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Κατά λάθος έτέθη είς τό προηγού
μενου τεύχος ημερομηνία ιό ’< >κτω- 
βρίυυ» άντϊ ι ’Οκτωβρίου». Πρός έπα- 
νήρθωΟιν τούτου τίθεμεν καί εις τό 
παρόν τεύχος την κανονικόν αύτοϋ ημε
ρομηνίαν της «ιό Οκτωβρίου» παρακιι- 
λούντες τούς άμετέρονς συνόρομητάς νά 
δίορθώσωαι τήν τοϋ προηγουμένου τεύ
χους, τεθέντας 1 ιι ’Οκτωβρίου»

Π ΔιεύθυνιΙις

Νΰν εέ. παραδεχόμενοι πρός στιγμήν, ότι 
καί πέραν τής γής κα-ά τούς αύτούς καθ’ 
οΰς καί έπί τής έπιφανείαε αύτής νόμους ε
νεργεί ή βαρύτης ίητήσωμεν νά ίδωμεν ποιον 
έσται τό μήκος τοϋ μοχλού τούτου, τοΰ 
τήν γήν μέλλοντος νά κινήση.

Έκ τής περί μοχλών θεωρίας γινώσκομεν 
τόν ακόλουθον νόμον: · Αί έν ισορροπία έπί 
τίνος μοχλού εύρισκομεναι δυνάμεις είναι 
αντιοτρόφως ανάλογοι τών μοχλοβραχιόνων 
αυτών ως έκφράέεται καί διά τής ακολούθου 
αναλογίας :

Δύναμις Π μοχλοβραχίων τής ]’

ΊΟΙΜΟΙ ΠΑ.ΣΤίΙ Μ TAN H ΚΙΝΗΣΗ,,
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ΕΞΟΧΟΣ τών αρχαίων 
Συρακουσών γεωμέτρης. ο 
μέγας Αρχιμήδης, ά πρώ
τος τόν μοχλόν ώς οπου- 
δαιότατον όργανον μετα
χειριστείς, εέαλλος καί έμ- 
πλεως ένθουσιασμοΰ διά τό 
νέον τοΰτο οργανον άνεοόα 
ποτέ: «δρς μοι πα στώ καί 
τάν γαν κινήσω»

λέγων ό έέοχος ουτος νους.

Δύναμις Ρ μοχλοβραχίων τής Π
Αν νΰν διά χ παραοτήσωμεν τό μήκοςτοΰ 

ύητουμένου μοχλοΰ καί ύποΘέσωμεν τέ ρά- 
ρσς τοΰ ανθρώπου όστις ήθελεν έργασθή ώς 
δύναμις είς τό έτερον τοΰ 
ίσον μέ γο λίτραε. έχομεν

ά μγο-ΟΟο υοο.οοο

Τά τοιαϋτα λέγων ό έέοχος ουτος νοΰς. 
βεβαίως δέν ύπελόγιίε τό τί έζήτει ώς αί
τιον δέ τοΰ αδυνάτου τής μετακινήσεως τής 
γής προύβαλλε τό ότι δέν εύρίσκετσ μέρος, 
ένθα νά ατηρίίη το ύπορόχλιον αύτοϋ

Δώσωμεν αϋτώ όμως ήμεϊς στερεόν καί α
κίνητον μέρος ένθα ό | ' 
τοποθέτηση τό ύπομόχλιον 
γ’— _·. · ·— .
ήτις πρός εύκολίαν θεωρηθήτω ώς σημεΐον 
οπερ όμως έχει βάρος ίσον μέ ύ τοισεκατομ. 
94° διοεκατομ τόννων.

ύπομόχλιον αύτοϋ

μέγας μαθηματικός νά 
χλιον,καϊ έστω ό τόπος 

ουτος είς άπόστασιν ι μέτρου άπό τής γής.

X 
ο,7° ι Γ*

Χ=8 4Sj.-i_|.2so οου (τρισεκατομμύρια 
δισεκ. χιλιομέτρων

Προς έπιτέλεσιν λοιπόν τοΰ σκοπού α^τοΰ 
ό Αρχιμήδης έοει νά μεταχειρισθή μοχλόν 
84 S5y· 142.Soo δισεκατομμύρια χιλιομέ
τρων, τούτέοτι μοχλόν έχοντα μήκος ίσον 
μέ ι οο περίπου δισεκατομμύρια φοράς τήν 
άπόστασιν τοΰ Διός άπό τοΰ ήλιου ή μέ 
220.980 δισεκατομμύρια φοράς τήν άπόστα 
αιν τής Σελήνης άπδ τής Γής κτλ. (Ό μο
χλός θεωρείται ώς μαθηματική γραμμή αβα
ρής).

Καί ιδού νυν ό μέγας μαθηματικός κατα- 
σκευάσας τόν παμμέγιστον τούτον μοχλόν 
καί στηρίέας τό έν άκρον αύτοϋ είς τήν I ήν. 
βαδίζει πρός το έτερον άκρον. όπως μετακι 
νήοη τήν Γήν. Πότε όμως θά φθάση έκεΐ
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Ύποθέοωυεν, δτι δύναται καθ έκάστην 
ήμέραν νά |3αδίζη ιοο χιλιόμετρα ινα φθάοη 
εϊς τδ τέρμα χρειάζεται 8φ8.5y 1.428 δισε 
κατομμύσια ημερών ή περί τά ι Soo τρισεκα
τομμύρια έτών.

Σιδηρόδρομος διανύων So χιλ. καθ ώραν 
χρειάζεται διά νά φθάση έκεϊ περί τά 18ο 
δισεκατομμύρια χιλιετηρίδων

Ύποθέσωμεν δμως. οτι κατώρθωσεν ό μέ 
γας Μαθηματικός, ζήοας τοοαϋτα έτη νά οια 
νύση τό διάστημα τοϋτο καί μετά τήν πάρο
δον αύτών ιδού κατάκοπος καί έζησθενημένος 
έκ τής μακρύς πορείας καταφθάνει είς το έ
τερον άκοον. Μία μόνη ισχυρά κινησις αυτού 
αρκεί. ϊνα κινηθή ή γή

Αλλ’ όποιον διάστημα δέον νά διανύση ό 
'Αρχιμήδης, δπως κίνηση τήν γήν κατά 
ο ουο οοό τοΰ μέτρου ; Τής γής τόσον δλΐ 
γον κινουμένης ό Αρχιμήδης έδει νά δια- 
νύοη περί τά 8γ. 18ο δισεκατομμύρια λευγών 
ήτοι φ35 οοο φοράς περί τήν από τοΰ Ήλιου 
άπόστασιν τοϋ Διός

Ιδού λοιπόν όποια ό μέγας μαθηματικός 
έν τώ ένθουσιασμώ του έζήτει !!!

Έ> Άϋήιαίί τ/, 61/ Νοεμβρίου HI0-1.
Γ. Κ. Γεωργοί).»?

Φοιτητής τών Φυσ. ’Επιστημών

ΣημεΙωσκ. Οΐ άνω ά:·.θμοΐ -%·>- = ; είναι κατα 
προσέγγισιν ειλημμένο: καί οϋχ! άκοιβώ; /άριν τής 
ευκολία; τών ύπολογισμών.

Φ· ΔΕ ΦΙΛΙΠΠΗ Λ .ΪΖ/,;.ηιοί· ώ· Τ·νρί>·.:.

Ο ΑΝΒΡίίίΙΟΣ ΚίΙ 01 ΟΚΟ
(Συνέχεια καϊ τέλος/

Προσθήκη τον σνγγραφέως κατά 
την άνατύπωαιν.

Προετοιμαζόμενο; ει; χνατύπωσιν τοΰ μαθήματο; 
τούτου. ήρωτήθην ύπό τοΰ έκδοτου μου. χν ειχόν τ: 
νά προσθέσω, ν’άφαιρέσω,ή νά μεταβάλλω. Τώ απήν- 
τησα να το αφίση άθικτον.

Έν τούτοι; κχίτοι συγκατατιθέμενο; νά θεωρηθώ 
ύπό τινων ώς επίμονος αμαρτωλό;, έπεθώμουν δμως ν’ 
αποφύγω τήν κατηγορίαν τοϋ έκ προθέσεως κωφιύον- 
τος. Πολλά έλέχθησαν περί έιαοΰ κα: τή; διαλέξεώς 
you ταύτης’ οΐ μέν ήθελον νά ίφαινόμην συνεπέστε
ρος εις τού; συλλογισμού; μου. θαρραλεώτερος καί 
ριζικότερο;, ώστε, αφού άπαξ κατέταξα είς τήν 
αύτήν γραμμήν άνθρωπον καί πίθηκον, νά μή διαρρήξω 
αποτόμω;, κατα τήν πεποίθησίν των, αυτόν τόν τόσω 
ώραϊον, τοσω φυσικόν συνεταιρισμόν' άλλοι σκανδαλι- 
σθέντες καί έκ μόνης τή; απλής ανακοινώσει»; τής ύ- 
ποθέσεως τοΰ ζητήματος, καταπληχθέντες άπό τάς 
φαινομενικά; συνέπειας τών πρώτων παραβολών, επέ

σπευσαν τά; κρίσεις των. καί δέν ήθέζησα·/ ν’ άχου- 
σωσι τήν συνέχειαν. Παρα τών πρώτων έσχον απζας 
ύποσχέσε·.; δικαιοσύνη; κα! αποοειςεων, η περιφρονη
τικά; κινήσει; τή; κεφαλή;, ώσανεί έγώ έζήτουν νά 
μοί έπιδείξωσι τόν ήλιον’ μεταξύ τών δευτέρων. οΐ 
πλεϊστοι υπήρξαν ανυπόμονοι, απολύτως κα! ώρισμέ- 
νως, άλλ’ οΐ ολίγοι ύπομονητικοί, παρά τών όποιων 
καί κατώρθωσα ν’ άκουσθώ, κατ έληξαν νά συρφω- 
νήσωσι τουλάχιστον εις τοϋτο, ότι τό ζήτημα ει·ε ε- 
στημονικώς ύποστηρίξιμον, χωρί; τίνος προσβολής 
τής συνειόησεως.

’Επι τέλους, καί οί μάλλον θερμοί ύποστηρικταϊ 
τής μετατροπής τοΰ είδους. καί τής έ φ α ρ μ ο- 
σιμότητος τής θεωρίας ταύτης έν τή αναζητήσει 
τής ύ'ϊκής αρχή; τοΰ ανθεώπου, γνωριζουσι κάλλιστα 
δύο τινά, πρώτον,ότι εϊς τοιαΰτα ζητήματα δε, δύναται 
τις ν ' άξιοι τήν απόλυτόν βεβαιότητα τών πειραματικών 
αληθειών, καί δεύτερον, ότι αΐ παλαιαί έξεις τών σχο
λείων ουσχόλως κατανικώνται. Ε» τούτοις, αύτοι 
πρώτο: έπ:θυμοΰντες πλήρη καί απαθή συζήτησιν, 
δέν παραδέχονται ότι ή καθαρα καί κωδωνίζουσα φαι- 
νομενικότη; αύτής δύναται νά -,αλύψη το πραγματι
κόν συμ.πέρασμα, ώστε να καθίσταται αούνατο; πάσα 
συξήτησις. Έασωμεν λοιπόν έν ειρήνη τά; παλίμ
ψηστους καί τάς εώλους καί έν οΐκογενιαζώ κύκλω 
συζητήσεις' ή μόνη παλαίστρα, εν τή όποια τοιαΰτα 
ζητήματα δύνανται νά συζητηθώσιν έπαξίω; καί μετά 
τινο; ίλπΐδος έπιτυχίας, είνε ή παλαίστρα τή; δημο
σιογραφίας, κα: έν ταύτη έγώ δέν εύρίσκω ειμή ένα 
καί μόνον έλεύθεοο·/ καί τΐμιόν αντίπαλον, τόν εκ 
Βονωνία; καθηγητήν Bianconi.

Πολλά ήδυ άμην ν' άντιτάξω εις τό σοβαρόν του 
υπόμνημα, άν μή μοι καθίστα δύσκολο·/ τό εγχείρημα 
αυτός ούτος, μη έπιτρέπων μθι, να τόν παρακολου
θήσω βήμα πρό; βήμα, καί προδικάζω·/τήν συζήτησιν 
μέχρι καί τοΰ τίτλου,τόν οποίον εϋηρεστήθη ν αποδώση 
εί; τήν πρό; θερμήν συζήτησιν έχλεχ.Οεϊσαν, θεωρίαν. 
Πώς ήδύνατο ό BiailCulii ·ά τήν έπικρίνη απαθώς, 
κατεοχόμενος, έι όνόματι τής ανθρωπότη-ο;, ήτις 
έξεγείρετα: ύπό τ-ϋ όρθοΰ λογον, τοΰ άναθρώσκοντο; 
εκ τή; περιφοονηθεισης ύπεροχη; τοΰ πνευματικού 
μεγαλείου; Ή πρώτη έντύπωσι; τόν έπρόδωαεν, καί 
ούτω δέν άντεληφθη. ότι ολόκληρον τό ευφυέστατο·/ 
φιλοπόνημά του, τό όποιον καί άνέμενέ τ:; δικαίως 
παρά φυσιοδίφου τή; αξίας αύτοϋ, δύναται νά μετα
στροφή ολόκληρον κατ’ αύτοϋ, άνευ και τοϋ ελάχι
στου συγκλονισμού. 11αν, ό,τι, λέ;ει ό καθηγητή; 
Biaiicuni, περί τώ·/μεταξύ ανθρώπου κα! πιθήκων δια
φορών, είνε αληθέστατου, επί πλέον δ' εγώ λέγω, 
ότι ένένετο παραδεκτόν καί ανεννωοίσθη ύπό πάντων 
αδιϊΧ3·τω;· με τον διχζητην κχΐ την «λαστιγγα χνα 
χεϊρας, ούδέν δυνατοί τις ν' αντιτάξη. Δεν πρόκειται 
λοιπόν περί τή; ισχύος κα! τή; όξύτητος τών κυνο
δόντων, ούδε περί τής χωρητικότητο; τού κρανίου, 
ή τή; ευκινησίας τών δακτύλων ή τή; έκτχσεως τή; 
πελματική; άπονευρώσεως τό αληθές, τό μόνον ζή
τημα, έγκειται έπί τή; καταγωγής τής δ ι α
φοράς τών χαρακτήρων τούτων και έπ: 
τή; άξια; αύτών Άλλά, τό τόσψ θεμελιώδες αύτό 
ζήτημα ύπερεπηοήθη ύπό τού επιφανούς έκ Βονωνίας 
καθηγητοΰ μέ αμφοτέρου; τους πόδας. Τοϋτο καί 
μόνον έπρεπε νά συζητήση κατευθύνων τα κτυπή 
ματά του επί τή; αληθούς ούσία; τοΰ ζητήματος, τι
μών οΰτω συγχρόνως κα! τόν αντίπαλόν του.

Πρό; ύπεράσπισιν τής θεωρία; τοΰ αμεταβλή
του τοϋ είδους, 4 καθηγητης Bianconi, δέον να πα- 
οέθετεν επιχειρήματα πολύ σοβαρότερα, παρ’ έκεΐνα 
τά τετριμμένα κα! έωλα, ώς το τή; μούμιας, ή- 
τις ούδέν άποοεικνύει, η τό τή; άπολιθώσεως. 

ήτις άποδεικνύει τό εναντίον. Διά ν’ αποδείξω δέ, 
πόσω πράγματι επείγον ητο δι’ αύτόν νά έπιληφθή 
τοΰ γενικοΰ ζητήματος, πρό τών μερικοτήτων, Οχ 
λάβω αύτά ταΰτα τά συμπεράσματα του, κατά τών 
όποιων θ’ άντιτάξω άλλα τόσα, είτε ισοδύναμα, είτε 
όμοια, έκτος τοΰ τελευταίου, τό όποϊον, έπί τέλους, 
είνε τό αληθές συμπέρασμα καί τό οποίον κατ’ έμέ 
κριτήν, θά έχη τήν αντίθετον σημασίαν.

BIANCONI ΕΓΩ
1) Ύπάρχουσι σοβαραί 

καί ασφαλείς όργανικαί 
διακρίσεις μεταξύ τοΰ αν
θρώπου καί τών ανθρωπό
μορφων πιθήκων.

2) Τοιαύται διακρίσεις 
καί διαφοραί, τόσω μάλ
λον αναφαίνονται εξέχου- 
σαι και βεβαιωμένοι, όσω 
περισσότερςν ή ανάλυσις 
είνε βαρύτερα.

3) Αί αρχαϊαι διαιρέ
σεις εις δίχειρα καί τε
τράχειρα ύφίστανται, έν 
όλη αυτών τή ακεραιό*  
τητι.

4) Ό άνθρωπος εινε 
χωριστή καί ιδιαιτέρα δη
μιουργία δλως ανεξάρτη
τος από τή; τών άλλων 
ζώων.

1) 'ϊπάρχουσιν ασφα
λείς και όργανικαί διακρί
σεις μεταξύ τών ανθρω
πόμορφων πιθήκων καί 
τοΰ ελάχιστα ανεπτυγμέ
νου ανθρώπου.

2) Ί'οιαΰται διακρίσεις 
καί διαφοραί,άναφαίνονται 
έξέχουσαι κα! βέβαιοι, 
τόσω μάλλον, 3σω πλέον 
έμβαθύνει τις είς τήν άνά- 
λυσιν αυτών.

3) Ί] αρχαία διαίρεσις 
είς πλατυρρϊνους καί κα- 
τωρρίνους πιθήκους, ύφί- 
σταται έν όλη αύτής τή 
άκεραιότητι-

4) Ούδέν ήττον, ο! άν- 
θρωπόμορφοι πίθηκοι δέν 
είναι δημιουργία 
ιδιαίτερα καί δλως α
νεξάρτητος άπό τής τών 
άλλων ζώων.

Προφανές ε’νε, ότι άν έγώ κατορθώσω νά ύποστη- 
ρίξω τον ιδικόν μου ·4ον αριθμόν, κατ*  άνάγκην ό τοΰ 
καθηγητοΰ Bianconi καταπίπτει έφ’ έαυτοΰ.Αναγκά
ζομαι πρός τούτοι; νά ποοσθέσω, ότι ό σοφός άντί- 
παλός μου, παρεμβάλλει ένταΰθα καί άλλο στοιχείον 
τό ηθικόν καί τό τής πνευματικής εύφυΐας. Έγώ, 
τουναντίον επιθυμώ νά χωρίσω τό ζητημα,τό οποίον 
έν εύθέτω χρόνω έξεταζόμενον θά εξάλειψη πάσαν 
μεταξύ ήμών διαφωνίαν.

Υπέδειξα ήδη έν τή διαλέξει μου, τίνες είναι οί 
κυριώτεροι λόγοι δι' ούς δέον να προτιμηθή ή θεωρία τής 
αδιάλειπτου γενεαλογικής παραγωγή; τοΰ είδους,παρά 
τά; απ' ευθείας καί διαδοχικά; δημιουργίας' θά προσ
θέσω ήδη, ότι άφοΰ άπαξ ε’ισήλθομεν εϊς αύτήν τήν 
σειράν τών ιδεών, έγώ τουλάχιστον, δέν δύναμαι, τή 
άληθείφ, νά εϋρω ένταΰθα δύο άνταγωνιζσμένα; θεω
ρίας, άλλα μόνον τό λογικεύεσθαι ή τό μ ή 
λ ο γ ι κ ε ύ ε σ θ α ι έναλλάξ. Δημιουργίαν, ώσεί βλα- 
στησασαν, ούδείς νομίζω, δύναται ν’ α.τιληφίή, ενώ 
όια παντα νούν είιε προσιτή καί μέχρι τινός σημείου 
πράγματι επαληβεύσιμος, ή μεταβολή μορφή; τίνος 
είς άλλην. "Ινα θεωρητικός παραγάγη τι; έξ ένός 
πρωτοτύπου ολόκληρον τήν διαδοχήν τών ειδών, ού- 
δενός άλλου εχει άνάγκην ειμή ένός καί μόνου χρό
νου, αυτού δέ κα! εχομεν αφθονίαν.

