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ΤΕΧΝΗΤΟΙ ΑΔΑΜΑΝΤΕΣ

Πολλάκις πολλοί κατέγεχναν καχ ή3η άκόμη κατα
γίνονται είς τήν άνακάλυψχν . τον τρόπον της κατα
σκευής τεχνητόν’ άδάμαντος, άλλ’ οΰοεΐς έπχστενεν, 
δτχ είς τό τέλος τοΰ Αμετέρου δεκάτου έννάτον αίώ- 
νος θά εύρίσκοντο ώκόμη σοφοί καί Επιστήμονες, οχ- 
τχνες σοβαρως θά κατεγχνοντο είς τήν άναζήτησχν τής 
φιλοσοφικής λίθον, καθότι μετά τάς τόσας καί τόσας 
άκάρπους καί άνωφελεχς άπό άρχαχοτάτης ετι Εποχής 
άδχαλείπτονς καί κοπιώδεις έπισταμένας έρεΰνας καί 
μελέτης ή άνακάλνψις τοιαύτης πολυτίμου λίθον εχχε 
πλέον θεωρηθή καί καταστή φρούδη καί χίμαιρα.

Έν τούτοις τό γεγονός φαίνεται εχον άληθείας καί 
Λ έξαγγελλομένη είδησις πληροφορεί Λμδς, δτι οί νέοι 
μάγοι — Λλεκτρολόγοι— δέν καταγίνονται πλέον, ώς οί 
προγενέστεροι αύτών άναζητηταί είς τήν μετατροπήν 
τού μολύόδον είς καθαρόν χρνσόν, άλλά βαίνονσιν 
άπ’ εύθείας είς τήν κατασκευήν πολυτίμων τεχνητών 
λίθων.

Μέχρι τονδε κατώρθωσαν, ώς λέγεται, ν’ άπολαύ- 
σωσιν άποτελέσματα μόνον Ενθαρρυντικά, άν δχι Εν
τελώς άποθαρρνντικά, διότι Εν τή άληθεΐ πραγματι- 
κότητι, κατά τήν φοβέραν θερμοκρασίαν τών 5,000 
έκατομβάθμων, ήν άπήλαυσαν, καί καθ’ην κατεβλήθη 
Αλεκτρική δύναμις έβδομήκονια πέντε ίππων, παρή- 
γαγον μόλις μικρούς μελανούς μικροσκοπικούς άδά- 
μαντας, πολύ παραδόξους καί άξίας κατασκευής κατα- 
πληκτικώς μεγάλης.

Ό καθηγητής κ. Crookes, έν.τχνι σημειώσει αύτοΰ 
άναγνωσθείσμ Εν τώ βασχλχκφ Ινστιτούτο f1) τοΰ Λον
δίνου, φαίνεται ήμΐν άρκετά παρήγορος Επί τής πραγ
ματικής μετριότητος τοΰ άποτελέσματος τούτου, άπο- 
οεικνύων άμα τήν διδακτικήν ώφέλειαν τοΰ πράγμα
τος, ύπό έποφι'ν τής πιθανής καταγωγής τών φυσι
κών άδαμάντων, ών εΐμεθα μόνον κάτοχοι καί γνω
στοί πελωρίων καί δελεαστικών δειγμάτων.

Πρός κατασκευήν άδάμαντος έν Εργαστηρίω, ό κ. 
Moissan καί οί μαθηταί αύτοΰ μεταχειρίζονται άνθρακα 
καθαρού σακχάρου μετά καθαρού σιδήρου, θέτοντες 
αίτούς Εντός τού ήλεκτρικού κλιβάνου ύπό θερμοκρα
σίαν 4,000 βαθμϋν καί ύποβάλλοντες αύτούς Εν τή 
έπιλιθίω όρμή τών έβδομήκοντα πέντε ήλεκτρικών 
ΐππων Εν πλήρει κινήσει.

Ό σίδηρος διαλύεται καί άνθρακο-κορέννυται, δτε 
διακόπτουσι τό ήλεκτρικόν ρεύμα καί βυθίζουσι—μετά 
τινων προφυλάξεων— τόν κλίβανον Εντός ψυχρού ΰδα- 
τος. Παράγεται δέ, έν τώ ρευστώ τόύτω σιδήρω,’τώ 
σακχαρωμένφ διά τοΰ σακχαρώδους άνθρακος, τρο
μερά τις συστολή, κατά τήν διάρκειαν τής δποίας ό 
σίδηρος, Επανερχόμενος είς τήν φυσικήν αύτοΰ ίδιό- 
τητα, εύρίσκεταχ κατέσπαρμένος διά μικρών άδαμαν- 
τίνων κρυστάλλων. Τότε διαλύουσι χημικώς τόν σίδη
ρον καί συλλέγουσι τόν άδάμαντα.

Πρακτικώς αί έργασίαι αύται είσίν δκρως δυσχε
ρείς καί δέν απολαμβάνει τις Α μόνον μέλανα άδά
μαντα, δστις έν τούτοις είναι πραγματικός άδάμας, 
καιόμενος δλοκλήρως έν τώ άερίω φυσητηρίω, κεκρυ- 
σταλλωμένος είς τήν Εντέλειαν καί εχων τάς άπαι- 
τουμένας όπτικάς ίδιότητας,τήν πυκνότητα, τήν διάρ
κειαν. "Ωστε Λ άρχή κατά τά φαινόμενά εύρέθη.

Ήδη διερευναται τό ζήτημα. Πρός κατασκευήν τών

(’) Σύλλογος πέντε άκαδημιών, τής φιλολογικής, τής αρχαιολο
γικής, τής Επιστημονική;, τής καλλιτεχνικής και τής πολιτική;= 
πανακαόημεΐον. ' 

φυσικών λαμπρών άδαμάντων, ή φύσις κατ’ αύτόν τόν 
τρόπον διενεργεί ;

Πραγματικώς, φαίνεται, δτι άπεκαλύφθη ούτως ή 
μέθοδός των, διότι καί τά Εν διαλύσει σιδηρά μεταλ
λεία, πηχθέντα κατά τάς παγετώδεις Εκείνος έποχάς, 
πιθανώς παρήξαν άδάμαντας. Οί δέ μετεωρολόγοι συν- 
εισφέρουσι καί αύτοί άλλως άναλόγους πειστικός Εν
δείξεις. "Ωστε, τή άληθεία, έσεταχ λ,ίαν αξιοσημείω
τος θρίαμβος διά τήν Επιστήμην, Λ όριστική παρα
γωγή αύτών Εν ταϊς μικραϊς Λλεκτρικαϊς χοάναις, 
ήτοι Λ σύλληφις τών σπασμωδών τούτων φαινομένων 
τού ψύχους καί τής θερμότητος, άτινα έκονιοποίησαν 
καί ίσως κονιοποιοΰσιν ετι τούς πλανήτης έν τή απει
ρία τών ούρανών.

Καί όπόσα άλλα μυστήρια δέν θ’άποκαλύψη ήμΐν Λ 
περαιτέρω πρόοδος τής άνακαλύψεως τής κατασκευής 
τού τεχνητού άδάμαντος ! Φ. Π.

ΑΝΗΣΤΧΙΑΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΤΤΧΗΣ TOT ΑΝΔΡΕ
Τί νά έγεινεν άρά γε ο Άνδρέ, ό γενναίο; και Ατρόμητος 

εξερευνητή;, δστις Ερρίφθη μέ τό Αερόστατό*  του είς τό πα
γωμένο*  άγνωστον τοΰ Βορείου Πόλου : Καί μετ’ αύτοΰ, 
ποια νά ύπήρξεν ή τύχη τών συνεκδραμόντων εις τάς υπερ- 
βορείους χώρας ριψοκίνδυνων συντρόφων του, ό Στρίνβεργ και 
Φρένκελ ; Ευρε τδν θάνατον είς την έρημίαν τών πάγων ή 
εκλεκτή αύτή τριανδρία τών ηρωικών τυχοδιωκτών η πα- 
ρεπλανηθη που και βασανίζεται μακράν τοΰ κόσμου, μακ'ράν 
πάσης δυνατής βοήθειας έκ μέρους τοΰ Ανθρώπου ;

Μέχρι τοΰδε μο'νον δύο φοράς έληφθησαν ειδήσεις περί 
αύτών. Τήν πρώτην, διά μιάς περιστεράς, φονευθείσης άπδ 
τούς φαλαινοθήρας τής Σπιτσβέργης, δτι ό Άνδρε είχεν 
ύπερβή αισίως την 82αν παράλληλον. Την δέ δευτέραν, διά 
τής αυτής πάλιν οδοΰ, ίλθεν είς τήν μνηστην τοΰ Σρίνβεργ 
τδ μήνυμα, δτι οί ΕξερευνηταΙ'έπροχώρόυν πρδς τδ κέντρον 
τοΰ πόλου. Άλλ*  έκτοτε ούδεμία πλέον εί'δησις έλήφθη καί 
σιγή Απόλυτος, μυστήριον, Ιτι ίπικράτεϊ.

Έν Ελλείψει δέ οδτως αύθεντικών ειδήσεων, πλεΐσται εί- 
κασίαι καί μυθολογήματα κυκλοφοροΰσι.Εΐς ’Ολλανδό; ίσχυ- 
ρίσθη, οτι είδε τδ αερόστατο*  επιπλέον είς τήν Επιφάνειαν 
τής θαλάσσης, παρά τάς άκτάς τής Λαπωνίας. Γενομένων 
Ερευνών, Ανεκαλύφθη,οτι έπρόκειτο απλώς περί τοΰ πτώμα
τος μιάς νεκρά; φαλαίνης τυμπανιαίας, ή οποία εφέρετο έπί 
τών ύδάτων, Ανεστραμμένη πρδς τά Επάνω. Μερικοί άλλοι 
ναυτικοί έκαυχηθησαν,βτι δχι μόνον συνηντηίαν. ε?ς τινα βο
ρεινόν όρμον.τή; Σπιτσβέργης πράγμα τί, όμοιάζον πρός 
πλοϊον, άλλά καί δτι Ακόυσαν τάς Αγωνιώδεις κοαυγάς τών 
Αεροναυτών, είς τούς οποίους άλλως τε κατά πολύ περίεργον 
τρόπον, δεν Εκριναν καλόν νά δώσώσι βοήθειαν. Άλλά καί 
αύτδ άνεκ.αλύφθη, -δτι ήτο ψεΰδος. Ήσαν τά συντρίαματα 
ενός άγγλικοΰ πλοίου, τδ όποιον εΐχεν ναυαγήσει -πρδ όλίγίιν 
ίτών είς Εκείνα τά άφιλόξενα καί Επικίνδυνα μέρη και αί 
κραυγαί, ώς Ακόυσαν οί ναυτικοί, ήσαν άπλοι κρωγμοί υδρο
βίων πτηνών !

