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ΑΡΑ τοΐς άρχαίοις Έ- 
βραίοις ένηργοΰντο θεοδι- 
κίαι δια μέσου κλήρων, 
άλλ’ ώς αναφέρει ή Γραφή, 
«Ό Κύριος διαθέτει τάς 
τύχας». Συνήθως δέ προσ- 
έτρεχον εις το Ούρϊμ καί. 
τό Θουμμίμζ*)-  Τών Οεοδι- 
κιών τούτων εύρίσκομεν 

δύο παραδείγματα έν ταϊς βίδλοις τοΰ Ίω- 
σουέ καϊ τοΰ Σαμουήλ. «Ό δέ Ίεχωίιάχ 
διέταξε τόν Μωΰσήν νά είσάξη τους λί
θους Ούρϊμ και Θουμμϊμ έν τώ ένδύματι 
τοΰ μεγάλου άρχιερέως Άαρών, ϊνα φέρη 
πάντοτε έπί τού στήθους του τήν άπόφα- 
σιν τών υιών τοΰ ’Ισραήλ ένώπιον τοΰ 
Κυρίου (**)»■ Τούτο έδήλου, ότι ό’Αρχιερευς 
θά έκρινε, κατά τάς απαντήσεις τού Ούρϊμ 
καϊ Θουμμίμ, τούς υίοΰς τού Ισραήλ.

Άφ’έτέρου κατά τόν μωσαϊκόν νόμον, ό 
Θεός τού ’Ισραήλ διέτασσε τήν δοκιμασίαν 
τοΰ άλμυροΰ ΰδατος διά τήν μοιχαλίδα :

« Όπόταν γυνή σφάλλουσα καϊ καταφρο-

(*)  ΤΗσχν τχϋτχ δύο πολύτιμο: λίθο:, οίτινες διχτι- 
Οέμϊνοι εν τώ επιστήθιο» τοϋ τότε Άρχίΐρέως, διέχιον 
λχμπί&ν ύπιρρυσικόν ρώς, όπως χπχντώσιν είς τάς 
ερωτήσεις, χ τινες τοΐς χπΐυΟύοοντο. Ούτως ό ιστορικός 
’ϊωρήρ, λέγει, έπϊ τής εποχής του ·ο:. λίθοι τού στηΟο- 
κόσμου τοϋ Άρχιερέως είχον πχϋσε; ν’ χπχυγχζουν 
χπό διχκοσίων ετών ήθη, συνεπείχ τών χχτχχρήΤϊών 
τοϋ λχοϋ “.

(”) Εξοδος XXVHI 30. 

νοΰσα τόν έαυτής σύζυγον, πλησιάση έτε
ρόν τινά άνδρα, τή άγνοια εκείνου καϊ ή 
μοιχία οιατελεϊ απόκρυφος, χωρίς νά δύ- 
ναται ν’ άποκαλυφθή διά μαρτύρων- έάν 
ό σύζυγος έκ ζηλοτυπίας πρός τήν σύζυ
γόν του άχθη ύπό τοΰ πνεύματος, θά τήν 
όδηγήση πρό τού ίερέως, δστις θά κράτη 
έν ταϊς χερσίν αύτοΰ τά ύφάλμυρα νερά, 
έφ’ών θ’άπαγγείλη τάς άράς καϊ θά έξορ- 
κίση τήν γυναίκα, λέγων : α Έάν ξένος ά- 
νήρ δέν σέ έπλησίασε, τά πικρότατα ταύτα 
ΰδατα, τά όποια κατηράσθην, δέν θά σέ 
θλάύωσιν· άλλ’ έάν άπεσύρθης από τόν 
σύζυγόν σου καϊ έπλησίασες άλλον άνδρα, 
αί άραϊ αύται θέι πέσωοιν έπί σοΰ. Είθε ό 
Κύριος νά σέ καταρασθή καϊ νά γείνης 
παράδειγμα δι’ όλον τόν λαόν του- νά σα- 
πήση δέ ό μηρός σου, νά έξογκώση ή κοι
λία σου είτα καϊ νά διαρραγΰ».

Καϊ ή γυνή αμέσως θ’ άπαντήση : «’Α
μήν, άμήν.»

Θεοδικίαι τινές είχον οντω διαταχθή ύπό 
τοΰ Ίεχωδά, «οί οέ Ίσραηλϊται καϊ οί 
Χριστιανοί δέν δύνανται νά μή άναγνωρί- 
σουν, ότι ή πραγματικότης τών σχετικών 
υπερφυσικών φαινομένων κατέστη αύθεν- 
τική κατ ’ αρχήν ύπό τής Αγίας Γραφής.»

ΕΝ ΤΑΙΣ ΑΡΧΑΙΑΙΣ ΙΝΔΙΛΙΣ ΚΑΙ ΤΗ ΑΠΩ 
ΑΝΑΤΟΛΗ

Ή άρχαιότης τής θεοδικίας παρά τοΐς 
Ίνδοϊς μάς πιστοποιεί, δτι ό λαός ουτος 
πρώτος έκαμε χρήσιν αύΛίς, οΰτω δέ καϊ 
αί Βέδαι, ίεραϊ βίόλοι τών Ινδών) άναφέ- 
ρονσι περί τούτου τρισχίλια έτη πρό τοΰ 
Χριστού.

Καϊ άναγράφουσιν αύται : «ΙΙυρακτώ- 
σατε τόν πέλεκυν καϊ άν μέν διέπραξε 
κλοπήν,μόλις συλλαβή τούτον θά καή καϊ 
φονεύσατέ τον. ’> άν δέ δέν ήναι ένοχος, 
δέν θά καμ και θ’ άφεθή έλεύθερος».

Οί ’Ινδοί μετεχειρίζοντο καί τό ζέον
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έλαιον έντός δοχείου πήλινου ή μετάλλι
νου έν ω έθετον δακτύλιόν τι. Ό δε ύπόδι- 
κος δικαιολογούμενος, έδει νά τό έξαγάγη 
έκειΟεν διά της χειρός, χωρίς νά καή.

Καί άλλαι έπίσης όρδαλίαι έξετελοϋντο.
Έν δέ τώ κώδηκι τοϋ Vischnou, εύρί- 

σκορεν την περιγραφήν πέντε δοκιμασιών, 
τής αιώρας, τοϋ πεπυρακτωμένου σιδήρου, 
τοϋ ψυχρού ϋδατος, τοϋ δηλητηρίου καί 
τοϋ ίεροϋ ποτοϋ. Ή τής αιώρας δοκιμα
σία συνίστατο νά ζυγίζουν τόν ϋπόδικον 
μέ τινα λίθον ή άλλο άντικείμενον, ίσου 
βάρους καί είτα έπαναλαμβάνοντες τό 
πείραμα μετά έξορκισμόν τής πλάστιγγος. 
έδει ό υπόδικος νά εύρεθή έλαφρότερος.

Ό πάτερ Μπουσέ, άποστολικός ’Ιησουί
της, έν ταϊς Ίνδίαις, ζήσας είς τάς άρχάς 
τοϋ 13 αίώνος. μάς πληροφορεί περί τών 
έν τή χώρα, έν η έξήσκει τό ιερατικόν 
έπάγγελμά του, όρδαλιών. ΙΙολλαί σύζυγοι 
άνέτρεχον είς αύτόν, οσάκις ύπώπτευον 
τήν άρετήν τών συζύγων αύτών. Καί 
αναφέρει παραδείγματα. Χοιστιανή τις τυ- 
ραννηΟεϊσα ΰπό τής ζηλοτυπίας τοϋ συ
ζύγου της, έδέχθη νά απόδειξη τήν άθωό- 
τητά της διά μέσου τοϋ ζέοντος έλαίου 
καί έπιμένοντος έκείνου, έκράτησε τήν 
χεϊρά της βυθισμένην έν τώ ζέοντι έλαίω, 
έφ ’ δσον Λθέλησεν ό σύζυγός της, χωρίς 
νά πάθη τίποτε. Ό πάτερ Μπουσέ υπήρξε 
μάρτυς τούτου καί τής έπακολουθησάσης 
είτα άπεριοοίστου Εμπιστοσύνης τοϋ συ
ζύγου. (*)

(*) De la Bissachere, Tonkin. 1813.
(**) Traoduc du prof, v Pizzi, vol. II Turin 

1887.

Έάν μεταβώμεν άπό τους Βραχμάνας 
είς τούς Βουδιστής, παρατηοοϋμεν, δτι αί 
θεοδικίαι είναι ολίγον εύχρηστοι έν τή 
κυρίως Σινική, είναι δμως έν χρήσει είς 
τό Τίβεθ. *0  1’ώσσος σοφός 'Γσερεπάνωφ, 
έδημοσίευσε τώ 1864 έν τή «Βορείω Με- 
λίσση» τής Πετοουπόλεως, διάφορα σχε
τικά περί τούτου.

Έν Ιαπωνία αί όρδαλίαι ήσαν γενικώς 
έν χοήσει. "Οσον αφορά δέ τόν πεπυρα 
κτωμένον σίδηρον, ό ΙΙάτερ Φεοόης. ιερα
πόστολος. αναφέρει, μεταξύ τών άλλων, 
δτι Χριστιανός τις κατιιγορηθείς έπί κλο
πή, ύπεβλήθη είς τήν δοκιμασίαν ταύτην. 
Αφού δέ έγραψάν έπί τεμαχίου χάρτου 
τόν τύπον τοϋ έξορκισμοϋ, δηλ. τής έπι- 
κλήσεως. έθεσαν τόν χάρτην έπί τής χει- 
οός του καί έπί ταύτης τόν πυρακτωιιένον 
σίδηρον. Ό Χριστιανός δμως δέν έδέχθη 
άπάσας τάς έθνικάς ταύτας διατυπώσεις, 
άλλ’ έσημείωσεν έπί τοϋ χάρτου τό ση-

(·) Leltres edifiantes cl euricuscs, rec - XIV. 
Paris 1720. 

μεϊον τοϋ σταυρού καί είτα ήξίωσε νά 
ύποβληθή είς τήν δοκιμασίαν.

Έν ’Ιαπωνία μετεχειρίζοντο έπίσης, 
κατα τόν πατέρα Κάπωφερ, ώς δοκιμασίαν 
τό δηλητηριώδες ποτόν.

Έν δέ τώ Σιάμ ό κατηγορούμενος έβά- 
διζεν έπί άνημμένων δοκών ή έβύθιζε 
τήν χεΐρα έντός διαλελυμένού μολύβδου·(*)

Καί τέλος δσον άφορά τήν άρχαίαν Ιίερ- 
σίαν, δύναται τις ν ’ άναγνώση ώραϊον τι 
παράδειγμα θεοδικίας, γενομένης έν Φιρ- 
δουσία (“) δπου εις ιππότης άπαλλάσσε- 
ται τής έπί μοιχία αποδιδόμενης αύτώ 
κατηγορίας διά τής δοκιμασίας τοϋ πυρός. 
Είχε καταγγελθή ύπό τής βασιλίσσης Σια- 
βάκο, ήν είχε περιφρονήση.

Η ΘΕΟΔΙΚΙΑ ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ ΕΛΛΗΣΙ. ΡΟΜΑΙΟΙΣ 

ΚΕΛΤΑΙΣ ΚΑΙ ΣΛΑΤΟΙΣ

ΓΙελεμιστής τις πεσών είς τινα κατά τής 
πατρίδος του. πολέμων, μάχην,είχεν έγκα
τα λειφθή υπό τών ιδίων άνευ ταφής, δτε 
άγνωστός χειρ ευρε τό μέσον νά μή ά- 
φήση τό σώμα είς τήν λείαν τών κοράκων 
καί ένεταφίασεν αύτό,παρά τήν άγρυπνον 
έπιτήρησιν τών φυλασσόντων, οϊτινες κα- 
ταγγέλθησαν,έπί προδοσία. Είς δέ τούτων 
έπιβεβαιών τήν άθωότητά του, άνέκραξεν: 
«Είμεθα πάντες έτοιμοι νά κρατήσωμεν 
είς τάς χεΐρας μας τόν πυρακτωμένον σί
δηρον, νά διέλθωμεν διά τοϋ πυρός, νά 
όμώσωμεν έν όνόματι τοϋ αιωνίου πατρός, 
δτι δέν διεπράξαμεν τό έγκλημα αύτό καί 
ούτε γνωρίζομεν τίς έξετέλεσε τό τοιοϋ- 
τον». ’Ιδού λοιπόν ή δοκιμασία τοϋ πεπυ
ρακτωμένου σιδήρου, τοϋ βωμοϋ καί τοϋ 
ορκου παρά τοΐς "Ελλησι. Γίς θά έφαντά- 
ζετο, δτι τούτο θά συνέβαινε κατά τόν με- 
σαίωνα; Έν τούτοις ό ποιητής, δστις τοι- 
αύτας λέξεις τίθησιν είς τό στόμα τών 
'Ελλήνων στρατιωτών, είνε ό Σοφοκλής, 
έν τη a Αντιγόνη» πέντε αιώνας πρό τοϋ 
Ιησού Χριστοϋ· ώστε αί όρδαλίαι ήσαν 
κάλλιστα γνωσταί είς τούς "Ελληνας.

Έν Έλλάδι, έν Σικελία καί έν τή Μι
κρά ’Ασία ύπήοχον διάφοροι πηγαί, χοη- 
σιιιεύουσαι είς τάς δικαστικός ταύτας δο
κιμασίας. (** ’ Ό Ναός τής Τοοιζήνος, έν 
Άργολίδι, ήτον ιδίως διάσημος, καθότι, 
έπιστεύετο δτι όσοι ώοκίζοντο ύευδώς άπέ- 
θνησκον αμέσως,βαλλόμενοι έξάποπληξίας.

Οί Ρωμαίοι μολονότι δέν άνεγνώρισαν 
δικαστικώς τάς θεοδικίας, έν τούτοις ή

Ilzuszvix; It, 30 χτλ.
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είς τήν γερμανικήν ιδιοφυίαν καί κατα
γωγήν, είναι άναντιρρήτως ή μονομαχία. 
Καί είναι μέν φανερόν, δη δέν ήτο πάν
τοτε θεοδικία, άλλά μάλλον είς τρόπος 
τοϋ λύειν διά μιας ζήτημά τι. Έθεωρεϊτο 
έν τούτοις θεοδικία έν πολλαϊς περιστάσε- 
σΐν, ιδίως οσάκις ύπεβάλλετο ύπό τών δι
καστηρίων καί τών νόμων. Έπίστευον, 
δη ό Θεός δέν άφίνει νά καταβάλλεται ό 
άθώος, έστω καί άν ή άσθενέστεοος τοϋ 
αντιπάλου του καί δτιύ'Γφισ-ος εκατοντα
πλασιάζει τάς δυνάμεις τοϋ ενός, παοα- 
λυων άφ’ ετέρου τάς τ >ϋ άλλου Τοϋτο^δέ 
ακριβώς συνετέλει είς· τήν ένθάρρυνσιν καί 
ένίσχυσιν τού αθώου, ένώ τουναντίον ή 
λάττου τά ηθικά καί ύλικά προσόντα τοΰ 
ένοχου. Άλλά σήμερον ούδείς αποδέχεται, 
δη ό Θεός συμπράττει είς νομιμοποιουμέ- 
νην τοιαύτην ανθρωποκτονίαν καί πας τις 
έννοεϊ,δ,τι καί πολλοί άλλοι είς τόν μεσαί
ωνα έφρόνουν, δπως έγραψεν ό Λομβαρδός 
βασιλεύς Λίουτφρανδ : «Incerli sumu< de 
Dei indicio et multos audivimus per 
pugnam sine iustitia causam suam pcr- 
dere» ήτοι : «Εύρισκόμεθα εις αμηχανίαν 
ώς πρός τό είδος τής θεοδικίας ταύτης, 
καθόσον παοατηροϋμεν, δτι πολλοί διά 
τής μονομαχίας άπώλεσαν άναρμόστως τό 
δίκαιόν των».

