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ΧΡΗΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΟΛΟΜΒΟΣ
Η ΑΝΑΚΑΛΓΨΙΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

(Συνέχιια],

αί άπό τών τρικυμιών προερχόμεναι πλευσταί αύ- 
; καί τό αόριστον εκείνο ένστικτον, όπερ πάν-
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ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΒΧ

ροφοριών, άς ό μέγας άνήρ τη άνεκοίνωσεν άνευ της t\ayl· 
στης δυσπιστίας, άπέστειλε κρυφίως ναυηγόν πρός άναζήτη- 
σιν τών πρός δυσμάς χωρών. Ούτος όμως, ελλείψει ίκανότη- 
τος, καί τών άπαιτουμένων επιστημονικών γνώσεων, μη έμφο- 
ρούμενος δ ’ άφ ’ ετέρου άπό της άπειρου εκείνης πίστεως,ήτις 
ύπήρξεν ή άληθής αιτία τοϋ θριάμβου τοΰ Κολόμβοΰ, περιε- 
πλανήθη έπί πολύν χρόνον δίκην τυχοδιώκτου, καί επανήλθε 
χωρίς νά κατορθώση τήν έλαχίστην ανακάλυψαν. Τό περίεργό— 
τατον δε', δτο άπεκάλεσε πρός δικαιολόγησίν του, τόν διάση- 
μον ’Ιταλόν, φαντασιοσκόπον !

Άγανακτήσας τότε ό Κολόμβος εκ τοΰ τρόπου τούτου τοϋ 
άμείβειν τούς φυσιοδίφας, άπεφάσισε νά έγκατα-λείψη τήν 
ΙΙορτογαλίαν,καΐ παραλαβών μεθ ’ έαυτοΰ τόν υιόν του Διέγον, 
άνεχώρησεν έκ Λισσαβώνος περί τά τέλη τοΰ έτους 1484 διά 
τόν λιμένα τής Πάλου πεζή έν άκροτάτη πενία, καί μάλιστα 
κρυφίως, πρός αποφυγήν τής συλλήψεώς του, παρά τών δα
νειστών του.

'Ολαν < 
ται ενδείξεις, ώς 
τότε προηγείται 
τήςπραγματικό- 
τητος, ώςή σκιά 
τοΰ σώματος ό
ταν ό ήλιος εύ- 
ρίσκεται όπισθεν 
αύτοΰ, προεδή- 
λουν τφ μέν κοι- 
νφ τήν υπαρξιν 
θαυμάτων, τώ 
δέ Κολόμβφ τήν 
άνακάλυψιν α
γνώστων χωρών 
πέραν τών ύπό 
τών χειρών τών 
γεωγράφων πε- 
ριγραφεισών ά- 
κτών, έπί το~ 
χάρτου τήςύδρ’ 
γείου σφαίρας.

Ό Κολόμβος 
δέν άφήκε νά τφ 
διαφύγη ή κα
τάλληλος περί- 
στασις καί έν τφ 
άμα υπέβαλε τά 
σχέδιά του κατά 
πρώτον τή κυ
βερνήσει τήςπα- 
τρίδοςτουήτιςά- 
πέρριψε μετάπε- 
ριφρονήσεως τάς 
προτάσειςαύτοΰ, 
κατόπιν δε τφ 
βασιλεϊτής Πορ
τογαλίας, όστις 
μετάπολλάςάμ- 
φιβολιας ηύδό- 
κησε νά διορίση 
έξ^άσγΤ*  α' τά· εξεταζόμενος νπό της τον βασιΜως της Πορτογα.Ιίας όιορισθείσης επιτροπής

άλλ’ αύτη δι’ άκατονομάστου δόλου έπωφεληθεϊσα τών πληΧ | άντησιν έντή μονοτόνφ ζωή ήν διήγε, τοσούτφ παραδόξου άν-

τοδ
ιθ·

Ήμίσειαν λεύ- 
γην τής Πάλου, 
υπήρχε μονή τις 
τών Φραγκισκα
νών, ένθα ό Κο
λόμβος έσταμά- 
τησε καί εζή- 
τησε παρά τοϋ 
θυρωρού ολίγον 
άρτον καί ύδωρ 
διά τόν υιόν του· 
Ένφ δέ έλάμ- 
βανε ταΰτα, τυ· 
χάίωςδιήλθεπλη- 
σίον του ό ηγού
μενος ’Ιωάννης 
Περέζ, όστις έκ- 
πλαγείς' έκ τοϋ 
ύφους αύτοΰ, καί 
άντιληφθείς ότι - 
ήτο*  ξένος, τφ 
άπέτεινε διαφό
ρους ερωτήσεις, 
έξ ών έπλήροφο- 
ρήθη τά κατ’αύ
τόν εν λεπτομε
ρεία.

Ό ηγούμενος 
ητο άνήρ πεπαι
δευμένος, καίφυ- 
σεκώς έλαβε ζωη 
ρόν ενδιαφέρον είς 
τάς αποκαλύψεις 
τοΰ Κολόμβοΰ, ά- 
ποθαυμάσας μά
λιστα το μεγα
λεϊον τών^ βλέ
ψεων του. Έθε- 
ώρησε δέ . άξιω- 
σημείωτον σύμ- 
πτωσιν τήν συν-
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θρώπου, μελετώντος γιγαντιαίαν έπιχείρησιν, και έν ταύτφ 
έπαιτοΰντος άρτον καί ύδωρ παρά τή θύρα τής μονής του.

Ό ‘Ιωάννης Περέζ έσκέφθη άμέσως καθ’ εαυτόν, ότι προ· 
ώριστο ίσως άπό Πρόνοιας, καί άπό τοΰ βάθους τής ερη
μιάς του νά γίνη ό-διερμηνεύς τών σχεδίων τοΰ Κολόαβου 
παρά τή βασιλίσση 'Ισαβέλλα, καί ό απόστολος τής έν τφ 
κόσμφ μεγάλης έπιχειρίσεώς του. Ό>τς δ’ ήγάπησεν έν τφ 
Κολόμβφ. δέν ήτο μόνον τό ώραϊον σχέδιόν του, άλλ’ αύτός 
ό ίδιος. Ή ώραιότης αύτοΰ, ό χαρακτήρ, τό θάρρος, ή με
τριοφροσύνη, ή ταπεινότης, ή ρητορική του δεινότης, ή εύ· 
λάβεια, ή αρετή, ή γλυκύτης, ή χάρις, ή υπομονή, ή ατυ
χία εύγενώς φερομε'νη, όλα ταΰτα άπεκάλυπτον χαρακτήρα 
τοσούτφ άξιοσημείωτον καί άξιάγαστον, ον οίμικράν τής κοι
νωνίας ήσύχως ζώντες γ;ωρίζθυσι νά εκτιμώσι μόνον, καί έν· 
ν'οοΰσιν ότι, τόιαύτη τελειότης πηγάζει έκ τής θείας εκείνης 
πηγής, ήτις δέν επιτρέπει τήν λήθην καί εμψυχώνει τόν θαυ
μασμόν. Μετά τήν πρώτην ταύτην συνδιάλεξιν, ό ιερωμένος 
όύχί μόνον απέδειξε τήν πρός τό έργον του πεποίθησιν αύτοΰ, 
άλλά τοΰ έδωκε τήν καρδίαν του, ήν κατά περίεργον σπάνιν, 
δέν άπέσυρε ποτέ. Ούτως ό Κολόμβος άπέκτησεν έ'να φίλον.

Καί όντως άπό τής αονής τοϋ Ραβιδα ή διάνοια τοΰ Κο· 
λόμβου λαβοΰσα πτέρυγας, επέταξε μέχρι τοϋ θρόνου τής 
‘Ισπανίας. Έν δέ τή πολυτλήμονι ίστορί^ τοϋ μεγάλου τού
του άνδρός, τρία ονόματα δέον νά χαραχθώσι χρυσοϊς γράμ- 
μασι, τό τοΰ Τοσκανέλλη, τοΰ Ίωάννου Περέζ, καί τό τής 
βασιλίσσης 'Ισαβέλλας *.

‘Ο Ηγούμενος τής μονής έδωκε συστατικήν επιστολήν τώ 
Κολόμβφ διά τόν Φερδινάνδον δέ Ταλαβέρα, πνευματικόν 
ιερέα τής βασιλίσσης,οδηγόν, καί τά άναγκαιοϋντα αύτφ χρή
ματα, ενδύματα κτλ., όπως παρουσιασθή είς τήν αύλήν.

Τότε ό μέγας άνήρ μετά συγκινήσεως εύχαριστήσας τόν 
άγιον πατέρα, άπήλθε τής μονής μέ τάς ελπίδας άνεπτερω- 
μένας, καί διηυθύνθη άμέσως πρός τήν Καρδούην, ένθα διέ- 
μενον τότε ό,τε βασιλεύς Φερδινάνδος καί ή ’Ισαβέλλα. Πλήν 
ή μεγίστη άπάτη τόν άνέμενεν έκεϊ. Δέν κατώρθωσεν ούδέ 
καν άκρόασιν νά τύχη παρ’ αύτοϊς, οί δέ αύλικοί είρωνικώς 
έμειδίων έπί τή θέα άνθρώπου καταντήσαντος έν τή έσχατη 
έλεεινότητι, καί τολμώντος νά όμιλή περί κατακτήσεως τοΰ 
κόσμου. Ή ταπεινή αύτοΰ ενδυμασία άπετέλει όντως τερα
τώδη άντίθεσιν πρός τήν μεγαλοπρέπειαν τών βλέψεών του. 
Συνεπώς δέ ενταύθα μετεχειρίσθησαν αύτόν ώς άληθή φαν- 
τασιοσκόπον.

Ή αύλή τής Ισπανίας έν τούτοις δέν άπέρριψε τάς προ
τάσεις του, πλήν τά έτη παρήρχοντο χωρίς νά μεταβληθώσι 
ποσώς αί διαθέσεις αύτής. Εκείνο δέ,όπερ τόν έσωσε,ύπήρ- 
ξεν ή θαυμασία πηγή τοΰ ενθουσιασμού του, έξ ής ήντλει ά- 
καταπαύστως δυνάμεις, καί ής ή έστίά δέν έσβέννυτο ποτέ. 
Άφ’ έτέρου δέ, ή εύγένεια τών τρόπων του, τό αίσθημα τής 
πειθοΰς, ήτις έκυριάρχει είς τάς συζητήσεις του, προσείλκυον 
βαθμηδόν νέους προσυλήτας.

