άκήρχοντο και έν τή ειρήνη τοϋ Ιξωτερικοϋ 
κόσμου, υπό τόν λάμποντα μέγαν ήλιον . μονοί 
οί γέροντες φύλακες μέ τό πράσινον τουρβάνιον 
επλανώντο σοβαρώς ύπό τάς αψίδας. Ίστάμε- 
νοι είς μίαν έκ τών γωνιών τής πλατείας, πα- 
ρατηρονμεν μακρόδεν τό δανμασιον τέμενος, 
ούτινος δ υψηλός μολύβδινος δόλος διαγράφε
ται ίπί τον κυανόν ούρανοϋ καί τον δποίου τά 
δίπαστράπτοντα εκ φαβεντιανών τείχη φαίνον-, 
ται, ώσεί έπιπλέοντα ίν ίλαφρά κυανή πάχνη. 
Έφ' οσον πλησιάζει τις, ή μαγεία αυξάνει’ ίπί 
τών άνοικτον χρώματος φατνωμάτων, δι' ων 
εϊναι ίπενδεδυ/άνοι οί τοίχοι, μεγάλα μύστη-
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ριώδη σχεδιάσματα Ακτινοβολοϋσι διά πολυχρώ- 
μων Αντανακλάσεων άλλα τδ ίσωτερικδν πρδ 
πάντων είναι θαυμάσιου. Ύπεράνω τών Αψη
λών κιόνων μέ τά χρυσά κιονόκρανα, τα Αρ
χαία μωσαϊκά ίκτυλίσσρυσι κάτωθεν τοΰ θόλου 
τά ίκ πρασίνου χρώματος χλόης καί χρυσοΰ 
κοσμήματα τών διά τών ..πολυτελών ϋελωμά- 
των ^σχεδιασμένων δι' δραβουρχημάτων καί δε
σμών Αΐ'θέων, ημίφως τί διαχέεται κεχρωμα- 
τισμένον διά μαρμαιρουσών Αντανακλάσεων' 
καί μέ καταπλήσσουσαν και λίαν Απροσδόκητον 
Ανιίθεσιν ίν τφ μέσφ τών μεγαλοπρεπών τού
των διακοσμήσεων ύψούται εν τφ κέντρφ τοΰ 
οίκοδομήματος δπισθεν τής ίκ σφυρήλατου σι- 
δήρευ κιγκλίδος, ήτις χρονολογείται άπδ τήν 
εποχήν τών σταυροφοριών, ό άξεστος βράχος, 
ή κορυφή τοΰ όρους Μόρια, δστις ίν τφ μου
σουλμανική τούτφ κτιρίφ Ανακαλεί αίφνιδίως 
εΐς τήν μνήμην τάς Απώτερος Αναμνήσεις τής 
Ιστορίας τοΰ Ισραήλ καί εξάγει ίκ τής όμίχλης 
τών μυθικών χρόνων, ήτις τούς περικαλύπτει, 
αυτούς τους χρόνους τού Σολομώντος.

Ούδαμοϋ κάλλιον ή ίν τφ οικοδομήματι 
τούτφ, ίνΐ ίκ τών πλέον αυθεντικών ίξ δσων 
συναντώνται ίν Ιερουσαλήμ, αισθάνεται τις 
βαθύτερου εισδΰον τδ θέλγητρου τοΰ Ίσλάμ' 
καί ύπδ τδ μυστηριώδες σκότος τών θόλων ώς 
καί εν τή μεγάλη φωταύγεια τής ίρήμου αύλής, 
Μ τής ίερας ταύτης πλατείας, ήτις τοσάκις 
υπήρξε τδ θέατρου τών ίσχάτων Αντιστάσεων, 
ίπϊ τής γής ταύτης τής ίμπεποτισμένης διά τό
σων Αγρίων σφαγών, ευχαρίστως τις έπαφίεται 
εΐς ρέμβην μακρας ειρήνης καί ήσυχίας.

Ό Κήπος τών Κλαυθμών.

‘Ένφ αι τελευταϊαι Ακτίνες τοΰ ήλιου προ- 
ξενοΰσιν Αντανακλάσεις εΐς τά λαμπρά φαβεν- 
τιάνά και χρυσίζουσι τούς θόλους τοϋ τεμένους 
τοΰ ‘Ομάρ. κατερχόμεθα εις τήν βάσιν τοΰ ιε
ρού περιβόλου έν τφ στενφ διαδρόμφ. δστις 
διήκει μεταξύ σαθρών ίρειπίων και τοϋ Ισχυ
ρού τείχους τοΰ Χαράμ-ες-Σερίφ. Έκεϊ εύρί- 
σκετάι ό κήπος ούτος τών Κλαυθμών, ένθα 
κατά Παρασκευήν οί Ιουδαίοι έρχονται νά κλαύ- 
σουν ίπϊ τή καταστροφή τής Ιερουσαλήμ.

