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A NEY ΣΥΡΜΑΤΟΣ

Είς έπίρρωσιν τών πολλάκις ύφ’ ήμών 
δημοσιενθέντων περϊ αποτυχίας τών δο
κιμών τοΰ άνευ σύρματος Τηλεγράφου 
Μαρκόνι είς μακράς αποστάσεις ούτινος 
έν τούτοις ή έπιτυχής δήθεν έφαρμογή 
τον μεταξύ Εύρώπης καϊ Αμερικής το- 
σοϋτον άναίδώς διετνμπανίσθιι, δημοσι- 
εύομεν κατώτεροι αύτολεξεϊ μετάφρασιν 
έκ τοΰ Ιταλικού σχετικού άρθρου, έν ω 
έμφαίνεται πού καϊ πώς έφηρμόσθη ό 
άνευ σύρματος τηλέγραφος ουτος. διά νά 
μή νομίζωσιν οΐ ήμέτεροι άναγνώσται, 
δτι άληθεύουσιν δοα έπί σκοπώ έδιιμο- 
σιεύοντο τότε, δτι δύνανται δηλονότι τά 
τηλεγραφικά ρεύματα νά διασχίζωσιν ά- 
περάντονς έκτάσείς, νά καταπατώσιν ύ- 
φισταμένους φυσικούς νόμους καϊ άκα- 
ταβλίιτονς έτι δυνάμεις, διά ν άναπαρά- 
γωσι μηχανικώς σημεία έπϊ συσκευής ά- 
ναμενούσης ταϋτα είς τό έτερον ήμισ<[>αί- 
ριον ! ;

ΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΑΙ ΕΝ ΠΑΡΙΣΙΟΙΣ

Έάν είς τόν Μαρκόνι όφείλεται Λ πρω
τοβουλία της άνακαλύφεως τοΰ άνευ σύρ* 
ματος τηλεγράφου ώς καϊ τό δυνατόν τής 
πρακτικής έφαρμογής του. έν τούτοις άλ 
λοι βραδύτερον σννέτεινον καϊ συνέτρε
ξαν έν μέτρω μετριόφρονί, άλλ’αποτελε
σματικά) είς τήν τελειοποίησιν τοΰ μεγάλου 
έργου καϊ κατ’ ακολουθίαν είς τίιν μεγα 
λειτέραν διάδοσίν του. Μεταξύ τούτων 
συγκαταλέγεται ό γάλλος λοχαγός τον 
μηχανικού Φερριέ. δστις έπιφορτισθεϊς 
ύπό τής Κυβερνήσεο’ις του νά παρασταθή 
είς ολα τά πειράματα τοΰ Μαρκόνι τά 
έκτελεσθησόμενα έπϊ γαλλικού έδάφους, 

έξηκολ Θύησεν είτα μετ’ έγκαρτερήσεως 
καϊ έξαιρετικής ένεργείας τάς έπϊ τον πε
δίου τούτου αναζητήσεις του. Καϊ ουτω 
καταγινόμενος, μεταξύ άλλων, αύτός κα 
τώρθωσεν εύρίσκόμενος τότε έν ταΐς κα- 
ταστροφαϊς τοΰ όρους Ιίελαί, έν Μαρτι
νίκα, νά διαβιβάσει πέριξ αυτού, παντα- 
χόσε. διά τών έργαλείων του. τάς είδή 
σεις τών τραγικών γεγονότων, τών έπι- 
συμβάντων δι αστραπιαίας ταχύτητος έν 
τή ταλαίνιι έκείνη νήσω

’Εκτός τοΰ Φερριέ καϊ άλλοι καταγί 
νονται έν Παρισίοις διά τοΰ άνευ σύρμα
τος τηλεγράφου Ο Ρώσεφορ. δστις άντι- 
κατέστησεν είς τά γραφεία του τό σύστη
μα Μόρς διά τοΰ άνευ σύρματος τηλε
γράφου καϊ ό Δνκρετέτ, δστις μεταχειρί
ζεται τό σύστημα τοΰτο διά νά μεταβί
βαζα την ένδειξιν τής ώρας είς τά ποι
κίλα ίιλεκτρικά ώρολόγια, τής μεγάλης 
πόλεως.

Έκτος δέ τούτον ή Γαλλική Εταιρεία 
τού άνευ σύρματος τηλεγράφου έποιή 
σατο έγκαταστάσεις ποοοιρισμένας διά τον 
τύπον καϊ έξυπηρετεϊ οΰτω τό Πρακτο 
ρεϊον Χαβάς, τήν έφημερίδα «Πρωίαν 
καϊ άλλα μεταξύ ιώ* μάλλον διαδεδομέ 
νων καθημερινών φύλλοιν. Άλλ’έν τού 
τοις αί μάλλον συμπεπληρωμέναι τοϋ τοι
ούτου είδους έγκαταστάσεις θειοροΰνται 
αί τοΰ φερριέ, αΐτινες παρουσιάζουσιν α
ληθώς μέγα ένδιαφέρον. Καϊ κατά πρώ
τον λόγον μεταξύ αύτών πρωτεύει ό έναέ 
ριος σταθμός τής Σορβόνης. όν άναπα 
ριστα ή έναντι ήμετέρα είκών.

Αί κεραϊαι τοΰ σταθμοί' ύύοΰνται όρ
θιοι καϊ λεπταϊ έπϊ τών γωνιών τον πύρ
γον τού μεγάλον ανακτόρου, αί δέ συ- 
σκευαϊ καϊ τά μηχανήματα εύρίσκονται 
είς μικράν αίθουσαν έπϊ τραπέζης
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Πρό τίνος ευρισκόμενος είς Παρισίους 
έσχον την εύτυχίαν, χάρις είς τήν ευγέ
νειαν τοΰ κ. Φεορ έ, νά παρευρεθώ είς 
μερικός τινας νέας δοκιμής έπιχειριάθεί 
σας ύηό τοϋ νέου τούτου έπιχειρηματίου. 
τού άνευ σύρματος τηλεγράφου έ.αί τοΰ 
πύργου τοϋ Έϊφελ-

Ή φαιόχοους μεταλλική μάζα ή έξερ- 
χομένη δλως ελαφρά καί ελαστική έκ τικ 
εύρείας βάσεως. φέρει έπί μιας τών πλευ 
ρών αύτής ράβδον, ής τό μήκος φθάνει 
τά Βοο μέτρα. Ή ύύηλοτάτη αύτη ρά 
βδος είναι ποοσδεδεμένη έπί λοξού κα>·α 
μοειδοϋς στηρίγματος έν τώ αέρι κατα- 
λήγοντος κάτωθι έντός θαλαμίσκον, ένθα 
εύρίσκονται τό έογαλεϊα καί δπου φυσι 
κώς είσιν εγκατεστημένοι κάπως έν σχε 
■■■■" "----- ----- πειραματισταί.τικίΐ στενοχώρια, οΐ 

Ο σταθμός ού 
τος συγκοινωνεί 
εύκόλως μεθ ’ όλων 
τών άλλων έν 11α- 
ρισίοίς καί μετά 
τών πεοίβαλλόντωνV
τήν πρωτεύουσαν 
φρουρίων καί ούχί 
μόνο τούτων αλ
λά κα μετά γειτο
νικών πόλεων. Είς 
ταΰτα δέον ν ανα
φέρω πώςόκ.Φεο 
οιέ κατόρθωσε νά 
τηλεγραφήση είς 
Μπελφόο. κειμένην 
480 χιλιόμετρα μα
κράν τών Παρισίων 

Ούχί μόνον ή θά
λασσα οιεχώριζε 
τούς δύο ιστούς, 
άλλά καί εύρεϊα γη- 
ίνιι ζώνΐι διά μέσου 
της όποιας οΐ καλ
λιεργημένοι άγοοί 
έμεσολάβουν διαδο 
χικώς άνά μέσου 
πόλεων καί χοιρίων 
Έάν δέ τό ύδωρ ή 
μάλλον ή έπιφάνεία 
εύχεοές μεταβατικόν 

Ό Λ Σορβόνΐ] ίναέριος οταΟμόζ του ανεν ονρματος 
τη/.ργράγον.

παρουσιάζει
διά τά χερ-

αύτοΰ 
όχημα

τζιακά κύματα, άτινα δύνανται ν ανα
πτύσσονται μέ απώλειαν (έξάντλησιν 
έλαχίστης δϋνάμεως, ή γή τούναντίον με 
γάλως παρεμποδίζει τήν πορείαν αύτών- 
Ή δύναμις τών μεταόιβαστικών έργαλεί- 
ων, τών προωρισμένων νά ένεογήσωσιν 
έντός τής περιοχής τών σταθμών, έξα 

σθενεϊ τούντεΰθεν έπαισβιιτώς καί συνέ
πεια τούτου ό Φεροιέ, διά νά ύπερνικήση 
τήν δυσκολίαν ταύτην καί διατρέξιι εύ
κόλως τήν σημειωθεϊσαν άπόστασιν έ- 
σκέφθη ν^χρησιμοποίησή αερόστατα ήνι- 
οχούμενα (προσδεδεμένα άπό τής γής) 
άτινα νά άνυύώσιν είς τόν άέρα τους με
ταλλικούς ίστούς

’Ακριβώς δέ έπί τοΰ πύργου τού Έϊ 
φελ άπέδειξεν είς όποιας έκπληκτικάς 
διαταράξεις ύπόκείντα οί μηχανικοί 
δεϊκται μολονότι πρός παοεμπόδισιν αύ
τών έχουσι ληφθή αΐ εύφυέστεραι προ 
φυλάξεις Έπί τρία περίπου τέταρτα τής 
ώρας έλειτούργουν ούτως άδιακόπως. 
έπί παρουσία ήμών. έξ αιτίας τών ήλεκ 
τρικών διαταράξεων τής άτμοσφαίρας καί 
τοΰ έδάφους- Ώς πρός τήν άνευ ούρ 

ματος τηλεγραφίαν 
— δέν είνε χρυσός 
ο,τι λάμπει - παρε- 
τήρησε μελαγχολι- 
κώς ό διάσημος ά- 
νήρ;

Δέον νά σημείω
σα) μεν, δτι σ,πανίως 
έν τή πρακτική δύ 
ναται νά εΰρεθή ι
στός. δστις vet έξο- 
μοιώται πρός τό ύ
φος πρός τόν άνα- 
οτηδέντα έπί τοΰ 
μεγαλοπρεπούς πα
ρισινού πύργου. Εν 
πάσα περιπτώσει, 
είναι γεγονός παρα- 
τηρηθέν άπό τούς 
τεχνικούς, δτι είδι- 
κώς έν τή στερεά γή 
καί έν ταϊς θερμο- 
τέοαις ώραις τής 
ήμέρας. οί εΐς τόν 
ατμοσφαιρικόν ήλε 
κτοϊσμόν καί τά 
τελλουρικά ρεύμα
τα ’7 όφειλόμεναι 
διαταράξεις είσιν

ύπέρμετροι,δι’δπεο άπαντες οί εύσυνείδη- 
τοι κατασκευασταί τηλεγραφικών μηχα 
νημάτων διά τηλεγραφίαν άνευ σύρματος 
κρατοΰσι σημειώσεις καί είσιν ένήμερον, 
άπασών τούτων τών σοβαρών έλλείφεων, 
αϊτινες έν λίαν προσεχεϊ μέλλοντι, πι-

[') Couranl telluriguet ιιαιν επίγεια ηλεκτρικά 
ρεύματα δηλ. έκτης γής άπορρέοντα. 

στεύεται δτι πραγματικός θέλουσιν έν 
τελώς περιοοισθή.

Καί ακριβώς διά τό άτοπον τούτο, 
οπερ ύφίσταται περισσότερον είς τάς 
ξηράς χώρας, αί ύπό τής Κυβερνήσεως 
τοϋ ανεξαρτήτου Κράτους τοϋ Κόγγο γε 
νόμεναιδοκίμαί έν Αφρική, έσχον αποτέ
λεσμα αρνητικόν, μολονότι οί σταθμοί 
άπέχοντες άλλήλων διά μικράς άποστά 
σεως, εύρίσκονται,έν τή θαλάσση, μολο
νότι ή καταβαλλομένη δύναμις ήτο σιι 
μαντική καί μολονότι τέλος ή Εταιρεία 
Μαρκόνι είχε μετακαλέσει είς Κόγγο δύο 
έκ τών καλειτέρων μηχανικών της οϊτινες 
είργάσθησαν έκεϊ περίπου τρία έτη ■

Ενταύθα έφαρμόζεται τό άρχαϊον ρη 
τόν δπερ λέγει «κατά της ισχύος ή λο 
γική δέν αξίζει».

♦
Έπανερχόμεθα είς τόν Πύργον τού 

"1-ϊφφελ καί είς τόν διάσημον λοχαγόν κ 
Φουριέ. δστις τυγχάνει ειλικρινής, θαυ
μαστής τού Μαρκόνι έντός τών δικαίων 
όρίων θά προσθεΟωμεν. δτι όχι μόνον τό 
Ύπουργεΐον τών Στρατιωτικών τής Γαλ 
λίας άλλά καί τό τών Ναυτικών άπεδε- 
χθιισαν έσχάτως τήν χρήσιν τών μηχα
νημάτων Φεροιέ.

Σκοπός δέ τοΰ 'Υπουργού τών Ναυτι 
κών είναι νάσυγκοινωνή άπ' εύθείας άπό 
τούς Παρισίους μέ δλα τά σκάφη τής Γαλ
λίας τά εύρισκόμενα τόσον εις τήν Μεσό 
γεινν Θάλασσαν, δσον καί είς τήν Βόρειον 
Θάλασσαν.

Θά τό καταρθοίση δμως ;
Άμφιβάλλομεν. 4». II.

(’£* ιον Ιταλικόν) Ε. Gu'irini

ΑΛΗΘΕ ί A I
Οΐ άνδρες διαφέρευσι τών γυναικών κατά τοϋτο, 

ό*ι αύτοΐ μέν ερωτοΰν τ ί φ ρ ο ν ε ΐ ό κόσμος περί 
αύτών, αί δέ γυναίκες μόνοι τί λέγει.

Ευτυχή θεωρούνται ούχί τά έθνη τά εχοντα τούς 
περισσοτέρου; σοφούς άλλά τούς όλιγωτέρου; αγραμ
μάτους.

Πολλοί στέργουσ-. νά άτιμασθώσι χάριν τιμητι
κού παρασήμου.

Τό εύμετάολητον τοΰ συρμού εινε φόρος, ΤΟν 
όποιον επιβάλλει ή βιομηχανία είς τήν ματαιότητα 
τών πλουσίων.

Ή φιλάρεσκο·/ ομοιάζει τήν ώραίαν θάλασσαν. 
'Επιφάνεια ακτινοβολούσα, αντανακλώσα τοΰ ούρα- 
νοΰ τό μειδίαμα, άλλά χρύπτουσα άχανή πυθμένα, 
ύπουλου ρεΰυ,α καί θάνατον.

Αΐ νεαραί καί εύειοεΓς γυναίκες ώς και οί βασι
λεύ πάσχουσι τό δυστύχημα νά μή έχωσι φίλλους 
άλλά κόλακας.

Ή εύοαιμονία είνε φάσμα αμφίβολον, τ'ο όποιον 
χάνεται άμα άπλώση τις σας χεΐρας του εις αύτό.

ΙΙάντω· χορέννυται ό άνθρωπος, καί αύτής τής 
άγνοτέρας ευτυχίας.

ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΔΟΞΑ THS ITSEDS
Η ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ

Εϊκών 1.

Άνθρωποι, ζώα, νέφη, ποταμοί Οάλασσαι τά πάν
τα εις τον κόσμο ι τούτον κινούνται καί αιωνίως μετα- 
ναστευουσιν Άρά γε έν τή γενική ταύτη κινήσει καί 
δ.άσει μόνον τό φυτόν φυλάσσει τήν έδρ'αιότητα του; 
Δεν μετακινείται; Μήπως η ελλε-.φ-ς αύτομάτου κινή- 
σεως xxi οΐ ιδιαίτεροι βιολογικοί του όροι τώ έμπο- 

οίζουσι τήν μετατό
πισήν του ; Όχι’ δ
σον άπΐΟανον τό 
πράγμα φαίνεται έχ 
πρώτης δφεως, τόσο 
φυσιχότατονεώε,άνα- 
γχαιότατον και μάλι
στα απαραίτητον. Τό 
φυτόν κινείται ταξει- 
δεύει, μεταναστεύει. 
“Αν δέ, τά δι' ών 

Hunt Orepitiins (χοιι-ώς ά,ιιοδο/ι;) χατορθοΐ τοϋτο μέσα 
επαυον παρέχονα αύτώ την συνδρομήν των, ό φυτικός 
κόσμος Οά έςηφαάζετο άπό τής γή; ΜετατοπίζεσΟαι διά 
τό φυτΟν σημαίνει διασπείρεσθαι.Καί τώρα εύκόλως δύ- 
νασΟε νά ένοήσητε τήν ανάγκην τής μετατοπίσεω; τών 
Φυτών.

Ή δύναμις εκείνη, ήτις έπλασε καί έκανό ισε τά 
τοΰ υπερφυούς καί θαυμάσιου τούτου κόσμου, έν τώ 
ζητηματι τής μετατοπίσεω; καί επομένως τής δια- 
σποράς τών φυτών αποσπά ακράτητου ένθουσιαομόν 
καί θαυμασμόν άμετρου διά τόν τρόπον καθ’ όν έμε- 
ρίμ.νησε περί τής δικιωνίσε-ος τού άιαποφεύκτου φυ
σικού βασιλείου

Ai όρμητικώτεραι λαίλαπες καί τό άνεπαίσθητον 
καί γλυκύτατο·/ τοϋ ζεφύρου φύσημα, ό υπερήφανος 
αετός καί ό φλύαρος σπουργίτης, ό υπερμεγέθης έλέ- 
φας καί ό αφανή; μύρμςξ ό πολυμήχανος άνθρωπος 
καί τό άθώον προβατον είνε όργανα τοΰ μεγίστου τών 
έργ.,ν. τής οιασποράς τών φυτών.

Καί βεβαιώ τόν ά-αγ-,ώστην.ότι ταΰτα δέν είνε ή 
φορά πομπώδους λογογραφίας, άλλ’ άναμφισβήτητος 
έπιστημ,ο-.ική πραγματιχότης.

Δέν κινείται,δέν μεταναστατεύει βεβαίως τό ρι ζ ο- 
βολή σ αν φυτόν,δέν έννοοΰμεν ύπερφυσικόν τινα με- 
ταμ σ'ινύκτιον χορόν, τών γηραιών πλατάνων καί λευ
κών, δε'δροστοιχίας τίνος. Μεταναστατεύει τό άνθος, 
ό καρπός, ο σπόρος δι,λαοή. Άλλα τ! είνε τούτο ή 
τουλάχιστον τί θα γείνη άν μή φυτόν ;

“Ιδωμεν έν πρώτο·ς -ί θά συνέβαινεν έν περιπτώσει 
παντελούς ακινησίας τών σπόρων

Τό μητρικόν φυτόν ανθίζει, καρποφορεί καί τής 
ώριμανσεως τών καρπών έπελθούση·., οί σπόροι, οίτινες 
κατά τό πλεϊστον είνε πολυπλ.ηθέστασοι, ει-ε έτοιμοι 
πρός γονίμοποίησιν και βλάστησιν. Δέν άπαιτοΰνται 
ήδη ή εύιοικοί δοοι. ’Αρκεί δ σπόρος- τά πέση έπί 

Έάν λοιπόν δέν ύπήρχον έ^ωτ.- 
έπενεργούσαι έπί τών σπόρων 

ούτος φυσικά Οά έπιπτε παρά τόν κοτμόν τής γηοαιάς 
μητρός. Άλλ' ήδη άν τό έδαφος δέν είνε κατάλ/.ηίον 
ούδείς τών σπόρων τούτων θέλει βλαστήσει. "Αν άπε- 
ναντίας είνε πάντες Οέλουσι βλαστήσει, άλλ’ αύςανό- 
μενοι θά άλληλοπ-ι-.γώσιν έκ τοΰ συνωστισμού καί τής 
άνεπαρκείας τοΰ έδάφους καί ίσως θέλουσι καταστρέ
φει καί τόν γεννήτορα. Φυσικόν είνε λοιπόν ή δια- 
σπορα να μή γίνεται μόνον επιτοπίως, άλλά πανταχοϋ 
ώστε άν ό εί; σπόρος δέν εύνοηθή, βλάστηση τού
λάχιστον έτερος. Φαίνεται δέ δτι και ή ύπέροχος δη
μιουργός δύναμις δέν άνέμενε τάς συμβουλάς τών 
άιθρωπαρίω-, καί ϊ; αρχή; τή; πλάσεως τού φυτού 

καταλλήλου εδάφους, 
ρικαί τινες δυνάμεις 

φυσικά Οά έπιπ * ■* ”
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έθεσεν είς ενέργειαν καί τα βαυμάσιχ μέσα τής δια- 
σπορας του, ήτοι τής διαιωνίσεώς του.

