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τής Ί ε ρ ε χοΰ ; χαί τό φέρει μέχοι τών παραλιών, 
XXI τώ.όχίϊών όπόθεν ύ-ό τών έχαεταλευτών του με
ταφέρεται πανταχοϋ. Οΰτω οΐ σπόροι του διατκορπ.- 
ζονται μακραι τής πατρίου γή:. “Ισως τό ό’νομα τοΰ 
φυτοΰ τούτου θέση^τόν προσφιλή ήμών άναγ ώστην 
είς σκέψεις- ποιον αοα γε τό αληθές δνομά του, καί 
πώς τώ προσεδόθη καί τό πχοχδοξο» τοϋτο επώνυαον ; 
Εύλογος ή απορία Κχί ή ί'-ι έπιστη'χονικη ονομα
σία του εινε anastaliea hierocliuntica, τό δέ επών·· 
μν του τώ προσίϊόδη ένεκα παλχιστχτης πχρχδό- 
σως, ότι τό φυτόν τοϋτο κατ’ έτος κ.θίγεται τήν 
ήυ-έραν τών Χριστουγέννων.

Ως μέχρι τοΰδε είδομεν, ή διασπορά επιτυγχά
νεται ή διά τής διχρρήξεω; τής σποροίήκης ή 
και δι'αύτομάτου κι.ήσεω; τοΰ φυτοΰ’ αλλά τά μέσα 
ταΰτα δεν είνε έκ τώ > συνήθων' ώς έπί τό πλεΐστον 
οΐ σπόροι εινε εφοδιχτιαένοι δια τοιούτων σχημάτων 
κχι προσαρτημάτων, ώστε εύκόλως φέρονται εις -άς 
άγκχλα; τοΰ άέρος. Γά φυτά δέ ταΰτα είδικώ; κα 
λσϋνται α ν ε μ ό β ι λ χ. Ούτως ό καοπό; τής πτε
λέας εινε εφοδιασμένος διά μεμβρανωδών λεπτότατων 
πτερύγων’ ό τής σφενθάμνου χέκτηται μίαν, 
άλλα λίαν μακοάν, ό δε τής σημύδας φέοει δύο 
παραπλεύρους. Δ'ε. υπάρχει δέ καμμίχ αμφιβολία έπι 
τή θέμ τών πτεροσχηιαων τούτων προσαρτημάτων, 
ότι μόνον σκοπόν εχουσι την δια τοΰ αέρο; διευχόλυν- 
σιν τοΰ ταξειδίου των. Πολλοί καρποί εν τούτοις όέι 
κέκτηνται πτέρυγα; τοιαυτα; όπότε δανείζονται τοιοΰ- 
τον τ: ό'ργχ/ον,ώς ό τής φιλύρας καρπός. ε.θκ 7 .τί 
ειδικής πτέρυγας, τήνδιασποραν ύποβαηΟεΓ παοχφυλίς 
τις, ώς έν τγ, ε ί κ ί δείκ.υ.’αι. Τά φυσιολογικά 
ταΰτα δάνεια δέ εινε σπάνια, μάλιστα δέ δυνάμεθα 
νά εϊπωμεν, ότι ή πχντο-ε πρός τα; οικονομίας κλί- 
νουσα υύσις προτιμά πολλάκις δάνειόν τε φυσιολογι
κόν παρά τήν δημιουργίαν νέου τίνος οργάνου.

Ήδη είσέλβωμεν εΐ; τήν άπειοοπληβή οικογένειαν 
τοΰ συνθέτω', έν ή τά παραοοξότερα φαινόμενα θέ- 
λομεν απαντήσει, ώς πρός τό δέμα ήμών. Ένταΰ&χ 
οΐ καρποί εινε ίφοδιασαένοι διά κοτύμοου έκ τριχών 
αΐτινες άποτελαΰσιν είδος τι αλεξιπτώτου εύκόλως 
κα! μα».ρα, φερουένου ύπό τοϋ ανέμου ώ: δ σ κ ό λ υ- 
μ Ο ς | άγοιαγκυνά;» ), δήοιγέρων κ.τ.λ. Δυνάμεθα 
δέ νά λάβωμεν ώς τύπον τήν ά φ ά κ η ν.κοινώς λεγο- 
μένην ρόκαν, φυτόν πασίγνωστου, άφοΰ άλλως τε 
χρησιμεύει ώς ορεκτικόν σαλατικόν. ίσως νομίσητε, 

ότι ποτέ δέν είδατε κνοπϋν άφάχης καί οχως πολλάκι 
Οά συνηντήσατε εις τά: πεδιάδας άςγυτοε δεΐς τινά 
σφαίρας εκ λεπτών τριχών, ταλαντευόμενος επί λεπτό 
ταπών μίσχων, ίσως δέ καί 3·α τοΰ ανοικτού παρα'.ύ 
ρου σας Οά εισήλΟε ποτέ τοιοΰτον τι ίπτάμε,ον σφαι
ριδίου, έκ τών λίαν γνωστών καί άγαπηπών τοΐς παι 
δίοις’ «Ένας κλέφτης! έ ας κλέφτης! ι φωνάζουν 
οΐ μικτοί έν χορώ καί αλληλοωΟουμενοι προσπαΟοΰσι 
τΙς πρώτος δια τής πνοής του να ώθηση ύψηλό'ερον 
τόν παραδοςον επισκέπτην. Τό μικρόν λοιπον καί 
ευτελες τούτο σφαιριδίου εινε ϋ ωρίμασα; καρπός τής 
άφάκης, όστις μετ’ άλλων πολλών το ούτω« άπττε- 
λεΓ τήν άτγυρο'ίδή σφαίραν, τόσω συνήθη εί; τούς 
αγρούς’ Φαίνεται δέ ότι κ>ί αύτο τοϋτο τό ®υτόν 
αισθανόμενου τόν τρόπον τής δ.ασπορας αύτοΰ, λίαν 
περιέργως διευκολύνει ταύτην’ δηλαδή έ ώ ό μίσχος 
ύψοϋται καΟέτως διαρκούσης τής άναπτύξεως οΰ Ου 
σανού, είτα κυρτοΰται καί κλίνει έπι τού έ'.άφους μέ- 
χρις ώριμάνσεως τοΰ σπόρου, όπότ·: πάλιν ΧνορΟοΟ-α-, 
προσφέρω» οΰτω είς τόν άνεμο. τ,ύς πρό; δασποςά. 
καρπούς. Οΰτω ροφυλάσσει τ·-ύ: καρπούς τη:, δισ-

ΕΙκων ύ. Μυζόΰενόρον 
τρέχοντα; κίνδυνον νά διασπασβώσΐ πρό τής ώ:ιμά - 
σεω; ύπό ίσχυροΰ ανέμου. Ώστε διαβλέπομεν παρά 
τή άφάκη μεγίστην τελειότητα έν τή λειτουγεί? τής 
διασπορά; της.

Εκτός δέ τούτου αποσοδεΐται καί έτερο; κ: δυνο,. 
Ή γονιμοποιό; βροχή τών άργυροειδών σφαιριδίων εί
νε λίαν π.βανόν να πέσγ, και επί τών ύδάτων ποτα
μού τι,ο; ή λίμνη;’ τί Οεκει συμβή ; Ή άφάκη δέν 
είνε ύδρ'.β.ον φυτόν καί επομένως ά·, οί σπόροι της βυ
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θισθώσι, πάτα ελπίς βλαστήσεως καί ζωής έκλίπει. 
Ευτυχώς όμως είνε άδύ· ατού να βυθισθώσι, διότι αί 
τρίχες βρεχόμεναι συνενοΰνται καί ρνλακίζουσι ρυ- 
σαλίδα τινα άέρος, ικανήν νά κράτη έν τη έπιρανείμ 
τοΰ ϋδατος τό έλαρρόν σφαιριδίου. όπερ οΰτω ωθούμε
νου ύπό τοΰ άέρος ρίπτεται έπϊ τής όχθης ένθα βλα
σταίνει.

’Εκτός τοΰ ανέμου,έτερον μέσον διασπορά; είνε καί 
τά ζώα, οί δέ βοτανολόγοι τά -ρυτά τά προτιμώντα τό 
μέσον τούτο όνομάζουσι ζ«, ο ρ ι λ α, έν άντιθέσει 
προς τάάνεμόριλα Τοιοΰτο ρυτ'ον εινετό β α- 
τ ρ ά χ ι ο ν των πεδιάδων (άγρια νερα
γκούλα) οΰτινο; οί σπόροι περιβεβλημένοι δι’ άκανθων 
προσκολλώνται έτ.ί τών διερχομένων καί έγγιζόντων 
ταϋτα προβάτων. Διάνα ίδητε δέ πόσον προνοητική 
εινε ή ρύσιί, ρίψατε έν βλέμμα καί έπί τοΰ κοινού 
βατραχιού" οι σπόροι τούτου δεν είν.·, εφοδιασμένοι 
δ·.’ άκανθων καί επομένως δέν εχουσι τό προνόμιο·/ τής 
διά τών ζώω·/ διασποράς, άλλα καί δέν έχουσιν ανάγ
κην τούτου, διότι είνε τόσον απειροπληθείς (50 εις 
έκαστον άνθος) ώστε καί διά άτελεστέρων μέσων είνε 
έξησφαλισμένη ή διασπορα καί δικιώνισις τοΰ φυτού 
τούτου" ενώ τό Βατράχων τών παιδιάδων, οΰτινο; τό 
άνθος πε: ιέχει 4-5 σπόρους μόνον έχει ανάγκην εν
τελέστερου καί άσραλούς μέσου διασποράς. Τοιού
τους ακανθωτού- σπόρους έχουσιν επίσης τό γ ά λ ι ο ν 
καί ή ά π α ρ ί ν η.

Έτερα ζωόφιλα ρυτά είνε τό Zii'i/i'iis ;>ί/ο««, (ϊερά- 
κιον) ή ό ν οδ ρ υ"/. ί ς καί τό δ α υ κ. ί ο ν (curro/ii?), 
ών καί αί παρατιθέμεναι εικόνες (ε’ικ. 7) δίδωσιν ιδέαν 
ακριβή.

Ή Marti/nia proboscidea έχει ζεύγος άκανθων, 
όυ.οίων πρός χαυλιόδοντας έλέραντος δι' ών ευκόλως 
προσκολλάται έπί τοΰ ερίου τώνζφων.Ί'ό οέ <trpago]>lnj- 
tonsprocubeus προξενεί τόν θάνατον καί εις αυ
τό·· τόν λέοντα καί ιδού πώς" ώς έπί το πλείστον το άρ- 
παγόρυτον απαντάται έπί τών αμμωδών πεδιάδων, άς 
διασχίζουσι κυρίως άγρια θηρία, τά οποία ε’νε πολύ 
πιθανόν να πατησωσι καί εγγιξωσι εν τοίούτον άρπα- 
γόρυτον, όπερ ρυσικώς ώς έκ τής κατασκευή; καί τού 
ονόματος του θέλει προσκολληθή έπί τοΰ ζώου. 'Αν 
δέ τούτο στενοχωρούμενον έπιχειρήση νά άποσπάση 
τοΰ·.- .
σπάση κατόπιν έκ τοΰ στόματός 
άρπαγόφυτον θα εισδύση και 
γος καί θά προξενήοη τόν 
λέοντα.

’Αξιοπαρατήρητου ε’νε 
σπόρους ρέρουσι ρυτά μη ύπεροαίνοντα τό ΰψο; 
'J,£~ *G'J  «*»·  ΟΛ ίυ·»-*/·-."..  — 1 L. 2. —   - —

(·) Δεν έπεκτειν&μεβα ενταύθα εις τά περ'ι παρασί
των επιφυλασσόμενοι νά πράξωμεν τούτο έν προσεχε!

ζώων 8ι ......... 4 _____ ,
Γενικώς δέ τά υψηλότερα τούτων δένδρα δέν ρέρουσι 

καρπούς ακανθώδεις, ίσως διότι θά ητο παράλογο; ή 
πολυτέλεια αυτή, άρού τά ζώα τά διευκολύνοντα τήν 
διασποράν των δέν είνε τόσον ύψηλά.

Πάντων περίπου τών προαναρερθέντων ρυτών οί 
καρποί χρησιμοποιούνται διά τήν διασκόρπισίν τών 
σπόρων εις αλλα όμως ρυτά αυτοί οΰτοι οί σπό
ροι είνε εφοδιασμένοι δι' ειδικών οργάνων καί κατάλ
ληλοι δ ά τό κοπιώδες ςργον τής μεταναστεύσει»; καί 
διασποράς των. Τοιοΰτοι σπόροι είναι τή; Ιτέας καί 
τοΰ α ί γ ε ί ρ ου (λεύκης),έλαρρότατοι καί περιβεβλη- 
μένοι ύπό πολλών λευκών καί λεπτών τριχών’ Φυ
σικά δέ γΟΐαύτη κατασκευή των τοίς έπιτρέπει 
τήν διά τοΰ ανέμου μεταφοράν εις ίλιγγιώδεις αποστά
σεις.

Η πτωσις απάντων τών σπόρων τώ·· Φυτών τού
των γίνεται εν μικροτάτω αριθμώ ημερών τού θέρου; 
έν αί; τότε τό έδαφος καί τά πέριξ αντικείμενα κα-

τενοχωρούμενον επιχείρηση νά απόσπαση 
ο διά των όδόντων του, δέ' θά δυνηθή νά τ'ο άπα

του’ απεναντίας τό 
'ολίγον μέχρι τοΰφαρυγ- 

θάνατον καί εις αυτόν τόν

ότι τοιούτους ακανθώδεις 
.................... , ; ένος 

καί 20 εκατοστών, δηλαδή τό ανάστημα των 
ών διευκολύ εται ή διασπορά.

/.ύπτονται ύπό λευκότατης ώς ή χιών σινδόνος.
'Ομοίως καί ό σπόρος τού β ά α 6 α κ. ο ς είνε εφο

διασμένος ύπό μακρών τριχών, ακριβώς εκείνων &ς 
ονομάζομε·/ βάμβακα.

Λίαν παράδοξον μέσον διασποράς μεταχειρίζονται 
τά καλούμενα ρυτά erodiu ms.& i οί σπόροι ωθού
νται ολίγον κατ' ολίγον εντός τοΰ εδάφους διά πολύ
πλοκου μηχανισμού καί οΰτω έπέρχεται ή βλάστησις. 
'Ομοίως δέ έπενεργείται καί ή β'αστησις τών σπόρων 
τού φυτού slippa pennala (ε’ικ. 6) Ό σπόρος του είνε 
μικρός καί εφοδιασμένος ύπό δυσκάμπτων τριβών διευ- 
Ουνομένων εις τά όπισθεν, έκ τής μιας δέ άκρα; του 
έπεκτείνεται διά μακρού καί λεπτού μίσχου σπειροει- 
δοΰς καί τέλος περατούται εις προσάρτημα τι όμοιον 
πρός πτερόν, τό όποίον ευκολύνει τήν διά τοΰ άνε
μου διασποράν τού ρυτού. Οΰτω λοιπόν άφοΰ οί σπό
ροι τοΰ ρυτού τούτου φερθώσι μακράν τής πατρίου γή; 
καί τέλος πέσωσιν έπί τοΰ έοάρους, τό οξύ άκρον 
τού σπόρου προσηλοΰται έπί τοΰ εδάφους καί μένει 
έν ακινησία, άν ή ατμόσφαιρα εινε ξηρά" έάν όμως 
πέση βροχή ή καί άπλώ; ή ατμόσφαιρα ύγρανθή. 
τότε τό σπειροειδές προσάρτημα τοΰ σπόρου εκτυλίσ
σεται καί επομένως αυξάνει, οπότε συνήθως συναντά 
λίθον ή θάμνον τινά καί μή ουνάμενον ώ; έκ τής 
άντιστάσεως νά έπεκταθή έκ τών κάτω προς τα άνω, 
ώθή τόν σπόρον πρός τό έδαφος,εντός τοΰ όποιου καί 
εισέρχεται κατ' ολίγον, 'Επίσης είδος τι μηχανισμού 
ύπάρχει έπί τών σπόοων τοΰ Oxalis. Είσ! δηλαδή 
περιβεβλημένοι δι’ ελαστική; μεμβράνης, ήτις έκ 
τής ύγρασίαε, όταν ούτοι πέσωσιν έπί τοΰ έδά'^ους, 
έξογκούνται, καί ένεκα τή; ύπερμέτρου αύτοϋ εντά-

/ίίκώ»· ιϊ. Stippa Penalla 

σεως προκαλεΓται απότομο; διάρρηξι;, οπότε περι- 
στρεοομένη άποτόμω; ή μεμβράνη άπορρΐπτει ώς 
ελατήριον τούς σπόρους, δύο καί τρία μέτρα μακράν.

Πώς όμως γίνεται ή διασπορά τών δυστυχών έκεί- 
νων σπόοων, τών οΰδέν ειδικόν προσάρτημα ή μη
χανισμόν έχόντων ; Μήπως άρά γε άφέθησαν εις τήν 
τύχη·/; Ούχί Βεβαίως" ίχουσι καί ταΰτα τούς προσ-

Είκών 7. Φυτά Ζωόφιλα. Όνοβρυχί:.— Kagiitrov.— Ίιηάκιοι·. — Άρ.-ιαγόη-νιον
τάτας των. Αί κίχλαι, οί κόσσυφοι, οί φλώροι καί 
πολλά άλλα πτηνά είνε λίαν λαίμαργα διά τούς καο- 
πούς, προπάντων δέ τοις προκαλοΰσι τόν πόθον οί 
καρποί τοΰ άρκεύθρου (κέδρου), τής "Οας (σουρβίας) 
τής άκτέας, τοΰ κισσού καί πολλών άλλων ών ό χυ
μός είνε σακχαρώδης. "Απαξ λοιπόν καταβροχθι- 
σθέντες οί καρποί οΰτοι, διαλύονται καί άπορροφοΰν- 
ται ύπο τού στομάχου τοΰ πτηνού, πλήν τοΰ πυοή- 
νο:, όστις Οειφε προνοία προρυλάσεται διά τοΰ ισχυ
ρού περιβλήματός του, κατά τοΰ πεπτικού χυμού" 
οΰτω αναγκαστικώς ώς άχρηστος διασχίζει τον πε
πτικόν σωλήνα καί έπαναβλέπει, τό φώς τοΰ ήλιου, 
ή μάλλον δέν τό βλέπει διότι είνε κεχωσμένος με
ταξύ τών λοιπών αροδευμάτων τοΰ πτηνού, τά όποδα 
τώ χρησιμεύουσιν καί ώς έξαίρετον λίπασμα.

Έάν λοιπόν κίχλα τις καταπϊη σπόρον τινά ίξοϋ, 
όπως συνήθως τούτο πράττει, τό πιθανότατον είνε ότι 
τα περιττώματα ταύτη; θά πεσωσι καί θά κολλήσω- 
σιν έπί τίνος κλάδου, καί μετ’ αΰτών καί ό σπόρος 
όστις δέν 0’ άφήση τήν περίστασιν ταύτην καί θά 
βλαστήση. Τό άστεΓον καί λυπηρόν συνάμα είνε, 
ότι ό ευεργετούμενος ιξός ού |αό·,ον δέν ανταμείβει τήν 
φιλόρυτον κίχλαν άλ/.ά καί αποδίδει κακόν αντί κα
λού,διότι αί διά τοΰ ίξοΰ γενσμεναι παγίδες (ίξόβεργαι) 
θα συλλάβωσι :ήν προστάτιδα αυτών.

Τό καλόν εινε όμως ότι άκουσίως του, τούτο γίνε
ται, άλλως θά εδιοε καί ό ι£ός λόγον εις τήν δευτέ- 
ραν παρουσίαν.

Έτερα παράσιτα φυτά, βλαστάνοντα δηλαδή κα> 
αναπτυσσόμενα έπί ετέρων ρυτών, έπιτυγχ άνουσι τόν 
σκοπόν τής διασποράς άπλώ; διά τών γλοιωδών σπό
ρων των, οϊτινες άμα τή ώριμάνσει των — ίπτοντες από 
τοΰ μητρικού φυτού προσκολλώνται έπί τίνος κλάδου, 
έάν κατά τύχην πέσωσιν έπ' αύτοϋ. Άλλα τά φυτά 
ταΰτα είνε σπανιώτατα, ενώ ό ιξός είνε κοινότατο;, 
τουθ’όπερ δείκνυσι πόσον τά μέσα τής διασποράς τών 
πρώτων είνε ατελέστατα, ένώ τοΰ ίξοΰ άπεναντίά; 
εινε αποτελεσματικώτατον.

To arceulhobium, παράσιτο·/ τού κέδρου ανήκει ε'ις 
τήν κατηγορίαν τών έχόντων γλοιώδεις σπόρου; (’). Τό 
Μυλόδενδρον (εΐκ. 5) παράσιτου τού φυγοΰ (όξειάς) 
άπαντώμενον έν τή γή τού Πυρός, εχει τελειοτέραν 
κατακευήν πρός έπίτευίιν τής διασποράς του. 0! 
σπόροι του ούτε ύπό πτηνών τρώγονται, ούτε περι
βάλλονται ύπό γλοιώδους ύλης, αλλά είνε έροδια- 
σμένοι διά τεσσάρων προσαρτημάτων, μακρών, εύλι- 
γίστων και τριχωτών, άτινα μακρών ποδών πολύ- 

ΐίιαιτίρω ϊρθρω.

Magriria ί/ .Ύρηβοηκιοηδής.
ποδος δράττονται παντός κλάδου, ον ήθελον συναν
τήσει κατά τό διά τού ανέμου ταέείδιόν των. Πολ
λών δε άλλων παρασίτων οί σπόροι επειδή είνε πο
λυπληθείς καί μικροί, ευκόλως μεταρέροντα·. δια τοΰ 
άνεμου καί ευκόλως έπίσης είσδύουσι εις τάς ρωγμάς 
τών φλοιών καί τάς σχισμά; τών κορμών.

