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(Συν ια και τέλος)

ΑΙ οΰτως άπό τινων στιγμών ειχεν άρ- 
χίσει ή βροχή νά πίπτη είς χονδράς ίν 

ts αρχή ψεκάδας, κατόπιν δέ, ώς νά έχύνε- 
το έκ μεγάλου έν τφ ούρανφ έξαίφνης 
άναστραφέντος δοχείου. Αί βρονταί ίπλή- 

ι ρουν τδ στερέωμα, ώς έάν μυρία ταύτο- 
χρόνως έξεπυρσοκρότουν πυροβόλα. Ο 
κεραυνός έμυκάτο οξύς, περιβάλλων τους 
αγρούς στεφάνφ πυρός, καί πάλιν αυτού 
έκλείποντος, είς γνοφώδες τό σόμπαν έβυ- 
θίζετο σκότος. Έν τφ δωματίω, αί άνά 

ν’ πάσαν στιγμήν ίκλάμψεις τών αστραπών
δε’ ώχροϋ έφώτιζον φωτός, φανταστικάς προσδίδοντες απο
χρώσεις, τό άνακέκλιμμένον σώμα της ασθενούς, ακινήτου 
έπί τού ανακλίντρου της, καί τά βλέφαρα τεταπεινωμένα 
έχούσης. Τελευταία τού κεραυνού άπήχησις έγένετο τοσού- 
τον ισχυρά, ώστε ή Ρεναία, έξεγερθεΐσα τού λήθαργου της 
πεφοβισμένη, περιεβαλε διά τών βραχιόνων τόν τράχηλον 
τού παρ’ αύτήν ευρισκομένου πατρός της, κρύψασα την κε
φαλήν έπί τού στήθους του.

— Ανόητος ! έτελείωσεν I είπεν ό κ. Μωπερέν.
Εκείνη δέ, ώς τό πτηνόν τό μετά τήν πάροδον τής κα- 

ταιγίδος έκβάλλον τήν κεφαλήν κάτωθεν τής πτε'ρυγός του, 
άνέτεινε τούς οφθαλμούς πρός τόν πατέρα της, καί ίσχυρώς 
έτι κρατούσα αύτόν ένηγκαλισμένον :

— Ένόμ·ζον, ότι θ’ άπεθνήσκομεν όλοι! είπεν έν μειδιά- 
ματι, έν φ διεκρίνετο μικρά της λύπη, διότι τούτο δέν έγέ
νετο.

III

— Ρεναία, είπε τήν έπομένην ό κ. Μωπερέν, εισερχόμε
νος είς τδ οωμάτιον τής θυγατρός του, υπάρχει τις κάτω, 
όστις έπιθυμεΐ νά σέ ιδη.

— Υπάρχει τις έπιθυμών νά μέ ϊδη ; . . . έπανέλαβε 
μακρόν έπί τού πατρός της άτενίσασα βλέμμα ;

—Ά, γνωρίζω τίς εινε . . . εινε ό Δενουαζέλ . . . Μή τώ 
έγραψες νά ελθη ; ‘Ο Δενουαζέλ ητο αρχαίος τής οικογέ
νειας φίλος.

— Ποσώς. Δέν έζήτησας ποτέ νά τόν Ιδης. Δεν εγνώριζον
έάν τούτο θά σ’ ηύχαρίστει.......... Μήπως σέ δυσάρεστε! ;

— Μητέρα, δός μοι τό μικρόν έρυθρδν περιλαίμιον . . .

Μ Έκαΰτον φύλλον λεπτά ι $. . 
ΛΠώληβις είς τά χ'ώαχια χαί πραχτο- 
^|ρεΓα. Τόμοι άπλ. δρ. 8, χρυσόδ. 10.1 
Λ Έξωτ. φρ. 14. Οί βυνδρομητα! λαμ· 
□ δάνουσι μέρος δωρεάν είς τά λαχεία! 
«χαί χαλλιτεχνιχά έργα τής «ΦύσεωςΒ.Ι

θά τό εΰρης έντός εκείνου τού σύρτου, προσέθηκε, χωρίς ν’ 
άπαντήση είς τήν έρώτησιν τού πατρός της· δέν πρέπει δά, 
ή θέα μας νά τόν έκφοβίση . . .

Και περιβληθεΐσα τό περιλαίμιόν της·
— Τώρα, δδήγησέ τον άμέσως παρ’ έμοί!
— Πόσας χάριτας σάς οφείλω, διότι μ’ ένεθυμήθητε, καί 

ήλθετε, άνέκραξεν ή Ρεναία πρός τόν είσελθόντα Δενουαζέλ. 
. . Ιδετε, καί έγώ περιεβλήθην χάριν υμών, τό ερυθρόν μου 
περιλαίμιον, έν τή συνειδήσει, ότι άλλοτε μέ ήγαπάτε . . .

‘Ο Δενουαζέλ έκυψε καίήσπάσθη τάς ώχρολεύκους μικράς 
της χεϊρας.,

— Εινε ό Δενουαζέλ, γϋναι, είπεν έν τώ βάθει τού δω
ματίου, δ κ. Μωπερέν πρός τήν σύζυγόν του.

Αύτη δέν έφάνη προσέξασα είς τούτο- είτα μετά πάροδον 
ολίγων στιγμών, ήγέρθη έκ τής θέσεώ; της, έπλησίασε πρός 
τόν Δενουαζέλ, τφ έσφιγξε τήν χεΐρα καί έπέστρεψε είς τήν 
έν τή σκιά γωνίαν της, όπου καί πρότερον ήτο, χωρίς μη
δεμίαν νά προφέρη λέξιν.

— 'Ομιλήσατε λοιπόν ! πώς μέ εύρίσκετε; έπανέλαβεν ή 
Ρεναία' δέν εινε αληθές, ότι δέν μετεβλήθην καί πολύ;

Καί χωρίς νά τφ άφήση καιρόν, όπως άπαντήση :
— Τούτο σάς λέγω, προσέθηκεν, έπειδή έχω ένα πολύ 

κακόν μπαμπά, οστις μ’ευρίσκει πάντοτε χαλασμένην, έπιμέ- 
νει δέ είς τούτο μέχρις υπερβολής.Μάτην τφ έπαναλαμβάνω 
καθ’ έκάστην, ότι είμαι καλλίτερα- υποστηρίζει πάντοτε τό 
έναντίον . . . "Οταν θεραπευθώ, θά ίδητε, ότι καί τότε α
κόμη θά θίλη νά μέ θεωρή ώς πάσχουσαν 1 . . .

Ίδούσα δέ τον Δενουαζέλ παρατηροΰντα μετά προσοχής 
το μετά τον καρπόν μέρος τού βραχίονος --- -1 •—~~- 
άφινε νά φαίνηται, κομβίον έκθηλυκωθέν :

— *Ω  ΰπέλαβε I δέν δύναμαι ν’ άρνηθώ, 
έγενόμην ολίγον ίσχνωτέρα . . . αλλά τοΰτο δέν σημαίνει, 
. . . θά παχύνω καί αύθις.’Αλλά δέν έπρόσεξας, πάτερ μου, 
ότι ή πτωχή αυτή μαμμά, έχει δύο ημέρας νά έξέλθη τοΰ 
δωματίου μου! Τώρα, οπότε νέος προσετέθη νοσοκόμος, φρο
νώ, ότι δύνασαι νά τήν όδηγήσης, όπως άναπνεύτη ολίγον 
καθαρόν άέρα.

— Ώ καλή μου Ρεναία, τή ειπεν ό Δενουαζέλ, δτε έμει
ναν μόνοι, δεν δύνασθε νά φαντασθήτε, όπόσην αισθάνομαι 
χαράν, είς τοιαύτας άνευρίσκον ημάς διαθέσεις, τόσον ευθυ- 
μον . . . Ώ τοΰτο βεβαίως είνε καλόν σημεΐον. . . ώρισμέ- 
νως ή υγεία σας θά βελτιωθή . . , σάς τό εγγυώμαι έγώ 1 
. . .καί μέ τάς φροντίδας τού άγαθοϋ σας πατρός,τής πτω
χής μητρός σας καί τού γέρω Δενουαζέλ, όστις μέ τήν άδει
αν σας, ίγκαθίσταταε παρ’ ύμϊν ...

—- Και πώς, πτωχέ μου φίλε ; .. ., άλλ’ΐδατέ με, λοι-

της, τό όποιον

ότι άπό τίνος
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πόν’ καί τφ έτεινε τάς δύο χίϊρας, όπως την βοηθήση νά 
στραφή ολίγον πλαγιόθεν, καί δυνηθή οΰτω νά την άτενίση 
κατά πρόσωπόν.

— Μέ βλέπετε καλώς τώρα;
Τό μειδίαμα είχεν έκφύγει τών οφθαλμών καί τοδ στόμα

τός της· αύτό τοΰτο της ζωής τό πνεΰμα, ίφαίνετο αίφνηδί— 
ως καταπεσόν, έν είδη προσωπίδος, άπό τοΰ προσώπου της.