Και τά σπουδαιότερου πάντων εΐνε δ άήρ’ ή ταχύ 
της χα! ή σφοδρότης τούτου είνε τά καταλληλότατα 
μετ αφορικά μέσα. Ή λαϊλαψ έπί παραδιίγματι τών 
τροπικών χωρών ής ήταχύτης φθάνει μέχρις 1ά5 και 
πολλάκις 570 χιλιομέτρων καθ’ώραν, (δϊς όρμητικο-

ΕΙκ. 2. Anastasica Hiero -buntica (Ρόδον Ίεριχοΐς) 
τέρα άμαξοστοιχίας ταχυπόρου) ήτις έκριζοϊ δένδρα 
καί κρημνίζει οικίας, μεταφέρει νέφη σπόρων, όγωκδών 
καρπών χαί φυτών ετι πέραν τών θαλασσών καί τών 
πορθμών. Άλλ'έχτός τοϋ άνέμου ήνανάγκη μεγίστη, 
ώς κατωτέρω θά ίδωμεν, καί άλλων πλέον’μηχανιχών 
καί τεχνικών μέσων.

Έπί τοϋ θέματος λοιπόν. Πολλών φυτών ό καρπός 
περιέχει πολυαρίθμους σπόρους’ ανάγκη βεβαίως διαρ- 
ρήξεως πρός διασποράν. Ή διάρρηξις γίνεται δια- 
φοροτρόπως καί αναλόγως τοϋ καρποϋ. Τοΰ ακονίτου 
στριγγλοβότανον) π. χ. τοΰ κυάμου (κουκί,) τοϋ φα
σιόλου, τοϋ πίσου (πιζέλι) τοΰ καρυοφύλλου χ.τ.λ. 
ρήγνυται τό ξηρανθέ* περικάλυμμα τοΰ καρποϋ χαΐ οί 
σπόροι είνε ελεύθεροι. Ιδιαιτέρας περιγραφής αξίζει ή 
διάρρηςις τοϋ καρποϋ μήκωνος (παπαρούνας). Κατά 
τό θέρος _ συχνάχις έχομεν είς τάς άνθοδόχους 
ημών ή έντός πινακίων άνθοδέσμας μηχώνων καί 
μαργαριτών μεταξύ δέ τών τόσων ερυθρών κεφα
λών προβάλλει καί ή γυμνή άποφυλλισθείσης τινός πα
παρούνας’ τό είς τό άκρον παρουσία ζόμενον μέρος εινε 
άρχετα παράδοξον χαί πράγματι δμοιάζει μέ κεφαλήν 
ζωυφίου ή χαί ανδρεικέλου άν ήτο ώριαον.Ώ; Λοιπόν 
βλέπε-ε τό μεσαΓον σφαιροειδές τμήμα εινε δ θύλακος, 
δστ,ς κοίλος ών, περιέχει τούς σπόρους’έπί τής κορυ
φής υπάρχει παχύς δίσκος τις, ου ή άνωτέρα έπιφάνεια 
εγκλίνει πρός τον θύλακον, έν είδεισχέπης. Ό καρπός 
ωριμάζει καί ανάγκη πάσα τό περικάλυμμα νά διαρ- 
ραγή π?°ί διασποράν τών σπόρων. Έδώ δμως ή φύσις 
ένεργη καί έπιστημο’Ίχώτερον, άφ’ ενός μέν δίδει 
ύψος, λεπτότατα, έπομένως εϋλυγισίαν είς τόν μίσχον 
τόν γέροντα τόν καρπόν,άφ’ετέρου δέ αντί νά διάρρηξη 
αύτόν κάμνει όπάς είς τήν μεταξύ θύλακος καί σκέπη; 
ζώνην. Ηδη πλησιάζει τό έργον τής μεταναστεύ- 
σεως χαί διασκορπίσεως τών σπόρων. ’Ιδού έρχεται 
έλαφρα πνοή ζεφύρου’ δ μίσχος τοΰ μήκωνος, «ίπομεν, 
εί<ε λίαν ευλύγιστος’ κάμωτεται λοιπόν καί οί έν τώ 
θύλακι σπόροι όλισθαίνοντες εξέρχονται έκ τών οπών 
καί πίπτουσιν ολίγα βήματα σχεδόν, παρά πόδχς τής 
μητρός. Τήν έλχφρά» πνοήν διαδέχεται ΐσχυροτέρα, 
ή κλίσίς τοϋ μίσχου είνε μεγαλειτέρα καϊ όί σπόροι 
ρίπτονται υέτρα τινα γύροθεν τής γεννήτορας’ άλλ' δ 
άνεμος τής έπαύρ ον εΐνε ισχυρότατος, 4 μίσχος άγεται 
καί φερεται αλλεπαλλήλως καί εϊ σπόροι ρίπτονται 

είς απόστασιν έκατοντάδων μέτρων’ τέλος ίσως έπέλ- 
θη χαί λαϊλαψ. όπότε ή μέν ήμετέρα χώρα θέλει φιλο
ξενήσει ίσως ξένους σπόρους, έκ τών ήμετέρων δέ 
τινες πιθανότατα νά μεταναστεύσωσι καί ζήσωσίν 
ύπό τόν ήλιο» αφρικανικού τίνος έδάι^ους. Είς τόν 
μήκωνα και τά προμνημονευθέντα φυτά ή δ άρρηίις 
έ^ει σκοπόν, τήν άπελευθέρωσιν τοΰ σπόρου μόνον, 
εις άλλα όμως φυτά ή διάρρηξις συνεπιφέρει καί 
τήν διασποοάν’τοιοΰτο φυτόν είνεή άγρια σιχύα (άγρι- 
αγχουριά), ής δ καρπός ομοιάζει μέ τόν τής κοινής 
σικύ>ς, μέ τήν διαφοράν, δτι εινε Χεχαλυμμένος 
ύπό τραχέων τριχών. Ό μίσχος, έφ’ ού ύπάρχει 
δ καρπός, είνε έστραμμένος, έν είδει ποιμαντικής 
ράβδου’ ή στροφή αΰτη έχει σπουδαιότατον λό
γον, διότι άμα τή ώριμάνσει, ό καρπός άποσπάται 
τοΰ μίσχου και έκ τής οϋτω χαινούσης οπής τοΰ καρ
πού έχσφενδονίζονται οί σπόροι μετά τίνος γλοιώδους 
υγρού "Αν λοιπόν δέν κατείχε, στρεφόμενος μετά τοϋ 
μίσχου, τήν θέσιν ήν δεικνύει ή ήμετέρα εΐκ. 3 άλλ’ 
άπλΰς ό μίσχος ητο όρθιος καί έπ’ αύτοϋ δ καρπός, 
τότε άμα τή άποσπάσει καί τή έκρήξει, έπειδή τό 
προξενούμενο ι χάσμα θά ητο έστραμμένον πρός τήν 
γήν και μάλιστα πρός τήν ρίζαν τοΰ φυτοδ. έκεΐ θά 
επιπτον πάντες οί σπόροι, τοΰθ’ όπερ ώς προείπομεν 
δέον διά παντός νά άποσοβήται Οϋτω λοιπόν διά τής 
έστραμμένης θέσεως ή λαμβάνει ό καρπός εκσφενδο
νίζει τούς σπόρους τους είς άπόστασιν 2-3 μέτοων.

Όμοιοτρόπως περίπου διασκορπίζονται και οί σπό
ροι τής Βαλσαμίνης, τοΰ ώραίου τούτου φυτοΰ, 
όπερ καλλιεργούμενο» έπιμελώς είς τούς κήπους εινε 
πασίγνωστο» ύπό τό όνομα ασκουλαρίκια τής Βασι- 
λισσης.οΆμα ό καρπός της ώριμάση διαρρήγνυται είς 
τας ύποδιαιρούσας αύτόν πέντε γραμμάς, άνοίγονται 
ουτω αί πε<τε σπογοθήκα'. συστρέφονται άποτόμως 
αφ’ εαυτών ώς δι' ελατηρίων χαί έχσφενδονίζονται 
οί σπόροι πανταχόσε.

ΕΙκ. 3. Άγρια Σικϋα (άγριαγγουριά)

Όχι όλιγώτερον παράδοξος είνε ό καρπός μεγάλου 
τινός θάμνου τής ’Αμερικής Hava ovepilans, γνω
στού ύπό τό όνομα «άμμοδόχη». Ό καρπός του ο
μοιάζει μέ τομάταν, έχων άκοιβώς ώς αΰτη εξογκώ
σεις καί προεξοχας (είκ. 1.) Όταν ώριμάση έκρήγνυ- 
ται αποτόιχως παράγων κρότον ώς πολύκροτον καί ρί
πτει μακράν σποροθή·ας καί σπόρους. Οί καταρτί
ζατε; βοτανικός σύλλογός πρός διαφύλαςιν τοϋ καρ
πού τούτου τον περιτυλίσσουσι δια πολλών συραάτων’ 
πολλάκις όμως τό δέσιμον εΐνε ατελές καί πρωίαν τινά 

δ δυσ'υχής βοτανολόγος εύρίσχεται πρό τελείας κα
ταστροφής. τά σύρματα έχουσι διαρρηχθή καί οί έχτι- 
ναχθέντες σπόροι εθραυσαν τάς ύαλίνους θήχας. Καί 
τώ γερανίω οί σπόροι έχσφενδονίζονται διά τών πέντε 
θυλάκων, οίιινες άμα δ καιρός τής ώριμάνσεως έπέλθη 
ύψοΰνται έκαστος άποτόμως εκτυλισσόμενοι ώς σφε- 
δόναι.

Ίδιάζων εί<ε δ τρόπος χοθ' δν τό Ί ο ν τ ώ ν κ ι- 
νών «σκυλάκια» κοινώς απορρίπτει τους σπόρους. 
Ό θύλακος ρήγνυται εις τρεις σποροθήκας ών έκάστη 
περιέχει 3-4 σπόρους, ό δέ μηχανισμός τής έκσφενδο- 
νίσεως τών σπόρων δμοιάζει μέ τόν ύπό τών παίδων 
εφαρμοζόμενοι έπί τών πηρίνω» τών κερασιών, τά όποια 
θέτουσι και πιέζουσι τούτους μεταξύ τοϋ δείχτου χαΐ 
τοΰ αντίχειρος

Τά έν τοϊς ανωτέρω περιγραφέντα φυτά, ώς βε
βαίως αντελήφθητε διασπείροντα χαί μετατοπίζονται 
ota τής εχρήξεως τών καρπών των απελευθεροϋντα 
οϋτω τούς σπόρους χαί άφ’ εαυτών ύποβοηθοϋντα τήν 
διασποράν δια τήν περγραφέντων μηχανισμών. “Ισως 
δμως άπορήσητε σής γίνεται ή διασπορά είς τά φυτά 
ών ό καρπός δέν διαρήγνυται. Περί τούτην θέλομεν 
είπει νϋι Έπϊ τών παλαιών τοίχων συχνάχις απαν
τάται αναρριχητικόν τι φυτόν νόστιμον, καλούμενον 
άγριόλινοντό κοαίαλοειδές. τα φύλλα του 
είνε στρογγύλα καί ολίγον σαρκώδη, τά δέ άνθη του 
ίώχρου καί κομιζά όταν τό άνθος γίνη καρπός, δ βαστά- 
ζων τοΰτον μίσχο; μηκύνεται καί άναρριχάται κατα- 
μήκσς τοΰ τοίχου οϋτω συναντά ό καρπός σχισμήν 
τινα, εντός τής όποιας εύθΰς άνέρχεται ένεια τοΰ 
άργκτιχοΰ του ήλιοτροπισμοΰ.

Δηλαδή τό φυτόν τοϋτο έχε> τήν ίδιότατα ή φωτι- 

Φυτά ανιμύφιλα. Φιλύρα (φύλλον μετά παραφυλλίδος).— L n ligretle (ΛινοθύσανΟς. 
Epi'obe.— Hieiacium.

ζομένη πλευρά του ν’ αυξάνεται ταχύτερον τής σκια- 
ζομένη;’ δθει επειδή ή μία πλευρά τοϋ τοίχου, ανα
πτύσσεται όλιγώτδρον τή; φωτειζομένης έτεςας ενεκα 
τοΰτου ή αυξανόμενη άκρα τοϋ φυτοΰ κλίνει προς 
τόν τοίχον καί άν συνα-τήση σχισμή» εισέρχεται. 
Οϋτω λοιπόν οί σπόροι τοποθετούνται είς ευνοϊκόν 
μέρος καί τήν άνοιξιν ευκόλως βλαστάνουσι.

Διά τοΰ αύτοϋ τρόπον, άλλ’ήδη έπί τής γής πολ 
λαπλασιάζονται τό τριφύλλιον και ή άράχιδνα Τό 
Άσκόφυλλον είνε ύδρόβ.Ον φυτόν ου δ μηχανι
σμός πρός αΰξησιν τοΰ άνθους καί γονιμοποίησή» τοϋ 
σπέρματος εινε λίαν περίεργος Τό ψυτόν τοϋτο είνε ύ" 
δοόβιο» καί έχει δύο ειδών φύλλα, τα μέν αιχμηρά, τά 
δέ ώς άσκούς, έξ ώι έλαβε τό όνομα.

Όλο τό φυτόν μένει ύπό τό ϋδωρ, αλλ' έν κχιρψ

τής άνθήσεως τά άσκήδια πληροϋνται άέρος ανέρχον
ται έπί τής έπιφανείας τοϋ ύδατος καί ούτω επιπλέει 
όλο τό φυτόν μετά τών άνθέων. Όταν δέ αρχίση ή 
ώρίμανσις τοϋ καρποϋ ό άήρ άντικαθίσταται ύπό μύ- 
κους (γλοιώδους ύλης) άφθονου’ οϋτω τό φυτόν καθί
σταται βαρύτερο» καί κατέρχεται είς τόν πυθμένα ϊνα 
έχει θρέψη καί έναποθέση τούς σπόρους του. Δι’ ό
μοιου δέ μηχανισμού ό τρίβολος καϊ τό ύδρο- 
χάστανον τρέφουσι τά άνθη των ύπέρ τό ύδωρ 
καί γονιμοποιοϋσι τόν σπόρον των ύπ αύτό’ παρα 
τοϊς φυτοΐς τούτοις ό αήρ αναπτύσσεται έντός τών 
μίσχων τών ύπερχειμένων φύλλων.

"Απαξ είσήίθομεν είς τόν κύκλον τών υδροβίων 
φυτών δέον νά μνημονεύσωμεν καί τής ερωτύλου β α λ- 
λι σν ε ρ ί α ς, περί ής θά ηχούσατε βεβαίως θρύλλους 
όλίγον τι σκανδαλώδεις. Έπί τών σιγηλών ναματων 
λίμνης τινός ίσως ποτέ σας ύπέδειίαν ώραΐα, λευκά 
καί ώς κωδωνίσχΟυς, άνθη βαλλισνερίας, ίσως δμως 
αγνοείτε χαί τήν λεπτομέρειαν ότι ταϋτα άνήχουσιν 
είς τό ώραϊον φύλλον τό συμπέρασμα δε, τό όποιον 
μαντεύετε, είνε αληθές’ πράγματι ύπάρχουσι καί ά- 
ρενες βαλλεσνέριαι. άν επιτρέπεται ή έχφρασις ών δυ
στυχώς δ βραχύς μίσχος δέν επιτρέπει τήν μέχρι τής 
επιφάνειας τοΰ ϋδατος άνοδον. Φαίνεται δμως δτι εΐνε 
αρκετή ή διαφάνεια τοΰ ύδατίνου στρώματος καί ή 
χαρίεσσαμορφή τών λικνιζόμενων βαλλισνεριών προμα- 
λεί τόν θαυμασμόν καί τούς πόθους τών φυλακισμένων 
αρένων καί είνε τοιοΰτον τό πάθος των, ώστε έγχατα- 
λείπουσι τήν μητρικήν αγκάλην καί ό λ ισαίνουσι παρά 
τό πλευρό» τών λατρευτών συντοόφων των’ τότε επικά- . ε ι ' ' d . ν ιϋηται των υοχτων η γυρις των, ην ο avcuo ς φερει 

μετ' ολίγον έπί τών θη- 
λέων. Ούτω συντελεϊται 
ό ύμέναιος ή δέ λευκή 
νύμφη αΐσθχνθεϊσα τα 
πρώτα τής μητρότητας 
ίχνη κατέρχεται είς τά 
υδάτινα ανάκτορά των 
καί ή ύπό τόν ήλιον έπί- 
δειξις καί έρωτοτροπίαι 
της τελειώνουν’ δ μάκρος 
μίσχος της συστέλλεται 
καί συσπειροΰται ώς έλιξ 
παρασύρω» ταύτην είς τό 
βάθος τοΰ ϋδατος’ Έκεΐ 
συντελεϊται ή θρέψις τής 
γονής καί οΐ ώριμοι πλέον 
σπόροι αποτίθενται εν τή 
ΐλύϊ

Γνωστότατον τυγχάνει 
καί τό ρ ό δ ο ν τής ' I ε· 
ρ ι χ ο ΰ ς. όπερ είναι δια- 
δεδομένον ενεκα τών ύ- 

αύτοΰ’ είναι μικρόν ετήσιον 
. αφθονώτατον εις τας αμ- 

Άραβίας. Αίγύπτου καί Συ-

γροσκοπιχών ιδιοτήτων 
φυτόν ύψους 811 έχατοστ. 
μώδεις έκτάσεις τής ’? "~ 
ρ)ας.

Ό μίσχος του δ ακλαδοϋται σχεδόν άπό τής ρίζης 
τής βάσεως καί έπί τών βραχέων κλάδων του φύονται 
τά αμισχα άνθη. "Αμα τή ώριμασει τών καρπών 
του τά φύλλα πίπτουσιν, οί κλάδοι σκληρίνονται, ξη
ραίνονται, κυοτοϋνται πρός τά εσω καί συμμαζεύονται 
εν σχήματι κεκλεισμένου γρόνθου.

ΑΝ—ΠΡΙΝ.

(Έπεται τό τίλος)



Η ΦΥΣΙΣ

Ο ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ
ΜΙΑΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ

Έάν ήθέλομεν διέλθει τον βίον των βα
σιλισσών τήε Εύρώιτης όλίγας μόνον Θά εύ- 
ρίσκομεν μεταξύ αύτών εύτυχείς.

Καί έπί τοΰ Θρόνου καθήμενοςό άνθρωπος 
οφείλει ν’ άποτίση τόνφόρον εις τάς εχθρι
κός τής άνθρωπίνηςύπάρξεωε δυνά εις καί ί 
δίως έκ τοϋ τοιούτου ύψους ή γυνή είναι έκ- 
τεθειμένη ού μόνον είς τούς κινδύνους τών 
ίδιων αύτής παθών καί τών παθών τών ττε 
ριστοιχούντων αύτήν άλλα καί εί. τάς πε 
ριπετείας καί τάς θύελλας τής πολιτικής.