Οί εύγενεϊς τώ καιρώ έκείνω έμάχοντο 
οιά τής λόγχης, προηγούμενοι είς τόν α
γώνα ύπό κηρύκων, φερόντων σταυρούς ή 
εικόνας τών αγίων. Οί πληβήίοι, δηιιοτι- 
κοί, έπάλαιον πεζή διά ράβδων. Αί δέ γυ
ναίκες καί οί έκκλησιαστικοί έθετον αντι
προσώπους, δπως· παρά τινι άΦοικανικώ 
λαώ, τοΐς Μάργοις, οϊτινες έπάλαιον δι ’ά- 
λεκτρυόνων, καί παρεδέχοντο, δτι ή θεα
τής έχορήγέι τήν νίκην είς έκεϊνον τόν 
πτερωτόν μαχητήν, όσης άντεπροσώπει 
τόν άθώον.

Καί έπί τή περιστάσει, άς άναφέρωηεν 
μέρος τής απολογίας τοϋ Δάντου περί μο
νομαχίας.

Ιδού δέ τό θέμα του :
«Quod per duellum acquirilur. <le 

hire acquiritir» ιιτοι «"Ο,τι αποκτάται 
■Ίά τής μονομαχίας, δικαίως κτάται».

’Ακολουθεί).

Φ. ΙΙοίντιζης

ιστορία των περιέχει παοαδείγματά τινα. 
ΐρεις Εστιάοες κατηγοοηθείσαι ώς παοα- 
άιασασαι τόν παρθενικόν δρκον, απέδειξαν 
την αθωοτητά των διά θαυμάτων. Αέν είναι 
οέ άγνωστον τοΐς άναγνώσταις ήιιών, τό 
αφορών είς τήνΈσηάδα Κλαυδίαν γεγονός, 
ητις ώδήγησεν εις τόν λιμένα, σύρουσα 
auro οιά τής ζώνης αύτής, τό πλοίον, έφ’ 
ου ευρισκετο τό θαυματουργόν άγαλμα τής 
θεάς Κυβέλης, δπερ είχεν έξωκείλει είς 
ιον Γίβεριν. Η δέ Αιμιλία αναζωογονεί 
το ιερόν πϋρ, ρίπτουσα έπί τών έσβεμμέ- 
νων ξύλων, τό δπερ τήν περιέόαλλενκά
λυμμα (πέπλον). Άλλά καί ή Τουκία αντλεί 
υοωρ έκ τού Τιβέρεως διά τίνος κοσκίνου 

’Ανώνυμός τις δέ σχολιαστής τοϋ Σο- 
φοκλέους, δστις έζη κατά τούς ποώτους 
χρόνους τής τότε έποχής, βέβαιοί, δη οί 
Ιωμαιοι μετεχειρίζοντο τήν δικαστικήν 
οοκιμασιαν κατά τόν αυτόν τρόπον τών 
Ελλήνων.

Επίγραμμά η τής Ελληνικής ’Ανθο
λογίας άναμιμνήσκει ήμΐν, δη οί Κέλται 
οι κατοικοϋντες είς τάς βχθας τοϋ Ρήνου 
εϋεόαιουντο περί τής γνησιότητας τών τέ
κνων αύτών, οίπτοντες αυτά, κατακείμενα 
επί ασπιοος, έντός τοϋ ποταμού; δν έπί 
εουτω έκάλουν έλεγχίγαμος. Ό οέ αύτοκοά- 
τωρ Ίουλιανός, ό Εύστάχιος καί άλλοι συγ
γραφείς έπιβεβαιούσι τό γεγονός, ποοσθέ- 
τοντες, δτι τά άνομα τέκνα έβυθίζοντο,ένώ 
■α νόμιμα έπέπλεον καί τότε ταϋτα περιε- 
μαζευοντο ύπό τών γονέων των.

Κατά τό άρχαΐον κελτικόν δίκαιον, αί 
οοοαλιαι ήσον τριών ειδών, τοϋ πεπυοα- 
κτομενου σιδήρου, τοϋ ζέοντος ϋδατος καί 
της μονομαχίας (*).

Οί ΙΙολωνοί συχνάκις προσέτρεχον είς 
rnv οιά ύυχρού ϋδατος δοκιμασίαν έδε
ναν δε τάς χεψας μετά τών κνηιιών τοϋ 
υποδίκου, έθετον ράβδον μεταξύ τών βρα
χιόνων καί τών ιγνυών καί άφοΰ τώ ποοσ- 
εοενον σχοινίον, έρριπτον αύ'τόν έν τώ ϋ- 
οαη. Εάν δε έπέπλεεν, έθεωρεϊτο αθώος.

Ο ΜΕΣΑΙΩΝ.-Η ΜΟΝΟΜΑΧΙΑ ΚΑΙ ΑΙ ΑΛΛΑΙ

ΘΕΟΔΙΚΙΑΙ
, Έλθωμεν ήδη είς τούς Γερμανούς παο’ 

θις αί όρδαλίαι είχον μεγαλειτέραν ση- 
ίιΛσ,ι5* ν ,τ άλλοθι καί έξ ών ή χοήσις με- 
τεοόθη καθ’ άπασαν τήν Ευρώπην κατά 
τον μεσαίωνα. Ήθέλησαν νά άποδείξωσιν. 
δη αί θεοδικίαι ένταΰθα έφευρέθησαν,άλλά 
μεθ οσα προγενεστέρως ε'ίπομεν, δέν δυ- 
ναμεθα νάδιϊσχυρισθώμεν ήδηέν τοιοϋτον.

Μια τών Οεοδικιών, αϊτινες άνήκουσιν

(*) Nelsli Laws, liv XIV. chip. XIII ■? 4.
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ΜΑΡΙΑΣ ΒΟΝΑΠΑΡΤΟΥ

στεγχς τών ο·.·
τάς προΟήζχς τών ζχτχστηιχάτων ζχί £'.ς τά άλλχ

• ------ ............

την

ΠΟΛΙΣ τών Αθηνών εξύπνησε μέ τόν πυ
ρετόν, ό όποιος τήν καταλαμβάνει εις τά; 
ημέρας τών μεγάλων γεγονότων, ευνοηθεϊσχ 
κχί πάλιν άπό τον ουρανόν, όστις περιεβλήΟη 
μέ τήν γλυζυτέρρν εαρινήν του αμφιεσιν.

Άπό τής Της πρωινής έσμός παμπληθής, 
πάσης τάξεως, φύλου κχί ηλικίας, έσπευδε 
πρός τού; έξώστας καί τάς οδούς διά νά άνα- 

μείνη τήν ώραν, καθ' ήν θά διήρχετο ή πομπή.
Άπό τή; 9ης ομάδες αστυνομικών οργάνων διχσπεί- 

οονται άπό τή; πλατείας τών Ανακτόρων εις την όδόν 
Οθωνος, τήν πλατείαν τοΰ Συντάγματος καί τήν όδόν 

Έρμου, μέχρι του Μητροπολιτικοϋ ναοΰ, πρός άπομά- 
ζρυνσιν τοΰ κόσμου έκ τοϋ μέσου συγκεντρώνοντας αυτόν 
πρός τά πεζοδρόμια.

Καί ή προσέλευσις έξηκολούθει πλέον μέ τήν δυσκο
λίαν, τήν όποιαν παρεμβάλλει ό συνωστισμός, δεδομέ
νου, οτι τά πεζοδοόμια τής όδόϋ Έρμου ιδίως δεν ησαν 
εί; θέσιν νά βαστάσουν τήν πλησμονήν τόπου κόσμου, η 
όποια έστοιβάζετο έπ’ αυτών.

'Ολίγον τι αργότερα ήρχισαν νά σχηματίζωνται εις 
τούς έξιΰστας, τά παράθυρα καί τας ---------- —"·■ -·'-

χιών, 
θεωρεία α'ι ανθοδέσμαι τών κυριών, αί όποϊχι με 
χαρακτηριστικήν ανυπομονησίαν των ήρχιζαν τά; κα
τοπτεύσεις άπό άκρου εις άκρον τής γραμμής, 
όποιαν θά διήρχετο ή πομπή.

ΊΙ οψις τοΰ τμήματος εκείνου τής πόλεως προσε- 
λάμβανε κάτι τό έξόχως έορτάσιμον, χάρις καί είς τήν 
φιλότιμου μέριμναν τών καταστηματαρχών, οί όποιοι 
είχαν διακοσμήσει τά καταστήαατά των.

Ενωρίς επίσης ήρχισεν ή παράτα;:; τών στρατιωτι
κών Σωμάτων είς τα; υπό τοΰ Φρουραρχείου ώρισμέ- 
νας θέσεις έπί δύο ζυγών, αντιμετωπω; επί τών πεζο- 
δοοαίων τών εκατέρωθεν οδών.

Ή γραμμή τή; παρατάξεω; εκαμπτεν άπο τής όδοΰ 
Μητροπόλεως κχί δια τών οδών Ευαγγελίστριας καί 
Έρμοΰ. πλατεία; Συντάγματος καί όδοΰ "Οθωνος έλη- 
γεν εί; το άκρον τή; τελευταίας ταύτης.

Οί μχθητχί τών στρατιωτικών σχολών Ευελπίδων 
καί ύπαξιωμχτικών είς φάλαγγα λόχου είχον παρχτα- 
χθή εις τήν πλατείαν Μητροπόλεως. παρχλλήλω; τή; 
κυρίας εισόδου τοϋ ναοΰ μέ μέτωπον προς τήν ’Εκκλη
σίαν.

Άπό τής κλίμακος τής εισόδου τοΰ ναοΰ μέχρι του 
μέσου τής όδοΰ Ευαγγελίστριας ή πεζοπόρος μοίρα τοΰ 
ορειβατικού πυροβολικού" κατόπιν μέχρι τής όδοΰ Έρ
μοΰ ό λόχος τών πυροσβεστών' άμέσως τό τάγμα τοΰ 
μηχανικού μέχρι τή; όδοΰ Φωκιωνος' έκεϊθεν τό Ιον 
πεζικόν μέχρι τής πλατείας τοΰ Συντάγματος καί τό 
3ον πεζικόν' ωσαύτως τό Τον πεζικόν άπό τής αρχής 
τής όδοΰ Έρμοΰ πρός τό Σύνταγμα' μέχρι τής όδοΰ 
Φιλελλήνων τό Sov πεζικόν' έκεϊθεν μέχρι τοΰ ζυθο
πωλείου Γουλί όλμου, τό I Ιον πεζικόν έκεϊθεν δε μέχρι 
τής πλατείας τών 'Ανακτόρων τό ναυτικόν άγημα με 
τήν μουσικήν τοΰ ναυτικού.

Έπί της λεωφόρου Αμαλίας είχαν ταχθή δύο πυ
ροβολαρχία: πεδινά: καί έπ: τής όδοΰ Μητροπόλεως 
άλλαι ^ύο.

όδοΰ Φωκιωνος' 
:'j'j Συντάγματος 

άπό της 
.“j/.?1 τή’

Όΰ

Είς τήν πλατείαν τών ανακτόρων έτάχθη μέ μέτω
πον πρός τά προπύλαια ίλη ιππικού.

Έν τώ μεταξύ ό κόσμος συνωθείτο έτι μάλλον είς τά 
πεζοδρόμια καί τά πρόσκαιρα θεωρεία, τά όποια είχεν 
έξεύρει διά τήν πχρακολούθησιν τοΰ θεάματος' είχον 
οέ ύπερπυκνωθή άσφυκτικώς.

Ή περιέργεια έκορυφοϋτο όλονέν καί ή ανυπομονη
σία ηύ'ξανεν έπί μάλλον καί μάλλον. Ήδη η πυρετώ- 
δης κίνησις τών αστυνομικών οργάνων ύπεδήλωνεν εις 
τόν κόσμον τήν προσέγγισιν τής στιγμής τής έκζινή- 
σεως. "Εφιπποι δέ άγγελιαφόροι περιτρέχοντας τό τμήμα 
τοϋτο τής πόλεως, έπηύξανον τόν πυρετόν.

Έπί τέλους είκοσι καί εις κανονιοβολισμός ανήγγει
λαν τήν έζκίνησιν τής πομπής.

ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΝ

’Ενωρίς πρό τής 9ης, ήοξατο ή παρουσιασις τών κε- 
κλημένων κυριών καί κυρίων, οί όποιοι ωδηγοΰντο εις 
τός κεκανονισμένας των θέσεις έν τώ ναώ τής Μητρο
πόλεως:

Οϋτω τήν ΙΟ 1)2 π. μ-, οπότε έπαυσαν ίσχύοντα 
τά εισιτήρια, ό ναός είχε ζ.ατχζλυσθή άπό τόν εσμόν 

τών κεκλιμένων.
‘Ο γυνχικωνίτης ύπερπλήρης έβάσταζε στρατιάν ολό

κληρον κυριών.
Οί Άγιοι Συνοδικοί πρό τής Η'ης είχον προσελθει 

εις τον ναόν καί έλαβον θέσεις έμπροσθεν τής "Ωραίας 
Πύλης, έχοντες έν τώ μέσω τον Σεβ. Μητροπολίτην, 
μέ καινουργή βαρύτιμον άμφίεσιν.

Ό χορός ενωρίς είχε καταλάβη τήν θέσιν του, πλου- 
τισθείς έκτάκτως, χάριν τής περιστάσεως άπό πολλούς 
καλλιφώνους νέους.

Πρό δετής Ωραίας Πύλης είχε τοποθετηθή έπί τής 
έξέδοας ή έκ λίθου τοϋ Καντά τράπεζα, έφ’ής είχον το- 
ποθετηθή τά στέμματα καί περίχρυσου αναλόγιου, έπί 

τό Ιερόν Ευαγγελίου καί τάτοΰ οποίου εύρίσκετο 
ιδιαίτερα κηροπήγια.

ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑΙ

Τά τετράγωνα τών αξιωματικών είνε ήδη ύπερπλή
ρη.Μεταξύ τών άνωτάτων διακρίνεται ό υποστράτηγος κ. 
Σμολέσκης. ΙΊλ’ϊστοι αξιωματικό: επίσης τών ξένων πο
λεμικών πλοίων έχουν θέσιν παρά τό διπλωματικόν 
μέρος. Μετά τοΰ πρεσβευτοϋ τής Αγγλίας εισέρχονται 
αί δεσποινίδες "Ελλιοτ και "Αγγλοι τινές ανώτεροι αξιω
ματικοί. 'Ολόκληρον τό διπλωματικόν Σώμα πχρίστα- 
τκι. Ό πρεσβευτή; τής Γαλλίας ματα τής κυρίας καί 
τών δεσπονίδων Δελαμπουλινιέρ καί ό επιτετραμμένος 
μετά τή; κυρίας ΙΙονταλί; εισέρχονται έκ τών πρώτων.

Οί ανώτερο·, υπάλληλοι πχρίστανται άθρόοι. Διακρί- 
νονται ό πρόεδρο; τοΰ Άρειου Πάγου, ο πρόεδρος τοΰ 
Ελεγκτικού Συνεδρίου,ανώτεροι δικαστικοί και τμημα- 
τάοχαι τών ύπουργειων.

Οί βουλευτχί έν απαρτία. Διαζρίνονται ό κ. Κ: Μαυ- 
ρομιχαλης ο κ. Δραγούμη; και άλλο: πρώην ύπουργοί.

Εί; το βουλευτικόν διαμέρισμα παρίστατα: έπιση; ό 
Δήμαρχος κ. Μερκούρης. Μεταξύ τών καθηγητών καί 
τών υφηγητών τοΰ Πανεπιστημίου παρϊστατχι ό Πρύ- 
τανις κ. Κατσαρας μέ τήν πρυτανικήν άλυσσιν.

Τήν 10 καί 1)2 ώραν ήρχισαν να εισέρχονται ό Πρω
θυπουργός, οί ύπουργοί καί ό Πρόεδρος τή; Βουλή; μέ 
τάς κυρίας Θεοτόκη, Λεβίδου, Σκουζέ, Κχλογεροπού- 
λου, Τρικούπη.

Ή κ. Θεοτόκη, ή κ. Σκουζέ καί ή θυγάτηρ της κ. 
Μπούμπουλη φέρουν εθνικά; αμφιέσεις.

Ό Διοικητή; τή; Εθνικής Τραπέζης κ. ΣτρεΤτ 
παρίοταται έπιση; πλησίον τών υπουργών.

ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΗ ΣΥΡΡΟΗ

ΊΙ συρροή τοΰ κόσμου ήτο κάτι τι μοναδικόν. Ό εξο-

Η ΠΡΙΓΚ1ΠΙΣΣΑ ΜΑΡΙΑ ΒΟΝΑΠΑΡΤΟΥ

χως λαμπρός καιρό; συνετέλεσε τά μέγιστχ εις τοϋτο. 
Υπολογίζεται είς εκατόν χιλιάδας τό πλήθος.ει/ε πλημ

μυρίσει τά; πλατεία; τώνΑνακτόρων τοΰ Συντάγματος, 
τα; όδούί'Όθωνος καίΈρμοΰ,τα; δεξιόθεν και Χριστερόθεν 
παροδου; καί τού; εξωστας τών ξενοδοχείων καί οικιών.

Τοιαύτην συρροήν κόσμου σπανίως ενθυμούνται άπό 
τών γάμων τοΰ Διαδόχου. Ό συνωτισμός ήτον άποπνυ- 
κτικο;.διδόμενου, ότι ολα: χϋτζί xi χιλιάδες ήσαν ύπο- 
χρεωμεναι νά. κυκλοφορούν είς μικρόν χώρον σχετίζω;.

Εί; την π/.ατεΤαν Μητροπόλεως, οπού είχε συγζεν- 
τρινθή ό περισσότερο; κόσμος, μία μ-εσήλι; κυρία, 
συνωθουμένη ύπό τοΰ πλήθους έλιποθύμησε καί έπεσεν 
αναίσθητος. Αμέσως σπεύσαντες δύο χωροφύλακες τήν 
άνήγειρχν καί τήν μετέφερον εις τινα πλησίον οικίαν 
ένθα, τήν έπανέφερον εις τάς αισθήσεις της.

Ένώ ζχτέφθχνεν εις τήν πλατείαν ή άμαξα, ή; έπέ- 
βιινεν ό πρεσβευτής τή; Γαλλία; μετά τής οικογένειας 
του ώλισθησεν ό εις έκ τών ίππων και κατέπεσεν.
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Ό πρεσβευτής -ζά στιγμήν άπεπειράθη νά κχτελθη 
τής άμάξης, κατόπιν όμως μετενόησε και πχρέμε-.νε 
εντός, μέχρις ού -πλησίασαν οί κ. ζ. Χατζηπίτρος καί 
Γενήσερλης κχΐ βοηθούμενο·. ύπό τινων χωροφυλάκων 
άνεσήκωσαν τ'ον καταπεσόντα ίππον.

Η ΕΚΚΙΝΗΣΙΣ

Τήν II. 5' π μ. άκριβώς έρυθρά σημαία ύψωθείσχ 
είς τό αέτωμα τών ’Ανακτόρων, έδωκε τό σύνθημα τών 
21 κανονιοβολισμών είς τήν έπΐ τοϋ λόφου τών Νυμφών 
πυροβολαρχίαν.

Σχεδόν συγχρόνως είς την ανατολικήν πρόσοψιν τών 
'Λνχκτόρων ήρχιζεν ή τοποθέτησες έπ! τών ανακτορι
κών αμαξών, έκάστη τών όποιων έξ-κίνει καί διά τή: 
οδού "< Οωνος κατήρχετο πρός τό Σύνταγμα.

Το θέαμα τής συνοδείας, κατερχομένης τό επικλινές 
τής οδού "ΟΟωνος, άπό την γωνίαν τής πλατείας τοϋ 
Συντάγματος ήτο πράγματι μεγαλοπρεπές.

Προηγούντο τέσσαρες άνοικτα: αμαξχι φέρουσχι τόν 
Αυλάρχην, τούς ύπασπιστάς καί τάς κυρίας τής Τιμής.

Είπ-το δέ ίλη ιππικού, ηγούμενη τής Βασιλικής συνο
δείας.

Έπΐ τής πρώτης κατόπιν άμάξης είχε θέσιν ή Λ.Υ. 
ή Πριγκήπισσα Άλικη, έ'χουσα αριστερά αυτής τήν 
μαρκησίαν Βιλνέβ καί απέναντι τόν μαρκήσιον Βιλνέβ, 
θειους τής νύμφης.

Είς τήν δευτεραν άμαξαν είχε θέσιν ή Λ.Τ. ή Πριγ- 
κήπισσα 'Ελένη, έχουσα αριστερά αυτής τόν πρίγκηπα 
Βαλδεμάρ τής Δανίας καί χπίνατι τούς πριγκηπας 
Χριστόφορον και Γεώργιον τού' Διαδόχου.

Είς την τριτην άμαξαν ήσαν ή Λ.Υ. ή πριγκήπισσα 
Σοφία, έ'χουσα αριστερά αυτής τόν πρίγκηπα Ρολάνδον 
Βοναπάρτην μέ τήν επίσημον αύτοϋ στολήν ώς μέλους 
τοϋ Γαλλικού Ινστιτούτού (habit aux palmes veiles) 
καί τόν Ελληνικόν μεγαλόσταυρον.

Η ΑΜΑΞΑ ΤΗΣ ΝΥΜΦΗΣ

ΤΙ άμαξα τής νύμφης είπ-το μεγχλ.οπρεπεστάτη καί 
περίχρυσος Ι'.ίνε ή ιστορική άμαξα τοΰ ζόμητος Σαμ- 
πόρ.ή άγορχσθείσα παρά τοϋ Βασιλέως.

Έξ μελάνες ίπ-οι, έκαστος τών όποιων οδηγεί είς 
πεζός ιπποκόμος, έ’συρον τήν άμαξαν.Προηγούντο δέ δύο 
έφιπποι.ακόλουθοι και ό σταυλάρχης τής Λ. Μ. τοϋ 
Βασιλέως.

Εντός τής άμάξης ταύτης ήσαν ή Α.Μ ή Βασίλισσα, 
έχουσα αριστερά της όλόλευζον ζαΐ μέ μορφήν μ-ι- 
διώσαν την νύμφην, πριγκήπισσαν Μαρίχν, ήτις έχαι- 
ρετα κλίνουσα τήν κεφαλήν δεξιά καί αριστερά.

Ευθύς μετά τήν άμαξαν προυχώρει ή έφιππος Βασι
λική συνοδεία.

'ι ' Βασιλεύς αλύγιστος επί τοϋ θυμοειδούς ίππου του, 
τόν όποιον διηύθυνε μόνον διά τής αριστερός, ένώ διά 
τής δεξιάς διαρκώς -χαιρέτα καί αριστερά Λυτού ή Λ. 
Β. Υ. ό Διάδοχος.

Κατόπιν έπΐ τής αυτής σειράς ό πρίγζηψ Γεώργιος 
με στολήν αντιναυάρχου, έχων εκατέρωθεν τούς πρίγ- 
κηπας Νικόλαον καί Άνδρέχν. Ιίχντες φέρουν τόν Ελ
ληνικόν Μ -γχλόστχυρον.

Ήκολούθουν έφιπποι επίσης οί ύπχσπισται καί μία 
ίλη ιππικού έκλειε τήν συνοδείαν.

Ο ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟΣ

Τ.) ενθουσιασμό: τοΰ πλήθους κατά τήν διάβχσιν τής 
νύμφης ύπήρξ- ζωηρότατος, χαιτο: ό κόσμος πνιγόμενος 
έκ τού συνωστισμού δέν είχε πνοήν νά ζητωκραύγασα;.

'Ολοι όμως έσειον τούς πίλους των καί άλλο: τά 
μανδήλια των, διά νχ χαιρετήσουν τήν Βχσ. συνδείαν.

Ό προσηνέστατος χαιρετισμός τής πριγκηπϊσσης 
ένεθουσίχζε περισσότερον τόν κόσμον.

ΑΦΙΞΙΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΝΑΟΝ
Τήν I I παρά ό’ ό Σεβχσμ. Μητροπολίτης, μέ τήν 

πολυτελεστάτην του άμφίεσιν κχΐ τήν όλύχρυσον μί
τραν, έξήλθεν εις τά προπύλαια τοϋ ναού, κρατών άνά 
χείρας τό περίχρυσο·/ Εύαγγέλιον, παραπλεύρως του δέ 

έξελθών έ'στη έπισης ό κ. Πρωθυπουργός.
Όταν μετά 5’ λεπτά ήκούσθησαν οί κανονιοβολι

σμοί, ή ά υπομονησία τοϋ κόσμου είχε κορυφωθή.
Τέλος ή πομπή έπιφάνη κάμπτουσα τήν οδόν Ευαγ

γελίστριας, ζαΐ ό κόσμος έξεράγη είς επευφημίας, ένώ 
ό στρατός παρουσίαζιν όπλα καί αί μουσικοί άνέζρουον 

τόν Βχσ. ύμνον.
"Αμα ή νυμφική άμαξα εφΟχσε προ τού ναοϋ,ό Βασι

λεύς αφιππέυσε μέ θαυμαστήν εύχχμψίζν, καθώς ζαΐ οί 
Πρϊγκηπες άνοιχΟείσης δέ τής θύρας τής άμάξης ή Λ Μ. 
έτεινε τήν χείρα πρός την πριγκήπισσαν Μαρίαν, ίνχ 
ζατέλθη ένώ ό Διάδοχος ύπεβοήθη τήν Α. Μ. τήν 

Βασίλισσαν.
Ύπο τούς ήχους ούτω τών σαλπίγγων αναζρουουσών 

τόν έλλ.Βασιλικόν ύμνον, ή νύμφη άνήλθετάς βαθμίδας 
ύποβασταζομίνη παρά τής Α. Μ. τοΰ Βασιλέως, ένώ 
δύο μαθητχί τής Σχολής τών Δοκίμων, ζ.ατ έντολήν 
τοΰ τελετάρχου κ Γ-ννάδη, έβάσταζον τήν ύπέρμαζρον 
ουράν τής νυμφικής αισθητός.

Προηγείτο ή νύμφη υποβασταζόμενη παρά τού πρίγ- 
ζηπος Ρολάνδου Βοναπάρτου, ήχολούΟει δέ ή Λ. Μ. 
ο Βασιλεύς μετά τήν Βασιλίσσης καί είποντο κατά σει
ράν ό πρίγζηψ Βαλδεμάρ καί οί Έλληνες πρϊγκηπες 
μετά τών πριγζηπισσών, συντεταγμένοι κατά ζεύγη.

II Βασίλισσα ώς καί όλαι αί πριγκήπισσαι καί αί 
κυρία: τής Αυλής, καθχ ήτο γνωστόν, έφερον τήν Εθνι
κήν Ελληνικήν ένδυμασίαν. II δέ τής πριγκηπϊσσης 
Σοφίας ίκαμεν ιδιαιτέραν έντύπωσιν. II δε πριγκήπισσχ 
Άζ.ίκη μέ τήν 'Ελληνικήν ένδυμασίαν είχεν ιδιχζουσαν 
άλως χζριν καί θέλγητρα, καθόσον ή μειδιώσα δψις της 
ήκτινοβόλει άπό εξαιρετικήν αιγλην.

Η ΝΥΜΦΗ
ΤΙ Υψηλή νύμφη ητο χαρά τών οφθαλμών, ύπέρ- 

λ-uzov όραμα κάλλους καί χάριτος Έφερε δέ λευκόν έξ 
όλ,οσηριζοΰ ιόοεμα, θαύμα ζομψότητο:, ενυοασμένον με 
αργυρά ρόδα καί στολισμένο·/ μέ παλαιός άργυροπλέ- 
ζτους δαντελλας Κλουνύ · <ός ζαί με δαντελλας χ-ιρο- 
πλέκτους, ι > δε νυμφικός πέπλ,ος, άπό χειρόπλεζτ/ν επί
σης δχντέλλαν, εζάλύπτεν ολ.ην την έσΟήτα

ΙΙτο δε ό πέπλος ούτος όλως πρωτοτύπου σ/ύ,'ιλ- 
τος και διαστάσεων πρωτοφανών, επίτηδες πλεχΟεις δια 
την Α. Υψηλότητα, -κρατείτο δε άναδεδ-μενος. έπ: τή: 
ζεοαλής της ςν είδε: ισπανικής μαντίλλιας ύπό διαδή
ματος εκ λαμπρών χοαμάντων, επιτρέπων νά διαφαίν-- 
τα: ή καλλιτεχνική κόμωσις ρυθμού Άμπίρ μέ κόρυμβον 
(chignon 1'εζ.αμιί. Δεσμις άνΟέων πορτοκαλέας άναμίξ 
μέ ασφόδελον εστόλιζε πλαγίως τήν κόμην, ζαί τριπλή 
σειρά μεγάλων μαργαριτών απιτ-λε: τό νυμφικόν περι
δέραιου.