Άλλ’ οΐ αντίπαλοί μας είναι και αρκούντως λογι
κοί καί δέν ζητοϋσι παρ’ ήμών δόκιμά; αδυνάτους, 
εκεϊναι δέ τά; οποία; εϊμεθα εις θέσιν να τοϊς προσά*  
ξωμεν, πάντοτε θά ήναι καλλίτερα! τών ίδικών των. 
Δέν μας επιβάλλεται νά μιμηθώμεν τον σχολαστικόν 
εκείνον, όστις ακούσα; περί κοράκων, ότι ζώσι δύο 
αιώνας, ηγόρασεν ευθύς ένα, ϊνα πεισθή καί μόνος 
του, εξ ιδίας αντιληψεως. περί τούτου.

Α: κατά τής λεγομένης θεωρίας τοΰ Δαρβίνου γε- 
νόμεναι αντικρούσεις είναι δύο ειδών αί μέν, προσ- 
βάλλουσι κατ'άρχήν γενική·/, το μεταβλητόν τοΰ 

είδους, αΐ οέ, τό ειδικόν συμπέρασμα τοΰ άγγλου φυ
σιολόγου, τό τής Οιαιωνίσεως τών ποικιλιών διά μέ
σου τής φυσικής επιταγής. Τινάς, τών αντιλογιών 
αύτών, προπάντων μεταξύ τών πρώτων, έπαρκώςτάς 
αντεκρουσαν, καί δύναται τις να τάς αντικρούση καί 
έκεϊνοι οϊτινες καθαρός καί απλώς τάζ έπαναλαμβά- 
νουσι, μή βαρυνόμενοι τάς έπαναλείψεις, ούδέν άλλο, 
ειμή την αναρμοδιότητά των άνομολογοΰσιν Τά επι
στημονικά προηγούμενα τοϋ καθηγητοΰ Biuneoni, 
εξαιροΰσιν αύτόν απολύτως έκ τοΰ άριθμοΰ τών τε
λευταίων τούτων, δι' αύτό δέ τοϋτο κα! ή έπί τοΰ 
θεμελιώδους ζητήματος σιωπή του φαίνεται πλειότε- 
ρον ακατάληπτος.

Ούτος, δέν ήδύνατο νά μή παραδεχθή ότι οί οργα
νικοί χαρακτήρες,έκ τών όποιων διακρίνεται ό άνθρω
πος απο τών πίθηκων, είναι τοιαύτης φύσεως, ώστε 
να μη δύνανται να παραχθώσιν έκ σποραδικών τρο
ποποιήσεων, μεταβληθεισών εις μονϊρους. Ά/ έγώ 
δύναμαι νά έπιδείξω, ότι διαφοραί, άπό ζωολογικής 
απόψε'.·;, ένιοεϊται, πολύ σοβαρώτεραι, παρετηρήθη- 
σαν, γεννηθεϊσαι ένεκα αιτίων μή έξακριβωθέντων, 
επεται ότι μετεδόθησαν κληρονομικώ:, έν καιρώ ώρι- 
σμένης γεωλογικής περιόδου, και λίαν περιωρισμένου 
τμήματος τής περιόδου ταύτης, θα εξαναγκασθώ νά 
ύποθέσω έν πάση έλευθερίμ, ώς λίαν πιθανήν, κατά 
πρώτον μέν τήν παραγωγήν, είτα δέ τήν κληρονομι
κήν διαιώνισίν τών κυριωτέρων οργανικών λεπτομε
ρειών, κατά μείζονα οέ λόγον καί τών όλιγώτερον 
σπουΟαίων, και ταΰτα, εν απεριορίστω χρονικώ δια- 
στήματι, καί διαμέσου πλείστων γεωλογικών μετα
βολών. Τά έν τή διαλέξει μου άναφερόμενα παρα
δείγματα μοί φαίνονται ισχυρότατα, ούδ’ ύπάρχει δέ 
κα! έλλειψις τοιούτων, άν τυχόν μοί ζητηθώσι καί 
άλλα.

θά παραθέσω όμως καί έν άλλο ακόμη, καί ώς 
πρόσφατον, καί ώς ένδιαφέρον εις ύπατον βαθμόν. 'U 
ΰπαρξι; ή μή, τή; κλειδός, καί τό τέλειον ή ατελές 
αυτής, δια τήν Ζωολογίαν.είνε χαρακτήρ λίαν σπου- 
δαϊ ς· χαρακτηρίζει πλέον ή έν είδος, πλέον, 
ή έν γένος· ε:νε χαρακτήρ οικογένειας, χαρακτήρ 
ύποτάξεως. Ήδη έν τινι σπανίμ περιπτώσει, έπι- 
στοποιηθη η τελεία η καί μερική τοΰ όστοΰ τούτου 
έλλειψις παρά τώ άνθρωπίνω ειδει. Τοιαύτη περι- 
πτωσις έλλείψεως τοΰ πρός τό άκρώμιον ήμίσεως τής 
κλειδός, έγένετο γνωστή τό παρελθόν έτος παρά τοϋ 
καθηγητοΰ Gegenbaur τής Ίέννης’ τό δέ σπουδαιότε
ρο' εινε, ότι ή έλλειψις αΰτη παρουσιασθεϊσα κατά 
πρώτον εί; τινα γυναίκα, μετεδόθη παρ’ αύτής εις 
τους εκ των Ουο γαμων απογΟνου; αυτής, χνευ τής 
ελάχιστης ελαττωαατιχότητος, δια τήν πλήρη τών 
κινήσεων τών βραχιόνων ελευθερίαν.

Άπό συλλογισμού δέ εϊς συλλογισμόν κα! πά/τοτε 
βασιζόμενοι εϊς τόν φυσιολογικόν νόμον τής κληρονο- 
μικότητος, ευκόλως δυνάμεθα νά ύποθέσωμεν δυνατόν, 
τόν σχηματισμόν ένος εστερημένου τοΰ ακρωμιακοΰ 
άκρου ή καί τής κλειδός έξ όλοκλήρου. Άλλά βε
βαίως, άν μεταξύ τών οργανικών διακριτικών τοΰ αν
θρώπου, εν παραβολή πρός τούς πιθήκους, ύπήρχε 
καί αύτη, ό καθηγητή; Bianconi, δέν θά έδίσταζε». 
ουδ' επί στιγμήν, να τήν παραθέση, κα: δή, έν τή 
πρώτη γραμμή. Ίσως δέν θά έν-.μιζεν άκόυ,η έπά" 
ναγκε; να κατέλθη μέχρι τών πολύ ύποδεεσιέρων χα
ρακτήρων τών χαυλιοδόντων, τοΰ ζυγωματικού τόξου 
τοΰ πελματικοϋ συνδέσμου' καί εν τή ύποτιθεμενν, 
ταύτη περιπτώσει έπρεπε νά είχε πολύ πλειότερον 
δίκαιον, παρ' όσον οέν θα είχεν εν τή συγκεκριμένη 
ταύτη περιπτώσει.

Ούδεμία ζωολογική τάξι; θεμελιοΰτσι έπί οργανι
κών χαρακτήρων ισαξίων πρό; έκείνους, έπί τών ό-
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ποιων ό καθηγητής Bianconi καταρτίζει τήν τάξιν 
τών δίχειρων άν ουτος έχη ύπέρ αϋτοΰ τό συνεχές 
τών έκ παραδόσεως διδασκομένων έν ταΓς σχολαϊς, 
οφείλει νά μή λησμονή, ότι ακριβώς αυτό τούτο, τό 
ορθόν η μη, τής παραδόσεως ταύτης, εύρίσκεται ύπό 
συζήτησίν. "Ισως μάλιστα, ουτος έπρεπε·/ άλλως νά 
έπιληφθή τού ζημήτατος, ότε τούτο, θά ετίθετο ά- 
πλούστατα επ', τοϋ δυνατού τής έκ τών Μ αζη," κα
ταγωγής τών πιθήκων. Αλλά τό αίτιον τής διάφορου 
ταύτης επί τοϋ ζητήματος στασεώ; του, εινε κατα
φανέστατο-/· είνε δέ τό ότι μετά τοΰ ζωολογικού ζη
τήματος άνεμίχθη συγχρόνως και άλλο όλως διαφόρου 
ούσεως, καί ή εξ αϋτοΰ δέ αντίδρασις, μόλις συγ
γνωστή εις τόν ζώντα εξω τοϋ κόσμου τών πραγ
μάτων, παρεξέτρεψε τήν προσοχήν καί τα βλέμματα 
τοΰ φυσιολόγου.

Ποσάκις δέν έλέχθη,ότι, ό άνθρωπος είνε ή κορωνϊς 
άπάσης τής οργανικής δημιουργίας, χωρίς καί τά 
μάλλον ευερέθιστα πνεύματα,καί αί μάλλον ψωροδεεϊ; 
συνειδήσεις, νά προσβληθώσιν. Άλλ’ ή νέα θεωρία 
οΰοέν άλλο κάμνει, ε’ι μή νά συμπλήρωσή τήν άφηρη- 
μένην ταύτην ιδέαν, ύπο μορφήν επιστημονικωτέραν. 
Όταν λέγωμεν,δτι ό άνθρωπος είνε τό έσχατον άκρον 
τής άλύσεως τών δημ’.ουργηθέντων οντων,ούδε'ις συγκι- 
νείται, άλλ’όταν μετρώ',ιεν καί όνομάζωμεν τους κρί
κους τής άλύσεως ταύτης, έξεγείρονται διαμαρτυρία: 
άπό παντός σημείου τοϋ δρίζοντος. Παράδοξος, τή α- 
λ.ηθεία, τρόπος τοΰ άντιλαμβάνεσβαι οΰτω πως τής 
ανθρώπινης αξίας ! Πώς τάχα, ή καταγωγή τοΰ αν
θρώπου θά εινε όλιγώτερον ίσως θεία, εάν ό βιβλικός 
χοΰς άπαρτίζη ολόκληρον τήν οργανικήν δημιουργίαν ! 
καθηγητής Bianconi καταθέτει τό ερώτημα τούτο' — 
έάν λοιπόν εγώ κατάγωμοι έξ ένός πιθήκου,πώς κραγε 
άνέλαμψεν έν έμοί, ή πρώτη άκτίς τοϋ πνεύματος;— 
At I λοιπόν, ή αυτή άπάντησις θά τώ δοθή, και όταν 
πιστεύσν, εαυτόν καταγόμενο·/ έκ τεμαχίου ακαθάρτου 
πηλοΰ !

"Ας κάυ.γ^ τοΰτο καί τότε θ' αναγνωρίσω μετ’ αυ
τού, ότι ο άνθρωπος είνε ιδιαιτέρα δημιουργία, αλ/α 
καί πάλιν μόνον ώς πνευματικόν καί ηθικόν ό·/’ ύπ’ 
αυτήν τήν έννοιαν καί έγώ τούτο πιστεύω και με ά 
τόσης μάλιστα πεποιθήσεως.ώστε νομίζω. δ*ι  ακούω 
ήδη αντηχούσα; κραυγας τής άνθρωπότη-ος, αποτρο
πιαζόμενης τό νά βλέπη έαυτήν αναγραφόμενην έν 
τοϊς ζωολογικοί; πίναξι, είτε περί Π ρο ε σ τ ώ τ ω ν 
(primati), είτε περί δίχειρων πρόκειται.

Έξ ό/.ων τούτων απορρέει ωφέλιμός τις διδασκα
λία, ισοδυναμοΰσα πρός έν σύστημα, τό έςής’ οτι 
προκειμένου περί φυσικής φιλοσοφίας, δέον νά μή έπ: 
τσέπη τις είς εαυτόν να παρασύρηται ύπο συλλογισμών, 
ξένων όλως πρός τό ζητημα, ούτε νά διαστρέφη τα 
συμπεράσματα, διευθύνω·/ αύτά καταναγκαστικώς πρός 
σκοπούς προμεμελετημένους. Ή φυσική φιλοσοφία, 
οΰδεμίαν έχει σχέσιν πρός τάς έξ άποκαλύψεω; πε
ποιθήσεις' δέν δύναται νά κάμη χρήσιν αυτών ούτε 
ύπέρ, οΰτε κα-ά. Οί λογικευόμενοι, οί λαμβάνοντες, 
τούτέστιν, ώς αφετηρίαν τής Οιακρισεως τό λογικόν, 
κακήν τού λογικού των χρήσιν ποιούνται, άποβλέ- 
ποντες είς τ αντίθετα τών έπιστημονικών συμπερα
σμάτων, πρός τάς πεποιθήσεις δηλαδή και τά θρη
σκευτικά των αισθήματα, ώσανεί ή άντίθεσις αυτή 
νά ητο αποδεικτικόν κριτήριου φυσικών αληθειών καί 
οί θεολόγοι, κακήν, νομίζομεν, προσφέρουσίν υπηρε
σίαν πρός τήν θρησκείαν, δίδοντες αυτή ύποστησίγ-

’ Σ. Μ. Είδος λεμουρίων- άποτελούσι δέ τό μεταίχ
μιο·/ μεταξύ τών τετράχειρων καί τών άλλων μαστο
φόρων.

Α Π. Π.

ματατά όποια δέν ζητεί", τών όποιων δέν εχει,φρονού
με·/, ανάγκην, καί τά όποΰα, ώς έξαρτώμενα απολύτως,
άπό τής έλευθέρας συζητήσει·);, από στιγμής είς στιγ
μής δύνανται ν’ ανατραπώσιν.

Ζΐεντέρα προσϋήκη τον σνγγραφέως.
Προκειμένου νά έπιληφθώ τής διο^θώσεως τών τυ

πογραφικών δοκιμίων τή; παρούσης εκδόσεως, μοί ά- 
νεκοινώθη εΰγενώς, πρόσφατόν τι εργον, έν τω όποίω 
άλλος τις καθηγητής τοϋ Πανεπιστημίου τής Βονωνίας 
έπιλαμβάνεται τής ευκαιρίας νά επίδειξη έαυτόν άντί- 
θετον,έξ άποφάσεως, τής θεωρίας τής όποιας έγώ ήθέ- 
λησα νά προμαχήσω.Άν ή άρχή τής αΰθεντικότητος 
(ώς καθηγητοΰ) ήδύνατο, αύτή καί μόνη, νά λύη έν 
άκαρεί" ζητήματα τής φυσικής φιλοσοφίας,τότε ,’ιδού βε
βαίως περίπτωσι; να ομολογήσω έμαυτόν ήττημένον, 
καίάνευ τίνος αντιλογίας μάλιστα. Έν τούτοις, άς μοί 
έπιτρέψη ό διάσημος καθηγητή; κ. Καλόρη, νά ύπο- 
βάλω είς τήν κρίσιν του τάς αύτάς ενστάσεις, τάς ό
ποιας καί πρός τόν συνάδελφόν του ύπέβαλα.

Ουδόλως πρόκειται περί τή; μεταξύ Γορίλλα καί 
ανθρώπου διαφοράς, άλλά πράγματι, περί τής κ α τ α
γωγής τών δύο αυτών διαγορών. Πλέον ή βέβαιον, 
ότι ό Γορίλλα; δέν γεννή., ειμή Γορίλλα·/’ καί αυτοί 
οί μάλλον ενθουσιώδεις Δαρβινσταί δέν φρονοΰσιν άλ
λως. Τό πραγματικόν τής συζητήσεως θέμα, είνε 
πολύ πλέον γενικώτερον, καί δύναται νά τεθή ώς ε
ξής’ άν αί διαφορ α ί, τάς όποιας σήμερον ονομά
ζομε·/ διαφορά; ε ί δ ο υ ς—δέν εσχον κατά τήν μα
κράν τών γεωλογικών περιόδων διαδοχήν,τή ν α ύ τ ή ν 
κ α τ α γ ω γ ή ν, τ' α ΰ τ ά α ί'τ ι α. ήν καί αί άλλα: 
έκεΐναι διάφορά:, τάς όποια:, ίδιοι; ίμμασινήδη βλέ
πομε·/ παραγομένας καί διαιωνιζομένχς καί τάς όποιας 
δια τούτο καί μόνον, θεωρούμε·/ ώ; ποικιλίας 
ή φυλά;

Πρό; δε, άφοΰ ό καθηγητής κ. Καλόρη, καί ούτο; 
έπίση;, παεεμβάλλει έν τοισύτη συζητήσει, ώς ανα
γκαίο·/ επιχείρημα— τήν ιδέαν άπειρου τινός Σοφίας, 
του ύπερτάτου Δημιουργού τής ούσεως,— ά; μοί επι- 
τραπή νά έπα·.αλάβω ότι, ό Δημιουργός πασών τών 
οργανικών μορφών, ε·.· ε έπίση; καί ό Νομοθέτης τών 
νόμων, οίτινες τά πάντα διέπουσιν, είδικώς τε καί 
γενικώς, καί ότι, εξ αυτών μάλλον, παρά εκ τών 
πεώτων άναοεικνύετα: ή άπειρος Σοφία του. Ότι, 
δυνατόν νά ήναι όλως άθεοι οί παραδεχόμενοι τήν 
οιά β λ α σ τ ή σ ε ω ς παραγωγήν τών οργανικών ειδών, 
ένώ τουναντίον, έν αληθές θρησκευτικόν αίσθημα είνε 
λίαν ευδιάλλακτον μετά τής θεωρίας τής γενεαλογική; 
καταγωγή; τών ειδών,εξ ένό; αρχικού τύπου,όπως και 
το εκκλησιαστικόν :ητόν "ούδ έν ούλλον πίπτει, αν 
μη Θεό; θελήση ■ είνε λίαν ευδιάλλακτον χα'ι έν πλή- 
ρει έπιγνώσε: τών νόμων τής βαρύτητος.

Μετάφραΰις
’Αντιγόνου IIολομερή

Ιατροί·
ΤΕΛΟΣ

ΊΊ νεό-.ης ιι-αι χΊμαρος, κατά τήν ίιάόασ.ν τοΰ 
σποί'.υ δέν δύνανται τις νά σκειθή να! πσρασόρ ται. 
Καθόσον ίέν δύναται νά =·/η γνώσ.ν τοΰ παρελ
θόντος δέν δύνανται νά πρόβλεψη το μ = λ /. 0 ν 
και δέν δύνανται νά έξοικονομήση το παρόν.

Ό ήλ.ιος πά/τας θερμαίνει, ούδένα προτιμά.
Αί λές ις φεύγουν, ή γραφή μένει.
Ισχυρά καρδία νικά τήν κακήν τύχην.
Οΰδέν κρυπτόν ύπό τόν ήλιον.

