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HmmiiTiimNTHiW,
Γενομένης κατά τά είωθότα τής έκκυ- 

όεύσεως τών λαχείων τής «Φύσεως» τού 
παρελθόντος έτους ώς προανηγγείλαμεν 
τήν ’Ιανουάριου ένώπιον έπιτροπής 
διά κλήρου όρισθείσης μεταξύ τών προσ- 
ελθόντων συνδρομητών μας, έλαχον οί 
άκόλουθοι άριθμοί, κερδίσαντες τά έπό- 
μένα αντικείμενα, ήτοι:

'Ο 1ος άριθμδς 1956 τού έν Άθήναις 
κ.Π, Βελαρδέρη έκέρδισε τδ χρυσούν ώ- 
ρολόγιον.

Ό 2ος άριθμδς 1073 τον έν Κύθνω κ. 
Κ. Άβούροη, έκέρδισε τδ όπισθογεμές 
κηνυγετικδν δπλον.

Ό 3ος άριθ. 1764 τον έν Χάλκμ κ. 
Ν- Νάνη έκέρδισε τδ πολύκροτον.

Ό 4ος άριθ· 1868 τού έν “Αργεί κ. 
Κ. Φερεντίνου έκέρδισε τήν συσκευήν 
τής τραπέζης.
/Ο 5ος άριθ. 1991 τον έν Βυτίνμ.κ. 

Άγ. Άφεντούλη έκέρδισε τδ μετάλλινον 
άνθοδοχεϊον.

Ό 6ος άριθ- 3786 τού έν Μασσαλία 
κ. Δ· ’Αγκύλα έκέρδισε τήν έλαιογρα- 
φίαν.

'07ος άριθ. 1450 τού έν Πρεβέζμ κ. 
Σ. Άλτάρη έκέρδισε τδ ζεύγος τών διό· 
πτρων

Ό 8ος άριθ. 2783 τού έν Τεργέστη κ. 
’Αν. Κέντρου έκέρδισε τδ κρυστάλλινον 
βαρόμετρο*.

Ο9ος άριθ. 1642 τού έν Λέρω κ. Β· 
Βατίστα έκέρδισε τό καλλιτεχνικόν θερ- 
μόμετρον.

Ο 10ος άριθ. 2782 τού έν Πειραιεΐ κ. 
Γ. Διονυσιάδου έκέρδισε τδ χρυσόδετον 
λεύκωμα.

Ό 11ος άριθ. 3865 τού έν Μερσίνμ κ.

Δημ· Σαντιάγου έκέρδισε τδ κομψοτέ
χνημα.

Ό 12ος άριθ. 1328 τού έν Άθήναις κ. 
Έ. Βελμίνη έκέρδισε τό έξυπνητήριον 
ώρολόγιον.

Ό 13ος άριθ. 1926 τού έν ’Αλεξάν
δρειά κ. Σ· Τσονλή έκέρδισε τδ άρρητον 
άντικείμενον όξίας.

Ό 14ος άριθ. 2785 τού έν Τριπόλει κ. 
Γρ Βεροπούλου έκέρδισε τδ γαλλο έλλη· 
νικδν λεξικόν.

Ό 15ος άριθ- 98 τού έν Μεσολογγίφ 
κ. Σπ· Μορφούλη έκέρδισε τδ μικρόν έ- 
πιπλον.

Ό 16 άριθ- 2717 τού έν Όδησσφ κ. 
Α· Γαβριήλ τά έργα τού ’Ιουλίου Βέρν.

Ό 17ος άριθ· 953 τού έν Κορίνθιρ κ. 
Διαμ- Σκουλοπούλου έκέρδισε τδν Ερ· 
μήν τού Πραξιτέλους.

Ό 18ος άριθ. 2713 τού έν Βηρυτφ κ. 
Βασιλ. Μανωλάτου έκέρδισε τήν είκόνα 
τού Παρθενώνος.

Ό 19ος άριθ. 2781 τού έν Άθήναις 
κ. Κ. Βασιλοπούλου έκέρδισε τήν Ιστο
ρίαν τής Ελλάδος, καί

Ό 10ος άριθ. 2449 τού έν Λαυρίφ κ. 
Ήλ· Λαράκη τήν κομψήν λυχνίαν.

Οί άκόλουθοι δέκα άριθμοί 2784, 2384 
2492, 2084, 2578, 3157, 2191, 3612,221, 
2424 έκέρδισαν άνά έν κρυστάλλινον με- 
λανοδοχεΐον.

Οί δέκα έπόμενοι αριθμοί 2395, 3719, 
2474,2196,3172, 3176, 2494, 2633, 715, 
2008 έκέρδισαν τήν φωτογραφίαν τών 
πριγκήπων Νικολάου καί Ελένης.

Οί δέκα άκόλουθοι 2432, 1283, 2457, 
1632, 2662, 2189, 2363, 2358, 2400, 3 
265 έκέρδισαν άνά έν χρυσόδετον ιστορι
κόν βιόλίον.

Οί πεντήκοντα έπόμενοι άριθμοί έκέρ- 
δισαν άνά μίαν μεγαλην φωτογραφίαν. 
2590, 2426, 850, 1057, 1846,2428, 2624
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2536,3155,2362. 2447,3035. 2167, 2382 
2368, 2413, 2462, 3071, 3641, 587, 671 
3641, 1097, 3644, 2056, 2389,1573. 2395 
792,2399,3040.2496.2529,439,2530,3082 
2539,492, 2526, 1466, 2522, 2137, 2591 
3690, 2466, 1692,2471,2401, 2439,2468.

Οί πεντήκοντα έπόμ,ενοχ άρχθμοί έκέρ- 
δχσαν άνά. έν αντικείμενου αξίας- 5 δρχ· 
κατ’ έκλογήν τοΰ χεροίζοντος- 2495. 849 
2507,756,909,2420,3450,2387.3637,2044 
2483,2350, 672, 3650, 2033, 3060, 2057 
2178. 2390, 1502, 2357, 793,2397,2527 
2535, 954, 2531. 2575, 3080, 2495,2577 
883,2594,2523,871,2510,2414, 1807.562 
2415,702,801.2402.2460.

Καϊ τέλος οί πεντήκοντα έηόμενοτ άνά 
έν άντικείμενον τής έκλογής μας· 2574 
2423, 2826, 849. 3893, 2057, 3031, 2421 
1056,842,2416 427,906,2598,3718.2351, 
688,2434,903,608,1845,1901,2423.3898,  
673.3655. 1068, 3044, 3245, 3403, 2393 
1569,3708 797,2499,3598,1687,862,2596  
892,2467.947,2470,1089,2461,2489,2666 
789,2450,2486.

Παρακαλοΰνταχ δσοχ τών συνδρομητών 
μας έχέρδιΟαν, νά μάς δηλώσωΟχ τόν ά 
ριθμόν τοΰ λαχείου των τόν έπί τής απο- 
δείξεώς των σεσημεχωμένον, όπως τοχς 
άηοστεχλωμεν τό χερδχθέν άντχκεχμενον.

Ή Ατ«ύθυν<Ης

ΤΟ ΜΙΚΡΟΤΒΡΟΝ ΕΡΜΟΣ ^ΓΗΣ ΓΗΣ^

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΤΟΒΟΛΑΡΟ

Τό μικρότερου έθνος τής ψικροσκοπικής 
τούτης δημοκρατίας βεβαίως δέν είνε δυνα
τόν νά ύπάρχη. Φαντασθήτε ότι ή έκτασις 
αύτής περιορίζεται είς 8 χιλιοστόμετρα κατά 
τδ μήκος καί 3 κατά τό πλάτος, είνε δέ |ΐι· 
κρά νήσος νοτιοανατολικώς τής Κορσικής, επί 
των άνατολ. παραλίων τής Σαρδηνίας.

Έν έτη 1836 ό βασιλεύς Κάρολος ’Αλ
βέρτος παρεχώρησε τήν ηγεμονίαν τής νήσου 
ταύτης είς τήν οικογένειαν Βαρτελώνη, ό δέ 
πρώτος βασιλεύς αύτής Παύλος ό Δ', έβασί- 
λευσεν έν ειρήνη έπί So έτη. Άλλά μετά τόν 
θάνατον αύτοΰ (1882) οί κάτοικοι τής νή
σου άνεκήρυξαν τήν δημοκρατίαν ήν άνεγνώ- 
ρισεν ή ’ιταλική κυβέρνησις τώ 188'7. θ 
πρόεδρος τής δημοκρατίας εκλέγεται κατά ε
ξαετίαν. Τό περίεργον δέ είνε ότι ψηφίζουσι 
καί αί γυναίκες καί τούτο διά τόν άπλούστα- 
τον λόγον διότι όλοι οί κάτοικοι είνε μόλις 
ι7ο.

ΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΘΕΑΜΑΤΑ
Η 5Ι2ΑΓ2ΓΗ W 31123 W03 NT ΪΜΑΙ02

Έπί τη εύκαιρό} τών άναφαινσμίναεν ίκά- 
στοτε κατά τόν χρόνον τούτον τών Άπόκρεω 
τοιούτων Εκπληκτικών θεαμάτων, καλόν ε&εώ- 
ρησα, όπως μεταφράσω χάριν τών Αναγνωστών 
τής «Φύσεως» μελέτην Επιστημονικήν Επί τον 
ζητήματος τούτον γεννωμένην νπό τον γάλλον 
κ. G Kerlus.

’Ιδού δέ τι δ άνήρ λέγει:

'Οταν ιατρός τις είσάγη είς τόν λαιμόν 
ασθενούς τούς δακτύλους του, κοχλιάριον, 
χρωστήρα ή απλώς πτίλον πτερού, ό ασθε
νής ούτος καταλαμβάνεται ύπό αισθήματος 
υπερβαλλόντως δυσάρεστου.

Πάσα επαφή, όσονδήποτε ελαφρά, έπί τών 
όργάνων τοΰ φάρυγγος, επιφέρει δύσπνοιαν, 
στενοχώριαν, ναυτίαν· τά όργανα άντιδρώσι 
σφοδρώς. κατά τού έμποδίζοντος τήν ελευθε
ρίαν τής αναπνοής.

Πάντες εχουοιν. αίσθανθή τοϋτο. Κατα
λαμβάνονται δέ ύπό δικαίας έκπλήξεως, βλέ- 
ποντες άτομα άδιαφοροΰντα πρός τούτο, ως 
έν παραδειγματι, τούς εΐσάγοντας είς τόν 
ψάρυγγα · σώματα στερεά, ογκώδη, σκληρά, 
ως τά ελάσματα τών σπαθών καί είς βάθος 
άπίστευτον.

Τοιούτοι είνε οί πειραματισταί οί καταπί - 
νοντες τά διάφορα ξίφη.

Παρουσιάζονται ένδεδυμένοι μέ τήν άρ- 
μόζουσαν στολήν παρ’ αύτους πίναξ κεκο- 
σμημένοςδιά τών σημαιών όλων τών εθνών 
φέρει πανοπλίαν σπαθών, ξιφών, γιαταγα- 
ν(ων· απέναντι δέ τούτων, πυραμίς όπλων 
μετά τών ξιφών των.

Ό πειραματιστές τότε λαμβάνων μίαν 
πλατείαν σπάθην, ης τό έλασμα και ή λαβή 
καλύπτονται υπό φύλλου έκ τοΰ αύτοΰ με
τάλλου (σχ. ι Α), (τό έλασμα έχει μήκος 
SS εως 6ο υφεκατομέτρων) εισάγει τό άκρον 
είς τόν φάρυγγά του, κτυπα ελαφρώς τήν 
λαβίδα καί τό έλασμα εξαφανίζεται όλοσχε- 
ρώς.

Τό πείραμα επαναλαμβάνεται κατερχομέ- 
νου δι ’ ενός κτυπήματος τού ελάσματος.

Ακολούθως, άφ ού καταπίη και άνασυρη 
δυο όμοιας σπάθας, συνδέει μίαν άπό τής 
πλακός τής κώπης, έτέραν ολίγον κατωτέρω, 
τρίτην έτι κατωτέρω καί τετάρτην σχεδόν 
άπό τού ήμίσεως, αί. δέ λαβαί εύρίσκονται 
τότε τεταγμέναι ώς έν τώ σχήματι (F).

Πιέζων εΓτα τάς λαβάς καταπίνει καί τάς 
τέσσαρας σπάθας διά μιάςώθήσεως· άκολού-

χανομενον εινε

ortarac. λαιιοανί

θως εξάγει ήρεμα άνά μίαν. Τούτο έπιτυγ- 
άρκούντως καταπληκτικόν, 
ι πολλά ξίφη καί διαφόρους 
:ι παλαιόν όπλον τοΰ πεζι

κού μετά του τριγωνικού ξίφους του καί
καταπίνει τόΰτο, τού όπλου τηρούμενου κα
θέτου υπέρ τήν κεφαλήν του Τέλος τελευ
τών, λαμβάνει τήν ράβδον ενός τών παρι- 
σταμένων καί καταπίνει αύτήν όλοσχερώς 
περιερχόμενος ενώπιον πάντων πρός βεβαίω 
σιν ότι δέν ύπάρχει απάτη.

Σχήμα Ιον.

ό πει-Τινές τών θεατών νομίζουσιν οτι 
ραματιστής τούς κάμνει νά αύταπατώνται 
διά μυστηριώδους τίνος τέχνης καί ότι εΤνε 
αδύνατον νά καταποθή σπάθη. Τούτο είνε 
πλάνη καθ ’ ότι οί μεταχειριζόμενοι τέχνας 
είνε όλιγαριθμότατοι καί τά πειράματά των 
ήττον ποικίλα, οί δέ άλλοι είσάγουσιν όντως 
είς τόν φάρυγγά των καί τά πρώτα όργανα 
τής πέψεως, τάς σπάθας, αϊτινες έξαφανί- 
ζονται.

Ιδού πώς δύνανται νά φθάσωσιν είς τό 
αποτέλεσμα τούτο :

Τά όργανα τοΰ φάρυγγος παρά τήν αισθη
τικότητα και τήν διέγερσίν των, δι ’ επα
φής σκληρού σώματος καθίστανται επιδεκτικά 

• έξεως. Κατ' ολίγον δ’ έθίζονται είς ακα
νόνιστους έπαφάς.

Τό τοιοϋτόν βεβαίως ούδόλως είνε παρά
δοξον καθ’ ότι καί ασθενείς πάσχοντες κατά 
τά· μέρη ταΰτα καί ποιούμενοι χρήσιν σκλη

ρών σωμάτων προς έπάλειψιν φάρμ'ακος έσω- - 
τερικώς (καυτήρια λαιμού) κατ ’ άρχάς'μέν 
δυσκολεύονται, εΐτα όμως έθίζονται καί κα- 
ταβιβάζουσι τά όργανα ταΰτα 3ο έως φο ύφ- 
εκατόμετρα εντός τού φάρυγγος άνευ δυσ
κολίας. ' '

Ή πλύσις τοΰ στομάχου έκτελουμένη διά 
μακροϋ εύστροφου σωλήνος, ούτινος ό ασθε
νής εισάγει έντός μέρος τι καί διά τού ό - 
ποιου καταπίνει καί έξάγει αρκετήν ποσό
τητα υδατος χλιαρού έν τώ στΟμάχψ,· υψών 
τόν σωλήνα ή καταβιβάζων αύτόν ώς οί- 
φωνα, νρήζει επίσης άσκήσεως ολίγων ήμε- 
ρών, άλλ’ ό ασθενής έθίζετ'αι είς-τάς έπα- 
ψάς δι ’ έλαστικοΰ καί τέλος κατ ’ ολίγον κατα
πίνει τόν.σωλήνα μετ’ αδιαφορίας, άν και δέν 
είνε εύχάριστον. -

Οί καταπίνοντες τάς σπάθας εύρίσκονται 
.πληρέστατα είς τήν αύτήν. κατηγορίαν, μέ 
μόνην την διαφοράν οτι ουτοι δι έπανειλ- 
λημένων ασκήσεων έθίζουσι τά όργανα τοΰ 
οισοφάγου τοσούτον. ώστε έλευθέρως νά έπι- 
τρέπωσιν τήν κατάποσιν σωμάτων ογκωδών, 
καί στερεών, οΐα είνε τά ξίφη, αί σπάθαι, 
αί βακτηρίαι καί τά τοιαΰτα. ..

Τινές τών καταποτών τών σπαθών κατα- 
πίνουσι τό έλασμα αμέσως, άνευ τινός ετέ
ρου οργάνου, άλλά τότε αί σπάθαι των έ- 
χουσι, εις τό άκρον των, προσάρτημα κατά 
τό σχήμα τής λόγχης, έπί του όποιου θέ- 
τουσι μικράν σφαίραν έκ γουτταπέρκης χω
ρίς τόΰτο νά. έννοήται ύπό'.τού. κοινού (είκ. 
ι Ζ καί Η). Έτεροι .όμως/.ξέν0;άμβάνουσι 
τήν προφύλαξιν ταύτην καί καταπίνουσι τήν 
σπάθην όπως είνε.

Άλλα οί πλεϊστοι τών καταποτών των 
παρουσιαζομένων έπί τής σκηνής, μεταχει
ρίζονται σωλήνα διευθυντήριον, ον καταπί
νουσι προηγουμένως, οπότε τά πειράματα 
δύνανται νά άποβώσι ήττον κινδυνώδη και 
μάλλον ποικίλα. Ό σωλήν ούτος μήκους φ5 
μέχρι So ύφεκατομ. είνε έκ μετάλλου λέπτο- 
τάτου. Τό πλάτος του είνε 2S χιλιοστόμε
τρα, τό πάχος του ι S (είκ. ι Γ). Αί διαστά
σεις αυται έπιτρέπουσι σύν τοΐς λοιποϊς τήν 
εύκολον εισαγωγήν τών σπαθών μετά πλα
τέων έλασμάτων, ώς τό προηγούμενον πεί
ραμα τών φ τοιούτων (είκ. 2 C) καί τήν εισ
αγωγήν σπαθών καί ξιφών πάντων τών σχη
μάτων.

Άπό^ φυσιολογικής άπόψεως, ή καταπινο- 
μένη σπάθη ύπό τοΰ πειραματιστοΰ εισέρχε
ται κατ 'άρχάς εις τό στόμα καί τόν φάρυγγά, 
ειτα είς τόν οισοφάγον καί εντεύθεν μέχρι 
τού πυλωρού τού στομάχου. Είς τό ζω'ίκόν 
βασίλειον, τά όργανα ταΰτα δέν κεϊνται έπ’ 
εύθείας, ύφίστανται λοιπόν πάραμόρφωσιν διά 
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τής διαέάσεως του έλάσ.,ατος. Ευθύς έξ αρ
χής ή κεψαλή διατίθεται ούτως, ώοτε τό 
®τόμα εΰρίσκεται κάθετον εις τήν διεύθυν- 
οιν τοΰ οισοφάγου, αί κυρτότητες τούτου 
έξβψανίζονται ή ομικρίνονται, ή γωνία ήν 
σχηματίζει ό οισοφάγος μετά τοϋ στομάχου 
σχεδόν εξαφανίζεται καί τέλος τό τελευταΤον 
τούτο οργανον διατείνεται καθετως (εΐκ. 2). 
Σημειωτέον ότι πρός έπίτευξιν τούτου πρέ
πει ό στόμαχος νά είνε κενός καί ό πειραμα
τιστής νήστις.

Σχήμν 2ον.

Τό ράθος των 5ο ή 6ο χιλιοστομέτρων 
εν ω οι καταπόται ούτοι όφείλουσι νά βυθί- 
σωσι τά όργανά των, όπερ φαίνεται παρά
δοξον είς τούς θεατός, έςηγήται διά τής 
έκτάσεως τών διαπερωμένων οργάνων. Τό 
μήκος τούτο δύναται νά διαίρεσή ούτω : 
Στόμα καί φάρυγξ ίο—12 έκατοστόμ.
Οισοφάγος 25—28 »
Στόμαχος διατεταμμένος 20—22 »

Τό ολον 55— 02 »
Τοιοΰτο λοιπόν μήκος οργάνων 55—-6ο 

όκατοστομέτρων, κατά τό ανάστημα τού ατό
μου, δύναται νά δώση διάόασιν ούχί δυσά
ρεστου εις τάς καταπινομένας σπάθας.

Πολλάκις ούτοι καταπίνουσι καί διαφόρους 
νάλικας μάλλον ή ήττδν ογκώδης, ως ώόν 
ορνιθος, τέσσαρας πέντε τόν αριθμόν καί 
τάς έξεμώοι δι' απλής συστολής τοΰ στομά
χου μίαν πρός μίαν. Είς τοσοϋτον βαθμόν 

φθάνει πολλάκις ή έξις τών οργάνων τού
των.

Τέλος παραθέτομεν ολίγα περί τής τέχνης 
τής απάτης τών τοιούτων.

