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ΎΧΙ δέ προθύμως α
κούει τούς ιατρούς του, 
οϊτινες έν τούτοις συμ- 
βουλεύουσιν αύτόν ν’ 
άποφεύγη τόν κάματον 
καί τούς κόπους. ’Α
πόλυτον έμπιστοσύνην 

ν ,. έχει είς τήν ρωμαλαιό- 
τητά του καί αντοχήν 

Τό γεύμα τής Αύτού 
Μεγαλειότητος εΐνε λι 
τότατον, έκτος όπόταν 

Ww' προσκεκλημένους,
Τ οπότε παρατίθεται τό

λ γεύμα τήν έκτην ώραν.
H Συνήθως τήν εσπέραν

διέρχεται έν τώ θεάτρω ή παίζει μετά τών 
αύλικών του ού'ιστ Προτιμά όμως καί τό 
σφαιριστηρίου πολλάκις. είς ο διαπρέπει.

Ζώοής τής βασιλίσσης. έδίδοντο μεγάλοι 
χοροί έν τοϊς ανακτόροις τής Κοπενχάγης. 
ένώ σήμερον αί έπίοημοι έορταί περιορίζον 
ται είς προγεύματα καί γεύματα.

Ή πριγκίπισσα διάδοχος άντικαθιστά ώς 
έπί τδ πλεΐστον είς τάς έπισήμους ημέρας 
τήν Θανούσαν βασίλισσαν.

1'αλλϊς πριγκίπιισσα έν τη ανλή τής 
Δανιμαρκίας.

Παρά τδ πλευρδν τής πριγκιπίοσης δια 
δόχου, έτέρα νύμφη τού βασιλέως,ή πριγκί- 
πησσα Βαλδεμάρ, τό γένος Μαρία τής Όρ- 

λεάνης, παρίσταται έν ταϊς ήμέραις των 
τελετών καί ύποδοχών.

Ή πριγκίπισσα Βαλδεμάρ διαχέει έν τή 
δανική αύλή τήν χάριν καί τδ πνεύμα. Ή 
δέ δημοτικότης αύτής έν Δανία εΐνε τοιαύτη, 
ώστε πάντες τήν λατρεύουσι. Καθ' έκαστον 
έτος λαμβάνει τήν πρωτοβουλίαν καί ένερ 
γεΤ εισφοράς πρδς όφελος τών χηρών καί 
ορφανών, τών έκ τής Θαλάσσης δυστύχημά 
των. Κατά δέ τήν πυρκαϊάν. ήτις άπετέ- 
φρωσε τά άνάκτορα τοϋ Χρίοτιανσβοργ, άμέ 
σως μετέβη έπί τοϋ τόπου τής συμφοράς 
καί σήμερον διατελεΤ τιμητική συνταγματάρ
χης τών πυροσβεστών τής Κοπενάγης Πολ
λάκις είδαν αύτήν πεζή μεταβαίνουσαν, κατά 
πρωινήν ώραν, παρά βιολιοπώλαις, ϊνα προ
μηθευτή βιβλία οιά τδ έν άσθενεία διατε- 
λοΰν τέκνον της καί σπεύδουοαν, όπως τα
χύτερον τδ εύχαριστήση Ουσα δέ σύζυγος 
ναυτικού, προεδρεύει είς πάσαν καΘέλκυσιν 
νεοπαγούς πλοίου Είς δέ τήν πολιτικήν 
έχει ιδιάζουσαν κλίσιν, δι' δπερ ό Τσάρος 
'Αλέξανδρος Γ'. οστις πολλάκις έφιλοξε- 
νήθη παρά τώ βασιλεΤ Χριστιανώ μετ’ εύ- 
χαριστήοεως ήκουε τήν γνώμην τής γαλλί 
δος νύμφης του.

Το Φρεδενσβοϋργον. — Αναμνήσεις 
τον Τσάοον Αλέξανδρον Γ .

Μόλις έπέλθη το Θέρος, ή αυλή τής Δα
νίας μεταβαίνει είς τό Φρεδενσβοΰργον, αρ
κετά σημαντικόν χωρίον, κείμενον περί τά 
τεσσαράκοντα χιλιόμετρα άπό τής Κοπενάγης.

Τδ έξοχικδν άνάκτορον, εύρεΐα λευκό 
τάτη οικοδομή, στερούμενη αρχιτεκτονικών 
άπαιτήσεων. προηγείται ωραίας τιμητικής αύ- 
λής. "Όπισθεν δ’ αύτού έκτείνεται κήπος, 
πεφυτευμένοε άνθέων καί χιαστός, προωρι- 
σμένος άποκλειστικώς διά τήν βασιλικήν οί-
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κογένειαν. Κατόπιν ύπάρχει απέραντου πάρ 
κον, προσιτόν πάντοτε είς τό κοινόν, ένθα 
ύψοϋνται ωραίοι πελώριοι δρυς καί φυγοί. 
έξ εκείνων, ούς παράγει τό βόρειον υγρόν 
έδαφος Αί δενδροοτοιχίαι έκεΐ εϊσί σύσκιαι 
καί βαθεΐαι. Άδενδρόν τι δέ μέρος περιστοι 
χίζεται ύπό έκατοοτύοε λίθινων αγαλμάτων, 
διατεθειμένων καθ' ομάδας καί παριστανόν- 
των χωρικούς ή χωρικός τής Νορβηγίας. 
Παρέκει ύψούται άψίς ρωοοικοϋ ρυθμού, ήν 
ό Τσάρος Αλέξανδρος Γ'. κατεσκεύασεν 
έπί τούτω. Είς τό άκρον τοϋ πάρκου ύπάρ 
χει ώραϊα τις λίμνη, περιστοιχουμένη άπό 
δένδρα καί λοφίσκους καί έν ή διάφορα 
πλοιάρια είσί διατεθειμένα διά τούς πρίγ 
κηπας

Μεταξύ τών προσερχομένων έδώ υψηλών 
προσώπων έκάστοτε διακρίνεται ό Τσάρος 
'Αλέξανδρος ό Γ . δν οί Δανοί σέβονται 
καί εκτιμούν πολύ ώς καί ουτος εύρίοκει 
μεγάλην εύχαρίστησιν είς τόν ήσυχον αύ 
τόν τόπον, ένθα άπαλλάσσεται παντός φό 
βου καί ύποψίας απόπειρας δολοφονίας, ήτις 
είς πάσαν άλλην χώραν άπειλεΐ τάς πολυ
τίμους ημέρας του Έν τούτοις χωρίς νά 
τό ύποπτεύεται παρακολουθεΤται ύπό μυστι 
κών φυλάκων καί ενώ ημέραν τινά ένό ιζεν 
οτι μόνος περιφέρεται άνά τήν πόλιν, αίφνης 
ήπατάτο.

ΙΙολιτικώς ένδεδυμένος καί μή άναγνωρι 
ίόμενος παντελώς, είχεν είσέλθει ημέραν 
τινά έν τινι καταστήματι ν ' άγοράση άντι- 
κείμενόν τι. ότε μετ' έκπλήξεως παρετήρη 
αεν, οτι δέν έφερε τήν χρηματοθήκην του. 
Αίφνιδίως τώ παρουσιάζεται τότε εις μυστι
κός αστυνόμος δοτις τώ προσφέρει τήν ίδι 
κήν του χρηματοθήκην

Ό αύτοκράτωρ έξεπλάγη.
Άλλην τινά ήμέραν κατελήφθη ύπό κα 

ταιγίδος συνοδευόμενος καί ύπό τοϋ πρίγ
κηπος διαδόχου, ότε ήναγκάσθησαν νά άνέλ 
θωσιν είς τυχαϊον άγοραΐον άμάξιον. Ο διά
δοχος λέγει τότε τώ αμαξηλάτη : «Ξέρεις 
ποιοι ειμεθα ; Έγώ είμαι ό πρίγκηψ διαδο 
χος καί ό ξένος εινε γαμβρός μου ό αύτο 
κράτωρ τών Ρωσοιών — Ά ! απήντησεν έν 
τώ άμα ό αμαξηλάτης τότε λοιπόν είμαι καί 
έγώ ό πάπας 1» Ότε δέ μετ ολίγον ό πρίγ 
κηψ διέταξε τούτον νά είσέλθη είς τό προαύ 
λιον τού ανακτόρου καί οί σκοποί τοΤς πα 
ρουσίαζον όπλα, ό αμαξηλάτης έμεινε κα 
τάπληκτος καί ένεός !

Είς τούς πρίγκηπας δίδεται ένταϋθα με 
γάλη έλευθερία πρός διαακέδασιν Ό βασι 
λεύς Έδουάρδος Ζ' αγαπά πολύ καί τρέχει 
μέ τά αύτοκίνητα. Ό Νικόλαος Β . καί ό 

βασιλεύς Γεώργιος προτιμώσι τι ποδήλα
του.Ουτος. μάλιστα όστιε μετά τόν θάνατον 
τής βασιλίσσης Βικτωρίας θεωρείται ό πρε 
σβύτερος τών εύρωπαίων μοναρχών, δεικνυ 
ται ζωηρότατος καί άρέσκεται πολλάκις νά 
πειράζη τούς άιιακρίτους έπιοκεπτας

‘Ημέραν τινά τόν πλησιάζει εις άγγλος. 
«Κύριε, τώ λέγει θά εϊοθε έκ τού τόπου 
Δύνασθε νά μοί δώοητε πληροφορίας τινάς 
περί τής βασιλικής οικογένειας. Έπεθύμουν 
νά συναντήσω ένα μονάρχην Μοϋ εΤπον δέ 
ότι ό βασιλεύς τής Ελλάδος εξέρχεται συ
νήθως αυτήν τήν ώραν.

— Πράγματι, τώ άπαντά ό βασιλεύς Καί 
έγώ ήκουοα τό αύτό Έξακουλουθήσατε τόν 
περίπατόν σας καί Ιστέ βέβαιοι ότι δέν θά 
έπιοτρέψητε. χωρίς νά μή τόν συναντήσητε.

Ο βασιλεύς Χριστιανός κατέχει και ώ 
ραϊον σκήνωμα διά κυνήγιον έν Φρέδενσ^ουρ 
όπου ιδίως οί μονάρχαι τής Εύρώπης εύρί 
σκουσι ούν ταϊς άλλαιε διασκεδάσεσι καί την 
φυσικήν καί ηθικήν των άναπαυοιν έν τή 
ώραϊα τούτη καί ήσύχω έξοχή. Ήν όμως 
διασκέδαοιν καί άνάπαυσιν έκλα πρύνει η 
ευχαρις οικογενειακή εστία τού γηραιού τής 
Δανίας μονάρχου

Εκείνο όμως, όπερ πλείω άγαπώσιν, είναι 
ή ευχαρις οικογενειακή εστία ήν παρά τώ 
γηραιώ μονάρχη εύρίσκουσιν. Ή προσήνεια 
καί οί γλυκείς τρόποι τού όγδοηκοντούτιδος 
βασιλέως ή μετά πολλής χάριτος συυοδευο- 
μένη άξιοπρέπειά του καί ή έγκάρδιος άπλό 
της αύτού. πάντα ταύτα συντελούσι νά δια 
χέωσιν έπί τής μοναδικής ταύτης συναθροί- 
σεως τών μοναρχών, τό άρωμα τής ύπαρ- 
ξεως καί συγγενικής διαβιώσεως ήν δέν ευ- 
ρίσκουοιν άλλοθι

<|·. II.

(Έκ τον γαλλικόν)

Ο ΧΕΙΜΩΝ ΕΝ ΔΑΝΙΑ

ΓΟΤΛΙΕΛΜΟΣ 0 Β,
KAI II ΓΕΡΜΑΝΙΚΕ ΛΓΑ1Ι

’Απομνημονεύματα Κυρίας έπί τών τιμών.

(Συνέχεια ίκ τοΰ προηγ.)
£ — Άχ ! πόσον αύτά έδώ είνε άθλια καί έλε- 

£'··ά! Έάν έπρόκειτο νά μας κρίνουν, x καί 
I τήν Λουίζαν άπό τά πράγματα πού έχομεν εί: 

βρα σπήτια μας, θά μέ έπαιρναν βεβαίως διά μίαν 

πριγκίπησσαν, ενώ αυτή θά έπαιρνούσεν 
αύτοκράτειρα.

L- H αύτοκρώτειρχ παρεπονέθη διά τούτο εί; 

ΚΜ σύζυγόν της καί τή; ήλλαξε τόν συζυγικόν 

^Ββαμον. Ούτως ή εορτή τών αύτοκρατορικών 

|*?ιγκίπων  έσ τοίχισε·- εις τόν ύτοκράτορα λόγω 

, τή: νέα: έπιπλώσεω; 80,000 μάρκα. Άνε έ- 

τά παραπετάσματα τοϋ δωματίου τά όποια 

ωραιότατα, τής εποχής τοϋ Λουδοβίκου 

Κ * ■ Το πρωτότυπον αυτών τών παραπετασμά- 

Bfo1' Vo δώρον τή; κυρίας Πομπαδούρ πρό; τόν 

■ΓγΦρειδερΐ/.ον. Τά υφάσματα, τών όποιων τά 

Κύματα ήσαν ήλοιωμένα άπό τόν καιρό -, ήσαν 

Κ^μάσια, ώρ,ιότερα έν πάση περιπτώσει άπό 

Κ^ινα ,τά οποία τά αντικατέστησαν.

Αν τικατέστησεν ώσαύτω; τήν μεγάλην κλί- 

Κίζ» τήν ύπάρχουσαν άπό τή: εποχής τή: Έλι- 

Ε&£τ’ "ή7 '-ποιαν ό αύτοκράτωρ ήγάπα πολύ. 

.·4»Ζ.νάκ·.; ουτος ίκάθητο έπί τή; κλίνης αύτή: 

“^γινωσκε κανέν μυθιστόρημα ύπό τό φέγ· 
άπλοϋ κηρίου, τοποθετημένου πλησίον του 

1 *"·  μικράς τραπέζης.

Κ Η πενιχρότη; τή; λ'.ιοθήκης τού οίκου τώ- 

I 'β'-τζόλλερν ύπήρξε πάντοτε τό ά.τικείμενον 

y** ’. σχολίων τώ. ξένων αύλών.

f Η αύτοκρατε.ρα Φειρδερίκου προσεπάθησε νά 

.............................. ,. ................. .

πλουτίση, τήν λιν-.θήκην δΓ αγοράς σημαντικών 

πραγμάτων κατά τό διάστημα τής βασειλίας 

τη; τών 89 ημερών.

Άλλά μετά τόν θάνατον τού Φρειδερίκου Γ' 

ή Αύτοκράτειρα δέν άφήκε τίποτε είς τήν Αυ

λής ούτω; ώστε ή λινοθήκη τοΰ Παλατιού εύ- 

ρέθη καί πάλιν πενιχρά.

Διά τόν λόγον αυτόν πολλάκις εκοιμήθη. μέ 

σκεπάσματα λευκά, μεσοϋντος τού χειμώνος.

Η Αυγούστα Βικτωρία απαιτεί, δπω; κοθ*  

εκάστην τά κλινοσκεπάσματα άλλάσσονται. Άλλ’ 

ή πενιχρότης τή; αΰτοκρατορικής λινοθήκη: είνε 

τοιαύτη, ώστε πολλάκις αί άλλαγαί δέν είνε 

ουνατονιά έκτελεσθούν, δπω; πρέπει.

Πριν ή τό αύτοκρατορικόν ζεύγος άποσυρθή, 

οί τή; ύπηρεσίας άνθρωποι ετοιμάζουν τά δια- 

μερίσματά των διά τήν εσπέραν.

Πρώτον πρέπει νά θέσουν πρός τό δεξιόν μέ

ρος τή; κλί ης τήν λεκάνην διά τό θερμόν ύδωρ 

οιά τού; πόδο; τού αύτοκράτοοος.