Έπειδή είναι ό χρόνος τής ίνάρξεως τοΰ 
νέου ΐοράηλιτικοΰ έτους ίορτή σήμερον και έν 
ταύτφ συρρέει πολύ πλήθος. Πλούσιοι κα’πτωχοί, 
’Ιουδαίοι ίξ 'Ισπανίας, ίκ Γερμανίας ή ίκ Πο
λωνίας συνωθοΰνται υπό τδ ύψηλδν προτείχισ- 
μα, ίκτισμένον διά κολοσσιαίων σειρών λίθαιν, 
άλλοι μίν φέροντες πολυτελείς ίνδυμασίας, άλ
λοι όέ μέ ράκη ή ψευδόχρυσα ή καί ρυπαρά φο
ρέματα, δλοι Ανάμικτοι καί συγκεχυμένοι. Καί 
δλοι μέ τδ μέτωπον κεκλιμμένον πρδς τδν τοί
χον, χύνουσιν ίπϊ τή καταστροφή τής Σιών 
Αληθή καί συγκινητικά δάκρυα και Απδ τδ συ- 
νωθούμενον πλήθος Ανέρχονται αί φράσεις τοϋ 

θαυμάσιου διαλόγου, ύμνου πένθους καί ίμπι- 
στοσύνης τόσον σπανίου και Ισχυρού κάλλους.

Καί τφόντι υπάρχει τι τδ παράδοξον ίν τή 
μεταδοτική ταύτη μέθη, ήτις θέτει Αληθή δά
κρυα είς τούς δφθαλμούς τών Ανθρώπων τού
των, τούς όποιους στιγμήν τινα πρότερον συ- 
ναντφτις εΐς γειτονικός Ατραπούς δλωςήρέμους,' 
Αδιαφόρους' υπάρχει τι τδ συγκινητικόν ώσαύ- 
τως εΐς τδ πένθος τοΰ λαοΰ τούτου, δστις δεν 
θέλει νά παρηγορηθή. Και βεβαίως δύναταί τις 
νά μειδιάση δΓ αυτά και δέν παραλείπουσι τδ 
τοιοΰτο πολλοί τών περιηγητών ίν Ίερουσα- 
λήμ."Οσον Αφορά ίμέ, δέν ίπιθυμώ διόλου νά 
κράξω ύό αύτδ, διότι τδ θέαμα είναι βαθέως 
και εΐλικρινώς συγκινητικόν. Καί βεβαίως δύ
ναται τις ίπι τέλους νά εΐρωνευθή τάς ούτοπι- 
κάς ελπίδας τοΰ σιωνισμού' Αλλά δέν θά ήδύ
νατο ποσώς νά μή θαυμάση τήν ίμμονον ταύ
την πίστιν, ήτις έπαναφέρει τδν Ισραήλ εΐς τούς 
πόδας τών τειχών τούτων, άτινα περικυκλοϋσι 
τδν ναόν, τήν μελαγχολικήν καί ίπίμονον ταύ
την ίλπίδα, ήτις έκάστην ίβδομάδα επαναφέρει 
τούς ’Ιουδαίους τής 'Ιερουσαλήμ πρδς δ,τι μέ
νει ίκ τής Ιστορικής πατρίδος των, εκ τής μό
νης γής, ένθα τδ πεπρωμένου τούς ίπέτρεψέ 
ποτέ νά ζήσωσιν ώς λαός·

Ή 'Ιερουσαλήμ 
κατά τούς χρόνους των προφητών.

Τοιαυται είναι τινες ίκ τών ίντυπώσεων, ας 
παρέχει είς τδν περιηγητήν, τδν επιζητοϋντα 
μέρη Αξια περιγραφής, ή νεωτέρα 'Ιερουσαλήμ. 
"Ισως είναι Ακόμη πλέον ίνδιαφέρον ν’ Αναζη
τήσω μεν ίπι τοϋ ύπδ τόσων καταστροφών Ανα- 
σκαφέντος έδάφους, τί δύναταί τις νά Ανευρη 
ίκ τής Αρχαίας Ιερουσαλήμ,

"Οτε κατά τδ έτος 100 π. X. ό Δαυίδ ίκν- 
ρίευσε τήν Ιερουσαλήμ και ϊδρυσεν έπι τοϋ 
Ανατολικού λόφου ίκείνου, ίνθα ύψοϋται σή
μερον το τέμενος ‘Ομάρ, τήν πρωτεύουσαν τοϋ 
ιουδαϊκού λαοΰ, ή ιστορία τών μνημείων τής 
πόλεως ήρχισεν. Ύπδ τήν βασιλείαν του, έτι 
δέ μάλλον ύπδ τήν τοΰ υίοΰ του καί διαδόχου 
Σολομώντος, νέον πνεύμα ίνεψύχωσε τδν ’Ισ
ραήλ' διά μόνην ίσως φοράν ίν τή Ιστορική του 
ύπάρξει ώνειρεύθη πολιτικόν μεγαλείου καί 
κοσμικήν λαμπρότητα. Τά τεσσαράκοντα έτη 
ειρήνης τής βασιλείας τοΰ Σολομώντος ώδήγη- 
σαν εΐς τδ Απόγειου τδ εύθραυστον τούτο δο
κιμίου ιουδαϊκής αυτοκρατορίας. Ύπδ βασιλέα 
δλίγον φανατικόν, πλούσιον και φιλήδονου, μα
νιώδη διά τήν πολυτέλειαν και τάς πομπός, 
πειθήνιου εΐς τάς έξωτερικάς έπιρροάς, ή Ιε
ρουσαλήμ Απέβη πρωτεύουσα, ή περιφέρεια της 
ηύρύνθη' ίπϊ τοΰ λόφου Μόρια λαμπρόν Ανά
κτορου Ανηγέρθη διά τδν πρίγκηπα καί βορειό
τερου ύψώθη ό ναός ίπϊ τοΰ μέρους, οπερ 
κατέχει σήμερον τδ Χαραμ-ες-Σερίφ. ‘S πο· 

λυτέλεια τών οικοδομημάτων ύπήρξε θαυμασία 
και οι Φοίνικες, οίτινες κατεσκεύασαν αύτό, 
έπολλαπλασίασαν τά ίν αύτόϊς θαυμάσια.