Μία τούτων άπαντώσα καθ ’ ώρισμένην 
στιγμήν συνίσταται είς τό νά θέτωσι τήν σπά
θην εντός σωλήνος κεκρυμμένου κατά μήκος 
τού λαιμού καί τού στήθους ύπό τά ενδύ
ματα, ου τό άνοιγμα τιθέμενον παρά τό 
στόμα κρύπτεται διά ψευδούς γενειάδος.Έ- 
τέρα μάλλον εύφυής, χρησιμεύουσα εις πλεΐ- 
στα υπερφυή θεάματα, εΓνε εκείνη· καθ’ ήν 
τό έλασμα τοΰ ξίφους εισέρχεται ε.ίς τήν 
λαβήν. Συνήθως τό, ξίφος τούτο έχει έλα
σμα στερεόν μήκους 8ο εκάτοστομ. !όπερ, 
όταν τό βλέπομεν ολίγον μακρόθεν, ούδέν 
ίδιον παρουσιάζει (είκ. ι Δ).· Άλλ’άν ό 
πεφαμρστής τό θέση εις τό; στόμα του, ό 
παρατηρητής βλέπει ολίγον καϊ ’όλίγονίτοΰτο 
βυθιζόμενον καί τέλος εξαψανίζηται εξ ολο
κλήρου σχεδόν, ώστε φαίνονται μόνον'ολίγα 
έκάτοστίόμετρα τούτου. Πράγματι τό έλασμα 
είσήλθε είς τήν λαβήν τό έλασμα Ετούτο 
σύγκειται έξ άκρου στερεού εισερχομένου είς 
τό |αεσαΐον κοϋψον χώρισμα, τά οέ ’δύο ταϋτα 
εισέρχονται είς τό άνώτερον τό αποτελούν 
τήν βάσιν τοϋ έλάσρατος όπερ .ούτω σμι- 
κρύνεται κατά 25 έκατοστόμ. περίπου, τό 
δέ ήμισυ τοϋ μήκους τούτου εισχωρεί εντός 
τής λαόής· υπολείπονται λοιπόν ολίγα έκα- 
τοστόμετρα έξω τοϋ στόματος τού πείραμα-, 
τιστοϋ, όστις φαίνεται οτι κατέπιε τό ξίφος 
(είκ. ι Δ. Ε). Όταν δέ πρόκειται νά έκ- 
όάλλη τό ξίφος, προσποιητοί ότι μεταχειρί
ζεται πρός τοϋτο καί τάς δύο χεΐρας του- και 
διά τής μιας μέν κρατών την λαβήν σύρει 
πρός τά έξω τό ξίφος διά τής έτέρας δέ κρα
τών τό ύπό τήν λαβήν έλασμα κατωρθοϊ τήν 
εξαγωγήν τών ελασμάτων διαδοχικώς, άπα
των ούτω τούς θεατός. Αύτη είνε μία πολύ 
ωραία τέχνη.

Δυνατόν όμως τό ξίφος νά είνε τοιαύτης 
κατασκευής ώστε νά μή αναγκάζεται ό κατα- 
πότης τών ξιφών νά καταψεύγη είς τό ανω
τέρω τέχνασμα κατά τήν εξαγωγήν τού ξί
φους. Δηλαδή πρέπει εντός τού ελάσματος 
νά ύπάρχ^ έλατήοιον.

Αύτη εινε ή αλήθεια περί τών καταποτών 
τών σπαθών βλέπομεν, λοιπόν, ότι, είτε ύπό 
έποψιν απλής περιεργείας είτε ύπό έποψιν 
φυσιολογικήν ή ιατρικήν, οί πειραματισταί 
ουτοι εινε άξιοι ολίγης προσοχής. Τά μάλ
λον κατά τό ψαινόμενον, φρούδα πράγματα 
δέν γίγνονται άνευ διδασκαλίας, δι’ ένα α
ληθή παρατηρητήν.

«Ρ. ΒΑΗΧΙΔΗΧ

φοιτ. τ&ν φναιχ&ν

ΜΟΝΟΜΑΧΙΑ ΜΈΤΛΞΥ ΓΥΝΑΙΚΑΝ
ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Προς την χνρίαν Κόμηοσαν Β... 
ιΐς τον πύργον τής Ονισνη:

Είς Σάρθρην 
Φάτάτη μου Ιξαδίλφη.

Ιδού μέ όλίγας λέξεις τό συμβάν : Ή νεαρά 
κυρία Φίτζ-|Ρωάϊ’, τό γένος Ρώχ - Τρεμυέρ, 
έρράπισε τήν μαρκησίαν τής Νευστρίας. Άν καί 
πολύ ολίγον πιστευτόν, δμω; είνε αληθές.

Τδ δυσάρεστον τούτο έπεισόδιον συνέβη παρά 
τφ οιασήμφ ράπτη Σμάρτ, χθες περί τά τέλη 
τής μεγάλης εορτής, κατά τήν γαλήνιου «κείνην 
ώραν, καθ’ ήν σεις έκει κάτω «ίς τήν Λειρίαν 
αρχίζετε τδ οικογενειακόν Λον -τέννυς, έπί τοϋ 
μεγάλου ά-.θοβριθοΰ: λειμώνος τοΰ εκτεινόμενου 
μέχρι τής Οΰίσνης.

’Ακόμη είμαι τεταραγμένος. Διότι πρέπει νά 
εΐξεύρετε δτι παρευρέθην καθ' δλην τήν σκηνήν. 
Είχα συναντήσει τήν μαρκησίαν παρά τή θείιι 
της Δέ - Λερνί, ήτις άν καί είνε ή εποχή προ- 
κεχωρικυία, φυλάσσει τάς «πέντε ώρας» άκόμη 
συνεχείς. Καί έπί τή παρακλήσει μου — διότι 
ή ευτυχής εμπνευσις έξ εμού προήλθε — μέ 
ώδήγησεν εις .τδν κ. Σμάρτ, εν τή οδω τής Λέ
σχης, ϊ.α θαυμάσω τάς είκοσι ?ύο νέας αίσθήτα', 
άνεπάφουςέτι, τάς οποίας θά έκόμιζεν είς Δεβίλ- 
λην.

Ειμεθα λοιπόν είς τήν περίφημον κυανόλευ
κων αίθουσαν, τήν οποίαν,' καθώς δλαι αί εΰγε- 
νεϊς Παρισιναί γνωρίζετε.

Μολονότι ή ώρα ήτο ηλιόλουστος καί ’Ιού
λιος μήν, τδ διαμέρισμα τοϋτο ήτο δροσερόν καί 
σκοτεινόν, καθόσον τά κεκλεισμένα δίκτυα τών 
παραθύρων διδλιζον τό ζωηρόν φώς τοϋ θέ
ρους είς αόριστον καί τερπνόν, δπου έωρεΐτο 
μόλις αντιληπτόν, μυστηριώδες, λεπτόν, άρωμα 
τοΰ λευκού ηλιοτροπίου. Καί είς τήν παραπλεύ
ρους αίθουσαν κατέγίνετο είς τήν έπίοειξιν τών 

είκοσιδύο αριστουργημάτων, ό πρίγκηψ τών ρα
πτών, ωραιότατος έν τή ρενδικότφ του μέ θαυ- 
μάσιον καί σπάνιον άνθος έπί τής κομβιοδόχης 
του, ό Σμάρτ αυτός όμιλών μετά τής μαρκησίας 
περί τής μόδας τοΰ έπιρχομενου χειμώνος. Μοί 
έφάνη μάλιστα δτι ήκουσα τήν μαρκησίαν λέγου- 
σαν οτι ίσως έπανέλθη ή εύγενής μόδα τοΰ Λου
δοβίκου XIII έν παραδείγματι, ένφ ό κ. Σμάρτ 
εξέφραζε τήν έπιθυμίαν του,νά παραχθή δλως νεω- 
τέρα μόδα, αφελής κατά τό σχέδιον καί πρδς τήν 
τών γυμναστικών παιγνίων τείνουσαν, ής μάλι
στα ειχεν έτοιμον ώς όνομα ενδυμασία τής ό- 
μάξης.

Όσον άφορφ εμέ, ώ; βέβηλος εϊσελθών έν 
άγίφ τόπφ, έμενον σιωπών εις τόν περίφημου 

αυτόν οίκον, τόν πεφημισμένον είς όλους τούς 
Παρισίους. Έξήταζον μετά περιεργείας καί. σε
βασμού τά πρόχειρα καί έν τούτοις περίφημα 
έπιπλα I Τά μικρά παραπετάσματα τών παρα
θύρων, τάς έδρας καί καθέκλας τής Μάπλης 
νεωτέρου £ν&μοΰ (ώ πόσον έξοχοι ήσαν), τήν 
Λουομίνην εκείνην τοΰ Φαλκοννέ έξ οπτής γής 
(όμοίαν ταύτη έχει καί ό.κομμωτής μου) χαρίε— 
σαν καί θελκτικήν, διαβρέχουσαν ριγηλώς. τήν 
άκραν τού γυμνού ποδός της εις τά? φαντασιώδη 
νάματα, τήν έξ άνακάρδίου τράπεζαν, στρογ
γυλήν καί βαρειαν...καί μοί έφαίνετο οτι δλατά 
τά πράγματα ταύτα, αφιερωμένα «ίς τδ. ώραΐον 
φύλον, είχον αποκτήσει τι έκ τής μαγίας τού
του, έκ τής καλλιτεχνίας του, τοΰ . μυστηρίου 
του. . .

Άλλ’ δ,τι έκίνει κυρίως τόνθαυμασμόν μου, 
ήτο, ομολογώ, ό μέγας εκείνος κρυστάλλινος κα- 
θρέπτης, δστις αίωρούμενος δέχεται τάς επισκέ
ψεις τών τόσων ωραίων πελατίδων (καθώς σύ 
έξαοέλφη μου) α’ίτινες έρχονται μέ τούς ώμους καί 
τούς βραχίονας γυμνούς,σεμνώς άποπέκαλυμμέναι, 
άλλ’ εύπιστοι ώ; ή Άρτεμις. έν τή πηγή, ΐνα 
τελέσωσι, τών θυρών κεκλεισμέ>ων, τας ουσιώ
δεις και μυστικός δοκιμάς τών ενδυμάτων. ’Ο
λίγον κατ’ ολίγον «πλησίασα έλκόμενος, γοη
τευόμενος ίσως έκ τής τυφλωτικής λευκότητος 
τού μετάλλου έφ ’ ού έπιπτε λεπτή άκτ'ις τοΰ 
ήλιου «ίαδύσασα διά τινος'σχισμής τοΰ παραθύ
ρου. Καί ώς νά ήμην πρό μαγικού.· .κατόπτρου 
εβλεπον, δέν είξεΰρω μέ ποιον δεισιδαίμονανουν, 
τάς θελκτικός σκιαγραφίας, αΐ'τίνες άπαξ φανεΐ- 
σαι έχάθησαν, άναζητών μήπως άπέμεινεν άλη- 
θώς τίποτε έκ τών έπιχαρίτων καί φυγάδων έ- 
κείνων μορφών, ακτίνες πρδς στιγμήν μόνον άν- 
τήυγασαν έπ*  αυτού.

Καί διενοούμην κατ' έμαυτόν. *Ώ  1 κάτο
πτρα, κάτοπτρα μωρά καί έπιλήσμονα· διατί 
δέ*  σώζετε είς τά πιστά βάθη σας τάς μορφάς 
τών φθαρτών άλλά ' θελκτικών δντων, άτινα 
δύο διήλθον ώρας προ ύμών έν χαρφ καί καλ
λονή. Ποΰ τά φάσματα φυλάσσετε ; Καί αν τις 
θεός δίκαιος, άλλά σκληρός, θέλη νά χάνετε ό- 
λοσχερώς τά βέβηλα δράματα, διατί δέν διαφυ
λάσσετε τουλάχιστον, ώς θαυμαστός τής Βερο
νίκης πέπλος τά προσφιλή πρόσωπα, άτινα ουδέ
ποτε πλέον θά ίδωμεν ; .

« *
*

Αίφνης ή θύρα ήνοίχθη. καί ή κυρία Φίτζ - 
Ρωάϊ είσήλθε κατέρυθρος ώς αλέκτωρ. ’Αμέσφς 
έσχον άβεβαιον προαίσθημα δράματός τίνος.

Έβάδισε κατ’ ευθείαν πρός τήν μαρκησίαν 
καί χωρίς νά λάβη τήν χειροκτιοφορούσαν χεΐρα.

— θά τολμήσω νά σάς παρακαλέσω, κυρία, 
είπε διά φωνής τρεμούσης έξ οργής, θά τολμήσω 
νά σάς παρακαλέσω, νά επαναλάβετε πρό έμοϋ...
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Φρίσσω : ΙΙρο μικρού εΐς τήν οικίαν τής κυ
ρίας Δέ Λερναί έγένετο συζήτησις έπί τής προ
σφάτου χωρικής έορτής τοΰ Κίρσχ οπού ή νεαρά 
Φίτζ-Ρωάϊ, ολίγον χονδρή, ώς γνωρίζετε, ήτο έ- 
σφιγμένηέντή νορμανδική αγροτική άμφιέσει τις.

Καί ένφ σοί ομιλώ περί τούτων, μετά τρό
μου σκέπτομαι τήν άστείαν τής μαρκησίας φρά- 
σιν, «τό μικρόν λουκάνικον» ένεκα τής οποίας 
οΐ παρεστώτες έγέλασαν αρκετά.

Άναμφιβόλως ή απαίσια αύτη φράσις «μικρόν 
λουκάνικον» έφθασεν εΐς τά ώτα τής κ. Φίτζ- 
Ρωάϊ, ήτις μανιώδης έσπευσε, θανασίμως προ- 
σβληθείσης τής φιλαυτίας της, ώς χαριτωμένης 
γυναικός, ΐνα ζητήση εξηγήσεις.

Καί όρθια, έμπροσθεν τής μαρκηοίας, έξωρ- 
γισμένη έτανελάμβανε μετ’ αύξούσης μανίας :

— Μάλιστα, κυρία, μάλιστα κυρία. . .
. . , Έπαναλάβετέ το λοιπόν. . άλλά έπα

ναλάβετέ το λοιπόν ! . .
Τόσον έπιμόνως ώμίλει ώστε ή μαρκησία, ώ

χρα κατ’ άρχάς, είπε τέλος έρεθισθεΐσα.
— ’β I θεέ I “Αν τοΰτο, κυρία, δύναται νά 

σας προξενήση εΰχαρίστησιν. . .
Άλλά δέν έσχε καιρόν νά εΐπη τι έπί πλέον.
Πάφ 1
Ά ! Σάς βεβαιώ πόσον αυθάδη χεΐρα έχει ή 

νεαρά αύτη κυρία.
Τότε έπήλθε στιγμή δυσχερής. . . Ό Σμάρτ 

υπήρξε τέλειος. Έφάνη ώς μή ίσων τίποτε κα'ι 
έκλεισε τήν θύραν περιεσκεμμένως, πάντοτε 
κανονικότατος μέ τό άνθος έπί τής κομβιοδό- 
χης του.

Έγώ ήμην τετρομαγμένος . . . Σκεφθήτε λοι
πόν, έξαδέλφη τήν μαρκησίαν. . . Γυναίκα εΐς 
τάς φλέβας τής όποιας ρέει αίμα ιύγενές I

Ή μαρκησία ήγέρθη ώχρα, παρωργισμένη, 
με τό βλέμμα άδυσώπητον . . . «θεέ μου, έ- 
σκέφθην τί θά συμβή ;»

Άλλ’ ούδέν συνέβη, χάριτι θείφ.
Κατεμέτρησε διά τοΰ βλέμματος τήν κυρίαν 

Φίτζ - Ρωάϊ, ήτις έμενε καθηλωμένη έπί τοΰ 
αύτοϋ μέρους, αίφνιδίως καθησύχασα, αίσχυνο- 
μένη, δι’ 8,τι πρό μικρού επραξε. Τήν παρετή- 
ρησε μέ τό ύφος εκείνο τών ανθρώπων τής υψη
λής τάξεως κα'ι είπε τάς άπλάς ταύτας λέξεις.

— Κυρία, θά έπανέλθωμεν.
Κατόπιν έξήλθεν ήσύχως, άφοΰ μέ παρεκά- 

λεσε νά τήν οδηγήσω είς τήν άμαξάν της, ώς 
γυνή έχουσα τήν ιδέαν της.

Έ ! λοιπόν, αγαπητή έξαδέλφη, ιδού ή ιδέα
της : Έζήτησε παρ' έμοϋ και τοΰ κυρίου ΣαΙν-
Ώβρύ νά τή χρησιμεύσωμεν ώς μάρτυρες. Φαν-

τασθήτε 5τι ίπιθυμεΐ εξάπαντος ίκανοποίησιν
διά τών οπλών τό έσκέφθη τό άπεφάσισεν, ή
δέα έρριζώθη εΐς τήν κεφαλήν της καί ούδέποτε
ΐά μεταβάλη σκέψιν.

Άλλως, λέγει οτι θ’ άπευθυνθή είς τά δικα
στήρια. Ό δέ νόμος είνε ρητός· ή νεαρά κυρία 
Φίτζ-Ρωάϊ. . δέν θ’ άποφύγφ φυλάκισίν, τουλά
χιστον έξ ημερών. . .

Βλέπετε έκ τούτου το έν τφ προαστείω μας 
σκάνδαλον, τήν άγαλίασιν τών σκανδαλωδών φύλ
λων και κατά τήν ημέραν τής δίκης, τάς εσπε
ρινός εφημερίδας μέ τήν έξής επικεφαλίδα, με- 
γάλοις γράμμασι : «Μία Ρώχ ·· Τρεμιέρ έν τφ 
πλημμελειοδικείφ.»

Ήναγκάσθημεν λοιπόν νά συγκατανεύσωμεν 
εΐς τήν άτοπον, αδύνατον καί άπίθανον ταύτην 
μονομαχίαν.

Άλλως τε έπρεπε ν ’ άποοώσωμεν δίκαιον καί 
είς τήν αντίπαλον υμών, ήτις εχει θρασύ τό ή
θος. Έδέχθη τά έπισκεπτήριον δπερ μετά τοΰ 
Σαίν - Ώβρύ ώφείλομεν νά τή δώσωμεν καί 
μας έδήλωσεν δτι ουδόλως μετενόει διά τό ρά
πισμα, έφ δσον ή μαρκησία δεν άνεκάλει τήν 
φράσιν μικρόν λουκάνικον . Είτα μάς ύπέδειξεν 
ώς μάρτυρας αύτής δύο τών φίλων της έκ τής 
Μικρας Λέσχης.

Ιδού λοιπόν ποΰ εύρισκόμεθα, έξαδέλφη μου. 
Ό Μαρκήσιος τής Νευστρίας, ό δυστυχής ούτος 
άνθρωπος, δστις καθ ’ ολην τήν ζωήν του ώς μό
νην ένασχόλησιν εχει τήν βοτανικήν, έπεσεν α
σθενής έκ τής συγκινήσεως. Όσον αφορά τόν κ. 
Φίτζ - Ρωάϊ, δστις είνε χωρισμένος άπό τής συ
ζύγου του, άποφαίνεται οτι πάντα ταΰτα άφο- 
ρώσι τήν σύζυγόν του καί δέν θέλει ν ’ άναμι- 
χθή ποσώς. ’Εχω δέ αόριστον τινά φόβον μέλ
λοντος δυστυχήματος.,

Πρδς στιγμήν διενοήθημεν νά ζητήσωμεν τήν 
γνώμην τοΰ ακαδημαϊκού ψυχολόγου κ. X . . . 
τοΰ φιλτάτου καί έξομολογητοΰ, ούτως είπεΐν 
τών γυναικών, άλλά δυστυχώς ό μέγας άνήρ α
πουσιάζει είς Νορβεγίαν ίσως διά τό ΐωβιλαΐον 
τοΰ Ίψεν.

*
* *

Σ. Υ. Σο'ι προσθέτω ακόμη τ’ άποτελέσματα 
τής πρώτης συνεντεύξεώς μας μετά τών μαρτύ
ρων τής κ. Φίτζ - Ρωάϊ.

Είνε, τολμώ νά το ειπω, τόσον αυτοί οαον, 
καί ημείς τεθλιμμένοι, διότι άνεμίχθημεν εις τήν 
γελοίαν ταύτην υπόθεσιν.

Ούχ ήττον όμως, διά τόν τύπον, έξητάσα- 
μεν τάς βάσεις τής διά τών οπλών ίκανοποιήσεως.

Οί κύριοι ούτοικατ’ άρχάς προέτεινον το ξί
φος. Άλλ’ ό Σαίν — Ώβρύ τοΐς ύπέδειξεν, 
δτι ή διά ξίφους μονομαχία άπήτει ν’ άπεκδυ- 
θώσι τών φορεμάτων αύτών, το όποιον ήτο πολύ 
δύσκολον ν’άπαιτήσωσι παρά γυναικών εύγενών — 
οιάπολλούς λόγους. Έπι τή παρατηρήσει ταύτη 
οί μάρτυρες τοΰ άντιθέτου μέρους, άπέσυρσν τήν 
πρότασιν αύτών — άκουσίως ώς μή έφάνη.

Προετιμήθη λοιπόν τό πίστόλιον. Ό Σαίν-

Ώβρύ θά μάς δανείση έν ζεύγος, έξοχων πιστο- 
λι’ων, βεβαίας ακρίβειας, άλλά τών οποίων πρθ· 
τίθεται νά ύπεξαιρέση τά σφαίρας έπ’ αύτού 
τοΰ πεδίου. Έλαβεν ήδη μαθήματα παρά τοΰ 
διασήμου θαυματοποιού Χέρμαν. Κατ αύτόν δέν 
είνε τοΰτο ή άπλοΰν παίγνιον. Αί δέ γυναίκες, 
είνε περίστασις νά τό εΐπωμεν, δέν θά ίδωσιν εΐμή 
τό πΰρ. Έκτδς τούτου ή μονομαχία θά διεξα- 
χθή σοβαρώς, τουλάχιστον κατά τδ φαινόμενον.