Εν περιπτώσει, καθ’ ήν ό αύτοκράτωρ ήθελε, 

κατά τό διάστημα τής νυκτός, άναγκασθή νά 

σηκωθή, έχουν έτοιμα έπί ένό; καναπέ, κειμέ

νου πλησίον τής κλίνη;, έμβοδα; άπό φα- 

νέλλαν, ύποδήματα μαλακα, πίλον καί έν βε- 

στόνι. Διά τόν αύτό·- λόγον παραπλεύρω; αύ- 

τών, έχουν πάντοτε έν φόρεμα διά τήν αύτο- 

κράτειραν.

Δύο έκ τών ιδιαιτέρων υπηρετών τοϋ αύτο- 

κράτορο; έκδύουν αυτόν, καθ’ δν χρόνον ή αύ- 

τοκράτειρα εύρίσκεται είς τό καλλωπιστήριόν 

τη;. Ως ά έφερα ανωτέρω, αν καί ό αύτοκρα- 

τορικός θάλαμος περιίχη μερικά πολύ εύμορφα 

έπιπλα, όύναταί τι: νά ϊσχυρισθή, ότι είνε μέ 

καλαισθησίαν καί αρμονίαν.

Ε'.ώ κ’ έκεΐ ύπάρχουν καθίσματα διαφόρου 
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του 
τδν 

τήν

■υ;

αύτοκράτωρ 

’ έλάχιστον 

εικόνας

■ 
είτε

χρώματος, ίαπωνικαί τράπεζα:, έ’δραι έκ μπαμ

πού, άρχαΐα μεσαιωνικά έπιπλα, αριστουργή

ματα τέχνης καί κομψότητος. Έπί τής θερμά

στρας είσί τοποθετημένα κηροπήγια χάλκινα, αγ

γεία διαφόρων ρυθμών, καί άπό τή; στέγη; κρί

ματα: πολυέλαιο; άπό κρύσταλον.

Τήν νύκτα δ Αύτοκράτωρ έχει πλησίον 

πάντοτε έν ρεβόλβερ, τοποθετημένων είς 

έπάνω σύρτην τή; μικράς τραπέζης, παρά 

κλίνην του.

Τδ ρεβόλβερ αύτδ εινε κομψοτέχνημα άληθέ;. 

Είνε κατεσκευασμένον έξ έλεφαντοδόντου χρυσού 

καί άργύρου. Προκαλεΐ άπερίγραπτον φόβον εις 

τήν αύτοκράτειραν, ήτις πολλάκις ήρώτησεν, 

άλλά ματαίως, διατί ό αύτοκράτωρ τδ κρατεί 

τόσον πλησίον του.

'Αντικείμενου άξιον παρατηρήσεως είς τόν αύ- 

τοκρατορικόν κοιτώνα, είνε ένα κομοδινάκι, έπί 

τοϋ οποίου είνε τοποθετημένα διάφορα νεκρώσιμα 

ενθυμήματα.

Είς τδ μέσον εύρίσκεται μία μεγάλη είκών έν- 

τδ: πλαισίου έκ ξύλου γλυπτού, παριστώσα τδν 

Κύριον ήμών, μέ τον άκάνθινον στέφανον και τους 

οφθαλμούς υψωμένους πρός τόν ουρανόν.

ΙΊίριξ τή; είκόνο; αυτής εινε αί εικόνες τοϋ 

αύτοκράτορο; Γουλιίλμου Α', τού αύτοκράτορο; 

Φρειδερίκου, τή; αύτοκρατείρα; Αύγουστο; καί 

τού βασ.λέως Λουδοβίκου Β' τής Βαυαρίας.

"Ολαι αύται έγειναν είδικώ; διά 

γαλειότητα, διότι δέν ευρίσκοντο 

πώλησιν ούδαμού.

Κανείς δέν θά πιστεύη, οτι ό 

οσάκις μετακινήται, έστω καί οι 

χρονικόν διάστημα, θέλει νά έχη τά: 

πάντοτε μαζή του. είτε εΐ; τό Πότσδαμ, 

είς τό Βερολ.ΐνον, είτε αλλαχού.

Οί δύο σύζυγοι, έκτος τής νυκτός καί 

ώρα; τοϋ προγεύματος, ποτέ άλλοτε δέν 

σκόντα: όμοϋ.

'Ιδού πώς περνούν τήν ήμέραν των:

9 ώρ. 15’. — ’Αναφορά τοΰ 'Αρχηγού τού 

στρατιωτικού γραφείου.

40 καί 30'—’Αναφορά τοϋ κλειδούχου.

12 καί 30' — Άκρόασι: τών νεωστί προβιβα- 

σθέντων αξιωματικών. Πρόγευμα έντός τοϋ σι

δηροδρόμου.

2. — ’Αναχώρησες διά το κυνήγ-ιον είς τοϋ κό- 

μητος Φίγκεστον.

Μεσονύκτιον.— ’Επάνοδος εις τό Νέον ’Α

νάκτορου.

'Ιδού τώρα τδ δελτίον άλλης ήμέρας.

9. ώρ. Έπιθεώρησις τού συντάγματος εις τό 

στρατόπεδον τού Μορνστέτερ.

1 καί 30' — Πρόγευμα.

6.— Γεύμα μετά τών αξιωματικών τής φρου

ράς τοϋ σώματος.

’Επάνοδος καθ' ώραν άγνωστον.

οταν ή Αύλή παραμένη είς τό 

ιο επανέρχεται άπδ τδ Βε- 

τώ μέσω τή; νυκτός, δι*  εκτάκτου

εις τά ανάκτορα, κατά τήν προκε- 

αύτήν ώραν, έκτος τών ύπαλλήλων 

όλοι οί άλλοι κοι-

Κατά τήν ήμέραν ό αύτοκράτωρ μένει πολλά; 

ώρας άεργος. Διότι ό αύτοκράτωρ έχει ανάγκην 

μεγάλην άναπαύσεως.

Άλλά δέν θέλει νά φαίνεται τοϋτο.

Μετά τό πρόγευμα, ό αύτοκράτωρ αποσύ- 

ρεται εί; τό δωμάτιον πρός καλλωπισμόν του, 

οπού εξαπλώνεται καί κοιμάται έπί μίαν ή καί 

δύο ώρας.

Μόλις έξυπνήση, κάμνει ένα λουτρόν χλιαρόν. 

Εύθύς δέ κατόπιν ψυχρολουσίαν κτυπητήν μέ θα

λάσσιον ΰδωρ.

Συχνάκις, 

Πότσδαμ, δ αύτοκράτω; 

ρολΐνον έν 

τραίνου.

Φυσικώς 

χωρημένην 

τής ιδιαιτέρας ύπηρεσίας, 

μώνται.

Εντούτοις η επιστροφή του αυτοκρατορο; εινε 
θορυβωδεστάτη, δπως καί κατά τήν ήμέραν. Οί 

ίπποι τή; άμάξης τού αύτοκράτορο; φθάνουν τρέ

χοντες παταγωδώς. Οί σκοποί άνευφημοϋν τον 

ηγεμόνα καί κτυποϋν θορυβωδώ; τδ έδαφος μέ τά 

όπλα των. Οί ύπασπισταί, οί αΰλάρχαι. οί γραμ

ματείς, οί ύπηρέται αναμένουν δλοι. Πρός τιμήν 

του άνάπτουν τού; πολυελαίους.

Πολλάκις ό Γουλ ιίλμο; Β' έπιστρέφει άπδ 

_1 D...1T - ·_1 _.Λ.!______ £..ΖΪ_.

τρομάζουν τήν αύ- 

έρχεται 

έθριπ- 

σταμα-

τδ Βερολίνο- έπί τεθρίππου άμάξης.

Αί επάνοδοι αύται πάντοτε · _ 

τοκράτειραν. Μέ τδ έκτακτον τρζΐνον 

κατ' ευθείαν εί: Βερολ.ΐνον. έ 

πον άμαξαν ό αύτοκράτωρ ήμπορεΐ νά 

τήση δπου θελήση.

"Οταν ό Γουλιέλμος άπουσιαζη, είτε διά πολύ, 

είτε δι' ολίγον, δέν άπα.τμ ποτέ ό ίδιος εΐ; τάς 

έπιστολάς τής αυτοκρατείρας.

Τά: απαιτήσεις κάμνουν οί ύπασπιστα’ί τής 

υπηρεσία; ή αξιωματικοί άλλοι, είς τούς οποίους 

ό αΰτοκοάτωρ αναθέτει τή/ εργασίαν αύτήν.

Συνήθως γράφουν έπιστολάς συντεταγμένα; 

οΰτω: :

«Ή Α. Μεγαλειότης έφθασε σώος καί ύγειής»· 

Ή :

α Ή Α. Μεγαλειότης έφόνευσε τόσου: λαγω- 

ούς ή τόσους αγριόχοιρου; κλπ.»

Έξ αντιθέτου ή αύτοκράτειρα γράφει καθ έ

κάστην πρός τόν σύζηγόν της.

Άλλ’ ούτος, μή θέλων νά χάση τόν πολύ

τιμον καιρόν του είς τήν άνάγνωσιν τών επι

στολών τής Αύγούστας - Βικτωρίας, τάς θέτει 

κατά μέρος καί τάς διατρέχει δλας όμοϋ κατα 

τάς ώρας τής επανόδου του.

Πηγή διασκεδάσεως έξακολουθητικής διά τον 

Αύτοκράτορα είνε τά άρθρα τών εφημερίδων και 

τών περιοδικών, ώ; καί τά βιβλία, τά όμιλοϋντα 

περί αύοοϋ.

. ένώ μέ τήν τέ

'Ομολογώ, οτι πολύ ολίγα άληθή πράγματα 

γράφονται έν σχέσει πρό; τδν Αύτοκράτορα. Τά 

περισσότερα έκ τών γραφομ,ένων είνε φανταστικά.

Δέν θά κουράσω τδν άνωγνώστην, διηγούμενη 

είς αύτόν μέ ποιον τρόπον ό Αύτοκράτωρ έγείρεται 

τδ πρωί καί παίζει σπαθί, πώς έξέρχετα: έφιπ

πο; καί έν γένει πώς ζή.

Αύτά δέν ενδιαφέρουν ειμή τούς επισήμου: χρο

νογράφους.

Καί ουσιαστικό»; δέν ενδιαφέρουν κανένα.Άλ

λως τε αύτά τά έγραψεν ό Μπιγκέλοβ, σχεδόν 

καθ’ ύπαγόρευσιν το j Αύτοκράτορο;. Ό Γουλι- 

έλμος Β' έχει τήν ιδέαν, δτι είνε θεόπεμπτος.

Φρονεί, δτι εστάλη άπό τόν Θεόν είς τόν κό

σμον, διά νά έκπληρώση ύψίστην αποστολήν.

Ή έργασία τοϋ αύτοκράτορο; συνίσταται νά 

έξυπνα πρωί, νά πλύνεται, νά προγευματίζη, 

νά πηγαίνη έφιππος όλίγην ώραν έπί ίππου κου

ρασμένου προηγουμένως, νά προγευματίζη διά 

οιυτέραν φοράν, νά κοιμάται τό απόγευμα, νά 

μεταβ ίνη έφ' άμάξης είς ΐπιθεώρισίν τινα, νά 

άκροάται έξηπλωμένος εί; αναπαυτικήν πολυ

θρόναν εκθέσει: καί αναφοράς, νά συνομιλή μετά 

τό πρόγευμα μετά αξιωματικών εύθύμως, νά πα- 

ρακαθηται είς γεύμα μι τά ευφυών γυναικών, νά 

εξέρχεται εϊς περίπατον έφ' άμάξης, νά παίζη 

τέννυς. καϊ τήν εσπέρα- ά μεταβαίνη εί; τό 

Οέατρον ή εί; καμμίαν συ-αναστροφήν.

Πολλάκις μεταβαίνει είς κυνήγιόν μετά φί

λων ή κάμνει περιπάτου: παρά τήν λίμνην τοΰ 

Χάβελ.

Είς έκτακτου: δέ περιστάσεις μεταβαίνει εις 

τοϋ άρχικαγκελλαρίου τό μέγαρον ή εϊς δόκιμά; 

θεάτρων διά νά δώση τάς ύψηλά; συμβουλές του 

εί; τού; ηθοποιού; καί τά; καλλιτέχνιδας.

Ό αύτοκράτωρ Γουλιέλμος είνε τρομερός οί- 

ηματίας.

Αρκεΐται εΐ; δύο ύπασπιστά; τή: ύπηρεσίας. 

οϊτινες δπως καί όλοι οί αποτελούντε: τδν στρα

τιωτικόν Οίκον τον, άντιπροσωπεύοντε; δλα τά 

όπλα, εγκαταλείπουν σπανίως τόν αύτοκράτορα.

Οπουδήποτε καί έάν εύρίσκεται ή Αύλή, τό 

γραφεΐον των εϊνε παραπλεύρως τοΰ γραφείου τοϋ 

αύτοκράτορο;. ένώ ή αίθουσα τοϋ υπασπιστηρίου 

εύρίσκεται πάντοτε άπό τδ άλλο πλευράν.

Εί; το άνάκτορον ύπάρχει σώμα επίλεκτων 

χωροφυλάκων, χρησιμεϋον εί; ειδικήν ύπηρεσίαν 

τοΰ αύτοκράτορο;.

Τό σώαα τούτο σχεδόν δέν ανήκει είς τόν 

’στρατόν.

Ούτε έν καιρφ ειρήνης, ούτε έν καιρφ πολέ

μου δύναται νά έπανέλθη είς τό στράτευμα. 

Οΰτω καθ'έκαστον έτος εί; τδ Ράϊχσταγ γίνον- 

νται συζητήσει; περί τοΰ σώματος αύτοϋ, θεω

ρούμενου ώ; περιτοΰ καί ζητείται ή κατάργη- 

σί; του, καί λέγεται φανερά δτι οί άποτελοϋν- 

ντις αύτδ δέν είνε πλέον στρατιώταΐ.

Οί έπισκέπται, οϊτινες έρχονται άποκλειστι- 

κώ; διά τδν αύτοκράτορα γίνονται δεκτοί ύπό 

τών κυνηγών.

Εάν οί έπισκέπται,είνε πρόσωπα διακεκριμένα, 

εισάγονται αμέσως εί; τήν αίθουσαν τών υπασ

πιστών,

Ό ύπασπιστά; τής ύπηρεσίας παραμένει έπί 

ούο ήμέρας καί δύο νύκτας.

Καί τότε έχει θέσιν μεταξύ τών ύψηλών άξι- 

ωματούχων τή; Αύλή:.

/Αμ αξαι καί ίπποι είνε εί; τήν διάθεσϊν του. 

Το έπιτελεΐον τών ύπασπιστών εύρίσκεται πρός 

τήν συτικήν πλευράν τοΰ ανακτόρου.

Έκ τών 200 σωματίων τοΰ παλατιού τούτου 

τά 58 κατέχοντας άπό τά; Μεγαλειότητας.

Τά 58 αύτά δωμάτια εί ε πάντοτε κλειστά 

διά τδν κόσμον.

Εις ούδένα επιτρέπεται ή είσοδος.

Έάν ήτο δυνατό, νά. έπισκεφθή τι: τά Ιδιαί

τερα αύτά δωμάτια, θά εβλεπεν, δτι δ αύτο

κράτωρ αφήνει εί; τήν αύτοκράτειραν δλα τά 

κομψότερα έπιπλα καί τά ωραιότερα κομψοτε

χνήματα τά προερχόμενα έκ τών συλλογών τών 

κατά καιρού; Χοεντζόλλερν.

