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ΚΑΤΑ Κ ΪΡ1ΑΚΙΙΝ

ήν έδει μάλλον ν’αφήση κατά μέρος, ώς παλαιάν καί ανω
φελή δοξασίαν διά τήν εποχήν εκείνην, ενοχλητικήν άλλως
'ϋ χημεία. ’ΐωβήφ ΠρίστλεΙ
,
*
Χχάελ. (Συνέχεια), ύπό Φ- Π.— Ό ήτε ούσαν εις τήν πρόοδον, ή; ήτο θερμός λάτρις καί οπα
λεκτρικός τηλέγραφο?, ή νέα άνακάλυψις τοΰ Έβισώνος, ύπο
δός. Τά επιστημονικά αύτοΰ έργα αξίζουν πολύ περισσότερον
Φ. Π___ Ή καμελεία, ύπό «Φύσβω?». — 300 φράγκων γεδμα. Εις
δεενός πολυφάγος και παμφάγο?, ύπό Άλιξ. Δουμα. (Μετάφραβις).
τών περί χριστιανικής φιλοσοφίας. Τά πλεΐστα τών πειραμά
— ‘Η κακή Πενθερά, Κωμφίία εί« πράξιν μίαν, ύπό Φ. Π. (συνέχεια
των του Λαβουαζιέρου ειχον ώς βάσιν καί αφετηρίαν τήν
καί τέλος). — Γεννεαλογενή σόγχυσις, ύπό ’Pou. —’Σ τήν Άδήνα
θεωρίαν καί αύτά τά έργα τοΰ Πρίστλεϋ, ώς ό ίδιος ομολο
άπύ τά παράΰυρί» μου, ύ?ό Γ. Α. Π.— Αί ΆπΟκρεω.—Σκέψεις
γεί εις το περί Άίροειδων ρευστών υπόμνημά του. ‘Αναντίρ
καί γνώμαι.—Έπιβτημονικύν «αίγνιον.—-Π ει ρ α μ α οια πυ
ρητος ό Πρίστλεϋ ύπήρξεν είς εξαίρετος φυσικός καί ό πρώτος
ρείου, ύπό Φ- Π. — Αίνίγμα-τα. — ’Ανταποκρίσεις.—Δύσεις- —
τών συγχρόνων χημικών, διότι αί πολυάριθμοι άνακαλύψεις
’Αγγελίαι.
αύτοΰ διανέφξαν τούς άπειρους ορίζοντας είς τήν επιστήμην.
Περίπατων ημέραν τινα έν ταϊς αίθούσαις ζυθοπωλείου τίνος,
παρετηρει μετά προσοχής τό ύπό τοΰ αεριώδους ρευστού τοΰ
έν ζυμώσει διατελοΰντος ζύθου παοαγόμενο/ άποτέλεσμα έπί
(Συνέχεια- ϊδε προηγονμενον φύλλον).
τών ζφων καί τοΰ φωτός άνημμένου τινός κηρίου, όπερ
έκάλεσε σταθερόν αέριον, τό σήμερον καλούμενον άνθρακικΰν
οξύ. Έν έτει 1775 άναγνώσας έν τή Βασιλική 'Εταιρεία τό
ΙΩΣΗΦ ΠΡΙΣΤΛΕΫ
περί φυσικής ύπόμνημά του, έλαβε τόμετάλλιον τοΰΟθρΙθγ,
‘Ο χημικό; ούτος ύπήρξε ριίγπς πολίτης, άλλα δεν περιέ- διότι έν αύτφ άνηγγέλλετο ή άνακάλυψις τοΰ νιτρώδους πνεύ
• πεσεν ώς ό Λαβουαζιέρος καί ό Βερθολέτος εις τάς αδυναμίας; ματος, έπεβιβαίωνε τάς σωτηρίους ιδιότητας τών φυτών πρός
καί τάς πλεκτάνας τής πολιτικής. ΜόλονότΓΑγγλος τήνκα·1 αποκατάστασιν τών ύπό τής καύσεως, τής ζυμώσιως, τής
ταγωγην, ήγάπησε τόσον την Γαλλίαν καί είργάσθη υπέρ αναπνοής καί τής άποσυνθέσεως εξαντλούμενων ζωτικών στοι· αΰτής, ώστε ή εθνική Συνέλευσι; τφ άπένειμε τόν τίτλον καί χείων τοΰ άέρος. Απεμόνωσε τό ύπό τών ζώων άναπνεόμενον
την ιδιότητα τοΰ γάλλου πολίτου- όπως δέ πάντες οί ανε καί καταναλισκόμενον μέρος τής άτμοσφαίρας, τό παρεχόμεξάρτητοι καί σταθεροί χαρακτήρες, ό Πρίστλεϋ υπήρξε καθ' νον ύπό τών φυτών καί άλλοιούμενον ύπό τών καύσεων,όπερ
ολον του τόν βίον θύμα της έλευθεριότητος καί γενναιοφροσύ- ώνόμασεν άντιφ-Ιογιοτικόν άΐριον (air dephlogistique)<at τό
νης αύτοΰ, καί τών περί τοΰ σωσινιανισμσΰ 1 άμετατρε'πτων όποϊον σήμερον-καλοΰμεν όξυγόνον. Τφ 1770 άνέγνωσεν έν
ιδεών του. Μή άρκεσθείς είς τάς δάφνας, άς ή επιστήμη τφ τή Βασιλική 'Εταιρεία έτερον αύτοΰ ύπόμνημα, όπερ περι
άπεκόμιζεν, είχεν άναλάβει τό αδύνατον εργοντοΰ νά έπάνα- είχε άπάσας τάς λεπτομέρειας τών ίδιων καί προσωπικών αύ
φέρή τόν χριστιανισμόν εις τήν φιλοσοφικήν ιδέαν, καί τήν τοΰ πειραμάτων, καί άπεφαίνετο ότι τό ερυθρόν χρώμα του
άνθρωπΐνην ηθικήν διά διαφόρων αύτοΰ δημοσιευμάτων, πλήν αρτηριακού αίματος οφείλεται εις την ενέργειαν τού οξυγόνου
άπαντες οί εκκλησιαστικοί τής 'Αγγλίας μανεωδώς έπετέθη- , διερχομένου διά τών πνευμόνων. Έπαναλαβών τότε ό Πρί
-σαν κατά τού άναμορφωτοΰ καταγγέλλοντες αύτόν ώς άπι στλεϋ τάς έπί τής φύσεω; τοΰ άέρος παρατηρήσεις αύτοΰ
στον, ανήθικου καί άθεον.- Ο Πρίστλεϋ έπί κεφαλής τών κατόρθωσε νά ιχάθη, ότι ό νιτρώδης άήρ προφυλάττει τήν
σχισματικών ΐρρωμένως άντέστη έπί τινα έτη εις τάς συνη- σήψιν τών σωμάτων, καί ότι ό έν τοϊς ύδασι διαλελυμένος
σπεσμένας ταύτας επιθέσεις καί καταδιώξεις τών διαμαρτυ-' άήρ είνε πλουσιότερος, διότι περιέχει ιτ.Ιείονα άναπνεόσιμα.
< ρουμένων καί τών υλακών τών ορθοδόξων, πλήν οντοι κατόρ μόρια τοΰ κοινοΰ εν τή ατμόσφαιρα άέρος. Έκτος δέ τούτου,
θωσαν νά νικήσωσι τέλος καί πείσωσι τόν λαόν, ότι ό Πρί περισυνέλεςε κατά τό 1772 τό υδροχλωρικόν όξΰ έν καθαρά
στλεϋ ήτο άρνησίπατρις, ώς πεισματωδώς έπαιρόμενος έπί άεριώδει καταστάσει, τάς άμμωνιακάς αναθυμιάσεις τών άφο·
τφ τίτλφ τού γάλλου πολίτου. Τή 14 ’Ιουλίου 1791 οί δη- δευτηρίων, τό θειοΰχον αέριον, όπερ ώνόμασε νιτρικόν άε ·
μοκράται καί οί σχισματικοί τοΰ Βίρμιγκαμ έώρταζον έν τινι ριωδες ύζό, καί τό διττανθρακιχόν ίδρογόνον. Διηυκόλυνε τάς
συμποσίφ τήν επέτειον τής πτώσεως τής Βαστίλλης. Ό αναζητήσεις του διά τής άνακαλύψεως τοΰ φυσητηρίου. οπερ
Πρίστλεϋ προειδοποιηθείς, ότε oi αντίπαλοι αύτοΰ τφ παρι- έχρησίμιυσεν είς τήν μελέτην τής πνευμονικής φθίσεως.Όπως
σκεύαζον παγίδα, δέν μετέβη, άλλ’ό λαός έξεγεοθείς ύπό τοΰ λάβη τις ιδέαν τών σπουδαίων αύτοΰ έργασιών, δέον ν’ ανά
.κλήρου, άφοΰ είσήλθε καί διεσκόρπισε τά πάντα έν τώ συμ γνωση την' Ιστορίαν τοΰ Ή.Ιεκτρίσιιοΰ, την Ιστορίαν τής
ποσίφ, μετέβη είς τήν οικίαν -τοΰ Πρίστλεϋ ήν κατεκαυσε συγχρόνου καταστάσεως των άναΧαάυιίεωχ έν σχέσει πρό; τήν
μεθ’όλων αύτοΰ τών βιβλίων καί χειρογράφων. Τότε άγανα- οπτικήν, τό φώς καί τα χρώματα, τά πειράματα έπί -ίων
κτήσας καί άπαγοητευθείς ό Πρίστλεϋ έκ τών σκηνών τού διαφόρων ειδών τοΰ άέρος καί τών διαφόρων κλάδων τής φυ
των, άπήλθεν είς ’Αμερικήν, όπου καταβληθείςάπεσβεσθη έν σικής φιλοσοφίας, άπαντα έργα του.
ήσυχίιρ, άφιερώσας τώ έκΐϊσε φίλφ του Jefferson Davis τό
Έν τούτοις μία πλάνη άνεχαίτισε τόν Πρίστλεϋ, τόν πα
τελευταϊον αύτεΰ έργον έπιγραφόμενον : Ό 'Ιησούς καί ό τέρα τούτον τής συγχρόνου χημείας, καί αύτη ύπήρξεν ή
Σωκράτης, σΰγκρισις διαφόρων συστημάτων έ.ΙΛ.ήνων φιλο
περί τοΰ φλογιστικού θεωρία του, βασιζόμενη έπί τή; έσφαλσόφων πρό τον χριστιανισμό».
.μένης ιδέας, τοΰ οτι τά αέρια είσίν μετασχηματισμοί τοΰ
Ό Πρίστλεϋ υπήρξε πρακτικός φιλόσοφος, άνήρ γλυιψς, άέρος- «Ό Λαβοναζιέρος ήπατάτο, λέγει ό Χέφελ, διότι είσή·
φιλελεύθερος, καί ακεραίου χαρακτήρος, πλανηθείς μόνον ύπό γαγε τό ό&γόνονϊν άπάσαις ταϊς ένώσεσι τών οξέων, ώς 0
τών φαντασιών τής θεολογίας,τής θρησκευτικής μεταφυσικής,
Πρίστλεϋ τό φλογιστικόν. Ή κοινή άύτών πλάνη προήρχετο
έκ θεωρητικής υπερβολής, άλλά μέ τήν διαφοράν ότι, ή μέν
1 Δόγμα τοΰ Jocin πιστεύοντο;, ώ; μόνον βεόν τόν πατέρα έα τών τριών
θεωρία τοΰ Λαβουαζιέρου, εΐχεν.ώς αφετηρίαν, πραγματικόν
προσώπων, τόν δέ Ίηβονν Χριστόν ώς άνθρωπον ανώεερον τών άλλων και
σώμα, έν φ ή θεωρία τοΰ Πρίστλεϋ έστηρίζετο έπίανυποστά■ διδάσκαλον τής ηθικής, τοί καθήκοντος, μή παραδεχόμενου δέ ούτε τό προτου δντος».
. πατορικάν αμάρτημα, ούτε μυστήρια.
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Σουηδός πς χημικός, ό Σχε'ελ, γβνννιθβί^ τη 19 Δεκεμ
βρίου 1742 έν Atraslund, πό\&. ivw.w<rQ σήμερον τή Πρωσσάκ, και όστις δύναται νά συμπεριληφθή είς την αύτήν μέ τον
Πρίστλεϋ και Λαβουαζιέρον τάξιν,^.συνετέλεσεν εις τήν άνακάλυψιν τοΰ οξυγόνου, οπερ ώνόμασε πνριχοχ ά,ίρσ, καί έξήγησεν είς την περί άίροζ χαΐ πυράς πραγματείαν του. Έν τφ
περί ovotattxHv τον άίρος ύπομνήματί του, άποδεικνύει ότι
ό άήρ είνε μίγμα δύο ελαστικών ρευστών, του επιβλαβούς
ή μεμολυσμίνου (άζωτου), καί τοϋ καθαροί άέρος(όξυγόνου).
Ών δ ’ άφ ’ ετέρου επιτήδειος πειραματιστής, μέγας αναλυ
τικός, κατώρθωσε ν’ άνακαλύψη καί έξηγήση τό κιτρικόν,
μηλικόν, όξαλιδικόν, γαλακτικόν καί κηκιδικόν οξύ, ήτοι τό
ξυνόν τοϋ λεμονιού, τόϋ μήλου, τής όξαλίδος, τοϋ γάλακτος
καί τοϋ καρύου τής κηκίδος. Είς αυτόν ομοίως οφείλεται ή
αρχή τής άνακαλύψεως τοϋ γλυκέος τών ελαίων, τής βαρυτίνης, τοΰ χλωρίου, του μαγγανησίου, τής μολυβδίτιδος, τοΰ
άρσενικοϋ υδρογόνου. Παρεσκεύασε τό βενζοϊκόν οξύ διαμέ
σου τοΰ ασβέστου καί τοΰ φωσφόρου τών οστών. Πρώτος
άναλύσας τόν ατμοσφαιρικόν αέρα, επιβεβαίωσε τήν άλλοίωσιν τοΰ νιτρικού οξέος πρό τοΰ φωτός. ’Εάν ό Σχέελ δέν
άνεκάλυπτεν διά σπουδαίου τινός πειράματος του, ότι τά
άργυροϋχα άλατα μελανοΰνται πρό τοΰ φωτός, ή ανακάλυ
ψες τής φωτογραφίας θά εύρίσκετο ίσως έτι έν τοϊς σπαργάνοις. Ούτος έπεσφράγισε τάς περί τής συνθέσεως καί τής πα
ραγωγής τοϋ ΰδατος διά τής άναφλέξεως μίγματος έξ οξυ
γόνου καί υδρογόνου εργασίας τοΰ Λαβουαζιίρου καί τοϋ
Cavendish, καί άπέδειξεν ότι τά ένυδρα ζώα άναπνέουσιν,
όπως καί τά έν τή ξηρά ένδιαιτώμενα, διότι άφοϋ άναπνέωσι
τό έν τώ ϋδατι άναλελυμένον όξυγόνον μεταβάλλουσιν αΰτό
Χ ίί« ανθρακικόν οξύ.
Όίν τή επιστήμη όλοψύχως αφιερωθείς άνήρ ούτος, περιφρονήσας τήν τύρβην τοϋ κόσμου, τάς ταραχάς, τάς δόξας
καί τάς τιμάς, δέν έξήλθε σχεδόν ουδέποτε έκ τοϋ χημικού
αύτοϋ εργαστηρίου, οτε έχρημάτισε τό πρώτον καί ύπηρε'τει
ώς βοηθός φαρμακείου.
Ό βασιλεύς τής Σουηδίας θελήσας ν ’ άνταμείψη τόν Σχέελ,
περί τοΰ όποιου τοσάκις τφ ειχον ομιλήσει, καί ον ουδέποτε
είχεν ίδεϊ, διέταξε τόν υπουργόν του νά τόν διορίση Ιππότην
τοΰ τάγματός του, άλλ’ό αμαθής ύπουργός του διηύθυνε
κατά λάθος τό δίπλωμα είς νεανίαν τινά φέροντα τό αύτό
ονομα, καί όστις έκράτησε δι ’ εαυτόν τήν άπό τοϋ ούρανοΰ
ούτως πεμφθεϊσαν αύτφ τιμήν.
Ό Σχέελ όμως ουδέποτε έσκέφθη νά διεκδίκηση τά τοϋ
Ιπποτισμοΰ άποπλανηθέντα δικαιώματά του ταϋτα.
Τό έλεγεΐον τοΰ Σχέελ άπηγγέλθη έν τή Βασιλική ’Ια
τρική Εταιρεία, τή 4 ’Απριλίου 1787, ύπό τοϋ Vicq - d’
Azyr.
(Έπεται συνέχεια)
Φ. Π.

