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χαλλιτεχνιχβ ϊργα τής «Φνσεωςο.^

ΓΑΡΦΕΪΑ 'Οδός Έρμο® άριθ. 45—47·θ^α Τΰαουΰοποίτλου.—ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ: Έσωτερ.δρ. 8,—Έξωτερ.ψρ. 12
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Αήλωσις.—'Β ΑνΟρωπύτηε χατά «4 4000 Ετος, ύπό Φ. Π. — Περί μουσικής ύπό Ν. Παγανί. (συνέχεια χα
τέλος) — Αναμνήσεις ΑΕγύατου, ήτο» («Ισχεψις ειρΟς τούς συνβρομητΟς τής «Φύσεως» χαί οί Ιχεΐσε "Ελληνες ύκ£> ΐαοφιν
αοενωνιχήν, Εστοριχήν χ
Ε
*
Ιμποριχήν (συνέχεια) ύπό Φ. Πρίντεζη. —ΤΟ Ζάββατον ή 4) νυχτερινή σύναξις 4&ν μάγιαν, ύπόί
Ίω. Βώάλή Μηλιώρη. —'Οσ&ραι. — ’ΒλαΕβες, ύπό Ι. Γιαννούκου.—Βτή σελήνη, ύπό Γ Τραχάχη. — Λίνίγματα.— Αλληλο
γραφία της «Φύσεως».— ’ΑγγελΙαι κτλ.

Τά γραψεϊα ττίς «Φύσεως» μετεκομίσθησαν tnV-rijg όΰοΰ Έρμοΰ, άριθ. 45—47» οικία ΤσαουΟοπούλου.