Ό αρχιεπίσκοπος τής Τολέδης έκπλαγείς έκ τών γεωγρα
φικών γνώσεων τοΰ Κολόμβου κατώρθωσε νά λάβη άκρόασιν 
παρά τφ’μονάρχη υπέρ τοδ ευνοούμενου του’ μετά δύό έτών 
δέ παρελεύσεις, ό Κολόμβος έγένετο τέλος δεκτός παρουσια- 
σθείς ένώπιον του βασιλέως έν μετριοφροσύνη άπλοΰ μέν άν- 
άνθρώπου, άλλά κατόχου φόρου, ον ήρχετο νά κάταθέση ύπό 
τούς πόδας τοΰ μονάρχου, όστις είς άνταπόδοσιν ούδέν ήδύ
νατο νά τφ χορηγήση.βΣκεπτόμενος τί ήμην κατά τήν στιγ
μήν έκείνην τής άκροάσεως,έγραφε ό ίδιος βραδύτερου,έχανό- 
μην είς πέλαγος συγχύσεων, δουλοφροσύνης, πλήν συλλογιζό- 
μένος ότι ήμην κομιστής πολυτίμου πράγματος, έξισούμην 
πρός τό στέμμα· δέν ήμην έγώ, άλλ’ οργανον τοΰ Θεοΰ, 
χρησιμεΰσαν απλώς πρός έκπλήρωσιν μεγάλου σχεδίου».

Οί πρίγκιπες ψυχρώς ύπεδέχθησαν αύτόν, παραπέμψαντες

(1) Βιβαιβϋτχι δτι δ Κολόμβος είχεν ύποδάλει τίς πρός άνχχάλ.υψιν νέων 

χωρών προς δνσμάς τοϊ ’Ατλαντικού προτάσεις του χχ! είς τήν Γαλλιχήν Κυ· 
δέρνησιν xxi εΐς τήν ’Αγγλιχήν, αιτινες άπερρίφβησχν. 

τήν μελέτην τών σχεδίων του είς έπιτροπήν, ήτις. έμελλε νά 
συνεδρίαση είς τήν Σαλαμάνκαν.

Τί δ ’ άπέγεινε; Περιττόν νατό έκθέσωμεν, διότι είναι 
γνωστόν έκ τών προτέρων. Τό σχέδιον καταδεδικασμένον όν 
άρχήθεν, 0 Κολόμβος καί πάλιν άπεπέμφθη !

’Αποθαρρυνθείς τότε άλλά μή καταβληθείς εύτυχώς,ένφ ή- 
τοιμάζετο ν’ άπέλθη τής Ισπανίας, φίλος του τις τόν ήμπό- 
δισεν, ύποσχεθείς αύτώ τήν προστασίαν τής βασιλίσσης.

Καί όντως,μολονότι αί άρξάμεναι έκ νέου διαπραγματεύ
σεις δέν κατέληξαν είς αίσιον πέρας, έν τούτοις κάπως έδόθη 
σπουδαιότερα προσοχή είς τάς ιδέας του, καί δέν έθεωρήθη 
πλέον ώς φαντασιοσκόπος.

Ό Κολόμβος άνέπνευσε τότε, καί δέν άνεχώρησ?.. Μετά 
πολλάς δέ διαπραγματεύσεις έτυχεν άκροάσεως παρά τή βα- 
σιλίσση,έν ετει 1492, έν τφ στρατοπέδφ τοΰ Σάντα Φέ, παρά 
τή Γρενάδη, ότε έωρτάζετο έν θριάμβφ ή έκπόρθησις τοδ 
τελευταίου φρουρίου τών Μουσουλμάνων ύπό τών Ισπανών. 
’Εκείνος δέ,όστις μήνας τινάς βραδύτερον έμελλε νά δωρήση 
τό τέταρτον μέρος του κόσμου τή ‘Ισπανίιρ, ήκολούθεε τα- 
πεινώς τήν αυλήν, έν άμαυρότητι, λήθη, καί παραγνωρίσει!

Τέλος αί διαπραγματεύσεις μετά τής νέας διορισθείσης έπι
τροπής έπανελήφθησαν, άλλά τοσαϋται δυσχέρειαι τώ παρεμ- 
βλήθησαν καί τοιαΰται ποταπαί προτάσεις τφ έγένοντο άπό 
μέρους μελών τινών αύτής, ώστε ό Κολόμβος άναλογιζόμενος 
τήν σπουδαιότητα τής έπεχειρήσεως, μεγαλοφρόνως σκεφθείς, 
έζήτησε βασιλικός συνθήκας. Έξ άμφοτέρων δε τών μερών 
κυριαοχοΰντος τοΰ ανενδότου, έπήλθε ρήξις.

Τότε ό Κολόμβος μετανοήσας, οτιάνεμίχθη πρός τήν αυ
λήν, άπεφάσισεν όριστικώς νά εγκατάλειψη τήν Ισπανίαν καί 
τό σχέδιόν του, καί ούτως άνεχώρησεν έκεϊθεν περί τάς αρ- 
χάς τοΰ Φεβρουάριου τοϋ 1492 έτους. ‘Η βασίλισσα όμως 
ενθαρρυνθεϊσα έκ τών παραστάσεων τών φίλων αύτοΰ καί ταυ- 
της, έστειλε άμέσως έκτακτον άπεσταλμένον νά τόν επανα- 
φέρη. Έν τω άκρατήτω δέ ένθονσιασμφ αύτής,καί παραφερ- 
θείσα έξ αληθούς πατριωτισμού, βλέπουσα, ότι ό σύζυγός της 
δέν έστεργενά διάθεση τόν βασιλικόν θησαυρόν του.«Αί ! τότε, 
είπεν αύτη, αναλαμβάνω έγώ μόνη τήν επιχείρησιν ταύτην, 
άποκλειστικώς διά τό προσωπικόν μου στέμμα. Θά ενεχυ
ριάσω δέ έν άνάγκη καί αύτά τά κοσμήματα μου καί τι
μαλφή αντικείμενά μου, όπως έπαρκέσω είς τάς άνάγκας τής 
θαλασσίας ταύτης εκδρομής».

Ό Κολόμβος δέν έπείθετο νά έπανέλθη, πλήν ότε τφ ει- 
πον, ότι ή'βασίλισσα συμμετέχει τοΰ ένθουσιασμοϋ καί τοϋ 
ζήλου του πρός τό μέγα έργον, έγένετο έξαλλος χαράς, καί 
αίφνης τότε είδε έν πραγματικότητιαίρόμενον τό κατηραμέ- 
νον διάφραγμα, όπερ πρό είκοσιπενταετίας τφ έφραζε τήν 
δίοδον. ’-V

Τή 19 ’Απριλίου 1892 ΰπεγράφησαν οί όροι τών συμφω
νιών, ό δέ Κολόμβος έλαβε τόν κληρονομικόν τίτλον του ναυ
άρχου καί άντιβασιλέως τών χωρών, νήσων καί θαλασσών,ας 
ήθελεν ανακαλύψει.

Κατά τάς πρώτας ήμέρας τοΰ Αύγούστου τρία πλοία ή- 
τοιμάσθησαν προς άπόπλουν. Ό Κολόμβος άνύψωσε τήν ση
μαίαν του έπί τοϋ πλοίου Άχέας Μαρίας, ό Μαρτίνος πλού
σιος ναυτικός, γενναίως προσφερθείς νά λάβη μέρος είςτήν 
εκδρομήν, διηύθυνε τό δεύτερον πλοϊον ίΐίντα, καί εΓς τών 
άδελφώντούζ ό Βικέντιος Πίντζων τό τρίτον, ή Νΐνα καλού
μενου.

*0 Κολόμβος τότε διήγε τό πεντηκοστόν εκτον έτος τής 
ηλικίας του, καί μετά είκοσιπενταετή αγώνα, άφοΰ ώς έπαί- 
της κατώρθωσε νά προσλιπαρήση τήν εύνοιαν τής αύλής καί 
τών πλουσίων, έπεβιβάσθη τή 3 Αύγούστου έκ τοϋ λιμένος 
Πάλου, κατευθυνόμενος πρός τό άγνωστον καί μεστόν κινδύ
νων πέλαγος!

(”β«ετ«ι συνέχιια)

Η ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΪΤΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΡΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΝΔΙΝΟΥ

Έν προηγβυμίνψ Φύλλφ της «Φύσεως» διεπραγματεύθημεν τό 

ζήτημα τής πρώιης ύποβρυχίου τηλεφωνικής συγκοινωνίας, ήιις 

έσχάτως, έπ' αίσίοις οίωνοΐς, έπετιλέσθη μεταξύ τοΰ Buenos-Ayres 
καί τοΰ Montevideo, έν ’Αμερική, καί έξεφράσαμεν τήν έλπίδα, ότι 
τοΰτο θέλει συντελέσει είς τήν κατά τό τρέχον έεος λύσιν τοΰ προ
βλήματος τής όμοιας έγκαταστάσεως καί μεταξύ Παρισίων καί Λον
δίνου, αίρωμένων τών μέχρι τοΰδε υφισταμένων δυσ/ερειών.

Καί όντως αί τελευταίαι ήμέτεραι έξ Εύρώπης ληφθεϊσαι Ιδιαίτε
ροι Ανταποκρίσεις μάς πληροφοροΰσιν, ότι τό ζήτημα βαίνει ήδη πρός 

τό περατουσθαι.
Έν συνεδριάσει τινι τής 'Αγγλικής Έταιρίας ύπερ τής 

Προόδου τών ’Επιστημών, γενομένη έν Νιουκάστελ, κατά τό 
παρελθόν έτος, ό κ. Preece είχεν έχθέσει τούς λόγους καί τό πόρισμα 

τών ύπ’αύτοΰ γινομένων πειραμάτων, δι’ών ούτος έηείθετο είς τό 
δυνατόν τής πραγμάεοποιήσεως τηλεφωνικής συγκοινωνίας μεταξύ 

Λονδίνου καί Παρισίων. Πλήν, μολονότι αί θεωρίαι αύται ίλυον τό 
πρόβλημα έξαισίως είς τόν χάρτην, έπιτοπίως αί γενόμεναι δοκιμαί 
ειχον Αποδείξει, ό'τι γραμμή Αποτελουμένη άφ' ένός μέν άπό σιδηρού 

έναερίου σύρματος, καί άφ’ έτέρου άπό υποβρυχίου χάλκινου, παρου- 
σίαζεν ήλεκτροστατικήν τινα δύναμιν, κωλύουσαν τήν Απόλυτον ή τού
λάχιστον τήν μερικήν διέλευσιν τοΰ Αναγκαίου πρός συγκοινωνίαν 

ηλεκτρικού ρεύματος. Συνεπείφ δέ τούτου, ή προσοχή τοΰ άναλαβόν- 
τος τήν λύσιν τοΰ ζητήματος x. Preece έπεδόθη είς τήν Αρσιν τών 

δπαρχόντων αίτίων έν τή γραμμή. Καί ώς άποδεικνύεται ήδη έκ τών 
πραγμάτων, (δρα φύλλον «Φύσεως» άριθ. 15) ό κ. Preece έπιτυ/ώς 
ύπολογίσας μετά ήλεκτρικής Ακρίβειας, εορε τήν θεωρητικήν λύσιν 