Ή Ανάμνησις τής κοσμικής ταύτης έποχής 
δόξης, ήτις κατά τήν φράσιν τού Ρενάν ύπήρ- 
ξεν «ή ήδονή καί τδ μειδίαμα ίν τφ μεγάλφ 
αύτφ μελοδράματι, δπερ ίδημιούργησεν ή έ· 
βραϊκή μεγαλοφυϊα» διέμεινε βαθέως ίγκεχα- 
ραγμένη έν τφ πνεΰματι τών μεταγενεστέρων 
γενεών, ή δέ λαϊκή φαντασία ίνεσάρκωσεν εν τφ 
δνόματι τοϋ Σολομώντος 8λα τά γόητρα καί 
δλας τάς δόξας. Έν τούτοις ίάν διερωτηθή τις, 
τί Απέμεινεν έκ τών οικοδομών, Ας Ανήγειρε, 
πρέπει σαφώς νά εΐπη, δτι ούδέν ίχνος βέβαιον 
ίξ αύτών ύφίσταται. Ή πόλις ής έκτισε τδ πε
ριτείχισμα,δέν συνέπιπτε μέ τήν νεωτέραν 'Ιε
ρουσαλήμ, περιλαμβάνουσα πρδς νότον μέρη, 
τά όποια τδ τείχος Αφίνει ίκτδς αύτοΰ καί 
Ανερχόμενα δλιγώτερον ύφηλά πρδς βορράν. 
01 κολοσσιαίοι δγκοι τοϋ τοίχον τούτον τ&ν 
κλαυθμών, παραδείγματος χάριν,ίνθα θά ίπε- 
θύμει τις νά Ανεύρη τάς υπογείους οικοδομάς 
τών Ανδήρων τοΰ Σολομώντος, χρονολογούνται 
Αναμφιβόλως Απδ τών χρόνων τού Ήρώδου, 
και ώς πρδς τάς έντεχνους ίπισκευάς, ΑΓ ώ> 
ίπειράθησαν νά Αναπαραστήσωσι πρδ τών όφ- 
θαλμών μας τδν Ναόν, πρέπει νά δμολογήσω- 
μεν, δτι μέ δλην τήν Αξίαν των, είναι ίν ίλλεί- 
φει οίουδήποτε Ακριβούς ιστορικού κειμηλίου, 
μετρίως ύποθετικαί. Παν δ,τι δύναταί τ(ς μετά 
βεβαιότητος νά Αποδώση ίπι τού έδάφους τής 
‘Ιερουσαλήμ, δν μή και Ακόμη εΐς αύτήν τήν 
ίποχήν τοϋ Σολομώντος, τούλάχιστον εΐς τήν 
έποχήν τών βασιλέων τοΰ Ιούδα, είναι τδ Αρ
χαίου ύπόγειον ύδραγωγείον, έσκαμμένον είς 
τδν βράχον τοΰ δρους Μόρια καί δπερ έφερε 
τά τόσον Αναγκαία πρδς ϋδρευσιν τής πόλεως 
ύδατα Απδ τής κοιλάδος τοΰ Κέδρου εΐς τήν 
δεξαμενήν τής Σιλώης'πράγματι δέ. Αρχαία τις 
ίπιγραφή έπιτρέπει νά Αποδώσωμεν μετά βε
βαιότητος τδ έργον τούτο εις τήν ίποχήν τοΰ 
Έζεκίου.

Εΐς τούτο μάλωτα δύναταί τις νά πρόσθεση 
τήν θολωτήν διώρυγα, ήτις διήκει κατά τδ βά
θος τής κοιλάδος τοΰ Τυροπαίου, δεξαμενάς 
τινας ίσκαμμένας έν τφ περιτειχίσματι τού Χα- 
ράμ και ϊσως τούς δύο μεγάλους μονολίθους, 
τούς εύρισκομένους ίν τώ έσωτερικφ τής Χρυ
σής Πύλης.

Ώς πρδς δέ τούς τάφους τών βασιλέων, 
ούτοι υπολείπεται Ακόμη νά Ανευρεθώσι καί 
οδδίΐς Αναζητεί αύτούς πλέον σήμερον ίν τή 
νεκροπόλει ταύτη,. ήτοι ίν διαστήματι ίποχής 
πολύ περισότερον προσφάτου, ήν ό de Saulcy 
εβάκτισεν Αδίκως μέ τδ ήχηρδν τοΰτο όνομα.