πάρχωσι πλέον χαί υπόγεια μηχανήματα. Ή χαΰσιμος δλη
θά χαταργηθή, έτι δέ τά τελωνεία οί νόμοι, αί φυλακαί,
οί πόλεμοι καί τά συναφή τοιαϋτα. Ή άεροβατιχή ομοίως
τέχνη θά τροποποιηθώ, τά δέ χημικά μέσα θά άντικαταστήσωσι τάς ογκώδεις κινητήριους δυνάμεις. Η δ’ άνακάλυψις τής πνευματικής ούτως είπείν χημείας, μελλούσης νά
μεταβάλη τήν ηθικήν φύσιν τοδ άνθρώπου, θ’ άνατρέψη
ριζηδόν τήν ύλιχήν φύσιν, ής αί χοινωνίαι μέχρι τοΰδε ποι
Η ΑΝΘΡΠΠΟΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ »οοο ΕΤΟΣ ούνται χρήσιν.
■<« »►
«Τά προβλήματα ταΰτα θά κατορθωθώσι ποτέ νά πραγματοποιηθώσιν ή θά ήναι το ovitpov μόνον ' τοΰ παρόντος
Ό κ. Berthelot,γάλλος ακαδημαϊκός χαί διάσημος χη
αίώνος ; Τοϋτο θά πκραθώ ν’ άποδείζω ύμίν έν όλίγοις.
μικός, κατά τό δοθέν έσχάτως έν Παρισίοις σημπόσιον πρός
«Τό πρόβλημα έγκειται είς τήν άναχάλυψιν πηγών Ενέρ
τιμήν τής προόδου τής χημείας, περισπούδαστο» έζεφώνησε
γειας άνεξαντλήτων, άνάνεουμένων άνέυ χειρωνακτικής ή
λόγον περί τής πιθανής τού μέλλοντος άνθρωπότητος,συνωμηχανικής έργασίδά τή προόδφ της
ας, άλλά μόνον τή
επιστήμης καί ίξ
βοηθείφ χημικών
ού χάριν περιεργείας
μέσων.
άποσπώμεντά μάλ
«Καί μήπως ' ό
λον ένδιαφέροντκ
άτμός
δέν είναι
χβρία.
χημική
έργασία,
παραγόμενος
διά
«Τό μέλλον της
τής καύσεως του
χημείας, εΐπεν, <άνθρακος, καί δστις
σεται άναντιρρήτως
άντικατέστησε τή»
άνώτερον τοΰ παρ
ένέργειαν τής αν
ελθόντος, διότι δεν
θρώπινης χειρός:
άρχει, ότι βαίνομε»
Πλήν ή καύσιμος
πρός ·τά έμπρός
αΰτη όλη βαθμηδόν
δια τών πραγμά
ίξαντλεϊται,
καί
των, καθότι ή δι
δέον νά εύρεθή άλ
άνοια τοδ ανθρώ
λο τι πρβχειρότερον
που βαδίζει πολύ
καί μή ΐζαντλου—
ταχύτερον αυτών,ή
μενον διά τήν πα- χ
δέ έλπίς ώθεΐ ό—
ραγωγην χημεκώς
λον εν τόν άνθρω
τοΰ άτμοΰ, ήτοι νά
πον είς ίνεργειαν
χρησιμοποιηθώ ή
νεωτέρων ανακαλύ
θερμότης τού ήλίΤό θωρηκτόν "Υδρα.
ψεων.
ου, ώς καί ή εν τφ
« Πολλάχις συκέντρφ τής γης ύπάρχουσα τοιαύτη· αί δέ διηνεκείς πρόο
νίζητήθη τό μέλλον τής άνθρωπότητος ύπό πολλών, νΰν
δοι τής έπιστημης πολλάς περί τούτου δίδουσιν ήμΐν έλπίδ’έγώ θά έπιχειρήσω μόνον νά φαντασθώ αυτό, olov ή έπιστήμη,ιδίως ή καταπληκτική πρόοδος τής χημείας προβλέ
δας- Έλπίζεται βτι έν τφ βάθει τής γης μέχρι τρισχιλίων χαί τετρακισχιλίων μέτρων θά εύρεθή θερμότης ικανή
πει αυτό έν ετει 2000, άφοΰ αΰτη ήδη είναι τό. αντικεί
νά χρησιμοποιηθώ, τό δέ ΰδωρ όπερ εύρίσκεται έχεϊ, άμενου τοϋ συμποσίου τούτου.
νερχόμινον είς θερμοκρασίαν υψηλήν, δύναται ν’ άναπτύσση
«Κατά τήν έποχήν λοιπόν έκείνην δέν θά ύπάρχωσίν εις
πίεσιν Ικανήν πρός κίνησιν πόσης οίασδήποτε μηχανής.
τόν κόσμον ούτε γεωπόνοι, ούτε ποιμένες, ούτε γεωργοί, ή
«Έν τφ βάθει τούτφ ή μίλλουσα ίπιστήμη θ’άποχτήση
δέ καλλιέργεια τής γης θά ίχη έντελώς καταργηθή δια τής
πηγήν θερμοηλεκτρικής ένεργείας ανεξάντλητου χαί διαρχημικής χρήσεως
*
συνεπώς δέ, ούτε ανθρακωρυχεία θά ύ-