Θά τάς άφήσωμεν ν*  δώσωσι πίστιν είς τήν 
μονομαχίαν καί διά νά καταπραυνωμεν τήν υπε
ρευαισθησίαν τών πελατίδων μας καί διά νά ταϊς 
δώσωμεν μικρόν τι μάθημα καθ’ ήν στιγμήν θά 
έξώθουν μέχρι τέλους τήν αστειότητα.

Άλλή θέλω ακόμη νά ελπίζω δτι ή ύπόθεσις 
θά σταματήστ; έν καιοφ.

XI
Δευτέρα ίηιατολη πρόςιην αύτήν.

4 ’Ιουλίου.

Λοιπόν, αγαπητή έξαδέλφη, ή μονομαχία έ
λαβε χώραν τήν πρωίαν τής σήμερον. Είνε οέ 
αληθές ότι δι ’ αύτήν μεγάλως έφοβήθημεν.

Άλλά ας προχωρώμεν κατά τάξιν.
Τήν έσπέραν τής χθές άπασαι αί άπόπειραι 

περί συμφιλιύσιως έοοκιμάσθησαν. Παρά τάς 
δεήσεις ήμών καί τάς Ικεσίας, ή μαρκησία ήρ- 
νειτο διαρρήδην νά άνκκαλέση τήν φράσιν «μι
κρόν λουκάνικο·/»· ώς έκ τούτου έχάσαμεν πάσαν 
ελπίδα αίτήσεως συγγνώμης.

Ό Σαίν - Ώορύ τέλος έξηρεθισΟ;ίς όλίγον κατ’ 
όλίγον, έφώνησεν : «Μά τήν πίστην μιυ,τόσφ 
χιερότερεν. "Ας τελειώσωμεν τήν ύπόθετιν. a 
’Αλλως τε ή ύπόθεσις ήρχισε νά κάμνη διαβολι
κόν θόρυβον. Έσταμάτησε μάλιστα, είς Παρι
σιού; ή θερινή έξοδος καί μέγας αριθμός ανθρώ
πων έχόντων ανάγκην λουτρών θερμών ή θαλασ
σίων, άνέβαλον τήν άναχώρησιν αύτών, έλπί- 
ζοντες νά παρευρεθώσιν εις τήν αισθηματικήν 
σύγκοουσιν, άν δέ δέν διεξήγομεν τήν ύπόθεσιν 
φοονίμως, αί κυρίαι αύται θά ήσαν άξιαι νά ί- 
χωπν δλους τούς Παρισίους παρόντος εΐς τήν 
μονομαχίαν αυτών.

Άνάγκη λοιπόν ήτο επειγόντως νά τελειό- 
νωμεν. Διά κοινής συμφωνίας ώρίσθη ώς τόπος 
συνεντέύξεως τό πεδίου τοΰ αγροτικού ιπποδρο
μίου τοΰ^Ώτέν, ούτινος ό Σαίν-Ώβρύ είχε κλείδα 
τινά,’ ώς έπιμελητής τών ιπποδρομιών.

Είχομεν φθάσει πρώτοι δτε έκτυπα ή’πέμτη 
ώρα τής πρωίας ή μαρκησία, ό Σαίν-Ώβρύ καί 
έγώ.

Μολονότι δέ ή πρωινή δρόσος ήτο αρκετά αι

σθητή, ή μαρκησία έφόρει θερινήν άπλήν ενδυ
μασίαν,

Ή ημέρα προεμηνύετο έξοχος. Τό ευρύχωρου 
ιπποδρομίου έρημον έξετυλίσετο προ τών οφθαλ
μών ήμών φωτιζόμενου υπό τοΰ διαυγούς φωτός 
τοΰ υψουμένου ήλίου έπί τοΰ άπεράντου λειμώ- 
νος, υγρού έκ τής δρόσου, ή ελαφρότατη δέ ομίχλη 
ΐστατο έτι, έτοιμο; νά βυθισθή εΐς τόν κυανοΰν 
αιθέρα.

Πρό τριών έβδομάδων έγένετο ό άγων τοΰ με
γάλου βραβείου καί νΰν, έλεύθερον έκ τών ίπ
πων καί τών ανθρώπων τό πεδίου τών ιπποδρομιών 
έμελλε ν’ άναπαυθή μέχρι τοΰ προσεχούς φθι
νοπώρου. Τό ιπποδρόμιο·/ κατά τάς αναπαύσεις 
ταύτας παραδίδεται εΐς τήν ειρηνικήν ζωήν τών 
νορμανδικών πεδιάδων, έστολισμ.ένον οι ’ άμαράν- 
των καί λευκανθέμων. Έδώ καί έκεΐ διεσπαρ
μένα! τινες αγελάδες παρουσίαζαν τό γλυκύ θέ
αμα τής αγροτικής ζωής, ένφ ό κεκρυμένο; τέτιξ 
ύψου τό άσμα αύτοϋ. ’Ολίγον κατ’ όλίγον με- 
τ-βάλλετο εΐς έλεύθερον πεοίον.

Οί ΓΙαρίσιοι κατά τήν ώραν ταύτην καθεύοου- 
σιν l-ι. Ούδείς κρότος ήκούετο. Ούτε άμαξαι, 
ούτε ποδήλατα, ούτε αυτοκίνητα έφαίνοντο καθ’ 
δλον τόν ορίζοντα μέχρι τών Παρισίων. Χάριτι 
τφ ©εφ οί περίεργο*  άπεθαρρύνθησαν ύπό τής 
πρωινής ώρας. Περιεπάτουν μετά τής μαρκησίας 
όπισθεν τής εξέδρας ύπό τάς καστανέας, ένφ 
ό Σαίν-Ώβρύ μετέβη νά εΐδοποιήση τόν φύλακα 
καί άπαγορεύση τήν είσοδον ξένων.

Αίφνης ή μαρκησία έστη- και άπλούστατα, 
μετά ώραίου μειδιάματος, οπερ ούδέποτε θά λη
σμονήσω, μοί έτεινε τήν χεΐρα της.

Τοΰτο μόνον. Ουδέ λέξιν τινα έπρόφερε· άλλ*  
ύπάρχουσι χειραψία·., πολλά περισσότερα λέγου- 
σαι καί ήσθάνθην ώς νά μοί έλεγεν ή μαρκησία.

«Πτωχέ Αλβέρτε, είσαι αληθώς εύγενής καί 
αγαθός. . . ’Ιδού συ άναμεμιγμένος σπουοαίως, 
έξ απλής πρός με φιλίας, είς μονομαχίαν μεταξύ 
γυναικών. . . Μέ συγχωρεϊς! Δέν έχει ούτω. .. 
σέ ευχαριστώ.. . ευχαριστώ ... δι*  δ,τι κάί άν 
συμβή. .

Τοΰτο ήτο φοβερόν. Μοί ήρχετο νά φωνάξω.
— Άλλά ! προσφιλής μου φίλη, δέν είνε φό

βος νά συμβή τίποτε. . .‘Η μονομαχία αύτη 
είνε γελοία.. .%είμεθα μάρτυοες γελοίοι. ..

Άλλά δέν έτόλμησα τοιοϋτον τι, διότι τήν 
έβλεπον σοβαράν καί πεπεισμένην. Καί διά νά 
κρύψω τήν ταραχήν μου εφερον έν σιωπή τήν 
άβράν χ·ιρα της είς τά χείλη μου.

* *
Μόλις μετά έν τέταρτον ή κ. Φίτζ-Ρωάϊ, 

ήτις δέν δύναται ποτέ νά φθάση εΐς τήν ώρισμέ- 
νην ώραν, είσήλθε διά τής μίκράς θύρας.

Κατήλθε τής άμάξης ωχρά, άλλά τολμηρά 
καί δλως υπερήφανος έν θερινή έπίσης ενδυμασία.



S2£ Η^Φ.Χ2ίΪΣ ~Η 3$Γ:
ΟΓ ούό'ϊίΐτήν'ϊλϊρτύρ8ς''τήν·ηκό^ούθουν'ίΛ€τά' 

τίνος έ^Φή|*ου  χειρομργου^οΰ οοκτορος Τ’άρτΙφ;· 

' Έίστϊβη'μ/τρίς’τινάταπό’.'τής'μαρκήσί'ας καί. 

αί γυνάΐκές ίτρέκ^^σάν 'ψνχρως*κά? ’·'[ζ'βγ<ίΐ'λΐ-·' 

πρ<πως,:'ώς'·'νά·' έ,ύρίσκοντό· 'είς πδν'-y ορόν ■ των 

λονχβφόρ^'ν.'' ^ϊίσώ$"_4^ Ίτρϊσ^τϊ^ς/των μΐ? 
λώνλ·τής''·'^Γκ'ρα·ς:^7Δέσ^ηή/παράτήφήσας;το’ώ^-' 

Χάγί3ν'ίόύ;*είπεν/  οάτοτείν'ομένος ’είς-’τδν ϊαΚϊ- 

Ώ6ρύ καί. εμέ.. , •"ί"··"

τ~· Ώήγαΐίόμεχ; '· ,'.·’*Ας  'τελεΐ'ώνομεν’ίΓπΠγόν- 

τως αν^έ^ν<νά··^οφύγώμίν:τί>δ5 εφήμίροο-' 

γράφϊ^'^άΐ-'τδύγ/'κίνήματό'γράψουί.' '' r ~ 

"Συνάμα.όϊάκομψοτάΛόύ βηματισμού ‘στραφείς 

ιίρϊς- τ^νζΛίΧίτιδϊ μδν τήν μπρκχάίαν τής'^ΝΓυ-' 

άτ'ρίαί;'’έτεινε τήν χέΐρά τόυ?.Τ0τέ'?τέίν'α επί- 
σής·''κάϊ.έγώ"τήνί χέΐρκ μθύ"πρός" το ·' «μικρόν 

Χόώίϊνιϊάν»·· κάί,' ,ίΛΐσήμώς/’ίωξ "ν ϊ μετέόαίνο·' 

μέν εις' τδ·7γέδμα"τής 'Αυστριακής ·πρέ'σβέίάς,ί 

πάντες-ήλθόμεν είς πήν έτέρνν πλευράν τής έξ- 

έορ'άς,''έκτος του'Σ'άΙν- Ώβρύ^έβκίως,' πεφωτι

σμένου,. ώς γνωρίζετε/ διά τής ·σσγκάτάθίσέωζ 

όλων; νά έΤοιμάση τά 'όπλα ’κάΐ’^ϊτ^ διηυθύνθη 

πρδς τήν ^μαξανν·’·'·'·' ,: 7' ;. ' '

'Ητΐερίστασις Tj’io' έύνοί'κη διά· την. ?ξάγωγήν° 

τωΫ'σψαερδ?7iwti οδτω; \'$· ΣκΓγ”’Ω!5ρύνή·σύχός 

έπλήρωσε 'τ£'8ιίλά· διά Ίτυρίτιοός.' ■ '■' ’ ■ ~

- "Μόλις'ίΐχομεν τόπόθετήσεί τάςάντιπ'άΧού; βίς

άπό'στάσίν.'πεντήκοντα^ήμάτώ'ν'-άπ-^'άλλήλων,' 

έφβάσεν ό'Σάίν' ’pS'pi), 'μέ :'ίίφϊς·'ψυχράν, μ<-τά' 

πιστόλια ίτό.ιμα,”τετάμίνά.πρ0ς tS avtoj δ; φο- 

βερδτ'^λά1”·''■;' '■ " >'■■'■■·■

’G Σόΐίν Ώβρύ,_ ετ;-;μάλλον; επισήμύτέρδν',' 

έ,νεχείρησεν είς'τήν ρώρ^ίησίάντό έύ:τών'πίστό« 
λίών'κάί': τό'.Ττερδν'ιΐς^ τήν "κν ΦΙτζ^ΡώίΓ καί 

κότοπιν ήλθε ίρϊ£τρ μέρος '.ημών 'ΐνα'.'δώ'άή'τό' 

ov^toSi;"'■_ ·" ’"Τ'·.' ·;· .·--
:·Τήν'στίγμή\' ταύτην'παρίτήρησά;τάς''άντιπά- 

λε,ύς"μ'όνι^^ΰς γύνάιπάς;" · ··■·.'"'

'-Με'νία '.'ίίίστύλΐσ:'*ίς :''τ·άν χέ.ΐρϊς“έφάίνόντο' 

ώ^αίί5τ'άτάϊ.'’εν_''τ^· πλάσΫ'ΰίηθέσει των·. '"··'■‘'•"/

ΊΓμαρίησία -προ 'SfavTtaV-ήτο- ύ'ϊτέρόχος^'ευ- 
θυτ§νή:, μέ το σώμα _έλαφρώ^ συνεσταλμένων;' 

τή’ν' κεφάλην ίψήλαί κάί-,τά βλέμμα 7άτ(ή5μητον. 
Νόμίζΰ'ο'τνβλ&ώ πίν ^π^ατα^χην^-μαρκήσΐδν ή, 

τ'δννπρσγο\3ν:'Τού, καλλίτερον;·" " "■'··' -'·'. 

. Όσον ; αφόρα τήν'·'κύ^ίάν·”Φί·τζ·<Ρωαΐ',' π^αγρίά 
είάράοοξόν J; τό ’'ίνάστημί "τής έκ;' τόν’’ μάκράθεν^ 

μδί εφάίν'έήο 'άνάμφί^όλ'όΰ μικρότητος?, Βιαιό

τατα ή· μάρκήάίά' υπήρξε/σκλή^/σχεδόν άδικος 

έν τή φράσει·'·ρϊίκρ'ό^·' ίονκ^νικό^.'^Ητο καί?ρι>ί 
θρος, τό δέ στήθος αυτής έπαλλε βιαίως. Έφαί- 

νετο άν^πνέουσα μετά κόπου.

- Μεταξύ· μας,' έζάδ|λφη?μρΰ, ήθελονγ’ταχϊώ; να 

έτέλ«ω'νεντρ ρταν.σ’β f έλυποδμήν είλΐκρι'νός τάς' 

κομψοτάτάς ταύτας’γρνάΐκ’ά'ς', 'άλλά'καλως'έ'έ-' 

τάσάς εδρ-.ν Vo· μίθήμαχτουίδ·' σωτήριον."'.'
.'" ; 'Δ!ά τρίτην φοράν ό' ΣάΙν--Ωδρυ έκτ'ιίνήσε 

τίς^χεϊράςλτού.^Σί^χρονως'^δύσ άικούσ^σάνέπ·- 

πύρσοκροτξσέις?’.' ^'έν' ήδΰνήθτ,μεν: να κ'ράτήσώ- 

μεί ψοβεϊράν κρανών/"Τδ “«μτκρον'λοΰκάνέκόν» 

έίχέ Ττ'έσέΓ άκΤνητδν'έπΓ'τής α'μμόΰ, άίΐόμήΤιρα·*  

ivj-i'· εις την' σύν·έστάλμ'ένήντ^ΐτρά·'"τονρτδ' κά··' 

πν?ζ'«ν”πιστ0λι'®'',!·;?;'ζ'."·'~. "'-'ο·'·~" ·■ »~"τ -■·.- 
~'^Η/αυτή ·σκέψις,·νή·'ίίίκέψι;’:' τρομερού λΐάθου- 

δίεπέρασε τό; πνεύμα ήμ-Ξνρκίί :ολόί; παρέτηρής 

σαμέν τδν-Σ^νϊΏβρ^ρστις -χατωχρά;, 'παρε^' 

τήρη.'ύμάς'7πίσηή','··'με'?μδρφήν;·^ετάρ'αγμ?νήν-. 

"’Έν 'τούτόί'ξζ'’·’ταχδς·'ώς αστραπή,’'"ύ.'ίδόκτωρ 

σπεύσας έγόνατιάε'πα^α-την δϋσμρϊρδν γυναίκα, 

έθεσεν'επΓ ί ου στήθους "αυτής~τό'·όδς“κά'Γ·ή'Αρ<ί^' 

άτο ^ροσεζτίκώχ/^ένφ'-ημέϊς 'έσπέυσά'μέύ'προς 

αυτήν; τετρδμα'γμΓνοί, 'προαπάθοδντες νά καθη- 

συχάσωμεν τήν μαρκησίάν’;· τρέλλήν^Γκ τής τύ- 

ψεως καί τής άπελτίήόία?.'""·

Αίφνης ό δόκτωρ ϊψωσε τήν κ-φαλήν, διά 

ταχείας κινήσεως άπέκοψε διά τίνος μαχαιριδίου 

τήν οερματίνην ζώνην τόϊ θύματος· καί 'διά μει— 

διάμαΐός·■ ίνΟ^ρρύνων ήμά: είπε:

-—Δέν είναι τίποτ.ε» -Ή κυρία.ήτο. όλί,γον 

εσφιγμένή, ίοου τό παν.

Καί τέλος.λ ως δια.μαγείας - ή - νεαρά·'κυρία 
Φίτζ-Ρωάί, _τό’ γίνος Ρώχ-Τρεμιέρ,„' συνήλδε. 

Τήν εσηκώσαμέν ’ολίγον ζάλίσ[ΖΪνήρ;·'’έτί·, άλλά 

π'ρόφάνως'άνά'κ'.ϋψΒΡμένήν..'· ■ - 

~’Περιττόν’ 'είναε' να'σοΙ:ϊίπώ',·" φιλτάτη μου' 

έξαδίλφήΤ'δ'τι ftxvTi< &ύνίυρέδημ<ν τήν' μεσημ- 

βρίϊινεί'ς' τδ'πε'ριπνερό'ν ΐής:'’Αρμ4>>έ8ίλλ·ης. Εί

ναι έτι ή 3η ώρα καΙ''ΐδ·"ίί'ρόγέυμα'εξ'ακ'ολόυ^εΐ. 

’τ.-Ή κυρίά Φίτζ-Ρωάί ενίάτ -ολίγόν-πομπώδης. 

Στηριζομένη-έπί-τής- άμέτα8λήτ·θυ··:·ίδία;.·πής7 

δια€εβάιοϊ; τόν.· Σαίν-Όβρύ,- οστΙς τήν? ακούει 

με.ΐα'κάτανύξεως,.' &τι·'δέν :ήτο' έσ^ιγμενη-εν τή 

αΐσδήτι άδτήβ~πα.1'8ικ τδ:άπεδεόκνύεν. α?·ά$ελε*·  

^σόν-άφαρ^ τά :δύρλ.·μέλη «ή^.-Μικρας Άέσχη; 

νομίζω” δλω^.-,δ'.όλο^-ότ'ς'.Χπλ-ησιάζόυν..··»«.’· .γίνου*  

τρε-λλοί έρά?ταί·.τή.ς-ίμ·αρΐόήσίας-,- ...-r.-.r'y.,;.

• 'Οδτω-λ-Ο’πόννέληξ'ε τό-ίοβαρόν.-ΐοΰτό-έπεόφό· 

Μ·ο>κ'τίέλπίζω·/π.·λεον·;όϊ·, άφ^ένό; μϊν ή-μαρκησία 

otv ήά .επ^υμίοη· έ'ΐ'ερ'ίτ ράπισμα- άπό τα.^κρ^ 

Aotw4vtMO>*ii/' δέ -μ5«ρα.·οΦί ·ζ-Ρωά.ϊϊ·δέν?δά··ζη·' 

τήση άλλην μονομαχίαν έστω·.-κ^·.'δν.··^ά·^Γ.ής1..έ.. 

κόσ.τίτζε μςκρίχ-φιν.κ-λιποβομ(α.ν-.;,.; Ύ....:.,./· 

..-Είαί ;ζέγώ-8βχιύΦ0ςί^.χαράσ5»ί..τάς/ιγρ?μμΑ’ 

ταύτΑς,.μ^ς,Λίς,μ^α3,.γώνίροιπής_τρ^ι4ζηί44βΜ*  

τ<λίΐφνΛρφιλρ'<ήοφξεν^;δτρ Λ,μονομαχία-,.ξύρ, 

κομψών αύχ^χ,^·μ^ωγ,>;.ά6λα^..Κΐτά. JO φαίχ 

νόμενον, ητο πράγματι πολύ, πολύ κινδυνώδης... 

διά τού' μάρτυρας.

ΑΛΒΕΡΤΟΧ-.·

EEPteEISfi^T^ElgjK-

-;Εκ ΠφγοιΓ&οτ'τοίί^(δη^δδρόμόό μήτέ$ήν~είς'*  

^k<^Sb'imoXWiyct-':ixoT6’0v''ifa^ty δίά'σίδήρδδρσμοΰ.7 

«’ΐ τήν'Σόρι'άν. Έκ.ταδτηί'.πάλίνΛία'ϊό'ίΓΛδη;.< 

ρόδ^όμ’όυγίυναίαί τι^;να;<μετα^η· ε!^'_Βελιγράίιόν,,_ 

Βιίν.νήνΛ.,Β^ρλΐνογ.·κ.ιλΛ^4ί \®|λέ.ις,.ά.υται ,έχαρσί.. 