λομένη άνακάλυψις τοϋ σοφοΰ άντίποδός μας, έσεται σπου
δαιότατη. Ιδού κατά τόν ’Αμερικανόν Ίαπών, λεπτομέρειαν
τινες σχετικώς περί.ταύτης, αίτινες δέν άμφιβάλλομεν θά
κινήσωσιν οπωσδήποτε τήν περιέργειαν τών αναγνωστών μας
ιδίως τών είς τά ηλεκτρικά καί τηλεγραφικά επιδιδόμενων,
διότι αί νέαι ύπηρεσίαι τής άνακαλύψεως ταύτης, άν όντως:
πραγματοποιηθή, θά μεταβάλλωσιν εντελώς τήν ηλεκτρικήν
συγκοινωνίαν.
Βεβαίως δέν θά δυνηθώμεν νά μεταδώσωμεν τοϊς ήμετέροις άναγνώσταις είμή τήν βάσιν τής νέας άνακαλύψεως, χω
ρίς νά δυνηθώμεν νά είσέλθωμεν είς τάς λεπτομέρειας αυτής,
καθότι ό μίτος τοϋ μυστηρίου φυλάττεται έτι έν τοΐς διανοητικοϊς ερμαρίοις τοΰ εφευρέτου.
Ό Έδισων μεταχειρίζεται διά τήν άνευ άγωγών ηλεκτρι
κήν' ταύτην συγκοινωνίαν του δύο αετούς, σχεδόν όμοιους
προς τούς ύπό τών άγυιοπαίδων μεταχειριζομένους, φέροντας
δύο μεταλλικάς αίχμάς καί κρατουμένους ούχί πλέον ύπό
βααβακεροΰ ή λινοΰ νήματος, άλλά διά σύρματος μετάλλι
νου, συγκοινωνοΰντος άφ'ένός μεν μετά τών αίχμών τών αε
τών καί άφ’ετέρου προςτήν γην μετά τήςτηλιγραφικής ή τη
λεφωνικής συσκευής.
Άφοϋ οί άετοί ούτοι ύψωθώσιν είς αρκούντως μεγάλην άπόστασιν άλλήλων, γεννάται μεταςύ αυτών διά τών αιχμών·
των ηλεκτρικόν ρεΰμα, όπερ δύναται νά μεταβίβαση διά τοϋ
κενοΰ τηλεγραφικά σημεία ή καί τόν έναρθρον λόγον μετά,
τοιαύτης άκριβείας, ώσεί αίδύο συσκευαί ή. σταθμοί συνεκοινώνουν προς άλλήλους διά τοΰ σύρματος.
©αυμάσιον άποτέλεσμα ! Καί τό νέον σύστημα δέν ενέχει,
τό πλεονέκτημα μόνον τούτο, άλλά δύναται ν ’ άποτελέση.
συγκοινωνίαν καί άνωθι ποταμού καί άνωθι άδιαβάτών κάί
απροσίτων μερών καί όρέων, ένφ κάτωθι ή έν τφ μέσω δύ—
ναται εχθρικός τις στρατός νά εύρίσκηται χωρίς νά δύναται.
ούδέν νά πράξη.
Τό μόνον πράγμα, όπερ δύναται νά βλάψη τήν άνύψωσιν·
τών άετών, είναι ό βροχερός ή πολύ άνεμώδης καιρός, άλλά
τοϋτο, φαίνεται, ευκόλως δύναται νά κατανικηθή.
Ήβάσις έτέθη, καί τά πειράματα, ώς λέγεται έπέτυχον,
ύπό τοΰ άμερικανοϋ καθηγητοΰ, άλλ’ έρωτώσιν οί ευφυείς,
πάντοτε Γάλλοι, οί μεσαιωνικοί ούτοι καί ιδιωματικοί άετοί.
δέν είναι δυνατόν άραγε ν' άντικατασταθώσι διά μικρών αε
ροστάτων, άτινα νά φε’ρωσι τάς μεταλλικάς ταύτας αίχμάς.
καί νά δύνανται άκωλύτως ν’άνυψοϋνται έν παντί καιρφ και
πάση ίδιοτροπίμ τής ατμόσφαιρας μας ;
Διϊσχυρίζονται οί άμερικανοί, ότι οί άετοί ούτοι έξασκοΰσιν
* άλλήλων τήν επιρροήν των εις άπόστασιν μέχρι δεκαέξ.
έπ
χιλιομέτρων.
Ή εφαρμογή τοΰ νέου τούτου συστήματος, άν λάβη, ώς
πιστεύται, σάρκα καί οστά, δύναται μεγίστας υπηρεσίας νά
παρέξη είς δύο άπομεμακρυσμένα καί άπομεμονωμένα φρού
ρια, στερούμενα πάσης άλλης έν ανάγκη προχείρου συγκοι
νωνίας.
Καί είναι μέν άληθές οτι ταϋτα δύνανται νά συγκοιΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΤΗΛΕΓΡΑΦΟΣ
νωνήσωσι δι’ ύπογείου κάλω τηλεγραφικώς ή τηλεφωνικώς,.
Η ΝΕΑ ΑΝΑΚΑΑϊΨΙΣ ΤΟΥ ΕΑΙΣΑΝΟΣ
άλλ’ ούτος άνακαλυπτόμενος ύπό τοϋ εχθρού, τίνι τρόπφ θά
δύνανται νά Ουγκοινωνήσωσι τά φρούρια ταϋτα ; Ένφ μέ.
Ό περίδοξος άμερικανός εφευρέτης Έδισων άνεκάλυψεν τά νέα τηλεγραφικά,άς τά ονομάσωμεν άερόστατα, δύναται.
εσχάτως νέον σύστημα ηλεκτρικού τηλεγράφου, διά τοΰ όποιου τις νά συγκοινωνήση καί ύπ’αΰτάτάόμματα καί είςτοπεϊσμα.
άφαιροΰνται εντελώς τά σύρματα, (ηλεκτρικοί άγωγοί) άτινα τοϋ εχθρού έν πάση ώρα καί έν πάση εύκολία.
Ήδη άς άναμείνωμεν τήν έκθεσιν τοΰ άμερικανοϋ σοφού,.
έθεωροϋντο μέχρι τοΰδε απαραίτητα διάμίανηλεκτρικήν συγ
' '
Φ. Π.
κοινωνίαν.