Ή Μαρία Άντωνιέτα Θεωρείται μία τών 
δυστυχεσ-έρων βασιλισσών, αϊτινες ύπήρξαν 
έν Εύρώπη καί πράγματι ήτο δυστυχεστάτη. 
ένεκατοΰ τραγικού αυτής θανάτου Η δέ 1 
στορία θά θεώρηση διά παντός έντή συζύγω 
τοΰ βασιλέως Λουδοβίκου ιστ’ τής Γαλλίας 
μάρτυρα τής βασιλείας, καί έτι μάλλον ο- 
φείλομεν νά οϊκτείρω.ιεν τήν φρικώδη αύτής 
τύχην, καθ οοον ούδεμία ύπήρξεν αναλογία 
μεταξύ τών πταισμάτων της καί τοΰ τραγί 
κοΰ αύτής τέλους Θύελλα, ήν δέν ήδύνατο 
ν’ άποτρέψη παρέσυρεν αύτήν είς τήν κα
ταστροφήν. Δυστύχημα βεβαίως ήτον οπ ή 
Μαρία Άντωνιέτα δέν κατόρθωσε νά έιιπνεύ 
οη αγάπην παρά τώλαώ, άπ ’ έναντίας οιή- 
γειρεν αποστροφήν κ αί μίσος κατ ' αυτής Μό 
λις άπεφασισΰη έν έτει >77° °υνοικέσι 
όν της μετά τοΰ τότε διαδόχου τοΰ γαλλι
κού Θρόνου έξερράγη κατ’ αύτής τής μό 
λις δεκαπενταετοϋς κόρης, τής έν τώ άνα 
κτόρω τήςΒιένης ήούχως ζώσης ήγεμονόπαι- 
δος, όλη ή δυσμένεια τοΰ Γαλλικού λαοΰ. 
Ή κόρη ήτοΑ’ύστριακή καί τούτο ήρκειπρός 
όιέγεοσιντοΰ μίσους τών νέων ύπηκόων της. 
Έπί είκοσι καί τρία έτη, καθ ά ύπήρξεν ή 
σύζυγοςτοΰ πρότερον μέν διαδόχου, είτα δέ 
βασιλέως τής 1 αλλίας έμεινε πάντοτε ή 
μισιτή Αύστριακή.

Μεταζύ I αλλίας καί Αύοτρίαο ύπήρχεν άο 
χαϊα έχθρα χρονολογούμενη άπό τών χρόνων 
τού βασιλέως Φραγκίσκου Α’» ή έχθ'οα δέ 
αύτη ούδόλωο διελύθη καί μετά τάς προοπα 
θείας τοϋ βασιλέως Λουδοβίκου ΙΕ ,νά προ

έκτος τοΰ γίροντος βασιλέως οστις 
.£ος ών. τά πάντα εύρισκε καλά, άλλά

σεγγίση εΐς τήν Αύοτρίαν. ούδέ ό ύπουργός 
αύτοΰ Choiseul κατόρθωσε νά συνομολογήση 
τό συνοικέσιον τής θυγατρο. τής αύτοκρατεί- 
ρας Μαρίας Θηρεσίας μετά τοΰ μέλλοντος 
βασιλέως τής Γαλλίας.

Ήτο τούτο συνοικέσιον πολιτικόν, το ό
ποιον ούτε τούς I άλλους οΰτε τούς Αύστρι 
ακούς ικανοποιεί. Η νεαρά άρχιδούκ οσα έ
πεσε θύμα τής τοιαύτης κακής έννουμένης 
πολιτικής "Ηδη άμα έπάτησε τό γαλλικόν έ 
δαφος έφάνη δτι δυσοίωνος άστήρ παρηκολού- 
θει αύτήν- ού μόνον ούδέν εύρεν φίλον πρό 
σωπον έν τή γαλλική προτευούση καί έν τή 
αύλή έκτος τοΰ γήοοντος βασιλέως οστις 
αισιόδοξος ων. τά πάντα εύρισκε καλά, άλλά. 
καί έν τή πρώτη έθνική εορτή ήτις έτελέ- 
σθη είς τιμήν αύτίς έν καιρώ τών πυροτεχνη
μάτων, τόσος ύπήρξεν έν ταΐς όδοίς τών Πα 
ρισίων ο συνωτιομός,ώστε εκατοντάδες τινές 
άνθρόπ jv άπέθανον κατασυντριβέντες. Τό
τε καί ώς ένοχος αύτοΰ τοΰ δυστυχήματος 
έθεωρήθη όλως αδίκως ή νεαρά ήγεμονι'ς.

Η Μαρία Άντωνιέτα ένυμφεύθη ως εϊ- 
πομεν ανωτέρω, έν ηλικία δεκαπέντε έτών.
Αφελής τόν χαρακτήρα ειχεν ιδιοτροπίας 

τινός ήτονυπερήφανος καί έπίμονος. Τό α
νάστημα αύτής ήτο ώραΐον, τό σώμα της ήτο 
άνεπτυγμένσν καίτοι όλίγον ισχνόν.τό προ 
οωπόν της είχε πολλήν χάριν καί ένέπνεε 
συμπάθειαν διότι μάλλον εΐχενέν τώ βλέμ- 
μάτι καί τώ μειδιάματι ικανήν δόσιν φίλα- 
ρεσκείας. Η κόρη της ήτο ξανθή, οί δέ ό 
φθαλμοί της γλαυκοί έχοντες ποτέ μέν έκ 
φράσιν παιδικής άφελείας καί άθωότητος, 
ποτέ δέ ηγεμονικής άλοζονείας

ΊΙ άνατρο ή της ήτο επιμελημένη βαθεί- 
ας όμως γνώσεις δέν ειχεν έπαιζε το κλειδο
κύμβαλού καί τήν λύραν ήδεν άρκούντωςκα
λά καί ιδίως ή ομιλία της ήτο τά μάλιστα 
ελκυστική. Πλήρης ζωηρότητας καί εύθυμί 
ας καί αίσΘανομένη έν έαυτή τόν πόθον πρός 
τάς διασκεδάσεις άφίχθη είς τήν Γαλλίαν τό 
κέντρον τών διασκεδάσεων, μέ τήν στερεόν 
άποφαοιν να έπιδουή είοόλας τάς τέρψεις τοΰ 
βίου, ώς ή πρώτη έν Γαλλία μεταξύ όλων 
τών γυναικών-

Η μήτηρ αύτής ή αύτοκράτειρα Μαρία 
Θηρεσία, φοόουμένη τήν άπερίσκεπτον τάσιν 

αύτής κα! τήν ελαφρότητα τού χαρακτήρος 
της τή έδωκεν έκ Βιένης σύμβουλον τόν Κσ- 
μητα Μερόν, άνδρα έμιρονα καί πεπειραμέ- 
νον όπως τήν όδηγή άσφαλώς διά μέσου τών 
σκοπέλων τής γαλλική Αυλής. ΙΙρός τόν 
άνδρα τούτον ωφέιλεν ή νεαρά ήγεμονίς ν' 
άποτείνηται οσάκις εΐχεν ανάγκην συμβου 
λής τίνος αύτόν ώφειλε νά συμβουλεύεται 
είς άλας τάς περιστάσεις τοϋ βίου καί αύτοΰ 
τούς λόγους ν άκολουθή.

Άλλ' ή Μαρία Άντωνιέτα όλίγον έφρόν 
τιζε περί τοϋ κόμητος καί περί τοϋ φόβου 
τής μητρός της Ο κόμης Μερόν έσειε τήν 
κεφαλήν, ή δέ μήτηο της έξηκολούθει γρά 
φουσα καί ουμβουλεύουσα αύτήν

Έν τούτοις ή ήγεμονίς έπεδίδετο είς ό 
λας τάς προσφιλείς αύτής διασκεδάσεις.έξήρ 
χετο έφιππος έοτοιχημάτιζεν είς τά ίππο 
δράμια, έπαιζε τυχηοά παιγνίδια καί έδαπάνα 
ι εγάλα ποσά διά τήν ένδυμασίαν κοί τά κο 
σμήματά της. Εκ τών 3οό χιλ. φ.ρ τά οποία 
τή έχορηγούντο έτησίως διά τά ιδιαίτερα αύ
τής έόοδα, τά πλείοτα έδαπανώντο είς τά 
πολυτελή φορέματα της Έκ τούτου λαβοΰ
σα άφορμήν ή Μαρία Θηρεσία τής έγρσψέ 
ποτέ «I ινώσκεις καλώς, ότι ή ιδέα μου ήτο 
πάντοτε οτι δέν πρέπει ν ακολουθώμεν τόν 
συρμόν ή μετά περισκέψεων ούδέποτε όμως 
ύπερβολικώς Νέα καί εύειδής βασίλισσα δέν 
έχει άνάγκην άνοήτων κοσμημάτων»

Έν ταΐς διασκεδάσεσι τής Μαρίας Άν 
τωνιέ ας προεξάρχουσαν Θέσιν κατείχε καί 
τό θέατρον . Ού ΐ’όνον συχνότατα έπεοκέπτε- 
πτετο τό έν Πσρισίοις Θέατρον τοΰ Μελό 
δράματος, άλλά καί τακτικός πσρευρίοκετοείς 
τά μικρά θέατρα τά όποια ύπήρχον είς τας πε
ρί τας Βερσαλίας έπαύλεις τών εύγενών οίκο 
γενειών καί τών πριγκήτων. Ό αδελφός τοΰ 
βασιλέως εί/ε τό ίδιαίτεοόν του θέατρον. 
ό πρίγκηψ Κάνης έτερον έν Πσρισίοις ή 
ζωηρά Δούκισσα τοΰ Βόυρβώνος έν Σαντιλ 
λή καί ό δούξ της Αυστρίας έν Βανιολέση Εν 
Βερσαλλίαις μόνον δεν ύπήρχε θέατρον διότι 
είχε καταργηθή τή αιτήσει τής περιωνύμου 
Δυβαρΰ Ή Μαρία Άντωνιέτα όμως έπι- 
θυμοΰσα νά έχη τό ιδιαίτερον της θέατρον 
έν τώ άνακτόρω τών Βερσαλλιών. ήρξατο 
έπηρεάζουσα είς τήν ιδέαν της ταύτην τόν 
σύζυγόν της, τόν διάδοχον, οστις όλίγην 
έδείκνυε κατ ' άρχάς κλίσιν πρός τοιαύτας 
έλαφράς διασκεδάσεις I οϋτο όμως καταρ 
θώθη άφ ’ ου οί δύο άδελφοί τοΰ βασιλέως, 
ό κόμης τής Προβηγίας καί τοΰ Αρτουά 
(οί μετά ταϋτα βασιλείς Λουδοβίκος ό 11Γ 
καί Κάρολος ο I' . ) ένυμφεύθησαν δυο ή 
γεμονιδας τής Σαρδηνίας οϊτινες ός ή Μα 
ρία Άντωνιέτα έφλέγοντο ύπό τής επιθυ

μίας νά παραστήσωσιν έπί τής σκηνής. Έν 
αλή μνστικότητι έγένοντο αί σπαιτούμε- 
ναι προπαρασκευαι ύπό τών τριών γυναι
κών αιτινες μετά πολλοΰ ζήλου έξεμάνθα- 
νον τά μέρη των· έν όλη τή μυστικότητι έ
πίσης έπρεπε νά γείνη ή πρώτη πσράστασις. 
όπως μή , άθη περί τούτου ό γέρων βασι
λεύς Η γνωστή κυρία Καμπάν διδασκαλία 
σα τών θυγατέρων τοΰ βασιλέως καί κατό
πιν τής Μαρίας Άντωνιέτας αναφέρει έν 
τοίς άπομνημονεύμασιν αύτής περί τής πρώ
τες ταύτης παραστάσεως τά έξης: « Ό δι- 
άοοχος ητον ό μόνος θεατής οί δέ ηθοποιοί 
ήσαν αί τρεις ήγεμονΐδες, οί δύο άδελφοί 
του οιαδοχου καί οί κύριοι Καμπάν, ό πα 
τήρ καί υιός. Δια τήν παράστασιν εΐχεν 
έκλεχθή δωμάτων τι έν τώ είσογείωπατώματι, 
τό οποίον έκειτο μακράν τών ύπό τοΰ βα 
σιλέως κατεχομένων δωματίων, ή δέ σκηνή κα- 
τεσκευάσθη είς τρόπον ώστε μετά τό τέλος 
τής παραστάσεως νά δύναται άμέσως νά δι 
α.λυθή Ό κόμης τής Ποοβηγγίας ειχεν έκ- 
μάθει κάλλιστα τό μέρος του ήττον έπιμελώς 
ό κόμης τοΰ Άρτουά, οστις όμως εΐχεν ώ
ραίαν άπαγγελίαν. Αί τρείς πριγκήπισαι ύ 
πεκρίθησαν κακώς τά πρόσωπά των' μόνον 
ή σύζυγος τοϋ διαδόχου ("ή Μαρία Άντω
νιέτα )έπέδειξεν αίσθημα και λεπτότητα είς 
τήν άπό(σκηνής διδασκαλίαν.
Ο Διάδοχος διεσκέδασε πολύ, έγέλα συχνά 

καί μετά τήν παράστασιν ταύτην άπέθεσεν 
όλίγον τό σκυθρωπόν του καί μελαγχολικόν 
ύφος καί εΰρισκεν εύχαρίστησιν είς τήν με 
τά τής συζύγου του συναναστροφήν. Καί 
ή δισσκέδασις μέν αύτη ήτον άθώα όλως. 
ούδέ ήδύνατο τις νά μεμφθή τής ήγεμονί- 
δος ότι έπεδίδετο εΐς τά τοιαΰτα Άλλ’ 
άλλην μορφήν έλαόον τά πράγματα ότε τώ 
’774 Ί Μαρία Αντωνιέτα έγένετο Βασί
λισσα τής Γαλλίας. Ήδη ότε εύρίσκετο έν 
θέσει έπιφανεστέρα ή δυσμένεια τοϋ λαοΰ 
πρός αύτήν έλαβε χαρακτήρα τραχύτερον. 
I ίς τοΰτο ένέτεινεν ούκ ολίγον καί ό βίος, 
όν διήγον οί έν τή Αύλή Οί δύο άδελφοί 
τοΰ βασιλέως ήσαν ΙΊρίγκηπες άγαπώντες 
τάς θορυβώδεις καί έλαφράς διασκεδάσεις κα! 
σπαταλώντες άφειδώς τά χρήματα

Η δέ Μαρία ή Άντωνιέτα ή άπόλυτος 
ήδη τής Αύλής άνασσα καί τοΰ συρμοΰ αρ
χηγός, συνεμερίζετο τον άπερίσκεπτον τού
τον τρόπον τοϋ βίου καί μέ άλας τάς παρα
στάσεις τοϋ βασιλέως ύπεστήριζε τήν σπα
τάλην καί τήν έλευθέραν ζωήν. Ί ουτο έπέ- 
φερε κατ ’ άρχάς μέν τούς λιόέλλους καί τάς 
σατύρας, καί κατόπιν έγέννησε καί αιματη
ρός στάσεις καί επικινδύνους οχλαγωγίας.

Ο Βασιλεύς άδυνάτου χαρακτήρας άνήρ 
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Τή έδώρησεν ώραϊον περίπτερον, τό Τρια- 
νύν. παρά τάσ Βερσαλλίας όπσυ ή ίδιότρο 
πος βασίλισσα ήοΞατο άρεοκορένη είς ολως 
διάφορον βίον Τό Τριανών μέ τόν κήπον 
του καί τάς λίμνας του έγένετο τρόπον 
τινά εύρεΐα σκηνή θεάτρου έφ ής αύτή ή 
βασίλισσα ήτο , ή πρώτη ηθοποιός Έκεΐ πσ- 
ρίστα κωμωδίαν ήτις δέν διήρκει ήμέραν μό
νον ή εβδομάδα ή θερινόν μήνα άλλά διαρ
κώς. Ή Βασίλισσα ένδεδυμένη ώς ποιμενΐς 
ή άπλή χωρική έπεοκέπιετο τούε σταΰλους, 
τάς διαφόρους άποθήκας τούς τεχνήτας τοΰ 
χωρίου, έδιδε φιλοδωρήματα εις τά μικρά παι- 
δία τών χωρικών, έπεδίδετο είς αλιείαν ή 
έν τή οικία μένουσα έέετέλει χειροτεχνή
ματα Ο βίος ήτον όλος άπλοϋς καί αφελής. 
'Οσάκις εΐσήρχετο ή βααίλισοα έν τή μικρά 
αιθούση, έν ή οί κύριοι καί αΐ κυρίαι τής 
Αύλής έπαινον τό κλειδοκύμόαλον ή τό σφσι 
ριοτήριον ούδείς ήναγκάύετο νά τσραχθή ή 
νά έγερθή τής θέοεώς του ή έθιμοταεία τής 
αύλής ήτον έντελώς κατηργημένη.

Τό μόνον μέλημα πάντων ήτο ή διαοκέ- 
δααις, πότε μέν χορός μετεμφιεαμένων έν ύ 
παίθρω πότε δέ παράστασή ειδυλλίου ή σκη 
νών αγροτικών, καθ άς αί Κυρίαι τής αύ
λής ύπεκρίνοντο διάφορο πρόσωπα χωρικών.

Τό Τριανών όμως περιείχε καί κομψότα- 
τον θέατρον έν εύρεία αιθούση ουτινοο αύτή 
ή βασίλισσα ήτο καί διευθύντρια καί ήθο 
ποιος

Έν τώ θεάτρω τούτω παριστάνοντο συ 
νήθως υπό διαφόρων αύλικών μικρά μελοδρά 
ματα καί κωμωδίαι ένίοτε δέ καί ϊμοι κατ’ 
άπαίτησιν τοϋ άρεσκομένου είς αύτούς βα
σιλεύς.

Παραδόίως πως ό σοβαρός Λουδοβίκος 
ΙΣΤ είχεν έντελώς μεταοληθή μειά τήν 
γέννησιν τοΰ υίοΰ του καί έν φ πρότερον 
ήτοέντελώς αδιάφορος πρός τά τοϋ θεάτρου, 
ήδη ού μόνον ήρέακετο νά παρίσταται είς 
αύτό ώς θεατής, άλλά καί μέρος έλάμίανεν 
εις τάς δοκιμάς καί έδιδε γνώμην περί δια
φόρων σκηνών καί τεμαχίων τό όποια έπρό- 
κειτο νά διδαχθώσιν.