— Έ, λοιπον ! ναί, είπε ταπεινοϋσα την φωνήν, τετέλε- 
σται δι’ έμέ’ δεν μοί μένει έτι πολύς χρόνος ζωής ! . .. ωΙ 
θά έπεθυμουν, όπως αυριον έτι.... Δέν δύναμαι πλέον νά 
υποφέρω’ βλέπετε ! . . . είμαι υποχρεωμένη νά ύποκρίνωμαι 
θέρμην ζωής, ης παντελώς στερούμαι’ ω ! τοΰτο δέν δύνα
ται έπί πολύ έτι νά έξακολουθήση ! . . . έβαρύνθην πλέον. 
. . . αί δυνάμεις μου όλοέν μ’ ίγκαταλείπουσιν άνεπιστρεπ- 
τεί ! . .Ώ πόσον δύσκολον νά ύποκρίνηταί τις, δτι έχει έκεΐνο, 
τοΰ όποιου στερείται I . . . και έν τούτοις, οφείλω μετά 
πάσης θυσίας νά έξακολουθώ νά παίζω τό πρόσωπόν τοΰτο, 
όπως έξαπατώ τον άτυχη μου πατέρα I . . . Όταν μέ 
βλέπη εύθυμον καί γελώσαν, λησμονεί παντάπασιν, ότι είμαι 
καταδεδικασμένη εΐς θάνατον ! . . , αρχίζει ν’ άμφιβάλη, 
νά έλπίζγι μάλιστα ! δέν οφείλω λοιπόν νά τον στερήσω τής 
ΰστάτης ταύτης χαράς . . · τής έλπίδος 1 . . . Ώ 1 πόσον 
ευτυχείς οί δυνάμενοι ν’ άποθάνωσι, καθ’ ον τρόπον αυτοί 
θέλουσι . .. νά παραδώσωσι γαλήνιοι τό πνεΰμα ... έν 
γωνί$ Ttvi... τήν κεφαλήν έπερεισμένην εχοντες έπί τοϋ τοί
χου ! ... Άλλ’. εινε ήδύς τοιοϋτος θάνατος 1 ... εινε τόσον 
εύκολον καί ευχάριστου πράγμα ν’ άπέρχηταί τις τοσοϋτον 
ήρεμα τοϋ κόσμου τούτου .... Τέλος ή σπουδαιότερα φΰσις 
τοΰ γεγονότος παρήλθεν !.... έπειτα δέ, θά ήσθε καί ήμεΐς 
έδώ θά ύποστηριξητε πάντοτε τό τυγόν έκλεΐπον θάρρος 
μου . Έάν ποτέ τό θάρρος μου τοΰτο μ’ εγκατάλειψη θά 
ησθε ύμεΐς πλησίον μου, όπως μέ ύποστηριξητε !... καί όταν 
....όταν απέλθω... έφ’ ύμάς ελπίζω ... δέν εινε αληθές, ότι 
θάμεινητε παρ’αΰτώ κατά τούς πρώτους μήνας, όπως τόν 
παρηγορήτε !.,. Ώ! μή κλαίετε λοιπόν, θά μέ κάμητε νά 
κλαύσω καί δέν θέλω !...

Εκλεισε τούς οφθαλμούς, τό στόμα της έκινήθη έπί τινα 
δευτερόλεπτα, ώς έάν προσηύχετο καίεΐτα, μετ’ ίκφράσεως 
μακαριότητος Ικπληξάσης τόν Δενουαζέλ, τω ειπεν :

— Ό πόσον είμαι ευτυχής βλέπουσα ύμάς πλησίον μου, 
φίλε μου !.,. Εις υμάς τούς δύο άλληλενθαρρυνομενους, θά 
ήνε εύκολον να τούς έξαπατήσωμεν·!... τούς άτυχεΐς γονείς 
μου I....

IV
“Εκαμνε καύσωνα άφόρητον. Τό έσπέρας άφινον ανοικτά 

τά παραθυρόφυλλα τοΰ δωματίου τής Ρεναίας’ δέν ήναπτον 
δε φώς, όπως μη προσελκύσωσι τάς νυκτερίδας, αίτινες ίξε- 
φόβιζον τήν άτυχή πτωχήν. Συνδιελέγοντο· εΤτα δέ καθ’ 
όσον ή ημέρα παρήρχετο, ύποχωροϋσα απέναντι τής έπερ- 
χομένης νυκτός, άσυνειδήτως έξέπνεον τών χειλέων των λό
γοι, είς σκοτεινούς μεταπιπτόντων πάντων ρεμβασμούς.

Μετ’ ολίγον, ούδεΐς τών τεσσάρων ήρθρον πλέον λέξιν 
διεμενον αφωνοε, ανέπνεον τον ουρανόν, παραδιδόμενοι εΐς 
τήν^μαγειαν τής έσπέρας. Ο κ. Μωπερέν, μόνος έκράτιε έν 
ταΐς χερσί τούς κάτισχνους τής θυνατρός του δακτύλους, ους 
εσφιγγεν από καιροΰ εις καιρόν τΟ δέ σκότος έπήρχετο τέ
λειον, ίπεχυνόμενον έφ’όλου τοΰ δωματίου.

Ανακεκλιμένη έπι τοΰ ανακλίντρου της, ή Ρεναία άπε- 
σβέννυτο έν τή αμφιβόλου άπό στιγμής εΐς στιγμήν λευκότη- 
τος καθιστάμενη έσθήτι της. Έπήλθεν ή ώρα καθ’ ήν ούδέν 
τις πλέον νά διακρίνη ήδύνατο’ το δ’έν τω δωματίφ έπικρα- 
τήσαν σκότος, ημιλλάτο πρός τό τής φύσεως έρεβος. ‘Η 
Ρεναία τότε ήρξατο νά όμιλή ταπεινή, πλήν διαπερα

στική τή φωνή. Ήδεΐς έξήρχοντο τοϋ στόματός της φθόγ
γοι!..,. λόγοι σοβαροί, λέξεις τρυφεραί, καταμαρτυροδσαι 
τήν^ύφ’ ής κατείχετο συγκίνησιν λόγοι, άσματι καθαρας καί 
αγνής συνειδησεως προσομιάζοντες, οίτινες έν τή τής νυκτός 

σιγή έπανέπιπτον έπ’ αύτήν ταύτην, ώς αγγέλων παρηγοριά. 
Η διάνοιά της μετηρσιοϋτο έν τή συγγνώμη,ήν έχορήγει τοΐς 

πάσιν έστιν ότε, οί λόγοι τής έφαίνοντο απευθυνόμενοι πρός 
ον τι ύπέρτερον τής ύλης, ύπέρτερον τής ζωής, καί ολίγον 
κατ’ ολίγον τό φάσμα τής σιγής, τής νυκτός καί τοϋ θα
νάτου του, έπεκάθησεν έν τφ θαλάμφ, έν ω ό κύριος καί ή 
κυρία Μωπερέν μετά τοΰ Δενουαζέλ, έν θρησκευτική ήκρο- 
ώντο σιγή τών τελευταίων φθόγγων τής θνησκούσης.

V
...Λάμπων έφώτιζεν ό ήλιος τόέσωτερικόν τοΰ δωματίου.Τό 

άπλετον τής Μεσημβρίας φώς έπλήρου αύτό θερμότητος, ώς 
καί εκτάκτου άναλάμψεως. Παρά τήν κλίνην,έπί μικράς τρα
πέζης μετασχηματισθείσης εις βωμόν, καί διά λευκής κεκα- 
λυμμένης οθόνης, δύο κηρία έκαιον. Τήν νεκρικήν τοΰ δω
ματίου σιγήν διέκοπτον άπό καιροΰ είς καιρόν λυγμοί κακώς 
συγκρατούμενοι, καί τό βαρύ τοΰ άπομακρυνομένου χωρικοΰ 
ίερέως βήμα' ειτα τό παν μετέπεσε' καί αϋθις εΐς-τήν σιγήν 
τά δάκρυα έστήρευσαν, πάντων συνωθουμένων έν προσευχή 
περί τήν θνήσκουσαν, διατρέχουσαν τήν ύστάτην τήςάγωνίας 
περίοδον.............

Μετά πάροδον στιγμών τινών ή έκφρασις τής άσθενείας, 
ώς καί άπαντα τά σημεία του φόβου καί τής άγωνίας έξη- 
λείφθησαν άπό τοΰ κάτισχνου τής Ρεναίας προσώπου, ύπο- 
χωρήσαντα άπέναντι τής περιβαλλούσης αύτήν υπερφυσικής 
καλλονής τοΰ θανάτου, πρό τής όποιας γονυκλινείς προσέπε- 
σαν, ό τε πατήρ καί ή μήτηρ καί ό γηραιός τής μετάστασης 
φίλος. Άρρητος ήδύτητος καί ψυχικής γαλήνης έκφρασις ά- 
πετυπώθησαν έπί τοΰ προσώπου της. Ένόμιζέ τις. Οτι ήδύ 
Ονειρον άνέκλινεν·ολίγον πλαγίως τήν ώραίαν της κεφαλήν.Οΐ 
ολάνοικτοι οφθαλμοί της, έστραμμένοι πρός τ’άνω, έφαίνοντο 
πληρούμενοι ύπό τοΰ άπειρου’τό δέ βλέμμα της' μόνον προσε- 
λάμβανεν άπό στιγμής εις στιγμήν τήν σταθερότητα καί ά- 
κινησίαν τών αιωνίων πραγμάτων.

Έξ όλων τών τοΰ προσώπου της χαρακτήρων άνεδίδετο 
έκφρασίς τες άπειρου μακαριότητος. Υπόλοιπόν τι ζωής, τε
λευταία τις πνοή, άνεφαίνετο έν τφ κοιμωμένφ ήμικλείστφ 
καί μειδιώντι στόματί της. Ή μορφή της είχε προσλάβει τό 
λευκόν τοΰ θανάτου χρώμα. Ή έπικεχυμένη έπ’ αύτής άρ- 
γυρά ώχρότης, προσέδιδεν είς τήν έπιδερμίδα της, εΐς τό 
μέτωπόν της, είδος τι θαμβής στιλπνότητος’ θά έλεγε τις 
ότι άλλη δι’ αύτήν άνέτειλεν ήμερα .... ό θάνατος έπλη- 
σίαζε πρός αύτήν ύπό μορφήν φωτός !

■VI
Οί μακρά άναλαμβάνοντες ταξείδια, θά συνήντησαν βε

βαίως έν πόλεσιν ή παρά τά έρείπια, άλλοτε μέν έν Ρωσσίγ 
καί άλλοτε έν Αΐγύπτφ, δύο γέροντας, έ’να άνδρα καί μίαν 
γυναίκα, οίτινες φαίνονται χωροΰντες πρός τά πρόσω καί 
μηδέποτε τό βλέμμα πρός τά όπισθεν στρέφοντες. Είναι ό 
κύριος καί ή κυρία Μωπερέν ! Είνε ό πτωχός ούτος πα
τήρ ! ή άτυχής αΰτη μήτηρ ! Έμειναν πλέον μόνοι ίν τφ 
κόσμφ. I....

Έπώλησαν παν ό,τι ειχον, καί άνεχώρησαν άνευ ώρισμέ- 
νου σκοποΰ, διότι μηδέν πλέον έν τφ κόσμφ νά έλπίσωσιν 
εχουσιν.