ΠβφαχαλοΟμεν χαί πάλιν τούς χαΟυστεροΟντας είσέτι τήν συνδρομήν των τοΟ τρέχοντος έτους, δπως
ευαρεστούμενοι άποστείλωσιν ήμϊν ταύτην άμέσως διά
τ«χ. έπιταγής ή άλλου άσφαλοός μέσου καί τοΓς άντ«ποστείλωμεν τάς σχετιχάς άποδείξεις μετά τοϋ άριθμου τοΟ λαχείου των τής προσεχοΟς έκχυβεύσεως.
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κώς «νανιουμενης, ή δε δύναμις αΰτη θ« εύρίσχετάΐ απαν
ταχού τής γής κ«ί τίς οίδε όποια καταπληκτικά άποτελε-σματα δέν μας ίπιφυλάσσέι αΰτη.
«Άλλ’ έπανίλθωμεν είς την χημείαν.
«Ή θερμογόνος ή ηλεκτρική πηγή αΰτη ένεργιίας δεν
είναι άλλη ή αύτή αΰτη ή πηγή χημικής ίνεργείας, οΰτως
ο’ ίχόντων τών πραγμάτων ή κατασκευή τών χημικών
προϊόντων απάντων καθίσταται ευχερής καί οικονομική
έν παντΐ χρόνφ καί σημείφ τής ήμετέρα; σφαίρας1.
«Οΰτω ίλπίζεται έπιστημονικώς οτι θά λυθή τδ μεγιστον
τών ιίς την χημείαν αναγόμενων προβλημάτων, ήτοι τής
κατασκευής θρεπτικών ουσιών, τών συστατικών αυτών παραλαμβανομένων άπδ τοΰ ανθρακικού οξέος, τοδ υδρογόνου
καί τοϋ οξυγόνου λαμβανομένων καί τούτων άπδ τοϋ ΰ
δατος, τοϋ άζωτου παρεχόμενου άπδ τής ατμόσφαιρας.
Τουτέστιν ό,τι πράττουσι τά φυτά, τρεφόμενα χημικώς,
θά πράξη είς τδ μέλλον 0 άνθρωπος διά τής δυνάμεω; τής
χημική; συνθίσεως.
«θά ίλθη ήμέρα, καθ’ ήν ό άνθρωπος θά παραλαμβάνη
μεθ’ έαυτοϋ θήκην άζωτούχων υλών, λιπαρών ουσιών,
μικρών τεμαχίων αμύλου, φιαλίδίον αρωματικών ήδυσμάμων, κτλ. κατεσκεύασμίνα πάντα οίκονομικώς, δι’ ών θά
συντηρήται άντί τών έν χρήσει νΰν πολυδαπάνων, βλαβε
ρών καί άνοικονομήτων -τροφών.
«Τότε ή χημεία θά εχη ίπιτελέση σπουδαίαν μετατροπήν
τοϋ παντός καί πρόοδον, άν τήν ίκτασιν καί τ’ αποτελέ
σματα δέν δύναται τις άπδ τοΰδε νά προϋπολογήσρ.
«Ή έπί τών αγρών, αμπελώνων, λειμώνων καί κτηνών
έργασία θά μεταβληθή συστηματικώς, ό δέ άνθρωπος θά
γίνη γλυκύτερος καί ηθικότερος, διότι θα παύση ζών έν
σφαγαΐς καί καταστροφαϊς πλασμάτων ζώντων. Δεν θά ύπάρχη πλέον διαφορά μεταξύ εύφορων καί άφόρων χωρών,
αί δέ' αμμώδεις έκτάσεις Ισως χρησιμοποιηθώσι προς άλλους
σκόπούς.
«Οΰτως ή γή θά μεταβληθίί είς εύρύν κήπον, διατρεφόμενον χημικώς ίξ ύπογείου θερμότητος ή συστατικών αύτής
καί τής ατμόσφαιρας καί ή άνθρωπότης θά ζή ίπ’ αύτής ίν
άφθονίφ και χαρμονή, έργαζόμένη πλέον ούχί διά τήν σω
ματικήν άνάπτυξιν, άλλά τήν αληθή πνευματικήν καί ηθι
κήν,ύπέρ ής ό προορισμός της κόπτεται».
ο» π.

(Συνέχεια .καί τέλος ϊδε προηγούμενον φύλλον)

Ταΰτα έν συντόμω περί τών άτελειών τοΰ μονοχόρδου·
Έκ τών ολίγων δέ τούτων πας τις ίνοει έκεϊνο, τό όποιον έν
άρχή έλεγομεν, ότι «ή διαίρεσες τών τονιαίων διαστημάτων
τής κλίμακος,κατά τήν Πειραματικήν Φυσικήν,δέν Ιχει έπιστημονικόν χαρακτήρα,διότι βασίζεται έπί.σαθρών βάσεων».
Έν γένει δλον τόν περιεχόμενο» τοΰ κεφαλαίου τής Π. Φυ
σικής περιορίζεται εί; τό ν’ απόδειξη ήμας,: είς ποια κλά
σματα τής χορδής δυνάμεθα νά εΰρ,ώμεν μόνον τούς φυσικούς
(Naturale) φθόγγους τής μουσικής κλίμακος, χωρίς νά μάς
υπόδειξη καί είς ποια κλάσματα τής χορδής θ’ άπαντήσωμεν
τάς ύφέσεις καί διέσεις (Dieze Βθΐηοΐθ), πραγμα δπερ
έάν ίγένετ,οάφεύκτως ήθελε δείξη" τρανότατα τό ανώμαλον
καί ακανόνιστο» τής ανωτέρω διατυπωθείσης διαιρέσεως τών
φυσικών φθόγγων.
Έν τώ ήμέτέρφ περί μουσικής πονήματι, υπάρχει ή κατά
τάς ήμετέρας μελετάς καί πειράματα ορθή καί κανονική
διαίρεσις τής φυσικής μουσική; κλίμακο;' ήμεϊς ίν τή υπο
διαιρέσει τής Άνίίφωνίας είς τονιαϊα διαστήματα τών τε
φυσικών καί τών ύφεσοδιίσεων έμμελών φθόγγων, ούτε
μονόχορδα, ούτε εξησκημένα ώτα, ούτε καί χορδάς εΐσέτι