*0 Αιμίλιος Γωτιέ, γράφων είς τδν «Φιγαρώ» περί τής 
τύχης τοΰ Άνδρέ και τών συντρόφων του, λέγει, δτι τδ άε
ρόστατον αυτών δέν Αδύνατο νά κρατηθώ είς τδν άέρα πλέον 
τών είκοσι τεσσάρων ώρών, διότι ούδέν τοιοΰτον δύναται νά 
βκστάξη περισσότερον. Εΐνε λοιπόν βέβαιον, οτι μετά είκοσι 
τέσσαρας ώρας άπδ τής ύψώσεώς των είς τδ άγνωστον, οί 
τρεις σκαπανείς τής Επιστήμης Αναγκάσθησαν νά έγκατα- 
λείψωσι τδ ίναέριον πλοϊόν των καί διά τών ποδών των νά 
φθάσουν—2ν φθάσουν ποτέ—είς τάς προφυλακάς τοΰ πολι
τισμού.Άλλως τε,καλώς ηξευραν τοΰτο καί αύτοί. Χρησιμο- 
ποιοΰντε; τδ άερόστατον, δέν Εσκόπευον άλλο τι παρά νά 
εισχωρήσουν είς τδν πόλον πολύ βαθύτερον, άφ’ δσον είσεχώ- 

ρησαν όλοι οί πρδ αύτών έξερευνηταί, τών οποίων έφρασσον 
τδν δρόμον οί Ανυπέρβλητοι πάγοι.

Τδ ζητημα εΐνε, Αν τό κατώρθωσαν αυτό, άν δηλαδή Α- 
δυνηθησαν Εντός τοΰ εικοσιτετραώρου διαστήματος και μέ 
την άστραπιαίαν πτήσιν τοΰ άεροστάτου νά φθάσουν είς τό 
κέντρον τοΰ πόλου, τδ άγνωστον, τδ μυστηριώδες, τδ κρυ- 
πτόμενον μέχρι τοΰδε ζηλοτύπως άπδ τήν επιστημονικήν 
έξερεύνησιν. *0  Γωτιέ φρονεί, δτι τδ πάν έξαρτάται άπδ τάς 
ιδιοτροπίας τοΰ Αίολου· ό θρίαμβος Α ή άποτυχία τοΰ σχε
δίου, ή ζωή ή ό θάνατος έξαρτώνται άπδ τήν διάρκειαν τών 
άνεμων, άπό την σταθερότητα, μεθ’ η; Ιπνεον τότε καί άπδ 
την διεύθυνσιν, τή*  οποίαν εΐχον. Τδ δέ σπουδαιότερον, έξ 
δλων αύτών, — τδ καί άγνωστον καί άλυτον ύπδ τής Επι
στήμης,—εΐνε Sv, οί άνεμοι οί άπδ Σπιτσβέργης, όπόθεν ά- 
νεχώρησεν ό Άνδρέ, πρδς τδν πόλον πνέοντες, επαναστρέ- 
φουν έκ τοΰ πόλου πρδς τη*  Σπιτσβέργην. Άν τοΰτο συμ· 
βαίνγ,—και διά νά μή γυρίσουν άκόμη’οί Αεροπόροι, φαί
νεται δτι δέν συμβαίνει,—ό Άνδρέ θά ίφθασεν είς τδ κέν
τρον τοΰ.πόλου, θά κατηλθεν είς τούς πάγους Α είς τήν ξη
ρά*  η'είς άπηνεμον θάλασσαν, την «’Ελεύθερα*  θάλασσαν» 
καλουμένην,—τίς είξευρει, τί υπάρχει εκεί j—-Θά έκαμε τάς 
παρατηρήσεις καί τάς μελετάς του και άνεμου αντιθέτου 
πνέοντος, θά Επέβαινε πάλιν τοΰ άεροστάτου του καί θά 
έφθανεν είς τήν Σπιτσβέργην.

Άλλ’ βπως καί άν έχη τδ πράγμα, ό Γωτιέ Ερωτ^ : θά 
έπιστρεψΐ) άρά γε ό Άνδρέ ; Νά είπ$5 κανείς δχι, βεβαίως 

• δέν δύναται, άφοΰ καί ό Νάνσεν Επανήλθε. Δυστυχώς δμως 
αί συνθήκαι δέν εΐναι αί αύταί. Ό Νάνσεν μετέβη διά 
πλοίου πλήρους προμηθειών, μεθ’ δλων τών άπαιτουμένων. 
Τδν έζωσαν οί πάγοι, άλλ’ δταν τδ ίγκατέλειψε καί ϊφυγεν, 
είχε μαζή του δλα τά πρδς συντηρησιν μέσα· Ένφ ό Άνδρέ 
άπελθών δι’ άεροστάτου, φυσικώς ήτο Αδύνατον νά ση- 
κώσρ πολύ φορτίον. Άποθηκην τροφίμων Αρκετήν δέν εΐχεν. 
Καί δν Α*αγκάσθησαν  νά έγκαταλίπουν τδ άερόστατόν των 
ώς άχρηστον, πώς θά' προστατευθαΰν άπδ την ωμότητα τής 
Ατμόσφαιρας, τί θά έχουν νά φάγουν κατά τή*  τραγική*  
οδοιπορίαν των, διά μέσου τών βουνών καί τών φαράγγων 
και τών πεδιάδων τοΰ πάγου, πώς θά συντηρηθοΰν, πώς θά 
ζησουν ; Καί αΐ πολικαί άρκτοι ;

Άλλ’ άν ό Άνδρέ έπιστρέψη μέ τούς συντρόφους του, ώ! 
τότε ό αιών αύτδς δέν θά έχγ ν’ ώναφέρρ τυχοδιωκτικω- 
τέρους, τολμηρότερους, γενναιοψυχοτέρους καί φανταστικω- 
τέρους Αρωας, σχεδόν μυθώδους αίγλης.

Φρίκ

0 ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 
rno ανωτερογ αξιωματικού· 

ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ

(Συνεχεία· Ιδε προηγ. φύλλβν).
Γενικαί παρατηρήσεις

Ό μεταξύ Τουρκίας καί Ελλάδος πόλεμος ίπέφερε την 
τελείαν έξάντλησιν του τελευταίου τούτου κράτους. Ή έλ- 
ληνικη Κυβέρνησις, υποσχόμενη τήν έκπληρωσιν τών προκα
ταρκτικών δρων, έν περιπτώσει έπεμβάσεως Τής ευρωπαϊκής 
ομοφωνίας, Επεκαλέσθη την μεσολάβησιν τών Δυνάμεων. 
Αυτή έχορηγηθη είς τούς Έλληνας καί οδτως υπάρχει Α έλ" 
πίς, S-· ι διά τδ προσεχές μέλλον έτέθη τέρμα είς τήν έπί τής 
χερσονήσου τοΰ ΑΓμου αιματοχυσίαν καί δτι θά συνομολογηθή 
τοιαύτη είρηνη, ητις θά Εξασφάλιση την ήσυχίαν Εν ’Ανα
τολή, πρδ παντός δέ θά Ιξαλειφθ^ κατά πρώτον εντελώς τδ 
έλληνικδν ζητημα. Έπί τοΰ Κρητικοΰ ζητήματος δμως έχει 
Α Ευρώπη Ακόμη ν’ άσχοληθή Επί τινα χρόνον, διότι Α κα- 

τάστασις έπί τής διαφιλονεικουμίνης νήσου δέν έξωμάλύνθγ) 
ποσώς καί μετά την άναχώρησιν τών Ελλήνων' λίαν πιθα
νώς δέ Α εύρωπαϊκή διπλωματία θά συνάντηση κολλάς ίτι 
δυσχερείας, μέχρις ου καθησυχάση η Κρήτη, έξασφαλισθώσιν 
αί μεταξύ Χριστιανών καί ’Οθωμανών σχέσεις καί Εγκατα
σταθώ τελείως Α νία διάταξις τών πραγμάτων. Επίσης η 
ύπδ την έποψιν τοΰ Διεθνοΰς δικαίου κατάστασις δέν ήτο 
ευνοϊκή είς τούς "Ελληνας κατά τή*  Αρχήν τοΰ πολέμου. Ή 
κατάληψις Τής Κρητης Ατο έκ μέρους αύτών προφανής δια- 
τκραςι; τής ειρήνης, ούχ ηττον δέ διά τής στάσεως των 
παρά τά ηπειροθεσσαλιχά σύνορα έδειξαν, δτι δέν ίόαν δια
τεθειμένοι νά πεισθώσιν είς την φωνήν τοΰ δικαίου 'καί τής 
λογικής. Έλληνες άντάρται εΐχον έπανειλημμένως ΐίσβάλει 
είς τδ τουρκικόν έδαφος καί έπιτεθή κατά τών έκεϊ διανενε- 
μημένων τουρκικών στρατευμάτων καί μόλον ότι Α ελληνική 
Κυβέρνησις άρνεΐται έπισημως πάσαν συμμετοχήν είς τάς πο
λεμικά; ταύτας ένεργείας, έν τούτοις ό σύνδεσμος τών αν
ταρτών μετά τοΰ τακτικοΰ έλληνικοΰ στρατοΰ Ατο πρόδη
λος. Κατά την τεΰευταιαν προσβολήν τών Ανταρτών ελαβον 
μέρος καί σώκατα τακτικοΰ στρατοΰ. Οδτως οί Έλληνες 
διέπραξαν δεύτερον τραΰμα κατά τής ε’ρηνης καί ώς Εκ τού
του έξηντληθη η ύπομονη τών Τούρκων, οίτινες άπήντησαν 
διά τής κηρύξεως τοΰ πολέμου.

Ή πρόφασις όμως, δι’ Ας οί "Ελληνες έπεχείρησαν νά 
καλύψωσι την δευτέραν ταύτην διατάραξιν τής είρηνης, δέν 
ητο όλιγώτερον άτυχης τής πρώτης. Ένφ τότε ϊ)εγον, ότι 
Εθνικαί καί θρησκευτικαί άφορμαί άπγτουν την έπέμβασιν 
τών Ελλήνων είς Κρήτην, ήδη Α ‘Ελλάς προέβαλλε δήθεν 
ώς δικαίωμα, ότι η Βερολίνιος συνθηκη είχε χορηγήσει είς 
αυτή*  μέρη τινά τουρκικοΰ Εδάφους έν Ήπείρφ καί Μακεδο· 
νίψ, άτινα Α Πόλη δέν είχε παραδώσει. Πράγματι ή Βερο- 
λί'ειος συνθήκη είχε μόνον συμβουλεύσει είς την Τουρκίαν νά 
παραχώρηση εις τήν 'Ελλάδα ώρισμένας τινάς χώρας καί 
Εάν Α Τουρκία έν μέρει μόνον Εξεπληρωσε την Επιθυμίαν ταύ
την τής Εύρώπης, οί Έλληνες δέν απέκτησαν έκ τούτου 
ούδεμίαν δεδικαιολογημενην άπαίτησιν.

