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«—Πόϋ εΐνε ή μητέρα μου ;—» ητο ή πρώτη 
έρώτηδις τοϋ Γιαννάκη εύθΰς ώς είδε την εΰερ- 
γέτιδά του.

«—Ή μητέρα σου, παιδί μου, άνεχώρηάεν 
άπό την πόλι, καΐ υπάγει μακρύτερα ακόμη— 
είς ένα μέρος πολύ μακράν άπ’ έδώ. Έσύ τώρα 
θά μεΐνμς μαζύ μου, καί άν ήόαι φρόνιμος θά 
πδς καί σύ είς αύτόν τόν τόπον όπου εΐνε, καί 
θά τήνίδμς. "Ωστεμή ότενοχωρήόαι τώρα, άλλά 
ίλα νά με βοηθήόμς ν’ άνάψω φωτιά, νά μαγει
ρέψω, νά φάμε. Θά είσαι πειναΟμένος,—ί ;»— 
Καί ταϋτα είποϋόα έσπευδε τηθε κάκεΐόε κατα- 

■ γινομένη είς τήν προετοιμασίαν τοϋ δείπνου, 
ϊνα άποφύγμ πάσαν περαιτέρω έρώτηόιν τοΰ 
παιδός, όστις τήν ήκολούβει αύτομάτως, άλλά 
χωρίς νά προφέρμ λέξιν.

Μετά τό δεϊπνον ή άγαβή γυνή έξ έδυσε και 
κατέκλινε τό παιδίον, άλλ’ ό Γιαννάκης δέν 
ήδύνατο νά κοιμηθμ, καί έκειτο θύννους, όκε- 
πτόμενος πώς νά κατωρθώσμ νά εϋρμ τήν μη
τέρα τον.—'Η δέ άπόφαόίς του ήτο τήν έπαύ- 
ριον νά πορευβμ είς τήν πόλιν,χωρίς νά ζητήσμ 
άδειαν άπότήν καλήν γειτόνιόόαν, ήτις βεβαίως 
θά τον έμπόδιζε. Μέ τήν άπόφαάιν ταύτην ά- 
πεκοιμήθη, οτε δ’ έξύπνηόεν ήτον ήμέρα, ή γεί- 
των δέν έφαίνετο πουθενά’ βέβαια θά έξήλθεν 
είς τόν ποταμόν νά πλύνμ κατάιτό σύνηθες. 
Ή όδός ήτο έλευθέρα* λοιπόν, έπωφελούμενος 
τής έλενθερίας του, ό Γιάννης ένεδύθη έόπεν- 
όμένως, καί λαβών έκ της χειρός τόν Καραγκιό- 
ζην διηυθύνθη πρός τήν άγουσαν είς τήν πό
λιν λεωφόρον, χωρίς νά συνάντηση ψυχήν.

Ήτον όδός μακρά καί εύθεΐα, έόκιάζετο δέ 
έκατέρωθεν ϋπό διπλής σειράς λευκών, κλαδευ- 

μένων μετά γεωμετρικής συμμετρίας. Τφ έφάνη 
άπέραντος, καΐ ήρχιόε νά φοβάται μήπως δέν 
φθάόμ ποτέ είς τήν πόλιν, άλλ’ έπί τέλους διέ- 
κρινε τάς καπνοδόχους καί τάς ότέγας τών πρώ
των οικιών, μετ’ όλίγον δέ αί λεΰκαι ίδωκαν 
τόπον είς οικίας άραιάς μέν κατ’άρχάς, έπειτα 
όμως πυκνώς συνωδτιζομένας είς δύο γραμμής, 
ϋψήλάς, ώΐ παραπολύ ύψηλάς, καί μέ άναρίθ- 
μητα παράθυρα!

Ευρίσκει ο ήδη έντός τής πόλεως, καΐ όλίγον 
παρέκει έβυθίζετο είς άληθή δαΐδαλον οικιών, 
οδών καί μικρών πλατειών, διασταυρουμένων 
καθ’ δλας τάς διευθύνσεις. Δέν ήξευρε ποίαν νά 
έκλέξμ, άλλά όκεπτόμενος δτι πιθανόν νά ή ναι 
μακρότερον άκόμη ή μήτηρ του, ήκολούθηόε 
αύτομάτως τό άνθρώπινον ρεύμα, τό όποϊον έ- 
πλήρου τάς οδούς κατά τήν πρωινήν ταύτην ώ
ραν, Ούδεΐς έδιδε προσοχήν είς αύτόν, καθείς 
έόπευδεν είς τήν έργαόίαν του, καί ό Γιαννάκης 
έβάδιζε μόνος, σφιγγών είς τάς άγκάλας του τόν 
καραγκιόζην καΐ μετανοών σχεδόν δτι ειχεν έγ- 
καταλείψει τήν φιλόξενον στέγην τής άγαθής 
γείτονος. Έπί πολλάς ώρας περιεπλανατο τοι
ουτοτρόπως καί ήτο κατάκοπος, οί πόδες του 
ήμιπαγωμένοι, ό δέ στόμαχος κενός, Εύρίόκετο 
ήδη είς τήν πτωχοτέραν συνοικίαν τής πόλεως. 
καί έβάδιζεν άδκόπως καί άπελπις, δτε παρε- 
τήρηόεν άρίθμόν γυναικών καί άνδρών, έπίόης 
ρακενδύτων καί έλεεινών ώς καί αύτός, οΐτινες 
διευθύνοντο έάπευάμένως πρός τι σημείον. Ό 
Γιαννάκης τούς ήκολούθηόε, καί έστάθη μετ’ 
αύτών είς τήν αύλόθυραν ΰψηλου άσβεότωμένου 
κτιρίου, μέ πολλά πολλά παράθυρα, καί μέ αυ
λήν πολύ μεγάλην, δπου περιεφέροντο στρατιώ
την ήτο στρατών. ”Ω, πόσον έχάρη δταν είδε 
τούς ότρατιώτας. Τούς ήγάπα πολύ καί τούς 
έθαύμαζεν όσάκις έτύγχανε νά ϊδμ τινάς, πολ- 
λάκις δέ τούς ειχεν ίδεΐ διερχομένους τό προά- 
στειον δπου ή μήτηρ του έπλυνε, καΐ ούδέποτε 
έλειψε νά τούς άκολουθήόμ έπί μακράν διά
στημα βαδίζων έμμέτρως πρός τήν μουσικήν, 
καΐ θαυμάζων τάς έρυθράς των περιΟκελίδας καΐ
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■καί τήν κατε-

Γταννάκης δεν 
έπιλοχίαν καί 
δταν αύτόο ε-

τάς Οτι.λόύΰΰας λόγχας των. Έκ τής χαράς, ίίν 
ήόθάνετο τώρα ίλησμόνηθυν ότι έκρύωνε καί έ- 
πείνα.Ένώ δε ϊστατο έκθαμόος παρατηρών τούς 
ίν τνί. αύλίί, περί^ερομένονς δτρατχώτας, είδε 
παράδοξόν τι θέαμα.

Έκτοΰ βάθους τής αύλής ήρχοντο δύο ότρα- 
τιώται κρατούντες Αναμεταξύ των μέγαν λέόιιτα 
καί δτευθυνόμενοι προς τήν αυλόθυραν.Πλησίον 
των'? έδάδτζε τρίτος στρατιώτης, γεροντότερος 
καί Οοβαρωτέοου ύφους, βαδίζων μέ τάς χειρ ας 
είς τά θυλάκιά του, καί τήν καπ-νοΑύριγγα με
ταξύ τών όδόντων. Είχε χρυάας λωρίδας είς τό 
μανίκι τον καί ώμίλετ μέ φωνήν τραχεϊαν, άνά- 
μωία δέ τον δτρογγύλου έρνθροΰ προσώπου είχε 
<3ημάδι μακράς πληγής, καί τούτο τώ έδιδεν 
ύφος έπιύλητνκόν. Άλλ’ ό Γιαννάκις οότις τόν 
παρετήρεί μετά μεγίστου ένδιαφέροντος έμάν- 
τευδεν δτι είχε καλήν καρδίαν, καί δη ό ω
ραίος μαλλωτός κατάμανρος κύων, δδττς τόν ή- 
κολούθει, ήτο φίλος του.