ΤΟ Λ ΟΧ ΛΙΝΟΝ

Το .1ο>Άϊ>·ε»·, <5 τβράοπος ττολννονς. ΰατις εις 
τ<ις αγκόλας του πνίγει τόν περίη ηαον Τά/ιεβιν' 
η πόλις τής εργααίας. τής κινήοετυς, τής tpofie 
ρας ζιοΐκής πάλης πόλις ίν η άαφνκτιώοιυ εκα
τομμύρια λαοϋ ίδρώττοντος, λν ή κυλύονται χιλιά
δες πλεΐσται σιδηροδρόμων, λεωφορείων καί άμα· 
ζών. Είνε ή μεγαλ.ονπολις τών καπνοδόχων, ήν 
στέφει ή πυκνή ομίχλη καί <> μελ.άγχρονς τον ερ
γοστάσιά»· της καπνός. Όστις λέγει, «είδα τή 
Λόντραΐ) δέν λέγει τίποτε. «Είδα τύ "Εσσεξ. 
τό Μιδδλέοσεξ, τό Κέυτ. τό Σόρρεϋ, τό Σίτυ»’ 
ιδού τί έδει να εΐπη. διότι τό Λονδίνου δέι· είνε 
πόλις, άλλά πόλεις. ΊΙ Λόντρα δέν είνε μόνον 
τό παμπάλαιου Σίτν, δηλαδή τό “Αστν. ιϊλλά 
πέντε ολόκληροι κομητεΐαι. ή άκριβέστερον πλέον 
ή 150 δήμοι.

Ή Legio secunda Augiuiti τών Ρωμαίο», 
τό άσημον" Londinium τών χρόνον εκείνων, 
σήμερον κατέχει έκτασιν άπέραντον. ιν ή ζώσιν 
άσφνκτικώς 6.900.000 κάτοικοι ! Άγγλοι καί 
καί Σκώτοι εύγενείς, πάμπτωχοι ’Ιρλανδοί, τε 
χνίται Γερμανοί. Γάλλοι πολυπληθείς. Βέλγοι. 
Ρώσσοι. ΙΙολωνοί. Αυστριακοί. ’Ελβετοί, Ίια 
Ιοί καί μια λέξει παντοεθνεϊς υπήκοοι, συμμί 
γνυνται εν τή πρωτενοΰση τής ύπερηφάνον '.-Ιζ- 
βιώνος. Τής μεγαλονπόλεως ταύτης τό κέντρον 
κατέχει τό σοβαρόν Σίτν. ’ Υπερήφανοι· εν αντώ 
ύφονται τό παλάτιον τοΰ Λόρδου Δημάρχου καί 
αυστηρά απέναντι ή Τράπεζα τής Αγγλίας' πα· 
ρέκει τό Δημαρχείου, τό Χρηματιστήριου μέ τό 
περίφημου καφενείου του Λόϋδ, τό μέγαρον τής 
εταιρείας τών Αιότ. ’Ινδιών, τό Τέμπλου, ή πα
λαιό αυτή έδρα τών Ιπποτών τοΰ Τέμπλου και 
τό Ιστορικόν Τάουερ ίπί τοΰ Ί'αμέσεως, ό παμ
πάλαιος πύργος, ίίστις διαδοχικώς έχρησίμενσεν 
ό>ς φρούριον, είρκτέ] καί τέλος μουσείου. Καί 
οΙα ταΰτα επισκιάζει ή έπί τής κορυφής τοϋ 
Χίτυ μητρόπολις τοϋ Λονδίνου, ό τεράστιος 
Ναός τοΰ Αγίου Παύλου, ουτινος δ θόλος έχει 
τσγος 110 μέτρεον καί διάμετρον 38!

Τό '’/frtTi· διατηρεί είσέτι .τλεϊστα τών ιίρ 

χαίων αντοΰ εθίμων και δικαιώματα», διοικον- 
μενού κυρίως υπό τοϋ Λόρδου Δημάρχου τοΰ 
σχεδόν ήγεμώνος. Καί βασιλική πομπή Ακόμη δέν 
δύναται νά είσέλθη είς τό Σίτν άνευ προειδοποι- 
ήσεως ! Ούδείς όμως τών πολυτάλαντων κοί εΰ· 
γενών τοϋ Λονδίνου κατοικεί εν αντώ- (J! κυα 
νόαιμοι λόρδοι είνε διά τά ευάερα προάστεια, 
έΐ'ΐμ τό Σίτν είνε λ.αβνρινθιόδης ναός τοΰ Έρμου, 
Άλλως τε τά ίχνη τής πρό τόσα» αιώνων πό 
λεως ταύτης. είς τό Σίιυ είνε λίαν καταφανή.

Άκολουθι,οωμεν τά οχήματα τών εύγενών καί 
είσέλθωμεν είς τό Οΰέστμινστερ. Οίκοδομαί σκυ
θρωποί. όγκώδεις. έπιβλητικαί. Ή σοβαρύτης 
νπερίοχυοε τής φιλ.οκαλίας. Οί λόρδοι τοϋ κοι
νοβουλίου. αί εύγενέστεραι οικογένεια/, οί επι
σημότεροι τής ’Αγγλίας, ενταϋθα κατοικοΰσιν. 
Έδο> τό κέντρο)· τών ίπιστημτον καί ή 'έδρα 
τών Τεχνών. Άντιθέτως δέ πρός τήν μεγαλοπρεπή 
ηρεμίαν τοϋ Οΰέστμινστερ ίςαπλονται τό πολύ 
όαίδαλον Συ δδε ρη μέ τάς 13 πελωρίους γέ
φυρας του επί τοϋ Ί'αμέσεως, δστις τό διαχαι- 
ρίζει άπό τοΰ Σίτν. Ένταϋθα ύ βασιλεία τής 
καπνοδόχου. Ι'ογγίζουσι τά φοβερά ίργοστάσια 
και εξευρεύγνυνται νέφη μελαγχρόου καπνού- 
Μέγαρα μι) ζητείτε ενταϋθα' δέν θά εΰρήτε παρά 
τάς ευτελείς τών ίργατών κατοικίας. ΓΙρός βορράν 
τής εργατικής ταύτης συνοικίας εκτείνεται τό νέου 
τμήμα τοΰ Λονδίνου, ουιινος κορωνίς είνε τύ 
κρυστάλλινοι· μέγαρον.

Άλλά. νομίζω, οτι μακράν περιγραφήν επι
χειρώ. Έάν Εξακολουθήσω τήν τοιαύτην άπει- 
κόνιοιν τών συνοικιών τοϋ Λονδίνου, χρειάζομαι 
χρόνον πολύν, υπομονήν ού τυχονσαν, καί τό 
σπουδαιότεροι· χώρον. ΙΙοίαν πρώτον νά περι
γράφω; Τήν Λαίμμιθ, τήν Νιούΐγκτον, τή)· Οι>- 
άλβορθ, τήν Στόκβελλ. τήν Καίμπερβελλ, τήν 
Πέκχαμ, τήν Ουάνσβορθ καί τάς πολυαρίθμους 
επίλοιπους συνοικίας, ιόν καί ή απλή τών όνομά - 
των αυτών άνάμνησις αποβαίνει δυσχερής ;

Ά/.λ’ ή τοιαύτη τοϋ Λονδίνου φοβερά Ιπέ- 
κτασις δέν προήλθεν απλώς Ικ τής τον παλαιού 
Σίτν μεγενθύσεως. Καθώς μετά χρόνον, ούχί 
μακράν, διά νάμήεΐπωκαι σήμερον, τό Φάληρον, 
ό Πειραιενς, τό Άμαρούσιον καί αί τον Ύμ-
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μητοΰ ύπώρειαι θέλουσιν είσθαι συνοικίαι τών 
’Αθηνών καί οΰτω θέλομεν εύρεθή αιφνηδίως 
οί τών Αθηνών Αστοί ίν τώ> κέντρω μ,ας όνει 
ρώδους μεγαλουπόλεως, οΰτω και τδ προσφιλές 
τών Λοντραίζων Σίτυ, ίπεκτεινόμενον, ώς καί 
αί περί αύτό μικροπόλεις, συνενώθησαν, δια τών 
περίφημων δενδροφυτευμένων roads,τών άλλοτε 
λίαν ίξοχικών και νΰν πολύ ολίγον τοιούιων, 
καί Απετέλεσαν τήν πεφημισμένην Λόντραν. 
Οΰτως αί πρδς δνσμδς ταύτης Βρόμπτον, ΓΙΙμ 
λικο καί Τσέλοη. αί βορειότερου Κένσιγκτον 
αί άνωθεν τοΰ παραδείσου Χάνδπαρκ, Ραία 
βωτερ, Πάδδιγκτον, ΙΙόρτλανδ-Τάσιν. Κίλβορν 
καί Χ,άμποτεδ. αί νοτίως τοϋ παραδείσου Ρέτ- 
ζενσπαρκ, Maryleboue καί οί βορειανατολι- 
κώς Χάΐγαντ, Χόλοβαι, Κεντιστάσιν, Καμδεν- 
τάσιν κ·λ. Ανατολικώς δ' αυτών τδ Χι,υάϊτσά- 
πελ (πτωχόν τμήμα) Λάίμχάους, ΙΙόπλαρ, Βέ- 
θναλ Γρήν, Χάκνεϋ και τόσαι άλλαι,είνε κυρίως 
πόλεις, ας όμως οί υπερήφανοι δοτοί τοΰ Σίτν 
καλοϋσι συνοικίας αυτώνI Ιδού καί κατά τινα 
στατιστικήν τοϋ Καρόλου Βούθ, ή κοινωνική θέσις 
τών κατοίκων τοΰ Λονδίνου. Άλήται ζώντες τδ 
πλεΐστον έξ εγκλημάτων 37,000- Πάμπτωχοι, 
τυχαίως εύρίσκοντες ίργασίαν 377,000. Έρ· 
γάται Ατάκτως εργαζόμενοι, τό πλεΐστον πενό 
μενοι 938,000. Έργάται τακτικώς εργαζόμενοι 
καί ίκανώς πληρωνόμενοι 2,116,000. Μεσαία 
δέ και Ανωτέρα τάξις 750.

'II στατιστική όμως αΰτη είνε παλαιά οί δέ αριθ 
μοί ταύτης σήμερον Οά είνε λίαν ίξωγκωμένοι.

.Αί όδοί τοΰ Λονδίνου εινε 8,000 τον αριθμόν 
εις πολλάς δε συνοικίας ύπάρχουσιν αί αύταΙ 
υνομαοίαι,ίξ ου καί Ανάγκη πάσα έκτος τής όδοΰ 
νά γράφηται καίτό όνομα τής συνοικίας έπί τών 
επιστολών.

Ως ωραιότεροι όδοί φέρονται αί Τσήπσουΐδ, 
Φλήστρητ, Στράνδ, Πικκάδιλυ, Ρετζενστήρτ καί 
Όςφορδστρητ, ένθα λαμπρά καταστήματα καί 
λαβυρινθώδεις άγοραί ύπάρχουσιν.

Έκ τών ανακτόρων υπερέχει τδ Βούκιγχαμ, 
ή προσφιλής διαμονή τοϋ Βασιλέως. Είτα έρχον
ται τδ τοϋ Άγ. Ιακώβου, οΰτινος τδ ίσωτερι- 
κον είνε μεγαλοπρεπέστατου, τό Ούάΐτχαλλ, τό 
τοΰ Κένσιγκτον, το Μάλβρουκ-Χάους, άπαντα 
χρησιμεύσαντα ή χρησιμεύοντα ώς διαμοναί η
γεμόνων καί πριγκήπων. "Ετερα λαμπρά οικο
δομήματα είνε τδ Διοικητηρίου. ή Στοά τοΰ 
Ούεστμίνστερ μετά τών Βουλευτηρίων. ή ’Εθνική 
Πινακοθήκη, ή Βασ. ’Ακαδημία τών ώραίων 
Τεχνών, τό πλουσιώτερον τής γής Βρεττανικόν 
Μουσείου καί ετερα, περί ών κατωτέρω. ΙΙλεΐ 
σιαι δέ είνε αί φιλανθρωπικοί εταιρεΐαι καί Σύλ 
λογοι, ων τά αισθήματα εξιηνοΰνται μέχρι τοΰ 
ίππου καί τοΰ κυνός,τά δέ πρδς τοιούτους σκο
πούς χρησιμεύοντα οικήματα ύπερβαίνουσι 
τάς 6,000, ιξ ών 250 μεγάλα νοσοκομεία.

Έκ τών ναών δξιολογώτατος είνε ίκτος τοΰ 
μνημονευθέντος ‘Αγ. Παύλου, ή Μονέ] Ούέσ- 
μινστερ καί οί τοΰ Άγ. Μαρτίνον, Άγ. Ιακώ
βου,’Αγ. Γεωργίου καί τής Παναγίας εν Ί'οίπ· 
σαϊδ, ής τό περίφημου ώρολόγιον καταθέλγει 
τούς περίοικους διά τής μουσικής κωδωνοκρου 
σίας του.

Έκτος τών πολυαρίθμων ανεξαρτήτων φι
λανθρωπικών ίδρυμάτανν, ύπάρχουσιν ούκ ολί
γοι Αγαθοεργοί καί θρησκευτικοί εταιρεΐαι, έπί 
κεφαλής ών ίσταται ή Άγγλικανικέ] ίκκλησία. 
Τοιαύτη είνε ή περίφημος Άγγλ. Βιβλική Έ 
ταίρια.

Επίσης σημαντικός είνε καί <5 Αριθμός τών 
εκπαιδευτικών καί ίπιστημ'ινικών ιδρυμάτων. 
Τοιαϋτα είνε τό Ιίανεπιστ. Κολλέγιον καί το 
Βασιλικόν Κολλέγιον. II δέ πρόοδος τών επι
στημών βαίνει καταπληκτικώς χάρις είς τάς ιδιορ
ρύθμου, συντεχνίας κατά χωριστός επιστήμης, 
καθώς καί διά τών ειδικών Ιπιστημ. ιδρυ
μάτων, ώς αί Ναυτικοί καί στρατιωτικοί σχο- 
λαί, τό Λονδίνειον ’Ινστιτούτου, ή Βασ σχολή 
τής Ιχνογραφίας, ή Βασ. και ή νέα Ακαδημία 
τής ζωγραφικής, ή Βασ. εταιρεία τών Θετ. επι
στημών, ή Λινναίειος έταιρ. μετά πλουσιωτάτης 
βοτανικής συλλογής ή διά τάς θεωρητικός ίπι- 
στήμας, Βασ 'Εταιρεία τών Τεχνών (ής τά μέλη 
πρό δεκαετίας ήδη ύπερέβαινον τάς 10 000)· 
Η Γραφικέ) εταιρεία, ή ζωολογική, ή Βοτα

νικέ] μετά σπουδαίου βοτ. κήπου, II Αστρονο
μικέ] (μετά τοΰ περίφημου Αστεροσκοπείου Γρή' 
νιτς), ή Ασιατική εταιρεία καί τό Πολυτεχνείου, 
κ τ.λ.

Πολλά ίπίσης είνε καί τά θέατρα, τεσσαρά
κοντα περίπου τόν Αριθμόν, ών τά μεγαλείτερα 
είνε τό τής Λ. Μεγαλειότητος, τό Ίταλ. Μελό
δραμα, τδ Δροΰρυ Λαίν, τό Χαίμαρκετ κ. τ λ· 

’Επίσης πολλοί κήποι χαί δενδροοτοιχεΐοι 
ίπιμελώς διατηρούνται, ώς οί τοϋ ’Αγίου Ια
κώβου, τό Γρήν-ΙΙάρν. και Χάϊδ παρκ κτλ.

Τοιοΰτον, εν ώχρα Απεικονίσει, τό πεφη/ιί' 
σμένον Λονδίνου, εν ώ τόσον ποραδόξως Aw 
μετωπίζει ή πενία ιόν πλούτον καί ό νεωτερι 
σμός συζή τόσον άρμονικώς μέ τάς παλαιοτα- 
τας παραδόσεις, έθιμα καί Αμφιέσεις.

'11 μεγάλη εκτασις αύτοϋ οφείλεται καί & 
τδν διασχίζοντα τούτο Τάμεσιν, όστις πολ' 
λαχώς ωφελεί τήν πρωτεύουσαν τοΰ Βρεταννυ 
κοΰ κράτους, καθόσον τή προσδίδει ευχάριστου 
θέαν, τήν ποικίλλει δι’ ώραιοτάτων τοπεάυΫ 
καί τήν διευκολύνει μεγάλως είς τήν συγκοινι»' 
νίαν. Πρό πάντων αί ποιητικοί εοπέραι τοΰ 1°' 
μέσεως, όταν ό ίρυθρδς ήλιος προσπαθή δώ 
μέσου τών νεφών νά ρίφη τάς τελευταίας Ακίι 
νας του ίπί τής ύπερηφάνου Λόντρας, όταν 
τών η λοισβιζύντων ύδάτων τοΰ Ταμέσεως όντα 
νακλάταιή ποθητή ίκείνη Σελήνη καί διαγραη’1'
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ται ή εΰχαρις σκιαγραφία Ιρλανδικού τίνος Ακα- 
τίου, μυστηριώδους τ·τδς παροχθίου άλσους,με 
γαλοπρεποΰς πύργου καί ρωμαντικής γυφύρας,αί 
Ιοπέραι αύται καταθέλγουσι τοΰ ίπισκέπτου τδ 
βλέμμα, αφίνουσιν εικόνας Αλησμόνητους! . . .

Και μία τοιαύτη εσπέρα είνε ποθητέ] διά τόν 
εργατικόν Λοντραΐζον. διά τόν άνθρωπον αύτόν, 
οστις ίν τή επιγνώσει τής ύπεροχής τής θαλασ- 
σοκράτηρος πατρίδος του, τής κατακτητοΰ Βρετ- 
τανίας, εργάζεται νπερανθριίιπος έπί τής μεγα- 
λουπόλεως ταύιης τοΰ βορρά, τοΰ εργατικωτάτου 
δοτιως, οπερ παρέχει τήν είκόνα τής ζωής καί 
τής βιοπάλης, όσον ούδεμία άλλη ύπό τόν ήλιον 
πόλις" είνε ποθητή διά τδν Ακάματου Αστόν τής 
αυστηρός Λόντρας, ήτις σπάνιάς εχει τάς εορ- 
τάς. σπανίως βλέπει τόν ουρανόν γελώεντα.

0 ΠΡΩΤΟΣ ΕΡΩΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ
ΜίΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΗΣ ΔΑΦΝΗΣ

ΕΙΣ ΤΟ ΟΜΩΝΥΜΟΝ ΦΥΊΌΝ

Ό πρώτ:ς έρως τοϋ ΆπόΧλ ω.ος ήτο ή Δόφνη 

ή κόρη τοΰ ποταμού Πηνειού."Ον έρωτχ οέ·< τ· 

cwxs τύχη άγνωστος, αλλ' ή φοβερά καί απηνής 

τού θτοϋ “Ερωτος οργή. Ίίών τούτον δ Φοίβος. 