Μετ’ού πολύ οί βασιλικοί ηθοποιοί δέν ήρ- 
κέσθησαν νά ύποκρίνωνται μόνον ένώπιον 
τοϋ περιωρισμένου κύκλου τών αύλικών αλλά 
προσεκαλοϋντο είς τάς παραστάσεις καί άλλα 
πρόσωπα ως οί άέιωματικοί τής φρουράς οΐ 
ιπποκόμοι καί άλλοι Ξένοι έκ τών πέριΐ Φυ 
σικώ τώ λόγω οί προσκεκλημένοι ουτοι θεα 
ταί δέν έπαυον χειροκροτοΰντες καί έπιδοκι 
μάέοντες τά πάντα. Καί όμως λέγεται οτι 
οί πλεΐστοι τών ηθοποιών έπαιζον άθλιέοτατα, 
μάλιστα δέ ή βασίλισσα, ήτις έσπέραν τινά 
προέόη μέχρι τοΰ άκρου τής σκηνής όπως 

έκζητήση τήν έπιείκειαν τοΰ άκροατηρίου.
Αίφνης ήκούσθησαν έί ένός τών θεωρείων 

τής πρώτης σειράς όίεΐε συριγμοί, άίιωμα 
τικο! τινες είσήλθον είς τέ θεωρεΐον δπως 
συλλάδωσι τόν αύθάδη θεατήν έμειναν δέ 
εμβρόντητοι οτε ειδον ότι ό τόσον άποτόμως 
τήν άποδοκιμασίαν του έκφράσας ήτον ό βα
σιλεύς

Κατά παράδοέον σύμπτωοιν τό τελευτοΐον 
δράμα τό διδαχθέν άπ: τής σκηνής τοΰ θε
άτρου τοΰ Τριανών ήτο «ΟΙ άμος τοΰ Φιγ 
γαρώ», τό γνωστόν τοΰ Beniiinarcliai.s τό 
όποιον έπί έτη ολα δέν έδϊδετο έν τοϊς θεά- 
τροις τών Παριοίων. διότι έθεωρεΐτο προσ 
βάλλον τήν άίιοπρέπειαν τής βασιλικής οίκο 
γενείας καί τών άριστοκρατικών τάέεων Ή 
βασίλισσα ήσθάνθη αίφνης μέγαν πόθον νά 
παραστήση τό άπηγορευμένον τοϋτο δράμα 
καί ού μόνον διέταίε νά τή τό άναγνωσωσιν 
έν στενώ αύλικώ κύκλω άλλά προσεκάλεοεν 
είς τήν έν τώ θεάτρω τοΰ Τριανών δοθησομέ 
νην παράστασιν καί ούτέν τόν συγγραφέα 
δν ό βασιλεύς άπερισκέπτως είχε φυλακίσει 
Ο BeaumarehaiK κατά διαταγήν αύτής άπο 

φυλακισθείς μετέβη εις θέατρον ή δέ βασίλισ
σα ύποκριθεϊσα τό πρόσωπον τζς Ροίίνας 
έπέτυχεν άριστα Ή πσράστασις αύτη ύπήρ 
Ξεν άφορμή διενέέεως σοβαράε μετσέύ τοΰ 
παροργισμένου βασιλέωε καί τής συώύγου αύ 
τοΰ καί τό θέατρον τοΰ Τριανών έκλείσθη 
διά παντός Αί τοιαΰται τής βασιλίσσής πσι 
δαριώδεις άπερισκεψίαι κατέστρεψαν καί τό 
όλίγον γόητρον, δπερ διετήρει είσέτι ή βαοι 
λεία Επήλθε δέ κατόπιν καί ή γνωστή ύπό- 
θεσις τοΰ περιδέραιου ήτις έδωκεν είς αύτήν 
τό θανατηφόρον κτύπημα Γό έπισόδειον -οΰ- 
το τοΰ περιδέραιου έχει έν όλίγοιε ώς έΞής:

'Ημέραν τινά προΰτάθη τή βασιλίσση είς 
άγοοάν πολύτιμον περιδέραιο. τό όποιον δ
μως ή βασίλισσα άπεποιήθη ν' άγοοάση ώς 
πολυδάπανου.

Τοϋτο μετεχειρίσθη ή άγύρτις κόμησσα 
Λαμότ. όπως πλέΞη αισχρόν ραδιουργίαν.Διά 
ψευδών έπιστολών έπεισεν αύτη τον είς δυ 
σμένειαν πεσόντα σπάταλον πρίγκιπα Ροάν, 
ϊνα διά προσφοράς τοΰ πολυτίμου περιδέραιου 
έπανσκτήση τήν εύνοιαν τής βασιλίσσής 
Ό Πρίγκηψ ένέπεσεν είς τήν στηθεϊσαν πα 
γίδα, ήγόρασε τό περιδέρσιον άλλ'ήΚόμησα 
Λαμότ έλαβεν αύτό έπ’ ονόματι τής βασιλίσ 
σης καί έφυγε μετ’ αύτοϋ είς τήν ’Αγγλίαν. 
Ότε τέλος άνεκαλύφθη ή άπάτη σ Ροάν 
ώς άπατηθείς έγένετο ό περίγελως τοΰ κό
σμου, τό δέ όνομα τής βασιλίσσής συνεδέθη 
ατενώς πρός τό έπεισοδιον τούτο Δημοσία 
έλέγετο καί έπανελαμβάνετο. δτι ή βασίλισ. 
οα έν τή άκρατήτω αύτής μανία τών πολυ. 

τιμών κοσμημάτων καί μή δυναμένη πλέον 
νά δαπανήση μεγάλα ποσά, δέν ήσχύνθη νά 
μεταχειρισθή τό βαλάντιον τοΰ πρίγκηπος 
'Ροάν.Ήτο τούτο μυσσρά συκοφαντία ήτις 
δμως εύρεν εύπρόσδεκτον ήχώ είς τά ώτα 
τοϋ λαοΰ τοΰ άνέκαθεν μισήσαντος τήν 
Αύστριακήν έκραγέντων δέ τών αγρίων 
παθών τής Γαλλικής έπαναοτάσεως, ήτον 
έπόμενον δτι ή άντιδημοτική βασίλισσα 
ήθελε πέσει οίκτρόν αύτής θΰμα. Καί πράγ
ματι έπί τοϋ αιματηρού τής λαιμητόπου ικριώ
ματος έπεσεν έννέα μήνας μετά τήν καρατό- 
μησιν·· τοϋ βασιλέως καί ή προώρως λευκαν- 
θεϊσα κεφαλή τής δυστυχούς βασιλίσσής έ
νώπιον τού συνηγμένου λαού καί ακριβώς εί 
κοσι καί τρία έτη, άφ’ δτου έν τή αύτή πλα
τείαν έκατοντάδες άνθρώπων κατεπλακώθη- 
σαν έν καιρώ τώνδιδομένων εις τιμήν τού γά
μου της έορτών οιωνός ύπήρίε κάκιστος καί 
άπαισίως φεΰ ! έπραγματοποιήθη.

ΠΝΕΤΜΑΤΙΣΤΙΚΑ
(Jvo πνενμαηατικαι διαλέξεις εν ifj οικία τοΰ 

Μ. ΆχιΜ. Χατζηπέτρου ίν Βραΐλα).
ΣΤΝΕΝΟΗΣΙΣ ΔΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου),
— Ήδη τί κάμνομεν ;
— Είσερχόμ θα είς άλλο τραινον.
— Καλώς, τώρα ;
— Φεύγομ ν διά τήν Κωνστάντζβν
— Και τώρα;
— Εφθάταμεν είς τήν Κωνστάντζαν.
— Πολύ χαλά. Ήδη τί θά χάμω μεν έχε”;
— Δέν είξεύρω' Θα σας ακολουθήσω.
— Λοιπόν τώρα ; ΓΙοϋ είμεθα ;
— Είσερχόμ-ιθα είς άτμόπλοχν.
— Έπειτα; Άνάγνωσον είς τήν σ/.ε’ψιν μου. 

Παρατήρησον καλώς.
— Φεύγομεν. Θάλασσα. Θάλασταν βλέπω. 'Ω

ραία! 'Ωραία!
— Είναι τρικυμία;
— "Οχι. 'Ολίγον κινείται.
— Δέν φοβείσαι;
— Μαζύ σις όχι. διόλου.
— Καλώς. Τώρα ποΰ έφθάσαμεν ;
— Είς τήν Κωνσταντινούπολή. Μεγάλη πόλ ς. 

Γύρω σπήτια πολλά. Χάος. Κίνησις.
— Καλώς. Τώρα τί κάμνομεν;
— Έφύγαμεν. Πάλιν ταςειδεύομεν χαΐ πηγαίνο- 

μεν, πηγαίνομεν. ..
— Ποΰ πηγαίνομεν; δέν τά γ ωρίζεις αύτά τά 

μέρη
— Όχι. δέν τά γνωρίζω.
— Τί βλέπεις ;

— Τώρα έφθάσαμεν είς άλλο μέρος, άλλη πό
λις, λιμήν είναι.

— Πώς λέγ ται ή πόλις;
— Πειραιεύς.
— Καλώς. Θέλεις νά έπανέλθωμεν. Έκουρά- 

σθης
— Όπως θέλετε
— ’Επάνελθε Εύπνησον Ίδέ μας.
Έπανελθοΰσα δέ άμέσως είς τάς αισθήσεις της :
— Μπα ποΰ ήμουν, μάς λέγει έκπληκτος, έκοι- 

μώμην; Τί έκαμνα, καλέ ;
— Τί εΰμορφιά I πώς έγεινε έτσι ; τή έλεγον αΐ 

Κυρίαι. Δέν ένθυμεϊσαι τίποτε ; Ποΰ ήσο ;
— Διόλου. Τίποτε.
Καί όλοι έθαύμαζον.

β' Συνεδρίασις.

’Επειδή τήν επαύριον έγένετο λόγος έν Βραΐλα 
περί τής επιτυχίας τής πνιυματρής ταύτης συνδια- 
λέξεώς μας και πολλοί φίλοι τής οικογένειας του 
κ. Χατζηπέτρου έξέφρασαν τήν επιθυμίαν νά έπα* 
ναληφθή αύτη, εΐ δυνατόν, παρεχλήθην, όπως ευ
χαριστήσω τήν φιλικήν ταύτην όμήγυριν διά τής 
παρουσίας μου και έκ δευτέρου.
Συνήλθομεν συνεπώς τήν μεθεπομένην κατά τήν 
αύτήν περίπου ώραν τής νυκτός χαί πσρευρέθησαν 
ή Κυρία Ίω. Κότσικα μετά τής αξιολόγου θυγα- 
τρός της δεσποινίδος Κότσικα, χτριτοβρύτου καί ευ
φυούς νεάνιδος, σενοδευομένης ύπό τής εύπαιδεύτου 
έπίσης άγγλίδ-ς διδασκαλισσης Mis Ackoks, ή Κυ
ρία Ροξάνη Γαλιατσάτου, χήρα, τό γένος Βολο- 
νάκη, έχ Κρήτης, ή γ ωστή έν τή ’Αθηναϊκή χοι- 
νων α διά τό κάλλος καί τούς ωραίους οφθαλμούς 
της, ό Κύριος καί ή Κυρία Γιόγκα, ό Κύρ ος καί 
ή Κυρία Παπούϊωσ μετά του υίοΰ τών Ά- δρέα καί 
τών Δεσποινίδων Ελένης καί “Ολγας Παπουδωφ, 
c Κύριος καί ή Κυρία Άθανασιάδου, ό Κύριος Βο- 
σ»ώφ μετά τής άξιοτίμου Κυρίας του και θυγατρός 
του Δεσποινίδας Βοσκώφ. ό Κύριος καί ή Κυρία 
Καραντινοϋ, μετά τής χαριτοβρύτου καί εύ ήγμέ- 
νης Δεσπο.νίδος θυγατρός των, ή Δεσποινίς Φώνη 
Πανά, άξιόλογος κόρη, c κ. Εΰσταθιάδης Φίλων, 
αΐ Κυρίαι ’Αντιγόνη Ζήσου καί Κατίνα Βλασοπού- 
λου καί ή οικογένεια τοϋ οικοδεσπότου Κυρίου Αχ. 
Χατζηπέτρου.

Περί τήν 10 ώραν ή Ιΐνευματιστική συνδ'άλεςις 
ήρξατο διά τής προσκλήσεως τού πνεύματος τοϋ 
Γεωρ. Γαρδέλη.

Άπόκρ. Είμαι ό Γεώργιος Ι’αρδέλης.
Έρώτ. Έλυπήθης, φίλτατε, διά τόν πρόωρόν 

σου θάνατον :
Άπόκρ. Δέν έννοώ τήν λύπην σου, δέν πρέ

πει νά λυπήσαι, διότι αύτό έπρεπε νά συμβή.
Έρώτ. Ή θέσις τής Βραΐλας πώς σου φαίνεται 

ήδη ; (έμπορικώς).
Άπόκρ. Έβελτιώθη πολύ.
Έρώτ. Ή μέλλουσα έσοδεία δύνασαι νά μας 

ειπης άν θά έπιτύχη;
Άπόκρ. Θα έπιτύχη. άλλ’ όχι τόσον άνθηρώς. 
Έρώτ. Ό καιρός αΰριον θά βελτιωθή; 
Άπόκρ. Πώς έννοε'τε, άν βελτιωθή.
Έρώτ. Δηλαδή αίτιο/ θά εινε ή αύτή υγρα

σία;
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Άπόκρ. Ή αύτή.
Έ ρ ώ τ. Θέλεις νά έπανέλθκ,ς πλησίον τών ΐδι 

ζών σου;
Άζόκρ. Όχι, δέν τό επιθυμώ, ένεκα πολλών 

λόγων.
Έ β ώ τ. Παρακαλοΰμεν ήδη νά έλθη τό πνεύμα 

τοΰ Παύλου Μελά.
Άπόκρ. Είμαι έδώ ό ίδιος.
Έρώτ. Ό θάνατός σου ζατελύιτησεν δλον τδν 

ελληνισμόν ...
Άπόκρ. Ύπέρ πίστεως και πατρίδος έθυσίασα 

τδν έαυτόν μου. Κατάρ* είς τούς προδότας !
Έρώτ. Δύν, σαι νά μας ειπτ,ς πώς έγ-ινε ούτος ;
Άπόκρ. Δ'ατι επιμένετε να τδ μάθετε; Λοι

πόν νά γνωρζετε. οτι δέν απαντώ = ίς τό τοιοϋτον.
Ερώτ. Καλώς. Δύ-ασαι τουλάχιστον νά μάς 

εϊπης. διατΐ τδ σώμα σ.υ εύρέθη άζ.εφαζ.Ο-;
Άπόκρ. Εις αύτό δέν ένν ώ να μήν απαντή

σω. Άνύσατε λοιπον τδ γεγονός. Ή αποκεφάλι- 
σίς μου έγ-ινε απλώς δι' ευεργετικόν σκοπόν. Δεν 
λέγω άλλο. Χαίρετε.

Ερώτ. Καλώς. Πασαζαλουμεν νά έλθκ, τδ 
πνε μα τοΰ Ίωά . Κώτσιζα.

Άπόκρ. Ήλθα. Ιωάννης Κώτσ.κας.
Έρώτ. Ποιος είπες είσαι;
Ά πόκρ. Είπα δ Ίω. Κώτσιζας.
Ερώτ. Ποιαν εντολήν έχε ς νά δώσηςπριςτήν 

κόρην σου. έδώ ήδη παροΐσαν ;
Άπόκρ. Να ήσαι φ όνιμος καί νά ύπα'.'. ύης 

είς ο,τι σέ συμβουλεύει ή μή ηρ σου.
Έρώτ. ΙΙ-.ρα αλουμεν νά :λθη πάλιν τδ πνεΰ 

μα τοΰ Γεωρ. Γαιδελη.
Άπόκρ. Ήλθον. Είμαι ό Γ. Ι'αρδλης.
Έρώτ. Κα'ώ: .Que conseillez vous voire fille 

Antigone de faire?
Άπό z p. Di' quiter son mai i.
Έρώτ. Agira-t-elle bien en consequence;
Άπ ό z p. Oui. Jlfaul qu ’ ille le quilte.
Ήδη -ί παρευοισ όα-v't παρεζαλεσαν νά ύπνω- 

τισθή ή Κυρία Αντιιό.η Ζήσου καί πάλιν,ώς τήν 
προτεραίαν και μετά τινας παρακλήσεις -.δ χθη αυ
τή ν> ΰπ'.β'.ηθΰ εις υπνωτισμό/.

κ. Πρίντεζης. 1 Ιαρατηρησόν με έπ’ όλίγον 
καλώς εΐς τούς οφθαλμούς.

Μετά ολίγων στιγμώ. παρατήρησιν ή Αντιγόνη 
ύ-έζυψεν εΐς τήν θέλησ ν τοϋ ύπνωτιστοΰ.

κ. Πρίντεζης. Είπε μας τί ώραν δ ι/.νΰει τό 
ώρο'όγιον, οπερ σοί έτεθη έπί τής κ φαλής.

Αντιγόνη. Μίαν παρά τέταρτον. 
(Ακριβώς τόσον ήτο.)

Έ ρ ώτ . Καλώς. Είπε μας τώρα τί γράφει αύτό 
τό έπισκεπτήριον, οπερ κρατεί ό Κύριος:

Άπόκρ. Δέν απαντώ είς τοιοϋτον περίεργον 
ζήτημα.

Έρώτ .Καλώς.Άλλά διατί ; θελεις λοιπόν νά 
σέ αφυπνίσω; Έκουράσθης ;

Άπόκρ. Ναί. τό επιθυμώ.
Έρώτ. Άλλά ο ατί δεν θελεις νά συνεχίσωμεν 

όλίγον έτι, νά έπιχειρήσωυ.εζ πάλιν μικρόν ταξεί- 
διον, όπως προχθές ;

Άπόκρ. Διότι έχετε άπλώς δ αθετείς περιέρ
γειας.

Έρώτ. ’Επιμένεις νά σέ άπαλ.λάξω, λοιπόν ;
Άπόκρ. Μάλιστα.
Έρώτ. Σέ απαλάττω. Άφυπνήσθητι.
Καί ούτως έληξε καί ή δεύτερα αΰτη παρά τώ 

κυρίω Ά. Χατζηπέτρω μικρά πνευματιστική συν- 
διάλεξις.

Φ. II.

ΤΟ ΝΕΟΝ

ΤΑΞΕΙΔΙΟΝ ΛΓ ΟΥ
ι Συνέχεια έκ τοϋ ποοηγ )

7/ Λ'ωνστανηιούπο.άι;.—Συνέντευζις 
μετά τοϋ πρέσβεως χ. Γρυπάρη —Ή τε.Ιετη 
τοϋ προσκυνήματος τον Σου.1τά·ιοι·.— Έί,ο- 
χαί χαί διασκεδάσεις.—Θράκη καί Άδρια- 
Γούπο.έις.— Περιγραφή αυτής.

Ό κ. Γρυπάρης άπό τής έννάτης ώρας τής πρω
ίας εύρίσκεται είς τα γραφμα τής πρεσβείας, οπού 
καθ’ έκάστην πολλοί ομογενείς προσέρχονται καί 
εννοεί τούς παντας νά περιποιηθή καί εύχαρ στήση.

Ό ζ. Ί. Γρυπάρης είναι τύπος ακραιφνούς πα
τριώτου, λειτουργού τοϋ καθήκοντος κα! φίλου τής 
έπο/ής. Έπίσταται καλώς νά πολιτεύεται πρός 
πάντας κα1 τοΰτο πρρήγαγεν αύτόν είς τήν επίζηλον 
ήν ήδη κατέχει βαθμίδα.

Υπήρξε δικηγόρος δραστήριος καί ικανός, δι- 
κασ ής αυστηρός κα! φιλοδίκαιος. βουλευτής εύσυ- 
νείοη ος καί ευπρεπής, πο ιτευτής άξιόλογος καί 
άξιιττρ πής . Μή Βέλων δέ. ώς σ.νηθες, νά έξ.φα- 
νισθή ή άμαυρωθή ύπό τόν σκοτεινόν μανδύαν τής 
πολιτική , έζήτη-ε να ύπερετήσκ τήν πατρίδα είς 
τό έξωτερί/όν κα έκεΐ να άναδειχθή. Καί όντως 
διωρίαθη ά/τιπρόσωπος τής έλλ. Κυό-ρνήσεως έν 
Β.υλγαρία καί ΡωυΟυνία, πολιτικός πράκτωρ έν 
Αίγύπτω άνέδειξ- καί ΰπεστήοιξε παοτ, δυνάμει τά 
έζεϊιε Ελληνικά δίκαια, ήγαπήθη ζαί έτιμήθη ύφ' 
άπα-τος τοΰ Έςωτερίζ.οΰ Ελληνισμού ζαί μεγίσ- 
τως έςετιμήθη ύπδ τοϋ Βασιλέως ήμών καί τής 
Κ^βερνή-:ως, ούτως ώστε έσ/άτως χηρευσάσης τής 
Έλλ. αντιπροσωπείας έν Κων)πόλει. προήχθη ώς 
πρεσβευτής ζαι διωρίσθη τοιοΰτος ένταΰθα.