"Οταν ίφθαόαν πρό της αύλοθύρας οί οτρα- 
τιώται, κατέθεσαν τόν λέβητα, καί ύπό τήν έπι- 
τήρηδιν τοϋ έπιλοχΐου ήρχιάαν νά μοιράζω- 
0ι τόν άχνίζωντα ζωμόν είς τούς πτωχούς των 
πελάτας, οΐτινες έτειναν άλλος μέν γαδάθαν, 
άλλος δέ άκουτέλαν, καί λαδόντες τήν μερίδα 
των άπεόύροντο όλίγον παρέκει 
όοόχθιζον άπλήδτως.

Καθ’ δλην τήν διανομήν ό 
εΐχεν όφθαλμόν είμή . διά τόν 
τόν κάνα του, καί είς τό τέλος, 
μεινεν άνευ μερίδος , δέν έόκέπτετο είμή δ,τι 
ήτο περίεργον νά λέγηται ΦουγάεΜος ό στρα
τιώτης αυτός, καί Μπαρμποϋτος ό κύων του.

Αίφνης άκούει τήν φωνήν τού έπιλοχίου :
«■— Αΐ ! όύ μικρέ ι — Μέ τί θά φας, δέν μου 

λές ; Ή μήπως έχεις Οκοπό νά γλύφμς τήν 
τσουκάλα σάν τόν Μπαρμπούτο έδώ; Έχεις 
γαβάθα, κούπα,—τίποτε έπί τέλους ;»

«—"Οχι, κύριε Φουγάόόε,» άπεκρίθη δειλώς ό 
Γιαννάκης.

«—Στάδον λοιπόν, θά μ ναι καμμία σκουτέλα 
Αδειανή εΐς καμμιάν μεριά.»

Καί ταΰτα λόγων, ό έπιλοχίας έπέΰτρεφεν 
εΐς τήν στρατώνα, καί πάλιν έξήλθε βαότάζων 
μεγάλην χύτραν έκ κασσιτέρου, είς τήν οποίαν 
έρριφε καλήν μερίδα ζωμού.

«—Εμπρός I ρόφησέ το, καί πρόσεχε μή πέ- 
ΰης μέθα καί πνιγμς I»

Ό Γιαννάκης έρριψε πρώτον βλέμμα εύγνω- 
μοσύνης είς τόν νέον του εύεργέτην, καί δεύ
τερον βλέμμα επιθυμίας έπί τοϋ Αχνίζοντας ζω- 
μοϋ, τόν όποιον ήρχιόεν εϋθύς νά ροφμ άκορέ- 
στως, ένώ ό γηραιός στρατιώτης ϊδτατο καί τόν 
παρετήρεί μέ τήν καπνοσύριγγά του μεταξύ τών 
όδόντων του καί τάς χεΐρας δπισθέν τον.

(Ακολουθεί)

ΜΪ1Α Η ΑΡΑΧΝΟΦΑΓΟΣ
Ή περίεργος όντως αότη μυΐα δέν εΐναι ε’κ- 

ι τακτός τις άνακάλυψις τών φυσιοδιφών τής Εύ- 
| ρώπης, ούδε κάτοικος τής Κεϋλάνης μόνον, ώς 

τούτο ίν πρωϊνφ τινι φύλλ^ τής « Άκροπόλιως» 
έγράφη. Παρ’ήμϊν είναι κοινότατη καί άπαντα 
καθ’ άπασαν σχεδόν τήν Ελλάδα. Εινε μέν ό
μοια μέ τδ σχήμα της έν Κεϋλάνη βιούσης, ήτοι 
όμοιάζει πρός λεπτόσφυον σφήκα’ διαφέρει όμως 
εκείνης κατά το χρώμα, οπερειναι βαθυκίτρινον 
μετά μελαίνων στιγμάτων. Κατασκευάζει Την 
φωλεάν αύτής έντός φυσικού πηλού καί εΐς μέρη 
απόκρυφα. ’Εξέρχεται δέ εΐς άγραν ιδίως τήν 
πρωίαν και εκλέγει κατ’ ίξοχήν τάς μεγάλας 
καί παχείας άράχνας τάς πλεκούσας τά δίκτυα 
αυτών έπί τών δένδρων. Συλλαμβάνει αΰτάς 
μετά μεγάλης ίπιτηδειότητος και άφοΰ παραλύ- 
σει αΰτάς διά ναρκωτικού τίνος ίου ίκκρινομένου 
εξ ιδίων αδένων τοΰ στόματος, φέρει εΐς τήν φω
λεάν αυτής, ένθα μίλλουσι νά χρησιμεύσωσι πρός 
τροφήν τών νεογνών αυτής.

Ήμέραν -τινα συνέβη νά παραστώμεν αύτό- 
πται μάρτυρες τοιαύτης ένεργείας. Ήτο Θέρος 
περί τά μέσα Αύγουστου, δτε καΘήμενοι εΐς τδ 
προαύλιον ίξοχικής οικίας, εΐδομεν πίπτον προ 
ημών ώσεί διπλοϋν τι εντομον. Έκ περιεργείας 
λοιπόν κινούμενοι πλησιάζομεν αυτό ελαφρώς καί 
ε'κπληκτοι παρατηροΰμεν 5τι μυΐα εϊχε συλλάβει 
αράχνην ! Όποια άντίθεσις ! Προς στιγμήν δι- 
στάζομεν ύποθέτοντες τδ έναντίον, άκριβεστέρα 
όμως παρατήρησις πείθει ημάς περί τής άληθείας 
ταύτης. Έπεμείναμεν τότε παρακολουθοΰντες 
πάσας αυτής τάς κινήσεις. Και ίν αρχή μέν φο- 
βηθεΐσα ή μυΐα έκ τής παρουσίας ημών άφήκε 
την λείαν αυτής καί άπεμακρύνθη, άλλά μετ 
ολίγον ΐνθαρρυνθεΐσα, ώς έκ τής μεγάλης έπιφυ- 
λακ τικότητος, μεθ’ ής προεβαίνομεν, επανέρχε
ται, συλλαμβάνει αύτήν καταλλήλως καί τήν 
μεταφέρει κάτωθι φυσικής τίνος έκ πηλού προε
ξοχής ένθα ίγκαταλείψασα αύτήν φέρεται έπί 
τινα οπήν καί εξαφανίζεται. Ήτο ή φωλεά αυ
τής, είς ήν μετεβαινε φαίνεται, ϊνα προπαρα
σκευάσει τδ πρός ίναπόθεσιν τής λείκς αυτής 
μέρος. Μετ’ ολίγον Εμφανίζεται εκ νέου καί ανα
ζητεί τήν αράχνην, άλλ’ήμεΐς κρυφίως άφαιροΰ- 
μεν αύτήν. Ουτω δέ, ματαίως ίπιμένει ίρευνώσα 
πέριξ τοϋ μέρους ένθα άφήκεν αυτήν,.άλλ* ού- 
δέν ανευρίσκει καί φαίνεται άπελπισθεϊσα, διότι 
τρέχει βιαίως πανταχόσε πέριξ, ανεγείρει ξηρά 
φύλλα, καθαρίζει τάς πτέρυγας, τάς κερέας, 
άλλ* εΐς μάτην, ή αράχνη άπώλετο δι' αυτήν. 
Τέλος μή ίπιθυμοϋντες νά ταλαιπωρήσω μ εν αύ
τήν έπί πλέον, προσάγομεν τήν αράχνην, ήν ι
δού σα ή μυΐα, ώς μαινομένη επιπίπτει, άρπάζει 
αύτήν διά τδν όδόντων καί καταβάλλει πάσαν 
προσπάθειαν, ΐνα μεταφέρει αύτήν εις την φω- 
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λεάν. Δυστυχώς ή μ.ί τα φορά καθίσταται άδύνα- 
τος, διότι τό βάρος της αράχνης eivat μεϊζον τοϋ 
της μυίας, Επομένως μόλις φέρει αύτην κάτωθι 
της ίκ πηλού προεξοχής, ένθα ή φωλεά, κατο- 
λισθαίνει τών όδόντων αύτής ή αράχνη και πί
πτει. Τό τοιοϋτον Επαναλαμβάνεται πολλάκις, 
μέχρις ού, βαρυνδέντες νά βλέπω μεν αύτην ουτω 
τειρομένην, παρέσχομεν χεΐρα βοήθειας καί ουτω 
Επιτυγχάνεται δ σκοπός αύτής, Ή περιέργεια 
όμως ώθει ημάς νά προβώμεν καί έτι περαιτέρω, 
είς τήν καταστροφήν δηλονότι τής φωλεάς, ΐνα 
ίδωμεν καί τά έν αΰτη, άλλ’ έπιεικεσπρα σκέ- 
ψις συνεκράτησεν ημάς καί ήνάγκασε νά άφή- 
σωμέν αύτήν ήσυχον καί ν' άποχωρήσωμεν.