τό .Λαλόκ.-;ιδυτα;’·δτ4.-.βυγκοινων·0^βι-ΙΑ®®1·.'·®π4?’)5?- 

τή'ς-Έυρ^πη4-..αιδ:ήρ«δρύ)Μ*<?ς··και.·'αψκ0λως “καί.·ΐ*έ ’·- 

όλ-ίγα^ρήματα·δΰ·ίάιαί.νά:μ«ταόάίνη:τΐΐάπος«άχδϋ'ι·':’ 

Άψ<ί5> καί-’ τα 'μπράκτα’έτί-έραίον'virταξεςδεύωτr' 

xa^X<wnivfow;«§TW«:m6|*0V  ■^ι·έπι·^Χί-’τραί-:; 

v«rμίΚρόν ιίαΐέά'^ παιδίσκην μΐνήν; ·πίνάπά'·'ανηρ·;'?; 

τημέν6ν~έπί'τδίί'στή^υς/ψερόύιά'ν μ^τ^ν επ.ιγραχ^ 

φήν «^«βϊκαλοίνταΐ. 'οί' φιλεύσπλαχνοι; νά_·ςδηγ.ή-ϊ 

σω ί,ι τήάίμςκραίν είς .ΠαρΑΡίως? ..και .-.προ.ΟυμοπΛί-.. 

οϋνται,πάντες.-νά .'συμδουύχεύσωσι ,τή*  μικρόν,; .τΐμι.;: 

οδόν; ήχ'δ«οχ-?ν.’.άκό)^υ6ήση'.· ί- :

• Ή Φιλιππούπολί.ί'ό'όημεραι καταρρέει, ή Φιλιπ- 

πούπολις βαθμηδόν άπόλλυσι -χροιάν,••■ουσίαν·· ·χαί’' 

τύπον. Δέν είναι πλέον πόλις ελληνική, ουδέ κα- 

τοικεϊται πλέον' υπΥ Ελλήνων,’•’ά'ν 'δ’’ έξαιρέσητε 
έν καφφε·μϊον .τής ^Α^οπολεως», ίπερ· ώ; φάρος 

έτι .σώζετοί.ι...έπι_τΐ}ς ,κεντ.οικής. αύτής ,όδοδ. καί- .Μ; .· 

ί»τ9ρκ:ό®*-*β!?ί·'®Α0ν  το.5_ Καραμάν.ιυ- cd- τής .άρ-... 

κτωας Λέσεώς·. έδράξοντος, .ένθα-συγκεντρΌΰνταε όί.;. 

ομογενείς-και-άκουεται ύπερ-ηφάνως-ή·.·γλωσσά·μα.ςί··· 

παντο5:'άλλ'ο4ι'· εΤΰαι; ερείπια,· ερήμία, 'ξ.ετΗοη· wx"-- 

τοχή,'παραφβορά·χάπΐλπισία·καί'.'άπ·ογοήτεϋβις..·'Κ®ί' 

πό3 εινάΐ- θάή έλεγε τις έάώνιρ'χίμένο.ς μετά είχο-'. 

σάέτείάν εντάθθ.^" ώ;,Φ*ιλ·.ππό6πολιςί  τ«' κάφφένεϊ-α. 

καΐ'ξεέοδ'οχέΐα σοό^ αί λέσχαι και.,τα. κέντρ'α-σοϋ,... 

τά βχδλεϊαί,καί.^  ̂ τά'$έ»τρά;Μ.ί.·.
οί,να,ρί.,σϋ» Ποξί,^,έ.κύΗ όΐ· ·π&λυπλά^ρϊς..·κάϊ9ΐκαι'._ 

σο.υ,.αί.πχνηγύρ^ς.χαί.·αί·έορταί-τ.ω·'Α,· ίΜϋ··ή ζι^η.·'-- 

ρότ^-παΐ-έύθυμίβ 'σου-.;?:ΙΙοί> .δέ'επείπ··

νη'·ή.αθάνατος γλώσσχΕ-τοϋ.-θόακυίίδίΜΛ-'καί τδν πάρ·^ 

θένών”σοιτ.άί'^«μν·αί περ’'8δλ«ίΉόΰ^δέ· ά^μονάι * 

σοιΓή&'ί'τ·'άθ'ωά'ά'σ^Λτα ΐ^.'Κά“δώ'ν'';;Ώάντ.ά''Υα5τα'- 

άπέπτησάν'·.·και,·ελΐ]'σμόν'ή|ή®χνί κάΐ'τα'ιέαντα^ ήδη' 

πσριδδλ'λϊΐ,.ή”'βα&ία^τοϋ'σκίτους^ άόγήκ^.λ^ί-Ώά®··. 

θε'“Χ^'?1.’ΐίΛά3Ϊί5ίς,ή ,μ.ήχις··,..τΛς.ί^>οφθρό<άς;καί. ·. 

•'ής.Λ^.όχή.τοίς·. η.έπόθουλήΐ-'Και -ό- τάλας-."Ελλην■- 

τής-το'ϋ.Φβί.ίππόυ,,π^εως.έκών.-.ακων.^ώί^μα πρός-- 

τά-έξωφέρων,·-άπόλλυσί-ίήν.'όδόγ-τής-έο:βτοΰ;έστιας··- 

κα'ι·?ύπο τό·'βαρύ πέλματόΰ,·εχθρυΪΓπϊέζόρ.·νος'(·ασ(1'-:- 

μαίνει-βιώτέν’-τοίάύτη'άι^υκτιώ^'^μόσφδί'ρ’ά?'····'',"

;Τά'“ίαξϊί$ίά; πάντότεγ'ό#ίκιί.,'έπάνριλ'άίί,5'άίόντάι''' 

άνά' τά|' άυτ«ς ·πόλέις:έ^ΰσί'^;έύ^ρΐστόν; ’Sryjtu-?' 

ναντά'τις'ταίαυτα πρόσωπα ,μέθ,, «ν'.σύνάπτόί φι-_-, 
Χίά^;;σπβ.νι£χ<ρΛί·

μι.ιοιΰςαι. 50υέ^ω:^έρύν·~τής άησ^ί^ως.-τώιί»«.ρώ»δνόύ 

τοπείων και τό γοητρον.της ..αυ^α*τή^ως··νοωτέρω* — 

άν.τιίΗΛμένων;-.·Καίχάν;·συμπέση?σά ί^ νεώτερόλ-τ'ι 

νομίζίι-τδτι·· τό—'γνωρίζει-·ήδη και'ή'εντύπωσΐς έίνε· - 

μηδαμινή.χ·': ν-'·"χ;

'Η ’έίς’Φίλΐπίΐφ/Κ&λνν. καί 2δφιίϊν\«πάνόδϊξ,'μόυ' · 

συνεπώς, οΐίτέ μϊ'σύνεκϊνήσεν','ο'ίτε'-μϊ έπμδίκίσέ με" 

πλείούας γνώσεις καί ιδέας, δ,τι δέ έόλεπον μοι έ-

facmi γγώστ.«ν/χα< Kxc πάλι»

τας εκτεταμένος τής Ίαμπόλεως καί Φιλιππουπό- 

λεως σιτοπαραγωγούς πεδιάδας, τά ποικίλα μεταξύ 

αυτών μεγαλα και μικρά χωρία, ιόν έλιλοειδως 

παρά.τήνςσςδηρίιδρομ^ήχ^γρΛμμήν·. $«(y_avja -πς,τα- 
μόκ.παρά τήν^οδόπη)ν·-κα*--τόν.Α ’μρν,-τάΐΰψιφερ·4 · 

καί? καλλίμορφα—ί^ητούτοχ-κΐΗνΟΰδαμίίλ'Ο^όφ.θαλ^' 

μόςμοο-α'/έπαύετο-εύφανιάατως^-πάραδόξωςί'άλλ’- 

έξηκ^ούθοσν κωχέλ&ς >ώ'ν*  όδήγόν'Λήςτ^Κώνσταντί 
τινίΛ'πόλ-^ς-Πίρισίώ’ί'δδο^'^ϊιΥ'ίώδκ^ΜίΓ; 

μίτ' ε'κπλήξερϋ'ονεγνων'τή'ν 'ύΓερί,γραφήν’τήί^ιίίδ·*'··  

δομϊςριάί'άνεγίρσ'εως.ΐίδ' πέφή’μΐίίμένομ 

έν Κωνσταντίνουπολέι ’Αγίας Σοφίας,^“§ "ζ.ήλώ·_’., 

τής Γαλάτης μετά τών ζωηρότερων κάΤ'ίαλείτϊ-' 

ρων απεικόνιζε γρωμάτων, δ.ίδων αυτή τον πλου.τ 

σιώτερον τύπον καί τήν μάλλον επιμεμελημένην 

έργασίαν. Διά τήν 'Αγίαν Σοφίαν, λέγει, είργάσθη- 

σαν οί διασημότεροι τής εποχής και Ανατολής 

νόες καί αρχιτέκτονες,·ζ.ατε6λήθησαναί μεγαλείτεραι 

προσπάθειαι καί δαπάναι και κατετέθησαν τά κα- 

λείτερα, πολυτιμότερα καί στερεότερα αρχαία τε 

και νεότερα υλικά. Καί ή μΐν'βάσις καί τά θεμέλια 

κέκτηνται σιδηράν' είκοσάμετρόν ώς έγγιστά περιθο- 

λήν,τό στερέωμα τοΰθόλου αρχαίουςτδν πολυτι- 

μωτέρων ναών τής 'Ελλάδος και,.‘Ανατολής κίονας 

καί μαρμάρινους στύλους, ό δέ: κεντρικός θόλος τήν 

πρωτοτυπότέραν καί καλειτέραν διασκευήν, λαμδα- 

νομένην δ ’ έκτοτε~ώς ύπόδέιγμα. είς τήν άνέγερσιν 

τώ» καλειτέρων και πλουσιωτέρων ναώντής ύφηλίου. 

Ή δ' άποψις κάί'τό μεγαλεΐον τής 'Αγίας Σο

φίας, προσθέτει ό φιλοδίκαιος Γαλάτης, το5 έσωτε- 

ρικου αύτής, άμα τή εισόδφ τοδ επισκέπτου, είναι 

πολύ έκτακτον, λαμπρότερον κάί μεγαλοπρεπέστε- 

ρον τών τοΰ άγιου Πέτρου τής Ρώμης.

Καί ώ τής ειρωνείας, ν'άναγΑώσάετε τοιαθτα 

τρισένδοξα τοΰ μεγαλείου του έθνους .-κειμήλιά καί 

αίφνης ν’ ακούετε παραπλεύρως υμών .αντεθνικός 

ομιλίας με λοιδωρίας καί· ·ίόρ_είς^π«(ΐίίφρθνήσεις καί 

διεκδικήσεις εθνικών δικαιωμάτων. Οόδέίς ταξει- 

δεύων έν Βουλγαρία θά δυνηθή ν ’ άποφύγη τήν ό- 

δυνηράίί έντύπωσίν των τοιούτων σοβαρών ομιλιών 

καί διαλέξεων^, διότι.όηουδήποτε διέλθη^.ή ,σταμα- 
τ·ής'$_τ.ήν'.άι^^^  ̂

έχοκ'..'δεσπόζ?ιυσα* νε» ?τ.ή,-χώρα τ.ήκ.-
γλώσσαν-^έ-άυτήο *τ«γνοή,  :δέν·θα-·δυακολ4θθή-νεί .-. 

έν.ν&-ό«ή,-ΐτι:'τό/κΰριον'ίμέλημα.·:>ίαί »§εώδες·'πάν<·· 

τώλτδν’’άάτ©τι»άί χωρικών βναιτη^Λάτάκτηόίς-'ώς ' 

ιδίων'άπ<?σώΐΤ'ών μέ/ρ?/.Τής ^ΜεόηγόίΟ'υ 'χωρδ^- ' ■ 
-■"> ?-■ οο<-'·ο·τ·.-·Λ·; •■«\οον& 'ΐ:· νσώ 'ν οι·τ<*
-? γοχίνί'·? νοΑ; -y

-Πού'/'έε-κόήενΤΪ-'-'έτΑΰίΑ-'-η '•δ’ά^'Μτί^ύάίρ;- 
εΐχέ*  ϊβίή 'ε 
έκ.ΜκΛοψό^εν^.^^τι'?· έπ^οκει-τφ''ΰπο 
TQv-cxe^oyp.^
είδηα-κ ό?ήVYi-Meflv:·?
Ύόρκηνκβί ®μέσα<ίχρνδλιί®ός'''τϊεί'!ΑυερΓκσί'-

2χφά Μπεόναρ, αλλα τήν κνήμην τ.η^-,,γήν.,^ 
όποιαν θά εκοπταν οί ιατροί καί την άποίαν 
αύτόο έσκέπτετιί'^^ϊϊξ όλην τήν
’Αμερικήν.
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ

fiON ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟ» EIS ΧΙΑΝΑ

Τό έπόμενον έπιστημονικόν παίγνιον δέν εΐνε 

άπλΰο πρακτικόν καί θεαματικόν πείραμα διασκε

δαστούν, άλλά ανήκει είε τήν χωρίαν τών χημικών 
πειραμάτων καί έπομένωε εΐνε περιεργύτερον καί 
άρκετά θεαματικώτερον. Πρέπει βμωε μεγάλωε νά 

έπιστήσητε τήν προσοχήν σαε έπί τοϋ κατωτέρω 
άναφερομένου όίέωε, οίτινοε θά κάμετε χρήσιν, δι
ότι κατακαίει παν άντικείμενον έφ’ οδ θέλει πέσει. 

“Ωστε προσοχή είε τά ένδύματά σαε καί τούε δα- 

κτύλονο σας.

Λάβετε ώόν τι καί θέσατε αύτό έν ποτηρίω πλή- 

ρει ύδατοε κατά τό ήμισυ καί μετά τούτο χύσατε 
έντόε τού ποτηριού σταγώνας τινάς χλωρυδρικοΰ 

όίέωε (acide chlorydri jue) καί άνώκατώσετε τό 
ύδωρ διά τίνος ύαλίνου ραβδίου (ή κονδυλοφόρου). 
Τότε δέν θ’ άργίση νά παραχθή βρασμός. Τό όίύ 

θά προσβάλκ) τόν άσβεστοϋχον άνθρακα τοϋ κε) ύ
ψους τοΰ ώοΰ καί θά παραχθή χλωριοΰχοε τις ά
σβεστος, δστιε όλίγον κατ’ όλίγον θ’ άνέλθη ά- 

νωθι τής στεφάνης τοϋ ΰγροϋ θά έκχυλισθή κα| 
σχηματίση πελωρίαν λευκήν μάίαν,τόδέ φαινόμε

νου θά παρουσιάση πρό τών έκπεπληγμένων Οφθαλ

μών τών θεατών ώόν χιονισμένου.

Άν ή ενέργεια δέν γίνεται ταχεία, προσθέσατε 

σταγόνας τινάς έκ τοϋ χλωρυδρικοΰ όέέωε. καί ούτω 

θά έπιτύχη τό πείραμά σαε μετά μεγίστης όρμής.
Όταν παύση ή ένέργεια σύρατε έκ τοΰ ποτη

ριού καί πλύνατε μέ πολύ ύδωρ έπανειλημμένωε 
τό ώόν σας, δλως άπηλλαγμένον ήδη έκ τοϋ κελύ- 

φους αύτοϋ.

^ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ

ΠΑΓ&ΜΑ TUN SITHPaN

“Οταν τό έδαφος τών σιτηρών άνασηχωθή έχ 
τοΰ πάγου χαι τα σιτηρά έχριζωθώσιν έξ αύτοϋ, πρέ
πει οί αγροί νά κυλινδρίζονται (νά περνμ επάνω εΐς 
αύτούς χύλινδρος η έχ χυτοσιδήρου η έχ κορμού 7 
δένδρων μέ πολύ δμαλην επιφάνειαν). Τδ κυλίνδρι
σμα γίνεται, δτε τδ χώμα δέν εινε πολύ (ϊρεγμένον 
χαί πολύ λασπερόν (άφ’ ού ξηρανθή ή επιφάνεια αύ
του όλίγον,ώστε νά μή λασπώνη). Τότε κατακαθίζει, 
τδ άνασηκωθέν χώμα. Τά παθόντα έκ παγετού σιτηρά 
ωφελούνται έπίσης πολύ καί άναλαμβάνωσιν έν μέρη άν 
σκορπίση τις επάνω εις αύτά(τά σπαρτά)ΐ5 έως ίθ ό- 
κάδας κατά στρέμμα «ζωτικόν νάτριον (νιτρικήν σό
δαν)- κατά τδ τέλος Φεβρουάριου ή άρχάς Μαρτίου — 
Τούτο είναι λίπασμα χημικόν πωλούμενον ύπό τού 
καταστήματος Χαραμή καί Σας έν ’Αθήναις. Τό λί
πασμα αύτδ δίδει αίφνιοίαν ζωηρότητα, ε’ις πάντα έν 
γένει τά σιτηρά δσα είναι χιτρινισμένα αδύνατα καί 
όσα αύξάνοισι πολύ βραδέως Δικΐ[Λασατε τήν χρήσιν 
άζωτικοΰ νατρίου είς αδύνατα σανά κριθής (τέλη Φε
βρουάριου). Άμέσως ταΰτα άρχίζουσι νά άναπτύ- 
σωνται με ζωηρότητα.

ΤΑ ΟΧ'ΓΛ AS ΛΙΠΑΣΜΑ

Είναι γνωστόν ότι τά οστά άποτελοΰσι πολύτιμον 
λίπασμα και δι’ αύτό συλλέγωνται μετ’ επιμονής παν- 
ταχοΰ τοΰ πεπολιτισμένου κόσμου, ΐνα σχηραατίσωσιν 
δχ' μόνον ζωικόν άνθρακα, ζελατίναν, άλλα καί χη
μικόν λίπασμα φωσφορούχον ή φωσφορούχου και άζω- 
τούχον συγχρόνως. Ή μετατροπή τών όστέων. εις χά
νι·· διά σκοπον χρησιμοποιήσεων αύτού ώς λιπάσμα
τος δέν είναι ευχολον, έάν δέν έξέλθη διά μεγάλης 
θερμάνσεως όπο πίεσιν ή περιεχομένη αζωτονχος ου
σία, ή ζελατίνη. Έν τούτοις δύναται τις να καύση 
αύτά ελαφρώς έντδς φούρνου καί έπειτα νά τριψη εΐς 
ειδικούς μύλους, οΐοι τών βυρσοδεψείων, ο! άνελθόν- 
τες τών πευκοφλοιόν.—- Έν Τηγανίω τής Σάμου ύ- 
πάρχει εργοστασιον τοΰκ. Γρηγορίου Καρασυλανη μη
χανικού, δ όποιος συλλέγει πλήθος όστέων έκ Μικρας 
Ασίας καί έκ Σάμου καί κατασκεύαζες δια τοϋ αλέ
σματος κόνιν όστέων λεπτοτάτην φωσφορούχου και ά- 
ζωτοΰχον συγχρόνως, τήν οποίαν δύναται να μεταχει- 
ρισθώσι λίαν επωφελώς είς δόσιν 50—100 χιλιογράμ- 
μων κατά στρέμμα είς δένδρα δπωροφόρα, είς ελαίας 
είς αμπέλους, είς σιτηρά καί είς πάσαν άλλην καλι- 
έργειαν. Περιέχει έν τοιαύτη φυτική καταστάσει (χω
ρίς νά έξαχθή ή ζελατίνη) 4 1]2 τοΐς εκατόν αζωτον 
καί 21 τοΐς έχατόν φωσφορικόν όξύ. Εΐς συστυματι- 
κώτερα εργοστάσια τής Εύρώπης έκ τών όστέων κα- 
τασκευάζουσιν όξυσφορικήν ασβεστον όστέων κατα- 
σκευάζουσιν όξυσφορικην άσβεστον όστέων, τής όποιας 
τδ φωσφορικόν όςυ είναι διαλυτόν εις τδ ύδωρ, επομέ
νως ταχυτέρας ένεργείας έν τή θρέψει τών φυτών, άφ’ 
ου άποχωρίσωσι τήν ζελατίνην, άλέσωσιν έπειτα τά 
οστά, αφείσωσι νά μουσχεύσωσιν έντδς ύδατος περιέ
χοντας ύδροχλωρικδν όξυ καί έπειτα έξουδετερώσωσί 
τήν οξύτητα τοΰ ύγρού διά προσθήκης γάλακτος άσβε
στου Έπειτα ξηοαίνουσι κτλ.

Τούτο απαιτεί συστηματικήν χημικήν εργασίαν 
έν ειδικούς έργοστασίοις. Εύχόμεθα δέ ινα συστηθώσι 
τοιαύτα εργοστάσιά κατεργασίας τών όστών εν Ελ- 
λάδι, δπου ύπαρχει μεγίστη αναγχ-η φωσφορικών λι
πασμάτων πρδς αυξησιν τών εισοδημάτων τής Γής.

«Ν. Γ.»

2 ΕΠΙΦΤΛΛΙΧ 2

Ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΒΙΟΣ

. /Συνεχεία έπ τοΰ προηγ. φύλλου)

Τό κεντρικόν γραφείου έσπευσε ν ’ αντικαταστήσω 

τό σύρμα τής καταστραφείσης γραμμής, αλλά κατά 

τό διάστημά τοΰτο τών επιδιορθώσεων, αΐτινες άπή- 

— Δεσποινίς ! . . . όεσποινίς !

τουν έργασίαν δύο-τριών ώρών, έκαστον τηλεμήχα- 

νον, συνεκοινώνει μιθ’ οΐουδήποτε άλλου,ούτινος τό 

σύρμΛ τής γραμμής δέν εϊχεν ΰποστή-βλάβην τινα.