άλλ’ άπλούβτατόν τινα υπολογισμόν μετεχειρίσθημεν διά τοΰ
οποίου κατ’ εύθεϊαν σχηματίζονται ταΰτα έπιστημονικώς
*
άκριβεστατα
πρόκειται Π. X. νά διαιρεθή ή άντιφωνία εις
έξ τόνους, διότι άπό τόσους τόνους άπαρτίζεται, ώς ανω
τέρω ε’λέχθη. ’Ιδού ό έν λόγφ ύπολογισμός.
Λαμβάνομεν Ταμπούρι ή Κιθάραν άνευ ούδεμιάς χορδής'
είτα λαμβάνομεν τό μήκος τής άποστάσεως τών δύο έπι τοΰ
οργάνου ευρισκομένων ύπαγωγέων,δηλ. τόν ίπί τής σκάφη;
καί τόν ίπί τοΰ άκρου τοϋ ζυγοΰ αύτοΰ· ύποτεθείσθω δέ καί
αυθις ότι ή άπόστασις τών δύο τούτων ύπαγωγέων είνε
912’ λαμβάνομεν τό ήμισυ αύτών μήκος, όπερ είνε 456
τήν πρώτην δηλαδή άντιφωνίαν, καί όπερ διαιροϋμεν είς 57
Ισα μέρη· τούτου γινομένου,ό πρώτος τόνος εύρεθήσεται είς
τα^,ο 6 . εις τα-^y ό γ ■ εις τ
ο δ · εις τα^ο 6 .
*8
Λ *7
*
είς τά^-καί ό"7 .είς.τά έπίλοιπ -^,(α)ητοι,έάν,ώς ανωτέρω
έλέχθη, τό μήκος τής άποστάσεως τών ίπί τοϋ Ταμπουριού
δύο ύπαγωγέων εινε 912,τό ήμισυ βεβαίως είνε 456 ούτινος
12
λαμβάνομεν τά
διά νά εΰρωμεν τό τονιαΐον διάστημα

τοΰ πρώτου τόνου καί επειδή το

1

είνε 8 άρα τά-gy

θά

εινε 12 X 8=96, δηλ. τό τονιαΐον διάστημα τοΰ
, i1 „
πρώτου τόνου’ τά -gy ήτοι 11 X 8= 88, τό τοΰ δευ-