Η μία χώρα τούς φέρει πρός άλλην ή μία. κλίνη τοΰ 
ξενοδοχείου, τούς οδηγεί είς άλλην κλίνην άλλου ξενοδοχείου.

Περιέρχονται τον κόσμον, ώς τά ύπό τοΰ άνεμου έκριζω- 
θέντα δένδρα.Πλανώνται άσυνειδήτως έπί τής γής, έλπίζοντες 
νά καταβάλλωσι τάς θλίψεις των, έν ταΐς κοπώσεσι τών τα- 
ξειδίων, σύροντες πρός όλα τά σημεία του όρίζοντος τήν 
ζωήν των, έξ ής έλπίζουσι θάττον ή βράδιον ν’ άπαλλα— 
γώσιν.

[Μετάφρασις «κ τβδ Γαλλικού.]
’Ολυμπίάς Καλογεροποΰλου.

Η ΛΙΜΝΗ ΤΟΥ ΕΡΗΜΙΤΟΥ
(Συνέχεια)

Ή ελάχιστη πίεσις έξήρ.κει νά καταβύθιση τό βρυώδες 
έπικάλυμμα.

— Θά ίξηφανίζεσο ίν αύτφ ταχύτερον, άφ’ όσον δύνα- 
σαι νά φαντασθής, παρετήρησεν ό Γουλιέλμος, ένφ έδοκίμα- 
ζε τά βρύα είς διάφορα μέρη μετά τοΰ αύτοΰ πάντοτε άπο-*  
τελέσματος.

Τό έλος έπερατοΰτο άποτόμως. Τάς δχθας έκάλυπτον 
καί πάλιν δένδρα διάφορα πυκνά, άμέσως δέ μετά τοΰτο 
κατεφάνη τοίχος βραχώδης, 15 μέχρις 20 ποδών τό ΰψος. 
Ή διώρυξ έφερεν εύθύ πρός τόν βράχον τοΰτον, είς τήν βά- 
σιν τοΰ οποίου άπέληγεν έν λίμνη, περί τούς 30 πόδας τήν 
διάμετρον, είς ήν διωλίσθαινεν έκ τοΰ ύψους τό ΰδωρ.

— Είναι ή Ultima Thule ; ήρώτησεν ό ’Ιωάννης.
— Φαίνεται, άπήντησεν ό Γουλιέλμος. Υποθέτω οτι τό 

άξιωμά μας δέν έχει τήν άπαίτησιν παρ’ ήμών νά μετα- 
βώμεν, όπου δέν δυνάμεθα νά φέρωμεν τό μονόξυλον. Άλλά 
πλησιάσατε είς τήν όχθην νά άποβιβασθώ, θά άναρριχηθώ 
είς τήν κορυφήν καί θά ΐδω τί ύπάρχει έκεΐ έπάνω.

’Ανήλθε καί έξηφανίσθη έπ’ όλίγας μόνον στιγμάς’ ειτα 
έμφανισθείς είς τό ύψος, άνεφώνησεν

— ’Εκφορτώσατε τό μονόξυλον, παιδιά-Υπάρχει ώραΐον 
ύδωρ έδώ έπάνω. Καί κατήλθεν όπως τούς βοηθήση.

Αρκετός χρόνος παρήλθε πριν ή δυνηθώσι νά μεταφέρωσι 
τό μονόξυλον καί. τό φορτίον του ύπεράνω τοϋ καταρράκτου, 
διότι ήσαν ήναγκασμένοι νά άνέλθωσι διά τής αύτής όδοΰ, 
τής πτώσεως τοΰ υδατος.

— Υπάρχει τι τό όποιον δέν ίννοώ, ειπεν ό ’Ιωάννης, 
ότε έστησαν είς τήν κορυφήν, πρός στιγμιαίαν ανάπαυσιν’ 
διατί, ένφ κατέρχεται τοσοϋτον ΰδωρ, τό έν τή διώρυγι 
ρεΰμα δέν είναι ισχυρότερου ;

— Εύκόλως εξηγείται, άπήντησεν ό Γουλιέλμος.’ Τό έλος 
συγκρατεΐ τό ύδωρ,· ώς μέγας σπόγγος. Δέν ήκουσές ποτέ 
τούς ξυλεμπόρους λέγοντας, ότι ελπίζουν νά βρέξη ραγδαίως, 
όπως πληρωθώσι τά έλη, πριν ή ό ψυχρός καιρός έλθη ;

— Όχι, ούδέποτε ήκουσά τι τοιοΰτον. Άλλά διατί έπι- 
θυμοΰν, όπως τά ελη πληρωθούν υδατος ;

— Διότι, έάν αί βροχαί πληρώσωσι τά έλη καί άκολου- 
θήση παγετός, θέλουσι παγώσει πλήρη υδατος. Όπόταν δέ 
τό έαρ διαλυθώσιν αί χιόνίς καί τά πάγη, τό ΰδωρ θέλει 
καταρεύσει χωρίς νά πληρώση προηγουμένως τά έλη, άτινα 
δίκην μεγάλων σπόγγων συγκρατοϋσιν έν έαυτοΐς έκπληκτι- 
κήν πρσότητα υδατος.

— Περίεργον μοί φαίνεται ότι, ούδέποτε μέχρι τοΰδε 
,έσκίφθην περί τούτου, άλλ’ ύποθέτω, ότι τά δάση απαντα
χού ένεργονσιν, ώς τά έλη είς τήν συγκράτησιν τοΰ υδατος, 
καίτοι βεβαίως ούχί κατά τό αύτό ποσόν.

— Μάλιστα, οΰτω λέγουσιν οί συγγραφείς εκείνοι οίτινες 
έγραψαν περί δασονομικής. Λέγουσιν, ότι έάν τά δένδρα κα- 
πώσι, τό έδαφος θά άποξηρανθή, οί δέ ποταμοί άντί ήσύ
χως νά διαρρέωσι, θέλουσι κατασπή χείμαρροι ορμητικοί, 
ένεκα τής έλλείψεως δασών καί ίλών πρός συγκράτησιν τοϋ 
υδατος.

— "Ε, κύριοι, σταματήσατε τάς έπιστημονικάς διαλέξεις 
σας, άνεκραύγασεν ό Άλέκος. Ούδόλως βλάπτει νά όμιλώ- 
μεν περί τοιούτων πραγμάτων, όπόταν μετά δείπνου καλόν 
ΰπάρχωσι πολλά ξηρά τεμάχια ξύλων, όπως διατηρώσι τήν 
πυράν. Άλλ’ όπόταν είναι σχεδόν ή πέμπτη μετά μεσημ
βρίαν καί δέν γνωρίζομεν ποΰ μέλλομεν νά διανυκτερεύσω- 
μεν, φρονώ ότι δέν πράττομεν καλώς έπί τής κορυφής καταρ
ράκτου ΐστάμενοι καί συζητοϋντες.

Ή πρωτοφανώς μικρά αΰτη προσλαλιά τοΰ Αλεξάνδρου 
έγένετο δεκτή μετ’ έπευφημιών, άλλ’ έπειδή τό συνετόν τής 
συμβουλής του ήτο καταφανές άφ*  έαυτοΰ, οί σύντροφοί του 
ήκολούθησαν τό παράδειγμά του, ίπιβιβάσαντες είς τό μονό

ξυλον τό φορτίον των, ταχέως δέ εύρίσκοντο καί πάλιν είς 
τόν έπί τά πρόσω πλοΰν των.

Έπί δύο μιλιά ό ρύαξ άπετελεΐτο ίκ σειράς διαστημά
των ήρεμοΰντος υδατος, κεχωρισμένων άπ’άλλήλων διά 
τμημάτων, εΐς ά τό ύδωρ ορμητικόν κατήρχετο.Ή πρόοδος, 
έγένετο βραδεία, ή δέ τριάς ήρξατο ίλπίζουσα, οτι ταχέως 
θά συνήντα τι, όπερ έντίμως θά ήδύνατο νά κληθή τό τέ
λος- Έγνώριζον, ότι το άληθές τέλος δέν έδύνατο νά άπέχη 
μακράν, ύφ’ οίασδήποτε περιστάσεις, καθόσον έβαινον εύθύ 
πρός τό όρος’ καί όπόταν τό φύλλωμα τών δένδρων έπέτρεπε, 
ήδύναντο νά διακρίνωσιν άποκρήμνους βράχους, τοΰθ’όπερ 
ίδήλου, ότι άνήρχοντο μίαν τών πολλών φαράγγων, αίτινες. 
διεκλαδοΰντο έπί τών προπόδων τοΰ Έσ-κου-να-καχ-γίτς. 
’Ακριβώς δέ, οτε ό ήλιος έδυεν, άφικνοΰντο είς μέρος, όπου ό 
ρόαξ διεπλατύνετο είς μικράν λίμνην.

Ήτο μαγευτική ή θέα είς τό μέρος έκεΐνο. Ή υψιτενής 
άκρώρεια άνυψοϋτο γυμνή καί τραχεία, τόσον εγγύς κατά 
τό φαινόμενου, ώστε νά εύρίσκηται εΐς άπόστασιν βολής λί
θου, καίτοι άπεΐχε πράγματι πολύ ετι. Ή λεία επιφάνεια 
τής λίμνης περιεκυκλοΰτο ύπό δένδρων, ών οί προκλίνοντες 
κλάδοι προσήπτοντο τοΰ ΰδατος. Έν τφ μέσφ υπήρχε νη— 
σίς, ήτις έφαίνετο κεκαλυμμένη ύπό δάσους, όπερ έπίσης έγ- 
κατωπτρίζετο θαυμασίως,. πανομοιότυπου έν τή λίμνη. Δύο 
άετοι μεγάλοι μετεωρίζοντο ύψιπέται άπό τής φωλεάς των, 
άνω εΐς κεκρυμμένους άποκρήμνους βράχους, ένφ θαυμασίως 
κεχρωματισμένα νέφη έπλαισίουν τήν προβάλλουσαν τραχεΐαν 
τοΰ όοους άκραν, έρυθράν είσέτι έκ τών τελευταίων τοΰ 
ήλιου άκτίνων.