'Εκτός τών πτηνών ύπάρχουσι καί έτερα ζώα δι- 
ευκολύνοντα τήν διασποράν. Τοιαυτα είνε ό μυρμηξ, 
ο σκίουρος, ό ύπερβόρειος μΰς, ώς καί ό άρουραίος, 
άτινα συσσωρεύο··τα διαφόρους καρπούς εις ύπογείους 
οπας, <!>; χειμερινήν προμήθειαν, τρώγουσι τούτου; 
καί έγκαταλείπουσι τούς πυρήνα; οϊτινες, άλλο τι δέν 
θα έπεθύμουν παρά νά είσδύσωσιν όλίγας σπιθαμά; ύπό 
το εοαρο;.

Έτερον στοιχείο·/ ύποβοηθοΰν τήν διασποράν εινε 
τό ύδωρ. Τά κοκκοκάρυα τών νήσων Seychelles δια- 
σχίζουσι τόν Ινδικόν Ωκεανόν καί φθάνουσι μέχρι 
τής Σουμάρτας ήτις διά του τρόπου τούτου απέκτησε 
τά φυτά ταϋτα. 'Επίσης ούτως αί κοκκοκαρυαΐ τής 
Πολυνησίας άποστέλλουσι μεγάλα; προμήθειας εις τάς 
άκ-άς τής Βραζιλίας τής Γουυάνη; καί τοΰ Κόγκο. 
'ι1 Guef-stream μεταφέρει έπί τών παραλίων τής 'Ιρ
λανδίας καί Νοβηργίας σπόρου; τών Άντιλλών καί 
τή; Ζαμάϊκας.

'Επίσης και αί μεγάλαι έκστρατείαι τοΰ ’Αλεξάν
δρου, αί μακρυναί κατακτήσει; τών Ρωμαίων, τού 
Ναπολέοντο; τών Σταυροφορειών, έγένοντο ποόξενοι 
μετατοπισμού καί εκπατρισμού πολλών ρυτών.

Έτίση; καί οί παγετώνες βοηθοΰσι πολύ τήν με
τανάστευση/ τών φυτών.

"Ηδη καιρό; ν' άναρέρωμεν καί τό τελευταίου μέ
σον τή; διασπορά;. Πρόκειται περί τοΰ ανθρώπου. 
Άναμφιβόλως δέν ύπάρχει ανάγκη νά ύποδείξωμεν 
τόν τρόπον καθ' ον ό άνθρωπος συντελεί εις τό μέγα 
τούτο έργου. Δέν είνε ανάγκη βεβαίως καί οΰτο; 
να συντρέξη τήν τάξιν τών ζωόφιλων φυτών δια τοΰ 
έρίου του, ούτε τήν τών χρωματιστών καρπών διά 
τής καταβροχθίσεως τούτων, ώς τά πτηνά. Ευτυχώς 
καί πρός τιμήν του, εννοήσα; την σπουοαιότητα τοΰ 
έργου, ίδρυσε·/ ολόκληρον έπιστήμην πρός έπίτευξιν 
τοΰ σκοπού τούτου. Τήν σήμερον ή Β ο τ α ν ι κ ή α
πασχολεί υ,εθοδικώ; καί επιστημονικώς τό τοίτον 
τουλάχιστον τή; ανθρωπότητας. Τά σπανιότερα 
ρυτά τών τροπικών χωρών, φυτά από τά οποία οΰδέν 
ωφελείται ό άνθεωπος, απενα-ίας δέ πολλά έξοδεύει, 
συντηρούνται καί πολλαπλασιάζοντας έντ’ο; τών θερμο- 
κηπίω, καί τών ψυχρότερων χωρών.

Τόβέβαιον όμως είνε ότι καί τά φυτά ανταμείβουν 
οΰκ’ ολίγον τάς ευεργεσίας τού ανθρώπου.

ε.ν — πΐΊ.ν.
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ΟΙ ΜΑΛΛΟΝ ΜΑΚΡΟΒΙΟΙ
’Αμερικανοί επιστήμων άνέλαβε ν' άπο 

δείΕη νέαν Θεωρίαν, κατά τήν όποιαν ό άν
θρωποί ό εργαζόμενοί πνευματικοί, είναι 
ύγιέοτεροί και μακροέιώτερος τοΰέογαζομέ 
νου μόνον σωματικοί. Ούτος είναι ό διάσημος 
ιατροί Δούκ οστίί καταθετών μαρτυρίαν έν- 
ωπιον τοϋ δικαστηρίου περί ύποθέοεωο σιτε
μπόρου τινόί, περιπλακέντοί είε απάτην πα- 
οουσιάοαντοί κατόπιν φαινόμενα μαλακύνσε 
ωί εγκεφαλικής ύπεστήριόεν ότι τό νόσημα 
προέρχεται έί έλλείψεώς διανοητικής έργα
σίας δπερ όμοιος συμδαίνει εΐίτό έν περί
που τρίτον τών εργατών καί αγροτών 'Ο κ. 
Δούκ επίσης έόήγησεν. ότι τό νόσημα τοΰτο 
είναι λίαν κοινόν εϊοτό αγροτικά διαμερίσμα- 
οματα τήί 'Αγγλίας. Ίο πνεϋμα τών άγρο- 
τών εργατών σκωριαζει μάλλον ή εξαντλεί 
ται και όταν ούτοι φθάσωσιν είς ηλικίαν 
έόήκοντα πέντε ή έόδομήκοντα πέντε έτών, 
φυοικώί τελευτώσι οι' άποπληέίαε ή ετέρου 
τίνος παρεμφερούς νοσήματος Πρόίύτιοατή 
ριέιν τής θεωρίας έφερεν ώς παραδείγματα 
δικαστάς και άλλους,οΐτινες διαρκώς είχον έν 
ένεργεία τό πνεύμα των κσιο'ίπνες ώς έλε- 
γεν, έζησαν πολύ περισσότερον ή όσον ζή ό 
μέσος οροί αγροτών εργατών

Ο ιατρός Χολλάνδερ, διάσημος νευρολό
γος, είς συνέντευΕιν τινά. είπεν ότι πισ
τεύει, οτι ή έκτίμη ις τού Ιατρού Δούκ 
ήτο αληθής.άλλ'ό όρος «μαλάκυνσις τούέγ 
κεφάλου» είναι άγνωστος είς τήν ιατρικήν 
επιστήμην. Ο κατάλληλος όρος είναι παράλυ 
σις τού έγκεφάλου ήτις σημαίνει συχνότα 
τα μείωσιν τών θυρίδων τού έγκεφάλου καί 
σκλήρυνσίν τών συνδεόντων αύτός ιστών. 
Δέν υπάρχει αμφιβολία δτι διανοητική ίΕ- 
άσκησις καί βαρεία δια.οητική έργασία δια 
τηρούσι τήν νεότητα, δσθέντος δτι ό άν
θρωπος διατελεΐ είί. κανονικήν καί φασιολο- 
γικήν κατάστασιν.

«Έσπούδασα λέγει ό Χολλάνδερ. τούς 
αγροτικούς τούτους τύπους και τά αίτια τού 
διανοητικού αύτών μαρασμού καί άνεϋρον 
πάοαυτα τήν έλλειψιν τής κυκλοφορίας τοϋ 
αίματος. Ο όλίγον σκεπτόμενος άνθρωπος 
ύφίσταται νέκρωσιν τών νευρικών ιστών, οϊ
τινες συνδεουσι τόν Εγκέφαλον μ= τά όργανα 
καί δέν παρέχει άφορμήν είς τό αίμα όπως 
κυκλοροφήση διά τού έγκεφάλου.

Οί άνθρωποι, οΐτινες πιθανώς ζώσι πε
ρισσότερον είναι έκεϊνοι, οϊτινες έΕαοκούν- 
ται παρά πολύ είς τήν διανοητικήν έργασίαν 
καί οΐτινες δέν ύφίστανται τάς ένοχλήοεις 
τού έμπορίου.

Κ. Σ.

0 ΠΝΕΓΜΑΤΙΣΜΟΣΕΝ ΚΑ’ΓΡΩι
Τήν Κυριακήν τής 27 Μιρτίου άπό τής 

5—9 μ. μ. έγένετο ενώπιον πολλών προσώ
πων Πνευμοτιστική Συνεδρίκσις έν τή αιθούση τοΰ 
χοροΰ τοΰ Ξενοδοχείου Μαχροΰσης τοϋ Κυρίου 
Έμμ. Μσυρόπούλου, έν Καί;ω, υσθ’ ήν παρευρέ- 
θησανπερί τά 60 άτομα.

Τήν συνεδρίασιν διηύθυνεν ό παρεπιδημών έκεΐ 
τότε Διευθυντής τής «Φύσεως» κ. Φρ. Πρίντεζης, 
έχων ώς μεσάζον πρόσωπον (Medium) τόν Κύριον 
Βασίλειον Χρηστοφίδην, νέον 20ετή, πρώην υπάλ
ληλον του οίκου Σϊλβάγου, άπλοϋν, μετριόορονα 
χαί ολίγων γνώσεων κάτοχον,κάτοικον δέ Καίρου.

Τά πρακτικά τής Συνεδριάσεως έκράτησεν ό 
κ. Βασ. Μίϊμάρης καί έχουσι πιστότατα ώς έξής:

Ο Κος Πρίντεζης πρό τής ένάρξεως τής Συνε- 
δρίάσεως άφοΰ εξήγησε τοΐς παρευρεθεϊσι τήν 
σημασίαν τοϋ Πνευματισμού, τό δυνατόν τής συνο
μιλίας τών ανθρώπων μετά τών Πνευμάτων και συ- 
νέστησεν αύτοϊς απόλυτον ησυχίαν καί εύλαόειαν 
πρός τά πνεύματα, παρασκεύασε τον μεσάζοντα πρό 
τής μεγάλης τραπέζης τής αιθούσης καί ή συνε
δρίασες ήρξατο ώ; άκολούθως διά τής μεθόδου τής 
γραφής.

Ό Κύριος Πρίντεζης. Παραχαλουμεν νά έλθη 
τό Πνεύμα τοΰ Λεωνίδα Καλεμένους καί νά όεόαι- 
ώση τήν ταυτότητά του διά τής γραφής.

To πνεύμα. Είμαι ό Λεωνίδας, ήλθα.
Έρωτ. Είναι εΐς κατάσταστασιν τό μεσάζον 

πρόσωπον να έκτελέση ήδη τήν μετά τών πνευμά
των και ήμών μεσολάδησιν,

Άπόκρ, Είνε ώς καϊ υμείς γνωρίζετε. 
Έρώτ. Είνε Πνεύματα ήδη παρόντα ένταΰθα ; 
Άπόκρ. Πολλά καί μάλιστα οικεία σας. 
Έρώτ. Δύνασαι νά όνομάσης δύο τρία;
Άπόκρ. Εινε ή Κυρία Ειρήνη Δεληγιώργη, ό 

Κύριος Κυριάκος Χριστοφίδης καί πολλά άλλα τά 
οποία δύνασθε νά καλέσητε.

Έρώ τ. Παραχαλουμεν νάκαλέρνς τό πνεϋμα 
τοϋ Παύλου Άγγελακοπούλου, Ίατροΰ, έσχάτως 
αύτοκτονήσαντος

Άπόκρ. Απέρχομαι νά ϊδω, άν εινε δυνατόν νά 
τον φέρω.

Άπόκρ. (Μετ’ όλίγον) Ό Κυρ.ος Π. Άγγελα- 
κόπουλος δέν δύναται να λύση τήν περιέργειαν σας 
διότι έχει άνωτέραν υπηρεσίαν.

Έ ρ . Καλώς. Νά έλθη τό Πνεϋμα τοΰ Χαρ. 
Βασιλείου.

Άπόκρ. Είμαι ό Χαράλαμπος Βασιλείου, όχι 
ζητήματα περιέργειας.

Έρώτ. Γνωρίζεις κανέ α έκ τών παρευρι- 
σκομένων ένταΰθα, είναι κανείς ίδικός σου ;

'Απόκρ. Είναι ό αδελφός μου Χαρίσης Βασι
λείου.

Έρώ τ . Έρωτα ό αδελφός σου. τί έχεις νά 
τοΰ παραγγείλης ;

Άπόκρ. “Ο, τι πρό πολλοΰ είχα ε’.πή" ήδη πισ
τεύω καλώς'νά εννόησαν τά ο,τι είχα γράψει δια 
μέσον τοϋ Κυρίου Κ. Σιμάτου μόνον τάς έντολός 

άς έδωκα, βλέπω, 6τι έκτελοϋ/ται καϊ χαίρω Φίλ- 
τατε Άδελφέ, χαΐρε και ζήθι έν ειρήνη.

Έρώτ. Πώς ευρίσκεις τό νόσημα τής συζύγου 
σου, είναι ήδη είς όελτίωσιν ;

Άπό κ ρ . Τό νόσημα δέν φοόίζει τήν φυσικήν 
της διοργάνωσιν, άλλά άς ελπίζει είς τόν θεόν τόν 
πλσσαντα καί ό θεός έντός τό πολύ έτους θά τήν 
απαλλάξη ολίγον, άλλά άς λαμόάνη κα'ι βοήθει
ας παρα τοϋ ίατροΰ.

Έρώτ. Έχιις νά μάς ιϊπης τί σ-ουδαιον ; 
Ά π ό κ ρ . Πρός τό παρόν δχι.
Έρώτ. Δύνασαι νά μάς καλέσης τό πνεϋμα 

τοΰ Πατριάρχου Σωφρονίου;
Άπόκρ. Ε'μαι πρόθυμος, άλλά χρειάζονται 

10 λεπτά, διότι δ ά νά παρακαλέση τις είς συνδια- 
λεξ ις μετ' άνωτέρων πνευμάτων,χσειαζ-ται όλίγον 
χρονικόν διάστημα. Χαίρετε έν ειρήνη άδελφέ καί 
λοιποί φίλοι.

(Κινείται ή χειρ τοΰ μεσάζοντος).
Έρώτ. Ποιον Πνεϋμα είσαι;
Άπόκρ. Είμαι ό παρεστώς Άγγελος.
Έρώτ. Νά άναμένωμεν τό Πνεϋμα τοΰ Πα

τριάρχου Σωφρονίου;
Ά π ο κ ρ . Μάλιστα, άλλά. παρακαλώ, τήν 

Μακαριότητά του νά δεχθήτε εύλαόΰς.
Έρώτ . Ε’νε ανάγκη νά έγερθώμεν όλοι, 

άμα έλθη ;
Άπόκρ. Όχι, διότι ή ψυχική διάνοια αρκεί.
(Γίνεται 10 λεπτά διάλειμμα.)
Έρώτ . Ποιον Πνεϋμα είσθε ήδη;
Άπόκρ. Είμαι ό Σωφρόνιος. Χαίρετε άδελφοί. 

Εΐ; τί θα δυνηθφ νά σάς φανώ χρήσιμος;
Έρώτ. Χαιρετώμεν εύλαίώς τήν Μακαρι- 

ότητά Σας.
Άπόκρ. Ειρήνη Ύμϊν.
Έρώτ . Είναι δυνατόν, Μακαριότατε, νά μά; 

είπήτε, τί π-ιρΐ πνευματισμόν φρονείτε καί τής προ
όδου, ήν θά κάμη ούτος είς τόν κόσμον ;

Άπόκρ. Μάλιστα, ό πνευματισμός ύφίσιατο καί 
ύφίσταται καί θά ύπιρχη είς τόι αιώνα" διά δέ τοϋ 
πνευματισμ-.ΰ Οά λυθή ό λόγος τοΰ Κυρίου, καθ'ον 
έσονται μία ποίμνη, εί; ποιμήν.

Έρώτ. Φρονείτε, οτι διά τοϋ πνευματισμού θά 
ένωθοΰν αί θρησκεΐαι;

Άπόκρ. Μάλιστα.
Έρώτησις. Σάς παραχαλουμεν, Μακαριότατε, 

νά μάς είπήτε, τί φρονήτε περί τοϋ Δένδρου τής 
Παναγίας, έν Ματαρία, περί τοΰ όποίου διαφωνούν 
οί ιστοριογράφοι ; είνε αυτό τοΰτο τό Δέ,δρον ένθα 
άνεπαύθη ή Παναγία, έρχομένη μετά τοΰ ’Ιωσήφ 
καί τοΰ τέκνου της εΐς Αίγυπτον ;

Άπόκρ. Ακριβώς είνε" θά σάς λύσω όμως με
ρικά ζητήματα περί αύτοΰ. Άκούσατέ μ-, μέ προ
σοχήν.

Έρώτ. Εύχαρ στοΰμεν πολύ καί θά άκούσω- 
μεν, Μακαριότατε.

Άπ. Ότε ή άνασσα ήμών εΐς καιρόν όπου 'δρα
πέτευσε μετά τοΰ Πάγκαλου (*) Ιωσήφ, φέ- 

ρΟυσα έπ! τοϋ όνου τόν Σωτήρα τοΰ Κόσμου, 
πρώτον άνεπαύθη είς τήν πηγήν τοϋ Μωϋσέως, ήτις 
εύρίσκεται πέραν τής Ερυθρά; θαλάσσης" μετά δέ 
πενθήμερον άκαταπαύστως οδοιπορούσα, έφθασεν είς 
τήν πρώην Ήλιού,τολι<" έκεΐ" δέ, έπειδή κατ* εκεί
νον τόν κοιρόν δέν ήσαν κατάλληλα τά έν τή πό- 
λει ευρισκόμενα δένδρα, ήλθε πέραν τής πόλεως 
προς τα Νοτιοδυτικά αύτής, εΐς τό νϋν εύρισκόμενΟν 
Δένδρον καί έκεΐ άνέπαυσεν τά έξηντληθέντα έκ τής 
οδοιπορίας μέλη της. Έκάθησι δέ πρός τό Βορειοα
νατολικόν μέρος του Δένδρου. Έτειδήδέ δέν ύπήρ- 
χεν ύδωρ καί ητον ήναγκασμένη νά υπάγη είς τήν 
πόλιν, διά νά προμηθευθή τοιοϋτον, έδ-ήθη, καί ή 
δέησίς της είσηκούσθη καί έκτοτε ύφίσταται κα! τό 
Δένδρον καί τό "Υδωρ.

Ά’.λά σάς συμβουλεύω έάν ήναι δυνατόν νά γείνη 
Ναός τις έκεΐ πρός τιμήν τής Άνάσσης" θά ήτο 
είς τήν έν Και'ρω ’Ορθόδοξον παροικίαν καύχημα.

Έρώτ. Ή έπ! τοϋ κορμού τοΰ Δένδρου άναφα- 
νεΐσα έσχάτως είκών τής Παναγίας μετά τοΰ υιοΰ 
της. είναι Μακαριότατε, τεχν.κή ή έκ χάριτος ;

Άπόκρ. Παρακαλώ τις έξ ύμών είδε τήν Ά
νασσαν, ι'να ποιήση τοιαΰτα ζητήματα, μία άπλώς, 
ιδέα ζωγράφου δύναται νά κάμη τοιαύτας μηδαμινά; 
αλλά κα! ωφελίμου; πρός υμάς άναμνήσεις

Έρωτ. Έάν εινε δυνατόν, Μακαριό-ατε, νά μάς 
είπήτε, άν ή πολιτική τήν όποιαν άκολουθεΐ ό Πα
τριάρχης Φώτιος συνάδει πρός τά συμφέροντα τής 
Εκκλησία; και τοϋ Γένους.

Άπόκρ. Τοιαΰτα ζητήματα δέν άφορώσιν έμέ, 
διότι είς τόν πνευματικόν κόσμον δέν ισχύ υν,άλλά 
μόνον λέγω, οτι άδίκω; διέβαλον αύτόν τό παρελθόν 
έτος.

Έρωτ .Περί δέ τοΰ ζητήματος τοΰ Ί ακειμ, 
επιτρέπεται νά έρωτήσωμ-ν;
Άπόκρ. Όχι.

Έρωτ. Τί έχετε νά μάς είπήτε. πρό τοϋ 
Σάς άποχαιρετήσωμεν ;

Άπόκρ. Αγάπην, Έ·.εος, Ειρήνην καί 
’ Αλληλοβ οή θ ε ι α ν.

Έρ ώ τ. Σάς εύχαρ'.ατοΰμεν καί Σάς άποχαιρε- 
τίζομεν.

Ά π ό κ ρ . Χαίρετε έν Ειρήνη ψ.
(Διάλειμμα 5 λεπτώ )

Έ ρ . Πχρακαλοϋμεν νά έλθη τό πνεϋμα τής 
Μαρίας Πρίντεζη :

Έν τώ μεταξύ ακούεται μεταξύ τών ακροατών 
ή έξής φωνή, έν συγκινήσει:

—Είμπορ-ϊτε νά έρωτήσετ-: τά πνεύματα, άν θά 
ιατρευθώ ;

μα; αναφέρει τό, ύπό των αδελφών του πωληΟέντα Ίωσή? 
ύιόν τοΰ Ίαζώδ. ίλάβομε, την έξης απάντησιν.

Τ δ π ν e ΰ μ α.Ό Μακαριότατο: είπ», Πάγκαλο;, όχι 
τδν υιδν τοΰ Ιακώβ, άλλά τδν μνηστήρα της ύπεραγία; 
Θεοτόκου Δύνασθε δε να θέσητε έν παρενθέσει τά γραφέντα 
παρ’ εμοΰ, διότι δ Ιωσήφ μνηστήρ της Θεοτόκου μάλιστα 
εχει μεγαλειτερον έν τω ούρανώ αξίωμα *Οχι δηλαόή ώς 
πρός τάς τοΰ κόσμου αξιώσεις,άλλά ώς πρδς τούς έν Ούρα- 
νω αγίους. Οΰ:ω τους Μάρτυρας όνομάζουσίν ένταΰθα. «Τάς 
λέξεις τάς όποιας ό κόσμος έν τη ιστορία έχει» ’Θσΐους 
και ϋίερχτικουςοκαι τα τοιαΰτα, εδώ ονομάζουν Παγχάλους.

(")Στ,μ. Πνεύματο; επεξηγηματική,
Τήν επαύριον ίρωτηβέντος τοΰ Πνεύματος τή; Μαρία; 

Ιΐριντεζη, διατι ό Μακαριότατος Σωφρόνιος ωνόμασε τδν 
μνηστήρα τής Θεοτόκου Πάγαλον, ένω τοιοντο/ ή Ιστορία
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Ήτο τοϋ κ. Γ. Μακρή Ροδίου, πάσχονιος τούς 
οφθαλμούς.