Τηλέγραφος, ηλεκτρική συγκοινωνία, άνευ μεσολαβήσεως
τών μεταξύ τών άνταποκρινομένων σταθμών η προσώπων
άπαραιτήτως με'χρι τοΰδε θεωρούμενων αγωγών, (σιδηρών
ή.χάλκινων συρμάτων) ιδού τό θαύμα τοΰ Έδισώνος. *Αν ο
αμερικανικός τύπος δεν μάς άπατφ, ή άν δέν μεταχειρίζεται
τήν νέαν ταύτην ιίδησιν ώς ρεκλάμαν, ώς είθισται παρ αύτοΐς, διότι μάτήν αλήθειαν, πρέπει ν’άμφιβάλλη τις τήν σή
μερον πριν ή θέση τόν δάκτυλόν του είς τήν θέσιν τοΰ ήλου,
κατά τάς τόσας καί τόσας άμερικανικάς πομπώδεις.ανακα
λύψεις, αίτινες άπεδείχθησαν φροϋδοι, ή νέα αύτη έξαγγελ-

)

Η ΚΑΜΕΛΕΙΑ
Γνωρίζετε πάντες τήν ίστορίαντοΰ περικαλλούς τούτου άν
θους καί πώς μετεφυτεύθη καί έγενικεύθη είς Εύρώπην ; Άμφιβάλλομεν. Ιδού σχετικά τινα περί τούτου, άτινα ευχαρί
στως μεταδίδομεν τοϊς ήμετέοοις φιλαναγνώσταις.
Ό Φιρδινάνδος ΣΤ’ βασιλεύς τής ‘Ισπανίας, ό ύπό τής.
ανιάτου κληρονομικής μελαγχολίας προσβληθείς καί άποθα-

νών μονάρχης ούτος, ένφ έβάδιζεν ημέραν ο-ινά τοΰ Δεκεμ'βρίου τοϋ 1739 έτους, έν τφ κοιτώνί του. παρακειμένιρ τοΰ
τής βασιλίσσης εν τοΐς άνακτόροις τής Μαδρίτης, ή Μαρία
•βηρεσία είσήλθε περιχαρής καί γελώσα, κρατούσα εν ταΐς
χερσίν αυτής άνθος τι εξαίρετου λευκότητας, όπερ προσήνεγκι
τω συζύγιρ αυτής.
'
— Ωραϊον άνθος, άλλά χωρίς ευωδίαν ! ειπιν ούτος σφιγ
γών έν τοϊς βραχίοσι αύτοΰ έλείνην, ήν τότφ περιπαθώς ή-γάπα.'
'
— Είναι τό νέον άνθος τών Φιλιππινών νήσων, έπανέλα’βεν ή βασίλισσα, καί σοί έφερα τό λαμπρότερου.
Τό άνθος τούτο, όπερ ή βασίλισσα Μαρία θηρεσία προσέφερε τφ συζύγω αύτής πρό ενός αίώνος καί ήμίσεως ητο ή
καμελεία.
Τήν παραμονήν τής ανωτέρω σκηνής, είς ιεραπόστολος
-ίησουίτης, επιστρέφων έκ τών ’Ινδιών, είχε παρουσιασθή είς
την βασίλισσαν καί τή προσήνεγκε δενδρύλιόν τι φερον δύο
λαμπρά άνθη λευκά, καί τό όποϊον είχε μεταφέρει έκ τής νή
σου Λυσών τών Φιλιππινών. Τό άγνωστον τότε είς Εύρώπην
ψυτόν τοΰτο εΐχε ύψος πλέον τοΰ μέτρου, καί είχε τεθή εντός
αγγείου περιβεβλημένου έκ μαργαροστράκων.
Ο κομιστής τοϋ ωραίου τούτου φυτοΰ ίησουΐτης, εκαλείτο
Καμέλλης (Camelli) 1 έξού καί τό άνθος έκλήθη κα,μίΛεΙα, (ca
mellia). Οί δέ βλαστοί αυτού μεταφυτευθέντες καί καλλιεργηθέντες έπιμελώς μς τά θερμοκήπια τής βασιλίσσης έν Μα
δρίτη, μετεδόθησαν βαθμηδόν άνά τήν Ισπανίαν.
Εν τούτοις μολονότι ή καμελεία είσήχθη είς 'Ισπανίαν,
περί τα τέλη τοΰ 1799 έτους, έπί πολύν έτι χρόνον διετέλεσεν αφανής έν τή λοιπή Εύρώπη, διότι οι ευτυχείς κάτοχοι
τοϋ φυτικού τούτου θησαυρού έπ’ ούδεμι^ περιπτώσει συγκατένευσαν νά τόν εκλαϊκεύσωσιν.Άλλως τε καίαύτή ή Μα
ρία Αντωανέττα, ήτις έτρεφεν ιδιαιτέραν συμπάθειαν εις τά
•θερμοκήπιά της, δέν ηύτύχησι νά συγκαταριθμήση καί τήν
• καμιλείαν μεταξύ τών σπανίων φυτών της, ούτε έν τφ Τριάνιρ της (’).
Έν Γαλλίιρ μόλις τφ 1799 ή καμελεία έγένετο γνωστή, I
τό πρώτον έν τώ’πυργίφ τοΰ Μαλμαιζών'(12) καί ύπό τά ομ·
ματα τής Ίωσηφίνης ξενιτευθεϊσα. Ή μέλλουσα αύτοκρά-τειρα όντως κατέβαλλε τάς μεγαλειτέρας φροντίδας,όπως άναπτύξη το νέον καί σπάνιον αΰτό άνθος, οπερ ικανοποίησε ταύ
την αρκούντως, άνταποδόσαν αυτή τά έκλεκτότατα προϊόντα.
Τά λευκά δέ ταϋτα ώραΐα άνθη, έξ ών έκαλύπτΟντο τά
δενδρύλλια τών κήπων του έν τφ Μαλμαιζών, ένφ παρετήρει
καί έθαύμαζε ημέραν τινά, μετά τήν έκ τής ’Ιταλίας επι
στροφήν του, ό Βοναπάρτης καί μέλλων αύτοκράτωρ τών
'Γάλλων, συνέλαβε τήν περί οικονομίας ιδέαν καί ήρξατο
μετά τής Ίωσηφίνης αυσκεπτόμενος περί τοϋ ποσού τών
προσόδων, όπερ τά λαμπρά ταϋτα προϊόντα καλλιεργούμενα
ήδύναντο νά τοϊς προσκομίσωσιν. "Εκτοτε καί ή χαμεΛεΐα
διεδόθη άνά τήν Εύρώπην καί άνά τούς κήπους τής ύφηλίου,
απωλέσασα μόνον έκ τής μακράς ταύτης περιοδείας της τό
:'έν λ, διότι ένφ τότε έγράφετο Camellia ίκ τοϋ Camelli.v^n
γράφετε Camelia. ’Αδίκως.
Φύσος.