Οίίτω είς τήν πλάκα του -τηλεμηχάνου μορφαί 

διήρχοντο έν γελοία συγχύσει, όλίγον κατ’ όλίγον 

εύκρινιζόμεναι, δτε αίφνης είκών τις καθαρά"ένεφα- 

νίσθη έν τφ μηχανήματι καί δέν έξηφανίσθη πλέον.

Ήτο δωμάτων τι άπλοόστατον μετά δαπέδου στίλ- 

βοντος, και απλών τινων επίπλων, ολίγων εδρών 

καί μιας τραπέζης πληθούσης έκ βιβλίων καί τε

τραδίων καί τέλος παρά τήν εστίαν υπήρχε καί μι

κρά τις βιβλιοθήκη.

Είς τινα γωνίαν είχε καταφύγει νεαρά κόρη κε- 

κοριευμένη έκ του φόβου ακόμη. Είχε τάς χεΐρας της 

έπι τών οφθαλμών της καί δέν μετεκινεΐτο ούδ ’ επ’ 

ελάχιστου είμή θετουσα ένίοτε τάς χεΐρας της αί 

φνιδίως είς τά ώτα της. Ό Γεώργιος Λωρρίς έν 

άρχή δέν διέκρινεν είμή ανάστημα χαριέστατον καί 

λεπτότατου, χεΐρας κομψός καί ανεπαίσθητους και 

κόμην ξανθήν,'όλίγον έν αταξία.

Άμέσως λοιπόν άνεφώνησεν ίνα άποδιώξη τήν 

ληθαργίαν τής αγνώστου.

— Δεσποινίς, δεσποινίς!

Άλλ’ ή χαρίεσσα αίίτη δεσποινίς έχουσα τά< χεϊ- 

ρας είς τά ώτα καί τήν κεφαλήν πλήρει ακόμη έκ 

τών τρομερών θορύβων, οίτινες εμελλον ήδη νά κα- 

ταπαίσωσιν, δέν έφάνη άκοόσασα.

— Δεσποινίς! έφώναζεν δ Γεώργιος ίσχυρώς.

Αΰ·.η, στρέψασα τήν κεφαλήν της χωρίς να α

φαίρεση τάς χεΐρας έκ τών ώτων αύτής καί χωρίς 

νά μετακινηθώ, ιίαρετήρησε δι’ άφηρημένου ύφους 

πρός τό μέρος τοΰ έν τώ δωματίφ της τηλεμηχάνου.

— Παρήλθευ ό κίνδυνος, δεσποινίς, συνέλθετε, 

είπε ό Γεώργιος. Μέ ακούετε ;

Έκαμε νεύμα τι χωρίς ν’ απόκριθή.

— Δέν έχετε νά φοβεΐσθε τι ό ήλεκτροστρόβιλος 

έπαυσε.

— Εισθε βέβαιος οτι δέν θά έπαναληφθή ουτος : 

Είπεν ή δεσποινίς διά φωνής τρεμούσης ήν ό Γεώρ

γιος μετά δυσκολίας εννόησε.

— Τό παν έτελειώσε, πάντα εΰρίσκονται έν τά

ξει καί τίποτε δέν άπε'μειν» έκ τών τρομερών αύτών 

θορύβων, οίτινες φαίνεται αρκετα σας έτρόμαξαν.

— Ώ! κύριε! Πόσον έφοβήθην ! «άνεφώνησεν ή 

δεσποσύνη, ήδη μόλις τολμήσασα να όρθωθή,»· πό

σον έφοβήθην!

Άλλά δέν ' φέρετε τάς άπομονωτικάς έμβάδας



' -..... .. . - · - --------------------=-·

έ’πεν''ο'Γ5ώργτ<?ς',':'άντιληφ·θειςν'<κ*·.ι’ί· ; 

«ώς τής νέας;~δτϊ’ μ^ογ'άπλα πέδιλα;'έγ?ρ^ ■/

— “Οχι, άπεκρίθη,’w άπομρνώττκά^μου^πέψ.ά : 

ε:νΓει<τό επάνω '·3ιμϊρ^ 

πάγω διά να τά ευρώ... ; ,. ' ,"'   ;
.— Δυστυχήςφίλη, άλλά^^ί^κχίά&ραυ- 

νωθείτϊ a5‘ ή φ£α W .

θεντι διάμέρίσμα.τί'ϋπδ 
μή'έπάναλάβεέέ τοιάύΐη’»! ,^ί,.^;“?' - 

w χλι τόσφ «ουδαίαύκατάστρόφαί^ώζ.δ *ρο ολί-' 
γ&ι^’ ήλέκτρο’στ'ρ-δόίλος,. εινλ ,σπανιάι^ αλλα τέλος 

πρέπει να έχωμεν ύπ’ οψει παότοτε κά.ι νά. ο^τιταϊ- 

τώ|ΐεν·χ«τά τώ'ν'κατάστροφ'ώντούιών,-μεγάλων  ’ ή ' 

μικρών, 8λα τά προφυλακτικά μέσα, “’‘’“J?. J?-_-

στ.ήμή'χέθε.ρεν.τέίς^άς'-χειραίιλας·:'··Ρ-αλλόν-είς 

τους πόδας, κατά τών7*^δύ.»ων·ί$ςίημ»>»ρΥεΙΐΛπ.-

— θά έκαμνί.-καλβφέροϊ: ή-έπ ι.«·τήμη νά- μή.πόλ- 

λφπλ.αήιάζ'ϊιττόσφ:'· τους -<wi0vwi■■ilflSV'· ή /ίεαρά 

κόρη μετά μορφασμού. ^-'.'.ίγ
: •^-'Ο^το^&'όττ^ίόη 'έίΗ···^ ^l8upia''j£ou I—rl- 

πετ’δ' ΤεώργΛς’^ίλώφ· SXiwi ■ -δεσποινίς; -δΐι "ήρ- 

χίσατ- νά αναλαμβάνετε'τπήγάίνίΐέ,σαςπαρακαλώ,'” 

λάβειε’τά":άπσμονώτΐΐάπέδ(λά''βά<.*^ ■ _

νΪΣ'.ι^χχ-’ ·άκαμη···5ιτ'αρχέ'Γάϊνδύν6ς'; ".............,.' ;
”οθχί; αλλ-'η ηλεκτρική άύτή.βΰελλά.,ΐάντού 

διερκόΜΪσε'τοιαυτήν αταξίαν,'<5στε εινε δυνατόν νά 
έπάχο’λου^ήσώσι’ ά’λλέπάλλ·ήλ'’οι ’τίνές .μίκρο-καΤα- _ 

βτροραίΣύρματα βεόλαμμένα, δεξαμεναι, η από- 
θήκάτ'·η·7;'εκτρίσμ0ύ''άιφνής'έκρηγνυμΛνάί κ.τ.λϊ Ή

φρδνησις εινείΛνά«οφ/ΰκτέ^ί^Μα>Ξή^ύο^ώρα£ 

άζομ·ίμ’ζ~''’~ .
___ Τρέχω νά εύρι^-.τα-'ά^ομονωτισ'.α-’μουΛ-ανε-π 

φώνησεν ή δεσποσύνη?"’ ' '"■"'
.Ή/ε«ΡΑ χέΜΛϊί«^ί.4»1·ώ-««Ρ«λ«»«* 

λιπάών,φοροΰσβωυπό Ji ύΐοδήματβ^'αύ^ής και 
άπομονωτικά πέδιλα. Τό_ πρώτον αυτής βλέμμα, 

μόλις εισήλθεν, έρρίφθη έπί τής πλακός του τηλε- 

μηχάνου" έξεπλάγη-8έ''ίδοϋσα >άκ^'-έά£ αυτού τον 

Γεώργιον Λωρρίς. .. ___ .................. .—
?·'ϊ^’®<5Τιν 

αύτής ίκπ^ξ'ίν/ωφέίχ 

ήΧεκτρόθύίλλά προ’σέβάλλεν έν μεβέι καί τα τήλ'ε- 

μήχανα. Έν τφ κεντρική σταθμφ άναζητοϋσι ήδη

τάς-βλάθας.τών-διακρπεισ^ν συγκοινωνιών και Stop/.. 

κθύσης·τής·έργασ*α^Αόί«&·'.'*?1λεμή.χαγ;ν 

νωνοϊμετ·’^.λδυ··τ.ΐ’1ί. «««·£$« Ά.-Η'*.- 

τούτο-έπί πρ'λυ, ησυχεϊτ6·.~.ΈπιτρέψάΜ..μριι8έτ**.- 

σ2ς·'ρθ.στ-·τϊθώ^Γ<ώρ¥ΦςΆ«?ίκ·έκ Παρτσίων, 

χα,νικός-χαθώς §λβ.μ··.:τπττ·'ς.'π.τ :τ "

■•^'Έτττέλλά Λαάόμβου'βκ'-τυυ-’σταθμόύ.'-Λωτερ·;'- 
βροόνεν··(τήςλΈλ6ιτίαή)τμΐ)^α.ίτκσς·2πίσης, τΐ-χού-··' 

λάχιστυν σχεδόν; διότιϊά-ντατήρπμΛο;' έπίθτωρηττΚ!' 

των έπί τών "Αλπεων φάρων, με·-.·π'βάώρίσ£ &ά τό·.· 

εργον'τον. "■:— !-γ:·τ::τν.ν -....^,.r........ .·<·.■- -.·,

: —--.Είμαι ευτυχής· δϊσπόϊώνή;3ίδτι ίτυχεν άίί·ή^·; 

ή’μϊ$,?5μδΚ^υΤ'·9^

γον', ^α6άσόνλ?αίβΧ<πϊ0^άρκεΎά'πεφοδισμένήν’·ϊεν' 

έχει όυτώ'·/ " ·-'-

-Γ- ’Q I μάλιστα Τ ,|58ρ’σκομάι;|ίόνη έντή -όικία 
μετά τής ,Γράίτλυ',άή’ς παιδαγωγού ήμδν,’κ·έρίσΐτδ’·' 

τϊ'ρον -’πέφόβίσίϊένης έμοΰι.ΓΕινε' απο'δοό ωρών εις 

τινα γωνίαν του μαγειρίουί’έχόυσά τήν κεφάλήν^ής 

πεκρρμϊνην'ε'ν'-τ,ίντσάλίφ και-"δεν’εννόεΐΧύά'μέτα-. 

κίνήθή.-.. Ό·άατήρ’’μου γυρίζει'έπιθίωρών’τόύς φά

ρους, 'ή'’δέ'μ’ήτηρ"μόυ'.άν'έχώρησΓ/εις’ ΓΙάρίσίόύςδια 

τόΰ;Σωϋητος'τής- μέσημ6ρίας,''δ’ιά'’"τίναξ αγόραςλ.’ 
'Αρκεί να μη' εδρέΟη'’ εις'τήν κατΐιστρθ'φήνΤ',ΐΣή’ 

φειλε νά έπιστρίψη μέ τον σωλήνα τής 9ής <3ρσς 

καί-ή-δη-είνε-ή -δωδέκατη -ώρα^„-------------------- ----------------- --

— Δεσποινίς ή αναχώρησες τών σωλήνων έχει 

παυσει έφ’ όσον διαρκεΐή ήλεκτροθύελλα αλλά οί 

καθυστερήσαντες συρμοί θά έλθωσι καί ή κυρία 

μήτηρ σας δεν θα βραδύνη άναμφιβόλως νά έπι- 

στρεψη...

Ή δεσποινίς Έστέλλα Λακόμβου έφαίν-το τώρα 

μόλις αναθαρρόνουσα' εις τον παραμικρόν θόρυβον 

ανεσκίρτ-1 καί από καιρού εις καιρόν έβλεπε τδν ου

ρανόν μετ' ανησυχίας από τίνος παραθύρου, βλέ- 

ποντος πρός τινα έπί τών Άλπεων βαθεϊαν κοι

λάδα. Ό Γεώργιος Λωρρίς, διά νά τήν καθυσυ- 

χάση, ήνοιξεν δμιλίαν έπί τών μεγάλων εξηγήσεων 

τών ήλεκτροστροβίλων, τών αιτιών αυτών, έπί τών 

καταστροφών άς έπιφέρουσιν, άναλόγων ενίοτε πρός 

τας τών φυσικών σεισμών τής γής. Καθώς δε αΰιη 

ούδέν απεκρίνετο ναι διαρκώς έμενεν ώχρά καί τε- 

ταραγμένη, θύτες ώμίλει έπί μακράν, άποδιικνύων 

ότι οί ήλεκτροστρόόιλοι ούτοι καθίσταντο έπί μάλ

λον καί μάλλον αραιότεροι, ένεκα τών λεπτολόγων 

προφυλάξεων τού προσωπικού τών σταθμών καί τα 

μάλιστα άβλαβέστεροι έν τοϊς άποτελ-σμασιν αυ

τών, χάριτι ταις προόδοις τής επιστήμης καί τα?ς 

τελειοποιήσεσιν αί’τινες καθημερινώς έφαρμόζονται 

έν τοΐς μηχανήμασι τού αιχμαλωτισμοϋ τών φευγόν- 

των ρευμάτων.

— 'Αλλά, πάντα ταύτα γνωρίζετε επίσης ώς 

έγώ, αφού εΐσθε μηχανικός καθώς έγώ, είπε, στα- 

ματών τέλος τήν δμιλίαν αυτού, ήτις τφ έφαίνετο 

οτι ένεϊχε δόσιν τινά σχολαστικότητος.

--’Αλλά, κύριε, όχι! έχω άκόμη δλόκληρονέξά' 

μηνον νά διέλθω/·μίχρις ότου-λάόώ 'τό δίπλωμά 

μου καί... πρέπει νά σας.το ομολογήσω δίς ήδη 

άπετυχον εις τάς έξετάσεις.

• ''Εξακολουθώ 'δέ Λ'σΰνεχίζούσα· τα· μαθήματα· -τόδ. 

πανεπιστημίου τής Ζυρίχης διά τού -τήλεμηχάνού καί 

προετοιμάζομαι .νάπαρουσιασθώ τρίτην..ήδη- φοράν 

καί εργάζομαι,,ώ.χριώ,πρδ τών.τ.έτραδίων.μομ,.άλλά 

χωρίς να προοδεύω καί πολύ' μοί φαίνεται... φευ! 

δένχω'ζέυω-τόσο'Γεδκ-όλατά'τό’.αδταίπαί'μοιχρ'είά- 

ζεται-τδή.ίπλωμα·,δ'.ά: νάγίν.ω:έπιθέωρήτής .τών^ά- 

ρων;'-ώς: ·ο-πίχτήρ'-μσυ.;. -Δτα£υ6εύετάι·κτΚ φελλόν’· 

μοα-4 -·.%.·· !Εν .τούτοις.'έννόησάτκάλλοστα'-'δτΜ μοί είχ 

πα'τε καίπθά-κράτήσώ .έκ' τών' λεχθέντων'σήμείώ“' 

σεες\·τιν»ς'-·ένόσφ.:ετνε'.'πρόσφατα;';δεόττ· αίίριον' ·σλά' 

θά-.-διαλυθώστ σχέδόν έχ τή κεφαλή.μόυ.'τ 

■■Έέόϊίί^ή'νεάρί'κδρήί' άνάθίρρύνασα ολίγον; ή” 

ρέδ-λα,'έν'τη σώρέία τώ·Α·βίβλίών, "ίων- 'τετρίϊδίώ·έ,? 
τών $6Λ6γράφιήών'Λλακών, 'άτινα"εκάλί)πΗν'τήν" 

τράπεζα? εφ’ι ήξ-ει^άζετΟ'κάΙ'έγρά'φέ'γ'ρα^.μάς.'ΐι- 

νας'έΧί·τ;νο<-''σήμέίώμάΐάρΐου,· δ Γέ'ώ^γ'ιΟξΆώρρίς- 

τήν πίρ«.ήρη·'κέ?ό·δέν ήδύνατο νά μή7θάομάξή-τήν" 

χάρίν-των-τρόπων'της κάι.τήν^έν γενεΓ.χόμψό·γη·ιίέ 

®υτήίν- έν”τ.η 'άπλη'υστ'ά7^·.πίρι^·λγ·'τη'τ?σφ' χά\ 

ρ,ιϊσσγ)- καί 'σϊμνη;'"Οταν·'·(ίύτη ίί$ω« τ^Γόίεφάλήίν; 

έθαυμάσε’τήν λεπτότητα’’η,αί κά,νονΐκδτητάΊών"χάτ 

ραήτ^ιστίκδν·,·τή<^’''την'.'έΧέφραά".κορτδ’τήτα·'Λής 
ρινσς-^τους ,β^.Τς.·χαΐ'χ^αϊάύς·'οφθάΛμόυ'ς::κάί τό 

έύρύ ‘μέτωπον ■ έφ’7-όυ._πΓπτ5ντεή’.όΐ'’"’·μεγάΧοπρε·£εϊς 

κροσσοί τής κόμης-αυτής ώμοΓάζοτ:πρότ χρυσόΰν 

σπτμμα/ιτ'-τ-'.-ιχ-- -/rr-.·.-?-. χτν-.·:τ·:ΰ ■ >· '

■ -.yjf "Εήτέλίώτ '·Λά*δμίο0’· 'ήί0r..ή ? μοναχοκόρη 
ΰπάλλήλόυ‘τϊνος τής ^'ΐθεώρή-σεως· τών','επΓ τ&ν 

Άλπεων; φαρών'τόέ'?Ελόε:τιΧθ'ΰ ’^μάτΟς.'Μετά 

τήν τόΓαύτην ^πρόοδον, τής άερδπΧ0ί&ς',;'επρεπέ νά 

φώϋσθ'ώσΐ-είξ διάφορά'ίίψή τ« δ^η' μας, *άί ϊδ^φό^’ 

ρόι 'Άλπεις "διά νά Ιχώσίν οί,'κυόερνήται ^ων ένάε^ 

ρίων’ σκαφών’ καί7 τα.' επί; τής γής σημεία τύίνί Τα 

δρη'τής ’Ωόέρνής; ,ή άλοσ,ίίς'τών Πυρήνίίίδιν, ό 

όγκος ,τών’.Άλπεων',' έχωσ'ιν 'όδτω' είς^δίά^βρά υ^ώλ 

μτετά καϊ’κορυφάς,· φίρσύς γ:αΤ’ φΦτά',Το'ίιψός τών 

500'μέτρών' σ,ήμ^ιόύταί’ π4νΧ??χ0ΰ:ϊίά'''τόυ· α’ύτχύ 

χρώματός-'τού φωτός/’ριΧάσσοντος έκ'άϊίήχ'ίια- 

φοράν τού ΰψούς,' ,άίδ'χί'λ'ιϊμέτρίόιί εις 'χίλ'ΐδμέτίίέν·.' 

Πέρϊστρόφϊήοί’.· yapoc ^siivjSiwei' Τθίς:ί^φΐυςΐ· -τϊς 
διόδους ’ χά? τάς' ρωγμάς τώ,ν’’όρέ'ιν’ών'':κόΛάδών" 

τέλος,'ΊζψήΧότξρρν, έπι πασών, ■ τών" Χορό’φών' και 

των'κλ-ιτύών, έκτ'ίνοδόλόΰσι'φάρύι πΥώΥης^άξεώς, 

λαμποντες-' άστέρές’ έίή\τοΰ ώχ'ρό^''· βάσϊΧείόύ'.τών 

χίόνών 'όδςί’ό άνθρωπός τφν'πιδι’άδώ'ν. ύεΐ

μέτ?ξυ?:τών'’όύρανιώυ'■αση·ρίσ&ών.'·','''''7 ’'Λ

_ Ό,κ^' Λάκρ^&ρ&,ίγ^^^
τών Άλπέων^^ρων,\.χάτωκ?ιό’ίρό ό^^ρτώ,ν/έίς· 

τόν σταθμόν’ Λαουτέρ6ρόύνε>, εν,τός κομ,ψόιάιου.οΐ- 

κόυ ’ρυθμού7 εΧ'ίετικδ^/ΐκττσμίίσυ' έφ:ϊ'τ'ής "ίώρυφής 

του ,υψώμ»τός:Άαουτ'έ^ρό5νενγ’πρ^ς’':τ·δ?;μνρΐίς 'γού 

φάρου,·’ χίλιαόμετρα; άύ.ωθ^-’ίήςζώΓράίας'κοίΧαόός; 

ακριβώς έμπροσθεν τόμ καταρράκτου '^τά'ςύβαχί.ΐιίη- 

χάνΓχός'μ’γαλ'ηςσπρύ-δα’ιότητονκάΓυπ'άΧλ'ήλός^υ^. 
συνειδητός ;“6~κ; Λακσμ6ός'’Λ:εδρίσκέγό;βίβ’υ0ίσμένος 

«ς'πόλλας ερ'^άσΐας-'κάί'άσχόλ^αςΛΠ'άράς ίας ήμέ- 

ρας καί πρλΧρκϊς' τάςΫυκτπς'δζαρινε7^^?^' ’·^^' 

έπ'ιθεώρησεώς} τάς,1κθϊσεϊς’7και7τάς~παρίτήρήσεΐς 

τών έπί τών φάρων εργασιών του τμήματος αίιτόΟϊ 

Ή χ; 'Λακ'δμβον^·’-ΙΪ3ΐρΐσ(υή;'ΎήνΓγ?νίτήίύ, αρκετά 

ποδική'πρόΓ'τόδ^γάμου-'τής, .''έμ'ϊνίν'-ώί έό'.'έξϊ^ία 

έκ·'Τφτ*εγάλο^·πέ5^ούτφ!^·π9·'^®7'’*ίίέ^?®:1Λ.^' 

σστερ6ροϋνε»γ'8πό»'ί^ϊν•'ίδ·ρυ'θ^;··χ'ίΧώ ''μετρα^άνώ·’ 

θεττού ίάρχαίον '’'Λαημτερδροίνέν ;·^ί&"τΐ ^ώ|ί$ν 
μέτά'ε-ωερίήύ'πίράδτήμΐΛσί’^άττ&ς'ίφρόφτίδιίΤ τί^ί 

τ«ΰτάέρος7 ·δηλ«δή'λεβ^η··τ'ις:·ύψο< ι^ίί>ή· £ata'TO0:'lf 

800?μίτρά δψίϊλ.ότεΐίον'μντά'μέαημβρί^ά «αί'%ίτέ'ρ- 
χομίνη'-'Κρό-τ^ς^ύΐΛϊν'^-ήΧίάκ''·'·'--r 

"Έΐς:,τ'όν~ σταθμόν'του Άάρϊτερδρούνέν ^taf'*f«* 
το" θερός',· έν: τή έππύλεί·' τούτη 7τη':κρεμίίμ'ε’νίί<'?®ς. 