Τοιαύτη ή παρατήρησις ήμών περί τής άρα- 
χνοφάγου μυίας. Καί περί πολλών δέ άλλων Εν
τόμων, ερπετών, ζώων κλπ. ικανά παρατηρή- 
σαντες δημοσιεύσωμεν έν καιρφ τφ δέοντι,

Λ, Σπίρλας.

ΜΓΛΩΤΟΦΟΡΟΣ ΦΩΚΗ
(Ίοέ προηγούμ. φύλλον)

Τρόπος το^ φονεύειν τάς φώκας καί προετοιμ,ά- 
ζιιν τα δέρματα αυτών πρύς κατεργασίαν 

τών βιφδερών.

Είς τό προηγούμενου ψύλλον περιεγράφη 
ό τρόπος, καθ’ όν αί φώκαι συναγελάζονται 
είς τά αρκτικά μέρη πρός γέννησιν τών νεο
γνών των. Έλέχθη δέ, ότι αί ωρίμου ήλι
κίας διανέμονται μεταξύ τών ταύρων έκάστης 
άγέλης καί άποτελώοι τό ιδιαίτερον έκαστου 
χαρέμιον. Αί νεώτεραι, άρρενες και θήλεις 
επιτρέπονται νά κατοικώσιν όπισθεν τών χα- 
ρεμίων τούτων κατά χιλιάδες.

Άφοΰ δέ τοποθετηθώσι τοιουτοτρόπως, 
άρχεται το κυνήγιον αυτών ώς έξης.

Ώρισμένος αριθμός ανθρώπων κρατουν
τών διάφορα αντικείμενα, ώς λ. χ. ομπρέλας, 
κρόταλα καί άλλα τινά, εισέρχονται μεταξύ 
τής κατοικίας τών νεωτέρων τούτων φωκών 
καί τών χαρεμίων καί διά φωνών και κρότων 
αναγκάζουν αύτάς νά πορευθοϋν πρός τήν 
διεύθυνσιν τών σφαγίων, άτινα πολλάκις α
πέχουν από τής παραλίας 5—6 μίλια. (Ίδέ 
εικόνα προηγουμ. φύλλου).

Είς τήν εργασίαν ταύτην οί κυνηγοί δέν 
εχουσι καμμίαν δυσκολίαν, διότι αί φάλαιναι 
ευκόλως δδηγοϋνται. Ή μόνη δυσκολία τήν 
οποίαν άπαντώσιν, εως ού φέρουν αΰτάς είς 
τόν τόπον τών σφαγίων, προέρχεται έκ τής 
δυσκολίας τής κινήσεως αύτών, ήτις είναι 

κοπιώδης καί θερμαίνει πολύ τα ζώα—ή δέ 
ύπερόάλλουσα θερμότηςτοϋ σώματος βλάπτει 
τά δέρματα αύτών. Όθεν κατά διαστήματα 
αναγκάζονται νά σταματήσουν,δίδοντες ουτω 
είς τάς φώκας καιρόν ν’ άναπα-θώσι καί νά 
δροοιοθοϋν, άεριζόμεναι διά τών οπισθίων 
πτερυγίων των. Άφοΰ δέ άνακουφίθθοϋν αρ
κετά, έξακολουθοΰν πάλιν τήν οδοιπορίαν 
των, μέχρις ου φθάσουν είς τόν τοπον τής 
σφαγής.

Έκε7 φθάσαντες, ό έπί κεφαλής τών μελ
λόντων νά φονεύσουν αύτάς διατάττει τούς 
ύπ’ αύτόν νά χωρίση έκαστος έκ τής όλης 
άγέλης, ήτις πολλάκις άποτελεΐται άπό πολ- 
λάς χιλιάδας φωκών, So—ιοο. Τούτου γενο- 
μένου έκαστος αύτών εισέρχεται είς τάς αύτω 
πως άποχωρισθείσας καί εκλέξας τήν καταλ- 
ληλοτέραν διά τό δέρμα της, κτυπα αύτήν 
κατά κεφαλής διά ροπάλου καί εξαπλώνει αύ
τήν κατά γής, ουτω δ’ έξακολουθεΤνά πράττη 
έως ού φονεύση τάς έχούσας τό καλλίτερου 
δέρμα, τάς δέ λοιπάς άφίνει νά άπέλθουν ή- 
σύχως εΐς τά κατοικητήρια αύτών.

Μετά τούτο πριν ή συνέλθωσιν έκ τής ζά
λης, είς τήν οποίαν περιήλθον διά τοΰ κτυ
πήματος τοϋ ροπάλου, ό κυνηγός έμπήγει 
μάχαιραν είς τό μέρος τής καρδίας του ζώου, 
ϊνα έξσχθή εντελώς τό αίμα, έξ όλων των 
μερών τού σώματος, ιδίως έκ τού δέρματος, 
διότι τούτο βλάπτει τήν ποιότητά του, έάν 
μείνη έν αύτώ, και ούτως άποτελειόνεται ή 
σφαγή.

Μετά τούτο άρχεται ή έκδορά, ήτις γίνε
ται μέ Θαυμαστήν ταχύτητα καί έπιτηδειό- 
τητα, διότι δέν άπαιτοΰνται είμή 3 λεπτά τής 
ώρας πρός εκδοράν έκάστου ζώου, τόσον δέ 
καλώς έκτελεϊται ή εργασία αύτη, καί τόσον 
άκριοώς άποχωρίζεται τό δέρμα τής κεφαλής 
καί τών πτερυγίων άπό τοϋ λοιπού δέρματος, 
ώστε μόνον τό περί τούς μύστακας τοΰ ζώου 
άφίνεται άγδαρτον.

Τής εκδοράς περατωθείσης, τά δέρματα 
αλατίζονται καί στεγνόνωνται και άνά δύο 
δύο μέ τάς τρίχας έξωθεν δένονται είς δέ
ματα καί άποστέλλονται είς Λονδΐνον, τήν 
κυρίαν αγοράν τών διφθερών τούτων έν τώ 
κόσμω, καί εκεί είς έπί τούτω έργοσταοιον 
κατεργάζονται διά ποικίλων τρόπων ομοίως 
εως ου κατασταθώσι μηλωταί, και τότε άπο
στέλλονται είς τάς αγοράς τής πόλεως, καί 
εϊς ολας τάς άγοράς τοΰ κόσμου. Είναι 
μόναι αυται αί πολυτιμώτεραι καί αί ώραιό- 
τεραι μηλωταί τοϋ κόσμου καί διά τούτο μέ 
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ολην τήν εργασίαν καΐ τήν δαπάνην, ή οποία 
απαιτείται προς επεξεργασίαν αύτών, άπο- 
φέρουσιν ορως ρεγάλα κέρδη εΐς τους ένασχο- 
λουμένους εΐς το εμπορίαν αυτών. Τόσον δέ 
σπουδαίου κατήντησε το είδος τοΰτο τοΰέμ- 
πορίου, ώστε αί κυβερνήσεις τών Ήνωμ. Πο
λιτειών τής ’Αμερικής καΐ τής ’Αγγλίας, έν 
ταϊς κτήσεσι τών οποίων γίνεται ή αλιεία τών 
φωκών τούτων, έθέσπισαν νόμους, δι’ ων προ
στατεύονται τάξώα 
ταΰτα άπο τυχαίας 
καταστροφής, μή 
έπιτρέποντες τήν 
αλιείαν των είμή 
τών νεωτέρων-και 
τοΰτο ούχϊ πάντο
τε, άλλ’είς ώρι- 
σμένην ώραν τοΰ 
έτους, όπως γίνε
ται καΐ εΐς τδ κυ- 
νήγιον τών πτηνών 
καί τών χερσαίων 
ζώων.