’Εάν λοιπό*  ύπδ τή*  έποψιν τοΰ διεθνοΰς δικαίου Α θέσις 
τών ’Ελλήνων $το αμφίβολος κατά τήν έναρξιν τοΰ πολέμου, 
άπεδείχθη Εντός όλιγίστου διαστήματος, οτι καί Α στρα
τιωτική αύτών δύναμις ούδόλως ήτο Ανάλογος πρδς την τής 
Τουρκίας. Ήδη κατά τδν Αριθμόν Α τουρκική πολεμική δύ- 
ναμις υπερτερεί κατά πολύ τής ελληνικής. Είς τοΰτο προσε- 
τίθετο, ότι οί Έλληνες δέν ίσα*  σχεδόν ποσώς, προπαρε- 
σκευασμένοι διά τδν πόλεμον καί ότι δέν εΐχον άξίας λόγου 
εφεδρείας, ΐνα στείλωσιν είς επικουρίαν. Οΐ Τούρκοι Απεναν
τίας εΐχον Αδη Αποδείξει διά τής Εκτελεσθείσης Επιστρα- 
τείας, ητις δέν έπαρουσίαζε θορυβώδεις θεατρικάς σκηνάς, 
ώς παρά τοίς Έλλησιν, ότι Α θέλησις καί η ίκανότης συνε- 
βάδιζον παρ’ αύτοϊς, τουλάχιστον ύπδ ίποψιν στρατιωτικήν. 
Ή τουρκική διοίκησίς τοΰ στρατοΰ είχε συγκομίσει πάν ά- 
ναγκαϊον έπί τόπου, αί δέ εύρεΐαι χώραι τοΰ όθωμανικοΰ 
κράτους παρέσχον είς τά παρά τά θεσσαλικά σύνορα στραν 
τεύματα Ασφαλές υλικόν πρδς άναπληρωσιν τών γινομένω- 
κενών. Έάν οί Τοΰρκοι Ασαν τόσον Αδη ύπέρτεροι τών ’Ελ
λήνων κατά τή*  διοργάνωση», ό βραχυχρόνιος πόλεμός άπέ- 
δειξεν Επίσης, on έπλεονέκτουν καί ώς πρδς τδ ύλικδν τών 
σωμάτων καί τήν διοίκησιν. Ό Έτέμ πασσάς καί οί ύπο- 
στράτηγοί του άπεδείχθησαν ίκανοί Αρχηγοί, Ανάλογοι πρδς 
τήν δοθεϊσαν αύτοϊς Εντολήν, Ενώπιον τών όποιων πάντες οί 
ένδοξοι "Ελληνες «ηρωες» άπεδείχθησαν κατώτεροι. Κατά 
πολύ όμως έδείχθη ό τουρκικός στρατός υπέροχος τοΰ ίλλη- 
νικοΰ ώς πρδς τή*  Ανδρείαν, τήν καρτερίαν καί ώς πρδς την 
πειθαρχίαν. ’Εννοείται βεβαίως, ότι ο Ελληνικός λαός, . οστις 
έν τφ υπέρ Ανεξαρτησίας άγώνι έδειξε τοιαύτην Αξιοθαύμα
στο*  εθελοθυσίαν καί γενναιότητα, δέν στερείται καί τώρα 
πράγματι Ανδρείων καί πολεμικών στοιχείων, καί Α πορεία 
■τοΰ πολέμου έφερεν ίδώ κ*  Εκεί πολλά τοιαΰτα παραδείγ
ματα. Γενικώς δμως ό Ελληνικός στρατός ούδέ κατά προ-
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σέγγισιν έδείχθη άνάλογος τής εντολής του· τούναντίον άπέ- 
δβιξε πάλιν, δτέ έν τί? σημερινή έποχ$1 ή άπόκτησις ενός 

' όπλου καί τά πατριωτικά αισθήματα δέν άρχοΰσιν, δπως 
άποτελέσωσι σοβαρόν στρατιώτην. Ούτως ή τύχη τοΰ πολέ
μου ιίχεν ήδη άποφάσισθή πρίν ή άρχίσωσιν αί πραγματικαί 
μάχαι καί έκαστον πεδίον τδν μαχών άπδ τής Μελούνας διά 
τοΰ Τυρνάβου, είς Λάρισσαν καί μέχρι τδν Φαρσάλων καί 
τοΰ Βελεστίνου άπέδειξε πο'σον υπερτερεί ό τούρκικος στρα
τός τοΰ έλληνικοΰ, ύπδ πάσαν έποψιν, οπερ άλλως τε πάς

ΓΕΛΡΓΙΟΣ ΜΑΓΡΟΜΙΧΑΛΗΣ
Μέραρχος της 2ας jupa-p\1α.ς τον lr Θισαα^ία στρατοΰ

ήσύχως πρίνων ήδύνατο νά προείπη είς τούς ή στημένους και 
οπερ μόνον ή τύφλωσις καί ή άλαζονεία τδν Ελλήνων, τδν 
κερδοσχοπούντων έπί παντδς γεγονότος, δέν ήθελε ν’άναγνω- 
ρίσ-g ώς πιθανόν.

Ιδιαιτέρως.θλιβερόν φαινόμενου, εΐνε, οτι οί Έλληνες έδεί- 
χθησαν τοσοΰτον άχρατεϊς χατά την αίφνιδίαν διάψευσιν τής 
όνειροποληθείσης νίκης καί δόξης, ώστε Απείλησαν χαίτην 
δυναστείαν αύτδν. Τούτο δέ τοϊς άφήρεσε σχεδδν δλην την 
συμπάθειαν, ήν ήσθάνιτο δι’ αυτούς είσέτι μέρος τής Ευρώ
πης. Εί καί τδ ύπουργεϊον πταίει χαι ένταΰθα κατά πρδτον 
λόγον, δπερ καί πρδ τοΰ πολέμου ήδη είχε δείξει είς μέγι
στο? βαθμόν μεγαλαυχίαν, διπροσωπ ίαν καί άδιάκριτον έγωϊ- 
σμόν, διαρχοΟντος δέ τοΰ πολέμου παρώξυνε τήν έγκληματι- 
κήν έπιμονήν καί τδ τυφλόν πείσμα διά γελοίων τηλεγραφη- 
μάτων περί νίκης, έν τούτοις χαίό λαός έφανέρωσε μεγάλην 
Ιλλειψιν έθνιχής άξιοπρεπείας. Καί πάντα ταΰτα είχον τέ- 
λος τδ άποτέλεσμα, δτι μόνον αισθητή ταπείνωσις τής 'Ελ
λάδος θά δυνηθή νά σώση αυτήν έχ τής τελείας καταστροφής,

Τά γεγονότα τών τελευταίων μηνών, είσί λίαν θλιβερά 
διά τήν Ελλάδα, διότι ήναγχάσθη αυτή ν’ άναγνωρίσγ, οτι 
στερείται καί τής φυσικής Ισχύος καί τής ήθιχής δυνάμεως, 
όπως παραστηση έν ’Ανατολή τδ πρόσωπον, τδ οποίον έπε- 
θόμει.Τούτου ένεκα ή φοβερά ήττα έπήνεγχεν ού μόνον είς τήν 
έθνιχήν ευημερίαν, άλλά και είς τήν φιλοδοξίαν τής 'Ελλά
δος βαθύ τραύμα, άπδ τοΰ οποίου μετά δυσχερείας θέλει i~ 
ναλάβει. *Η  Ελλάς έπαιξε.τήν τύχην της έπι ένδς χαί μό
νου ,άριθμοΰ χαί βχασεν, έχασε δέ έξ ιδίας ύπαιτιότητος/Οτι 
δέ τοιοΰτο μιπρδν κράτος έξακολουθεί νά ύπάρχγ, άφοΰδπέ- 
στη τόσον τελείαν καταστροφήν, τοΰτο όφείλεται είς τήν άγα- 
θήν θέλησιν τής Ευρώπης, τήν οποίαν αί κυβερνήταί του έπι 
τοσοΰτον χρόνον είχον περιφρονήσει.

Σπουδαιότερα! άκόμη ίσως τών γεγονότων, τά όποια πα- 
ρήχθησαν έκ τοΰ πολέμου διά τήν θέσιν τής 'Ελλάδος, φαί

νονται αί συνέπειαι, αίτινες έπιβάλλονται διά τάς περί τής 
Τουρκίας κρίσεις ήμών. Τδ τουρκικόν κράτος άπέδειξε καί 
πάλιν, δτι είνε πάντοτε στρατιωτική δύναμις σημαίνουσα. 
Δέν έχρειάσθη δέ ο Σουλτάνες νά ποιήσηται έκκλησιν είς τδν 
πατριωτικόν ή κατά τήν περίστασιν ταύτην είς τδν θρησκευ
τικόν ενθουσιασμόν τών υπηκόων του. 'Η Τουρκία κατώρθω- 
σεν άνευ χρήσεως έκτακτων μέτρων νά συγκεντρώσω πολυά
ριθμον στρατόν, άποδειχθέντα έμπειροπόλεμον καί μάλιστα 
έποτελούμενον κατά τδ πλεϊστον έκ τακτικών στρατιωτών, 
οίτινες διά τής πειθαρχίας συνεκρατήθησαν άπδ πάσης παρεκ
τροπής και άπδ πάσης ώμότητος.

Και τφ δντι, οί Τούρκοι κατέστειλαν διά σιδηράς ένεργη- 
τιχότητος πάσαν παρεκτροπήν. Δύο στρατιώται, οίτινες συ- 
νελήφθησαν, καθ’ ήν στιγμήν έπυρπόλουν. μίαν οικίαν, ήχθή
ταν άμέσως ένώπιον πολεμικού δικαστηρίου καί κατεδικά- 
σθησαν είς θάνατον έπί τέλους όμως ή θανατική ποινή με· 
τεβλήθη είς φυ\άκισιν. Είκοσι έτεροι στρατιώται ίμαστιγώ- 
θησαν ένεκα μιχροκλοπών. Οί έν Λαρίσση Έλληνες έπρομη- 
θεύθησαν πολυάριθμα φέσια, ούδείς Τούρκος στρατιώτης δμως 
έξύβρισεν αυτούς,, Ό άνταποκριτής τών «Καιρών» δγραφεν 
ίν Λαρίσσγ κατά τον ίδιον άκριβώς τρόπον : «Ή ύπδ τών 
Τούρκων κατά τήν ώραν τής νίκης έξασκηθεϊΟα πειθαρχία, 
έπιφύλαξις καί μετριοπάθεια, ίνεποίησαν μεγίστην άίσθησιν 
και είνε άνώτεραι παντδς επαίνου. ‘Η καθόλου συμπεριφορά 
αύτών φαίνεται δεικνύουσα, ότι τά ήθη έν Τουρκί^ προώδευ- 
σαν, ένω έν ‘Ελλάδι ή τόλμη και ή πειθαρχία έμειώθησαν». 
Τοιαΰται καί παοόμοιαι μαρτυρίαι ύπάρχουσι πλεϊσται.