Επίσης μικρά άνθοδίσμη έξ άνΟέων πορτοκαλέας 
έστόλιζ: τό π-ριστήθιον τής δρΟογράμμου έσθήτ'-ς 
άποκλινούσης πρός τον ρυθμόν 'Αμπέρ, έπ: τή: 
όποιας έπιπταν από τών ώμων ό επίσημος μανδύας τών 
κυλικών τεζ.ετόϊν. έξ άργυροστίλπνου ύφάσματος διηνΟι- 
σμενου δ:' άργυεών ρόδων.

Έζ τού αύτοϋ άργυροστίλπνου ύφάσματος μέ άδα- 
μαντινας πόρπας ήσαν ζαί τα ύποδήματα τής νύμφη:.

ΗΤΕΛΕΣΙΣ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ
<ι πρίγζηψ Ρολάνδ-.ς ηγούμενος τής Βασιλιζής συν

οδείας εισερχομένης είς τόν ναόν, ιύδήγησε τήν νύμιην 
μέχρι τοΰ όαΟρου. έζεί δε ό πρίγζηψ Γε.ύργιος λαβ<·>ν 
την δεξιάν της. έφερε τήν μνηστήν του πρό τοΰ ^ωμοΰ.

Οϊ Σεβασμιώτατοι Συνοδικοί με τας δεσποτικά: στο-

-

Η ΓΙΡΙΓΚΗΠΙΣΣΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΕ

λάς των παριστάμενοι πρ'ο τής Ωραίας Πύλης εί/ον έν 
τώ μέσω. τόν Μητροπολίτην μέ τούς δύο διακόνους του.

Ό χορός ήρχισε ψάλλων καί άμέσως κατόπιν ό 
Μητροπολ της άναπέμπει τάς εύχάς τής Εκκλησίας, τάς 
συνήθως ψαλλομένας εις τήν τέλεσιν τών άρραβώνων.

Ό Μητροπολίτης μετά τάς προηγουμένας εύχάς 
έλαβε τούς δακτυλίους τών νεονύμφων καί φέρων αύτούς 

ΕΙΣ ΤΟΝ ΣΤΑΘΜΟΝ ΤΟΝ ΑΘΗΝΟΝ, ΕΝΘΑ ΤΟΤΣ ΠΡΟΣΦΩΝΕΙ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

μέχρι τού μετώπου αυτών, έςεφώνησε τρις τό 
• άρραβωνίζεται ό δούλος τοϋ Θεού Γεώργιος 
τήν δούλην τοΰ Θεού Μαρίαν· καί τάνάπαλιν.

Άυ-έσως κατόπιν ή Α. Μ. ή Βασίλισσα καί 
ό πρίγζηψ Βαλδεμαρ έπροχώρησαν καί ήλλα- 
ξχν πρώτη ή Α. Μεγαλειότης ζαί κατόπιν ό 
Πριγκηψ τούς δακτυλίους άπό τών δακτύλων 
τών ν-ονύμφων.

Όλων τά βλέμματα είσίν έστρχμμένα τήν 
στιγμήν ταύτην πρός τούς ν-ονύμφους καί δή 
πρός τήν πριγκήπισσαν Μαρίχν.

Ή νύμφη απείρως γλυκεία μέ τό βλέμμα 
χανόμενον είς τό κενόν, άλλά ζαί μέ τήν συγ- 
κίνησιν ζαταφχνεστάτην, έφαίν-το προσηλω
μένη είς τό μυστήριον. Ό πριγκηψ Γεώργιος 
δεξιά της, άκίνητος έπισης καί γλυκύτατος 
τήν μορφήν, έποίει συχνάκις τό σημείον τοϋ 
σταυρού.

ΤΙ ιεροτελεστία τών άρραβώνων έπερατώΟη 
μετ’ ού πολύ ζαί διεδέχΟη αυτήν ή μακρά 
τελετή τών γάμων.

Ό Σεβ. Μητροπολίτης άναπέμπων τάς 
γαμήλιους ευχάς τής έζκκλησίας, ήναψε τάς 
νυμφικός λαμπάδας ζαί έ’δωκ: τήν μίαν είς 
τήν νύμφην ζαί τήν άλλην είς τόν μνηστή 

ρα Οέσας ταυτοχρόνως τήν δεξιάν τής Πριγ- 
κηπισσης είς τήν άριστερόν τού Πρίγκηπος, ένώ ή Βα
σίλισσα καί ό πριγκηψ Βαλδεμάρ έζράτουν δύο άλλας 
λαμπάδας ανημμενας από τής ενίρξεως τής ακολουθίας. 

Ό Μητροπολίτης ήτοίμασεν ακολούθως τους στεφά
νους, είδος στεμμάτων χρυσών —τών αύτών ών έγινε 
χρήσις κατά τους γόμους τοϋ Διαδόχου— φερόντων είς 
τήν κορυφήν τόν σταυρόν. Έπροχώρησαν οί παράνυμ-



Η Φ Γ Σ I Σ 169οί παρχνυμφοι, βαστάζεται Βέ 
τή; έσθήτο; της Πριγχηπίσ- 
σης ή ουρά ύπό τών δύο δο
κίμων.

Ό Μητροπολίτης απευθύ
νει χωριστά πρός τόν Πριγ- 
ζηπα καί την νύμφην την ώ
ραίαν ευχήν της ’Εκκλη
σίας : "ΜεγαλύνΟητι, ώς ή 
Σάερα καί εΰοράνθητι, ώς ή 
Ρεβέκα....»

Είτα σβύνει τάς λαμπάδας 
τοϋ ύμεναίου καί με τό τέ
λος τών ευχών της ’Εκκλη
σίας απευθύνει μέ ήχηράν 
φωνήν τήν έξης ώραίαν προ

σφωνήσω :

Δ'

Υψηλότατε, 'Υψηλότατη !

Πρό; ταϊς ινχαΐς τή; Μη- 
τρός ‘Εκκλησίας, δι' ων ηΐ- 
λονήθη άρτι υπό τοσοΰτον αί
σιον; οιωνούς <5 ΰμίτιρος γά
μος, έπιτρίψατί μο', εϋτι- 
χήσαντι, νά ίπιτιλίσω τήν 
θτίρ τνδοκίρ τον μυστηρίου 
αί’τοΰ ίιροτιλιστίαν, όπως 
προσθέσω καί τάς διάπυρους 
ιήί ί'β'>; Συνόδου τής Εκ
κλησίας τής 'Ελλάδος ιΰχάς 
καί την ιολογίαν ίνα ό νμί- 
τιρος βίο; ύπό τήν σκίπην 
τής θιίας Τίρονοίας διατιλη 
ίν πληριστάττ) καί διηνικτϊ <!- 
γάπη, αρμονία καί ιύημιρ/ρ 
.τοόί χαράν τής Βασιλικής 
ΟΙκογινιίας κα! τοΰ 'Ελλη
νικοί Έθνους.

«Μετά τήν προσφώνησιν ταύ- 
την, 
λον 
τόν 
σπάζεται

ή νύμφη μέ ύπέρκ αλ- 
μειδίαμα στρέφει πρό; 
μνηστήρα της καί κ

αυτόν , δστις έπί - 
ση; την άσπάζεται. φιλών 
και τήν χεΤρα της. Ό δέ Βα
σιλεύ; άσπάζεται θερμότατα 
τόν Πρίγκηπα καί ειτα την 
νύμφην ώς καί ό Πρίγκηψ 

τήν κόρην του καί τήν φιλεί' 
ρυφερώτατα έπηκολούθησαν έπανηλειμμενα φιλή- 

•ή: Βασιλίσση; ζαί τή; νύμφης. Καί ύπό τά; 
και ειλικρινείς εϋχά; τοϋ πληυ,μυροϋντο; τόν 

ύσμου νά ζήσετε » ζαί - νά ζήσετε · r, γαμήλιο; 
νύμφης, στηριζομένης έπί τοϋ 

έστίάοη

• ΕΞΩΘΙ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΣ1Μ ΤΩΝ ΓΑΜΟΝ 

φοι. οίτινες ήσαν έκ μέρους τοϋ πρίγκηπος ό πρίγκηψ 
Νικόλαο; μετά τοϋ πρίγκηπο; Χριστόφορου καί τοϋ 
επιδόξου διαδόχου Γεωργίου, φερόντων τών τελευταίων 
τήν στολήν τοϋ Ενελπιοο;. Έκ δε τή; νύμφη; ό μαρ- 
κήσιο; Βιλνέβ, έξάδελφο; αυτής, μέ στολήν άξιωμχτι- 
κοϋ τοϋ Γαλλικού Ναυτικού καί οί μικροί βχρών’οι 
Ωμπινΰ, μικροί ανεψιοί της, εν πολιτική πεειβολή

Ό Σεβ. Μητροπολίτη; κρατών τούς στεφάνου; 
αργυρχς περόνα;, ολίγον άνωθεν τή; κεφαλή; τών 
μνηστήρων, έδωκε τόν ένα εί; τόν πρίγκηπα Νικόλ 
ζαί τόν έτερον εις τόν μχρκήσιον Δε Βιλνέβ.

Προχιορούση; τή; ακολουθίας, τά στέφχνα άντηλί 
σοντο ύπεράνω τή; κεφαλής τών μνηστήρων άλληλοο 
δόχως, έκαστου τών παρανύμφων πκρχχωροϋντος την 
θέσιν του εϊ; τόν αμέσως άζολουθοϋντα.

’Λναγνωσθέντο; τοϋ Ευαγγελίου, ό Σεβασμιώτατο; 
φέρει εις τά χείλη τοϋ πρίγκηπο; καί τή; πριγκηπϊσση; 
τήν αγίαν Κοινωνίαν, ακολουθεί- δέ ό ωραίο; γαμήλιος 

ύμνος ■ Ήσαία Χόρευε" έν άπείρω μεγαλοπρέπεια καί 
κατανύξει, τοϋ Μητροπολίτου όδηγοϋντος καί περιάγον

τος τόν γαμβρόν και τήν νύμφην, έν ω άκολουθοϋν 

αυτούς φέροντες υπερθεν τή; κεφαλή; των τά στέμματα

τα

Ρολάνδος ενχγζαλίζεται 
Τρυφερό , .

;αα-α τής Βασιλίσσης καί τή; νύμφης. Καί ύπό τά: 
αφελείς και ειλικρινείς εϋχά; τοϋ πληυ,μυροϋντος 
ναόν κόσμου -νά ζήσετε» ζαί “νά ζήσετε· 
ηγεμονική πομπή τή; νύμφη;, στηριζομένης 

βρα-χϊονο; τοΰ πρίγκηπο; έστράφη καί έξήλθε τοϋ ναοϋ, 
πρό τών προπυλαίων τοϋ όποιου άνεσχηματϊσθη διά τήν 
είς τά άνάκτορα επάνοδον, ύπό τάς επευφημία; τοϋ 
πλήΟου; τού; χαρμοσύνου; ήχου; τών κωδώνων όλων 
τών εκκλησιών.

Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ

Τήν 12 καί I 0’ άχριβώ; νέοι κανονιοβολισμοί άνήγ - 
γειλχν την επάνοδον τή; Βασ. Οικογένεια;, ήτι; εγε- 
νετο κατά τήν αύτήν σειράν καί τάξιν.

Μόνον δέ ό Βασιλεύς έφιππος μετά τοϋ πρίγκηπο; 
Γεωργίου εφίππου έπίση; προύχώρουν εκατέρωθεν τής 
αμάξης τής νύμφης.

Κατά τήν επάνοδον ό περισσότερος κόσμο; είχε συγ- 
κεντρωΟή εις την πλατεία·?» τών ’Ανακτόρων, όλονέν 
όγκούμενος καί συνωθούμενο; άσφυκτικώτατα.

ΠΡΟ ΤΩΝ ΑΝΑΚΤΟΡΩΝ
Το πλήθος, αδημονοϋν νά ΐδη την νεόνυμφον, ήρχισε 

νά χειροκροτή καί νά ζητωκραυγάζω φρενητιωδώς. Τότε 
δ' έπεφάνη ή Σεπτή Νύμφη από τοϋ εξώστου τοϋ πα 
ροθύρου καί εχαιρέτισε τό πλήθος, κινούσα τό μανδήλιόν 
τη; καί έπιχαρίτω; μειδιώσχ.

Το πλήθος ενεθουσιάσθη καί εξεράγη είς ζωηρωτέρχς 
ζητωκραυγά;, χί'τινες ατελεύτητοι παρετείνοντο. Τότε 
δ’ έξήλθον άμφότεροι οί νεόνυμφοι είς τόν εξώστην και 
έχαιρέτησαν, εύχαριστοϋντες τό πλήθος. ’Αλλά, μόλις 
άπεχώρησαν,νέχ έ’κρηξι; λαϊκού ενθουσιασμού έξερράγη, 
παταγώδη δέ χειροκροτήματα καί ούρανομήκεις ζη- 
τωκραυγαί έπηκολούθησαν.

ΊΙνχγκάσθησαν δέ οΰτω νά έξέλθουν είς τόν εξώστην, 
εκτός τοϋ πρίγκηπο; Γεωργίου καί τής πριγκηπίσης 
Μαρίας καί οί Βασιλείς, μέ τάς λοιπά; πριγκηπίσσχς 
καί τούς πρίγκηπα;, χαιρετώντε; τό πλήθος.

Ή Βασίλισσα έπωφελήθη τής στιγμής διά νά φωτο
γραφήσω ολην εκείνην τήν ενθουσιώσαν λαϊκήν μυρ- 
μηκυιάν, ή όποία κατέκλυζε την πλατείαν τών 'Ανα
κτόρων καί τά πέριξ.

Καί είτα τό πλήθος ήρχισε ν’ άποχωρή άραιούμενον. 
Καί οΰτω; έληξεν ή τελετή τών γάμων. Φρικ.

-=»$<=-

ΣΤΟ ΓΕΛΟΙΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΙΤΙΑΣ ΠΡΙΓΚΗΠΙΣΣΗΣ

ΜΑΡΙΑΣ ΒΟΝ ΑΠΑΡΤΟΙ*
Γέλασε κόρη ώμορφη, γέλα Πριγκήπισσά μας. 
'Στον ουρανό μας τό γλυκά στολίδι ζηλεμένο. 
Γέλα ’οτό γέλο’ο σου αύτά ν’ άνοίξουνε οί

I κρίνοι
Γέλα ’στην τόοη σκοτεινιά όνειρό μαγευμέτο.

Γέλασε κόρη ωμορφη τοΰ Βοναπάρτη γέννα.
Γέλα ίέριγκήπιοσα άγνή ν’ Ανοίξουν τά λου-

[ λουδία'
’Στο γέλοιο σου έγέλασε καί η δική μου πείνα 
Καί ϋά τοτίση δι’ Ισε τά ποιωμορφα τρα-

I γούδια.
27]9]Ι!Κ|·.

Σοόΐα Ξ. Οίκονομίδου

«ΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΕΚΑΣΤΟΤΕ 
*11 δαονκοΐα.w ν

< )ύδείς παρατηρεί τό νόσημα τοΰτο,έφ ’ όσον 
είναι νέος καί πάντες τό ζντιλαμβανόμεθζ, 
άμα πλησιζσωμεν τό γήρας. Καί τότε άπο- 
ροΰμεν πώς μας έπήλθε τοιοΰτον τι κζί έξανι- 
στάυεθζ, άλλ’ είναι κζί πλέον αργά, διότι οΰκ 
έστιν θεραπεία.

Λοιπόν ό καθηγητής ίτζλός κ. Γκρζσι δε 
ΙΙιστόίζ μελετήσζς έπιστζμένως, αποδίδει τήν 
fJzpozo’izv εις τούς θορύβους κζί ισχυρούς κρό
τους κζ'ι συνιστά εις πάντζς, όπως άποφεό- 
γωσι τουτους.

Κζί βεβαίως συνιστώμεν κζί ημείς ν ’ απο
φεύγετε τούς οξείς συριγμούς κζί τα θορυβώδη 
σήματα, τόν κρότον τών τροχών έπί τών λιθο
στρώτων μερών, τάς σφυρηλατήσεις τών σιδη
ρουργών κζί τά τοιζΰτζ, καθόσον έπιδρώοιν 
όλεθρίως έπι τών ακουστικών όογζνων μας.

Ό Ιατρός όας

ΑΣΤΕΙΟΝ ΠΕΙΡΑΜΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ

;\ΒΕΤΕ τήν κεφαλήν σκολόπζκος (μπεκκ- 
-»■?*· τσζς) ή άλλου ρζμφοφόρου πτηνοϋ,προσαρ
μόσατε αύτήν καλώ: έπί τίνος φελλού κζί μετά 
τοΰτο τοποθετήσατε έπί τοϋ φελλοϋ δύο περό- 
νας, ως έμφαίνεται έν τφ κάτωθι τχήματι. 
Τότε καρφώνετε κάτωθι τοΰ φελλοϋ μίαν βελό

νην, τοποθετείτε έπί ορθής φιάλης,έν νόμισμα, 
τζλληρον ή δίφραγκου άργυροϋν καί προσαρμό
ζετε τήν βελόνην, ώς έχει, μετά τοΰ φελλοϋ 
κτλ. έπί τοϋ νομίσματος. Η ισορροπία θα 
έπέλθγ, τότε άφ’ έζυτής, ή βελόνη θά σταθή 
ώς έχει όρθια καί ζν προσδόσητε μικράν κινη
τικήν στροφήν είς μίαν τών περονών, τό συνο- 
λον θ’ ζρχίση νά περιστρέφεται έπί μζκρόν.

’Αλλά τό περίεργον, όπου τό πείραμα καθί
σταται κωμικόν, καθόσον ή κεφαλή στρεφετζι 
πζοαδόξως πρό; τούς πζρεστώτζ:, έκλζμβζνον- 
τας αύτήν διά ζώσαν. Καί ζν στοιχιμζτίσουν 
ούτοι εις ποιον έξ αύτών θά σταθη ή κεφαλή, 
τό πείραμα τότε καθίσταται καί παϊγνιον διζ- 
σκεδζστικόν.

Φ· Π·
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ΠΕΝΥΜΑΤΙΣΤΙΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΗΝΟΜΙΜ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΠΝΕΪΜΑΤΟΣ ~
ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ

Ο ΘΕΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠΕΙΡΟΝ

1ΏΊΊΙΣΙΣ. Τί είνε ό Θεό: 
Ιΐνεϋμζ Σωκράτους.

ό ύπέρτζτο; νοΰς, όστις 
σ,;,Λ_ζ.Λ 

τιζ πάντων τών 
άπείρω.

Έρ. Τί έστιν
Άπ. Ό,τι μηδέ άρχήν,
Έρ. Ούτε όρια ;
Άπ. 'Υποθέσατε, οτι έχει ύριζ τινά, άλλά 

πέραν τών ορίων, τί εινε ; ’Εννοώ, οτι ή φαν
τασία σας ζδυνζτείνά τό έννοήση. Συλ.λογι- 
σθειτε, οτι πέραν τών ορίων τό άπειρον διαδέ
χεται άλλο άπειρον, οί ήλιοι διαδέχονται τού; 
ήλιους, οί κόσμοι τούς κόσμους, τά σύμπαντζ 
διαδέχονται τά σύμπαντζ ζλπ.

Έρ. ΙΙώς άποδεικνύετζι ή ΰπαρξις τοϋ 
Θεοΰ ;

Απ. Ζητήσατε τήν αιτίαν 
μζτος, τό όποιον δέν είνε έργον 
και το λογικόν σας Οά σάς άποκριθή,.

Έρ. Δέν δυνάμεΟζ ν’ άποδώσωμεν τήν αι
τίαν τή; δημιουργίας εί; τάς ιδιότητα; τής 
ύλη; ;

Άτ 
το άπ1

Έρ 
τής ύλη; εις τήν τύχην.

Άπ. Κζΐ τί εΐνζι τύχη : Ούδέν. αφοΰ δεν 
είναι διανοητικόν τι ον. Έδώ δέν έχομεν δημι
ουργίαν, άπαξ τελεσθείσζν, αλλά τούνζντίον 
λειτουργίαν τής δημιουργία; ζρμονιζ.ήν έπί 
ζΐώνζς. Άρζ έδώ υπάρχει διάνοια διευθύνουσα.

Έρ. '<) Θεό; εινε τό εξαγόμενον τών δυνά-

λειτο·. 
αιώνα;. 

’Ρ.

--ος ;
Ό Θεό; είνε 

έδημιούε- 
εΐναι ή ποώτη αΐ- 
ποιηθεντων έν τώ

ιλεσμκ, άντί τ
IΙολλοί ζποδιδουσι

πζντο; πρζγ- 
τοϋ ανθρώπου

ώς νζ έξελάμίζνέ τ·.; 
ή: ζίτίζς.

ον συνδυζσυ.όν

Άτ, “Οχι. Διότι ό Θεός δέν τώ έδωκε τοι- 
αύτην τελειότητα, ϊνα κατανοήση τά πάντα. 
Βαθμ.ηδόν ίμω; εξαγνιζόμενος, θά δυνηθγ ι ά 
έννοήση πολλά.

Έρ. Δύνανται τά πνεύματα νά ύποβοηθώσι 
τήν έπιστήμην;

Άπ. Μάλιστα καί γίνεται συχνότατα, έφ ’ 
οσον ύπό τοΰ θεοΰ έπιτρέπετζι Τοϋτο δέ πα- 
ρζτηρεΐτζ·. είς εκείνα; τών ανακαλύψεων, αΐ- 
τινες διζφεύγουσι τάς άνθρωπίνζ; αισθήσεις. 
Εϊ; την λυσιν τών μεγαλειτερων προβλημά
των. ενεργόν μερο; έλαβον τά πνεύματα καί 
τούς σοφωτέρους τών ανθρώπων ταϋτα συνε- 
βούλευσαν.

Έρ. ΊΙ ύλη είνε αΐδιος ή έδημιουργήθη 
εις ώρισμένην έποχήν ;

Άπ. Τοϋτο μόνον ό Θεός τό γνωρίζει. Έν 
τούτοι; είνε κάτι τι, τό όποιον τό λογικόν σας 
οφείλει νά σάς φανέρωση, ήτοι ό Θεό; δέν ε’νε 
δυνατόν νά υπήρξε ποτέ αργό;. “Οσω δέ άπω- 
τάτην καί άν φαντάζεσθε τήν έναρξιν τής 
ένεργεία; αύτοϋ. δύνασθε όμως νά φζντασθήτε 
κύτόν καί έπί έν δευτερόλεπτου έν άδρζνεία :

Έρ. llolov ορισμόν τή; ύλης δίδετε σείς τά 
πνεύματα ;

Άπ. "Υλη είνε ό τό πνεύμα συνεχών δε
σμό;, είνε τό οργανον, τό όποιον εξυπηρετεί 
το πνεύμα καί έπί τοϋ οποίου έξζσκεί τοϋτο 
τήν ένεργειάν του. ’Αλλά, ή ύλη υπάρχει καί 
εϊ; άγνωστου; εις σζ: καταστάσεις· υπάρχει, 
παραδείγματος χάριν, ύλη τόσον ζίθέρειο; καί 
λεπτή, ώστε ούδεμίζν έντύπωσιν δύναται νζ 
προξενήση εί; τά; αισθήσεις σας.

Έρ- Τί είνε πνεϋμζ ;
Άπ 11 διανοητική αρχή τοϋ παντός.
Έρ. ΙΙοίζ είνε ή ιδιαίτερα φύσι; τοϋ πνεύ

ματος ;
Άπ. Δεν δύνασθε νά κζτζνοήσητε σε’.; ζύτό,

■ , - ■
μεων ζζί τών διανοιών τοΰ σύμπζντο: 

τι διακεκριμένο·/ ; 
ούτως είχε, δέν Οά 
ζποτελεσμζ αίτια;

vow ή είνε ον 
Άπ. Έάν 

διότι θά ήτο 
αύτή ή αϊτίζ.

Έρ. Τ: φ-,ονείτε 
νε: παραδέχονται, 
μέρη τή; Ηεότητο;

Άπ

ήνωμέ-

χτο Θεός, 
κζΐ ούχί

~ερι τών πανθεϊστών,οίτι- 
ζτι τά πάντα άποτελοϋσι

?
'<) άνθρωπος 

τόν εαυτόν του Θεόν, 
Ηεότητος.

ΤΟ ΧΙΜΠΑΝ

Έρ. Ό άνθρωπος 
τήν αρχήν τών πραγμάτων ;

μή δυνάμ,ενο; νά κάμη 
θέλει νά είνε μέρος τή;

ΚΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ 

θά δυνηθ?[ νά γνωρίση

Έρ. Τό πνεϋμζ εΐνζι ανεξάρτητον τή; ύλη; 
ή εΐνζι ΐδιότης ζύτής, ζπω; τζ χρώματα 
εΐνζι ιδιότητες τοϋ φωτός κζΐ ό ήχο; τοϋ ζΐ-

ω: εχετε.
Ερ. Ιΐνεϋμζ κζΐ διάνοια, είνε έν κζί τό

ζύτό ;
Άπ. Διά τού: ζνθρώπου; είνε εν κζί τό

ζύτό, δι ’ ήμζ: όμως ή διάνοιζ ■ είνε προσόν
τοϋ πνεύματος.

•ρ. ·ν: __ .. ’ ... - ■

Άπ. Άλλο πνεϋμζ κζΐ άλλο ύλη· άλλά. 
διά τή; ένωσεω; τή; ύλη; μετά τοϋ πνεύυ.ζ- 
το;, πζρζγοντζι σημεία διανοητικά.

Έρ. Ωστε ύπάρχουσι δύο γενικά στοιχεία 
τοϋ σύμπζντο;, ή ύλη κζΐ τό πνεϋμζ.

Άπ. Μάλιστζ κζΐ ύπεράνω πάντων τούτων 
ό Θεό:, ό δημιουργός, ό πατήρ πάντων τών 
πραγμάτων. Τζ τρία, ταϋτα, Θεός, πνεϋμζ κζΐ 
ύλη εΐνζι ή αρχή παντός ό,τι ύπάρχει. Άλλ’ 
έκτο; τοϋ ΰλικοΰ στοιχείου, υπάρχει καί τό

παγκόσμιον ρευστόν, οπερ συνδέει τήν κυρίως 
ύλην μ.ετά τοϋ πνεύματος. Άνευ δέ τοϋ ρευ- 
στοϋ τούτου τό πνεϋμζ δέν Οά ήδύνζτο νά 
ένεργήσν, έπί τής ύλης κζΐ Οά διέμενεν κύτη 
έν άδρζνεία.

Έρ. Τί περιλαμβάνει τό σύμπαν ;
Άπ. Τό σύμπαν περιλαμβάνει όλα; τάς 

χιλιάδα; τών άστέρων, τούς όποιους βλέπετε 
τήν νύκτα είς τόν ο,ρζνόν κζΐ τά εκατομμύρια 
τών εκατομμυρίων τών πλανητών, του; όποιου; 
δέν βλέπετε.

Έρ. Τί είναι αστέρες καί άπό τί ζποτε 

λοϋνται ;
Άπ. Οί άστέρε; εΐνζι ήλιοι, οπω; ό ήλιο;, 

ό όποιο; σζ; φωτίζει καί σζς θερμαίνει την 
ήμέρζν. διότι κζΐ ό ήλιο; σζς εινε άστήρ."Εκα
στο; άστήρ ή ήλιος, όπως θέλετε, διευθύνει 
δεκάδα.; κζΐ πολλάκις εκατοντάδα.; γαίζς, ώ; 
τήν ΐδικήν σζ; καί μεγαλειτέρα; καί θερμαί
νει κζΐ ζωογονεί ανθρώπους, ζώζ, φυτά, κτλ. 
ομοιζ ή παραπλήσια μέ τά τή; γης σζς, άπζ- 
ράλλακτα, δπως καί ό ήλιο; σζς. Τά μεταξύ 
τών ήλιων κενά πληροί τό παγκόσμιον ρευ
στόν.

Έο. ΙΙώς έδημιουργήθη τό σύμπαν :
Άπ, Οί κόσμοι σχηματίζονται δια τής 

συμπυκνώσεως τής ύλης, ή όποια εύρ’.σκετζι 
διεσπαρμένη έν τώ διζστήμζτι.

Έρ. Οΐ κομήτζι εΐνζι, ώς λέγουν, αρχή τή; 
συμ.πυκνώσεω; τή; ύλη; κζΐ κόσμοι έν τώ σχη- 
ματίζεσΟζι ;

Άπ. Οί κομήτζι είναι μέν κόσμοι έν τώ 
σχημκτίζεσΟζι, άλλ’ούδεμίζν άλλην επιρροήν 
έ'χουσι.

Έρ. Δύναται νά έξζφζνισΟ-7, εί; κόσμο; καί 
νά διασκορπισΟή εί: τό διάστην.ζ :

Άπ. Μάλιστα, δύνατζι.διότι ό Θεός ζνανεοϊ 
τού; κόσμου;, οπω; ζνζνεοί πάντα τά οντζ.

Έρ. Καί άπό πότε ήρχισε >■/. κζτοικήτζι 
ή γή μζ; ;

Άπ. Κζτ’ άρχά; τό πζ·. ήτο χάος. Ί'ζ δε 
στοιχεία ησζν συγκεχυμένα. Ολίγον κζτ’ ολί
γον έ’κζστον πρζγμζ κατέλαβε την θέσιν του 
κζΐ τότε άνεφάνησαν όντζ μέ ζωήν, ανάλογα 
τής κζτζστάσεω; τή; γή;.

Έρ. Καί άπό ποϋ ήλΟεν ή ζωή είς τά οντζ 
τζϋτζ ;

Άπ. ΊΙ γή ζρχήΟεν περιέκλειε τά σπέρματα 
αύτών, τά όποια μέχρι τότε διέμενον εν κζτζ- 
στάσει λαθραία κζΐ ζδρζνή, <·>; ή χρυσζλ·.; 
κζΐ οί σπόροι τών φυτών. Κατόπιν δέ τά όντα 
έπολλ ζπλζσι άσΟησζν.

Έο. ΙΙοϋήσζν τζ οργανικά στοιχεία, πρό 
τή; συστάσεω; τή; γή; ;

Άπ. Εΰρισκοντο, ούτως είπεϊν, έν τώ '/}·>μ·> 
εί; ρευστήν κζτάστζσιν.

Έρ. Ύπάρχουσιν έτι οντζ. τά όποια νά 
γεννώνται ζύτομάτω; ;

Άπ. Αί σάρκες τών άνΟρώπων καί τών 
ζώων έμπεριέχουσι τά σπέρματα πλήθους σκω- 
λήκων, άνζμενόντων τήν κατάλληλον στιγμήν 
(σήψιν), ϊνα ύποστώσι τήν άναγκζίαν διά τήν 
ύπαρξίν των σαπράν ζύμωσιν, τούτέστι ν’άνζ- 
γεννηΟώσιν. Ούτο; είναι μικρό; κόσμος, κόιμώ- 
μενο; κζΐ δημιουργούμενος.

Έρ. Τό ανθρώπινον γένος εύρίσκετο μετζξύ 
τών στοιχείων, τά οποία έμπεριείχοντο έντός 
τή; ύδρογείου σφαίρα: ;

Άπ. Ναι καί ήλΟεν εϊ; τόν κατάλληλον 
αύτοϋ καιρόν- διά τοϋτο καί έλέχθη, οτι ό άν
θρωπος έπλάσθη από τήν γήν, (έξ ίλύος).

Έρ. Κζτά ποίζν έποχήν έπλάσθη ό άνθρωπο:;
Άπ. Ή διάνοια, σζς ίλιγγιζ πρό τοιαύτης 

άρχζιότητος.
Έρ. Τό άνθρώπινον γένος έλαβεν άπό

τόν Άδάμ ;
’Απ. "Οχι. Ό Άδάμ, όπως σείς τόν ονο

μάζετε, δέν είναι μηδ’ ό πρώτος, μηδ ’ ό μόνος 
άνθρωπος, ό όποιο; κατώκησε τήν γήν.

Έρ. Κζτά ποίζν έποχήν έζησεν ό Άδάμ;
Άπ. Είναι 4,000 έτη περίπου πρό Χριστοϋ. 

'() Άδάμ εΐνζι εί; έζ. τών άνθρωπων, οί όποιοι 
έζησζ.ν εί; μίαν γωνίαν τή; γής, μετά μεγά
λου; κζτζκλυσμούς, οί όποιοι άνέτρεψζν κατά 
διζφόρου; έποχά; τήν έπιφκνειζν τή; γή; κζΐ 
έγένετο ή πηγή μια; τών φυλών, αί όποΐζι 
κζτοικοϋσιν αύτήν μέχρι σήμερον. ΊΙ πνευμα
τική σζ; άνάπτυξις δέν ήτο δυνατόν νά γ·.νη 
εί; διάστημα 6.000 ετών περίπου, οπω; χρο
νολογείτε τόν Άδάμ, ζλλ ’ έγένετο μετά χι
λιάδα.; ζίώνοιν, διότι προ χιλιάδων αιώνων 
ό άνθρωπος εύρίσκετζι έπί τή: γή;.

Έρ. '() άνθρωπο; έγεννήθη εί: διάφορα 
μέρη τή; σφζίρζ; κζΐ κζτά διζφόρου; έποχά:;

Απ. Μζλιστζ, κζί τοϋτο εΐνζι ή ζίτίζ 
τή; ποιζιλίζ; τών ανθρώπων.‘Έπειτα ομωςδιζ- 
σζορπισθέντε;, έσχημζτισζν νέου; ανθρωπίνου; 
τύπους.

Έρ. Άφοΰ δέν έ'χουσι τόν ζύτόν πζ.τέρζ. 
δέν εΐνζι φυσικώ; αδελφοί.

Άπ. Χζ, Χζ, Χζ . . . . Ολοι οί άνθρωποι 
είναι ζδελφοί, διότι έμψυχοϋντ.-.ι ύπό τοϋ 
ζ.ύτοϋ πνεύματος κζΐ πρό; τον ζύτόν σκοπόν 
τεινουσι.

Σων.οάσιις
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φεύγει τήν

ΤΑΞΕΙΔΙΟΝ ΜΕΧΡΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
**»W+*jW Λ ί 

y ΙΝΑΙ πολύ ευχάριστοι· καί παρή ■ 
X γορον έν <">ρρ καυστικού θέρους 

~ X καί ήμέραις θάλπε ραϊς νά έγκα-
*^tj**??* * Χαλείπη τις πρυσκαίρως τάς κλει

νός Αθήνας, διά νά μεταβή είς 
Κέρκυραν διότι, δχι μόνον Απο- 
πολλήν ζέστην, όχι μόνον μετα

βαίνει είς δροσεριότερον μέρος, Αλλά και διέρ
χεται Απο ποικίλα καί ευχάριστα τοπεΐα καί 
καταλήγει είς πολύ ρωμαντικήν, καλλιθέατον 
καί δροσόλουστον χαριτωμένη!· νήσον, ήν δυ
στυχώς έκ τοΰ πλησίον δέν έ/νωριζον, ούτε 
έπεχείρουν ποτέ μέχρι τοΰδε νά εΐ.ιω είς ου- 
δένα, δτι θά έταξείδευον μέχρι Κέρκυρας, διότι 
θά με έξελάμβανον ώς τρελλόν.

Ναί, ώς τρελλόν !
Είναι περίεργον τοΰτο, πλήν Αληθές. Ή 

Κέρκυρα δέν μέ προσείλκυε, διότι ήκουυν, δτι 
μόνον οί τρελλοί πηγαίνουν έκεΐ και τή αλη- 
θεί<ι, χωρίς νά ·, νωρίζω τό πώς καί διατί, έ- 
φοβούμην νά μεταβώ έκεΐ, ίσως διά νά μ ή μέ 
έκλάβουν καί έμέ ώς τρελλόν ”Ηδη δμως δπου 
μετέβην καί τήν είδον καί μέ εϊδεν. έμαγεύ- 
θην δέ έκ τής καλλονής της καί τής φιλοξενίας 
της, ομολογώ, δτι μόνον οί φρόνιμοι μετα
βαίνουν εις Κέρκυραν.

Ητον ’Ιούλιος μήν, καύοων δέ Ανυπόφορος 
καί καιρός πνιγηρός, δπου δυσκολεύεται τις ν’ 
Αναπνεύση, δτε μίαν ήμέραν τοΰ μηνάς τούτου 
καί δή μίαν Κυριακήν, τήν μεσημβρίαν, έπιβάς 
τοΰ σιδηροδρομικού τραίνου τής ΙΙελοποννή- 
συυ, Αιεχωρήσομεν διά τάς Πάτρας.

Τό ταξείδιον τοΰτο είναι γνωστόν είς όλους 
καί τό περιέγραφα άλλοτε, έπομένως, δέν έχιο 
νά προσθέσω ειμί, ότι μέχρι τής έβδομης καί 
ήμισεΐας ώρας έταλαντευόμην έν ττο βαγονίω 
δίκην πέπονος έπίτών τοιχωμάτων αύτοΰ, ίίτινα 
δερόμενα καί ταΰτα Ακαταπαύστως καί παντα- 
χόθεν υπό τοΰ πυριφλεγέθοντος ήλιου, μέ 
κατέφηι or, ώς όρνιθα καί μόνον παρήγορον 
είχον τό μανδήλιόν μου. δι’ού άπό καιροΰ είς 
καιρόν έσπόγγιζον τόν άκατασχέτως άπό τοΰ 
λαιμού ρέοντα ιδρώτα μου. "Αχαρι καί οχλη
ρόν, έλεγαν κατ’ έμαυτόν, τό ταξείδιον τοΰτο. 
Καί είναι μέν άληθές, δτι διηρχόμεθα ώραΐα 
τοπεΐα καί ώραίους σταθμούς, παραθαλασ
σίους, αλλά τί τό όφελος, δπου ό Αδυσώπητος 
καύοων δέν μας άφινε τίποτε νά ίδωμεν, τί
ποτε νά χαρώμεν. Καί ένεκα τούτου καί τής 
κόνεως. ήτις ώοαύτιος έν ώρα τοιοντου θ έρους 
μάς περιέραινε καί κατέπνιγε, εϊχομει· κατα- 
κλείοτους τάς θυρίδας μας, ώς έν δρνιθώνι.

Καί οΰιω τήν 7 καί άφικόμεθα ώς πέπο- 
νες βεβαρημένοι είς Πάτρας.

II μετάβασις έκ Πατρών είς Κέρκυραν έκ- 
τελεΐται δίς τής έβδομάδος διττώς, είτε κατ’ 
ευθείαν διά τής άτμοπλοϊκής ’Εταιρείας Τζών 
Μάκ Αουάλ καί τού ’Ιταλικού ή διά μέσου 
Ζακύνθου-Κεφαλληνίας, διά τής Ατμοπλοΐας 
τοΰ Νεωρίου ή διά τοΰ αυστριακού -ίόϋδ. 
Έπροτίμησα τήν Μαργαρίταν τοΰ Τζών, ήτις 
είρχετοτήν έπιοΰσαν έκ Βάρνης-Κων)πόλεως- 
Πειραιώς καί άνεχώρει αυθημερόν διά Κέρ
κυραν καί’Αγίους Σαράντα. Ώραΐον και ευρύ
χωροι· σκάφος ή Μαργαρίτα,άλλ’ήτο πλήρες επι
βατών καί έφερε καί χαρέμια διά τήν Ήπει
ρον. Μοί έδόθη κλίνη είς καμπίναν, έν ή ήσαν 
δυο έτεροι· ή μόνη, ήτις έναπέμεινεν, ώς μοί 
έλεγεν ο καμαρότος καί έπί τή έρωτήσει μου, 
δτι θά είχαν καλήν συντροφιά, καθόσον ό μέν 
είς τών συνοικώ·/ μου ήτον <5 κ. Τσίλλερ, ό 
γνωστός άρχιτέκτων τής Ακαδημίας μας, ό 
δ’ έτερος ό κ. Σπυρίδης, λοχαγός, έπίοης γνω
στός μου, ηύχαριστήθην πολύ και έχάρην, δτι 
θά είχαν γνωστούς μοι καί έν τφ νπνω

Περί τήν δωδεκάτην έδραν Αφού τέλος άπηλ- 
λάχθημεν τών δχληροτάτων έπισκέφεων καί 
πιέσεων τών άνυποφόρων λεμβούχων Πατρών, 
τών μόνων διακρινομένων καθ’ δλον τό Κρά
τος διά τό βαρύ, τραχύ, Απότομου καί ιίρπα- 
κτικόν ΰφος αυτών καί οΐτινες δέν ήννόουν νά 
άποσυρθοΰν άπό τους έπιβάτας, οϋς μεταφέ
ρουν^. άνευ ίριδας καί φωνασκιών καί έν τέλει 
άλληλοφαγώματος και γρονθοκοπήματος εστιν 
δτε δέ και μαχαιροβγάλματος, μεταξύ των, 
πρός αίσχος αιώνιον τής λιμενικής καί Αστυ
νομικής Αρχής Πατρώε, αΐτινες ακόμη δέν 
κατώρθωσαι- μετά τοσούτων έτών τοιαύτην 
Ιλειινήν καί όχληυάι· κατάσταση· νά έπιβάλ- 
λωσι τάξιν καί αιδώ, άπήρομε·/ τέλος ένοελη- 
νοφωτίοτω καί ήιιερωτάτη νυκτι έκ τοΰ στενού 
λιμένος τών Πατρών καί ταχέως ήργίοαμεν 
πλέοντες πρός τό Ίόνιον.

Ί ό ταςείδιον προεμηνύετο έκτακτον.μολονότι 
έπιβάται ΰπήρχον πολλοί καί κατ’δλίγον Απερ
χόμενων τούτων είς 'ύπνον,τό σκάφος άπελάμ- 
βανεν ολην τήν μεγαλοπρέπειαν αύτοΰ. ολίγων 
έναπομεινάντων, τών φιλοσοφούντων καί φυ- 
σιολυγούντων έπ: τοΰ κάτι.στρώματος καί οί— 
δ ίς πλέον κατόπιν έκινεΐτο ή ή Μαργαρίτα, 
άΐ'ά μέσον τών διαοχιξομένων όδάτων καί ό 
παραγόμενος έκ τής κινήοεως ταύτης άνεμος.

Αίφνης προβάλλει, ώς σκιά, δ κ. Τσίλερ, μέ 
χονδρόν πούρου άνά τους δακτύλους και μοί 
σφίγγει τήν χεϊρα.

— Ί ό έγνώριζον, δτι είσθε εδώ, τώ λέγω, 
καί θά κοιμηθώμεν είς τήν ιδίαν καμπίναν.

— ” J ναί. Από έκεΐ θά τό έμάθετε, δτι 
είμαι εδώ. 

κυρας καί Αριστερόθεν τάς ορεινός Ακτάς τής 
έπίοης ώραίας «αί ευάνδρου Ηπείρου.

Ήδη πάντες αί έπιβάται Κερκυραϊοι καί 
μή συσπειροΰνται είς τά περιζώματα τοΰ 
πλοίου καί μετά χαράς π^ρακολουθοΰσι τήν 
έξέλιξιν τών παρουσιοζομένων έκατέρωθεν 
Ακτών. Άπό τοΰ Ακρωτηρίου τούτου μέχρι τοΰ 
λιμένος τής Κέρκυρας ή Απσφις τών έκατέ- 
ραιθεν τοπείων Από τοΰ έν τώ μέσω διερχομέ- 
νου πλοίου είναι όντως έξοχος καί θαυμασία 
Αί Ακταί τής Κέρκυρας ήμεραι, γόνιμοι καί 
κατάφυτοι, ώς έπί τό πλεΐστον, αί τής Ηπεί
ρου Αντιθέτως βουνώδεις, Απότομοι,ξηροί καί 
άγονοι,ώς έπί τό πολύ.

Μετά ήμίσειαν ώραν οί φιθυρισμοί καί 
Ανυπόμονοι κινήσεις τών έπιβατών,Αγωνιωδως 
Λναμενόντων τήν θέαν τής πόλεως, προδίδουν 
τήν έμφάνισιν τής Κέρκυρας καί όντως ου 
μετ’ ου πολύ Αρχίζουν να φωνάζουν' «Νά, 
έφάνη τό φρούριον, νά καί ή πόλιςκ πάντων 
Αναφαινομένων τό πρώτον Αμυδρώς, είτα κα- 
θαρώτερον καί τέλος εύκρινως,χάριν τής χορ- 
γώς πάντοτε προβαινούσης Μαργαρίτας. Μετ 
δλίγον έμφανίζεται ήμΐν δλη ή πόλις, ο λι- 
μήν, τά φρούρια καί ή έναντι μικρά νηοίς, 
ένθα ήσαν τά κατεδαφιοθέντα Αγγλικά φρού
ρια καί νύν δ γεωργικός Σταθμός καί Ακούω 
πλησίον μου: «Ίδουτό Άχίλλειον. Ιδού καί 
τό Mon Repos,νά κοίτό’Ανάκτορον τοΰ Βασι- 
λ.έως, νά καί τό Κανόνιτι. Εφ θασαμεν, και 
Ιδού αί λέμβοι έρχόμεναι πρός ήμάς-

Ωραία όντως καί θαυμασία ή ιΐποφις όλων 
έναντι τών έξο/ικών τούτων μερών, ανά μέ
σον κοιλάδων καί λόφων, βουνών καί δένδρο- 
φύτων μερών. Ή δέ όλη θέα παρουσιάζει κάτι 
τι τό άπροόπτως θεσπέσιον διά τούς ξένους, 
Ιδίως κάτωθι γλυκυτάτου διαυγούς κυανού ού- 
οανοϋ καί μέσον έλαφροτάτης καί υγιεστάτης 
δροσερός Ατμόσφαιρας, έναντι τής έςαιοιας καί 
θαυμασιωτάτης Απόφεως τών μαγευτικών το
πείων τής δρεινώδους Ακτής τής ηπείρου.

Ήγκυροβολήσαμεν Ανά μέσον πέντε ετέρων 
ταχυδρομικών Ατ/ιοπλοίων, προοφάτεος έπίοης 
Αφιχθέντων έκεΐ, ήτοι .Ιϊ-στριακών. ’Ιταλικών 
και Ελληνικών καί ή κίνησις τών πολυαρί
θμων λέμβων, σπευδουσών πρός ταΰτα, "να 
αποβιβάσωοι καί έπιβιβάσωσι τους έπιβάτας, 
προοέδιδον είς τήν περίσταση· τούτην θέαμα 
έντελώς πανηγυρικόν.

Μετ’ οδ πολύ Απεβιβάσθημεν καί ήμεϊς εις 
τήν Ακτήν, διότι καί νά θέλη τις νά παραμείνη 
έπ’ δλίγον, ΐνα Από τοΰ πλοίο» θαυμάση τό 
όιοαΐοι εκείνο θέαμα, δέν δύναται. διότι διαρ
κώς πιέζεται Από τούς λεμβούχους νά έξέλθη.

Έκεΐθεν έλαβο» άμαξαν καί διηυθύνθην είς 
τό Ξενοδοχεϊον τής Βενετίας, τό καλειτερον 
καί ώραιότερον τής πόλεως, τών Αδελφών 
Ι’αζή, δπου καί Ινεκατεστάθην, τή συστάσει

— Ναί,.' Αλλά δέν σάς έβλεπον. ίσως ένεκα 
τοΰ πολλοϋ καύσωνος.

— Όχι, Αλλά έγώ έτρωγον κάτω.
— Μπά, τόσον Αργά ;
— Αέν έφαγα έξω, έπειτα μοΰ Αρέσει νά 

τρώγω μέσα είς τά πλοία. Είναι φρεσκότερα 
τά φαγητά.

— Ναί, τό πιστεύω καί νά πίνετε ύστερον 
Από αυτά τά ώραΐα χονδρά πούρα.

Καί πλησιάζων εϊς τά ους μου :
— Ναί, είναι Απ’ αύτά ποΰ καπνίζουν οί 

οί’τοκράτορες. Μήπως έπιθυμεΐτε εν ,
— Είναι έντροπή νά μή Αρνηθώ;
— "ζΐ,δχι, μέ κάμνετε νά γελώ κ. Πρίντεζη.
— Καί έγώ δέν μ’ Αρέσει νά κλαίω.
— Ξεύρετε. ιϊμα σάς είδον, ίνθυμήθην πα

λαιό μου χρόνια.
— "Οταν εΐμεθα ίσως είς τό Τατόϊ, δταν 

τό έπήρε δ Βασιλεύς ;
— "Οχι, μήπως δέν σάς είδον καί έκτοτε 

πολλάκις
— ‘Αλλά ; . . ·
— ’Ιδού .... Πρό ήμερών διηρχόμην τήν 

όδόν Πανεπιστημίου καί μέ σταματά μία Κυρία.
ν,Είσθε δ Τσίλλερ, μοΰ λέγει. Τήν παρε- 

τήρουν, χωρίς νά τήν γνωρίζω.
«.Είμαι ή Κυρία Β.... μοί προσθέτει. 
«Μπά, πώς έγινες έτσι, τής είπον. διάνα μέ] 

τήν προσβάλλω, ώς ήλικιωμένην.
«Καί σείς κ. Τσίλλερ, δέν ήλλάςατε πολύ, 

Ακόμη νέος φαίνεσθε, μοΰ λέγει.
«Καί ήπόρηοα πώς πέραοαν τόσα χρόνια- 
— Ναί, δταν βλέπει τις παλαιός γνωριμίας, 

τύτε μόνον καταλαμβάνει τά διαρρεύσαντα έτη.
— Καί πώς είς Κέρκυραν κ. Τσίλλερ, χά- 

ριν Λναφυχής;
__ "Οχι, δι’ έργαοίαν, άνέλαβον τήν έπι- 

οκευιμ· τοΰ ’Αχίλλειου καί μεταβαίνω έκεΐ, 
διότι ό Αύτοκυάτωρ θά έλθη νά κατοικήση 
ιόν Μάρτιον·

— Καί θά επιφέρετε μεταβολας ;
— Ναί και προσθήκας, αΐτινες θά κοστί

σουν έως ένα έκατομμύριον φράγκα. Θά φέ- 
οωμεν νερά, θά κτίοωμεν νέα διαμερίσματα, 
θά κάμωμεν καί μικρόν λιμένα είς τήν Ακτήν 
τοΰ ’Αχίλλειου καί άλλα διάφορα-

Είτα καλονυκτίσος με,έμεινα μόνος, θιιυιια- 
' ζων τήν ώραίαν σεληνύφωτον νύκτα και ειτα 
έν συντροφίιι μετά τοΰ κ. Κορώνη, έμπορου 
έξ ’Αθηνών καί τοΰ λοχαγού κ. Σπυρίδου πα
λαιών έπίοης φίλων, διήλθομεν συνοιιιλουντες 
έπί τινα χρόνον έτι έπί τοΰ καταοτρωιιατος και 
μετά τοΰτο Απεσύρθημεν είςτους κοιτώνας μας- 

Την έπαύριον έξημερώθημεν έξωθι των 
Άντιπαξών καί Αμέσως μετά τούτους εΐποντο 
κατά μήκος οί ΙΙαξοί, ωραίας Απόφεις παρου- 
σιάζοντες καί ολίγον μετά ταΰτα διεκριναμεν 
τήν Λευκίμην, νότειον Ακρωτήριον τής Κέρ
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τον φίλον Διευθιιντοΰ τοΰ Ξενοδοχείου τής 
'Αγγλίας, εν Πάιραις, κ Ν. Καρατζά.

Κείται είς ώρυΐον καί περίβλεπτον μέρος 
τής πύλεως, τό καί Αριστοκρατικότερου, Ι.ν 
ώραία καινουργή οικοδομή, Ιν τή καλειτέρα 
δδώ· έχει λαμπρόν κήπον, λαμπρός αίθούαας 
εστιατορίου, σφαιριστηρίου, αναγνωστηρίου 
κτλ·. υπηρεσίαν δε προθ<·μοτάτηι· καί τάξιν 
καί καθαριότητα μοναδικήν, καθόσον συχ<ά- 
ζεττ.ι υπό τής καλειτέρας τάξεαις- τον δέ χει
μώνα προσέρχονται Ιν τούτα), ένεκα τοΰ γλυ
κύτατου καί ελαφρού κλίματος τής νήσου, 
πολλοί ξένοι έκ τών βορείων μερών τής Ευ
ρώπης.

Ο κ. -V. Γαζής εύγενέστατος καί μεμορφω- 
μένος νέος, κάτοχος δέ τής συγχρόνου Αγωγής, 
γνωρίζει να φέρεται τοσοΰτον εύπρετώς καί 
ίμπεριστατωμένως, ώστε πάντες οί προσερχό 
μενυι Αποκομίζουσι τάς καλλίτερος Ιντυπώ- 
σεις. Δέν φείδεται δέ ουδέ κόπων. ούδε δαπα
νών, ίϊα ευχάριστή τούς πάντας καί δια τοΰτο 
το ξενοδοχεΐυν του χαίρει τής καλλίοτης φή- 
μης· II δέ μαγειρική και ή Αφθονία τών φα
γητών είνι.ι ίξαίρειος, καθόσον πληθώρα καλ- 
λίοτων καί εύγευστων φαγητών παρατίθεν
ται εκάσιοτε Τό δέ δείπνον, καθ' εσπέ
ρας έν τώ κήπω, εν Απλέτω ήλεκτρικώ φωτι 
σμώ, έν μέσω ώραίας εύγενοΰς συντροφιάς 
καί ώραίων ευωδών Αΐ'θέων μοί ήτον έκίστοτι 
ώς Απόλαυοις έκτακτος κα·. Αλησμόνητος.01 
δέ περίφημοι, ώραϊοι καρυκευμένοι ίχθεΐς, τα 
επίσης εύμορφα καί εξαίρετα ψητά καί τά πε- 
ρίφημα γλυκίσματα καί π ιγιοιά, άτινα καθ' 
έκάστην δέν έλειπαν έν τή σειρά τών ές διδό
μενων εκάσιοτε ευγέστων φαγητών τοΰ δεί
πνου μέ καθίοτων έντελώς Ανίκανον πρός 
περίπατον καί ουναστροφ ήν ώστε μετέβαινον 
μετά ιοϋτο είς τ»/ν πλατείαν Esplanade λεγο- 
μένην, έκτειαμένον δενδρόφιαυν διαμέρισμα 
μέ καφενεία. ζυθοπωλεία καί ζαχαροπλαστεία, 
όπου πάντες καθ έαπέρας προσέρχονται εκεί 
καί δύο τρεις μουσικοί παιανίζυυσι, καί κ.αθή- 
μενυς είς παρ ίμερον μέρος τοΰ καφενείου, έ- 
θεώμην τής όλης εκείνης κερκυραϊκής κινή 
σεως. ('Ακολουθεί).

ΕΚ ΤΟΓ ΓΑΜΟϊ*
ΣΚΗΝΑΙ ΚΑΙ ΕΠΕΙΣΟΑΙΑ<Α —

? ϊ ΙΣ ΜΑΤΗΝ οί χωροφύλακες προ- 
ϊ ζ σεπάθουν νά συγκροτήσουν τό ρεύμα

τοΰ λαοΰ, ΰπερ έν Ασφυκτική κατα 
στάσει ΐστατο, ώς κλονιζόμενος βρά
χος. καί ήκουέ τις :

— θά ίδοΰμε, τί λές. Από 'δώ τή

— Μωρέ θά σκάσουμε... μά θά τή δοΰ/ιε.

Καί άλλοι :
— Μά έγέο δέν βλέπω τίποτε...
— Εννοια σου. καί θά τήν ίδής, άμα πέ

ραση !

Καί οί χωροφύλακες :
— Κατέβα κάτω, βρέ παλιόπαιδο.
— Έχουμε πρϋσκλησι, κύρ χωροφύλακα.
— Τί μήπως είσθε καί σείς δημσιγράφοι ;
— Οχι, Αλλά δεν είμεθα λαός :

>·<

Καί είς έκ τούτων, δείκνυα»· αυιώ τους γυ
μνούς πόδας του :

— Jiv βλέπεις, πού ήρθαμε και μέ φράκ ;
>—<

"Ενας δέ χωρικός πρός χωροφύλακα :
— Δέν μοΰ λές. κύρ χωροφύλακα, θά φέ

ρουν καί τά προικιά τώρα ;
— Άμ' βέβαια καί τά βιολιά μαζΰ, Απαν- 

τφ αυτός οοβαρώς.
>*<

Ιδίως οί χωροφύλακες είχον ευρει τόν μπελά 
των Από τάς γυναΐζας. οί'πνες ήννόουν νά στα
θούν έξωθι τής γραμμής τών στρατιωτών.

— Μά κορίτσι μου, έλεγέ τις πρός μίαν υπη
ρετριών, αρκετά ευειδή, πήγαινε πάρα μέσα, 
θέλεις νά βοώ τόν μπελά μου. Πήγαινε μέσα.

— Καί ποΰ θέλεις νά πάου, καλέ, δέν βλέ
πεις, ότι δέν εχει θέσιν ;

— Μά δώ δέν επιτρέπεται.
— Μά καλά, ποΰ νά πάου ;
— θά σέ σπρώξω, νά πας μέσα...
— Αν κοτά,ς. άγγιξε με,κακομοίρη καί σοΰ 

σπάου τά μούτρα. >**
Καί δ χωροφύλαξ. γελά». Αποτείνεται πρός 

παραν.ειμένην γραίαν :
— Μά καλά, ίου, τί θέλεις εδώ, Λφοΰ δίν 

έχει θέσιν ;
— ΙΙλθα νά δώ τή νύφη μας.
— Να φύγης, δέν έχει θέοι.

— Νά φύγω; βρέ 'γώ νά φύγω, ποΰ έκανα 
τόσα παιδιά ; Φτοΰ, παληανθρατπε !

Καί ύστερα μερικοί μερικοί λέγουν, οτι οί 
χοιροφύλακες δέν ίκτελοΰν τά καθήκοντά των. 
Μέ τοιοΰτον κόσμον καί τοιαύτας απαιτήσεις. 
Καί άν κακοποιήσουν ττνά; τότε, ύα, τρώ
γουν καί ξύλο !

>-<
Μετά τήν παρέλαοιν :
— Πώς σοΰ φ άνηκε ή νύφη, Πέτρε ;
—Άφοΰ Αρέσ ι, ρέ, τοΰ γαμβρού, τί ρωτάς 

εμένα ;
>^<

—Άμ ό Ρολάνδος, τί σοΰ λέει ;
— "Ολος μάλαμα, Λφοΰ έχει πολύ Ασήμι.

>—<
Άλλη λαϊκΐ) ίκτίμησις :
— Δεν είμποροΰσε νά γίνη καλλειτερος γά

μος, άνδρα μου. Δέν είδες ;
— Δηλαδή, τί ;
— Νά, καιρός λαμπρός, νύφη ώραία καί 

γλυκειά. μέ μεγάλη καρδιά, πεθερός εύρατ- 
παΐος καί πλούσιος Αγαπά τά Αρχαία, γαμβρός 
δέ Αρχιναύαρχος και πριγκηπόπουλο, γάμος 
μέ όλα του τά χαμπέρια. Τι άλλο θέλεις ■

— Καί λίγη διάκρισι, αδελφέ.
>«<

'Π ίπιβολή τοΰ λαοΰ ήτο χαρακτηριστική- 
Άφήρουν τά καθήσ/ιατα και έκ τών καφε
νείων Αδιακρίτως.

— Κύριοι, τά καθίσματα χρειάζονται είς το 
καφενείον, Ανίκραζον τά γκαρσόνια.

— Σέ παρακαλώ, ι·ά Mj) ή κυρία μου καί 
τό Ιπιστρέφω Αμέσως.

— Μά δέν κάνει κύριε, φωνάζει το Αφεντικό.
— Πές του, ή Κυρία μου δέν τό δίδει, άς 

φωνάζει.
>*<

’Από τής » ε'ως 11 είχε κουραοθή ό «όσμος 
εις τάς δδυυς Ορθιος, Αναμένων καί ήκούοντο.

— "Αχ, κουράσθηκα, μά πότε θά έλθουν ;
— “.Ιν κυυριίσθηκες, φεύγα νά πάρα) την 

θέσιν σου, Λπήντων Αμέσως ίίλλοι.

Μειαξΰ τών άλλων έξέφραζε πρας τήν 
Α. Μ. τήν ίντυπωσίν του ό *·  “· ·ί?α"
γούμης, πολιτευτής, ώς εξής :

— Έχει καί πολύ τό Ναπολεόντειου ή μορφή 
τής πριγκηπίσσης, Μεγαλειότατε.

—*.·1ς  εν-χηθώμεν νά μάς κάμη καί κανένα 
Ναπολέοντα, άπαντά χαρπολογών ο ΙΙαοιλενς.

— Καί τότε πλέον... λύονται κατ’ ευχήν 
και όλα τά ίθνικά μας ζητήματα, παρατηρεί 
μειδιών ό κ Δραγούμης.

Μετά τήν τέλεοιν τών γάμων, ό κόσμος 
ουρρέει πρό τών Ανακτόρων καί Αναγκα,εται 
τρις ή πριγκήπισοα νά ίξέλθη Από τοΰ 'ξωοτου.

■— Νά μήν Λκοϋοωμε τουλάχιστον καί τή

φωνή της, έλεγε μεσήλιξ τις πρός παρακειμέ- 
νην φίλην της.

— θά τήν διαβάσωμεν εις τάς εφημερίδας 
χ'ύριον, Απαντά Απρονοήτως αΰτη.

Καί τό συμπέρασμα,
— Καλά τήν διασκεδάσαμει· πάλιν σήαε- 

οον, Γιώργο, δουλειά ντίπ δέν έπιασα.
— Τί τή θές τή δουλειά, είμεθα ποΰ εΐ- 

μεθα κακομοίριδες ....
Φρ«Κ·

τοβ άλλον

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΏΣΕΙΣ
"Λγγ.Ιος οίιωνομο.ΐόγον ·μ: εξήι: χαΚα'άζει τά χρέη

τ<3ν ό<<ΐ'|>ό|·ωι· κ<··ιτΰίν.
ΊΙ Γα.Ι.Ιίιι, ή ·).·!.1.1"ν γεωμέν,ι γ··>ρΐ Χ('ί<·>·

ηι* .'ιι!','Γ·'"<
ΊΙ Ι'ω,'ί" όιψιί.Ιιι

■λ!>',117,0ώ),00ΐι
φρ, ί·ί,!ΐό9,0<ιιι,ι)<ια

ΊΙ Γερμανία ■.•Ι.ιωο.ΰΟΟ.ώΧι
ΊΙ Άγγ.1 α • 1!),7·->Χ,000.06(1
ΊΙ Ίτα.Ιία ■ - 13,000,000,000
ΊΙ Λύατρία 10,000,000,000
II Ίσ 'ανία · 0,Γι9.006.006
’// Ονγγσρΐα · ά,7ω>,060.000
ΊΙ Πιφτίιγα.υία . ΐι,ΟΟΟ,ΟμΟ,ΟΟΟ
Τό ί ί.Ιγιον
'/I Ρουμανία ■

3,330,000,006
• Ι,'ι35.000,000

ΊΙ Ελλάς . 8(10,000.660
Τ,'ι χρ;η των a.l.bnr Κρατών είναι μιν όςερ ι.

Πότε παρατηρεί τις τά ίλαττώαατα

ΙιπίΓημόο τις ίατ· ός γ’ι.ίος τϊί: /<«; 3ι.1«>αι-
.lii, ήτα: είχε χαΛασμένον τύν ινα μ^Αιι.Ι/ιόν χώ ύίν 
εί\·ι μιχ:1 τότε .·τ·>| <ιτΐιρ>ίστ·. τόΰτο ό ««τηός, ry λίγιι 
ήιιί.ιαν lira :

— ,V<< τί εχει τό μάτι στς. μ·φκιισί'ΐ;
Ά, Έξοχώτατε. πιηατήριιαεν, <·ντιι πιγίΛυπος, 

β.Ιέπω ΐί<1ΐ|. ϋτι ένόυω με έιγαπΐΐτι. ·άν ιίχατι παρ'ΐ- 
τηιμιαει τά ι.Ιαττΰιματι'ι μ<·ι·.. Τώρα όμως όπου συμ
βαίνει τό ιν iv-ior, ιη.χΐαιιτε νά γ.,ίεπετι ravta.

ΑΛΗΘΕΙΑΙ_
’Αντιπρόσωπο; τοϋ Χριστού επί ς·ής Γζ; 

τϊναι κύτος ζκϊ αόνος ό λκός τ <; σζ,αερον.
>~<

Διότι ϊέρετκι. πιέζετκι, προπτ,λκζίζετκι, 
ύβρίζετκι, ζζτκό'ιώζετκι, ο.κστιγοϋτκι, φυλκ- 
ζίζετκι, στκυροϋτκι κκΐ Οζνκτοϋτκι.

>·<
Ύπό τών γρ«σ.ο.ζτέων καί φκοισκιων, 

υπουργών ζζι ισχυρών, χρζυ.κτιστών ζζί τοζο- 
γλύφων, υπουργών ζζί πολιτευόμενων, κστυνό- 
ΰ.ων ζζί χωροφυλζζων, ζ,γεμόνων ζζί βκσιλεων.

>—<
Δικ νζ δικτ-ήρνϊτζι ζ ισχύς των. ογζοϋτκι 

τό [Ιζλκντιόν των, εύτυχ·?, το έγω των, ζυρικρ- 
/ε? >ζσ·.λε:ζ των ζζί εύημερεί ζ οίζογένεικ 

των.

Ένώ ό πκσχων λζός είνζι ό ζυρ·.κρ-χος τού
κόσμου ζζί κύ-.ός έργκζετζι ζζι διά τοΰ ίδρώ-

X
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το; του ΧιατηρεΤ αυτού; καί τού; πληρώνει 

Χιά νά τόν τυραννοΟν καί τόν φονεύουν 1

>—<
Ή μεγάλη αυτή αλήθεια τοΰ κόσμου μόνον 

Χιά νέου Χρίστου, μαστιγοφόρου, άπηνοΰ; και 

Χιώκτου Χΰναται νά φερη τήν ισορροπίαν καί 

νά όρθωση τά πάντα.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
X. Δ. ’Οδησσόν. Ζητούμενα φυλλάδιά σχς άπε- 

στάλησαν. Ήδη Οά λαμβάνετε τακτικώς κχί τά νεώ- 
τερα.— Θ. Κ. Μ ε λ ί τη ν. ’Επιστολή καί χρήματα 
έλήφβησχν. Λαχεία σας έστάλησαν έπί συστχσει. — Α. 
Δ. Κ ε σ σ ά ν η ν. Δελτάριον έλήφΟη κχί άποροΰμεν. Έ- 
στείλαμεν έκ νέου φυλλάδια. Έγράψχμεν' απαντήσατε. 
—Ν. Μ. Κάϊρον. ’Επιστολή έλήφΟη. “Εχει καλώς. 
’Αναμείνατε μας προσεχώς - Π. Β. Π ΰργ ον. Α. 
Κ. Π. Πειραιά. Σάς ένεγράψαμεν. Εΰχαριστοϋμεν 
πολύ.—Τ. Δ. A. New-York. 'Επιστολή μέ δολ- 
λάριχ έλήφΟη. Λαχεία άπεστάλησιν ύμΐν.—Θ. Κ. Μ ε
λίτ η ν. ’Επιστολή μέ περιεχόμενα, γραμματόσημα 
κτλ. έλήφΟη. Εΰχαριστο'ψεν. - X. II. Ν x πόλιν. 
’Επιστολή μέ αποδείξεις έλήφΟη. Εύχαριστοϋμεν. Εύ- 
χόμεΟα επίσης ευτυχές τδ νέον έτος. Κ.Δ. Κ. Θ ε ο- 
ο’ο σ ί α ν. ΈλήφΟησχν δλα. "Εχει καλώς καί εύχαρι- 
στοΰμεν. Ήσυχεΐτε καί Οά σάς εΰχαριστήσωμεν. —

ΒΙΒΛΙΟΚΡίΣΙΑ
Ό κ. Άντ. Σπηλίωτόπουλος, Διευθυντής τοϋ Πα

νελληνίου Κράτους», νέον έργον του ενδιαφέρον συνέ
γραψε Περί Σωτηρίας τής Πατρίδας, δαπχνχις τοϋ έν 
’Αχτχρί της Ρωσσίχς κ. Γεωργίου Κριεζη, δπερ. μετά 

τό προηγηΟέν χύτου Kara toTS Άπι.ί π ισμίτον επίσης 
άξιολόγου έργου του. αποτελεί ώς καί ό ίδιος ομολογεί 
έν τώ προλόγω του άντίφασιν της αισιοδοξίας, ϋφ’ ης 
ένεπνέετο τότε. Καί πρέπει ν’ άνχγνώση τις άμφότερα 
τά πονημάτια τχϋτα. διότι έκτος τοΰ πατριωτικού' αι
σθήματος, οπερ διαφλέγει τον έργάτην αυτών, οστις 
-,μολογουμένως είναι έκ τών ολίγων οίτινες διαρκώς 
εργάζονται, όπως διαφωτίζωσι τά πλήθη, είναι άφ' ετέ
ρου καί εγερτήριον σάλπισμα διά τούς αρμοδίους, οίτι
νες είς την έποχήν τοΰ έκφαυλισμοΰ καί εκφυλισμού 
έν ώ ζώμεν, κατιχόμεΟχ άλλοι μέν ΰπό τοΰ άπελπι- 
σμοΰ, άλλοι δέ ύπό της νάρκης, άφίνοντες τά πάντα 

εις τ’ο μοιραΐον.

ΠΝΕΓΜΑΤΙΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
35. Αίνιγμα

Είμαι μία αιτιατική 
τρισύλλαβος πληθυντική 
είς Άπειρον Απέχω 
το παν δέ περιέχω.
Έιιν είς δύο διαιρεθώ 
είς δύο τότε θα δοθώ, 
είς Άνθρωπον καί ζώον. 
Καί είς τά <5ύο σώον. 
To Sv τον Άνθρωπον ύψοί. 
Τδ αλλ' ώραία καί κομψή 
είναι στολή στο ζώον.

36. Γοϊφος
Έμετδν , 8ρα 
-----------την χώρισε---------— σκυλους ή- κ

Β " . φως

37. ΣυμόωνόΛιπον
ε—ω---------ε—ω.

38. φύρδην—Μίγδην
φιριξ—λεμπαρ

ΚκΜδς

ΛΥΣΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ
9-10 ΤΕΥΧΟΥΣ

28 Δεξιά καϊ Λριοτερα τής κεφαλής του εύ- 
ρίσκονται. —29 ΙΙαρας—ήμών=Παράοημον. 
— 30 Ό Ίππόνικος πλούσιος ήτο. — 31 Τδ 
χρήμα φθείρει.

Λύσαι : Π.Θω/ιόπουλος έκ Σύρου 4, Δίκ. 
Κυρίκου έκ Πειραιώς 2. I. Κρίκος έξ ‘Αθη
νών 3, Καρ. Μαρβούνης έκ Πειραιώς 1, 
Αιομ. Βέρνης έκ Κερκύρας 2.ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΔΟΚΙΜΑΖΑΤΕ ΤΗΝ ΤΥΧΗΝ ZAS
ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΝ THS ΠΝΤΟΜΙΑΖ

ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΕΣ ΜΟΝΟΔΡΑΧΜΑ ΛΑΧΕΙΑ

ΙΟΙ Ε8ΪΙΚ0Ϊ ίΙΟΙΟΙ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΛς κληοώϋεως τίίς 30 Δεκςμ. 1907

ΚΕΡΔΗ ΕΚ ΔΡΛΧΚΙΩΜ
100,000 25,000 10,000 , 5,000, 1,000

ΕΝ ΟΛΩ 1,000 ΜΕΡΔΗ 225,000 ΔΡΑΧ

ΕΝΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
Ή Εθνική Τρόπιδα διχιιαι ινιακόν; καιαθίσιι; el; 

Τραιιι^ικΐι γραμμάτια καί til χρυσόν ήτοι φρ. καί Ιίρα; 
οτεράίιαί άποδιιία; είς ύρισμίνην προθισμία; ή διαρ
κώ; Αί ιΐ; χρυσόν καοαθίοιι; καί οί ιόκοι ανιών ραί
νονται el; αύτό νόμισμα, ιΐ; δ ίγϊνιτο ή κατάϋισι; ιΐ; 
χρυσόν ή δι' ίπιιαγή; ΰψιω; [chcplie) ίπί τοΰ jfcort- 
ρικον και' ίπιάογην τοΰ όμολογιονχου.

Τό ν,τφάίαιον καί αί τόκοι ιών δμοίογιών πληρώνον
ται ίν ιώ Κ'ιντρικφ Καιασιήμαιι καί τή αΐιήστι ιον κα- 
ιαθίΐαυ ίν τοϊ; ΰποκαιαοιήμασι τή; Τραπίζη;.

ι /
ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

τοΐς
>
»
>
»

μηνών 
ίτον; 
/ιών 
ΐιών 
ίτών

δια και. 6
1
2
4
5

και' ίτο;
»
>

ι
2
2
3
4

Αί όμολογίαι τώ.· ίνιόκων καιαθίσιων ίκ/ίδονιαι και 
ΐκλογήν ιον καιαθίτου όναμααιί ή ανώνυμοι.
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ΕΚ ΤΟΓ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΑΡ. ΛΕΩΝΗ