τοΰ ζητήματος, πλήν αί πρακτικαί αύτοΰ δοκιμαί δέν είχον έει Απο
δείξει καί έμπράκτως τό άναμφισβήτητον τών υπολογισμών του, 
ότε προλαβοΰσα αύτόν ή Διεθνής Εταιρία τών Τηλεγράφων καί Τη
λεφώνων έφήομωσε τας άρχάς ταύτας πάνυ έπιτυχώς, έν τή έσχά
τως κατασκευασθείση τηλεφωνική γραμμή, μεταξύ Montevideo καί 
Buenos-Ayres, ήτις λειτουργεί άπροσκόπτως. Συνεπεία τούτου, έναέ- 
ριοι γραμμαί άποτελούμεναι' έκ χάλκινου σύρματος κατασκευάζον
ται πυρετωδώς ήδη έν ταΐς πρωτευούσαις ’Αγγλίας καί Γαλλίας, 
καλώδιον δέ φέρον διπλούς αγωγούς προετοιμάζεται έπίσης δι’ έξό- 

δων τών δύο κυβερνήσεων, όπερ καταδυθήσεται μεταξύ τών Ακτών 

Kent καί Sangate, χαί ενωθήσε-αι πρός τάς δύο γραμμάς, οΐτινες 
σύν τή ύποβρυχίφ γραμμή θ’ άτοτελέσωσι ειδικόν μεταλλικόν εντελές 
κύκλωμα διά τηλεφωνικήν συγκοινωνίαν, σύμφωνον πρός τούς ό'ρους 
τής ήλεκτρικής άποστάσεως, Αντιστάσεως καί Αγωγεμότητος τής όλης 

συνθέτου γραμμής. Έλπίζεται δέ, ότι ή έγκατάστασις αΰτη έσεται έπι- 
τυχεστέρα έκείνης Τοΰντεΰθεν δύναταί τις νά προίδη, δει ή τηλεφω
νική αΰτη συγκοινωνία ϊσεται έξαίρετος καθ’ δλα, δεόττ τό Εξαγόμε
νον τής όλικής Αντιστάσεως τή; γραμμής (είς μονάδας ohms), διά 
τής όλιχής ίκανότητος (είς μονάδας microfarads), οέν θά ύπερβή τάς 
5900 μονάδας, ένώ έν τή κατασκευασθείση έσχάτως τηλεφωνική 

γραμμή μεταξύ Buenos-Ayres καί Montevideo, τό εξαγόμενον εί
ναι ίσον πρός (0,400 μονάδας.

Τό διά μέσου τοΰ πορθμοΰ καταδυθηαόμενον καλώδιον θα φέρη 

τέσσαρα σύρματα, αί δέ σχετικαί ιδιότητες αύτοΰ εν τή κατασκευή 
έτέθήσαν, Αφοΰ καλώς καί ένδιαφερόντως έμελετήθησαν οί τεχνικοί 
δροι ίπαντες.

Τό καλώδιον τοΰτο κατασκευαζόμενον, ώς προείπομεν, είναι έν τφ 
περατοΰσθαι, καί ώς ήδη τό ίργον προβαίνει, έλπίζεται οτι πρό τοΰ 
τέλους τοΰ έτους, ή τηλεφωνική συγκοινωνία μεταξύ Παρισίων καί 
Λονδίνου έσεται τετελεσμένον γεγονός.

Φρίκ.

Ή Βραζιλιανή Κυβέρνησες άπεφάσισε ν’άνεγείρη κολο- 
σιαϊον ανδριάντα τοΰ Χρηστοφόρου Κολόμβου, έπί τή έπε- 
τείφ της τετάρτης έκατονταετηρίδος άπό τής άνακαλύψεως 
τής ’Αμερικής. 'Ο άνδριάς θέλει στηθή έπί τής κορυφής 
ορούς τινός τής επαρχίας τοϋ Ρίου-Ίανείρου.

Ό Δόκτωρ Delthil άνεκοίνωσεν έσχάτως τή έν Παρισίοις 
Άκαδημεία τής Ίατοικής σπουδαίαν άνακάλυψιν έπί τής θερα
πείας τής ύμενογόνου κυνάγχης.

Ή νόσος αύτη, ώς γνωστόν, παρουσιάζει ψευδείς ύμένας 
οΐτινες έπικάθη^ται έν τοΐς άναπνευστικοΐς σωλήσι, τή τρα
χείς, καί ενίοτε έν αύτοϊς τοϊς βρόγχοις. Ό δόκτωρ Dellhil 
παρετήρησεν ότι αί ινώδεις αύται αποθέσεις διελύοντο έν όλί- 
γαες στιγμαϊς, άμα ώς έπήρχετο είς επαφήν αύτών έκ κατρα
μιού αναθυμιάσεις τής τερεβινθίνης

Έπί τής άρχής δέ ταύτης βασιζόμενος, κατώρθωσε νά 
σώση ρέγχοντα καί σχεδόν τεθνεώτα παιδία, θεωρηθέντά ά- 
πολολότα, καί άφοΰ μάλιστα τοϊς είχε ένεργηθή τραχιιο- 
τομία.

Άρκεϊ τις ν' άνάψη παρά τή κλίνη τοΰ άσθενοΰς μίγμα 
τερεβινθίνης καί κατραμιού. Ό θάλαμος θά πληρωθή άπό 
μαύρου καί πυκνοτάτου καπνού, έξ ού οί παρεστώτες δέν θά 
δύνανται μέν πλέον νά βλέπωσιν άλλήλους, πλήν ούδεμίαν 
δυσφορίαν θά αίσθανθώσιν. -

Τό παιδίον τότε αναπνέει ίσχυρώς καί ήδονικώς τήν ρητι
νώδη ταύτην ατμόσφαιραν, έν βραχυτάτφ δέ χρονικώ δια- 
στήματι οί ψευδείς υμένες άποσπώνται καί εξέρχονται έν 
ειδει φλεγμάτων (καταρροϊκών πτυσμάτων),άτινα περισυλλε- 
γόμενα έν τινι ποτηρίω, έξακολουθοΰσιν όφθαλμοφανώς δια
λυόμενα.

Μετά τοΰτο ό δόκτωρ πλύνει τόν λάρυγγα τοϋ παιδιού μέ 
κοάλταρ καί ύδωρ άσβέστου,καί ούτω μετά δύο ή τρεϊς ήμέ
ρας ο ασθενής είναι έντελώς ύγιής.

Έκτός τής ανωτέρω θεραπευτικής ίδιότητος, τά καπνί
σματα ταΰτα άποδεικνύονται καί εξαίρετα άπολυμαντικά 
αντιφάρμακα κατά τών παρασίτων καί μικροβίων. “Οσφ δέ 
πλησςάζουσι τούς άσθενεϊς διαρκούσης τής έκτελέσεως ταύ
της, ιδίως τά παιδία, ουδέποτε θ’ άποκτήσωσι τήν τρομε- 
ραν ταύτην νόσον.

Συνεπώς ή άπλή αΰτη θεραπεία είναι αντιφάρμακου απο
τελεί 
καί ·

ισματικώτατον καί έν ταύτφ πολύτιμον προφυλαχτικόν 
προληπτικόν μέσον.

Άστήρ.

ΤΟ

Ο <·)Λ\ΛΓΟ£
Ή

ΦΑΣΜΑ TOT ΚΗΡΚΗ
(Λραμάτιον μονόπρακτου)

ΠΡΟΣΩΠΑ
Ραχήλ, Χενοφών Μαυρέκοος μνη-
Λαυεδ πρώην εραστής της, Θεοδώρα

Λεβποενές
στήρ της, 
έζαόέ.Ι^η τής ΡαχηΛ,

Η ΣΚΗΝΗ ΕΝ ΕΞΟΧΗ
Αίθουσα πα.ίαιον ρυθμοϋ. Είς το βάθος μςγάΑη υεΑό^ρακτος 

θνρα βΐέπουσα πρυςτήνκήπόν. Δεξιά, πΛησίον παραθΰρον, 
κ^τιάοκύμάα.ίον, καί παρ’ ανιώ ανάκλιντρα. "Εξω τον 
παραθόρον όάσος, καί είς τό βάθος ερείπια πύργον και 
σελήνη.

Σ Κ Η Ν Η Α’.
1*αχήλ,  Οεοδώρχ.

επί araxJirxpoij, κρατονσα ^ωτο· 
γραφίαν τινά, και στρί^ονσα πρός τήν ΡαχήΛ, ήτις περιγέ- 
ρεται σύννουζ.)

Τί θά αίσθάνεβατ, ώ ώραΐα μου εξαδίλφη, ύπο τοϋ αγ
γέλου τούτου λατρευομένη ! ('άεικννουσα τήν yawypacpiarf'
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Ναι! φημίζεται καί είναι καλλονής καί τόλμη; πρότυπον ό 
Ξενοφών, ό τολμηρός μνηστήρ, όστις τό χιονώδες κρίνον νυμ
φεύεται (μετά με-Ιαγχο.Ιιχοΰ μειδιάματος) Άχΐ... διατί νά 
μήν είμαι και έγώ ωραία !

>*αχήλ.  Σιώπα, σιώπα Θεοδώρα μου. ’Αρκεί ή τόση 
■λύπη μου.... Νά ήξευρες....

θ&θδώρα. Αλλά τί εχέις πάλιν και είσαι κάτωχρος: 
«ύ φαίνεσαι πολύ τεταραγμένη. Είπε μοι, τί σου συνέβη ; 
τί τό κρύπτεις άπό εμέ. ”

Ραχήλ. Θεοδώρα, σύ γνωρίζεις όλας τάς σελίδας τοΰ 
■βίου μου. “Ακούσε, γνωρίζεις ότι προ τοΰ Ξενοφώντος, ήτο 
μνηστήρ μου ό Δαυίδ, όστις με ήγάπα περιπαθώς, καί τόν 
όποίον ώρκίσθην νά αγαπώ μέχρι τάφου.

θεοδώρα. Ουφ!., καί σύ μ αύτόν ! Μά, ώρα, στιγμή 
δέν παρέρχεται, χωρίς νά σοϋ ελθη είς τόν νοΰν καμμία κακή 
ιδέα.

Ραχήλ· “Εχεις δίκαιον νά εκπλήττεσαι. Είμαι παρά
δοξος. Καί όμως, πολύ καλά αισθάνομαι, ότι δικαίως λυ
πούμαι....