Ζ. Δ. '

¥ Μ * * \

Ο κ· Ν. ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ
Εύχαρίστως πληροφορούμενα, ότι ό διακεκριμέ

νος ομογενής μουσουργός, ό έν Άλεξανδρείφ δια- 
μένων συνθέτης τής Δογίσσης, ήν ειχομεν τήν τύ
χην ν’ άκούσωμεν καί έν Άθήναις παρασταθεϊσαν 
ύπδ τής περιφήμου Ίταλίδος άοιδού Μπελιντοιόνη 
βν τφ Δημοτικφ βεάτρφ κατά τούς πρώτους διε
θνείς ’Ολυμπιακούς αγώνας, ό κ· Νικόλαος Συνα- 
δινός, αντάξιος γόνος τής συμπαθέστατης όσον καί 
πατριωτικής οικογένειας των διαπρεψάντων έν τφ 
έμπορίφ και τοΐς γράμμασι Συναδινών έν Αΐγύπτφ, 
έ.τιμελώς καταγίνεται είς τήν μουσικήν καί τήν 
ποίησιν καί έπιτυχώς έμελοποίησε πλεΐστα τών 
’Εθνικών δημοτικών ήμών ασμάτων. Τά ωραιότερα 
τούτων φάλλρυσιν ηδη καθ’ ήμέραν οϊ τε μαθηταί 
καί αϊ μαθήτριαι τών κοινοτικών έν Άλιξανδρείφ 
σχολείων, τδν γενικόν προχαλούντα αύτόθι ένθου- 
σιασμόν.

Ό κ. Ν. Συναδινός, άδελφδς τού άλησμονήτου 
Κωνστ. ΣυναδινοΟ γνωστότατου ήμΐν εκ τής τόσης 
πατριωτικής αύτοΰ δράσεως και τοϋ νΰν Προέδρου 
τής Ελληνικής κοινό αγνός αγαπητού καί δημοφι
λούς κ. Μιχ- Συναδινοϋ, αμφοτέρων τοσοδτον εύερ- 
γετικώς δρασάντων ύπέρ τής ύλικής καί πνευματικής 
προαγωγής τού έν Αΐγύπτφ δμογενοΰς στοιχείου, 
Απομακρυνθείς ήδη τοΰ πολυτάραχου καί περιπε
τειώδους έμπορικοΰ βίου, δλοψύχως Αφιέρωσε τόν 
καιρόν τού είς τήν άνάπτυξιν τοΰ μουσικού αισθή
ματος παρά τοίς δμογενέσιν ήμών, καταοτάς δ προσ
φιλέστερος διδάσκαλος τοθ έλληνικοΰ μικροκόσμου 

'τών εκπαιδευτικών μας ιδρυμάτων τής ’Αλεξάν
δρειάν. Τδ δνομά του εΰφήμως πάντοτε Ακούεται 
καί ίδίφ ήδη παρά τή φιλομούσφ προοδευτική δρά
σει τής Αίγύπτου.

Εϊς τδν εύγενέστατον μουσουργόν άπευθύνομεν τά
εγκάρδια ήμών συγχαρητήρια,εύχόμενοι αύτφ πλήρη
επιτυχίαν καί εϊς νεώτερα αύτοΰ έργα. ΠΡ...
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ΤΙ ΛΕΓΕΤΑΙ ΠΕΡΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Οί άγιοι, olingtot πριν;-; νικήσωσι τά πάθη των, 
εΐχον, ώς φαίνεται, ίχανάς ληψοδοσίας με τάς θυγα · 

τέρας γης βυας, άφοΰ παρητήθησαν άπό τά άγαθα 
τοΰ κόσμου τούτου, ερριψαν ανάθεμα είς τό παρελθόν 
χαί υπήρξαν ιδιαζόντως αύστηεοί πρός τάς γυναίκας. 
’Ιδού τί λέγουσι περί αυτών :

Ό "Αγιος Βερνάρδος:—Ή γυνή είναι μοναδικόν 
δργανον τόΰ διαβόλου.

Ό "Αγιος Γρηγόριος: — Ή γυνή εχει τό δηλητήριου 
τής σφηκός χαί τήν χαχίαν του σκορπίου.

Ό "Αγιος ’Ιωάννης δ Χρυσόστομος:—’Εξ δλων τών 
αγρίων θηρίων τό φοβερώτερον είναι ή γυνή.

Ό "Αγιος Αυγουστίνος:-—Ί1 γυνή είναι ή πληθο- 
παραγωγός (πολλαπλασιαστής) τών αμαρτιών.

Ό Άγιος Κυπριανός:—Καλαί γυναίκες ύπάρχουσιν 
όλΐγισται χαί πας τις πρέπει πολύ να προσεχή και να 
μή σχετίζεται'με αΰτάς.

Ό Πέτρος Άχίλλιος τοΰ Μπραμπάντ:—Γυναίκες, 
γυναίκες, είναι τό μέγα Βασίλειον, δπερ τυραννεΐ τήν 

φύσιν ολόκληρον.

Ό Πάτερ Σόλις:— Ή γυνή δύναται νά συντέλεση, 
?να κα’ι ό φρονιμότερος άνήρ γείνη δ βλακωδέστερος ' 
των θνητών.