Υπερήφανος δια τόν φόνον τού 11υθων:ς(·), είπε- 

* Γΐ σ/έσις υπάρχει μ-εταζύ σοϋ καί τών κρα- 

τ«ρών οπλών ; Αύτά άρμόζουσιν εις τούς όίμους 

Ί|ΐών ο'ίτι.ε; εύστόχως πλήττοαεν τά θηρία καί 

τ«ύς πολεμίους, ώς έποιήσαμεν φανερόν φονεύ- 

’αντες τόν φοβερόν ίφιν. Συ αρκέοθητι νά έ;ε- 

Γιζτ,ς άγ-.οώ ποιους έρωτας καί μή επιθυμεί νά 

®ψετερίζησαι τήν οόζαν μας». Πρός τοΰτο- ό 

/ : «Τοίδικό·· σου τόξον, 

πάντα:, άλλά τό ίτικόν 

πάντα τά ζώα φονεύονται 

ή δόξα σ:υ είναι μικρό- 

ΐοική; μου. Ταΰτ' είπε κα1. έξωθήσας

πληγώνει 

Καί οσω 

τοσούτφ 
»*  -

αέρα διά τή: πλήςεως τών πτερύγων ταχέως 

είς τήν κατασκιον

•κεΐθεν, δύο ανόμοια βά/η έκ τής βελι- 

. , Γ. (... ______ /, έτόξευσεν, ών τό μέν

•πομακρύνει, τό δέ εμβάλλει τόν έρωτα ζαί 

‘®υτο μέ, εί.αι ίπίχρυσον κατά τήν όξεΐαν 

έζεί-ο δέ είναι αμβλύ, έ/ον ύπό τόν 

£~**α  μόλυβδον. Τό τελευταίον ενέπηξεν ό 

,&ρω; είς τήν Δάφνην, τό πρότερον εις τι 
Απόλλωνα, ώ-τε ουτος μέν αγαπά έμμα ώ

Vl°C τής 'Αφροδίτης ειπεν

« Φοίβε, 

1«>υ σέ.» 
Υπο ο ου, 

τ»ρα τής

“ψίκετο εις τήν κκτάσκιον τού Πορ ασσού άκρό- 

«ολι·,· ,- - - · - - ■

?θρου φαρέτρας λαβώ-, έτόξευσεν, ώ 

ό δέ εμβάλλει τόν έρ 

. ίπίχρυσον κατά τήν 

δέ είναι αμβλύ, έ/ον ύπό

Το τελευταίον

, τό πρότερον είς τόν 

, ........”··- (-.ό,-..; έμμα.ώς,

ζ51'«η δέ φεύγει τόν εραστήν αισθανόμενη ήδο- 

εις τό σκότος τών δασών καί εις τά σκύλα 

“''χμαλώτων θηρίων, εφάμιλλος ούσα πρός 

^’αγαμον “Αρτεμιν. Ταινία συνείχε τήν άτά-

I) II ύθ ων δφις τό ίν Δελφοί; τηρών ιερόν.
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κτως κυματίζουσαν κόμην. Πολλοί έζήτησαν 

τήν Δάφνην, άλλ’ αδτη άποστρεφομένη τούς 

ζητοϋντας παρθένους, άμοιρο; άνδρός, περιεπλα- 

νάτο άνά τά έρημα σκιερά δάση. Οϋδαμώς φρον

τίζει νά μάθη τί είναι ό γάμος, τί είναι ό έρως. 

ΙΙολλάκις ό πατήρ της ειπεν είς αυτήν; «Γαμ

βρόν μ« οφείλεις, θύγατερ». Έκείνη δέ, ώσπερ 

άγος τάς δάδας τού γάμου μισούσα, αΐδημόιως 

ήρυθρίασεν καί περιχυθεΐσα περί τόν τράχηλον τού 

πατρός είπε: «’Επίτρεψαν μοι, ώ πάτερ, νά τη

ρήσω διηνεκή παρθενίαν, ώς καί είς τήν ”Αο- 

τεμιν πρότερον έπέτρεψεν ό Ζεύς». α Ό πατήρ 

επιτρέπει νά είσαι παρθένος, ώ Δάφνη, άλλ ’ ή 

μορφή σου άντεμάχεται προς τόν πόθον σου». Ό 

Φοίβος άγαπά και επιθυμεί τής Δάφνης, ήν 

είδε, τήν δμιλίαν καί τούθ’ δπερ ποθεί ελπίζει. 

Άλλ’ ύπό τών χρησμών του άπατάται ουτος. 

Καί καθώς αί κούφαι καλάμαι, άφαιρεθέ-των 

τών σταχύω -, καίονται, καθώς αί αίμασιαί φλέ

γονται διά τών δάδων, άς ό τυχόν δδοιπόρις ή 

πολύ έπλησίασεν ή ήδη υπό τό λυκαυγές αφή 

κεν άπό τής χειρό:, οΰτως ό θεός είς φλόγας 

δλος μετεβλήθη, οΰτω καθ ’ όλον τό στήθό; 

του καίεται καί μάτην έρωτα δι’ ελπίδων τρέ

φει κούφων. Ειοεν άκαλλιόπιστον τήν κόμην 

περικεχυμένην περί τόν τράχηλον «τί, λέγει, 

θί ήτο άν «κοσμείτο ;» βλέπει τούς έκ πυρός 

αστράπτοντας οφθαλμούς όμοιους πρός τά άστρα· 

βλέπει τό μικρό- στόμα, δπερ δέν άρκείται νά 

β)έπη. Εγκωμιάζει τού; δακτύλους καί τάς 

χεΐρα; καί τούς βραχίονας, οϊτινες ήσαν γυμνοί 

μέχρι τού ώμου·, δ,τι δέ κρύπτεται, νομίζει 

καλείτερον. Έκείνη φεύγει ταχύτερα τής αύρας, 

ούδέ άκούει αύτόν λέγοντα- «Νύμφη τοΰ Πη

νειού, παρακαλώ ! μέ ε- δέν θά σε πλησιάσω, 

ώ; εχθρό:, μένε, ο> νύμφη' οΰτως ή άμνάς τον 

λύκον, οΰτω τόν λέοντα ή έλαφος, οΰτω τον 

αετόν φεύγουσι περιδεείς αί περιστεραί, οΰτως 

έκαστη τούς εχθρούς της· έγώ δέ σέ ακολουθώ 

ύπό τού έρωτος οιστρηλατούμενος. Οιμοι ! πρόσ

εχε μή πέσης πρηνής, ή οί βάτοι αίμάξωσι 

τού; άπαλόχρωΤας πόδας σου καί εγώ γίνω αί

τιος τού πόιου σου, οίμοι ! τραχύ; ό χώρος δπου 

τρέχεις- βραδύτερον, παρακαλώ σ«, βαίνε καί 

μή φεύγε καί έγώ βραδύτερου θά σε άκολου- 

θήσω. Έςέτασον δμως, τί: σε άγαπά' δέν είμαι 

κάτοικος τού όρου:, οέν είμαι ποιμήν, δέν φυ- 

λάττω ενταύθα άγριος άγέλας καί ποίμνια" 

αγνοείς, ώ Δάφνη, τινα άποφεύγεις, καί διά 

τούτο φεύγεις ταχέως. ’Εμέ ή αδελφική γή καί 

ή Τέ εδο-, εμέ ή Κλάρος καί ή τών Πατάρων 

επικράτεια λατρεύει. Ό Ζεύςείναι ό πατήρ μου' 

ύπ ’ εμού δηλούται τό παρελθόν, τό παρόν καί 

τό μέλλον, ευστοχον είναι τό βέλος μου' άλλ’ 

εύστοχώτιρον είναι τό τρώσαν τό κενόν έρωτος 

σώμα μου' τήν ιατρικήν έγώ ίπενόησα καί 

Έπικούριος καθ' δλην τήν σφαίραν όνομά- 
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ζομζι κχί τήν τών βοτάνων δύ.αμιν ύπεξού- 

σιον εχω. Οίμοι ! επειδή ό έρως ύπ" εύεενός 

βοτάνου θεραπεύεται, καί αί τέχναι μου δι’ ών 
πάντα; ωφελώ δέν μέ ώφελούσιν. Έν ώ οέ 

ήτοιμάζετο νά είπη έτι πλείονα, ή Δάφνη άπε- 

μακρύνίτο περιδεής άκούσασζ ολίγους μόνον λό

γους- τότε δή τότε τό κάλλος έφάνη· οί άνε

μο1. έγύμνουν τό σώμα καί ή αντίθετος φορά 

τοϋ ανέμου ώθει τήν έσθήτα πρός τά όπίσω, 

ώς και ή αυρχ τήν αμβροσίαν κόμην, ήτις άπέ- 

πνεεν οσμήν θείαν’ ούτως τό κάλλος ηύξήθη, 

ούτως ό θεός ύπό τοΰ έρωτος έξεκάφθη, ώστε 

μή δυ·.άμε·.ος νά στερήται τής δψεως καί τής 

τέρψεως, άλλως τε και ύπό τοΰ έρωτος ωθού

μενος, γοργή) τφ βήματι ακολουθών, διώκει τά 

ίχνη της. Ώς δ’ δτε κύων Γαλατικός έν άγρφ 

κενω βλέπει λαγών καί ουτος μέν τήν σωτη

ρίαν ζητεί, εκείνος δέ τήν λείαν διά τών -οδών 

καί ό μέν κύων, έλπίζων, οτι θά συλλαβή αυ

τόν εντός ολίγου, τείνει τά {ιύγχος καί προσ- 

κολλφ είς τά ίχνη, ό δέ λαγώ; αμφίβολος είναι 

άν συλληφθή ή ίιαφύγη τό τοΰ κυνδς στόμα, 

ούτως ό θεό; και ή παρθένος- ή μέν ένεκα τοϋ 

φόβου, ο οέ ένεκα τής έλπίδος καί τοϋ έρω

τος είναι ταχύς. Ό διώκων δμως θεός προσ- 

βοηθείται ταχύτερου ύπό τών τοϋ έρωτος πτε- 

ιών καί δέ? θέλει νά -άναπαυθή σχεδόν επι

κείμενος τών νώτων τής φευγούσης, έπιπνέων 

τήν δ αχυτον έπί τοϋ τραχήλου κόμην. Τέλος 

άφ' ού έκεί-.η έζήντλησεν όλα; τάς δυνάμεις της 

ώχρίασε και ν.κηθεϊσα έκ τοϋ κόπου τή; ταχύ

τατη; φυγής, στρέψασα πρός τά τοϋ ΙΙηνειοϋ 

ποταμού ϋδατα, «δός, πάτερ μου, είπε βοή

θειαν, άν αληθώς οί ποταμοί έχητε δύναμιν 

θείαν, καί διά μεταμορφώσεως μετάβαλον τήν 

μορφήν μ-.υ, ήτις έγένετο αίτια είς τόν τοΰ Α

πόλλωνος έρωτα-» Άμα τελειωσάσης τήν δέη- 

σιν, βαρεία νάρκη κατέλαβε τά μέλη καί λεπτός 

φλοιός περιέβαλε τό μαλακόν στήθος της καί ή 

u.i . κόμη εις φύλλωμα, οί δέ βραχίονες είς κλά
δους μετεμορφώθησαν, ό ποΰ; ό πρότερος ταχύς 

κρατείται ακίνητος, μεταβληθείς εις ρίζας, τό 

πρόσωπον αποτελεί τήν κορυφήν, ή αυτή στιλ- 

πνότης έν εκείνη διαμένει. Καί ούτως έχουσκν 

όμως ταύτην ό Φοίβος αγαπά καί θέσας την 

εεξ'.άν έπί τού κορμού» αίσθάνετα-, ότι άκόμη 

πάλλει ύπό τόν νέον φλοιόν τό στήθος, καί 

έναγκαλισθείς τού; κλάδους, ώςέάν ήσαν τά πριν 

μέλη τής Δάφνης, δίδει φιλήματα εί; τό ξύλον, 

δπερ όμως δέν άντιφυλεΐ . . . Προς τούτο ό 

θεός είπεν «επειδή δέν είναι δυνατόν νά γίνης 

σύζυγός μου, οένδρον μου βεβαίως θά γίνης. Πάν

τοτε ή κόμη, αί κιθάραι, αί ήμέτεραι, δάφνη, 

φαρέτρα·., θά σέ έχωσι. Σύ θά «ίσα-, παρούσα 

είς τούς Λατίνους αρχηγούς, έν ω φωνή περι

χαρής θά ψάλλη τόν θρίαμβον καί τό Καπετώ- 

λιον μακράς πομπά; θά βλέπη. Σύ εί: τά; πα- 

ραστάδας τού Αυ ούστου προ τών θυρών πιστο- 

τάτη φύλα' θά ιστασαι καί τήν μέσην δρϋν θά 

φυλάττης. Καί καθώς ή κεφαλή μου δ·ά τής ά- 

ξύρου κόμης είναι νεαρά, ουτω καί σύ θά άπο- 

λαύης άεί τών διηνεκών τιμών τοϋ φυλλώματος » 

Ταΰτ’ είπεν ο θεός Απόλλων. Ή δέ πρό μι

κρού παρκγαγοϋσα κλάδους δάφνη προσένευσε 

και ώς κεφαλήν έφάνη κίνήσασα τήν κορυφήν.

(Ovid. Met. I. 452-567J.
"Ερρίκος Α. Σκάααης

Φ. Φ.

ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΜΟΥ

Μια νύχτα ποΰ κοιμώμουνα 
είδα 'ςτό όνειρό μου 
Εκείνη ποΰ έγώ ποθώ,

— καί τρέμω σαν τό θυμηθώ,— 
κοντά, είς τό πλευρό μου !

*

Γύρισα τότε ξαφνικά 
καί μέσ' την αγκαλιά μου 
την έσφιξα μέ λαγταριά, 
της έδωσα 'χίλια φιλιά 
με δλη τή καρδιά μου!

•
ΚΓ άπ' την χαρά μου την πολλή, 
ώς καί τήν έκπληξί μου 
έφώναξα, μά δυνατά !. . .
Αχ ! ξύπνησα, καί μοναχά 

είδα τήν ϋπαρξί μου !
*

Και λυπημένος έγειρα 
είς τό προσκέφαλό μου 
κι' αγρύπνησα ώς τό πρωί 
γίατί δεν ήτ’ άληθινό 
ιό μάγον όνειρόν μου !

XI-V-904. κ. ιι.

ΤΕΤΡΑΣΤΙΧΑ

Αλλοίμονον ! έγώ ζηιώ 
ιΐ'ϋ χάρου τα παλάτια 
ι·ά είΐρω ησυχία 
μα πάντα βλέπω μπρος μου 
τά μαγικά σου μάτια 
καί ζώ μέ τη μανία . . .

ΑΧ1Λ ΜΟΡ.

ΓΟΤΔΙΕΔΜΟΣ 0 II
ΚΑΙ Η ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΥΛΗ

'Απθ|Λνη|>.ονεύ|Λαται Κυρίας έπί τών τιμών.
Μεταόύτών νϋν έστεμμένων κεφαλών ή τοϋ Γερ

μανού μονάρχου μοναδικώς προσεΙλκυσε τήν προ

σοχήν τής άνθρωπότητος, διά τήν Ιδιότροπου καί 

παράδοέον ταύτης φύσιν. Εύτυχώς τήν αύτοκρατο- 

ρικήν τήόενον άνήγειρεν έσχάτως κυρία τις έπί 

τών τιμών τής Αύτοκρατείρας καί ύπό τόν Αύτο- 

κράτορ'α Γουλιέλμου άπεκαλύφθη δ άνθρωπος Γου

λιέλμος.

Τά απομνημονεύματα ταύτα έκθέτουσι πιστότατα 

τόν Ιδιαίτερον βίον τοϋ παραδόξου μονάρχου καί 

τελείως έπεόηγοϋσι τάς ιδιοτροπίας του. Ή δέ 

κρυπτομένη ύπό τό ψευδώνυμον Ursullos κυρία 

έπί τών τιμών, κδμησσα δ' 

Έπι ,-κόβεν. έξησε πλέον 

τών δέκα έτών έν πλή- 

ρει οίκειότητι μετά τού 

αύτοκρατορικοϋ ίεύγους, 

διατελούσα μέλος τής 

ακολουθίας τής Αύτο

κρατείρας Αύγρύοτας — 

Βικτωρίας, άφ’ δτου ήτο 

αύτη πριγκήπισσα Γουλι

έλμου, καί κατώκει είς 

τό Μαρμάρινο? ανάκτο

ρου τού Πότοδαμ,

Έν τοΐσ άπομνημονεύ- 

μοσι τούτοις περιγράφε- 

ται περίοδος δεκαετής, 

άρχομένη έκ τοϋ μηνός 

’Ιουνίου τοΰ 1888. επο

χής τής άναρρήσεωε τοΰ 

Γουλιέλμου II, μέχρι τοϋ 

έαρος τοΰ 1898. Δέν ο

φείλονται δέ κυρίως είς 

τόν κάλαμον τής κομήσ- 

οης δ' Έπΐ',κόόεν. άλλά 

έκ τών σημειαόσεων καί 

τοΰ ημερολογίου ταύτης 

συ.εγράφησαν ύπό τού ά- 

μερικανοϋ δημιογράφου κ. 

William Fischer,δστις Ινα 

προσοώση είς τό έργον 

του μεγίστην ειλικρίνειαν

καί πιστότητα, έσχεν έπανειλλημένας συνεντεύξεις 

μεταίύ τής κομήσσης.

★

Ο Ιίίος καί ό χαροκτήρ τοΰ Κάϊζερ. — Τα 
ανέκδοτα τής Γερμανικής Αυλής- — Αποκα
λυπτική μελέτη τής κοιιήσσηι δ" Γαπιγκόβεν, 
κυρίας επί τών τιμών τής Αντοκρατειρας.
«Εινε ώραίο παιδί;»—(Τηλεγράφημα τής βα- 

σιλίσση; Βικτωρία; πρό; τήν κόρην της κατά 

τήν εποχήν τής γεννήσεως τον αύτοκράτορο:).

"Εν μόνον πρόσωπον, ό συνταγαζτάρχη:

Νόρμαν, τού Ιου συντάγματος τή; φρουράς, ή· 

παρόν, όταν, τήν Ιην Ίου ίου 1888, την ι 

σημβρίζν. μίαν ώραν σχεδόν μετά τόν θάνατον 

τοϋ Φρειδερίκου Γ', ό νέος αύτοκράτωρ άνευρε 

τό τηλεγράφημα τούτο εΐ; τά έγγραφα τοϋ πα

τρός του.

φο·.

— Τί είπεν ό αύτοκράτωρ όταν άνευρε τό τη

λεγράφημα τής βασιλίσσης Βικτωρίας ; ήρώτη-

σα τόν Νόρμαν.

— Ουδέ λέζ·.ν, άπήντησεν ό ταγματάρχης. 

Έγεινε μό.ον ωχρότατος, ένφ ή αριστερά του 

χειρ συνέσφιγγε σπασμωδικώς τήν λαβήν τοΰ 

ξίφους του.

Κάθε φοράν ποΰ αποθνήσκει καί εί; βασιλεύς 

τή: Πρωσσίας,πνεύμα εκτάκτου άγριότητος κατα

λαμβάνει τόν διάδοχόν του.

«Εϊς το Βερολίνου, λέγει ό Καρλάϊλ, έν τή 

ιστορία του περί τοϋ Φρειδερίκου τού Μεγάλου, 

άπό τής Πέμπτης 31 Μαίου Π40, ημέρας τοϋ 
θανάτου τοϋ προηγουμένου βασιλέω.-, μέχρι τής 

έπομέ ης Πέμπτη', τό ταχυδρομεϊον έκρατήθη 

καί αί θύραι έκλείσθη- 

σαν.Ούδείς αγγελιοφόρος 

ήδυ.ήθη νά έξέλθη τής 

πόλεω , οί δέ πρέσβεις 

διετέλουν εις αγωνίαν, 

υποχρεωμένοι νά πληρο

φορήσουν τάς Κυβερνή

σεις των περί τών δια- 

τρεχόντω.».