Πίστευσέ με Θεοδώρα, όσον περισσότερον έγγίζει ή ώρα 
τών γάμων μου, τόσον περισσότερον μέ καταλαμβάνει θλί- 
ψις. Θά σέ είπω κάτι, καί είπε με ίδιότροπον,εΐπέ με μωράν, 
άν θέλης. Χθες ίβγηκα είς το παράθυρον τούτο, πριν κοι
μηθώ’ ήτο άργά. Ό ουρανός ητο λαμπρός, καί ευωδία τριαν
τάφυλλων ήρχετο άπό τόν κήπον. Μακράν δέ, πολύ μακράν, 
•ήκούετο μουσική, ήτις έπαιζε, αν δέν άπατώμαι,τήν όπεραν 
τοΰ Έρνάνη. Όποια αρμονία!., όποια μαγεία'... πίστευσε, 
μοΰ ήλθαν είς τούς οφθαλμούς γλυκά δάκρυα... ‘Η καρδία 
μου έπληρώθη άπό αίσθημα ευεξίας, ειρήνης, ευτυχίας. Ή- 
σθανόμην, ότι άνεγεννώμην. Αίφνης, μοΰ ήλθεν είς τόν νοΰν 
ό Δαυίδ. Ό Δαυίδ, τοΰ όποιου ή ίνθύμησις είναι αδύνατον 
νά άφήση άκαταπολιόρκητον τόν νοΰν μου, καί τόν οποίον 
καί εις αύτά τά όνειρά μου πολύ συχνά τον άπαντώ τρομε
ρόν, μέ σπινθηροβολοΰντας οφθαλμούς, όθεν ρέει έκχυνόμενον 
άντί δακρύων, μίσος. Καί ένφ ένθυμούμην τάς νύκτας, τάς 
όποιας ήμην μόνη μετ’ αυτού είς τόν κήπον μας, καί έμαυ· 
τήν διαλεγομένην προσφιλώς ποός αυτόν, καί ίκεΐνον καθή- 

μενον παρά τούς πόδας μου, ακούω αίφνης φωνήν τινα, προ· 
δίδουσαν άλγος μάλλον, ή οργήν, ήτις μοί ε’φάνη ότι ήλθεν 
άπό τόν χαλασμένου αυτόν πύργον, (δεικνόουσα πρός τά έζω 
τοΰ παραθύρου) λέγουσα ! «Κρίσις! ώ κρίσις ! έως πότε κρί- 
σις : ο Ή φωνή αύτη ώμοίαζε μέ τήν φωνήν τοΰ Δαυίδ τό
σον, ώστε θά ένόμιζέ τις ότι φωνάζει αυτός. Κατετρόμαξα, 
καί έστάθη άδύνατον νά κλείσω μάτι όλην τήν νύκτα. Σύ, 
τί λέγεις, δι’όλα αύτά θεοδώρα;

θεοδώρα. Λέγω, ότι είναι αυτόχρημα αποτελέσματα 
τής έξάψεως τής φαντασίας σου, φίλη μου.

Ραχήλ. Λέγουσιν, ότι είς τόν πύργον αυτόν ,είχε κα- 
τοικήση ό Κήρκη.

θεοδώρα. Ποιος Κήρκη; ποιος είναι αυτός ό Κήρκη 
πάλιν ; Τί παραμύθια τοΰ Όμηρου μέ λέγεις ;

Ι*αχήλ.  Όχι! δέν εννοώ τήν 'Ομηρικήν Κήρκη, θεο
δώρα. Ό Κήρκη, τόν όποιον σοί λέγω, ήτο εις έξ εκείνων, 
τών' όποιων ή μορφή ε’καλύφθη ενωρίς ύπό τόν μυθικόν πέ
πλον. Ήτο άστρονόμος, καί άν πρε'πει νά πιστεύση τις τήν 
φήμην, είχε καλλονήν καί χάριν αγγέλου. Ό Κήρκη άπό 
τής παιδικής αύτοΰ ήλικίας κατελήφθη ύπό σφοδρού έρω
τος, πρός τήν Έλισσάβετ Διβάρδ, νεάνιδα ώραιοτάτην καί 
εύγενοΰς οικογένειας, ήτις καί αυτή τόν ήγάπα σφοδρώς καί 
περιπαθέστατα·, άλλ’ όμως έμεινεν αγνή. Ό έρως αυτός, είς 
οΰδέν άπέληξε. Πριν τελειώση τάς σπουδάς του ό Κήρκη, 
μανθάνει ότι οί γονείς τής Έλισσάβετ θέλοντες νά τήν νυμ- 
φεύσωσι μετά τίνος εύγενοΰς Φλωρεντιανου, τόν Γαβριήλ δέ- 
Γάβα, καταφεύγει αυτή είς μοναστήριον, διότι δέν δύναται 
νά συζήση μετ' άλλου. Ό Κήρκη έμεινεν έπί πολύ άπαρη- 
γόρητος. Περίλυπος παρήτησε τότε τήν Βραΐλαν, περιήλθεν 
όλην τήν Γερμανίαν καί ’Ιταλίαν, πλήν καί ό έρως τόν παρ· 
.ηκολούθει παντού. Έδόθη είς τάς ήδονάς, είς τάς διασκεδά
σεις, είς τάς άσωτίας, είς τάς ακολασίας, πλήν είς μάτην. 
ΤΙροσεπάθησε νά άγαπήση άλλα; γυναίκας, πλήν καί τούτο 
έστάθη ανωφελές, διότι ό παλαιός έρως του άνεφαίνετο πάν
τοτε ύπό τούς νέους. Μετά ταΰτα έγύριζεν άπό τόπου είς 
τόπον, ώς ερημίτης, καί έγραφε στίχους. Μετά έξαετή δέ 
χωρισμόν, ήσθάνθη αίφνης επιθυμίαν νά έπανίδη τήν Έ-

λισσάβετ. Φθάνει είς Βραΐλαν, όπου μανθάνει ότι ή Έλισ
σάβετ μετά τριετή διαμονήν έν τφ μοναστηρίω ύπανδρεύθη 
τόν Γαβριήλ δέ Γάβα, διότι όλοι έλεγον «ό Κήρκη δέν ΰπάρ; 
χει πλέον. Είς Ιταλίαν ήσθένησεν βαρέως, καί άπέθανεν». 
Ό Κήρκη τότε έκ τής θλίψεώς του αμέσως ήσθένησε καί 
κατά τάς προαισθήσεις τοΰ πυρετού, προεϊδεν, ώς έν όρά- 
μάτι, τόν θάνατον τής Έλισσάβετ, καί τήν ψυχήν αύτής, 
μιταβαίνουσαν είς τήν σελήνην. Τφόντι ή Έλισσάβετ μαν 
θάνουσα, ότιό Κήρκη τόν όποιον ύπερηγάπα έπανήλθεν, επα· 
θεν έπαισθητώς έκ τής θλίψεως ή ύγεία της, καί μετ’ ολί
γον απίθανε. Συμπάσχων δέ καί ό Κήρκη, άπέθανεν μετ’ο
λίγον καί αύτός, είς τόν πύργον αύτόν. Λέγουσιν δέ, ότι ή 
Έλισσάβετ, όταν άπέθανεν ό έραστής της, καταβαίνει άάό 
τής σελήνης καί άνέλκει αύτόν είς τόν δορυφόρον μετ’ αύτής. 
’Εκτός δέ τούτου λέγουσιν έτι, ότι περί τό μεσονύκτιον ει- 
δον τό φάσμά του πλανώμενον έπί τών έρειπίων τοΰ πύργου 
αύτοΰ. Προχθές άκόμη......

θεοδώρα. Παραμύθια τής μάμμης μου! Μήπως καί 
σύ μετενόησας διά ....

ϊ·αχήλ. Τί λέγεις θεοδώρα!...
θεοδώρα. Συγγνώμην. Άλλ’ άς άφήσωμεν αύτά 

πλέον, (βραχεία σιγή.) ’Αληθώς εχω καιρόν νά σέ άκούσω 
παιανίζουσαν. "Ελα Ραχήλ, (αναγκάζει την ΡαχήΑ νά κα· 
θήση.) Κάθησαι έδώ νά παίξης ένα βάλς, ή τό τεμάχιον 
εκείνο.... (προσπαθούσα νά ενθυμηθή.) Ά! τόν αποχαιρε
τισμόν εκείνον....

Χ*αχήλ.  “Α! ήξεύρω ποιον θέλεις· (καθίζει προ τοΰ κ·1ει· 
δοκυμβά.1ου) Άς είναι, άφοΰ τό άπαιτεΐς... (Ή Ραχήζ ορ
γίζει τόν αποχαιρετισμόν τον Σοΰβερτ. Κατ' άρχάς τό πρόσω 
πον της θεοδώρας .Ιαμβάνε·. έκφρασιν ευδαιμονίας, ειτα κ.Ιίνει 
την κεφαάήν ΰάΐγον κατ’ όΛίγον καί αποκοιμάται. Ή Ραχή.1 
έζακοΛουθεί νά παιανίζη. Μετ’ ό.Ιίγον ή πρός τόν κήπον θύρα 
ανοίγεται καί φαίνεται ό Ξενοφών, ό μνηστηρ τής Ραχή.Ι, 
όστις ίσταται έπί τον κατωφ.Ιίου, καί παρατηρεί περίφοβος 
πέριζ. Ή Ραχήά. μεταστρέφεται και θεωρεί αύτόν εκστατική).

ΣΚΗΝΗ 8’.

Ι*αχήλ,  3ενοφών xal θεοδώρα [κοιμωμε'νη] ·

Ξενοφών [κΜνωνμ ΔιβπονΛς επιτρέπεται:
Ραχήλ [εγειρομένη]. Είσέλθετε.
Ξενοφών [εισερχόμενος μετά προφν.Ιάζεως'). Συγγνώ

μην. Εξακολουθήσατε παρακαλώ τήν μουσικήν. Είναι αλη
θές, ότι εισέρχομαι ολίγον άποτόμως, πλήν συγχωρήσατε 
τήν αύθάδειάν μου, τήν όποιαν καί έγώ ό ίδιος συναισθά
νομαι.

Ραχήλ [δίδονσα αντώ κάθισμα]. Καθήσατε. 
Ξενοφών [καθήμενος[. ’Εξακολουθήσατε παρακαλώ. 
[Ή Ραγήζ ΐπανακάθηται καί επαναρχίζει τόν χαιρετισμόν.

Ό Ξενοφών ό.Ιίγον κατ' όΐίγον κΛίνει πρός τήν Ραχήζ και 
θεωρεί αυτήν με πάθος. Ειτα, τά πρόσωπα άμφοτίρων ώχριώ- 
σι, και οί όφθα.Ιμοί των μετ' όΛίγον συναντώνται. Ό Ξενο
φών αίφνηδίως εγείρεται, ώς άφνπνιζόμενος, και κΛαίων έκ 
σνγκινήσεως, αρπάζει τάς χειρας τής Ραχήά καί τάς κατα- 
φι.Ιεί νποτονθορίζων] Ραχήλ μου! άγγελέ μου; πότε θά γί- 
νης ίδική μου ;

Ι*αχήλ  [περιβάΜΙουσα καί φι.Ιοΰσα αυτόν].Φίλτατέ μου, 
σ’ εσένα ή ψυχή μου διά παντός........

