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Άχ! ’ξανασαίνω- ’πέρασε ή νύχτα ή αγριεμένη, 
ποϋ έγέννιισε τόν θάνατο, πού έχει έραστή τόν αδιι 
και ποϋ την άμοιρη ύυχίι την θάφτει λυπημένη 
’στό χάος τής απελπισίας ’σ τάτέλειωτο σκοτάδι.

Τιόρα ή φι'σι ολόχαρη, ’σαν κόρη ερωτευμένη, 
ρίχτει τό μαύρο σάβάανο και τής ζωής σημάδι 
—τόν "Ηλιο— γιά κορώνα της φορεΐ και μεθυσμένη 
από τό φως -αθάνατο θα χαίρεται ώς τό βράδυ.

Καϊ χαιρετά την ώμορφιά μ ’ελπίδα ή καρδιά μου 
καϊ ’σάν νά ήμουν γίγαντας καϊ ’σάν θεός τού κόσμοι,·, 
θρονιάζουμαι ‘στό άπειρο, ποϋ ανοίγεται εμπρός μου.

—Σώπα, ταλαίπωρο κορμί, ρίξε τά μάτια χάρου 
καϊ ρώτησε τίϊ Μοϊρά σου- μιά μέρα όταν σόύσης, 
τέτοια χρυσά χαράματα θά ξαναχαίρετιϊσης;

I 11ΕΤΡ01· Ι!!\\\Ι\1ΙΪ

ΑΣΘΕΝΕΣ ΠΛΑΣΜΑ
Εις τους νέους συνδροηητάς των όποιων ή συνδρομίϊ αρχίζει εις τάς 3 φε- 

ί βρουαρίου 1896 δίδεται δωρεάν άιια τη πληρωιιη της συνδρομής αύτών, τό είςτάφυλ- 
| λάδια τής Λ' Περιόδου έκδοθέν μυθιστόρημα, άνατυπωθέν εις μικρόν σχήμα, η άντϊ 

15 γροσ. τά 1 3 δίπλα φυλλάδια τής Α’ Περιόδου διιλ. όγκώδης τόμος από 208 σελίδας.

| Εις τους κατά ^νλλάοιον αγοραστός

|ί τύ μεν μυθιστόρημα δίδεται άντϊ γρ- 3. Ή δέ Α' περίοδος γρ. 30 πλΰν τά ταχυδρο
μικά τέλη.

2>£

Τό άκροατήριον τή; /.. 'ν.ν.Ί.- Μαυροόλζ., 
είναι τό συνειΟισμένο τζ,; άκροατήριον. Τό διάλεξε 
μόνη τζ,;. Εχει αυτιά ύπομονζ,τικά, νοημοσύνην 
όχι καί πολλζ,ν, μά ο, τι τό χαρακτηρίζει είνε ό 
μεγάλο; ακλόνητο; θαυμασμό; πρό; τζ,ν πάντοτε μο
νολογούσαν κ. ’Αναστασίαν.

Μεταξύ τού ακροατηρίου διακρίνετα·. ό κ. Μαυ- 
ρούλη;,ό όποιο; έχει πολύ ανεπτυγμένα τά χαρακτη
ριστικά προ;όντα τών ακροατών τή; συζύγου του, 
ίδίω; διακρινόμενο; διά ταύτιά του· ά... κάτι αυτιά.

ΊΙ κ. ’Αναστασία δέν ξεύρω πώ; κατορθώνει πάν
τοτε νά φαίνεται ότι απ’ εκείνην πηγάζει κάθε κα
λόν. "Αν δέ τό καλόν είνε πολύ μεγάλο καί εγεινεν 
έξαφνα εί; οικογένειαν, τζ,ν οποίαν δέν σχετίζεται, 
αρχίζει καί ξεφωνίζει καί κόπτεται ότι τή; κλέπτουν 
τά; ιδέα; τη; ή ότι τζ,ν αντιγράφουν.

Μ ζ σήμερον έχει δίκηο νά. γνε τόσω κόκκινη και 
νά ομιλά, τόσα πολλά.

Ξεύρετε τζ,ν Πιπίκα ; Είνε ή μονάκριβζ, τζ,; κ. 
Μαυρούλη καί ζητώρ^ωσε ι·« -ΐμ· -αντζίι'.-ΐ) μωρά 
•ζρο/ζα.

—Μόνη μου ζ.υρα. τό γαμπρό, τόν εκτίμησα, τόν 
έφερα στό σπζ,τι· άναψα μέ ύπομονζ, και έπιτζ,δειό- 
τζ,τα τζ,ν αγάπη στά φυλλοκάρδια του. Έγώ φρόν
τισα γιά τζ,ν προίκα. Έγώ μέ τά κρύα μέ τζ, βροχή 
έτρεχα καί τή; αγόραζα τά. χίλια, μικροπράγματα 

ποϋ χρειάζονται. Έγώ τού; ’στεφάνωσα, τού; έβαλα 
στό βαπόρι, τού; είπα ώρα ζα.///παρηγόρησα τόν Πα
ναγιώτη γιά την απουσία τή; κόρζ,; του, έγώ...

— ’Αναστασία, μά κ’ έγώ...
— ’Ά τίποτε... έγώ σέ ςέρω έσένα. "Αν μ.πορζ,; 

νά χαλάση; μιά δουλειά πού έφΟασε στό τϊ'Γ χαι 
<ui τί, γ·Λ/.τΛ: μέ τζ,ν αφηρημάδα, σου. Μά έγώ ά
γρυπνα, σέ όλα, έγώ.

— Μά ποιο; σοΰ τόν σύστησε ; Αυτό; ό άνθρωπο; 
ήλθε στην πόλιν γιά τό έμπόριό του. Ι’ιά τά λάδια 
του δζ,λ. καί ήλθε νά ’μιλήσουνε γιά ύποΟε'σει;. Νά 
κάμουμε δουλειαί; μ.αζύ.

ΊΙ κ. ’Αναστασία άσυνείΟιστζ, νά τή; άντιστέ- 
κωνται, ’σταύρωσε τά χέρια τζ,;, τού έρριψε ένα 
βλέμμα οίκτου καί είπε-

— Πτωχέ Παναγιώτη. είνε ή αλήθεια πώ; ’μί
λησε; πολύ γιά τά λάδια, μά στεκόσουν αντίκρυ του 
σάν λαδωμένο; ποντικό; καί ούτε τού άνάφερε; πώ; 
έχ:··; κόρη.