10

9
τ® τ°ΰ τρίτου· T«gy ήτοι 72, τό
’ . 8 „
Λ,
' - ’
. . 7
του τέταρτου- τα_£=-ητοι 04, το του πέμπτου και τά —=Ο /,
ο 1,
ήτοι 56, τό διάστημα τοΰ έκτου τόνου.
Όθεν πρός διαίρεσιν τών εξ τόνων τής άντιφωνίας κατά
τόν τρόπον ήμών τούτον, βασιζόμενοι δέ καί ίπί τοΰ 912
μήκους τής άποστάσεως τών δύο διαλειφθέντων ύπαγωγέων
έχομεν τόν έξής πίνακα 96, 88, 80, 72, 64, 56- Καί
ταΰτα τά άποτελεσματα πρός εΰρεσιν τών Ιξ τόνων τής άντιφωνίας έπί έγχορδου μουσικού οργάνου, οιουδήπΰτε μήκους
έχοντος κατά τήν ήμετέραν μέθοδον. “Ηδη δέ ΰποδείξωμεν
καί όποιος τις ό τρόπος τής τών τόνων διαιρέσεως είς ημι
τόνια. Ή είς ημιτόνια διαίρεσις τών τόνων έχει ?ν καί
μόνον θεμελιώδες στοιχείον,έφ’ ού καί βασίζεται ή άσφαλεστάτη, άκριβεστάτη κάί άληθιστάτη Επιστημονική έπετυχία
αύτής' τοϋτο δέ είναι ή μεταξύ τών τόνων ένυπάρχουσα
«σταθερά διαφορά», ήτις, ώς άνωτέρώ φαίνεται, είνε ό
αριθμός 8’ τήν διαφοράν ταύτην διαιροϋμεν ιίς 4 ίσα μέρη
καί λαμβάνομεν τό έν τέταρτον αύτής, όπερ είνε ή μεταξύ
τών ήμιτονίων «σταθερά διαφορά», ήτοι ό άριθμός 2. Προκειμένου δέ νά διαιρέσωμεν τόν πρώτον τόνον (96) είς δύο
ήμιτόνια, ούδέν άλλο πράττομεν ή είς μέν τό πρώτον ήμιτόνιον νά δώσωμεν 49,είς δέ τό δεύτερον 47,. άτινα 49 +
. 47 = 96- έξακολούθητικώς λοιπόν ίλαττοΰντες άνά 2 (τήν
σταθεράν δηλ. διαφοράν τών ήμιτονίων). εύρίσκομεν διά τό
. ημιτόνιο» 45, διά τό δ'. 43, διά το ε'. 41, διά τό ς·'.
γ*
39, διά τό ζ1. 37, διά τό η'. 35, διά ,τό θ'. 33, διά τό
ι'. 31, διά ια'. 29, καί διά τό ιβ’ 27. Προκειμένου δέ

τέρου· τά

“
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12 11
(α) Σημειωταϊο» δέ ότι ή διαίρεσις αΰτη δηλ. τά^~—

1ό 9 8 1
- _ __ -y_y φανερώνει τά μεταξύ τώ» τόνω» μήκη διά τούτο

τά

£1
λαμβάνουσι τήν άρχήν των ίκεϊθιν όπου τελειώνωσι
V·

τα

—.οΰτω δέ καί τά 12-έκεΐθεν όπου τελιιώνωσι τά
57
57

Η
: καί οΰτω καθεξής.
57

καί περί διαιρέσεως τών ημιτονίων είς τέταρτα τοΰ τόνου,
λαμβάνομεν καί αυθις τό έν τέταρτον τής μεταξύ τών ημι
τονίων «σταθιράς διαφοράς», οπερ είνε Ο ^-(ήτοι τήν τών

μεταξύ τετάρτων «σταθεράν διαφοράν» καί έξακολούθητικώς

έλαττοΰμιν άνά Ο,■^^τοιουτοτρόπως διαιρούμενο» τό πρώτον

ημιτόνιο» (49) εύρίσκομεν τό μέν

3
τέταρτον 24, —

3
τό δέβ’, >' 11
24 -ξ-, οΰτω δέ τδ γ'. θά είνε 23,-y-T0o'.
24,·^— καί οΰτω καθεξής,