—Ευχαρίστως νά έρωτήσωμεν αύτά, τω απαντά 
ό κ. Πρίντεζης. Έλθέ πλησίον μου και περίμενον.

Έρώτ. Παρακαλοΰμεν νά έλθη τ'ο πν,ΰμα τής 
Μαρίας Πρίντεζη.

Άπό κ ρ. Ήλθον.
Έρώτ. Diles-nous en fraiiQais, je vous prie, si 

vous files presente. Dites nous clairemenl.
(ό μεσάζων αγνοεί τήν γαλλικήν)

Άπόκρ. Je suis Marie Printezi, qu’est ce que 
vous vonlez, mon pire. Allentedez, s’il vous plait, 
je parlerai avec vous tine autre fois, non pas ά 
present.

Έ ρ.Σέ παρακαλοΰμ-ν νά έπαναλάδης. αύτά ελ
ληνιστί.

Ά π 6 κ ρ. Ή Μαρία άπήλθιν είς άνωτάτην 
διαταγήν. Δύναται νά συνδιαλεχθή μεθ’ ύμών τήν 
μεθεπομένην,

Έρ ώ τ. Είναι δυνατόν, νά μάς καλέσητε τα 
πν ύματα τοΰ όφθαλμοϊατροΰ Άναγνωιτάκη, τοΰ 
Αντωνίου Χατζηαντωνίευ, Ροδίου και toCK. Μυυ- 
ρ·ύ.λη’

Άπδκρ. Ό κ. ’Ιατρός Άναγνωστάκης θά Ιλ- 
θητε, έάν έχητε τήν εΰχαρίστησιν νά τόν περιμένετε.

Έρώτ. Θα τόν περιμένωμεν Έπίσης παρα- 
καλοΰμεν νά καλέσητε καί τά άλλα πνεύματα.

Άπδκρ. Παρακαλώ, πο’α;
Έ ρ. Τοϋ ’Αντωνίου Χατζηαντωνίου, τοΰ Κων- 

στ. Μουρούλη, πατρός του παρόντος υιοϋ του και 
τοΰ Σταύρου Τσδντζου, κατα παρικλησιν τών υιών 
του έπίσης παρόντων

Άπόκρ. Ό κ. Μουρούλης εινε απών.
Έ ρ ω τ. IΙοΰ εύοίσκεται, δύναται νά έλθη;
Ά π δ κ ρ. Δέν θά συνδιαλεχθήτε μετ’ αύτοΰ 

εις τον αιώνα.
Έ ρ. Ειμτοοεις νά μάς είπής διά ποιον λόγον;
Ά π δκρ. Διότι, έάν τις έξ υμών έχη τοσαύτην 

περιέργειαν εΐς τό νά μαθη τις βουλήσεις τοϋ Κυρ
ίου, πρέπει ν’άλλάξητήν οδόν τών άκανθών.

Ε ρ. Καλώς. Εινε λοιπόν δυνατόν νά έλθη τό 
πνεύμα τοϋ Άναγνωστάκη;

Ά π δ κ ρ. Είμαι ό Άναγνωστάκης.
Έ ρ. Σάς εύχαριστοΰμεν πολύ, Έξοχώτατε, διότι 

ήλθατε καί σάς παρακαλοΰμεν πολύ να μάς ειπήτε, 
έάν διά τοϋ πνευματισμού δύναται νάέπέλθη θ-ρα- 
π:ία οφθαλμιακής νόσου;

Ά π ό κ ρ. Παρακαλώ τα εξής πρέπει νάπαρσ- 
δεχθήνε, οτι ημείς δια τοϋ ύπνωιισμοϋ δυνάμεθα νά 
λύσωμ ν τά αφορώντα μόνον είς υμάς πράγματα- 
άλλά ό κ. Μακρής, γνωρίζω πρό τετραετίας ήδη, 
πάσχει έκ νοσήματος μή έγγραφομένου παρ’ έμοϋ. 
.... είς τών ιατρών, τόν όποϊον γνωρίζω έγώ 
καί αύτός καλώς (δηλαδή δέν έγνώρισα αύτόν δταν 
έζω·<) θά δυνηθή νά λάβη μίαν μικράν ιδέαν. Τόν 
συμβουλεύω δέ μόνον, όταν ταξειδεύση έπανειλημέ- 
νως καί λάβη καί άλλων ιατρών ιδέας, θά ίαθή. Δέν 
πρέπει νά φοβήταικαί τόσον. Καλά θά γίνη. Χρειά
ζεται υπομονή.

Έ ρ. Σάς παρακαλοΰμεν, νά μας ουμβουλεύση- 
τε σαφέστερου, ποιον ιατρόν νά ”δη καί διά τίνος μέ
σου νά έπιταχύνη τήν θεραπείαν;

Άπδκρ. Γνωρίζει καλώς τόν ιατρόν, τόν 
όποϊον εγώ συνιστώ,είνε ό Β. Δέν δύναμαι δέ ιατρι
κά; σύμβουλός να λύσω διά’μέσου τοΰ παρευρισκο- 
μένου άτδμου Θά ύποστή μικράν έγχείρησιν.

Έρωτ. Εύχαριστοΰμεν πολύ.
Ά π ό κ ρ. Χαίρετε. Πρέπει ό κ. Μακρής νά 

έχει, ώς είπα, ολίγον θάρρος.
Έ ρ. Εύχαριστοΰμεν πολύ, έξοχώτατε καί παρα· 

καλοϋμεν νά έλθη ήδη τό πνεΰμα τοΰ A. X. Άν- 
τωνίνου Ροδίου.

Ά π Θα προσπαθήσω νά τόν φέρω, περιμένετε 
ολίγον.

Έ ρ. Καλώς, περ μένομεν.
Άπό κ ρ. (Μετ’ό/.ίγον) Ό κ Χατζηαντωνίου 

δέν θά συνδιαλεχθή μετά τών συγγενών του,διότι δέν 
έχει τόν άπαιτούμενον καιρόν, απουσιάζει καί Οά 
άπουσιάση έπί πολύ.

Έ ρ. Δύναται νά έλθη τό πνεΰμα τοΰ Σταύρου 
Τσδντζου, πατρός τοΰ έναντι μου καθημένου ;

Άπδκρ. Π ριμένετε. παρακαλώ 10 λεπτά
Έρωτ. Καλώς. Έν τώ μεταξύ δΰνασαι νά 

μάς είπης, πόσα·. τάξ;ΐς πνευμάτων εινε ;
Άπδκρ. Νά φωνάξω κατάλληλον πνεΰμα, νά 

σάς δώση πληροφορίας, διότι δέν δύναμαι έγώ.
Έρώτ. Σύ. ποιον πνεΰμα είσαι;
Άπόκρ. Είμαι ο Ευστάθιος Μοστράτος, άπο- 

Οανών έν Καιτφ.
Έρωτ. Καλώς. Νά άναμεί.ωμεν λοιπόν;
Άποκρ. Άναμείνατε.
Ά π κ ρ .(Μετ’ ολίγον) Είμαι τό πνεΰμα τοΰ 

Σταύρου Τσδντζου.
Έρωτ. Εΐπέ μοι παρακαλώ κατά παράκλη ■ 

σιν τοΰ υίοΟ σου, ποιους γνωρίζεις έκ τών έδώ καί 
άν δΰνασαι νά μάς άπαντήσης είς αύτά όπου σημει- 
οΰνται έν τώ χάρτη τούτω. Υπεβλήθη ή έρώτησις 
χωρίς νά τήν γνωρίζη ό Μεσάζων.

Άπόκρ. Έδώ τώρα σχεδόν όλους, διότι ό 
πνευματι ός κδσμ'.ς δύναται νά γνωρίζη τόν δ.ινα 
καί τόν δείνα. Άλλά είς τί, ένώ ήτο παρών είς τόν 
θάνατόν μου,θέλει εξηγήσεις.πρέπει να ζητήση άλλα 
ζητήματα, άφορώντα τό άτομόν του καί όχι ζητήμα
τα, τα όποια δέν αφορούν τήν άνάπτυξί» του.

Έ ρ ώτ. Τώρα νά μάς, είπης έάν ήσαι εύχαρι· 
στημένος έκ τής διαγωγής τών τέκνων σου-

Ά π ό κ ρ. Οι υιοί μου πρέπει νά ακολουθή
σουν τόν δρόμον τοΰ Ευαγγελίου. Άλλά συμβουλεύω 
τήν τμόνοιαν μεταξύ των. τίποτε -εριπλέον.

Έ ρ. Τί άλλο εχ=τε νά =ίπήτε;
Άπδκρ. Δεν δύναμαι νά εξηγήσω περισσότερα. 

Μόνον άς εινε βέβαιοι, ότι πάντοτε θά εύρίσκο- 
μαι μαζύ των και θα βοηθώ αύτούς είς τάς έπι- 
χειρίσεις των, Χαίρετε. Απέρχομαι·,

Έρωτ. Καλώς, εύχαριστοΰμεν.

( Έ'·ώ ή συνείρίχα-.ς ϊληξε.)

ΓΟΤΛΙΕΛΜΟΣ 0 Β.
KAI II ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΪΛΙΙ

• Απομνημονεύματα Κυρίας έπί τών τιμών.

(Συνέχεια καί τέλος.)

Ό Γουλιέλμος Β’ επιδεικνύει ένίοτε απότομον 
καί αίφνιδίαν άφοσίωσιν προς πρόσωπα αμφιβό
λου ηθικής ποιότητος.

Οΰτω είνε ό μόνος άνθρωπος έκ βασιλικού 
αίματος, δστις επιδεικνύει φιλίαν πρός τέν αρχι
δούκα Όθωνα τής Αυστρίας, τον δεύτερον υίόν 
τοϋ Άρχιοουκός Καρόλου Λουδοβίκου, πρίγκηπα 
διεφθαρμένου, τού όποιου οί Αυστριακοί τρέμουν 
τήν άνάρρησιν είς τδν θρόνον.

Ότε ό πρώην ’Ιησουίτης κόμης Έμβριχ, 
ήρχισε νά επιτίθεται διά τού ίσραηλιτικού τύπου 
κατά τής θρησκείας, τήν οποίαν είχε έγκατα- 
λείψει, δ Γουλιέλμος Β’ τόν έκάλεσεν είς τήν 
Αυλήν καί τόν παρουσίασεν είς τήν αύτοκράτει- 
ραν.

Εΐχεν έ-.θουσιασθτή μέ αυτόν.
Καί τόσον μάλιστα, ώστε νά τδν θεωρή δεύ

τερον Λούθηρον.
Μίαν άλλην φοράν, όαύτοκράτωρ κατελήφθη 

άπό μίαν συμπάθειαν καί φιλίαν δλως έκτακτον 
πρός τδν κόμητα X..., επιτετραμμένου μιάς 
μεγάλης Δυνάμεως.

"Ολοι εΐς τήν Αυλήν έγνώριζον τόν τρόπον 
τής διατηρήσεως τού διπλωμάτου αύτοΰ.

Ήτο γνωστόν, δτι ήτο μέθυσος.
Τά χρέη του ήσαν ή ομιλία όλης τής πόλε

ως. Άλλ’ ό αύτοκράτωρ δέν έλαβεν ΰπ ’ δψιν 
τίποτε άπδ αύτά.

Ήρκέσθη μόνον εΐς το ότι ό φίλος του κατάγε
ται άπδ εύγενή οικογένειαν.
Μίαν ημέραν, έν τηλεγράφημα, ληφθέν, άπδ μίαν 
μεγάλην πρωτεύουσαν, έτερμάτισε τον φοβερόν 
αύτδν θαυμασμόν.

Είχε κλέψει 10,000 φράγκα άπδ τδ ταμεΐον 
μιας λέσχης τής πόλεω-.

Προσέτι είχε κλέψει 15,000 φράγκα άπό ένα 
χαρτοπαίγνιον.

Άφοΰ έχασεν είς άλλην Λέσχην 20,000 φρά
γκων, δέν τά έπλήρωσε καί τήν επιούσαν τόν 
διέγραψαν έκ τοϋ καταλόγου τών μελών.

Τότε ήναγκάσθη νά φύγη. 
αΰλικοί ~οϋ αύτοκράτορος λαμ-είνε δλοιΟί 

προί.
Οί
Ό 

τύπος
οεινε

φίλοι των οί περισσότεροι ελεεινοί, 
γεν. ύπασπιστής, ό φόν Πλέσσεν, 
τοϋ ύπερηφάνου εύγενοϋς.

Είνε υψηλός καί καλοκαμωμένος.
Έχει μύστακας ξανθούς καί μαλλιά ξανθά καί 

ώραίους γαλανούς οφθαλμούς.
Όταν ό Γουλιέλμος άνήλθεν έπί τοϋ θρόνου 

άνέμενεν, ότι ό φόν Πλέσσεν θά άνελάμβανε τήν 
διοίκησιν τή; αύτοκρατορικής φρουράς.

Άντί τούτου έστάλη εΐς τήν Καρλσρούην.
Κατά τδ 1892 ό Πλέσσεν έπανήλθεν είν τήν 

Αύλήν ώς γενικός ύπασπιστής τοΰ αύτοκράτορος.
Εί. τήν Γερμανίαν οί ύπασπισταί τοϋ αύτο

κράτορος συχνότατα ύπηρετοϋν εΐς τό στρατόν.
Ό Πλέσσεν ήτο κατενθουσιαίμένος.
Τό όνειρον τής φιλοδοξίας του έξεπληροϋτο. 

θέλων-·.ά κράτηση τήν θέσιν του, προσεπάθησε 
νά κρύψη δλας τάς στρατιωτικά; άρετάς του.

Ό στρατηγός φόν Χάνκε, άρχηγός τοϋ στρα
τιωτικού γραφείου καί γενικός ύπασπιστής, είνε 
ταύτοχρόνως καί τιτλούχος, δέν είζεύρω τίνος 
πράγματος, είσπράττων οΰτω 5 χιλ. μάρκα έ- 
τησίως, εκτός δύο ετών, κατά τά όποια ύπηρέ- 
τησεν είς τό 52 σύνταγμα, τοϋ πεζικού, υπήρξε 
πάντοτε ύπασπιστής τού αύτοκράτορος, πρός τόν 
όποιον ή άφοσίωσίς του είνε άπεριώριστος. Όλαι 
του δέ αί άρεταΐ τον έχουν καταστήσει τό πρώ
τον πρόσωπόν είς τήν Αύλήν.

Ύπό τήν διεύθυνσιν τοϋ Χάνκε, τό στρατιω
τικόν γραφείου τού αύτοκράτορος έγείνεν αντίζη
λος δύναμις τού υπουργείου τών Στρατιωτικών.

Τό γραφ-ίον αύτό τά επιβλέπει δλα.
Αύτό εξελέγχει τούς στρατιωτικούς προβιβα 

σμούς. Αύτό προτείνει, αύτό διαγράφει.
Αύτό κάμνει τήν τελικήν είσήγησιν είς τδν 

αύτοκράτορα.
Είνε περίεργον, οτι είς τό Άνάκτρον είνε τόσον 

φυλάργυροι, ένφ ή βασιλική χορηγία είνε 16 
έκατομ. μάρκα.

Έκτος δέ αύτών, ό αύτοκράτωρ οέν εί «, ώς 
ό ίδιος διεκήρνξεν εΐς έ’να του λόγον, ό μιγαλεί- 
τερος γαιωκτήμων τής Γερμανίας;

Μέ αύτά τά 16 εκατομμύρια μάρκα, ό αύτο
κράτωρ πληρώνει καί από 60 χιλ. μάρκα διά 
κάθε πρίγκηπα τής Πρωσσίας ώς έπιχορήγησιν. 
Τώ μένουν όθεν 13 έκκατομμύρια μάρκα περί
που.

Δέν ύπολογίζω τά ιδιαίτερα είσοδήματά του, 
τά όποια ανέρχονται είς 150 χιλ. μάρκα έτη
σίως .

Αύτά άποτελοϋν τί ιδιαίτερόν του ταμείου. 
Μέ αύτά ό Γουλιέλμος πληρώνει τάς στολές 
του, τήν ιδιαιτέραν του συντήρησιν, τά ίδιαί- 
ρερα ταξείδιά του, τήν διατήρησιν τών άνακτο- 
των, τών θεάτρων, τών Β. κήπων κτλ.

Άλλά τί γίνονται τά 13 έκκατομμύρια μάρ
κα ;

Οί άνώτεροι υπάλληλοι δέν πληρώνονται διά 
τά ρούχα των. Ούχ ’ ή στον δμως λαμβάνουν ε
πίδομα διά τήν στολήν των. Έάν δέ δέν τρώ
γουν είς τήν Αύλήν λαμβάνουν καί έτερον επί
δομα πρός διατήρησιν των.

Οί «ύλάρχαι τών Μεγαλειοτάτων καί οί τε-
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λετάρχαι λαμβάνονν 30.000 μάρκα έτησίως. 
Κατοικούν εΐς έπκύύ.εις βασιλικέ; καί έχουν εΐς 
τήν διάθ·σίν των άμαξας καί ύπηρέτας, των ο
ποίων ήμπορούν νά κάμουν χρήσιν κα'ι αί οΐκο- 
γίνειαί των.

Ή Αύλή τούς δίδει δύο ύπηρέτας μέ στολήν 
καί δύο υπηρέτριας.Όταν δέ ταδειοεύουν,λαμ
βάνουν ήμερησίως 30 μάρκα έπί πλέον.

Ή Μεγάλη Κυρία τής Α. Μεγαλειότητες, 
ή κόμησσα Μπρόκδ:ρφ, λαμβάνει τόν αύτόν μι
σθόν καί τά αυτάέξοδα ταξειδίου.

Έχει εΐς τήν διάθεσίν τηι καί δύο άμαξας 
καί δύα ύπηρέτας. Κατοικεί δέ έντός τών ανα
κτόρων.

Αί κυρίαι έπί Τιμών λαμβάνουν μισθόν 6 χι
λιάδας μάρκων έτησίως.

Έχουν καί αύται διά τής ύπηρεσίαν των ά- 
μάξα; καί ύπηρέτας καί υπηρέτριας.

Καί αύται δέ κατοικούν εντός τών ανακτό
ρων καί τρέφονται εί; βάρος τής ύπηρεσίας τής 
αύλής.

Οί ΰπασπισταί πληρώνονται άπό τό Κράτους. 
Άλλά λαμβάνουν καί άπό τόν αύτοκράτορα έ
ξοδα μόνον στολών, ταξειδίων, καί τρώγουν έν
τός τών ανακτόρων.

Οί υπηρέται τοϋ αύτοκράτορος λαμβάνουν 
140 —150 μαρκα μηνιαίως. 'Εννοείται, τρώ
γουν καί κατοικούν είς βάρος τή; ανακτορικής 
υπηρεσίας

Όσοι εινε νυμφευμένοι έχουν δικαίωμα κατοι
κίας δι’ εαυτούς καί διά τάς οικογένειας των. 
Οί μισθοί τών κοινών υπηρετών ποικίλλουν υ.ε- 
ταζύ 80—100 μάρκων μηνιαίως.

Ή προσωπική υπηρεσία τής αύτοκρατείρας 
περιλαμβάνει; Τήν Χάγκε, πρώτην θαλαμηπόλον 
I 50 μάρκα μηνιαίως καί δύο άλλα: θαλαμηπό

λους 80 μάρκα μηνιαίως.
’Εκτός αύτών ή Α. Μ. έχει διά τήν ιδιαι

τέραν υπηρεσίαν της 5 ύπηρέτας, 120 μάρκα 
μηνιαίως. τόν αμαξηλάτην τη: 130 μαρκα μη
νιαίως καί τδν ιπποκόμον της 200.

Τέλος ή Δ. Μ. χρησιμοποιεί 12 κοράσια τά 
όποια πληρώνονται 30 μάρκα τόν μήνα καί έν- 
δύονται εΐς βάρος τής Αύλή:.

Τά 12 αύτά κοράσια βοηθούν εΐς τά δωμάτια 
τής αύτοκρατείρας.

Οί μισθοί όλου αύτοΰ τοϋ πρωσωπικοΰ πληρώ
νονται προκαταβολικοί; τήν 3 έκαστου μηνός.

Είνε βέβαιον,δτι ό Γουλιέλμος Α' έκ τής φι- 
λαργυρίας του κατώρθωσε νά σχηματίση περιουσί
αν κολοσσιαίαν. Το αντίθετον συμβαίνει μέ τόν 
σημερινόν αύτοκράτορα.

Ό Γουλιέλμος Β άντι νά θησαυρίζη, παρου
σιάζει κάτ’ έτος καί νέον έλλειμμα.

&Η ΕΚΚΥΒΕΥΣΙΣ ΤΩΝ
ΛΑΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ· ^

Τήν παρελθοϋσαν Κυριακήν έγένετο έν 
τοΐς ήμετέροις γοαφείοις και ενώπιον επιτρο
πής έκλεγείσης μεταξύ των προσελθόντων 
συνδρομητών τής «Φύσεως» ή έκκύάευοις 
τών λαχείων τοΰ παρόντος έτους, καθ' ήν 
έτυχον οί ακόλουθοι 21)0 αριθμοί ώς προ- 
ανηγγείλαμεν, κερδίοαντες τά κάτωθι άναφε- 
ρόμενα αντικείμενα.

Ό 1 ος αριθμός 301 τοΰ έν Άθήναις κ- 
Σπ. Βάφα έκέρδισε τό χρυσοΰν ώρολόγιον.

Ό 2ος αριθμός 933 τοϋ έν Σμύρνη κ. 
Δημ. Κανελούδη, έκέρδισε τό κυνηγετικόν 
οπλον.

Ό 3ος αριθμός 724 τοϋ έν Μεσολογγίω 
κ Παν. Μαγγουρέα έκέρδισε τό πολύκροτον.