Ό προπάππος τοϋ 

Γουλιέλμου τοϋ Βζ διέ- 

ταξι νά συλλάβουν κατά 

τήν στιγμήν τοϋ θανά

του τοϋ πατρός του την 

ερωμένην του, καθώς και 

δλην τήν οικογένειαν 

τη; καί όλους τού; φί

λους της,

Ό Γουλιέλμος Β' δέν 

παρέλειψε ν' άκολουθήση 

τήν καθιερωμένην παρα- 

δοσιν εις τήν αυλήν τής 

Πρωσσίας. Τήνοέ 15 Ι

ουνίου 1888, πράγματι 

ή αΰτοκρατειρα, αί θυγα-

τέρες τη:, τά μέλη τής Αυλής, οί ιατροί των, 

οί ύπηρέται των, έκρατήθησαν ύπό περιορισμόν 

έπί πολλά; ώρας. Μέχρις οτου δ αύτοκράτωρ 

περατώση τά, έρεύνας του καί κανονίση τάς υ

ποθέσεις του, κανείς απολύτως δέν κατώρθωσε 

νά έςέλθη έκ τών ανακτόρων τού Φρειδερίκου. 

Σκοποί έφύλαττονείς τά γραφεία τοϋ τηλεγράφου 

κζίΐσταντο πρό τών τηλεφωνικών μηχανημάτων, 

όπως πάσα συνεννόησις μετά τού έξωτερικοϋ κα- 

ταστή απολύτως αδύνατος.

’Αφού έλαβε. ολα; τάς προφυλάξεις, περί ών 

ώμίλησζ, ό Γουλιέλμο; Β' προσεκάλεσε τόν Νόρ

μαν νά τόν'βοηθήση εί; τά; ερεύνα; του πρός τα- 

κτοποίησιν τών επισήμων έγγράφων τοϋ Κράτους 

ή άλλων σπουδαίων έγγράφων. ’Π προσκλησις 

κύτη άπετέλει δείγμα μεγάλης εμπιστοσύνης.
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Δέν τολμώ νά ίσχυρισθώ,δτι αί προκηρύξεις πρό: 

τον στρατόν ζαί τόν ναυτικόν ένεπνεύσθησαν 

υπό τοΰ Νόρμαν, ένόσω τό πλήθος αγωνιώδες 

κζί άνυπόμΟνον, αγνοούν ακόμη τόν θάνατον τοϋ 

αύτοκράτορο.·, περιεκύκλου τά ανάκτορα. ’Οφείλω 

νά εϊπω, ότι ό ταγματάρχης, μετά τοϋ όποιου 

εΰρίσκόμην εις λαμπράς σχέσεις, έφά·.η πάντοτε 

λίαν επιφυλακτικός, προκειμένου περί τών προ 

κηρύξεων αύτών. Άλλ’ ομολογώ, οτι έν αύταΐς 

ύπάρχει τόση περιφρόνησις πρός πάν ο,τι οέν 

εί ε στρατιωτικόν, ώστε πολύ υποπτεύομαι, δτι 

ό Νόρμαν συνειργάσθη.

Είς μία/ έκ τών προκηρύξεων αύτών έλεγεν :

«Ούτως άνήζομεν καθολοκληρίαν ό εις είς τον 

άλλον, έγώ και ό στρατό:. Καί θά στηρίξωμεν 

τόν ένα έπί τοΰ άλλου, είτε έν ειρήνη, είτε έν 

πολέμω, μέ τήν θέλησιν του Θεού!»

Καί ένώ ό στρατός, τήν ιδίαν ήμέραν τοΰ θα

νάτου τοϋ αύτοκράτορος είχε τιμηθή καί έξζρθή 

διά τρόπου τόσον ανωμάλου, ό λαός άνέμεινε μέχρι 

τής 18 Ίου.ίου τό σύνηθες διάγγελμα τής εις 

τόν Θρόνον άναρρήσεω:.

Άρά γε είνε έπιτετραμμένου νά πέση ή ευ

θύνη τοΰ λάθους αυτού τής στάσεως τοϋ αύτο

κράτορο: έπ' αύτοϋ, δταν είνεγ-.ωστόν,δτι ύ Νόρ

μαν, ό τότε συνεργάτης του, ηύτοκτόνησε ούο 

έτη βραδύτερο·/ καί ότι κατά τήν εποχήν εκεί ην 

ήτο ήδη προσβεβλημένος τήν διάνοιαν ; Μετά τόν 

θάνατο/ τοΰ εΰνοουμί-ου τοΰ Γουλιέλμου Β', 

οί ιατροί οέν έδίστασαν νά ειπουν, δτι είχε προσ- 

βληθή άπο μο ομανίαν ματαιότητος, τής όποια: 

ή έντασις έθιγε τήν εγκληματικήν παραφροσύ

νην. Έν τοιαύτη περιπτώσει, δέν είνε διόλου 

παράδοξο·, δτι αί επίσημοι πράξεις τοΰ νέου 

Αύτοκράτορος έφάνησαν προελθοϋσαι έκ πνεύμα

τος απολύτως άνισορρόπου.

Άλλ’ επανέρχομαι είς τό τηλεγράφημα τής 

βασιλίσσης Βικτωρίας, τό χρονολογούμενου άπό 

τής 29 ’Ιανουάριου 1859, τό όποιον θά μέ φέρη 

εί; έπεισόδεια περιεργότατα, παρακολουθήσαντα 

τήν γέννησιν τοΰ Αύτοκράτορος, επεισόδια περί 

τών όποιων θά ομιλήσω έν λεπτομέρεια.

Ό Γουλιέ) μ.ος Β' εγεννήθη δπως καί έν 

παιδίον απλού αστού. Μία μαία τόν έδέχθη καί 

δύο ιατροί τής Αύλής, έξ ών ό είς ό Μαρτέν, 

ζπιθζνώ/ εκτοτε, ήτο ειδικός διά τάς άσθενείας 

τών κυριών. Είς τήν Γερμανίαν οϊ ιατροί θεω- 

ρούσιν ά αξιοπρεπές δΓ αυτούς νά δεχθούν μέ τάς 

χεΐράς των τά νεογέννητα βρέφη.

Οί ιατροί παρίστζνται είς τον τοκετόν διά νά 

χρησιμεύσουν μόνον καθ' ήν περίπτωσιν ήθελον 

παρουσιασθή περίπλοκα: σοβαραί καί επικίνδυνοι- 

Συνήθως οϊ ιατροί εποπτεύουν κζί προσέχου' .ώστε 

νά ληφθοΰν δλα τά ύγ·.ει>ά μέτρα. Μόνον ή μαία 

λαμβάνει μέρος ένε ιγόν είς τόν τοκετόν. Ή εέξε- 

νεγεννήσασα την πριγκήπισσαν Φρειδερίκου όνο 

μάζεται δεσποινίς Στά).. "Ηδη είνε μία χονδρή 

γυνή, ή όποίζ άπό καιρού είς καιρόν φαίνεται 

εί; τά ανάκτορα, Πολλάκις ώμίλησα μετ' αύτή; 

περί τοΰ μεγάλου επεισοδίου.

— Νά ήξευρες, μοί έλεγε, πόσον ή καϋμένη 

ή πριγκήπισσα Φρειδερίκου, ή όποίζ μόλις τότε 

ήτο 18 έτών, ήτον άδύνατος καί νευρική I Ό 

ιατρός Μαρτέν ήτο διά τήν θεραπείαν τής νευ

ρικής κζταστάσεώ; τηςείδικώς, έγώ δέ έπρόκειτο 

νά ξεγεννήσω τό παιδί.

Κατά τήν γέννησιν τοΰ μικρού πρίγκηπος ή 

πριγκήπησα ήτο τόσον άσχημα, ώστε οί ιατροί 

ένόμισαν, δτι έμελλε νά άποθάνη. Άφήκα τό 

βρέφος καί έτρεξα πρό; βοήθειαν της. Καί φαν- 

τασθήτε τήν φρίκην μ.ου, δταν έπέστρεψα καί 

παρετήρησα, οτ: τό μικρόν τό όποιον είχα αφή

σει είς την κούνια του έμενεν ακίνητον καί δέν 

έφώναζε καθόλου. Πρός στιγμήν ένόμισα δτι είχε 

γεννηθή νεκρόν. Έφώναξατότε τόν ιατρόν Μαρτέν 

καί διά διαφόρων ιατρικών μέσων πρ-.σεπαθήσζ- 

μεν νά τό έπζναφέρωμεν είς τήν ζ >ήν.

Οί ιατροί ματαίως είχον δοκιμάσει δλζ τά 

μέσα- έπήρα λοιπόν τόν βασιλικόν πρίγκηπα έπί 

τού αριστερού μου βραχίονας ζαί διά τής δεξιάς 

χειρός ήρχισα νά τον κτυπώ μέ μίαν βρεγμένην 

πετσέταν, ζατά τό παλαιόν σύστημα, πρός κατά- 

πληξιν ζαί φρίκην τών ΐατρώ/ καί τών λοιπών 

παρισταμένω··.

— Στό διάβολον ή ετικέτα! είπα έν έαυτή, 

ίδοΰσα τούς μορφασμού; τών μέν καί τών δέ. Μή

πως δέν έπρόκειτο περί ζωής καί θανάτου ; Καί 

έξηκολούθουν νά τόν κτυπώ άλλοτε ελαφρώς καί 

άλλοτε δυνατότερο/.

Καί ή θεραπευτική μου έπέτυχεν. Όταν τό 

τηλεβόλου άναγγέλλον την γέννησιν τού πρίγ- 

κηπο; έπαυσε τόν κανονιοβολισμόν, μία μ·κρού- 

τσιζη φωνοΰλα έξήλ.Οεν άπό τό στόμα τοΰ βρέ

φους. "Εζη λοιπό/ ! Χάρις εις έμέ, ό μικρός μας 

πρίγζηψ είχε σωθή !

— Άλλά ομίλησε μου διά τόν βραχίονα καί 

τήν χεΐρα τήν ατροφικήν τού αύτοκράτορος. ή- 

ρώτησα τήν δεσποινίδα Στάλ.

— Τό κακόν αύτό τό άντελήφθημεν,έξηκολού- 

θησεν αυτή, μόνον τρεις ή τέσσαρα: νμέρα; μετά 

τήν γέννησιν τοΰ παιδιού. Κατά τήν πρώτη·/ 

στιγμήν προσεπζθήσαμεν νά έπαναφέρωμεν τόν 

πρίγκηπα εϊ; τήν ζωήν ζαί κανείς δέν έσυλλογίσθη 

νά έξετάση τά μέλη τοΰ σώματός του. Καί άπό 

δειξι-, δτ: δταν τήν 28 Ιανουάριου ό πρίγζηψ 

Φρειδερίκος έδειξε τό νεογέννητου είς τήν οίκο- 

γέ-ειάν του ζαί οικείους του, κανείς δέν πζρε- 

τήρησε τίποτε.Μόλις τήν επαύριον άνεκαλύφθη, 

δτι τό βρέφος '‘έ- έκί ει ποσώς τόν αριστερόν 

βραχίονα .

Γνωρίζω καλώ;, οτ: αποδίδουν την ατροφίαν 

τής χειρό; τού Αύτοκράτορος είς τήν αδεξιότητα 

τών προσώπων, τά όποια τον εφερο. ει: τόν κό

σμον .

Προφίρουσα τάς λέξεις ταύτας ή γεροντοκόρη 

ήρεθίσθη καί τό πρόσωπό/ τη; έφαίνετο θυμώ

δες.

— Πιστεύετε λοιπόν έξηκολ: ύθησεν, ότι έάν 

τοΰτο ήτον άληθέ:, θά μέ άφιναν ιά έρχωμαι εις 

τό Άνάζτορον αύτό, διά νά βγάζω τά χέρια καί τά 

πόδια καί άλλων Χοεντζόλερν; Ή μόνη αλήθεια 

είναι, δτι τό παιδίον είχεν έκ γενετής τόν βρα

χίονα κακοκαμωμένου, δλη δέ ή πλευρά τοΰ 

σώματος ή αριστερά ήτον έτι ασθενική.

Ή αδυναμία αύτη υπάρχει καί σήμερον. Ό 

λοι είς τό ΙΙαλάτιον γ ωρίζουν,οτι έάν τό παρά

στημα τοϋ αύτοκράτορο; φαίνεται ζωηρόν καί 

ευκίνητον, τοΰτο είνε προσποίησις έξ αύτοϋ τοΰ 

ίδιου, διά νά κρύπτη τό ελάττωμά του. Ή αρι

στερά του κνήμη κάμπτεται συχνότατα. Υπο

φέρει δέ καί άπό τό αριστερόν ούς καί έν γένει 

είνε ευπαθές δλον τό αριστερόν μέρος τοΰ σώ

ματός του.

— Καί τώρα, κυρία κόμησσα, ένθυμηθήτε δ,τι 

σά; είπα περί τής νευρική; καταστάσεω; τής πριν 

κηπίσσης. Δέν είνε άπορον οτι τό τέκνο·/ της έ

γεννήθη ατροφικόν. Τώ μετεδόθη ή πάθησις ύπό 

άλλην μ.ορφήν.

Μεταξύ τών διαφόρων αντιφατικών εκδόσεων 

τών κυζλοφορουσών περί τή; ατροφικής κατζ- 

στάσεω; τοΰ Γουλιέλμου Β' , ή έκδοσις τής δε 

σποινίδος Στάλ μοί φαίνεται ή μάλλον αληθής, 

διότι εάν τό ύποστηριχθέν ζαί γρζφέν,δτι ή μαϊζ 

κατέστριψε τον αριστερόν βραχίονα τού αύτοζρά- 

τορο; ήτον ακριβές, αύτη πρό πολλοΰ θά ήτο 

ύπό δυσμένειαν.

Ή βασίλισσα Βικτωρία είχε δίκαιον νά οτε- 

νοχωρήται, προκειμένου περί τοΰ μικρού ούτοΰ 

πρίγκηπος,οστις είχε μέσα του αίμα τών Γεωρ

γιών. Κζί δεν ε’ν= άπιθανον δτι τήν συγγένειαν 

αύτήν ό Γουλιέλμος μισεί καί καταρζται καί όχι 

τήν πτωχήν μαίαν, ήτις τόν έδέχθη εί; τάς άγκά- 

λζ; τη: φέροντζ τήν σφραγίδα τή; ζληρονομικό- 

τητο;. Εάν δ’ έπιτρέπη εις τού; ιστορικούς του 

νά επιρρίπτουν τή·-· εύθύνην είς τήν Στάλ, τό 

ζάμνει διά τόν αύτόν λόγον—πολιτικόν λόγον 

—διά τόν όποιον καί κατά τό 1887 τό έπρζξε, 

χαρακτήρισα.; τους ιατρού; τοϋ πατρός του ώ; 

ψεύστα: καί ώ; άνικά ους.

Ο αύτοκράτωρ κρατεί γενικώς τόν αριστε

ρόν βραχίονά του πλησίον τοϋ σώματός του. αφή

νει σέ τη/ χ-ΐρά του, ήτι: δέ/ έχει δυσμορφίαν 

τι ά, άλλ*  είνε μικρά, νά έπζκουμβά έπι τοΰ 

στήθους του ή επί τοΰ ισχίου όταν είνε έφιππος. 

Οι δάκτυλοι τή; ελαττωματικής χειρός του δέν 

εινε εντελώς παραλυτικοί, ό δέ βρζχίων δέν -ινε 

έπίσης αδρανή:. Άλλ’ έάν διά τής αριστερά; 

χειρός του ό αύτοκράτωρ είμπορή νά κράτηση 

αντικείμενου τι, δέν ήμπορεΐ ούτε νά τό κινήστ, 

ούτε ιά τό μετζχειρισθή. Έπί παρζδείγμζτ·. 

κρατεί τά ή.ία διά τή; αριστερά; χειρός, άλλά 

διευθύνει τόν ίππον του διά τής δεξιάς χειρός ή 

διά τών κνημών του.

Άνευ ύπεροολής δυνάμεθα νά είπωμεν, δτι 

μετά -.όν κύριόν των οί πέντε αΰτοκρατορικοΐ 

θαλαμηπόλοι, έξ ών οί δύο είνε πάντοτε έτοιμοι 

νά τόν ένδύουν καί νά τόν έκδύουν, είνε τά θύ

ματα τής ατροφίας του. Είς ίέ έξ ούτών έλεγε 

χάποτε:

«—Δέν θά παρεπονούμεθα διά τά βάσανά μας, 

καί έάν ό αύτοκράτωρ ήλλαζε στολήν δέκα φοράς 

τήν ήμέραν, έάν δέν έφοβούμεθα νά πληγώσωμεν 

τήν ατροφικήν του χεΐρα. Ό φόβος ομω; αύτό; μας 

ζάμνει νά εϊμεθα δειλοί, καί πολλάκις μάλιστα 

αδέξιοι. Όταν ή Α. Μ. ένδύεται όγρήγορακαί 

στηρίζεται έπί τοΰ αριστερού ποδός, διά νά άλ- 

λάξη πζντελόν.ον, φοβούμεθα μήπως χάση τήν 

ισορροπίαν καί πέση. Διά τούτο εϊμεθα πάντοτε 

κοντά του κζί έχομεν τόν νοΰν μα; ιά τήν κρα- 

τήσωμεν, τυχόν κλονίζομε·, ον. Έάν ήτο δυνατόν 

νά ύπήρχε μόνον έ'να πανταλόνι διά τά; στολζ; 

τοΰ ίππικοϋ, τοϋ πεζικού, κα1. τοΰ πυροβολι

κού, ή έργασία μας θά ήτο πολύ άνετωτέρα.

Ή δεξιά χειρ, ή μή ατροφική, τής Α. Μ. 

εί-ε άσχημο; καί πλατεία κζί είς τήν έπαφήν 

δυσάρεστος. Όταν παρουσιζσθην είς τόν Γουλ'.έ- 

λμον, όταν ητο ακόμη ούτοκρατορικός πρίγζηψ, 

ό κόμης Μέβ-.ζου μέ είχεν ειδοποιήσει περί του 

χυδαίου τρόπου,μέ τόν όποιον ούτο; έσφιγγε την 

χεΐρα. Άν καί είχον εΐδοποιηθή, έν τούτοι; δέν 

κατώρθωσα νά συγκρατήσω τόν εαυτόν μου καί 

άφηκα κραυγήν, ήτις έκαμε τόν πρίγκηπα νά 

γελάση όχι όλίγον.

Αί τόσα', έφημερίδες, αί γράφουσζι περί τοΰ 

καρκί-.ου τοϋ αύτοκράτορος εί; τό ούς του, γνω

ρίζουν βεβαίως περισσότερα άπό τού; ευρισκομέ

νου; πλησίον του.

Οί ιατροί αύτοϊ είνε ανίκανοι νά ομολογήσουν, 

οτι ό αύτοκράτωρ είνε προσβεβλημένο; άπό τή / 

φρικώδη αύτήν πάθησιν, ήτι; φαίνεται κλήρο-ο- 

υ.ική εί; τού; Χοεντζόλλερν.

Γηνπρώτην φοράν οτε ήκουσα εις την Αυλήν 

νά ομιλούν περί τής παθήσεω; αύτής τοϋ Αυ:ο- 

κράτορος, ητο κατά τόν θάνατον τοΰ νεαρού 

Ερρίκου Ρέους Ζέρια, έξαδέλφου τής αύτοκρζ- 

τείρζ; έζ μητρό;, ήτις ήτο Χοενλόε. Ο νέο; 

αύτό; πρίγζηψ άπέθα'εν άπό σζαρλατίναν ζατά 

τόν Μάιο/ τοϋ 1891, Μανθάνουσα δέ τοΰτο ή 

αύτοκράτειρα μοί ειπεν ;

— Ελπίζω, ότι ό Αύτοκράτωρ δέν θά μάθη 

άπο ποιαν άσθένειζν άπέθανεν ό νεαρός αύτό; 

πρίγζηψ, διότι όταν ομιλούν περί σκαρλατίνα; 

έιώπ.όν του, τω εινε τρομερά δυσάρεστο·/.