Η ΛΤΤΟΚΡΑΤΕΙΡΑ 
THS ΡΩΣΣΙΑΣ

Ή Αύτοκράτει- ρα Δάγμαρ είναι νεωτέρα άδελφή τον ΒαΟιλέως ήμών καϊ της Ά- λεξάνδρας,Πριγ- κηπέσσης της Ούαλλίας. Άν καΐ εΐσέτι ήναι έν τη νεότητί της, έχει δοκιμάσει πολλάς πικρίας κατά τά διάστη- 
'Η «ύτοκρλτΜρ* Ρωασίας Αίγμ-αρ^α τον βίου της. Οτε ήτο ακόμη πολύ νέα, είχεν άρραβωνισθή τόν τότε διάδοχον τής Ρωσσίας Νικόλαον, αδελφόν τον νΰν Αύτοκράτορος. Οΐ δύο αδελφοί έπάλαιον μετ’ άλλήλων άστεϊζό- μενοι μίαν ήμέραν, δτε άκονσίως ό ’Αλέξανδρος έκτύπησε τόν αδελφόν τον τόσον καιρίως, ώστε μετά τινας εβδομάδας άπέθανεν ό Νικόλαος έν Nice τής μεσημβρινής Γαλλίας τή 24 ’Απριλίου 1865. ’Ολίγον προτού έκπνεύση, καλέσας τόν

άδελφόν τον ’Αλέξανδρον καϊ τήν μνηστήν τον, είπε- «Σοϊ παραδίδω, φίλτατε . ’Αλέξανδρε, τήν διαδοχήν ' τον θρόνον της Ρωσσίας, καϊ τήν μνηστήν μου, ήν επιθυμώ νά νυμφευθης μετά τόν θάνατόν μον.» Καϊ πράγματι μετά παρέλενσιν ένός καϊ ήμίσεος έτους ό νέος Τσάρεβιτς έννμφεύφθη τήν Δάγμαρ, ήτις ννν ήναγ- κάσθη νά προσέλθη εΐς τήν ’Ανατολικήν ’Εκκλησίαν καϊ νά μεταβαπτισθή είς Μαρίαν Θεο- δόροβναν ( ήτοι θυγατέρα Φρειδερίκου). Οντω πρϊν ή άνέλθη τόν θρόνον εΐχε δοκιμάσει θλίψιν έν ’τή ά.πωλεία τον μνηστοή της, δν περιπαθώς ή- γάπα.Καϊ άφ ’ ής στιγμής έγεχνεν ' Αύτοκράτειρα, βεβαίως δέν άπ- ήλανσε πολλής ησυχίας η ειρήνης, άλλ’ όμοΰ μέ τόν κλεινόν σύζυγόν της ή- ποφέρει καθ’ έκάστην μνρίους φόβους περϊ ΰν νομοσιών καϊ απειλών κατά τής ζωής αύτον τε καϊ έαντης. Ό δέ Τσάρος, δστις | ώς γνωστόν έχει καϊ τάς δεισιδαι-μονίας του, έχει οεισιδαίμονα πε- ποίθησιν εΐς τήν παρουσίαν τής συζύγου τον πολλάκις λέγει δτι ένόσω εΐνε πλησίον της δέν φοβείται τά δσα τεκταίνουν οί Μηδενισταί- διό καϊ τό άνδρόγυνον τοΰτο εΐνε άχώριστον εΐς δλα τά ταξεί- δια καϊ τάς κινήσεις των.Ή Αύτοκράτειρα ένόησεν εύθυς έξ αρχής τό καθήκόν της καϊ λησμονήσασα δτι ήτο ξένη, έζήτησε νά άφομοιωθη δσον τό δυνατόν μέ τόν λαόν, εΐς ον τόν θρόνον
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εΐχε κληθή νά καθήση. Τόίϊον δέ καλώς 
έζετέλεαε τό καθήκον της, ώστε κατ’ αυτής ούδέποτε ήγέρθη ρΐσος η κακολογία* Ετνα.1 καλά -μήτηρ, πιστή σύζυγος καϊ ένθερμος προστάτις παντός καλόν καϊ έ- λεήμονος έργου. Πολλάκις έπισκέπτεται τά δημόσια σχολεία καί αποτείνει έρωτή- σεις εΐς τάς μαθήτριας. Έν γένει, θεό^ρεϊ- ται ύπό δλων τών πασχόντων καϊ τεθλιμ μενών ώς προστάτις, εΐς ήν ούδεϊς μάτην αποτείνεται ακόμη καϊ διά τοΐ/ς λεπρούς έν τη άχανεΐ Σιβηρία πολλάκις έζήτησε νά εύρη θεραπείαν η άνακονφισιν.Ή παρούσα εΐ- κών παριστα τήν Αύτοκράτειραν φορούσαν τήν έγχύί- ριον ένδνμασίαν τών Ρωσσίδων.

Η BASIAISZA 
THSΙΤΑΛΙΑΕ

'Β βασίλισσα τής ’Ιταλίας Μαργαρίτα

Ή Βασίλισσα Μαρ
γαρίτα τής Ίιαλίας 
φημίζεται διά τήν ω
ραιότητά της. Εΐναι 
πρώτη έξαδ&φη τοΰ 
συζύγου της, άτε οΰ- 
βα δυγάτηρ τοΰ ζίον- 
χος της Γενούης, α
δελφού τοΰ Βίκτωρος 
'Εμμανουήλ. Ένυμ- 
φεύ&η τον Ούμβέρ- 
τον το 1868, ό δλ 
ιτρωτότοχοδ υίός τών 
δ z/οΰξ τί}? Νεαπό- 
λεως ίγεννή&η τό 
1870 ίν Νεαπόλει.

Ή Μαργαρίτα άγαπάται έν&ίρμως ύπδ τοΰ 
Άαλοίοΰ λαοΰ, εΐναι δλ ywij μεγάλης νοημο
σύνης χαί λεπτότητος. Ή μήτηρ της, ήτις ήτο 
Γερμανϊς, τήν άνε&ρεψε καί τήν εκπαίδευσε 
πολύ καλλίτερου τών συνή&α>υ 'Ιταλίδων, 
άκόμη καΐ τής μεγίστης άριστοκρατείας, "Εν 
μόνον Ελάττωμα Εχει, άγαπα ύπερβολικώς τήν 
πολυτέλειαν είς τήν Ενδυμασίαν της, καί ίξο- 
δενΐΐ απίστευτα ποσά είς ωραίας καΐ δαπα
νηρές Ενδυμασίας. Επίσης εΐναι πάντοτε κα
ταφορτωμένη με μαργαρίτας καί άλλους λί&ους 
τιμίους, είς βα&μδυ ύπερβολικόν.

Η ΜΪΤΑΕΥ ΑΓΓΛΙΑΣ ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΑΣ ΓΕΦΥΡΑ
Το ζήτημα τής μεταξύ Γαλλίας χαΐ ‘Αγγλίας συγ

κοινωνίας 8<ά μέσου σιδηροδρόμου, άσχολεϊ πρό «τών 
τ->ύς διασηυωτέρους μηχανικούς τών δύο τούτων εθνών. 
Διάφορα μέσα επενοήθησαν πρός ΐπίτευξιν τοο σκο
πού τούτου, ώς λ. χ, δι’ υποβρυχίου γραμμής, άλλ’ 
όλα τά σχέδια ταΰτα παρουσίαζουσιν ανυπερβλήτους 
δυσκολίας, καί φαίνεται δτι ή προτίμησις θά δοθή είς 
γέφυραν, ήτις νά συνΐέη τάς δύο παραλίας κατά τδ 
στενώτερον μέρος τής Μάγχης, ήτοι διάστημα 34 χι
λιομέτρων καϊ. 350 μέτρων, κατ’ εΰθεΐαν γραμμήν.

Εΐς τδ μέρος τούτο, δ βυθός τής θαλάσσης παρου
σιάζει επιφάνειαν στερεάν έχ τιτανώΐους βράσου, εν
τελώς δέ άμαλήι, ώς έχ τής δρμής μεθ’ής τδ ενταύθα 

σχηματιζόμενον βεϋμα 
σαρώνει τδ έδαφος μή ά- 
φΓοδτε άμμον, οδτε θα
λασσινά φυτά εις τήν ε
πιφάνειαν του Ή ταχύ- 
της τοΰ γεύματος ενταύ
θα δέν εινε όλιγώτερον
5—6 μέτρων κατά δεύ
τε ρίλεπτον.