Μετά τάς πρώτας άναφωνήσεις, οί τρεις νέοι ήρξαντο άνα- 
ζητοΰντες μέρος κατάλληλον πρός διανυκτέρευσιν, και ταχέως 
εύρον τοιοΰτον. Ό Άλέκος τότε άνείλκυσε τό μονόξυλον, 
έντός δέ μικροΰ ή σκηνή προσηλώθη, ή πυρά ήνάφθη καί αί 
νήσσαι παρεσκευάσθησαν.

Βραδύτερον, όπόταν ή σελήνη προέβαλεν ύπέρ τάς κορυ- 
φάς τών δένδρων, καί κατεπλημμύρησε τήν πλευράν τοΰ 
ορούς διά χειμάρρου άργυροΰ φωτός, οί νέοι υπέρ ποτέ με
γάλα φρονοϋντες, κεκοπιακότες δέ καί νυσταλέοι κατεκλίνοντο 
έπι κλάδων, τόν ύπνον έκζητοΰντες.

*
¥ *

Τήν πρωίαν πρώτος άφυπνίσθη ό Γουλιέλμος,όστις ως συνει- 
θιζεν, άφοΰ ήναψε πυράν,άπήλθεν είς τήν όχθην τής λίμνης ό
πως λουσθή είς τό διαυγές της ύδωρ. Προς άπειρον δ εκπληξιν 
του, ότε κατήλθεν είς τό παρά τό στόμιον τής λίμνης μέρος, 
όπου τήν ίσπέραν ειχον άνελκύσει τό μονόξυλον, παρετήρησεν 
ότι δέν εύρίσκετο πλέον εκεί, ώς καί το οπλον, δπερ είχεν έκεΐ 
τοποθετηθή.Όπου δέ ταΰτα έκειντο, ύπήρχε τεμάχιον φλοιού 
δένδρου, ίφ ’ού ύπήρχον δύο χρυσά νομίσματα, άξίας 20 τα- 
λήρων έκαστον.Ό φλοιός έφερε γράμματα, προφανώς κεχα- 
ραγμένα διά τεμαχίου γαιάνθρακος καί λίαν δυσανάγνωστα. 
Πάσα τότε σκέψις διά λουτρόν άπώλετο έπί τή έκπληκτική 
ταύτη ανακαλύψει.

Μέ τήν έκ φλοιού επιστολήν έν τή μιά χειρί, ίν τή ίτέρρι 
δέ μέ τό χρυσίον, άνήλθε δρομαίως τό άναντες, πρός τό μέρος 
όπου διενυκτέρευσαν, κραυγάζων’

— Παιδιά, ίγερθήτε ! . . υπερβαίνει, πάσαν προσδοκίαν...
Είθισμένοι εΐς αΐφνηδίους προσκλήσεις, οί σύντροφοί του, 

έν μιά στιγμή εύρίσκοντο έπί ποδός.
— Τό μονόξυλον καί τό όπλον έχάθησαν ....
— Έχάθησαν; άνεφώνησαν άμφότεροι οί σύντροφοί του.
__Μάλιστα, εγάθησαν I Άντ’ αύτών δέ μάς άφήκαν 

αύτά. Καί έξέτεινε τάς χιΐρας του. .
— Τί έννοεΐς ; Τί άνοησίας λέγεις ; υπήρξαν αί άναφω- 

νήσεις δι’ ών τον προσηγόρευσαν.
— Δέν λέγω άνοησίας. Σάς λέγω, οτι το μονοξυλον και 

τό όπλον έπίταξαν, άντ’ αύτών δέ άφήκαν τό γράμματοδτο 
καί τά χρήματα.ν

— Ποιος τά έπήρε : ήρώτησεν ό Άλέκος, τεταραγμενος.
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— Πιθανόν νά αναγνώρισης τόν χαρακτήρα τής γραφής, 
άπήντησεν ό Γουλιέλμος. Έγώ δέν δύναμαι. . .

— Τί λέγεις ;
— Δέν γνωρίζω. Δεν τό άνέγνωσα ετι. Είναι λίαν δυσα

νάγνωστου ....
— Δέν τό άνέγνωσες ; Τότε δός το είς τόν Ίωάννην. Δύ

ναται αυτός τά πάντα νά άναγνώση.
'Ο ’Ιωάννης Ελαβε τότε τόν φλοιόν, ον ό Γουλιέλμος έτει- 

νεν εις αύτόν, καί άνευ δυσκολίας άνέγνωσε τά ακόλουθα.
«Δέν Εχετε Εργασίαν Ενταύθα. Άπίλθετε. Θέλετε εΰρει τό 

μονόξυλον εις τό στόμιον τού ρύακος. Ακολουθήσατε την 
πρός τά δεξιά ατραπόν Επί δύο μίλια. Θά συναντήσητε τότε 
ρύακα. ’Ακολουθήσατε αύτον μέχρις ότου συναντήσητε οδόν. 
Βήτε Επ’ αυτής καί θά σάς φέρη είς τόν ποταμόν. Έχω 
ανάγκην τοϋ όπλου καί των πολεμοφοδίων. Τά χρήματα νο
μίζω, ότι είναι αρκετά.»

— Τί υπογραφήν φέρει ; ήρώτησεν ό Άλέκος, ένφ ό Ιω
άννης Εσκέπτετο.

— Δέν υπάρχει υπο
γραφή.

Οί νέοι Ενατένισαν άλλή- 
λους μετ’ έκπλήξεως

— Δός μοι νά τό ί’δω, 
είπεν ό Άλέκος.

Άλλά καίτοι μετά προ
σοχής τό άνε’γνωσε, καί τό 
άνέτρεψε δίς καί τρις, δέν 
εύρε τι πλειότερον, καί διε- 
βίβασε τό γράμμα είς τόν 
Γουλιίλμον, χωρίς νά Εκ- 
φέρη λέξιν.

Ό τελευταίος ούτος δέν 
τό άνέγνωσεν,άλλ’έστη πα- 
ρατηρών πρώτον τό τεμά- 
χιον τού φλοιού, ειτα δέ 
τόν χρυσόν, Εν σιγή. ΤΗτο 
Εντελώς τεταραγμένος, οί δέ 
σύντροφοί του Εξεπλάγησαν 
λίαν διά την σύγχυσίν του. 
Ήτο ό Γουλιέλμος, ό αρχη
γός των, ούτινος ή γονιμό- 
της είς'στρατηγήματα, ύφ’ 
οίαν δήποτε περίστασιν, 
ύπήρξεν ό διαρκής θαυμασμός 
Εμελλε νά τόν καταλείπη τώρα, 
μάλλον κρίσιμου στιγμήν ; Ή σιωπή συνεπώς παρείχε πόνον, 
διό ό ’Ιωάννης μάλλον, όπως διάρρηξη αυτήν ή διά άλλην 
τινα αιτίαν, είπεν.

— Έλπίσωμεν, ότι τά χρυσά νομίσματα είναι γνήσια.
Ό Γουλιέλμος τά Ενεχείρισεν είς αύτόν. Τά παρετήρησε 

σοβαρώς καί τά μετεβίβασεν είς τόν Άλέκον, όστις τά έξή— 
τασεν, ως Εάν ήτο πραγματογνώμων, είτα δέ τά Επέστρεψεν 
είς τόν Γουλιέλμον.

Ούδείς ίσκέπτετο τί νά είπη.
Ό Γουλιέλμος τότε Εκάθησε χαμαί, άνέλαβε ράβδον, και 

πρ.οεβη είς άναρρίπισιν τής πυράς. Λαβών δέ τό τεϊοδοχεΐον, 
άπήλθεν είς τήν λίμνην, τό Επλήρωσεν όδατος καί Επανελθών 
είς την πυράν ήρξατο παρασκευάζων τό πρόγευμα.

Τέλος ό Άλικος μετά μακροτάτην σιγήν, είπε.
— Λοιπόν, τι θά κάμωμεν, παιδ’ά ;
Χωρίς νά άναβλέψη Εκ τής Εργασίας του, ό Γουλιέλμος 

άπεκρίθη.
— Δέν θά άπέλθωμεν Εντεύθεν. "Εχομεν δικαίωμα Επί 

τού τόπου, οίον καί πάς τις άλλος.
Άνεκουφίσθησαν τότε οί άλλοι, άκούσαντες τόν αρχηγόν 

των όμιλοϋντα οΰτω, καίτοι οί λόγοι του ήσαν ώς διακήρυξις 
πολέμου προς τον μυστηριώδη άγνωστον. Ή δέ άπόφασίς του 

Έκ της περιοδίας τοϋ κόΟμου. Άνθρωποβυόία.

καί ή χαρά των, καί 
κατ’ αυτήν ταύτην την

αύτη Εγένετο αποδεκτή μετ’ επειφημιών καί Επιδοκιμασίας.
Μετά πίνας βτιγμάς όμως, δ ’Ιωάννης ήρώτησεν·
— Καί τί θά ώφεληθώμεν, Εάν παραμείνωμεν ένιαΰθα ;
— Δεν εΐδομεν είσέτι τό τέλος τοϋ πράγματος, άπήντη

σεν ό Γουλιέλμος. Πρός δέ τούτοις, θέλω νά λάβω τό όπλον 
μου όπισω. . . Δεν τό εφερον Ενταύθα, δπως τό πωλήσω. . . 
Δεν πιστεύω, νά θέλης ν’άναχωρήσωμεν άλλως τε, ’Ιωάννη·

_'θΓ. δεν θέλω νά άπέλθωμεν, Εάν θά ώφεληθώμεν τι 
παραμένοντες, άλλά ....

— Παιδιά, διέκοψεν ό Άλικος, γνωρίζω τις μάς άφή- 
ρεσε τό όπλον.

— Γνωρίζεις; ύπέλαβον άμφότεροι οι σύντροφοί του, μέ 
ΰφος απολύτου δυσπιστίας.

— Μάλιστα.
— Ποιος ;
— Ό
— Ό

’Ερημίτης !
’Ερημίτης ; Ποιος ’Ερημίτης ;

Τό πρώτον μέρος τής Ε- 
ρωτήσεως άπέτεινεν ό Γου
λιέλμος, το δέ τελευταΐον ό 
Ιωάννης.