Εύρ.ν αύτόν. μεταβάς έν τή πρεσβεία περί 
τήν 10 ώραν ζαί ήμίσειαν ζαί ύποδεχόμενον πολ
λούς έζ τών ομογενών μας, ώστε ήναγζ.άσθην νά 
πε;ιμεί·.ω τήν σειράν μου. Έπειδή δέ πολ>οί προσ- 
ήρχοντο, άπέστειλα τό έπισκεπτήριον μου και μετ' 
λόγον έγενόμην παρ ’ αύτώ δεκτός.

Ό κ. Γρυπάρης έχει τά γραφεία τής ύποδο- 
χής είς ιά άνω διαμερίσματα καί υποδεικνύουν α
μέσως τώ έπισζέπτη τήν 'Ελληνικήν απλότητα ζαί 
αφέλειαν.

Ό θυρωρός άμα τή άνόδω μου, μοί ήνοιξε τήν 
Ουράν.

— Κύριε Πρίντεζη. πώς ήτο τοΰτο ; καλώς ήλ
θατε, νά μέ συγχωρεϊτε όπου έπεριμείνατε τί κά
μνετε μοί λέγει αμέσως, τεί -ων μοιτήνχεϊρα.

— Πολύ καλά ζαί σας εύχαιστώ τώ απαντώ, ήλ- 

θον προχθές κα! θά διαμείνω ένταΰθα περί τάς δε
καπέντε ημέρας δ:’ υποθέσεις «τής Φύσεως». Σείς 
δέ πώς είσθε, άφ ’ ότου σας είδον, ένθυμεΐσθε είς 
Κάΐσον. τήν τελευταίαν φοράν, ότε άνεχωρεΐτε διά 
τήν ένταΰθα θέσιν σάς ζαί υποφέρετε πολύ άπό ρευμα
τισμούς, νομίζω.
— Ναί, σας ευχαριστώ πολύ είμαι τώρα πολύ 
καλά καί εύχαρίστημένος καί από τδ κλίμα έδώ, 
τό όποιον μέ ώφέλησεν δνως. Καί πώς τά περνά
τε ήδη έν Άθήναις. τί νεότερα;
— Πάντοτε τά ίδια, πότε ησυχίαν καί διασκεδά
σεις έχομ.ν κάΐ πότε α ησυχίας ζαΐ ταραχάς. "Ηδη 
τά θερινά θέα ρα λειτουργούν πανταχοΰ τό εσπέ
ρας ζαί έν τή πόλει καί ταΐς έξοχαΐς, όπου πλέον 
ένεζατεστάθησαν καί κίνησις παρατηρεϊται είς τάς 
μεγάλας οικοδομάς καί τά χρηματιστι-ά έργα.

— Ναι. αί ΆΟήναι έχουν μέλλον καί θα προο 
δεύσουν. Κα! πώς πηγαίνει ή «Φύσις», ποΰ θά 
μ,ταίήτε εντεύθεν, ’ έχετε πολλούς συνδρσμητάς 
έδώ ;

— Αρκετούς, ώστε νά ήμαι εύχαριστημ νος. 
Ή «Φύσις» δημοσί-ύει έκάστοτε πουι'λα ώφελ μα 
και Βιδαχτ-ζά άντικείμ να και έκτψαται πολύ καί 
έι Ί ουραία παρά ταΐς οίκογενείαις. Εντεύθεν σκέ
πτομαι νά μεταβώ σιδηρόδρομε, ώς είς Άδριανού- 
πολ'.ν, ήν τό πρώτον ήδη 0> έπισζεφθώ ζαί μετ’ 
αύτήν εις Φιλ ιππούτ.όλιζ, Σόφιαν καί έκεϊθεν είς 
Ρωμουνίαν.

— Πολύ καλά-θά κάμετε νά ΐδητε καί τήν 
Άδριανούπολιν Είς ο,τι μάλιστα δύναμαι νά σάς 
φανώ χρήσιμος είμαι, προθυμώτατος. Άλλά είναι 
έκεΐ, ώς θα γνωρίζετε, πρόξενός ό γαμβρός μου 
κ. Σκάσης, όστις Οά σάς φανή έπίσης, δέν αμφι
βάλλω, πολύ χρήσιμος.

— Ναί, έλπίζω, όστις μάλιστα τυγχάνει καί 
συμπατριώτης μου καί ολίγον συγγενής μου, άλλά 
θα σάς παραζαλίσω, εξοχότατε, δΓ άλλο τι.

— Εύχαρίστως νά μοΰ εϊπήτ- άμέσως ζ. II,-ίν- 
τ ζη, είναι μεγάλη εύχαρίστησίς μου νά σάς φανώ 
χρήσ μος άφοϋ διέρχεσθε εντεύθεν.

— Σάς εύχαριστώ πολύ. Ώς γνωρίζετε, ή 
τουρκική λογοκρισία ήμπόδισεν έζ νέου τήν κυ
κλοφορίαν -ώ' έλλην κώ' πολιτικών φύλλων έν 
Τουρκία. Ή «Φύσις» δέν άναμιγνύ-ται είς ζητή
ματα πολιτικά, είτε κα: προσωπικά, επομένως ή 
κυκλοφορία της είναι άνεςελέγκ-ως έλευθέρα παν- 
ταχοΰ’ ά/.λ ’ έπειδή διατελ ώ πρόεδρος τοΰ Συνδέ
σμου τοΰ Έ'λ. Περιοδικού τύπου, καί πολλά 
φύλλα συναδέλφων μου βλάπτονται, σάς παρακαλώ 
πολύ έν τή ίδιοτητί σας, έξοχώτατε, όπως έ ερ- 
γήσητε τά δέοντα, ϊν' αρθή εριστικώς τό βλκβιρόν 
τοΰτο μέτρου, οπερ παραβλάπτει σπουδαίως τήν 
επικοινωνίαν τών ομογενών μεταξύ τών δύο Κρα
τών.

— ’Αναγνωρίζω, z Πρίντεζη, τό έπιγινόμενον 
άδιζον, άλλά δέον νομίζω καί οί έν Άθήναις έκ
δοτα: πολιτικών φύλλων ν' άναγ ωρίσουν τά δί
καια τών ενταύθα. Πρός τί έκάστοτε αί άναγρα- 
φόμεναι άνακριό.ϊς έρεσχελίαι καί άνακρ.βειαι, αϊ 
προσωπικά! καί εμπαθείς έκ οξεύσεις λθ;δωρ ών 
καί τα τοσαΰτα. άτινα ιύδένα σ/.οπόν έχουν ή νά 
ερεθίζουν καί τήν άγανάκτησιν νά προκαζ.οϋν. ΤΙ 
Α. Μ. ό Σουλτάνος, είμαι βέβαιος έμπνέετα: ύπό 

καλών διαθέσεων, άλλά πείράζεται. όταν τώ αναγ
γέλλουν, ότι ελληνικά φύλλα δημοσιεύουν άρθρα 
κατ’ αύτοΰ ή τών ιδικών του. Πρός τί δέ έσχά
τως τά τόσα δημοσιευθέντα ψεύδη περί τοΰ θανά
του του Μουράτ ; άτινα πολύ έξηρέθισαν καί έπέ- 
φερον τήν διακοπήν τής κυκλοφορίας τώ/ φύλλω/ ; 
Άς παύσουν λοιπόν εφεξής αύτά τά προσωπικά 
ιδίως καί τό κατ’ έμέ ας είναι βέβαιοι. Οά ζητήσω 
καί θά επιτύχω τήν έκ νέου κυκλοφορίαν των.

— Πολύ καλά καί σάς ευχαριστώ, έκοχώτατε. 
"Ηδη δύναμαι νά σάς ζητήσω καί έτερον τι ;

— Ευχαρίστως, ο,τι δύναμαι Οά τόπράξω πρός 
χάριν σας.

— Έπ-θυμώ πολύ νά παρευρεθώ είς τήν κατά 
τήν Παρασκευήν γινομένην έκάστοτε έπίσημον τε
λετήν του προσκυνήματος τής Α. Μ. τοΰ Σουλτά
νου.

— Εύχσρίσ'ω:. Θά ζητήσω τήν άδειαν καί Οά 
έκδοθή Ίρκδες αύτοκρατορικός, δι’ ού Οά σάς έπι- 
τρέπεται νά παρευρεθήτε. Ανάγκη λοιπόν νά έλ- 
θητε τήν Παρασκευήν ένταΰθα καί Οά μεταβήτε 
μ,ετά τοΰ Καβάση τής Πρεσβε ας έφ’ άμάξης έπί 
του τόπου τής τ=λε-ής. Ί’ήν πάρε/θεΰσαν ΙΙαρα- 
σκ. υήν ήτο πολύ ώραΐα. όπου παρευρισ -το καί ό 
άγγλος ναύαρχις καί έγένετο καί παρέ/.ασις τοϋ 
στρατού πρό αύτοΰ. Άλλά ή τελετή είναι πάντοτε 
ώραΐα καί παρευρίσκ.ονται πολλά επίσημα πρόσ
ωπα καί ξ-νοι.

— Σάς είμαι ευγνώμων διά ιήν εύμενεια·/ τκύ- 
την. Είναι δυνατόν νά παραλάβω καί έ'να φίλον μου 
ένταΰθα.

— Μάλιστα. Πώς λέγεται;
— Άντ. Άκύλας, έμπορος.
— Συγγενής τοΰ αρχιεπισκόπου ;
— Μάλιστα, πρώτος έξάδελφος.
— Έπ=θύμουν νά τόν έβλεπον.
— Εύχαρίσ-.ως, θά έλθωπ-ιν όμοΰ αΰριον.
Τήν μεθεπ-,μένην Παρασκευήν, έγκαίρως είδο- 

ποιηθέντες παρά τής πρεσβείας, ότι έξεδόθη ό ά- 
παιτούμενος ϊραδές τής παραστάσεώς μας εις -.ήν 
τελετήν τοΰ προσκυνήματος, μετεβημεν είς τήν 
πρεσβείαν μετά τοΰ ζ Άντ. Άκύλα, ότ.όθεν έφ’ 
άμάξης μετά τοΰ Καβάση άπήλθομεν είς τό Γιλ- 
δ ζ, οπού ζ ΐναι τά ανάκτορα καί πλησίον τό 
τζομίον τοΰ Σουλτάνου. Ή οδός βαίνει πιραλια- 
κώς σχεδόν, διαμέσου λοφίσκων, χαραδρών, κή
πων ζαί συνοικιών καί μετά τριακοντάλεπτο> πε
ρίπου οδοιπορίαν, αρκετά εύχάριστον κα’ι ρωμαντι- 
ζήν έφθάσαμεν πρό ζαταφύτου ζαί έξαιοίως έστο- 
λισμένου διαμερίσματος, ένθα έλικοειδεΐς οδοί, 
άγροί, κήποι, δένδρα, λόφοι καί κοιλάδες, π πλη
ρωμένο: κόσμου, στρατοΰ, ίππιν.οΰ, σημαιών κα! 
αμαξών κα! είς τό βάθος οικήματα κα! δεξιά Γο 
περίλαμπρον ανακτορικόν τζαμίον μετά τοΰ έπίσης 
έπιβάλλοντος συνεχομένου ζαί έν ποί/ίλοις ποι- 
ζίλμασε: πεποιΏμένου μιναρέ προκαλοΰσι τήν 
περίεργον άντιληψίν μας. Κίνησις άμαξώ', στρα
τοΰ ζαι κόσμου κα! ή άνάκρουσις διαρκώς τής μου
σικής ορχήστρας έπίκρατεΐ κα: μετ’ όλίγον σλο- 
νέν άνερχόμενοι. ϊστάμεθα πρό τοΰ ήμετέρου αν
δήρου, ένθα πολύς ήδη ξένος κόσμος είχε συρρ ύ-

(Έπεται συνέχεια)
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ΓΟΤΛΙΕΛΜΟΣ 0 Β.
ΚΑΙ Η ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΪΑΗ

'Απομνημονεύματα Κυρίας ίπΐ τδ»ν τιμών.

(Συνέχεια έκ τοΰ πβοηγ.)

Πολλάκις μεταβαίνει είς τί κτήματα τοϋ κό
μητος Σλίτζ, έν "Εσση, τά όποια είνε πλήρη 
κυνηγιού'κατά σέ τον Μάϊον ή Α .Μ . μεταβαίνει 
εΐς Πρέκελβιτζ καί Σχλόβιτζεν καί κυνηγεϊ μετά 
τοΰ κόμητος Δόννα. Κατόπιν κτυπφ πέρδικας 
εΐς τιϋ κόμητος Φινκενστάί’ν, εις Μάνδλετζ. ’Απ' 
έκεϊ μεταβαίνει εΐς Στυρίαν, οπού είνε ό αύτο· 
κράτωρ τής Αυστρίας καί συχνότατα εΐς έκ τών 
αρχιδουκών κυνηγεϊ μαζή των εΐς τά κτήματά 
των.Ό αύτοκράτωρ λαμβάνει μεθ ' έαυτοΰ δια
φόρου αύλικούς.

Σπανίως ή Α. Μεγαλειότη: μένει πλέον τών 
δύο ήμερων είς τδν αύτόν κυ ηγετικόν τό
πον. ’Ασιάφορον, έάν ή έπίσκεψίς του στοιχίζη 
εΐς τόν φιλοξενούντο αύτόν περί τά; πεντήκον- 
τα χιλιάδας μάρκων. Τά περισσότερα μέγαρα 
τής πρωσσικής εύγενείας εινε πολύ ολίγον άνετα 
καί στερούνται πολλών υγιεινών άπολαύσεων. 
'Επομένως, διά νά δεχθούν τόν Γουλιέλμον, εί
νε ΰποχρεωμέοι πολλάκις νά διορθώσου, πολλά 
σωμάτια. Ό Αύτοκράτωρ αδιαφορεί διά τήν δα
πάνην, είς ή· Οά ύποβληθή ό φιλοξενών αύτόν. 
“Οταν προσκληθή είς κυνήγιον καί πρόκειται νά 
μεί η κάπου, ό αύλάρχης τοΰ στέλει σημιίωσιν 
τώ·· άπαιτουμένων.
— Ό Μάρκ Τουέν, μοί είπε μίαν ί,μέραν ό κό
μης Ώυλεμβουργ, δστις είχε συναντήσει πρό τι 
νων ημερών τόν διάσημον εύΟυμολόγον Άμερι- 
καόν είς έν γεύμα δοθέν ύπδ τού στρατηγού 
Βερδύ Βερ ουά, έγραψε πολλά πράγματα δια- 
σκεδαστικά διά τήν άγνοιαν του Τόμπ ύπό τών 
Γερμανών.

Έάν διά μερικούς τά ταξείδια τού Αύτοκρά
τορος τούς υποβάλλουν εΐς υπέρογκους θυσίας, 
δι' άλλους γίνονται αφορμή νά διασκευάζουν τού: 
οίκους των. Ιδίως, έάν αί επισκέψεις τού Αύτο- 
τοκράτορος γόνων τα', τόν χειμώνα.

Εί εύγενής παρεπονεϊτο δτι ή πρώ-η έπίσκε- 
ψις τού Αύτοκράτορος τφ έστοίχισε πλέον τών 
20.000 μάρκων. Καί τούτο, διότι ήτο ΰποχρε- 
ωμενο; νά κατασκευάση μίαν όδόν, δι ’ έξό^ων 
του, άπό τού σιδηροδρομικού σταθμού μέχρι τού 
μεγάρου του.

Ένίοτε διά νά μή λείπη τίποτε άπδ τήν 
υποδοχήν τού αύτοκράτορος, ο ένδοξο: αριστοκρά
της δστις έχει τήν τιμήν νά δεχθή τόν Γουλι- 
ίλμον, υποχρεώνει τού; χωρικούς νά καθαρίσουν 
καί ασπρίσουν τά σπίτια των,

Όταν ή Α. Μ. έρχεται νά κυνηγήση, ό φι
λοξενών αύτό. άγοράζει πολλούς λαγούς καί δι
άφορα άλλα κυνήγια καί τά σκορπίζει εΐς 'ό κτή

μα του μέσα. Ό Γουλιέλμος Β' φθάνει πάντο
τε ακολουθούμενος άπό μίαν εικοσάδα. Όλοι δέ 
αύτοΐ τρώγουν καί κοιμώνται, τό όποϊον στοι
χίζει πολύ.Οί δέ άκολουθούντες τόν Αύτοκράτορα 
είνε καί πολύ απαιτητικοί,ένφ είς τό άνάκτορον 
τι τού Βερολίνου άρκοΰνται εΐς δ,τι τοϊς δίδουν

Είναι περιττόν νά προσθέσω, δτι τό πρόσωπόν 
τό όποϊον δέχεται τόν Αύτοκράτορα καί τήν ά- 
κολουθίαν του έννοεϊ να τόν δεχθή λίαν μεγα- 
λοποεπώς. Παραγγέλλετ τά ωραιότερα πράγματα 
διά τό φαγητόν, τά ώραιότερα ορεκτικά. Καί 
φέρει άντί τών συνήθων μαγειρίσσων, μαγείρους 
πρώτης τάξεως.
Έάν είνε καλής διαθέσεως, έάν το κυνήγι ήτο 
πολύ έάν ό καιρός είνε καλός, έάν τό λουτρόν 
του ήτον έπιτυχές, έάν το φαγητόν ήτο καλ- 
λίτερον άφ’δ,τι είς τό παλάτι του είνε, λέγει 
προ: τήν οικοδέσποιναν, φεύγων ;
— Εύγενής, κυρία, βεβαιωθήτε, δτι είμαι λίαν 
εύχαριστημένος άπό τήν φιλοξενίαν σας. Άλλά 
ιδίως μοΰ έκσμεν έντύπωσιν καί εύχαρίστησίν 
δτι δέν έξωδεύσατε τίποτε απολύτως καί μέ έ- 
δέχθητε καλώς.

Έάν πάλιν τό κυνήγιον άπέτυχεν, ό Γουλιέλ* 
μος διατάσσει νά ετοιμάσουν τήν άμαξαν καί 
φεύγει άμέσω: καί πηγαίνει καί κοιμάται. Καί 
τούτο συμβαίνει συχνότατα. Όταν τό κυνήγιον 
άποτυγχανη γίνεται καί βάναυσος. Πολλάκις ό- 
μλ=ΐ σχεδόν υβριστικός πρός τού; ΰπασπιστάς 
του. Ή καλή του ή κακή του διόθεσ ς έξαρτά- 
ται ίκ τούπαρσμικροτέρου έπεισοεείου. “Οταν εί
νε δυσηρεστημένο: είμπορεϊ νά καταστρ-ψη κό
σμον ολόκληρο· . Ό έγωΐ>μό: του δέ·- περιγράφε- 
ται. Αρκεί νά μή σκοτώση μίαν μπεκάτσαν ή 
ένα λαγόν διά νά θυμώση κατ αύτών άκόμη τών 
φιλοςενούντων αυτόν.

Τό νοστ·μώτερον δυως είναι, δτι νομίζει, δτι 
οί υποδεχόμενο: αύτόν δέν δαπανούν τιπο*ε.

Περί τά τέλ η τού ’Ιανουάριου τού 1894, δ
τε ό Γουλιέλμο: έπρόκειτο νά συμφιλιωτή εντε
λώς μέ τόν Βίσμαρκ — συμφιλίωσες ή*ις εΐχεν 
άιχϊσει μέ τό ιστορικόν τηλεγράφημα τού Γκού ς 
έμπνευσθέν άπό τόν Αύτοκράτορα Φραγκίσκον ’Ι
ωσήφ — ανήγγειλε μίαν εσπέραν εΐς τήν Αύλήν 
δτι ό πρώην σοχ’καγγελσριο:, οστις ήτο λ'αν 
ασθενή:, προσβλ/,θείς άπό ΐμφλουέ τζαν, εΐχεν ά- 
ναροώσει.
—Θ» στείλω τόν Κί'ερλεν εΐς τή. Φοειδριξούην 
αύριον νά τόν χαιρετήση έκ μέρου. μου καί νά 
τοϋ δώση καί μίαν φάλην εκλεκτού οίνου, ώς 
δώρο·· προσέθεσεν ή Α.Μ
— Πρό: Θεο’-l παρετήρησεν ό δοΰξ Άλβέρχτος 
τού Μεκλεμβούργου, στείλατε καλλίτερα ένα 
κυνηγόν σας, παρά τόν Κίδερλεν!
— Καί διατί παρακαλώ είσθε έναντίον τού Κί- 
δερλε·.; ήρώτησεν ό Αύτοκράτωρ
— Διατί; άπήντητεν ή Α. Ύψηλότης. Πρώτον
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civ έχω τίποτε προσωπικόν [/.αζή του. Δεύτε
ρον όοείλω νά σάς ομολογήσω, έ'τι κατά τήν 
τελευταίαν έπίσκεψίν μου εί; τον άρχικαγκελά- 
ριον,έγεινε λόγο; ένώπιον του περί τής οιαδόσε- 
ως. δτι ό Κίδερλεν θζ διωρίζετο υπουργός.