Ό Διογένης: (δστις αληθώς δεν αναγνωρίζεται ώς 
άγιος, άλλ’ αιτία τούτου είναι ή άρχαιότης, καθ’ ήν 
έζη ώς φιλόσοφος): Ίδών ποτέ γυναίκα κρεμασμένην 
άπό δένδρου, είπε μειδιών: —Πόσον θά ητο ώραίον, 
έάν δλα τά δένδρα εφερον τοιούτοος καρπούς 1

Άλλ’ απέναντι τών θεάρεστων τούτων όσων και 
σκοτεινών άφορισμών τών δσίων Πατέρων αντηχουσιν 
ώς εαρος ωδή οί ώραίοι λόγοι τοΰ Βύρωνος :

«Άχ I Γυναίκες, γυναίκες, ποιος σας είδε καί δέν 
σάς ήγάπησεν ;»

Άν έρωτήσωμεν και τους ποιητάς, ιδού τί μάς 
λέγουν :

Όλον μας τόν καιρόν χάνομεν ΐξυμνοΰντες και εκ- 
θειάζοντες τάς γυναίκας. Άκαταπαύστως τάς άνυ- ' 
ψοϋμεν καί τάς Οεοποιοΰμεν. Μεγαλοποιουμεν δέ τα 
κάλλη των μέχρι τρίτου ούρανοΰ. Παροτρύνομεν τους 
άνδρας νά τάς έχτιμώσι καί νά τας.έρώνται καί δλα 
αυτά διότι άνευ γυναικός τό πνεύμα μας βλαχοΰται.»

;·. wesm

ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Έξαφάνιαις άστέρος.

Ό αστρονόμος Φλαμαριών έδημοσίευσεν αρθρον 
περί ενός νέου αστέρος άνακαλυφθέντος πρό τινων 
εβδομάδων Οπό τίνος Νορβηγού αστρονόμου, δστις τόν 
έπωνόμασε «Νέον αστέρα τοΰ 1912» χαί τοΰ όποιου 
ή άνακάλυψις άνηγγέλθη ύπό δλων τών αστεροσκο
πείων τοΰ κόσμου. Ό άστήο ουτος εύρισχετο πλησίον 
τοΰ -Νέου άστέρος 1903· παρά τόν Γαλαξί αν. Ό 
Φλαμαριών λοιπόν πάρετήρησεν, ότι ή λάμψις του 
ήλαττοϋτο ταχέως.

Την 1? Μαρτίου δ άστήρ ούτος ητο τετάρτου με
γέθους, τώρα δμως δέν είνε πλέον δρατός διά γυμνοΰ 
οφθαλμού. Φαίνεται δτι καταστρέφεται καί δτι ή λάμ- 
ψις, ήτις έγένετο αιτία τής ανακαλύψεώς του ύπό 
τών αστρονόμων, ήτο ή τελευταία αναλαμπή άγω- 
νιώντος άστέρος.

Ή καλλιτεχνία

Ό νΰν βασιλεύς τών Βέλγων είναι γνώστης τής 
ζωγραφικής. Μόλις είχε διαδεχθή είς τόν’θρόνον τόν 
θρόνον του, δτε μίαν ημέραν μετέβη, δπώς παραστή 
είς τά εγκαίνια ζωγραφικής έκθέσεως.

Ή Μεγαλειότης του παρετήρησε πίνακα άναπαρι- 
στώντα ποίμνιον προβάτων ε’ις λειμώνα κατα τήν δύ- 
σιν τοΰ ήλιου καί ήθέλησε νά τόν αγοράση.Όταν ήρχισε 
συζητούμενον τό ζήτημα τής τιμής, δ ζωγράφος καλλιτέχνης ειπεν εις τον Βασιλέα :

— Μεγαλειότατε, θά μοΰ πληρώσητε απλώς τά 
πρόβατά μου είς τήν αξίαν τοΰ κρεοπωλείου, δηλαδή 
πεντήχοντα φράγκα έκαστον.

Ό βασιλεύς ερριψε βλέμμα έπι τοΰ πίνακος, εΐδε 
δέκα έως δώδεκα πρόβατα καί συνεφώνησε τήν αγοράν.

Τήν έπομένην, οπότε δ πίναξ μετεκομίσθη είς τα 
ανάκτορα, ήρχισεν ή καταμέτρησις τών προβάτων. 
Ό ζωγράφος εδείκνυε πλείστα μικρά λευκά σημεία 
εΐς τό βάθος τοΰ τοπείου.

— Προσέξατε νά μή λησμονήσητε, Μεγαλειότατε. 
Υπάρχουν τουλάχιστον χίλια.

— Άλλα τί εινε αυτά; ήρώτησεν 6 βασιλεύς.
— Μεγαλειότατε, δλα αυτά εινε πρόβατα.
Ό βασιλεύς ’Αλβέρτος έπλήρωσε, χωρίς νά άν- 

τείπη. Ό πίναξ έστοίχισε είς αυτόν πεντήκοντα χι
λιάδας φράγκα ! Τό έργον τούτο έδωρήθη ύπό τοΰ βα- 
σιλέως «ίς τό Μουσεΐον τής Λιέγης.