μέχρι τού κδ’. τετάρτου τού

*τόνου προκεεμένου δέ περί διαιρέσεως καί τής έπί τού
οργάνου δευτέρας Άντιφωνίας, ούδέν άλλο πράττομεν ή νά
λάβωμεν τά ήμισυ άκριβώς τονιαϊα διαστήματα τής πρώτης
και νά θέσωμεν αύτά, ώς ολόκληρα έπί τής δευτέρας καί
φυσικφ τφ λόγφ, διότι όταν ή πρώτη άπαρτίζηται ίκ 456
άφεύκτως ή δευτέρα θ’ άπαρτίζηται ίκ 228, ήτοι τό ί,μισυ
άκριβώς τής πρώτης, καί οΰτω καθεξής.
Πάντων τούτων γινομένων,θέτομεν πλέον τήν χορδήν ίπί
τού οΰτω διηρηθέντος έγχορδου οργάνου, ούτινος τήν τοιαύ»
την διαίρεσιν μετά θάρρους κηρύττομεν ώ; ούσαν τό «άλφάβητον» τής καθόλου, μουσεχής
*
διότε δι’ αύτής τής διαιρέ-.
σεως δυνάμεθα νά σχηματίσωμεν άπάσας τάς ίν τή καθόλου
μουσική ύπαρχούσας διατονικά;, χρωματικά; καί εναρμονίους
αύθιντικάς τε καί πλαγίας (χρόας) κλίμακας άκριβεστατα
καί κανονιτότατα, τοΰθ’ όπερ σημαίνει,ότι δυνάμεθα νά ίκτελέσωμεν πιστώς καί άκριβώς, έπ’ αύτού τούτου τοΰ ορ
γάνου, πάσαν μελφδίαν προερχομένην έκ τών τεσσάρων ά
κρων τής γής !
Αί ανωτέρω ύποδειχθιΐσαι άτέλειαι τής διαιρέσεως τών
τονιαίων διαστημάτων όχι μόνον έπέφερον τήν παρ’ ήμΐν
ολοσχερή άγνοιαν τής οργανοποιίας, οχι μόνον έγένονγο αι
τία ν’ άπολέσωμεν έξ ολοκλήρου τάς έθνικάς ήμών
δημώδεις μελφδίας καί παρά τήν θέλησίν μας νά προσκολληθώμεν είς τάς ξένα;, οχι μόνον νά μισήσωμεν καί
καί αύτό τό άπό ΙΘ'. αιώνων καθιερωθεν ιερόν ήμών κει
μήλιο», τήν βυζαντινήν λεγομένην ίκκλησιαστικήν φάλμφδίαν καί έπιμόνως νά ζητώμεν τήν άντικατάστασιν αύτής,
άλλά καί τό χείριστον πάντων νά καταντήση ή παρ ’ ήμΐν
θεωρία τής μουσικής τό φόβητρον πάντων ήμών,θεωρούντων
ταύτην ώς όλως άλυτόν ζήτημα, ώς όρος μέγα καί άβατον,
περί ών έπιφυλαττόμεθα προσεχώς λεπτομερέστερο
*
ν’ άποδείξωμεν, καί δικαίως,διότι είνε αδύνατον νά εύρεθή μαθη
τής τελειόφοιτος τών ήμετέρων γυμνασίων ή καί αύτός δ
διδάσκων καθηγητής τών φυσικομαθηματικών όστις τό ίν τή
Πεεραματική Φυσική περί μουσικής κεφάλαιον νά δύναται
να ίννοήση καί νά διδάξη πειραματικώς καί καταληπτώς.
Περατοϋντες τήν παρούσαν διατριβήν δέν δυνάμεθα παρά
νά ίκφράσωμεν εύχαριστίας είς τήν άξιότιμον Διέύθυνσιν τής
«Φύσεως» διά τήν φιλοξενίαν,ής ίτυχεν ή ήμετέρα διατριβή
έν τφ άξιολόγφ φύλλφ αύτής καί νά παρακαλίσωμεν συγ
χρόνως Αύτήν όπως ΰπενθυμίση τοϊς είδικοϊς περί τά τοιαύτα ζητήματα μουσεκοϊς καί φυσικομαθηματικοί; άναγνώσται;
αύτή;, Sri ή σύνταξις τή; «Φύσεως» άσμενος παρέχει φιλόξένον χώρον είς τούς θέλοντας νά γράψωσι τί πρός φωτισμόν
τού έθνικωτάτου καί λίαν ίθνοφελοΰς Μουσικού ζητήματος.
Μιτυλήνη, Αΰγουστος.