Ή μεγίστη δυσκολία 
ήτις άπαντμ εις τήν έκ- 
τέλεσιν τοϋ σχεδίου τού
του, εΐνε τδ ζήτημα τών 
θεμελίων άτινα όφείλουσι 
νά έχω σι 51-58 μέτρων 
βάθος, νά ηναι δε τοιου
τοτρόπως διευθετημένα, 
ώστε νά παρουσιαζωσιν 
ίσον τό δυνατόν ολιγω- 
τέραν επιφάνειαν εις τήν 
ίρμήν τών ρευμάτων. Τδ 
σύνολον τής γέφυρας θα 
διασταυροΐ τήν διεύθυνσιν 
τών έκ τοϋ Ωκεανού ή έχ 
τής Βορείου θαλάσσης 
προερχομένων ρευμάτων, 
πρέπει άρα έκάστη στοί
βας, έκαστος έκ τών ΰ- 
ποβασταζόντων τήν γέ
φυραν κιόνων, να κεΐν
ται παραλλήλως πρδς τδ 
£εϋμα, ΐνα ή άντίστασις 
ελαττωθή ίσον τδ δυνατόν 
περισσότερον. Πρόκειται 
ώς έκ τούτου, νά δοθή 

εΐς τούς κιόνας τούτους σχήμα ίχι κυλίνδρου, άλλ’ έ- 
πιμήκους ελλειψοειδούς, οδτινος 0 μέγας αυξων νά έχη 
τήν αύτήν διεύθυνσιν ώς καί τδ ρεΰμα, τδ σχηματιζό- 
μενον όχι μόνον κατά τάς μεγάλας τρικυμίας, άλλά 
καί έν καιρώ γαλήνης.

Άλλά πδς, εΐς τοιοΰτον βάθος, θά τεθώσι τά θεμέ
λια ταΰτα; Συνήθως, εΐς τοιαϋτα υποβρύχια έργα, 
δταν πρόκειται να τεθώσι λ. χ. αί βάσεις μιας προ
κυμαίας, μέ άλλους λόγους, προκειμένου περί βάθους 
μικροϋ ή μετρίου, γίνεται χρησις μεταλλικών κυλίν
δρων εΐς διαμερίσματα.Άφου καταβιβασθώσι μέχρι τοΰ 
πυθμένος, κινούνται τοΰ εΐσρεύσαντος ΰίατος St’υδραυ
λικών μηχανών, και πληροΰνται άέρος, εΐς τρόπον ώ- 

| στε οΐ έργάται νά δύνανται νά κατέλθωσι μέχρι τοϋ
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βυθοϋ, καί νά κτίσωσι τά θεμέλια, προχωροϋντες βαθ
μηδόν πρός την επιφάνειαν, ήτοι άπο τά κατώτερα 
διαμερίσματα τοϋ κυλίνδρου μέχρι τών άνωτέρων. Άλ
λά τδ μίγα βάθος τής θαλάσσης μεταξύ Αγγλίας καί 
Γαλλίας, δέν επιτρέπει τήν εφαρμογήν του συστήμα
τος τούτου, διότι ή ατμοσφαιρική πίεοις ιινε τοσαΰτη, 
ώστε ούόείς θά δύναται νά άνθέξη. Τω ςίντι, ένφ μόλις 
2 —3 ατμοσφαιρών πίεσιν δύνανται νά ύποφέρωσιν
οΐ ισχυρότεροι δύται, θά ειχον 5—6 ατμοσφαιρών πΐε- 
σιν ύπδ τήν Μάγχην, πράγμα ύπέρ τάς άνθρωπίνας 
δυνάμεις.

Διάφορα έπροτάθησαν μέσα πρδς αποφυγήν τής δυ
σκολίας ταύτης, οΰτω λ. χ. άνιΐ έργάται νά κατέρχων- 
ται εΐς τούς κυλίνδρους, νά χυθή έντος αύτών άσβεστος 
και λίθοι, οιτινες πίπτοντες από ΰψος 60 μέτρων νά 
συμπήγνυνται εΐς στερεόν μάζαν. Ή τελευταία δμως 
καΐ έντελεστάτη τροποποίησις εινε ή έξής, Πλωταΐ 
μηχαναΐ τετραγωνικού σχήματος, ύποβασταζόμεναι 
ύπδ τεσσάρων κοίλων κυλίνδρων δίκην ποδών, θα με- 
ταφέρωνται πρδς τδ ώρισμενον μέρος τοΰ πέλαγους, 
έκεϊ' δέ θά στερεωθώσι 3ιά τεσσάρων στερεών κυλίνδρων 
καταβιβαζομένων μρχρι του βυθού, καΐ συναρθρουμένων 
στερεώς μετά τών κοίλων κυλίνδρων, ποοσέτι 3έ διά 
τεσσάρων πελωρίων αγκυρών βιφθεισών εΐ; απόστασιν 
500 μέτρων. Οΰτω λοιπον μόνον ή τετράγωνος μη
χανή έπιπλέη, ύποβασταζομένη κατά τάς τίσσαρας 
γωνίας ύπδ τών κυλινδρικών της βάσεων, αιτινες πε
ριστοιχίζομαι τοιουτοτρόπως εϊδός τι κρέατος έπιμή- 
κους μάλλον, ή κυλινδρικού, δ χώρος ούτος πρόκειται 
νά συμπληρωθή διά λίθων τής γεφόρας. Ή κτιστική 
ΰλη θά καταβιβάξεται διά μηχανών ειδικών μέχρι τοΰ 
πυθμένος. Πρώτον θά τίθή επί του βράχου περίφραγμα 
χαλύβδινου ένός μέτρου τδ ΰψος, 300 δέ τόννων βάρους, 
καϊ κατόπιν θά χυθή αμέσως εντός τοΰ ύπ’ αύτοΰ πε
ρί στοιχιζόμενου χώρου άσβεστος, Sort; ειαδύων είς όλα 
τά μεταξύ τοΰ χάλυβος καΐ τοΰ βράχου κενά, καΐ 
συμπηγνυμενος στερεώς θα σχηματίση βάσιν ισόπεδου 
καΐ στερεόν, έπί τής δποίας θά τεθώσιν οί λίθοι. ‘Έ
καστος τών ογκωδών τούτων λίθων θά ϊχγ) μήκος 7 
μέτρων, πλάτος 5 μ. καΐ δψος 3 μ. σχήμα δέ σφηνο
ειδές, θά τεθώσι δέ εις τήν περιφέρειαν εΐς τρόπον ώστε 
νά έγγίζωσιν άλλήλους διά τής βάσεώί των, νά άπέ- 
χωσι δέ πλαγίως καί κατά τάς κορυφάς, οδτω δέ νά 
περιατοιχιζωσι χώρον, δστις θά συμπληρωθή διά μίγ
ματος τσιμέντου καί ασβέστου.

Τό έξέχον τής ίπιφανείας μέρος τής κατασκευής δέν 
θά παρουσιάζη σημαντικός δυσκολίας, Τό σχήμα τής 
γέφυρας θά ήναι ούτως είπειν πυραμίς, ής ή βάσις θά 
ερείδεται καΐ θά φέρ^| τήν σιδηροδρομικήν γραμμήν επί 
σιδηρών κιόνων θά απόχη δέ 60 μέτρα άπό τής επι
φάνειας τής θαλάσσης. Οΰτω τά μεγαλειτερα πλοία, 
καί εν καιρφ μεγίστης τρικυμίας θά διέρχωνται άκω- 
λύτως ΰπ’ αυτήν.

"Ινα δέ μή προσκρούωσι τά πλοία έπί τών θεμελίων 
τής γεφύρας έν καιρώ νυκτός ή ομίχλης, έκαστη βάσις 
θα φέρη έκατίρωθεν τρία ισχυρά ηλεκτρικά φώτα καΐ 
διάφορα σημεία, διά μέσου τών όποιων θά γνωοίζωσιν 
οί πλοίαρχοι ακριβώς εΐς ποιον μέρος τοΰ στενοΰ εύρί- 
σκονται. Έν καιρώ δέ πυκνής όμίχλης, σύριγγες τοπο
θετημένοι εΐς δεδομένα; αποστάσεις θά ειδοποιώσι τά 
πλοία δτι προσεγγ'ιζουσιν εις τήν γέφυραν. Πρός τούτοις 
θα εύρίσκωνται βυμουλκά πλοία ήγκυροβολημένα συνε
χώς εΐς διάφορα μέρη τής γεφύρας, άτινα θά τίθενται είς 
τήν διάθεσιν τών έχόντων ανάγκην συνδρομής πλοίων.

Πολλάς άκόμη ευκολίας θά παρέχη τϊ νέον τοϋτο σύ
στημα συγκοινωνίας μεταξύ Γαλλίας καί ’Αγγλίας 
άλλ’ δ χώρος δέν μάς επιτρέπει νά έπεκταθώμεν πε
ρισσότερον περατοΰντες 3έ τήν σύντομον ταύτην περί* 
γραφήν, εύχόμεθα νά πραγματοποιηθή οΐον τάχιον τό 
σχέδιον της νέας ταύτης γέφυρας.

ΤΟ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟΝ ΤΗΣ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ 
(Έκ τοΰ Γαλλικού)

Εϊς τάς 13 ’Ιουνίου 162 ό δ βασιλεύς της Γαλλίας 
Λουδοβίκος δ ΙΓ’, πολιορκών τήν μικράν πόλιν τοΰ 
Άγ. Αντωνίου, έστειλε τήν σύζυγόν του “Άνναν 
τής Αυστρίας νά τδν περιμένη εΐς Τουλούζην. Ή 
νεαρά βασίλισσα ήτο τδτε μόλις είκοσι και ένός έτους- 
όταν δε εΐσήλθεν εΐς τδ Καπιτωλίου τής Τουλούζης, 
δπου έπρίκειτρ νά κατοίκηση, τόσου μελαγχολικαί, 
σκυθρωπαΐ καϊ Ψ^ΖΡ^ΐ ήσαν αΐ μεγάλαι αίθουσας, ώς-ε 
ή "Αννα ήσθά’θη ύπερβολικήν λύπην και δέν ήδυ- 
νήθη νά κράτηση τά δάκρυα της.

*Η Δόννα Στεφάνια,' ή μόνη έκ τών 'Ισπανίδων 
κυριών τής αΰλής, τήν δποΐαν είχον άφίσει πλησίον 
της, έπλησίασε τήν στιγμήν εκείνην διά νά αναγγείλη 
δτι ειχον- φθάσει τά έπιπλα τοΰ ιδιαιτέρου θαλάμου 
καΐ κοιτώνος τής βασιλίσσης, φερΐμενα έπί ήμιόνων. 
Άμέσως οί ύπηρέται τή δδηγϊρι τής Στεφανιας έτα- 
κτοποίησαν τδν παλαιόν άντιθάλαμον τοϋ Κλήμεντος 
τοϋ Ίσαύρου’ έστρωσαν μεταξωτά χρυσόΰφαντα εις 
τάς έδρας, καΐ πολυτελές εφάπλωμα εΐς .τήν μεγάλην 
κλίνην έθεσαν πανταχοΰ προσκέφαλα μέ ζωηρούς χρω
ματισμούς καίμε κροσσούς ολοχρύσους· έκ ρέμα σαν με
γίστους τάπητας εις τούς τοίχους, διά νά καλύψουν 
τήν γυμνότητα των, ιδίως δέ παρά τήν κλίνην άνήρ- 
τησαν παραπέτασμα πλουσίως ζωγραφισμένου ύπδ τοϋ 
Σίμωνος Βουέ, ζωγράφου του βασιλέως.

Άφοΰ τοιουτοτρόπωςό θάλαμος μετεμορφώθη,ή Στε
φάνια ήναψε πΰρ εΐς τήν πλατεΐάν εστίαν καΐ μετ’ 
ολίγον τδ πρόσωπον της Άννας έγεινε φαιδρόν είς τήν 
ανταύγειαν τής ώραίας πυράς.Ή "Αννα ητο εΐς τήν ευ
τυχή εκείνην ήλικίαν, δπου ή λύπη καί ή θλίψις είναι 
παροδικά, ώς τά νέφη άτινα διαβαίνουν εις τδ στε
ρέωμα καί σκεπάζουν αΰτό πρδς ώραν.

Δέν είχε ζησει ευτυχώς εϊς τήν πατρικήν οικίαν 
της,ήτο όμως πάντοτε χαρίεσσα πρδς ϊλους. Καθήσασα 
λοιπον η βασίλισσα εδέχθη τάς κυρίας τι^ς κα'ι μετα
ξύ αύτών την σύζυγον τοΰ στρατάρχου Δέ Λουΐν.

—Τώρα I ειπεν ή Άννα τής Αυστρίας εΐς τάς περι- 
στοιχούσας αύτήν, άς σκεφθώμεν πώς νά οιασκεδά- 
σωμεν ολίγον είς Τουλούζην. Άλλ* άς άρχίσωμεν άπδ 
τήν αρχήν. Φέρε μου τήν σοκολάταν μου, καλή μου 
Στεφανία», ειπεν αποτεινόμενη εΐς τήν ’Ισπανίδα ακό
λουθόν της.

Ή Δόννα Στεφανία έγένετο άφαντος, ΐνα φέρη εις 
τήν βασίλισσαν τδ αγαπητόν της ποτόν.

Ή Άννα έλάμβανί καθ’ ήμέραν τρία ή τέσσαρα 
ποτήρια σοκολάτας άλλά τά έλάμβανε σχεδόν μυστικώς, 
επειδή δ Λουδοβίκος δέν ήδύνατο νά ύποφέρη τήν ο
σμήν. Τώρα άφοΰ ήτο απών ίσκέπτετο ν’ άποζημιωθή, 
διά τήν στενοχώριαν της.

Ή Δόννα Στεφανία ήλθε μετ’ όλίγον μέ πρόσωπον 
κατηφές-

— Τί εϊναι; άνεφώνησεν ή βασίλισσα;
—Ά / Κυρία, άπεκρίθη ή 'Ισπανίς· ή ήμίονος ήτις
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εφερεν την σοκολάταν τής Μεγαλειύτητός σας έ πνίγη 
δι«ρχομένη τον ποταμόν.

Το ^δυσάρεστον τοϋτο πνίξιμον «λύπησε τήν "Ανναν 
άρκετα καΐ 8έν ήίυνήθη νά άποκριθή «ΐμή εν 3. ! τε
λείας απελπισίας.

— Καβόλου σοκολάταν, «ϊπε μετά τινας στιγμάς· 
αυτί θα ή ναι βά σανόν άλλάJit νά κάμωμεν; άς μά- 
θωμεν νά ύπομίνωμεν.

Το αγαπητόν ποτδν τής βασιλίσσης άντικατ«στάθη 
δε" άλλων ώραίων πραγμάτων εντούτοις άν καί έξαί 
ρετα, δέν ανεπλήρωσαν το εις τούς 'Ισπανούς αγαπητόν 
ποτον τής σοκολάτας.

Τδ να λαμβάνη πολλάκις της ήμίρας τό ποτδν τοϋτο 
ητο μία διασχέδασις εις τήν ζωήν τής ώραίας βασι- 
λισσης, διότι ή "Αννα μή ίχουσα παρά δλίγην παι
δείαν δέν άνεγίνωσχε χαί δέν εΐργάζετο ποτέ. Ή ζωή 
της παρηρχετο είς τήν μεγαλητέραν αργίαν, χαί εις τάς 
διασκεδάσειςϊ,άςτινας, τή παρείχαν οί περιστοιχοΰντες 
αύτήν. Είναι δέ ανάγκη νά έςηγήσωμεν δτι α! γυ
ναίκες τής εποχής εκείνης ήσαν πεπαιδευμένα!, πολ- 
λάκις μαλιστα σοφαί. Οΰτω λ. χ. ή Μαρία τών Με- 
δικών ή μήτηρ τοϋ Λουδοβίκου τοϋ ΙΓ1 ήτο πολύ 
ανεπτυγμένη καί εργατική. Έκτος τής ταπητουργίας 
τήν όποιαν «κέντα μέ μεγάλην τέχνην, «ζωγράφιζε 
επίσης πολύ καλώς. Ά να φόρου σα τήν εικόνα της τήν 
δποίαν «ζωγράφισε μόνη της, καί έπειτα έχάραξεν 
έπί ξύλου, καί τήν έκαμε δώρον εις τδν Φίλιππον 
τής Κομπανίας,

Ή νύμφη της δμως δέν τή ώμοίαζεν ουδόλως «ΐς 
τά προτερήματα ταυτα.

Ή Δόννα Στεφανία, ήτις άνίθρεψβ τήν "Ανναν, τήν 
ήγάπα μέ στοργήν ζωηράν καί περιπαθή. Ή ιδία διι 
ή βασίλισσα θά «στερείτο τήν σοκαλάταν της, τήν 1- 
καμ« νά πλανάται είς τάς δδούς τής Τουλούζης εϊς 
άναζήτησιν σοκολάτας, άλλ’ άνεζήτει ματαίως.