Ίκανώτατοι καί πεπαιδευμένοι άρχηγοί,γενναίοι καί σκλη- 
ραγωγημένοι στρατιώται, σκοπίμως διαταχθείσα παράταξις, 
προνοητικώς έξασφαλισθιίσα ύποχώρησις—ταΰτα πάντα είνε 
πλεονεκτήματα, τά όποια έπέδειξεν είςδψιστον βαθμόν κατά 
τήν έκστρατείαν ταύτην ό ύπδ Γερμανών άξιωματικών άνα- 
διοργανωθείς τουρκικός στρατός. Καίτοι δέ δέν ήσαν άγνω
στοι μέχρι τοΰδε αί στρατιωτικά! άρεταί τών Τούρκων, έν 
τούτοις ίκπληξιν ένεποίησεν ή άνάπτυξις τοιαύτης δυνάμεως 
καί μάλιστα άνευ τής συμμετοχής άτάκτων σωμάτων. Ό 
παρά τδν Βόσπορον άσθενής άπεδείχθη ύπδ στρατιωτικήν 
έποψιν λίαν βιώσιμος καί ισχυρός. Ούτος εϊνε ό ισολογισμός 
τοΰ πολέμου διά τήν Τουρκίαν καί έπί τή βάσει τούτου πρέ
πει νά ύπολογίσγ τις τδ μέλλον.

ΑΙ ΚΑΤΑ ΘΑΛΑΣΣΑΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ

Είς τούς κατά ξηράν άγώνας ό ελληνικός στόλος παρέ- 
σχεν έλαχίστην ή σχεδόν, ούδεμίαν ύποστήριξιν, περιώρισε δέ 
δλην τήν δράσιν αύτοΰ είς κατά θάλασσαν έγχειρήματα, 
διεξαχθέντα άνευ σχεδίου καί άνευ άποτελέσμάτων, άτινα 
έζημίωσαν σφόδρα τήν μεγάλην φήμην, ήν χαίρουσιν οί Έλ
ληνες ώς άριστοι ναυτικοί.' -

Ό στόλος κατά τήν έκρηξιν τοΰ πολέμου είχε πλήρη 
έλευθερίαν ενεργείας καί ώς έκ τούτου άνεμένετο,οτι θά διέ- 
πραττέ τι έκτακτον. Ύπέπεσον δμως καί ένταΰθα, ώς καί 
εις τδν στρατόν τής ξηράς, είς τδ σφάλμα τής διαιρέσεως, είς 
’Ανατολικήν Μοίραν έν Βόλφ καί Δυτικήν Μοίραν έν Άρττ) 
καί τοΰτο ούδέν δσχεν άποτέλεσμα !

Ή Δυτική Μοίρα, κατ’ άρχάς άποτελουμένη μόνον έκ 
κανονιοφόρων, ήρξατο δρώσά διά τοΰ βομβαρδισμοί τής Πρε
βέζης καί δή όλίγον μετά τήν έν θεσσαλίφ έναρξιν τών έχ- 
θροπραξιών. Έκ τής ‘Ανατολικής Μοίρας έστάλησαν πρδς 
τήν Δυτικήν τδ εΰδρομον «Μιαούλης», ή θωρακόβαρις «Β. 
Γεώργιος» καί βραδύτερου τδ θωρηκτδν «Σπέτσαι». Τά 
πλοία ταΰτα άνέλαβον τδν βομβαρδισμόν τής Πρεβέζης έκ 
τοΰ πελάγους, ένφ «ί κανονιοφόροι έβαλλον κατά τής Πρε · 
βέζης έκ τοΰ κόλπου.

Άποτέλεσμα τοΰ βομβαρδισμού ήτον η έν μερει κατα- 
ταστροφήτής πόλεως καί τινων όχυρωμάτων. 13η Α
πριλίου άγημα 700 άνδρών άπεβιβάσθη πλησίον τής Βονί- 

τσης, είς τήν βορείαν άκτήν τοΰ κόλπου, δπως άποκλείση 
τήν Πρέβεζαν καί έκ τής ξηράς καί καταλάβη αύτήν. Δέν 
έχομεν δμως ν’ άναγράψωμεν περαιτέρω έπιτυχίαν τής κοι
νής ταύτης κατά θάλασσαν καί κατά ξηράν ένεργείας. Έν 
τφ μεταξύ πλοία τινα προέβησαν πρδς βορράν κατά μήκος 
τής ήπειρωτικής παραλίας και έβομβάρδισαν τά μή ώχυρω- 
ριένα μέρη Πάργαν, Μουρτδ καί Αγίους Σαράντα (άπέναντι 
τής Κέρκυρας) τή 21η, 22φ καί 23ή Απριλίου.Είς Αγίους 
Σαράντα άποβιβασθέντες ένέπρησαν διάφορα οικήματα, άλλ’ 
ήναγκάσθηηαν κατόπιν ν’ άποχωρήσωσιν.

Ή ’Ανατολική Μοίρα μετά τινων έξωπλισμενων πλοίων 
τοΰ έμπορικοΰ στόλου καί μετ’ άγημάτων πρδς άπόβασιν, ά- 
πέπλευσε παραδοξως μόλις τήν 21ην ’Απριλίου, δηλαδή έξ 
ημέρας μετά τήν επίσημον έναρξιν τών έχθροπραξιών έκ τοΰ 
κόλπου τοΰ Βόλου καί έβομ βάρδισε κατά τήν άνατολικήν πα
ραλίαν τής Θεσσαλίας τά μή ώχυρωμένα μέρη Πλαταμώνα, 
Λεπτοκαρυάν καί Αικατερίνην, δπου ύπήρχον προμήθειαι κα: 
άποθήκα.ι τοΰ τουρκικού στρατοΰ. Μόνον έν Λεπτοκαρυ^ ά 
πεβιβάσθησαν άγήμ,ατα, -’γένοντο όμως δεκτά ύπδ σφοδροτά

- του πυρός, ώστε'ήναγκάσθησαν νά ύποχωρήσωσι τάχιστα. 
Προηγουμένως τή 20ή άγημα άποβιβασθέν είς τδν κόλπο» 
τοΰ Λαφτάρ, έπεχείρησε νά καταστρέψή τήν σιδηροδρομική» 
γραμμήν Δεδεαγάτς Θεσσαλονίκης, δέν έξηκριβώθη έν τού 
τοςς, άν ή άποτυχοΰσα αδτη ένέργείκ έπιβκρύνή μέρος το» 
στόλου.

Έν Θεσσαλονίκη, έν τω μεταξύ, έφοβοΰντο τήν έπίθεσι- 
τοΰ έλληνικοΰ στόλου, είς δν μόνον έν παράκτιον πυροβολείο» 
κατασκευασθέν έν έτει 1885 ήδύνατο ν’ άντιστή. 'Ο φόβοι 
δμως ουτος ήτον άνυπόστατος, διότι οί Έλληνες ήρκέσθησα» 
είς έλάχιστον κατά τήν 24 Απριλίου βομβαρδισμόν τοΰ Κα· 
ραμπουρνοΰ, φρουρίου κειμένου παρά τήν είσοδον τοΰ κόλπου.

Άπαξ μόνον άνήχθη έν έλληνιχδν τορπιλλοβόλον δι’ άνιχ 
νευτικδν πλοΰν μέχρι Θεσσαλονίκης, τοΰ μάλλον τρωτοΟ μέ
ρους τής τουρκικής βάσεως ένεργείας, άλλ’0 στόλος δέν ήκο- 
λούθησςν, ώράθη δέ μόνον τήν 24 ’Απριλίου παρά τδ άκρω- 
τήριον Κασσάνδρας.Ή μόνη ωφέλεια,ήν παρέσχον τά ελλη
νικά πλοία, ήτο ή μεταβίβασις τών σωμάτων τοΰ Σμολέν- 
σκη τή 18ρ Μαίου έκ Νέας Μινζέλης είς Στυλίδα καί ή έ- 
πίβασις τών έν Ήπείρφ παρά τδν ΛόΟρον ήττηθέντων καί 
μέχρι τής παραλίας άποκρουσθέντων λειψάνων ένδς έκεί άπο- 
βιβασθέντος σώματος στρατιωτών και άνταρτών.

Έκτοτε ούδέν ήχούσθη πλέον περί οίασδήποτε δράσεως 
τής ’Ανατολικής Μοίρας. Είς αυτήν άνήκεν ό ύπδ τδν πρίγ- 
κηπα τορπιλλικδς στόλος, δστις μέ μυστικήν ίντολήν βίχεν 
άποπλεύσει έκ Σκιάθου; Καίτοι ή ’Ανατολική Μοίρα ύπερ- 
τέρει πολύ τήν Δυτικήν, έν τούτοις όλιγωτέραν άνέπτυξεν 
ένέργείαν,-έφα&ν.ετο δέ δτι ή προφανής κατά θάλασσαν ύπε- 
ροχή τής'Έλλάδος έπί τής Τουρκίας δεν έμελλε νά έκδηλωθή.

Θά ήδύναντο νά βχωτιν έπιτυχίας ίαν ή τόλμη συνεβάδιζε 
μετά τής μεγαλαυχίας. Άν παραδεχθή τις τήν ούχί κατάλ
ληλον διαίρεσιν τοΰ στόλου, προδιεγράφοντο ήδη είς τήν ά
νατολικήν μοίραν δύο υπό τής φύσεως σημεία άποβάσεως, 
ταΰτα δέ ήσαν τδ Δεδεαγάτς καί Γιαλιμλί, παρά· τδ Βουρά 
Γαίλ, <ίς τδ πρώτον παράλιον μέρος ήτο δυνατόν διά τής 
καταστροφής τών έκεΐ διασταυρουμένων δύο σιδηροδρομικών 
γραμμών νά διακοπή έπί πολύν χρόνον ή τόσον σπουδαία 
γραμμή Κων)πόλεως-θεσσαλονίπης· συγχρόνως δέ έπρεπε τις , 
ν’ άναμένη, δτι οί Τοΰρκοι θά έζημιοΰντο σημαντικώς διά 
τής καταστροφής τών έκεΐ συσσωρευμένων προμηθειών. Ή 
παρά τδ Γιαλιμλί άπόβασις θά έπετύγχανε πλησίον τής πα
ραλίας τήν αύτήν σιδηροδρομικήν γραμμήν καί θ’άπετέλει 
κατά δεύτερον' λόγον μέγα έπίσης πλεονέκτημα. Είς άμφό- 
τερα τά σημεία οι Έλληνες δέν θά εδρισκον οδτε παράκτια 
όχυρώματα ούτε στρατόν, ούτε ευρωπαϊκά πολεμικά πλοία, 
τρία πράγματα, άτινα θά ήσαν κώλυμα πρδς ταχεΐαν καί 
άπροσδόάητον δράσιν.

Ή δυτική μοίρα ώφειλεν έπίσης νά έχγ πρδ όφθκλμών δύο 
σημεία, τήν κατάληψιν τής Πρεβέζης άπδ κοινοΰ μετά τών

ΧΡΗΣΤΟΣ (ΚΙΤΣΟΣ) ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ
Ταζίαρχος τοΰ ir Ήπείρφ ίΛΛηνιχον στρατνν

ήδη άποβιβασθέντων σωμάτων καί τήν άποβίβασιν είς Σα- 
γιάδα, άπέναντι τής. Κερκύρας. Έάν οί Έλληνες κατελάμ- 
βανον διά μεγαλειτέρων δυνάμεων τδ τελευταΐον τοΰτο ση- 
μείον καί ήπείλόυν έκείθεν. τά ’Ιωάννινα, θά είχον τδ πλεο
νέκτημα νά ύποστηρίξωσιν έμμέσως τήν κατά τών Ίωαννί- 
νων προέλασιν τοΰ συνταγματάρχου Μάνου καί συγχρόνως ν’ 
άποτελέσωσι τδ κέντρον τοΰ προθύμου πρδςέπανάστασιν πλη
θυσμού.