"Οταν τόν ήρώτησζ, έζν γωρίζη τόν Κίδερ
λεν, ζαί ποίαν γνώμην έχει, άπήντησεν:

— Είνε ζ.άλες διά νά τόν παίρνη ζα-.είς είς τό 
ζ.υνΐγι.
Ο αύτοκράτωρ έθύμωσεν ,

— Σάς εύχαρστώ διά τήν πληροφορίαν, ειπεν, 
άλλά μάθετε, οτι δέν έχω ανάγκην ούτε συμ
βουλών, ούτε πληροφοριών διά τήν εκλογήν τών 
υπουργών μου κζί τών απεσταλμένων μου.

Τήν επαύριον ό αύτοκράτωρ έζήτησε τόν Κί- 
δερλεν.

"Οταν ούτος πζρουσιάσθη, τώ είπε ιά μετα- 
οή είς Φρειοριξρούην.

Άλλ’ ό σύμβουλος είς τόν όποϊον ειχον ά α 
φέρει τήν συνομιλίαν αύτήν τής προηγούμενης 
ζ.αί δ οποίο: δέν έπεθύμει νζ τύχη κακής ύπο- 
δοχή: έζ. μέρους τοϋ Βίσμαρκ, έζήτησε συγνώ
μην χα'ι ειπεν, δτι δέν νμπορεΐ νά μετζβή.

ΠροσεποιήΟη τόν άρρωστον. Ό Αύτοκρά- 
τωρ τότε ηναγκάσθη νά στραφή πρός άλλο πρό- 
σωπ-.ν, κζ*. έστειλε τόν κόμητα Μόλτκε.

'Εάν διηγήθη-, τό ζ έκδοτον τούτο, τό επραξα 
διά νά δείξω πόσον ή αξία τών προσώπων τών 
εκλεγόμενων ύπό τού Γουλιέλμου διά νά καθέ- 
ξουν μεγάλζς δημοσίας θέσε·; αμφισβητείται καί 
παρ ζύτών άκόμη τών προσώπων τής αυλής 
του.

Πρέπει νά γνωρίζετε, ότι τά. πρόσωπα, τά ζ- 
πολζύοντα εύνοιας αύτοζ.ρατορ χής είνε ώς έπί 
τό πλειστον ά.άξια.

Ό Γουλλιέλμο: ευνοεί όλου: τούς μή έχιντας 
καμμίαν άξίαν.

Τό αύτό δε πράττου, ζ.αί ci περισσότεροι βα
σιλείς.

Δέν εΐμποροϋν νά ύποφέρουν τούς ικανού: κζί 
τούς έχοντας χαρακτήρα εϋθάν.

— Είνε θλιβερόν! ώμολόγει ή αύτοκράτειρα 
Φρειδερίκου μετά τήν έκ Βε:ολίν:υ άναχώρησιν 
τοϋ Βάλδερσε κατά τό 1891, δτι ό υιός μου 
οέν συναναστρέφεται παρά μέ μετριότητα:.

Τό Ολιβερώτερον όλων εί.ε ότι ό Γουλιέλμο·. 
οέν διστάζει νά διορίζη είς τάς μεγαλειτέρας θέ
σεις τούς άνικανωτέρους.

Ό αύτοκράτωρ διά νά διορίση πρέσβυν, οέν 
συλλογίζεται, έάν είνε ικανό; καί κατάλληλος.

Οί οέ ευχάριστοι, εί ε συνήθω: οίάστείολόγοι, 
οί ανίκανοι, οί μοχθηροί, οί ραδιούργοι, οί φαύ
λοι, οί ταπεινοί, οί κόλαζε;.

Ό κόμης Φίλιππος Ώυλεμβουργ διωρίσθη πρέ- 
σβυ; εί; Βιέννην, διότι κζτώρθωσε πιστώς νά κρά
τη έ-.ήμερον τόν αύτοκράτορα τών γινομένων καί 
συμβζ·..όντων εί; τό Βερολΐ.ον ζ.αί αλλαχού.

"Οταν ό αύτοκράτωρ άνέφερεν εΐς τήν τράπε
ζαν καμμίαν διασκεδαστικήν ιστορίαν διά κανέν 
γνωστόν πρόσωπόν τής κοινω ία; ή τής ζύλή:, 
ολοι έλεγο-:

Τό ταχυδρομείου τής Βιέννης ήλθεν.
Ό κόμης Φίλιππος πρός στιγμήν μάλιστα 

εΐχεν αποκτήσει τοσαύτην έπιροοήν, ώστε αύτό: 
διώρ·ζε κζί έπαυε τού; πρέσβεις.

Χάρι: είς τήν επιρροήν του ό Ράδοβιτς άπε- 
στάλη άπό τήν Κων)πολιν είς θέσιν μικροτέρζν, 
είς τήν Μαδρίτην.

Ή παΰσις τοϋ Βαρόνου φόν Στούμμ, ή ά- 
νάζ.λησι: τοϋ Σχλέτζερ, πρέσβεως είς Ρώμην, 
ή έξαναγκασθεϊσα παραίτησις τοΰ στρατηγού 
Σχένουεζ προήλθον έκ τών ραδιουργιών του.

Όλαι αύτα1. αί δι.τλωματικαί μεταβολαΐ συ- 
νεζητήθησαν καί άπεφασίσθησαν είς τάς κυνη
γετικές έκδρομά; τής Α. Μ.

Κατά τό διάστημα τής απουσίας τοϋ αύτο
κράτορος είς Αγγλία·, ό κόμη: Φίλιππος έξήσκη 
σε τοιαύτην ενεργόν έπίβλεψιν έπί τοΰ διπλω
ματικού σώματος, ώστε. δταν ό αύτοκράτωρ έ- 
πέστρεψεν είς τά νέα ανάκτορα, εδωζεν αναφο
ράν περί όλων τών υπόπτων, δηλαδή των δια
τηρούντο). φιλικά: σχέσεις μετά τοΰ Βίσμαρκ.

— Ό έξάαελφός σου μέ πληροφορεί, έλεγεν 
ό Γουλιέλμος είς τόν νέον υπουργόν τών ’Εσω
τερικών Ώυλεμβουργ, ότι ό Στούμμ και ό Βίσ
μαρκ εινε φίλοι στενοί.

Βραδύτερον προσέθετεν:
— Αύτό; ό Στούμμ φαίνεται, οτι δεν γνωρίζει 

τά δύο διαγγέλματα περί τοΰ πώς πρέπει νάφέ- 
ρωνται οί Πρώσσοι καί Γερμανοί υπουργοί πρός 
τόν Βίσμαρκ, ό δέ Κίδερλεν λέγει, ότι δέν είνε 
ό πρώτο: καί ό μ.όνος.

"Οταν έμζθομεν τού; λόγουυς αύτούς τοΰ αν" 
τοκράτορος, ήμεθα βέβαιοι, δτι ή πτώσις του 
βαρόνου Στούμμ ήτο ζήτημα ημερών. Καί η 
παΰσις πράγματι έπήλθε μετά τινα; ημέρα;.

Ό αληθή: δέ λόγος τής δυσμενείζς τοΰ Σχλέ- 
τσερ καί τοΰ Ράδοβι-ς ύπήρξεν ή σημαντική άξια 
τών δύο αύτών διπλωμζτών.

Περί τού Ρόδοβιτ; έλεγεν, δτι δέν ήτο εύγε- 
νοΰς καταγωγής άξίας λόγου. Καί δήύπεδείκνυε 
τόν Πρίγκηπα Ρζδολίν, ώ; καταγόμενου άπό 
πραγματικήν ευγένειαν- έλεγε οέ εΐς τόν αύτο- 
ζράτορα, ότι ό Σουλτάνο; άνησυχεΐ διά τό ζή
τημα αύτό τής εύγενείας!

Έάν ή το ποτέ δυνατόν ό Σουλτάνος νά ένδι- 
ζφερθή διά τοιούτου είδους ζητήματα! Άλλα 
τούτο δέν εΐμπόοισε νά έκοιωχθή ό άνθρωπος 
τής άξίας κα1. τής ικανότητες κζί νά σταλή ε
κείνο;, δστις «κανόνιζε τού; λογαριασμούς τής 
αυλής καλίτερον.

("Επεται το τέλος)

ΜΑΞΙΜΟΓ ΓΚΟΡΚΤ

ΜΠΟΛΕΣΛΑΣ

Ιδού τί μ’ έδιηγήθη κάποτε είς φί/.ο; μου :
Όταν έσπούδαζα είς τήν Μόσχα·/. ϊ; τό σπήτι 

οπού έζαθήμην, είχα μία Πολωνέζα γ-ιιτόνησα, ή 
όποια έ·/αλεϊ:ο Τερέζα. 'Γψηλή, χ νδρή. μελαγ- 
χροινή μέ φρύδια πυκνά, μέ χυδαίο καί πλατύ πρό
σωπο·/, ώς διά πελέκεως κομμένου.

ΤΙ κτηνώδης λάμψις τών σκοτεινών οφθαλμών 
της. ή χονδρά καί βαρεία φωνή της ολόκληρον τέ
λος τό πελώριον κα1 μυώδες πρόσωπόν της μου 'προ
ξένου·/ είδος τι φόβου. Τά δωμάτιά μας εισιν απέ
ναντι τό έ’να τοϋ άλλου Δέν άνοιγα δέ ποτέ -.ήν 
πόρτα μου, δταν ήξευρα οτ έκείνη ήτο είς τό δω
μάτιό/ της. Άλλ' ευτυχώς σπανίως εύρίσκετο. 'Ε
νίοτε τήν συναντούσα είς τήν σκάλα ή είς τήν αυ
λήν καί μοΰ έγέλα μέ ίίφ-.ς άπλησιον καί κυνικόν. 
Άλλοτε τήν έβλεπα νά έρχεται τελείως μεΟ/σμέ- 
νην μέ τούς οφθαλμούς καταζόκκινους, τά μαλλιά 
άτακτα καί μέ παρετήρει μέ παράδοξον άναιδ-ισν.

— Καλημέρα, κύριε φοιτητή, μου έλεγε ζαί έ
γέλα ζτηνωδώς, οπότε ηΰξανε τήν πρός αύτήν α
πέχθειαν μου- θά άφινα δε τό σπήτι αύτό διά νά 
αποφεύγω τάς συναντήσεις ζαί τους χαιρετισμούς 
αύτούς, άλλά τό δωμάτιόν μου ήτο τόσον νόστιμου, 
ή έζ του παραθύρου θέα τόσου μαγική ζαί τόσου 
ήσυχος ό δρόμος, ώστε ατεφάσισα νά μείνω.

Οτε αΐφνιδίως μίαν πρωίαν, έιώ ήμην έξηπλω- 
μένος είς τό κρεβάιι μου μέ τά ενδύματα, ανοί
γεται ή πόρτα καί ή συχαμένη Ί'ερεζζ έφάνη έπ! 
τοΰ κατωφλιού ζαί μέ τήν χονδρή φωνή της μέ 
χαιρετά.

— Καλημέρα, Κύριε φοιτητή !
— Τί θέλετε, τήν ερωτώ.
Τήν κυττάζω, καί είς τό πρόσωπό της έφαίνετο 

σύγχυσες καί δειλία, τά όποϊα ουδέποτε άλλοτε =’- 
χον παρατηρήσει. ,

— Κύριε φοιτητή, θέλωνά μοΰ ζάμετε μία χάρι, 
σας παρακαλώ μή μοΰ τήν άρνηθήτε .

Έγώ έμενα έξηπλωμένος χωρίς νά άποζριθώ ζαί 
έσκεπτόμην; Καί αύτή ρωσσίς είνε. Κάτι κακό σκέ
πτεται. Πολεμά να μέ διαφθείρη, άλλά Οά μείνω 
σταθερός. . .

— Θά ήθελα νά στείλλω ένα γράμμα -τήν πα
τρίδα μου, είπε μετ' ολίγον και μέ παρετήρ-ι μέ 
γλυζύτητα καί παρακλητιζώς.

— Ί ί διάβολο έπαθε, έσζ.έφθην, ζαί πηίήσας άπό 
τό κρεβάτι μου έπήγα ζ.αί έκάθησα είς τό τραπέζι 
μου, έσυρα εμπρός μου χαρτί επιστολής, έπιασα τήν 
πέννα ζ.αί τής είπα :

— “Ελα μέσα, κάθησα ζαί λέγε.
Είσήλθε λοιπόν ζαί μετά χιλίας προφυλάξ ι; έ- 

ζάθησε χωρίς νά παύση να μέ κυττα δι' ύφους έ
νοχου.

— Λοιπόν, σέ ποιόν θέλετε νά γράψω;
=-Είς τόν Μπολέσλα Καπούτ ποΰ καθετα: εΐς 

τό Σβενζιάν κατα τή Βαρσοβία.
— Καί τί θελετε νά τοϋ γράψω ; Λέγετε. . .
— « Αγαπητέ μου Μπόλες. . . αγαπημένη μου 

ψυχή. . . άγαπη μου. . . πολυαγαπημένε μου. . .
ή Ιΐαναγία νά σέ φυλάη. Διατί δεν έγραψες αγα

πητέ μου τέσον καιρόν είς τό μικρό σου περιστε
ράκι τήν Τερέζα, ποΰ εινε καταλυπημέυη. . . »

Μέ μεγάλη δυσκολία έκράτησα τό γέλοια μου, 
φαντασθ ίς τό « μικρό και λυπημένο αύτό περιστε
ράκι» αύτή τή γυναιζάρα μέ δύο μέτρα περίπου 
ύψ ς ρωμαλαίαν καί μ'ε φοβερός πυγμές, και μέ 
πρόσωπο τόσον μαϋρο, ώταν νά έκαθάριζε αυτό «πε
ριστεράκι» σ' ολη του τή ζωή τα φουγάρα χωρίς 
νά πλυθη ποτέ !

Έζρατήθηκα λοιπόν καί τήν ήρώτησα:
— ΙΙοιός είνε αύτός δ Μπόλες ;
— Ό Μπόλες κύρτε φοιτητή, έπανέλαδε δΓ ύ

φους έ/.πλήκτου, σάν νά ήτο αδύνατον να μή τέν 
γνωρίζω . . Ό Μπολέσλα; εινε ό άρραδωνιαστι- 
κός μου. . .

— Ό αρραβωνιαστικός σου ;
— Και γιατί, κύριε φοιτητή, παραξε εύεσαι ; 

Δέν μπορεί ένα μικρό κορίτσι σάν ζ' εμένα νάχη 
άρραβωνιαστικό ;

« "Ενα μικρό κορίτσι» πώς σας φαίνεται ή φρά- 
σις;

— Βέβαια, δέν ήθελα νά πώ αύτό. Όλα συμ 
βαίνουν ζαί από πόσον κ>ι.όν είσθε άρραίων.ασμέ- 
•' θ ;

— Πάνε έξη χρόνια. . .
Τής έκαμα τέλος μίαν επιστολήν τέσον αισθη

ματικήν ζαί ερωτικήν σάν να ήμουν έγώ εις τήν θέ
σιν τοϋ Μπόλες. άλλά να μοΰ ττ.ν έστελλεμία άλλη 
καί δχι ή Τερέζα.

— Σας εύχαριστώ μ' έλη μου τήν καρδιά. Είμ- 
πορώ νά κάμω και έγώ τίποτε διά σας ;

— Όχι. ευχαριστώ.
— Άν έχετε νά σας μπαλώσω τά πουκάμισα καί 

τά ροΰχα. κύριε φο τητή.
— Έκατά'αδα πώς ή διαβολική αύιή γυναϊ/α 

μέ έζ.ααε νά έντρέπομαι καί τής άπήντησα μέ τρό
πον απότομον, ότι δ-.ν είχα ανάγκην τών υπηρε
σιών της.

♦
—Δύο εβδομάδες έπέρασαν. . . Ήτο έσπέρα. Έ- 

καθήμην κοντά είς τό παράθυρο·/ και έσφύριζα διότι 
δέν ήξευρα τί να κάμω φοβερά πλήξις. Έξω ο 
καιρός άθλ.ότατος. Δέν ήξευρα πώς να π ράσω 
τήν ώρα μου, οτε αίφνης ανοίγεται ή θΰρα. Ευλο
γητός ό Ο:ός, έσζ.έφθην, κάποιος έρχεται νά μου 
κάνη συντροφιά.

— Ό κύριος φοιτητής δεν έχει πολλή εργασία 
τώρα;

Ήτο ή Τερέζα. "Ωχ ! έπροτιμοΰσα νά ήτο κα
νείς άλλος.

— Όχι. . . . καί διατί;
— Θά ήθελα, κύριε φοιτητή, νά μοΰ γράψετε 

ζΓ άλλο έ’να γράμμα.
— Καλά. . . εις τόν Μπόλες ;
— Όχι, απεναντίας, τήν άπάντησί του. . .
-ΤίζΙΙώς;
— Ω! τί ζώον είμαι. Δέν εξηγήθηκα καλά, 

συγχωρήστε με. Τώρα πλέον δεν είμαι έγώ, άλλά 
μία φιλενάδα μ.ου. . . δηλαδή όχι μία φιλενάδα μου, 
άλλα μα γνωστή. . . Δεν μπορεί νά γράψη ή 
ίδια. . . Έχει ένα αρραβωνιαστικό, καθώς έγώ εί
μαι μια. . . έγώ, Τερέζα. . .
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Τή* κυττάζω κα! παρατηρώ είς το πρόσωπό* 
τις είδος τι εντροπής, ένφ τά δάκτυλά της έτρε 
μον. . . τότε πλέον υπέθεσα οτι ένόησα τους σκο
πούς της.

— 'Ακούσατε, δεσποινίς τής είπα. Όλα αυτά 
τά όποια μοϋ είπατε περί Τερέζας. Μπολέσλας κτλ. 
ολα αύτά είνε φαντασιώδη. Ψεύδ-σθε. . . άπλού- 
στατα. Και δέν έχετε τίποτε νά κάμετε έδώ. . . 
Έγώ τουλάχιστον δέν έχω δρεξιν νά συνεχίσω τάς 
σχέσεις μου. . . Ένοήσατε ;

Τότε άρχισε νά φοβάται, έγινε κατακόκκινη έ
κτυπα τους ποδας της και έκίνει κωμι»ώς τό χείλη 
της, σάν νά ήθελε κάτι νά ειπκ, τό όποιον όμως 
δέν έφθανε* έως έκεΐ. Έγώ καθισμένος Οπως ήμουν 
τήν παρετήρουν. Έσκεπτόμη*, ότι ή ΰπόθεσις ότι 
προσεπάθι: νά μέ παρασόρη είς τά δίκτυά της ήτο 
κάπως υπερβολική. Μου έφαίνετο, οτι κάτι άλλο 
συμβαίνει. 'Αλλά τί;

— Κύριε φοιτητή.. . ήρχισε νά λέγε,, αίφνιδίως 
όμως έκαμε μία χειρονομία, έστράφη κα! έφυγε τρέ
χουσα. Έγώ τότε ήσθάνθην είδος τι οίκτου. "Η- 
κουσα τήν πόρτα της νά κλείεται μέ φοβερόν κρό 
τον' έξάπαντος ήτο πολύ θυμωμένη. Αποφάσισα νά 
υπάγω εις τό δωμάτιό* της καί νά τή; γράψω δ,τι 
ήθελε. Κατά βάθος ήσθανόμην δι’ αύτή* λύπην.