Τό γραφεΐον τοϋ αύτοκράτορο; είνε μέγα δω

μάτιον, τοΰ οποίου οΐ τοίχοι εϊνε σκεπασμένοι 

άπδ πράσινον ανοικτόν δαμάσκο*/.

Παραπλεύρως τή; θύρας, τής άγούση; πρδς 

τήν αίθουσαν τή; ύποδοχής, εύρίσκεται μία πε

λώρια θερμάστρα έκ μαρμάρου, έφ’ ού είνε τοπ 

θετημένον ένα ώρολόγιον έξ ορειχάλκου καί δύ 

κηροπήγια άνευ ιδιαιτέρας τινός αξίας.

Έτι τών επίπλων καθώς καί έπί τών γρα

φείων τοΰ αύτοκράτορο; είνε τοποθετημένα πολ

λά σχεδιογραφήματα καί ιχνογραφήματα, θαλασ

σογραφία!, φωτογραφίας έντός πλαισίου ή καί 

άνευ πλασίου, εικόνες ωραίων γυναικών,αί όποϊα: 

έπροςένησαν εξαιρετικήν έντύπωσιν εΐ; τόν αύτο

κράτορα κτλ.

Μεταξύ δλω / αύτών τών εικόνων, εκείνην τήν 

οποίαν ο αύτοκράτωρ φαίνεται προτιμώ*/  καί άπό 

τήν οποίαν δέν αποχωρίζεται ποτέ, είτε οσάκις 

ταςειδεύει, είτε οσάκις είνε είς τό κυνήγιον, ε’

νε τής Δουκίσσης τή: Άόστη:.

Ό αύτοκράτωρ ισχυρίζεται, δτι προτιμά, τήν 

εικόνα αύτήν άπό δλας τά; άλλα;, διότι τοϋ έν- 

θυμίζει τήν αύτοκράτειραν Ίωσηφίνην, τήν συγ

γενή τής πρίγκηπϊσσης.

Αί αλλαι ήγαπημέναι εικόνες τή; Α. Μ. είνε 

τής Μ. Δουκίσσης Βλαδίμηρου, τή; Λαίδυ Δού- 

σλεϋ, τή; Μαρία: τοϋ Έδεμβούργου, τή; βασι- 

λίσση; τής 'Αγγλίας, τότε πρίγκηπϊσσης τή; 

Ούαλλία; ακόμη, καί τή; δεσποινίδο; Μποΰκλιν.

("Enetai συνεχεία)

ζ,Ι
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ΙΤΝΕΥΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΑΛΕΞΙΣ 
ΕΝ Τϋι ΜΕΓΑΡΩι ΤΟΥ Γ”». ΣΑΠΑΤΙΝΟΥ 

ΕΝ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΩε

Κατά τήν 23 Όζτωμβρίου 1904, καθ' ήν εύ- 

ρισκόμενην έν Ρωμουνία,ή άξιότιμ-.ς καί αξιόλογος 

οικογένεια Θ. Σαπατίνου,έκ τών έζεϊ προυχόντων 

ομογενών μας, είχε τήν ευγένειαν νά μέ προσζα- 

λέσει εις ώραιον ναι πλουσιώιατον γεύμα, μεθ’ c 

τή μεγάλη των έπιθυμια έπόμενοι, προέβημ-ιν εις 

τήν ά/όλουθον πνευματιστικήν συνδιάλεξιν, μετά 

τό πέρος όμως τής οποίας εέχομεν ζαί ■ έπιστημ 

νίκην καί δή όχληράν συζήτησιν μετά δυο κυρίων 

καί δυστυχώς έπιστημόνω·, οϊτινες δλως αδαώς, 

άμελετήτως ναι άπείρως κατέκρινον άληθείας ζαί 

φαινόμενα, ών τδ ζΰρος έρείδ-.ται ήδη έπί πασιφα

νών άποδείξεων ζαί πειραμάτων.

Παρευρίσκοκτο κατα ταύτηκ οί Θεοί). Σα-α- 
τϊ»ος. Έ.Ιέκη ΣαπατΙνου, οί Λ'·ο άόε.Ιφοί ρετίι 
τω»' Κυριωκ αΰτωκ, ό κ Οίκοκορον μετά τής 
Κυρίας του,ό κ. Κα.Ιαβρίζος, Λε»·δρι»·ός ιατρός. 
Ζήσος Μάσκα.Ιος καί Μροροι tl.Uot. Πρός 
τούτοις ό κ. Α' Σιμάτος και Φρ. Πρίντεζης.

ΙΙρό τής συνεδριάσεως ό ιατρός κ. Δενδρινός έ- 

πιχειρεΐ διά τοΰ βλέμματος καί δλως άπείρως νά 

υπνώτιση τδν κ Κ. Σιμάιον, άλλ’ είς τήν παρα

τήρησή τοϋ κ. Πρίντεζη, οτι μα α-.οπονεϊ, διότι δέν 

ύπνωτ ζουν ούτως, ούτε είνε κατάλληλον πρόσωπον 

πρδς ΰ-.νωτισμδν c κ. Σιμάτος καί οτι δέον να 

προδοΰν εις τήν πνευματιστικήν διά γραφίδος διά- 

λεξιν, λαμβάνουν θέσιν πέριξ τή, έν τή αιθούση 

τραπέζης, ζ διευθύνω·» τήν αυνδ.άλεξιν Φρ. Πρίν
τεζης, ό κ. Κ. Σιμάτος, ώς μεσάζων, ό κ. Θ. 

Σαπατΐνος. ή Κυρία Ελένη και άλλο: τινές.

Ό κ. Πρίντεζης. Παρακαλώ νά έ·θη τδ 

πνεΰμα τής θυγατρός μου Μαρίας Πρίντεζη.
Τδ πνεΰμα. Ήλθον. ΕΓμαι ή Μαρία.

Έρώτ. Τί κάμνεις καί τί εχεις νά μοϋ ειπης 

απα την τελευταία·» συνενδησίν μας πέρισυ ;
Άπόκρ. Πρό τόσου καιροϋ έχομεν νά όμιλή- 

σωμεν. Ή εύχαρίστησίς μ.υ εινε μεγάλη.

Έρώτ. Είσαι είς τήν αυτήν κατηγορίαν τών 

πνευμάτων ; Εισθε στάσιμοι ή προάγεσθε ;

Απόκρ. Τά πνεύματα δλα προάγονταΐ άναλό- 

γως τής αξίας καί τής συμπεριφοράς τοϋ καθενός 

Έγώ είμαι εις τήν αύτήν κατηγορίαν.

Έρώτ. "Αν σέ καλέσω κατ' εύθεϊαν, θά δυνη- 

Οώμεν να συνενοηθώμεν ;
Άπόκρ. Ή πνευματιστική χάρις έρχεται είς 

ολους τούς ανθρώπους, άλλά ή τρ 6ή ώθεϊ τδν άν

θρωπον να γράφη ταχύτερον. Έάν έχετε τήν τρι

βήν, θά όμιλήσωμεν αμέσως. Τοΰτο δέ θα εύχαρι- 

στήση καί έμέ.

Έρώτ Διαμένεις πάντοτε είς τό αύτό μέρος ; 

Ά πόκρ. Διαμένω είς τδ’χάος. είς τόν άτρατον 

κόσμον, εις τον θεόν.

Έρώτ. Δύναται νά μεταδής είς 'Αθήνας καί 

νά μας ειπης τί κάμ ουν καί άν έπέστρεψεν ό Τ ιζης.

Άπόκρ. Πάντοτε μέ τάς -εριεργείας σας. 

Έαν επιμένετε, ύπάγω.

Έ ρ ώ τ.Όχι. Εύχαριστούμεν.Άλλοτε. 1 Ιαρακα- 

λοϋμεν νά έ/.θη τδ πνεΰμα τοΰ Βερνάρδου Όρσταϊν, 

πρώην αρχιάτρου τοϋ Έλλην. στρατού.

Άπόκρ. Ό Βερνάρδος "Ορσταϊν είναι ήδη έδώ

Έγώ υπάγω.

Έρώτ. Θά σέ παρακαλέσωμεν, φίλτατε Βερ

νάρδε, νά μάς εϊπης, τί φρονείς περί ζωής, καί άν 

μετά θάνατον τοΰ σώματος ύπόζεΐτα; ή ψυχή εις 

χαρας καί θλίψεις.

Ά π ό ζ ρ. Ή ζωή ύπάρχει πάντοτε. Εύτυχής 

οστ-ς εζησ-ν όλ γώτερον καί ήμάρτησεν όλ.γώτέ- 

ρον.
Έρ ώτ. Ή ψυχή άπόλλυται ; έπ' άπειρον 

συντηρείται; Υπάρχει δριον είς τάς ψυχάς ;

Ά π ό κ ρ. Τά πλάσματα τοϋ Θεοϋ είναι άπειρα.

ΙΊ ψυχή ύπάρχει πάντοτε. "Ό,τι έπλασε·» ό Θεός, 

ούδέποτε άπόλλυται.

Έρώτ. Δια τοΰ πνευματισμού ή ιατρική δύνα

ται νά θ.-ραπεύση νόσους ;

Άπόκρ. Ή πιστις εις τδν άνθρωπον είναι τδ . 

σπουδαιότερου πράγμα Έάν ποτέ φθάση ό άνθρω

πος εις τδ ανώτατο-» σημεϊον τής πίστεως,θα γίνεται 

ή θεραπεία αμέσως διάτων πνευμάτων.

Έρ ώ τ. Δύνασθε νά μας είπήτε, άν ό έν Χίω 

υιός σας είναι φιλέλλην ή φιλότουρκος ; έρωτά ό 

κ. Σαπατΐνος

Ά πόκρ. Αύτό είναι πράγμα, τδ όποιον μόνον 

αύτόν αφόρα καί ούδένα έξ ήμών.

Έρώτ. Πόσα παιδία έχει ό έν Χίω υιός σας ; 

ερωια ή κυρία Ελένη Σαπατίνου ήδη.

Ά π ό κ ρ. Πολύ έπεθύμσυν να εύχαριστήσω, τήν 

π-ριέργειάν σας, άλλά μ' εμποδίζουν ανώτερα πνεύ

ματα.
Έρώτ. Μετεμψύχωσις ύπάρχει και πότε;

Άπόκρ. Πρός τιμωρίαν πνευμάτων τινών ο 

Θεός τά καταδικάζει είς τήν μετεμψύχωσι·»’ πρδς 

τιμωρίαν των. Ουδέποτε όμως καλά πνεύματα μετεμ

ψυχώνονται.
Έρώτ. Τί διαφορά τοϋ ανθρώπου πρδς τά ζώα 

μετά θάνατον ;

Άπόκρ. Ό άνθρωπος ώς ομοίωμα τοϋ Θεού 

ούδέποτε χάνεται. Τι ζωον μετά θάνατον διαλύεται 

όλοτελώς.
Έρώτ. Εισθε ευχαριστημένος άπδ τά τέκνα 

σ3?.;
Άπόκ ρ. Είμαι καί δέν είμαι. Κάθε άνθρωπος 

πρέπει να κάμη τδν προορισμόν του. ’Ημείς τα 

πνεύματα πάντοτε βοηθιΰμεν είς τήν καλή» έκόα- 

σιν τοϋ προορισμού των.

*

Ό κ. Πρίντεζης. Παρακαλοΰμεν νά έλθη 

τδ πνεύμα τοΰ φίλου Κ. Νασοπούλου, έσχάτως 

αποθανόντος έν ΙΊλοϊεστίω.

Τ δ Πνεΰμα. Είμαι ό Κωνστ. Νασόπουλος-

Έρώτ. Έλυπήθην διά τδν θάνατόν σου.Έπί- 

στευες τόσον αίφνηδίως νά έγκαταλείψης τήν γήν ;

Άπόκρ. Τό πιστεύω, φίλε Πρίντεζη, τδ πε

πρωμένου πάντοτε.
Έρώτ. "Ηδη ησύχασες άπδ τόσας έν τή γή. 

εργασίας σου ή καταγίνεσαι είς άλ.λας;

Άπόκρ. Ό πνευματικός κόσμος έχει υποθέ

σεις κατά πολύ σπουδαιοτέρας καί καθήκοντα έπ·.' 

βαλλόμενα παρά Θεού. Είναι καί νόμιμα καί α

παραίτητα.

Έρώτ. Διατί δέν ήθελες νά λάβης μέρος είς 

τήν άνα άλυψιν μου ;

Άπόκρ. ΊΊ άνακάλυψίς σας άφορα μόνον σάς. 

Βλέπω, οτι πάντοτε περί τής ζωής ύλικής φρόν

τιζε ;ε. Μή λησμονείτε τόν πνευματικόν κόσμον.

Έρώτ. Ενθυμείσαι πότε άπέθανες ;

Άπόκρ. Τά χρονικά διαστήματα είναι ασή

μαντα είς ήμάς.

Ό κ. Πρίντεζης. Καλώς. Εύχαριστούμεν 

Παρακαλοΰμεν να έ/θη τδ πνεΰμα -.οΰ έν Κραϊόδα 

αποθανόντος Κ. Δού^.πα.

Τ δ πνεΰμα. Είμαι ό Κωστάκης Δούμπας.

Έ ρ ώ> τ. Έλυπήθην διά τον θάνατόν σας. Πώς 

σας έφάνη ή άναζάλυψις

Άπόκρ. Ή έπινόησις είνε ή έμπνευσις.

¥

Ό κ. Πρίντεζης. Ποΐον πνεύμα είναι ήδη

Ί ό πνεΰμα. Είμαι ό φύλαξ άγγελος. Έμε- 

σολάβησε κακοποιόν πνεΰμα

Ό κ. Πρίντεζη ς. Παρακαλοΰμεν νά έλθη 

τδ πνεΰμα τοΰ Ίωάν. Σαπα Ίνου.

Τδ πνεΰμα. Ήλθεν. Εΐμαι ό X. ’Ιωάννης 

Σαπατΐνος.
Έρώτ. Ποιον έτος άπέθανες έρωτα ό υιός σου; 

Άπόκρ. Τα πνεύματα άποθανόν-α δέν έχουν 

πλέον χρονολογίας. Σ.ΐς μόνον το γ ωρίζ-ιτε.
Έ ρ ώ τ . Δύνασαι νά μάς ειπης, άν κατα τήν 

ώραν τ.ΰ θανάτου σου ησαν παρόντα ολα τά τέκνα 

σσ ς ; ,
Άπόκρ. Όλα ήσαν, μόνον ό εις έλειπεν.

Έρώτ. Καλώς Είχες να τοϊς εί'πης τι καί δέν 

ήδυνήθης ;

Άπόκρ. Ή ζάλη τοΰ θανάτου μου μέ είχε 

κάμ ι να λησμονήτω. Συμδουλάς έχω εύχαρίστη- 

siv νά τοϊς δώσω καί τώρα.

Έρώτ. Εύχαρίστως ακούομεν.

Ά πόκρ.

νά κάμνουν, 

όποϊ.ν ·ίχο·» έ'ως,τώρα' ας κάμουν 

κάμουν έλεημοσύνας πάντοτε καί 

και δια τήν ψυχήν των.
Έρώτ. Είτθε εύχαριστημένος 

γους τών υιών σας;
Άπάντ. Αύτό έμέ δέν ένδιαφέρει. Αφορά 

μόνον αύτΟύς.

. Τδ μόνον πράγμα, τδ όποιον πρέπει 

ε'νε ν’ ακολουθήσουν ιόν δρόμον, τδν 

τό δίκαιον, άς 

νά φρ.ονιίζουν

άπδ τάς συζύ ■

★

Ό κ. Πρίντεζης. Παρακαλοΰμεν νά έλθη 

to πνεΰμα τοΰ Μανώλη Οικονόμου.

Ί"-. 11νε·. μα. Τδ πν.ΰμα τοΰ Οικονόμου ήδη 

δέν ερχ=ται.