εξώστης έπί τής κορυφής τού δρους,'κά-τα' δντίν· 

χειμώνα:-εν'·’άνάπαστική<έπέσίςτ4πβύί<έ{τ36$τωτέρω 

είς?\τήν-'Ίντε·ρλάκηυ·,τή κτ Άϊτκό|Ζδοη Ιπλ’ήττ%'·'§>.αί' 

έπόθεί '.το^' άπϊράντσίΒΓκΜίτ-βόρΛώδίίΊ:’· Ιϊ^ρισίεζις;

■•'?-’-1ί/-τοότοις'αΐΛδ’ώ

έλασίήν'διήρχέ'ί·ό--σέ6άστδς:'άρθμσς·'·'άερί'χήμΐίτων

κάί'”άεροδρό^όί>ώ'ν· Ό ταχ'δή'7'ά^ρ6δϊδμώ'ν'J/oriJi-'
7·ό>^ώρεη-'ί7άίροπ;^'ίήρ^έ'γό7τετρα'κιξ κατ*;έικόσ·£·

τέτράωρδν/'φϊρών' τάξέι?ιώτας,'οντίν^·”έπε'χ'έ7ρόύν
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μικρόν περίπατον άνά τήν Ευρώπην' έπί πλέον ό 

εναέριος σύλλογος τοΰ Λαουτερβρούνεν πολύ Οαμι- 

ζόμενος κατά τδ θέρος έδιδε έκάστην εβδομάδα με

γάλην τινά εορτήν καί καθ’ έσπέραν συναυλίας ή 

δραματικάς παραστάσεις δεα τοΰ τηλεφωνοσκοπίου. 

Μ’ ολα ταΰτα ή κ. Λακόμβου έπληττε καί έδράτ- 

τετο πασης ευκαιρίας ΐνα αναπνεύση όλίγον αέρα έν 

τοΐς προσφιλοΐς αυτής Ιίαρισίοις.

Μή εύρίσκουσα αρκετήν τήν εύχαρίστησιν τοΰ νά 

συγκοινωνή διά τοΰ τηλεμηχάνου μετά τινων πλου

σίων φίλων αυτής, διαμενουσών έν Παρισίοις, έλάμ- 

βανεν απδ καιρού είς καιρόν τδν συρμόν τών ήλε*  

κτρο-πνευματικών σωλήνων η τδν άεροδρόμωνα διά 

νά παρευρεθη έν απόγευμα εΐς τήν Θορυβώδη κίνη- 

σιν, δια να δειχθή εΐς τδν αριστοκρατικόν κόσμον, 

να φλυαρίση έπί τών ζητημάτων τής ημέρας κτλ. 

Η μάλλον ή τ.. Λακόμβου εκαμνε μικράς τινας 
χρηματιστικός επιχειρήσεις καί πολλάκις τδ χρη- 

ματιστήριον έφάνη ένεργητι-δν διά τά έσοδά της. 

Ό κ. Λακόμβος εϊχεν ώς μόνον εισόδημα τούς μι

σθούς αύτου εκ 35,000 φράγκων καί τά οικήματα, 

πολύ δικαίως βέβαια, άφοΰ διαρκώς έμενεν έν τή 

έξοχή, αναγζαστικώς έκ τούτου υποβαλλόμενος εΐς 

αύστηραν οικονομίαν. Ή κυρία Λακόμβου άφ’ έτέ

ρου ηγαπα τας επισκέψεις τών.καταστημάτων τοΰ 

συρμοΰ—σκληρά ανάγκη—και ενώ θά ήτο δυνατόν 

δια του τηλεμηχάνου, χωρίς νά μετακινήται, νά 

λαμβανη τά υφάσματα καί τά λοιπά χρειώδη δι’ 

αυτήν καί τήν δεσποινίδα θυγατέρα της, προετίμα 

έν τούτοις νά διατρέχω τα καταστήματα τών ΓΙα- 

ρισίων, έρχομίνη διά του άιροδρόμονος η τών σω

λήνων, άπλώς καί διά μίαν κορδέλλαν.

Αΐ παράλογοι αύται διαθέσεις θά άπεσοβουντο άν 

ή κυρία Λακόμβου είχε τά διπλώματα της, ώς επι

στήμων. Κατά δυστυχίαν έν τή έποχή τής νεότη- 

τος αύτής. κατά τδ 1940, έπ ιδή αί απαιτήσεις τοΰ 

ζήν ήσαν δλιγώτεραι, ή έκπαίδευσις αύτής παρημε- 

λήθη. Δέν ήτο λοιπδν μηχανικός. Άποκτήσασα δέ 

μόνον τδ άνώτερον πτυχίον τοϋ γυμνασίου έν τοΐς 

γράμμασι καί ταϊς έπιστήμαις, δέν ήδυνήθη να εισ- 

έλθη έν τή υπηρεσία τών φάρων καθώς ό σύζυγος 

αυτής.

Ό κ. Λακόμβος εννοήσας επομένως πολύ ταχέως 

τάς μεγάλας απαιτήσεις τοΰ βίου, ήθέλησε νά δώση 

εις τήν θυγατέρα του τελείαν έκπαίδευσιν. Τήν προώ- 

ριζε δια τήν διοίκησιν τών φάρων. Είς τά είκοσι 

τέσσαρα έτη, όταν αίίτη θά είχε τελειώσει τάς σπου- 

δας της,και θα έλάμβανε τα διπλώματα της θα εί- 

σήρχετο ώς μηχανικός μέ 6,000 φράγκα, μέ τήν 

βεβαιότητα δτι μίαν ημέραν θά άνήρχετο ει τδν βαθ

μόν του έπιθεωρητού με τεσσαρακοντάδα χιλιάδων 

φράγκων. Τότε καί άγαμος άν έμενε ή ύπανδρεύετο 

υπάλληλόν τινα ώς αυτή, δ βίος αυτής θά ήτο έ- 

ςησφαλισμένος.

Ή Έστέλλα άπδ’τής ήλικίας τών δώδεκα έτών 

ήκολουθη τά μαθήματα τοΰ πανεπιστημίου τής Ζυ

ρίχης, μή έγκαταλείψασα ποσώς τήν οικογένειαν 

της, μεταχειριζομένη τδ τηλεμήχανον. Πολύτιμον 

πλεονέκτημα δια τας οικογένειας, ών τά τέκνα δέν 

δύνανται νά παρευρίσκονται είς τά Λύκεια,'Πανε

πιστήμια καί λοιπά σπουδαστήρια Οΰτω λοιπόν ή 

Έστέλλα έσπούδαζε διά του τηλεμηχάνου. Μετά 

τής αύιής δ’ ευκολίας ήκολούθη καί τά μαθήματα 

τής Κεντρικής ’Ηλεκτρικής Σχολής τών Παρισίων 

καί έκτδς τούτου ήκροατο διά τοΰ φωνογράφου δια

πρεπών τινων .καθηγητών.
Δυστυχώς δέν ήδυνήθη νά περατώση καί τάς 

εξετάσεις αύτής διά τοΰ τηλεμηχάνου, διότι απη- 

γορευ-υτο τοΰτο ύπό τοΰ κανονισμού τών σχολών, 

ενώπιον δέ τών καθηγητών έξιτασθιϊσα κατελήφθη 

ύπδ τής δηλείας, ήν έκ φύσεως κέκτηται καί ούτως 

άπέτυχεν.

Ό φάρος τοϋ Ααοντερβροννεν.
I 11

Μνηστή τις μηχανικός. — Τά διά τον τηλεμη- 
χάνον μαδήματα.— Τακτική τις πελάτις τών 
Βαβυλωνικών Καταστημάτων. — Η κατά
πληκτος Γρέτλυ.— Ή τηλεφημερύς.—
“Ήδη δτε πλέον ή δεσποσύνη είχε σχεδόν άνα- 

θαρρύνη, δ Γεώργιος Λωρρίς θά ήτο πρέπον ν’ 

άποσυρθή, άλλά μή ζητήσας ποσώς τα αίτια ατινα 

τδν έκράτοον παρά τδ τηλεμήχανον, έμεινε συν- 

διαλεγόμενος μετ’ εκείνης. Ώμίλουν περί τών 

θετικών επιστημών, τής παιδείας,’τής νέας κατα- 

στάσεως τοΰ ηλεκτρισμού καί τής επιστημονικής 

πολιτικής. Ή Έστέλλα εύθύς άμα έννόησεν οτι τδ 

τηλεφωνοσκόπιόν τις εύρίσκετο έν συγκοινωνία μετά 

τοΰ τηλεμηχάνου τοΰ Φελίξ-Λωρρίς, έλαβε πρδ τοΰ 

Γεωργίου στάσιν μαθήτριας' τοΰθ’ οπερ προύξένησε 

πολύν γέλωτα εις τδν νεαρόν λοχαγόν του χημι

κού πυροβολικού. (έπεται συνέχεια/

ΠΡΟ TOT Ml THS ΑΓΑΠΗΤΠ2 «0! ESAiEiW
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΙΩΑΝ- ΒΛΗΣΙΔΟΤ

Μακραν., ήδη, τωκ προσκαίρωκ επιγείων ά- 
πήΛθες, μόΛις δεκατρείς αριθμούσα Μαίονς, αφή- 
σασα πόνον καί στεναγμούς είς τούς γονείς σου, 
χρυσή της οικογένειας σου Λάμψις. Άπεπτης 
τών ματαίωκ^ μεταβάσα εΐς τά βέβαια και αιώ
νια, μετά τών άγγέΛων συκομιΛοΰσα, άγγεΛική 
ψυχή. Αεν δυνασαι πΛέον. ευαίσθητος καρδία, 
να έκφράζρς τά αίσθήματά σου τά Λαμπρά καί 
τας ιδέας σου τας μεγάΛας καί σοφάς. Ή ψυχή 
σου μή δυναμένη, φαίνεται, νά εΰρρ αρκετόν ίδα- 
φος σοφίας, ενταύθα, άπέπτη προς τον πάνσο- 
σοφον πΛάστηκ, ίνα σοφίας κορεσθή. Τό ώραΐον 
σου πρόσωπον, καΛή κόρη, ύπό τής γενετείρας 
κάΛΰπτεται χθονός άφησαν ύμϊν μόνον τήν 
σκΛηράκ τής ώραιότητος άκάμκησικ.

Λ εκ ζρς πΛέον νά βΛέπης τάς προσφιΛεϊς τών 
τεθΛιμμενων γονέων σου μορφάς καί νά άνα- 
φωκής «Μαμά μοΰ, μή μέ άφίνειυ μόνην, φοβού
μαι.» Ιβσθάνεαο, δυστυχής, τό δρέπανον τοΰ 
θανατου υπό τάς πτυχάς φερόμενον τής κατα
στρεπτικής σου νόσου καί απειΛητικόκ ύπ'ερ τήν 
κεφαΛήν σου κρεμάμενον. δυστυχής Κόρη! ! !

Είς ούδεκ σέ ώφέΛησαν αί μεγάΛαι τών γο
νέων σου προσπάθειαν Μάταιαι άπέβησαν αί με- 
Λεται σου, Λαμπρά καί επιμεΛής κόρη καί έπέ- 
πρώτο, άκαρποι έκ τής οικογένειας σου νά έζα- 
Λειφθώσι. Άπεπτης, άφήσασα τήν πικρίαν και 
την Λύπην είς τούς ποΛυπ.Ιηθεϊς θαυμαστός σου.

/'

ΕΙΣ^ΤΟΝ^ΝΕΚΡΟΝ^ΑΓΓΕΛΟΝ

Εγέρθητι, εί δυνατόν, και έπί -στιγμήν μό- 
ror. αγαθή κόρη, νά ΐδρς τήκ άπαρηγόρητον μη
τέρα. σου κα'ι τήκ γραίαν γιαγιά σου, ήτις Sir 
θα ανθέζφείς τήκ άπώΛ-ιαν τής Λατρευτής κα
τόχου τοϋ όκόμαζός της. Έγέρθητι νά άσπασθής 
το μικρό σου άγγεΛοΰδι, τήκ Αντιγόνην σου... 
Σηκω, αγαπητή μου κά άτενίσηυ καί συμόου· 
Λεύαρς τα μικρά σου άδέΛφΙα, τά δυστυχή, ά- 
τικα απώΛεσαν τήκ πρώτην τωκ καί μεγαΛειτέ- 
ραναδεΛφήκ. Σήκω, κά ίδήςτούς τεθΛιμμέκους 
συγγενείς σου, ευαίσθητος καρδία, οίτινες κομί- 
ζουσικ ακόμη οτι θά σε ίδωσι και θά ακούσουν 
τηκ μαγευτικήν σου γΛώσσαν. Σήκω, κά ίδής 
τα Λαμπρά τώκχειρών σου έργα, επιμεΛής μα
θήτρια, ατινα ως άνάμνησιν άφήκες είς τήκ α
παρηγόρητου μητέρα σου.

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΝ ΒΛΗΣΙΔΟΤ

‘Εδώ άν&οΰσες, έλαμπες 
σάν κάτασπρο λουλούδι 

μέ γελοίο είς τά χείλη, 

Προς τι λοιπόν, τί έφυγες 
λευκό μας Αγγελούδι, 

λέγε λοιπόν, ώμίλει..

*

Τά χείλη σου τί έκλεισες 
τί άλλαζες τό χρώμα 

κι’ άνοιξες τά φτερά ;

Άπό τόν κόσμο έδυσες 
κ’επόθησες τό χώμα, 

γιατί νύφη νεκρά;
'★

Στόν κρύο τάφο έγυρες 
καί παραπονεμένη 

εΊν’ ή νεκρά μορφή σου !

"Αγγελος τώρα π' έγινες 
μή μένεις λυπημένη,.

γύρε γλυκά, κοιμήσου...

*

Φευ! Μάταιαι αί παρακΛήσεις μου άποβαί- 
νουσιν αγαπητή μου. Ή βουΛή τοΰ πΛάστου δεν 
μεταβάΛΛεται καί ή χθων δέν έπιτρέπει τήκ ε
νέργειαν τών Λαμπρών σου όφθαΛμών- Απο
μένει μονον είς ήμας, Λατρευτή μου Κατινίτσα. 
ή αναμνησις τών αρετών σου. "Εν όμως θά σοι 
ζητήσω., άγια ψυχή. «ΠαρακάΛεσον τόν ΰψι- 
στον, αγγεΛοΰδι μου, κά στείΛρ όΛίγον βάΛ· 
σαμοκ είς τούς τρωθέντας γοκεΐς σου».

Θρασύβουλος Σ. Βλησίδης

Καί νάρχεοαι τό βράδυ 
στην πρώτη σου φωληά 

καί μέ. γλυκά χαμόγελα 

στό μαύρο τό σκοτάδι 
φέρνε παρηγοριά.

Άνόρέαε Φ. Π.
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Η ΚΥΡΙΑ ΙίΑΔΑΠΡΩΠ
Κωμωδία εί< 3 ςικηνάς, έκ τής ’Αγγλικής φιλολογίας

(Συνέχεια χ«< τέλος)

ΑΨΟΛ. Άλλά παραχαλώ, θα ήδυνάμην νά ιίδω τήν 
δεσποινίδα έπι ολίγα λεπτά τώρα ; — Θα ήθελον να 
δοκιμάσω όλίγον τδν χαρακτήρα της.

ΜΑΛ. Διατί, δεν ηξεύρω —φοβούμαι δτι δέν είνε 
έτοιμος δια τοιαύτην επίσχεψιν. Πρέπει να τηρή τις 
λεπτότητα τινα είς τά ζητήματα ταΰτα.

ΑΨΟΛ. Ό Θεέ I δέν την μέλει δι’ έμέ — ειπέ της 
μόνον Βεβερλί.

ΑΑΛ Κύριε τί είπες περί τοΰ Βεβερλί;
αΨΟλ. ”□ I θά έπρότεινα νά τή έλέγετε, χάριν α- 

στειότητος, ότι τήν ζητεί ό Βερβελί' θά χατήρχετο 
τότε πολύ ταχέως — χά I χά 1 χά (

ΜΑΛ. Θά τής ήξιζε γιά χαλά τδ παίγνιον τοΰτο' 
Λυδία, ελα έδώ χάτω — Έλα κάτω, λοιπόν, Λυδία I

ΑΨΟΛ. Χά ! χά I χά 1 δεν εύχεται.
ΜΑΛ. Ή κατεργάρα δέν άχουει. Καλά, θα ύπαγω 

νά τή ειπω αμέσως ποΓος εινε κάτω—θα τή αναγ
γείλω οτι δ λοχαγό; Άψολ'ουτ ήλθε καί τήν περιμέ
νει. Θά τήν χάμω δέ νά φερθή ώς έρμόζει είς νεαρόν 
γυναίκα.

ΑΨΟΛ Όπως θέλητε, κυρία.
ΜΑΛ. Έπί τοΰ παρόντος λοχαγέ, δοΰλος σας, Αχ I 

Δέν άπέκαμες ακόμη γελών, ναί — τοΰτο διαφεύγει 
τής προσοχής μου' ναί, ναί’ χά! χά I χά I ( Εξέρ
χεται).

ΑΨΟΛ· Χά! χά ! χά ! θά ένόμιζε κανείς τώρα ότι 
θά ήδυνάμην νά φανώ όποιος είμαι, καί να επιτύχω 
τοΰ σκοπού μου μετ’ ασφαλείας’ άλλ’ ή Λυδία εινε 
τόσον ιδιότροπος, ώστε εάν έξήχον τής απατης, πι
θανώς θά τήν εχανον. θά ίδω, έαν μέ γνωρίζη.

(Περίπατε? κατά μέρος, και φαίνεται ένησχολημέ- 
νος είς τδ νά παρατηρή τάς εικόνας.)

(Εισέρχεται ή Λυδία).
ΛΥΔΙΑ. ΤΙ μέλλω τώρα νά ΐοω 1 τίποτε βεβαίως δέν 

θά ήναι φοβερώτερον άπδ τοΰ να ηναι τις υποχρεωμέ
νος νά προσέχη είς αηδείς προτάσεις περί γάμου, εκ 
μέρους προσώπου, τδ δποΐον δεν τ’ αγαπά.

Ήκουσα κόρας νά καταδιώχωνται ώς εγώ, αΐτινες 
έπεκαλέσθησαν χάριν τοΰ προσφιλούς των έραστοΰ τήν 
μεγαλοψυχίαν τοΰ άντεραστοΰ του’ ας ύποθεσω, οτι 
καί έγώ θα τδ έδοκίμαζον—ίδού δ μισητός αντεραστής 
— καί εινε μάλιστα αξιωματικός 1 —άλλ’ ώ 1 πόσον 
διαφέρει άπδ τδν Βερβελί I ’Απορώ πώς δέν μοι απο
τείνει τδν λόγον — φαίνεται αληθώς πολύ όλίγωρος ε
ραστής!—δλως ατάραχος ’στή τιμήν μου!—Θαδμι- 
λήσω πρώτη—Κύριε ’Αψολιουτ. (Στρέφεται όπισω).

ΑΨΟΛ. Κυρία !
ΛΥΔΙΑ. *0 θεέ μου I Βερβελί !
ΑΨΟΛ. Σούτ! σούτ, ψυχή μου! σιγά! μην έκ-

πλήττησαι!
ΛΥΔΙΑ. Είμαι τόσον έκπέπληγμένη ! καί τόσον τρο-

μασμένη I καί τόσον υπερευχαριστημένη I—δι’ όνομα
του θεοΰ ! πώς ήλθες έδώ ;

ΑΨΟΛ. Έν συντόμφ, ήπάτησα τήν θείαν σου—Μ’ 
έπληροφόρησαν ότι δ νέος μου αντεραστής εμιλλε να 
σας επιίχεφθή απόψε χαί κατορθώσας νά τδν άπομα- 
κρύνω, έπέρασα διά λοχαγός ’Αψολιουτ. ,

ΛΥΔΙΑ. Πόσον θελκτικόν! ’Αληθώς αυτή σ’ εκλαμ
βάνει αντί τοΰ νέου 'Αψολιουτ.