— Βεβαίως ό ’Ερημί
της.Αυτή, δακτυλοδιικτών 
τήν λίμνην, είναι ή λίμνη 
τού ’Ερημίτου, ό δέ άγνω
στος Επισκέπτης μας ήτο 
αυτός ό Ερημίτης |

—- Σχεδόν πείθομαι, ότι 
έχεις δίκαιον, άνεφώνησεν ό 
Γουλιέλμος.

— ’Εχω δίκαιον πράγ
ματι, άπήντησεν 
μετ’ ίμφάσεως.

Καί Επόμενοι τφ 
μάτι, ότι οίαδήτις Εξήγη
σες είναι κρείσσων ούδεμιάς, 
άπεφάσισαν νά παραδεχθώ· 
σι τήν υπό τού Αλεξάν
δρου γενομένην.

— Καί πού ύποθέτεις, 
. ότι ό άνθρωπος κατοικεί ; 
είπεν ό ’Ιωάννης.

— Πολύ πιθανόν Επί τής

Εκείνος

άξιώ-

νησίδος, ύπέλαβεν ό Άλέκος.
—— Πιστεύεις, ότι είναι Εκεί τώρα ;
— Μοί φαίνεται δχι.Έγραψεν, ότι θά ευρωμεν τό μονό

ξυλον κάτω εις τό στόμιον τοϋ ρύακος, καί κατά πάσαν πι
θανότητα τό μετέφερεν ό ίδιος Εκεί.

— Δεν γνωρίζω Άλέκο, είπεν ό Γουλιέλμος. Δύναται βε
βαίως νά όδηγήση τό μονόξυλον είς τό στόμιον πολύ ταχύ- 
τερον, παρά όσον ημείς θέλομεν δυνηθή νά φθάσωμεν Εκεί 
διά της ύπ*  αυτού ύποδειχθείσης όδοϋ. "Ισως λοιπόν τώρα 
μάς κατασκοπεύει κεκρυμμένως, όπως μάς Ιδη άναχωροΰντας 
κατά την Επιθυμίαν του.

Συμβούλων μακρόν ήκολούθησε, καθ’ ο πάντες άπεφάν— 
θησαν, ότι η άναχώρησις εδει νά ίγκαταλειφθή' άπεφάσισαν 
δε τέλος, όπως περιέλθωσι τήν λίμνην, καί Εάν δεν άνεκάλυ- 
πτον τό μονόξυλον των, νά Επινοήσωσι τότε τρόπον διαπε- 
ραιώσεως είς την νησίδα. 'Ομίλησαν και περί κυνδίνων είς τό 
τελευταΐον διάβημά των, άλλ’ ό Γουλιέλμος είπεν

— Δεν πιστεύω νά είναι πράγματι κακός άνθρωπος, άλ
λως δεν θά μας έπλήρωνι τό όπλον . . . δθεν δεν θά μάς 
κακοποίηση πριν η μάς ειδοποίηση.

— Δεν γνωρίζω. Τό κατ’ Εμέ θέλω νά μέ πυροβολήσωσι 
μετά προηγουμένων πάντοτε είδοποίησίν, είπεν ό Άλέκος.

Περιηλθον την λίμνην Εντός μικρού χρόνου, καθόσον δεν 
ητο μεγαλειτέρα τού ενός μιλίου την περιφέρειαν, τά δέ.χόρ-

ΤΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ
Άναδημοσιεύοντες ανωθι δύο εικόνας έκ τής άρτι άρξαμένης έκτυηώσεως τού 8ον έργου τής εικο

νογραφημένης Βιβλιοθήκης τού ’Ιουλίου Βέρν, «Τά πεντακόσια έκατομμνρχα.» ύπό τού άναλαβόντος τήν 
έκδοσιν δληςτής σειράς, κ. Θησ. Λιβερίου, άγγέλομεν τοϊς Λμετέροις συνδρομηταϊς, δτι διά τού άνώ- 
τέρω πονήματος λήγει ή σειρά τού τρέχοντος έτους καί δτι Λ τρίτη άρξεται τό έπιδν έτος.

τα δέν ήσαν τόσον πυκνά. Ουδέ Ιχνος τού μονοξύλου ειδον, 
συνήντησαν όμως τήν Εν τφ φλοιφ άναφερομένην ατραπόν 
καί συνεχάρησαν άλλήλους διά τό πρόσθετον τούτο τεκμή
ριου τής καλής πίστεως τού ’Αγνώστου.

Έξ έκάστου σημείου, όπόθεν τό φύλλωμα ίπέτρεπεν, έπι- 
σταμένως άνηρεύνησαν τήν νησίδα, άλλ’αί ακταί αυτής ησαν 
προφανώς άθικτοι,ούδέν δέ ύπήρχεν, όπως Ενίσχυση τήν ύπό- 
θεσιν, ότι κατώκει τις εκεί.

Είχον πλησιάσει σχεδόν τό στόμιον τής λίμνης, καί ά- 
νεζήτουν μέρος άβαθές, οπότε ό Ιωάννης, όστις ητο μάλλον 
Εγγύς πρός τό ύδωρ, Εστη καί άνεσήκωσε τάς χεΐρας είς ση
μείου εΐδοποιήσεως.

— Τί συμβαίνει; ίψιθύρισεν ό Γουλιέλμος.
— 'Υπάρχειτι εδώ κάτω παρά τήν όχθην.
— Τί είναι;
— Φαίνεται ώς λέμβος; άλλ’ οί κλάδοι είναι τόσον πυ

κνοί, ώστε δέν δύναμαι νά διακρίνω καλώς τί είναι,
— Άφες νά ΰπεισδύσω Εγώ κάτω καί ίδω, προσεφέρθη 

είπών ό Άλέκος. Έγώ δύναμαι νά διέλθω μέ όλιγώτερον 
θόρυβον ή σύ.

— Δέν σημαίνει τίποτε ό θύρυβος, άπήντησεν ό Γουλιέλ

μος.’Εάν ύπάρχη τις Εκεί, βεβαίως θα μάς ήκουσε προ πολ- 
λού ηδη. Μή αμφιβάλλετε περί τούτου.

— Πιθανόν νά κοιμάται, άπεκρίθη ό Άλέκος. Ένφ δέ 
μόνος ύπεισέδυε κάτω, οί σύντροφοί του έστησαν ήσυχοι, μέ 
τά πολύκροτα άνά χεΐρας.

Μετά μίαν στιγμήν Εφώνησε πρός αυτούς νά κατέλθωσι. 
Έλθόντες δέ Εκείνοι,εύρον ότι τό προκαλίσαν τήν προσοχήν 
των άντικείμενον, ήτο Επίμηκες μονόξυλον, κατασκευασθέν 
μετά μεγάλης τέχνης καί Επιτηδιότητος, Εντός δέ αυτού 
υπήρχε κώπη καί ράβδος.

— Ανήκει είς τόν φίλον μας,τού φλοιού τόν δράστην, είπεν 
ό Άλέκος. Κατήλθεν είς τό στόμιον τοϋ ποταμού, καταλι- 
πών τό μονόξυλον Ενταύθα, όπως τό μεταχειρισθή όταν ίπα- 
νέλθη. Κατοικεί δέ Επί τής νησίδος, άλλά δέν Εγνωρίσθη 
είσέτι μέ τήν Τριάδα.

— Πιστεύω, δτι εχεις δίκαιον, έπεδοκίμασεν ό Γουλιέλμος. 
Άς έπιβιβασθώμεν καί διαπεραιωθώμεν είς τήν νησίδα. 
’Εκεί θά τόν άναμείνωμεν !

'Η πρότασις Εγένετο αμέσως δεκτή.
(Έκεται τό τέλος)

Γουλ. 1. ’ΐωαννίόης
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ΕΚ ΤΗΣ
ΠΑΛΑΤΙΝΗΣ ΦΪΣΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

(διάλογος)

—Τί είναι ό κόσμος·; —Είναι τό θέατρον, έν τώ 6- 
ηοίω παρίρταται απεριόριστος κωμωδία, έν η πρω- 
ταγωνιστοΐτοιν ον δήμιοι καί τά θύματα, όί γέλωτες 
καί τά δάκρυα.

— Τι είναι ό χρόνος;— Ό μέγας άποκαλυητής 
της αλήθειας, ό έχων τήν δύναμιν ν’ αποσπά τό 
προσωπεΐον τών υποκριτών, καϊ νά παρηγορά τούς 
άδννάτους καί ασθενείς.

— Τί είναι λέξις;— Ό διερμηνεύς τής ύνχής.
— Τί είναι γραφή ; — Ό φύλαξ τής ιστορίας.
— Τί είναι ζωή 'Ηδονή τοϊς εύτυχοΰσι,. βά- 

σανός τοϊς δνστνχούσι, αίνιγμα τοϊς φιλοσοφούσε.
— Τί είναι ύπνος;— Ότύπος τοΰ θανάτου.
— Τί είναι αγωνία.·,— Θόρυβος τοΰ θνητόν, ή 

μάλλον πάλη αΰτοΰ μετά τοΰ πεπρωμένου, διαγρά- 
φοντος έκ τής ζωής τό όνομά τον.

— Τί είναι ό άνθρωπος;—Διαβάτης τής γής.
— Τί δέν κουράζει τόν άνθρωπον ;— Τό κέρδος.
— Τί είναι φως Ή άνίχνευσις παντός πράγ

ματος.
— Τί είναι ήμέρα ;—Πρόκλησις είς έργασίαν, 

συγκομιδήν και μελέτην.
— Τί είναι ό ήλιος ;— Ό αδελφός τής ζωής, ό 

τροφοδότης τοΰ ανθρώπου, καί ή φλόξ τής ψυχής.
— Τί είναι ή γή ;— Ή μήτηρ τής ΰλης, παντός 

β,τι αυξάνεται, ή τροφός παντός ό,τι υπάρχει καϊ 
ή άβυσος ή καταβροχθίζουσα τά πάντα.

— Τί είναι ή θάλασσα ;— Ή μήτηρ τών τολμη
ρών, τό σύνορον τής ξηράς, τό πανδοχείου τών πο
ταμών και ή πηγή τών βροχών.

— Τί είναι ό χειμών ;— Ό αρνητικός πόλος τοΰ 
θέρους, ό έχθρός τής προόδου.