Ό κ. Πρίντεζη ς. 'Άς έλθη ε» πνεΰμα κατά- 

Αηλλον, τδ όποιον να μάς άταντήση εΐσ τας ερω

τήσεις, τάς οποίας άλ.λα πνεύματα δέν δύνανται να 

μας απαντήσου».
Τδ πνεύμα ΙΊοΐον θέλετε, ορίσατε καλείτε- 

ΡΟν ύμεΐς.
’Ιδού. Ήλθε τδ πνεύμα τδ όποιον προσεκαλέ- 

σατε προ ολίγου, τοΰ Μανώλη Οικονόμου, καί ο

περ ήτο άπησχολημένον.

★
Ο κ. Πρίντεζης. Ό άνεψιός σας έδώ πα

ρών, έρωτα άν εισθε εύχαρισ.ημένος άπο τάς εργα

σίας του καί άν έχετε να τοΰ είπήτε τι, τδ όποιον 

δέν ήδυνήθητε πριν άποθάνητε.

Τδ πνεΰμα.Ό,τι δήποτε άν εΐπω τώρα, ο

λίγον Οά τοΰ χρησιμεύση. Τδ μόνον τδ όποιον είμ- 

πορώ νά τοΰ κάμω, είνε νά τού δώσω συμδουλάς 

τινας άπαραιτήτους τής περισιάσιως.

Έρώτ. Ευχαρίστως θά τάς άεούση.

Ά π ο κ ρ . Τδ πνεΰμα μου δηλαδή έγώ εύρίσκο- 

μαι σχεδόν πάντοτε πλησίον σου. Αί έμπνεύσεις 

γίνονται δι’ έμου. Φροντίσατε νά εισθε φιλοδίκαιοι 

καί εργατικοί.
Έ ρ ώ τ . Θά πράξη καλώς ό άνεψιός σας νά με- 

γαλώοη, ώς σκοπεύει, τδ έργοστάσιόν του ή δχι.

Άπόκρ. Δύν λέγομεν ποτέ τα μέλλοντα. 

Είπα νά φροντίζη περί τής εργασίας του καί ύπό 

τάς εμπνεύσεις μου νά επιτυχή.

Έρώτ. Έκαμε καλώς οπού ένυμφεύθη ή δχι;

Άπόκρ. Τοΰτο άφορα ήδη μόνον αύτόν. Έμέ 

όλίγον μέ ένδιαφέρει.

*
Ό κ. Πρίντεζης. Εύχαριστούμεν. Παρακα

λοΰμεν ήδη να έλθη τδ πνεύμα τής Αμαλίας Κου- 

φουδάκη.
Τδ πνεΰμα. Ε·’μαι ό φύλαξ άγγελος. Τδ 

πνεΰμα τοΰ Μανώλη άπήλθεν. Ή Αμαλία Κου- 

φουδάζη είνε είς υπηρεσίαν.

Έρώτ. Καί τα πνεύματα λοιπόν έργαζονται;

Άπόκρ. Όλα τά πνεύματα έχουν τας ύπηρε- 

σίας των, όπως καί σ;ϊς οί άνθρωποι έχετε τας ύ 

ποθίσε ς σας.
Έρώτ. Καί τί έργασίαν έχει ή Αμαλία, δύνα

σθε νά μάς είπήτε ;
Άπόκρ. Ε’νε απεσταλμένη είς υπηρεσίαν ύπό 

ανωτέρω·» πνευμάτων.

★

Ό κ. Πρίντεζης. Τότε νά έθλη τδ πνεΰμα 

τού Δημητρίου Κουφουδάκη.
Το πνεΰμα. Είμαι ό Δημ. Κουφουδάκης. Τί 

θέλετε νά μ’ έρωτήσετε ;

Έρώτ. Τί γνωρίζετε περί τής μητρδς τής 

Κυρίας..............τήν βλέπετε ;

Άπόκρ. Μάλιστα. Έχει καλώς.

Έρώτ. Γνωρίζετε,ότι ύπανδρεύθη ή αδελφή σου 

ή όχι 5

Άπόκ ρ. Έγώ δέν γνωρίζω τίποτε. II περι
έργεια δεν εισχωρεί εις τδν πνευματικόν κόσμον.

Έρώτ. Έαν σοΐ έγίνετο ή έγχείρησις θά έσώ- 

ζεσο ;
Άπόκρ. Τδ ν' άπαθάνω έπρεπε νά γίνη. Άν 

έσωζόμην, πάλιν θ' άπέθνησκον μίαν ήμέραν.

★

Ό κ. Πρίντεζη ς. Καλώς. Εύχαριστούμεν. 

Παρακαλοΰμεν να ελθη τδ πνεΰμα τού Γρηγορίου 

Δενδρινου.
Τ δ πνεΰμα. Είμαι ό Δενδρινός,

Έρώτ. Διατί κατεδίωξες τδν πρώην βασιλέα
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τής 'Ελλάδος Όθωνα, έρωτα ό ανεψιός σου έδώ 

παρών;

Ά π ό κ ρ. Ήσαν λόγοι δλως ατομικοί μου. 

Μήπως τώρα θέλει χάνεις νά μ’ έζδιζήση ;

Έρ ώ τ. Μήπως σάςέλύπησεν δ,τι τα κειμήλια 

έμειναν είς τήν οικογένειαν και δέν έδόθησαν είς το 

Μουσεϊον ;

Ά π ό κ ρ. Τά κειμήλια άς φυλάιτονται έκεΐ, 

οπού είνε. Σεις οί άνθρωποι δ,τι κάμετε περί τής 

υλικής σας καταστάσεως, ολίγον αφορά ημάς τον 

πνευματικόν κόσμον.

Έρώ τ. Ό ανεψιός σας έρωτα, άν έγνωρίσατε 

τό πνεύμα του άδελφοΰ του.

Ά π ό κ ρ. Μάλιστα, τό έγνώρισα.

Ό κ. II ρ ίν τ ε ζ η ς. Νά έλθη τό πνεύμα τοΰ 

Παναγιώτη Καλουτά, παρακαλοϋμεν.

Τ ό π ν ευ μ α. Είνε άπών είς υπηρεσίαν άνω- 

τάτην. <

*
Και ούτως έληξεν ή συνδιάλεξις.

Άλλά μόλις τούτου γενομένου ή πνευματιστική 

αυτή ώραϊα έσπερίς μετετράπη εϊς έπιστημονικήν 

συζήτησιν, τοΰ ϊατροϋ κ. Δενδρινοΰ μή πεισθέντος 

καί ϊκανοποιηθέντος, ώς φαίνεται, έκ τών απαντή

σεων τών πνευμάτων καί θηλήσαντος νά μυκτη- 

ρίση τήν αλήθειαν καί πραγματικότητα γεγονό

των, πιστοποιηθεντων παρ' όλων τών μελετησαν 

των καλώς καί πειραματισθέντων σοφών καί επι

στημόνων Ευρώπης καί Αμερικής.

Καί αποτεινόμενος πρός τό μεσάζον πρόσωπον, 

τόν κ. Κ· Σιμάτον, άνθρωπον άπλοΰν καί περιο

ρισμένων γνώσεων:

— 1 Ιοΰ καί πώς πείθεσθε οτι εινε τά πνεύματα, τφ 

λέγει, ποια επιστήμη καθορίζει τήν συνάφειαν ανθρώ

πων καί πνευμάτων καί ποΰ εινε ή διαμονή αυτών.

— Έγώ, τω. άπαντα, πάνυ λογ.κώς. ο κ. Σ’.· 

μάτος, ούτε έπιστήμων είμαι, ούτε έξεταζω πράγ

ματα, τά όποια δέν εννοώ, ούτε μ’ ενδιαφέρουν, 

έκεϊνο δέ τό όποιον καταλαμβάνω: καί μέ πείθει, 
δτι είναι τά πνεύματα, δηλ. αΐ ψυχαί τών άποθα- 

νόντων άνθρώπων, αί όποϊαι απαντούν είς τάς ερω

τήσεις σας. είναι άπό τάς άπαντήσεις, τάς οποίας 

γράφει τό χέρι μου χωρίς έγώ νά έχω γνώσιν αυ

τών, ούτε είμαι εϊς Οέσιν νά δώσω έγώ τοιαύτας 

απαντήσεις μέ κρίσιν και σοφίαν καί είς γλώσσας 

μαλιστά, όπου δέν γνωρίζω.

— Μά αφοϋλοιπόν δέν εννοείτε, πώς γράφετε...

— Κύριε Δενδρινέ, διέκοψα τότε αυτόν, είς έμε 

αποτείνεσθε, άν θέλετε νά συζητήσητε σοβαρώς καί 

έπιστημονικώς. καί ουχι είς τόν νέον αυτόν, οσιις 

είναι άπλοΰν μεσάζον πρόσωπον καί οΰδέν πλέον.

— Καί πιστεύετε λοιπόν καί σεϊς κ. Πρίντεζη, δτι 

είναι αυτή συνεννόησις μετά πνευμάτων, καί δύ

ναται ή ψυχή άπαξ άποχωρισθεϊσα τοΰ σώματος νά 

έλθη έδώ εϊς πρώτην πρόσκλησίν σας ;

— Λυπούμαι ν'απαντήσω είς έρώτησιν τόσον 

απλήν, έπί ζητήματος πρό πολλοΰ λελυμένου, ου- 

τινος τό κύρος άπεδέχθησαν τόσοι σοφοί και έπι- 

στήμον-ς μέχρι τοΰϊε' καί απορώ, πώς δέν έδιδά- 

χθητε ταϋτα άπό τούς καθηγητάς, άλλά θέλετε 

τώρα νά τά μάθετε.

— Δεν ήκουσα ποτέ περί συν-ννοήσεως μετά 

πνευμάτων.

— Περίεργον νά μήν είσθε ενήμερος καί νομί

ζετε, δτι πρώτην φοράν τοΰτο γίνεται έδώ ; 'Αλη

θώς, δέν πιστεύετε είς τήν ύπαρξιν τών ψυχών ;

— Δηλαδή πιστεύω, είς δ,τι ύποπίπτει είς τάς 

αισθήσεις μου, δ,τι είναι ύλη. "Αυλόν ούδαμοΰ ύ- 

πάρχει, επομένως καί άϋλος ή αόρατος κόσμος οΰ- 

δαμοΰ ύφίσταται’

— Σας συγχαίρω διά τήν θεωρίαν σας καί 

συλλυποϋμαι τούς καθηγητάς, οΐτινες σας έδίδαξαν. 

Νομίζω δμως τους αδικείτε Σάς λέγω δέ, οτι ύλη 

ούδαμοΰ υπάρχει ή συμπύκνωσές στοιχείων αόρατων. 
Έκ τοΰ άόλον δέ τά πάντα έγένοντο καί τό ξύλον 

αύτό καί ό σίδηρος έκ τοΰ αυλού παρήχθησαν καί 

είς τό άυλου θά μεταδληθώσι.

— Καί ό θεός έκ τοϋ μηδενός τά πάντα δέν έποί- 

ησε ; παρετήρησε πάνυ εΰφυώς έγκαίρως ή Κυρία 

Ελένη Σαπατίνου.

— 'Ιδού καί αί γυναίκες άκόμη έννοοΰσιν, δτι 

ή ύλη έχει γένεσιν έκ τοΰ λόγου
— Τί λέγετε ,κ. Πρίντεζη, άλλά είναι φοβερόν 

νά πιστ-.ύετε, οτι ό σίδηρος δέν είναι ΰλη.

— "Εχει δίκαιον; δ κ. Πρίντεζης, ύπέλαβεν ό 

κ. Ζήσος, διότι τότε δέν παραδεχεσθε τά μόρια 

καί δτι τά πάντα αποτελούνται έκ μορίων, προερ- 

χομένων ές αοράτων δυνάμεων, ώς ό άνεμος, ό η

λεκτρισμός. ό μαγνητισμός, ή θερμότης κτλ.

— Βεβαίως τά μόρια έξ άπλών στοιχείων καί τα 

στοιχεία έκ τής δυνάμεως καί ή δύναμις έκ τοΰ 

λόγου.
— Ό κ. ιατρός βαθμηδόν έπελάγωσε καί κατ ’ 

ολίγον παρεδέχθη, δτι υπάρχει ύπνωτισμός καί διά 

του υπνωτισμού θεραπεύονται νόσοι καί ήρξατο 

δ.ηγούμενος πώς αυτός ύπνώτισε μίαν νέαν, ήν 

κατώρθωσε νά θεραπεύση έζ τίνος νόσου.
— Άλλά τότε είσθε ανακόλουθος, τώ είπον, 

πιστεύων χαί μή άπαδ-χόμενος’ καί άν έχετε τό 

θάρρος,γράψατε ζατά τής ύπάξεως τών πνευμάτων 

καί θα λάβετε τήν δέουσαν άπάντησιν.

Και έν τέλει ληξάσης καί τής συζητήσεως ταύ

της, παρεμείναμεν έπ' αρκετόν παρα τή αξιολό- 

γφ τώ'ύτν, οίκογ.νειακή συναναστροφή, ής τά; εντυ

πώσεις έτήρησα άλλοιώτους καί είτα εύχαριστήσαν- 

τες, άπήλθομεν είς τούς οίκους μας.

ΕΠΕΤΕΙΟΣ .

"Εκλεισε χρόνος καί 'μέραίς μαυροψόραις 

τό φθινόπωρο άκλουθοϋσε ποΰ πέρνα 

καί ό νοΰς μου δσαις ή ’μέρα έχει ωραίο 

στής συφοράς μου τήν έπέτειο με γυρνά.

Κι' άφ’ τά θολά τά νέφελα σαν είδα 

νά βγή τοΰ ήλιου ολόχρυση αχτίδα 

τή μέρα καταράσθηκα μέ τή καρδιά 
μέ τήν άνθρώπινη ποΰ γέλα συφορά.

Έκλεισε χρόνοο ! μητέρα μου αλήθεια 

τό χαμόγελο τοΰ ήλιου θά προόάλη 

αμα ή μαύρη συγνεφ.ά διαλύση.

Μονάχα 'γώ θά κλιώ τό πένθος μεσ'στά στήθεια 

μά στό σκέλεθρά σου απάνω άγάλι
τό λουλούδι τής αγάπης μου θ' άνθίση. . . .

(Έ» γ·3 Ίτα.Ιικεΰ) ΜίλτωνΈιτάλης

ΕΚ ΤΟΥ ΡΩΣΣΟ-ΙΑΠΩΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

Ιάπωνες πυροβολητή πληγωϋίντες ίξωΰι της Ιαπωνικής ναυορχίό-ς και άποοτέρ- 
γοντες νά μεταβώοιν είς τα νοσοκομείο, προτιμώ) τες τόν ϋάνατον ινω ό αξιωμα

τικός των τους παροτρύνει ν αποσι\ί>(ΐωιν·

ΓΕΟΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓI ΑΝΑΚΗΣ

Ό πεσών ήρωίχώς έν Μαντσουρίμ μαχόμενος, άίίελφσς 
τής Κυρίας -τ. Δραγοΰμη κατ'α τάς τελευταίας μάχας 
τοΰ Λίαο -

ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ

’/Ιρχηχό»- 'Ελληνικής συμμορίας ίκ Μακεδώνων, κατόπιν 
προΛοοίας κυκλωθείς καί φονευ&είς, υπό τουρκικού 
άποαπάματος, ίν Μακεδονί'}.
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ΤΟ ΝΕΟΝ

ΤΑΞΕΙΔΙΟΝ ΜΟΥ
Συνέχεια έκ τοϋ προαγ )

Τήν I I άκριοώς ή ώραία Καρινθία μας ζπή- 

ρεν έζ.Όε, με καιρόν γαλήνιο, καί θαυμάσιο·,· 

διήλθομεν τήν νήσον έζ. νέου καί μετά έ'άω- 

ρον οΐασκεδαστιζ.ώτατον κα1. απολαυστικότατων 

πλοϋν, καθόσον πάντες οί έπιβάται πρώτης καί 

δευτέρα; θέσεω; συνομιλοϋντες, συζητοϋντε: καί 

περιφερόμενοι έπί του ευρέως καί καλλίστου κα

ταστρώματος τοϋ πλοίου, έθαυμάζιμεν τά; πέριξ 

θέσεις καί τά αξιοθέατα, άφ' ών διηρχόμεθα το- 

πεϊα, τά βλέμματα πάντων έσταμάτησαν έπί 

τής καλλ'.θεάτου καί μυροβόλου Χίου, ή; τάς 

άκτά; ήδη έπλησιάζου.εν όλονέν.