Ή διωρνξ τοϋ Παναμά

Τό Βερολίνειον «Τάγμπλατ· έκθέτει τ’ αποτελέ
σματα. τά όποια θά έπιφέρη ε’ις τόν κόσμον προσεχώς 
ή διόρυξες τοΰ Παναμά. Τό πρώτον θά είνε ή ελάτ
τωσης τής άποστάσεως μεταξύ τών αμερικανικών λι- 
μξνων τοΰ ’Ατλαντικού, οΐτινες δίδουσιν έξοδον είς 
πολλάς χώρας βιομηχανικός καί τών τοΰ Ειρηνικού 
Ωκεανού. Ούτως δ άγ. Φραγκίσκος, δστις τώρα δια 
τής δδοΰ τοΰ στενοΰ Μαγελλάνου απέχει τής Νέας 
Ί’όρκης 13,237 μιλιά, θα άπέχη μέ την νέαν διώ
ρυγα όλιγώτερον τών 5,300, έπίσης ή άπόστασις' με
ταξύ Νέας Ί’όρκης καί Βαλπαραίσου θά έλαττωθή 
περισσότερον ή κατά τό ήμισυ, άπό 8,400 μιλίων 
είς 4,000 περίπου’ ή άπό Νέας Ί’όρκης είς Γαυαϊα- 
κίλ, ήτες είνε πλέον τών 10,000 εις δλιγώτερα τών 
3,000, "Οσον άφορμ τήν μετά τής Ευρώπης συγκοι
νωνίαν, ή απόστασις τοΰ ’Αμβούργου λ.χ. από Βαλ
παραίσου θά έλαττωθή άπό 9.300 μιλίων είς 7,700, 
καϊ ή έξ άγ. Φραγκίσκου είς Άμβοΰργον από 14,000 
είς 8, ΌΟ-μιλιά.

ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ

— Βρέ Γιάννη, άλλαξες καί 
τρόμαξα να σέ γνωρίσω, εγει- 
νες τζέντλμαν. Έλα, πλήρώσέ 
με, γιατί θά σέ τουμπάρω.

— Ά, μή θυμόνεις καί έγώ 
δέν είμαι...

— Τί να μή θυμόνω, ποΰ 
θα σέ ξαναύρω ; σύ κάθε λίγο 
αλλάζεις ροΰχα.

— Νά, αδελφέ, πάρε τή φω
τογραφία μου καί θά μ’ εύρίσκης, όταν μέ θέλης.

Μεταξίτ δύο άνγκατηγορονμένων-
— Ξέρεις Γιάννη, άν θέλης ή ύπόθεσίς σου νά 

πάη χαλά, πρέπει νά λές τά πράγματα είλικρινώς 
δπως έχουν είς τόν δικηγόρον καί αυτός θά σοΰ τά 
μπερδεύση.

κ — Ά;> οχι, έγώ θά τοΰ τά 'πώ μπερδεμένα, διά 
νά μοΰ τά ξεκαθαρίση.

Ή έζέλιξις τού βίον.
— Σύ Νίκο νά μοΰ 

έτοιμάζης τής μπάλες καί 
έγώ θά τής πετώ.

Αέ γυναίκες αΙωνίως ε4ς τό μέάον.
— Ο! άνδρες είναι δύο κατηγοριών, οΐ μέν κυνη

γούν τάς γυναίκας, οί δέ θηρεύονται άπό τάς γυ’· 
ναίκας.

Καί ώς έκ τούτου ουδέποτε θά παυσουν αύται εύ- 
ρισκόμεναι εις τόν δρόμον τών άνδρών.

‘Ο πιάεός όύζνγος καί τό κα- 
ΟΑκον·

— Αυτό τό στεφάνι είναι διά τήν 
μαχαρίτισαν.Άς τό θέσω μετ’ αφο- 
σιώσεως χαί ευλαβείας επί τοΰ τά
φου αυτής, ήτις τόσο» σχληρώς μέ 
έγχατέλειψε και ας φέρω τήν ανθο
δέσμην μετά στοργής είς εκείνην, ή 

όποια με ακολουθεί.

Ό καθρέπτης καέ ft φιλάρεσκος.
— Ωραία, ώραία, αν και οί άνδρες μέ βλέπουν 

ούτως, όπως ό κ^θρέπτης αυτός, άναμφιβόλως 0ά τά 
χάσουν.'Η ύπηρίτρια (έν σπουδή). Κυρία, δ έμπορος, τόν 
λογαριασμό...Ή Κνρία. Καλά, είναι ό πρώτος όπου θά τά χάση.

ΕΙς τόν }·ορόν.
— Έχόρευσα δλας τάς. Κυρίας, 

καί καμμια δεν μοΰ εχαμεν εντύ- 
πωσιν. Περίεργον καί χαμμία δέν μέ 
πλησιάζει... Θά ήννόησαν τήν χρεο
κοπίαν μου χαί δέν τοίς έκαμα έντύ- 
πω.σιν. ’Αμοιβαία λοιπόν έχτίμησις.

Καί ό δεινός 
κυνηγός.

— Πόσον, καλή μου 
κοπέλλα, μοΰ πουλάς 
ενα παππί.
— Πο>ό άπ’ δλα θέ
λεις ;
— Νά, τό μικρότερο.
— Τρεις δραχμές :
— ’Ακριβό, εγώ μέ 
μια ριξιά τό σκοτόνω

καί δέν μοΰ κοστίζει παρά είκοσι λεπτά.
— Καί τόσαις ώραις ποΰ ’μουνα στή λιανή, διατι 

δεν τδ €καν$ς ; '
— Νά, χύτταζα εσένα κοπέλλα μου καί μοΰ φύ

γανε τα πουλιά. ‘
, ~ Τότε να κυττας τώρα τά πουλιά καί ν’ άφήσης 
εμενα ήσυχη καί δέν είμαι γιά σένα.