— Κζί πώ; υ.ποεοΰσα ν’ ανακατώσω τζ,ν κόρη 
μου μέσα στά. λάδια. Ίΐξευρα άν ήταν έλεύΟερΟ;;

— Άδιάφορον. ρίχνει κάνει; σέ κάθε νέο άνθρωπο 
έμπρό; καί ένα δυό λόγια για τό θησαυρό του σπζ.- 
τιοϋ του. Άδιάφορον άν ό ίδιο; δέν τύχη έλεύθερο; 
’μπορεί νά έχη αδελφό,έξίδελφο, Οείο.Ένφ σοΰ λέγει 
ό άνθρωπο; πώ; είνε ξένο; καίστενοχωρεϊτζι. κάθεσαι 
βουβή καί ούτε τόν προσκαλεί; στό σπζ,τι. Καλά πού 
έτυχε νά έλθω έγώ έκείνην τήν στιγμήν καί νάκού-
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τάπιθανώ; ανοικτά αμάξια,άλλοι συνηθροίζοντο γύρω 
ττ,ς άτμαμάξη; καί έζήτουν έξηγήσει; περί τού μη
χανισμού αύτή;. Εί; τύ βάθος έφαίνοντο τζ τούνελ.

Πόσον παράίοξο; μά; φαίνεται σήμερον ή τοιαύ- 
τη κατζστασι; ζ.ζί όμω; μόλι; GO παρήλθον. έτη 
εκτοτε. Κζί είς τήν άρχήν ολίγη έγένετο πρόοίος, 
ούτως ώστε μετά έξ έτη. ίηλ. είς τζ 1837 ό Μάκ 
Κούλ.λοχ έγραφεν.

«Εκτός των μέσων τής μεταφορά; ίιά τών 
λεωφόρων ζ.ζί τών ίιωρύγων ή κοινή προσοχή στρέ
φεται άπό τίνος εί; τού; σιίηροίρόμους, οί όποιοι 
κατά πάσαν πιθανότητα θά εγκατασταθούν, έντό; 
μικρού, μεταξύ τών 'Λεγάλων τής επικράτεια; πό
λεων, οπού τουλάχιστον ή κζτάστζσι; τού έίζφου; 
το επιτρέπει. Τού; σιίηροίρόμους τού; κατασκευά
ζουν άίιαζρίτω; μέ ξύλα ή μέ σίίηρα. άλλά οί τε
λευταίοι ούτοι φαίνεται νζ είναι οί καταλληλότεροι 
ίιά τόν τόπον μας. Ί’ό μήκος τού σιίηροίρόμου τής 
Χιβερπούλ είναι I μιλλίων ζ.ζί τό γεγονός ότι τζ- 
ξισιώταί τινε; ίιέσχισαν τήν άπόστασιν τζύτην 
συρόμενοι άπό ατμάμαξαν εί; μιάμιση ή ίύο ώρα; 
επροςένησεν έζ.τζζ.τον έντύπωσιν. Ούχ ηττον τά 
πλεονεκτήματα, τά οποία άποίΐίουν εί; τήν πζρέκ- 
τασιν τού συστήματος τούτου ζ.αί είς άλλα μέρη, 
νομίζω ότι είναι ύπερβολικά. μεγαλοποιημένα.»

Μ ή γελάτε ! εί; τήν ίίίζ.ν εποχήν ό ΕΙιέρς, ό ό
ποιο; ίέν ητο οϋτε βλάξ οϋτε ανόητος, έλεγεν ότι ό 
σιίτ,ρόίρομο; Οά. μείνη πάντοτε ένζ εύμορφο παι- 
γνιίάκι.

'Εκτοτε τί μεταβολή, τί ζνάπτυξι;, τί αναβρα
σμός εκατομμυρίων. τί έπέκτασις των γιααιζών · 
II περιφέρεια τή; γή; είναι 25,01)0 μίλλια. Οί σι" 

ίηρόίρομοι τού ηνωμένου βασιλείου ζ.ζτζ τό 189 5 
είχαν 20.008 μίλλια ζ.αί ή έπέκτασί; των ίρζστη- 
ρίω; εξακολουθεί, ώστε άνίέν τό κατώρθωσαν ήίη, 
ίέν Οζ αργήσουν νά φΟάσουν τήν έκτζσιν τή; περιφε- 
ρείζ; τού πλανήτου μζ;. Χάβετε ίέ ύπ’ οψιν ότι 
κάθε μίλλιον τών γραμμών τούτων ίιατρέχετζι ύπό 
των άμαςοστοιχιών ζ.ατά μέσον όρον 48 φορά; ζ.ατά 
τό ημερονύκτιου.

Έάν τώρα λάβωμ-ν ύπ' οψιν τόν άριθμόν των 
μιλλίων, τά οποία ίιατρέχουν κατ’ έτο; αί άγγλι- 
ζ.αί αμαξοστοιχία·. εύρίσκομεν ότι ή εζ.τασι; τή; Γή; 
είναι άνεπαρζ.έ; μέτρον ζ.ζί ότι πρέπει νά ζ.ζλέσω- 
μεν τήν επικουρίαν τού ήλιου.

Κζί πρώτον βλέπομεν ότι προσΟέτοντε; τήν ταχύ
τητα όλων των άμαςοστοιχιών τής ’Λ··γλία; Οά 
εκάμναμεν τον γύρον τοϋ πλανήτου υ.ας μόνον 
εί; 4 0 λεπτά. Μέ άλλου; λόγου; ο αριθμό; των μ·.λ- 
λίων. τά όποια ίιζνύουν εί; έν έτο; αί αμαξοστοι
χία'· ζυται. άρζ.οϋν ίιά νζ κάμουν εί; τήν σφαίραν 
μα; ζώνην περιτυλίσσουσζν αυτήν 13,374 οο;ζ;.

Εχομεν πράγματι ϋπ’ όύιν τού; έξη; άριθμού; : 
α: ί·.' έπιβζτζ; αμαξοστοιχία·, ζ.ζτά. τόΐ89ί. 

ίιήνυσζν 179 εκατομμύρια μίλλια ,ζί φορτηγζί 149 
έζ.. μίλλια ζ.αί αί μικταί 3 εκατομμύρια. Ί'ό όλον 
332 εκατομμύρια μίλλια. Ούτω, ζ.άΟε λεπτόν αί 
άγγλιζ.αί αμαξοστοιχία! ίιατρέχουν εί; ίιάφορζ 
σημεί α 6 3 3 μίλλ ι α.