( *Επεται σννίχεια)
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•Ο χάρτινος μαγνήτης.
Δύνβαθε διά τοϋ άκολούθου τρόπου νά μαγνη- 

-ίσπτε καί ϊλίητε δυλίνην τινά ράβδον.
Στηρίζετε έττί τού έρυσινώτου μιάε καθέκζ.αε, 

εΐ.-ε καί έπί οριζόντιας τινέε ράβδου ή άλλου μέ

ρους, ράόδον τι.ά είς Ισοπροπίαν ούτως ώστε καιά 
τήν ίλα/Ιστην ώθησιν νά ταλαντεύεται καί νά ιιε- 

ταβάλη θέσιν τουτέστιν ή ράβδος σας δέον νά ή, 
τεθειμε·'η όριζοντείως έν ισορροπία.

Λαμβάνετε ή5η ίφημερίδα τινά καί τήν ΘερμαΙ 
.ετε πλησίον πυράς δσον περισσότερον ((μπορείτε 
Ινα ή Οερμότης αύτής διορκέση άρκετήν ώραν.'Αφού 

πράίητε τούτο,τοποθετείτε τήν έψημερίϊα σας. ήτις 

δέον νά ή κάπως διπλωμένη καί έκ καλού χάρτου 

κάτωθι τής μασχάλης σας καί τήν τραβάτε είς τρό

πον ώστε, να προστριβή ;Ις τό ένδυμί σας, δπερ 
οέον νά ή έκ μάλλινου υφάσματος.

Άκο.'ονυως πλησιάζετε τήν έψημτρίζα είς τήν 
ράσόον, πότε δείιά καί πότε αριστερά καί θά ίδητε 

μετ’ έκπλήίεως, δτι Θά έλκη τήν ράβδον πρός τό 

μέρος της.
Τούτο προέρχεται έκ τής διαφοράς τού ήλεκρι- 

σμού τών σωμάτων.

ΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ STMB0TAH ΕΚΑΣΤΟΤΕ
■Ασφαλέστατου χατά τών Ρευματισμών.

ΟΙον δήποτε μέρος σώματος σας προσόληθή άπό 

ρευματισμούς καί φοβερούς πόνους,τυλ.ίσσετε ή κα
λύπτετε πανταχάθεν υπό στρώματος άνθους θείου. 
Μετά δύο ώρας θά περιχυθήτε άπό ιδρώτα, άλλά 
θά άπολλανήτε άπό τούς πόνους καί θά κοιμηθήτε 

άέιόλογα. Μείνατε έπί μίαν ήμέραν οΰτω προφυλ- 
λαγιιένοΙ έντός τής κλίνης σας’τήν έπαύριον λαμβά
νετε ϊν χλιαρόν λουτρόν έλαφράς σαπουνάοας καί 
πάλιν σκεπάζετε απαί έτι τό προσβεβλημέ. ον 

μέρος άπό κόνιν άνθους θείου· μένετε μ*αν  είσέτι 
ήμέραν είε τήν κλίνην σας, επαναλαμβάνετε τό 
λουτρόν σας καί τήν τρίτην ήμέραν είσθε έντελώς 
καλά.

J ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ |·Κ-

Μελάνη αντιγραφής.
'Ll μελάνη ϊυτη έχει τό έξη; μέγα πλεονέκτημα. 

II αντιγραφή επιτυγχάνεται άνευ μεγάλης πιέσει»; 
χαί άνευ ϋγράνσεω; τοϋ χάρτου.

Πρός κατασκευήν λάβετε :

Χρώμα ανιλίνης γραμ. 30
Τδωρ λίτρα; 2
Γλυκερίνη λίτραν 1

Στυπτηρΐα γρσμ. Ι*1

Λάβετε τό Ο'.α ταύτης γραφέν χειρόγραφον, Οέσατέ 

το μεταξύ δύο φύλλων τοΰ βιβλίου τών ο αντιγράφων 

επιστολών» κλείσατε τα καϊ περιμείνατε σιιγμας τι- 

νας.’Αρκεΐή επαφή νά είνε πλήρη; και τελεία, ή δέ 
αντιγραφή επιτυγχάνει λίαν.

Διατήρησις τών ώών.
ΙΙρό; διατήρησιν τών ώών, ρίπτομεν ταΰτα έπί έν 

λεπτόν έντέ; βράζοντας ϋδατο; ή τά έμβαπτίζομεν 

έντό; έλαίου έπί τινα; στιγμές.

ΙΙρός έξάλειψιν κηλίδων.
Πρό; έξάλειψιν κηλίδων μελάνης έκ τών μαλλίνων 

υφασμάτων, Τρίψατε τό ύφασμα δια μίγματος λευκώ
ματος ώοΰ καί σταγόνων τινών Οε'ϊχοΰ οξέος’ ειτα 

εχπλύνατε αυτό δι' ϋδατο; καί τρίψα’ε δια τεμαχίου 
«λανέλλας.

Καθαρισμός τών χαΟρεπτών.
Λαμβάνομεν καθαρόν καί μαλακόν σπόγγον καί άφοΰ 

τόν οιϋγρανωμεν δι' ϋδατο;, τόν εμβαπτίζομεν ει; οι
νόπνευμα, έντρίβεμεν τόν καθρέπτην καί κατόπι» έπι- 
πάσσομε» αυτόν δι’ανθρακικού ασβεστίου λίαν λε
πτού’ είτα αφαιροΰμεν τήν κόνιν διά τινο; υφάσμα
τος, ταχέως καί ήπίως, κατόπιν έντρίόομεν ισχυρώ; 
καί τέλος τριβομεν διά μεταξωτού υφάσματος. Έάν 

ό καθρέπτης είνε μέγας, καθαρίζομεν κατ’ άρχά; τό 

ήμισυ Χαί είτα τό έτερον ήμισυ, καθόσον τό οινό
πνευμα εξατμίζεται ταχέως. Κατά τήν έργασί/ν δέ 

ταύτην πρεπει να προσέχωμιν, ώστε να μη εγγίση ό 
σπόγγο; τό χρυσσΰν πλαισίου.

ϊυγχύλλ.ησις προσελάνης.
Βρασατε εντός τοϋ ϋδατος έν τεμαχίου λευκής ύα

λου. Ενώ είναι θερμότατη, βυθίσατε την εί; ψυχοόν 

ύδωρ. Ούτως ή ύελο; τρίβεται ευκολότατα. Κοσκινί- 
σατέ την άπό λευκήν σήταν. Άναμίξατε καί ζυμώ

σατε την λεπτοτατην αυτήν κόνιν με λευκόν ωοΰ 
καί συγχολήσατε μέ τό μίγμα τοϋτο τό πολύτιμονσυ·.- 

τριίέν δοχεΐον σα; δπερ και αν συντριβή έκ νέου δέν 
Οά πάθη ει; τά κολληθέντα μέρη.

Οΐχονομιχωτάτη λυχνία πετρελαίου.
Λαμβάνετε μικράν Φιάλην,μίαν σφαίραν όπλου μο- 

λνζδίνην καί όλίγον βαμβακερόν νήμα. Διατρυπάτε τήν 
σφαίοαν άπό τοΰ ένός πρός τό άλλο άκρον μέ οπήν πε
ριφέρειας δύο χιλιοστομέτρων καί περάτε δι’ αύτή; τό 
νήυα σα; διπλοϋν ή τριπλοΰν έφαρμόζετε τότε τήν 

σφαίραν είς τό μέσον τοϋ λαιμού τή; φιάλης, άφι- 
νοντες νά εξέχη έπ! τοϋ άνω μέρους τής σφαίρα; ο
λίγον νήμα, τό λοιπόν δέ νά βυθίζηται εί; τό έν τή 

φιάλη πετρέλαιον. Άναπτετε αύτήν χαί Οά ίδητε ότι 
σάς παρέχει φώς οικονομικόν κα! ζωηρόν, άνευ ούδε- 
νός καπνού ή αποφορβς.

γίληξιζ:
(Κατά τό Ρωσσικόν)

Ό διορισμός νέου σταθμάρχου εις τόν σταθμόν 

Δ. απετέλει γεγονός τής ήμερα; περί ού από πολ- 

λοϋ ώμίλουν. Ό πρώην σταθμάρχης παρητήθη, 

ένεκα άσθενείας καί έπί τινα καιρόν χρέη τοιούτου 

έςετέλει ό βοηθός τοϋ γείιονος στάθμου.

Ό:ε ήμέραν τινά, ό τηλεγραφητής, οστις καθή- 

μενοςπαρά τον δέκτην τ υ,πρώτο; έμάνθανε τά νέα, 

έγνωστοποίησεν, δτι σταθμάρχης διωρίσθη ό Κωστο

νέγκο, c βοηθός τοϋ τηλ-γραφητοϋ, ο σ.δηροδρο- 

μιχός τεχνίτης, ό χάριν πράκτικής προσκολληθείς 

κατά τό θέρος τούτο εις τόν σταθμόν φοιτητής καί 

ό άίίποτε έκ τής στενοχώριας περιφερόμενος εϊς τόν 

σταθμόν διδάσκαλος τής Βειουπόλιω;, έχάνοντο 

άποκλειστικώς είς συμπεράσματα, όποιος αρα μέλ

λει νά εινε ;

— Κωστονέγκο— έλεγεν ό τηλεγραφητής Ί6α· 

νών' καθώς φοίνεται θά είναι Μικρορώσσο?.

— Άδιάφορον' δύναται νά είναι καί Έσκιμώος, 

ήστειεύθη c βοηθός τοϋ τηλεγραφηιοϋ Λοζίνσκης, 

άρκέϊ νά είνε άνθρωπος τής προκοπής καί μή 

ϊέΓων·........................
— Ναί, αλλά ποτέ δέν ήκούσαμεν τοιοΰτον 'ό

νομα εις τήν περιοχήν μας.

— Καί δέν ύπήρχεν.

— Έρωτήσωμεν τον κ. Καρπίδην.

— Καλή ιδέα, ό τεχνίτης γνωρίζει πολύν κό

σμον.
Πλήν και ό κ. Καρπίδης, ό υπηρετών έπι 

μακράν σειράν έτών εϊς τήν γραμμήν αύτήν, ουδέν 

θετικόν νά ε"πη έγίνωσκεν έπί τοϋ προκειμένου.

— Κωστονέγκο — έμορμύρισε' σιαθήτε ! Μοι 

φαίνεται πως γνωστόν δνομα. . .

— Λοιπόν ;
— Κωστονέγκο ! Ά! όχι, φύλαξ τις είχε τ: 

δνομα τοϋτο, πεσών ύπό τον τροχόν καί απωλέσας 

τόν ένα του πόδα κατά τό 296 βέρστιον.

— Καί νομίζετε λοιπόν, οτι είναι αυτός ούτος.

— Όχι δά I έγέλασεν ό τεχνίτης' ό δυστυχής 

έκεϊνο; έμεινε νεκρός έκεϊ έκ τής αιμορραγίας.

Έκάλεσε τότε ό τηλεγραφητής τούς γειτο

νικούς σταθμούς, ζητών πληροφορίας, πλήν έλαβεν 

ώς απάντησιν, οϊονεί ώς έκ συμφώνου.

— Ούδέν γνωρίζομεν.

— Εν ύπελείπετο, νά ύπομένωσι περιμένοντες 

και χανόμ-νοι είς ύποθέσεις ατελευτήτους.

— Ή άσχολ’α αύτη έβράδυνεν ολίγον τάς ώρας 

τής ανίας, ώ; έκ τής φοβέρας έν τώ σταθμώ ερημιάς 

καί πλήςεως.
Έν μικροσκοπικόν οίκημα άπετέλει τόν δλον 

σταθμόν, παραπλεύρως λαμπράς καί ακμαίας σιδη

ροδρομικής γραμμής, μετ'ανοικτής άπεράντου θέας 

προς τήν έτέραν πλευράν, τήν διανοιγομένην προς 

αχανή στέπην,άλλοτε μέν χλοάζουσαν, άλλοτε κι- 

τρινίζουσαν καί άλλοτε ύπνώττουσαν ύπό παχών 

πέπλον χιόνος, έρημον καί άκατοίκητον.

Ούτε κώμη, ούτε έξοχή. Ωκεανός ήρωτριω- 

μένων καί έσπαρμένων γαιών, διατεμνομένων ύπό 

στενών δρομίσκων, άγνωστον πού διευθυνομένων.

Μακράν έπί τοϋ όρίζοντος διεκρίνετο ύψηλός 

έκκλησίας Οόλος, πέραν δ’ αύτής ήσαν διεσπαρμές 

ναι οίκίαι χωρίου, διαφεύγουσαι τήν ϊρασιν.

Σπάνιον γεγονός έθεωρεϊτο ή ταξειδιώτου έκεϊ- 

θεν έκκίνησις ή ή έκεϊ άποβίβασις ! καί ούτοι δέ 

οΐ χωρικοί προύτίμων μεταβαίνοντες είς τόν γιιτο- 

ν.κόν μεγαλείτ-ρον σταθμόν νά λαμβάνωσι είσιτή- 

ριον κατ' εύΟεϊαν διά τήν νομαρχιακήν πόλιν.

Άλλ' οΰιε φορτώσεις καί έκφοριώσεις δι.νηρ- 

γοΰντο ένταΰθα, δήλον δ’ οτι λόγοι καθαρώς τεχνι

κοί απήτησαν τήν ιδρυσιν τοϋ σταθμού, έπειδή 

ένθεν μέν ύπήρχε μεγάλη γέφυρα, έκεϊθ.ν Σέ ήρχετο 

απότομος τής γραμμής καμπή.

Αϊ οδοιπορικά: άμαξοστοιχίαι δύο καί μόνον 

διήρχοντο αμφότεραι τή; νυκτός, ώστε ούτε νά ίδτ, 

τις τούς παρερχομένους ήδύνατο' άν δέ τι; αύτών, 

άνήγειρε τό παραπέτασμα, δπως άναγνώστ, τήν ε

πιγραφήν τής ονομασίας τοϋ σταθμ-.ΰ, παρευθύ; ά- 

πεσύρειο κρυπτόμενος.
Καί έν καιρώ μέν θέρους ήν όπωσοϋν ανεκτή 

ή έκεϊ ζωή, καίτοι καύσων άφόρητος καί πληθύς 

μυ ών έμάστιζον τό μέρος.

Τό φθινόπωρον δμως, οτε ήρχοντο οί βροχαί, 

έστέναζε γογγιζων ό άνεμος, έθαμβοϋντο τά παρά

θυρα, ό δέ σταθμός έφαίνετο οϊονεί έντελώς τοϋ λοι

πού κόσμου άποκεκομμένς, πλήςις φορτική περιέ- 

βαλζεν ούτόν έπί τοσοϋτον, ώστε ήσθάνετό τις αύ

τήν, ώς τι πραγματικόν μετέχον ουσίας, — τήν 

έτρωγε γευματίζων, τήν έπινε πίνων τό τέϊόν του, 

τήν άνέπνεεν είς πάσαν άέρος εισπνοήν.

Μόνον έπί τή: κλίνης δεν έτόλμα ν'αναδή, 

πλήν μετά καρτερίας άνέμενε τήν πρωίαν,δπως άρ- 

πάση καί πάλιν ύπό τήν έξουσίαν της τούς άφυ- 

πνιζομένους.

Ρ;πτων τότε τον δείκτην του ό τηλεγραφητής 

έξηπλοΰτο έπι τοΰ κεκαλυμμένου δια κηρωτοΰ ανα

κλίντρου του καί κατηράτο του βίου του.

— Έγεννήθην έν Μόσχα, έλεγε, διήλθον έκεϊ 

τήν νεότητά μοσ. Τύρβη ζωής, εκατομμύρια πέρις. 

Πόσον στοιχίζει μία Ίλσκαγισ, έν παραδείγματι, 

ή ή Τβόρσκαγια ! Καλώ; ή κακώς, άγνοώ' δμως 

ζώσιν έκεϊ οϊ άνθρωποι, έν ώ έδώ τελεία νέκρωσις. 

Ώ Μόσχα ! ιδού πραγματική πόλις ! Είσθε είς τήν 

Μόσχαν, κύριε Λοζίνσκη ; ήρώτα τον βοηθόν του 

πλήττοντα το μηχάνημα.
— Όχι, είμαι έκ Χαρκόβου.

— Λέγουσιν. διι καί έκεϊ δέν είναι άσχημα.

Ό Λοζίνσκης απέστρεψε ωχρόν τό πρόσωπόν 

του, έν ω οΐ οφθαλμοί του ήστραψαν ές αγανακτή- 

σεως.
—Είς τόν κόρακα καί ή Μόσχα μέ τά καλά τη; 

καί τό Χάρκοβον μέ τά όχι άσχημα του I είπέτε 

μοι, παρακαλώ, τί ήμϊν το όφελος έκ τούτου ; πλή

ςις έν τώ κατηραμένω τούτω σταθμώ ! τίνος ένεκα 

λόγου ;

— Καί αύτη είναι είδος ζωής.

— Ώ τί στενοχώρια άφόρητος !

Καί άμφότερΟι έσιώπησαν, έν ώ ή μηχανή έκρό- 

τει, ότέ μέν ταχύτερον καί ζωηρότερου, οτέ δέ 

άργώς καί σιγηλώς. 'Ολόκληρος θά έλεγε τις ό 

σταθμός ήκροατο τι. Έν δέ τή ήσυχία έκείνε, ή-
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ζούετο καθαρώς ή φωνή τοϋ γέροντος σταθμάρχου, 

ψάλλοντος από κα·ροϋ είς καιρόν:

«Κύριε έλέηιτον, κύριε έλέησον!»

— Σφοδρός έπνεεν ό άνεμος, έδάζρυον αί ίίελοι 

-.ών παραθύρων,έτήζοντο οί τηλεγραφητα! έζ τής 

στενοχώριας.
— Ό σιδηροδρομικός τεχνίτης πολλά όλίγην 

ζωηρότητα συνεισέφερεν είς τήν συνήθη τοϋ βίου 

πορείαν. Εμφανιζόμενος κάθυγροο, ζεζμηχώς, ύ

βριζε τήν σύζυγόν του, ώς ελάχιστα μεριμνώσαν 

περί τών οικιακών της, κακώς τρέφουσαν αυτόν 

ζαι αείποτε εύρισζομένην είς τήν πόλιν, έπωφ-λου- 

μένην τών δωρεάν εισιτηρίων έπί διαφόροις προφά- 

σεσιν.
Οί τηλεγραφητα! τον ήζ.ουον, τόν συνελυποΰντο, 

πλήν ταϋτα ήσαν αΰτοΐς συνήθη καί βαρυτά μέ- 

χρις αηδίας.

— Όλα ταϋτα Si τελειώσουν ταχέως, ελεγεν ό 

κ. Καρωπίδης.

— Το ήζούσαμεν.

— "Ας μ’ άστραποκαύσγ, ό Θεός καί ιδού, νή τόν 

Δία, τό είσιτήριον είς τούς όδόντας και εμπρός εϊς 

τήν πόλιν. Εινε τούτο τάςις πραγμάτων, σάς πα

ρακαλώ; Είνε άληθές, οτι έχει αδελφόν έν τή πό- 

λει, πλήν δέν λείπουσίν έκεΐ καί οί ξένοι αδελφοί. 