ΑΨΟΛ. Ώ, εινε πεπεισμένη περί .τούτου.
ΛΥΔΙΑ. Χά 1 χάϊ χά! Δέν δύναμαι νά κρατήσω 

τά γέλοια, όταν σκέπτομαι πόσον αυτή η γυναίκα ε- 
χασε τήν νοημοσύνην της,

ΑΨΟΛ. ’Αλλά παίζομεν μέ τάς πολυτί(Λθυς__ στιγ- 
[Λά> μας—τοιαύτη ευκαιρία δύναται να μη μας πα· 
ρουσιασθή πλέον' άφησε λοιπόν τώρα να' θερμοπαρα- 
λεσω τδν θεόν, όπως δρίση'τόν χρόνον, καθ’ Ον θα σε 
ελευθερώσω άπδαναξιοπρεπή καταδίωξιν, και συνηγο
ρήσω διά τήν ανταμοιβήν μου μέ δικαιωματικην ζέσιν.

ΛΥΔΙΑ. Συγκατατίθεσαι λοιπόν, Βεβερλί, νά μέ 
πάρης χωρίς προίκα ; , , .

ΑΨΟΛ. Ώ, έλθέ πρός με — πλούσια μόνον εις ε- 
ρασμιότητα ! Μή μοΰ φέρης καθόλου προίκα,^άλλά 
δός μοι τήν καρδίαν σου, άφιέρωσον είς έμέ τόν έρωτά 
σου —διότι καλώς γνωρίζεις, ότι αυτή εΐνε ή μόνη 
προίξ, είς ήν ό πτωχός σου Βεβερλί δύναται ν’άντα- 
ποκριθή.

ΛΥΔΙΑ. Πόσον πιστικοί εινε οί λόγοι σου [ — πό
σον θελκτική ή πενία νά είμαι μαζύ σου ! (Κατ’ ιδίαν)

ΑΨΟΛ. Άχ, ψυχή μου, τί ζωήν λοιπόν ποΰ θα 
περάσωμεν ! Ό ερως θά εινε τδ είδωλον καί ή προ
στασία μας ! θά τδν λατρεύομεν μέ μοναστικήν αύ· 
στηρότητα, έξομνύοντε; παν κοσμικόν παίγνιον, δια 
νά συγκεντρώσωμεν έκεΓ πάσα· σκέψιν μας καί πρά- 
ξιν. Σεμνηνόμενοι έπί δυστυχίφ, θ’ άπολαύσωμεν τα 
λείψανα τοΰ πλούτου' ένώ το παρακείμενον σκότος 
τής έναντιότητος τής τύχης θά κάμνη τήν, φλόγα 
τοΰ άγνοΰ μας εοωτος να φαινηται δ^πλασιως λα
μπρά. Μά τόν θεόν I θά έσπατάλων αφειδώς όλα τ’ 
αγαθά τής τύχης, διά ν’ απολαύσω τήν στιγμήν καθ' 
ήν θά ήδυνάμην νά έναγχαλισθώ τήν Λυδίαν μου, ανα 
φωνών ότι δ κόσμος δέν μειδιά,’ είς εμέ η δι’ αυτήν. 
(Τήν έναγκαλίζεται)

ΛΥΔΙΑ. Εΐμποροΰσα τώρα νά πετάξω μετ’ αΰτοΰ 
είς τους άντίποδας ! άλλ’ ή καταδίωξίς μου δεν ϊφθα- 
σεν ακόμη είς χρίσιμον στιγμήν.

(Εισέρχεται έκ νέου ή κυρία Μαλαπρόπ, καί άκρο- 
«««·) ’ , , , , , ,

ΜΑΛ. ’Ανυπομονώ να μάθω, πώς φερεται αυτή η 
κατεργάρα. (Κατ’ ιδίαν) . ,

ΑΨΟΛ. Τόσον σκεπτική, Λυδία ! ήλλατώθη λοιπόν 
ό ζήλος σου ;

ΜΑΛ. Ήλαττώθη 0 ζήλος! τδν έρωτεύθη, νομίζω. 
(Κατ’ ίδιαν)

ΛΥΔΙΑ. Όχι, ! ούδέποτε έφ’ όσον ζώ.
ΜΑΛ. Δύστροπος διαβολάκος 1 θά εινε έρωτευμένη 

καθ’ δλον της τδν βίον — δέν εΐνε έτσι; ,
ΑΥΔΙΑ. Μή νομίσης, ότι δίδω καμμίαν σημασίαν 

είς τάς ουτιδανός άπειλάς τής κωμικής μου θείας.
ΜΑΛ. Ευπειθέστατα, είς τήν τιμήν μου! (Κατ’ ι

δίαν.) ( tΛΐΔΙΑ. Άς έκλέξη τδν λοχαγόν Αψολιουτ, αλλ’ 
δ Βεβερλί εινε έμός.

ΜΑΛ. ’Εξεπλάγην έπί τή διαβεβαιώσει της! αυτό - 
αξίζει διά τόν εαυτόν του! (Κατ’ ιδίαν.)

ΑΨΟΛ. Άς ένισχύσω τήν ικεσίαν μου. (Γονατίζει) 
ΜΑΛ (Κατ’’ίδιαν). Ναί, δυστυχή νεανία Ι—γο- 

νατισμένος νά ζητής οίκτον ! —Δέν δύναμαι να κρα
τηθώ πλέον.—(Προχωρούσα). Διατί, αθλίαΐ Ηχούσα 
τί είπες, καθότι σέ παραμόνευα.

ΑΨΟΛ. Ό, νά τήν πάρ’ ή οργή ! (Κατ’ ιδίαν)
ΜιΛ. Λοχαγέ Αψολιουτ, οέν γνωρίζω, πώς νά έ- 

ξηγήσω τήν προσβλητικήν της αγροικίαν.

ΑΫΟΛ· (Ούτω τδ παν εινε ασφαλές, νομίζω.— 
(Μεγαλοφώνως). 'Ελπίζω, κυρία, ότι ό χρόνος θά φέρη 
την νεαρά» γυναίκα είς —

ΜΛΛ. Ό, δεν πρέπει νά έλπίζη τις τίποτε άπό 
από αυτήν ! εινε τόσον πεισματώδης, όσον αλληγορία 
επι τών οχθών τοΰ Νείλου !

ΛιΔίΑ. Καλά, κυρία, διά τί μέ κατηγορείς τώρα.
ΜΑΛ. Διατί, αναίσχυντος άποστάτις—δέν είπες 

ινώπιόν τοΰ κυρίου τούτου, ότι ήγάπας άλλον καλλί
τερα; — δέν είπες ότι δέν θά ήσο ποτέ ίδική του ;

ΛΥΔΙΑ. Όχι κυρία, — Δέν τδ ειπον.
ΜΑΛ. Κύριε έλέησον ! Όποια προπέτεια ! Λυδία, 

Λυδία, έπρεπε ιά γνωρίζης ότι τό ψεύδεσθαι δέν αρ
μόζει είς^νεαράν γυναίκα ! —Δέν έκαυχασο, on δ Βε- 
βερλϊ, ό αγύρτης εκείνος ό Βεβερλί, κατείχε τήν καρ- 
δίανσου ; — Είπε μοι το, λοιπόν.

ΛΥΔΙΑ. Εινε αληθές, κυρία, καί ούδείς άπό τδν Βε
βερλί.—

ΜΑΛ. Στάσου ! —στάσου, διαβεβαίωσιν ! — δέν θά 
φίνής τόσον αγροίκος.

ΑΨΟΛ Όχι, παρακαλώ, κυρία, Μαλαπρόπ, μή στα- 
ματήσητε τήν δμηλίαν τής δεσποινίδάς : μ’ ευχαριστεί 
πολύ να δμιλή οΰτω— τοΰτο δέν μέ πειράζει ουδέ 
κατ' ελάχιστου, σάς βεβαιώ.

ΜΑΛ- Είσαι πολύ καλός, λοχαγέ — λίαν εΰγενής 
καί υπομονητικός — άλλ’ έλθέ μετ’ εμού, δεσποινίς. 
— Νά σέ ίδωμεν πάλιν, έντδς ολίγου, λοχαγέ—· έν- 
θυμοΰ δ,τι απεφασίσαμεν.

ΑΨΟΛ. Θά τό ένθυμηθώ, Κυρία.
ΜΑΛ Έλθέ, αποχαιρέτησον τόν Κύριον.
ΛΥΔ. Ο Θεός να-σοί δίδη παν αγαθόν Βεβερλί 

μου. πιφιλημένε μου Βεβερλί —
Μ ΑΛ. Πανούργος ! μή ξαναειπής αυτόν τδν λόγυν ! 

—-προυχωοει. προύχώρει.
( Εξέρχονται κατ’ ίδιαν. Ό Λοχαγός Αψολιουτ 

άπτόμενος τής χειρός τής Λυδίας — Ή Κα Μαλα- 
πρδπ εμτοδίζουσα αύτήν νά όμιλήση).

ΣΚΗΝΗ Γ·'

(Ή κυρία ΜαΛαπροπ και ή Λυόία)

ΜΑΛ. Διατί, άθλία μικρόπιστη! — είπέ μου είς τί 
δύνασαι νά τφ έναντιωθής ; Δέν είναι ώραϊος. άνθρω
πος ; εύγενής ; συμπαθητικός ;
t ΛΥΔΙΑ [Κατ’ Ιδίαν]. Όλίγον σκέπτεται, όποιον 
επαινεί!—[Μεγαλοφώνως], Λοιπόν είναι δ Βεβερλί, 
Κυρία.

ΜΛΛ. Οχι ! ό Λοχαγός "Αψολιουτ είναι πράγματι 
σωστός gentleman !

Λ^Δ. Ναί. δ Λοχαγός Άφολ^ουτ, τόν όποιον ει"· 
δετε. (Κατ’ Ιδίαν).

ΜΑΛ Είναι λοιπον τόσον καλώς άνατεθραυμένος. 
— τόσον*  πρόθυμος, καί τόσον κόλαξ!—δύναται κά
νεις να ειπη πολλά δι’ αύτόν καί μάλιστα είς τόσον 
εκφραστικήν γλώσαν ! Ή φυσιογνωμία του είναι τό
σον γραμματική 1 Ή παρουσία του τόσον ελκυστική !

ΛΥΔ. Πόσον θά συγχισθή, ευθύς ώς άνακαλύψη τό 
λάθος της ! (Κατ’ ιδίαν). '

(Εύτΐρχιται ό υπηρέτης)

ΥΠΗΡ' Ό Κύριος ’Αντώνιος καί δ Λοχαγός Άψο- 
λιουτ περιμένουν κάτω. Κυρία.

ΜΑΛ. Είπέ τους ν’ άναβοϋν. — (’Εξέρχεται δ Υπη
ρέτης). Τώρα, Λυδία, απαιτώ νά φερθής, ώς αρμό
ζει εις νέαν γυναίκα. Δείξον τήν καλήν σου ανατρο
φήν, τουλάχιστον, άν καί ήμέλησας τό καθήκον σου.

ΛΥΔ. Κυρία, σας ειπον τήν άπόφασίν μου! —

Όχι μόνον δέν θά τόν ενθαρρύνω, άλλ’ ούτε καν θά 
τω δμιλήσφ, ούτε θά τόν κυτάξω.

(Εξαπλώνεται είς καρέκλαν, μέ τό πρόσωπον της 
πρός τήν θύραν' ένώ εισέρχεται δ Κύριος ’Αντώνιος 
Αψολιουτ χαί δ Λοχαγός Αψολιουτ).

A.ST. Έδώ ειμεθα, Κα Μαλαπρόπ' πώς τά πέρα
σες ! —μετά μεγάλης δυσκολίας ?Φερα τόν άνθρω
πον τούτον. — Δεν ήξεύρω τί έχει, αλλ’ έάν δέν τόν 
έχράτουν διά τής βίας, θά μ’ άφινεν είς τά κρύα.

_ ΜΑΛ . Ταράττεσθε μεγάλως, Κύριε ’Αντώνιε, δι’ 
αυτήν τήν ΰπόθεσιν. Έντρέπομαι δια τοΰτο ! —(Κατ’ 
ιδίαν ποός τήν Λυδίαν.) Λυδία, Λυδία, σήκω, σέ 
παρακαλώ I — πρόσφερε τα σέβη σου !

ΑΝΤ. Ελπίζω, κυρία, ή Δεσποινίς Λάνγκουϊς νά 
εσυλλογίσθη τήν αξίαν τοΰ Κυρίου τούτου, τήν πρός 
τήν θεία< της ύποχρέωσιν διά τήν έκλογήν καί τό 
συμπεθεριό. —(Κατ’ ιδίαν πρός τόν Λοχαγον Άψο- 
λ,ιουτ.) Τώρα, Ιάκωβε, ώμιλησέ της.

ΑΨΟΛ- (Κατ’ ίδιαν.) Τί διάβολο νά κάμω! — 
(Κατ’ ιδίαν είς τόν Κύριον ’Αντώνιον). Βλέπετε, κύ
ριε, ούτε καν θά μέ κυττάξη, έν δσφ σεις είσθε έδώ. 
“Ηξευρα, ότι δέν θα μέ έκύταζε ! Σας τό ειπον! Σάς 
παρακαλώ, κύριε, αφήσατε μας μόνους!

(Φαίνεται να φιλονεική μετά τοΰ πατρός του).
ΛΥΔ. (Κατ’ ιδίαν.) ’Απορώ πώς δέν ήκουσα ακό

μη τήν φω-ήν τής θείας μου! Βεβαίως δέν θά τόν 
έκύτταξε ! — ίσως αί στρατιωτικά! των στολαί νά 
δμοιάζουν, άν καί αύτή είναι όλίγον στραβή.

ΑΝΤ. Σάς λέγω, Κύριε, δέν θά τό κουνήσω άπ’ 
έδώ !

ΜΑΛ. Μετά λύπης σοί λέγω, κύριε ’Αντώνιε, όπ 
ή επιρροή, μου έπί τής ανεψιάς μου είναι πολύ μικρά. 
— (Κατ’ιδίαν πρός τήν Λυδίαν). Γύρισε, Λυδία: έν- 
τρεπομαι δια λογαριασαόν σου !

ΑΝΤ-, Είμπορώ νά ελπίζω, ότι ή Δεσποινίς Λάνγ- 
xout; 0« φανέρωση την αιτίαν, δι’ ήν άποστρέφεται 
τόν υιόν μου ! — (Κατ ’ ιδίαν πρός τόν Λοχαγόν Άψο- 
λ>ουτ). Διατί δέν αρχίζεις, Ιάκωβε; — Όμίλει, 
βλάκα, δμίλει I
, ΜΑΛ Είναι αδύνατον, κύριε ’Αντώνιε, κάτι θά έχη 

αύτή. Δέν λέγει όμως τί έχει.—(Κατ’ίδιαν προς 
τήν Λυδίαν). Άποκρίθητι, κατεργάρα I διατί δέν άπο- 
κρίνεσαι;

,ΑΝΤ. (Κατ’ ιδίαν πρός τόν Λοχαγόν Αψολιουτ). 
Νά σέ πάρ’ ή οργή I μικρέ! διατί δέν δμιλεις ;

ΛΥΔ. (Κατ’ ίδιαν) Νομίζω ότι δ έραστής μου φαί
νεται τόσον ολίγον διατεθειμένος διά συνομιλίαν, ^σον 
έγώ. — Τί στραβή ποΰ είναι ή θεία μου ;

ΑΨΟΛ. “Ε I *Ε  !, κυρία, — 0 1 — (Προσπαθεί νά 
όμιλήση, καί έπειτα έπιστρέφει πρός τόν κύριον ’Αν
τώνιον). Μά τήν πίστιν μου I κύριε, είμαι τόσον συγ
κεχυμένος! καί τόσον-τόσον αμίλητος !—Σάς ειπον, 
ότι θα ήμην οΰτω, κύριε. — Τό εγνώριζον. — Ό__
δ —τρόμος τοΰ πάθους μου, τοΰ ψυχικοΰ, καθ’ δλο- 
κληρίαν μέ κάμνει νά τα χάσω.

ΑΝΤ. Άλλα δέ> σοΰ παίρνει τήν δμιλίαν σου, ανό
ητε, ε ; — Πλησίασε την καί ώμιλησέ της άμέσως!

, (Ό Λοχαγός Αψολιουτ νεύει τή κυρί$ Μαλαπρόπ 
να τούς αφήση μόνους).

ΜΑΛ- Κύριε Αντώνιε, νά τούς άφήσωμεν μόνους! 
—(Κατ’ίδιαν πρός την Λυδίαν) Άχ ! σύ πεισματά
ρα, πανούργα!

ΑΝΤ. Όχι ακόμη, κυρία, όχι ακόμη 1 —(Κατ’ 
ίδιαν π^ός τόν Λοχαγόν Αψολιουτ). Τί διάβολον 
εχεις; ανοιξετό στόμα σου, λοιπόν, ή θά...

ΑΨΟΛ. (Κατ’ ίδιαν). Τώρα, θεέ μου, κάμε την νά 
ηναι τόσον μελαγχολία·^ ώστε νά. μή κυττάξη πέριξ ί 
— Πρέπει ν’ αλλαξω την φωνήν μου, νά προσποιη- 
θώ. — (Πλησιάζει τήν Λυδίαν καί όμιλε?σιγανώς καί 
βραχνώς). Δέν καταδέχεσαι Δεσποινίς Λάνγκουϊς. ν’
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και

άκούσης λόγους έξερχομένους έξ αληθώς άγαπώσης σε 
καρδιας; έ ;.

ΑΝΤ. Τί διάβολον εχει αύτδς δ άνθρωπος ’. Διατί 
δέν’ δμιλεϊς μεγαλοφώνως ; — μή στέκεσαι κρώζων ώς 
βάτραχος προσβεβλημένος έκ συνάγχης!

ΑΪΌΛ. Ό —ό — ύπερβολικός μου—φόβος,
— ή — ή — σεμνότης μου — μου, κυριολεκτικός μέ 
πνίγουσι!

ΑΝΤ- “Αχ! ή σεμνότης σου πάλιν! ’Ιάκωβε, 
δέν δμιλήσης αμέσως μεγαλοφώνως και κα αρώς, θα 
μέ κάνης να θυμώσω I Κυρία Μαλαλαπρόπ, θα επε- 
θύυ.ουν όπως καί ή Δεσποινίς μας δμιληση.t »U τγ . *__ ________ __ 2——Τ
Λυδίαν).

εαν 
“Λ 

μέ κάνης νά θυμώσω I Κυρία Μαλαλαπρόπ, θά έπε- 
θύυ.ουν όπως καί ή Δεσποινίς μας δμιληση.

(Ή Κυρία Μαραπρδπ φαίνεται έπιπλήττουσα τήν 
Λυδίαν).

Α.ΨΟΛ. (Κατ’ ιδίαν). Τδ πάν λοιπόν θά φανερωθν, 
καθώί βλέπω ! — (Πλησιάζει τήνΛυδίαν και τή όμι
λε' χαμηλή τή φωνή). Μήν εκπλήττεσαι, Λυδία 
μου, Χατάπνιξον πασαν έκπληξιν έπί του παρόντος.

ΛΤΔ. (Κατ’ ίδιαν), θεέ μου! ή φωνή τοΰ Βεβε^- 
λί ! Δέν εΐναι δυνατόν βεβαίως να ήπάτησε καί τον 
κύριον ’Αντώνιον — (παρατηρεί πέριξ βαθαημόν και 
είτα αναφωνεί). Εινε τοϋτο δυνατόν I —Βεβερλι μου !
— πώς εγινε τοϋτο ; ■— Βεβερλι μου !

ΑΨΟΛ. "Αχ! τδ πάν έτελείωσε.
ΑΝΤ- Βεβερ\ί I — τδν διάβολον ! — Βεβερλι! — Τί 

αρά γε νά θέλη νά είπη ή κόρη ; -— Αύτδς είναι ό 
υιός μου, ’Ιάκωβος Αψολίουτ.

ΜΑΛ. ’Εντροπή σου, πα'ουργα ! εντροπή σου ! τό
σον πολύ σκέπτεσαι αυτόν τον άνθρωπον, ώστε νομί
ζεις, ότι πάντοτε τδν βλέπεις ί —Ζήτησον αμέσως 
συγγνώμην άπδ τδν Λοχαγόν κ. “Αψολίουτ.

ΛΤΔ. Δέν βλέπω έδώ κανένα Λοχαγόν “Αψολ’ουτ, 
άλλα τδν πεφιλημένον μου Βεβερλι!

ΑΝΤ> Νά παρ ή οργή I ή κόρη αΰτη έτρελλάθη I
— "Εχασεν αληθώς τδν νοΰν της άπδ τήν πολλήν 
μελέτην.

' ΜΑΛ. Είς τήν συνείδησίν μου, νομίζω δτι ούτως 
εχει τδ πράγμα ! —- Ποιόν εννοείς μέ τδν Βεβερλι, 
ανόητη ;—Είδες τδν Λοχαγόν κ. “Αψολίουτ χθες 
αύτδς είναι δ μέλλων σύζυγός σου.