500 ΦΡΑΓΚΩΝ ΓΕΥΜΑ
ΕΙΣ ΔΕΙΝΟΣ ΠΟΛΥΦΑΓΟΣ ΚΑΙ ΠΑΜΦΑΓΟΣ
Ό ύποκόμις Βιλκάστλ, είς τών διασημοτέρων φιλόψων τής
Γαλλίας, είπεν ήμέραν τινά εν τινι συναθροίσει φίλων, άπο·
τελούμενη έξ ανθρώπων τών γραμμάτων, καλλιτεχνών, τι
τλούχων καί πλουσίων ε’παυλεούχων.
— Είς άνθρωπος μόνος δύναται νά φάγη είς έν γεϋμα αν
τικείμενα 500 φράγκων άξίας.
(1) Malmaison, με'γαρΟν κ«τ« τ« πίρις τών Βερσαλλιών ένΓαλλί? χατ'χ.
•αηΜν επί πολύν χρόνον ύπό τοϋ· Ναπολεοντος και τή; Ίωσηυίνηί συζύγου

(1| Triano Χωρών,
ου αν>ίγ«ιρ«ν ό ΙΔ' Λουδοδώος ανιίχτορον ρέγα:ρον καί σχιάόα;. Παρ' αϋτώ δέ εμίτευσε λαμπρούς κήπους κτλ.,
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— ’Αδύνατον, άνεφώνησάν τενες.
-— 'Εννοείται, προσέθηκεν ό ύποκόμις, ότι είς τό τρώγε<χ συμπεριλαμβάνεται καί τό πΐχειν. Λοιπόν, επαναλαμ
βάνω, ότι ε’ις άνθρωπος, καί όταν λέγω είς άνθρωπος, βε
βαίως δέν εννοώ ενα κΐίστην ή άμαξαν, άλλά ένά έδεσματογνώστην, ένα άληθή μαθητήν τής έκλεκτοφαγίας, τοΰ Μοντρόν ή τοΰ Κουρσάμ. Λοιπόν λέγω, ότι είς έδεσματογνώστης
δύναται νά φάγη γεϋμα πεντακοσίων φράγκων.
— Σεϊς, δύνασθε ; τφ λέγει είς τών παρεστώτων.
— Μάλιστα, δύναμαι.
— Τότε εγώ καταβάλλω τά έξοδα τοϋ γεύματος. Δότε
μας εξηγήσεις προκαταρκτικάς.
— Ιδού, ούδέν άπλούστερον. Παραγγέλλω τά φαγητά
μουΛόπως έγώ θέλω, κάθημαι εί; μίαν τράπεζαν τοΰ ‘Εστια
τορίου τών Παρισίων, καί τρώγω τοιαΰτα πεντακοσίων
φράγκων άξίας, ίσως καί πλέον.
— Χωρίς νά άφήσητε τίποτε άπολύτως έπί τών πινακίων.
— Ά! μέ συγχωρεΐτε, θ’άφήσω τά κόκκαλα.
---- Καλά, καί πότε θέλετε νά μάς παρέξητε τήν διασκέ
δαση» .ταύτην ;
— Αύριον, έάνθέλητε.
— Βεβαίως, τφ παρατηρεί έτερος, δέν θά προγευματίσητε, διά νά εχητε’τό εσπέρας πολλήν δοεξιν;
— ’Απεναντίας θά προγευματίσω, ώς συνήθως.
— “Εστω. Λοιπόν αύριον τήν έβδόμην ώραν είς τό εστια
τορίου τών Παρισίων.
Καί ούτως άπεχωρίσθησαν, άφοϋ συνεφωνήθησαν πάσαι αί
λεπτομέρειαι. ·
Τή αυτή ήμέρ? ό ύποκόμις μετέβη κατά τό σύνηθες αύτφ
εες τό έκ,λεκτον έκεΐνο εστιατορίου νά γευματίση, καί μετά
ταϋτα προς αποφυγήν τής έπιρροής τών γαργαλισμών τοΰ
στομάχου, ήοξατο νά σημειώνη τά φαγητά άτινα έμελλε νά
παρχγγείλη προς τόν ξενοδόχον διά τήν επαύριον.
Μετ’ολίγον έκάλεσε τούτον. *Ητο χειμών καί έκαμνε
ψΰχος δριμύ. Ό ύποκόμις άπήτησε τούς καλλίστους καί
σπανιωτάτους καρπούς καί τά έκλεκτότατα θηρεύματα, ένφ
κατ εκείνην τήν εποχήν τό χυνήγιον είχε παύσει.
Ό ξενοδόχος έζήτησεν όκτω ημερών προθεσμίαν όπως έτοιμάση πάντα ταϋτα. Κατά συνέπειαν τό γεύμα άνεβλήθη
διά τήν επιούσαν εβδομάδα.
Συνεφωνήθη ώστεδεξιόθεν καί αριστερόθεν τοΰ ύποκόμιτος
νά καθίσωσιν οί έπόπται τοΰ στοιχήματος, νά χαρηγηθή
δίωρος προθεσμία διά τήν καταβρόχθισιν καί πόσιν τών πα·
ραγγελθέντων έδεσμάτων καί ποτών, ήτοι άπό τής έβδομης
μέχρι τής ένατης τής εσπέρας, καί νά άφεθή στάδιον
έλεύθερον άν θέλη νά όμιλή ή νά σιωπφ.
Τή προσδιορισθείση ήμέρ^ καί ώρα ό ύποκόμις είσήλθεν
εις τό έστιατόριον, έχαιρέτισε τούς έπόπτας καί έκάθισεν
αμέσως είς τήν τράπεζαν. Οί αντίπαλοι τοΰ ύποκόμιτος
ήγνόουν εντελώς, τί ούτος θά έτρωγεν, καί τούτο ακριβώς
ητο τό μυστήριον τοϋ ζητήματος, όπερ κατεγίνοντο είς μάτην νά προμαντεύσωσιν.
Ό ύποκόμις ήτοιμάσθη, Τφ έφεραν έν πρώτοις μίαν δω
δεκάδα οστρέων τής Όστένδης (1) καί ήμίσειαν φιάλην οί
νου τοΰ JohailQisberg (2), καί άπέδιιξεν ότι ειχεν όρεξιν.
Έζήτησε νά τφ φέρωσι τά ίδια καί τά κατεβρόχθισεν
αμέσως.
Μετά τοΰτο, τφ ίκόμισαν ζωμόν άπό χελιδόνας, τόν ο
ποίον c ύποκόμις άφοϋ έχυσε εντός κυάθου τόν άπερρόφησε.
— Τή αληθείς, Κύριοι είπε τότε είς τούς παρεστώτας,
αισθάνομαι τόν εαυτόν μου σήμερον πολύ καλά, καί επιθυμώ
νά διατάξω έκτακτόν τι.
---- Ευχαρίστως, δ,τι επιθυμείτε;, τφ άπήντησαν, δέν σάς
έμποδίζομεν τίποτε.
— Λατρεύω τό μπιφτέκ μέ μήλα.
— Κύριοι, αί συμβουλαί απαγορεύονται, είπε φωνή τις.
(1) Πόλις τον Βελγίου, εύλί(Λ«νο; και εμπορική παράγουσα τα περίυηυα
δντρ'εα.
'
(2) Χωρίον παρά τόν Ρήνον, περίφημοι» διά τόν οίνον του.
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— Μπά 1 γκαρσόν, έπανέλαβεν ό υποκόμης έν φιλοτιμίιζ,
να φέργ,ς ένα μπιφτέκ τών μήλων.
Ό ύπηρέτης έκπληκτος, παρατηρεί τον ύποκόμητα.
— Λοιπόν, προβε'θηκεν ούτος δέν μ’ εννοείς ;
— Μάλιστα, Κύριε, σάς εννοώ, άλλά ένόμιζον ότι είχετε
-διατάξει εγκαίρως τό γεϋμα σας, και τό μπιφτέκ τών μήλων,
δεν συμπιριλαμβάνεται.
— "Α ! ναι, έχεις δίκαιον, άλλά μοΰ ήλθεν ή δριξ-.ς 3ι’
αυτό' έτοιμάσατε' το αμέσως καί θά τό πληρώσω ιδιαιτέρως.
Οί έπόπται παρετήρουν άλλήλους μετά περιέργειας. Ε
φεραν έν τούτοις μετ’ ολίγον τό ζητηθέν μπιφτέκ, τό οποίον
ό υποκόμης κατεβρόχθισε μέχρι τοΰ τελευταίου ψιχίου.
— Λοιπόν, ό ιχθύς τώρα, είπε, ποΰ είναι ; Κύριοι, έξηκολούθησεν, αποτεινόμενος πρός τούς παρεστώτας, ό ιχθύς
ούτος είναι άπό τήν λίμνην τής Γενεύης, ονομάζεται
καί σάς τόν συνιστώ πολύ, είναι εξαίσιος, καί ένδιαιταται
μόνον εκεί,
Μετά πέντε λεπιά τής ώρας δέν έβλεπε τις ή μο'νον ξηρά
τά οστά τοΰ ιχθύος.
__ Τώρα, τόν φασιανόν, γκαρσόν, άνέκραξεν εύθυμος ό
υποκόμης.
Καί τφ έπαρουσίασαν αυθωρεί ένα λαμπρόν φασιανόν πα·
ραγεμισμένον.
.— ’Ακόμη μίαν φιάλην μπορδώ, έξηκολούθησε·
Τφ έφερον καί τήν φιάλην, καί μετά δέκα λεπτά 0 φα
σιανός έξηφανίοθη.
_
—- Κύριε, τφ λέγει τότε ό υπηρέτης, νομίζω ότι εκα·
ματε λάθος, έφάγετε τόν φασιανόν πριν σάς φέρω την πέρ
δικα, τήν μπεκάτσαν καί τά κυνήγια.
— Ά ! ναί, έλησμόνησα, άλλά δεν πειράζει, τό στοί
χημά μας δέν ορίζει ποια φαγητά προηγούνται, άλλως τε
θά έχανο?. Φέρε τα λοιπόν, φέρε τα.
Καί τφ παρουσίασαν μέγα πινάκιον, έν φ υπήρχε μετά
τών ανωτέρω καί δεκάς ορτύγων.
Ό υποκόμης τά κατεβρόχθισε καί ταΰτα άνευ δυσκολίας,.
— Κύριοι, λέγει τότε πρός τούς έπόπτας, ώς βλέπετε τό
γεύμα μου είναι άπλούστατον. “Ηδη μένουν τά σπαράγγια,
πισέλια, τό άνανάς καί τά χαμοκέρασα. Καθ’ όσον δ- άφορ?
τούς οίνους, ήμίσεια φιάλη οίνου τής Κωνστάντζας καί ήμίσιια Ξερές άρκοΰν, καί τέλος ό καφφές καί δύο κονιάκ.
'Έκαστον έκ τών άνωτέρω τφ παρετέθησαν κάτά σειράν.
Τά πάντα, καρποί καί οίνοι (ξηντλήθησαν μέχρι κεραίας.
Ό υποκόμης έδήλωσε τότε, ότι τό γεΰμα έληξε, καί πα·
ρατηρήσαντες οί έπόπται τά ωρολόγιά των άπεφάνθησαν
περί τής ακρίβειας τής έκτελέσεως τοΰ στοιχήματος, όμολογήσαντες ότι ό υποκόμης κατηνάλωσε διά τήν καταβρόχθισιν πάντων τών άνωτέρων μίαν ώραν καί δεκατέσσαρα λεπτά.
_ Γκαρσόν, τήν σημείωσιν άνέκραξεν ό ύποκόμης.
Άφου δέ έρριψιν <π αυτής βλέμμα καί έμεινεν ευχαριστη
μένος τήν παρέδωκεν είς τούς έπόπτας.
‘Ή
Η σημείωσις είχεν ώς έξης
εξής::
“Οστρεα τής Όστένδης, 2 δωδεκάδας, φράγκ. 30,00
■ -Ζωμός
- τών χελιδόνων.
- *„
150,00
......................
»
2,50
Μπιφτέκ τών μήλων ..........................
»
40,00
’Ιχθύς τής Γενεύης.............. ..............
» ■ 40,00
Φασιανός παραγεμιστός. . .................
»
50,00
Διάφορα κυνήγια.................................
»
15,00
Σπαράγγια . -...................................
»
12,00
Πισέλια...............................................
»
24,00
’Ανανάς-................................. ..............
20,00
Χαμοκέρασα.........................................
Οίνοι.