[ ’Ακούεται εζωθεν φωνή τρε’μουσα καί προφερομένη μετά 
φρίκης καί άγωνίας'.

«1*ωνή.  Άπιστη!... Ραχήλ.
Ι»αχήλ [ώ< ή.Ιεκτρισθείσα ύπό μεγά.ίου τινός σπασμού].

Ά! [άκροαζομόνη] Ξενοφών... ήκουσες σύ, τίποτε; 
Ξενοφών [πεφοβισμε'νος]. Όχι! ’Αλλά τί τρέχει: 
Ι*αχήλ  [τρέμουοα]. Μοί φαίνεται, ότι ήκουσα φωνήν....

«ς........
Ξενοφών. Πρός θεού Ραχήλ μου. Όμιλεϊτε χαμηλό- 

τεοον θά έξυπνήσητε τήν Θεοδώραν. Όταν είμαι πλησίον 
σας μή φοβεϊσθε... πλήν δέν βλέπω τίποτε... "Εσο ήσυχος. 
[Ή ΡαχήΛ ησυχάζει όΛίγον, ό δέ Ξενοφών, γονατίζει ενώ
πιον ίης]. Λοιπόν άγγελέ μου, άπό αύριον παύω τού νά 
ήμαι πλέον μνηστήο σου. Θά γίνω σύζυγός σου. Άχ! πότε
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ΣΩΣΑΝΝΑ ΡΑΜΩ
(Σινίχι ι»)

αύτών κεκοσμημέναι διά ποικίλων προτομών θεοτήτων ή ά
γιων μόλις έταλαντεύοντο ήσυχω; υπό τής θαλάσσης όμοια· 
ζουσαι πρός μεγάλους ιχθύς άνερχομένους τήν επιφάνειαν 
τών ύδάτων. Ούδεμία πνοή άνεμου ήν αισθητή έν τφ λιμένι. 
Καθ’ έκάστην τά καΐκια πεφορτωμένα έκ διαφόρων καρ
πών τών γειτονικών νήσων, ρίπτουσι είς τήν θάλασσαν τούς 
σεσηπότας έξ αύτών, οΰς ή πνέουσα μόλις γλυκεία αύρατα- 
λαντεύει τήδε κακείσε έπί τών κυανών ύδάτων, άτινα παρι- 
στώσι θέαμα ποικιλόχρουν, συνεπεία τής χρυσιζούσης μορφής 
τών λεμονιών καί πορτοκαλιών,καί λοιπών τοιούτων καρπών.

Τήν ημέραν {κείνην δύο πολεμικά πλοία, 'έν 'Ρωσσικόνκαί 
εν Γαλλικόν ύπενθύμιζον τήν έν τφλιμένι παρουσίαν των,διά 
τών άκουομένων ύπ’ αύτών συριγμάτων, επί δέ τής σταθ- 
μευούσης έν ΓΙειραιεϊ γαλλικής ναυαρχίδος, ή ναυτική μου
σική άνέκρουε διάφορα τεμάχια έκ γαλλικών μελοδραμάτων.

Ό ήλιος ητο έν λαμπρότητι καί πολύ εύχάριστος.
Πλήν μόλις έξήλθον τοΰ λιμένος ό άνεμος έπνεε σφοδρώς.
Ή μονομαχία έμελλε νά γίνγ έν τφνησιδρίω τής Ψυττα· 

λείας, τοΰ γνωστού έν τή άρχαιότητι σκοπέλου, ένθα κατε· 
βλήθησαν οί όπλϊται τοΰ Ξέρξου, καί όστις προφυλλάττει 
τό στόμιον τής Σαλαμΐνος, πλήν ή κατάστασις τής θαλάσ
σης δέν έπέτρεπε νά προχωρήσωσιν έως εκεί. Τότε άπεφα- 
σίσθη νά μονομαχήσωσιν έν τή θαλάσσγι. Οί μάρτυρες καί 
οί λεμβούχοι, άφήσαντες τόν Βουγάν' καί Θεοχάρην μόνους 

έκαστον είς δύο λέμβους, άπεμακρύνθησαν είς αρκετήν άπό- 
στασιν καί διηύθυνον τήν μάχην. Εύρίσκοντο άκριβώς πλη
σίον τής θέσεως, ήτοι παρά τφ άκρωτηρίφ, ένθεν 0 βασιλεύς 
τών Περσών, καθήμινος έπί άργυροΰ θρόνου, έθεάτο τής κα
ταστροφής τοΰ στόλου του.

Οί όροι τής εκτάκτου ταύτης μονομαχίας έκανονίσθησαν 
ταχέως.

— Είσθε έτοιμοι ; ήρώτησεν ό Φώτης Βέης.
Οί δύο αντίπαλοι, ύψώσαντες τά περίστροφα αύτών άπήν- 

τησαν διά καταφατικής κινήσεως.
Ό Φώτης Βέη τότε έδωκε τό σημεΐον τής ένάρξεως διά 

τοΰ ρινομάκτρου του.
Έν τφ άμα ήκούσθη-εκπυρσοκρότησις έκ μέρους τού κ. 

Θεοχάρους, καί ή σφαίρα έφάνη πεσούσα όπισθεν τοΰ κ. 
Βουγά, είς πεντήκοντα ώς έγγιστα βημάτων άπόστασιν.

Αί δύο λέμβοι έγκαταλειφθείσαι άνευ διευθύνσεως είς τήν 
διάκρισιν τών άνεμων, έφέροντο τήδε κακείσε ύπό τών κυ
μάτων, ότέ μέν πλησιάζουσαι, ότέ δέ άπομακρυνόμεναι άλ- 
λήλων, καθιστώσαι ούτω τήν σκοποβολήν δυσκολωτάτην.

Ο κ. Βουγάς άντιληφθείς τής περιστάσεως καλώς, έπεφυ- 
λάχθη τοΰ νά πυροβολητή έπί ααταίφ, ένφ τουναντίον δύο 
νέοι πυροβολισμοί έκ μέρους του Θεοχάρους άπέβησαν εντε
λώς άνευ άποτελε'σματος.

Ο κ. Θεοχάρης τότε ένόησεν, ότι έξακολουθών ούτωπυ· 
ροβολών ταχέως θά έμενεν άοπλος ενώπιον εχθρού ώπλισμέ- 
νου, καί εντελώς είς τήν διάκρισιν αύτοΰ. Έν τούτοις επει
δή ή κατάστασις αύτη δέν έπρεπε νά διαρκέσν) έπ’ άπειρον, 
εις πρώτην συνάντησιν καθ’ ήν αί λέμβοι έπλησίασαν πολύ 
αλλήλων, ό κ. Θεοχάρης έπυροβόλησεν καί πάλιν δίς, άνευ 
αποτελέσματος, μείνας ούτως μετά μιας μόνον σφαίρας ά— 

X

κόμη, έξαρτωμένης τής ζωής του ήδη έκ τοΰ τελευταίου 
τούτου φυσιγγίου. ’

Πλήν δέν τόν έμελλε καί τόσον πολύ, διότι τήν ζωήν του 
ήδύνατο νά δώση διά τό τίποτε, άλλά τό νά βλέπη τόν εχ
θρόν του τόσω πλησίον, δέκα βήματα μ,ακράν αύτοΰ, χωρίς 
νά δύναται έστω καί μικράν αμυχήν νά τοΰ προξενήση, έξ 
ευνοϊκής περιστάσεως τής τύχης, καινά τρέμη άπό τόν φό· 
βοντήςάποτυχίας, τοΰτοτόν έκαμνενά άγανακτή λυσσωδώς!

Ό δέ κ. Βουγάς εντε
λώς απαθής έπερίμενε.

Δέκα λεπτά τής ώρας 
παρήλθον άγωνιωδώς άπό 
τοΰ τελευταίου πυροβολι
σμού τοΰ Θεοχάρους, καθ’ 
ά α'ι λέμβοι άπομακρυνθεϊ- 
σαι άλλήλων ύπό τών κυ
μάτων έπλησίασαν έκνέου. 
Τότε ό θεοχάρης βαρυν- 
■θείς νά περιμένη πλέον καί 
διά νά άναγκάση τόν αν
τίπαλόν του νά πυροβόλησή 
τέλος, {γείρεται αίφνης καί 
άνελθών σύσσωμος επί τοΰ εδωλίου τής λέμβου του παρου
σιάζει τό στήθος του Ολόκληρον πρός αύτόν. Πλήν άνατρα- 
πείσης παρ'ελπίδα τής λέμβου του έλλείψει ισορροπίας, τά 
ύδατα κατέκλυσαν αύτόν.

Ό άνθρωπος είναι περίεργον πλάσμα. Βεβαίως οί κ κ. 
Θεοχάρης καί Βουγάς έλθόντες ένταδθκ ούδένα σκοπόν ειχον 

■ή νά φονεύσωσιν άλλήλους, καί έν τούτοις—τοιοΰτον είναι 
τό γενναϊον ένστικτον,όπερ ό θεός εθεσεν έν ταΐς καρδίαις η

Μετ’ όζίγον παντες έζήρχοντο είς τήν Πειραϊκήν ακτήν.

μών—τό πρώτον διάβημα, οπερ ό κ. Βουγάς έκαμε, έπί 
τή θέι»; τοΰ κινδυνεύοντος όμ.οίου του, ήτο νά τρέξη είς βοή- 
θειάν του.

Τότε συνέβη περίεργον γεγονός.
Ένφ οι μάρτυρες, άνυπομόνως έσπευδον κωπηλατοΰντες 

νά προφθάσωσιν τόν κ. θεοχάρην, οΰτος φανείς πρό τών κυ
μάτων μέ τό περίστροφου είς τήν χεϊρα’

■— Σκύλε! στάσου,αναφωνεί αίφνης πρός τόν κ. Βουγάν, 
καί ταυτοχρόνως πυροβο
λεί κατ’αύτοΰ.

Ή σφαίρα διήλθε πολύ 
πλησίον τοΰ προσώπου του 
κ. Βουγά χωρίς νά τον έγ- 
γίση. Οΰτος δέ τότε, σκο
πέυσα; προς στιγμήν τον 
κ. Θεοχάρην μετανοεί καί 
δέν τόν πυροβολεί, άλλα 
συλλαμβάνων αύτόν έκ τής 
χειρός τόν άνέσυρε έκ τής 
θαλάσσης καί κατέρριψεν έν 
τή λέμβφ του χωρίς νά τόν 
πειράξη.

Ο θεοχάρης έμεινεν εκεί ακίνητος μέχρις ού εφθασαν είς 
Πειραιά, χωρίς νά άνταλλάξωσιν ούδέ μίαν λέξιν, άλλάμό- 
νον είχε χαμηλώσει τό φέσιόν του διά νά μή φαίνηται, ότι 
έκλαιε. Πάντες δέ οί λοιποί σεβασθέντες τό αίσθημα τοΰ ά- 
πηλπισμένου αύτοΰ έγωϊσμοΰ,όστις έκρύπτετο εις τά όμμκτα 
τοΰ αντιπάλου του, δέν τοΰ άπέτιιναν ούδεμίαν έρώτησιν.