Έπήγα λοιπόν είς τό δωματιόν της κα! τήν ηδρα 
καθησμένην εις τό τραπέζι μέ το πρόσωπο κρυμ
μένο εις τάς χεΐρας της.

— ’Ακούσατε, τής είπον, σας. . .
. . . Πάντοτε οσάκις διηγούμαι τήν ιστορίαν ταύ

την κα: δταν φθάνω είς τό σημεϊον τοϋτο. αισθάνο
μαι κάποιαν στενοχώριαν, σάν νά μοϋ σφίγγεται ή 
καρδιά.

— 'Ακούσατε, τής είπον, σας. ..
Έσηκώθη άποτόμως, έδάδισε κα' εύθ-ϊαν πρός 

έμέ. με τά μάτια άπαστράττοντα, έθεσε τάς χεΐρας 
της έιτ! τών ώμων μου καί ήρχισε να φωναζη μέ 
τήν βαοειά φωνή της :

— Έ 1 λοιπόν τί είνε ; Έ λοιπόν. .. ; Καί σ.ΐς ; 
Τί θα έπαθένατ--.. . ; Σάς εινε τόσον δύσκολο* νά 
γράψετε δυό-τρεΐς γραμμές ; Εσείς. . . 'Αλήθεια ;. 
Καί έφαίνεσθε τόσον καλός. . . Δεν υπάρχει οΰτε 
Μπόλες οΰτε Τερέζα !

— Δέν ύπάρχει παρά μόνον έγώ! "Ε! κα! έ
πειτα ; ...

Κατάπληκτος έκ ιών λόγων της, τής είπα.
— Τότε λοιπόν... λοιπόν δεν υπάρχει αύτός ό 

Μπολέσλας;.. .
— *θΖ! · ΈI έπειτα.
— 'Ακόμα κα! ή Τερέζα δέν όπάρχεί ;
— Όχι! ... Δηλαδή είμαι έγώ ή Τερέζα.
Δέν έκαταλάβαινα. Μέ ορθάνοιχτα δέ μάτια τήν 

παρετήρουν προσεκτικά δ ά να εννοήσω ποιες άπό 
τούς δύο μας ήτο τρελλός. 'Εκείνη έπήγε πάλι είς 
τό τραπέζι της άνοιξε τό συρτάρι έψαξε καλά κα! 
άφοΰ τέλος εύρε ένα χαρτί, επανήλθε κα! μοΰ είπε.

— Άφοΰ δέν θέλετε νά μοΰ γράψετε κα! τήν 
άλλην έπιστολή, πάρτε καί αύτή ποϋ μοϋ έγρά- 
ψατε. "Αλλοι, πλέον καλοί άπό σένα, θά μοϋ τήν 
γράψουν.

Έκύιταξα τό χαρτίκαί είδα πράγματι οτε ήτο ή 
έπιστολή τήν -.ποιαν τής έγραψα δια τόν Μπολέσ
λας... Δ άίολε ! Διάβολε!

— Ά-θύσατε Τερέζα Τί τρέχει, τί συρβαίνει; 
Τ! θέλετε νά σας γράψουν άλλοι γράμματα, άφοΰ 
δέν τά στέλλετε ;

— Καί ποϋ θέλετε λοιπό* νά τά στέλλω;
— Διάβολε ! Στόν Μπολέσλας. . . τον αρραβω

νιαστικόν σας. . .
— Άλλά άφοΰ δέν υπάρχει κανένας Μπολέσ

λας ;.. .
Φοβερόν! Ακόμη δέν είμποροϋσα νά καταλάβω 

τ! συμβαίνει.Είχα σκοπό πλέον νά φύγω, όταν ήρ· 
χισε να έξηγήται.

— Αλήθεια είνε, δέν υπάρχει! . . .
Καί έσήκωσε τάς χεΐρας της. σάν νά διεμαρτύ- 

ρετο, διότι δέν ΰπήρχεν αύτός ό Μπολέσλας.
— Άλλά έγώ θέ/.ω νά ΰπάρχη. . , έξηκολοό- 

θησε. Δεν είμαι κα! έγώ άνθρωπος σάν τούς άλλους ; 
Καταλαβαίνω, δτι είμαι. . . Τέλος πάντων δεν πει
ράζω κανένα ίν γράφω σ' « αύτόν » ! . . .

— Συγγνώμην. .. Ποιον « οΰτόν » ;
— Τό» Μπολέσλας. . .
— Διάβολε ! Μα πρό ολίγου μου έλέγατε πώς 

δέν ύπάρχει! .. .
— ΤΩ ! Ίησοΰ Χριστέ ! Καί τ! μέ μέλλει άν 

δέ» ύπαρχη ; Μπορεί νά μήν όπάρχη, αλλά έγώ 
τόν φαντάζομαι οτι ύπάρχει. . . Τοΰ γράφω λοιπόν 
έγώ ή Τερ-ζα. . . Αύτός μ· ΰ άπαντα. . . τοΰ ξανα
γράφω πάλιν.' .

Τέλος πάντων έκατάλαβα. Ησθανόμην κάποιαν 
αδιαθεσίαν, κάποια φυσική λύπη. Κοντά μου, δύο 
βήματα, εϋρίσκετο δν άνθρώπινον, τό όποιον δέν 
είχε κανένα διά νά τιΰ έκφράση μ-κράν τινα στορ
γήν. .. οΰτε συγγενή, οΰτε φίλον. . . καί τό δν 
αύτόέφαντάσθη ένα φίλον. .. ενα άρραβωνιασιικόν !

·—Νά ! μοΰ «γράψατε ένα γράμμα διά τόν Μπά
λες’ έζήτησα άπό κάποιον άλλον να μοΰ τό διαβάση 
κα! τότε μοΰ φαινότανε πώς ύπάρχει ό Μπολέσ
λας. . Καί παρεκαλεσα νά μοΰ γράψοον ένα γράμ
μα τοΰ Μπόλες στήν Τερέζα. . . σέ μένα. . . Νά 
έτσι αίσθάομαι τέτοια ευχαρίστησε, ώστε ή ζωή 
μου δεν μοΰ φαίνεται ποιά τόσον άσχημη.

Ώ! ναί, δίκαιον είχε. Κα! έκτοτε τακτίνώς 
δύο φοράς τήν εβδομάδα έγραφα έπιστολας τής Τε- 
ρέζας πρός τόν Μπόλες καί άντιστρόφως. Και σας 
βεβαιώ, έγραφα πολύ ώραΐα τάς έπιστολας ταύτας 
και πρό πάντων τάς απαντήσεις.. . 'Εκείνη εΰρί- 
σκετο πλέον είς τό πέλαγος τής εύτυχίας καί είς 
αντάλλαγμα έπεδιόρθωνε τα ρούχα μου.

Τρεις μήνες κατόπιν συνελήφθη, δέν είξεύρω 
διατί καί έφυλακίσθη.Ήδη θά έχη άποθάνει.

*
... Ό φοιτητής έτίναξε τήν στάχτην τοΰ σι· 

γάρον του. παρετήρησε τό» ούρανόν μέ ύφος σκεπτι
κόν καί έξηκολούθησε.

Μάλιστα!... όσον ό άνθρωπος δοκιμάζει τήν 
πικρίαν τόσον επιζητείτήν θλΐψιν. . . Μας λέγουν 
πολλάκις. . . Αύτός ό ά-θρωπος, είνε χαμένος. . . 
Τί τοϋτο σημαίνει ; « χαμένος άνθρωπος «... Πρό 
παντός εΐνε άνθρωπος, καθώς έμεΐς, έχει τά ίδια 
κόκκαλα, τό ίδιο αίμα, τάς αύτάς σάρκας, τά ίδια 
νεΰρα. Κα! τοϋτο επαναλαμβάνεται καθ’ ήμέραν άπό 
αιώνας εις αιώνας. !

ΛΝ-ΠΡΙΝ

ΕΥΤΡΑΠΕΛ α.

Άπό Εφημερίδα τοΰ Βερολίνου.
Ρώσος χωρικός.— Ό Πατεράκης ( ό Τσάρος) 

τούς έστειλεν δλους. Τόν Άλεξιεφ, τόν Μακάρωρ, 
τόν Κουροπάκτιν, τόν Σκρύδλωφ, άλλά δέν βλέπω 
να γυρίζη κανένας.

X
"Ενα; λόρδος έταξείδευε μετά τριών φίλων του 

έντός βαγονιού τρίτης θέσεως.
Ό έπϊ τών εισιτηρίων δμως ύπάλληλος σκανδα- 

λισθείς άπό τήν έκκεντρικότητα τοΰ λόρδου οδηγεί 
είς τό αύτό βαγόνι δπου έζάθηντο, δύο καπνοδοχο- 
κ.αθαριστάς μέ όλα των τά έργαλεΐα. . . καί έπερί- 
μενε νά ϊδη, τί θά άπογίνη.

Ό Άγγλος όμως, χωρίς νά ένοχληθή δι’ αύτό 
κατέρχεται είς τήν πρώτην στάσιν, αγόραζει δύο 
είσητήρια πρώτης θέσεως. . . και τους στέλλει είς 
τόν ύπάλληλον.

X
Είς μίαν έκκλησίαν εί; επαρχιώτης παρατηρεί 

δυο κρανία έντός ύαλίνης θήκης.
— Κα! τίνος εινε τό μεγάλον ; ήρώτησε τόν 

κανδυλανάπτην.
— Τοΰ άγιου Α . . . .άπήντησεν.
— Άμε τό μικρόν ;
— Μά ! τοΰ ίδίου, δταν ήτο παιδί....

X
Είς τό μάθημα τής ζωολογίας :
Διδάσκαλος. . . Καί τά πτηνά καί τά τε

τράποδα καί οΐ άνθρωποι, όλα είνε ζώα . . .
(Τήν στιγμήν ταύτην είς μαθητής γέλα)
Διδάσκαζος (οργίλος)— Δέν έντρέπεσαι ; 

Τί είμαι έγώ ;
Ό μαθ η τ ή ς (άπερισκέπτως) — Ζφον ! . . ..

X
— Άν δέν τόν έπιαναν, θά μ’ έστελνε τήν ίδια 

στιγμή στόν άλλο κόσμο.
— Καλείτερα «Ό γλυκύτερος θάνατο; είνε ό 

αιφνίδιος».

X
Ό Σακούλες έζήτησε νά είσέλθή ώς βαρύτονος 

είς τό μελόδραμα :
— Έχεις φωνή ; τόν ήρώτησέ τις.
— "Αμ δέν άκοΰς τόσην ώρα ποΰ 'μι) ώ;

X
Μία κυρία έλεήμων συναντά εις τήν οδόν Πινα

κωτών έπαίτην, οστις έπιμόνως τήν παρακολουθεί.
— Μά αύτό πλέον καντα βιομηχανία, ανακρά

ζει θυμωθεΐσα. Χθες ακόμη δέν σοϋ έδωσα μία δε
κάρα ;

Καί ό ευφυής έπαίτης άπαντα :
— Καί μήπως σήμερα είμαι πειό πλούσιος άπό

................................. X
Άπό τάς ειδήσεις επαρχιακής τίνος έφημερίδος :
«Ό δυστυχής έπληγώθη είς τόν ώμον κα! τήν 

κοιλίαν. Τό τραΰμα τή; κοιλίας τώ έπέφερε τόν 
θάνατον' τό τοϋ ώμου πλησιάζει να θεραπευθή !»

Ό Τότες έκτύπησεν είς τό πόδι του, τό όποιον 
τοΰ επόν-σε" ίδών δέ καί μαΰροντι στίγμα έπί τοΰ 
κτυπηθέντος μέρους, έσκέφθη :

«Φαντάζομαι πόσον θά πονοΰσα. άν 'γινόμουνα 
ολόκληρος μαύρος.»

X
Έν συναναστροφή ατυχής τι; έν τώ β·'ω τευ, 

λεγει μεγαλοφώνως, θέλω* ν’ άκουσθή παρά συγ
γενούς του πλουσίου:

— Οΐ πλούσιοι θά ήσαν πολύ ευτυχέστεροι, άν 
έδιδον εις τούς πτωχούς.

— Καί οΐ πτωχοί πολύ ήσυχώτεροι άν δέν ήσαν 
ζηλότυποι κα! πλεονέκται, άπαντα ο πειραχθεις 
πλούσιος.

X
Εις τό δικαστήριο* κατηγορεΐται τις ώ; κακο- 

μεταχειριζόμενος τήν γυναίκα του.
Πρόεδρο ς.—Τότε λοιπόν τί τήν έπήρες άφοΰ 

είχες σκοπό νά τήν δέρνης ;
Κατη γορούμενος —- Μά, κύριε πρόεδρε, 

άν δέν τήν έπ ρνα έγώ. θά τήν έπερνε κανένας άλ
λος χειρότερος !

X
Κατά σύμπτωσιν τήν αύτήν ήμέραν έδικάζετο και 

άλλη ύπόθεσις τοΰ αύτοϋ είδους άλλ' αντίστροφος.
Ό πρόεδρος πρός τόν σύζυγον.—Κα! όμως 

κύριέ μου, λέγετε, άτι είνε κακή ή σύζυγό; σας, 
άλλά δέν τής λείπει τό πνεΰμα . . .

Ό σύ ζ υγ ος.—-Τό ξεύρω, κύριε πρόεδρε, έχει 
πνεύμα, άλλ' είνε άπό τά κακοποιά πνεύματα.

X
Μεταξύ δύο νεόνυμφων:
— Φοδ.-ρόν, φίλε μου, δέν είξεύρω τί νά κάμω. 

Ή σύζυγός μου δέν μοΰ 'μοιάζει καθόλου.
— Κύτταξε ! καί εμένα μοϋ 'μοιάζει υπερβολικά.
— Ά I σέ συγχαίρω, ήσαι εύτ. . . .
— Στάσου. βρε αδελφέ ! Τί λές τώρα . .. Μοΰ 

μοιάζει. . . άλλα έγώ είμαι σωστός διάβολος . . . 
κατάλαβες ; ! . . .

X
— Γιατί, πατέρα, λέγουν νά βγάλουν άπό τή 

Βουλή τού; ανηλίκους ;
— Γιατί τούς πέρ·<ει ό ύπνος τό βράδυ.

Εις έν επαρχιακόν σχολείο* μήτηρ τις φέρει τόν 
υιόν της εις τον διδάσκαλον δια να τόν δεχθή, Ό 
διδάσκαλος μετά μικράν τινα κα! πρόχειρον έξέ- 
τασιν λέγει :

— Αύτό τ'ο ζωυφιον τραυλίζει. . .
— Σπανίω;, κύριε δάσκαλε, μόνον όταν όμιλή 

. . . λέγει ή μήτηρ προς δικαιολογίαν.
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Κηρίου σοεννύμενον Ίελ φιάλης.

Η επικεφαλί; τ’.ΰ σημερινού ή'.'.ών έπιττημουιζοϋ 
πζιγνίοιι εινε όλίγον τι ίλιστηριώϊη; κχί παράδοξος, 
άλλά τό πράγμα διαφωτίζεται πω:, έάν προσθέσω,ur/ 
ότι ή φλό; τοϋ κηρίου πρόκειται νά σβεσθή διά τοΰ 
περιεχομένου καί μάλιστα συμπεπιεσμένου άέρος έν 
ιη φιάλη.

Δέον λοιπόν πρός τοΰτο νά λάβετε κοινήν φιάλην 
τών 300 δραμίων, ής τήν μέν βάσιν κρα.εΐτε διά 
τής δεξιάς χειρός τό δέ στόμιο·/ καϊ τόν λαιμόν διά 
τής αριστερά; καί καθ’ ον τρόπον δείκ,υται έν τή 
ήμετερα εΐκόνι. ούτως ώστε τό στόμιο·/ νά κλείεται

κα/ώς διά τή; παλάμης. Είτα α;οϋ. ύπεγείροντες 
την παλαμην σας όκϊγον, σχηματίσετε οπή - τινα έν 
τώ στομίω τής φια/.ης, ποοσκολλατε αύτοΰ τό
στόμα σας και έμφυσάτε έφ' όσον δύνασΟε, συμπυ- 
κ-σΰντες τόν έν τή φιάλη υπάρχοντα αέρα. Κατό
πιν αποσύρετε τό στόμα σας, κλείσατε; τάχιστα τήν 
οπή/ καί πλησιάζετε πρός άνημμέ/ον κηρίο·/. Ήδη 
δέν μένει παρά ν' άφήσητε δίοδον εις τ'ον κεκλε·.- 
σμέ·.ο/ κέρα διά νά σδεσθή ή φλόξ. Πρός τοΰτο κρα
τήσατε την φιάλην ανεστραμένην, μέ τό στόμιο·/ 
διευδν/όμενον πρό; τήν φλόγα, καί είτα αφήσατε 
μικρά/ τινα οπήν, δι' ή; νά έξέλΟη ό άήρ.

Έάν τό πείραμα έξετελέσΟη καλώς, άφεύκτω; 
θέλει επιτύχει. οπότε θέλετε επισύρει τόν θαυμα
σμόν τών δια πρώτη·/ φοράν Οεομένων τοΰ πειρά
ματος τούτου.

Καί πράγματι είνε τόσον παράδοξον όπου καί ώραΐον 
πείραμα μία φιάλη νά σβέση τήν φλόγα κηρίου.

Διάφορα χρώματα δι' έπιπλα
Διαλύετε 5 γραμ. ρίζης όνοκλείου ,(άγχουσα) έν

τός 500 γραμ. τερεβινθίνης μέχρι διαλύσεως, είτα 
προσθέσατε 125 γραμ. κηροΰ μελίσσης εΐς λεπτά 
τεμάχια, ον αναλύετε Οερμαίνοντες τήν διάλυσιν με- 
τρίως.
ΙΙαφή λευκή

Βράσατε μέχρι διαλύσεως 500 γραμμάρ. λευκοΰ 
κηροΰ έντός ένός χιλιογρ. συαπεπυκνομένης οιαλύ- 
σεως ποτάσσης
ΙΙαφή διά γεγλυμμένα ξύλα

Λαμβάνετε 250 γραμμάρ. λινελαίου, 250 γ?αμμ. 
παλαιού ζύθου, τό λεύκωμα ένός ώοΰ , 30 γραμμάρ. 
οινοπνεύματος, καί 30 γραμ. σπίρτου τοΰ αλατος 
(διάλυσι; -χλωροδρικοΰ σξέο;. Τό όλο·' πρέπει νά 
είνε καλώς μεμιγμένον πριν ή τό μεταχειρισΟωμεν 
χύνομεν δέ όλίγον έπί ένός τεμαχίου ύφάσματος λείου 
καί τό τρίβομε·/ έν ή δύο λεπτά έως δτου πιάση εφ 
όλου τοϋ επίπλου και μετά ταϋτα τό στιλβό"ωμεν 
μέ έν παλαιόν μεταξωτόν καθαρόν.