Ναι ! Ευθύς ώς έμφανισθή.θά γράψω τήν συνταγήν . 

Άπό τής πλεξίϊος.

—■ Πλήξις I άνεστέναξεν ό Ίβανών, έν Μόσχα 

λ·Ζ·...................................................... . . ,

— Ώ καί σύ και ή Μόσχα σου' ύπελαμβανεν ό 

Λοζίνσκης. Καλόν θά ήτο καί είς τον γειτονικόν 

σταθμόν νά έπορεύευτό τις.

— Γλάσθητέ μου, Κύριε, εφέρετο ζοΰφως από 

τής κατοικίας τοϋ σταθμάρχου.

— Ή δέ βροχή ακαταπαύστως κρουνηϊόν έπιπτε 

Βραδέως έσύροντο τά φορτηγά, έσάλπιζε τό κεράς 

τοϋ σηματοδότου, ανήπτετο μαρμαϊρΟν τό πράσινον 

αμυδρόν τής σηματοδότου φώς, κατήρχετο έπί τοΰ 

στάθμου ατελεύτητος τοϋ φθινοπώρου νύξ.

— Άλλα μήπως ο χειμών ήν έκεΐ καλλίτερος ! 

Θύελλα·, καί ανεμοστρόβιλοι, θραύσεις τηλεγραφι

κών συρμάτων, έτι μάλλον έπαυξανουσαν τήν έρη- 

μίαν, διδοντες αϊσθησιν τής μοναξιάς.

— Ό Ίβανών ώνειροπόλει τέθριππου. Μόσχαν 

κατάφωτου ήλ-κτριζφ φωτί" : Λοζίνσκης έίίαζεν 

εαυτόν νά κρούση τι έπί ιής κιθάρας, ό Καρωπίδης 

ήλπιζε πάντοτε, ότι τό δεύτερον ήμισύ του ήθελε 

διωρθωθ?, ό σταθμάρχης δέν έπαυεν άναπέμπων τό 

θλιβερόν του"

«"Ιλεως γενοΰ μοι, Δέσποτα».

— Ευθύς ώς έθερμάνθη ό καιρός, αναζωογονη

θώ ισα ή στέπη, ήρξατο καλυπτόμενη ύπ' άνθέων. 

Ή δύσις τοϋ ήλιου άπέκτα ιδιαιτέραν τινά λαμπρό

τητα, ή Έωςδιηύγαζιν εύπρέπέστερον καί τά οδοι
πορικά διήρχον τοφωτιζομ;να ύπό τών πρώτων τής 

πρωίας άκτίνων ζωηρώ/ και ζωογόνων.

— Ένεφανίσθησαν οί κ-.ηματίαι, ηΰξησεν ό ά- 

ριθμός τών λαμβανομένων έφημερίδων καί έπϊστο- 

λών, καί έπί τέλους έφάνη ζωγραφουμένη καί ή ε

πιβλητική τοϋ διδασκάλου Κλωπι·.ών μορφή, τοϋ 

καπνίζοντος άνευ διαλείμματος καί καθιστάμενου 

οχληρού διά τών παλαιών καί τοΤς πάσι γνωστών 

ανεκδότων του, άτινα καί αύτοϋ τούτου διήγειρον 

τόν γέλωτα, μεγαλοφώνως και ήχηρώς έκρηγνύμε- 

νον καί άφίνοντα νά διαφαίνονται ύπό τόν μέλανα 

πυκνόν μύστακα ισχυροί στίλβοντες λευκοί όδόντες.

— Οΐ τηλεγραφητα! ηΰχαριστοΰντο έν τή συ

ναναστροφή τοϋ ύπ' αυτών προσαγορευομένου παι

δαγωγού.

— Τί νέα παιδαγωγέ ;

— Τίποτε ! άπεκρίνατο εκείνος δηλαδή σχεδόν 

τίποτε. Ά ναί" υπάρχει τι’ ηχούσατε τό ανέκδοτον 

περί τοΰ στρχτηγοΰ, ονειρευθέντος, οτι ήξιώθη του 

παραδείσου .

— Έκατοντάκις τουλάχιστον !

— Είνε δυνατόν ; ιδού δυστύχημα" δηλαδή τί

ποτε καλόν δέν εινε δυνατόν νά ζρύψη τις' ευθύς θά 

τό διατυμπανίσωσιν οί άνθρωποι.

— Καί παρεδίδετο είς καγχασμόν.

— Κατά τόν ’Ιούνιον έ<εφανίσθη ό χάριν πράξιως 

συστηθείς φοιτητής Ρσζάνιος, νέος λίαν συμπαθής, 

ζινών τήν θυμηδίαν διά τής ύπ ρβολικής άγαθότη- 

τος καί τής ίδιότητος τοΰ έκπλήττεσθαι διά τό μη

δέν.

— Έζαμνε συλλογήν έπιστολ. δελταρίων ζαι 

διετέλει συνδρομητής τοΰ περιοδικού «ή Μόρφωσες».

— Ότε δό τώ εξήγησαν οτι κατοικία δέν υπήρχε 

ζαι Οτι ανάγκη νά κοιμάται έν τή άποθήκη, τά έ- 

χασεν εντελώς.

— Δεν θά δυνηθώ νά αποκοιμηθώ, άνάζραξ-·, 

φοβούμαι τούς ποντικούς.

— Τόν περιεγελασαν οί λοιποί καί, μή δυιάμε- 

νος νά πράξη άλ) ως, συνεμορφώθη προς τάς πε

ριστάσεις,συγκατανεύσας νά κοιμάται έν τή αποθήκη 

ένθα, έστιν ότε τόν συνώδευεν καί ο παιδαγωγός.

Ό γέρων σταθμάρχης παρηιήθη, διωρίσθη αντι

καταστάτης ό Κωστονέγκο καί έζ τοΰ γεγονότος 

τούτου πολλά προσεδοκώντσ.

Ό Κωστονέγκο άφίκετο έν καιρώ τής νυζτός μετά 

τοϋ πέμπτου, έχαιρέτησε ναί έγνωρίσθη έν σπουδή 

μετά τών συνυπαλλήλων του καί άπεσύρθη. ί'να 

ζατακλιθή.
— Θά σπάση ή κεφαλή μου, είπε ριπτόμενος 

είς τήν κλίνην, ένδεδυμένος ώς ητο.

Οί τηλεγραφητα! ήτένισαν αλλήλους.

— Μέθυσος!

— Καί άναιδής ! έξήνεγκαν ώς ζρίσιν οί Ίβα

νών καί Λοζίνσκης.

Ό φοιτητής έδήλωσεν ότι θέλει έπαγρυπνή προ· 

σεζτικώς έπί τής συμπεριφοράς τοΰ σταθμάρχου ναί, 
ευθύς ώς παρατηρήση τί τό άξιοκατακριτον, θέλει 

ζαταχωρήση είς τήν έντόπιον έφημτρίδα.
— Βεβαίως είμαι ξένος, έμορμύρισε κινών τάς 

χεΐρας, ή άλήθ.ια όμωςπρό παντός. Ό σιδηρόδρο

μος έστρώθη καί έξωπλίσθη διά χρημάτων τής κοι

νωνίας. Είνε ιερόν ίδρυμα.

Ό Κλουπκών, ό διζνυκτερεύσας έν τώ σταθμώ, 

δέν συνεμεριζετο τής γενικής γνώμης.

— Φαρισαίοι, ελεγεν, επιεν ολίγον ί άνθρωπος 
καί οΰδέν περί πλέον, ύμεϊς δ' ήδη τό πάν ύπεθέ- 

σατε ! δέν φέρονται ούτως. Έξ έναντίας εις εμέ 

ήρεσεν ή φυσιογνωμία του, ώς δεικνύουσα ζαρδίαν 

καλήν, τιμιότητα καί αλαθότητα.

'<) σιδηροδρομικός τεχνίτης ήρζέσθη είς χειρο- 

μίαν ά-λήν, προωθείς:

— Αδιάφορου, αρκεί νά πληρωνώμεθα: ένόμι- 

ζο·>. οτι καί ή σύζυγός μου θα ήρχετο δι' αύ.ής τής 

άμαξοστοιχίας καί όμως ή έπικατάρατος. . .

Καί άπεσύρθη έξακαλουθών τάς άράς καί τ’ ά- 

ναθ.ματα.

Τήν έπΐ'.ΰσαν λίαν πρωί, σ Κωστονέγκο έπήδη- 

σε τής κλίνης ώςτετρομαγμένος, έν'φθη διά ψυχρού 

ίίδατος παρά τήν πηγήν ναι έξήλθ-.ν είς τον σταθ

μόν δροσερός, ζωηρός καί εύθυμος.

Έκοιμήθην «ς' τα γερά»! είπε τώ τηλεγραφη

τή Ίβανών, τώ ζαθημένω ώχρώ καί δύστροπο), έ- 

πιιδή κοθ' όλην τήν νύκτα ήγρύπνει, ών τής υπη

ρεσίας.

— Τώρα δύναται τις καί να έργασθή.

Καί άπ-τσύρθη, όπως γράψη, έξετάση τά βιβλία, 

έξήρχετο εϊς πάσαν διέλευσιν φορτηγού, συνδιελέχ- 

θη μετά τοΰ φοιιητοΰ, συνιβουλεύθη τόν Λοζίνσνην, 

έδων.έ τινας σπουδαίας παραγγελίας τώ Καρπίδη 

ναί διά μιας τούς πάντας διέθεσ ν ύπέρ έαυτοΰ.

— Άνθρωπος τοΰ καθήκοντος" συνεπέραναν οΐ 

τηλεγραφηα·.
— Δέν σάς έλεγον έγώ; είπε, Οριαμβεύων ό 

Κλ υπκών. Ό Κωστονέγκο έδείχθη λίαν προση 

νής κα· όμιλιτικός. ΙΙροθύμως συνδιελέγετο περί 

τής πρώην ζωής, καί ύπηρεσίας είς άλλην γραμ

μήν, περί τών γνωρίμων του.

— Κ»ί διά τΐ παρητήθητε έκεϊθεν; τόν ήρώτη- 

σεν ο Ίβανών μήπως ίνενα διχονοιών;

— Τουναντίον, πάντοτε εύρισκόμην είς αρίστας 

μετά τε τών προϊσταμένων καί τών υφισταμένων 

σχέσεις" άλλη ύπήρξεν ή αί ία" αλλα πρός τί αί 

ά αμνήσεις" ότ: ύπήοχεν παρήλθεν, έλησμονήθη — 

καί μετεβαλε θ μχ ίμιλίας.

— Έχετε να στενοχωρηθήτε ένταΰθα! παρετή- 

ρησεν ό Λαζί-σκης" τό θέρος όπωσ,ϋν ;ίνε άνοικτόν" 

τό φθινόπωρον όμως κοί ό χειμών...

— Ναι, φρίκη, έπ κύρωσεν ό Ίβανών, καί δή 

δι' άνθρωπον είθισμένον είς ζωήν πρωτευούσης, Ο

πως έγώ π: χ: ό δ ελθών τήν ν ότη-α έν Μόσχα.

— ΊΙ μοναξία είνε πληκτική!

Ό Κωστονέγκο έγέλασε.
— Και διά τΐ νομίζετε, οτι είμαι μόνος; : οΐκο- 

γε.ε άρχης δ·.ν εινε έρημος ούτε έν μοναξιά. Σή

μερον τό έσπ=ρας έρχεται ή σύζυγός μου.

— Ά, τότε διαφέρει τό πράγμα, ύπέβαλον οί συ- 

νομιληταί του.

— Ή ειδησις, ή ριφθεϊσα ύπό τοΰ σταθμάρχου, 

μετέβαλε σημαντικώς τά πράγματα . Εϊς τον σταθ

μόν θα ένεφανίζετο γυνή, πράγμα λίαν ευχάριστου 

άφ ’ έυός, πλήν αφ' έτέρου καί δυσάρεστου ώς είσα- 

γον τινά περιορισμόν καί άποστερυΰν του έλε.θέρου, 

όσον άφορα έκφράσεις καί συμπεριφοράν. Ήρξαντο 

έρωτώντες τότε, άν άπό πολλοΰ εινε έγγαμος, άν 

έχη τέκνα κ. λ.κ. λ. Ιίερίεργον όμως φαινόμενον, 

ή πρώην ίλαρότης έξηφαν σθη, αί απαντήσεις είς 

τάς ραγδαίας τών περιέργων τούτων άργολόγων έ- 

ρωτήσεις έδίδοντο άκουσίως, άπροθύμως καί άσυ- 

ναρτή-ως
Μετά τήν αποχώρησιν τοΰ Κωστονέγκο, όμοφώ- 

νως έξηνέχθη γνώμη, οτι εινε δυστυχής έν τή οι

κογενειακή ζωή του.

Διά φοΰτο δά καί πίνει!

— Ναί, ές αιτίας τής γυναίκες μεθύ-ι.

— Καί έκείνη πιθανόν τά ίδια.

— Δυστυχείς ήμ.εϊς ! άνεστέναςεν ο Ίβανών μετά 
τόσους αιώνας ήξ ώθημεν, ν’ άκούσωμιν ότι θα έλθη 

είς τόν σιαθμόν ήμώ' κυρίας καί έκείνη τοιαύτη ! 

Θεε’, φύλατ-ε ! '() Κλουπκών έγέλασ.—Οίαδήποτε 

καί άν εινε, πάντοτε προτιμωτέρα τής πρώτης τυ· 

χοίσης χωρικής. Καί παρ' ήμΐν είς τό χωρίον, εϊς 

τήν ακρινήν οικίαν ζή μία χήρα. Όποιον κάλλος !

Ό Λοζίνσκης έκίνησε ζωηρώς τήν χεϊρα.

— Τά ήκούσβμεν, πατέρα μου, άν καί ζώμ-.ν έν 

τώ σταθμώ, έν τούτοις ή γή γέμει ώτων. Έξ αι

τίας τής χήρας αυτής δά, μοί φαίνεται, πέρυσιν 

εϊχετε μίαν λ·'αν δυσάρεστου συνομιλία1,■ μετά τοΰ 

επόπτου!

— Άπαοάσθε. παρετήρησεν αϋτώ, προσβεβλη

μένος ο διδάσκαλος, εντελώς περί άλλης ΰποθέσεως 

προΰκειτο, πάντα δέ ταϋτα ούδέν ή καθαρά συκο

φαντία ήσαν.

Ό Κλουπκών έσίγητε, μετά δέ τινα λεπτά α- 

νικάγχασ-ν, άκουόμενος καθ' δλον τον σταθμόν.

— Γνωρίζετε τό διασκεδασ ικόν άνέκδοτον, τίνι 

τρόπω διακρίνείν τήν δέσποιναν άπό τής θαλαμη

πόλου, έν τφ λουτρώνι;

Τό ήκούσαμεν !

— Είνε δυνατόν ; λοιπόν ! σάς τό διηγήθην ;

— Δεκάκις τουλάχιστον.

— Κρίμα" εινε πολύ αστείου.

Ό Κλουπκών έμεινε νά γευματίση έν τώ σταθ

μώ, με ά δέ τό γ ύμα ύπήγεν είς τοϋ φοιτητοΰ είς 

τήν αποθήκην, ί'ν αναπαυθή.
— Διηνεκώς άναγινώσζετε;

- Ναί.

— Άναγινώτζετε ! α<αγιαώσζετε ! διαρκώς α

τενίζετε τό βιβλίου ζα άς παρέρ/ηται ή έρημος ζωή 

παριπλεύρως τής μύτης σας ! Μάς έρχεται μία 

ζυροϋλα !

— Εύμορφοΰλα ; άνεπήδησεν ό φοι ητής.

— Καλλονή '. άνεφώνησεν ό διδάσκαλος, κατα- 

κλινόμενος καί χασμώμ νος.
Ιϊρός τό εσπέρας έσκοτίσθη ό ουρανός καλυφθείς 

ύτό ζοφερών νεφών, περιελούσθη ή γή ύτό βροχής 

ραγδαίας ότε δ' άφικετο ή οδοιπορική αμαξοστοιχία 

ούτε τόν δάκτυλόν νά δια/ρίνη τις ήδύνατο, ούτε 

τήν μύτην του νά προβάλζ, έπί τής πλατείας έτόλ- 

μα τις.

Έκ τής άκουομένης όμως ομιλίας έν τώ διαμε- 

ρίσματ·. τοΰ σταθμάρχου, συνεπέραναν, ότι κατέφθα- 

σεν ή κυρία σταθμάρχου, οί δέ τηλεγραφητα! μυρίας 

προφάσεις έπ-νόουν, όπως κατορθώσωσι νά τηνί'δω- 

σι, πλήν είς οΰδέν καταλήξαντες, άπιφάσισαν νά 

περιμένωσ·. μέχρι τής επαύριον πρωίας.

Τήν δεκάτην πρωινήν ώραν, οτε ο Λοζόσκης, 

μόλις άντικατασιαθείς, κεκμηκώς καί καταβεβ η- 

μένος συνδιελέγετο μετά τοϋ Ίβανών καί τοΰ φοι- 

τητοΰ, ήκούσθησαν έπί τής κλίματος βήματα ταχέα 

και ελαφρά, έπί δέ τής πλατείας προυβαλε πολύ

χρωμων τι καί αιθέριου ον;

(Έπειαι τύ τίλο;)
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Έν -ζ> περιπάτω :
— Φαίνεται, Κυρία, Οά ϊκουράσθιιτε
— Καί Οεΐς, Κύριε, φαίνεται, δέν έχετε βλλιιν 

έργαΰίαν παρά να μέ Σκοτίζετε.
— ’Ακριβώς, ούδεμίαν,Κυρία, άπ'αύτήν τώρα 

δπου μοϋ δίδετε.
— Αιωνίως οί άνδρες θά ένοχλοϋάιν τάς γυ

ναίκας θεέ μου. τί ένοχλητικοί!
— Όχι, Κυρία μου, ή παρουσία σας μας δίδει 

έργαάίαν.

Ίόώτροπος κύριος δέν ανέχεται είς τήν υπηρε

σίαν του άνθρωπον νυμφευμένου. Έξαίρεσιν μόνον 

έποιήσατο χάριν του μαγείρου '.ου, Θωμά, πατρός 

τριών τέκνων, διότι είχεν άλλα πολλά προτερήματα. 

11ροσεποιήθη 8μως, οτι δέν έγνώριζε τούτο.

Ήμέραν όμως τινά, βλέπων, οτι ο Θωμάς έφιλο- 

δώρει μέ γλυκύσματα τά τέκνα του,τδν έρωτα άπο- 

τόμως και μέ οργήν :

—Μά, κύρ Θωμά, τί εΐνε αύτά; Δέν γνωρίζεις, 

οτι οί ύπηρέται μου δέν πρέπει νά έχουν παιδιά ;

— ’Αφέντη εΐνε τά άνήψια τοϋ άδελφου μου ! 

τω απαντά ό μάγειρος.

Ό δέ κύριος μειδιάσας έπ: τή πονηρά απαντή

σει τοϋ μαγείρου, άπήλθεν.

X
Μία οικοδέσποινα διδασκάλισσα επιθεωρούσα τδ 

κατάστιχου τοΰ μαγείρου της, τω παρατηρώ:

— Έλησμόνησες νά προσθέσν,ς καί τ: ακόμη. 

Έχεις γραμμένη τήν γλώσσαν μέ έ'να σ. "Αλλοτε 

νά θέτης δύο.