Μετ':·" δέ πολύ εστημεν πρό τοϋ λιμένος,έ- 

ζωθι, όπου καί έτερον αυστριακόν άτμόπλοιον 

ήτον ήγκυροβολημένον, ερχόμενο, τάνάπκλιν έκ 

Σμύρνη; καί δ'.ευθυνόμενον εΐ; Σάμον και Πει

ραιά.

Π Χίος επίσης είναι ωραιότατη νήσο:, κα

τάφυτος καί παρουσιάζει θέαν μοναδικό; έ/.λεκτήν 

ο·.ά τε τήν ποικιλίαν τών πεδιάδων καί λόφων, 

χαράορων καί πολυφύτων κλιτύων καί οιά τόν 

οιαυγή καί γλυκύτατο» όριζοντά της.

Δέν ίξήλθομεν ένταΰθα, ελλείψει χρόνου, κα

θόσον μετά μίαν ή δύο ώρα: θ' άτεπλίομεν διά 

Τσεσμέ καί Σμύρ.η .

II Χίος είναι γ ωστοτάτη άνά τήν ΰφήλιον 

καί διά τήν ιστορία της καί οιά τήν φυσικήν ω

ραιότητά τη: καί ευμάρειαν ώ; καί διά τά καλά 

έπίσης προϊόντα τη;.

II Χίο; είναι μια τών έπ σημοτάτοιν και εό- 

φορωτάτων ελληνικών νήσω. τών ύπό τήν Τουο- 

κίαν έτι διατίλουσών καί ήτις παρά τοϊ; αρχαί

ο1; εκαλείτο Όφιοϋσα, Αιθάλη, Μακρίς καί 

ΙΙιτυοΰσα· είναι δέ πολύ ορεινή καί πειοώδη: 

και κατάφυτος εις τά επίλοιπα μέρη ύπό κιτρεών, 

λεμοεών καί πορτοκαλιών, ο: οπερ και θεωρείται 

ιός κήπος τοϋ τουρκικού Κράτους καί παράδεισος 

τού Αιγαίου. "Εχε· ιέ σήμερον περί τάς 59,0()0 

κατοίκους, ών 1 ,(>00 Τούρκοι μόνον κάί 1,000 

καθολικοί παράγει δέ τήν περίφημο, μαστίχη·. ,ή - 

τις ούδαμοϋ άλλοτε καλλιεργείται τόσον όσο, 

έν Χίω, όπου υπάρχουσι 22 χωρία έπί τούτω, 

Μαοτιχοχώρια καλούμενα. ΊΙ πρωτεύουσα Χίος, 

ήτις έκαλεΐτο άλλοτε καί Κάστρον, εχει τά χα

ρακτηριστικά ιταλικής πόλεως τοϋ Φεουδαλισμού. 

"Ηδη ιέ κατισκευάσθη και ωραίος μικρός λιμήν 

οιά τας άνάγκας τού τόπου μετά εξαίρετου πέριξ 

λιθοστρώτου προκυμαία,, ήτις είναι τό κέντρον 

τής οιασκεσάσεω; καί τού περιπάτου τών κα

τοίκων έν καιρώ θέρους.

,Ρ,Η Χίο; πλήν τού Όμηρου, ον διαμφισβη

ήτον έπίσης πατρίς τοϋ ποιητοϋ Ίωνος, τού 

ιστορικού Θεοπόμπου καί έν τοϊς νεωτέροι; χρό- 

νοις τού αοιδίμου Άοαμαντίου Κόρα ή.

Περίεργος εΐναι καί ή ιστορία τής ονομασίας 

αυτή:. Τό όνομα Χίο: τή έοόθη, κατά τούς μύ

θους έκ τής νύμφης Χιόνος, θυγατρός τού πρώτου 

οίζ.ιστού καί βασιλέως τή; νήσου, Οίναπίωνος, 

κατ' άλλους δέ έζ. τής πολλής Χιόνος, ήτις 

είχε πέσει κατά τήν ημέραν τή; γεννήσεω; υιού 

τοϋ Ποσ;’.οώνος, κληθέντος έ τεύθεν Χίου. Ό 

δέ Ισίδωρος τό όνομα τή; νήσου παράγει έξ αύ

τής τή: μαστίχη;, ήτις ουριαστί καλείται Χίο;, 

(Syri maslicam chion vocant), κατ’ άλλου; 

όμ.ω ή μζο.ιχη εί.ε φοι.ΐζ.ή λέξις. Πρώτοι δέ 

κάτοικοι αύτής άναφέρονται οί Πελασγοί καί οί 

Κρήτες καί ίσως οί Κάρες καί οί Αέλαγες.

Τω 1881 ή Χϊος ύπέστη γενικήν πανωλε

θρίαν ύπό φριζ.τών σεισμικών δονήσεων, πολ- 

λάκι; έπαναληφθεισών, ή δέ πόλις έ; ολοκλήρου 

σχεδόν είχε καταστραφή.

Άφοϋ έμείνσμε, ε.ταϋθα έπ*  αρκετόν μή 

δυνηθεί , ώς έζ. τή; διώρου διαμονή; μας έν- 

ταϋθα καί της έξωθι ολίγον μακράν τού λιμέ.ο, 

προσαράξεώ; μας νά έξέλθω πρός συνάντησιν με

ρικών καλών φίλων καί συνδρομητών μου, άπη· 

ραμεν περί λύχνων άφάς καί μέ γλυκύτατου, 

ωραιότατου καί άπολαυστικώτατον καιρόν ήρέ 

μω; έβαίνομεν καί βραδέως πρό; τήν έναντι ’Α

νατολικήν άκτήν, ένθα έντός ώραίου καί θεα

ματικού κολπίσκου υπάρχει ό Τσεσμές. μικρά πό

λις καί έπίνειον.τών έκεϊσε περίχωρων, όπου γό

νο.ται μεγάλα ποσά σταφίδα; καί ξηρών ού

ζων. Η πόλις τουρκιστί καλείται Τσεσμές, άλλ ’ 

είναι ή γνωστή Κρήνη, πρωτεύουσα ομωνύμου 

έπαρχίας, εχουσα περί τά; 15,000 κατοίκου: 

Χριστιανούς, έξ’ώ, 2,000 'Οθωμανοί καί 1 000 

μονον 'Εβραίοι, Άρμενο·., κτλ. Ίστορικώ, οε 

είναι γ ωστή διά τή, ναυμαχία», ήτι; έγέ-ετο 

έκεϊ, καθ' ή-, οί Ρώσσοι ύπό τόν κόμητα Όρλώφ 

καί τούς έν τώ Ι’ωσσικφ στόλω ύπηρετούντας “Αγ

γλου; Έλφινστο , καί Γρέϊ; κατά τήν νύκτα τής 

5 πρός τή, 6η, Ιουλίου 1770, «πυρπόλησαν 

σύμπαντσ τόν Τουρκικόν στύλον, έζ 22 μεγάλων 

καί μικρών πλοίων. Τό πύρ έθετο σ Αγγλος 

Dugdale, προσκολλήσας τό πυρπολικόν του είς 

. τώ· εχθρικών πλοίων καί πλήρης εγκαυμάτων 

έσώθη διά κολ.υμβήματο;.

'Αφού παρεμείνζμε, καί ενταύθα περί τήν μίαν 

ιϋρζν, καθ’ή, έγένοντο αί συνήθεις αποβιβάσεις 

ζαί επιβιβάσει; επιβατών καί εμπορευμάτων, έν 

τω μέσω πάντοτε φωνών και ταραχώ, καί τώ, 

λεμοουχικώ, άτελευτήτων πίρις τού σκάφους 

στροφών καί μετακινήσεων, άπήραμεν καί έντεϋ

θεν. δ ευθυνόμενο: πρός τήν Σμύρνην.

Ήτο ήδη νύξ κα! ύ καιρό; δροσερός ζαί ευ

χάριστος καί πότε καθήμε,οι, πότε περίπατου ,- 

τες κατά μήκος τοϋ εκτενούς καταστρώματος τοϋ 

ωραίου καί μεγάλου σκάφους μας, διηγούμεθα 

άλλήλοις διάφορα αντικείμενα καί πότε συζυ 

τοΰντε; καί γελώντες καί ποτέ σπουδαιολογοϋν- 

τες, διήλθομεν ώρα; τινας τής νυκτός πάνυ εύ- 

χαρίστως καί περί τήν ένδεζ.άτην κατήλθομεν νά 

κοιμηθώμεν.

Τή·, πρωίαν ήγέρθημ-ν περί τήν 7ην καί άφοϋ 

ένεδύθημεν καί έκαλλωπίσθημεν, ώ; πρίγκηπες, 

διότι έν τοϊς πλοίοις, άμα τις καλοπληρώση έ·.- 

νοεΐ νά φαγη, νά κοιμηθη, διασζ.εδάση καί δια- 

τάξη μέ τό επιπλέον ώς τέλειο; δεσπότης, άνήλ- 

θομεν έπί τοϋ καταστρώματος, ίνα ίδωμεν ποϋ 

εύρισκόμεθα καί άπολαύσωμεν τή; θέας τών πέ- 

ρις άνελισσομένων τοπείω . ’Ακριβώς δε κατ’έ- 

κείνην την στιγμήν περ,εκάμπτομεν τό ακρωτή

ριο·? τοϋ όμω,ύμου κόλπου, εις τό βάθος τοϋ ό

ποιου, είσβύοντος κατά 55 χιλ είς τήν ξηράν, 

ζειται ή ώραία, ίστορικωτάτη καί περίφημο; 

Σμύρνη. Δεξιόθεν εϊχςμεν πλησίον τήν ξηράν, 

ήτι; περιβάλλεται άπό μεγάλα καί ώραία υψηλά 

όρη, μεταξύ τών όποιων δικρίενομεν ήδη τά «Δύο 

αδέλφια» ύψηλώς κείμενα καί προβάλλοντα όντως 

ώς αδελφοί, δύο αιχμηρού; ομοιομόρφους πύρ

γους ή πίλους, άν θέλετε, καί βαθμηδόν χωροϋ- 

μεν όλονέν πρό; τά ένδον θαυμάζοντες τουναντίον 

άρισ ερόθεν ήμών ομαλήν γηινην επιφάνειαν, έφ 

ής διακρίνο,τζι πολυάριθμα: καλύβαι καί άλυκί- 

δες. Δεξιόθεν δέ ήμών άφίνομεν τάς Κλαζομενά; 

μετά τού λοιμοκαθαρτηρίου αύτών καί μετ’ ού 

πολύ διερχόμεθα προ τών τουρκικών πυροβολεία» , 

άτινα προασπίζουσι τήν πόλιν.

"Ηδη διακρίνομεν τήν Σμύρνη-, εί; τό βάθο; 

τού κόλπου, δεξιόθεν καί αριστερόθεν τά ώραία 

ούτή; περίχωρα καί εξοχικά χωρία, ένθα διαμέ- 

νουσιν οί προύχοντες τοϋ τόπου, καί ά·.ωθ·. το 

δεσπόζον άλλοτε φρούριο· καί νϋν κατερειπωμέ- 

νον τής αρχαία; ιστορίας κλέος.

Μετ ’ ολίγον εύρισκόμεθα πρό τής πόλεως ε

κτάκτως ποικιλλόμενης καί έστολισαέ η: κατά 

τα, ήμέρας έκείνας ύπό πολυαρίθμων μεγάλων 

καί μικρών πλοίων. Ήσαν τοϋ ’Αγγλικού στό

λου τής Μεσογείου έξ εξήκοντα περίπου μονά/ων 

στζθμεύοντα πρό έόδομάδο; έκεϊ καί ούτινος ό 

ναύαρχος είχε με ταβη είς Κωνστα,τινούπολιν νά 

χα ρετήση τόν Σουλτάνο·,. Ώραϊον τή άληθεία 

το θέαμα καί ώραιότερον έξωθι, δπου χιλιάδες 

ναυτώ, διεσζ.έδοζον άνά τάς οδούς και τά κέν

τρα τής πόλεως, έ.θα τοϊς είχεν έπιτραπή νά 

έξέρχωνται.

Μετά λύπη; έγζ.ατζλείψζντος τό ώραϊον σκά

φος, δι' ού είχομεν έκτελέσει τοσοϋτον λαμπρόν 

καί διασζ.εδαστικόν ταξείδιον, έξήλθομεν εις τήν 

Σμύρνην.

Ή Σμύρνη, αρχαιότατη ελληνική πόλις, καί 

έμπορικωτάτη, παρ’ ή, ώς λέγεται έγε.νηθη καί 

ό Όμηρος, έχε: περί τα: 260.000 κατοίκους, 

έζ ών ο: ήμίσε:ς είνζ: σχεδόν του Ανατολικού 

δόγματος, οί δ’ έτεροι Μωαμεθανοί, 'Αρμένιοι, 

Δυτικοί κτλ. Όμιλεϊται δ ’ ώς έπί τό πλεϊστον 

ή 'Ελληνική γλώσσα. ΊΙ πόλις ιδίως ήζ.μασε, 

έπί ρωμαϊκών χρόνων καί ήτον όνομαστή διά 

τά οίκοδομήματά της, έξ ών διεκρίνοντο τό Ω

δείο·, καί τό Στάδιο,, ούτινος μετά τοΰ θεάτρου 

σώζονται λείψανά τινα έτι, τό Άσκληπεϊον, τό 

Όμήρειον κτλ.

'Η πόλις, τή; οποία; τό εσωτερικόν δέν αντι

στοιχεί ώς έπί τό πολύ πρός τή, έζ. τής θαλάσ

ση; λαμπράν θέαν, διαιρείται είς τήν κάτω πό

λιν, τήν κατοικουμένην ιδίως ύπό Χριστιανών 

καί τήν άνω πόλιν, έπάνω Μαχαλά-, κακώς ή 

στενοχωρώ; έκτισμένην καί κατοικουμένην ύπό 

Μωαμεθανών, ’Ιουδαίων καί ολίγων Ορθοόόζων. 

ΊΙ κάτω πόλις έχει τήν παραλιακήν οδόν, κα

λώ: καί εύπρεπώς έστρωμέιην καί κτισμέ-.ην μέ 

ωραίας καί μεγάλα; οικοδομάς καί καταστήματα.

II προκυμαία κατασκευασθεϊσα τώ 1874 καί 

««κοσμημένη δι ’ ωραίων μ.εγάρω , καί ςίζ.οόομών, 

καφείων, ξενοδοχείων καί ζυθοπωλείων καί λεσ- 

χώ αποτελεί μετά τή; παραλλήλου αύτή όδού 

τόν κυριώτερον στολισμόν τής πόλεω;. Κατά 

τήν νοτιοδυτικήν άκραν εισέρχεται τι; είς τήν 

πλήρη ζωής αγοράν, συνισταμέ.ην ιδίως έκ πο

λυπληθών χα ίων, έξ ών διεκρίνεται το Μέγα 

Βεζιρ Χάν, τών Βελεστινίων καί άλλα πολλά. 