Joannisberg, μίαφιά^η...............
Μπορδώ, δύο φιάλαι..........................
Κωνστάντζας, ήμίσεια φιάλη............
Ξερές (τών ’Ινδιών), ημίσεια φιάλη.
Καφφές, κονιάκ...................................
Έν όλφ
Ή αθροισις είχε καλώς.

24,00
50,00
40,00
50,00
1,50

Η ΦΥΣΙΣ

Τότε οί έπόπται άπεστειλαν τήν σημείωσιν πρός τόν αντί
παλον τοΰ ύποκόμητος, όστις άνέμενε τό αποτέλεσμα εις την
παρακειμένην αίθουσαν,' καί μετ’ ολίγον είσήλθεν ούτος,
καί σφίγξας τήν χείρα τοΰ ύποκόμητος, έξήξε τοΰ θυλακίουτου έ<ζ χαρτονομίσματα τών χιλίων φράγκων,.τα οποία ενε·
χείρισεν αύτφ.
Ήτο το στοίχημα.
— Μά, κύριε, άπήντησεν ό ύποκόμης, 3έν ήτο ούδεμία
βία, άλλως τε ίσως θά έπιθυμεί-ε τήν άνταπόδοσιν ;
— Καί θά μέ τήν έδίδετε ;
— Άναμφιβόλως.
— Καί πότε ;
— ’Αμέσως.
—1 I 1

■*

ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ

Τί νά βλέπη ή Έρμιόνη ; τής είπες τίποτε διά τό παι-

ΚΩΜΩΔΙΑ ΕΙΣ ΠΡΑΞΙΝ ΜΙΑΝ
ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΣ

ΥΠΟ Φ. Π Ρ I Ν Τ Ε Ζ Η

. (Μετ’ απορίας). Μά τί διάβολον νά βλέπη ή Έρμιόνη.·
Ειπέ μου, τί βλέπεις Έρμιόνη-;
ΕΡΜΙΟΝΗ

Ναί, ή μαμμά μοΰ είχεν είπεϊ....

Δέν βλέπω τίποτε άπ’ έδώ. Δέν διακρίνω. Σταθείτε νά
έλθω κάί έγώ πλησίον σας, καί θά σάς 'πώ τί βλέπω.

ΧΡΙΣΤΙΝΑ

(Διακόπτουσα). Σοΰ είπα· «Βλέπεις Έρμιόνη ; δηλαδή,
βλέπεις τόν άνδρα σου ποΰ συμφωνεί; Θέλω να ίϊ'πω ότι εί·
μαι τής γνώμης του, δηλαδή ή νά παίξη κανείς καλά, στά
γερά μέ χρήματα, ή νά μη παίξη διόλου. Συμφωνείς ;

(Πλησιάζει τό κάθισμά τη; «αι τοποθετείται πλησίον αυτών).
ΧΡΙΣΤΙΝΑ

(Στρέφουσα τά φύλλα). Έχασα.
ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ

ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ
*Ά! ναί, έχετε δίκαιον.

Μάλιστα. Στάσου. ’Ανακάτωσε καλά τά χαρτιά, νά έτσι.
20 φράγκα ιΐς τό πέντε.

ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Λοιπόν. Ποϊος κάνει μπάγκο ; νά τόν κάμω έγώ;

Η ΚΑΚΗ ΠΕΝ0ΕΡΑ

ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ
Όπως-αγαπάτε. Κάμετέ τον. Τρία φράγκα είς τόν άσσο
μπαστούνι.

(Τακτοποιούσα αύτά). Μάλιστα.. . Νά, πάνε κι’ αύτά.
ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ

Διάβολε I 25 φράγκα είς τό δέκα.
ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Μάλιστα. Κόψε.

ΧΡΙΣΤΙΝΑ

"A I μ’ έφερες φάτσα ; τά δύο τρίτα θά μοΰ πάρης, δη
λαδή τά δύο φράγκα ή να πάμε διά νά τά έχωμε μαζύ

Ναί... ναί... άλλά θά μοΰ κάμγ,ς τήν χάριν νά παίξωμεν·
μέ χρήματα, διότι ψεύτικα δέν έχει γούστο. Τά χαρτιά
πρέπει νά παίζωνται μέ συμφέρον.

Τί πείραν ποΰ έχεις γαμβρέ ! πώς τά ξεύρεις ώραία ! Βλέ
πεις Έρμιόνη ;

ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ

ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ

(Στρεφόμενος πρός τήν Έρμιόνην).

“A ! μάλιστα έχεις δίκαιον.Έρμιόνη, φέρε μας τά χαρτιά.
ΕΡΜΙΟΝΗ

’Αμέσως. (Κομίζει μίαν δέσμην χαρτιών).

*Ά ! μά τί τρέχει; τί νά βλέπη ή Έρμιόνη ;

(Λαμβάνουσα αΰτήν). θά παίξωμεν όμως πασέτα;
ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ .

Πασέτα; μά έγώ ένόμιζον, ότι σείς αί γυναίκες παίζετε,
καλλίτερον τήν κοντζίνα ;
ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Όχι, μ’αρέσει καλλίτερον ή πασέτα.
Καλά, μά ή Έρμιόνη δέν θά παίξη ;

Καλέ, ή μαμμά θέλει νά είπή....

1

ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Είπα «Βλέπεις Έρμιόνη ;» δηλαδή βλέπεις τί ώραΐα ποΰ
παίζει ό σύζυγός σου τά χαρτιά ; ,Έ ! λοιπόν πάμε- γιά τά
μισά ;

ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ

Μάλιστα, μάλιστα, συμφωνούμε. Παίξε μας σύ πιάνο.
(Κ«ί ταΰτοχρο'νως τοπο8ετοϊντ«<, i fUv Φραγκίσκος μετά της Χριστίνας,
περί τήν τράπεζαν, ή δέ Έρμιόνη κάβηται παρά τδ χλειδοκύμδαλον).
ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ

(Έξάγων χάλκινα νομίσματα). Μία δεκάρα είς τόν άσσο
κοΰπα...
ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Ά ! μπά ! τί είναι αύτά ; δεκάρες καί πεντάρες θά παίξωμε; Χονδρά βγάλε, φράγκα καί πεντόφραγκα καί δέκα·
ρίκα καί είκοσιπεντάρικα. ’Η μήπως στό σπήτι θέλεις νά μάς .
πέρασης μέ δεκάρες ;
ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ

*Ά! ναί, έχεις δίκαιον. (Καί έν ταύτφ ίξάγει τό πορτο-·
φόλιόν του).
ΧΡΙΣΤΙΝΑ

(Άποτιινομένη πφό; τήν κόρην της).

Βλέπεις Έρμιόνη;

ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Καλώς, εχετε δίκαιον, σέβομαι τούς νόμους τής χαρτο
παιξίας· τότε ας παίξωμεν χωρίς χρήματα, μέ τόν λόγον
τής τιμής. Ο,τι κερδίσητε, σας τά δίδω αΰριον.

Α ! οχι Γ εγώ δεν παίζω έτσι. *Η θά βάλλετε χρήματα,
κάτω ή δέν παίζω. Αύτά δέν επιτρέπονται είς τά παιγνίδια.
Τό συμφέρον συμφέρον, καί ή φιλία μας φιλία.
ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Καλώς, έχετε δίκαιον. Τά βλέπεις Έρμιόνη ;

ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ

ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ

Πάμε. *Αν θέληςμάλιστα, προσθέτω καί εν πεντόφραγκον
επάνω.