♦
• ·

'U; κάτοικοι τή; Γής είξεύρομεν ότι ό πλανήτη; 
[ζζ; /.t.-i'iy. έν τώ άπείρω έλάχιστον χώρον, μόλις 
ένζ σημείου. Οί σιίηρόίροιζοι μετριάζουν τήν τζ- 
πείνωσιν τζύτην. ΊΙ μέση άπόστζσι; τοΰ ΊΙλίου άπό 
τήν Γήν είναι περίπου 93 εκατομμύρια μιλλίων. 
Τά μίλλια, τά όποίζ ένιαυσίω; ίιατρέχουν μόνον αί 
άγγλιζ.αί άμαςοστοιχίαι, ίσοίυναμοΰν έπάνω -κάτω 
μέ ίύο τζςι'ίιζ πηγζιν.οϋ καϊ επιστροφή; πρό; τόν 
Ηλιον. Καί όμως είξεύρομεν οτι σφαίρα ίιζτρέχουσα 

ίε’κα έξ μίλλια ζ.ά.Οε ‘λεπτόν ζ.ζί ίιζτηροΰσα τήν 
ταχύτητα τη; Οά ήθελε ίέκζ-τέσσαρα. ή ίέκα-πέντε 
έτη ίιά νά φθάση τόν Ήλιον.

Κζί ζν θέλετε ζ.άτιέζ.φρζστιζ.ώτερον, φαντζσΟητε 
ένζ πζράςενο μωρό, τού οποίου τό ανάστημα νά εί
ναι 93 εκατομμύρια μίλλια. ζ.ζί τό όποίονάπό απροσ
εξίαν Οά ήγγιζε τήν ήυ.έραν τή; γεννήσεώς του τόν 
ίίσζ.ον τοϋ ήλιου ζ.αί Οά ζ.ατεζ.ζίετο. Λοιπόν ζ.ζτά 
τήν ταχύτητα, τήν οποίαν οί φυσιολόγοι άποίΐίουν 
εις τζ συναισθήματα, τό φαινομενικού ύψους υ.ωσζζ.ι 
μα; Οά μεγάλωνε, Οά έφθανε τά έσχατα όρια τή; 
ανθρωπίνου ζωή; ζ.ζί Οζ άπέθνησζ.ε, πριν ή προφθα- 
ση νά αίσθζνθή τό καύσιμον, τό όποιον έπαΟε τήν 
πρώτην τή; ζωή; του ημέραν. Καί όμως τήν τρο
μακτικήν τζύτην άπόστασιν αί αμαξοστοιχία», τή; 
’ Χγγλία; μόνον, προστιθέμενα·, τήν ίιζσχίζουν εί; 
τρεί; περίπου μήνα;.

Τώρα, νά καταβώμεν εί; ψηλαφητότέρα πράγμα
τα, καί ά- έξετάσωμεν τά; εισπράξεις των'εται
ριών.

Κατάτό 1894 ζί είσπρζξειςζνήλΟον εί; 3G εζ.ατ. 
500,0(111 αγγλικά; λίρα; άπό τού; έπιβζτζ; ζ.ζί 
4 3 εκατομμύρια 380.000 λίρα; Αγγλίας άπό τά 
φορτία, έξ ου 4G ο ο άπό έπιβάτα; ζ.αί 54 ο·ο άπό 
τά; πραγματεία;. Οί τζξειίιώται ίιζιροϋνται εί; 
έπιβζτζ; πριότη; Οέσεω; : 4.04 2.000 λ. άγλ. ήτοι 
Ι3ο)ο ΙΓ 2.792,000 λ. άγλ. ήτοι 9 ο)ο ζ.ζί Γ’ 
24.028.000 λ. άγλ. ήτοι 78 ο)ο.

Έπί τών I 000 τζξειίιωτών έχομεν 33 α'. Οέ- 
σεω; GG β'. Οέσεω; ζ.αί 900 I γ'. Οέσεως. Ό ολι
κό; αριθμό; των τα.ξειίιωτων ίιά τό 1 80 5 ητο 
29,821,000 α'. Οέσεω; Go. 1 (>2,000 β’ Οέσεω; 
82 1.430,0110 γ·. Οέσεω;.

< > αριθμό; των τζςιίιωτων μόνον τη; τρίτη; 
Οέσεω; των ίύο έτων 1893 9 5 ΰπερέοη κατά έν
εκατομμύριου τόν ολιζ.όν αριθμόν των ζ.ζτοίζ.ων τη; 

Γή;. οί όποιοι ζ.ατά τού; τελευταίου; υπολογισμού; 
ανέρχονται εί; 150 εκατομμύρια.

• ·
Ί’ποΟέτομεν ότι ύπό τοιούτου; όρου; ταχύτητο; 

καί πληθυσμού Οά ύπζρχουν πολλά, θύματα. Κζί 
όμω; άπατώμεΟα. Εί; τά 189 4 έχομεν I θύμα έπί 
57 έκζτου.μυρίων μεταφερΟέντιον ταςειίκοτων. Τό 
(879 ήτο τό όλεΟριώτερον έτο; ίηλ. I θύμα έπί 
7.500,000 μεταφερΟέντων ζ.αί τό εύτυχέστερον τό 
1891 κατάτό όποιον ύπήρχεν ένα θύμα μεταξύ 
I 09 εζ.ατομυ.υρίων ταςειίιωτων. Καί οί πληγωμέ
νοι ίιά τήν περίοίον 1890 94 ήσαν I πρό; 1.538, 
000 ταξειίιωτών.

Αί γιγά.ντειοι αϋται ίιαχειρήσεις απαιτούν βε
βαίως έκπληκτικόν προσωπικόν. Κατά τό 189 5. αί 
ίιάφοροι άγγλιζ.αί έτζιρίαι τών σιίτ,ροίρόμων άπη- 
σχόλουν 380,000 άτομζ.

Οί κάτοικοι τή; Αγγλία; είναι 38 εκατομμύρια, 
άρα έπί 100 ζγγλων ό εί; είναι σιίηροίρομιζ.ό; 
υπάλληλος. Έξ άλλου άν λάβωμεν ύπ’ οψιν οτι οί 
ύπζλλτ,λοι τών σιίτ,ροίρόμων είναι ζνίρε; άπό I 5 
έω; 09 έτών ζ.ζί συγκρίνωμεν αύτού; με τού; κατοί
κου; άνζλόγου ήλικίζ;, εύρίσκομεν ότι έπί 30 ο εις 
είναι σιίηροίρομιζ.ό; ύπζλληλο;.