Ό κ. θεοχάρης είχε θανασίμως ταπεινωθή.
Ό δέ κ. Βουγά; όστις απέδειξε διαρκούσης τής'πάλης αύ>

/
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θά έλθη ή πολυπόθητος εκείνη ώρα τών ευχών μας! Ραχήλ 
' τί λέγεις σύ ;

Ι*αχήλ.  Καί όμως Ξενοφών, ό Δαυίδ μοί έλεγεν, «έπε- 
θύμουν νά ήμην πάντοτε μνηστήρ».

Εενοφών. Μήπως καί ήμεϊς αγάπη μου, δεν 9α διατη- 
ρήσωμεν τόν έρωτά μας μέχρι τοΰ τάφου ;

Ι*αχήλ.  Άπό ημάς έξαρτάται.
Φωνή [«&>&>·]. "Ω!... ναί!.;.
Ραχήλ [έγειρομένη έντρομος,χαθώς καί 6 JfroySrj Ά! 

ιδού...· ηχούσες;
Ξενοφών. Ναι, άλλά τί σημαίνει τούτο; [πμογωμεε 

πρός τό παράθνρον χαι παρατηρεί μετά τρόμον έζω. Ή Ρα- 
%ή2 Ισταται πεφοόισμένη έν σιωπή, και άχροαζομένη μέ όμμα 
ακίνητον χαι ωχρά. Ειτα ό Ξενοφών κράζει προς τά εζώ).

I ' ι t »*  „Ε ! τις είναι εκεί ;
Ραχήλ [τρέχονσα πρός n)r θεοδώραν, ήτις έζακοΛονθει 

νά κοιμάται]. Θεέ μου!... Ξενοφών, νά έξυπνήσω τήν Θεο
δώραν ;

Ξενοφών [τρέχων πρός αύτήν.] Όχι!...
'Ραχήλ. ’Αλλά τί είδες είς τόν κήπον ; ποιος είναι;
Ξενοφών. Ούδεις Ραχήλ μου’ ησύχασε.
Ραχήλ. Άς φύγωμεν λοιπόν όγρήγορα άπ’ αύτό τό 

δωμάτιόν. Έλθέ, έλθέ.
Ξενοφών [άρπάζων αύτήν άπό τόν βραχίονα] Τί λέγεις 

Ραχήλ! Θά μας ίδουν. Κάθησε έδώ,καί μήν κάμνεις ούτω-
Ραχήλ. Έλθέ πλησίον μου Ξενοφών.
Ξενοφών [πΛησιάζων αύτήν]. Μή φοβείσαι, αγάπη μου, 

[βαθεια σιγή έπί τινας στιγμάς]. Πλήν δεν ακούω τώρα τί
ποτε.... Στάσου σύ Ραχήλ εδώ, νά ρίψω έγώ εν βλέμμα 
ακόμη είς τόν κήπον [προχωρεί πρός τό παράθνρον χαί πα-, 
ρατηρεΐ έζω περί]. Άλλά...δέν βλέπω τίποτε...[επανερχόμε
νος] φωνή ήτο καί τίποτε άλλο. Τί κάμνωμεν, ώςλαγωοί;

Ραχήλ. Πλήν ήλθε άπό έδώ πολύ πλησίον.
Ξενοφών. Τί μέ τούτο ; [πλησιάζει χαί Λαμβάνει την 

χεϊρα τής ΡαχήΛ]. Μήν είσαι δά τόσον δειλή· [τήν σύρει πρός 
έν άνάχΜντρον]. Ελάτε, καθήσατε έδώ. ['Η ΡαχήΛ κάθη- 
ται ακόμη πεφοόισμένη].

Ραχήλ. *Ελα  καί σύ Ξενοφών κάθησε πλησίον μου. 
['<? Ξενοφών κάθηται είς τό ά.Ι.Ιο άνάχ.Ιιντρον πΛησίον τής; 
Ραχή.Ι, χαί προσηκώνει επ’ αύτής β.Ιέμμα π.ίήρες αγωνίας 
χαι έρωτος]. Με ευρίσκεις βεβαίως πολύ δειλήν, δεν είναι 
αληθές;

Ξενοφών. Ραχήλ μου, ή διάχυσις δύο ψυχών, ώς αί 
ΐδικαί μας, είναι άμόλυντος καί ιερά, τήν οποίαν ό θεός ποτέ 
δέν θά θελήση νά διαταράξη. Σέ αγαπώ, μέ αγαπάς, καί ό 
θεός μάς βλέπει" μόνοι ήμεϊς οί τρεις γρηγοροΰμεν τοιαύτην- 
ώραν ! Διατί λοιπόν νά φοβήσαι ;

Ραχήλ. “Εχεις δίκαιον, αγαπητέ μοι Ξενοφών, δέν 
φοβούμαι πλέον. Ναί! άς καθήσωμεν λοιπόν νά όμιλήσωμεν 
τρυφερώς, έγκαρδίως, άλλά μέ σιγανήν φωνήν, καί άς μήν 
εχωμεν πλέον στοχασμούς, είμή τούς αμοιβαίους. Σύ δι’έμέ,... 
καί έγώ διά σέ !

ΣΚΗΝΗ Γ’·
Ξενοφών, Ραχήλ, Λαυϊδ, θεοδώρα.

[Ή πρός τόν χήπον θνρα ανοίγεται αίφνης, εισέρχεται 6 
Δαυίδ φρίττων μέ άγριον ύφος καί άτημέ.ίητος, κρατών έγ- 
χειρίδιον, τρέχει μεθ' ορμής πρός τόν Ξενοφώντα καί τήν 
Ραχή.Ι, ςιρπάζει αύτήν έκ τών όπισθεν, τήν π.Ιήττει είς τό 
στήθος χαί πίπτει νεκρά είς τούς βραχίονάς τον, Μγων :) 
Λαυ'ό'δ. Καί έγώ· διά σέ!...
Ραχήλ [προσηΛόνονσα β.ίεμμα οίκτον καί ψυχορραγούσα] 

συγ.. .γνώ.. .μην... ή.. .μαρ...τον... είς... τούς... ού...ρα- 
...νούς.......

(πίπτει ή αυλαία).
Σ...

Τό γάλα, αί άγκάλαι, καί τό μειδίαμα τής μητρός, είναΐ- 
ή ζωή τοΰ άρρενος γένους.

*

Ή δέ πρός τήν μητέρα αχαριστία, ή πηγή τής κακίας: 
καί τής διαφθοράς τής κοινωνίας.

ΜΙΑ ΩΦΕΛΙΜΟΣ ΓΝΩΣ1Σ

1
Λ ΠΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΑΙ ΓΛΩΣΣΑ!

Θέσατε το περιεχόμενον τριών ώών εν τινι πινακίφ, καί 
•ανακατώσατε αύτό έως ότου άφρίση καλώς. Τότε προσθέ
σατε 250 γραμμάρια άχνης άλεύρου, τοσαύτης σακχάρεως, 
ολίγον άλας, εν κοχλιάριον άρώμ.ατος πορτοκαλιού καί ολί
γον άμυλον (νισεστές). Κατασκευάσατε δΓ αύτών ζύμην μάλ
λον πηκτήν η μαλακήν, ήν τοποθετείτε έπί τίνος πλακός 
μεμουσχευσμένης πρότερον δι’ ελαίου, καί κόπτετε είς μικρά 
λεπτά τεμάχια, έχοντα τό κέντρον πλατύτερου τών άκρων. 
Διατάξατε ταΰτα κατ’ αποστάσεις όπως μή συγκολλώντας 
ψήσατε έν μικροί πυρά, καί θά έχητε τά νόστιμα εκείνα τρα- 

-γήματα, άτινα οί ζαχαροπλάσται σας ονομάζουν «γΛώσσαι 
■τών γα.ίών».

ΜΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΗ

ΗΜΙΚΡΑΝΙΑ

Ο κ. Moutin, έν τφ περιοδικφ αύτοΰ συγγράμματι Έπι- 
■δεώρησις τών ΨοχοΛογικων ’Επιστημών, δίδωσι ήμϊν τήν 
περιγραφήν άπλουστάτου τίνος άντιφαρμάκου κατά τής νευ
ρικής ήμικρανίας, είς τήν όποιαν ύπόκεινται γενικώς οί τών 
γραμμάτων άνθρωποι, οί διανοητικοί έργάται,καί πολλαί νευ- 
.ρικαί γυναίκες.

Ή θεραπεία έκτελεϊται ώς εξής :
«Ό πάσχων άφοΰ καθήση έπί τίνος καθίσματος, ετερόν 

τι πρόσωπον, ιδίως άνήρ,τίθησι τήν μίαν αύτοΰ χεϊρα ανοι
κτήν επί τοϋ μετώπου καί έπί τοΰ πάσχοντος μέρους, τήν δέ 

άτέρανχεϊρα τοποθετεί είς τόν λαιμόν,πρός τό ίνίον (σβέρκον). 
.Αί χείρες δέον νά εφάπτωνται έλαφρώς.

«Μετά παρελευσιν λεπτώντινων τής ώρας, επέρχεται αι
σθητή ανακούφισες, σπανιώτατα δέ συμβαίνει ώστε,άφοΰ πα- 
ρέλθωσιν δέκα λεπτά μετά τήν έπαφήν ταύτην τών χειρών,
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ώς άνω, νά μή άπαλλαχθή εντελώς ό πάσχων τής ημικρα
νίας. Πρός διάλυσιν δέ τήςναρκώσεως,ήτις'δύναται νά έπέλθη 
συνεπείς τής έπαφής ταύτης, άπλοΰν φύσημα έπί τοΰ μετώ
που αρκεί πρός τοϋτο. Η θεραπεία πρέπει νά ένεργήται άθο- 
ρύβως, καί έάν ό πονοκέφαλος ήτο ισχυρός, καλόν είναι μετά 
ταύτην 0 πάσχων νά άναπνεύση έν άνοικτή ατμόσφαιρα».

ΣΩΤΗΡΙΟΝ ΕΥΤΡΑΠΕΛΩΝ

‘Ημέραν τινα ό αύτοκράτωρ Ναπολέων έστειλε κατεπει- 
γόντως πρός άναζήτησιν τοΰ άρχιεπισκόπου τής Τούρ, συγ
γενούς τοΰ Βοναπάρτου, διότι αί ύποθέσεις τής εκκλησίας δέν 
έβαινον ποσώς καλώς.