Ό δέ υπηρέτης τή άπαντα :

— Δέν μέ μέλλει κυρία καί 3 σίγμα νά προσθέ- 

σητε, άρκεϊ νά μή κάμνετε παρατηρήσεις και νά 

μή αφαιρεϊτε τίποτε απδ τδν λογαριασμόν μου.

ΊΊρώτα ό κύριος Πέτρος τδν υπηρέτην 

του Ίωάννηυ.

— Γιάννη,(πήγες τδ γράμμα τού κ. Γεωρ- 

γιάδου;

— Μάλιστα, κύριε,άλλά δέν είδα νά τδ 

διαβάτη. Φαίνεται εΐνε τυφλός

— Τυφλός, ο κ. Γεωργιάδης ; Τί λέγεις ; 

1 Ιώς τδ εννόησες :

— Νά, φαυτασθήτ*,  κύριε. Στεκόμουν εμ

πρός είς τδ γραφείου του καί μ’ έρωτησε 

δύο φορές,π ο ϋ έχω τ δ κ α π έ λ λ ο μου!, 

ένώ, τδ έφοροΰσα είς τήν κεφαλή μ· υ !

X

ΊΙγεμών τις ζατά τήν ήμέρας τής εορ

τής του άπέστ ιλεν ώς δώρου είς τδν ποτέ δι

δάσκαλόν του, βιβλίου απαρτιζόμενου έζ 50 

τραπεζογραμματίων τών 100 φράγκων ζαί 

έζ 50 τών 20 φράγκων "Οταν δέ μετά τινας 

ήμέρα; τδν είδε, τον ή ρώτησε :

— Αί’, δέν μοΰ ίΐ-ες, πώς σοι έφάυη τδ 

βιβλίου, οπερ σοΐ έστειλα ;

— 'Αριστούργημα, Υψηλότατε,άπεκρίθη ό διδά

σκαλος. Μάλιστα τδ άνέγνωσα μετά τοιούτου ενδια

φέροντος, ώστε μετ’ ανυπομονησίας ήδη αναμένω 

καί τδν Β’ τόμον.

'0 βασιλεύς θέλω» νά ευχαριστήσω, τδν εύφυά 

διδάσκαλόν του, τώ άπέστειλε ζαί τδν δεύτερον τό

μον τών χαρτονομισμάτων, αλλα είς τδ τελευταϊον 

φύλλον έγραψε,Τ έλος τοΰ συγγράμματος.

X

— Εύχομαι, μεγαλειότατε, έλεγέ τις πρός τδν 

βασιλέα του, να βασιλεύσητε τοσοϋτον χρόνον, οσον 

καί ό ήλιος.
— ’Αλλά τότε, φίλε μου, ύπέλαόεν ό παρακεί

μενος διάδοχος, βεβαίως τότε δέν Οά Οέλης νά βασι- 

λεύσω έγώ, όταν δέν δύση ποτέ ό ήλιος ;

X

"Εν τινι ςενοδοχείω:

Ό υπηρέτης εΐσέρχ-.ται εις τδ δωμάτιον ένδς ξέ

νου ζαί τώ φέρνει τά υποδήματά του, άτινα είχε 

λάβει πρδς καθαρισμόν.

— Δέν εινε αύτά τά ίδικά μου,τώ λέγει ο κύριος 

έκπληκτος.Δέν βλέπεις οτ: τδ έν, είνε μ-.γαλείτερον 

τοΰ άλλου;
— Ναι, κύριε, αύτό παρετήρησα κ’έγώ. μετ 

απορίας μου. Μάλιστα καί ένδς άλλου κυρίου τα 

υποδήματα είχον τδ ίδιον ελάττωμα καί δέν ήμπό- 

ρεσα νά εννοήσω διατί.l^AASIljowni ΜΙ
Ιϊρός έξνπηρέτηΟτν τον πατρεωτι- 

κωτάτον ιίκοποϋ τον Λαχείου τοϋ 
Τ.θνικοϋ Στόλον άπεόα<ί»<ίαιιεν νά 
προιίφέρωμεν είς πάντα έγγραφό- 
ρενον νέον «{υνόρομητήν καί ποο- 
πληρώνοντα την όννδρομήν τον. εν 
ακέραιον γμαμμάτιον,νίχνον δι" δλας 
τάς κληρωθείς τοϋ Λαχείου.

ΑΙ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ
ΤΩΝ ΔΑΣΕΙΩΝ ΤΗΣ „ΦΥΣΕΩΣ“

Κατά τόν προσεχή μήνα Φεβρουάριον 
τοϋ ι g05 θέλει γίνει έν τοϊς γραφείοις ή
μών. ώς συνήθους, ή έφετεινή έκκύδευσις 
τών λαχείων τής «Φύσεως». καθ' ήν 2θο 
καί πάλιν αριθμοί θέλονσι κερδίσει 2θο αν
τικείμενα. άναφερόμενα κατά τάξινέν τοϊς 
κάτωθι. Παρακαλοΰνται επομένως οΐ κα- 
θυστεοονντες δτι τήν συνδρομήν των, ν’ 
άποάτείλωσι ταύτην εγκαίρως, όπως λά 
6ωσι τήν άπόδειξίν των, έφ ' ής σεσημεί 
ωται καί ό αριθμός τού λαχείου των·

Ό 1ος αριθμός χρυσοϋν ώρολόγιον.
' J 2ος έν δπλον κυνηγετικόν
Ό 3ος έν ώραιον πολύκροτου.
Ό 4ος μίαν έπιτραπέζιον συσκευήν. 
Ό 5ος εν άνθοδοχεϊον έπίχρυΟον. 
Ό 6ος μίαν έλαιογραφίαν ώραϊαν.
Ό 7 ος έν τηλεσκόπιον.
Ό 8ος έν Παράμετρον.
Ό 9ος εν θερμόμετρον γραφείου. 
Ό 10ος έν λεύκωμα δε?,ταρίων.
Ό 11ος δν στερεοσκοπίου.
Ό 12ος έν μαρμάρινον άγαλμάτιον. 
Ο I 3ος έν περιδέοαιον έπίχρυσον.
Ο 14ος έν γαλλο ελληνικόν λεξικόν. 
Ο 15ος έν άντικείμενον αιθούσης. 
Ό I 6ος τά έργα τοϋ Ιουλίου Βέρν.
Ό 17ος τόν Έρμήν τοϋ Πραξιτέλους. 
Ό 18ος τήν εικόνα τοΰ Παρθενώνος. 
Ο 19ο; Τήν ιστορίαν τής Ελλάδος καί 
Ό 20ος Μίαν κομφήν σκευοθήκην.
Δέκα έπόμενοι αριθμοί κερδίζουν άνά 

έν κρυστάλλινοι’ μελανοδοχεϊον-
Δέκα έπόμενοι έτεροι αριθμοί άνά μίαν 

ώοαίαν έλαιογραφίαν.
Και δέκα έπόμενοι έτεροι αριθμοί άνά 

έν χρυσόδετον ιστορικόν βιόλίον.
'Ομοίως 50 αριθμοί θά κερδίσουν άνά 

μίαν φωτογρ. είκόνα.
50 έπόμενοι άνά έν άντικείμενον αξίας 

5 δο· κατ’ έκλογήν τοϋ κεοδίζοντος·
Καί οΐ τελευταίοι 50 άνά έν άντικείμε- 

νον τής έκλογής μας.
ΓΙάντες οΐ έκκυάευθησόμενοι αριθμοί 

θέλουσι δημοσιευθή έν προσεχεϊ μετά τήν 
έκκύδευσιν φύλλω τής «Φύσεως». 

Ό αριθμός τοϋ λαχείου, ώς πάντοτε,
είναι ό αϋξων αριθμός τής άποδείξεως,
δν κατέχουσιν ήδη οΐ πληρώσαντες τήν
συνδρομήν των. Οί δέ μή λαβόντες έτι
αύτόν.παρακαλοΰνται ν ' άποστείλωσιν ή-

μΐν συντόμως τήν συνδρομήν των και τοϊς 
άποστείλωμεν Τιν άπόδειξίν των μετά τοϋ 
άριθμοϋ τοϋ λαχείου των. ϊνα μή άπο- 
κλεισθώσι τοΰ δικαιώματος τής συμμε 
τοχής των είς τάς κληρώσεις κτλ.

Η ΔΙΕΓΘΓΝΣΙΣ

ΔΗΛΩΣΙΣ ΤΗΣ "ΦΥΣΕΩΣ,,
Διά τό Λα/εϊον τοϋ Άθν. Στόλον-

Χάριν τής ενκόλου διαδόσεως τον Λαχείου 
τον Έ’&ν. Στόλου, εις τό εξωτερικόν κυρίως 
και δή εις τα Απώτερα μέρη. ?νθα δεν ν- 
πάρχουσιν αντιπρόσωποι ειδικοί, ή Δ'εύ&ννσις 
τής «Φύσεως» αναλαμβάνει, άνευ ούδεμιάς α
μοιβής, τήν αποστολήν τοιούτων λαχείων εις 
πάσαν αίιησιν, σ ν ν ο δ ε ν ο μ έ ν η ν υπό τον 
Αντιτίμου τών γραμματίων καί τών 
ταχυδρ. εξόδων.

Έκαστον ακέραιον γραμμάτων Ισχνόν δι 
Αλας τας κληρώσεις'.

Διά το εσωτερικόν δρ. 3,20
Διά τό εξωτερικόν <ρρ. χρ. 2.70
Συμπ ε ριλα μ βαν ο μ έν ων καί τ ώ ν έ 

ξ ό δ ω ν Αποστολής.
Κληρώσεις τέσσαρες δι έκαστον γραμμάτων.
Κατά μήνας ' Ιανουάριον,'Ιούλιον καί Όκτω 

βριον.
Κέρδη. Ο Λος Δραχ. 100,000. ό Βος 2.5, 

000 ό Γος 10,000. 3 λαχνοί κατόπιν Ανά 
5 000, 411 /.άγιοί Ανά 100 καί .578 λαχνοί 
Ανά 50 δραγιιάς

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Τή 23 8βρίου έτελέσθησα·» ΐ·> Άθήναις οί γάμο: 
του ζαλλίστου καί εΰπαϊοέύτου κ. 'Ιουλίου Γ. Β:α 

νέλλη Διευθυντοΰ τών έν Λαρίσσ-η λατομείων μαρ

μάρων κα: ήμετέρου φίλου μετά τής άριστα μεμορ- 

φωμένης καί άξιολόγου Δεσποινίοος Ευγενίας II. 

Αντωνίου.

Ή «Φύσ'.ς» εΰχττα: αύτοϊς βίον αγαθόν ζα: όλβιον 

μετά παντός καταθυμίου.

★

Ομοίως έτελέσθησαν έν Πύργω τής Βουλγαρίας 

τή 17)30 παρελθόντος Οκτωβρίου οί γάμο: τού ζ. 

Χαρ. Ά Γ-ραζοπούλου μεγαλεμπόρου μετά τής 

ζαλλίστης ζα: εΰ ήγμένης Δεσποινίδος Έρμενείας 

Δανιηλίδου, ο:’ς εύχόμεθα έπίσης πάντα τά έπί τής 

γής καλά ζα: άγαθα.

*

Τώ 11 δβρίου παρελθόντος έγένετο ή βάπτισις 

ύπό αισίους οιωνούς τοΰ μ:ζροΰ τοΰ ζ. Γ. ΓΙαπου- 

τσάκη έν Κα:ρω ύπό τοϋ ώς άναόόχου παραστάντος 

κ. Ν. ΤΊκηταίδου, ένομάσαντος αύτό Μιχαήλ. 

ΙΙαρέστησαν ό ιατρός κ. Κομανός Ι ΐασσας, ή Μαία 

Κυρία Βιγώ" ζα: άλλοι.
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61- .Μαγική είκών.
Ποϋ εϋρϊΰκεται ό έξϋδελφύς των ;

(·,·>· ΛΕνιγμ®. 
Μέ εύρίσκειο ώς Φυτό ν 
δπως είμαι, πενιχρόν, 
κχϊ ευθύς θά καταστώ 
-ό κεφάλι άν στερηθώ 
τής Μεσογείου πόλις.

63 Γρίφος.
Δ 1 έ/ε Τω φτωχές Άλ/.σΤχε Ίώθ έως.

64 Γρίφο,-.
Ν 1 τίκει Άρκό "Υοαο 1/ ώρε ΰοί.

65 · Γρίφος.
21 ΕΓΙΟΛ 1.

Λάρ-.σαχ. /'. J. ΊαερύΙ/;;BOUCHERIE FRANCAISE
LA "HAUTE CONFIANCE,,

J. GALANOPOUL.OS& A.APOSTOL0U
Co/r nnril-Du nouveau tnarehi 38-39

/■THENES

Έπισκεφθήτε τόΓαλΛίκόν Κρεωπωλείον. Θά εύ· 
ρετε τάξιν. εντιμότητα, χαί κχ6α;ιότητα.

ΒΟΡΕΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΝΕΑ ΑΓΟΡΑ 3 >3#

Ν- Γ· ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
<Κωι)αο1ις. Γαλατβί. OSif ΤιΙωηίον άριϊ>. 21).
Σεβρά καί άοιάίροχα ait chrome γνήσια Αμερι

κής, μζΰρχ χαί χρωματιστά. Εισαγωγή χαί εξαγωγή 
παντός είδους δερμάτων κατειργασμένων.

Βερνίκια au chrome μοναδικά διά σεβρά χαί αδιά
βροχα, σήματος Ν. Γ. Βασιλάκη.

11 ΕΘΝ1ΚΙΙ TIAHEZI ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
•Υπομιμνήσκει 

τοϊς κατόχοις προσωρινών τίτλων τοΰ Λα- 
χειοφόρου αύτής δανείου 2 ’/-’" ο <994’-τι 
ή πρώτη κλήρωσις τής I Δεκερορίου έ. έ. 
ένεργηθήσεται έπί τή βάσει τών οριστικών τί
τλων επομένως όφείλουοιν οί έπιΘυμόΰντες 
νά μετάσχωσι τής εϊρημένης κλησώσεως νά 
σπεύσωοιν είς ανταλλαγήν τών προσωρινών 
τίτλων έντός τοϋ τρέχοντος μηνάς Νοεμβρίου 
έν Άθήναις μέν παρά τή 'Εθνική Τρσπέζη, 
έν ταΐς έπαρχίαις δέ πορα τοΐς ύποκαστήμασι 
τής Εθνικής Τραπέζης καί παρά τοϊς Ταμί- 
αις τοϋ Δημοσίου,παρ ’ οΤς ένηργήθησαν έγ
γραφα! τοϋ δανείου τούτου καί έν Έπτα- 
νήσω παρά τοϊς ύποκαταοτήμασι τής 'Γονικής 
Τραπέζης

Έν ΆΟίμαι; τϊ) 12 ΝοιμβρΙον 1.WJ.
(Έκ τοϋ γραφείου).

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ “Σϊ'ΣΕΩΣ.
Κ. Δ. Κωνστάνταν. 'Γαχυδο. στέλλομεν τάς 

•χίτηθείσας αποδείξεις. Λύσεις αινιγμάτων δέον «τέλητε 
ταχύτερον.Ι.Φ. Ζ ά χ υ νΟο ν. 'Γόμους δώσατε ταχέως. 
Τχχυδρ.γράφομεν.—Ι,’Αρ Κ άϊ ρ ο ν.Σάς διεγιάναμ;. 
διά τδ φύλλον τής «Φύσεως«. Ό «πόλεμος» στέλλεται 
ταχτικώς.— 1 Αγ.Κ χϊ ρ ο ν.,Βιβλίο·· σας εστάλη. Φ:. 
χρ. 27 έλήφΟησαν. Συνδρομηταί νέοι πολέμου έγρά- 
φησαν. Ευχαριστούμε·/ πολύ. Τιμοκαταλόγουςκα: αγ
γελίας λαμβάνετε ταχ.— Λ Κ. Καβάλλαν. Τά 
ζητούμενα .φύλλα δέν υπάρχουν ιξηντλήθησαν τ.;ο.-·- 
ζου.εν.—Ε II. Δ ο υ ο β ά ν. Χρήματα έλ.ήφθησαν ώς 
χαί έσώκλ. αποδείξεις. Ταχ. γράφομεν.—Β. Γ. II. 
Δ ε ρβ ε ν ι ον, Λ. Β, Κανάλι χ, Β. Κ. C Ιι i n il a. 
Σύνδρομα1. Πολέμου έλήφΟησαν. Σάς ένεγιάψαυ.ε·/. 
Ευχαριστούμε/ πολύ. — Ζ. Μ. Ά λ ε ξ ά ν - ζ α 
Σνμβσυλ ιυθήτι φιλικόν ία-:-,,. χαθοτο, τό ζήτημα 
διαφεύγει τοΰ ήμετίρου κύκλου,— Δ. Λ Κά τ'.ν. 
’Επιστολαι σας έλήφΟησα "Εχει καλώς. Συνδοομη- 
της ένεγράφη. Φύλλα καί ’Εμπρός έστάλησχ/. Α- 
παντώμεν καί ταχυδρ. έν έκτάσε: Γιάφομε··.— I. 
4'. Ζάκυνθον. Είδον επιστολές κα: δελτάρια.Έχε: 
καλώς. Ηραξατε, ώς γράφω.— Γ. Δ. Φιλιατςά 
'Επιστολή έλήφΟη. Ταχυδρομικώς κπαντώμεν έκτε- 
νώς. Οΰχ' ηττον φροντίσατε καί πάλι/ περί δυσ-ρο- 
πούντων.— Κ. Κ. II ο ρτ - Σ α ιτ . 'Εχε: καλώς. Θά 
συνεννοηβώμεν καί θα σας άπαντήσωμεν. — Ί. Ο. 
Κ ί ·.. ο ν. 'Επιστολή έλ.άβομεν. Αλλ.' άποροϋμεν πώς 
δέν μάς γράφετε περί τών ύποθέσεών μας. —Ι.Κ.Α. 
Κ ά ϊ ρ ο ν. Δελτάριον έλήφΟη.Έχε: καλώς. Γράφομε·/’ 
καί στέλλομεν ζητούμενα.—Ε. Φ.’Α·' Πνεΰυ,α. 
Δελτάριον έλήφΟη. ΔύνχτΟε ένγράώητε εις Πόλεμον 
πρός 5 φρ. —Κ.Ψ. Barrage. Ώ:σ?->·. δελτάιιο/ 
έλήφΟη. Εύγε διά τήν έπινόησί/. Επιτυχία έκτακτος. 
Τόμους κα! παστίλ'.αις διά μικρούς φίλους μου φέρω μέ 
ώρολόγιον.— Μ. Β. Πειραιά. Λαμβάνονται και δη
μοσιεύονται όσα κατάλληλα διά Φύσιν. Ήσυχείτε. Πε
ριττά θα έπιστρέφονται.— Ά. Κ. Ά ν δ : ·. α ν ο υ
πό λιν. 'Επιστολή έλήφΟη. Καλώς. Θά σνε.οη*  
θώμεν μετά φίλου.—Θ. X. Ζ.ή μ ν ι τ σ α ν. Στέλλ.ο- 
νται κχί ήσυχειτε. Τχχυδιομιχώς· γράφομεν.— Ί. 
Κ. Τ. Καβάλλαν. ’Επιστολή χαί χρήματα, έ- 
λήφθησαν. Ζητούμενα φύλλα «Φύσεως» χαί πολικού 
έστάλησαν.—

«ς*  Έν Άθήναις έκ τοΰ Τυπογραφείου τών Καταστημάτων Άνεστ-η Κωνσσαντινίδου<<·