Ν. Ο»γαν4ς

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΙΓΓΠΤΟΓ
ΗΤΟΙ ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΪΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ
ΤΗΣ «ΦΥΣΕΩΣ»

καί οί sxcfcK "Ελλην«ς ύτεά £ποψεν *
ο;νωνεκήν
ίατορεκήν καέ άμποροκήν.
(Συνέχεια' ϊδε προηγ. φόλλον).

Μετά ήμισιίας ώρας πορείαν έν μέσφ δενδροφύτου ο
δού παραπλεύρως τοϋ Νείλου καί ιύαρέστων τοπείων
άφικνούμεθα πρό τού κήπου τοΰ μουσείου τής Γκίζης καί
μετ’ ολίγον είσιρχόμιθα έντός μεγάλου προαυλίου καί σταματώμεν ένώπιον μεγάλου κτιρίου, ούδέν τό αξιοθαύμαστο»
καί περίεργον προλέγοντος.Καί μολαταύτα,ίκεΐ μέσα άφήκα
τάς μεγαλειτέρας μου έντυπώσεις, έκεϊ μέσα ίθαύμασα τήν
ιστορίαν τής έξελίξεως τού κόσμου, έκεί μέσα έχράτησα μό
νον τήν αναπνοήν μου ίν μετεώρφ, όπως μή διακόψω τήν
συνέχειαν τών σκέψεών μου,δι’ ό,τι έβλεπον. Ό έπεσκεπτόμενος τό μουσεϊον έκεϊνο, ίνα μή. άμαρτήση και βεβηλώση
τό ίργον τού δημιουργού, οφείλει πριν ή είσέλθη έντός ν’
άποκαλυφθή εύλαβώς, νά ίπικαλεσθή δλην τήν δύναμιν
τής άντιλήψεως καί τής διαύγειας τού πνεύματός του κ«ί
νά είσέλθη, ώς νά είσήρχετο είς τόν παράδεισον τοΰ παρελ
θόντος κόσμου, είς τό έργαβτήριον τοϋ δημιουργού, ένθα ίξυφαίνεται ό βίος ό ύλεκός καί ό βία; ό πνευματικός. Τί θέ
λετε νά κοπιατε τόν νοΰν καί τό σώμα, άναγινώσκοντις
τούς ογκώδεις τόμους, τής γινικής ιστορίας, τής φιλοσοφίας
καί τής βιολογίας, τής γεωλογίας καί τής κοσμογονίας, χω
ρίς νά δύνασθι νά διδάξητι έαυτόν πλείω τών όσων ϊδετε
και ήκούσατε : Πηγαίνετε εκεί καί κλίνατε τήν κεφαλήν σας
πρό τής ορατής ιστορίας, πρό τής βίβλου τής άνθρωπότητος. Ναί, τό μουσεϊον τής Γκίζης είναι ή βίβλος τής ιστο
ρία; τοϋ κόσμου, καί αύτό άκριβώς είπον, όταν ίξερχόμενος
ίναπέθετον τόν πϊλον έπί τής κεφαλής μου.
Κατερχόμινος τής άμάξης ίντός τοΰ προαυλίου, έν
μέσφ αύτού βλέπω τάφον σεμνόν καί άξιοπρεπή.
— Είναι τό μνημείο» τοΰ ίδρυτοΰ τού μουσείου, γάλ—
λου τό.γένος, δν ϊθαψαν ένταΰθα κατ’ ίντολήν του, μοί
λέγιε ό σύνοδός μου.
Έρρίγησα, διότι άνεμνήαθην, ότι μόνον μνημεία, ίρείπια
καί λείψανα θά έβλεπον ίκεΐ.
— Καλώς άπήντησα.
— Ή οικοδομή αΰτη, μοί προσθέτει τότι, έγένετο διά
νά χρήσιμεύσν) ώς άνάκτορον τού άντιβασιλέως Ισμαήλ,
άλλά μή κρίνετε τούτο έκ τής ίξωτεριχής του άπόψιως, διότι
έντός ύπάρχει ό,τι τέλειον δύναται νά έπιδιίξη ή αρχι