ΛΤΔ. Μέ όλην τήν ψυχήν μου, Κυρία είμπορώ ν’ 
άρνηθώ τδν Βεβερλι μου ;

ΑΝΤ· “Ω 1 είναι θεόττελλη ή άθλια ! — ή μήπως 
αυτός άνθρωπος μάς ήπάτησεν άπηνώς! — ’Ελα εδώ, 
σύ ακατανόητε, ποιος διάβολος είσαι;

ΑΨΟΛ. Μα τήν πίστι μου, Κυριε{ δέν είξεύρω καί 
έγώ καλά-καλά ποιος είμαι' άλλά θα προσπαθήσω νά 
τδ ενθυμηθώ.

ΑΝΤ- Είσαι ό υιός μου, ναι ή όχι ; — αποκρίθητι 
διά τήν μητέρα σου. βρωμερέ, αφοί δέν σέ μέλλει δι’ 
εμέ καί τόσον.

ΜΑΛ· Ναι Κύριε, ποιος είσαι; Διά τους οίκτιρμους
- τοΰ θεοϋ 1 αρχίζω νά ύποπτευωμαι 1

ΑΨΟΛ, (Μεγαλοφώνως). Κύριε ’Αντώνιε, χωρίς 
τήν έλαχίστην αμφιβολίαν, εΐμαι ό υίδς τής συζύγου 
σας καί πιστεύω ειλικρινώς δτι είμαι ίδικός σας, ώς 
'τδ καθήκον μου πάντοτε τ’ άπέδειξε. —Κυρία Μαλα
πρόπ, πάντοτε σάς θαυμάζω διά τα σπάνια προτερή
ματα σας, καί θά σεμνύνομαι βεβαίως έαν νυμφευθώ 
τήν άξιέραστον ανεψιάν σας —Δέν είναι άνάγκη να 
ειπω εις τήν Λυδίαν μου, ότι έγώ, γνωρίζω την μονα
δικήν μεγαλοψυχίαν τοΰ χαρακτήρός της, προσέλαβον 
τήν θέσιν εκείνου καί τδ όνομα τοϋ Βεβερλι, τδ όποιον 
έχρησίμευσεν ώς δοκιμασία τοΰ πλέον άπροσωπολή- 
πτου έρωτος, δν τώρα ελπίζω ν’ άπολαύσωμεν ύπδ 
μορφήν μάλλον ύψηλήν και ευπρεπή I

ΛΤΔ. Ά, έτσι ; τότε δέν θά ύπαρξη πλέον ανάγκη 
ερωτικής απαγωγής !

ΜΑΛ. “Ω ! Κύριε ’Αντώνιε I ή νέα αΰτη έκμυστή- 
^ευσις διαφωτίζει τήν ΰπόθεσιν I — α I — πώς I τί λοι

πόν ! Λοχαγέ, συ έγραψες έκείνας τάς έπιστολάς ; Τί 
λέγεις ; πρέπει τότε νά σ’ ευχαριστήσω διά τά κο
σμητικά έκεΐνα επίθετα τδ δηλητηριώδες π α- 
λ ι ο κ ο ύ σ α λ ο— ε I ε! τί λέγεις ;

ΑίΌΛ. ’Αγαπητή κυρία 1 ή σεμνότης μου θά κου- 
ρασθή έπί τέλους 1

ΑΝΤ. Έλθέ, έλθέ, κυρία Μαλαπρόπ, πρέπει νά 
λησμονήσωμεν καί να συγχωρήσωμεν’ — βίος παρα
δόξων !—τά πράγματα ελαβον τόσην καλήν τροπήν 
α’ιφνιδίως, ώστε ειμπορώ να είπω, ότι είμαι λίαν ευ
χαριστημένος καί ικανοποιημένος — ικανοποιημένος 
— ε ί κυρία Μαλαπρόπ 1 πώς σοΰ φαίνεται ;

ΜΑΛ. Κακά, κΰ.ιε ’Αντώνιε, καλά, άφ’ ού τδ επι
θυμείς. άς ρίψωμεν είς λήθην τδ παρελθόν I—καί 
άς άναπολοΰμεν, διαβλέποντες οι’ αυτούς χρυσά όνειρα 
είς τδ μέλλον.

ΙΤάτραι
Ί1λί«ς Α. Σαλταφέρος.

Ο ΠΟΙΗΤΗΣ Γ)

Ώ παΐδεο τί· βλέμμα σας στρέψατ’ εύθύς, 

σέ ’κεϊνον τδν ήρεμου νέον, 

τδ φώς τών άστέρων ίρά τδ ώραΐον, 

εΐν’ εις ποιητής.

Σέ κείνον ποΰ φαίνεται εΐν’ δυστυχής, 

δντινα μ' ε’ρον τδ βλέμμα άτενίζουν, 

τδν βλέπουν μέ σέβας δβ’ ούτοι γνωρίζουν, 

εΐν’ εις ποιητής.

Δέν είναι ντυμένος ώς εις έραστής, 

καί είναι ντυμένος μέ ράκη δ τάλας, 

ώ παίδες καί λύπας θά έχη καί άλλας, 

εΐν’ εις ποιητής.

Είς μία καλύβη κοιμάται πρηνής, 

καί έκθεμα είναι τοΰ ψύχους τ άέρος, 

άλλ’ είναι πλησίον πολύ τοΰ αίθέρος, 

εΐν’ εις ποιητής.

Πολλάκις δ τάλας έν μέσοι σιγής, 

δακρύων πολλών καί νύστης κοιμάται, 

άλλά ρεμβασμούς έν τούτω θυμάται, 

εΐν’ εις ποιητής.

Γνωρίζει δ έρως ποΰ μένει γλυκύς, 

καί π’ ή άηδών τδ άσμα της ψάλλει, 

γνωρίζει τδ ρόδου ποΰ εύχαρςς θάλλει, 

εΐν’ είς ποιητής.

Γνωρίζει σέ ποιον αύτδς εύσταλής,: 

άναντες μέρος συνήθως σταλάζει, 

γνωρίζ’ δ δρίζων δπάθεν χαράζη, 

εΐν’ εις ποιητής.

Όπδταν ήχοΰσι χορδοί μουσικής, 

άγάλλεται τόσον ώσεί είναι άψρων, 

πολλοί τδν νομίζουν πώς είναι παράφρων, 

εΐν’ εις ποιητής.·

Κ’ έάν δέν λυπήται πώς εΐν’ δυστυχής, 

γνωρίζει κι' αύτδς πώς άθλιος εΐναι, 

πτώμα καί ζών τδ πτώμα του εΐναι, 

εΐν’ εις ποιητής.

Καί δταν δ θάνατος έλθη βραδύς, 

μοιραίως τδ σώμα αύτοϋ ν' άναπαύση, 

αί ϊύπαι του τότε εύθύς θά σβεσθώσι, 

τοΰ Ύψίστου πλησίον 

εΐν’ εις ποιητής.

Βραΐλα I. Α· Παρίβης

(') Μετάφραβι; έκ τοϋ Ρωμανικού Poetue τοϋ Ρωσσέτη.

ΕΥΤΡΑΠΕΛ Α

Κύριός τις μεταβάς πρδς έπίσκεψιν φίλου του, ε- 
κρουσε τήν θύραν καί ήλθεν δ υπηρέτης νά τψ άνοιξη. 
Εις τήν έρώτησιν δέ αΰτου, άν δ κύριος είναι μέσα, 
απηντησεν : «Ό κύριος δέν δέχεται, διότι δέρνει τήν 
Κυρ αν».

— Μαμα διατί έχεις είς τδ μενταλλιόν σου τρίχας 
τοΰ μπαμπά.

— Δια να τδν ενθυμούμαι.

Διαλοδος ανδρογύνου.
— Φίλε μου είμαι μισοπεθαμένη.
— Βρε αδελφέ δλο τδ μισό είσαι έσύ ; ...

Λογική απάντησις.
— Τι εινε αύτά παιδίμου, έφαγες όλα τά νύχια σου.
— Μαμα, δια να μή γρατσουνίζομαι, δταν θέτω τά 

δάκτυλα είς τήν μύτην μου! ...

t ft σ*
Εις τδ δικαστηριον.
— Τδ επάγγελμά σου ;
— ’Ερασιτέχνης τών αγρών κύιρε πρόεδοε.
— Πώς.
— Περιποιούμαι τήν χλόην τών κήπων.

Εις τους στρατώνας.
—Λοχαγέ μου σάς παρακαλώ, δότε μου άδειαν έ· 

όδου, διότι απέθανεν δ .πατήρ μου.
— Πήγαινε άλλά διά πρώτην καίτελευταίαν φοράν.
— Βέβαιαλοχαγέ μου, διότι ένα πατέρα μόνον ίχω.

ΠΑΙΓΝΙΑ ΣΥΝΑΝΑΣΤΡΟΦΉΝ

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΧΙΖ ΚΑΡΤΙΔΝ ΚΑΤΑ (ΤΕΤΡΑΔΑΣ

Δια τίνος μεθόδ-.υ δυνάμεθα να τακτοποιήσωμβν 

απαντα τα χαρτία μιας δέσμης παιγνιόχαρτων.κατά 

τετράδας, ενώ ταϋτα εύρίσκονται δλως ανάμικτα ;

_ Λαμβάνετε μιαν δέσμην παιγνιόχαρτων, ήν σκορ- 

πίζοντεςήπί τής τραπέζης, άτάκτως τακτοποιήτε 

τότε αυτήν κατά σειράν έπι τής χειρός σας άρχί- 

ζοντες, άπδ τδ ένα, βήγας, ντάμα, φάντης, δέκα, 

έννεα, κτλ. οΰτως ώστε μέχρι τέλους τής δεσμί

δας νά εξαντλήσετε αυτήν. Μετά ταΰτα άφ ' ού κό

ψετε απαξ ή δες, καταστρώνετε επί τής τραπέζης 

σας τά παιγνιόχαρτα άπδ τδ οπίσθιον αύτών μέ

ρος τιθέμενοι αυτα, καί έπειτα τοποθετείτε πάλιν επ' 

αύτών ετερα, 13 μέχρις δτου τελείωση ή δεσμίς, δη

λαδή νά εύρίσκονται έπί έκαστου μέρους άνά τέσ- 

σάρα παιγνιόχαρτα. Τότε έάν στρέψητε αύτά θά ι- 

δητε, μετ εκπλήξεως βτι έκαστον μέρος αποτελεί- 

Tat εκ τών τεσσάρων παιγνιόχαρτων τοΰ αυτού άριθ- 

μοϋ, ήτοι 4 άσσοι, 4 ρήγαι, 4 ντάμαι, κτλ.

ΟΙ ΠΡΠΤΟΙ ΡΕΜΒΑΣΜΟΙ

Ή κόρη άνεγίνωσκεν άλλ’ αίφνης τδ βιβλιον 
Να ολισθήση πρδ αύτής χαμαί τδ παραιτεΐ 
Καί έκλινε τήν κεφαλήν ρεμβώδη τδ παιδίον 
Ενώ τδ μέτωπον τ’ αβρόν ή χειρ αυτού κρατεί”. 

Στιγμή άγία ! ή στιγμή τοΰ πρώτου ρεμβασμού της 
“Οτε ε’ις φώτα καί σκιάς πλανάται ή ψυχή 
"Οτε γλαυκαί έκπτύσσονται αί πτέρυγες τοΰ νοΰ της 
Καί ουρανία μουσική έν τή ψυχή ήχεΐ” 

Στιγμή δπότε ή ψυχή έν ούρανοΓς άλλάσσει 
Μ’ αγγέλους λευκοπτέρυγας τδν πρώτον ασπασμόν 
Στιγμή καθ’ήν ό όνειρος γλυκύπνοος άνάσσει. . . 
Εύλογημένη ή στιγμή τών πρώτων ρεμβασμών ! ...

Τά βλέφαρά της ανοικτά κρατούνται τά κρινώδη 
Κ’ εις βλεφαρίδας μελανάς λάμπει χρυσή άκτις 
Ώς ή τοΰ Φοίβου σύννεφα χρυσοϋσα ερεβώδη, 
’Αλλα τδ μέτωπον αΰσής χαράσσει σκέψις τίς ;

”Εν αλγεινόν μειδίαμα άά χείλη της συμπτύσσει 
Καί ανεπαίσθητος-αύτά θερμαίνει στεναγμός, 
Τδ βλ’έμμα της άναδιφά τούς ουρανούς πλην φρίσβει 
Καί τής χαρδίας αντηχεί πενθίμως δ παλμός.

Στιγμή άγία, ιερά, στιγμή μυστηριώδεις, 
Τδ αχανές αναδιφμ τήν αίγλην τάχανοΰς 
Καί βλέπει άστρα πλην όμοΰ νεφέλας θυελλώδεις 
Καί μετά αίγλης φαεινής φλογώδεις κεραυνούς.

Φιλεί” αγγέλους· ή ψυχή εν μέσφ τών άπειρων. 
Πλην δίδει πρώτον κι’ ύστατον συνάμα ασπασμόν. 
Καί δάκρυ θά γεννήσωσιν αί πτήσεις τών όνείρων... 
Κατηραμένη ή στιγμή τών πρώτων ρεμβασμών ! . . .

Γι&ργος Θωμαΐθης
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SK. Αίνιγμα

Etc. τήν γήν.πάντα μ’ εύρίσκεις.

είς τήν θάλασσαν ποτέ

είς τήν ύώνην τής έρήμου

μ’έχουσιν οί άσκηταί.

Κβ. Αίνιγμα

*Εκ τών άπορων τά σμήνος

Εϊμεθα κ’ήμείς μονός·

Έάν δέ μάς δισιρέσης
Σ’ Ισαρίθμους σύλλαβός

Τάς ήι ίσεις μας θά εϋρης

• Τών άνθώνων στολισμόν 

Τάς δ’ έτέρας μας ήμίσεις 

Είς τόν κόσμον τών ποτών

ΒΤ Γρίφος

Η2 Λι Αι νε — Τας 6 ΔΥνΑμΙ

«8·. Γρίφος

Ο Τα 1 c X Σπέβ Δή τύν 1 ΠΡάΚ-f· 

Β» Γρίφος 

ΤΩΚΑ πνί Μα ι ΝΕ 61 

Σα&έϊκα Βασιλ. Πρωτοπαπάς

ΛΥΣΕΙΣ UNKYMATlKfiN ΟΚΙΙϊΚίίΛ
15ou ΤΕΎΧΟΥΣ

47- ΒΙυοαατΙξ Ισον. Μή μέ λησμόνει
"Ελυσαν αύτδ ή Δίς Πηνελόπη Παπαχατζή έξ ’Α

θηνών, δχ. Γεώργιος Παπαχατζής έξ 'Αθηνών, ό χ. 
Άνδρέας Βερίχιος έχ Πατρών δ χ. Αθανάσιος Πα
τρίχιος έξ ’Αθηνών, ή χ. Αύρηλία Πρίντεζη έξ Α
θηνών, ή Δίς Πολύμνια Παπαδοπούλου έξ ’Αθηνών χαί 
δ χ. Άλέξ. Μιχαηλίδης έξ ’Αθηνών.

48· Μή τρέχης καϊκέσης
Έλυσαν αύτδ ή Δίς Πηνελόπη Παπαχατζή έξ ’Α

θηνών, δ χ. Γεώργιος Παπαχατζής έξ ‘Αθηνών, δ χ.· 
Άνδρέας Π. Βερίχιος έξ ’Αθηνών, δ χ. Β. Πρωτοπα- 
πας εχ Σαγεϊχών δ χ ’Αθανάσιος Πατρίχιος έξ Αθη
νών, ή χ, Αύρηλία Πρίντεζη έξ ’Αθηνών ή Δίς Πο
λύμνια Παπαδοπούλου έξ ’Αθηνών χαΐ δ χ. Άλέξ. 
Μιχαηλίδης έξ ’Αθηνών.

49-, Αυστυχώς έλησμονήθη ταχέως
"Ελυσαν αύτδ ή Δίς Πηνελόπη Παπαχατζή έ ’Α

θηνών, δ χ. Άνδρέας Βερίχιος έχ Πατρών, δ χ. Β. 
Πρωτοπαπας έχ Σαγείχων δ χ. Άθαν. Πατρίχιος έξ 
Αθηνών., ή κ. Αύρηλία Πρίντεζη έξ Αθηνών ή Δίς 
Πολύμνια Παπαδοπούλου έξ ’Αθηνών χαι δ χ. Άλέξ. 
Μιχαηλίδης έξ Αθηνών.

50? 'Η Τροία καλείται Ίλιον
Έλυσαν αύτδ ή Δίς Πηνελόπη Παπαχατζή έξ Α

θηνών, δ χ. Β. [ίρωτοπαπάς-έχ Σαγεΐχων, δ χ, Ά
θαν. Πατρίχιος έξ ’Αθηνών δ χ. Άνδρέας: Βερίχιος έχ 
Πατρών. ή χ.' Αΰρηλϊα Πρίντεζη έξ Ά^ήνών, ή Δίς 
Πολύμνια Παπαδοπούλου εξ Αθηνών χαι δ χ. Άλέξ. 
Μιχαηλίδης έξ Αθηνών.

51. ΤΟ διαβάζείν διαφέρει τοΰ σπουδάζειν

Έλυσαν αύτδ ή Δίς Πηνελόπη Παπαχατζή έξ Α
θηνών, δ χ. Γεώργιος Παπαχατζής έξ ’Αθηνών, δ κ. 
Ανδρέας Βερίχιος έχ Πατρών δ χ. Β. Πρωτοπαπας έχ 

Σαγείχων,. η χ, Αΰρηλϊα Πρίντεζη έξ Αθηνών, ή. 
Δίς Πολύμνια Παπαοοπούλάύ έξ ’Αθηνών χαί δ χ. Ά
λέξ. Μιχαηλίδης έξ Αθηνών. ■

Kuioot
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΥ 

ΛΕΞΙΚΟΥ· Έξεδόδη τδ ΙΟον τεύχος, περιέχον δι· 
πλούν πίνακα τής Λαρίσσης καί άρθρα άπδ τοΰ «Έπι- 
γένεσις μέχ^ι τοΰ Ηλεκτρικά! μετρήσει». Έν τφ τεύ- 
χει τούτω αρχεται ή δημοσίευσις άρθρων εκτενών καί 
λίαν ενδιαφερόντων περί ηλεκτρισμού,γεγραμμένον ύπδ 
τοΰγνωστοϋ παρ’ ήμώνηλεκτρολόγου κ. Έπ. ©. Κυ- 
ριακίδου. Έχδόται Μπέχ χαί Μπάρτ έν Άθήναις.

Φοιτητής τής φιλοσοφικής σχολής άναλαμβάνει 

παραδόσεις μαθημάτων έλληνικών, μαθηματικών 

κ.τ.λ. διά μαθητάς έν γένει.

Πληροφοοιαι
ΔΗΛΠΣΙΣ

Παρο καλοΰνται εκ τών κ. κ. συνδρομη
τών μαςοί ευαρεστούμενοι, δπως μας στέλ- 
λωσιν, αν είνε δυνατόν, την μικραν πρδς 
ήμας αλληλογραφίαν των δι’ εικονογραφη
μένων δελταρίων τοΰ τόπου των.

ΧΡΗΣΤΟΥ Α ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΡΟ ΤΟΥ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ

Άνεγνώσθη δίς έν έπισήμφ φιλολογική όμηγή 

ρει, μετεφράσθη καί έγένετο έπισήμως δεκτόν έν 

τή Γαλλική ’Ακαδημία, .ώς τούτο άνεκοινώθη διά 

τοΰύπ’άριθ. 191 έγγράφσυ τής έν Παρισίοις έλ

ληνικής πρεσβείας, καί τού υπουργείου τών ’Εξω

τερικών τής Γαλλίας τή it Φεβρουαρ. καί τοϋ άπό 
12 Μαρτ. έγγράφου τής Γαλλικής ’Ακαδημίας. 

ΤΙΜΑΤΑΙ έν τώ Έσωτερικφ άντί δραχμής, έν δέ 

τφ Έέωτερικώ άντί ι φρ. χρυσού.

"Εκδοσις πολυτελής.

ΦΐίΤΟΓΡΑΦΕΙΟλΑ

Ή διεύθυνσις τοΰ φωτογραφείου δηλο?- ίτι διαθέ

τει είς τούς πελότας αύτου τας πλάκας τών φωΐο- 

γραφηθέντων, αΐτινες μέχρι τοΰδε φυλάσσονται. Ή 

ευκαιρία εΤν» καλή διά τούς σχόντας δυστυχώς 

προσφιλή πρόσωπα τεθνεώτα, δ;ότι ήδη δύνανται νά 

έκτυπώσωσι φωτογραφίας νέας και δή νά μεγενθύ- 

νωσιν αυτός.

Έπίσης δηλοϊ δτι αναλαμβάνει διαφόρους μεγεν- 

θύνσεις έν αίς τοσοϋτον επιτυγχάνει.

Έν τφ φωτογραφείφ εύρίσκονται και .αριστοτε

χνήματα πλαστικής (κορνιζαι, πινάκια μέ άνθοδέ- 

σμας, άγγεϊα κτλ.) έξοχου επιτυχίας καί είς τιμάς 

μετριωτάτας.

Γίνονται δεκταΐ παρ.αγγελίαι πλαστικής.

• Ή διεύθυνσις τού φωτογραφείου

ΑΑΕΑΟΔΝ ΚΛΝΤΑ

<ί*  •Εν Άθήναις έκ τού Τυπογραφείου τών Καταστημάτων ’Ανέβτη Κωνοταν-εενέβον