Ο διευθυντής τοΰ Βοτανικού Κήπου τών Παρισίων 
Τοσεν^απεστειλεν εΐς τόν Μπουφόν δύο ώραία σΰκα, 
ώς δείγμα πρωίμου ώριμάνσεως. 'Ο κομιστής ύπηοέ- 
της εφαγε το.εν,καθ’όδόν. Ό Μπουφόν,δστις έγνώρι- 
ζεν, ότι τώ εστέλλοντο πάντοτε δύο, ήνάγκασε τόν 
υπηρέτην νά δμολογήση τό σφάλμα του.

·— Μα πώς τό, έκαμες αυτό; ήρώτησεν δ Μπουφόν.
— Να, έτσι το έκαμα, άπήντησεν.
Καί ^δ υπηρέτης εφερεν είς τό στόμα του καί τό 

άλλο σΰκον καί τό κατέπιεν.

Νομίζω, δτι μέχρι τινός σημείου ή καλλονή εϊνε 
εϊδωλον, τό όποιον έχει τό δικαίωμα νά δίδη είς 
οποίον τοΰ Αρέσει "τούς ώμους του νά τούς φίλη.

>·<
Όλα εϊνε σύννεφα καί μύθοι. Μόν’ ή εύμορφιά 

εϊνε τό φώς, ή Αλήθεια-

Τό διαρκώς ώραϊον εϊνε χαρά αϊωνία.

Τό μέσον διά νά βλέπη τις τά πράγματα ώραία 
εϊνε πολλάκις νά μή τά γνωρίζη ή κατά τό ήμισυ.

>-<
Ή ώραιότης εϊνε δ μόνος καρπός δ όποιος τρώ

γεται καί άωρος,
>~t

Ή εΰτυχία ομοιάζει πρός Αγροτικόν ώραϊον οϊ- 
κοιμα σκεπασμένον άπό βρύον και ανθισμένους κρί
νους. Πρέπει νά μένωμεν κατέναντι του. Άν έμ- 
βωμεν μέσα, δεν τό βλέπομεν πλέον.

>—ς

- Ή εύτυχία εϊνε ή ώς τι Ιδεώδες ή ώς καθήκον
Αφοσιώσεως’ τό μέσον δέ τό Ασφαλέστερον τό δγον
εϊς τήν άνάπαυσιν εϊνε ή θυσία.
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33 Αίνιγμα.

Τ’ δνομα ποΰ λαμβάνω 
πριν έτι γεννηθώ 

αυτό αλασσω πάλιν 
εύθυς ώς γεννηθώ.

■"Ισως κατόπιν μέ ίδής 
πλήν σήμερον, ώ φίλε, 
εις μάτην προσπαθής.

34. Πρόβλημα.
Άλώπηξ εύρίσκεται είς 72 αλμάτων άπόστασιν 

από λαγωνικού χαί χχμνει 9 άλματα'καθ’ δν χρόνον 
ό χύων κάμνει 5. Άλλα 3 άλματα τοΰ λαγωνικού 
ισοδυναμβΰσι πρδς 7 τής άλώ.πεκος. Ζητείται μετά 
πόσα αλματα δ χύων 8α προφθάση τήν άλώπεχα.

35. Σνμπλήοαχίις.

Ο* . 8*** 
α*********

ψ·*·*** 

ν***

Αύύεχς 18 «ενχονς
26. Άν —ία=άνία.
2". Πϋρ—άγρα=πυράγρα.
28. Γηράσχω δ’ άεΐ πολλά διδασκόμενος.
29. Χαλεπός πόλεμος γάρ αδελφών.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Κ. Α· Ε. Άσμούν. Συνδρομή σας έλήφθη. Εύχα- 

ριστοΰμεν. Γράφομεν.—Ν. Π. Βώλον. Συνδρομή έλή
φθη. Άπηντήσαμεν.— Ε. Π. Εαρτούμ. .Άναμένομεν 
νεωτέραν σας.—Ν. Μ. Βώλον. Βοαχεΐαι έλήφθησαν. 
Νέοι συνδρομηται ένεγραφησαν.—Σ.Α. Σονλινά. Επι
στολή καί συνδρομή έλήφθη'εΰχαριστοϋμεν. Σάς έγρά- 
ψαμεν σχετικώς τφ Πανοράματι.—Κ. Α. Όύηοσον. 
Επιστολή έλήφθη. Ζητούμενα φύλλα σάς άπεστάλη- 
σαν.—Ζ. Κ. Σϋνεν. ίτερούμεθα έπί πολυν χρόνον 
άπαντήσεώς σας. Άναμένομεν. ταύτην.— Τ. Κ. Ιωάν
νινα.. ’Επιστολή καί συνδρομαί έλήφθησαν. Εύχαρι- 
στοΰμεν. Γράφομεν. — Β. Π. Εαρτούμ. ’Επιστολή 
έλήφθη. Άπηντήσαμεν —Σ.Γ. I. Σεβασιούποίιν. 
’Επιστολή καί συνδρομή έλήφθη. Εΰχαριστοΰμεν. Ά· 
πόδειξις στέλλετάι ταχυδρομικώς.—Λ· Γ. Κ. Free
port. Επιστολή καί συνδρομή έλήφθη. Εύχαριστοϋ- 
μεν.— 1. Κ. Σ. Μαγγάλια. Δελτάριον έλήφθη. Άπην
τήσαμεν. Έλπίζομεν έλάβατε άπανταί—Δ. Σ. Ταϊ- 
γάηον. Σάς άπηντήσαμεν. Άναμένομεν νεωτέραν σας. 
—Ε. Δ. Τ. Σμύρνην. Συνδρομή έλήφθη. Σάς ένεγρά- 
ψαμεν. Ευχαριστοΰμεν. — Π. θ. Κ.. Redjaf. Επι
στολή καί έπιταγή έλήφθη. Ευχαριστόΰμεν. Γράφο
μεν.— Δ. Ε. Σιίάμον. ’Επιστολή χαί cheque έλή
φθησαν. Εύχαριστόΰμεν.