Τί5 5γ ’Ιουνίου ύπεγράφη και ή χατά θάλασσαν άνακωχή.
(Έπετσι τδ τ/λος)

ΕΝΤΤΠΩΣΕΙΣ ΤΑΞΕΙΔΙΟΤ
ΑΠΟ ΦΙΛΙΠΠΟΤΠΟΛΕΩΣ ΕΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΣΑΝ

(Συνέχεια- ’δε προηγούμενον ψύλλον).

Εις Κωνστάντζαν είχον άφιχθή περί τήν εσπέραν καί μόλις 
διηυθητήθην έν .τφ νέφ ξενοδοχείφ μου, έξήλθον, διευθυνθείς 
πρίςτδ έσωτερικδν τήςπόλεως. Διέβην δια τής κεντρικής οδού, 
έκατέρωθεν τής όποιας ύπάρχουσι πολυάριθμα καί ποικίλα 
καταστήματα καί μαγαζεια καί είς τδ άκρον εύρεΐα έπιμήκης 
πλατεία μετά καφενείων εκατέρωθεν, πεπληρωμένων θαμώνων 
ΰπαίθρως καί εις τδ μέσον παλαιόν τι αγαλμα όρειχάλκινον, 
έπί ύψηλής βάσεως, τοΰ ’Οβιδίου, Ρωμαίου ποιητοΰ, πρδς πι· 
στοποίησιν τής Ρωμαϊκής καταγωγής τών Ρωμούνων, δπως 
θέλουσιν οί νεώτεροι αύτών νά χαρακτηρίζωνται.Ή θέσις αυτή, 
μοί ήρεσεν· προχωρήσας δέ πέραν τής πλατείας, δπου, ύπάρ
χουσι πρδς τήν παραλίαν πολλαί ώραΐαι νεώτεραί οίκοδομαί, 
άφίχθην έφ' ύψηλης θέσεω.·, κάτωθι τής οποίας εκτείνεται ή . 
μεγάλη θαλασσα τοΰ Εύξείνου; Ένταΰθα γίνεται ό ώραιότε- 
ρος θερινός περίπατος τών κατοίκων. Δεξιόθεν εγείρεται τδ 
ώραΐον ξενοδοχείου τοΰ Καρόλου, έφ’ ύψηλής έπίσης καί λαμ
πρός θέσεως,Αριστερόθεν υπάρχει έξοχιχόν τι κομψόν περί
πτερον >ίαί καφενεΐον, δπου συχνάζει ή καλειτέρα τάξις καί 
δίδονται καί δημόσιοι χοροί χαί κάτωθι άπωτέρω έκτεί- 
νεται ό άνακαινιζόμενος μέγας καί ευρύχωρος ώραΐος λιμήν 
τής Κωνστάντζας, οπού ή κίνησις είναι διαρκής καί ή έργ»· 
σία ατελεύτητος. Πέριξ δέ δλης τής περιοχής τοΰ ώραίου όν
τως τούτου μέρους τής πόλεως, άνί τήν παραλίαν, υπάρχει 
ώραία καινουργής οδός δπου έκτελεΐται ό χαλείτερος περίπα
τος καί ένθα "συναντά τις καθ’ έσπέρας τήν καλειτέραν τάξίν 
τής κοινωνίας. Είς δέ τδ αντίθετον μέρος τοΰ λιμένος, δστις 
έχει σχήμα κυκλωτιρέςκαί έν θέσει καλούμενη Ά μ π έ λ ι α,

' ί
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ύπάρχουσι τά λουτρά, δπου πολύς κόσμος μεταβαίνει έπίσης 
έν ώρφ ιδίως θέρους καθ’ έκάστην πρωίαν και εσπέρας άπο- 
στολιχώς χαί σιδηροδρομίκώς χάριν λουτρών χαί αναψυχής. 
Είναι τδ Φάληρον τής Κωνστάντζας.

Έπιστρέψας έχ τοΰ περιπάτου διήλθον πάλιν τής πλατείας, 
πλησίον τής. δποίας δεξιόθεν παρατηρώ υπαίθριον θέατρον μετά 
παιανιζούσης μουσικής καίέν τή πλατεία αύτοΰ προκλητιχώς 
τραπέζας εστιατορίου έκτεθειμένας μετά πολλών κυριών καί 
κυρίων έσθιόντων. Παρακινούμενος ύπδ τοΰ στομάχου μου 
εισέρχομαι καί έγώ καί χάθημαι παρά τινι τούτων, προσκαλών 
έν ταύτφ |να τών υπηρετών, οΐτινες έσπευσμένως μετέ
ωρον έδέσαατα εις τούς πελάτας αύτών, δτε αιφνιδίως 
ακούω οπιαδέν μου. ' ■

— Βαλέ, δέν είναι ό κ. Πρίντεζης ; που εύρέθη ίδώ; 
Στρέφω άμέσως τήν κεφαλήν καί παρατηρώ τδν κ. Καρδο· 

βίλην θιασάρχην έξ * Αθηνών μετά τής συζύγου του.
— Μπά; έδώ εϊσθε ; τοΐς λέγω μετ’ άπορίας.
— Καλέ, ποΰ βρεθήκατε ; μοί λέγουσιν έν ταύτφ άμφό- 

τεροι.
Καί παρετηροΰμεν άλλήλους έκστατικώς χαί γελώντες.
—- Έγώ μόλις εφθχσα, τοΐς απαντώ, έκ Γαλαζίου, θά μεί

νω ολίγος ήμέρας χαί έπιστρέφω είς ’Αθήνας.
— Καί ημείς, εϊμεθα εδώ πρδ δεκαπέντε ήμερων, μοί λέ- 

γουσι, θά δώσωμεν άκόμη μερικάς’παραστάσεις καί κατόπιν 
μεταβαίνομεν είς Βουκουρέστιον.

— Καί πως πηγαίνουν αί έργασίαι σας; εΐσθε ευχαριστη
μένοι ; . ~

— Αρκετά καλά, μοί άπαντώσι, νά ελθητε νά μάς ίδήτε.
— Ευχαρίστως θά έλθω καί είναι άλλοι θίασοι, έδώ 

εφέτος; ■
— θύ<ξ, όσους θέλετε, μοί λέγει ή κυρία Καρδοβίλη μετά 

πικρία.', ιταλικοί, ρωμουνικοί, ελληνικοί, γαλλικοί . . . Καί 
τί νέα άπδ τάς ωραίας ’Αθήνας μας; πώς πηγαίνουν τά θέα
τρά μας έκεΐ;

Έδείκνυε τήν δυσαρέσκειαν της, διότι ένεκα τών περι
στάσεων ήσαν ήναγχασμένοι νά περιέρχωνται τάς ξέναςπόλεις.

— Εις τάς ’Αθήνας, είπον, επικρατεί άκόμη άπόλυτον πέν
θος καί φυσιχώς τά θέατρα αργούν, οί δέ μείναντες έκεΐ ηθο
ποιοί ύποφέρουν.

— Δι’ αυτό χαί ημείς εφύγαμεν.
Κάί ουτω διαλεγόμενοι έφάγομεν όμοΰ καί είτα διήλθομεν 

τήν εσπέραν δλην εν συντροφίφ έπισκεφθέντες χαί τά διάφορα 
έκεΐσε θέατρα.' Άλλά πρές θεού, τί διαφορά άπδ τών ίδικών 
μας έν Άθήναις θεάτρων καί θεατρικών παραστάσεων ( Κάλ- 
λιστα δύναται νά ύπολογισθή ή σύγκρισις μεταξύ τής αηδίας 
κα1. τής ωραιότητας, διά νάένοήση ό μή έπισχεφθεί; τά μέρη 
ταδτας τήν ύπεροχήν τώ/ ίδικών μας θεαματικών διασκεδά
σεων. Πολλάκις έλαβον αφορμήν νά είπω. «Άθήναι! καί πά
λιν Άθήναι» πλειστάκις ένθυμ.ηθείς τήν χάριν, τήν καλλονήν, 
τήν ζωηρότητα καί ευθυμίαν, τού; αθώους γέλωτά; ιαας, τήν 
απλότητα καί δημοτιχότητά μας, τδ λαμπρόν κλίμα μας καί 
τάς τόσας αλλας χάριτάς μας. .

Έκεΐ τά πάντα σύμμικτα και άνάμικτα, σύνθετα καί πολυ
ποίκιλα, άνώμαλα και ξένα ^υχρά καί παγωμένα.

Είς δέ τά ξενοδοχεία, τους σιδηροδρόμους, τά θέατρα καί 
, τά διάφορα κέντρα, άπαντάτε άτομα διαφόρων άποχρώσεων καί 

ποικίλων έθνών, ών ούκ έστιν ποσότης και άριθμός.
Χαρακτηριστικόν είναι τδ υπό τινςς γάλλου προχείρως συν- 

τεθέν πεντάστιχου. ’
Le fran^ais propose, Γ anglais impose 
L’allemand suppose, l’ltalien compose 
Le russe s’impose, l’espagnol pose 
Le turc repose, l’americain ose 
Et pourtant c’est la femme qui dispose.

Ένθα πιστώς χαρακτηρίζεται έκεΐ τδ ήθος καί' ή διάθεσις 
έχάστου έθνους.

» Τήν έπαύριον μετέβην πρδς έπίσκεψιν τοΰ κ. Τσιτσιλιανο- 
πόύλου πρώην προέδρου τής αυτόθι κοινότητο;, πρδς δν είχον 
καί συστατικήν έπιστολήν παρά τοΰ άδελφοΰ του έκ Βάρνης. 
Εΰρον δ’ αύτδν έν τφ γραφείφ του. Είναι μεσήλιξ, κατάγεται 
έκ Βώλου καί είναι εις τών προυχόντων τής πόλεως, εμπο
ρευόμενος πρδ καιρού ένταΰθα τά σιτηρά.

' Τσιτσιλιανόπουλος, ώς πάντες οί προύχοντες καί κα- 
ες καλάς κοινωνικάς θέσεις έν Ρωμο.υνία, ΐστανται πάν

καλλίτερα άπδ υμάς ; ήρώ- 
τι είχον άκούσει πολλά περί

τοτε άπδ περιωπής χαί είναι, καλώς άνατεθραμμένοι καί επι
μελούνται πολύ τοΰ έαυτοΰ των, ώς αρμόζει είς άνδρας επι
βάλλοντας καί κορυφαίους. Κατά πρώτον δέ γνωρίζων με έκ 
συστάσεως τοΰ άδελφοΰ του καί ήοη μόλις βλέπων τδ σύγ
γραμμά μου, έδειξε κάποιαν έπιφυλαχτιχότητα, συνήθη είς 
τού; χατά πρώτον ερχομένους είς συνάφειαν μετ’ άνθρώπων 
αγνώστων τέως αύτοΐς. ' ■

— Εύχαρίστως, μοί λέγει, νά έγγράψητε καί έμέ συν
δρομητήν σας, άλλά δέν δύναμαι επί τοΰ παρόντος έτι νά συ
στήσω αύτδ καί είς άλλους.