Εΐ; τό τουρκικόν μέρος εύρίσκεται τό μέγαρον 

τοϋ Γεν. Διοικητοϋ, μετά τι ω, αρχαιοτήτων 

έν τώ κήπω αύτού, οί στρατώνες καί αί φυλα- 

καί.

Ή Σμύρνη έχει περί τάς 15 Ελληνικά: έκ- 

κλησία; έξ ών διακοίνεται ό μητροπολιτικό; ναό; 

άγία Φωτει,ή, ιδρυθεί; πρό τοϋ 1688 καί ανοι

κοδομηθείς τό τελευταϊον τώ 1792 μετά ώραίου 

ύψηλού κωοωνοστασίου, καί οί περικαλλείς ναοί 

τού άγ. Γεωργίου καί άγ. Ίωάννου τοϋ Προ

δρόμου. Έζ. τών έκπαιδευτικών καταστημάτων 

ιδιαιτέρα; μνείας άξια είναι δι ’ ήμάς ή Ευαγγε

λική σχολή ή τό Γυμνάσιο·/, μετά μουσείου άρ- 

χζιολογικοϋ, αρκούντως καλού καί βιβλιοθήκη; 

περιεχούσης 25 περίπου χιλιάδα; βιβλίων καϊ 

300 χειρόγραφα, τό Κεντρικόν Παρθεναγωγείο·/ 

και τό 'Ομήρειον οικοτροφείο» τώ·, Κορασίων, 

κτλ.

Ή Σμύρνη ουσα έπίνειον τής μικρά; ’Ασίας 

είναι τό κέντρο, τής εμπορικής κινήσεως ζαί 

συνδέεται μετά τοϋ έσωτερικοϋ καί τού Αϊδινίου 

διά σιδηροδρομική; όδοϋ καί διά τών καμήλων, 

αίτινες μέγα μέρος διεξάγουσι τοϋ έμπορίου.

Διαμείνα; ενταύθα 3-4 ημέρα;, καθ' άς έξη- 

κολούθει διαμένων καί ό αγγλικός στόλο;, με

γάλη κίνησι; καί ζωηρότης έπεκράτει είς τάς 

οδούς καί τά καταστήματα, ίδια καφε.εΐα, ξενο

δοχεία καί ζυθοπωλεία ένθα πολυπλ.ηθεις άγγλοι 

ναύται καί ύπαξιωματικοί έσύχναζον καί διε- 

σκέδαζον, ίδια δίέτρεχον τάς όδούς πεζή, έφ ά- 
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άρεσει πολύ η ονηλασία ζαί ήόον καί έζοαύγαζον 

zat εγελων καί θορυβωοώς ώμίλουν καθιστάμενοι 

ουτω τό θέμα της ημέρας καί τό άντικείμενον 

πώσης όιασζεόάσεως ζαί συζητήσεω:. Τό δ ’ ε

σπέρας κατέκλυζαν τά θέατρα καί τά. καφωδεία- 

τοσαύτη οέ είνε ή αΰταπάρνησις καί ή άπλότης 

καί λήθη τοΰ αγγλου εις τό είναι του, ώστε 

λησμονεί εντελώς εαυτόν καί άφίεται εις τήν 

διάκρ'.σιν τοϋ τυχόντος ανθρώπου ζαί τοΰ τυχόν

τος ποτού ή φαγητού. Ό άγγλος αρκεί νά δια- 

σκεοάσιρ καί απόλαυση τι καί θυσιάζει ζαί τό 

βαλάντιό·? του καί αύτό τό είναι του. Ό άγγλος 

αποθνήσκει διά τάς διασκεδάσεις καί εκπνέει έν 

τή ηδονή.

Μοί έχομεν έντύπωσιν ή μεγάλη ελευθερία 

ζαί παραλυσία, εΐ; ήν είχον έπιδοθή κατά τάς 

ημέρας έκεί-α; έν Σμύρνη ζαί τό δεύτερον εσπέ

ρα; τής έζεϊσε διαμονής μου εύρεθεΐς μόνος άνευ 

συντρόφου, έπί τής παραλίας ένθα, ώς είπομεν, 

τά ζαφεϊα, ξενοδοχεία καί κέντρα, έπεδόθην δια- 

σκεδάζων νά παρατηρώ τούς τήδε ζαζεΐσε έσκορ- 

πισμένους άγγλους. Ήτο τό τέλος τής διασζε- 

δάσεώς των καί είχον άποκάμει τρέχοντες, πί- 

νοντες, τρώγοντες ζαί ζαπνίζοντε:.

Είς τάς οδούς άλλοι μέν έδώ, άλλοι δέ έζεϊ 

έβάδιζον ταλαντευόμενοι, τριζλίζοντες καί πότε 

στηριζομενοι έπί τι ος φανού ή παρακείμενης 

τραπέζης καί ποτέ ίστάμενοι ώς μικροί κυπά- 

ρισσο·, περιφερόμενοι, ϊνα εΰρωσι τήν ισορρο

πίαν- ει; τά καφενεία άλλοι ήσαν εντελώς ακί

νητο·, έχοντες τήν μίαν χεΐρα έπί τής κεφα

λής καί τούς οφθαλμού; ημίκλειστους έκ τοΰ βά

ρους καί άλλοι μόλις καί πού καί που έζβάλ- 

λοντε; ασυνάρτητου κραυγήν, δπω; τραγουδήσω 

σιν έτι, άλλά μή δυνσμενοι πλέον. "Ετεροι δέ 

έν τοϊ; εστιατόριό;; προσπαθοΰντες έτι νά βάλ- 

λ ωσι τεμάχιο·/ φαγητού ή ποτηριού είς τό στόμα 

κα! έκ τής πολλή; των ζάλη; νά μή δύνανται, 

ώς καί έκ τή.- αναισθησίας των νά εύρίσκωσι 

το στόμα των καί δή έφερον τήν χεΐρα πρό; τά 

ώτα ή τήν κεφαλήν.

Ωραία άπόλαυσις! είπον. οί άνθρωποι αυτοί 

ίννοοΰν μέχρι κόρου νά απολαμβάνουν τά πάντα 

και μόλις έτελείωνον τήν σκέύιν αυτή-, παρα

τηρώ ναύτην τινά εγειρόμενου έκ τής τραπέζης, 

παραληρίζοντα άναισθήτως λέξεις τινα;, είτα 

φωνασκοΰντα και χειρονομοΰντα εύχαριστημένω; 

και είτα πηδώντα άνά τήν οδόν. .. καί μπλούμ ! 

νά πηδήση έντός τής θαλασσής.

Ίοού, ό άγγλος 1 αποθνήσκει διασκεδάζων ! 

είπα καί έστάθην νά ίδω, δπου τόν έξήγαγον ακί

νητον καί νεκρόν ίσως καί τόν έθεσαν έφ’ άμά- 

ξης, ϊνα τόν μεταφέρωσιν εις το πλοίου.

("Επεται ουνέχεια)

γί/ϋηξιζ:
(Συνέχεια καί τέλος)

— Καί λοιπόν μέχρι τοΰδε δέν έσκέφθητε περί 

κανονισμού; ή άν ύπάρχη τοιοΰτος, τότε υμείς. . .

— ’Αγαπητέ, κύριε, διέκοψεν αύτόν ό Ίβανών, 

σας παρακαλώ νά μή κάμνητε κρίσεις,άλ,λά νά έγ- 

καταλειψητε τό τηλεγραφείου.

— Καί διά τί τάχα νομίζετε, δτι ήλθον πρός υ

μάς ; ομιλώ μετά του Λοζίνσκη.

— Τώ κ. Λοζίνσκη απαγορεύεται αύστηρώς τό 

συνδιάλεγε σΟαι έν καιρώ υπηρεσίας.

Ό Λοζίνσκης άνεφλέχθη τό καθ’ αύτόν.

— Συγγνώμην, είπε, δέν έχετε τό δικαίωμα νά 

μοί κάμνετε παρατηρήσεις !

— Πώς τοΰτο ;

— Βεβαίως ! είμαι μέν βοηθός ύμών κα: κατώ- 

τ:ρος τόν βαθμόν, πλήν νά μ’ έπιπλήττετε . . .

— Τί είναι,τί, ώχρός έξ οργής άνέκραξεν ό Ί

βανών, τύπτων τό στήθο.. Τολμάτε λοιπόν νά μοι 

υποδεικνύετε τα χρέη μου καί δικαιώματα !

Ταϋτα κράζων έκαμε βήμα πρός τά εμπρός, έ

τοιμος να έπιτεθή. καί Κύριος οΐδε, ποϋ Οά κατέ- 

ληγεν ή σκηνή αύτη. άν μή ένεφανίζετο αίφνης ή κ 

Κωστονέγκο.

— Κύριοι! απώλεσα τήν κτένα μου, ζητήσατέ 

την, άλλην παρομοίαν δέν έχω !

Εΰνόητον, οτι πάντες έρρίφθησαν ζητοϋντες τήν 

απολεσθεϊσαν κτένα, λησμονήσαντες πρός στιγμήν 

πάσαν έριδα.

Ό Κοιρ-ς παρήρχετο, οΐ δέ έρωιόληπτ-,ι ήρωες 

έπί μάλλον καί μάλλον έσαγηνεύοντο ύπό τών θ:λ- 

γήτρων τής κ. σταθμάρχου, ήτις τοσοΰτον έπιτη- 

δείως προσεφέρετο, ώστε έκαστος -ούλάχισιον έπί 

σιιγμήν έθεώρ-ι εαυτόν προτιμώμενον.

’Επί τοϋ παρόντος ή ύπόθεσις περιωρίζετο έν π·· 

ριπά-ιις καί βλέμμασι, χωρ'ς θύσεις τών λατρευ

τών της νά τολμήση εις απ' ευθείας έξηγήσεις.

Εσπέραν τινά. προκεχωρηκυΐας τής ώρας, έν 

ω ο: πάντες ήδη έκοιμώντο και μό ος ο Ίβανών 
νωθρώς έκρουε του δέκτην του, εντελώς άπροσδο- 

κήτως άνοίγεται ή θύρχ καί έμφανίζεται πρό αύτοϋ 

ώς τι όραμα ή κ. Κωστονέγκο.

— Θέλετε νά κοιμηθήτε ; τόν ήρώτησε.

— Δέν έπιτρέπεται.

— Διά τοΰτο δά νομίζω ότι νυστάζετε, διότι ά' 

παγορεύεταΓ οΰτινος δέ στερείται' τις. έκεινο έπι- 

θυμεϊ.
— Εν κα: τό αύτό, κυρία, Οά μοϋ ήτο απολύ

τως αδύνατον νά αποκοιμηθώ.

— Δ:ά τί ;

— Σκέψις τις μ’ ανησυχεί καί βασανίζει.

— ΙΙερί τίνος λοιπόν σκέπτεθε ;

— Κάλλιαν είπατε περί ποιας.

— "Εστω ! μοί είνε εντελώς άδιάοορον !

Ό Ίβανών έκλινε τήν κεφαλήν. Το πάν πέριξ 

έσίγα Μόλις πρό ολίγου διήλθεν ή φορτηγός αμα
ξοστοιχία καί ό σταθμάρχης άπεσύρθη, ϊνα κατα- 

κ.λιθή μέχρι τοϋ οδοιπορικού. ’Εκεί, κάτω μακράν 

έφαίνετο ή στέπη, περιλουομένη ύπο άπλετου σε

ληνιακού φωτός.

— Σκέπτομαι διηνεκώς περί ύμών : προΰφερεν 

ό δυστυχής τηλεγραφητής, συγκεντρώσας τάς δυ

νάμεις του.
— Περί έμοΰ ; ! έξεπλάγη προσποιούμενη έκείνη.

— Ναι περί ύμών ! Άφ’ ής στιγμής, περιλου

σμένη ύπό πρωινού ηλιακού φωτός ένεφανίσθητε τήν 

πρώτην έκείνην φοράν έδώ πρό του παραθύρου τού

του, τό πάν έλησμόνησα. ‘Υμείς εισθε δι’ έμέ ό 

κόσμος. ‘Υμείς ή σ«έψΐς ! Τήν νεότητά μου δι- 

ήλθον έν μεγάλω κέντρω, οίον ή λευκόλιθος Μό

σχα, και όμως ομίχλη περιεκάκυψε καί άπεσκότισε 

τό παρελθόν. . . . Σάς αγαπώ. ... σάς αγαπώ δ:’ 

όλων μου τών δυνάμεων τής ψυχής ! είπατε τί θέ

λετε ; είμαι έτοιμος τό πάν νά έκτελέσω είς έν ’/'•αί 

μόνον νεΰμα !. . .
Ή κ. Κωστονέγκο έφερε τόν δάκτυλον είς τό 

στόμα.
— Σιγώτερα ! δύνανται ν’άκούσωσιν ! Επάνω τό 

παράθυρου τοΰ συζύγου του είνε άκοικτόυ. ... νο

μίζετε, ότι έγώ είμαι αναίσθητος !

— Άννοΰλα !
— Σταθήτε ! — ακόμη ενωρίς—μή λησμονείτε 

ότι είμαι υπανδρος.

— Μοί είναι όλως «διάφορον.

"Αν Οέλητε αΰριον Οά τό ε’ίπω τω συζύγω σας. 

Ενθυμούμαι, οτε έν Μόσχα πρό πολλών έτών. . . .

— Νίδα! τόν διέκοψεν έκείνη, μήτε λέξιν,πρέπει 

πρός τό παρόν νά κρύπτης τα αισθήματα σου, άλ

λως ένδέχεται νά προκύψη σκάνδαλον.

— Έν φίλημα.

— Όχι, ούδέποτε!

— Σέ ικετεύω—μόνον έν.

Ή κ. Κ. άπέσπασε τήν χεϊρά της κα! οπισθο

δρόμησε. , , .
— Όχι οΰτε έν ! γνωρ ζω καλώς εμαυτήν ! εγω 

αύτή φοβούμαι έμαυτήν ! Δέν έγεννήθην διά τοι- 

αύτην ζωήν, οΰτε διά τοιαύτην νέκρωσιν. Καί 

έξηκολούθησεν, οίονεί παραληρούσα, νά ψιθυρίζη 

άκατάληπτά τινα διά τών ξηρών καί πεπυρακτω- 

μένων ώς άνθρακες χειλέων της.
Ό Ίβανών ήσθάνθη τό αίμα ά/αβαΐνον εις τήν 

κεφαλήν.

Τήν στιγμήν άκριβώς ταύτην έμφανίζεται είς 

τήν θύραν ό σιδηροδρομικός τεχνίτης.

— Δέν έχω τηλέγραφημα ; ήρώτησε.

-’Ο»· , .

Ό κ. Καρπίδης ύψωσε τους ωμούς.

— Πάλιν δέν έρχεται ! Τί λοιπόν νά είπη τις 

καί τί νά ύποθέση! Αδελφός! καλός αδελφός! διά 

τί δέν κάθηται έδώ είς τόν σταθμόν ; υπάγω νά 

σκάσω- έξήλθε τό τρίτον ;

— Έξήλθε.
Νέφη καπνού άνέπεμψεν ό κ. Καρπίδης, προσ- 

παθών ν’ άναπέμψη μετά τού καπνού τής πίπας 

του καί τόν κατατρώγοντα τά άθλια στήθη του 

πόνον !
Άνέβλεψε τότε ό Ίβανών καί είδεν, ότι ή κ. 

σταθμάρχου είχεν έξαφανισθή. 'Ολόκληρον τήν 

ύπολειφθεϊσαν νύκτα διήλθεν έν πυρετώδει τινί 

καταστάσει.
Αί ίδέαι έδιπλασιάσθησαν έν τή κεφαλή του ! 