Ή μόδα τής σοκολάτας δέν ήτο γνωστή εις τήν 
Γαλλίαν μάλιστα εκείνη, τήν δποίαν ίπινεν ή βα
σίλισσα, ήρχετο έξ ’Ισπανίας,

Τέλος ή Δόννα Στεφανία έζήτει άγγελιαφόρον νά- 
στείλη εΐς Παρισίους νά φέρη σοκολάταν τής βασί
λισσας, δτε διερχομένη μίαν δδόν μαύρην, βαρβαρώδη 
καί απόκεντραν ειδεν εϊς έν ζαχαροπλαστείου γλύκυσμά 
τι μέ φαιόν χρώμα, τό όποιον τήν «καμνε νά κραυγάση 
ίκ χαράς.

—Τί είναι αΰτό, ήρώτησεν εισερχόμενη βιαίως «ις τό 
ζαχαροπλαστείο?, καί δεικνύουσα διά τοϋ δακτύλου το 
γλύκυσμά.

— Τοϋτο εϊπεν ό ζαχαροπλάστης διά πβριφροντηκοϋ 
τρόπου, είναι γλύκυσμά μέ Ισπανικήν κρέμαν.

— Μέ σοκολάτα; ειπεν ή Δόννα Στεφανία.
— Μάλιστα! άπεκρίθη δ ζαχαροπλάστης.
— Καί έχεις σοκολάτην σύ ;
— Μόνον κακάον.
— ’Αλλά γνωρίζεις νά κατασκευάσης σοκολάταν:
— Μάλιστα, εμαθον εΐς τήν Ισπανίαν δπου διήλθον 

πέντε έτη «ΐς έν εργαστήριον σοκολάτας.
— Τότε θά δυνηθής νά κάμης ΰλίγας πλάκας ;
— Μάλιστα ! άλλ’ ίν τούτοις δέν θά κάμω.
— Διατί; θά σέ πληρώσω καλά-
— Διότι δέν θέλω νά φανερώσω τδ μυστικόν τής 

έργασίας.
— Άλλ’ «άν σοΐ ίλ«γον δτι ή σοκολάτα τήν δποίαν 

ζητώ, είναι διά τήν βασίλισσαν τής Γαλλίας;
— Καί άν ήτο διά τδν “Αγιον Πατέρα (δηλ. τδν

Πάπαν) θ’ άπεκρινόμην ϊτι δέν θέλω νά^χάμω σοκο
λάταν, εκτός έάν μοί δοθή έν μονοπώλιο? δια είκοσι ίτη.

—Τί εϊναι αυτό τδ μονοπώλιο? ;
— Είναι άδεια άπδ τδν βασιλέα νά κάμνω μόνος 

ίγώ επί είκοσιν έτη σοκολάτα.
— Μόνον αυτό; θά τδ λάβης αύτό τδ προνόμιον.
— Φέρε το πρώτον, καΐ άμέσως θά ΐχης εις αντάλ

λαγμα, ϊσην σοκολάταν επιθυμείς. . t
Ή Δόννα Στεφανία πολύ φαιδρά διηγήθη «ΐς τήν 

βασίλισσαν ότι άνθρωπός τις γνωρίζων νά κατασκίυάστ) 
τήν σοκολάταν, προσ«φέρ«το νά τδ’κάμη, αλλ δτι ή
θελε ν έν μονοπώλιον διά «ικοσιν ετη. « Ας τοϋ το δώ
σουν άμέσως,» εϊπεν*ή "Αννα, «καί άς μοι κάμη σοκο
λάταν όσον τδ δυνατόν ίνωρίτερον.»

Άλλ’ ή στρατάρχις Δέ Λουϊν έξήγησεν^ε’ις τήν βα
σίλισσαν ότι εν τοιοΰτον προνόμιον δεν ητο εύκολον 
πράγμα νά δοθή. θά τδ «λάμβανβν ευκόλως ότε ο σύ
ζυγός της Δε Λουέν έζη, άλλ’ «ιχενάποθάνει πρδ μη
νών καί τδν εϊχεν αντικαταστήσει άλλος Δουξ μέ τον 
όποιον δέν είχε γνωριμίαν. t

Έν τούτοις 0 Δούξ δ’ Έπ*ρνδν έφθασεν «κ τοΰ Ά
γιου Αντωνίου δπου έγένετο ή πολιορκία καί επετυχ* 
τδ προνόμιον τοϋτο Βιά τδν ζαχαροπλαστην Δαβίδ 
Καιλόλ, εΐς τδν δποϊον εφερον τήν εβησιν.

Οΰτως αμέσως ίκαμε σοκολάταν, καί μετ’ ολίγον 
ή βασίλισσα εϊχεν όσην ήθελε, Ό Δαβίδ Καιλολ έχων 
τήν προστασίαν τής βασιλίσσης κατισκευασεν αμέσως 
καί έθισεν εϊς πώλησιν σοκολάταν εϊς διάφορα.^σχέδια- 

Ή ποικιλία αδτη τών ειδών εϊλκυσε το πλήθος καί 
μανθάνοντες ότι δ Δαβίδ Καιλόλ επροστατευ«το υπο 
τής βασιλίσσης, καί ότι εΐχε μονοπώλιον τής σοκολάτας, 
ήρχοντο πρδς αύτόν άγορασταΐ ές όλων τών ρκερων τής 
Γαλλίας καΐ οΰτως ταχέως έγινε πλούσιος. Το έγγρα
φον τής παροχής τοϋ προνομίου δέν ύπεγραφη ύπο του 
Λουδοβίκου «ΐμή τώ 1659. Άλλ’ 0 υίος τοϋ Καιλολ 
επέτυχε παράτασιν άλλων εϊκοσιν ετών δια την κα
τασκευήν. "Εκτατέ* τδ εμπόριον της σοκολάτας έλαβε 
μεγάλην επέκτασιν μετά τοΰ καφέ.

Βλέπομεν λοιπόν οτι, έάν ή ήμίονος ή φέρουσα^ τήν 
σοκολάταν δέν έπνίγετο, ή Γαλλία δεν θα επρο^ικιζετο 
μέ τδ Ισπανικόν τοϋτο ποτόν. Μεγαλα αποτελέσματα 
προέρχονται ενίοτε ίκ μικρών αιτίων.

Φωτεινή Μ. ’Ρεμπάκου. 
(Μαθήτρια τής ίν Τήνω Γαλλικής Σχολής 

τών Ούρσουλίνων.)
« —X.XICJ II—---

ΤΙ ΒΔΕΛΥΣΣΕΤΑΙ ΠΡΟ ΙΙΑΧΤβΧ 0 ΠΕΟΣ 
(Παροιμ. ΣΤ'. 16—20)

Όλας μισεί ό Κύριος τών πονηρών τάς πράξεις 
κ’είς πλημμελήματα μικρά οργίζεται πολλάκις. 
Πρό πάντων πλήν βδελύόΰεται γλώσσαν ψευδή 

[καί χείλη, 
ύπερηφάνους οφθαλμούς καϊ χεΐρα ήτις χύνει 
αίμα άθωον, τήν ζωήν τον άλλον άφαιροΰδα* 
καρδίαν λογισμούς κακούς καΐ σκέψεις έννοοΰ- 

[<3αν* 
Πόδας είς τό κακοποιεΐν ταχέως προχωρούντας 
καϊ μάρτυρα έπίορκον, τό ψεύδος όμιλοΰντα 
δπως ένόπείρμ έριδας καϊ ταραχάς έμβάλμ, 
ένθα άγάπη άδελφών εύώδης άναθάλλει.

Μαραθών I. ». Ζωγραφακης.
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ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ, ΓΡΙΦΟΙ, ΑΚΡΟΣΤΙΧΙΔΕΣ ΚΑΙ ΑΙ ΛΥΣΕΙΣ. ΑΥΤΩΝ.
Αινίγματα.

1,-— "ίΐ I εΐδον άνδρα δυνατόν είς κίνδυνον έλθύντα, 
Καΐ εις άγριου τέρατος τούς όνυχας πεσόντα.

Κ’ ευκόλως μέν ήδύνατο τδ τέρας νά φονευση, 
Πλήν τήν ιδίαν ΰπαρξιν ήθελε καταστρέψη.