— Τί είναι τό θέρος ; — Ή μαινάς ή φονεΰουσα 
τά τέκνα της πρό τοΰ καταστρέψη αΰτά ό δήμιος.

— Τί είναι ή άνοιξις;— Ό ζωγράφος τής καλ
λονής καϊ ευτυχίας τής ζωής.

— Τί είναι τό φθινόπωρον ;—Ή φθίσις τοΰ βίου.
— Τί είναι τό έτος; — Τό τέθριππον τοΰ κόσμου.
— Τί είναι χλόη ;— Τό ένδυμα τής γής.
— Tfείναι φιλία -, — Παρηγοριά τοΰ ανθρώπου 

έν ώρα ταξειδίου.
— Τί είναι προσευχή ·, — 'Ο φόβος πρός τό 

άγνωστον, έπίκλησις τον τρόμου, καϊ έξαγνισμός 
τής συνειδήσεως.

— Τί είναι πίστις; — Ή παραδοχή άγνωστων 
καϊ άκαταλήπτων μυστηρίων τοΰ παρελθόντος, πα
ρόντος καϊ μέλλοντος.

— Τί είναι έρως ; — Πραγματικότης τής φαντα
σίας, πάθος τής διανοίας καϊ ό δεσμός τής ΰλης 
πρός τό άΰλον.

— Τί είναι θρήνος ; — Ή αποτυχία τής έπιθυ- 
μίας τοΰ άνθρώπου νά διέπη τά γήινα.

— Τί είναι αίδώς ; — Ό προστάτης τής αδυνα
μίας καϊ τό δπλον τοΰ γυναικείου φύλου.

— Τί είναι έρύθημα; — Πέπλος ,κάλύπτων κε- 
κρυμμένας έπιθυμίας.

(ακολουθεί) I

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ
I Εύνούχθβςς τών «λεκτόρων καί έκτομ-ή 

τών ορνίθων.
Μόνον κατά τον 3ον ή τόν 4ον μήνα ύποβάλλονται οί 

νεοσσοί είς τόν ευνουχισμόν καί πρός τοΰτο έκλέγεται τό τέ
λος τον ιαρος, η ά) άρχή του φθινοπώρου, ωραία δέ ημέρα. 
Τόν νεαρόν άλεκτορα νήστιν όντα υποβαστάζει είς βοηθός 
άννιτραμμίνον έπί της ράχεως καί φέροντα την οόράν πρός 
τόν έγχειριστήν, την δεξιάν κνήμην κατά μήκος τοΰ σώμα
τος καί τήν άριστεράν έστραμμένήν πρός τά όπίσω, όπως 
άιτοκαλυφθή τό αριστερόν πλευράν, άφ οΰ θά γίνχ> ή έγχεί- 
ριβις, ήτις πρέπει νά διευθύνηται έκ τών εμπρός πρός τά 
όπίσω μεταξύ τοΰ στέρνου καί τής ουράς.

Άφοΰ άποσπαβθώσι τά πτερά 1κ τοΰ μέρους τούτου, σχί
ζονται διά κοπτεροΰ μαχαιριού καί διά μιας ή δύο έντομών 
τό δέρμα, οί κοιλιακοί μυς καί τό περιτόναιον, ’Ενίοτε πα
ρουσιάζεται μέρος τοΰ έντερου, τό όποιον πρέπει νά προσί- 
χωμεν μή βλάψωμεν. Γενομένης τής τομής αρκετά μεγάλης 
ώστε νά διέρχηται ό δάκτυλος, εΐσάγομεν τόν δείκτην έλαιω- 
μίνον, τον βυθίζομε*  είς τήν κοιλία*  καί τον διιυθΰνομεν πρός 
τήν ράχην καί πρός τά έμπρός· φθάνομεν ούτω τό αριστερόν 
μόριον, όπερ άποσπώμεν διά τοΰ δνυχος καί τό έξάγομεν" 
έπειτα φθάνομε*  τό δεξ,ιόν, όπερ φέρομε*  καί αύτό έξω ώς 
τό πρώτον. Εΐσάγομεν άκολούθως πάλιν τό μέρος τοΰ σπλάγ
χνου, όπερ ήΟελεν έξέλθη καί τέλος συνενοΰμεν τά χείλη τής 
πληγής δι’ άραιάς ραφής.

Αί οικοδέσποινας, αίτινις συνήθως άναλαμβάνουσι τήν 
έργασίαν ταύτην, άλείφουσι τήν πληγήν δι’ ολίγου νωποΰ 

, (φρέσκου) βουτύρου*  καλόν είνε ωσαύτως νά έπιπάσωμεν αύ
τήν δι’ ολίγης στάκτης, ήτις. απορροφά τό αίμα.

Είς τινα μέρη, διά νά διακριθώσι τά καπόνια άπό τούς 
άλλους άλεκτορας, κόπτεται ο λόφος αύτών καί έν τή ούτω 
γενομένη πληγή είσάγονται οί όνυχες τοΰ πτηνοΰ, άφαιρού- 
μενοι άπό τών ποδών του. Ένταΰθα ουτοι αυξανόμενοι 
άποκτώσιν ίνίοτε μήκος τριών εκατοστών του .μέτρου, λαμ- 
βάνοντες σχήμα άνάλογον πρός το τών κεράτων τοΰ κριοί.

Περαιωθείσης τής έγχειρίσεως, τίθεται το καπώνιον είς 
μέρος εύάερον καί ομαλόν, ένθα νά μή δύναται νά πηδφ' 
έπί οκτώ ημέρας δίδεται αΰτφ, ώς τροφή, ολίγον άλευρον 
καί πίτυρα μεθ’ ύδατος, άφθονον δ'ε καί καθαρόν ύδωρ.

Διά νά έκτελεσθή ή έκτομή τών ορνίθων γίνεται ή τομή 
πλίισιέστερον τοΰ πρωκτού καί κατά τόν Σχρέύγερ ζητείται 
ό αγωγός, όστις σχίζεται έγκαρσίως, ίνα έμποδισθή ή είς τό 
μέλλον παραγωγή τών <μών, άλλ εινε άσφαλέστερον νά 
ζητήσωμεν τήν ώοθήκην καί νά τήν άποσπάσωμεν, ώς άπε- 
σπάσαμεν τά μόρια τού άλέκτορυς, ϊχοντες ύπ’ δψιν ότι μία 
μόνον ωοθήκη υπάρχει, ήτις εύρίσκεται πρός τ’ αριστερά.

Τό εύνουχισθέν πτηνόν ύφίσταται αξιοσημείωτους μετα
βολής, γίνεται ειρηνικόν,ή φωνή του βραχνοΰται, ό §έ λόφος 
(λειρί) αύτοϋ, έάν δέν αποκοπή, γίνεται πλαδαρός καί κρέ- 
ματαν ίν γίνει δέ τό πτηνόν τοΰτο περιορίζεται εις τό νά 
πίνγ, νά τρώγη καί να κοιμάται.

01 κάπωνες δύνανται πρός τούτοις νά χρησιμεύσωσιν αντί 
μητρός, όπως όδηγώσι καί τρέφωσι νεοσσούς. Πρός τόν σκο
πόν τοΰτο*  έκλέγονται οι εύρωστότεροι, ών άποπτεροΰται 
ή κοιλία· το ούτω άπογυμνωθέν μέρος τρίβεται διά κνίδης 
(τουκνίδας) μεθ’ ο μεθύσκεται τό πτηνόν δι’ άρτου μοσχιυ— 
θέντος έν οϊνφ. Άφοΰ έπαναληφθή ή βάρβαρος αΰτη έργαβία 
έπί δύο ή τρεϊς ημέρας κατ’ έξακολούθησιν, τίθεται ό κάβων 
έν κλωβώ μετά δύο ή τριών νεοσσών κάπως μεγάλων’ ούτοι 
έρχόμενοι ύπό τήν κοιλίαν του, μετριάζουσι τήν οδύνην τών 
νυγμάτων καί ή άνακούφισις αυτή συνειθίζει τόν κάπωνα νά 
δέχηται τούς νεοσσούς’ τότε τφ δίδονται πλειότεροι νεοσσοί, 
περί τών όποιων συνηθίζει νά μεριμνξ πλέον καί αύτής τής 
μητρός των. 4»ρέ*.

ΕΝ ΚΑΛΟΝ ΚΑΤΕΥ0Δ10Ν
(Άπερχομένοις δνιή ψίλοιη)

Ά
Είς -Χίον τήν άλίρραντον πορεύεβ&ε, νϋν, φίλοι, 
Όπου δ θύμο? τών βουνών χέει τερπνόν τό μύρον 
Όπου ακούονται φαιδρά πολλών βτρου0ιων χείλη 
Καϊ πνέει εϋδροβος, λαμπρά, ή αύρα τών "ξεφύρων I

Είνε ή Χίος πάντερπνος εϊς κήποι, άνθέων
Πλήν φεϋ ! ή τλήμων άλλοτε είδε ροάς αιμάτων 
Είδε λυββ&ντα τύραννον και βπαραγμούς θυμάτων 
Έφ’ &ν έγόγγυζε πραύς δ ζέφυρος προβπνέων !...

Β’.
Χίος I πατρϊς ύπερφνοϋς Αν&ρώπου : τοϋ Όμηρου ! 
Μοΰβαι κλειναί οοι ύμνησαν τά μαγικά του κάλλη 
Τάς έ&ελϊ,εν δ αχινός βου πυκνός όπόταν δάλλη 
Καϊ τά άν&οϋντα ρόδα βου ήδε'ος πλήρη μύρου . · .

Τοΰ Όρφανίδου ή τερπνή βέ έμελψεν ή λύρα
Μέ δάκρυ ράναβα πικρόν τά πά&η, τά δεινά βου,
Αιότι άδικος πολύ εδείχ^η οοι ή μοίρα
Καϊ τών οφαιρ&ν ό βυριγμός ήκούσ&'είς τά βουνά βου...