Ταύτοχρόνως, έν ώ έσκέπτετο περί τής γυναικός 

ταύτης, τής άναστατωσάσης τήν ΰπαρξίν του ολην, 

αύτομάτως πως έτηλεγράφει, ζητών πληροφορίας 

όλως περιττός καί άζαίρους καί είς ούδέν αύτω 

χρησίμους, δι’άς, ούδόλων άμφίβολον, ότι θά έκί- 

νουν τήν κεφαλήν οι έρωτώμενοι.

Τά μέγιστα έχάρη, οτε ήλθε νά τόν άντικατμ- 

στήση ό Λοζίνσκης. Βεδασανισμένος και καταβε

βλημένος, ώσεί λαβών πληγάς βαρείας,έσύρθη μέ

χρι τής κλίνης του καί ριφθείς έπ’αύτής, παρε- 

δόθη είς ύπνον βαρύν, ώς νεκρός.

Έν τούτω τω μεταξύ ό Λοζίνσκης, καταλαμ

βάνω·? θέσιν περί τήν μηχανήν, έμηδία αίνιγμα- 

τωδώς.
Πρό μιάς ώρας συνηντήθη μετά τής κ. σταθ- 

υ.άρχου έν τώ διαδρόμω. Αύτη κατά τήν συνήθειαν 

της τον ήτένισεν εις τούς οφθαλμούς καί ήρώτησε:

— Λοιπόν ; τί έχομεν ;

— Τίποτε, άπεκρίνατο έκεϊνος έντελώ; απαθής 

καί άδιάφορος, πλήν αύτοστιγμεϊ ώσεί καταληφθείς 

ύπό θηριωδίας, είπε μετά ψυχρότητος κυνικής.

— Έχετε σκοπόν νά τελειώσητε ταχέως ;

— Τί;

— Τό παιγνίδι τοΰτο, τό άχαρι, οπερ παίζετε 

μαζύ μου ! Νομίζετε, ότι είμαι έξ έκείνων, ούς 

παίζουσι σήμερον καί ρίπτουσιν ώς ράκη περιττά 

αΰριον ! !

Όχι πολύ κακώς μέ γνωρίζετε.

— Τίποτε δέν έννοώ!

— "Α ! δέν έννοεϊτε ;ούδέν έχετε νά έννοήσητε, 

ύπέλαβεν έκεϊνΟς καί τήν ήρπασε δι’ άμφοτέρων 

τών χειρών άπό τών ώμων—τίποτε δέν έχετε να 

έννοήσητε. ’Οφείλετε νά άνήκητε εις έμέ, και 

μόνον είς έμέ ! καί είναι έντελώς άδιάφορον άν έχετε 

σύζυγον ή δέν έχετε....

-Τίς σά; έδωκε τό δικαίωμα, παρακαλώ;

— Ποιον δικαίωμα ; ακούεις έκει; σύ, σύ μοί 

έδωκας τοΰτο τό δικαίωμα—Ναι. Άλλά πρός τί 

αί όμιλίαι ; Ποιος σο! έδωκε τό δικαίωμα, είπέ 

μοι, ϊνα άναστατώνης τήν ήσυχίαν τοΰ ανθρώπου 

κα! παίζης μέ τήν καρδίαν αύτοϋ ! Δέν θα μοΰ δια- 

φύγ/.ς! Δέν ομοιάζω τόν άλλον. Βλέπεις τήν μά- 

χαιραν αυτήν ;

Ταϋτα δέ λέγων ύψωσεν ώπλισμένην χεΐρα,τρο

μερός τήν όψιν.
— Ρίγος διέτρεξε τά μέλη έκείνης.

—Άφετέ με !

— Πότε θά συναντηθώμεν ;

— "Αφετέ με!

Έπί τής κλίμακες ήκούσθησαν^ βήματα βαρέα. 

Ή κ. Κωσιονέγκο προσέκρουσεν είς τόν άνδρα της, 

έξερχόμενον τής κατοικίας.
— Έπιες τέϊον, τόν ήρώτησεν.

— Όχι ακόμη, άπεκρίνατο έκεϊνος καί σταμα- 

τήσας ήκολούθησεν αύτήν,διά βλέμματος μελαγχο- 

λικοΰ, άνερχομένην.

Ή κ. Κ. άπεσύρθη είς τόν κοιτώνά της, έρριψε 

βλέμμα είς τό κάτοπτρου, διηυθέτησε τήν κόμην 

αύτής. έψαυσε τούς ώμους της, έφ- ών ήσθάνετο 

έτι τήν βάναυσον έπαφήν τών χειρών τοΰ Λοζίνσκη 

καί έξελθοΰσα είς τό έστιατόριον,έκάθησε παρά τήν 

τράπεζαν, έπλήρωσε τειου κύπελλον καί ήτοιμάζετο
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νά ροφήση,8ιε άνοίγ-ιται ή θύρα καί εισέρχεται ή 
μικρά κσρχσίς Μαρίκα, κομίζουσα επιστολήν.

— Πόθεν ;
— Άπδ του νέου, του κοιμωμένου έν τή άπο- 

Οήχη.
—Ά ! από τοϋφοιτη-οϋ Έσχισε τον φάκελ/ον, 

άπέσυρε ψύλλον χάρτου καί ήρξατο άναγινώσκουσα.
Κατ’ άρχάς ούίέν ένόει, καθ’ Seov όμως προΰ 

χώριι εις τήν άνάγνωσιν, έτί τοσοΰτον τδ πρό:ω- 
-ον αυτής έψαιΒρύνετο και έπί τέλους έξ-.ρράγη εις 
ισχυρόν γέλωτα.

«Σάς γράψω,κυρία.—«άνεγίνωσκε»—μή δυνάμι- 
νθς νά ορύπτωε’πι πλέον τον προς ύμας φλογερόν 
έρωτά μου. ΤΙ έκάματε μαζύ μου ; μέγα αμάρτημα! 
Λησμονώ τά υπηρεσιακά μου καθήκοντα, προτι
μώ» τά προσωπικά αισθήματα αντί των κοινω ιαχών 
λαϊκών υποθέσεων. Ε’νέ τιφοθερόν.Κα: ειν-: μεν αλη
θές. οτι τδ έρασθαι γυναικος ύπάνδρου ε’νε άνήθικον 
πλήν οΰϊέν τοιοΰιον θέλω, ?·.’ ο καί προτείνω ύμϊν 
τά εξής: "Αν κατέχησθε ύπο αμοιβαίου ισχυρού, 
οσον καί το έμόν,αισθήματος, αποχαλύψατε τώ ου- 
ζύγω υμών το παν, και έρωτήσατέ τον -όσα θέ- 
λι, ίνα σας ϊοσ», διαζύγιο·». Καί ϊέ·» έχω μιν προ; 
το παρόν π-ρ.ουσίαν ατομικήν έχω όμως πατέρα 
πλούσιον και ά·» τώ εξομολογηθώ το πάθος μου, θέ
λει πεισθή,ότι τδ προς υμάς αίσθημά μου ε’νε σο
βαρόν ναι θέλει δώσ» τήν συγκατάθεσίν του, υγκα- 
ταβάλλων τδ ΰπδ του άνδρδ; υμών αίτηθησόμενον 
ποσόν. Κυρία! ζλόκληρον τή» νύκτα ϊιήλθ,ν αγρυ
πνών. Τα χθεσινά φύλλα τού περιοδικού «Μόρφω- 
οι » μένου-ιν άκοπα, καίτοι πολλά ένέχουσι τά έν* 
δ αφέροντα κα'ι διδακτ.κά. Πάσχω·» πέποιθα.ο-ι θέ
λετε συγκατατ-θή νά γένητε ΐδική μου Ό σύζυγος 
υμών, μή τρέφων ούτε τήν έλαχίστην πρός υμάς 
αγάπη·», θέλει προτίμηση τά χρήματα άνθ’ υμών.

Ραζάνιος. .. .

Κρύψασα τήν έπιστολ.ήν εις τδ θυλάκιο·» έπιε τδ 
τέϊόν της καί ήγέρθη νά έξέλθη εις περίπατο». 
Μή θέλουσα δε νά συνσντηθή μ τά των τηλεγρα 
φητών, έξήλθεν έχ τής όπισθεν τοΰ -ταθμ.ϋ Ούρας 
ναι ο.ηυθύνθη πρός τήν γέφυραν τοΰ ποταμού, ·φ’ 
οΰ τήν όχθην ήν ·;ξηπλωμϊνος ο Κλουπι ώ·». Οΰ- 
τος ίδών αυτήν, ήγέρθη καί προσέφερε τήν χεϊρα 
μειδιών.

— Ή τύχη σάς φέρει, είπε.
— Τί τρέχει ;
— ΗΟίλον ακριβώς νά συνομιλήσω μεθ’ υμών 

σπουδαίως καί ιδού, οτι ήλθατε εις κατάλληλον 
στιγμήν Ά θύσετε λοιπόν περιστεροϋλα μου. 
Δέν ίϊν- δ:’ ημάς ό τόπος ούτος

— Τί πράγμα ;
— Φθ,νουσι δά αι προσποιήσεις καί εκπλήξεις. 

ΌμΓ»ώ σπουδαίως. Δι ’ ήμάς τδ μέρος τοϋτο ε’νε 
στενόχωρου. Έχω φωνήν πλουσ'αν, πλήν μόνες 
φοβούμαι να ριφθώ είς τον θυελλώδη ωκεανόν, 
τδν καλούμενου σκηνή·»’ μ=θ’ ύμώ» όμως ευχαρί
στως. Μηδενί ιιπετε μήτε λέξιν’ έτοιμάιθητε καί 
ριπτόμεθα εις τδ άτελ ύτητον, τήν ελευθερίαν 
Έκμανθάνομεν δεκάδα τινά δυωδιώ» καί ιδού ήμϊν 
άρτος καί οποίος άρτος ! —βουτυρωμένος !

Καί ήδη λόγου πεσόντος, γνωρίζετε τδ άνέχδ.- 
τον τοϋ βουτυρωμένου άρτου ; θά σάς τδ διηγηθώ.

— Τίποτε δέν εννοώ, ύπέλαβεν ή νεαρά κυρία, 
ότέ μέν όμιλεϊτε σοβορώς σπουδάζοντες, δ έ δέ 
διηγ-ϊσθ» ανέκδοτα. Έμαντεύσατε τήν αλήθεια» 
λέγονιες οτι μοί ε’νε πληκτικόν τδμέ.ος τούτο, 
πλήν δέν εϊιθε υμείς e μέλλω» νά μ’ έξαγάγη είς 
τήν ελευθερίαν! πρός τοϋτο στερ ϊσθε δυνάμ ω·» 
καί δι’ΰμάς αΰτο’ς ικανών 'Εννοώ νά ριφθώ άλλ’ 
άπας τδ άποφασ -ω. προτιμώ άλμα άπ: ύψους πε
λωρίου καί ι ύχί πήδκμα μικρόν από βαθμίδος ! Έ
πειτα πολύ θάρρος, ώς βλέπω έλάβετε ! Τί θα είπη 
ύμϊν ή χήρα, ή ζώσα έν τή ά/λη άκρα τοϋ χω
ρίου; Μο: φαίνεται, ’λησμονήσατε νά σκεφθήτε 
περί τούτου I

Στραφεϊσα δ’άπεμακρύνθη ταχέως, διευθυνομένη 
πρ:ς τδ» σταθμό».

Ό Κλουπικών επί πολύ ήκολοίθει αυτήν διά 
τοΰ βλέμματος, είτα έστρηψε τδν μύστακά του καί 
έψιθύρισε.

— Δέν εννοεί τήν ευτυχίαν της I
"Αχ αύταί αί γυναίκες ! Καί έξηπλώθη καί πάλιν 
επί ής χλόης.

Τήν έπιοϋσαν οτε ό σταθμάρχη; έξήλθεν,ό Λοζίν- 
σχης ήοώτη-εν αυτόν:

— Πώς τοϋτο καί δέν φαίνεται ή κ. Κωστονέ- 
γκο!

— Άνεχώρησε’ διά παντός άν,χώρησε!
-Πότε;
— Τής νυ·τδς μέ τδ ταχύ.
— Καί πώς, άφ’οΰ το ταχύ δεν σταματά είς τδν 

σταθμόν ήμϊν :
— Άπλούστατα’ καιέβη είς τδν γειτονικόν στα

θμόν.
— Πολύ όλίον έζησ: πρ'ήμϊν.
— Ναί, καί έγώ, π-.θανόν θά αναχωρήσω τα

χέα»: .
— Ά βλέπετε ; δέν έλέγομεν ύμϊν ; έμιιδίασεν 

δ Αοζίνσκης’ άκ-.μη έχομεν θέρος καί όμως έστε- 
νοχωρήθητε ήδη !

— Ώ αγαπητέ ! 8έν είνε τοϋτο τ- αί'τι.ν ! νο- 
μ.ζετε, ότι οΰδέν βλέπω, ούδέν εννοώ!

Ιΐαντ-ς ήρωτεύθη ε τής γυναικός μου. ώς εχθροί 
υποβλέπετε άλλήλους, έμέ δ'εκλαμβάνετε ώς κω
φόν καί τυφλόν I

Είμαι είς άκρον δυστυχής, οτι έκαμψα δένδρο·» 
ούχί κατά τάς δυνάμ ις μου. 6·; ένυμφ'ύθην τοιαύ- 
την γυναίκα. Αυτή ποθεί λάμψιν. όδάμαντας έχ ι 
χρείαν ζωής άφαρπαζούσης, συναρπαζούσης και προ- 
σελκυούσης. Τί δ'έγώ δύναχαι νά τής προστέρω! 
Τον έ·» τή στέπη ταύτη ή ά/.λον αύτω παρόμοιον 
σταθμόν. Γινώσκω, οτι θάττον ή βράδιον θελει μ' 
έγκαταλίπη, όταν εύρη τδν κατάλληλον αυτή άν- 
δρα, πλήν δέν θά φύγη μακράν, οΰτε διά μακρόν. 
Γινώσκω,οτι ζώσαν δέν Ο αποδώσω αυτήν, τήν. . .εις 
τδ κάτεργο·» όμως άκόμη δέν επιθυμώ νά πορευθώ. 
Τήν έξελιπάρησα, τήν Ικέτευσα, όπως μεταβληθη, 
όπως άποβάλη τάς κακάς έξεις τη:, τήν σφοδρ.ν 
μανία » και ύ τερβολικήν εύχαρίστησιν είς τδ έρωτο- 
τροπεϊν και τρελλαίνειν τδν κό:μον, τήν κοϋφον καί 
λάγνο» νεολαία ». Μοϋ ύπέσχετο, άπεσύρθημεν έδώ 
έδώ είς τδν μάλλον άπόκεντρον τοΰ.ον σταθμόν, 
καί όμως τά αύτά τοΐς αύτοϊς ! !

Νά τήν άπολύσω οίκειοθελώς δέν δύναμαι, δένθά

έπιζήσω τού:ου, άλλ' ά·» πέπρω.αι ν' άποθάνω 
κάλλιαν μετ’αυτής.—

Μ-τάδοτε τοϊς φίλοις ύμώ» έχ μ’ρους μου και 
παρακαλέσατ- αύτού; καί άφ' έαυτοϋ όπως μή με 
ένοχλώσι δι'ερωτήσεων έκ περί ργείας, διατι άνεχώ
ρησε ; πού; και τά τοιαϋτα.—

Έφσνη έξερχόμενη τής καμπής ή έμποριχή αμα
ξοστοιχία δι'δ ό κ. Κωστονέγκο, διαχόψ>ς τήν ομι
λίαν του καί άφεις τδν Λοζίνσκην, έβάδιζεν έπι τής 
πλατείας

Τήν αύτήν εσπέραν κατά τδ είωθδς αμφοτιροι 
οϊ τηλεγραφηταί. ο φοιτητής, ό διδάσκαλος, συνή- 
χθησαν είς τδ τηλεγραφείο·». Ο Ιβυνών, εξηπλω- 
μένος επί άνακλίντρ υ, έλεγε:

— ΙΙάλιν πλήξις! Τις δαίμων τήν έφερε·» έδώ; 
ήλθε μία γυνή καί πριν ή τήν ίδωμεν έγένετο ά
φαντος. Πώς έν τή Μόσ-χα π. χ. _ _

'<> Λοζίνσκης έστράφη άποτόμως καί ειπ . Εί; το 
ανάθεμα ή Μόσχα σου, Ώ, τί πλήξιν αφόρητο·» και 
στενοχώριαν θά έχωμεν πάλι» !

— Έγώ θά αναχωρήσω, είπεν ο φοιτητής.
Ό Κλουπκώ» ένευσε τώ τηλεγραφητή.
— Κροϋσο» τήν κιθαραν σου, Λοζίνσκη, θά τρα

γουδήσω —
Πένθιμος καί μ-λαγχολική ήχησεν ή οίονει πα

ραπονεμένη κιθάρα Ό Κλου-κών ήδε το εν μετά 
τδ άλλο ατάλέηλα τής στιγμής μ=λθδ;οματα έ·» 
βαθεία τών παρισταμένω» σ γή, ούδόλως ύποπτεύ- 
ων, δτι παραπλεύρως του έκεϊ μία ψυχή τεθλιμμ - 
νη. ό παντέρημος σταθμάρχης σ.γηλώς έμοιρολόγει 
τήν τύχην του τή» άμ-ιρο , μεμονωμένος έ·» τή κα
τοικία τή βαθμηδόν ίξαφανιζομένη τή σκιά τοΰ 
λ./όφωτος -.ής εσπέρας, τ·.ϋ ύπενθυμίζοντος τήν προ 
σέγγ ·ι·» τοΰ τθ ·»οπ»·»:ο·· —

^7σι·ι /2 Σι.Ίΐιμβρ^ν }9()·Ι
X. Κρουσταλλίδης

A Ν Ε Κ ΔΟ Τ A

(•ifGifiia leal π^άζις.
Σοφός τ:ς παίρ*ων τδν αέρα του διά λέμβου έξω

θεν τοϋ λιμένος έρωτά. ·δν λιμβούχον αίφνης :
— Δέν μοϋ λέγ ις φίλε μου, τί ειςεύρεις περί 

τής μελλούσης ζωής ; ' ..................... . « ,
— Ά, τίποτε’ δέν ήκουσα ποτέ να ομιλούν δι 

αύτήν.
—Τίπ-τε : σέ λυπούμαι, διότι έχασες τδ τέ άρ

τον τής ζωής σου.
Ειςεύρεις τουλάχιστον νά μοϋ εί'πης τίποτε περί 

τοϋ πολέμου ;
— "Οχι Κύριε, δέν διαβάζω πολιτικό, κα· ούτε 

φροντίζω.
— Τότε έχασες τα δυο τέταρτα τή; ςωης σου.

— Μετ’ ολίγον δέ τον έρωτά, έ ώ εφύσα δυ
νατά δ άνεμο; καί ή χ·.σε νά κάμη σ»ότος.

— Δεν μοϋ λεγείς τί άστέρι είναι έκεΐνο ; 
ό Κρόνος ; ή ό "Αρης ;

— Δ ν γνωρίζω άπδ, άσιρονομίαν τφ απαντά ο 
λεμβούχος. ... - γ ,

— At τότε έχασες τ ■ τρία τέταρτα της ζωής 
σου, σχεδόν ολη » τήν ζ».»ήν σου.

Ό λευμβοϋχος δέν άπήντα άλλα προσεπάθει νά 
συγχρατήση τήν λέμβον διότι ό καιρός είχεν αγρι- 
εύση.

— Είξεύοιις νά κολυμβϊς ; αίφνης έρωτα τδν 
σοφόν μετ’ολίγον ο λεμβούχος διαβλέπω·» τον κίν
δυνον

—"Οχι, τώ άπαντά έκπληκτος ό σοφός τ: τρέ- 
χει ;

— Τότι έχάθη ολη ή ζωή συυ, σένα, φίλε μου 
διότιδ-ν ύπάρχετ σωτηρία.

Ο Κ’Ν. ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ

Είνε άξιος συγ/α:ητη;ίων δ ιδιοκτήτη; τοΰ ύπο- 
οηιχατοποι-τΐου τδ ‘ΑΟΥΒΙ’.. κ. Ν. Γοωργάτοο. όστις 
τόσο» έπαξιως τιμά τήν Ελληνικήν βιομηχανίαν ίχι 
μόνον έ-< Έλλάδι. άλλα καί έν τώ έξωτερικώ. Τδ

γεγονός ότι ή φήμη τοΰ ανωτεοω καταστήματος οιή/.θε 
των οσίων της 'Ελλάδος, ίκσμε τον »ϋρον τής Ευρώ 
ττη; καί ϊφθασε μέχρι τοΰ Νέου Κόσμου, ά»αφέ:εται 
ΰπδ προσώπου αξιόπιστου, όπερ επιμαρτυρεί μεθ’ ύ- 
πειηψανειαι. .

Ει-.ε ό άριττός μα; καλλ τέχνης κ. Διονύσιος 1α- 
βουλάρης, νστι; πριν μιταβή εί; Αμερικήν προ δύο 
ετών, ι'ίχεν άγο.άιη εν ζεΰγο; ύποδημάτων άπδ τόν 
κ Γεωογ’άτο». Άφοϋ τά έ»ό:εσε καθ’ όλον αΰτο -ό 
διάστημα, μετέβη καί είς Αμερικήν, όπου οί ευγε- 
νεϊ; Γιάγκηοες,οΐ όποϊοι ίνδιαφέρονται τόσον δια πάσαν 
πσόοοο», δέν παίέλειψκ» νά Ίαυμκσουν όμοΰ με την 
θεατρικήν τέχνην τοΰ έξοχου ήθοποιοΰ καί τήν τέχνην 
τών ύποδημάτων τοΰ κ Γεωργάτου, άτινχ ευρον ύπο T.i't'j.'f ίποψιν τΐλί'.ϊ. Προ παν <ον του; η
καλαισθησία, ή χάρις κκΐ ή τελειότης αυτών. Έλυ- 
πήθησαν όμω; πολύ, διότι ό ». Γεωργάτος εύρισκετο 
τόσονμακρά-,ώστε να μήν άκούση τ'οΜέγα Εύγε, 
τδ δποΐον'τω έφιλοδώρησαν διά τέ,ν πρόοδόν του. _

Έν τούτοι; το εύγε α ύ τ δ ό εύγενή; μας ηθοποιος 
είχε τήν καλοσύνην μέ τήν άφιξιν του να το διαβίβαση 
εί; τδν κ. Γεωργάτον, ό όποϊο; μετσιοφρο·ω; εύχ_αρι- 
στήσας τοΰ είπεν, ότι δεν κάμνει άλλο ή το καθήκον 
του.
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ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

71. Αίνιγμα.
Κοντά etc γράμμα σύνδεσμον 
ίαν tic θά προσθέση 
τού σώματός του παρευθύς 
μέλος θά άποτελέση

72· Τετράγωνον
α. . .α

. . ‘Ονόματα Ούσιαστικά

α. . .α

73. Τρίγωνον
Νά συμπληρωθώ διά λέίεων δισυλ- 

. . λάόων σχηματισμένων διά τής πλο
κής μόνον τεσσάρων γραμμάτων, 

... τά δέ γωνιαία νά είναι όμοια.
74- Γρίφος.

Π 'λίγα 21 δ Β 1ήν
75· Γρίφος.

Ήν ώ Ήν Βα ΣΑ Ια
76- Φίρδην — Μύρδην.
Συσσίτια — χρηαό.

Λάρισσα. Γ. Δ. ΊατρίΛη:

Η ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ

ΤΗΣ ΕΟΚΙΚΗΣ ΤΡΑΙΙΕΖΙΙΣ ΤΙΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Γνωστοποιεί

Ότι σήμερον Σάόόατον καί ώραν ΙΟην π. μ. έ- 
νεργηθήσεται έν τώ Καταστήματι αύτής καί ένώ- 
πιον τοϋ Γενικού Συμβουλίου^ έν δημοσία συνεδρι
άσει, ή 100ή κλήρωσις τοϋ έκ φρ. 60,000,000 δα
νείου της, ή ώρισμένη διά τήν 19 Δεκεμβρίου 1 
Ίανουαρίου 1905.

Κατά τήν κλήρωσιν ταύτην θέλουσιν έίαχθή έκ 
τής κληρωτίδος εννέα (9) αριθμοί δμολογιών μετά 
λαχνού.

Έν Ά&ήναις IS Δικεμββίου 1904.
Ό ΔτοικητΛς

S. ϊτρίϊτ

ΔΗ Μ. ΙΩΣ. ΓΊΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

Λαχανοπώλης, πτηνοπώλης καί χαρποπώλης έν 
Κωνσταντινουπόλει,έν Πέραν Μεγάλη Όόός άριθ. 278.

Υποκατάστημα εν Βουγιούχοερε.
Προμηθευτής τοϋ Αύτοχρατοριχοϋ ρωσσιχοΰ στόλου, 

τών Πρεσβειών χαΐ τών Μ. Ξενοδοχείων.

κουρειον & μυροπωδειον
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΤΙΝΗ

ΑΘΗΝΑ1 (Όόός Έρμου)

ΛΎΣΕΙΣ ΑΙΝΙΓΜΑΤΩΝ

9ου τεύχους. 43. Όρος — "Ορος.— 4 4. Ό 
‘Ιουδαίος εινε άπατρις.— 45. Ή θάλασσα ε’νε βα- 
θεϊα.— 46. Ή δρνις κάμνει αυγά.— 47. Ή γαλή 
ίχει όνυχας.— 48. Ο Άλκίόιάδης ήν ωραίος.—

40ου τεύχους. 49. Μεταίύ τών κεφαλών τής 
κυρίας καί τοϋ δεξιού κυρίου, τής είκόνος άντιστρε- 
φομένης.— 50. Λά — δς.— 51. Λάτρις εΐνε Sc 
λατρεύει.— 52 Πατήρ, υιός καί άγιον πνεΰμα.— 
53. Τύλος οτάχυρα.— 54. Πνεύμα Θεός.— 55. 
'Ηφαίστειου σδεσθέν.—

11ου τεύχους. 56. Αύ — χήν.— 57. Έν- 
δύομαι νέα ένδύματα.— 58. Εύ ποίει.— 59. Κων
σταντίνος—Πατρίς.—60. Ό μέν έχων τούς 3 άρτους 
έλαβε 4 λίρας· δ δέ έχων τούς δύο μίαν διότι έάν 
έκοπτον έκαστον άρτον είς τρία τεμάχια, διότι τρεις 
J'oav, καί έλάμβανεν έκαστος άπδ έν, τούς πέντε 

ρτους έκοψαν έν όλω είς 15 τεμάχια, έκαστος 
δέ έφαγεν άπδ πέντε τεμάχια. Ό δέ ίένος πλη- 
ρώνων έκαστον τεμάχιον μίαν λίραν, έδωκε πέντε 
λίρας. 'Αλλά δ έχων τούς τρεις άρτους, έδωκε είς 
τδν ίένον 4 τεμάχια, διότι 3 άρτοι άπό 3 τεμάχια 
κάμνουν 9 τεμάχια- τά πέντε έφαγεν αύτδς τά δέ 
λοιπά έδωκεν είς τδν ίένον. Έν’ ω δ έχων δύο 
άρτους έδωκεν είς τόν ίένον 1 τεμάχιον, διότι έκ 
τών έί τεμαχίων τά δποία κάμνουν οί δύο άρτοι 
του έφαγεν τά πέντε αύτός. 'Επομένως δ 1ο; έ- 
λαόε 4 λίρας δ δέ έχων δύο άρτους 1 λίραν.

ΑΎΤΑΙ. Α. Κατζάκο; έχ Κωνστάτσης 1, Γαλανή 
Έλληνίς έξ 'Αθηνών 14, Άρ. Βέλος έχ Σύρου 10, 
Θρ. Παντελάχης εξ ‘Αθηνών 7. Αί; Παναγιωτοπούλου 
έξ 'Αθηνών 9, Εΰφρ. Μαρίχου έχ Πειραιώς 16, Γ’οβε- 
σπιέρο; έχ Πειραιώς 14, χαί Μ. Ρώσσος έχ Πει
ραιώς 13.

Υπάρχουν τά καλλίτερα καί ώραιοτερα αρώματα 
τάπωνες, καλλυντικά είδη, κτλ. έχ τών μάλλον πει 
φημισμένων τής Εύρώπης έργοστασίων. Προμηθεύετα- 
ή παρ’ ήμΐν αριστοκρατία και οί καλλίτεροι ςιχοι 
τών 'Αθηνών. Διά τό νέον έτος έκομίσθησαν πολλά 
έκτακτα είοη.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ “ΦΥΣΕΩΣ.

X. Φ 'Αλμυρόν. 'Επιστολή σας έλήφθη καί ή- 
πορήσαμεν χαί έλυπήθημεν. Σάς άπηντήσαμεν καί 
έλπίζομεν δεχθήτε πρότασίν μας.— Ί. Ζ. Τ ο ΰ ρ ν ο- 
ΣεβερΓνον. Δελτάριο·/ καί επιταγή έλήφθησαν 
Εύχαριστούμεν. Γράφομεν.—Ν.Γ. Λεοροενι. Συν
δρομή σας έλήφθη. Εύχαριστούμεν. Άπόδειξις ταχυ- 
δρομιχώς.— 'A. Κ. Βάρνα. Διεύθυνσίς σας ήλλάγη 
ώ; γράφετε —Κ.Κ. Κ ω ν ) π ο λ ι ν 'Επιστολή μετά 
περιεχομένου έλήφθη."Εχει καλώς, άλλά δέον *ά  δια
τελείτε συνδρομητής.— Θ. Λ. Κάιρον. 'Επιστολή 
καί χρήματα έλήφθησαν Εύχαριστούμεν. Νέοι συνδρο- 
μηταί ένεγράφησαν. Σειρα'ι τοΓς άπεστάλησαν. ΈγΓά- 
ψαοεν ύμϊν.— Σ. Μ. Λευκωσίαν. Δελτάοιον έλή
φθη. Φύλλα καί άπόδειξις σάς άπεστάλησαν. 'Αναμέ
νομε·/ νεωτέραν σας.— Θ. Ζ. Βουκουρέστιον. 
Δελτάριον έλήφθη. Παραγγελία σάς άπεστάλη πρό 
ήμερών. — Φ. Τ. Πέρα. 'Επιστολή καί δώρα ελή- 
φθησαν. Εύχαριστούμεν πολύ. Εύχόμεθα έπίσης μέ 
ύγείαν έορτάς.— Κ. Δ. Σμύρνην. Συνδρομή σας 
έλήφθη. Άπόδειξις μετ’ αριθμού λαχείου άπεστάλη. 
—■ Ν. Ο. Conspli*  Έλήφθησαν άπαντα. Ευχαριστού
με'/ θερμώς.— A. Κ. Κάϊρο •/.“Εχετε δίκαιον. Προ
σεχώς έλπίζομεν νά λάβετε παραγγελίαν σας καί συ- 
ναντηθώμεν.— Μ. Ξ. Νέαν 'Ύόρχην. Συνδρομή 
έλήφθη. Εύχαριστούμεν. Σάς ένεγράψαμεν καί εί; 
οωσσο-ιαπωνικόν πόλεμον, οΰτινος φυλλάδια σάς απε- 
στείλαμεν.

4* ’Εν Άθήναις Έκ τοϋ Τυπογραφείου τών Καταστημάτων .’Ανίατη Κωνσταντινίδου.εφ