Ό 4ος αριθμός 913 τοϋ έν Αλεξάνδρειά 
κ. Βασ. Μπαλούμη έκέρδισε τήν έπιτραπέζιον 
συσκευήν

Ό 5ος αριθμός 50.) τοϋ έν Μασσαλία 
κ. Νικ Βενόζη έκέρδισε τό ανθοδοχείαν.

Ό 0ος άριθμ ς 1907 τοϋ έν ΠειραιεΤ 
κ. Σπ Τσαλουχοπούλου τήν ελαιογραφίαν

Ό 7ος άριθ.824 τοϋ έν Οοησσοϋ κ Κ. 
Καλομοίρη τό τηλεσκόπιον

Ό 8ος άριθ 308 τοϋ έν Κερκύρα κ 
Μιχ Ματθαίου τό βαρόμετρου.

Ό 9ος άριθ. 503 τοΰ έν Πάρω κ. Αγ
γέλου Ίστιόνη τό θερμόμετρου.

Ο 10ος άριθ. 1198 τοϋ έν Κωνστ)πόλει 
κ, Σπ. Πρινοπούλου τό λεύκωμα.

Ό 1 1 oc άριθ. 957 τοϋ έν Νέα Ύόρκη 
κ. II. Βαλάση τό στερεοσκόπιον.

Ό 12ος άριθ 371 τοϋ έν Βασιλική κ. 
’Αγησιλάου Μαρινοπούλου τό άγαλμάτιον.

Ό 13ος άριθ 502 τοϋ έν Πάρω κ. Γεωρ. 
Αθανασιάδη τό περίοέραιον.

Ο 14ος άριθ 820 τοϋ έν Κορίνθω κ. 
Βασιλ. Παππαδοπούλου το γαλλ ελληνικόν 
λεξικόν.

Ό 15ος άριθ. 752 τοϋ έν Σπάρτη κ. 
Δισμήδους Λακοπούλου τό κάτοπτρον.

'0 16ος άριθ 970 τοϋ έν Ναυπλίω κ. 
Ιίερικ Δασίλη τά έργα τοϋ ’Ιουλίου Βέρν.

Ό 17ος άριθ 941 τοϋ έν Λαμία κ. Κυ 
ριάκου Καλύοατόν Έρμήντοϋ Πραξιτέλους.

Ο 18ος ά.ιθ. 450 τοΰ έν Λονδίνω κ. 
Άγαμ. 'Γενάρη τήν εικόνα τοϋ Παρθενώνος.

Ό 19 άριθ. 307 τοϋ έν Βάλω κ. Στ. 
Μοριακή τήν Ιστορίαν τής Ελλάδος.

Ό 20ος άριθ. 11 ι2 τοϋ έν Άθήναις κ. 
Παύλου Καμπα τήν σκευοθήκην.

Οί δέκα αριθμοί 1030 962,1 162,311 512 
462,1183,314.309,1118 κερδίξουσι άνά έν 
κρυστάλλινον μελλανοδοχεΐον.

Οί δέκα επόμενοι 1 106,961,336,440,931 
1137.966,963,465,1172 άνά μίαν έλαιο- 
γραφίαν.

Καί οί δέκα άκόλουθοι 828,1061 1089, 
912,340,832 1097,788 420,363 κερδίξου- 
σιν άνά έν ιστορικόν βιβλίον.

Ομοίως 50 αριθμοί οί 1187.902.1805 
941 1 124,1180.919 1 09 945,382.1054, 
984 1149,94 835,1815,1073,1 189.1 139, 
953.398 31 829.485,: ί2.1057,1 152, 467 
1142 426.1099 930 846.918,831.647, 916 
366,495 1056 926 1196,334 833,653 928 
1197,310,830,834. έκέρδισαν άνά μίαν φω 
τογρ. εικόνα

Οί έτεροι 50 άριθμοί 115 4,1 136.1111,
920.1 100.427 1173 937, 836, 1168 1195, 
912. : 62, 1110, 369. 491. 1181,631 383, 
1151.958.837 9?5 401 345 .64 1906,338, 
1169,924 1120 934 1699 838,225,652,350
405.1 182.912,1145,934 839.224,652.632. 
1 180,1002,*· 26,653 άνά έν άντικείμενον 
άξίας δρ 5 έκλογής τοϋ κερδίσαντος

Καί τέλος οί άκόλουθοι 50 άριθμοί 945· 
1072,458.305,1098 335 963,337,486. 922 
1101 633,964 430,306 1128,932 840,985, 
1 119.970,841,341. 1155, 1103,986 1113. 
936.1164,843,815,940 842 429.1 171,919 
1 184.90 '.645,219.645,1 126 914,844 634. 
1116.635,220,049,227. άνά έν άντικείμε- 
νον τής έκλογής μας
Παρακαλοϋνται συνεπώς οί κερδίοαντες νά 
μάς γνωστόποιήοωοι τόν άριθμόν τόν έν τή 
αποδείξει των σημειούμενο. λαχείου των

'II Αιει'Ουνιίις-

ΨΕΥΔΟΣ ΠΡΩΤΑΠΡΙΛΙΑΤΙΚΟΙ

'Αγνωστον πόθεν προήλθεν ή συνήθεια 
αύτη Τινές διατείνονται οτι, παρά τοΐς 
ΧριστιανοΤς ή συνήθεια ν' άπατώνται οί 
εύαπάτητσι κατά τήν πρώτην 'Απριλίου ε’νε 
άπομίμησις τής ματαίαο πορείας τοϋ Ίησοΰ, 
ό όποιος άπεοτάλη ποτέ έκ τής αύ ής τοϋ 
Άννα είς τήν τοϋ Καϊάφα Άλλά τό εθιμσν 
τοΰτο ήτο έν χρήσει πολύ πρότοϋΧριστια 
νισμοϋ. Οί Ινδοί περί τά τέλη Μαρτίου έορ- 
τάξουσιν έορτήν. καλουμένην Χουλί, κατ' 
αύτήν δέ οί ηλίθιοι έπί παντοίαις προφάσεσιν 
άποστέλλονται τήδε κακεΐσε πρός έκτέλεσιν 
άσκοπων παραγγελιών. Παρομοίαν έορτήν εΤ 
χον τό πάλαι οί Ίσραηλϊται καί οί Έλληνες.

Οί Άγγλοι τόν άπστώμενον κατά τήν 1 
Απριλίου όνομάξουοι μωρόν τοϋ Α
πριλίου, τήν δέ πρωταπριλιάν ήμέραν 

τών μωρών. Οί γάλλοι όνομάξουσι τό 
πρωταπριλιάτικου ψευδός ψάρι απριλιά
τικο (Poisson (Γ Avril) ΔΙΑΣΗΜΑ ΊΈΪΔΗ-

Κατά τήν Ιην Απριλίου τοϋ Ιαο5 έν 
Γαλλία, έπί Μ. Ναπολέοντος, δύο σύμβου
λοι τοϋ Κράτους έλαδον έγγραφον, δΓ ου 
διετάσοοντο νά μεταβώσινείς Φονταινεβλώ, 
οπού ό Αύτοκράτωρ έπεθύμει νά συνδιαλεχθή 
μετ' αύτών. Είς τόν πρώτον παρουσιασθέντα 
ό Ναπολέων είπε μετ' αδιαφορίας:

— Δέν σέ περιέμενον.
Όργιοθείς ό άπατηθείς, προσεπάθησε ν’ 

άνακαλύψω τον άπατήσαντα άλλά μεθ'όλας 
τάς έρεύνας ουδέν κατώρθωσε.

Ο -έ δεύτερος πρός όν ό Ναπολέων εί
πε τά ίδια άπήντησεν.

— Μεγαλειοτατε, μέ ήπάτησαν διότι είνε 
πρώτη 'Απριλίου άλλά δέν άδημονώ, διότι 
έλαόον αφορμήν νά σάς προσφέρω τά σέόη 
μου.

Ό Μέγας Πέτρος κατά τήν πρώτην 'Α
πριλίου άνεστάτωσεν άπασαν τήν ΓΙετρού- 
πολιν διά τοϋ έπομένου : Διέταξε νά συλλέ 
έωσι κρυφίως παρά τήν πόλιν άχυρα, ξύλα 
καί άλλην καύσιμον ύλην καί άνάψωσι πυράν. 
Τό πϋρ έτέθη περί τό μεσονύκτιον, έπειδή 
οέ ή πυρά είχε μήκος 6ο οργιών, έφαίνετο 
οτι έκαίετο όλη ή πρωτεύουσα. Οί κάτοικοι 
τής ΙΙετρουπάλεως νομίσαντες. ότι έκαίετο 
ή πρωτεύουσα έτρεχον καυγάζοντες καί 
ζητοϋντες άντλίας άλλ' όταν έπληοία αν νε 
σβέσωσι τήν πυρκαϊάν. οί περί στοιχοϋντες 
αύτήν χωροφύλακες άνέκραξαν ; —ΙΙρωτα 
πριλιά!

Τή 2.3 Μαρτίου τοϋ 179®' έτοιχοκολήθη 
πανταχοϋ τοϋ Λονδίνου καί έδημοσιεύθη ή 
επομένη είδόποίησις:

Μετά 8 ημέρας περί τήν μεσημβρίαν Θά 
γίνη ποριεργοτάτη καί πρωτοφανής λιτανεία 
γερόντων καί γραιών, χηρών καί άνδρών έν 
χηρεία, έγγαμων καί διεζευγμένων άνδρών 
καί γυναικών, νέων καί νεανίδων παίδων καί 
κερασιών όπου, προσκαλούνται οί πολΐται 
παντός φύλου, τάξεως καί ηλικίας.

Κατά τήν ορισθεΐσαν ήμέραν καί ώραν έ- 
σπευσαν μυριάδες λαοΰ καί περιέμενον ένα 
γωνίως εΐς τάς οδούς, πλεΐστοιδέ προέκυπτον 
άπό τών παραθύρων καί τών θυρών κα! 
τών οροφών. Αίφνης έκ τοϋ μέσου τοϋ άνα 
ριθμήτου πλήθους ήκούσθη ο-εντόρειος φω 
νή λέγουσα Πρωτσπριλι ά:
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II Αντιγομι
ΑΚΑΑΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΙΙαραθέτομεν άνάλυσιν τής μεγάλης 
Σοφοκλείου τραγωδίας, ήτις εδιδάχθη εις 
τδ Στάδιον έπί τή ευκαιρία τής συγκλή- 
σεως τοΰ έν ‘Λθήναις άρχ. ΖΐίεΛ’οϋς Συ
νεδρίου, και έπι παρουσία όλων τών άρ- 
χαιολόγων και πολλοΰ πλήθους, χάρις εις 
τήν άκαταπόνητον υπέρ τοΰ αρχαίου δρά
ματος προσπάθειαν τοΰ σοφοΰ καθηγητοΰ 
τών ‘Ελληνικών γραμμάτων κ. Γ. Μι- 
στριώτου. Έν τή αναλύσει ταύτη παρέχο- 
μεν και στίχους τινάς τοΰ κειμένου μετά 
τών χορικών κατά τήν όντως ύπέροχον 
μετάφρασιν τοΰ κ. Στ. Βουτυρά.

ΠΡΑΞΙΣ ΠΡΩΤΗ
Πρόσωπα τής Τραγωδίας ε’νε ή ’Αντιγόνη, ή 

άδελφή της,’Ισμήνη,ό διαδεχθείς τον Οίδίποδα βα
σιλεύς Κρέων. ό υιός του Αίμων, μνηστήρ τής 'Αν
τιγόνης, ό ράντες Τειρεσίας,ή σύζυγος τοΰ Κρέον- 
τος Ευρυδίκη. ό άγγελος ό Χορός. Ή σκηνή ΰπό- 
κειται έν Θήβαις προ τών έν τή Καδμεία ανακτό
ρων τών Λαβδακιδών. Μετά τον θάνατον τοΰ Οί- 
δποδος καί τήν αλληλοκτονίαν τών ΰών του Έτε- 
οχλέους καί Πολυνείκους, ό Κρέων δίατάσσει, ϊνα 
μή ταφή ό Πολυνείκης, χαι ατιμασθή οΰτω, διότι 
έπήλθε κατά τών θηβών, ΐνα κυριεύση ούτάς καί 
άνέλθη έπί τοΰ Θρόνου. ’Επίσης, όστις θά έτόλμα 
νά θάψη τόν νεκρόν, ον έφρούρουν καλώς άνδρες τής 
πόλεως τών Θηβών, θά χατεδιχάζετο εις τόν φρι- 
κτότερον τών θανάτων.

Ή 'Αντιγόνη όμως παρά τήν διαταγήν ταύτην 
δέν ανέχεται νά μείνη άταφος ό αδελφός της. Καί 
καλεϊ τήν αδελφήν της Ίσμήνην,ΐνα τή άναγγείλη 
τοΰτο.

Καί ή τραγωδία έρχεται διά τοΰ διαλόγου τών 
δύο αδελφών.

Αντιγόνη
Ώ αδελφής ’Ισμήνης φίλη κεφαλή, 
έξ όσων ό Οϊδίπους έγ-ιν’ αίτιος 
κακών γνωρίζεις έν τινι, όπ-ρ εις ήμας 
τάς έτι ζώσας δεν έτέλεσεν ό Ζεύς ;
Διότι ούτε άλγος, ο3τε δ είδος.
ο3τ’ ατιμίας πρόξενον, ούδ' άλλο τι 
υπάρχει όπερ μεταξύ τών σών κ’ έμών 
δεινών δέν βλέπω μή καταλεγόμενον. 
Καί τώρα παλ'.ν τί τό νέον κήρυγμα, 
όπερ άρτίως, λέγουσιν, ό τύραννος 
άνά τήν πόλιν πάσαν διελάλησε ;
Τί ηχούσες ; Τί έμαθες ; "Η άγνοεϊς 
κατά τών φίλων έπικ;ίμενον κακόν, 
οποίον μόνον κατ' έχθροΰ εχθρός τολμά;

Ισμήνη
Ούδέν, ώ 'Αντιγόνη, ούτ’ εΰχάριστον 
παρά τών φίλων ήκουσα, ούτ’ αλγεινόν, 

έξ όσου καί αί δύο απωλέσαμεν 
έντος μιας ημέρας δύο άδελφούς, 
διττούς άλλήλων καί φονεϊς και θύματα. 
Άφοΰ δ' απήλθε τών Άργείων ό στρατός 
τήν νύκτα ταύτην, άλλο τι δέν έμαθον 
ή ευτυχίαν προξενούν μοι μείζονα 
ή δυστυχίαν.

Ά ντιγόνη
Τό έγνώριζον καλώς' 

καί έξω τώ< αύλείων σέ έκα<εσχ 
πυλών πρός τοΰτο, ί'να τό απόρρητον 
άκούσης μόνη.

'Ισμήνη
Τϊ συμβαίνει; Φαίνεσαι 

τεταραγμένη καί δεινόν τι μελετάς.
“Οντως ή 'Αντιγόνη,αφηγεϊται ότι έχει σκοπόν 

νά θάψη τόν άδελφόν της ΙΙολυνείκην. Έν τφ με
ταξύ έρχεται ο Χορός οστις αφηγεϊται τά τής μάχης 
καί του προσφάτου πολέμου τών δύο αδελφών καί 
λήγει ό πρόλογος τοΰ έργου.

Κατά τό πρώτον, « Έπεισόδιον» λεγόμενον, εμ
φανίζεται ό Κρέων, όστις εις τόν Χορόν τών γε
ρόντων τής πόλεως άναγγέλει τήν άποφασίν του 
όπως μείνη άταφος ο Πολυνείκης. Άλλ' ιδού ό 
Φύλα; τοΰνεκροΰ ερχόμενος, ν' άναγγείλη, ότι ό 
νεκρός έτάφη. Δέν λέγει όμως, ποιος ό ένεργήσας 
τήν ταφήν.

Ό χορός έν τώ μεταξύ ψάλλει τόν πρός τό αν
θρώπινον πνεΰμα ύμνον καί συγχρόνως κομίζεται 
ύπό τών φρουρών ή 'Αντιγόνη, ώς παραβάτες τής 
Βασιλικής διαταγής. Ό Φύλαξ άφηγεϊται τότε πώς 
ή ’Αντιγόνη παρέβη τήν προσταγήν. Ό Κρέων 
πλήρης οργής έρωτα τήν 'Αντιγόνην;

Κρέων
είπέ τό κήρυγμά μου, όπερ τήν ταφήν 
άπαγορεύιι τών νεκρών, έγνώριζες ;

'Αντιγόνη
Πώς θά ήγνόουν κήρυγμα δημόσιον :

Κρέων
Κ’ έτόλμας μ’ όλα ταΰτα νά τό παραθής;

Ά ντιγόνη
Έτόλμων, ναι’ διότι ούδ' ό μέγας Ζεύς 
ήν ό χηρύξας ταΰτα, ούδ ή σύνοικος 
Θοών τών κάτω Δίκη ώρισέ ποτέ 
τοιούτους νόμους παρ’ ανθρώποις' ούτε 
τοσοΰτον έθεώρουν παντοδύναμον 
τό πρόσταγμά σου, ώστε καί νά δύνασαι 
σύ, ώς θνητός, νά ύπερβαίνης τών Θεών 
τά νόμιμα, τα άγραφα, τά ασφαλή' 
διότι ταϋτα όχι χθές καί σήμερον, 
άλλ* αιωνίως είσί ζώντα καί ούδείς 
γινώσκε: από πότε έχουσιν αρχήν. 
’Επ' αθετήσει τούτων, ούδενός θνητοΰ 
τούς νόμους πτοουμένη, ούδαμώς έγώ 
νά δώσω δίκην ώφειλον εις τούς Θεούς. 
Έγνώριζον, πώς όχι ; ότι ώς θνητή 
θ’ άπέθνησκον, κάν έτι δέν διέτατες' 
άν δέ προώρος θ’ άποθάνω. θεωρώ

Ν· ΦΑΡΑΝΤΑΤΟε υφηγητής
Διδάκτωρ τής Φιλολογίας καί Νομικής. Γραμ- 

ματτυς τής ’Εταιρείας και είς τών ϊνίλου- 
σιωδεοτέρων εργατών τής διδασκαλίας 

τών αρχαίων δραμάτων.

καλόν καί τό άκούειν τούς ευ λέγοντας.

Κρέων
Ή πόλις θά προστάττη τί νά πράξωμεν;

Αίμων
Παιδαριώδης, πάτερ μου, ό λόγος σου

Κρέων
Καί τις τής χώρας άρχει άλλος πλήν έμοΰ;

Αίμων
Δεν είν’αί πόλεις κτήματα ενός άνδρός.

Κρέων
Ή πόλις δέν νομίζεται του άρχοντος;

Αίμων
'Ερήμου γης νά αρχής μόνος δύνασαι
Ό Κρέων όμως δέν πείθεται και ό Αίμων άπει- 

λεϊ, ότι φονευομ-νης τής 'Αντιγόνης θ' άποθάνη 
καί αυτός.

Ή 'Αντιγόνη απάγεται πρός τόν θάνατον, ανα- 
πέμπου-α τόν θαυμάσιου θρήνον της, ένω ό Χορός 
ψάλλει κλαίων μετ’ εκείνης.

'Αντιγόνη
Άνυμέναιος, άκλαυστ’.ς. άφιλος 
τήν έσχάτην βαδίζω οδόν.
Δέν έχω πλέον' ο'ιμοί. τό δικαίωμα 
τόν ιερόν να βλέπω τούτον οφθαλμόν 
τής μεγάλης λαμπάδος' 
καί ούδείς έκ τών φίλων στενάζει 
τόν άδάκρυτον. φεΰ, θάνατόν μου.

Κρέων
Κλαυθμούς καί θρήνους ότι δέν θά έπαυεν 
ούδείς έκ τών θνησκόντων, έάν χρήσιμον 
τό έθεώρει, μήπως δέν γνωρίζετε;
Τήν κόρην όσον τάχιστ’ άπαγάγετε 
κ’ έν τάφω ταύτην στεγανφ έγκλείσαντες 
αφήσατε, ώς ειπον, μόνην κ’έρημον.
είτε άν μέλλη ν’ άποθανη. είτε άν 
ώς νύμφη ζώσα νά στεγάζητ' έν αύτώ. 
Αγνός τάς χείρας έχομεν, θά παύση δέ 

τοΰ άνω τουτου κόσμου ούσα κάτοικος.
Ό μάντις Τειρεσίας έρχόμενος προσπαθεί νά 

πειση τόν Κρέοντα, ότι δεινά κατά τοΰ οίκου του 
οί οιωνοί λέγουσιν Άλλ’ ό Κρέων δέν πείθε
ται. Καί τέλος ό Χορός τόν πείθει, ότι πρέπει 
νά μεταβή νά έξαγάγη τήν 'Αντιγόνην τοΰ Σπη
λαίου καί νά θάψη τόν Πολυνείκη·;. Σπεύδει όντως 
έκεϊό Κρέων. Άλλα μετ’ ολίγον εμφανίζεται ό Άγ
γελος καί άφηγεϊται εις τήν Εύροδίκην τήν φοβεράν 
σκηνήν. ’Εντός τοΰ σπηλαίου εΰρεν ό Κρέων τήν 
Αντιγόνην ά-ηγχονισμένην καί τόν Αί'μωνα θρη- 
νοϋντα.

Όταν ένεφανίσθη ό Βασιλεύς, ό Αίμων ανέσπασε 
τό ξίφος καί ώρμησε κατ' έκείνου, φεύγων δ' ό πα
τήρ έσώθη άπο τό ξίφος τοΰ υίοΰ.Άλλ’ό Αί'μων έμ- 
πήγει τό ξίφος εις τόϊδιόν του στήθος καί αύτοκτονεϊ.

ΉΕύρυδίκη μαθοΰσα τοΰ μόνου υίοΰ της τόν 
θάνατον εισέρχεται εις τά δωμάτιά της καί αύτοκτο- 
νεΐ.

Έπιφαίνεται τέλος ο Κρέων,εις όν κομίζουσι καί 
τήν σύζυγόν του νεκρόν.

Κρέων
“Ας έλθη, άς έλθη
τών δεινών μου το κάλλιστον τέρμα 
τήν εύκταίαν μοι φέρων ύστάτην ήμέραν' 
άς έλθη, άς έλθη 
όπως μή ϊδη τό ομμα μου άλλην ήμέραν.