— Έχετε δίκαιον, τφ άπήντησα, διότι δέν έγνωρίσατε 
άκόμη ούτε έμέ, ούτε τδ έργον μου.

— .’Αληθώς· διότι ήναγκάσθημεν πολλάκις καί ύπεστηρί- 
ξαμεν έργα, ατινα όέν έφάνησαν αντάξια τοΰ προορισμού 
των. Πολλ οί δέ καί διέκοψαν αυτά είς τδ μέσον. Καί άπδ πότε 
έχδίδεται ή «Φύσις» ! μέ ήρώτησε τότε.

— Άπδ όκταετείας, τφ άπήντησα.
— Περίεργον, καί δέν έχετε έδώ συνδρομητά;; δέν έτυχε 

ποτέ νά ίδω τδ έργον σας.
— Τδ πιστεύω, διότι μόλις δύο συνδοομητάς είχον έδώ, 

άλλως τε πρώτην φοράν έπισχέπτομαι τήν Κωνστάντζαν.
Μετά ταΰτα ήρώιησα τδν κ. Τσιτσιλιανόπουλον περί τής 

χαταστάσεως τών κοινωτιχών χαί τής λειτουργίας τών σχολών.
— Έδώ, εϊμεθα πολύ καλά, μοί λέγει, έριδες καί πεί

σματα καί άντενεργείας δέν έχομεν. Έως προχθές προήδρευον 
τής έφορίας έγώ, επραττον δ,τι ήδυνάμην υπέρ τής προόδου 
τών σχολών κτλ. ημείς εϊμεθα άρκετά ευχαριστημένοι έδώ, 
ήδη ,δέ έξελέγη άλλος πρόεδρο;, ας έργασθή καί αύτδς νά 
κάμη καλλίτερα άπδ έμέ, θά ήμαι πολύ ευχαριστημένος·

— Καί έλπίζετε, δτι θά χάαι 
τηβα αύτδν μετ’ άμφιβολίας, $ιι 
τής δραστηριότητος τοΰ κ. Τσιτσιλιανοπούλου. *

— Καί διατί δχι; μοί λέγει, έχει κάλλιστον έδαφος έδώ 
καί πολλά τά μέσα. Δύναται νά έργασθή πολύ τελεσφόρως, 
έγώ δέ παρέχω είς πάντας τήν συνδρομήν μου.

Άποχαιρετίσας τδν κ. Τσιτσιλιανόπουλον, μετέβην πρδς 
επίσκεψιν τοΰ κ. Β. ’Ασημακοπούλου, συυδρομητοΰ μου έχ 
πολλών έτών. Εΰρον αύτδν εις τήν παρά τήν πλατείαν ώραίαν 
καινουργή οικίαν του, οπού έχει χαί τδ γραφεΐον του. Είναι 
άνήρ νέος έτι, εύγενέστατος, προσηνέστατο;, φιλόμουσος καί 
«ιλοπατρις, ένφ έκ τοΰ μακρόθεν πολύ άλλοΐαν ’ιδέαν περί τοΰ 
ανδρδς τούτου είχον.

— Ό κ. Πρίντεζης; μοί λέγει μετά χαράς τείνων μοι τήν 
χεΐρα, ορίστε μέσα, ορίστε μέσα.

Είσήλθον έν τφ ίσογείφ διαμερίσματι, δεξιόθεν τοΰ οποίου 
έχει τδ γραφεΐον του, εΰπρεπώς διευθετημένον.

— Χαίρω πολύ, δπου σάς γνωρίζω, κύριε Άσημαχόπουλε, 
τφ λέγω καθήμενος, διότι άκριβώς πολύ έπεθύμουν τοΰτο, 
καθότι σάς έχω πρδ έτών πολλών συνδρομητήν καί άπεφάσισα 
εφέτος νά έλθω νά σάς ϊδω.-

— Ά, ευχαριστώ πολύ, μοί άπαντά, μάλιστα σάς οφείλω 
καί μερικών έτών συνδρομ.άς καί άπορώ, πώς δέν έστείλατε 
νά τάς ζητήσητε.

— Διότι δέν είχον Ανταποκριτήνένταΰθα χαί διότι έσχόπουν 
πάντοτε νά έλθω. ’

— Αί, τότε πόσα σάς θέλω, νά πληρώσω πρώτον τδ χρέος 
μου, μοί λέγει, σπεύδων.

— Άλλά, δέν ήλθον άποκλειστικώς δι*  αύτδ, χ. Άση- 
μαχόπουλε, άλλως τε έχομεν καιρόν.

— Όχι, όχι, πρώτον τόν λογαριασμόν μας, κύριε Πρίν- 
τεζη, έπιλέγει, πόσα έτη σάς θέλω.

— Άφοΰ επιμένετε, νά σάς εϊπω, ... τέσσαρα έτη νομίζω 
είναι, είπον, ήτοι φρί 60.

Καί άμέσως ήνοιςε τδ χρηματοκιβώτιόν του καί μοί έμέ- 
τρησε μετ’ εύχαριστήσεως τά 60 φράγκα.

«Τί καλά, θά ήτον, αν δλοι οί συνδρομηταί μου μέ έπλή- 
ρωνον ουτω προθύμως, είπον κατ’ έμαυτόν.»

—· Αί, τώρα μοι λέγει, ό κάλλιστος χαί άκριβής οΰτος κύ
ριος, προσφέρων μοι σιγαρέτον, έρχεσθε έξ Αθηνών ; τί νέα 
μάς φέρετε ;

— Α οχτ, ίπιστρέφω είς ’Αθήνας ήδη, τφ είπον, έρχομαι 
έκ τής περιοδείας μου έκ Βουλγαρίας καί τοΰ έσωτεριχοΰ τής 
Ρωμουνίας. Σκοπεύω δέ ν’ άναχωρήσω τήν Παρασκευήν μέ τδ 
Αυστριακόν ή τήν Κυριακήν μέ τδ ’Ιταλικόν.

Άφοΰ δέ εϊπομεν ετι ολίγα, άπεχαιρέτισα αύτόν, δπωςέξα- 

κολουθήσω τάς έπισκέψεις μου, συμφωνήσαντες δπως άντα- 
μωθώμεν καί έξω είς τό χαφφενεΐον τής πλατείας, όπως τά 
ειπωμεν χαλλίτερον.

Καί άμέσως μετέβην παρά τφ κ. Σπ. Διαμαντοπούλφ, έμ? 
πόρφ, ξ Άγχιάλου καταγομένφ καί δστις είχε προσφάτως 
προστεθή είς τδν κατάλογον τών συνδρομητών μας. Είναι υ
ψηλού άναστήματο;, άνήρ μεσήλιξ, εύγενέστατος καί πολύ 
φιλόμουσος. ’Αγαπά δέ πολύ τήν πατρίδα του καί πάν τδ έξ 
Ελλάδος προερχόμενον, έχει δέ καί λαμπρότατον υίδν, σπου- 
δάζοντα έτι. Μέ υπεδέχθη μετά πολλής προσηνείας καί 
φιλοξενείας, εύχαριστούμενος πολύ είς τήν διάλεξίν μας. 
Μετά πολλής δέ λύπης ήκουε τά τής τελευταίας κατα- 
στάσεως τών εθνικών μας πραγμάτων, υή βλέπων, ώς μοί 
έλεγε τήν ώραν πότε ν’ άναχτήσωμεν τδ γόητρόν μας, έξ οΰ : 
πολλά έπαθον οί έξω διαμένοντες ομογενείς.

Έναντι τοΰ καταστήματος του έχει τδ βιβλιοπωλείου του 
ό χ. Μιχ. Γκιών, ό γνωστός τοΐς πάσι, έσω καί έξω έλλησι, 
δημοτικώτατος καί φιλοπρόοδος οΰτος άνήρ, δστις ώς κυριώ- 
τερον μέλημα έχεινά γνωρίζη καί περιποιήται τους πάντας, 
Ιδίως τους επισχεπτομένους έξ Ελλάδος τήν Κωντστάντζαν, 
ετι περισσότερον καί τής οικογένειας του, ώς παρετήοησα. 
Ζωηρές, εύθυμος, Αεικίνητος, πολύλογος, πολυάσχολος, φι· 
λοπαίγμων, φιλόξενος, άστεΐος, κουβαρντάς, είς ολα ένήμερος 
καί τά πάντα μηχανευόμενος όπως γένηται εύάρεστος, είναι 
ό μόνος δστις δύναται νά χρησιμεύση εί; πάντα ξένον, ερ
χόμενον ένταΰθα. Έχων δέ τδ κατάστημά του πλησίον τοΰ 
ξενοδοχείου μου, έγνώρισα αύτδν έχ τών πρώτων.

— Πολύ έπεθύμουν νά σάς γνωρίσω, μοί έλεγε, καί ενίοτε 
βλέπων τδ περιοδικόν σας, έσχεπτόμην, οτι κάποτε θά διέλ- 
θητε καί άπδ τά μέρη μας. Πολύ ώραιον έργον έκδίδετε καί 
σάς συγχαίρω, διότι είναι τό μοναδικόν έν Έλλάδι έκδιδό- 
μενον.

Λετ’ όλίγον δέ έλάμ.βανε τδ φυσικ'ν εύτράπελον αύτφυφος 
καί μοί έλεγε:

— Αί,. τώρα νά πίωμεν τήν ώραίαν μας, τήν λαμπράν 
τσουΐκαν! τήν έξαισίαν τ σ ο υ ί κ α ν χαί άμέσως otl- 
τασσε καϊσιάς έφερον δίσκον μετά διαφόρων μεζέδων καί 
φιάλην του συνήθους έκεΐσε πνευμ.ατώδους τούτου ποτοΟ, .τοΰ 
αντιχαθιστώντος έκεΐσε τήν γευστιχωτάτην ίδικήν μας μα 
στίχην.

Ή τ σ ο υ ΐ κ α φέρει γεΰσιν όλίγον ανούσιον δι’ ήμάς 
τούς άγαπώντας τήν μαστίχην, επομένως δέν ήδυνάμην νά 
πίω πολλήν,άλλά διά τούς συνετισμένουςνά πίνωσι τσ ο υ ΐ- 
χ α ν ,τδποτδν τοΰτο τοΐς είναι λίαν ευχάριστου. Άφοΰ δ’ έ· 
πίομεν τήν χομισθεΐσαν ήμϊν φιάλην, ό κ. Γκιών παρήγ- 
γειλε χαί δευτέραν. Έπί τή παρατηρήσει μου δέ, δτι άρχει.

— ΤΑ, μοί λέγει, δσοιδιέρχονται άπ’ έδω, είναι υποχρεω 
μένοι νά πίνωσι διότι συνειθίζουσι τδ κλίμα μας καί τά έθι
μά μας. Άφησε νά διευθύνω έγώ.

— "Ωστε φαντάζομαι πόσην θά πίνης, τφ λέγω, άφοΰ εί
σαι Αναγκασμένος να φιλόξενης πάντας τούς ’Αθηναίους.

— Αί, τώρα μετ’ ολίγον θά έλθη χαί ό Καρδοβίλης, μοί 
λέγει τότε και θά ϊδης πόσον τήν έσυνείθισε καί αύτός.