"Α; έπανέλΟωμεν πρό; στιγμήν εί; τζ εμπορεύμα
τα τά μεταφερθέντα ζ.ατά τό 94. "Οπω; αί έξ αύ
τών είσπράξει; πραγματοποιήσουν τά 43 έκζτ. αγ
γλικών λιρών, έπρεπε νζ μετζφερΟτ, εί; ίιαφόρου; ά- 
ποστάσει;—των όποιων τό σύνυλον υπερβαίνει τά 
150 έζ.ατου.μύριζ μιλλίων—ό> καταπληκτικό; όγκο; 
325 έζ.ζτ. τόννων έμπορεύματο; ' Καί μή λησμο- 
νώμεν ότι ένίεχόμενον μίαν ήμέραν αύτοί οί άριΟμοί 
νά φζίνωνται παιίζρκύίει; εί; τού; απογόνου; μα; !

V

ΤΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΑ

Έγώ τήν αγαπώ τήν εστίαν. Πάντοτε έχει νέον 
τι νά μοί ίιηγηύή. Σήμερον όμω; μέ έμά.γευσε. Τά 
πρέμνζ τή; άμπέλου καίονται μετ' έζ.τάκτου λαμ- 
πρότητο;.

Άπ<> τι> 3i(>2,iov τών « Έσςιγ<»«ηιιιάτων not·".

θελιό ιι,πρι’ιι· σ'όγιο ιείκονισιια. (ίάν ίναι· λΐ'γνοστιίτιιι· 
Μί τιις Γιγάπιΐί· uof τύ ΐΙιώς νιι ι:οί<·> έιιπροστά της. 
Χύ ψέγγη .πάντα ή ’Αγάπη [Λ<>ν, αύτά νά λάαπη αι>ν<> 
Κα'ι γώ. πού Οά τής δίνω ψώς. σάν τϋ κερ'ι άς λνόνω

Αύτό τό πρέμνον έίώ εινε μοναίικόν πανόραμα 
άληθή; πολύφωτο; λυχνία- ήίη καίονται οί άστε- 
ροειίώ; ί·.ατεθειμένοι ζ.λάίοι του ίιζ φλογό; κυα
νή;, ένώ ό φλοιό; ζ.αιόμενο; ίιά πορφυρά; φλογό;, 
προσίίίει εί; τήν εικόνα μεγαλειον. Ή θερμότη; έκ- 
τυλίσσει τά έν τώ πρέμνω αέρια,τά όποια καίονται 
άφού έξέλθωσι τών άκρων τών κλαίίσκων, ίι’ ελα
φρά; ίοχρόου φλογό;, ίίίοντα οϋτω τήν οψιν κη
ρίων εί; τού; λεπτού; τοΰ πρέμνου ζ.λαίίσζ.ους.

Τά σκότη τή; νυζ.τό; ίέν 'ίιελύθησαν έτι. 'Ο 
μανιώίη; βορρά; εξακολουθεί όρμητικώτερο;· γυρί
ζει, στένει, μαίνεται ώθεΐ τήν χιόνα, έπί τών παρα
θύρων μου, ήτι; τήκεται έπί τών θερμών ύέλων.

Τό παν ήσυχάζει καί αύτό; ό ατρόμητος ποιμήν 
ύπό τήν άί'.αβροχον ζ.άπαν του άπεσύρθν,· ίέν ακούε
ται οϋτε ή φλογέρα του, οϋτε οί ζ.ωίωνίσκοι ζ.αί τά 
βελάσμζτα τών ποιμνίων. ΊΙ χκϋν εσκέπασε το χορ
ταράκι. τήν αγαπητήν τροφήν των. θζ εϊρωσι πα
ρηγοριάν εί; τήν θερμότητα τή; μζ-.ίρα;.

ΊΙ είκών μου έν τή εστία, λζμβάνει ίιζστάσεις, 
εκτυλίσσει σζ.τ,νάς θζυμζσία;. Δέν ίύναμαι νζ πι- 
στεύσω τού; οφθαλμού; μου ζ.αί νομίζω ότι εύρί- 
σκομαι πρό θεάματος υπερφυσικού. 'Ολον τό έςωτε- 
εικόν ξύλον έκ.άη, άντικατασταθέν ύπό ροίίνου πεπυ- 
ραζ.τωμένου ανθρακο;’ ένώ φλόγες ίιαφόρων χρωμά
των έξαζ.ολουθοΰσι νά τό ίιακοσμώσι.

Άλλά κλονίζεται, άχ. θά πέση· νά. πέση... ζ .. 
ποτέ- μέ συνεκίνησεν ή irfix ττ,; στερήσει·;; του και 
έν ττ, άπογνώσει μου, αρπάζω τό προστυχον άντι- 
κείμ.ενον καί το ύποστηρίζι·;.

Τό ύπεστήριξα ζ.αί ακόρεστο; ή περίεργο; προσο
χή μου άφιερωθτ, ζ.αί πάλιν εί; αυτό.

Το πανόραμά μου. τό οποίον έξηζ.ολούθτ,σεν άπα- 
θέ; νζ έζ.τυλίσση τά; μεγαλοπρεπείς εικόνα; του... 
πω; τό άγζπώ τό πανόραμά μου. έγιϋ τό ύπεστήρι
ξα- είνε ίίικό μου'

Αϊφνη; ζ.ζί πρέμνον καί υποστήριγμα έπεσον με- 
τζμορφουθέντα εί; σωρόν άμορφον άνθρακιζ;.

"Λ τί κρίμα ! τί κρίμα! ίέν είχα προσεςει.Τό ύπο- 
στήριγμά μου ήτο έξ ομοιοπαθούς ύλης, ήτο ξύϋ.ινυν.

ΙΤΙΠΊΌΛΕΜΟΪ

I Λ. Γ.
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τήν σοβζρωτέραν απιστίαν ί'·.: τόν πτωχόν έκεΐνον 
βιρτουόζο)·,παρά τά τίποτε έκείνα.

Άλλά πώ; θά έπήρχετο είς τήν χρηστήν φαντα
σίαν του ή ίίέα νά ίιαπράξη ζαμμίαν απιστίαν ; 
ύπό πλείστζς έπόψει; ό Τζαίημ; ήτο τό πρότυπον τών 
συζύγων. Μόνα·. ζί ίιαφοραί τή; φυλή;, ϊίιοσυγκρα- 
σίας, συνηθειών ζαί πνεύματος, ήμπόίισζ.ν μεταξύ 
υ.ζ; τελειοτέραν συνεννόησ.ν. Καί τό σπουίζιότερον 
είναι ότι ποτέ ίέν αμφέβαλλε ζζί έκεΐνο; περί ζύ
τοϋ. Ούίέποτε ί-.ετάραξα τήν ησυχίαν του μ’ χνω- 
φελή παράπονα, γνωρίζει; τόν χαρακτήρα μου ίιά ν’ 
άμφιβάλλη; περί τούτου. ΊΙ μικρά του Όίέττη, 
όνειροπόλο; ζ.ζί καθιστική, ζλίνουσα ενίοτε πρό; τήν 
είρωνίαν, ολίγον πολύ βυθισμένη εί; τζ βιβλία, τοϋ 
ήρεσεν έν τούτοι; μ'όλα τά έλαττώματά τη;. Συνέ- 
τεινα, μαζί μέ τό γυωτ ζζί τό βιολί του. ίιά τήν 
εύτυχίαν του. τήν οποίαν ένόει μ'όλην τήν άφέλειάν 
του νά μέ ζάμη νά συμμερισθώ. Κζί είναι βζ.θείζ 
ίζζνοποίησι; ίι' έμέ νζ το γνωρίζω αυτί. Θζ είχα 
τύψει; μεγάλα; άν ήτο ίυνατόν νά μ' εϋρισζεν αχά
ριστο·/, ίιότι, πρό παντός νυμφευόμενο; κόρην άνευ 
προιζός,έίείχθη γενναίος απέναντι μ,ου. Ιίνθυμείσαιμέ 
ποιον ενθουσιασμόν ή έξζίέλφη μου Δέ Λεϋράκ έίέ- 
χθη τήν πρότζσίν του χωρί; καν νά ζητήση τήν γνώ
μην >ζου. Λυτή ή ίίία, άπό τοϋ ίεζζτου μου έτους, 
άνέλαβεν όλην τήν φροντίία ζζί τά έξοία τή; ανα
τροφής μου, ενώ άλλον τίτλον ίέν είχον νά ενίιαφέ- 
ρεται ίι' έμέ, παρά ίιότι έφερον τονομά της, όνομα 
συγγενούς άποθανόντο; αφού προηγουμένως ζζτε- 
στράφη καθ' ολοκληρίαν. ΊΙ ζωή μου υπήρξε πλήρη; 
εννοιών τή; τύχης, οπω; τά; ονομάζει ο ζόσρ.ος, εύ- 
νοιών ολω; ίιόλου ανέλπιστων. Κζί όμω; άνευ τή; 
θερμή; άναμνήσεω; τή; τρυφερότητό; σου, ζζί τή; 
οικειότητάς μζ;, θά εΰρισζον—τόσον είναι βέβαιον 
ότι έκαστο; άντιλαμβζνετζι ζζτ' ϊίιον τρόπον τζ 
αγαθά εί; αύτόν τόν κόσμον—ότι τό ίίι-.όν μου με- 
ρίίιον τή; εύτυχίζ; ήτο μικρόν, σχείόν μζ,ίαμινόν. 
Ί’ό ίίιζόν σου, τό ελπίζω έξ όλη; ζζρίίζ;, είναι άπ’ 
εναντία; πολύ ζαί πλήρες. Είχες μητέρα, τήν πλέον 
προσεκτικήν μητέρα, ήσο ύπό πάσα; τζ; επόψεις, 
εί; ζαλυτέρα; συνθήκη; ίιά νζ ίυνηθής νζ έζλέξης. 
Διατί λοιπόν νζ γλυστρά; τόσον ελαφρά επ' ζύτοϋ 
τοϋ αντικειμένου, τό όποιον θά μ’ ένίιέφερεν ύπέρ 
παν άλλο ; Ούίόλω; περίεργον ότι παρέπεσε τό αγ
γελτήριων σου. Κατά τά; χρονολογία; πρέπει νά έ- 
φΟα.σενεϊ; Μπητσργώβ ζατά τό μέγα μζςτζξίίιον εί; 
Αύστραλίαν. Άλλως, ή φλογερά μου περιέργεια Οά 
ιζ' έζαμνεν ν' άποταχΟώ τό είίο; έκεΐνο τή; αύτο- 
ζτονίας είς τό όποιον μόνη μου ζατείιζάσθην, όταν 
άπεφάσισζ νά μή σοϋ γράφω. Μάλιστα, μόνον τόνο- 
μζ τή; αυτοκτονία; ταιριάζει ί'.ά μίαν τοιαύτην 
Ουσίαν. Αί επιστολαί σου . άλλ' ζύτα.ί ήσαν ή μο- 
να.ίιζή μου άπόλαυσι;. Άκριβώ: ίι’ αύτό ζαι 
έπειίή μού ύπενθύμιζον πολύ τό παρελθόν, ηΰξανον. 
αί χαριτωμένα·. σου έζεϊναι έπ’.στολαί. τήν εςέγερσιν 

μου εναντίον τοϋ παρόντος. Εί; τά; άπαντήσεις μου 
Οά άφηνα θέλοντας ζαί μή, νά ξεχειλίσουν τά πα
ράπονά μου, τά όποια είχα άποφζσίση νά κρατήσω 
ίιά τόν εαυτόν μου, ίιότι, ζατά βάθος, ήσαν άίι- 
ζζ, τό ένοώ τόρζ, αύτήν τήν στιγμήν πού σου τά 
έμπιστεύομαι. Έάν εΰρισζον τόν εαυτόν μου ίυστυ- 
χή, ίέν με έζαμνεν ο Τζαίημ; τοιαύτην, ζαθώ; Οά 
ήίύνζσο νά πιστεύση;. Όχι βέβαια- μόνον ό πτωχό; 
άνθρωπο; άπετέλει μέρο; συνόλου τό όποιον ζζί 
έως τόρζ μοϋ είναι ζνυπόφορον : τό γυώτ, αί πέντε 
ώρζι τοϋ βιολιού, τό πρωινόν οικογενειακόν πρό
γευμα, ή συνήθη; ομίχλη, ή άργία τής ζυριαζής. ή 
πανηγυρική συγζατάβζσις τή; πενθερζς, ή οποία 
μόλι; ζζί μετά βία; ήνείχετο τά; ολίγον άνεξαρτή- 
του; τάσεις μου. όσον ζζί άν τά; συνεζράτουν εγώ... 
ζζί άλ,λζ ζζί άλλα !...

Έξ αιτίας αύτών όλων ύπέφερα ζαί τό σφάλμα 
ήτο ίίιζόν μου βέβαια, ίιότι ήμ.ην ξένη. βεβαιωΟεϊσζ, 
ότι τό κακόν ίέν έπείέχετο καμίαν θεραπείαν, έκρι
να πώ; Οά ητο αξιοπρεπέστερου ζζί λογιζώτερον νά 
σιωπήσω, καθόσον μάλιστα ίέν γνωρίζω νά έξωτερι- 
ζεύομζι έξ ήμισείζς... Μιά νά κοπή τό σχοινί, πηγαί
νω, πηγαίνω...ίέν είξεύρω ζ' έγώ πού ίιάβολον. Άφοϋ 
έγινα, άγγλίς έπρεπε τοιζύτη ζζί νά μείνω-τό ζαλύ- 
τερον μέσον πρό; τούτο ήτο νά έγείρω φραγμόν 
μεταξύ εμού ζαί τή; Γαλλία;, τής προσφιλούς Γαλ- 
λίζς, ήτι; πζρίστατο πάντοτε πρό τή; ίιζνοία; 
μου, ελζυστιζή, άζζταμάχητος, ύπό τήν μορφήν 
τή; φίλη; μου. Δέν σου έγραψα πλέον. Άλλ' άζόμη 
μίαν φοράν, υπάρχουν περιστάσεις ζζτά τά; οποίας 
πζραϋαίν-ι τις τάς στζΟερωτέρας αποφάσεις πού 
έλαβε. Έάν έλάμβανον τό γρζμματάζι έζεϊνο, μόνη 
τη; Οά έζινεϊτο ή πέννα μου ίιά νά σ’ έρωτήσω. 
— ΙΙώ; είναι : άντζποζρίνεται είς τήν εΐζόνα τήν 
όποίζν έσχείιάζαμεν εΰ.·ε<Γοι·, ζατά τά; ώρα; τής 
άναπζύσεώς μας είς τό σχολεϊον ; άξιωματιζός τών 
ούσσάρών, πεταχτός, μέ ήθος νιζηφόρον, βαλσιστή; 
έξοχος, ζαί μέ τά μουστάκια άνεστραμ.μένα ή ζζί 
ζαλύτερο; άζόμα ; τόν άγά.πζ; έμπαΟώς; Έςήγησέ 
μου τί Οά πή αύτό τό έμπαΟώς ζαί τά λοιπά.— 
Χάριτι θεία. ! είναι άζόμη ζζιρό; νά τζ ίιορΟώσωμεν 
ζζί αύτά.

Ά/.λά ώ; τόρα άζόμη ύποΟέσει; αφόρητο·.,συμφέρον
τα πληζτιζά. μ'άπειλ.οϋν νά. με ζρατήσουν έίώ ένα 
μήνα άζόμη. Τουλάχιστον ά; φλυαρώμεν ταχυίρο- 
μιζώ; ζζτά τό ίιάστημζ τούτο, θέλει; ; Σ’ άγαπώ 
όπω; α/.λοτε, όταν ε'ίχαμεν τά πάντα κοινά ζαί έ- 
σχείιάζαμε νά μείνωμεν γεροντοζόραι ί'.ά νά μή 
•χωρισΟωμεν ποτέ.

ΟΔΕΤΊΊΙ

,’Έπεται συνέχεια).

Υ

ΑΝΑΛΕΚΤΑ

Είία ζαπου ένα άρΟράζι τής Σάνίης ένζ άπό ζεΐ- 

να. τάρΟράζια πού όσο; καιρό; ζ·.’ άν περάση έχουν 

πάντα πέρασι ζζί είναι πάντα έπ.ίζζιρζ. Μιλεΐ γιά 
τήν πζλζιά ανατροφή, ζζί ζυρίω; ί ά τήν ψεύτίζη 

χάρη, πού ίέν ίιαφέρει πολύ άπό τό σήμερον τό 

μ.τοΓ γογ (ίηλ. όπως τό ένοοϋν οί περισσότεροι . ΊΙ 

Ζ’'·.·'·’ ~ρεπει, οπω; το λέει, ναναι φυσική όπω; λ. χ. 
τάλογο χωρί; κανείς νά. τό μά.Ο-r, έχε·, τήν περίφα- 

νη του στασι ζαί τά; κινήσει; του, όπως ό κύκνο; 
εχει το άμίμητό του καμάρι.

« Λι ισπανιόε; χιορικέ; χορεύουν πειό έμορί/Ζ τό 
ρ.το.Λ-ρό από τί; πειό καλέ; χορεύτρες τή; Όπερας 

ζζι τήν χάριν τους τήν χρωστούν στόν έμορφο 

τους οργανισμό, πού τήν έχει έξ ένστίζτου».
«Καί έπειτα όλη αύτή ή ίήΟεν χάρις -ζι' άν ήταν 

άζόμη ζαί έμορφη καί ελκυστική ήταν όμ.υ; ένίει- 

Οι; φυσική; άτελειας. Γιζτί όλε; αύτέ; οί έμορφε; 

ζυρ-.ε; ζαι οί έμορφοι κύριοι πούξεραν τόσον ωραία 
νά περπατούν στά χαλιά ζαί νά ύποκλίνωνται ίέν 

ςερουν ούτε όυο βήματα νά κάμουν έπάνω στού θεού 
τό χώμα χωρίς νά σκοτώνονται άπ’ τήν κούραση».

Εχουν άνάγκη άπ’ τόν ύπηρέτη ίιά νά τού; ά- 

voipr, τήν Ούρα ή νά βάλ,η ένζ ξύλο στή φιοτιά. Τί 
Οά ζζμνουν μ’ αυτή του; τήν χάρι άνίέν είχαν 

του; ίούλου; πού νά άνζπληροϋν τά χέρια ή τά πό- 

οια του; ;»

12στ= ή χάρις οσο πάει (ζαί παρεξηγείται' συνο- 

χ-,ϊται σ αυτα. οτι πρεπει να καταντά, κανείς σχε- 
ίον νά μή κινήται όπως πρέπει καί νά περιορίζεται 

εις ιυρισμένον άριθμόν κινήσεων.
Κ ’ ένώ ίιαβζζω τό άρΟράζι τή; Σάνίης πού είναι 

τόσο ίίζαιο παράπονο καί μέ τόν νοϋ μ.ου άναλύο» τό 

χζ-ΟΓ γο>· τών σαλονιών μας θυμούμαι τοϋ λαού τήν 
παροιμίαν «κάθε πέρσυ κζί καλύτερα.

•
• ·

Απ’ τ’άνέκίοτα τοϋ Μιιι·μ·<·|·:

«Ένας κύριο; ένώ πηγαίνει στόν ίρόμο βλέπει 
κάποιον πού τον πλησιάζει καί τοϋ ζητεί έλεημ,οσύ- 

νην. Έχει, λέγει, οικογένειαν καί ίέν έφαγε άπ’ τήν 

παραμονή.

Ό κύριο; αύτό; τόν πάει σ’ ένζν ψωμά τοϋ άγο- 
ράζει ένα μεγάλο ψωμί καί κάμνει νά τού τό θέση 

κάτω άπ’ τήν άμασχάλη του.

135

— Όχι ίά, λέει ο επαίτη; καί σκουντά τό χέρι 

του. όποιο; μέ ίή Οά μέ πάρη γ·ά. εργάτη ! »
___  'ιΐ.. . . . , ,

• ·

Είναι πολύ γνωστή προσωπικότη; γιά τόν τόπο 
μα; ή Λαίίυ Δούφφεριν.

Μιά λεπτομέρεια τοϋ βίου τη; άρκετά σπουίζία 

είναι ίσω; όχι γνωστή είς τούς περισσοτέρους.
Στά; Ίνίία.;. όταν έμενε έκεί μέ τόν σύζυγόν της, 

είχεν ίίρύσει άίελφότητα τής όποια; σκοπός ήταν 

νά παρέχη στήν γυναίκα τά μέσα νά περιποιήτζι 

τάς ομοφύλου; τη;. |·.ίναι γνωστά· αί κοινωνικά·, έν 

Ίνίία προλήψεις. ΕίργάσΟη λοιπόν ζύτή ή εύγενή; 
ίέσποινα όχι άποτόμως νά τά; έξοστραζίση άλλά 

νάμετριάση ζζπω; τά; ίυσχερείας. πού παρενέβαλαν 

εί; τήν έν γένει πρόοίον τή; γυναιζό; έν Ίνίία·.;.

Τώρα το σωμζτείον αύτό προοίεύει ζαταπ/.ηκτι- 
ζώς. Ό άριΟμό; τών γυναικών πού ίιίάσκωνται 

τον τρόπον, ζαΟ'όν πρέπει νά περιποιήτζι τού; ασθε
νείς. ζύξάνει κάθε μέρζ. Τπζρχουν μάλιστα πολλές, 

που παρουσιάζονται στά νοσοκομεία ζζί ζητούν 

θέσει;.

Άλλά κζί τά μέσα ίέν τού; λείπουν. Έκτο; ο
λίγων έξαιρέσεων. τό έργον αύτό έτυχε θερμότατης 

ύποστηρήξεω; καί σήμερον.τό έργον πούμε τόσην με

τριοφροσύνην άνέλζβεν ή εύγενή; ίέσποινα είνζ·. τό 
μεγαύ.ήτερο ίιαμάντι πού τήν στολίζει...

'Αλήθεια όμως ή γυναίκα είναι πλασμένη για νο

σοκόμος, γιά νά νοσηλεύη, γιά νά παρηγορά,. Κζί τί 
άλλο κάμει '; όλην τη; τή ζωή; Άρρωστα τό παιίί 
της. ό σύζυγό; τη;, ό άίελφός τη; όλοι έπί τέλους 

άπ’ αύτήν περιμένουν τήν περιποίησιν. Είναι φυσι

κό της. Μονάχη ή γυναίκα ξέρει νά προλαμβάνη καί 

νά ίκανοποιή τις ίύσκολες ίίιοτροπίες τοϋ άσθενοΰς 

καί όλα αύτά μ’ ένα γλυκό χαμόγελο, καϊ μέ τί 
θάρρος...

Τό έσκέφθηκε καλά ή Άίελφότη; τών Κυριών τή; 

πόλεώς μας. Είναι κάμποσος καιρός πού άρχισε άλ

λά τόσον γρήγορον έφερε καρπούς τό φιλανθρωπότα- 

τον αύτό έργο.
Σήμερον ίέν έχομεν άνάγκην νά πάρουμε άίελφήν 

τοϋ Ελέους ξένην ίιά νά μά; περιποιήτζι. Έχομεν 

ί'.ζές μα; άίελφές παρμένε; άπ’ τά σπλάγχνα τοϋ 

λαού μζ;. πού πονούν πειό πολύ γιά μζ;. πού νοιώ-

I3G
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θουν πειό ζζλζ τόν πόνο μχς ’σάν καθ’ έζυτό 

αδελφή μζς.

Εύτυχώςή σειρά τών τοιούτων έργων δέν έκλεισε. 

Έκτος τών λαμπρών αποτελεσμάτων που χειροπια

στά. τό σωματείο χυτό είναι γνωστό ζαί ~'j

yjJ.'j σπουδαίο έργο τοΰ ί~·.η6~'^ τού ΙΙέρζν. Όχι 
μονον γλύτωσε 75 παιδιά άπο τά σχολεία τής προ- 

πζδχνδζς άλλά εδωζε ζζί τό παράδειγμα ζαά εί; 
άλλους. Κ'έ'τσι διάβασα στά ελληνικά φύλλα ~ώ; 

ζ’ έζεΐ τό παράδειγμά του [ίρήζε μιμητά;...

Κχί τού Ζζβιτσιάνου τό έργου : Τί γίνεται ·. Πι
στεύω νχ έξαζολουθή νζ πχίρνη δυνάμεις σάν τή 

οωτιά πού σιγά σιγά κορώνει ως τού νζ βγάλη 

ζαμ.μιά ολόγζ. 'Λαμπρή. Έτσι χαθείς πιστεύω θά 

τό εύχεται νά λάμψη /.·.' ν,ϊτ'ι μιά μερζ ttjitim c' 

f'l'a jiafiiafiro .ta.laraxt» δια νζ βρίσκουν τά 

δυστυχισμένα απόκληρα ζζί στή γήν ένζ πζτέρζ 
τού νά τζγζπζ στον τόπο έζείνου τού τά κλώτσησε.

Κζΐ χάνω ζζί μιά άλλη ευχή βζθιιζ μέσα μου: 

νζ γίνη αυτό τό παλατάζι χλλζ νά. μή πζρουσιζσθή 
άνάγζη νζ ανοίξουν οί πόρτες του.