Χορός
Τά μέλλοντα μεν ταΰτα καί περί αύτών 
φροντίζουσιν εκείνοι ο’ς απόκεινται' 
περί τών νυν δ’ ανάγκη νά ληφθή φροντίς.

Κρέων
Άλλ’ έπευχήθην όσα θέλω καί ποθώ.

Χορός
Μή ματην εύχου' ούδείς δύναται θνητός 
τής πετρωμένης συμφοράς ν’ άπαλλαχθή.

Κρέων
Τόν μάταιόν με άπαγάγετε μακράν, 
οστις, ώ τέκνον, άκων σέ έφόνευσα 
καί σέ καί ταύτην. Ποΰ ό τάλας να τραπώ; 
Δεινά μέν τά παρόντα, τύχη δ’ απηνής 
κατά τής κεφαλής μου, φεΰ, ένέσκηψε.

Χορός
Τοΰ εύδαίμονος πρώτιστον γνώρισμα ε’νε ή 

[φρόνησις-
πρός θεούς δ' ούδαμώς ν’ άσεβώμεν σφείλομεν. 
οί μεγάλαυχοι δ' άνδρες μεγάλας ποινός
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Κρέων
Τώ« γόμων λύτη; έσεται ό θάνατο;.
Ένφ, δ χορό; μετά τήν ώραίαν αυτήν στιχομυ

θίαν ψάλλει, εμφανίζεται ό Αί’μων,ό υϊδ; τού' Κρε- 
οντο; και μνηστήρ τή; 'Αντιγόνη;. Μαθών δέ τδ 
γεγονός έρχεται, νά πιΐση τον πατέρα του, οστις 
άρνεϊταινά πεισθή εις τοις λόγου; του υιού του, οστις 
τφ λέγει, πώς ολόκληρο; ό λαός των ©ηβών δέν

έκκαλυφθέντε; κατεφάνησαν κενοί’ 
οΰδόλω; δ’ ε'νε ει; τον άνθρωπον αισχρόν, 
και άν σοφό; τις εινε νά διδάσκηται 
και ν> μή έπ μένη καθ’ υπερβολήν. 
Ίδέ τά εΐ; τά; δχθα; δένδρα’ οσα μέν 
ει; των χείμαρρων τήν ορμήν ένδϊδουσι 
τού; κλώνάς των διατηροΰσι, τά δέ μή 
ύποχωρουνται άνασπώνται πρόρριζα’

Ισμήνη
Άλλ’ ομω; ίσον τδ αμάρτημα ημών.

Ά ντιγόνη
©ά ζήσν,ς θαρρεί τήν ζωήν μου δέ έγώ εις τού; 

θανόντας έδωκα από πολλοϋ.

Κριών
Αί κόρα: αύ-αι των φρένων έςέστησαν

Κριών
Μή αύτην λέγε’ ήδη έπαυσε τού ζήν.

'Ισμήνη
Τήν νύμφην θέλει; να φονεύση; τού υιού;

Κρέων
’Αγροί και άλ/ων προ; σποράν ύπάρχουβιν

’Αντη όνη

,Ιιδάκτωρ tij;

εινε σύμφωνο; μέ τήν διαταγήν ποΰ έδωσεν. 
8τι δέν έχει τδ θάρρος ό λαδ; εκείνο; νά 
στήση τον βασιλέα του. Και προσθέτει:

Αΐμων
Ει; μίαν άρα μόνην γνώμην πάτερ μου 
μή έπιμένης, οτι όσα λέγει; σΰ, 
και δχι άλλο; ταϋτα εινε τά ορθά.
Δ ότι πάντες, όσοι έφαντάσθησαν 
ή οτι μόνοι σκέπτονται αυτοί, ή νοίΐν 
και γλώσσαν ότι υπέρ πάντα; έχουσιν,

Ν- ΚΓΠΑΡΙΣΣΗΣ /ώ; Κριών]
Φιλολογίας καί Καΰηγηιήςίτής Έναιρνίας 

τών αρχαίων δραμάτων.

άλλ’
ουσαρι-

ομοίως έν τώ πλοίω οστις άκαμπτου 
εντείνα; πόδα κατ' ούδέν υποχωρεί, 
τδ πλοίόν άνατρέπων πλέει του λοιπού 
ει; τον βυθόν τού πόντου. Τήν οργήν λοίτδν 
κατάστειλον, ω πάτερ, και τδ φρόνημα 
μετάβαλε, διότι, άν ν’ άποφανθώ 
καί εΐ; έμέ τον νέον έπιτρέπηται 
άςίωμά τι, λέγω οτι άριστο;
άνήρ ό πάντα φύσει έπιστάμενο; 
έάν δέ μή, καθόσον τοΰτοσπάνιον,

Η Κα ΘΕΩΝΗ ΠΑΠΑ
ή Λιδάξαοα ro μέρος τής Αντιγόνης

ή μέν άρτίως/αυτη δέ έκ γενετή;.
'Ισμήνη

Των δυστυχών αί φρένες, φεϋ, σαλεύονται, 
και δέν τοί; μένει ούδ' ό νους, ον είχον πριν.

Κριών
Και σοϋ α: φρένες, φαίνετ' έσσλεύθησαν 
μετά κακή; οτ’ έκακούργεις αδελφής.

'Ισμήνη
Άλ’ άνευ ταύτη; τί μοι ωφελεί νά ζώ; ·<

Άλλ' όχι ζεύγος, ώς αυτοί, εύάρμοστον.
Κρέων

Κακά; δέν θέλω νύμφα; διά τούς υιούς.
Αντιγόνη

ΙΙώ; σ’ατιμάζει, φιλτατ’ Αί'μων, ό πατήρ'.
Κριών

Μέ ενοχλείτε σύ τε καί οί γάμοι σου.
Χορός

Τωόντι θά στέρησής ταύτη; τον υιόν ;
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καί τοδιο κέρδος' οστις ζή, καθώς έγώ, 
ύπό μυρίων πιεζόμενος κακών, 
8έν εινε κέρδος St’ αυτόν ο θάνατος; 
Τοιουτοτρόπως, Si’ έμέ τουλάχιστον, 
ουδόλως εινε λυπηρόν άν θάνατον 
θά ύποστώ τοιουτον άλλα τον νεκρόν 
ομομήτριου αδελφοί μου άταφον 
άν ήνιιχόμην. καίριον το άλγος μου 
θά ήτο St' εκείνο, όχι δΓ αΰτά. 
Άν δέ μωρά σοι φαίνωμαι, έπίτρεψον 
νά ειπω τόιε, ότι μόν-.ς -ΐς μωρός 
μωρίαν νά μοί άποδώση δυναται.

Γεώργιος: μιςιτριωτης:
Καθηγητής' τών Έ).ΐ·. Γραμμάτων καί Πρόεδρο; τής αρός 

διδασκαλίαν άρχ. δραμάτων Εταιρείας

Ό Κρέων τότε μετά ώραίαν προς τήν ’Αντι
γόνην στιχομυθίαν, απαγγέλλει τήν καταδίκην τη; 
οριστικήν 'Ιδού δέ και ή Ισμήνη1 έρχομένη και 
θρηνούσα, θέλει ν ’ άποθάνη μετά τή; αδελφής τη; 
ως μόνη πλέον μένουσα έν τώ Γκόσμφ έκ τών τέ
κνων τοϋ Οίδίποδος.

'Ισμήνη
Μή με στέρησης, άδελφή μου, τής τιμής 
κοινόν νά ευρώ μετά σοί τον θάνατον 
έξιλεοϋσα τον θανόντα αδελφόν.

Αντιγόνη
Δεν θέλω, οχι ν ’ άποθάνης μετ' έμου 
μή δσα ούτε έθιγες διεκδικής' 
α/ *} j μ: >η; άρ . ....

’Ισμήνη
Άλλ’ όταν λείψθς, τι ό βίος προς έμέ ; 

'Αντιγόνη
Τον Κρέοντα έρωτα, τον δεσπό·ην σου.

Ισμήνη

Τι ωφελείσαι, c-αν οΰτω μέ λυπεί; ;

Ά ντιγόνη

Μή δέν λυπούμαι όταν διά σε γελφ:

Ίσμήι η
Τ’ι χάριν σου νά πράξω άλλο δύναμαι ;

Ά ντιγόνη
Σαυτήν νά σώσης' άν σωθκς δέν σε φθονώ 

'Ισμήνη
Νά μή μετάσχω, οΐμ.οι, τοϋ θανάτου σου.

' Α ντιγόνη
Να ζής προύτίμας, ν' άποθάνω δέ έγώ.

’Ισμήνη
Αί συμδουλαί μου όμως δέν σοι έλειψαν.

Αντιγόνη
Ε ς σέ έκεΐναι. εις εμέ αύ:α καλά.

Ν· ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΑΗΙ /Τειρεσίας) 
Τελοιόφοιτος τά Νομικά, 

αξιωματικός εφεδρος τον Πυροβολικού.

τών μεγάλων αυτών άποτίσαντες λόγων 
τό τ( φρονεΐν έδιδάχθησαν ήδη γηράσκοντες.
Καί μέ τάς λέξεις αύτάς λήγει τό άριστούργημα 

του αρχαίου θεάτρου, δπερ έπανειλημμένως έν 
πρωτοτύπφ έδιδάχθη εις τό Στάδιον δια πρώτην 
φοράν,ενώπιον τόσων χιλιάδων λαοί καί ύπ'ο τό πε
ριβάλλον του άρχαίου κόσμου.

Η ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ

'Ολόκληρον τόν ημικύκλιον χώρον τής Σφεν
δόνης τοϋ Σταδίου εΐχεν αποκλείσει σκηνή, άκρι- 
6ής άπομίμησις ουσα σκηνής άρχαίου θεάτρου καί 
έπί του αύτοΰ επιπέδου κείμενη, έφ'ου καί ή ορχή
στρα κατά τήν νέαν περί αρχαίου θεάτρου θεωρίαν 
τοϋ διαπρεπούς διευθυντοϋ τήν έν Άθήναις Γερ
μανικής άρχαιολογικής σχολής κ. D&rpfeld.

Ή διδασκαλία τοΰ άρχαίου δράματος οφείλεται 
εις τήν άπό δεκαετίας ύφισταμένην ’Εταιρείαν πρός 
διδασκαλίαν άρχαίων δραμάτων, ήτις πάντοτε έπι- 
τυχώς αριθμεί καί ήτις κατά τήν π-ιρίστασιν τού
την κατήγαγεν άληθή επιστημονικόν καί καλλιτε
χνικόν θρίαμβον, άντηχήσαντα εις δλον τόν πεπο- 
λιτισμένον κόσμον.

Κατά τήν κοινήν πάντων ομολογίαν, ήμετέρων 
τε καί ξένων, οί έρασιτέχναι, οΐτινες διερμήνευσαν 
τούς διαφόρους χαρακτήρας τοϋ αρχαίου αριστουρ
γήματος, ήσαν τέλειοι.

Ώς Αντιγόνη, ή Κυρία Θεώνη Παπά, βπήρξεν 
άληθώς άξια θαυμασμοί τήν διά τής τέχνη; της τε
λείαν άπόδοσιν όλων τών ψυχικών συναισθημάτων 
καί συγκινήσεων, αί’τινες ταράττουσι τήνϋπερήφα- 
νον ψυχήν τήν 'Αντιγόνης καί διά τήν μετά λυ
ρισμοί καί βαθύτατης οδύνης ιδία έκτέλεσιν τών 
θαυμάσιων θρήνων ολίγας στιγμάς πριν ή οδηγηθή 
ζώσα εις τον τάφον της.

Ώς Κρέων ό αρχαιολόγος κ. Ν. Κυπαρίσσης 
άναπαρέστησεν έξόχως τόν δυσχερή καί επίμονον 
χαρακτήρα τοϋ βασιλέως τών Θηβών, κατορθώσας 
διά τής μοναδικής του τέχνης καί τής τελείας φι
λολογικής καί αισθητικής κατανοήσεως τοϋ δράμα
τος νά άποδώση καί τάς λεπτομερεστάτας έκφρα- 
σεις, αί’τινες χαρακτηρίζουσι τόν Κρέοντα έν τή 

επιβολή τών έαυτοΰ άρχών καί φρονημάτων καί νά 
συγκίνήση μέχρι δακρύων διά τής θαυμασίας έκτε- 
λέσεως τών θρηνωδών κομμών, οΐτινες έπιστέφουσι 
τό τέλος τοϋ δράματος, καί καθ' οδς ίδια ήτο ά- 
μίμητος.

Ό κ. Κυπαρίσσης άπό δεκαετίας πρωταγωνιστών 
καί διδάσκων έν τή Εταιρεία τών άρχαίων δραμά
των. εινε αληθώς ένεκα τής τελείας φιλολογικής 
άρχαιολογικής καί καλλιτεχνικής του μορφώσεως 
ή ψυχή τοϋ άρχαίου δράματος καί ό κύριος έκτε- 
λεστής τής μεγάλης ιδέας τής άναγεννήσεως τοϋ 
άρχαίου θεάτρου.

Καί οϊ λοιποί έρασιτέχναι, ή Κυρία Μαυρομι- 
χάλη, ώς 'Ισμήνη, ή δις Θεοδώρα Ζάρα ώς βασί
λισσα, ίδίη δέ ώς φΰλαξ ό κ. Ν. Τερζάκης καί 
ώς Τειρεσίας ό κ. Ν. Μαυρομιχάλης καί ώς άγγε
λος ό κ. 'Αριστείδης Ζήνων ήσαν τέλειοι κάτοχοι 
τών χαρακτήρων, τούς οποίους διέπλασαν καί έξε- 
τέλεσαν.

Ούτως έληξεν ή σεμνή πανήγυρις, έν ή παρέ
στησαν 25 χιλιάδες θεατών, μεταξύ τών όποιων 
παρ-’υρίσκοντο οί κράτιστοι άνττπρόσωποι τών φι
λολογικών καί αρχαιολογικών έπιστημών όλου του 
κόσμου, οΐτινες άληθώ; έκπληκτοι παρετήρτυν τούς 
νεωτέρους "Ελληνας, χειροκροτούσες έκάστην με- 
γάλην ιδέαν τοΰ άρχαίου δραματικοί μεγαλουργή- 
ματος καί αισθανόμενους βαθύτατα τήν ολην διδα
σκαλίαν τής’Αντιγόνης,καίπερ έν τή άρχαία γ)ώσση 
διδασκόμενης.

Καί έδώ άκριβώς έγκειται ό θρίαμβος τής μεγά
λης ιδέας τοϋ κ. Μιστριώτου. Ό σοφός καθηγη
τής, ό εύγενής πρόμαχος τών μεγάλων ιδεωδών 
καί παντός δ.τι υψηλόν καί τίμιον έχει ή πατρίς 
ήμών, ώς εινε ή Θρησκεία καί ή γλώσσα, κατε- 
νόησεν, οτι τά ’Ελληνικά γράμματα δέν έκτελοϋσι 
τον προορισμόν αυτών διδασκόμενα μόνον άπό τής 
καθηγετικής έδρας, άλλ’ δτι διά νά άποβώσι καρ
ποφόρα, όφείλουσι νά γείνωσιν αισθητά καί νοητά 
ύφ' όλης τής κοινωνίας καί κατώρθωσε τοΰτο διά 
τής δ δασκαλίας τών άρχαίων δραμάτων άπό σκη
νής έν τω πρωτοτύπφ, ήτις καί διαφόρων φιλολο
γικών και αρχαιολογικών πρόβλημά ιων υπισχνεϊ- 
ται τήν λύσιν, ώς καί τήν φοράν ταύτην έπιβεβαίωσε 
τήν νέαν θεωρίαν τοΰ DSrpleld. Μέχρι προ ολίγων 
έτών ήτο ζήτηυ,α καί ή έρμηνεία μόνον τών δρα
μάτων καί ιδία τών χορικών, έν φ τόρα διά τών 
σοφών συγγραφών καί εκδόσεων τοί κ. Μιστριώ- 
του ταϋτα έγένοντο xotvov κτήμα, τά δέ χορικά, 
άτινα έθεωροΰντο μέχρι τοϋδε σχεδόν άλυτοι γρί
φοι, ήδη αδονται ύπ'ο τών νεωτέρων 'Ελλήνων καί 
Έλληνίδων, ώς νεώτερα άσματα.

'Ιδού ή άληθής σημασία τοΰ μεγάλου έργου δπερ 
οφείλεται εις τήν έμπνευσιν τοϋ κ. Μιστριώτου καί 
δπερ πολλάκις μέχρι τοϋδε έτίμησε τήν Ελλάδα 
καί ιδία τόρα κατά τό πρώτον Διεθνές άρχαιολοβι- 
κόν συνέδριον, καθ’ 6 άπαντα τά πεπολιτισμένα 
έθνη έθαόμασαν καί έχειροκρότησαν τήν έξοχον δι
δασκαλίαν τής 'Αντιγόνης, ήτις θεωρείται εις τών 
τηλαυγεστέρων αδαμάντων, οΐτινες ποτέ έκόσμησαν 
τό στέμμα τής άνθρωπίνης μεγαλοφυΐας !



Η ΦΥΣΙΣ 353
352 Η Φ ΓΣ I ΣL ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ

■Επήρε car υγρασίας
Λάβετε έν ποτήριον, έν τώ όποίω χύνετε ύδωρ κατά 

τά τρία αύτοϋ [χέρ-η, φροντίζοντες όμως, ώστε τά χεί
λη αύτοϋ νά είνε εντελώς ξηρά. Θέσατε τότε επ' 
αυτών έν ψύλλον χαρτοπαιγνίου μέ τό γραμμένο·/ αύ
τοϋ μέρος πρός τα κάτω. Δέον όμως ό χάρτης ούτος 
να εινε πλατύτερος τοΰ στομίου τοΰ ποτηριού καί νά 
έξέχη κατά τρία χιλιοστόμετρα περίπου από τό χεί
λος τοΰ ποτηριού. Τό μάκρος αύτοϋ είνε άδιάψορον.

'Αφήσατε ούτωςήσυχον τόν χάρτην σας έπί ήμί- 
σειαν ώραν, ώς έγγιστα, ότε θα βεβαιωθήτε, ότι συ
νεπείς τής ύγρασίας, προερχόμενης έκ τοΰ υδατος, τό 
μέσον τοΰ χάρτου έχυρτώθη κάτωθι και συνεπώς α- 
νωθι έκοιλάνθη, ώς έκ τής διαστολής, ένώ τουναντίον 

τά επιμήκη άκςα άνυψώθησαν καί άπεσπάσθησαν έκ 
τών '/ειλεών τοΰ ποτηριού.

Λάβετε τότε μετά προσοχής τόν χάρτην, ώς έχει 
εκ τίνος γωνίας καί άνατρέψατέ τον έπί του ποτη
ριού, δηλαδή θέτοντες ήδη τό κυρτόν μέρος πρός τά 
κάτω. Τότε τοποθετείτε έλαψρώς έπί τής κυρτότη- 
τος και ακριβώς εις τό μέσον μικρόν τινά φελλόν, έπί 
τοΰ όποιου σχηματίζετε πρότερον σχισμάδα.έν ή στε
ρεώνετε μικρόν τι σχήμα άνθςώπου έκ -/άρτου, κα- 
τεσκευασμένου. Πρέπει όμως ή τοποθέτησις νά ένερ- 
γηθή έλαψρώς καί προσεκτικώς, ώστε νά μην άλ- 
λοιωθή ή καμπύλη τοΰ χάρτου.

Ο ανθρωπίσκος σας, ύπερηφάνως εκεί ίστάμενος καί 
εφ’ ου θά βάλωσ: πάντες οί οφθαλμοί τών παρευοι- 
σκοαένων εκ περιεογείας, μετά παρέλευσιν ολίγων 
λεπτών τής ώρας, ένασκουμένης τής ύγρασίας, θά ά- 
νατιναχθή αίψνιδίως, έκ τής πρός τά άνω κάμψεως 
τής κυρτότητος τοΰ χάρτου, πρός μεγίστην έκπλ'ηίιν 
τών θεατών.

> ·, Φ’ 11’
KJA ΙΑΤΡΙΚΗ SmOTAH SKA2T0TE

Ό κατά τών κωνώπων πόλεμος
Οτι τό πτερωτόν τοΰτο ζφάριον είνε ού μόνον 

οχληρόν καί ανυπόφορου αλλά καί έπικίνδυνο·.· έκ τών 
νυγμάτων του, είναι λίαν γνωστό·,.
. Έν ταϊς χώραις ταί ςέρημουμέναις ύπό· τής μαλα- 

ριας (ελώδους μιάσματος),καί περιοδικώς κατατρυχο- 
μέναις ύπό τοΰ κυτρίνου πυρεττοΰ,ή έξυγίανσις αύτών 
κατορθοϋται δυσκόλως.
Τά πρός τοΰτο μέσα είναι τά εξής. Μή μεταχειρίζε- 
σθε ΰδατα στάσιμα, εφοδιάσατε δια σκεπής ολας τάς 
δεξαμενάτ τών ύδάτων καί έίολοθρεύσατε τάς νύμψας 
(σκώληκες γενόμενοι είτα έντομα) διά χύσεως πε
τρελαίου- Φυτεύσατε εις τούς έγγύς τόπους τής δεξα
μενής εύκαλύπτους, διότι τα δένδρα ταΰτα διευκολύ- 
νουσι την αποξήραναν τής γής καί επομένως άντι- 
δρώσι κατά τής γενέσεως τών έλών, τών έστιών 
παντός μιασματικού έντόμου.

Προκειμένου δέ περί προψυλάξεως τών δωματίων 
καί τών ατόμων συνιστώμεν την χρήσιν τών μετάλ
λινων ύψασμάτων (είδος πλεκτού καλλύμματος σκέ- 
ποντος όλο τό πρόσωπον ) καί τό ειδικόν αέριον ο' 

ου εφοδιαζόμενα·. θύραι καί τα παρά
θυρα έξωτερικώς.ώψελοΰσι πολύ καλ- 
λίτερον τοΰ αντικωνωπίου (κουνούπι- 
έρας) όπερ δέν χρησιμεύει ή μόνον 
κατά τήν νύκτα, άλλά καί τότε είνε 
επιβλαβές, κατά τό θέρος, διότι δέν 
επιτρέπει ευκόλως τήν αλλαγήν τοΰ 
άέρος. Ή δέ τοΰ χρήσις τής προλη
πτικής κινήνης έν τοίς τόποις τής 
μαλαρίας, καθιστγ. τά νύγματα ά
βλαβή άλλά δέν τά εξαλείψει τελείως. 
Έν τούτοις μεταχειρίζεσθε ταύτην 
ελλείψει καταλληλότερου αντιφάρ
μακου.

·<» Ιατρός σας.

ίΙΦΗΗΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ

ΚαταΟκευή γλνκνΰμάτων
Τρίγωνα

Κοπανίζομε·/ [100 δράμια άμύγ- 
δαλα μέ τός φλούδας μέ 160 δράμια ζάχαρι,τά κοσκι
νίζομε·/ καί σπάζομεν 3 αύγά μέ ϋλίγην φλούδα λεμονιού 
ή όλίγην χανέλλα. Τά δουλεύομεν όλα μαζυ μέ μία κου
τάλα ξύλινην Κατόπιν λαμβάνομεν 3 φύλλα (κρούστα), 
τά περιχύνομεν μέ ολίγον βούτυρον καίδιπλώνομεν εις 
τρεις ΐίπλσις τοΰ μάκρους. Τότε ρίπτον.εν μία κουτά
λια τής σούπας από τήν άνω γέμησιν, καί διπλώ 
νομεν εις τρίγωνα. Μετά τοΰτο αλείφομεν μία λαμαρίνα 
βούτυρον και τοποθετούμε·/ τά τρίγωνα, τά αλείφομεν 
μέ ολίγον, βούτυρον χαι τά ψήνομεν είς φούρνον Αφού 
δέ πάρουν χρώμα, ρίπτομεν έν χαρ-ίον έπάνω διά νά 
μη μαυρίσουν, καρφώνομε·/μέ έν πιρούνιον,τα βουτού
με μέσα εις τό σιρόπιον. τό οποίον εχομεν κατασκευά
σει μέ 1 , 100 δράμια ζάχαρι καί νερό 250 δράμια,ομοί
ως 1 112 λεμόνι, χαί άφοΰ πάρη βράσι τό στραγγίζομε·/ 
καί τό μεταχειριζόμεθα.

•Ροδοζάκχαρις.
Τρίβομε·/ καλώς διά τής μιας χειρος 100 δράμ. τρι

αντάφυλλου καθαρισμένο·/ μέ μίαν όκάν ζάχαρι καί τό 
θέτομεν είς τήν πυ^άν μέ 100 δράμια νερό·/. Άφοΰ 
βράση και δέση, το τοποθετούμε·/ είς μέρος κατάλ
ληλον, μή λησμονούντες νά προσθέσωμεν 100 δοάμια 
κρεμόριον.

TO NEON

ΤΑΞΕΙΔΙΟΝ ΜΟΥ
(Συνέχεια έκ τοΰ προαγ )

Κατήλθομεν αμέσως έκ τής άμάξης.
’Αξιωματικοί τής ύ-.ηρεσίας κρατούντες σημειώ

σεις προ τής εισόδου τοΰ αρκετά ωραίου και διά 
κηπαρίου μετ’ άνθέων καί δενδρυλλίων έστολισμέ- 
νου άνδηρου, έκφωνοΰσι τά ονόματα τών προσκε
κλημένων κατά ΙΙρ σδείας, καί έλθούσης και τής 
σειράς μας, εισρχόμεθα ένιός εϋρέο; έπιμήκους 
τετραγώνου διαμερίσματος,οπού καί τοποθετούμεθα 
αμέσως ένκαλ,λίστηθέτει, προ τοΰ χωρίζοντος ημάς 
άπ’ο τής έναντι οδού, ένθα θά διήρχετο ή Α. Μ. ό 
Σουλτάνος, σίδηρου κιγκλιδώματος.

Πολλοί ξένοι καί ομογενείς ώς καί άρκεται κυ- 
ρίαι ειχον ήδη καταλάβει Θέσν, άλλοι δ’ έξηκο- 
λούθουν προσερχόμενοι καί μ-:λ ’ ολίγον άπα; εκεί
νος ό χώρος έπληρώθη κόσμου. 'Ομοίως δέ καί τό 
έναντι ημών διώροφον οίκημα ήτο μ-στόν ξένων 
καί διπλωματώ/.

Τα στρατιωτικά σώματα ειχον ήδη σταματήσει 
εις τάς οικείας Θέσεις των, τό λογχοφόρον ιππικόν 
μέ τήν ώραίαν παράστασίν του καί τό υψηλόν ά- 
νάστημά του είχε καταλάβει τήν όπισθεν τοϋ τζα
μιού μέχρι τοΰ πέραν υψώματος θέσιν, τό έρυθροϋν 
π-.ζικόν τών ζουάβων ϊστατο άπό τών άνακτέρων 
μέχρι τοϋ ναού καί έμπροσθεν ημών είχε τοποθε
τηθώ τό ιδιαίτερον τής φρουράς τών ά/ακτόρων 
μέ πρασίνην ώραίαν περ βολήν αλβανικόν τάγμα.

Τήδε κακείσε περιήρχοντο έφιπποι οί διάφοροι 
τής υπηρεσίας σωματάρχαι μέ ώ,ιαίας πλούσιας 
στολάς, δύο δέ τρεις μουσικά! έκ περιτροπή; 
διαρκώς έπαιάνιζ-,ν Οοόρ α τεμάχια.

Ήτο ένδεκάτη καί ήμίσεια και βροχή λεπτο- 
τάτη ήρξατο νά μα; περιδρέχη. Ράβδο: καί άλε- 
ξιβρόχια καί τά τοιαυτα δέν επιτρέπονται έ/.εί, ε
πομένως έδει νά ϋποστώμεν τάς συνέπειας μέχρι; 
οτου τελειώση ή τελετή και άν έτι ή βροχή καθί
στατο ένοχλητικωτέρα. Καί όντως μετά δέκα λε
πτά βρεχόμεθα έν όλη τη σημασία τοϋ πίπτοντος 
άνωθι ήμών υδατος καί κίνησις μετ' ανησυχία; 
κυκλοφορεί έν άπασιν ήμίν. Τί όμως νά κάμωμεν, 
διέξοδος δεν ύπήρχεν. Άπεφασίσαμεν άκοντες πάν
τες άνιυ χρονοτριβής νά ϋποστώμεν τάς συνέπειας 
καίτινες περί μαζεύθημεν κάτωθι ύπαρχόντων τινών 
δενδρυλίω».’Αλλά απέναντι τής άποφάσεως καιτοΰ 
ώραίου εκείνου θεάματος, όπερ έμελλε κατά πρώ
τη·/ δι' ήμάς φοράν νά έκτυλιχθή έ/.ιί μετ' ολίγον 
δέν μας έμελλε κατ’ οΰδέν καί άν έμουσχευώμεθα 
καί μέχρι σαρκός.

Ήδη δώδεκα παρά τέταριον καί ο καιρός ό αυ
τός καί έξηκολοΰθουν ξένοι νά προσέρχωνιαι. Είς 
τάς 12 και 5 λεπτά ή Α.Μ. ό Σουλτάνος έδει 
νά κατέλθη καί έως τότε ποικίλα αντικείμενα καί 
θεάματα έφαίδρυνον ήμας. Ό στρατός εΐχεν έξαι- 
σίως θεαματι/ώς τοποθετηθή εκατέρωθεν καθ' ολον 
το μήκος τής όδοΰ, δι’ής ο μονάρχη; τών Όαμαν- 
λίδων έμελλε μετ' ού πολύ νά διέλθη.'Από τής ά- 
κρας της όδοϋ, ένθα ή εξωτερική πύλη τών ανα

κτόρων μέχρι τής οπίσθιας οδού τοΰ τζαμιού ειχον 
παραταχθή, τά ζουκβικά καί αλβανικά τάγματα μέ 
τάς ωραίας έρυθράς καί πρασίνους περιβολάς των, 
πέριξ τοΰ ναοΰ είχε τοποθετηθή τό ώταίον λογχο
φόρον ιππικόν, έν τή πλατεία δε τοΰ τζαμιού ή 
εμπισιος φρουρά του Σουλτάνου.

ΤΙ;ο12ώρα καί ήρξαντο προσερχόμεναι αί διά
φοροι πολίτικα! καί στρατιωτικά! άρχαϊ. Ό τής 
πόλεως νομάρχη; μετά τοϋ άνωτέρου προσωπικού 
του, έν μεγάλη στολή, ό πρόεδρο; τών δ.καστηρίων, 
επίσης μετά τών άνωτέρων δικαστών, ό Διευθυντής 
τή; αστυνομίας μετά τών γραμματέων του καί -ών 
έν τέλει, οί ανώτεροι τιτλούχοι καί λειτουργοί βαθ
μοφόροι, ο: υπουργοί καί τμημντάρχαι καί τέλος 
ο άρχιευνοϋχο; καί αρχηγός τών γυναικών τών 
’Ανακτόρων, υψηλός, μ λαψός, ευθυτενής καί αξιο
πρεπής, άκολουθοΰμενος ύπό μεγάλης καί σεβαστής 
άκολουθ ας. "Ηδη δέ έν δυσίν ώραίαις καί κλει- 
σταις άμάξαις βραδέως κατέρχονται ή βασιλομή
τωρ καί ή σύζυγος τοΰ Σουλτάνου μ θ’ετέρων γυ
ναικών καί είτα οί αύτοκρατ ρ κοί πρίγκηπες αιτινες, 
καί λαμβάνο/σι θέσιν πρό τής αριστερά: Ούρας τοϋ 
ναοΰ, άναμένοντες νά ϋποδιχθώσι τόν σεβαστόν πα
τέρα των.

Τά πάντα έφαί-αντο έτοιμα καί πάντες άνεμέ" 
νομιν τήν Α. Μεγαλειότητα νά κατέλθη, ότε δι
πλούς στίχος υπασπιστών καί διαγ,ελέων τοϋ Σουλ," 
τάνου αναφαίνεται κα ερχόμενος έκ τών ανακτόρων 
καί έν τάξει μετά βήματος ρυθμικού και τελεία με
γαλοπρέπεια βαδίζοντος πρός τόν ναόν, είς τό προ
αύλιο·/ τοΰ όποιου παρατάσσεται έπιδ-ικτικώς. Ό 
κώδων τοϋ Τζαμιού τότε ήρξατο νά κρούη μετά 
ηχητικών δονήσεω/ τήν δωδεκάτην τή; μ σημβρίας 
καί άμέσω; μετά τούτο από τοΰ ύψους τοϋ ώραίου 
αύτοϋ τεμένους μελωδ.κή καί γλυκυτάτη κατανυ- 
κτική φωνή προσκαλοΰσα τούς πιστούς όσμτνλίδας 
εις προσευχήν, ήρξατο ακουομένη. Ή λεπτή βροχή 
ε’χεν ήδη καταπαύσει καί ή έν τή ήρέμω και γλυ- 
κυτά.η εκείνη φύσει άπένατι τοΰ κλεινού Βοσπόρου 
μεγαλοπρεπής αίίτη ανατολική τελετή, μέ ολου; 
τούς τύπους καί τήν ουσίαν, ε’χεν διτω; τι τό έπι- 
δάλλον, μεγαλοπρεπές καί θειον. Τότε άκρα ήσυ- 
χία καί σιωπή και τάξις έπεκράτει καί διά μιας ή 
ήρεμότης αυ η έκσπα είς ούρανομήκεις κραυγάς καί 
πατάγυυς επιτεινόμενους έκ τής άνακροΰσεω; όλων 
τών μουσικών.

Τό ιππικόν τής άνακτορικής συνοδείας διέρχεται 
πρό ήμών έν θορύδφ και κατόπιν ή αΰτοκρατορική 
άμαξα, συνοδευομένη καί οδηγούμενη ύπό πολυπλη
θούς σωρείας πιστών, οΐ'τινες έν άλλαλαγμοίς καί 
ζητωκραυγαΐς προπέμπουσι τόν έαυτών άνακτα διά 
προσευχήν εΐ; τον ναόν.

Εις τήν προσθίαν θέσιν τής άμάξης έκάθητο ό 
υπουργός τών Στρατιωτικών τής Τουρκίας, πα
χύσαρκος καί λίαν ευτραφής ά/ήρ, έναντι δέ αύ- 
τοΰ είς τό βάθος ή Ά.Μ. ό Σουλτάνο:, αδύνατος 
καί ισχνός, άλλά σύννους καί έπιδάλλων, έλαψρώς 
κλίνω·/ πρός τούς παρισταμένους πρό αύτοϋ ξένους 
τήν κεφαλήν καί επισκοπώ/ τά πέριξ.

Πρό τοϋ ναού πάντες οι έν τέλει άναμένοντες 
ύ-οβάλλουσι τά σ=6η τω/ διά βαθείας κλίσεως τοϋ 
σώματος, οί υιοί του ύποδέχονται αυτόν έπί τής
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Εξωτερικής του χλίμακος,οΐ υπουργοί των τον χαι- 
ρετώσι καί είτα άφοΰ ανήλθε τύς τρβΐς - τέσσαρας 
βαθμίδας έστράφη κα'ι είδε πέριξ αύτοΰ και άμέσως 
είσήλθεν έν τφ τζαμίω.

Ή έν τφ ναφ διαμονή του, δεν διήρκεσε πλέον 
τών είκοσι λεπτών τής ώρας καθ' ά μ=γάλη ησυχία 
έπεκρατει έντός καί έκτος αύτοΰ. Άφοΰ δέ έξή- 
λθε καί έχαιρέτησε τούς έξωθι ίσιαμένους, άνήλθε 
μόνος έπί ώραίας άνοικτής καί δλως χρυσοποί
κιλτου άμάξης, έζευγμένης δι' ωραίου μεγαλοπρε- 
ποΰς ίππου, καί λαμβάνων ειτα τά ηνία καί ώραΐον 
μακρόν μαστίγιον ήρξατο νά ήνιοχή ό ίδιος. ΤΗτο 
ώραιότατον τό θέαμα καί ή επιστροφή του εΐς τά 
ανάκτορα έμπροσθεν ήμών ήτο έξόχως μιγαλοπρε- 
πής καί δλως μοναδική καί έπιίάλλουσα.

Μόλις ή τελετή αΰτη έπερατώθη διά τής έπι- 
στροφής τοΰ Σουλτάνου εΐς τά ανάκτορα, θόρυβος 
καί αταξία έκεκράτησε παντού. Τα στρατεύματα ήρ- 
ξαντο νά κινούνται πρός άναχώρησιν, άπειροι άμαξαι 
νά συνωστίζονται πέριξ τών άνίήροιν τών ξένων καί 
πάντις ν’ άναζητώμεν έν τφ θορύδφ και τή τύρβει 
τό δχημά μας.

Τέλος ακούω τόν κ. Άκύλαν άναφωνουντα μοι:
— Κύριε Πρίντεζη, Κύριε Πρίντεζη, έδώ ή α

μαξά μας, ορίστε καί λαβόντες θέσιν έν αυτή, ά- 
πήλθομεν εΐς τήν πόλιν.

— At, πώς σας έφάνη ή τελετή, μ'έρωτα τότε 
ό κ. Άκύλας.

— Ώραία, πολύ ώραία καί άξίζεί τόν κόπον νά 
ίδη τις ταύτην, διότι παρουσιάζει τό μεγαλεΐον, 
τήν δύναμιν καί μεγαλοπρέπειαν, ήν είχε τό 'Οθω
μανικόν Κράτος, ιδίως κατά τήν πρώτην άκμήν του, 
δτε έξήσκει έπιρροήν έν τή Ανατολή.

Άφοΰ δέ μετέβημεν έν τή Πρεσθεία, όπου ηύ- 
χαριστήσαμεν διά τήν παροχήν τής τιμής ταύτης, 
άνεχωρήσαμεν έκεϊθεν διά »ά γευματίσωμεν, καθό
σον ήτο ήδη ή μία μετά μεσημβρίαν. Ένφ δέ άπε- 
χαιρέτων τόν κ, Άκύλαν :

— Μπρέ αδελφέ, ποΰ μέ αφίνεις, μοί λέγει, δέν 
έρχεσαι νά γευματίσωμεν μαζύ, δπου έχω όρτίκια 
καί σαντορινιό κρασί ; Γιατί λοιπόν τά έτοίμασα ; 
'Αρκεί όπου έξ αιτίας σου είδον τήν ώραίαν αύτήν 
τελετήν καί νά μή γευματίσωμεν καί μαζύ.

— Αί, καλά, τφ λέγω, αφοΰ έχεις ορτύκια, 
πηγαίνομεν. Άλλά είναι άρκετά ;

— Θά εύχαριστηθήτε.
— Καί όντως, μεταβάντες, διήλθομεν ώραΐον 

δΓ όρτυκίων καί έξαιρέτου θηραϊκού οίνου πρό
γευμα.

Τήν έπαύρ.ον έπεσκέφθην τινάς έκ τών καλών 
μου συνδρομητών, τόν κ. Δάρειον Πατριανόν, δια- 
τηρούντα μέγα καί ώραΐον κατάστημα πολυτελών 
επίπλων έν τή Μεγάλη άϊφ τοΰ Πέρα, τόν κ. 
Κ. Στρογγύλον μεγαλέμπορον έπίσης καί προμη
θευτήν τής Α. Μ. τού Σουλτάνου, τους κ. κ. Π. 
Βαρότοην, πρόεδρον τής Έλληνο-καθολικής ’Α
δελφότητος καί ’Ιάκωβον Λαγ> άδην, διακεκριμ. 
καθηγητήν τής Γαλλικής, τόν κ. Γ. Δαπόλαν, 
κάλλιστον καί εΰσεινήδητον μεγαλέμπορον τοϋ 
Πέρα, ένεκα τής μεγάλης καλαισθησίας καί φιλο
καλίας του. τόν κ. Ζαχ. Βονέλην ιατρόν, τόν κ. 
Δημ. 'Ιωσήφ Πιτόπουλον, με’γαν προμηθευτήν του 

ρωσσικού αύτοκρ. στόλου καί άλλους καί τήν επαύ
ριον κατήλθον εΐς Γαλατά όπου έπίσης έπεσκέφθην 
τούς πολυαριθμοτέρους συνδρομητάς τής «Φύσεως» 
μεταξύ τών όποιων τούς κ. κ. Τω. Ζωγράφον τρα
πεζίτην. Περικλήν Φούλιαν, παραγγελιοδόχον, 
Ν. Βασιλάκην, δερματέμπορον, Χαρ. Καρούσσον, 
ταμίαν τών Φτλχνθρωπτνώ» Καταστημάτων, τόν 
κ. Θεόφιλον Χρισόστομον, μεγαλέμπορον άτμοπλοί- 
»ών ειδών ώς καί πάντας τούς πράκτορας τών 'Ελ
ληνικών άιμοπλοϊζώ) εταιρειών, καί οΐτινες δια- 
τελοϋσιν ιδιαίτεροι φίλοι κα: συνδρομηταί άνέκαθεν 
τής «Φύσεως», τούς κ. κ. Θεόδ. Κουρμούζην, 
πράκτορα τής Νέας Έλλ. Άτμοπλοίυς τόν κ. 
Μι-/. Κουμάκην, πράκτορα τής 'Εταιρείας Μακ- 
Δουαλ, τόν κ. Γεώρ. Λ. Δανεζην, πράκτορα τής 
’Εταιρείας Παντολέοντος, ώς καί τούς κ. κ. Εύστρ. 
Παντε/άκην καί Κ. Σταλίδαν ζαχαροπλάστην.

Ό κ. Δ. Πατριανός έχει ώραΐον έπί τής Με
γάλης όδοΰ τού Πέρα κατάστημα πολυτελών επί
πλων καί άλλων ειδών οικιακής χρήσεως, είναι 
tout a-fail bon vivanl καί καθ’ολην τήν σημα
σίαν τής λέξ-ως, κατατρίβει δέ τόν πλεϊστον xat- 
ρόν εΐς τάς έξοχάς τής Κωνσταντινουπόλεως όπου 
άρέσκεται dolcer far niente, νά διαμένη άπολαμβά* 
νων τών ώραίων νησιδρίων τής μεγαλουπόλεως τήν 
άπλετον δρόσον καί τήν ζωογόνον δια τούς ενή
λικας ιδίως αύραν και τούς ωραίους ίχθ ΐς κατα- 
βροχθ ζων μετά συνοδείας έξαιρέτου, ώς λέγει, 
πάντοτε οίνου καί τόν μέγαν ομογενή νά προσποι 
ήται" άλλά περί γραμμάτων καί σοφολογίας ο ύ 
φροντις Ί π Ο κ λ ε ί δ η ουδόλως νά καταγίνε
ται άρέσκεται καί τόν καιρόν νά χάνη; άφίνει τήν 
φροντίδα ταύτην τοΐς τέκνοις καί διαδόχοις αύτοΰ. 
Είναι ούχ ήττον εύγενή; καί φιλότιμος, ύποδεχό- 
μενος τούς πάντας μετά περισσής εύαρεσκείας, 
άλλά λησμονεί ή μάλλον θέλει νά λησμονή τάς 
πρός τό γέ·ος καί τήν θρησκείαν υποχρεώσεις 
παντός τμογενοΰς. Οί άδελφοί Στρογγυλοί μεγα- 
λέμπορο: καί προμηθευταί τοΰ Σουλτάνου διατη- 
ροΰσι δύο ώραΐα καταστήματα όλίγον παρέχει και 
έτερον είς τήν συνοικίαν τού Γαλατά, έργάζοντα: 
πάνυ καλώς μετά φιλοκαλίας καί καλαισθησίας 
καί είναι έντελώς ά-θρωποι τής έποχής, δΓ δπερ 
τούς άγαπώσι καί υπολήπτονται πάντες καί δέν 
έννοοϋσι παντάπασι νά παρεκ/ίνωσι τής εύθΤας, 
ήν άρχήθει έχράραξαν όδοΰ. Έπεσκέφθην μετά 
μεσημβρίαν τινά αύτούς καί ηύχαριστήθην έκ -ών 
ειδών καί τής τάξεως έν τφ καταστήματί των ! 
Έθαύμασα δέ ώραίαν δωδεκάδα έγχρώμων κατε- 
σκευασμένων καί δπσκευασμένων διά μοναδικής 
έξαισίας τέχνης νέων καί τοϋ συρμού ύποκαμίσων 
έκ διαφόρων υφασμάτων καί μετ' απορίας ήρώτησα 
άν είνε Εύρωπαίκά καί ποιας βιομηχανίας.

— Έδώ κατασκευάζονται, Κύριε Πρίντεζη. μοί 
άπαντά μετά δίκαια; υπερηφάνειας ό κ. Στρογγύ- 
λος, έχομεν έκτακτον καί μοναδικόν έργοστάσιον 
υποκαμίσων ένταΰθα καί ταϋτα είνε παραγγελία 
τής Α. Μ. τοΰ Σουλτάνου.

— Ά, μάλιστα, τώρα έννοώ, είπον δι' αύτό ή 
έκτακτος καί έπιμεμελημένη αυτή έργασία καί τα 
μοναδικά αύτά ύφάοματα.

(Έπεται συ· έχεια)

ΤΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΝ
— Ναί, άγαπητή μου, ^οέν δυσκολεύομαι 

νά σοΰ δηγηθώ τήν ιστορίαν ταύτην, δι* έσέ 
δέν έχω μυστικά, άφοϋ καί s συ αοί έκμυστη- 
ρεύσαΐ τά πάντα. Άλλως τε δέν είναι άλη- 
θέ:, οτι τούτο μά: ανακουφίζει όλίγον ;

Τσ.ΰτα έλεγεν ή Κυρία· δέ Καρμίλ εΐ; τήν 
φίλην της Κυρίαν οέ ΙΙραμέ, ήτι; έτοποθετεΐτο 
πλησίον τής φίλης της έκ πεοιεργείας, ΐνα κα- 
λήτερον τήν άκούση.

— Λοιπόν, έξηκολούθησεν ή πρώτη, πρό οκτώ 
ήμερών, έπιστρέφουσα εΐς τήν οικίαν μου, έκ 
τίνος έμπορκοϋ καταστήματος, όπου είχον 
μεταβή πρός άγορίαν πράγματός τίνος αίφ.ης 
παρετήρησα, δτι μοί έλειπε τό πορτοφόλιόν μου. 
Βεβαίως τό πράγμα δέν θά ήτο σοβαρόν, έάν 
έν αυτφ ύπήρχον μόνον χρήματα. Άλλά ου- 
στυχώς ύπήρχε καί επιστολή τις υπογεγραμμένη 
υπό γνωστού τίνος προσώπου, άφρονος δυστυ
χώς, ής ήδύνατο νά κάμη πολύ κακήν χρήσιν 
διά τήν ΰπόληψίν μου ό κάτοχος αύτής. Θεέ 
μου 1 γνωρίζεις τόν σύζυγόν μου καί πόσον 
προσπαθώ νά τόν κρατώ έντός τών ορίων τής 
τίμιας ζηλοτυπίας. Άλλ’ ή επιστολή αΰτη εις 
χεϊρας ξένου προσώπου ήδύνατο νά μέ καταστρέ- 
ψη. Βεβαίως δέ ή απερισκεψία μου αΰτη ήτον 
ασυγχώρητος, διότι ώφειλον τήν έπιστολήν 
ταύτην νά έξαφχνίσω άμέσως. Έπέπλητον μέ
χρι; απελπισίας έμαυτήν, άλλά τί νά κάμω, 
διόρθωσες δέν έφαί.ετο ούδαμόσε. Φαντάσθητι 
τήν θέσιν μου, άγαπητή μου.

— Πράγματι, είνε φοβερόν τό πάθημά σου, 
καί τί άπέγεινε ; τί έκαμες ; έρωτά ύποκριτικώς 
άδημονοΰσα ή Κυρία δέ Πρκμέ.

— Άκουσον τήν έπαύρ-ον πρωίαν, ή θα
λαμηπόλος μου μοί λέγει, δτι είς Κύριος,ξένες 
επιμένει νά μέ ίδή τήν ίδιαν καϊ ιδιαιτέρως. 
«Ιδιαιτέρως» έψιθύρισσα. Όλίγον έλειψε νά 
λιποθυμήσω. Εύτυχώς ό σύζυγό; μου ειχεν 
έξέλθει ένωρίτερον και σκεφθεϊσα ολίγον ;

— Τί είδους άνθρωπος είναι; ήρώτησα τήν 
θαλαμηπόλον μου.

— Εί; καλοενδενουμέ ο;. Κύριος, μοί άπαντα, 
Ιδού καί τό έπισκεπτήριόν του.

’Ανέπνευσα όλίγον. Έάν ή,αι εύγενής, του
λάχιστον, ή τιμή μου Οά έσώζετο, έσκέφθην 
λαμβάνω δέ άμέσως τό επισκεπτήριο·/ •••.αί άνα- 
γινώσκω :

Εύγένειος Ραμ.άρ.
Όδύς .1Λιρτι>νό>· Λριιλ II.

Δέν τόν έγνώριζον ! Εν τούτοις είπον άμέσως 
εί: τήν θαλαμηπόλον μου νά τόν είσαγάγη.

Ήμην φιβεμά έστενοχωρημέ η. Καί προσ- 
ποιηθεισα, δτο αναλαμβάνω θάρρος, εισέρχομαι 
εί; τήν αίθουσαν τή; υποδοχής, οπού ειχεν ήδη 

εισέλθει ό Κύριο: καί ύποκλίνομαι εκ καθήκοντος 
πρό αύτοΰ.

Ό Κύριος έπίσης βαθύτατα ύπεκλίθη, όλί
γον μάλιστα περισσότερον τοϋ δέοντος καί αυθω
ρεί τόν έψυχολόγησα. Καλός άνθρωπος ήδη με- 
σήλιζ, καλοενδεδύμένος ούχί καί τόσον τοϋ συρ
μού, έτοιμο; οέ νά μοϋ παράσχη έκδούλευσιν.

— Κυρία, μοϊ λέγει μέ ψυχρόν ύφος, καί 
παρατηρών με προσεκτικώς καί μετά περιέργειας, 
χθεςότε άνέρχεσθο εΐς τήν άμαξάν σας,εξερχομένη 
έκ τίνος καταταστήματος, παρά τήν Πλατείαν 
τής Μαγδαληνής, αφήσατε νά πέση τό πορτο
φόλιόν σας. Μή βλέπων δέ ούδένα νά τό περι- 
μαζεύση, τό έλαβον έγώ, άλλ’είχετε ήδη φύγει.

— "Α, ναι, σάς εύχαρίστώ πολύ, τφ άπήν- 
τησα εύγενώς, κρύπτουσα τήν ύποψίαν μου, καϊ 
ήλθετε βεβαίως νά μοί τό δώσητε ! Ά, ε’σθε, 
πολύ εύγενής, Κύριε.

Ή καρδία μου έπαλλε καί εΐς τού; οφθαλ
μού; του άνεγίνωσκον ήδη, οτι ειχεν άναγνώσεί 
τήν έντός έπιστολήν καί δτι ήμην δλως υπο
χείριός του. Ένφ δέ έγώ ήρυθρίσουν, αύτός έξη- 
κολούθει νά με παρστηρή μετά περιεργείας καί 
έν τέλει έξήγαγεν έκ τοϋ θηλακίου του τό πορ- 
τοφόλιον, δπερ δεικνύων μοι :

— Είναι τό πορτοφόλιόν σας ; μοί λέγει. Έ- 
χάρην, έτεινα δέ τήν χεϊρα, δπω; τό συλλάβω, 
άλλά προλαμβάνω·; αύτός, τό έθεσεν έκ νέου είς 
τό θηλάκιόν του έπιτηδείως καί μοϊ λέγει δλως 
άπαθώς:

—Ή τύχη ένίοτε, Κυρία, κάμνει παράδοξα 
πράγματα. Μή βιάζεσθε καί τόσον.

— Μπά ! τφ λέγω τότε αγανακτούσα άμέσως 
καϊ έν θυμώ καί τί εννοείτε; λοιπόν, Κύριε;

— Συγγνώμην, Κυρία, έπα-έλαβε μετά τής 
αύτής ψυχρότητος άλλά εύγενώς. Είχον πρό 
ολίγου τήν πρόθεσιν νά σάς έπιστρέψω τό πρά
γμα σας, οπερ δΓ ήμας είναι υψίστης σπουδαι- 
ότητος, άλλ’ ήδη ήλλαξα γνώμην. Τότε δέ μό
νον σκοπεύω νά σάς τό δώσω, ακέραιο - καί 
ώς τό εύοήκα, όταν έλθητε αΰριον είς τήν οικίαν 
μου κατά τήν τρίτην ώραν μετά μεσημβρίαν. 
Έχετε ro ονομά μου ζαί τήν διευθυνσίν μου είς 
τό έπισκεπτήριόν μου. Είς τά; τρεις λοιπόν αΰ- 
ριον σάς άναμένω. Χαίρετε.

Κλίνα; δ' έν τάχει, έχαιρέτησε καϊ άπήλθε, 
χωρίς νά λάβω καιρόν · ά τόν άναχζιτήσω.

— Ά! τότέρα; τής φύσεω , άνέκραξεν ή Κυ
ρία δέ ΙΙραμέ καί είπες, οτι ήτο ωραίος νέος! 
εύγενής 1

— Τό είπα; δέν ενθυμούμαι, έπεΐπε ξηρώς ή 
Κυρία δε Καρμίλ, άλλά τ1. μέ τούτο; όπου μέ 
άφήκεν εΐς άκρον τεταραγμένην, ώστε τήν έ- 
παύριον δέν ειξευρον τι μέρος νά λάβω. Τί νά 
έκαμνον λοιπόν; Ό κ. δέ Καρμίλ, ό φυσικός 
μου ύποστηρικτής, ακριβώς ήτον δ μόνο;, όστις 
ήδύνατο νά μέ βοηθήση, άλλά φευ ! ίσα ϊσα αδ- ί
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τός, αύτός έπρεπε ούδέν νά γ-.ωρίζη. Ύπελεί» 
πέτο ή οδός τής αστυνομίας. ’Αλλά τά αισθή
ματα μου ουδόλως μοί έπέτρεπον νά διηγηθώ εις 
αστυνόμον, καί δή άγνωστόν του, τά γεγονότα 
ταϋτα. Ή νά κάμω;

Μετά πολλάς διακυμάνσεις καί σκληρός, 
σκληρότατα;, σέ διαβεβαιώ,δοκιμασίας,κατά τήν 
όρισθεΐσαν ύπό τοϋ Κυρίου εκείνου ώραν άνερχο- 
μένη, ό'λως τεθαρημένη, άλλα ώχοά καί άπελ- 
πις, την κλίμακα της οικίας του, μέ τήν σταθε- 
οάν άπόφασιν νά λάβω όπίσω το πορτοφόλιόν μου 
•ιαί νά ύπερασπισθώ τήν τιμήν μου, με τά σθέ
νους I ’Αλλά,θεέ μου I πόσας βαθμίδας άνήλθον I 
Διέμενεν εις τό πέμπτον πάτωμα, αγαπητή μου 
καί ένω όλοέν ά-ηρχόμην καί έπλησίαζον προς 
τόν ουρανόν, μοί έφκίνετο οτι κατηρχόμην πρός 
τήν κόλασιν. Είχα δέ πιριβληθή μαύρην έσθή- 
τα, ήμ'.-πένθιμον καί έφόρουν πέπλον πυκνόν 
λιλά,διά νά μ.ή άναγνωρίζωμαι ευκόλως. Ώμοία- 
ζον ίσως πρός δραπέτιδα νοσοκομείου.

Τέλος φθάσασα προ τή; κατηραμένης θύρας 
του τέρατος αύτοΰ της φναεως, ώς τόν ονόμασε; 
αγαπητή μου, άμέσως ή Ούρα ύπεχώρησε καί 
χωρίς νά μοί ζητήσωσ'. το όνομά αου, εισήχθην 
πάνυ εύγενώς, έν εύρυτάτη αιθούση, μετρίως διε- 
σκευασμένη καί άπολύτως έν ηρεμία διατελούση. 
"Ακρα ησυχία έπεκράτει.

— Έδώ ή κόλασίς μου, έψιθύρισα, έν άγανα- 
κτήσει. Τώρα θά παρουσιασθή καί ό διάβολος 1

Καί δέν έβράδυνε νά φανή. Μέ έπαρκή δέ κα
λαισθησίαν καϊ ευγένειαν παρουσιασθείς, έκλινε 
τήν κεφαλήν καί πάλιν, ώς χθέ; καί μοί λέγει 
άμέσως δλως έλευθέρω; καί μετά πολλοΰ θάρρους 
ώ; νά έγνωριζόμεθχ πρό καιρού.

— Σάς ευχαριστώ. Κυρία, διά τήν ακρίβειαν 
σας, καί ελπίζω νά συνενοηθώμεν ήδη καλώς, 
αλλά, σάς παρακαλώ, άφαιρέσατε τό βέλον σας 
καί αυτόν τόν πίλον, οστις μάς ενοχλεί. Δέν 
είμαι χαμερπής καί κοινό; άνθρωπος βεβαιωθείτε.

Καί έν ταυτω μοί άφήρεσι πολύ έπιτηδείως 
αφού μέ άπεστόμωσε διά τοϋ τρόπου του, άμφό- 
τερα καί χωρίς νά λάβω καιρόν νά τον έμποοίσω 
άλλ’ ούτε καί ήδυνάμην νά πράξω ούδέν, διότι, 
σέ βεβαιώ άγαπητή μου, είχα γίνη κατωχρος 
καί πελιδνή, έπί τοιούτω τολμηρφ άκούσματι, κί 
δέ αισθήσεις μου σχεδόν δέν έλειτούργουν' δέν 
τάς ήσθανόμην.

ΙΙτον ό πραγματικός δαίμων μου, ό κυρίαρ
χος της στιγμής.

Ειτα δέ, άμέσως μοί λέγει :
— Καί αυτή ή κτένα περιττή είναι· καί χω

ρίς νά άντιληφθώ περισσότερα ήσθάνθην τήν κό
μην μου διαλυομένην καί διολισθαίνουσαν ψυ- 
χρώς εις τούς ώμους μου καί μέχρι τών γονά
των ώς όφιν περιβάλλοντα με. Γνωρίζεις δέ δτι 
έχω κόμην πυκνήν καί μακροτάτην ; Ίδέ !

Λαμβάνων δέ αυτήν καί έξετάζων μετά προ- 

σοχήςκαί εύχαριστήσεως μεταξύ τών χειρών του ;
— Θαυμασία κόμη! μοί λέγει, σάς καθισιά 

όντως ώραίαν καί μεγαλοπρεπή' είσθε θησαυρός 
ανεκτίμητος.

— Κάποιος μανιακός, έσυλλογίσθην, χωρίς νά 
τφ άπαντήσω, καϊ άνέμειον τά παραιτέρω.

— Δέν πιστεύω νά βιάζεσθε, έπεϊπεν, στα
θείτε ολίγον.

— ’Αλλά, Κύριε, νομίζω, οτι ήλθον έδώ διά 
τό πορτοφόλιόν μου, τω λέγω τέλος άδημονοΰσα.

— Άμέσως. Κυρία, μή άνησυχεϊτε, θά τε- 
λειώσωμεν ταχέως, σάς βεβαιώ, μοί άπαντά, δέν 
εινε τίποτε. Θά εύχαριστηθήτε.

Καί έν ταυτω πλησιάζει τό ηλεκτρικόν κομ- 
βίον, πιέζει καί αυθωρεί ή δπισθέν μου εΰρισκο- 
μένη θύρα ανοίγεται καθ’ ολοκληρίαν.

— Μή κινεΐσθε ! διέταξε. Καί έν ταύτφ πη
γαίνει προς τά έκει καί λαμβάνει έν κορδόνιον.

Μικρός κρότος ήκούσθη. . . κλακ.
Έστράφην έκπληκτος.
— ’Ακόμη μίαν φοράν επιλέγει.
. . .κλακ, αίφνιδίως ήκούσθη καί πάλιν έτε

ρος κρότος έκ τίνος μικράς φωτογραφικής μη
χανής έκτής θύρα; τοΰ παρακειμένου δωματίου.

— Τώρα..· μοί λέγει, ζαθήσατε, νά δμιλή- 
σωμεν.

“Ιΐρχιζα νά τρέμω. Άπωλέσθην, έσυλλογί- 
σθην, θεέ μου, μέ έφωτογράφισαν |

— Μή φοβεΐσθε, έξηκολούθησε, δέν έχετε τί
ποτε νά χάσητε.

— Μά λοιπόν, τω λέγω, τί θέλετε άπό έμέ;
“Ηδη μ' έχετε φυλακισμένη? καί δεμένην καί 

έκτεθε'.μένην. Τι άλλο απαιτείτε, δό τε μου τό 
πορτοφόλιόν μου, νά φύγω εντεύθεν.

Καί έν έαυτή : Ό δήμιός μου ! έπανελάμ- 
βανον έξηκολουθητικώς.

— Τό τέρας τής φύσεως ! ό άτιμος ! ό άθλι
ος! έπεΐπε τότε ή κυρία δέ Πραμέ, άδημονοΰσα 
ές άγανακτήσεως.

— Ούχί I μάλλον άγγελος καί τιμιότατος καί 
σωτήρ μου άπάντησεν ή Κυρία δέ Καρμίλ καί 
άκουσον ήδη, άγαπητή μου, τήν συνέχειαν, διότι 
άλλο έιτερίμενον καί άλλο είδον, άπό τόν άν
θρωπον αύτόν.

1 Ιάραυτα τότε δίοουσά μοι τό πορτοφόλιόν μου:
— Νά ήσθε ευχαριστημένη, δτι έπέσατε εις 

χεϊρας μου, μοί λέγει καί όχι εις άλλου. ' Γπάρ- 
χουν άνθρωποι εις τόν κόσμον, τούς όποιους απο
φεύγετε καί έν τούτοις είναι καλών διαθέσεων 
καί άλλοι εις τους οποίου; έμπιστεύεσθ- καί 
έν τούτοις είναι εχιδνκι.

Πλησιάζω? δέ πρός με ;
— Σάς παρακαλώ, μοί λέγει, άφήσατε νά 

διευθετήσω τήν κόμην σας, άφοΰ χωρίς νά σάς 
έρωτήσω, έγώ αυτός αύτοβούλω; τήν έλυσα, καί 
θά σάς εϊπω διατί.

(Έπεται το τέλος)

ΑΙ ΔΎΟ ΣΤΕΝΑΙ ΦΙΛΑΙ
— Περίεργον, Ματθίλδιι, γιιράΟκομεν τόιίά 

Χρόνια ζιιτοϋμεν φ'ζίιγονς παί άκόμιι δέν κα· 
τωρθώσαρι-ν νά εί’ιρωμεν 1

— Σιώπιι νά μή ιί’άκούάι,ι αύτός όπου έρχε
ται καί μας στάρι,ι δΓ άηελπκίμένας· I

— "Ιόα, ίοα νά ΐοι,ι οτι ε'ίμεΟα έλεύΟεροι καϊ 
ΐοϊστως.. . .

— Ποια διαφορά μεταξύ υπηρέτου καί κυρίου ;
— "Οτι άμφότεροι τρώγουν, πίν.υν καί καπνί

ζουν καλώς, αλλά πάντοτε πληρόνει ό δεύτερος 
καί γέλα ό πρώτος.

Ε’ς άστυφϋλα; συνέλαόε προχθές λωποδύτην 
τινά έν κραιπάλη.

— Σέ συνέλαόα μ θυσμένον, τω λέγει έν χαρά 
ο πρώτος.

•— Και νομίζεις, θά μέ συνελάμόανες ποτέ, αν 
δέν ήμουν μεθ.σμένος, τω άπαντα ό δεύτερος.

Έκλάπησαν παρά τίνος κλεπτρίας άσπρόρρουχα 
τινά ενφ τά ειχεν έκθέσει εις στέγνωσ.ν καί άν-:- 
φερε τό γεγονός εις τή» αστυνομίαν.

— Δύνασαι νά μάς εϊπης, τί χαρακτηριστικόν 
εϊχον τά άσπρόρρουχα ; τήν έρωτά ό άστ-νόμος.

— Μάλιστα, ήσαν όλα άκόμη βρεγμένα, τώ 
απαντά ή αφελής γυνή, δέν είχαν στεγνώσει.

’Εν τινι παντοπωλιίω παρουσιάζει ό κύριος προς 
τόν γραμματέα του δυσανάγνωστου επιστολήν προς 
ανάγνωσιν.

— Είναι άπολύτως αδύνατον νά διαόάσω τοιαό- 
την κακογραμμένην έπυτολήν τω λέγει όδεύτερος.

— Πράγματι! πρέπει νά είναι κανείς εντελώς 
ζωον δια να έχη υπομονήν νά καθήση νά τήν ξε- 
νυχίση.

Καί μετ' ολίγον :
— Γιά φέρ’την νά προσπαθήσω έγώ.

Παράδοξο; άπάντησις.
— Δέν μοϋ λέγεις, μαμμά, διατί ή ομιλία μας 

λέγεται μητρική γλ ώ σ σα καί δχι π α τ ρ ι- 
κ ή γ λ ώ σ σ α ·,

— Διότι αί γυναίκες μανθάνουν τήν γλώσσαν 
εις τούς άντρας καί όχι οί άνδρες εις τάς γυναίκας.

— Δέν μοϋ λέγε·ς, Ματβίλδη, ποίους προτιμάς^ 
τούς ξανθ-.ύς ή τούς μελαχρινούς, ήρώτα αύτήν 
εις φίλ ς ξανθός.

— Νά σου εϊπω, φίλε μου, προτ.μώ τούς μελα
χρινούς άμα ομιλώ με τούς ξανθούς.
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"ΦΪΣ
ΖΙΓΚΟΓΡΑΦΙ Al

ΦΩΤΟΖΙΓΚΟΓΡΑΦΙΑΙ

ΞΥΛΟΓΡΑ ΦΕΙ ΑΙ

Κατασκευάζονται εί; τό έσχάτως ίδρυθέν τέλειον ήαών έργοστάσιον.Τελεία άπομίαησι; φωτο
γραφιών ή έ ν τ ύ π ων εικόνων έπϊ ζίγκου.

ΤιμαΙ συμφέρουσαι. Διά τάς εφημερίδας, περιοδικά καί τά συγγράμματα, ίδιαίτερτι συμφω
νία: λίαν έκπεσμένων τυχών.

"Απαντα τα εργαλεία, μηχαναί καί ύλικά τοϋ εργοστασίου ήμών προέρχονται έκ Γ ε ρ μ α ν ί α ; 
χαϊ εινε εκτάκτου τελειότητος. 'Επίσης χαί τό Σιά τά; ξυλογραφίας ξύλον ε’νε μοναδικόν έν 
ΕλλαΟι παρ' ήμών οέ προμηθεύονται οί ξυλογράφοι και σφραγιδογράφοι.

ΤΜΗΜΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΣ

Ενοικιάζονται η χαί πωλοΰντχι διάφοροι ζιγχογραφεΐα· χαλχογριαφεΐαι χαί ξυλογραφίαι με-α- 
χειρισμέναι. Πλουσιωτάτη συλλογή άνω τών 2000 εικόνων. Επιστημονικοί, Καλλιτεχνικά':, Τοπο- 
γραφιχαί. Προσωπογραφικοί, Φαντασίαι, Άλλιγορικα·. Γελοιογραφικαί, Κοσμήματα, εικόνες Μυ
θιστορημάτων χαί Διηγημάτων, τοΰ Ρωσσο- Ιαπωνικού πολέμου κ.τ.λ.

Ζητήσατε πρός εκλογήν τό Αειγματολύγιον.

ΤΜΗΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

Β

των.

Οί χ.κ. “Εμποροι, βομήχανοί, έργοστασιάρχαι, καί όλοι οί έπαγγελμκτίαι, δύνανται νά εύ- 
ρωσι εί; τήν μοναδικήν συλλογήν ήμών δείγματα εικόνων πρό; κατασκευήν ζιγκογραφιών καί 
ξυλογραφιών, Οιά τά; ρεκλάμα; των καί τήν διαφήμησϊν τών εμπορευμάτων καί προϊόντων αϋ-

ΙΙλήρη; συλλογή καλλιτεχνικό/ άτων εικόνων εκ Γαλλικών, Αγγλικών κο ίΑμερικανικών πρω
τοτύπων, αγιογραφιών, ϊργω» διάσημων ζωγράφων, σημαιών, σημάτων, συμβολών, νομισμάτων
όλων έν γένει τών αντικειμένων τοΰ εμπορίου χαί τή; βιομηχανία;, συμβολικών παραστάσεων 
όλων τών επιστημών. · τών τεχνών καί τών έπαγγελλμάτων καί πρός τούτοι; διαφόρων τίτλων, 
κοσμημάτων καί επικεφαλίδων (<ir! nouveau κα! /aillaisic) δι' εφημερίδας, περιοδικά, διά στο
λισμόν εξωφύλλων συγγραμμάτων, διά φακέλλου; έπιστολάς κτλ.

Ειδική συλλογή όψοκαταλόγων (υκνιιΐ) προσκλήσεων χορσΰ Ibals). γευμάτων, προγςαμμάτων 
ποδηλατικών αγώνων λόουν τένις, κρίκετ, ίπποδρομμ,εών άμαξοδρομιών κ.τ.λ.

ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΝ

Πρός ευκολίαν τών πελατών ήμών άναλαμβανομεν χαϊ τήν φωτογράφησιν τών καταστατημάτων 
εμπορευμάτων καί προϊόντων αύτών, πρό; ζιγκογράφησιν διά ρεκλάμα; καϊ αγγελία;.

Ζητήσατε δείγματα καί πληροφορίας. ’Αποοτέλλονται όωρί'άΐ’ παι·τΐ 
τώ αίτοϋντι.

ΟΔΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΡΙΘ. 1Ο1

ΓΡΑΦΕΙΑ "ΦΥΣΕΩΣ..

π 0

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΙΙ ΤΙΙΣ Η ΕΛΑΑΑΙ ΚΤ1Π0ΤΡ0ΦΗΣ
Χρησιμωτάτην στατιστικήν έδημοσίευσεν έσχάτως 

c φιλοπονώτατοε ϋπολοχαγός τοΰ Πυροβολικού κ. 
I. X. Βλάσσης περί τής έν 'Ελλάδι κτηνοτροφίας. 
Είνε τδ έργον σύνοψις άλλης διεέοδικής στατιστι
κής περί τοϋ αύτοΰ Θέματος, τήν όποιαν έόράόευσε 
μέν ή άγωνόδικος έπιτροπεία τώ <903 έν τή διε- 
θνει έκΘέσει Αθηνών, έκήρυίε δέ ή Βουλή ώς έ- 
Θνικής ώφελείας έργασίαν καί έψήφισεν έξακισχι- 
λίας δραχιιάς πρός έκτύπωσιν αύτής.

'Εξάγεται δέ, δτι ή Ελλάς έν τή κτηνοτροφική 
κλίμακι τής Ευρώπης έρχεται ιξη έπί 22 χωρών, 
μόλις τής Νορβηγίας, τοΰ Μαυροβούνιου καί τής 
Κρήτης ύπολειπομένων αύτής, πολύ οέ χατωτέρα 
τυγχάνει τής Τουρκίας,τής Ρουμανίας καί τής Βουλ
γαρίας, οϊτινες έρχονται 8η φη καί Ιση.

Άλλ' άν έν τή καθόλου κτηνοτροφική κλίμακι ή 
'Ελλάς ύπερτερεϊ τών δρεινοτάτων καί ήκιστα πρδς 
κτηνοτροφίας έπιτηοείων Νορβηγίας, Μαυροβούνιου 
καί Κρήτης, ώς πρός τήν σκόπιμου καί χρήσιμον 
τής κτηνοτροφίας της δψιν τυγχάνει αξίαν οίκτου. 
Περί τά δ,οοο,οοο δραχμών κατ' έτος πληρώνει ή 
'Ελλάς διά κτήνη είς τό έίωτερικδν περιπλέον τών 
δσα είσπράττει δι’ έξαγωγής τοιούτων 1

V V W V V W

ΠΑΝΑΓΙΟΣ ΤΑΦΟΣ νννννννν V V V V VV

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ Ε3ΗΙΚ0Ν ΑΕΪΜ
Διακρινόμενον ού μόνον διά τήν φιλοκαλίαν καί 

τήν κομψότητα,άλλά κυρίως διά τήν βαρυσήμαντου 
σπουδαιότητα τοϋ περιεχομένου του έίεδόθη είς 
δγκώδη τόμον τδ δεύτερον ήδη τδ έθνικώτατον έρ
γου, δπερ διά τών έξόχωυ αύτοΰ δημοσιευμάτων 
έξετάζον άπδ πάοης άπόψεως τά τοΰ Παναγίου 
Τάφου, προτείνει τά μέσα τής σωτηρία; καί έία- 
σφαλίσεως αύτοΰ διά τής ίϊρύσεως πανελληνίου 
κέντρου.

Ή γενική καί πάγκοινος έκτίμησις καί έπιδοκι- 
μασία τής πρώτης έκδόσεως τοΰ πολυτίμου τούτου 
έθνικοΰ βιβλίου, συμπληροϋται ήδη έν τή Ικανο
ποιήσει τών προσδοκιών διά τής νέας έκδόσεως, 
ήτις πληρέστερα τής πρώτης καί κατ’ δγκον καί 
κατά ποιόν άναδεικνύει τδ πολύτιμον έργου άξιου 
πάσης ϋποστηρίξεως καί πανελληνίου ένισχύσεως.

Η εκδοσις αύτη, γενομέυη έπιιιελείφ καί ένερ- 
γε·α τών κ. κ. Μανιάκη καί X. Ήλιοπούλου δια- 
κρίνεται σύν τοΐς άλλοις καί διά τήν πληθύν τών 
είκόνων καί τήν περιγραφήν τής Παλαιστίνης μετά 
τών έν αύτή Ιερών προσκυνημάτων.

Τιμάται διά τό έσ. δρ. 6 δεδεμένον δέ πολυτε- 
λώς δρ. 8, έν δέ τώ έξωτ. φρ. χρ. 6 καί δεδεμ. 
φρ. χρ. 8.

01 βουλόμενοι δύνανται ν’άποταθώσι καί ήμϊν.

Παραχαλοΰνται όσοι τών ήμετέρων συνδρομητών 
καθυστεροΰσι τήν συνδρομήν των, εΰαοεστούικενοι. νά 
αποστεΐλωσι ταύτην, ίνα τού; έφοδιάσωμεν διά σχε
τικής άποδείξεως

ΊΙ Διεύθυνσι;.

Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α Π Ν ΕΛΕΓΘΕΡΙΑΔΟΓ ΣΑ 
ΕΤΕΡΟΡΡΪΗΜΟΣ ΜΕΤΟΧΙΚΙΙ ΚΑΙΡΙΑ ΑΙΑ ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ 

ΦΡ· 625,000
'Εδρα ίν Αλεξάνδρειά.— Υποκαταστήματα 

ίν Καΐρφ καί Μίν,α —Πρακτορεία εις 
ίίλας τάς πόλεις τής Αΐχνπτοτ· καί τοΰ 

,Σουδάι·.

Έχτελεϊπάσαν Τραπεζιτικήν πράξιν. Παρέχει δά
νεια επί ένεχείρω χρεογράφων καί γραμματίων. Έκτέ- 
λέσι·' χρηματικών εντολών έπί άπλή μεσ'.τ,ίφ. Ά·α- 
λαμβάνει τή · εΐσπραξι-ι συν)τικών καί γραυ.ματίων- 
Δέχετσι έντοκους καταθέτεις. ΠωλεΓ καί αγόραζε· λα. 
χειοφόρους εγγυημένα; παρα τώ/ κυβερνήσεων τοΐς 
μετρητοί; Πωλεϊ επί πιστώσει δια μηνιαίων δόσεων 
τά; ασφαλέστερος Λαχειοφόρου; 'Ομολογίας εί; τά; 
συμφερωτέρα; τιμά, ήτοι:Κτηματική: Τραπέζης Cre
dit Fonder Αίγυπτο» 3ο)ο Κτηματική; Πίστεω; τή; 
'Εθνική; Τραπέζη; ' ΐλλάδος 21 1ο)ο 1904. 'Επίσης 
'Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος 3 ο)ο 1880. 'Οθω
μανικών σιδηροδρόμων Άνανολικής Ρωμυλίας, Διώρυ
γας Παναμά ηγγυημένας. 'Εκδίδει καί προμέσσας τοϋ 
Κρεδΐ Φονσιέ ολοκλήρους καί είς εκπτώσεις, τιμά; μή 
έπιδεχομενας συναγωνισμόν. Εί; τού; άγοράζοντα; 
μεγάλα; ποσότητα; γίνεται ανάλογο; έκπτωσις,

Υποκατάστημα έν Κα’ίΐω, Διευθυντής Κ. Άνα- 
στατιάδη;, υποδιευθυντής Ν. Ρίζας,

Υποκατάστημα έν Μινίφ, Διευθ. κ.Σαρ. Τσάκω- 
νας, ύποδιευθυνταϊ Κόχών καί Σόλων Τσαχωνας.

Ζη -οΰνται μεσΐται μέ χαλά; συστάσεις διά τήν 
αγοράν 'Αλεξανδρεία; καί διά τό υποκατάστημα έν 
Κα'ΐ'ρω, γνωρίζοντες χαί την 'Αραβικήν.

Οί βουλόμενοι άποτανθήτωσαν εί; τήν Κεντρικήν 
Διεύθυνσι·/ ’Αλεξάνδρειάς.
Banque /’ -V ELE FTHERIADES el Co

Alexandrie.ΜΕΓΑΛΗ ΙΑΠΩΝΙΚΗΚΑΙ ΕΓΡΩΠΑ ΓΚΗ
Α ΓΟΡ Α

Ποικίλων άντικειμένων οίκτακτις χριι- 
ιϊεως καί κομήτοτιννιιμάτων.

ΧΑΡαΑΑΜΠΟΓ ΔΙΑΜΑΝΤΗ
8 ΟΔΟΣ ΜΟΣΚΕ ATAPIN 8

'Εν Άλε\ανδρεία Αίγυπτον.

ΙΙοικίλα Αντικείμενα, μετάλλινα, ξύλινα, χάρ
τινα καί έκ πορσελάνης. Κομψοτεχνικχ έπιπλα 
έξ έβένου κτλ. Τρίξατε. ΤιμαΙ πολύ συμφέρουσαι.

ΖΗΤΟΤ'ΝΊΆΙ είς νέο; ήλικία; 19 ~26 έτών σχε- 
τικώς εγγράμματος διά γραφειον καί περιοδείαν είς 
τό 'Εσωτερικόν καί Έξωτεοικόν.

Μικρό; παΓς ήλικία; 10—16 ετών, όι' έργασίας 
γραφείου καί οικίας, ένθα καί νά διαιτάται, έν 'Α- 
θήναις.

Καί μικρά παιδαγωγός, έστω καί άνευ διπλώματος 
ήλικία; 16 24 έτών, νά γνωρίζη καί όλίγον τήν Γαλ
λικήν δια θέσιν παρά τινι οίκογενείφ έν Ρωμουνία.

ΙΙληροφορϊαι είς τά γραφεία τή; «Φύσεως. ■
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ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ! ΑΣΚΗΣΕΙΣ
ΙΟΙ). Μαγική εϊκών.

Ή μίι.υρ θαυμά
ζει τύν εικόνα τής 
Ονγατί'ός τυς άλλά 
δέν βλέπει καί τόν 
καλλιτέχνην.

Τίς δύνασαι νά 
εύρη πού ι ΰτος 
κρύπτεται ;

Καί ποιας σχο
λής είναι;

ΙΟΙ. Ιΐυραμίς

f O' σταυροί είναι πόλις τής 'Ελλάδος
. f . “Αρθρον

..·{·.. Απόστολος IX
. . . f , . . ’Εθνικός ευεργέτης

Έκ τής Β. όίκογενείας
102 Γρίφος

Ος Μ 2 σύν Έαμέλης
103 Γρίφος

Τι ή κόμη 1 Δήμο
101 Λιπποσύμφωνον

. ι . . ι . ε.,ι. .αι ε . ε ο
104 Φωνηεντάληπτυν

. θ . . Ο . . ν . . . ν . ,
|0G ΛΕ/ιγμ» (Έκ ιοϊι Ρωμανικοί) 

Στη θάλασσα είμαι Σ-ή/ Θράκη / κατοικώ,
στή λίιινη δέν είμαι. τΑν "Ηπειρο/ μισώ.
Στας 'Αθήνας μέ βρίσκης, Ό θνήτκων ut έχει, 
στάν Περεά μέ χάνης. ό ίώ / δυωε δχι.

Τώρα φίλε θά με εϋρης 
είς τό μίγα λεξικά·/ 
εΐα τά τοϋ Σακελλαρίου 
τά 'Αλφαβητικόν.

Σ. *0 πρώτος )ν:ης θά ).άόγ( μία·/ ώραία-/ φωτογραφία·/. 
Κωνσιάηαα. 1 ανιήλ Κατζίκος

ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΜΠΕΔΟΚΑΕΟΤΣ
ΙΔΡΥΟΕΙΣΑ TQi iSSfi— ΑΝΙΔΙΟΡΓΑΝΟΘΕΙΣΑ ΤΠι ΙίΙΟ.'ί 

ΕΤΕΡΟΡΥΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΙΚΗ Ε ΤΑΙΡΕΙΑ 
λ’ε</άλαιοι· 9ρ. 2 000. 0(10 όλυπχ/ρώί ΧΊίαρ'/,ι'λρ/ι/ι-υε 

ΑΘΗΝΑΙ —ΣΟΦΟΚΛΕΙΟΝ

Έργασίαι
Συνάλλαγμα.— Έπιταγαΐ επί τοΰ εξωτερικού.— 

Πιστωτικά! επιστολαί.—Εισπράξεις. - Δάνεια.—Προ
εξοφλήσεις.— Καταθέσεις είς χρυσόν καί δραχμάς.— 
Ταμιευτήριου — Φύλαξις τίτλων.— 'Αγοραπωλησία·, 
χρεωργάφ · ν.—Χρηματιστικαι έντολαί.

Τμήμα εμπορικών.
Ποομήθειαι εμπορευμάτων.--'Αντιπροσωπεία! οϊ 

κων--- Πληροφορία'. Έμπορικαί.

Ν.ΓΠΤ & Κ ΓΑδΗΑΠΖ
ΕΜΠΟΡΟΡΡΑΠΤΑΙ 

ΌιΊίις — ιαιΊΙου—Νομιαματοκο iriov
Α0ΗΝΑΙ

Κατασκευάζονται ένουμασίαι κατά παραγ
γελίαν τοΰ τελευταίου συρριεΰ καί εις τήν εν
τέλειαν. Κοττική καί ραπτική λίαν έπιμεμελη- 
ριίνη. Ύφασματα πρόσφατα κζί τής εποχής. Δο-

SEWAOXEIOH MAHTimmEQE 

ΠΑΝΑΓ, ΜΠΕΛΑΓΑΜΠΑ 
Πλατεία ΑίωχαμΙτ Άλή, έναντι Μικτών Αικααιηρίων.

ΕΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ!

ΕϋρίσκεταΙ εις κκλλίστην κεντρική·· θέσιν τής 
πόλεως. Δωμάτια καθαρά καί ευήλια. Καθαρι- 
ότης καί υπηρεσία μοναδική.

Τιμ.αϊ συγκαταβατικαί.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ. ΤΗΣ “ΦΥΣΕΩΣ

A . Σ. Μ - Κ ά ί ρ ο ν. Ζητούμενα φύλλα σάς έστά- 
λησαν.—Γ. Τ. Μ αν σούραν. Δελτάριον έλήφθη. 
Θά σάς άποστέλλεται τ'ο περιοδικόν μας ώς γράφετε. 
Γ. Φ. 'Οδησσόν 'Επιστολή μετ' επιταγής έλή
φθη. ι· ύγαριστοΰμεν.—Γ. Γ. Α. Πετρουπο- 
λ ιν. ‘Επιστολή σας καί υπόλοιπον έλήφθη. Εύ/αρι- 
στοϋμεν.—Δ. Π. Κω/)πολιν. 'Επιστολή έλήφθη. 
Άπηντήσαμεν καί ά.αμένομεν νεωτέραν σας.—1 .Κ. 
'Οδησσόν. 'Επιστολή εληφθη. Άναμένομεν συν- 
τόαως καί ποτέλεσαα λοιπών.— Κ.Β.Μ. Π ι τ έ σ τ ·. 
Συνδρομή έλήφθη. Ταχυδρ. γράφομε·/ καί στέλλομεν 
άπόδειξι/·—Χ.Α. Νοβοροσίσκ. 'Επιστολή μετά 
συνδρομής έλήφθη. Ευχαριστούμε', γράφομε».—Χρ. 
Δ. 'Οδησσόν. 'Επιστολάριον έλήφθη. Άπηντή
σαμεν. Άναμένομεν νεωτέραν σα.·. —Δ. Γ. Πέρα. 
Μετ’ άτορίας άνέγνωμεν επιστολήν σας. Φύλλ.α σάς 
στέλλονται. Γράφομε» καί στέλλομεν ετερα.—Ν.Σ.Ι1. 
Άδριανούπολιν. 'Επιστολή σας έλήφθη. Ά
πηντήσαμεν..—Ν. Β. Ζήμνιτσαν. Δελτάρια έλή- 
φθησαν. Παραγγελία σας ποοσε/.ώς στέλλεται.—Β. 
Π. 'Οδησσόν. 'Επιστολή καί χρήματα έλήφθη- 
σα . Άπηντήσαμεν. Εϋ/αίΐστοΰμε».—J. J. Ungvar 
Απορούμε» μέ τάς αναβολές. Παοακαλοϋαεν τελείω
ση αϋτή ή ύπόθεσις.—Π Σ. Πάτρας. Δελτάειον έ- 
έλήφθη. “Εχει καλώς' — Εύχαριστοΰμεν. — Δ. Κ. Ε. 
Napoli. Φάκελλος μέ δελτάιια έλήφθη. Εύχαριστοΰ- 
μεν πολύ.—Ίω Β. Λ ά ρ ι σ σ α ν. Βραχεία έλήφθη. 
Εύχαριστοΰμεν. Αναμένομε».—Μ Π. Κωνστά»- 
τσαν. Έλαβομε/ συνδρομήν σας. Ευχαριστούμε'.— 
Δ. Κ. Κωνστάντσαν. 'Επιταγή έλήφθη. Εύχα- 
ριστοϋμεν. Γράφομεν. Φροντίσατε καί περί λοιπών. 
"Ηδη έλάβομεν καί έπιστολήν μέ αινίγματα. Ευχα
ριστούμε».Φροντίσατε.—Ποίησις θά γί·/η. Ν. Κ. Ν ι- 
σ κ ι-Δ ν ι ε π ρ ό β σκ. Φάκελλος μετά περιεχομένου 
έλήφθη Εΰχαριστοΰυχν —Π. X. Σ. Β αθύ. 'Επι
στολή καί συνδρομή έλήφθησα». Ευχαριστούμε».— 
ΓΙ. Ν. Π α ρ ■ σ I ο υ ς. ’Αναμένομε» παραγγελίαν μας 
εργαλείων, έ* Γερμανίας. Ούοεμίχ απάντησϊ» σας,— 
Δ Λ. Κάϊρον. 'Επιστολή έλήφθη. Αποροϋμεν 
διά τόμους. Έρωτήσατε και φαρμακοποιόν. ’Ενερ
γείτε δραστηρίως.

«5» Έν Άθϊινατς. Έκ τοϋ Τυπογραφείου τών Καταντημάτων .·*ν«στη Κωνσταντινίδου· ♦·»