" Καί όντως μετ’ όλίγον ήλθε καί ό κ· Καρδοβίλης καί άφου
έτι έπίομεν άπδ μίαν δόσιν

— Αϊ, τώρα μας λέγει, πηγαίνομεν νά ίδωμεν καί άπέναντι 
τδν κ. Κ. Φραγκόπουλον, δστις είναι καί συνδρομητής σας 
καί νά τδν προσκαλέσωμεν νά πίωμεν καί άπδ μιαν άκόμη 

- τ σ ο ύ ϊ κ α ν.
Ό κ. φραγκόπουλος είναι λαμπρότατος νέος, αδελφός τοΰ 

διευθυντοΰ τοΰ ξενοδοχείου έν φ διέμενον, χάλλιστος έμπορος 
καί κτηματίας, μέλος τήςπλουσίας οικογένειας τών Φραγκο- 
πουλέων, άπδ πλείστων έτών εγκατεστημένων καί έμπορευο- 
μένων ένταΰθα, κάτοχος γνώσεων καί γλωσσών, άλλ’ ένεκα 
τών τελευταίων Εμπορικών άνωμαλιών μοί έφάνη όλίγον δυ· 
σηρεστημένος καί καταβεβλημένος έκ τδν έργασιών του.

Άφοΰ έμείναμεν όλίγον είς τδ κατάστημά του, μάς ώδή- 
-, γησεν είς τδ παρακείμενον, όπισθεν τής σχηματιζομένης γω

νίας οινοπωλείου των, δπου μάς προσέφερεν τήν πέμπτην, 
έκτην ή δεκάτην, δέν ενθυμούμαι καλώς τσουΐκαν.

— Τί είναι αυτά,δέν μάς κάνεις χαλά μέ τ σ ο υ ΐ κ α ν, τφ 
λέγει τότε ό κ. Γκιών, θέλομεν καί καλόν μεζέ.

— Ό,τι θέλετε, δ,τι θέλετε εύχαρίστως, άπήντησεν άμέ-
• σως ό εύγενέστατος καί είς ολα πρόθυμος, κ. Φραγκόπουλος 

κα; άμέσως μάς έφεραν μεζέν άπδ παστόν ίχθύν τής Ρωσσίας, 

τσουΐκαν εκλεκτήν, οίνον καί επιπλέον ήνέωξε καί 
φιάλην έκλεκτοΰ εύρωπαϊκόΰ κονιάκ.

— Βλέπεις, βλέπει;, μοί λέγει τότε ό κ. Γκιών, είναι λαμ
πρότατος άνθρωπος, θυσιάζεται διά τούς φίλους.

Ένφ δ’ ήτοιμαζόμεθα ν’ άπέλθωυ,εν πλέον, προσέρχεται 
χαί.ό κ. 'Ιεροκλής, ο πασίγνωστος ίκεΐσε διευθυντής τοΰ έν 
Βρα’ίλφ τέως έκπαιδευτηρίου του χαί επαναλαμβάνομεν τά 
ίδια. Προσπαθώ νά φύγω, άλλ’ είς μάτην.

— Ποΰ πηγαίνεις ; μοί λέγει ό κ. ’Ιεροκλής, τώρα οπόυ 
ήλθον καί έγώ, θά φύγετε ;

— Καί τί; είμεθχ υποχρεωμένοι νά πίνωμενέω; τδ βράδυ 
τφ λέγει ό κ. Καρδοβίλης, έγώ έχω παράστασιν.

— Καλ.ά, άλλην μίαν καίφεύγομεν, προσθέτει δ κ. Φραγ
κόπουλος.

Καί ά^οΰ έμείναμεν, όμιλοΰντες καί γελώντες χαί πίνον- 
τες έκεΐ ετι όλίγον, κατά τδ άπαράβχτον τοΰτο έλληνικδν έθι- 
μον, οπουδήποτε τήςγήςκαί ανευρίσκονται έλληνεςκαί έπίο- 
μεν έτι άπό τινας, δέν ένθυμοΰμεν πόσας δόσεις, έξήλθομεν 
δπως άποχωρισθώμεν καί μεταβώμεν είς τδ ^αγητόν.

Έπλησίαζε σχεδόν μία ώρα. μ. μ· Ό κ. Ιεροκλής δμω; 
μετά τοΰ κ. Φραγκοπούλου δέν μέ άφήκαν νά τους άποχαιρε- 
τήσω.

— θά έλθη; νά φάγωμεν μαζύ σήμερον, μοί είπον. .
— Καί αυριον σάς προσκαλώ είς τήν οικίαν μου μετά τοΰ 

κ.Καρδοβίλη καί τής κυρίας του.,μά; λέγει τότεκαίό χ.Γκιών, 
θά σάς έχω δύο παχύτατες κόταις πεσκέσι καί ένα περίφημου 
μπούτι καί τίποτε άλλο καί ουτω δεχθέντες μετά προφανούς 
εύχαριστήσεως,διότι έπεκράτει γενική ζωηρότης καί εύθημία 
ώς έ< τής μικρ»; εκείνη; προσκαίρου συναντήσεώς μας, μετέ- 
βημεν μετά τών κυρίων Τεροκλέους καί Φραγκοπούλου έίς 
τδ έστιατόριον τοΰ ξενοδοχείου, έν φ διέμενον, δπου μοί πα
ρέθεσαν ωραιότατου τη άληθείφ καί λαμπρότατου γεύμα.

Μετά τοΰτο άπεσύρθην είς τό δωμάτιόν μου, δπου ανεπαύ- 
θην όλίγον καί είτα μετέβην πρδς έπίσκεψιν τοΰ κ. Δημ. Κε 
φάλα φαρμακοποιού, ώτινι είχον καί συστατικήν έπιστολήν 
παρά τίνος έν Όλτενίτση φίλου του.

Ό κ. Δημ. Κεφάλας είναι πολύ παράδοξος άνθρωπο; καί 
έδέησε ν’ ακούσω ολόκληρον τήν άφήγησιν περιέργου καί 
τρομερού επεισοδίου, έπισυμβάντος αύτφ,διάνά ένοήσω,διατί 
μέ έδέχετο μετά ψυχραίμου έπιφυλακτικότητος καί έπιτηρη- 
τικότητος.

— θ’ άπορήτε κ. Πρίντεζη, μοί λέγει τεταραγμένο;, διατί 
είν.αι έπιφυλακτικδς καί εξημμένος, συνάμα δέ έβάδιζε χατά 
μήκος τοΰ φαρμακείου του, παρατηρών με μετά έξηγριωμέ- 
νου ύφους. Νά σάς είπω, τί μοΰ συνέβη πρό τινων έτών καί
θά ίδητε, αν έχω δίκαιον. "Ερχεται ήμέραν τινα εις χύοιος <
καί μοί παρουσιάζεται ώς συγγενής, συνάμα δέ μοί 'ξέρει καί 
συστατικήν έπιστολήν, δτι είναι χαλδς καί τίμιος άνθρωπος 
καί μοί λέγει, φίλε μου, δτι έχει μίαν καταπείγουσαν ύπό- 
θεσιν, ήν μοί διηγείται χαί μέ παρακαλεΐ θερμώς νά λάβω 
μέρος. Δέν ήξεύρω πώς πειθόμτνος περί τοΰ προφανούς κέρ
δους τής έπιχειρήσεως ταύτης, άνοίγω τδ χρηματοκιβώτιόν 
μου καί τοΰ δίδω «όσα νομίζετε. . πόσα νομίζετε ;

Καί μοί τονίζει δίς είς τδ οΰς μου τάς λέξεις ταύτας μεγα
λοφώνως,· ώστε τφ λέγω·

— Αί, πόσα τφ έδώσατε ; .
— Πόσα τφ έδωσα ; αί, πόσα νομίζετε ; 20,000 φρ. μέ 

συμπάθειο, τήν μόνην μου περιουσίαν, τδ περίσσευμ.α δπου 
είχον .... “Αν είχον περισσότερα καί αύτά θά τοΰ έδιδον.

— Αί, κατόπιν; έχάθησαν τά χρήματα αύτά ; ή έπιχείρή- 
σις δέν έγεινεν ;

Ό κ. .Κεφάλας μέ παρατηρεί μετ’ άγριου ύφους, προξενοΰν 
μοι φόβον »αί μέ πλησιάζει.

— Όχι, μοί άπαντά άποτόμως, ιδέν έγεινε, αύτδς δέ έφυγε 
άμίσως, έγεινε άφαντος. Μοΰ έστειλε δέ τήν έπιοΰσαν μίαν 
έπιστολήν καί μόί έγραφε νά μή ανησυχώ χαί δτι πηγαίνει 
διά τήν έπιχείρησιν.

Ήθελα νά γελάσω, άλλ’ έφοβούμην.
— Έκτοτε τί άπέγεινεν ; τφ λέγω ;
— Έκτοτε ; τίποτε, πάνε τώρα τρία χρόνια. "Αμα λοιπόν, 

φίλε μου, έξηκολούθησε, λαμβάνω συστατικήν έπιστολήν, μέ 
πιάνουν τά νεΰρά μου καί δέν ξεύρω τί μοΰ γίνεται.

Έλαβον τδν πΐλόν μου νά φύγω, οτε πλησιάζων με.
— Αί, είς τί δύναμαι νά σάς χρησιμεύσω, μοί λέγει,

·— Ά, τίποτε, άφοΰ ό φίλος σας, σάς γράφει.
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— Δέν ενω πλέον φίλους μοί λέγει, άλλ’ άφοΰ απαξ έγνω- 
ρίσβημεν καί μοί ειπον, δτιτό εργον σα; είναι καλόν, εύχαρί- 
στως νά μέ έγγράψητε. '

Καί παραμείνας ετι ολίγον έκεΐ, άπεχαιρέτησα τόν κ. 
φάλαν και άπήλθον. (Έπεται τδ τέλος)

Κε·

ΝΕΏΤΕΡΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ

Ύάλινα φέρετρα· Οί άμερικκνοί εσχάτως έφεδρον 
νέον τρόπον ταφή; ί Άπό τινων μηνών μεταχειρίζονται 
ύέλινα φέρετρα, κατασκευάζόμεν» έχ παχεος κρυστάλλου, 
περιβκλλομένου έκ σιδηρού σύρματος. Τά φέρετρα ταύτα 
ίχουσι τδ προτέρημα νά ήναι εύθηνότερα τών μεταλλικών, 
δύνανται νά κλείονται ερμητικώς καί δέν άφίνουτι νά έκ- 
φεύγωσιν αί/διαλυόμενα; δυσωσμίαι, ώ; καί τά παθογενή 
σπέρματα, τά έκ τών επιδημικών νόσων παραγόμενα.

S
Ό γϋρος τον κόΑμον εις 33 ημέρας- Ώς φαί

νεται, μετά την 'περαίωσΑγ τίίύ .ύπερ^βηριαχοσ σιδηροδρόμου 
δέν δ’ άπαιτήται πλειότερος χρόνος πρός έκτέλεσιν · τού γύ
ρου τού κόσμου.

’Ιδού τό δρομολόγιον αΰ του,
Άπδ Βρέμης είς Πετρ,ούπολιν. ... .. . ... ήμέραι I1/,
Άπό Πετρουπόλεως είς Βλαδιβοστόκ διά

τού νέου σιδηροδρόμου μέ ταχύτητά ·
48 χιλιομέτρων καθ’ ώραν....... » 10

Άπό τού Βλαδιβοστδκ είς Άγ.Φραγκίσκον » 10
Άπό Άγιου Φραγκίσκου είς Νέαν Ύόρκην » 4
Άπό Νέας Ύόρκης είς Βρέμην .. . . . 7

Έν δλφ ήμέρκι 33

&· . ·.

Μεταφορά ηλεκτρικώς τής αλληλογραφίας 
έν παϊς 'Ηνωρένοες Πολε-βίσχ^·. Ή διεύθ.υνσι; τών 
ταχυδρομείων καί τηλεγράφων τών 'Ηνωμένων ΓΙολιτειών δο
κιμάζει κατ’ άύτά; νέον.τι μέσον μεταφοράς τής άλλη.λο- 
γραφία; μεταξύ τής Νέα; Ύόρκη; καί τού Brooklyn, διά 
μέσου μικροσκοπικοΟ ήλβκτρικοΰ τροχιοδρόμου,^ εγκεχΗισμέ- 
νου’έντο; σωλήνο; 40 εκατοστόμετρων διαμέτρου. / '

Τά βχγονίδία, έκ χαλύβδινου σύρμχτο; κατεσκευασμένά, 
έχουσι μήκος 1 μέτρου καί 20, έκαστον δέ; τούτων δύναται 
νά μεταφέρη 3,000 έπιστολάς. Ή κίνητι; τών βχγονιδίών 
τούτων γίνεται διά μικρού κινητήρο;, τετοποθετημένου δ.πί 
σθεν έκάστου αύτών και δεχόμενου τό ηλεκτρικόν ρεύμα άπό, 
σύρματος, εύρισκομένου μεταξύ τών σιδηρών ράβδων.

Τήν διαχι^ζουσαν 
γραφεία άπό

πάντα δέ ένεργούνται αυτομάτως·, οί· δέ· προσδιορισμένοι·. 
διά τήν ύπηρεσίαν ταύτην ύπάλληλοι δέν ίχουσιν άλλο νά 
πράττωσιν ή νά φορτόνωσι τά βχγονίδία καί να τοΐς δίδωσι 
τήν πρώτην ώθησιν. ΡθΟς· '

Α. ΧΡΗΣΙΣ ΤΟΥ ΛΕΜΟΝΙΟΥ

Σπουδαιοτάτην υπηρεσίαν παρέχει είς τήν χα91 ολην οικιακήν 
οικονομίαν & ώφελιμώιαιο; οΰτος φυτικός  ̂παράγων. Και τί; αγνοεί 
τάς πολυποιχίλα; εκδουλεύσεις αυτού έν 'τη μαγειρική, τή γεύσει 
τών φαγητών μας, ταΐς αναληπτικοί; δυνάμεσιν ήμών χαί ταΐς δια- 
λυτιχαίς τών φαρμάκων ένεργείαις του; Λεν δύναταί τις ν’ απαρι9- 
μήση εΰχερώ; τα; γνώστάς δπηρεσία;. ά; παρέχει ήμίν ή ίφ9ονο; 
ευτυχώς παραγωγή του. Γνωρίζομεν άλλως τε καλώ;, 8τι ό όπδς 
αυτού εΐνε τδ εύχρηστότέρον καί ύγιέστερον χαρύχευμα.

Άλλά ώ; άντιφάρμαχον χαί πόσας άλλας δπηρεσία; δέν παρέχει;· 
Ό Ά9ήναιος, λέγέι, δτι δ όπδς τού λεμονίου έμποδίζει πασαν βλά
βην γινομένην έκ τών ιοβόλων οφεων, πρδ; θεραπείαν τή; πληγή; 
Τών δπόίων πρέπει νά ένσταλάξη τις δπδν' λεμονίου έπί τοΰ δήγμα-

lH__ _

’ο; καί να πίη δ πάσχων συνεχώς έξ αυτού. Νεωτέρως «ίέβαιώθη 
ότι φονεύει καί όλα τί βαχτήρια.'Ωστε φαίνεται, εΐνε πολύ χρήσι
μον χατά τών πληγών χαΐ τών επιδημικών νοσημάτων..

ΌΆθήναιο; διηγείται Ιτι περί δύο κακούργων, καταδικασθέντων 
έν Αίγύπτφ, όπως ριφβώσι μεταξύ τών δφεων, έξ ου χαταδείκνυται 
ή δραστικότης τού φαρμάκου τούτου χατά τών δηλητηριωδών δηγ
μάτων.

'Οτε οί κακούργοι άπήρχοντο είς τδν τόπον τή; καταδίκη;, λέγει 
δ Άδήναιος, γυνή τι; οίκτφ πρδ; αυτού; φερομένη, τοίς προσέφερε 
λεμόνια, τά δποία εφαγον, έχτεβέντες άχολούβω; εί; τά δήγματα 
τών ιοβόλων δφεων. Πρδς εκπληξιν δέ πάντων, ου μόνον δέν άπέ- 
9ανον, άλλά καί οΰδένα ησ9άν9ησαν πόνον.

Ό διοικητή; τού τόπου έκπλαγείς έπί τούτω, διέταξενΐνα φέρωσι 
αυθι; τήν έπιοΰσαν τούς κακούργου; εί; τδν τόπον τή; καταδίκης, 
και όπως βεδαιωβή, έάν τδ λεμόνιον ήτο ή αιτία τοΰ τόσον άπροσ- 
δοκήτου φαινομένου τής προτεραία;, άπηγόρευσε νά χορηγήσωσι 
λεμόνια τοϊ; χαταδίχοις. Έν τούτοι; καί πάλιν δ πρώτο; καί τοι 
δηχβεί; έπανειλημμένω; ουδόλως Ιπαβέν, δ δέ δεύτερο; έξέπνευσεν 
άμέσως.

'Ο Άδήναιος συμπεραίνει έκ τούτου, οτι τρώγων τι; νήστις τδ 
λεμόνιον, αντέχει έπ’ άρκετδν εις τήν ενέργειαν τών, δηλητηρίων.

Ό Σασέ, ανώτερος Γάλλος αξιωματικός, διατρίψαςέν ταίς Άποι- 
κίαις, έδημοσίευσεν ώσαυτως περίεργον σημείωσιν, σχετικώς πρδς 
τδ αντικείμενου τούτο. ,

«Τφ 1840, λέγει δ άξιωματιχός ου to;, ή,διοίκησίς τής μαρτινί
κας διάταξε τήν άνοιχοδόμησιν .τού φρουρίου Δεσσέ. δπερ είχε κατα- 
στραφή ύπδ τών άγγλων, πρίνπαραδιύή πρδ; ήμας. Οί σύντροφοί 
μου κατεγίνοντο είς έτέραν ύπηρεσίαν έπί τών τάφρων. Εις τών 
ναυτών μου άνατινάξα; τότε σωρόν λίδων, έδήχόη αίφνης τήν χεϊρα 
ύπδ κίτρινου δφεως, δτε προσεκάλεσεν Αΐβίοπά τινα, δστι; διά ξυ
ραφιού σχηματίσας σταυροειδή έντομήν έπί τής πληγής, ήρχέσβη 
πρός 9εραπείαν αυτής, νά έπιχύση λέμονόζωμον. Ή έπί τής χειρό; 
έξοίδησις είχε προχωρήσει αρκούντως. Μετά τήν έγχείρησιν ταύτην 
δ νοσηλευτής προσέφερεν εΐ; τδν στρατιώτην ποτηριον,περιέχον πο
σότητά τινα ρουμίου, 8πως διατηρήση, ώς έλεγεν, αύτδν έν φαιδρό- 
τητι καί ΐνα διασκεδάση· πάντα φόβον του. Έκάστην δέ ήμίσειαγ φ 
ώραν, έν διαστηματι 24 ώρών, έξηκολούδει προσφέρων εί; τδν πά-' 
σχοντα λεμονόζωμον και έφ’ δσον οότο; έπινε τδ έν λόγω δραστι
κόν ποτδν, ή έξοίδησις βαβμηδδν ήλαττόΰτο, οδτως ώστε μέχρι τή; 
μεσημβρία; τή; έπιούσης, μόνον άσδενή τινα ίχνη τής φλογώσεως 
έσώζοντο.

Τότε έξέφρασα εί; τδν νοσηλευτήν τήν Ικπληξίν μο'υ, διά τήν 
αληθώς δαυμάσιόν βεραπευτικήν μέθοδόν του καί μοι προέτεινε νά 
τδν συνοδεύσω μέχρι; ένδς τών παρά τά τείχη αντερεισμάτων, δπου 
ύπεκρύπτοντοάληδεΐ; δφεων φωλεαί. Ότε ϊφδάσαμεν πλησίον αρ
χαίου τίνος τείχου-, δ Αί9ίθψ έβύίισε τήν χεΐρά του μέχρι τοΰ αγ- 
κώνο;· έντδς οπή; τίνος, 6πό9εν έξήγαγε .πελώριον κίτ|>ινον οφιν, 
τδν δποίον συνέλαβεν έκ τοΰ λαιμού, έκράτησεν ύπδ τήν ίσχυράν 
πίεσιν τή; χειρό; το,υ καί τδν ήνάγκασέ νά δήξη μίαν τών μακρών 
έχε/νων βανανεών, άί δποίαι χρησιμεύουσιν ώ; τροφή εί; τά ζώα. 
Τδ δένδρον ίλαβεν. άμέσως τδ χρώμα τής μελάνη; ώ; καί οί καρ
ποί. Άλλ’ άμα δ Αί9ίοψ· ήρξαΤο νά ένσταλάζη χατά ρανίδας τδ 
λεμονόζωμόν έπί τοΰ χαρ.ποΰ, οΰτο;-δέν έβράδυνε ν’ άναλάβη τδ 
φυάΐχδν αυτού χρώμαν. . · ,

Δδγ εΐνε περίεργο; ή απεριόριστό; αδτη φυσική ■ δύναμςς τοΰ λε
μονιού ; Λ.
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50.Αίνιγμα
Είμαι μπροστά στά μάτι» σου 
*’ 1Χ°» μΐΐήλη χάρι, 
κ είμαι χαρα στα νεμιτα σου ■ .
κι·’ απόκρυφο καμάρι.

57. Αίνιγμα
Λέξις είμαι. μονοσύλλαβος.
"Ovop-α λαμπρόν,, τρισδοξασμένον 
"Ανμοΰ κόψη; ενα γράμμα μου 
εις τά σκότη 9αμαι βυ9ισμίνον.

58. Αίνιγμα
Χρόνια πολλά βαστώ στή ράχη 
άλλ' άνμ’ άλλάξη δ τονισμός 
9ά μάθη; πώς έμέ μονάχη 
μ’ έπρώτοκάτταξες μικρό.

X. Β.

Έν Άβήναι; έχ τού τυπογραφείου Παραικβγα Αεωηη
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