Μά νά πάργι ό διάβολος μέ αύτό τό βΛίπιις ‘Ερμιύνη.'ΐ
ίλ βλέπη ή Έρμιόνη; (’Εγείρεται). ’Εξηγήσου Έρμιόνη;
Τί βλέπεις Έρμιόνη ; Καμμιά κουκουβάγια ;

Καλέ τί κάμνετε; μέ τά σωστά σας παίζετε;
(Οοδεις απονιά προσέχουν είς τό παιγνίδιον).

ΕΡΜΙΟΝΗ

*Ά ! όχι! δέν παίζω πασέτα, άλλως τε προτιμώ νά παίξω
πιάνο, κ’ έτσι θά διασκιδάζητε διττώς.

Α ! νά με συγχωρείτε. Οχι, δέν επιτρέπονται δάνεια είς
τό χαρτοπαίγνιου, άλλως μέ ίδικά μου χρήματα δέν σάς.
έπιτρέπω νά μέ πολεμήσητε.

ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ

ΕΡΜΙΟΝΗ

ΦΡΑΓΚΓΣΚΟΣ

ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ

ΕΡΜΙΟΝΗ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ

(στρέφουσα τά χαρτία[

Πάνε κι ’ αύτά... Έρμιόνη δάνεισε μου 50 φράγκα, διότ
δέν εχω άλλα.

ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ

(κόπτει και ή Χριστίνα στρίφιι τήν τράπουλα).
(Συνέχεια χαί τέλος)

ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ

ΕΡΜΙΟΝΗ

•Αλέξ. ΑουμΛ?.
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ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Μάλιστα, πάει όσα θέλεις. '
ΕΡΜΙΟΝΗ (άδει).
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Είσαι τέρτζος. Τάπήρα. Πάει.

ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ
Δέκα φράγκα εις τό δέκα.

ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Πάει....
ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ
Στάσου. Πάει πάρολι ; ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Πάει, ό,τι θέλεις....
ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ
Στάσου, πάει κουίντιτζι....
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Πάει. ’Απαράλλακτα όπως είς τό χαρτοπαικτεϊον. Τά
ζεύρεις όλα φαρσί- Βλέπεις Έρμιόνη ;
(Τής κάμνει νεύμα).

(

ΕΡΜΙΟΝΗ
(Έγειρομένη). Μάλιστα, νά σάς τό εξηγήσω, άφοΰ τό·

θέλετε.....

ΧΡΙΣΤΙΝΑ
(’Εγειρόμενη). Όχι!... θά τό εξηγήσω έγώ...... αρκεί
Κύριε, σας έννοήσαμεν. Ή άπόδειξις είναι αρκετή. (Πρός τήν
Έρμιόνην). ΙΊαρατήρησέ τον ήδη Έρμιόνη ! Πιστεύω νά
έπείσθης πλέον! Παρατήρησε ήδη αύτό τό βλέμμα, αύτήν
τήν ματαίαν χαράν, αύτό τό ε'λεεινόν ύφος !.... Τύπος κα
θαρός χαρτοπαίκτου-... Δυστυχής! είς ποίον κακοΰργον σέ
έδωσα σύζυγον.... όποια απάτη.... είσαι κατεστραμμένη....
ό άνδρας σου είναι χαρτοπαίκτης |... (πίπτει έπί τοΰ ανα
κλίντρου).
ΕΡΜΙΟΝΗ

Φραγκίσκε! τί λέγει! είναι άληθή αύτά ;....
ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ

Ή μητέρα σου, αγαπητή μου, είναι κακή παίκτρια,...
είδες, έχασε μερικά χρήματα καί πώς κάνει, καί τί λέγει...
Μή δίδεις προσοχήν.
ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Νά μή δίδη προσοχήν ; είς έμένα ;... Καϋμένε.... όλα τά
ξεύρω.... φωτιά νά σέ κάψη.... διατί έχεις ύποθε'σεις τό
βράδυ, καί ποΰ πηγαίνεις ... Νά σοΰ τά ’πφ λοιπόν άθλιε !

I.
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Ή ντάμα σπαθί.·.. Νάαύτή, (τοΰ δεικνύει τό τίμιου τεμά;χιον τοΰ χάρτου) σε- κατέστρεψε, καί 0
* καταστρέφω καί τήν
κόρην μου. Αύτη σέ κατήντησεν έτσι.
' ΕΡΜΙΟΝΗ

Μά τί λέγεις καλέ μητέρα; είναι ποτέ δυνατόν ; ό Φραγ
κίσκος χαρτοπαίκτης;
ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ

"Αφησε την νάλέγη.... Φαίνεται έχει ορεξιν απόψε να
διασκεδάζη είς βάρος μου. Ξεύρεις κάθε λίγο θέλει νά μέ
-πειράζωΧΡΙΣΤΙΝΑ

Νά σέ πειράζω ; άθλιε.... νά σέ πειράζω;..·, καί νομίζεις,
επειδή άπατας ‘αύτη την αθώα γυναίκα, ποΰ μόλις τώρα
μπήκε στον κόσμον, ότι θά γελρίς καί μένα ; Γιά υποθέσεις
•σου λοιπόν βγαίνεις τό βράδυ ;
ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ

’

Ναι, άλλά μοΰ φαίνεται, ότι δέν θά σοΰ τό συγχωρήσω
τοΰτο. Έπροτιμοΰσα νά μοΰ έλεγες, ότι πράγματι έπαιζες
χαρτιά καί νά σοΰ τό συγχωρούσα, παρά να^σοΰ συγχωρήσω
αύτό ποΰ μοΰ έκαμες τώρα.
ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ

Ναι, άλλά έγώ πάλιν, προτιμώ νά μοΰ συγχωρήσουν το
ελάττωμα τοΰ άστεϊσμοϋ, έστω καί χονδρού, παρά τό ελάτ
τωμα τοΰ χαρτοπαίκτου.
ΕΡΜΙΟΝΗ

Εύγε σου, Φραγκίσκε !

Είσαι ένας ψεύστης. . . . βγαίνεις διά νά πηγαίνης εις τά
^χαρτοπαικτεία, άν καλά, σ’ έδοκιμάσαμεν πρό ολίγου, πόσον
ενήμερος είσαι είς τά χαρτιά.. ..Έπειτα αύτη ή μισή ντάμα
τΐ σοΰ λέγει;... Είναι μαρτυρία....μοΰ τήν εστειλεν ένας ψι
λός μου 0 όποιος κρατεί τήν άλλην μισή καί θά έλθω νά μοΰ
τά ’πή όλα. Ένοιά σου καί θά σοΰ δείζω έγώ ποιά είμαι...
•κατεργάρη.....
ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ

Ά ! δέν ύποφέρεσαι, καί έχουν δίκαιον, όσοι λέγουν, οτι
-ή πενθερά ομοιάζει ’σάν ένα μεγάλο αγκάθι 'στον κόρφο·...
Λοιπόν, Κυρία μου, επιμένεις ότι είμαι χαρτοπαίκτης.; Μή• πως άπατάσαι ;
ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Βρέ I τόν θεομπαίκτη !... Δεν σοΰ κάμνει έντύπωσιν αύτη
■ ή μισή ντάμα ; Δέν κατάλαβες, ότι έπροδόθης καί ότι τά
•γνωρίζομεν όλα ;

.

ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Τότε σοΰ τό συγχωρώ.
ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ

Συγχωρημένη νά ’σε, αγκάθι τής καρδιάς.

Μάλιστα, Κυρία, διά υποθέσεις μου.
ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ

(Ώς κεραυνόπληκτος). Τί....τί είναι :
ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ

Μήν απορείς. Είναι τό μισό κομμάτι που σοΰ έστειλα
μαζύ μέ τό γράμμα.
ΕΡΜΙΟΝΗ

Ά ! τί χαρά ! έλάφρωσεν ή καρδία μου. Τί ώραϊον μά
θημα !
ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ

Ναι, Έρμιόνη. Έγώ ήθέλησα νά δώσω εν καλό μάθημα
τής μητέρας σου, διότι μέ παραφούσκωσε πλέον. Εγώ τής
έστειλα τό γράμμα μαζύ μέ τήν μισή ντάμα, καί βλέπω
ότι επέτυχα ώραΐαΧΡΙΣΤΙΝΑ

(Εγειρόμενη). ΤΑ 12
3μπά, τέτοιαχωρατά δέν τά θέλω ’γώ,
•διότι μποροΰσε νά φθάσωμεν καί σέ μεγαλείτερα.
ΕΡΜΙΟΝΗ

Τί ώραία ’
ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ

Μή φοβείσαι... .άλλά συγχώρησε με, διότι έπρεπε νά άπαλλαχθώ τέλος πάντων άπό αύτάς τάς άδικους ιδέας καί
εκθέσεις σου. "Αλλως τ'ε, μοΰ φαίνεται, οτι διεσκεδάσαμεν
καλά χαί έπεράσαμεν ώραία τήν βραδυά μας.

X "ΓΗΝ ΑΘΗΝΑ !
ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΜΟΥ
ΙΙροόαίνω ’ς τό παράθυρο και βλέπω
Τό ύψος τών θεών της άρχαιότης. ...
Εκείνα τά ιερά και θεία κτίρχα
II’ υψώνονται ’ς· τη θεί’ Άκρόπολι σου!
Ά^να ! ποΰ δέν έχεις πειό μεγάλο
i τήν πόλι σου κειμήλιο, άπ’ τούς βράχους
’Εκείνους, ποϋ αιώνες σέ τιμούνε,
Κ’ αιώνια θά -ψάλλουν τ’ όνομά σου
Γερνάμε 'μεϊς πεθαίνουμε, κ’ έκεινες
Ή πέτρες δέν γέρνουν ούτε ’πεθαίνουν. ..
Γραφτό ’νε γιά νά ζοϋν όσο κ’ ή πλάσι
Θά ζη. και θά χαθούνε μετά, ’κείνη. . .