Ό άρχιεπίσκοπος έφθανε έσπευσμένως είς τό Τουϊλλερί, ό 
δέ αύτοκράτωρ ειδοποιηθείς άμέσως περί τούτου, σπεύδει 
πρό τής θύραςκαί προχωρών έν θυμφ πρός τόν άρχιεπίσκο- 
πον Βαράλ, τφ λέγει:

— Δέν είναι αληθές, ίξάδελφε, ότι ή Γαλλία δύναται νά 
ύπαρξη καί άνευ του Πάππα ;

— Ναί, Μεγαλειότατε, όπως ό στρατός δύναται νά ύ
παρξη καί άνευ τοΰ Ναπολέοντος !

Ή συνδιάλεξές αυτή έφαίδρυν'ε έν τφ άμα τάς ίζημμένας 
κεφαλάς, μετέβαλε σκέψεις παρά τφ αύτοκράτορι, καί ότε 
ό άρχιεπίσκοπος έπέστρεψεν είς τήν οικίαν του, τφ εστάλη 
ίπίχρυσος αρχιερατική ράβδος, ήτις υπάρχει άκόμη σήμερον 
εν τή αρχιεπισκοπή τής Τούρ.

ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΑΞΙΩΜΑΤΑ

Ό κακολογών, τό σκληρότερου τών αγρίων ζώων έστίν. 
Ό δέ κόλαξ τό έπικινδυνωδέστερον τών οικιακών.

' *
Ή ελπίς είναι τό όνειρον τής γυναικός.

μόνον γενναιότητα καί αύταπάρνησιν,ίνα δείξγι έτι τήν πρός 
τό σκοποβολεΐν δεινότητά του, έξεκένωσεν,ένώ έπέστρεφον είς 
Πειραιά, καί τάς έξ βολάς τοΰ περιστρόφου του έπί τών γλά
ρων, οιτινες άργήθεν παρηκολούθουν αύτούς ώς πρόσκοποι 
κακού οιωνού, δηλοΰντες τήν παρουσίαν των διά τής μονοτό· 
νου καί θλιβεράς αύτών φωνής.Δύο έξαύτών επεσον ύπό τάς 
σφαίρας τοϋ περιστρόφου, καί περισυνελέγησαν ύπό τών λεμ
βούχων.

Μετ' ολίγον πάντες έξήρχοντο είς τήν Πειραϊκήν ακτήν 
σώοι καί άβλαβεϊς, άναμενόμενοι ύπό τοΰ διευθυντοΰ τής 
αστυνομίας, όστις είχε τέλος άλλ αργά ανακαλύψει τό κατα
φύγιου των.

— Κύριοι, τοϊς λέγει, λυπούμαι, πλήν έχω καθήκον νά 
σάς συλλάβω.

— Καί διατί; φίλε μου, ήρώτησεν ό διευθυντής τής τρα- 
πέζης.

— Διότι, ώς βλέπω, ό κ. Θεοχάρης 
γωμένος.

— Βρεγμένος, θέλετε νά εϊπητε.
— Τέλος, ήκουσα πυροβολισμούς.
-— Ναί, έκυνηγήσαμεν τούς γλάρους, 

έφονεύσαμεν δύω, αύτό ήτο όλη ή ύπόθεσις.
— Γλάρους ! . . . .

1 — Μάλιστα παρατηρήσατε. Ό κ. Βουγας τούς έφόνευσε. 
Είχε, στοιχιματίσει μετά τοΰ κ. θεοχάρη, καί . . .
— Τότε ... δέν αντιλέγω, άφοΰ σάς βλέπω όλους υγιείς. 
Καί σάς εύχομαι νά ήσθε πάντοτε καλά. Είσθε ελεύθεροι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ I'
Ή Ραλλοΰ μαθοΰσα τόν κίνδυνον, ον είχε διατρέξει ό πα

είναι βαρέως πλη-

καΐ ιδού μάλιστα

τήρ της, έρρίφθη είς τάς άγκάλας του, κλαίουσα, ώς μικρόν 
παιδίον. Ή δέ Σωσάννα Ραμώ ένθουσιασθεΐσα έκ τής οσμής· 
τής πυρίτιδας, κατά κληρονομικόν ίσως δίκαιον, ήσπάσθη τήν 
χεϊρα τοΰ ήρωος έν έξάλλφ παραφορά, ναί, του ήρωος, καί. 
άν δέν ειπεν είς τόν κ. Βουγαν «είσθε μέγας, ώς έν τή άρχαιό- 
τητι» τούλάχιστον τό έσυλλογίσθη έν έαυτή.

"Ο,τι ή Σωσάννα Ραμώ έξεφράζετο αίφνιδίως καί έν ορ
γή, άπερισκέπτως ενίοτε, τό ήσθάνετο εν ειλικρίνεια, ένερ- 
γοΰσα όρμεμφύτως έν τφ ένθουσιασμφ αύτής, ώς άληθής 
Γαλλίς, έχουσα τούς τρόπους καί τά ίδιώματά της.

— Σκέπτομαι, έλεγεν, τί άοα νά έγεινεν ό Κώστας διαρ- 
κούσης τής διαμάχης ταύτης; Άμοιρον παιδίον, πόσον θά. 
ιύχαριστηθή όταν μάθη ότι όλοι έπέστρεψαν σώοι,καί άβλα- 
βεϊς. Ό πατήρ τής ερωμένης του δέν έπαθε τίποτε ... . δέν- 
έφονεύθη . . . άρκεϊ · . .

Ό Φώτης Βέης τότε, έλαβε τόν λόγον !
— Συγγνώμην, Δεσποινίς, τή λέγει,έάν σάς κάμω μικράν 

παρατήρησιν. Δέν εύρισκόμεθα είς Ισπανίαν, καί δέν είμαι.· 
βέβαιος άν ό ευνοούμενος σας είναι άκόμη παιδίον . .

— Όπόταν γίνει έξάδελφός σας δύνασθε νά τοΰ δώσητε 
μαθήματα.

— Τούναντίον, ήλπιζον ότι ήθέλετε επιφορτισθή ύμεϊς. 
τοϋτο, έπανέλαβεν ό Φαναριώτης. Καί άκριβώς ώς παιδαγω
γός ’ποΰ είσθε, ήθελεν είσθαι έργον σας.

— Τφ όντι, Κύριε, δίδω μαθήματα, καί θά μάθετε παρ’ 
έμοΰ, ότι έν Γαλλία:, ό άνθρωπος όστις δέν σέβεται ·,'ήν γυ
ναίκα θεωρείται χωριάτης. Έν Τουρκία όμως δέν συμβαίνει- 
τό αύτό, ώς βλέπω.

Μετά τήν σκληράν ταύτην προσβολήν, ή Δεσποινίς Ραμώ· 
ήτις ένόμισεν, ότι ήθελεν άτοστομώσει τόν Φώτην Βέη, έξε· 

-πλάγη έκ τοΰ σκωπτικοΰ καί αύθάδους ύφους δι ’ ου ούτος 
•προσεπάθει ν’ άνασκευάζη τούς πειρακτικούς λόγους της. Ό 
άνθρωπος ουτος, ον ή ψυχραιμία δέν έγκατέλιπε ποτέ, έξη- 
•σφαλίζετο πάντοτε έκ τών επιθέσεων καί ήκολούθει ίπιτη- 
•δείως τήν άσφαλεστάτήν οδόν. Ή δέ νεάνις, ήτις άνέμενεν 
επικουρίαν έκ μέρους τοΰ κ. Βουγά, άνελπίστως παρετήρησεν 
-ότι ούτος κατεγείνετο είς τάς θωπείας τής θυγατρός του, ού- 
δόλως φαινόμενος, ότι ήκροάτο τής μεταξύ Ραλλοϋς καί 

•■Φώτη ζωηράς συνδιαλέξεως.
— Αγαπητέ μοι, έξάδελφε, λέγει τότε ό Φώτης Βέη, α

ποτεινόμενος πρός αύτόν, έχετε καιρόν νά μέ άκροασθήτε; 
"Εχω νά σάς ομιλήσω δι’ οικογενειακήν τινα ύπόθεσιν.

— Μάλιστα, άμέσως.
-— Εύχαριστώ.
Ή παιδαγωγός καί ή Ραλλοΰ ήτοιμάζοντο νά άποσυρ- 

θώσι, ότε ό Φώτης Βέη·
— Διατί άπέρχεσθε; Ραλλοΰ, τή λέγει, μήπως δέν άπο· 

τελείτε μέρος τής οικογένειας;
-—Βεβαίως, καί ή Δεσποινίς έπίσης, ή μάλλον σχεδόν, 

προσέθηκεν ό κ. Βουγας.
---- Συγγνώμην, Κύριε, δέν έχω τήν τιμήν ταύτην, άπήν· 

τησεν άμέσως ή Ραμώ, καί δάκνουσα τά χείλη, ίνα μή είπη 
τι περισσότερον, έξήλθεν.

"Οτε έμειναν μόνοι οί τρεις, ό Φώτης Βέη λαβών διά τών 
χειρών του τάς τής Ραλλοϋς καί τοΰ πατρός της.

— Καλοί μου φίλοι, τοϊς λέγει, μετά ίδιαζούσης συγκινή- 
-σεως, άμφιβάλλιτε ίσως τί θέλω νά σάς είπω.

Ή Ραλλοΰ έχαμήλωσε τούς οφθαλμούς χωρίς ν ’ άποσύρη 
-τήν χεϊρα της.

— ’Εφ’όσον ήδυνήθην νά μαντεύσω,ότε ή έξαδέλφη μου 

πραγματικώς καί είλικρινώς συνεπάθει πρός τόν κ. Κόσταν 
Θεοχάρην, έσιώπησα, άλλ’ όταν έβεβαιώθην οτι είς όλα 
ταΰτα απλή φαντασία τής δεσποινίδος Ραμώ έπλεξε τήν ύπό- 
θεσιν ταύτην, έκρινα καλόν νά έπέμβω, όπως δώσωμεν πέρας 
είς τήν ενοχλητικήν ταύτην παρεξήγησιν. . Πιστεύω ότι δέν 
θά δυνηθήτε νά μέ διαψεύσητε, δέν είναε ούτως; Άπό τής 
πρώτης άνελίξεως τής άνοήτου ταύτης καί ρωμαντικής ύπο- 
θέσεως, μέχρι τής μονομαχίας, ήτις ώς έλπίζω, έσεται τό 
τελευταΐον έπεισόδιον, πόσα δυσάρεστα δέν έπήλθον έξ έρω
τος μή υφισταμένου, καί έκ τών ονειροπολήσεων μιας παιδα
γωγού. "Ωστε ήδη πρέπει νά λησμονηθώσι πάντα ταΰτα. 
Όπόταν οί πατέρες κόπτουσιτούς λάουγγάς των τήν πρωίαν, 
τά τέκνα των βεβαίως δέν υπανδρεύονται τό εσπέρας. Ευτυ
χώς όμως, αγαπητέ μοι Μανώλη, έπραξες καλώς, έκαμες 
το μέρος σου κάλλιστα καί έδωκες λαμπρόν μάθημα εΐς τούς 
σκώπτας, διότι πνιγόμενος ό Θεοχάρης έν τοϊς υδασι, περιέ- 
πεσεν έν ταύτφ καί είς τό γιλοϊον. Καλήτερον, αλλ οφεί
λετε τώρα διατηροΰντες τήν ύπεροχήν, καί έπειδή ή Ραλλοΰ 
εύρίσκεται πάντοτε άναμεμιγμένη είς τήν ιστορίαν ταύτην, 
νά δώσητε πέρας είς τάς δυσαρέστους δημοσιεύσεις τών εφη
μερίδων .... καί, έάν ή ιδέα τής Ραλλοϋς τοΰ νά γείνή 
όσον ούπω σύζυγος πρεσβευτοΰ δέν τή φαίνεται άσχημος;

Ή Ραλλοΰς^ερυθριώσα, έμειδίασε πρός τόν έξάδελφόν της 
όλως χαριέντως.

— Εύχαριστώ, ειπεν ό κ. Βουγάς, είσθε καλός συγγενής, 
ώς καί καλός φίλος, καί έπειδή επιθυμείτε, ώς ήμεϊς, νά λη- 
σμονηθώσι τά προηγούμενα, άφοΰ άπαξ δέν διατηρήσαμε? 
τόν λόγον μας, προσδιορίσατε ήδη ύμεϊς τήν ήμέραν. τής 
τελέσεως τών γάμων σας μετά τής έξαδέλφης σας καί έγώ 
είμαι πρόθυμος είς όλα.

- ν :·.
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Τοΰ όμιλεΐν προτιμότεροι τό σιγ^ν, διόπ πολλάκις μετα
νοεί τις διά τό πρώτον, ουδέποτε δε διά το δεύτερον.

*
“Ινα ή οικιακή ευημερία βασελεύη έν τφ συγχρόνφ πολι

τισμέ απαιτείται, 'ό μέν άνήρ νά ήναι κωφός, ή δε γυνή 
τυφλή.

*
Αί άσκεπτοι γυναίκες όμοιάζουσι προς τούς καρπούς εκεί

νους, ών ή ώριμότης είναι αναγκαία μόνον διά μίαν στιγμήν.
*

Αί γυναίκες κάλλιον ποιήσωνται έάν άκολουθώσι τά βή
ματα των τυφλών ,j οίτινες ουδέποτε τόν πόδα στηρίζουσιν 
πριν ή βεβαιωθώσε περί του εδάφους.

*
Ή αργία όμοια τή σκωρία έστίν. Ώς αυτή καταβιβρώ- 

<παι την ψυχήν των σιδήρων, ούτως καί εκείνη τήν καρδίαν 
τοΰ ανθρώπου.

Εις τών όρων τής φιλίας είναι, το νά μή ή τις οχληρός.
*

Εις τάς γυναίκας, ή γλυκύτης είναι τό καλήτερον μέσον 
•προς άπόδειξιν τοΰ δικαίου της.

*
‘Η ελπίς είναι τό όνειρον του εργαζομένου άνδρός.

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ

Λ,ύβες τοΰ 15> άριΰμ.ητεκοΰ σίρο€λήμ.ατος

: Πρώτος λυτήρ του άνωθι προβλήματος είναι ό κ. Κ. Δ. 
Φραγκόπουλος εκ Πατρών, πρός όν θ’ άποσΐείλωμεν τό ύπο- 
σχεθεν δώρον. 'Ομοίως έλυσαν αυτό καί οί κ. κ. Π. Φατσέας 
έκ Ναυπλίου, καί Δ. Γ. Καλλίνικος έκ Ζακύνθου.

Λ,ύσες τοΰ 1β «ίνίγμ.οετος
ΠΑΡΙΣ-ΡΙΣ

Έλυσαν αυτό οί κ.κ. Π, Φατσέας έκ Ναυπλίου, καί Ίω. 
Κουμπής έξ 'Αθηνών.

Λ,ύβες τοΰ 1.Τ «Μνόγματος
To 1 είναι δύό, ήτοι εψν==2 
Τό 2 είναι.τρία, ήτοιδ + υ-[-ω=3;.

“Ελυσαν αύτό οί Κύριοι, Π. Φατσέας καί I. Κουμπης. Συνεπώς τής 

έγγραφου ιατρικής συμβουλής δικαιούται, ό πρώτος, δ'στις δύναται νά 
ζητήβη ταύτην διάτοΰ γραφείου τής «Φύβεως·».

- '■ J® '
ΔΙΑΣΚ'Ε'ΔΑΣΤΙΚΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ.

Εις κοχλίας (σάλιαγκος) ανέρχεται στύλον δεκαέξ μέτρων 
δψους.

Καθ’ ένάστην άναβαίνει δύο μέτρα., τήν νύκτα δε κατέρ
χεται εν;

Μετά πάσας ημέρας Θά φθάση τήν κορυφήν τοΰ στύλου;
Εις τόν.λυτήρα δωρεΐται άνάλογον δώρονς

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ TH3 ΦΑΣΕΩΝ,,

Δ. Β. Πάτρας. Συνδρομή σας ίλήφθη. Άπόδειξις παρεδόθη πλη. 
ρώσαντι ταύιην.—Δ. Γ.Αθήνας. Διειθυνσκ υμών διορθώθη καί φύλ
λα άπεστάλησαν έπανειλημμένως. Πιστεύομεν ήδη έλάδατε αύτά. — 
Κ. Α. Θήραν. ’Επιστολή σας μετά έπιταγής έλήφθη καί σας ιύχαρι- 

στοδμεν πολύ. —I. Ν. Δ. Συνδρομή σας έλήφθη, εύχαριστοΰμεν- 
καί άναμένομεν καί κάποιαν ενέργειαν έκ μέρους σας. Άπόδειξις. 

σιέλλεται συν παρδντι φύλλω. Γράφομεν ταχυδρομικές. — Α. Ο. “Αμ
φισσαν. 'Επιστολήν σας μέ έπιταγήν έλάδομεν, εύχαριστοΟμεν πολύ. 
Άρνηθέντα διεγράψαμεν. Ε'ίμεθα υπόχρεοι διά φροντίδας.—Ν. Β.Ά- 

χαίαν. 'Επιστολή έλήφθη καί εϊμιθα υπόχρεοι διά πληροφορίας κτλ. 
θά γράψωμεν ταχυδρομικώς πάλιν. Συμφωνοΰμεν. — Α· Ε. Καλαμ
πάκαν. ’Επιστολή καί συνδρομή έλήφθησαν, εύχαριστοΟμεν πολύ. 
Άγελάστου φύλλον ποΰ διευθύνεται; άπαντήσατε παρακαλοΟμεν. —· 

Β. Κ. Σύρον. 'Επιστολή σας μετά έσωκλείστων χρημάτων έλήφθησαν 
καί εύχαριστοΰμεν. — Α. £. Πάτρας. Ούχί δένέλάδομεν τίποτε εί- 
σέτι. —· Ν. Π. Ναύπλιον. Ε'ίμεθα σύμφωνοι- Άναμένομεν.—Κ. Λ- 
Κέρκυραν. Σά; έγράψαμεν χθές. —·Ν· Μ. Κέρκυραν. Άναμένομεν. — 
Π. Φ. Ναύπλιον. “Εχετε δίκαιον, πλήν μάς έστάλη ύπό συνδρομη- 

τοΰ, ώς βλέπετε. Άναμένομεν ίδικά σας, άλλά πρωτότυπα, καί ώραΐκ 
ώς γράφετε. — A. Β. Κεφαλόβρυσον. Συνδρομή σας έλήφθη, εύχα- 

ριστοΰμεν. Άπόδειξις καί δώρα άποστέλλονται συν παρόντι φύλλω. 
Προαγωγαί γενήσωνται, ώ; έλπίζεται ήδη. ’Αριθμός σας καλός, πλήν- 

ένεργεΐπ.

Ό καθηγητής τής Γαλλικής καί ’Ιταλικής Γλώσσης κ. 
Φ. I- Σιγάλας, μετώκησεν εις τήν έπΐ τής όδοΰ Πινακωτών, 
ύπ’ άριθ. 37 οικίαν, άντικρύ του Νέου Χημείου, καί τοΰ έν 
Νεαπόλει Γυμνασίου. Δέχεται παραδόσεις βες τάς γλώσσας 
ταύτας, προσέτι δέ θά συστήση καί Εσπερινά; Συνδιαλέ
ξεις, εις άς θά λαμβάνωσι μέρος καί οί ύπ' αύτοΰ μαθητευό-

Ή ΦΤΣΙΣ λαμβάνει τήν τιμήν νά ειδοποίηση τούς έν τφ- 
Έξωτερικώ αξιότιμους αυτής Συνδρομητάς, ότι χάριν ευκο
λίας δύνανται νά πέμπωσιν αυτή τάς συνδρομής. εις έλληνικά 
τραπεζογραμμάτια, χάρτινα ιταλικά φράγκα, χάρτινα αύ-· 
στριακά φιορίνια, τραπεζικά συναλλάγματα έπί Παρισίων, 
μάρκας, καί γραμματόσημα έλληνικά, γαλλικά, αυστριακά, 
αμερικανικά καί ιταλικά.

ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ: 'Δε & /«><· <ρρ. 10 
» » Δε' εζμήΐας yp. 6

Οί. προπληρόνοντες έτησίαν συνδρομήν δικαιούνται εις τά 
ύπό τής «Φύσεω;» παρεχόμενα δώρα καί τάς ετήσιας κλη
ρώσεις των λαχείων.

Γ.ΧΩΧΤΟΠΟΙΗΧΙΧ
Παρακαλοΰνται όσοι τών συνδρομητών άποτείνονται 

έγγράφως. πρός τήν Δαύθυνσιν/ τής . «Φύσεως», ώς καί 
οί άποστέλλοντες πρός αυτήν τήν συνδρομήν των, καί 
οί αίτούντες παντοειδείς παρ’ αύτής πληροφορίας, νά άνα- 
γινώσκωσι τάς ’Ανταποκρίσεις τής φύσεως, ένθα 
θά εύρίσκωσι τήν σχετικήν άπάνΐησιν.

Προς τούς συνδρομητάς τής
• «ΦΡϊΕΟϊ»

■ *Η  Διεύθυνσις τής «Φύσεω;» άναδέχέται τήν προμήθειαν- 
οίουδήποτε άντικειμένου έξ Αθηνών, καί αποστολήν αύτοΰ 
επί προμήθεια 5 επί τοϊς εκατόν.

Πάσα αίτησις δέον νά συνοδεύηται ύπό τοΰ αντιτίμου του 
αντικειμένου καί τών εξόδων τής αποστολής.

ΒΚ ΤΟΓ ΤΓΠΟΓΡΛΦΕΙΟΤ ΠΑΡΑίΚΕΓΛ AEQNH