Μιά γνώμη τού Άνατόλ Φράνς διά κάποιου; νεω- 

τίρους ποιητάς. Είναι, λέγει. στό τέλος μια; μελέ

της του τεεί Μα.λζρμέ. λυπηρόν νά. βλέπη κανείς 
ότι στόν αιώνα μα; οπότε ή μουσική μέ τούς βζ- 

γνεριζού; κυρίως προσπαθεί διά. τής άρμονίζ; νά έζ- 

οράση όσον τό δυνατόν καταληπτότερα τζ υψηλά 

νοήματα τού αισθάνεται ό μουσουργός, ή ποίησις 
μέ τού; φανατικούς νεωτεριστά; τζ,ς νχ μή επιζητή 

τίποτε άλλο παρά τή φίρμα. τήν αρμονία τού στί

χου ζαί τών λέξεων μόνην δηλ. τζ,ν μουσική ζζί νά 

άποδιώζη όλως διόλου το νόημα.

Ό ζζ/. ς φίλο; ζζί χριστό; μουσικό; Κίμων Μπελλζ; εκ
δίδει πσοσί/ώ; ελληνικόν μελοδραμάτων ύπ; τΐν τίτλον

ΊΙ Γ ι π ν ν ο ι'· J. α

ϊι ΐι παραμονή τής προιτομαγχας

ίειτ .τ; όζεις .τόπε.

Μουσική κχί ποιησι; τού ϊδίου.

ΙΙχρχκχλοΰνΤχ·. όσοι εκ τών i/χγνωστών μα; έζ.χζ-,ν αγ
γελία; νχ τχ; έπιστρέψω-ιν εί; τού; έκδοτα; ήμών ζ. ζ. 
Κ. Ζιβίοη κχί Σχ όσον τό δυνατόν •·:ζ,··ι:ότε:χ-

II ΔΙΑΠΑΛΣίΣ Ί«.\ ΙΙΑΙΔΙίΑ» "Ετος Ι8ον.

Κατά -ήν κοινήν ομολογίαν τό τερτνώτερνν^καί μοίφω- 
τικώτερον ανάγνωσμα τής τρυφ-ρϊ; ηλικία; εΐνε «ή Διί- 
πλασι; τώ< ΙΙκίδων». "Ο.τι δημοσιεύεται έν αυτή.— μυ
θιστορήματα διηγήματα. δραμάτιχ, διάλογοι μονόλογοι, 
μΰόοι. ποιήματα, βιογραφίαι. κτλ ζτλ. — ολα εινε συν- 
τιταγμένχ εί; γλώσσαν χτλήν καί εί; ύφο; κομμόν κχτχ 
τα; ύγιεστερα; παιδαγωγικά; ορχχς, ϋπό συγγραφέων ει
δικών κχί χνεγνωρισμένη; άξια;, ελλήνων ζαί ξένων.

Αί διάφοροι πνευμάτικαί ασκήσει;, αί τροτεινίμεναι 
■πρό; λυσιν. όξύνουσι τό w/ΐύμχ τών νεαρών τζ,; συνδρο
μητών. κχί οί συ/νχ προτεινόμενοι διαγωνισμοί έξεγεί- 
ρουσι τό εύγενί; αίσΟζ,μα τής άμίλλη;· ή δε τρυφερά κχί 
εγκάρδιο; ’ Χλληλογρχφίχ τής «Λιχπλάσεω;» προσδίδει εί; 
τό τιεριοδ'.κδν τούτο ιδιαίτερον νλω; θέλγητρου.

Τέλος ή φιλοκαλία μεΟξ ή; έκτυποΰτχι ή «Διάπλχσι; 
τώ/ ΙΙχίδων» κχί αί εικόνες δι’ ών κοσμείται καΟιστώσιν 
αυτήν φύλλον εςί/ως καλλιτεχνικόν κχί ώραΤον. οπω; πρέ
πει νχ εΐνε π'ν [Ιιδλίον προωρισμένον δι' άνχγνώστχ; νεα
ρούς τών όποιων μορφοΰται ή καλαισθησία.

’Αλληλογραφία.

86. ζ. X. Τ. εις Φζνάριον.— Γράφετε οτι ζ, 
άλζ.6·'.ζ εένζι πζ·Λζζι πού μπορεί ό ζζΊεί; νζ το 
ίείςη γυμνό /ωρίς νζ ντρζπζ, ζζί νζ μή ντραπούν 
ζχί έζείνοι πού τό βλέπουν. Δίζτί ζρυπτεσΟε <ϊιζ 
νζ μζς παρουσιάσετε τό ίιϊιζόν σας ; αφού μάλιστα 
τό ί^ιζόν σας, ζν καί ολίγο ζωηρό ζζί ζίμχτώβες 
εινζ1. πολύ εύμορφα. Ό πατέρας του πρέπει νζ είναι 
άνθρωπος ειλικρινής ζζί ο όποιος ξέρει πολά πράγ
ματα καί καλά ζζί μπορεί νζ βοηθήση πολύ. "Ας 
ρίψη τό ζζλυμμά -.Ου ζζί ζς λάζ'η τόν ζόπον νά πέ
ραση ζπό τό γραφείου κάθε μ^ρ5'- "ό μεσημέρι νά εί
ναι J0;'oz’.o; ότι Οχ μέ εύρη ζζί ότι Οζ τού σφίζω 
με εΰχζρίστησι τό χέρι,

87. ζ. II. Ζητ. Αθήνας.’— Ίΐλάβομεν ζζί 
νέζν επιστολήν σας. έλπίζομεν νζ εύζζιρήσωμεν 
προσεχώς νζ σζς άπζντήσωμεν.

88. ζ. I. Κ'χμπ.— Δέν πζρεξη-ρήση-ε τήν σκυ- 
π-ήσ μζς, πιστεύομεν, είναι χνεςάοτητος τής Οελ.ή- 
σεώς μζς. Προσεχώς.

Εις όλους τονς άν<ιγνώ<ίτα<· ικις. θά 
χρεωστούμεν χάριν ζν μζς ύποό'είξουν διευθύνσεις 
φίλων των εις τούς οποίους νζ στείλ.ωμεν <ΰς δεί
γμα φυλλάδιά τινζ.

Οί ζ. ζ· συνδρομητχί, δύνχντζι νάπευθύνωντζι 
διά τζ ζφορώντζ τό περιοδικόν :

Οί έν Βου2νγαρία πούς τον ϊψέτερον <ίντα.πο- 
κοιτίιν ι:. Κωνσταντίνον Κοι.'ιιεντΓίν είς Πύργον.

01 έν Σϊιι'ονιι πούς ν.. κ. Στέφανον Βεϊνό- 
γ?.ου και

Οί έν Άγκύρα ποδο τον κ. Α. Γιανόπονλον.
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