’έϊ αηδίαν βύ ένθεο?, μελίγηρυς, αίμύλη,
Ήδ4ω$ πόθον καϊ άβρως εκήλεις τόν νοΰν όλων
Έάν βιγωβι σήμερον τά μουσικά σου χείλη
Στέφει λαμπρ&ς τήν μνήμην σου χρυβόκομος Απόλλων^

Πλήν, εύπλοεϊτε προβφιλεϊς I τό κΰμα^,εϊνε λείον' 
Ή δροβοβόλος κέλευδυς ά>ς κάτοπτρου άπλοΰται
Τό %ρ&μά της μϊ τούρανοΰ τό χρώμα πώς ένοΰται 1 . . . 
Πλέετε, πλέετ' έλαφρώς με τό πυρφόρον πλοΐον.

”ίϊ, σδς προπε'μπ’ ή Μαΰβά μου μ’ ευ φβμα της γΛυκύ 
Και εύχομένη τάχιστα υμάς πάλιν νά ίδη
Άφοΰ εύδαίμονας βτιγμάς διέλ^ητε έκεϊ,

”Εν’ ασπασμόν rijg φιλιού, έγκάρίιου σ«? δίδει '.
Άλίξ. Γ. Γίακουμίδη?.

srxLXTOtiFEJs

Ή καλλονή γεννά τόν έρωτα, μόνη ά’ ή άγα&ότης τόν 
■βυντηρεϊ. ♦ *

»
Ή γυνή δέον νά πράττη δ,τι έπι^υμεΐ δ ΰύξυγος’ 

«αί οότο§ 3,τι έκείνη θε’λει.* *
*

Τό ν’ άποφεύγη τις τά εγκώμια, σημαίνει δτι είναι 
άξιο? τούτων. • «

Μ
Ή καρτερία είναι δ μοχλός τοϋ έρωτος.* *

*
Ούίεν γλυκύτερου τοϋ . . . μειδιάματος εκείνης.

* «
*

Τό δάκρυ είναι ή υπερβολική χαρά τοϋ έρωτος.
* *

•
Γυμνή καλλονή είναι βπιν&ήρ κατακπίων καϊ νάμα 

άναψυχον. Προκαλεΐ τό ρίγος καϊ τήν φλόγα.
« «

♦

Συνταγή ώυζυγικΛς εϋτυχίας.
Τής γυναικός.

'Τποταγή γραμμ. 15
'^φοοίωβις Τ>
"Ερως 9 1
Σιγή » 35
Κάλλος a

Τοϋ άνδρός,

Άγα&ότης γραμμ. 5
Σοβαρότης » 40
Επιμονή » 20
Εύγλωτία » 25
Σπατάλη » 40

“Ερως ! τετραυματιομένης ή>υχής βάλβαμον, ^εότης 
προΰφιλής, άναξωπυροΰβα είς τά βτή&η τήν Αρετήν καϊ 
βυμπά&ειαν, τόν ίμερον καϊ τήν γαλήνην. Έλλείπαντος 
δ' αύτοϋ, έπικρατεί βκότος, πυκνά νέφη καλύπτουν τό 
πνεύμα, άτέρμον έν τή βκέψει παραβυρόμενον είς όνειρα 
ββεο&έντα,και τέφρα Ανακύπτει έκ τής δυβτήνου καρδίαξ. 
Νΰν, δτε τήν ψυχήν μου, μία τών άκτίνων του φωτίζει, 
ληβμονώ τάς δυβτνχίας μου, γελώ μέ τάς άπειλάς τής τύ
χης και ΰλως Αμέριμνος φέρομαι είς τόν {5οΰν τοΰ μέλλον
τα? , τοΰ «ίωνιου, τοΰ αθανάτου ....

Kyr- Kos.ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ
ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΙΣ 

ΥΠΕΡ ΤΠΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΑΟΥ

Τήν παριλβοΰσβν Πέμπτην, 14 8ύρίου, τδ Έλλ. βίατρον ήγς τήν 
μτγαλοκρεΜβτίραν άπό τής βυστάσΐϋ>ς αύτοϋ πανήγυρι». Ή Τέχνη 
ά«*ΐςοΰτο  ύτιδ τών συγχρόνων Αθηναίων. Είδομεν πολλάί ιύεργετι- 

χάς χαί τής κ. Παρα,εκτοακΰύϊϋο πέρυσι καί έφίτος—τξίχοο; τή ά· 
ληθίίαι-—χαί πρό τινων έδοομάδων τής χ. Βιρώνης. ’Αλλ’ οΰδιμία 
δύναται νά «υγχριδή την τ«λ»υταίαν τύιργιτικήν τής χ. Πα- 
ρχσχευοπούλσυ, δι’ή; επερατώθη ή έφιτίινή θιοινή περίοδος καί 
δμοίαν τής όποιας δέν etSs πώποτο ή Ελλάς. Πιριγραφή» άδανα- 
τοϋμεν νά πλράβχωμιν ιπριπεν οί άναγνώσται ημών όλοι νά πα- 
ρίυρίσκοντο τήν έαπίρχν έκείνην, ΐχ® διχαιώτωσιν ήμας, διστάζον
τας νά περιγράφωμεν ό,τι δέν περιγράφεται. Ή κ. Παραακευοπού- 
λου, ή λατρευτή χαί μόνη αξία τής Τέχνης νύμφη χαί ήρωίς π«· 
ράμιλλας, ακατάβλητος, ήγαγβ δρίαμ&ον, ύποδυθεΐσα τήν αυτήν 
εσπέρα*  τρία όλως διάφορα χαί αντίθετα πρόσωπα, τοϋθ' όπερ οΰ- 
δίμία άλλη ήθοποιός έτόλμησεν έν Έλλάδι νά πράξη. "Ητοι ΰπ«ρ- 
τατον τραγικόν χαρακτήρα διά τής Μήδειας, ελαφρότερον διά τής 
Φαύστας, αφελέστατο*  ποιμενιχόν διά τής Κατάρας τής Μάννας. Τό 
θέατρον περιλάμβανε 1,600 θεατάς, ιένθουσιωδώς μαινομέν.υς ύπέρ 
τής συμπαθέστατης χαί αληθούς χαλλιτέχνιδος. Δώρα πολύτιμα είς 
θήχας, στέφανοι, λύραι, περιστερά!, ποιήματα,ψηφίσματα σωματεί
ων, χρυοή βίΟχή,συμύολίχαί παραστάσεις χλ.άδιαχόπως διεσταυροϋν- 
το ά'ά τδ θέατρον πανηγυριχώς χεκοσμημενον. Ή Φιλιρμς>*ι»ή  έται- 
ρία επισήμως μετεσχε δια τής μουσικής της, ύπό τόν χ. S. Καίσα- 
ρην, δ δέ αρτισύστατος καί είελπις «Όμιλος τών Φιλοτέχνων» πρς- 
σήνεγκεν αΰτή μεγάλη» λύραν μιτά κυανόλευκων ται»ι3ν, έπίοω- 
κεν δέ δι’ ίπιτροπής ψήφισμα τιμητικόν έπί μεμβράνης, δι’οδ ά·ε- 
χηρύσσετο βοή ή χ. Παραοκευιπούλον, μόνη αΰτή έκτων Έλλη- 
νίδων ηθοποιών, επίτιμον μέλος χαί συνεργάτις, Τήν στιγμήν τής 
επιδόσεως, χιλιάδες αντιτύπων τοΰ ψηφίσματος έσχσρπίσάησαν άνά 
τδ θέατρον, ή μουσική έπαιάνισε» εμβατήριο», άφιερωθέν τή χ. 
ΤΙαρασχευοπούλου, μικρά πτηνά φέροντα είς τα ρίμφη ποιήματα 
έπλήρωσα» τδ θέατρον, ζητωχραυγαί δέ ακατάσχετοι ηνάγκασαν 
πεντάχις τή» χαλλιτέχνιδα »ά έξέλόγγ έπ! τής σκηνής. Ό εθ», ποιη
τής κ. ‘Αχιλλευς Παράσχος έγραψε*  ε’ιδικώς έπί τή ευεργετική τής 
χ. Παρασχιυοπούλου ώραΐδν μικρόν ποίημα, διανεμηθέν εις μύρια 
δελτία μετά τής είκόνος τής ευεργετούμενης, δμοιον δέ συνέθεσε καί 
δ-ποιητής χ Παναγ. Συνοδινός, δβερ καί δημοσιεύομε» προσεχώς 
βΰμενώς παραχωβηθέν ημΰ. Τά μέλη τοϋ 'Ομίλου τώ» Φιλοτέχνων 
εφερον τή έσπερέ εκείνη σήματα μετά χρυσοκέντητου λύρας έπί τής 
χομβιοδόχης, ύποδεχόμενα τους πανηγυριστές Άλλ’ ή άποθέωσις τής 
κ. Παρασκευοπούλου έπεφυλάβσιτο ής τό τέλος τής παραστάσεως. 
Χίλιοι άνθρωποι τήν ήκολούθησαν έξιρχομένη» υπό τδ φως απείρων 
βεγγαλικών φώτων καί του; χαρμόσυνους ήχους τής μουσικής μέχρι 
τής οικίας της, δθεν ηΰχαρίβτησε τους διαόηλωτάς, άποχομίσαν- 
τας μοναδικός έχ τής εσπέρας εκείνης εντυπώσεις.
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ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ

Αίνιγμ*  237.
Πόλις τής Μικρά; ’Ασίας
Kt’ εχω δύο σημασία·,: 
Άν μ’ αφήσης όπως είμαι

Χρησιμότατο» ’στάς πόλεις
Κι’ άναγκαίον πράγμα είμαι'

Τήν ορθογραφία»'θέλεις, 
ΆναγνΟστα, νά άλλάξης ;

•Άνθος σύνηθες, ευώδες, 
Τού Μαίου θά παράξης.

Προσοχή δεν ει»’ εργώδες·
Μάλιστα άν αφαίρεσης

“Ενα (ν) καί άντί τούτου
Ένα (τ) μόνον πρόσθεσης

Ήρωΐδα, νήσον πλούτου 
Τής Τουρκίας θέλεις ίδη

Μέ τδ ούρανόχρουν : “ΙΔΗ-
Τσεσμές τή 1 δβρίου 1833

Χαρ Ν. Κάσδαγλης 
Αίνιγμα 238.

“Ονομα είμι αρχαίου ενάρετου περίφημου 
Όμως άν κοπ’ ή αργή μου 
Ήτοι δύο μου στοιχεία,

Τότε στήριγμα μέ κάμνει τέχτονος φιλοκαλία. 