Είπί μοι, έάν δύνασαι, δ δυστυχής τις ητο 
Καϊ ΰπδ τίνος τέρατος δεινώς έπαπειλεΐτο;

Έν Μαραθ&νι, I. Ν. ! ζ

ή όγδδη όνομα ίνδς τών υίών τον Νώε^ ή έννάτη ό
νομα τοΰ πρώτου φονβυθέντος ΰπδ τοΰ αβελφοϋ τον. ή 
δέκατη τδ όνομα ίνδς τών Ευαγγελιστών, ή ένβεκάτη 
έπίσης, καϊ ή δωδεκάτη τδ όνομα νήσον τίνος τής Τουρ
κίας.

Τά αρχικά γράμματα τών λέξεων τούτων λαμόανόμενα 
αποτελοΰσι τδν τίτλον καϊ τδ όνομα ίνδς χυόερνώντος φι- 
λανθρωποτάτου άτακτος μεγάλης Αυτοκρατορίας.
’ΛΑιρ-ησι, Κωνσταντίνα Ρ. Κ.

2.— Μέτρον χωρητικότητος άρχαϊόν, φίλε, ήμην, 
Και είς τά καταστήματα τα παλαια έκείμη··.

Τά δεύτερόν μου ήμισυ αν λάβν)ς έν τφ άμα, 
θά ΐδης πώς αποτελώ μονάχον μου παν πράγμα.

"Αν θέλης πάλιν κεφαλήν σ’εμένα νά προσθίσης, 
Mia’ άπδ μέ νά διαύής ευκόλως θά μπορέσης.

Άντϊ του τελευταίου μου βοδ θέσε’στην άράδα.
Καϊ πδλιν τότε θά ίδής αρχαίαν ’στην 'Ελλάδα.

"Αν 8’ ένα δώ καϊ ένα κεΐ έπιτηδείως θέσης 
τά ίδια μου γράμματα

Μιά θαλασσία εκδρομή ευθύς θ’ άποτελίσ^ς, 
χωρίς μεγάλα πράγματα.

Αάήνησι, Ν. Π. Μαρσέλλος.

Α'. 'Απλή ’Ακροβτιχίς ■
3..—■ Συνίσταται έξ έννέα λέξεοιν, τούτων ή μίν πρώτη είναι 

τδ όνομα πόλεως τινδς τής βορείου ’Ιταλίας, ή διυ- 
τίρα τδ όνομα όρους τίνος τής Στερεας Ελλάδος, ή τρίτη 
τδ όνομα πολυκλαύστου τίνος μητρδς, τής οποίας of θεοί 
έφίνευσαν τά τέκνα της καυχηθείσης έπϊ πολυτεκνία, 
ή τετάρτη τδ όνομα νήσου τίνος του Αιγαίου Πελάγους, 
ή πέμπτη τδ όνομα ίνδς των αΰτοκρατήρων τής Κων
σταντινουπόλεως, ή έκτη τδ όνομα ένδόξου τίνος Στρα
τηγού τών αρχαίων ’Ελλήνων, ή έβδόμη τδ όνομα βα- 
σιλίσσης τίνος σωσάσης τούς Εβραίους απδ σφαγήν, ή 
ογδόη τδ ονομα ρήτορας τινός αρχαίου τών 'Αθηνών, 
καϊ ή ένατη τδ όνομα Εστορικοϋ ποταμού τής Μικράς 
’Ασίας πλησίον πόλεως τίνος ΰποστάσης δεκαετή πολιορ
κίαν ΰπδ τών αρχαίων έλλήνων.

Τά άρχικα γράμματα τών ζητουμένων τούτων λέξεων λαμ- 
βανόμενα άποτελουσι τδ όνομα αρχαίου βασιλέως τών ’Α
θηνών, έπϊ τών ήμερων τοΰ όποιου ήρξατο δ ΤρωΤκδς πό
λεμος.
’ΛΑήνησι, "Αγγελος I. ’ΐατρίδης.

Β'. 'Απλή Άκροΰτιχίς.
4— Συνίσταμαι έκ δώδεκα λέξεων. Τούτων ή μέν πρώτη 

είναι τδ όνομα τοΰ πρώτου βασιλέως τών 'Ισραηλιτών, 
ή δευτέρα όνομα αρχαίου έπικοϋ ποιητοϋ, ή τρίτη ό
νομα μικρας ενδόξου νήσου τής ’Ελλάδος, ή τετάρτη 
όνομα πόλεως τίνος τής Θεσσαλίας, ή πέμπτη όνομα του 
ώραιοτέρου τών πτηνών, ή έκτη όνομα ίνδς των δώ
δεκα μηνών, ή ίδδόμη όνομα νήσου τίνος των Κυκλάδων,

Τίτραμωνον.
5.— Νά συμπληρωθή τδ παρόν 

τετράγωνον διά τοιούτων λέ
ξεων αιτινες αναγινωσκόμιναι 
όριξοντίως ή καίέτως νά δ(8ω- 
σι τάς αντάς λέξεις.

’Er Ueifait’i,

κ . . . 
. Q . . 
. . Μ .
. . . Σ

Ε. I. Άσημάκης.

Λύΰις τ&ν Αινιγμάτων κ. τ. λ. 
τόν έν τω φνλλω τον μηνάς Αν/άνάτον 1893.

1. — Άρα—δία—Άραβίσ.
2. — Χρυσαλϊς (κουκούλων)
3. — Δάφνη—Δαφνί.
4. — Σ άρωμα—"Άρωμα

6.—■ Δ  —ερόπη 
Γ—-κιωνα 
Λ—τυκάς 
Α—ριανβην 
I—ταλία 
Α—χελώος.
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ΙΕΡΟΓΡΑΟΙΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1. 'Τπ'ο τίνος ΐσχυροϋ βασιλέως έτιμωρήθη δ Ίωσίας, διότι 

έζήτησε τήν βοήθειαν τής Αίγυπτου ;
2, Πώς όνομάζεται είς τήν Άποκάλυψιν δ άγγελος τής 

Άΰύσσου ;
8. Τί λέγεται έν τή Γραφή πολυτιμότερου μυρσυ καΐ εκλε

κτότερου χρυσίου ς

5.—■ Νεωκάστελ. 
Έ—παμεινώνδας. 
’Ρ—όδον, 
□—κα. 
Ν—ιΐλος

Ανται.
Νικόλας Π. Μαρσέλλος 1. 2. 3.-4. 5. 6. ’Αλέξανδρος Για- 

λούρης 4. 4· Πετρούλα Σπετσιώτου 1. 4. 5. 6. Δημ. ’Τω 
Άσημάκης 3. 4. 5,6, Γ.Ζ. Ττακανίκας 2. 3. 4. 5. 6- Ίω. 
Κωνσταντίνου ίκ Σερρών 5. Άθ. Παντελίβης έκ Σερρών 4. 
Αίτωλδς 4. 5, Σ. Άργαλείας 5 Ίδομενεύς Δ' Ψύχος 2. 
3, 4. 5. 6. Γεώργιος Α. Πετρίδης 3. 4. 5. 6. Άγγελος Ε. 
Άγγελίδης 5. 6,

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ.
— Έν τμ Άποθήκμ των 'Αγίων Γραφών ύπάρ- 

χουαι δώματα τοΰ 'Δάτέρος τής ’Ανατολής, όλο- 
κλήροι άειραΐ Έφημ. Παίδων καϊ αϊ τρεις όειραϊ 
τών Παιδικών Διηγημάτων.

—Προδέτι λόγοι διά ιεροκήρυκας καΐ άλλα θρη
σκευτικά καϊ ήθικά φυλλάδια καϊ βιβλία.— «ΌΠαππά Τρέχας» τοΰ Κοραή.

— Ή Κνρά Κα?νή.
— Τό Σπήλαιον τών λ^ιβτών. Διήγινμα τερπνό- 

τατον καΐ διδακτικότατον διά οΐκογενείας μέ ει
κόνας· τιμή μόνον μία δραχμή όυμηεριλαμδανο- 
μένων καϊ τών ταχυδρομικών.

— *0 Χρήάτος καϊ τδ παλαιόν όργανόν του.

Συνίρομή «/lattfwtfiv Αφηγημάτων,η 8 κατ’ /ros, έν Έλλάδι 40 λεπτ. έν τ& 'Εξωτερικό 60 Asir.
Έν Άβήναις έκ τοΰ Τυπογραφείου τών καταστημάτων ΑΝΕΖΤΒ KMNSTANT1HIAOY 1893 — 3595