ΕΡΜΙΟΝΗ

Καί τό συμπέρασμα ;
ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ

Τό συμπέρασμα ή παροιμία : "Οποιος κερδίζει στά χαρτιά,
χάνει ’στήν άγάπη, καί οποίος κερδίζει ’στήν άγάπη, χάνει
'στά χαρτιά.
ΕΡΜΙΟΝΗ

Κ’ όποιος δέν παίζει διόλου, δέν χάνει τίποτε.
ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ

(Λαμβάνων αύτήν άπό τής χειρός). Βεβαίως. Κ’ όποιος
τραγουδεί μέ τήν γυναϊκά του κερδίζει τό παν.
("Δδονσι).
(/7ίπ«ί ν αό-Ζαία).

ΓΕΝΝΕΑΛΟΓΙΚΗ ΣΥΓΧΥΣΙΣ

ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ

(Έζάγων έκ τοΰ πορτοφολιού τό έτερον ήμισυ τής ντά
μας). Καί είς εσέ δέν κάμνει έντύπωσιν αύτό το άλλο ήμισυ
τής ντάμας ; Γχά βάλε τα μαζύ νά ’δής, δεν ήσαν ενα, καί
κάποιος τά έκοψε ;

, Η ΦΓΣΙΣ

319-

ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Δύναταί τις νά ήναι έν ταύτφ πάππος τοΰ έαυτοΰ του.
__ Ά ! μπά ! άστεΐον ! άδύνατον τούτο, θά σάς είπωσι
πάντες.
Καί έν τούτοις είναι πραγματικότης. ’Ακούσατε, Ή άκόλουθος γεννεαλογεκή έζέλιξις έγένετο έσχάτως ενώπιον δι
καστηρίου τίνος τής Γαλλίας, έκπλήξασα πάντας, καί δικαστάς καί άκοοατάς.
Ό κατηγορούμενος εν μεγίστη σοβαρότητι καί άπαθείιρ
διηγείται— Ένυμφεύθην πλουσίαν χήραν, τήν Κυρίαν Δέσπώ,χά·
ριν βεβαίως τών χρημάτων της. Αύτη είχεν άπό τού πρώτου
της γάμου ώραίαν θυγατέρα, την Νινίκαν, ήν ό πατήρ μου
έρωτεύθη έμμανώς, ερχόμενος νά μέ βλέπη, καί τέλος τήν
έστεφανώθη.
Ούτως ό πατήρ μου έγένετο γαμβρός μου, καί ή κόρη
μου μήτηρ μου, άφοΰ ήτο σύζυγος τοΰ πατρός μου.
Μετά τινα καιρόν, ή γυνή μου έτεκενυίόν, όστις βεβαίως
ϋπήρζε κουνιάδος τοΰ πατρός μου καί συνάμα θεΐός μου, άφοΰ
ήτο αδελφός τής μητρός μου.
Ωσαύτως ή σύζυγος τοΰ πατρός μου (ή μήτηρ μου) έτεκεν παιδιον, όπερ ήτο καί αδελφός μου καί έγγονός μου,
άφοΰ ήτο υιός τής κόρης μου.
Ή σύζυγός μου ήτο καί μάμμη μου, άφοΰ ητο μήτηρ
τής μητρός μου, έγώ δέ ήμην ό ,σύζυγος τής γυναικός μου
καί έν ταύτφ εγγονός της, καί έπειδή ό σύζυγος τής μάμμης
άνθρώπου τίνος είναι καί πάππος, φυσικώς είμαι ό πάππος
τοΰ εαυτού μου !......
Ροΰς

Πολύτιμος αύτός ό Παρθενώνας
Μ’ έκεΐνα τά πελώρια μαρμαρά του,
Μ’ έκείνηνε τήν τέχνη του ποΰ χύνει
Σέ καθενός ψυχή, τό μεγαλείο !
Σέ καθενός! . . . οχι ’ς αύτοΰ ποϋ νοιώθει,
Τό τί σημαίν’ ή λέξι μεγαλείο !
Ποτίζει μέ τό μόσχο και τή γλύκα
’Εκείνην, όπου έπότισε τους τόσους
Τιτάνες τών γραμμάτων, τοΰ πολέμου
Της δόξης. τής ποιήσεως. της λύρας!
Τιτάνες! ποϋ τά έργα τους θά ζοϋνε,
Θά ζοϋνε όσον ζη και ό Παρθενώνας.
"Αν έλειπεν αύτός κ’ έκεΐνοι οί βράχοι,
Θενά “τανε μηδέν δλ' ή Αθήνα ...
Μαζύ της κ' ή Ελλάς δέν θά έτιμάτο
Καθώς τιμάται τώρα καί γιά πάντα!
Κανείς δέν θά πατοΰσε τόιε ξένος ·
Σ’ τά χώματα τής γης μας τ’αγιασμένα!
Τί θά "κάνε, νά βλέπη. σπήτια μόνον
Κ’έκέίνους ποΰ σ’ εκείνα κατοικούνε;
Πολύτιμος ό θείος Παρθενώνας,
Τά μάρμαρα καί τά προπύλαιά σον,
Άκρόπολις, ποΰ μόλις ψίψω βλέμμα
Τήν κεφαλή μου γέρνω άπ’ εύλάβεια!
Εΰλάβεια αληθινή ποΰ ’ς τόν αιθέρα
. Πηγαίνει ’σάν τοΰ δίκαιου τό λιβάνι . ; .
Γραφτό είνε άπό τοΰ κόσμου τόν πατέρα,
Ή Άκρόπολι ποτέ νά μήν πεθάνη.
Άθηναι τί/ 2 Ίανοναρίον 18Ο2ι

— "Ενεκα......
,
Είς ξένος απλούς ακροατής, διακόπτων— Βρέ. τί ένεκα καί ένεκα. Τά μασκαρέψάμε όλα ! Τι·.
άλλο θέλετε να σάς παραστήσουν ; Έγώ κάθε χρόνο βγαίνω.
’Εφέτος δέν ηύρα τίποτε νά μασκαρέψω ! Ούλα τά μασκαρέψαμε πλέον I... πάει θάλασσα....

ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΓΝΩΜΑΙ
Ουδεν ώραιότερον τοΰ να δισπόζη τις τών παθών του και
νά δεικνυται ανώτερος τών δυστυχημάτων, ύφ ’ ών πλήσσεται.

X
Εύτυχής ό δυνάμενος ν’ άνακαλύψη τήν αλήθειαν έν τφ.
μέσω τοΰ ψεύδους, όπερ καλύπτει τοΰ άνθρώπου ή πλεονεξία!
X

'Η νεότης, ήτις είναι Ικανή είς πάν είδος εντυπώσεων,
καλών ή κακών, έχει ανάγκην πεπειραμένης ίθύνσεως ίνα μή
πλανηθή.
X
Τό αναποφάσιστον είναι τοΰ πνεύματος ασθένεια, ήτις.
παρεμβάλλει προσκόμματα εις τήν ευτυχίαν. '
X
Η εύποιία είναι έξαίοετον κεφάλαιον, άναφέρον πάντοτε,
πλειότερα τής αξίας του.

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ
144.

Αίνιγμα

Άιννά,ως τό πρώτον ρΐιι
τό ά.Ι,Ιο στρέφιται ταχύ
καί irfy τό
σ' έμπνέιί
τιιΛΛο σι άΐχιτ' έν στοργι).

145. Αίνιγμα
/’ωκάξίίς πικρά κι' οΐο κΛαίιις
έν Αακρύοις καί όάίνρ....
ΆΛΛ' <kr τήν κΐ^α.Ιήν έκθάΛης
ήζεύρΐις τό τί θά αείνη ;
Κύριός τις ποΛύ έπίμων
έκ τών ζώων τών έπισήμων !

146.

Ερωτήσεις

, /) ’Από ποιαν άσθίνιιαν lire ποάα φυσικόν νά προσθάΛΑωνται
οί χεω,α/τραι ;
2) ΠΆς Αςγςται τό άνθος 8πορ ίιαχεπι τύ πο.ίντιμώτορον τΰν
αρωμάτων;
3) Ποιοι βάέπονν όζνόιρκίσττρον ;

'Αραβικός Ίππος

Γ. Α. Π.

ΛΥΣΗΣίΤΟ» BWTfti 38 ΦΥΛΛΛι ΑΙΝΙΓΗΑΤ&Ν

ΑΙ ΑΠΟΚΡΕΩ
Μεταξύ όμάδος φίλων περιδιαβαζόντων τήν όδδν Στα
δίου, διά νά γίνεται ομιλία, έλλείψει μιτημφιεσμένων.
— Βρέ παιδιά, άς ’πή έκαστος έξ υμών τήν ιδέαν του,
διατί φέτος αί άπόκρέω είναι ψυχραί ; Διατί δέν είναι μασκαράδες;
1
Καί έκαστος ελεγιν.
— Ένεκα τοΰ πένθους.
— "Ενεκα τής άχρηματίας.
— Ένεκα τοΰ κατηγορητηρίου.
— "Ενεκα τής ύψώσεως τοΰ χρυσού·
— Ένεκεν ΐλλείψεως κομητάτου.
— "Ενεκα τής ίμφλουέντζας.
— Ένεκα τών νέων φόρων.
—1 "Ενεκεν αδιαθεσίας.

134. Αίνιγμα. Κάμηλος—Κ4μιλλος. "Ελυσαν αύτό, ?> X. Παντ.
Κ. Σαλταμπάαης εκ Σύρου, ό x. Κ. Π. Οικονόμου έχ Κερχύρας,
ό χ. Π. Αναγνώστου εχ Πειραιώς, χαί & χ. Δ. Βαρβί'σάνος έζ
Άίηνών.
135. Αίνιγμα. Σύ-μιή==2ύμη. "Ελυσαν αύτό ό χ. Παντ. Κ.
Σαλταμπάσης έκ Σύρου, 5 χ. Κ. Π. Οίχονόμου έκ Κερχύρας, χαί ά
χ. Δ. Βαρβιτσάνος έξ Άβηνών.

137. Πρός σνμπόηρωσιν. Ό ύψών εαυτόν ταπεινωθήβεται. "Ε
λυσαν αυτό ό χ. Κ. Π. Οίχονόμου έχ Κέρκυρας, ό χ. Ν· Κόλλας εκ
Πατρών χαί on. "Α.γ. Παντελίδης έχ Σμύρνης.
13θ. Λογοπαικτικαι ορωτησοις.
1. Τό Ταίγάνιον.
2. Είς τήν Ρώμην.
3. 'Η Δράμοι τής Μακεδονίας.
4. *0 Ειρηνικός.
Τήν 4ην βρώτησιν έλυσεν έπιτυχώς ό χ. Κ. Π. Οίχονόμου έκ

Κέρκυρας.

’Επομένως δώρον σχετικόν βά λάβη ό κ. Κ. Π. Οικονόμου έχ
Κέρκυρας, λύσας έπιτυχώς τέσσαρα έκ τών άνωθι αινιγμάτων.
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑ1ΓΝΙΟΝ
ΠΕΙΡΑΜΑ. ΔΙΑ ΠΥΡΕΙΟΥ

Διπλώσατε εις τό μέσον κοινόν τι πυσεϊον, τό όιι·,ϊ·.ν θά
θλασθή (Λεν, πλήν τά Χύο αύτοϋ μέρη θά έξακολουθώσιν έτι
οντα ηνωμένα Χιά τινων μικρών ξύλινων ι’νών. Θέσατε τότε
ούτως αύτό επί τού στομίου μια; φιάλης καί επ' αυτού νό
μισμά τι, ώς'ενδείκνυσιν ή έναντι ημετέρα εΐκών.
Ούτως έχόντων των πραγμάτων, προτείνατε εις τινα φί
λον σας νά κάμη, ώστε νά π.έση τό νόμισμα έν τη φιάλη χω
ρίς νά- έγγίση ούτε αυτό ούτε τό πυρεϊον ούτε τήν φιάλην.
*0 φίλος σας θά σκεφθή μεν επί πολύ, άλλα χωρίς νά δυνηθη νά εύρη τήν λύσιν τοϋ προβλήματος τούτου, όπερ έν
τούτοις είναι άπλούστατον, καί τοϋ όποιου ή λύσις είναι ή
ίξής :

'Κ.- ΓΊΑΠ ΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛ.ΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ
τον

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΤΑΤΩΝ ΧΡΟΝΟΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΚΑΘ' ΗΜΑΣ
Έκδίδομίνη νπό ΑΝΕΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΛΟΤ

Έκ τής έκδόσιως ταύτης, ήτις τυχούσα. μεγίστης κυκλο
φορίας έγένετο ένθουσιωδώς εϋπρόσΧεκτος πανταχοϋ τοϋ 11ανελληνίου, ύπελείφθησαν αντίτυπά τινα έπί άρίστου και πο
λυτελούς χάρτου.
Θέλοντες Χέ νά παρέξωμεν τήν εξαιρετικήν ευκολίαν εις
τούς κ. κ. συνΧρομητάς τής «Φυσεως», οίτινες ήθελον τήν
άπόκτησιν τοϋ πολυτιμοτάτου τούτου κειμηλίου, λίαν Χέ
αναγκαίου διά πάντα ανεξαιρέτως "Ελληνα,
Άναλαμβάνομεν τήν προμήθειαν καί αποστολήν είτε ολο
κλήρου τού σώματος άντί
Λραχμών [Afivov τριάκοντα
δια τούς έν τφ Έσφτερικφ,

Φράγκων δά χρυσών τριάκοντα
διά τούς έν τφ Έξωτερικφ
sets χαζά <ρυ.1.ϊάδια άκτί

λεητών ένεννήζοντα έκαστον
διά τούς εν τφ Έσωτεοικφ,

Φράγκου δέ χρυβοΰ ενός
διά τούς έν τφ Έξωτερικφ.
Εις τούς έμβάζοντας όθεν ήμίν τό άντίτιμον κ. κ. Συνδρομητάς μας, άποστελλομεν αμέσως ταχυδρομικώς έπί συστάσει, καί ύπό ίδιαν ευθύνην,. είτε ολόκληρον τό σώμα τοϋ
πολυτιμοτάτου τούτου συγγράμματος τής 'Ελληνικής Ιστο
ρίας, είτε κατά φυλλάδια, ών ή διανομή άρξηται άπό 22
Φεβρουάριου, τρέχ. έτους.
Ή διεύΟυνσις τ^ς «Φύβεως».

Θέσατε τόν δάκτυλόν σας εν τινι ποτηρίφ περιέχοντε ύδωρ,
ααί άφ’ ού τοποθετήσητε αύτόν άνωθι τής υπό τού πυρείου
«χηματιζομένης γωνίας, αφήσατε νά πέση έπί ταύτης μίαν η
δύο σταγόνας έκ τού ρευστού τούτου. ΙΙάραυτα αί ιναι του
ξύλου διαστελλόμεναι ύπό τής υγρασίας τείνουσι νά έπανέλ•θωσεν εις τήν προτέραν αυτών ζ.ατάστασιν, καί φυσικώς τότε
ή γωνία του πυρείου βαθμηδόν θ άνοιχθή, έως ου τό πα
ρειού μή δυνάμενον να κράτη πλέον τό νόμισμα θ' άφήση
αυτό να πέση έν τή φιάλη.
Φ. Ο.

AmiioKPiSKix τμϊ
Θ. Π. ΠΛτρας.

Φηκϋΐι.

Πρώτον τόμον τής «Φύσεω;» μετά βιβλίου μουσικής

σάς άπίστείλβμεν προχθές. 'Απαντήσατε παραλαβήν. — I. Ρ- Σύρον. Μέ
ρος παραγγελίας σας άπεστάλη -καί εγράψαμιν ΰμίν

λεπτομεριίας- — Λ. Δ.

Κάϊρον. Σάς ένεγράψαμεν συνδρομητήν από .1 ης ’Ιανουάριου, άποσιείλαν-

τες έν ταύτψ φύλλα.

Συνδρομή έ'ήφΟη, εΰ-χαριστοίμεν. — Ν. Κ. ίϋρον,

’Επιστολή έλήφβη. Υμείς έχετε δίκαιον. Σάς γράφομε?. —Α- Δ. ΚΑΪρον.

’Επιστολή έλήφΟη. Σάς άπηντήσαμεν τα-χυδίομικώς έν λεπτομερεία. — Κ.
Π- Ο. Κέρκυραν. Αινίγματα και λύσεις έλήφΟησαν. "Εχει καλώς. —Κ.Μ.
ΙΙ&τρας. Σάς παρακαλ.ώ ένθυμηΟείτε μας. — Τ. Λ. Κ. Όλτενίτζαν. 'Ε

πιστολή σας έλή®9η. Σάς εΰ/αριστοΰμιν πολύ καί σάς γράφομε? ταχυδρομι
κής.__ Α· Ε. Φάρσαλα- ’Επιστολή σας έλήφΟη, καί ήπόρησα δια γραφό

μενα. Ταχυδρομικώς βά λάβητε λεπτομερώς άιτάντησιν. — 1. Π. ’Αλεξάν-

ορειαν. 'Επιστολή σας έλήφΟη, υπομονήν είχομεν αρκετήν, ώστε φροντίσατε
ήδη ταχεΐαν αποστολήν εμβάσματος σας,

μάς όποχρεείτε. — Ν· Κ- Γ·

διότι εχομεν πολλας δαπάνα? καί

Κων/πολεν.

Ιίαραζαλοΰμεν επιταχύνατε α

ποστολήν εμβάσματος σας. ΙΙροΟόσμία έληξεν. — Κ. Α. Ναύπακτον. Ά-

ναμένομεν από ημέρας εις ήμερα? και απορούμε? επί βραδύτητι. 'Απαντήσατε
μΐ Επιστροφήν

ταχυδρομείου. — Δ- X. Βουκουρέβτιον. "Εμβασμά σας

είσέτι δέν έλάβομεν. ΙΊεριμένομεν τάχιστα, διότι εχομεν ανάγκην. — Μ. Κ.
Σμύρνην. Είσέτι οέν έλάβομεν, απαντήσατε.

ΒΙΒΑΙ08ΗΚΗ ΙΒΪΑΙΟΪ ΒΕΡΝ
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ

ΒΡΑΒΕΪΘΕΙΣΑ ΪΠΟ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
’ΊΕκδοόις καλλιτεχνική εις μέγα Η0*· .
ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΣ
Π. ΦΕΡΜΠΟΥ
εκδοτης : Θ. ΛΙΒΕΡΙΟΣ
---- -Η!®
*·
—
Κατά τό έτος τοϋτο θά έκδοθώσι τά έξης έργα :
ωβύρος
ί*
ό Κ,ατακτητής . . . μετ’ εικόνων
Ό Μεσημβρινός Άστήρ
»
βίί
Ό 3·ανσελλώρ
»
**
3
Ή^σος έσιι τοΰ Κ£ερτ}νικοΰ Άκεανοΰ
56 Κ
Ό Λαχνός.......................
μετ’ εικόνων -4®
ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ'

Διά τήν άπόκτησιν των 5 ανωτέρω έργων τοΰ 1892.

Διά μέν τούς έν ταϊς έπαρχχαχς Δρ. 30
Διά δέ τοΐτς έν τω έξωτερικω Φρ.
Συνδρομηταί'έγγράφονται παρ’ήμίν έγγυωμένοις τήν α
νελλιπή κατά Σάββατον' αποστολήν τών έκΧιδομένων τευ
χών, άνευ προσθήκης ταχυδρομικών τελών.
Ό πληρόνων Χραχ. 6 θά λαμβάνη 10 τεύχη.
Πάσα παραγγελία δέον να συνοδευηται κζί ύπό τοϋ αντι
τίμου αυτής.