Το λοϋστρον τοΰτο διατηρείται έπί μακρόν, άν εινε 
καλώ; πωματισμένου.
ΙΙαφή διά πεπιεσμένο·/ -χάρτην καϊ διά λεπτά έργα

Άναλύιατε 1 χιλιόγραμμου λινελαίου 250 γραμ
μάρια οινοπνεύματος, 250 γραμμάρια όζους, 250 
γραμμάρια τερεβενΟινης καί 60 γραμμάρια βουτύρου 
αντιμονίου. Άνακινήσατε καλώς προτοΰ τό μετα- 
χειρισδήτε καί τό έργάζεσθε μέ τεμάχιο·/ ύφάσμα
τος λινού.
Κατά τής σήψεως τών λαχανικωυ έκ τοΰ ψύχους

Τά λαχανικά, τά γεώμηλα (πατάτε;) καί τά 
αυγά, άπας δείξωσι στ,μεϊα προσβολής ύπό τοΰ ψύ
χους. είσίν επιδεκτικά τελεία; καταστοοφής, χν μή 
προ/ηφδή τό κακόν εΰθΰς έξ αρχής. Ά'άγκη λοιπόν 
ά βυθίσετε τα ύπό τής παγώνια; προσβληϋέντά λα

χανικά κ. τ. λ. έντός κάδου περιέχοντας ύδωρ φοέα- 
τος καί έ·.ώ προστίΟετε άλας (εις τά; 10 όκάδας 
ύδατος ήμίσειαν όκαν άλατος).
Μίγμα όμοιάζον πρός χρυσόν

Έ άναχάλυψ ; οφείλε α: τώ κ. χέ/.δ. Γίνεται δέ 
οΰτω; Α'/αλύομεν πρώτον 100 μέρη χαλκού κα: 
είτα αντιμονίου καί αφοΰ τελείως αναλυΟώσι καί ανα- 
μι/θώσ:. τά αφίνομεν ακόμη ευ τώ χω ευτητιω καί 
ριπτομεν ολίγη/ τέφραν (στακτήν) ξύλων οξείδιο·/ 
ίνθρακος καί μαγ-ησίαν.

Τό μίγμα τοΰτο άπ-ξεργασθέν καί στι/.βωθέυ, ο
μοιάζει πολύ τώ χρ'/σώ. Τό στί/ζωμα δέν προσβάλ
λεται ούδέ ύπό τοΰ άέρος.
ΙΙρός καταστολήν τής οίνοφλυγίας

Έν Δανία πρός καταστολήν τή; οίνοφλυγίας πράτ- 
τουσίν οΰτω .

Ό έν τόϊ; όδοίς καί τοίς δημόσιοι; τόποι; συλ- 
λαμόανόμενος μέθυσο;, λαμβά-ε-αι παρά τοΰ παρα- 
τυχόντο: αστυφύλακα; καί δι’άν.αξη: έρεται πομ- 
πωδώς είς τ’ο αστυνομικόν τμήμα ύπόθεν μόλις δυ- 
νηθγ, νά συνενοηθή και είπη τήν κατοικίαν του. 
οδηγείται πάλιν έφ’ άμάξης είς τόν οίκον του, ό δέ 
οινοπώλης, δστι; εποομηβευσε τό τελευταίου ποτη
ριού τοΰ οί'/ου, εινε ύποχρεωμένο: νά πληρώση τά 
μεταφορικά έξοδα τοϋ πελάτου του.

Η ΦΥΣΙΣ

ΚΟΙΤΤΥΥΝΊΚΙΑ
Ή'Ανθηρά καί ριλόπατρις Ελληνική ζωνόιης 

Ταϊγανίου έξελέίατο παμψηψιΐ πρόεϊρ;·/ οΰτής τόν 
ζ. II. Συν.ϊινόν

Καρδια αδαμάντινες, πάλλουσα πάντοτε ύπ=ρ τοΰ 
μεγαλείου τής πατρίδος, πεπροΐζ σμενος δι’ όλων 
εκείνων τών μυστήριων τής φύσεω;. άνευ τών οποίων 
εΤ= άδύνατον νά καtoστή τις χρή-ιμις ·ΐς τόν πλη
σίον του. και νά δράση έν τή κοινωνική παλαίστρα. 
Ό ζ. Συνοδινός έζ Κ φαλληνία; όρμώμεν,ς ζπεζα- 
τέστη έζ νεα:ά; ηλικίας έ·/ Ταϊγ/νιω ζαι κατόρ
θωσε όχι μόνον νά συνέχιση τό ένδοξον εμπορικόν 
στάδιο·/ τών θειων του, άλλά καί διά τών π ριζο- 
σμ-.ύντων αύτόν φυσικών ζαι επίκτητων προτερη
μάτων, να έπισύρη άμέρισιον τήν έζτιμη-ιν τών 
συμπατριωτών του, οί’ιινες έτίμησαν αύτόν διά τής 
ψήφου των.

Καίτοι πρό τεσσαρακονταετίας έν Ι 'ωσσία δ α
μέσων ό ζ. Π. Συνοδικός μα/ράν τοΰ νά άποδάλ.λή 
τήν έΟν κότητα αύτοΰ, ώς πολλοί δυστυχώς, τών 
έζ Ρωσείας καί Ρουμανίας 'Ελλήνων τουναντίον 
άνθαμιλλαται μετά τή; λαμπράς αύτοΰ συζύγου πρός 
όσον /.ι;ντε Έλληνοπρεπεστέραν τώ/ τέκ· ων αύτοΰ 
αγωγήν.

Τοιοΰτος έν ασθενεί σιζαγραφία ό ν-ος πρόεδρος 
τής έν Ταιγανιω Ελληνί/.ής κοινότητος,όστις τιμά 
τό ελληνικόν όνομα έν τή ξένη.

II. Ν. Δ.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
'<> κ.Λ. Ε. Μέγας, τέως έλληνοδιδάοκα- 

λος έντώ Τραυπατζείω Γυρναοίω Σιατίοτης, 
γνωστότατος ιδίως πέραν τοϋ Ελευθέρου 
Βασιλείου,έκ τών μεθοδικωτάτων καί ψιλοκά ■ 
λων μαθητικών αύτοΰ συγγραμμάτων ήρίατο 
τής έκδοσεως τής Γ ε ω λ ο γ ί α ς αύτοΰ Κα! 
όσω μέν άψορά τήν κατάταϊιν καί εκλογήν 
τής ύλης, αρκεί τδ όνομα τοϋ συγγραψέως, 
'ίνα τις πεισθή περί τής έπιτυγίας τοϋ 
έργου, διά τό όποιον ό διαπρεπής καθηγη
τής τοϋ Πανεπιστημίου κ. Κ· Μητσόπουλος 
είπεν, ότι έγράφη «μετά χάριτος καί εύσυνει 
δηοίας».

Τήν Γ ε ω λ ο γ ί α ν του ό κ Μέγας συν- 
έγοαψεν έπί τή όάσει τών έέοχωτέρων συγ
γραμμάτων, διαιρέσας ταύτην είς κεφάλαια, 
περιεχόμενα έν 1^0-1ά0 σελίσιν,

Ή έκτυπωσιςθά είνε μοναδική, έπί χάρτου 
πρώτης ποιότητος καί μετά 72 καλλιτεχνικω- 
τάτων εικόνων (φωτοέιγκογραφιών.

Τό όιολιον τοΰτο δέν εινε μόνον διά μα 
θητάς καί διδασκάλους, είνε διά πάντα δστις 
θέλει νά είσδύοη είς τά μυστήρια τής πάγ
καλου δημιουργείας. Συνδρομηταί έγγράφον- 
ται παρά τώ συγγραφή Α.Ε. Megas Sialista 
(Par Salonique).

Οί συνδρομηταί τής «Φύσεως» δύνανται νά 
γράψωσιν άπ ’ ευθείας ήμϊν.

Τψαί χρ. γρ. ? Ι(2 δρχ. 2, 3ο
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ΤΠΕΡ ΤΟΪ ΠΑΝΑΓΙΟΤ ΤΑΦΟΤ
Η έθνίκτι έργασία τον «Παν ’Εθν. 

Λευκύάματος » βαοιζοαένπ είς τό πατριω 
τικώεατον πρόγραμμα τΰς διασώσει·>ς καί 
εεαυι|>αλσίεως τον Παν. Γάφον καί άνα 
διοργανύίσεωε τών κατ' αυτόν τυχοϋσα 
πανελληνίου έπίδοκ μασίας καί ύποστη- 
ρίξεως,έ.πιστημοποιήΟη διά της θριαμβευ
τικής έ.πίτυχίας της α’ έκδόσεοις, τελείως 
έξαντληθείσης και δι έν άντίτυπον τής 
όποιας μεγάλα προόηνέχθησαν τελευταί
ως ποσά..

Μετ’ ευφροσύνου δέ χαράς άγγελ 
λομένης τής βας έκδόσεωε, γενικώς άνα 
μένεται ή αύτή έπιτυχία, ύπέρ τοϋ 
ίεροΰ καί έθνικοϋ σκοπού. Η έκδοσις 
αύτη πιιλρως έπηυξιιμένη καί βε*τιοιμένη 
χορηγία μέν τών έν Ν. ’Αμερική ομογε
νών, έπιμελεία δέ καΐ ένεργεία τών κ κ. 
Μανιακή καί Ηλιοπουλου θά κοσμήται 
άπό πλήθους εικόνων, περιγραφής τής 
Παλαιο-ίιης μετά χάρτου καί θά άποτε 
λεϊται έκ τριάκοντα τριών τυπ φύλλων 
συνθετουμένη ήδη είς τά πανελληνίου 
φήμης καταστήματα Σακελλαρίου

Δεχόμεθα καί ημείς δθεν δήποτε πα
ραγγελίαν αντιτύπων πρός δρ 6 έσ και 
'ijp· ΧΡ- ό· έξ. συμπεριλαμβανομένιον τών 
ταχυδρ. κ λ.

Φ ΕΚΔΟΣΕΙΣ®

Έ'ξεόιίί»)/ τό Ζ'. τήκ «Ψυγικίίς κα'ι 
ΝενρολογικΓ/ς ’Επιΰεωρήσεως.

ΓΊΕΓΊΕΧΟΜΕΝΑ.

1-—Δελτίου. Νοσοκομείου Νευρικών νοσημάτωι έν 
Πκτν,σίοι; iJlnison lie Sauli), ύπό Σ. Γ. Β>.χ6ιανοΰ. 2· — 
Φυσιολογική Αισθητική. Τέχνη ν.αί φρενοπάόεικ, ύπό 
Π- Άποστο/ίόου (Π»ύ>.ου Νιρβάνα). ΙΙνευματισμός. 
Τι εστί πνευματισμό; ύπό Διομήδου; Παπαβασι/οπούλου. 
4· - Ιατρική Δεοντολογία. Συμπεράσματα τοΰ περί 
των γενικών άρχών τής Δεοντολογία; ύπομνήμαιο; τοϋ κ. 
Grasset. 5-—Άλκοολ.ισμό;. ’Η αβουλία παρά τοΓ; καθ’ 
έςιν πόταις. β.— Αναλύσεις. Υπνωτισμός. Θεραπεία 
ακατάσχετων έμέτων καί πτυαλισμοΰ διά τή; έν έγρηγόσει 
υποβολή;.—φρενικά. Περί τή; γεννητ-.κής διεγέρσεω; κατά 
τά; άγχώδει; ψυχοπάθεια;, ύπό CulleiTe —’^χκερπζΐ/χ/) 
φνσιολογία. Διανοητική εργασία καί κα/λουή, ύπό Stan
ley Halle.— Φυσιχαί Θερα.ττίαι. ΓΙερ :ίττώσϋς taSscsa: δια 
τή; με'ιόδου τοϋ Brandl, ύπό Έλέ/η; Seavnocka. — ‘Ρυ- 
χοι')ερα^ιεία. Περίεργοι περιπτώσεις υποβολής κατά τόν φυ
σικόν ύπνον.—’/Ζκε/«Γροίλερα.υεί«. Θεραπεία τή; ίσχιάδος 
διά τώ'η φυσικών παραγόντων, κατά Allard.—Ίατραδικα- 
ατική. Υστερόβουλος ύπόζρισί; επιληψία;.—7. Βιβλιο
γραφία. ’Αγγελία.
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95. Αίνιγμα.
βν έπίρρημα κι’ έν ζώον, 
σας προσ^έρουσιν εΰθΰς 
υλικόν οια οικίαν.
θα τό εΰργ,ς αν σκεφθής

96. Τετράγωνον

ΤΡΑΠΕΖΑΠ Ν ΕΛΕϊΘΕΡΙΑΔΟΓ
ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΙΚΗ EWPIA ΑΙΑ ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ

ΦΡ 625-ΟΟΟ

"Εδρα ίν Αίεζανδρεία.— Υποκαταστήματα
εν Καίρια και Μίτιυ.— 1/ρακτορεϊα εις 

δίας τας πι'ι/.εις τής Α'γί'πτον καί τοΰ
.Σουδάν.

Έχτελεϊ τ.άςαν Τραπεζ'χήν πραξιν. Παρέχει δά 
νεια έπί ένεχεϊρω /ρεωγράφων χαί γραμματίων. Έχτέ- 
λεσιν "χρηματικών εντολών έπί απλή μεσιτίμ. Ά/α- 
λααβά»ει τη/ είσποας·.·/ συ*/)τιχών καί γοαααατίων. 
Δέχετα. έντοκους καταθέσεις. Πωλεί καί αγοράζει λα- 
χείοφόρους εγγυημένα; παρά τώ/ <υ6ερνήσεων τοί; 
μετρητοί; Πωλεί επ', πιστώςει οια μηνιαίο» δόσεων 
τάς ασφαλέστερα; Λαχλιοφόρου; ‘Ομολογία: εί; τά; 
συμφεροτέρα; τιμά, ήτοι; Κτιματικής Τραπέζ'κ; Cre- 
idl Fonder Αΐγύπτου 3 ο)ο Κτηματική; Πίστεωςτή; 
’Εθνικής Τραπέζη; "-.λλάδο; 21 1ο)ο 1904. Έπίοης 
'Εθνικής Τραπέζη; τή; 'Ελλάδα; 3 olo 1880. ΌΟω- 
μανιχών σιδη;οδρόμωνΆνανολιχής Ρωμυλία;. Λιώρυ- 
γο; Παναμά εγγυημένα;. 'Εκδίδω καί προμέσσας τοΰ 
Κρεδί Φονσιέ ολοκλήρους καίει; δέκπτωσις. τιμά; μή 
έπιδεχομένας συναγω··ισμόν Εί; τοΰ; αγοράζοντας 
μεγάλα: ποσότητα; γίνεται ά-ήλογος εκπτωσις,

Υποκατάστημα έν Καίεω, Διευθυντή; Κ. Άνα- 
στατιάδης, ύποδιευθυντής Ν. Ρίζας,

Υποκατάστημα έν Μενία, Διευθ. Σαο. Τσάκω
να;, ϋποδιευθυνταί Κίμων και Σόλων Τσάκωνα,

Ζητούνται με'ίται μέ καλά; συστάσεις διά τήν 
αγοράν Άλεξανδρίχ; καί διά τδ ύποχατάστημα έν 
Καίρω γνωρίζρντες χαί την Αραβικήν.

Οί βουλόμενοι άποταΌήτωσαν εΐ; τήν Κεντρικήν 
Διεύθυνσιν Αλεξάνδρειάς.
Banque Ρ .V ELEFTHERIADES ci Co

Alexandria.

Δυσσυχήσασα κυρία, λίχν ανεπτυγμένη; καί οικογένεια; 
καλλίστης, όιπ/.οματοϋχο; Έίληνική; καί I αί/ικής σχολής, 
άναίαμόάνε·. παραδόσεις διά μικρά παιόία

Συνισταται ίδια-.τέρω; ύπό τή: Διίυθύ/σεως. 
ΙΙληροφορία: παρ' ήμίν.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ είς νέο; ηλικίας 19 _30 έτών σχε
τικώς εγγράμματος διά γραφείο·/ καί περιοδείαν είς 
τό Εσωτερικόν καί Έξωτεειχόν,

Μικρός παΐς ήλικία; 10 —16 έτών ίι' έργασίας 
γραφε'ου και οικίας, ένθα και τά διαιτϊται, έν 'Α
θήνα·.:.

Καί μικρά παιδαγωγός, έστω καί άνευ διπλώματος 
ηλικία; (6 24 έτών, -.ά γνωριζη χαί όλίγον -ήν Γαλ
λικήν Οια θέσιν πα:α τινι οικογένεια έν Ρωμουνίμ 

Πληροφορία; είς τά γραφεία τή; Φύσεως.

Σ ................ Σ

.................. ΣΣ

1) Λέξις συμαίνουσα δύναυιν 21 
σχεΰος εκκλησιαστικόν, 3)
Νήσο; ελληνική καί 4) απαραί
τητος λέξις διά τοΰ; σιοηρδρό- 
μους.

97· Γρίφος
Υγιή

I Φ

Η εργ

ναι ΣΤΡ 2γ όλη
98 . Γρίφος.

άήο ΑΟΛ ι Θ 1 Η
99- Γρίφος

Η ία ήν 2ε Λά 2τ δαμα
Κςσσύς

ΛΥΣΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ
18ου τ ε ύ χ ο υ ς 8ο, Fa-soe ία. — 87, Ό Μέγα; 

Κωνσταντίνος.— 88, ’Αλέξανδρος ό Μέγας.— 89, 
’Εθνική άμυνα, 'Εθνικός Στόλος. — 90, Τήν πρώτην 
ήμέραν έσύναξε 36 πεντάρας, τήν δευτέρχν πάλιν 
36. τήν τρίτην 18, τήν, τετάρτην 9, ήτοι τό δλον 
99 πεντάρας καί αία/ ήν προσέτι ζητεί 100 πεντάρας 
ήτοι δραχα,ας 5-

Λ ύ τ σ ι. Θ: ΙΙαντελάκης έξ 'Αθηνών 4, Γα. 
λανή Έλληνίς έξ 'Αθηνών 4, Ά. Βέλος Σύρου 3, 
Εύφ?. Μαρίχου Πειραιώς 3, Α. Άναστασιάδη; Άθη. 
νών 2, Σ. Ρέννο; Πειραιώς 4 .

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ “ΦΥΣΕΩΣ

Ν. Δ. Β. Ζήμνίτεα. Μετ’ ού πολΰ Οά έχετε 
τό βιδλίον. Ήσυ^είτε.—Κ. Σ Πάτραν. Εύχχ- 
ρίστοΰμεν λίαν οια τήν αποδοχήν τή; παρακλήσεω; 
ημών. Περί Σιάμ στείλλατε 'περιγραφήν μετά φωτο
γραφιών Ευχαρίστως θέλει δημοσιευθή.—Κ. Β Πι- 
τέστιο ν.—Χρήματα έλήφθησαν. Εΰχαριστοΰμεν. 
Προσεχώς θά λάβετε τήν σχετικήν πληροφορίαν.— 
Γ. Γ. Μ α ν σ ο ύ ρ α.—ΙΙολΰ προθύμω: δεχόμεθα 
τήν ποότασίν σας.— 1' Κ Β ε ν > —Σ ο υ έ φ. Έ τι- 
θυμία σα; έξετελέσθη —Ν Α. Γ ι ο ύ ρ γ ε 6 ο ν.— 
Προσεχώς θά έχετε έκτενή άπάντησιν. No Κ. Σό
φια ν. Ε Δ Κ ώ ν(π ο λ ι ν, Ε. Μ. Έ ν τ α ΰ 0 α. 
Ρ Μ. Π ε ι ρ α ι α, Α. Κ. Π ε ρ α ι ά. Σύνδρομα! 
έλήφθησαν. Εΰχαριστοΰμεν.—II X. Σ. Σάμον. 
Ταχυδρομικώς εγράψαμεν έχτενώς. Θ. Μ. Κ ώ ν). 
π ο λ ι ν. Περί φωτογραφίας έγράψαμεν ε’ι; περυσινόν 
τόμον τή; «Φύσεως». Γαλλικόν σύγγραμμα συνιστώ, 
μεν τό τοΰ Fr. Dillage. —Έ ρ γ. ά δ ε λ φ ο τ ή
τα Άδραμμυτίο υ.—Ταχυδρομοκώ; γράφο- 
μεν εχτενώς.

Παραχαλοΰνται όσοι τών ήμετέρων συνδρομητών 
καθυστεροΰσι την συνδρομήν των, ευαρεστούμενοι, νά 
άποστειλωσι ταύτην, ϊνα τοΰς έφοδ’άσωμεν διά σχε
τική; άποδείξεως.

ΊΙ Λιεύθυνσις.

41' Έν Άθήνατς. Έ« τοΰ Τυπογραφείου τών Καταντημάτων ••Ανίατη Κωνοταντινίδου· «ζ»