Παρακαλοϋνται θερμώς οΐ καθυατεροϋν- 
τβς αννδρομάς τής «Φύσεως» εύαρεστούμενοι 
νά μάς άηοστείλωσι ταύτάς συντόμως, άνα· 
λογιζόμενοι τας πολλάς δαπάνας ίύς άςύπο- 
βαλλόμεθα.

ΕΛΛΗΝΟ-ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
Συνεστήσαμεν γραφεία είσπράξεως λογά" 

ριασμών καί αποδείξεων, ώς καί προμήθεια* 
οϊουδήποτε άντικειμένου έξ 'Ελλάδος καί Αί
γυπτου έπί άναλόγφ προμήθεια έν ' Άθήναις 
καί Άλεξανδρείγ. Οί έπιθυμοϋντες τόσον έν 
Έλλάδι, οσον καί έν Αέγύπτφ^ νά άναθέσωσιν 
έν τοϊς γραφείοις ήμών άποδείξεις ή λογαρια
σμούς προς είσπραξιν.ή τήν προμήθειαν οίου- 
δήποτε Αντικειμένου,δύνανται ν* Απευθύνονται 
έν Έλλάδι μέν εις τά Γραφεία τής «Φύσεως»

Κύριον Φρ. Πρίντεζην καί Σια
"Οδός Άρσάκη άρ. 4

.Είς ’Αθήνας
Οί δέ έν Αίγύπτφ προς τον κ. Φ. Γεννα- 

τάν καί Σια, όδος Σερίφ Πασ.σά, έναντι Με- 
λαγχοινου Είς ’Αλεξάνδρειαν

ΔΕΟΝΤΟΣ ΤΟΛΣΤΟΤ
ΤΟ ΖΩΝΤΑΝΟ ΠΤΩΜΑ

Δράμα είς αράξεις ίξ καί εικόνας δώδεκα.
(μειάφρασις έκ τοΰ ρωσσικοδ).

Εύρίσκεται παρ' ήμϊν και άποστελλεται Ελεύ
θερον χαχ. τελών άντι δρ. 1.10 παντι τφ 
αίτοΰντι και άποστε'ΑΑοντι τό τίμημα είς γραμ
ματόσημα ή άλλως.

ΜΕΓΕΘΥΝΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ
Αντί δρ. 25 άναλαμβάνουσι τά ήμέτερα γρα

φεία τήν μεγέΰυνσιν είς μέγα σχήμα οίασδήποτε 
φωτογραφικής είκόνος καί αποστολής αύτής ταχυ
δρομικώς έν κυλινδρικφ χαρτονίφ. Μετά πλαισίου 
καί καλώς περιελιγμένου άντί δρ. 28.

’Εργασία καλλιτεχνική Απαράμιλλος.

... ...του χαμεραιγγ ........................
'Ολίγα άντίτνπα μένουν έτι τον ίξόχως λαμ- 

πρώς εκτνπωθέντος βιβλίον τούτου έν Λειψία, 
τό όποιον Εκτός τής Ενδιαφερουσης νλης τον 
Αποτελεί καί λαμπρόν κόσμημα πόσης βιβλιοθή
κης εύρίσκεται καϊ παρ' ήμϊν. καϊ τιμάται δια 
τούς σννδρομητας τής «Φύσεως» χρυσόδετον 
πολυτελές 12 φρ. και χαρτόδετον φρ. 8. ’Α
παρτίζεται δε εκ τριών μεγάλων τόμων.

ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ
Έξεδόθη εσχάτως τό τελειότερου τοΰτο Ή 

μερολόγιον. τοί>. κ. *Αρσέιη με ύλην Ενδιαφε- 
ρουσαν και περισσήν φιλοκαλίαν, εστολισμένον 
δε καϊ με πολλάς καλλιτεχνικός εικόνας- Εό· 
ρίσκεται είς όλα τά βιβλιοπωλεία.

ΠΑΝΟΡΑΜΑ
Έν τοϊς ήμετέρόις γραφείοις εύρίσκονται 

ολίγα έτι σώματα τοϋ «ΙΊανοράματος» χρυσό
δετου, έν ω περιέχονται καλλιτεχνικαί εικόνες 
τών Βασιλέων καί Πριγκίπων, υπουργών καί 
επισήμων άνδρών τής Ελλάδος, ώς καί πλεί- 
στων πόλεων καί ωραίων τοπείων.