Αίνιγμα 239.
Ε’μαι πουλί πολύ καλδ χαί μ’ αγαπούνε 8λοι 
Στολίζω τής νοικοκυράς έγώ τδ περιβόλι·
Τρεις έχω, φίλοι, συλλαβάς κ*  ίπτά στοιχεία μόνον, 
Τά δύο πρώτα γράμματα, έάν μοΰ άποκόψης 
Θά γίνω ήρως ισχυρός αρχαιότατων χρόνων 
Καί θά σέ τέρψη ή λαμπρά νεανική μου δψις.

ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝ ΤΩ 16Ψ ΦΥΛΛΩ ΑΙΝΙΓΜΑΤΩΝ
233. Αίνιγμα. Σάμιος-Σαμιαΐος.

“Ελυσαν αύτό, δ κ. Φ. Πατακάκη; έξ Αθηνών, δ κ. Δ. Μάριο- 
λόπουλος έκ Πειραιώς και δ κ. Π. Δαδόπουλος έκ Τεργέστης.

254. Αίνιγμα. Κάλυμνος.—Εύβοια—Κώς—Ρώδος—ωμος— 
Ψυτάλεια^Κίκρωψ.

Ούδεΐς έλυσεν.
235. Αίνιγμα. Κρόνος—δνος.

Έλυσαν αύτδ, δ κ. Φ. Παταχάχης έξ Αθηνών, δ χ. Δ. Μάριο*  
λόπουλος έχ Πειραιώς χαί δ χ. Ν. Σιδεράς έχ Μήλου.

236. Αίνιγμα. Πολΰηους. Πολύ—ποΐίς—ο5ς = ύς—μδς 
Ούδεΐς Ιλυσεν.

W W V Υ Υ Υ Υ V VYVVVVVVWVVVYYVVYVVVV V V V V V
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ “ΦΥΣΕΩΣ,.

V. V. R. Paris. Sommes ettonnis. Envoyons aujourd’ hui 
tous les numeros et ecrivons.— X. Α. ΜισβΛόγγιον. Συνεστη- 
μένη έλήφθη. Άπδείξεις χαί άβάντησιν έστείλαμεν ύμίν ταχυδρο
μικώς.— Χ· Ν. Κ. Τσισμί. ’Επιστολή μετά συνδρομής έλήφθη. 
Συνδρομητήν ένεγράψαμεν. Ταχυδρομικώς έγράψαμεν. Εύχαριστοϋ- 
μεν.— Α. Γ. ’EriaWa. Πονημάτια υμών έλήφθησαν. “Εχει κα
λώς, άλλά μη σπεύδετε, διότι εύρισχόμεθα πρδ πολλών τοιούτων 
υποχρεώσεων.—17. καί A. ΆΛιξάνδρβιαν. Δελτάριον καί χρήματα 
έλήφθησαν. Φύλλα άπεστείλαμεν καί έγράψαμεν.— ΛΓ. Δ. Αίγιον. 

’Επιστολή καί γραμμάτιου έλήφθη. Εύχαριστοΰμεν θερμώς.— Α. 
Ρ. Καρδίτζατ. Δελτάριον έλήφθη. Έγράψαμεν καί ήμεΐς, έχει κα
λώς.— Ό. Β. Π. Καβάλλατ. Έλάβομεν αποδείξεις καί πολύ ή- 
πορήσαμεν διά παράδοξον ιδέαν σας. Καθυστέρησις φύλλων δύναται 
νά συμβή, ούχί όμως καί διακοπή. Άπεστείλαμεν καθυστερούμενα 
καί γράφομεν.— Τ. X. ΆΛιέάτδριιατ. Αί προφάσεις αύται σας 
βλάπτουσι, βεβαιωθείτε, καί καλά θά «ράξητε νά μεταβάλητε πο
ρείαν, πρδς τδ συμφέρον τών έργασιών σας.— ί. Δ. Πάτρας. Συν
δρομή σας εληφθη, εύχαριστοΰμεν. Άπόδειξιν μετ’αριθμού λαχείου 
σας λαμβάνετε προσεχώς.— Δ. Π. Λαμίαν. Έπιστολαί σας καί 
χρήματα έλήφθησαν Ήσυχειτε καί ταχέως έχετε άπαντα.— Κ. 

Α. Ι^ισοΛόχγιοτ. Δελτάριον έλήφθη. Συνδρομητής ένεγράφη. Σας 
έγράψαμεν.— Ά. Κ. Σόφιαν. ’Επιστολαί χαί χρήματα έλήφθησαν. 
Εΰχαριστσΰμεν. Γράφομεν έν έκτάσει ταχυδρομικώς.— Μ. Γ. Λιν· 

χάδα. Συνδρομή σας έλήφθη. Άπόδειξιν μετ’άριθμοϋ λαχείου σας 
λαμβάνετε έν παρόντι φύλλω.— Κ. Β. Μιρσίναν. ’Επιστολή έλή
φθη, χαιρομεν δι’ άφιξίν σας αυτόθι. "Ηδη θά σάς γράψωμεν.— Μ. 
Δ. Πόρον.— Κ. Σ. Καλάμας.— Δ. Δ. Χαλκίδα. — Μ. Ν. Πάτρας.

— Σ. Ο. Βόλον.— Κ. Κ· Λάρισσαν.— Β. X. Λεβαδείαν.— Π. 
Ν. Χάλκην. Συνδρομαί σας έλήφθησαν. Αποδείξεις'μετ’αριθμού 
λαχείων σας στέλλονται έν παρόντι φύλλιρ. — A. Ζ. Ένταΰθα. 
Έλθετε εΐς συνήντησίν μας.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚϊΡΙΩΝ
12 Όδύς 'Eyuot· 12 

“Εκτακτος ενκαιρία

Ή «Φιίσις» εύχαρίο’τως άγγέλλουσα Λάσι τοΐς 
έαυτής συνδρομηταϊς καί συνδρομητρίαις, δτι Α δι- 
εήθυνσις τον ανωτέρω φωτογραφείου, έπιθυμούσα 
νά διευκολύνη την έν συμπλέγματι η κατά μάνας 
φωτογράφηοΐν τών μαθητριών και μαθητών τών 
διαφόρων έκηαιδευτηριων, άπό 1ιι?Όκτωβρίον ήλ- 
λάττωοε κατά τό ny-ισυτάς τιμάς, 
προτρέπει αύτοΰς, ίνα δραττό|ΐενοι τής καλλίδτης 
καί μοναδικής ταύτης εύκαιρίας,σπεύσωσι νά φωτο- 
γραφηθώοα και άποκτήσωοΊν. ούτως εύθννώς καλλι
τεχνικός τάς είκόνας των.
•♦♦♦♦♦•♦♦♦•♦•♦•♦•♦•♦♦♦♦♦♦♦•♦•♦♦♦•♦•♦•♦♦φ

ΕΚΤΑΚΤΟΝ ΠΡΟΝΟΜΙΟΝ
ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ ΤΗΣ «ΦΥΣΕΟΣ»

Κατόπιν συνεννοήβεως μετά τον κ. Μ. Busing, καλλι
τέχνου έν Παρισίοις, πάντες οί συνδρομηταΐ τή? Φεύόεως 
δύνανται ν' άποκτησωσι δωρεάν τήν εικόνα των κε- 
χρω μ ατι σ μ έ νην είς μέγεθος 0,10 τον μέτρου έπί 
0,14 μ. υψους, έπί τοΐς έξης δροις'

Οί κατά φύλλον αγοραστοί της Φύύεως δέν έχονσιν 
άλλο νά πράξωσιν ή νά στείλωσι τήν έπί είκοσι φορά; 
δημοσιευθησομένην κάτωθι διεύθυνσιν τού κ. Μ·. Busing.

Οί σννδρομηταΐ τδ έν τή αποδείξει τής έτησίας πλε
ρωμής τοΰ Δ' έτους προσκεκολημένον έπί τούνω στέλεχος.

Πας δ ’ έγγραφόμενος νέος συνδρομητής λαμβάνει μέρος 
είς τάς κληρώσεις τών λαχείων της προσεχούς έκκυβεύ- 
σεως, θά λάβη δωρεάν μίαν καλλιτεχνικήν εικόνα, και 
δύναται έπίσης νά παραγγείλη καί τήν &>ς ανωτέρω είς 
μέγα μέγεθος έλαιογραφίαν τής είκόνος τον.

. Συν τη αποστολή ταύτη δέον νά συναποστέλληται καϊ 
ή φωτογραφία τού προσώπου, ούτινος ζητείται ή κεχρω- 
ματισμένη είκών, ώς και τά έξοδα τής επιστροφής τοΰ δέ
ματος έκ Παρισίων, άνερχόμενα είς φρ. χρ. 4,95.

REVUE LA «NATURE». Athenes 
Bon N° 3.

Renseignements

Couleur des yeux..............
» du teint................
» des cheveux ....
» du costume............

M. Busiae S»· Avenue de Villiers., Paris.
rismSTOIZOIRCSEIXS

ssn^gg··» Προκειμένου νά τακτοποιήσωμεν τά βιβλία 
£2^·» μας διά τήν προσεχή έκκύβενσιν τών λαχείων 

τής «Φύσεως», είς ήν θά λάβωσι μέρος μόνον οί προπλη- 
ρώσαντες τήν έτησίαν συνδρομήν των τοΰ διανυομένου 
ήδη ίου έτους μέχρι τέλους τον προσεχούς Δεκεμβρίου, 
παρακαλούνται, εύαρεστούμενοι,πάντες οί καθυστεροΰντες 
έτι τήν βυνόρομήν των ν άποστείλωσιν αύτήν εγκαίρως 
είς τήν Διεύθυνσιν τής «.Φύσεως», όπως λάβωσι τήν 
σχετικήν άπόδειξιν των, έν ή σεσημείωταί ό άριθμδς τού 
λαχείου των. Ή Διεύθυνσις.

Τδ έπί τής δδοΰ Νίκης τέως παράρτημα τών γραφείων τής «Φύ
σεως» μετεκομίσθη έπι τής όδοϋ Προαστείου, ανωθι τοΰ θεάτρου 
τών Κωμωδιών.

Έκ τοϋ Τυπογραφείου ΑΝΕΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ


