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ΚΑΙ Η ΑΥΛΗ ΤΗΣ ΔΛΝΙΜΛΡΚΙΑΣ

Καθ' έκαστον έτος, τήν 8 ’Απριλίου, 
οπότε τελείται, έν Κοπενχάγη, ή έπέτειος

Δανιμαρκίας, τον βασιλέα τής Ελλάδος, 
τήν χήραν πρώην αύτοκράτειραν τής Ρωσσίας, 
τόν βασιλέα καί τήν βασίλισσαν.τής ’Αγγλίας, 
τόν Τσάρον Νικόλαον Β . οΐτινες πάντες εΐσί 
υιοί του, θυγατέρες, γαμβροί του καί έγγο 
νοι. Έάν δέ προσθέοητε τούς πρίγκηπας, 
δούκας, ρεγάλας δουκίσσας εΐσίν ούτοι πο-

Ο ΠΡΙΓΚΗΨ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΑΤΤΟΚΡΑΤΟΡΟΙ ΤΗΣ ΡΩΣΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΤΟΥ

τής γεννήσεως τοϋ βασιλέως τής Δανίας. 
Χριστιανού τοϋ Θ’, ή οικογένεια τοϋ γη 
ραιοϋ μονάρχου προσκαλεϊ παρ ’ έαυτή πάν
τας τούς συγγενείς αύτοΰ. Και δή τότε ό 
«ό μέγας πατήρ»ώς τόν άποκαλοϋσι πάντες, 
βλέπει πλησίον του συγκεντρουμένους ταύ- 
Τοχρόνως μετά τοϋ πρίγκηπος Διαδόχου τής 

λυάριθμοι καί πάντες συγγενείς τής εύθείας 
γραμμής ! Οί άντιπρόσωποι τών διασημοτέ- 
ρων εύρωπαϊκών Κρατών, κληρονόμοι καί θε- 
ματοφύλακες μακράς ιστορικής παραδόσεως, 
είσί τέκνα, έγγονοι καί δισέγγονοι τοΰ δα- 
νοϋ πατριάρχου.

Οΰδαμόσε τό λαμπρόν τούτο ψαινόμενον
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ή
Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

παρίσταται τελειότερου καί θελκτικότερου 
έν τή αυλή ταύτη τής Δανιμαρκίας ένθα 
συνεπεία τών διαφόρων ενώσεων καί συγγε
νικών σχέσεων των, οί ισχυρότεροι μονάρ- 
χαι τοϋ κόσμου συνέρχονται ώε έν οικογέ
νεια. Μοναδική όντως οικογένεια, ήτις προ
μηθεύει ή Εύρώπη αύτοκρατείρας καί 
αύτοκράτορος. βασίλισσας, βασιλείς καί πρίγ- 
πηπας. καί ήτις έν τούτοις οΰδεμια άλλη 
παρέχει, τό δικαίωμα τής πατριαρχικής ταύ
της διαδοχής, ενεκα τής φυσικής άγαθότη- 
τος καί απλότητας τών—πατριαρχικών αύ
τής ηθών
Τό θέλγητρου τής άπλότητος Οικο

γένεια παρέχου,ία καλά ρέλη
11 pc τής άναρρήσεως αύτοϋ είς τόν Θρό

νον, ό Χριστιανός διήγεν έν Κοπενάγη βίον 
μετριόφρονα άξιωματικού τών σωματοφυλά
κων, σχεδόν άνευ προσωπικής περιουσίας 
Ήλθεν’ είς ΙΙαρισίους τώ I85y δι' όλίγας 
ημέρας, όπου ή καλή του παράσταοις ώς καί 
ή χάρις τών τρόπων του παρετηρήθησαν είς 
τά ανάκτορα τοϋ Κεραμεικοϋ

Ό πρίγκηψ ένυμφεύθη έκ κλίσεως τήν 
πριγκήπισοαν Αουίζαν τοΰ Χέσ Κάσσελ, ής 
αί καλαί διαθέσεις καί άρεταί ήσαν γνωστά! 
τοϊς κατοίκοις τής δανικής πρωτευούσης. 
Πολλάκις δέ τήν εβλεπον μετά θαυμασμού 
έργαζομένην είς έργόχειρα ραπτικής έν τινι 
τών παραθύρων τών ανακτόρων.

Τό πριγκηπικόν ζεύγος είχεν έξ τέκνα 
Ό μεγαλείτερος πρίγκηψ Φρειδερίκος, σή
μερον διάδοχος τού θρόνου, έοπούδαζεν έν 
οχολείω. ένθα έούνναζον καί οί παϊδες τών 
χωρικών Οί δέ αδελφοί του. ό πρίγκηψ Γου- 

λιέλμος Γεώργιος, όστιε έγένετο βασιλεύς 
τής Ελλάδος τώ ι S63 και ό πρίγκηψ Βαλ- 
δεμάρ, έφοίτων είς τήν ναυτικήν σχολήν. 
At δέ τρεις πριγκίπησσαι ’Αλεξάνδρα, Δάγ- 
μαρ καί Θύοα διέμενον έν τώ αύτώ δώμα- 
τίω καί έφιρον άπλούστατα φορέματα. Όλί
γον πρό τής άναρρήσεως είς τον θρόνου τού. 
Χριστιανού Θ', ή πριγκίπισσα 'Αλεξάνδρα, 
ής ή ώραιότης τοσαύτην τοσάκις αίσθησιν 
έποιήσατο είς Παριοίους, έμνηστεύθη τού 
πρίγκηπος τής Ούαλλίας. Αί άγγλικαί είκο 
νογραψημέναι έφημερίδες έπεθύμουν τότε νά 
μεταδώσωοι τοίς άναγνώσταις αύτών τήν 
εικόνα τοϋ δωματίου τής έργαοίας τής πριγ- 
κιπίσοης, άλλά δέν έτόλμων νά δώαωσ,ιν 
αΰτοϊς άκριόή τήν άναπαράσταοι ν τού τόσον 
εύτελούς διά μέλλουσαν βασίλισσαν τής 'Αγ
γλίας διαμερίσματος καί έδημοσίευοαν εί 
κάνα ολως φαντασιώδη

Μετά τόν θάνατον τού Φρειδερίκου Ζ μή 
άφήσαντος τέκνα άνήλθεν έπί τού θρόνου 
τής Δανίας ό πρίγκηψ τοϋ Γλυκσόούργου, 
άλλ' αί άπαρχαί τής βασιλείας του υπήρξαν 
θλιόερώταται ένεκα τού έπιουμόάντος κα 
ταοτρεπτικού πολέμου μεταξύ Πρωσοίας καί 
Αυστρίας, οτε ή Δανιμαρκία άπώλεσε δύο 
έπαρχίσς. κατασυντριόεϊσα ύπό φοόερού πο
λεμίου Αί έπακολουθήσασαι δημόσιοι συμ
φορά! κατηύνασαν τόν πρός τόν άρχοντα 
ένθουσιασμόν τών κατοίκων καί οϊ Κοπενχά- 
γιοι βλέποντες πολλάκις αύτόν μόνον πε- 
ριδιαβάζοντα έντός τών. οδών τής πόλεως, 
άκολουθούμενον απλώς ύπό δύο μεγάλων κυ
νών, έλαόον τοϋ λοιπού μεγάλην άψοσίωσιν 
καί είλικρινώς ήγάπησαν αύτόν.

Καί πώς τοϋ λοιπού νά μήν άγαπήσωσι 
μονάρχην, όστις τοσοϋτον ατενώς συνέδεσε 
τήν αύλήν τής Δανιμαρκίας μετά τών ένδο 
ξοτέρων βασιλευόντων οίκων τής Εύρώπης ;

Μετά τόν γάμον τής πριγκιπίσοης Αλε
ξάνδρας, έπηκολούθηοεν ό γάμος τής αδελ
φής της Δάγμαρ (γαλλιστί Αύγή) μετά τοΰ 
μεγάλου Δουκός διαδόχου τής Ρωσσίας. 
'Αλεξάνδρου Όλίγον μετά ταύτα ουνήφθη 
ό γάμος τού πρίγκηπος διαδόχου Φρειδερί
κου μετά τής πριγκιπίοσης Λουΐζης τής 
Σουηδίας καί Νορβηγίας. Είτα τού βασιλέως 
τής 'Ελλάδος Γεωργίου μετά τής μεγάλης 
δουκίοσης τής Ρωσσίας Όλγας Τώ δέ 1878 
ή πριγκίπισσα Θύρα έγένετο σύζυγος τού 
δουκός τής Κουμδερλάοης υιού τοϋ βασι- 
λέως τοϋ Άνοδέρου Γεωργίου Ε . Έν έτει 
δέ 1885 έτελέοθη έν Γαλλία έν τώ πύργω 
τού Έση ό γάμος τού πρίγκηπος Βαλδεμάρ, 
τριτοτόκου υιού τού βασιλέως Χριστιανού, 
μετά τής πριγκιπίοσης Μαρίας τής 'Ορλεά
νης, θυγατρός τού δουκόςτής Σάρτρης.

ΑΙΙΑΧΑ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΙΑί ενώσεις αύται καί έτεραι έτι γενόμε- 
νσι μετά τών έγγονών Χριστιανού τού Θ', 

έλάμπρυνον τήν αίγλην τού εύτ >χούς τού- 
I του μονάρχου πατρός, ον πολύ φυσικώς άπε 

κάλεσαν <πάππον τής Εύρώπης»
ΊΙ ήμερες όγόοηκοντοντιόος βαιίι- 

λέως.
Ή βασιλική οικογένεια τής Δανιμαρκίας 

διαμένει κατά τόν χειμώνα έν τοϊς άνακτό 
ροις τού Άμαλίενδοργ.

Τά άνάκτορα ταϋτα περιέχουσι πλούτον 
αντικειμένων άρχαΐα πολύτιμα ποικίλματα 
καί στολισμούς, έπιπλα καί αριστοτεχνήματα 
οπάνια καί σημαντικής άξίας, άπαντα μεγαλο
πρεπή καί έπιδάλλοντα. Συνΐσταται δέ άπό 
τέσσαρα όμοια οικοδομήματα, περιλαμοά- 
νοντα οκτάγωνον διαμέρισμα Σκοποί κεκα- 
λυμμένοι τήν κεφαλήν μέ ύψηλόν τρίχινον 
Πίλον άυλάττουσι τάς εισόδους τών τεσσά
ρων πλευρών τών άνακτόρων Αί δέ έρυ- 
θραί αύτών ακοπιαί φέρουσι τό βασιλικόν 

ι °ήμα Καθ' έκάστην δ’ ήμέραν περίτήν με 
[ θήμδρίαν ή τιμητική φρουρά άλλάσοει μέ 
I τήν μουσικήν έπί κεφαλής

Ό βασιλεύς καί τά μέλη τής βασιλικής 
j οικογένειας δείκνυνται συχνάκις είς τό πλή

θος, περιερχόμενοι τήν πόλιν πότε πεζή, 
καί πότε έφ ’ άμάξης βασιλικής, συνοδευόμε- 
νοι υπό θεραπόντων, φερόντων στολήν έρυ 
θρού ζωηρού χρώματος.

Τό πλήθος εύλαδώς πάντοτε χαιρετά τούς 
βασιλείς του διερχομένους, βαθέως ύποκλι 
ν· μένων τών άνδρών, τών δέ γυναικών έπί
σης έν μέση όδώ εύλαδώς κλινουσών τό 
γόνυ.

' Αοιστος ίππεύς ό βασιλεύς, ιππεύει σχε
δόν καθ ’ έκάστην είτε έν Τή βασιλική ιδιο
κτησία του παραμένων, είτε μεταδαίνων είς 
τόν ώραιον περίπατον τής Μακράς Γραμ
μής παρά τήν ακτήν. Έν ηλικία δέ 8g έτών. 
έχει έτι τό ανάστημα εύθύ, τό βλέμμα ζωη 
ρόν καί τό μειδίαμα συνοδευόμεον ύπό νεά 
ζοντος θελγήτρου ή μεγάλης άγαθότητος.

Μία εκ τών προσφιλών αύτού διασκεδά
σεων είναι τό τόξου, διά τό οποίον ύπάρχει 
είς Κοπενχάγην Εταιρεία, ής' άπαντα τά 
μέλη έχουσι τήν τιμήν νά βάλλουν μετά 
τής Αύτού Μεγαλειότητας.

Ή τιμή αύτη χορηγείται εις πάντα πα
ρουσιάζομε ον καθαρώς ένδεδυμένον είς τά 
άνάκτορα τήν Δευτέραν, ήμέραν δημοσίας 
άκροάσεως. Πολλάκις. άνω τών 5ο προσώ
πων εύρίσκονται είς τόν άντιθάλαμον άνα- 
μένοντα. άτινα εισάγει ένα ένα εύγενής τις 
κύριος έπί τούτω έπιφορτισμένος. ΙΊαρά τήν 
μεγάλην δέ ηλικίαν του ό βασιλεύς δέχεται 
αύτούς όρθιος, έσφυγμένος έντή στολή του.

(Έπεται τό ιίΛος)
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ΓΟΤΔΙΕΛΜΟΣ 0 Β.
ΚΑΙ Η ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΛΗ

(Συνέχεια ποοηγ φύλλου)

'Απομνημονεύματα Κυρίας έπί τών τιμών.
*— Άλλά μήπως ή Α. Μ. έπαθέ ποτέ άπό 

σκαρλατίναν ; ήρώτησα καί έπαυσα νά γράφω 

επιστολήν, τήν όποιαν ή αύτοκράτειρα άπέστελ- 

λεν εις τήν αυλήν αυτήν τού Ρέους, όιά νά λάβη 

λεπτομερείς πληροφορίας περί τοϋ θανάτου τού 

νεαρού πρίγκηπος.

—Φυσικώς, μοί άπήντησεν ή αύτοκράτειρα. 

Έπαθεν άπό σκαρλατίναν καί φρικώδη μάλιστα. 

Πώς; δέν γνωρίζετε σείς, ή όποια τόσα χρόνια 

ζήτε έδώ ;

Βλέπουσα, ότι ή Α. Μ. δέν έπεθύμει νά γί- 

νε+αι λόγος περί τοϋ επεισοδίου αυτού, δεν έπέ- 

μεινα; Άλλά μετ ' ολίγον καιρόν, συναντήσασα τον 

κόμητα Σέκενδορφ, κλειδοϋχον τής αύτοκρατεί- 

ρας Φειδεοίκου, δστις είνε έν γνώσει όλων τών 

μυστικών τής οικογένειας, τον ήρώτησα περί τής 

μυστηριώδους σκαρλατίνας τοϋ αύτοκράτορος.

—Δέν έπρεπε, μοΰ είπεν έμπιστευτικώ;, νά 

μέ έρωτήσετε περί τοΰ ζητήματος αύτοΰ, διότι 

έάν ό αύτοκράτωρ έμάνθανεν, ότι σά. ώμίλησα 

διά την ιστορίαν αυτήν, θά έξωργίζετο τρομερά 

εναντίον μου. Έ.θυμηθήτε τήν ιστορίαν τοΰ 

Αγγλου ιατρού, οστις έδωκε την γνώμην του 

περί τής άσθενείας τοΰ άποθανόντος αύτοκρατορος 

Φρειδερίκου. Σήμερον όσοι έχουν τήν άφροσύνην 

νά λέγουν ότι ή αυτή ασθένεια απειλεί τό στέμμα 

τής Πρωσσίας. περιπίπτουν εί: δυσμένειαν καί 

χαντακώνονται. Έάν αΰριον ή Α.Μ. πάθη καμ- 

μίαν ίσχυροτέραν προσβολήν τοΰ ώτός του, θά 

ιδητε τά εξής είς τάς επισήμους εφημερίδας;

« Κατά τήν παιδικήν του ηλικίαν, ό αύτοκρα- 

τωρ έπαθεν απο σκαρλατίναν καί ή μήτηρ του 

ή αύτοκράτειρα Φρειδερίκου έπέμενεν, όπως τον 

θεραπεύσουν κατά τήν αγγλικήν μέθοδον, κάμνον- 

τες χρήσιν πλύσεων παγωμένου ΰδατο; είς δλον 

τό σώμα, πολλάκις τή; ημέρας.

Ό πρίγκηψ, συνεπεία τής θεραπευτική: αυ

τής μεθόδου, έκρυολόγησε καί το αριστερόν ου; 

του έπαθεν άπό φλόγωσιν. Άπό τής ημέρας 

έκείνη: υποφέρει είς τό αριστερόν ου: του».

Παρ' όλην τήν μυστηριώδη σιγήν, δι ’ ής περι

βάλλουν τήν πάθησιν τοϋ δοτό: τοΰ αύτοκράτορος, 

τίποτε δέν άποδεικνύει εντούτοις, οτι αΰτη εινε 

τόσον σοβαρά, δσον μερικοί τήν υποθέτουν. Άλλά 

τό γεγονός, οτι ή πάθησίς του αΰτη θεραπεύεται 

δι’αντισηπτικών, άποδεικνύει, οτι φοβούνται 

πάντοτε γαγγραινώδη φλόγωσιν.

Συχνότατα ό αύτοκράτωρ περιποιείται τόν 

ίαυτόν του μόνος. Έάν δέ κατά τύχην, οί 

πόνοι είνε ισχυροί, καλεΐ τόν ιατρόν τή; Αυλής.

Ή αύτοκράτειρα γνωρίζει κάλλιστα νά περι- 

ποιηθή τόν σύζυγόν της. Συχνότατα μεταχειρί

ζεται έ'να ειδικόν μηχάνημα, διά νά άποφράττη 

το πάσχον αύτίον του. Τό μηχάνημα αύτό, το 

όποιον αποτελεί σωλήν μακρός άπό καουτσούκ, 

κρέμαται πάντοτε έπί τοΰ αύτοκράτορος. Ό- 

μοιον εύρίσκεται είς τό ιδιαίτερον καλλωπιστή- 

ριον τής Α. Μ. Καί τρίτον τόν παρακολουθεί 

κατά τά ταξείδιά του. Τά δωμάτιά του είς τήν 

θαλαμηγόν του καί εις τό βασιλικόν τραΐνον έχουν 

καί άπό έ'ν τοιοΰτον μηχάνημα.

'Ο Αύτοκράτωρ Γουλιέλμος Β' φοβείται διαρ

κώς τάς άσθενείας. Λαμβανομένου ύπ ’ δψιν, οτι 

ή κατάστασις τής υγεία; του είνε άθλία, ούδέν 

έχει τό άπορίας άξιον, άλλ’ ούδέ δύναται τις 

νά τόν κατηγορήση, οτι λαμβάνει προφυλάξεις 

εξαιρετικά; κατά πάσης μολυσματικής έπιδρά- 

σεως.

Έάν ζή κατά τό μεγαλείτερον διάστημα τοΰ 

έτους, είς τό νέον Άνάκτορον τοϋ Πότσδαμ, 

τόσον ολίγον άνετον βίον διά λόγους τοΰ; όποιους 

θ άναπτύξωμεν είς κεφάλαιον ενδιαφέρον παρα- 

κατιόντες, τούτο τό κάμνει, διότι τό άνάκτορον 

εινε εντελώς άπομεμονωμένον.

Εις τό μαρμάρινον ά άκτορον, άπ*  εναντίας, 

ό Γουλιέλμος Β' είχε πολλούς γείτονας. Με

ταξύ αυτών εύρίσκετο ό πρίγκηψ τοΰ Σίμπρουν, 

αρχηγός τού λοχου τών Ουσσάρων τή; φρου· 

:κς. Τήν 1 8 Νοεμβρίου 1 81 8, έπιστρέφων Οπως 

προγευματίση, ό αύτοκράτωρ έμαθεν ότι ό πρίγ

κηψ ούτο; άπέθανεν έκ διφθερίτιδος.

— “JJ 1 αύτή ή διφθερΐτις 1 ανέκραξε κάτω- 

χρο; καί πλήρης θυμού. Τί φρικτός αέρας, τι 

ατμόσφαιρα μολυσμένη, πρέπει νά εινε έδώ.

Α: ειδοποιήσουν τάχιστα τόν κλειδοϋχον τής 

υπηρεσίας νά φροντίση αυτοστιγμεί καί ·ά ετοι- 

μασθοΰν όλα μας τά πράγματα διά νά τά στεί· 

,ωμεν είς το Βερολίνου.

— Άλλά τά διαμερίσματα τής Ύμετέρας 

Μεγαλειότητες έν Βερολίνω είνε άνέτοιμα, πα- 

ρετήρησεν ό φόν Λεβνάου.

— Δέν πειράζει, έξηκολούθησεν ό αύτοκρά

τωρ· θά ευρώ μίαν γωνίαν, διά νά κοιμηθώ καί 

νά φάγω. Είς τό Βερολΐνον τουλάχιστον, δέν θά 

έχω φόβον άπό - ήν διφθερίτιδα.

Κατόπιν παρατηρών, ότι ο φον Λεβνάου έδί- 

σταζε καί προλαμβάνω·, έρώτησιν, τήν όποιαν 

ή εθιμοτυπία άπηγόρευεν, προσεθισεν :

— Άς ετοιμάσω όλα μου τά πράγματα. 

Θέλω νά φύγω άμέσως.

Μετά τινας στιγμάς, όταν είδε τήν Αυτο- 

κράτειραν, τή είπεν άπλώς, άνευ έξηγήσεων:

— Δόνα, (οδτω τήν ονομάζει ό Αύτοκρά

τωρ), φεύγω δια τό Βερολΐνον καί αύτο το 

σπήτι έδώ δέν θά μέ ξαναϊδή πλέον.

Ή Αύγούστα-Βικτωρία κατεπλάγη άπό την 

άπροσδότητον ταύτην ειδησίν. Έν τούτοις δέν 

έτόλμησε νά τού ζητήση εξηγήσεις

Τήν ιδίαν ημέραν τό γεύμα διήλθεν έν σιωπή. 

Μετά ήμίσειαν ώραν κατόπιν μετέβην παρά 

τή Αύτοκρατείρα,οπω; τήν έρωτήσω, έάν οί ύ- 

πηρέται ήδΰναντο νά ζητήσουν τά ρούχα τοΰ 

αύτοκρατορος, διότι ή Λ. Μ. συχνάκις μετά 

το γεύμα επιστρέφει είς τό οωμάτιόν του καί 

οέν επιθυμεί νά συναντά έν αύτφ τούς ύπηρέ- 

τας του.

Εΰρον τήν αύτοκράτειραν λίαν τεταραγμένην 

καί άνήσυχον έκ τών διατρεχόντων. Η ?έ ζηλο

τυπία της είχεν ανάψει. έκ τής αιφνίδιου είδή- 

σεω; τού αύτοκράτορος.

— Αλήθεια, ξεύρεις διατί ό αύτοκράτωρ 

φεύγει άπό τό Μαρμάρινον Παλάτιον; μοΰ είπε 

προσβλέπουσα γύρω, μήπως τυχόν μάς άκούση 

κανείς.

— Άλλά, τή άπήντησα, ή Α. Μ. έμαθε 

τόν θάνατον τοΰ πρίγκηπος τού Σέμπρουν, πα- 

θόντος έκ διφθερίτιδος. ’Επειδή δέ κατοικεί 

πολύ πλησίον, φοβείται τήν μόλυνσιν.

Άκούσασα τά; λέξεις ταύτας ή αύτοκρά- 

τειρα, άφήκε κραυγήν άνακουφίσεως.

— Ό πρίγκηψ είνε νεκρός, ανέκραξε σχεδόν 

μετά τόνου χαράς, καί δέν μοΰ το «λέγετε ; 

Διατί δέν μέ έπληροφορήσατε ;

Ο Γουλιέλμο; Β' έκράτησε τόν λόγον του. 

Ποτέ πλέον δέν έπέστρεψε εί; τό Μαρμάρινον 

άνάκτορον.

Η αύτοκράτειρα δέν ήκολούθησε τόν σύζυ

γόν της είμή μετά παρέλευσιν πολλών ημερών. 

Μέ τήν πρόφασιν, οτι ήτο άπησχολημένο; πολύ 

είς τό Βερολΐνον άπό τόν λόγον του, τόν όποιον 

επροχειτο νά έκφωνήση ει; τό Ι’άιχσταγ, ο αυ- 

τοκράτωρ δέν ήθέλησε νά τήν άφήση νά τόν 

ακολουθήση. 'Η αλήθεια ητο, οτι είχεν ακούσει 

νά λέγουν, ότι ή δεσποινίς φόν Γκένσδορφ, κυ

ρία έπί τών Τιμώ , ΰπέφερεν άπό τόν λαιμόν 

της, καί αν και δέν κατώκει εί; τό Μαρμάρινον 

άνάκτορον, άλλ’ εις έν περίπτερον, έ τό; τού 

πάρκου, έφοβεϊτο προδήλω; μήπω: ή αύτοκρα- 

τειρα είχεν επικοί.ω ήσει μετ’ αύτής. Καί 

όταν έβεβαιώθη, ότι τοιοΰτό τι δεν συνέβη, τότε 

μόλις συγκατετέθη νά διακόψη τήν απομόνω- 

σίν του. Μετά τινα λεπτά ελεγεν είς τόν κό

μητα Λεβνάου:

— Δέν πιστεύω νά ύπάχη πλέον κανέν κροΰ · 

«μα διφθερίτιδος είς τό Πότσδαμ.

— “Οχι, καθόσον γνωρίζω, Μεγαλειότατε.

— ΙΙώς, καθόσον γνωρίζεις ; Αύτό θά είπή, 

αναμφιβόλως, αγαπητέ μου κύριε, οτι ήμπορεϊ 

‘και νά σού κρύπτουν πολλά κρούσματα. Διά 

τούτο, παρακαλώ, νά τηλεγραφήσης άμέσως εί; 

το Μαρμάρινον άνάκτορον, ότι οιοσοήποτε έκ 

τής ακολουθία; ή τής υπηρεσίας τής Αυλή; έχτ,

παραι-

συμ-πτώματα παθήσεως τοϋ λαιμού, οφείλει, 

άνευ αναβολής, νά μεταφερθή είς τό Νοσοκο- 

μεΐον. Αύταί είναι αί διαταγαί μου.

Τήν ιδίαν έσπέρα.ν, μία έκ τών εύνοουμένων 

υπηρετριών τή; αύτοκρατείρας, ή Σνοσε, ύπήρξε 

τό θύμα τής τρομοκρατίας τοϋ αύτοκράτορος. 

Είχε πάθει άπό πρήξιμον τών αμυγδαλών. Τήν 

ήρπασαν άπό τήν κλίνην της, τήν νύκτα δταν 

ήτο κάθυδρος. Τήν μετέφερον είς τό πλησιέστε- 

ρον Νοσοκομείου. Μετά παρέλευσιν 

έπανήλθεν εις το άνάκτορον, 

•-έθη ότι τήν έκακομεταχειρίσθησαν, 

σαν κακώς 

τηθή.

Συχνάκις ό αύτοκράτωρ άρνείται νά συνεργα- 

σθή μετά τών ύπουργών του καί τών επισή

μων προσώπων μέ τήν πρόφασιν, οτι κάποιος έκ 

τή; οικογένειας των είνε ασθενής. Τά άνώτερα 

συμφέροντα τοΰ Κράτους πολλάκις ύφίστανται 

ζημίας έκ τής μονομανίας αύτή; καί τοϋ φόβου. 

Έάν δέν ήγάπων τήν χώραν μου, θά ήμποροΰσα 

νά υποδείξω πολλά σφαλματα διεθνούς φύσεω; 

καί βαρύτητας μεγίστη:, προελθόντα άπό τήν 

μονομανίαν ταύτην τοΰ αύτοκράτορος.

Ή Αύτοκράτειρα, ήτις υποκύπτει 

τά;
V 

ΐίτε

ται, 

χειρότερα 
κει ύπηρέτας, ευθύ; 

τών τής οικογένειας 

στρακισμό; αυτός δέν 

ύπηρετικόν προσωπικόν 

τών υπασπιστών.

ένός μηνός 

έπειδή δέ παρεπο- 

τήν έδέχθη- 

καί ούτως έξηναγκάσθη νά

. καί είς 

πλέον μικρά; ιδιοτροπίας τοΰ συζύγου της, 

διότι τόν θαυμάζει, είτε καί διότι τόν φοβεϊ- 

εί; τό ζήτημα αύτό τών ασθενειών είναι 

ΰ αύτοκράτορος. Παύει καί άποδιώ- 

ώς μάθη, ότι κάποιος έκ 

των ήσθένησεν. Ο έςο- 

περιορίζιται μόνον είς τό 

, άλλά φθάνει καί μέχρι

Πολλάκ·.; είδαν τόν αύτοκράτορα, είς υποδο

χήν ή εί; χορόν, νά εγκατάλειψη άποτόμως το 

προσωπον μεθ’ού οΰμίλει καί ό συνομιλητή; του 

έμενεν έ.εό:. Δέν ήξευρε τί συμβαίνει- άπλώ; 

μόνον είχεν είπε·., ότι ή κυρία του ή ό πατήρ 

του ήτο ασθενής. Έπί τώ άπλφ άκούσματι τής 

λέξεως, ό αύτοκράτωρ διέκοπτε τήν ομιλίαν 

άποτόμως και έτρέπετο είς φυγήν.

Ημέραν τινά, εί; χορον τινα τής Αύλής, συ- 

νήντησα είς τήν Λευκήν Αίθουσαν κυρίαν τινά, 

μετά τής οποίας ό Αύτοκράτωρ είχε τάς με- 

γαλειτέρας σχέσεις, καί ήτις ήτο τρομερά θυ

μωμένη μαζύ του. Βλέπουσα τό πρόσωπόν τη: 

άνω κάτω, τήν ήρώτησα τί τρέχει...

— Φαντάσου, μοί είπεν, ότι ό αύτοκράτωρ, 

όταν τοΰ είπα, ότι τό παιδί μου ήτο άρρωστον, 

μοΰ έστρεψε τήν πλάτην καί μοΰ είπε :

— Καί έτόλμησες νά έλθης έδώ ;

Οΰτω μόλις ό αύτοκράτωρ έμαθε τόν θάνατον 

του πρίγκηπος 1‘έους, περί τοϋ οποίου ώμίλησα 

ανωτέρω, άπήτησεν δπως ή σύζυγός του άπο- 

λυμάνη δλα της τά ρούχα, τά όποια είχε φέρει
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«ίς Ζέρ’.α, άπό της βαπτίσεως τοΰ μικρού παι

διού.

Τά διαμερίσματα τών Μεγαλειοτήτων.—
Η έπίπλοοσίς των----Αί ήμέραι τοΰ

Αύτοκράτορος.— Οΐ κΰνες 
τοΰ Αΰτοκράτορος.

Εί; τό ΙΙότσδαμ δέν κρατεί ποσώς ή ισπανική 

εθιμοτυπία τών χρόνων τοΰ Καρόλου τοΰ Ε' 

όπόταν ό βασιλεύς δίν μετέβαινεν είς τόν συζυ

γικόν θάλαμον, ειμή κρατών σπάθην είς τήν 

δεζιάν χείρα καί δάδα εί; τήν άριστεράν.

Αί οικιακοί συνήθειαι τών Γερμανών ηγεμό

νων είνε δπως δλου τοϋ κόσμου. Ό Γουλι- 

ίλμος Β'. καί ή Αϋγούστα Βικτωρία κοιμόνται 

παραπλεύρως τόσον απλά, όσον καί δύο άπλοι 

άστοί.

Πολλάκις ήνοχλήθην ύπό επισκεπτών, οΐ- 

τινες έπεθύμουν νά ρίψούν μόνον έν βλέμμα 

«ί; τον αΰτοκρατορικόν θάλαμον. ’Εννοείται, 

δτι πάντοτε ήρνήθην νά τοϊς επιτρέψω τοϋτο, 

αν καί πολλάκις μοΐ προσεφέρθησαν δώρα πο

λυτιμότατα. Τό δωμάτιον τών αΰτοκρατόρων 

κεΐται είς τό δεύτερον πάτωμα τοϋ νέου ανα

κτόρου. Παραπλεύρως είνε τό μικρόν γραφείου 

της αύτοκρατείρα; καί παρ' αύτώ είνε αί αί

θουσα·. τών λουτήρων και τά καλλωπιστήρια. 

Ό θαλαμο; ούτος δστις έχει δύο μεγάλα παρά

θυρα, εΐν» ευρύτατος καί έχει ύψηλήν στέγην. 

Δυστυχώς είνε επιπλωμένη άνευ μεγάλης κα

λαισθησίας καί χωρίς αρμονίαν εί; τά χρώματα 

καί τήν έν γένει διευθέτησιν.

Άπό καιρού πολλοΰ ή αύτοκράτειρα σκέ

πτεται ν*  άλλάξη τήν έπίπλωσιν κ®ΐ νά άντι- 

καταστήση τά παλαιά καί δυσκίνητα έπιπλα 

με νέον συρμόν.

Ό,τι ιδίως τήν κάμνη νά έπιθυμή τοϋτο καί 

νά ζηλεύη, είνε ό τρόπος μέ τόν όποιον είνε 

επιπλωμένου τό διαμέρισμα τοϋ ανακτόρου τού 

πρίγκηπος καί τής πριγκηπίσσης Φρειδερίκου 

Αεοπόλοου τή; ΙΙρωσσίας, οί όποιοι είνε οί 

πλουσιότεροι τών Χοεντζόλλερν. Τό ανάκτορου 

τοϋτο, κείμενον πλησίον τοϋ ΓΙότσοαμ, έκτίσθη 

έκ νέου όλίγον μετά τήν είς τόν θρόνον άνοδον 

τοΰ Γουλιέλμου καί αί αύτοκρατορικαί ύψηλό- 

τητές των έδωσαν είς αύτό μεγάλην εορτήν διά 

νά τό εγκαινιάσουν, κατά τό θέρος τοϋ 1891.

Ή αύτοκράτειρα έπανήλθεν έκ τής εορτής 

μέ κακήν διάθεσιν. Είσελθοϋσα εί; τό δωμάτιον 

της, δπου εύρισκόμην τακτοποιούσα τά άνθη 

της, μοΐ είπεν :

("Επεται συνέχεια)

Κατά τήν εσπέραν τής 25 'Οκτωβρίου. Π ο

ρό ντε ς: Φ. Πρίντεζης, Κ. Σιμάτος, 'Ιωάννης 

Στυλιάτης μετά τή; συζύγου του, ό κ. Γ. Μουρο- 

γιάννης έκ Κρα’ίόβας, ή κυρία Σιμάτου, χήρα, μετά 

τής θυγατρός καί τών τέκνων της καί άλλοι τινές.

Ό κ. ΙΙρίντεζης '-ιενϋΰνει την συνδιάλεξιν.
Ό κ. Κ. Σιμάτος λαμβάνει θέσιν μεσάζοντος 

παρα τή τραπέζη καί καλεϊ τόν φύλακά του άγ
γελον, όν,έρωτα αν είνε παρόντα άλλα πνεύματα.

Άπάττησις. Είνε πνεύματα διάφορα, τά όποια 
θέλουν νά ομιλήσουν.

Ε^ώτηοιζ. Δύνανται νά μάς απαντήσουν είς 
μερικά ζητήματα, τά όποϊα θά τοϊς άποτείνωμεν ;

— Όταν θελήσητε νά μάθετε πράγματα θετικά 

καί μή περιέχοντα καμμίαν αμφιβολίαν, αδύνατον 

είνε νά μήν έπιτύχητε.

— Άπαντα τά πνεύματα απαντούν εις οίασδή- 

ποτε απαντήσεις ;
— Καλλίτερον θα είνε νά προσκαλλήτε τό κα

τάλληλον πνεύμα, τό όποιον σεϊς νομίζετε, ότι θά 

σας άπαντήση.

★

— ΙΙαρακαλοϋμεν νά έλθη τό πνεύμα τής Μα

ρίας Πρίντεζη.
— Είμαι ή Μαρία.

— Δύναται νά μάς άπαντήσης είς μερικάς ερω

τήσεις μας ;

— Ό,τι θέλετε καϊ ό,τι δύναμαι νά εΐπω,Οά εΐπω.

— Δύνασαι νά μοϋ ειπης τί κάμνουν είς ’Αθήνας;

— Είμπορώ νά σάς εΐπω, άπό τοϋδε, ότι είνε 

όλοι καλά.

— Τί έφερεν ό Τ. έκ τού’ ταξειδίου του ;

— Αιωνίως μέ τάς δοκιμάς σας.

— Έπεθύμουν νά μάθω.

— Εινε ζητήματα περιεργείας,τά όποϊα είς ημάς 

δέν έχουν καμμίαν.σημασίαν.

— KOnnen sie in deutsche antworten ;

—Ich spreche deutsche nicht,waruni dieser man 

er spricbl nicht, (ό μεσάζων αγνοεί τήν γερμα

νικήν).

— Διά τίνος μέσου δύναμαι νά μάθω τήν άπάν- 

τησιν τής προηγούμενης μου έρωτήσεως, ώς καί 

ποΰ εύρίσκεται ή Δ.
— Θά εΰρητε τούτο μόνος σας.

— Έχεις νά μά; ειπης τίποτε, πριν καλέσω 

άλλο πνεϋμα ;

—Εύχομαι πάντοτε δΓ υμάς. Είμαι πάντοτε 

πλησίον σας. Εύχομαι δι' όλους σας, χαίρετε. . ■ 

χαίρετε ! . . .

*

ΙΙαρακαλοϋμεν νά έλθη τό πνεϋμα τοΰ Χαρά

λαμπου; Βασιλείου ήπειρώτου, θανόντος τόν πα

ρελθόντα Δεκέμβριον, κατά παράκλησιν τοΰ έν 

Κα'ι'ρω αδελφού’ τοΰ Χαρίση Βασιλείου.

— Είμαι ο Χαράλαμπος Βασιλείου.

— Είσαι αληθώς τό πνεϋμα τοΰ X. Βασιλείου;

— Είμαι έγώ ό ίδιος.

— Σέ παρακαλεϊ ό αδελφός σου Χαρίσης, να 

μάς εί'πης, τί κάμνεις καί πώς διάγεις.

— Έδώ είμαι πολύ ευχαριστημένος, διά καλόν 

μου, ώς φαίνεται, έφυγα άπό τήν ζωήν τής γής, 

άπό τόν κόσμον σας,επειδή έζησα ευσυνείδητος, έχω 

Iτήν παρηγοριάν αύτήν έδώ καί είμαι καλά, πολύ 

καλά μάλιστα.

— Έπίσης θέλει νά μάθη νά τόν συμβουλεύσης 

ότι καλόν γνωρίζεις ί'να πράξη διά τήν καλήν απο- 

κατάστασιν τών τέκνων σου καί τής συζύγου σου 

καί αν θά θεραπευθή αύτη ή οχι έκ τοΰ νοσήμα

τος της.
— Άς κάμη, Ο,τι έγώ έκαμα. Άς έξειάζη είς 

οποιονδήποτε πράγμα τήν συνείδησίν του καί άς 

μήν κάμη τίποτε πριν τό κρίνη καλώς μόνος του.

II σύζυγός μου είνε καλή. Έγώ άπέθανον ευ

χαριστημένος, διότι έγνώριζα, ότι θά φροντίση ώς 

έγώ ό ίδιος. Ή θεραπεία δέ, έάν ό Θεός θελήση, 

θά γίνη καί αύτη. Μόνον νά έχουν τήν καλήν 

πίστιν πάντοτε καί θά έπέλθη.

— Είναι δυνατόν νά μάς ειπης, τί νά κάμουν 

διά τήν θεραπείαν αύτής Επιθυμούν νά ακολου

θήσουν τόν τρόπον τόν όποϊον θα τοϊςυπόδειξης σύ.

— Τοϋτο θά έπέλθη. Λυπούμαι μόνον πολύ, 

διότι δέν είμαι ό κατάλληλος νά δώσω τήν θερα

πείαν, άλλ ’ άς έλπίζουν καί τότε θα έπέλθη. ελ

πίζω είς τόν Θεόν νά έπέλθη.

— Καλώς.

— ΙΙαρακαλοϋμεν νά καλέσης τό πνεϋμα τοΰ 

Σαμίου Κωνσταντίνου Καδένα, κατά παράκλησιν 

ιοΰ έν Καιρω Δ. I. Λάμπρου.

— Τό πνεϋμα αύτοϋ εινε πρό πολλοΰ πλησίον 

σας. 'Απέρχομαι καί άς όμιλήση αύτός. Μή με 

λησμονείτε καί νά με καλήτε ένίοτε. Τούτο με 

εύχαριστεϊ. Υγιαίνετε. Χαρ. Βασιλείου.

— ΙΙερίμενε καί θά σέ καλέσωμεν.

★
ΙΙαρακαλοϋμεν νά έλθη τό πνεϋμα τοΰ Κωνστ. 

Καδένα.

— Είμαι μαζύ σας.

— Είς τάς 18 Μαρτίου έ. έ. έταξείδευες έκ 

Δαμιέττης τή; Αίγύπτου είς Σάμον καί ύπηρέτεις 

εϊς τό πλοϊον ώς πηδαλιούχος. Έκτοτε άπολέσθης 

έκ τής γής καί άλλοι μέν λέγουσι, οτι σέ παρέσυ
ραν τά κύματα κ' έπνίγης κα: άλλοι ότι έξηφανί- 

σθης παρ' άλλων. Δύνασαι νά μάς εί'πης, πώς 

συνέβη ό θάνατός σου; διότι μεγάλως ανησυχούν 

οί ίδεκοί σου.
— Ή μεγάλη τρικυμία μέ παρέσυρε. Έγώ εύ

ρισκόμην είς τήν άκρην τοΰ πλοίου καί τώ όντι 

παρεσύρθην άπό τά κύματα. Ό θάνατός μου, ήιο 

τοιοΰτος, ώστε άς μήν υποθέτουν τίποτε περισσότε

ρόν. Ήτο τό πεπρωμένου μου τοιοΰτον. Έδώ είμαι 

ήσυχώτερος. Έλυπήθην πολύ, οτι άφησα μερικά 

πρόσωπα αγαπητά είς τήν γήν, άλλ’ εύτυχώς εί

μαι καί εύρίσκομα: πάντοτε πλησίον των καί ούτω 

παρηγοροϋμαι.
— "Εχεις τίποτε περισσότερον νά μάς ειπης;

— Μή λησμονείτε σείς οι ζώντες έπί τής γής 

τήν άληθή ζωήν ένταΰθα καί έστε βέβαιοι είς τήν 

βελτίωσιν τής ψυχής σας, ί'να έδώ εΰρήτε παρηγο

ριάν είς τον Θεόν. Φεύγω.

*
— Νά έπανέλθη τό πνεϋμα τοΰ Χαρ. Βασιλείου.

— Ηλθον.

— Είς τί δύνασαι νά μάς χρησιμεύσης ;

—-Εϊς πολλά καί είς ολίγα.

— Δύνασαι νά μάς ειπης, ποΰ εύρίσκεται τό 

δείνα πρόσωπον ;

—-Τά τοιαΰτα ένδιαφέρουσι μόνον ύμας. Εμέ 

μή υποβάλλετε είς τοιούτου είδους δοκιμασίας.

— Είπέ μας είς ποϊον βαθμόν τών πνευμάτων 

εύρίσκεσαι και άν είσαι ευχαριστημένος.

— Ό βαθμός μου είνε καλός. Είμαι ευχαριστη

μένος, διότι ύπηρετώ ύψηλότερα πνεύματα. Δέν 

έχω καμμίαν δοκιμασίαν νά ύποστώ καί τοϋτο μ 

εύχαρίστεϊ. Έγώ είμαι είς τόν τρίτον βαθμόν, ένώ 

τάλλα πνεύματα κατώτερα έμοϋ, εύρίσκονται είς 

πολύ κατώτερον βαθμόν.

— Πόσους βαθμούς έχουν τά πνεύματα ;

— Τά πνεύματα έχουν απείρους βαθμούς. Οί 
κυριώτεροι ε’νε πέντε. Κάτωθεν αύτών είνε τά 

οκνηρά πνεύματα, τα όποϊα ύποδιαιροΰνται είς πολ- 

λάς τάξεις.

— Έπροτίμας νά ήσο βασιλεύς έπί τής γής ή 

τόν βαθμόν οπού έχεις αύτόθι;

— Ό βαθμός τόν όποϊον έχω,είνε ό βαθμός·εκα

τόν βασιλέων έπί τής γής καί ούτοι έπρεπε νά εινε 

έν μεγάλη αρετή.
— Ό βαθμός σου είνε ανώτερος τοΰ βαθμοΰ τοΰ 

Άνδρέου Συγγροΰ.
— Τοϋτο είνε άναλόγως τής άρετής καί συνει- 

δήσεως έκάστου. Σχεδόν εϊμεθα όμοιοι.

— Άλλ' ό Συγγρός, λέγεται, ότι έκαμεν αδι

κίας είς τόν κόσμον καί ότι ήτο πολύ κερδοσκόπος.

— Δέν είνε λόγος, ότι δέν έκαμε καί αγαθοερ

γίας. Τοϋτο μόνον αύτός τό γνωρίζει.

— Ώστε έχετε τόν αύτόν μέ τόν Συγγρόν βαθ

μόν ;
— Είπον, οτι εϊμεθα σχεδόν όμοιοι.

— Ό δέ Άβέρωφ έχει τόν αύτόν βαθμόν μέ 

σάς ; _
— Ό Άβέρωφ εινε υψηλότερου πνεϋμα. Ήτο 

φυσικόν του να είνε πνεϋμα καλόν έξ αρχής.

— "Εχετε άλλο τίποτε νά μάς είπήτε ;

—"Ο,τι θά μέ έρωτήσητε, σάς απαντώ, ώς γνω

ρίζω καί όπως μοί επιτρέπεται.
— Τί άλλο έχετε νά παραγγείλητε διά τούς έν 

Καίρφ ίδικούς σας ;

— Λυπούμαι, ότι τούς άφησα μεγάλην λύπην. 
Ά; έχουν όμως ύπ’ όψιν, οτι καί αύτο'ι θά άπέλ- 

θουν μίαν ήμέραν καί διά τοϋτο άς φροντίζουν περί 

τής μελλούσης άληθους ζωής των. Χαίρετε.

Χαρ. Βασιλείου Ήπειρώτης.

— Εύχαριστοϋμεν καί Οά σάς καλοΰμεν ένίοτε.

★

— Δύναται ήδη νά έλθη τό πνεύμα τού Ιωσήφ 

Πρίντεζη ;
— Είμαι ό φύλα; άγγελος.

— Τί τρέχει;

— Είνε εν πνεύμα ταραχοποιόν, τό όποϊον πα- 

ρενέβη νά παίςη.
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— Διατί τοΰτο ;

—"Ενικά τής απουσίας τοΰ ’Ιωσήφ, έπωφελήθη 

τής ευκαιρίας.

— Ιΐοΰ εύρίσκεται ό 'Ιωσήφ ;

— Αύτήν τήν στιγμήν είνε μακράν.

— Δηλαδή ; Δέν εΐνε δυνατόν νά έλθη ;

— Εινε μακράν ύπακούων είς άνωτέραν δύναμιν.

— Τότε δύναται νά έλθη ό Αύγουστος Πρίντεζης;

— Αύτος εινε έδώ.

*
Είμαι ο Αυγουστίνος. Τί θέλετε ;

— Τί γίνεσαι καλέ, μαχρυνή ψυχή ;

— Είμαι καλά, άλλά ποτέ δέν μέ ένθυμεϊσθε ή 

πολύ σπανίως.

— Έγώ σέ ένθυμοΰμαι. ΙΙοΰ εύρίσκεται ο υιός 

σου ;
— Ό υιός μου ; Τί σέ μελλει; Εινε καλά.

— Ή δέ σύζυγός σου;

— Ή σύζυγός μου ; Τήν άγαπώ. Ναι είναι καλά 

καί αύτή.

— Ύπανδρεύθη ;

— Δέν μέ έρωτας τίποτε άλλο διά τον ήλιον καί 

τήν Γήν, διά τόν Θεόν έπί τέλους 'Εμπρός !

— Πώς βλέπεις τόν ήλιον, άπό αύτοϋ, οπού 

είσαι:
— Ό ήλιος είναι ένα λαμπρόν σώμα καί πολύ 

φωτεινόν. Θερμόν δέ τόσον πολύ, οσον έάν θά έκα- 

μ=ν νά άποθάνη ό άνθρωπος άπό ζέστην έντός ενός 

δευτερολέπτου.
— Τά πνεύματα επηρεάζονται άπο τόν ήλιον;

— Ούδεμίαν σημασίαν καί συγγένειαν έχουν τά 

πνεύματα μέ τόν ήλιον. "Οχι όμως καί μέ τ' άλλα 

σώματα. Μόνον μέ τον ήλιον.
— Τόν άδελφόν σου έφημέριον, βλέπεις ;

— Βλέπω.

— Θά γείνη 'Επίσκοπος;

— Θ.· γίνη. Όλίγον μέ μέλλει. . . Άς γίνη. 

Έπί τέ '.ς καί τοΰτο θά μ’ εύχαριστήση, διότι 

εινε αδελφός μου.

— Δύνασαι νά μου ει'πης,ποϋ εύρίσκεται ή Δ:

— Εύρίσκεται είς ένα οπήτι καλόν.
— Καλά είναι έκεϊ ;

— Τί σκοτίζετε τό κεφάλι μου μέ τοιαϋτα. Θά 

μέ κάμης νά φύγω. 'Άλλα πράγματα έρ,ώτησον.

— Ενθυμείσαι τόν δυστυχή ήδη προϊστάμενον 

σου έ·> Άθήναις καί πώς / έγεται :

— Πώς δέν τον ένθυμοΰμαι. Είναι. . . τόν ξεύρω. 

Τι θέλεις άπό αύτόν ;

— Τί θέλ-ις νά είπω είς τούς ίδικούς σου, εις 

τάς 'Αθήνας.

— Πολλά χαιρετίσματα από τόν άνω είς τόν 

κάτω κόσμον. Αύτά καί φθάνει.

— Καλώς,εύχαριστούμεν. Χαϊρε. . .

— Χαϊρε. . · . φεύγω, χαίρετε.. . . ασπασμούς.

*
Παρακαλοΰμεν νά έλθη τό πνεύμα του έκ Μυ

τιλήνης κ. Μουρογιάννη.

— Ό κ. Μουρογιάννης θά έλθη άργότερον 

Ήδη είμαι ό 'Ιωσήφ Πρίντεζης.

— Ενθυμείσαι τί μοΰ είπες είς Βραΐλαν όταν σ' 

έκάλεσα πρό δύο έτών.

— 'Ενθυμούμαι. Άλλά πρέπει νά γνωρίζετε, 

οτι ό προορισμός τών πνευμάτων εινε άλλος. 

Μή τά έπιδάλλετε είς διάφορα παίγνια, όπως δέν 

Οά εύχαριστήσθε καί σεϊς, άν έκαμνον τό ίδιον μέ 

σας. Φροντίζετε νά φωτίζεσθε άπό αύτά και μή 

έπιβάλλεσθε, διότι σάς παρακούουν καί δυσαρε- 

στοΰνται.
— Δύνασαι νά μάς εΐπης διά . τόν βαπτιστικόν 

σου’ τί φρονείς;

—Τά παρόντα Οά γείνουν μέλλοντα καί τά μέλ

λοντα παρόντα καί Οά παρέλθουν όλα συγχρόνως. 

Δέν λέγω τίποτε άλλο.

— Δύνασαι νά μεταδης εις Αθήνας καί νά μάς 

ε'ίπης τί κάμνουν ;

— Δύναμαι νά μεταδώ και είςΑμερικήν, άλλά 

τί τό όφελος ; "Οταν δέν μοΰ επιτρέπεται νά ευχα

ριστήσω τήν περιέργειάν σου ;

— Που εύρίσκεσαι άφ’ δτου άπέθανες :

— Εύρίσκομαι είς έν σώμα τοΰ ούρανοΰ, είς 

τό όποιον μέ κατέταξαν νά κατοικώ. Είμαι όμως 

εύχαριστημένος.

—■ Είς σφαίραν ή είς τό λεγόμενον χάος ;

— Όταν εινε σώμα, πρέπει νά είνε σφαίρα βε

βαίως.

— "Ι'πόκεισαι είς μετεμψύχωσιν άνθρώπων ;

— Όταν Οελήση ό Θεός νά μέ τιμωρήση κανέν 

μου σφάλμα έδώ καί άν είχον κάμει έπί τής γής 

τοιοΰτον, τότε βεβαίως ύπόκειμαι είς τήν μετεμψύ- 

χωσιν πρός εξιλασμόν καί τελειοποίησιν του άτυ

χους μου πνεύματος.

— Είς ποιαν σφαίραν διαμένεις ; Πώς λέγεται ;
— Ή σφαίρα πού κατοικώ είνε δεκάκις μεγα- 

λειιέρα τής γής.ΙΙώς τήν ονομάζετε σεϊς οϊ άνθρω

ποι, δέν γνωρίζω. Εινε όμως πλέον φωτινή από 

τήν γήν σας.
— Υπάρχουν άνθρωποι;

— Υπάρχουν πνεύματα.

— Καλώς. . . . Εύχαριστούμεν καί παρακαλοϋ- 

μ ν να έλθη ο Έμ. Μουρογιάννης έκ Μιτυλήνης.

♦
— Είμαι ο Έμμ Μουρογιάννης έδώ, ό έκ Μι- 

τυλήνης.
— '() υιός σου έδώ παρών, Γεώργιος, έπιθυμεϊ 

να μάθη, πώς συνέβη ό Οανατός σου.
— '() θάνατός μου ήτο πολύ φυσικός, καθώς 

όλων τών άνθρώπων. Τί όφελεϊ τοΰτο ;

—Δύνασθε νά μά; εΐπήτε τό έτος καί -τήν ήμέ

ραν τοϋ θανάτου σας ;

— Τί όφελεϊ τοΰτο ; Έδώ δέν έχομεν χρονο
λογίας. Αύτός γνωρίζει καλλίτερον έμοΰ. Έγώ 

δέν ένθυμοΰμαι.

— ΙΙόσα τέκνα σας ζοϋν;
— Πρέπει νά γνωρίζετε, ότι δέν έκτελοΰμεν 

περι-ργείας, διά νά εύχαριστήσωμεν τόν κόσμον. 

Έχομεν προορισμόν άγνότερον, τελειότερον, ύψη

λότερον.
— Διατί δέν μάς λέγετε τίποτε σχετικόν, δια 

νά πεισθή ό υιός_σας,δτι εισθε πλησίον του ;

— Ακριβώς ή απιστία σάς κάμνει, ώστε νά μη 

έχ=τε]τοιούτου_είδους άνακοινώσ-ις. Ή δέ’μεγάλη 

πίστις,έλλείπε^σχεδόν έξ όλων τών άνθρώπων.

— Επειδή ό υιός σας δέν ήτο παρών, έν ώρα 

τοϋ θανάτου σας, άπό τί άσθένειαν απεθάνατε ;

Γ ί " MS
'Ιν ’ ■

Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ θ', μετά τοϋ Πρίγκηπος Διαδόχου τής Δανιμαρ- 
κίας, τοϋ τριτοτόκου υίοϋ πρίγκηπος Βαλδβμάρ καί τοϋ μικροϋ έγγόνου του.
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— Ό θάνατος έπρεπε νά προέλθη έζ μιας αι

τίας. Αύτ; ήτον ό θάνατός μου

— Άπεθανατε έζ τίνος νόσου ή έζ θανάτου αιφνί

διου ;

— Ήσθένησα καί άπέθανα.

— Εϊς ποιαν εκκλησίαν σάς έθαψαν ;

— Έκεϊ όπου είμα;,όλίγον μέ ενδιαφέρει.ζαθώς 

καί σας. Πρόκειται περί άλλων πραγμάτων σπου

δαιότερων.

— Άμφιβάλλομεν, άν είσθε σείς ό Έμμ. Μου- 

ρογιάννης.

— Ακριβώς τοϋτο μέ (ένταΰθα διακόπτει τήν 

συνέχειαν καί σχεδιάζει έν πλοϊον καί μίαν μορ

φήν ανθρώπου, ήτοι άτμόπλοιον βαϊνον κατά μιας 

πελωρίου ανθρώπινης κεφαλής).

— Τί εννοείς μέ αύτό δπου έσχεδίασες ;

— Απας καί θέλετε πράγματα ενδιαφέροντα μό

νον υμάς, αναγκάζομαι καί έγώ νά αποφεύγω τάς 

έρωτήσεις σας αί δποϊαι μέ ενοχλούν.

— Είπέ μας τί νά σάς έρωτήσωμεν ;

— Διατί δεν φωτίζεσθε. διατί δέν ζάμνετε ερω

τήσεις ύψηλάς ζαί άν δέν είμπορώ έγώ νά σάς 

απαντήσω, τή βοήθεια καί άλλων πνευμάτων, θα 

έχετε ανακοινώσεις τελειοτέρας.

— Είπέ μας τουλάχιστον θ’ άπαλλαχθώμεν τα

χέως τοΰ Ρωσσο-Ιαπωνικού πολέμου ;

—· Αύτδ δέν γνωρίζω, Οά τδ απόδειξη ο καιρός.

Θά διαρκέση όμως έπ’ άρκετδν καιρόν.

— Μεταβαίνετε συχνά είς Μιτυλήνην ;

— Είμαι συχνά έκεϊ, άλλά φεύγω ζαί πάλιν 

πηγαίνω.

— ΓΙοϊον μέρος τοΰ κόσμου σάς αρέσει περισ

σότερον ;

— Οίονδήποτε μέρος τής γής, δέν κάμνει είς τά 

πνεύματα οΰδεμίαν έννοιαν.

— Συνηντήθητε ήδη έκεϊ μέ προσφιλή σας δντα;

— Έδώ συναντώμεθα όλοι μαζυ, καθώς ζαΐ 

σεϊς, όταν απέλθητε. θ’ ανταμωθή’τε μέ τ’άγαπητά 

σας πρόσωπα.

— Τί συμβουλεύετε είς τον υιόν σας ;

— Αύτδς γνωρίζει πώς πρέπει νά φέρεται απέ

ναντι τοΰ Θεοϋ καί τών ανθρώπων δπως άποκτήστ, 
τήν άληθή ζωήν.

— “Εχετε καμμίαν δυσαρέσκειαν μέ αύτόν ;

— Ούδέν πνεύμα έχει δυσαρέσκειαν μέ τ ’ αγα

πητά, πνεύματα τά όποϊα είχεν είς τήν γήν. Δέν 

έχω τίποτε μαζύ του. .

— Εύχαριστοϋμεν πολύ. Χαίρετε.

— Χαίρετε.

(Ή συνδιά.ίεςις Ι.ΐηζε)

ΑΛΗΘΕΙΑ I

Ό μετανοών δεδικαίοται.

Ή άνάγκη είναι μήτηρ τών έπινοήσεων.

Τά πάντα δια τής σενηθείας γίνονται.

Ό ύβριστής δέν συγχωρεϊ.

Ό μή γνωρίρων νά σιωπά, φλυαρεί.

Άπό τήν γήν τά πάντα έγειναν.

Καλή φιλία, δευτέρα συγγένεια.

Σταγών ϋδατος διατρυπά μάρμαρον .

TO NEO1ST

ΤΑΞΕΙΔΙΟΝ ΜΟΥ
ΙΙερίεργα επεισόδια.

Απ ’ Αθηνών είς Σύρον — Σάμον — Σμύρνην 
και Μιτυλήνην.—ΙΙλόες ήρεμοι καί πλόες τρι
κυμιώδεις.— Παλαιοί συναντήσεις.—Ή< Φν- 
σις παντού υφιστάμενη καί παντού κυκλοφο
ρούσα.— Ό 'Αγγλικός στόλος καί τά πλη
ρώματα εν Σμύρνη καί Μιτυλύνη. — Ό “Αγ
γλος διασκεδάζων άποθνήσκει.— Ό Βαλής 
Ρόδου καί Μιτυλήνης. — Ψυχολογία καί πνεύ
ματα.— Μαγνητική πρόσκλησις.

*

Μέ τόν άφορητον καύσωνα τών ’Αθηνών πώς 

νά μήν έπιθυμήση τι; τήν θάλασσαν καί τήν 

δρόσον, τήν αύραν καί τά ταξείδια; Σήμερον 

είσαι έδώ καί αΰριον εκεί, τήν πρωίαν εις τό πέ

λαγος καί τό εσπέρας είς τήν ξηράν, τήν νύκτα 

είς τό θέατρον ή τήν συναναστροφήν καί τήν 

μεσημβρίαν είς τό τραϊνον ή είς τό ίστιατόριον 

τό δεΐλυ είς τό ζυθοπωλείου καί τό πρωί είς τό 

καφενεϊον ή επισκέψεις φίλων κτλ. ; Ή αντί

θεης πρό; τήν ζωήν τών πόλεων, ή συναντωμένη 

ποικιλία τών τοπείων καί μερών ώς καί ή συ- 

νάντησις φίλων καί προσφιλών δντων, καθιστά 

τά ταξείδια καί τάς μακρινός έκδρομάς ευχάριστα 

περιζήτητα καί ποθητά. Καί διά τοϋτο βλέπο- 

μεν τήν σήμερον τά ατμόπλοια καί τά σιδηρο

δρομικά τραίνα μέ τελειοτίραν κατασκευήν καί 

άνεσιν, μεγάλα καί ευρύχωρα, μέ πάσαν ευμά

ρειαν και διασκέδασιν, μέ εστιατόρια καί κλίνας 

μέ θερμάστρας καί ανάκλιντρα. Καί ένώ τό πριν 

έταξείδιυέ τις μόνον έζ απολύτου ανάγκης καί 

τά πλοία μετέφερον άποκλειστικώς σιτηρά καί 

εμπορεύματα, ήδη οί πλεϊστοι συμπλέουσι διά 

διασκέδασιν ή διά τήν βελτίωσιν τή; ύγιεία; 

των· αί δέ γυναίκας απομιμούμενα1, είς τήν καλο- 

πέρασιν τούς άνδρας, ταςειοεύουσιν άεννάω; 

καί αύται, βλέπετε δέ αυτά; ήδη μόνας ή καί 

έν συντροφιά καταλαμβανούσας τά; πλείο- 

ννς θέσεις. Καί πολλάκις ένεκα τούτου ανα

γκάζεται τι; νά δυσαρεστήται πρός τόν Δημι

ουργόν, ότι ούδαμοϋ εύρίσκει ησυχίαν καί άνά- 

παυσινκαθόσον απανταχού ή γυνή παρακολουθεί 

τόν έν τή Γή προσδιωρισθέντα σύντροφόν τη;, 

διότι ώς πιστεύεται ήδη, εϊς μέλλοντας κόσμους 

δέν θά τόν παρακολουθήσω πλέον, ώ: μή έχούση; 

πλέον έκεϊ ταύτης τό δικαίωμα τού έπιβάλλειν καϊ 

έπιβάλλεσθαι, τού σαγηνεύει- καί ύποδουλόνειν, 

ή μάλλον, ώς εΐκός, μή ύφισταμένης έν τω 

παραδείσω τή; γυναικείας έδώ ύποστάσεω;.

Μέ τόν άφορητον λοιπον καύσωνα τού Αύ- 

γούστου. περί τό τέλος τούτου έπεβιβάσθην έπι 

τής Καρίνθίας,μεγάλου ώρ ιοτάτουτής Αΰστρι- 

ακής Εταιρείας Λόϋδ άτμοπλοίου καί έφυγα έξ 

’Αθηνών.’Ητο μεσημβρία, ό καιρός ώραίος καί 

γαλήνιος, μολονότι θερμός καί μόλις εστην έπί 

τού καταστρώματος, περιεργαζόμενος τά πέριξ, 

καθόσον τό σκάφος είχεν αρχίσει ήδη έγκατα- 

λεϊπον τον λιμένα καί διολισθαϊνον ήρέμως έπί 

τής λίαν λείας ύδατίνης επιφάνειας, «ορίστε, κύ

ριε Πρίντεζη, άκούω αίφνης, ορίστε καί σεϊς έδώ» 

άπό ομάδα κυρίων έναντι μου έπί τής πρύμνης 

τοΰ πλοίου καθημένων.

Άνεγνώρισα μερικάς φυσιογνωμίας, μεταξύ 

όποιων προεξεϊχεν έν λόγοις καί Ιργοις ό πολύς 

Κάμποσος, έκ Σύρου καταγόμενος καί ιδιοκτήτης 

ξενοδοχείου, ήδη έν ’Αλεξάνδρειά διατελών.

«Έσυμφωνήσαμεν, μοι λέγει, νά έξέλθωμεν 

τό βράδυ είς Σύρον, άμα φθάσωμεν, νά φάγωμεν 

έξω είς τού Κ. ...καί νά πίωμεν ώραϊον τής 

νήσου κρασί, θά μάς συντροφεύσης βεβαίως».

— "Έστω, τήν Σύρον άγαπώ καί μου άρέσει 

καί άφοΰ τό άτμόπλοιον θά μείνη έπί τέσσαρας 

ώρας, διατί νά μήν έξέλθωμεν.

Ό πλους ήτον εύχάριστος, το σκάφος έβαινε 

ταχέως· μετ’ ολίγον διηρχόμεθα τάς άπηρχαιο- 

μένας στήλας τοϋ ναού τής Σουνιάδο: Αθήνας 

καί μετ’ όλίγον τήν Κέαν, τήν Κύθνον, δτε ά- 

φίνοντες αριστερόθεν τήν “Ανδρον καί Τήνον, 

πλησιάζομεν τήν Σύρον, ή; παρακάμποντες τήν 

δυτικήν πλευράν φθάνομεν περί λύχνων άφά; τήν 

παραλίαν τής Έρμουπόλεως, ήτις άπλέτως ύπό 

ηλεκτρικού έφωτίζετο. Είσερχόμεθα είς τόν λι

μένα, άγκυροβολοϋμεν καί έν μέσω τών κραυγών 

τών λεμβούχων καί τοϋ εσπερινού θορύβου τών 

περιδιαβαζόντων άνά τήν άκτήν πολιτών καί 

ναυτικών, έξερχόμεθα άνευ χρονοτριβής είς τήν 

πόλιν καί μεταβαίνομεν είς τό ξενοδοχείον.

— Πατσια, κεφτέδες, ψάρια, ψητόν, κοπα

νιστή μυζήθρα, κρασί έκλεκτόν, ντομάτα·.; σα

λάτα καί καρποί ήσαν τά μόνα πρόχειρα κατ’ 

εκείνην τήν ώραν 9, μ. μ. άρκετά στομαχικά 

μέσα, άτινα ήδυνήθησαν νάμάς ικανοποιήσουν. Έν 

τούτοι; κατεβροχθίσαμεν μετά πολλής διαθέσεως 

καί μεταβάντες είς τήν ώραίαν πλατείαν τής 

πόλεως είτα, όπου ήτον αρκετός κόσμος, έλάβο- 

μεν καί άπό ίνα καφέ κα! παγωτόν καί περί τήν 

ενδεκάτην, ώ; άληθεΐς έκδρομεϊς, έπανήλθομεν είς 

τό ώραϊον πλοϊον μας δπερ μακρόθεν φωτιζόμενου 

άπλέτως δι ’ ήλεκτρικών λαπτήρων, παρίστα έν 

τώ μέσω τοϋ ώραίου λιμένο; καί τής κυκλοτε

ρούς άπόψεως τής Έρμουπόλεως, φωτιζόμενης 

έπίσης ήλεκτρικώς μετά τή; κνωθι καλιθεάστου 

ιστορικής *Ανω  Σύρου καί τής νεωτέρα; συνοι

κίας, δεσποζομένη; ύπό τοϋ μεγάλου καί ώραίου 

ναού τής Άναστάσεως, θέαμα λαμπρότατου καί 

θαυμάσιον, ώσεί φανταστικόν.

Μετ’ όλίγον έν τφ μέσω γαληνιωτάτης θα

λάσση; ήσύχως καί μεγαλοπρεπώ; τό πελώριον 

σκάφος μας έξέρχεται τοϋ λιμένος, χαιρετίζει 

ασμένως τήν σχεδόν πάντοτε έκεϊ πνέουσαν πότε 

γλυκεϊαν καϊ πότε ίσχυράν αύραν, χωρίς τό 

παράπαν νά έπηρεασθή καί μετακινηθώ έκ τής 

πρός τά πρόσω φοράς της,χαιρετίζομε» καί ήμεϊς 

τήν βαθμηδόν έξαφανιζομένην έκ τών οφθαλμών 

μας όπισθεν ήμών ώραίαν τοϋ Έρμοϋ πόλιν, καί 

μεταβαίνομεν νά κατακλιθώμεν.. . Ό ύπνος έν 

τοιαύτη περιπτώσει έπέρχεται ταχύς καί γλυκύς. 

Είναι μικρά αντανάκλασες τής μακαρίας ζωής. 

"Οταν δέν έχετε σκέψεις καί ασχολίας πικράς 

καί οχληράς, δταν ζήτε είς εύχάριστον καί άπο- 

λαυστικόν μέρος, όταν τρώγετε καί κατακλίνεσθε 

έξαισίως καί δταν ταξειδεύετε μέ ώραϊον άτμό- 

πλοιον καί ήσυχον καιρόν, είναι δυνατόν ό Μορ- 

φεύς νά μήν έλθη πλησίον σας καί σάς περιβάλη 

διά τών απαλών αύτοϋ πτερύγων;

Έκοιμήθημεν λοιπόν καί ημείς άμέσως ή κυ- 

ρ’.ωλεκτιώτερον άνεπαύθησαν θαυμασίως,αί σωμα

τικά·. καί διανοητικοί ήμών δυνάμεις, έν τώ 

πλευστώ έκείνφ μεγάρφ καί τήν αύγήν άφυπνί- 

σθημεν, παρακαίρως, φεΰ ! έτι, διότι δυστυχώ; 

παντού υπάρχουν οί άκριτοι έκεϊνο*.  έπιβάται, οι- 

τινες χωρίς νά σάς σκέπτονται ή μάλλον διά νά 

έπιδείξωσιν έφυΐαν καί γνώσεις, μή δυνάμενοι 

ούτοι περισσότερον νά κοιμηθώσι, τίς οιδε τί δια- 

λογιζόμενοι καί διά ποιαν αιτίαν, άρχίζουν νά 

συζητώσι καί φωνασκώσιν,ώς αύτοί μόνον νά εύ· 

ρίσκοντο καί νά έταξείδευον έντός τού σκάφους

Τί νά κάμωμεν, ήγέρθημεν καί ένδυθέντες ά- 

νήλθομεν έπί τοϋ καταστρώματος. Εύρισκόμεθα 

έξωθε τής Σάμου καί περιεπλεομεν τήν άκτήν, 

προχωροϋντες πρό; τήν πόλιν. Μετ’ ού δέ πολύ 

διήλθομεν τό ώραϊον καί θεαματικόν Καρλόβασι. 

οευτερεύουσαν πόλιν, ώ; προς τήν πολιτειακήν 

κατάστασιν, άλλά πρωτεύουσαν, ώς πρός τήν 

εμπορικήν καί πλουτολογικήν, διότι ένταΰθα, λέ

γεται. εύρίσκονται οί μάλλον προύχοντες καί 

σημαίνοντος τοΰ τόπου. Δέν είχομεν δ’έτι συ

νελθεί έκ των πρώτων τούτων σκέψεων, δτε βλέ 

πομεν ημάς είσχωρούντα; έντός βαθέως καί μα- 

κρού κόλπου. Είναι ό λιμήν, Βαθύ; λεγόμενος, 

τής Σάμου, φυσικότατος, θεαματικώτατος καί 

ώραιότατοο, είς τό βάθος τού όποιου ήρέμως 

ήδη βαίνοντες γρ. . . γρ. . . γρ. . . ούπ ! αίφνης, 

άγκυροβολοϋμεν, έμπροσθεν τής κομψοειδοϋς, 

συμπαθούς καί γλυκυτάτης προσόψεως τής πό

λεως Σάμου.

Ή προσέλευβις παρά τήν άποβαθραν πλή

θους έκ τών κατοίκων, ή συρροή τού κόσμου 

παρά τοϊς καφενείοϊς καί κέντροις τής παραλίας 

— ήν γάρ καί Κυριακήν — ή ζωηρότη; τή; κι- 

νήσεως καί ή εόχαρις προθυμία τών προσερχο- 

μένων καί έν κραυγαΐ; προσχαλούντων τούς έπι

βάτα; νά έξέλθωσιν, προδίδουσι τήν ελληνικήν 

αύτών χροιάν καί οντότητα καί δέν βραδύνομεν 

μετ’άλλων επιβατών νά συμφωνήσωμεν λέμβον, 

ήτις νά μάς φέρη είς τήν πόλιν καί μάς έπανα- 
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φέρη είτα περί τήν ένδεκάτην π.μ. είς τό πλοΐον 

δπερ έδειν*  άπάρη διά τήν Χίον.

“Α|λ· έπος, apt’ έργον, έξερχόμεθα ήδη καί 
είμεθα εν τψ μέσφ τών αγαπητών Σαμίων, ct- 

τινες διά τοΰ όξυτάτου αυτών βλέμματα; καί 

του λεπτού μειδιάματσ; μάς παρακαλουθούσιν 

έν σιγή ; άλλ ’ καί έν ταύτη διακρίνομεν τό εΰ- 

χαρι καί ομογενές αυτών αίσθημα καί οδτω 

μενά θάρου; προχωροϋμεν πρός τήν παραλίαν 

καί πρός τά καφενεία, μεταξύ τών όποιων κα- 

θήμεθα εις τό μεγαλείτερον παρά τήν πλατείαν 

κείμενον.

— Ό κ. ΙΙρίντεζης.. ..

— ΙΙοϊοι είναι;

— Ο Διευθυντής τή: «Φύσεω;».

— Τούς γνωρίζετε ;

— Θά γράψη διά τήν Σάμον.

— Είναι ή «Φύσις» .. . . «Φύσι;» καί τά 

τοιαϋτα έψιθυρίζοντο μεταξύ τών παρακαθημέ.ων 

πέρ·.ξ ήμών, ό'τε είς έξ ήμών μοί λέγει :

— Δέν ακούετε, διά σας ομιλούν, σάς άνε- 

γνώρισαν.

— Μάλιστα ή «Φύσις» παντού εύρίσκεται, 

παντού κυκλοφορεί καί θριαμβεύει. Τό βλέπω.

Μετ ’ ολίγον αναγνωριζόμενα και ύπό άλλων 

καί συνάπτομεν ομιλίας εκτεταμένα:, δτε παρα

τηρώ έμπροσθεν μου τόν κ. θεμ. Σοφούλην, τόν 

γνωστόν πολιτευόμενον τής Σάμου καί παρέκει 

τον κ. Άρ. Στεργιογλίδην, γυμνασιάρχην.

— Μπά,ό κ. Πρίντεζη;. πώς έδώ, μοϊ λέγει 

σήμερον βεβαίως θά ήλθατε.

— Ναί καί αναχωρώ μέ τό ίδιον άτμόπλοιον 

οιά Σμύρνην, τφ απαντώ.

— Διατί δέν μένετε ολίγα; ημέρας, έγου.εν 

τοσον καιρόν νά σάς ίδωμεν.

— Έχω δρομολόγιον πολύ μακρινόν καί βιά

ζομαι, άλλοτε. Καί πώς πηγαίνουν τά έδώ; 

κ. Σοφούλη.

— Τώρα είμεθα ήσυχώτερα, κύριε Πρίντεζη, 

άλλά δυστυχώς τήν νήσον μα; μαστίζουν πολλά 

κακά καί δυσκόλως ό τόπος θά ήσυχάση. Θά 

έμάθατε τά; ά ωμαλίας μας έκ τών εφημε

ρίδων.

— Ναί, είναι πολύ λυπηρό , ή ώραϊα αυτή 

νήσος σας μέ τόσον καλούς πατριώτας νά κστα- 

τρύχεται έσωτερικώς. Έλπίζομεν ό πατριωτι

σμός τών σημαινόντων νά προλάβη μείζονα 

δεινά.

— Ναί, τό εύχόμεθα και προσπαθοΰμεν νά 

βελτιώσωμεν τήν κατάστασιν · λοιπόν είς τό έ- 

πανειδεΐν καί εντός του άτμοπλοίου. Θά έλθω 

όπως συνοδεύσω συγγενή μου καί τά λέγομεν καί 

έκεΐ.

Ό κ. Στεργιογλίδης ίκάθητο ολίγον άπωτέρω 

μετά τίνος ίερέως καί ετέρου κυρίου, οΰς πλη- 

σιάσαντες άντηλλάξαμεν όυ.ιλίας τινας καί είτα 

μετέδημεν όπως κάμωμεν μικρόν γϋρον άνά τήν 

πόλιν, δτε διερχόμενοι τού φαρμακείου του κ. 

Ίων. Καπνιά, εΐσήλθομεν εντός. Είναι συνδρο

μητής τή; «Φύσεω;» κάλλιστος νέος καί μεμορ- 

φωμένος, άλλά μάς έξέφρασε τά παράπονά του 

διά τήν καχεκτικήν κατάστασιν τής νήσου καί 

τήν 'Ελληνικήν έφημεριδογραφίαν. Άφοΰ δέ εί- 

πομεν καί μετ' αυτού ολίγα άπήλθομεν είς τήν 

προκυμαίαν καί έκεϊθεν εις τό πλοϊον.

Ή θέα έκ του πλοίου ήτο ώραιοτάτη καί ά- 

ρίστη. Κεΐται πρός τό βορειοδυτικόν μέρος τού 

κυκλικού αύτής λιμένος, παρά τήν παραλίαν καί 

εκτείνεται πρός τάς υπώρειας τών ύπερκειμέ- 

νων ορίων.

ΊΙ νήσος πρώτους γνωστούς κατοίκους αύτής 

είχε Κάρας, Λέλεγας, έτι δέ καί Φοίνικας, οί- 

τινες κατά πάσαν πιθανότητα ώνόμασαν ταύτην 

Σάμον, ήτις άλλως πρότερον έλέγετο Παρθενία, 

Άνθεμίς, Μελάμφυλος. Μετά ταϋτα ήλθον Ί- 

ωνες,οί'τινε: ανέπτυξαν είς μεγάλον βαθμόν τήν 

ναυτιλίαν καί τήν εμπορίαν,ώ: καί τήν αγγειο

πλαστικήν, ζωγραφικήν καί τορνευτικήν. Υ

πήρξε δέ καί τό κέντρον ενταύθα ιδίως καλλι

τεχνικής σχολής, εις ήν πρώτον οφείλεται ή 

τήςις τού χαλκού καί ή κατασκευή χαλκών α

γαλμάτων. Έτι δέ έφημίσθη ή Σάμος καί ό>; 

πατρίς τού φιλοσόφου Πυθαγόρα, καί τού ποιη- 

τού Κρεωφίλου καί τού ιστορικού Δούριδος. Ύ- 

πέκυψεν είς τόν ζυγόν ών ΙΙερσών, τώ 516 π. 

χ. άφ ’ ού ήλευθερώθη διά τής έν Μυκάλη ναυ

μαχίας τώ 479 π. χ. άδιαλείπτως δ’ έκτοτε 

οιαμείνασα πιστή είς τούς Αθηναίους. Κατόπιν 

υπετάγη έκ νέου τοϊ; Ιΐίρσαις, είτα τοΐς Ρω

μαίοι; καί μετά τούτοις περιήλθεν εί; τό Βυ

ζαντινόν Κράτος, κατά δέ τόν ΙΑ' αιώνα έπί 

βρυχύ εις τόν Τούρκο·, πειρατήν Τζαχήν καί 

πάλιν ύστερον άλληλοδιαδόχω; είς τού: Βυζαν

τινούς, Β-νετούς, τήν οικογένειαν τών Μελισ- 

σηνών. Γενουησίους καί *(  Όωμανούς. Τώ δέ 1830 

διά συνθήκη: άπεδόθη είς τήν Τουρκία., καί έ 

κτοτε οιατελεΐ ώ: αυτόνομος ηγεμονία ύπό την 

κυριαρχίαν αύτής καί τήν προστασίαν τή; 'Αγ

γλίας, Γαλλία: καί Ι’ωσσίας. Παράγει τόν πε

ρίφημου μοσχάτου οίνον σταφίδα,έλαιον,δέρματα 

καί κρόμμυα.Έχει δέ 50 χ·.λ. κατοίκου;,ορθο

δόξους τό πλεΐστον, πολλά, σχολεία, γυμνάσιον, 

4 μουσικά; σχολάς καί ιδίαν σημαίαν μέ ερυθρά: 

καί κυανάς γραμμάς όριζο ,τίως διηκούσας, μετά 

σταυρού έπί τού κοντού.

(~ Επετιιι ηννίχΐΐα)

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ
•Οπτική απάτη

’Ιδού έν πρόχειρον παίγνιον οπτικής άπάτης, <5- 

περ δύναθε εύχερώς νά έκτελέσητε έν πάση περι- 

στασει καί Ιδία έν συναναστροφή έκ τοϋ προχείρου.

Πρόκειται νά ΰποδείέωιιεν τίνι τρόπω ουνάμεθα 

νά παραστήσωμεν είς τούς θεατός, δτι βλέπουσι 

π. χ. έν κωνοειδές ποτήριον, μίαν φιάλην, ένα πί

λον, ένα ίχθϋν κτλ. ένώ πραγματικώς πρδ αύτών 

έχουσι μίαν βελόνην, Εν τεμάχιον χάρτου, ίν τε

μαχίου δόλου, ϊν μικρόν ύφασμα κτλ.

Άπλούτατον.

Λαμβάνετε διάτήν έκτέλεσιν τον πρώτου πει

ράματος μία / βελόνην,ήν έμπήγετε έφ* ενός τεμα

χίου φελλού, δν κρατείτε διά τής αριστερός χει- 

ρός σα; Ισχυρώς έπί τής τραπέζης, ώς οείκνυται 

έν τώ έναντι ήμετέρω σχήματί. Διά δέ τής δεξιάς 

σας διά τεμαχίου μετάλλου ή ΰέλου δίδετε Ισχυράν 

κλίσιν είς τό άκρου τής έλευθέρας αιχμής τής βε

λόνης σας.

Αΰτη βεβαίως θά ταλαντευθή καί ύπό τό φώς 

πλησίον λυχνίας, ήν προγενεστέρως τοποθετείτε 

πλησίον τού πειράματος, θά μεταόληθή είς ώραΐον 

κωνοειδές ποτήριον, δπερ θά κρατήτε άπό τής βά- 

σεώς του.
Διά νά σχηματίύη δέ καί ώραΐον χείλος έπί τού 

ανοίγματος, προσαρμόζετε είς τό ελεύθερον άκρον 

τής βελόνης έν σφαιρίδιον έκ πεπιεσμένου χάρτου.

Φ II.
—----------- -------- ---------------

Ό κύων γλύφει τήν χ=ΐρα, ήτ'-ζ τόν κτυπα.

Ό Οέλων πολλά,χάνει όλα.

Κατά τον άγιον καί ή προσφ.ρά.

Ό ποταμός δέν φουσκόνει, χωρίς νά θολώση.

Ό κρυπτών τήν αλήθειαν, θάπτε: χρυσόν.

Δέν τρέφει ό αγρός, άλλ' ή Καλλιέργεια.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

zka ουμμετοχης της ’Εθνικής Τραπέζης

Κατ 'άνακοίνωσιν τοϋ Διοικητοΰ τής ’Εθνι
κές Τραπέζης κ. Στεφάνου Στρέϊτ, συνήφθη 
σύμβασις τής 'Εθνικής μετά τής γνωστής Γερ- 
μανικής «National bank fiir Deuts
chland» άφορύσα τήν σύστασιν Τραπέζης. 
ύπό τήν επωνυμίαν «Τράπεζα τής ’Ανατολής» 
(«Banque d' Orient. Orient Bank») Ελλη
νικής Έθνικότητος Καί ή έγκρισις τοΰ Κατα
στατικού έδημοσιεύθη εις τήν Έφημ. τής 
Κυβερνήσεως.

Ή Τράπεζα αυτή θά έχη τήν έδραν της 
έν Άθήναις, ύπό τήν προεδρείαν τοΰ Διοι— 
κητοϋ τής 'Εθνικής κ. Στε-.άνου Στρέϊτ,τήν 
άντιπροεδρείαν τοΰ Διευθυντοΰ τής ανω
τέρω Γερμανικής Τραπέζης, θά διοικεϊται δέ 
ύπό Συμβουλίου, τού όποιου τά μέλη θά 
προτείνωνται έξ ίσου έξ έκατέρας τών συμ- 
βαλλομένων Τραπεζών.

Ή νέα αΰτη Τράπεζα ιδρύεται μέ κεφά- 
λαιον ιο.οοο,οοο φρ. χρ., τό ήμιου τών 
όποιων θ' άναλάβη οριστικώς (fi r Οΐ) έκάοτη 
τών δύο Τραπεζών.

Είς τήν «Τράπεζαν τής ’Ανατολής» έπι- 
φυλάσοονται συμμέτοχα! οιά τούς σπουδαίο - 
τέρους τραπεζικούς οίκους τής Γερμανίας 
Γαλλίας καί 'Αγγλίας.

Άντικείμενον τής Τραπέζης είναι αί τρα 
πεζικαί έν γένει έργασίαι, είτε έν Άθήναις, 
είτε ίιά συστάσεως ύποκαταστημάτων έν τή 
έγγυτέρα 'Ανατολή.

Ό λόγος τής συστάσεως είναι, όσον άφορα 
τά έν τή Ανατολή μελετώμενα ύποκατα- 
στήματα, ή προυπάντησις έκ μέρους τής 
’Εθνικής καί τής Γερμανικής Τραπέζης τής 
μεγάλης των πελατείας καί ή έξυπηρέτησις 
τών Τραπεζικών των σχέσεων καί ή ένίσχυ 
σις τούτων μετά τής Δύοεως.

Διά τοΰ Καταστατικού ορίζονται έπί εξα
ετίαν σύμβουλοι τής «Τραπέζης τής ’Ανα
τολής» οΐ κ. κ. Στ. Στρέϊτ, πρόεδρος τοΰ 
Διοικ.Συμβουλίου. Β ί ττ ι γ γ διευθυντής τής 
«National bank fiir Deutschland» ώς αντι
πρόεδρος. Ίω. Βαλαωρίτης, Άλ. Σκουζές, 
Σ. Μοζέβιους (έκ τών διευθυντών τής αύτής 
Γερμανικής Τραπέζης) καί Άλ. Άμβουργερ, 
γεν. πρόξενος τής 'Ελβετίας καί πρόξενος 
τής Γερμανίας έν Πάτραις.

Πάσα προσθήκη Συμβούλων κατά τό διά
στημα τής έξαετίας θά γίνεται κατά δυά
δα, έκατέρας τών Τραπεζικών δυνα^ιένης 
νά ύποστηρίξη τόν ένα έκ τών Συμβούλων.
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Π ΛΗ Ξ1Ι S
(Συνέχεια έκ τοΰηροηγ.)

— Κανείς... προΰφερε γυναικεία φωνή. "Ολοι 

λοιπον άπέθανον έδώ ; Θεέ μου, ποϋ έρρίφθην !

Ό Ίβανών ήθελε νά δράμη έξω τής θύρας. άλλά 

πριν ή κινηθή,ή ομιλούσα, ένεφανίσθη πρ'ο τοΰ πα

ραθύρου τοϋ τηλεγραφείου.

— ’Ιδού λοιπόν, ποϋ εισθε’ άς γνωρισθώμεν.

— Καί χειρ λεπτοφυής προύβάλλετο πρδς τδν 

Ίβανών, οστις έν συγχύσει έσφιγξεν αύτήν, ψιθυ— 

ριζών τδ όνομά του. "Οτε δ' ύψωσα; τούς όφβα'/μοϋς 

προσέβλεψε τήν κυρίαν τής θλιβομένη; χειρός. έπί 

στιγμήν «μεινεν ώσεί άπολελιθωμένος, αποβλακω

θείς.

— Πρδ αύτοϋ Γστατο νεαρά, ώραία γυνή, μετά 

στήθους προκλητικού, σώματος λεπτοφυούς, προσώ

που δροσεροΰ και ήδυπαθοΰς, διαφλέγοντος πάθ.υς 

φιληδονίας,χειλέων πορφυρών, χειλέων κερασίνων, 

μετώπου στενοϋ, φαινομένου έ·.ι χαμηλυτέρου ύπδ 

τής κομμώσεως τοΰ συρμοΰ, όμμάτων βαθέων με

λανών, έν οίς ώς τι σέλας, ότέ μέν άπήστραπιεν, 
άπβυγάζον, ότέ δέ άπεσβέννυτο. Ένδυμα έφερε λε

πτόν άραχνοειδές, αϊθέριον καί διαφανές, έπιτρέ- 

πον τήν ύπονόησιν καί αισθησιν ΰπάρξεως σώμα

τος, καί — οί'ου σώματος !

— ΙΙώ; ε’πετε' πώς όνομάζεσθε ;

— Ίβανών ! άπεκρίνατο ό τηλεγραφητής μόλις 

κινών τα απειθή καί ανυπότακτα,άγνωστον διά τί, 

χείλη του.

— Ώραιον έπώνυμον ! καί τδ κύριον όνομά σας ;

— Λεωνίδας Πέτρου.

— Θαυμάσια! Άπδ τοϋδε θά εισθε Νίδας.

Ό Ίβανών έγέλασεν, ένφ σπινθήρες έξεπέμφθη- 

σαν τών λάγνων αύτοϋ οφθαλμών.

— Καί υμείς έπίσης είσθε τηλεγραφητή; ;

— Λοζίνσκης.

— Καί αύτό καλόν ! Εισθε Πολωνός;

— Όχι, είμαι έκ Χαρκόβου.

— Λυπηρόν 1 ούδείς κέκτηται τήν πρδς τδ έρω- 

τοτροπεΐν έπιτηδειότητα, είς οίον οί Πολωνοί βαθ

μόν.

— ’Επιτρέψατε μοι νά, άποδείξω, ότι.. .

— "Οτι καί υμείς κέκτησθε αύτήν. Θά τδ ίδω

μεν. Πρδς τοΰτο έχομεν καιρόν.

— Υμείς δέ, πώς όνομάζεσθε;

— Γαζάνιος.

— Άξιέραστον. Καί έγώ αύτή είμαι έκ Ι’αζά- 

νης. Εϊμεθα σχεδόν συμπατριώται’έγώ όμως Οά σας 

καλώ φοιτητήν έπί τδ άπλούστερον καί καλλίτερον.
Οί πάντες έγέλασαν.

— Έγώ δε κύριοι, καλούμαι Άννα Ν. Κωσιο- 

νέγκο, ήδη δε εμπρός, φίλοι μου,άκολουθεϊτέ μοι! 

δείξατέ μοι τδ έρημητήριόν σας.

Ο Λοζίνσκης λησμονών πάσαν κούρασιν, προ- 

σέφερε τδν βραχίονα τή κ. Κωστονέγκο, ό φοιτητής 

παρετάχθη παραπλεύρως δεξιόθεν, ό δέ Ίβανών 

κατέπεσε βαρύς καί σκυθρωπός επί τοΰ καθίσματος 

παρα τήν μηχανήν του.

— Νίδα, άλλ' ύμεΐς ;

— Φευ ! άδύνατον !

— Τίνος ένεκα ,

— Είμαι τής υπηρεσίας.

— Εχει καλώς’ άλλοτε. Τώρα δέ, ϊνα έχητε 

περί τίνος νά σκέπτησθε,ορίστε, φιλήσατε τήν χεΐ

ρα μου.
Ό Ίβανών έπέθηκε φίλημα φλογερόν έπί τής 

προταθείσης μικράς χειρός, ένώ οΐ παριστάμενοι 

δύο φίλοι του τδν κατέτρωγον έκ ζηλοτυπίας.

— ’Εμπρός !

Καί έπορ-ύθησαν, όπως παρατηρήσωσι τδν σταθ

μόν, ούιινος το κτίριον τόσφ μ κρδν ήν άσήμαν- 

τον καί ούδέν τδ ένδιαφέρον κινοΰν, ώστε λίαν τα

χέως έτελείωσεν ή έπιθεώρησίς του, ή δέ συντρο

φιά έξήλθεν είς τήν αύλήν.

Οτε έπλησίασαν είς τήν άποθήκην, ειδον έξερ- 

χόμενον αύτής τον άφυπνισθέντα Κλουπκών.

— Τί; δ Κύριος ;

— Ό διδάσκαλος Κλουπκών.

— Σΰρατέ τον έδώ! Πώς λοιπόν αγαπητέ κύ

ριε, τόσφ αργώ; έξυπνάτε ; κ>ί μάλιστα διδάσκα

λος ών; εις τα γόνατα !

Ό Κλουπκών ήτένισε τούς Λοζίνσκην καί τον 

φοιτητήν αμήχανων περί τοΰ πρακτέου.

— Γονατίσατε ! έκραύγασαν καί έκεΐνοι.

— Έγονάτισετότε ουτος έν μέση τήαύλή, ή δέ 

κ. Κωστονέγκο τδν περιειργάσθη, τοΰ έθώπευσε τδν 

μύστακα, δν εύρε μαλακόν καί μεταξώδη καί έφώ- 

νησεν.
— ’Ακολουθείτε!

Καί προύχώρησαν οί τέσσαρες δμοΰ.

Ειχον άφήση μακράν όπίσω τδν σταθμόν, έπί 

πολλάς ώρας βαδίζοντες καί όλονέν χωροϋντες.

Παράδοξον! ή ζωή σήμερον δέν έφαίνετο τόσφ 

μονότονος καί άηδής, ώ; άλλοτε, ούτε τώ Λοζίν- 

σκη,οδτε τοϊς λοιποϊς συντρόφοις.

Τί άρα έπαθαν οί φίλοι;

Έβάδιζον ζωηρώς,έγέλων, έδρεπον άνθη μέχρι; 

οΰ φθάσαντες, έκαθέσθησαν παρά τήν γέφυραν έπί 

τής όχθης τοϋ ποταμίου,καθηδυνόμενοι έκ τής θέας 

τοΰ καθαροΰ αύτοϋ ρείθρου, του λουομένου έν άπλέτω 

ήλιακφ φωτί κα! διατεμνομένου άπδ τής μιάς είς 

τήν άντίπεραν όχθην υπό τής σιδηράς τοΰ σιδηρο

δρόμου γεφύρας.

Ή κ. Κωστονέγκο έγέλα τερετίζουσα καί διε- 

ρεθίζουσα τούς συνοδούς της έξ ίσου άστειευομένους 

καί χαριεντιζόμενους, καίτοι βεβιασμένως καί άνε- 

πιτηδείως.

Έκ τοΰ περιπάτου έπέστρεψαν μετ' άσμάτων, έν 

οϊς κυρίως διεκρίνετο ή φωνή τοΰ κλεινού παιδα

γωγού, όν ουδόλως προσέβαλλεν ή παρομοίασις πρδς 
βίβλίον «δεμένον μέ μοσχαρίσιο δέρμα» καθώς γε- 

λώσα άπεκάλει αύτόν ή νεαρά έλαφρά συνοδός του.

Ότε έφθασαν είς τδν σταθμόν ή κ. Κωστονέγκο 

έγκατέλειπε τούς κυρίους, πέμψασα δέ αύτοΐς άπδ 

τοΰ ούδοϋ τοΰ διαμερίσματος της έναέριαν φίλημα 

έξηφανίσθη, άνεγείρασα τά κράσπεδα τοΰ ίματίου της 

δπως άποκαλύψη τοϊς λιμοκτονοΰσι πόδας λεπτο

φυείς.
— Ιδού γυνή ! Άνεβόησαν οί πάντες, μια φωνή, 

όρμώντες είς τδ τηλεγρφαεΐον .

— Καλλονή !

— Θάμβος I

— Πόσον εύτυχής ό Κωνστονέγκο, δ κάτοχος 

τοιοΰτου θησαυρού!

— Όποιος ποΰ; !

— Οίά, έρασμιότης !

Ένόμιζες δέν είχον τέλος οί έπαινοι καί τά έπι- 

δαψιλευόμενα έγκώμια’ ή δέ ημέρα διέρρευσεν άπα- 

ρατήρητ'.ς. Ή ήμερα, ήτις άλλοτε έφαίνετο μακρά, 

ήτο ώ; αιών ολόκληρος.

Τήν ίδιαν εσπέραν ο διδάσκαλο; παρεκάλεσε τδν 

Λοζίνσ/.η. δπως τφ παραχωρήση τδ είσιτήριόν του, 

ϊνα κατσδή εις τήν πόλιν.

— Πώς τούτο ;

— Θέλω νά κάμω μικράς άγοράς' ενα λαιμοδέ

την, κανέν περιλαίμιον δέν θά ήτο άσχημον νά προ· 

μηθευθή τις . Ώς βλέπετε τώρα εϊμεθα έν συναστρο- 

φή κυρία; καί δέν αρμόζει νά αφινώμεφα εντελώς 

τπεριποίητοι.

— Βεβα'ως, βεβαίως ! Ίπέλαβον πάντες.

— ’Αγοράσατε μου τότε, ειπεν ό Ίβανών, έν 

πιλίκιον λευκόν καί δύο φούντια σοκολάτας.

— Πιθανόν νά μή τήν άγαπά

— Λόγος! Όλα·. αί γυναίκες θυσιάζονται διά 

τή σοκολάταν. ’Επιτρέψατε ήμΐν τοϊς Μοσχοβί- 

ταις να κρίνωμεν περί τούτου. Έκεϊ το-.αΰται γυναϊ-

.................
Ό δυστυχής Ίβανών καί τδ όνομα μόνον τών 

γυναικών προφέρων, κατέπινε τδν σίελόν του.

Ο Λοζίνσκης έξυποδέθη καί έδωκε τδ μέτρον, 

δπως τώ φέρη νέα υποδήματα τοΰ συρμοΰ έκ τής 

πόλεως.

— Αίσχος |λεγε, μέχρι τίνος σημείου παρημε- 

λήσαμεν εαυτών! Νομίζει τις,ότι βλέπει άγυιόπαι 

δας γυμνόποδας.

Άπδ δέ τής ημέρα; ταύτης δ βίος έν τώ σταθ- 

μώ έλαβεν εντελώς άλλοίαν τροπήν. Ό έκεύθερος 

έστιν ότε δέ z αί τής υπηρεσία; χρόνος,άφιεροΰτο τή 

κ. Κωνστονέγκο, ήτις ήρξατο ερωτοτροπούσα άπη- 

νώς.μηδόλως αίσχηνομένη τδν άνδρα της, όστις ού

δέν λέγων έκλείετο έν τή κατοικία του.

Έκαστος τών φίλων ην κατά βάθος πεπεισμένος 

ότι ένέποίησε τήν μάλλον ισχυρόν έντύπωσιν τή κ. 

Α. Κωνστονέγκο καί ώς έκ τούτου έχαιρεν ένδομύ- 

χως αποβλέπω προς-ούς άλλους μετά περιφρονή

σεις; .
Τούτου ένεκα ή πρώην φιλία των καί ή άλλοτε 

έμπ στοσύνη προς άκλήλου; έξηφανίσθησαν.

Είς έκαστο; προσεπάθει ν' απασχολήση τήν προ

σοχήν τών λοιπών καί απομακρυνθή μόνος έν 

συνοδία τής νεαρά; κυρίας μακράν αύτών. Επα

νακάμπτω·/ δμω; ό εύτυχής ουτος,περιέπιπτεν 

είς τά δηκτικά τών άλλων σκώμματα, προχω- 

ρΟΰντα πολλάκις μέχρι προσβλητικών καί λίαν 

έγγικτικών υπαινιγμών. Ούτως οτε ήμέραν τινα ό 

Ίβανών επανήλθε μετά πολύωρον κατά μόνος μετ’ 

εκείνης περίπατον, ύπδ τδ άρ-ρροΰν τής σελήνης 

φώς, καί δ διδάσκαλος παρετήρησεν, ότι ευρισκεν 

αύτόν δμοιον γαμβρφ. ό τηλεγραφητής μετέβαλε 

χρώμα καί τώ διδασκαλφ έκραξεν.δτι άπαγορεύε- 

Τβι ή ισιδος είς τδ διαμέρισμα τοΰ τηλεγραφείου.

— Δια τί; ήτώτησεν εκείνος.
— Ούτως άπαιτεΐ ό κανονισμός!

(Έπεται το τέ/.ος^

ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ

Είς τόν σιδηρόδρομον:
Κύριός τις ταζειδεύων διά τοϋ σιδηροδρόμου 

μέ τόν εξαετή υιόν του, ελεγέ προς αύτόν, έ·-ώ 

παρετήρει τά ε'ισητήρια:

— Βάλε τα στην τσέπη σου, περιττόν νά 

βλέπη όλος ό κόσμος, οτι ταξειδεύομεν μέ Τρί

την θέσιν.

X

*0 τυφλός έ π α ί τ η ς .

Ει; κύριος ένώ έδιδε δεκάλεπτον εί; τυφλόν 

επαίτην:

— Τί νά την κάμω την οεκάοαν σας ; έρωτα 

ουτος. δέν βλέπετε, ότι είμαι τυφλό; ;

— Δός την τότε είς κανένα πτωχόν.

— Άλλά ό τυφλός Κύριε, είναι δίς πτωχός.

— Τότε δός την είς κωφάλαλον, οστις είναι 

έτι πτωχότερο;.

— Τότε τεεί; νά μοϋ δώσητε.

X

’Εν τω δικαστηρίω;

— Κυρία,λέγει ό πρόεδρο; κατηγοοεϊσθε, ότι 

έχύσατε έπί κεφαλή; τοϋ ένάγοντος λεκάνην, 

πλήρη ρυπαρού ϋδατος.

— Ναί, κύριε πρόεδρε, άλλά τό έκαμα κατά 

λάθος, ένόμιζα, ότι ήτο ό σύζυγός μου.

X

Βουλευτής έλεγε διά τόν αντίπαλόν του:

Κύριοι ό κ. X. . . σάς υπεσχέθη μύρια όσα 

καί ούδεμίαν αύτοϋ ύπόσχεσιν έξετέλεσεν. Έγώ 

ούδεμίαν σά; κάμνω ύπόσχεσιν καί έν τούτοις 

θά τά; έκτελέσω όλας.

X
Κάποιος έλεγεν εί; έ'να "Ελληνα βουλευτήν:

— Αλλάζεις τάς γνώμ.ας σου ώς υποκάμισα. 

Τότε ό βουλευτής άπήντησε:

— Διατί οχι, φυσικότατα,παλιιώνει τό έν, 

αλλάσσω άλλο.

X

Πρόεδρος. Κατηγορούμενε, έχεις τινά προθέ- 

ση , λέγε μας.

Κατηγορούμενος. Μίαν λεςιν, κύριε πρόεδρε. 
Νά φανήτε συγκαταβατικός, άφοϋ δικάζετε ένα 

πιστόν πελάτην σας. Δέκα φορά; έως τώρα οι- 

κάζομαι άπό τήν εΰγενείαν σας.

X

Ό πρόεδρο: λέγει πρός τόν κατηγορούμενον:

— Τί αίσχος νά κλέψη; μίαν σκύλαν, ήτις 

είχε μάλιστα καί 4 μικρά.

— Κύριε πρόεδρε, είχα σκοπόν νά τά υιοθε

τήσω.
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66· Αίνιγμα.
Etc πάντα τά έθν’ ιερόν 

τά μάλα ποιείς καί σεμνόν, 

etc τόνον κοντά Μουσικής 

έπίρρημα έν έάν πής.

67 · Γρίφος.
Τδ Ύογών 4σ Εύ Ού.

6S- Γρίφος.
ΏΧ μέλι Σμάθ ή Τ 1.

6»· Γρίφος.
μέ Γ 1 Τόσος δ κρατείς ή τόσο φώς.

70· ΙΙρόβλημ,α.
Τρεις χωρικοί μετέβαινον είς πόλιν,όπως πωλή- 

σωοιν έκαστος τά ώά του καί συνεφώνησαν δπως 

τά πωλήσωσι καί οί τρεις μέ τήν αύτήν τιμήν κα

θώς καί έγένετο. Ό πρώτος είχε $ο αυγά, δ δεύ

τερος ;ο καί ό τρίτος ιο.

Πωλήσαντες δέ ταΰτα. έλαόον καί οΐ τρείς Ισα 

λεπτά.

Ζητείται πόσα έλαόον καί πόσον τά έπώλησαν 

ίνα λάβωσιν ίσα χρήματα, άν καί τά έπώλησαν μέ 

τήν αύτήν τιμήν.

Αίριασα. Γ. Α. Ίατρϋης
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 1905

Τδ'Εγκυκλοπαιδικόν Ήμερολόγιον 

τοΰ Γ. Α. Βρετοΰ ΐ9οδ (έτος Ε') έξεδόθη περιέχον 

πλουσιωτάτην ύλην, ώς άποοεικνύηται έκ τών πε

ριεχομένων αύτοϋ, τά δποία έχουσιν ώς έξης.

Κοσμογραφικά—'Ατμοσφαιρικά—Έχ τοϋ βασι

λείου τών ορυκτών, τών Φυτών καί τών ξώ'ων— 

Ανθρωπολογικά— Θρησκευτικά— Αγιογρσφικά — 

1 εωγραφικά—'Εθνογραφικά— Κοινωνικά— Βιογρα

φία— Κράτη και ήγεμόνεε— Βασιλική οικογένεια 

τής Ελλάδος—Άθήναι, αρχαία και νέα—Μεγάλοι 

εύεργέται—Εφευρέσεις— Ιστορικά—Δημοτική ποί- 

ησις—Δημοσιογραφικά — Θεατρικά— Μουσικά— 

Ναυτικά—Φιλανθρωπικά—Έίήγησις συνήθων φρά*  

σεων — Ταραντέλλα— Ευτράπελα— Ανέκδοτα — 

Μεταξύ ίωής καί θανάτου—Παλαιά προικοσύμφω

να— φίρδην Μίγδην— Οί τρεις γάμοι—’Υγιεινή 

τής καλλονής—Ύγιεινολογικά κτλ.

ΤΗΣ Β- ΑΤΛΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΝΙΩΤΟΥ

Όδδς 'Οφθαλμιατρείου ή.

ΑΘΗΝΑΙ

Έκτελεϊ πάσαν βιβλιοδετικήν εργασίαν είς τήν 
εντέλειαν. Τέχνη, κομψότη; καί στερεότη; απα
ράμιλλος. 'Ομοίως τό κατάστημα αναλαμβάνει 
και πάσαν σχετικήν καλλιτεχνικήν εργασίαν, 
κατάστιχων, εργόχειρων, album, ταινιών, κομ
ψοτεχνημάτων κτλ.

ΑΛΑΝΊΌΠΩΛΕΙΟΝ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΗΛΙΟΥ

(Έν Άθήναις. Νία ’Αγορά).

Ένταΰθα πωλοϋνται τά καλλίτερα χοίρεια 
κρέατα καί κατασκευάζονται, άλάντες, χοιρομή- 
ρια, λουκάνικα, πηκταί, λόζαι, βούτυρα καί 
γλύναι είς τήν εντέλειαν.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΖΥΘΟΠΟΙΊ ΛΣ

ΚΑΡΟΛΟΥ I ΦΙΞ

Ήδη έτέθη είς κατανάλωσιν είς άπαντα τό 

καταστήματα ένθα πωλείται δ έξσίρετος καί εΰγε- 

στος ύύθος ΦίΕ, ά νέος ύύθος,δν κατασκευάζει ήδη 

ό έκ Γερμανίας έπί τούτω μετακληθείς διάσημος 

είδικος ΐυθοποιός Αύγουστος Κράουσνερ. Έλπίίο- 

μεν, δτι οί απειροπληθείς πελάται τοΰ ζυθου Φίέ 

νέαν εκπληξιν καί εύχαρίστησιν θά λάβουν διά τήν 

έκτακτον ευκαιρίαν,ήτις τοίς παρέχεται, τής κατα

σκευής καί παροχής νέου καί έτι έξόχου (.ύυου 

ξανθού Φιξ. Τρέξατε. Γευθήτε.BOUCHERIE FRANQA1SE 
LA "HAUTE CONFIANCE. 

J.GALANOPOULOS& A.APOSTOLOU 
CoW fiord- Du nouveau marche 38 39

ΔΗΛΟΠΟΙΗΣΙΣ x-THENES

Παρακαλοΰνται οΐ καθυστεροϋντες την 
συνδρομήν της «Φύσεως··, ευαρεστούμε
νοι, νά μας άποστείλωσι ταύτην διά τα 
χυδρομικής έπιταγης. τραπεζογραμμα
τίων ή καί γραμματοσήμοίν. δπως τοϊς 
άνταποστείλωμεν τήν σχετικήν άπόδειξίν 
των μετά τοϋ άριθμοΰ τοΰ λαχείου των, 
τής προσεχούς έκκυόεύσεως.

Ομοίως καϊ οΐ κατά τόπους άνταπο - 
κριταί μας τοΰςΤλογαριασμούς των.

Ί1 Διβύβννσις

Έπισχεφθήτε τδ Γαλλικόν Κρεοπωλείου, ©ά ευ 

ρετε τάξιν, εντιμότητα χα’ι καθαριότητα.

ΒΟΡΕΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΝΕΑ ΑΓΟΡΑ 3 '-39

Ν· Γ- ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ

fKaivJjtoiit. Γαλατάς. 'Οδός Τιΐωνηου άριθ. 21).
Σεόρά καί άδιάόροχα au chrome γνήσια,'Αμερι

κής, μαύρα καί χρωματιστά. Εισαγωγή καί εξαγωγή 

παντός είδους δερμάτων κατεργασμένων.

• Βερνίκια au chrome αοναδικά διά σεβρά καί αδιά
βροχα, σήματος Γ. Ν. Ββσιλάκη.

Έν Άθήναις έκ τοΓ> Τ·>-ογο«·Γίηυ - / Κ, •—lulKn·· ·■?«