τεκτονική,ζωγραφική καί καλλιτιχνία. Κάλλος, πλούτος καί
δόξα ήσαν τ’ άπαρτΐζοντκ τό τέως άνάκτορον τούτο τού ’Ισ
μαήλ, δστις διήλθε τόν καλλίτιρον χρόνον τή; ζωή; του ίνταύθα, καί νύν είναι ένδιαίτημα τών λιιψάνων τού κόσμου.
— Όποϊα ειρωνεία καί παλιντροπία τής Φύσεως! είπον;
— Ναί, ίξηκολούθησεν ό κ. Άβραμίδης, ίδώ κατέλυε
τάς γλυκείας του ήμέρας. ό ’Ισμαήλ, κάί ίκεΐ μέσα είς αύ
τόν τόν ώραιον, κατάφυτον καί έκτεταμένον κήπον,ώς βλέπετι, διισκέδαζι μέ τάς 300 του ώραίας πάσης φυλής καί
τάξεως γυναίκας, και είς άπαντα αύτόν τόν άπαίσιον τόπον
περικλείεται ήδη ό βωμός τής Ιστορίας τού κόσμου.
Έφριξα.
— Άνέλθωμιν, είπον.
Άνερχόμεθα όλίγας βαθμίδας καί ιίσερχόμεθα έντός προ
δρόμου, ένθα άραβες μας άφαιροϋσι τάς ράβδους μας.
— Ώραϊα, είπον, μάλιστα, ιδού.
Έτεροι μάς προτιίνουσι βιβλία, οδηγούς τού Μουσείου.
— Όχι, προσεθηκα, δεν ήλθομεν διά ν’ άναγνώσωμεν,
άλλά νά ίδωμεν.
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Έπληρώσαμεν ήμιβυ φράγκον ώς δικαίωμα εισόδου χαι
είσήλθομεν έντός μεγάλη; αιθούσης εύρυτάτης, χαθαρωτάτη; καί ώραιοτάτης,έν ί ή®αν ταξινομημένα δεξιά καί αρι
στερά ώς καί είς τό μέσον αγάλματα παλαια; αιγυπτιακής έ
ποχής και τέχνης,ίκ λίθου, μαρμάρου και γρανίτου, σχεδόν
άπαντα σφα καί άβλαβη, είς φυσικόν τά πλεΐστα μεγέθος
καί πολλά ανάγλυφα. Πλησιάζω τινα έξ αύτΰν άτινά είσι
λεία καί καθαρά, θέτω τόν δάκτυλον έπ’αύτών ώς Θωμάς,
καί οπισθοχωρώ πρό της αμφιβολίας. Ή θαυμασία διατή
ρησές των,ή νωπή φυσική των κατάστασις μετά τριών ίσως
η 4 χιλ.έτών έκταφήν άπό τών έγκάτων τής γής μοί κλονίζουσι τήν πεποίθησιν. Έν. τούτοις πείθομαι, άναπολών εί;
τήν μνήμην μου,ότι ή' αιγυπτιακή Αρχαιολογία ούτε έσυλήθη
ούτε έλεηλατήθη,ουτε έπυρπολήθη τόσον ώς ή ελληνική,καί
προχωρώ διά τής έναντι θύρας πρός τήν γειτονικήν αίθουσαν.
Πελώρια αγάλματα, ποικίλων μορφών καί σχημάτων, ανά
γλυφα, άλλα κεχρωματισμίνα καί άλλα έπίχρυσα, καί άλλα
μέ οφθαλμούς ύαλίνους, μοί προσελκύουσι τήν προσοχήν. Ή
φυσική αρμονία λείπει άπό τής προγενεστέρα; τής έλληνικής αιγυπτιακής ταύτης έποχής, πλήν ή τέχνη καί φαντα
I
σία ειναε άζία μελέτης. Προχωρώ έτι,βλέπω αγάλματα σώα
ξύλινα, διατηρού·
μένα μέχρι σήμερον
θαύμασίως. Προ
χωρώ έτι καί ευ
ρίσκω στύλους,στυλοβάτας, βάσεις α
ναθημάτων, απει
ρίαν πελωρίων α
γαλμάτων κτλ. μέ
ιερογλυφικούς χα
ρακτήρας. Καί όλα
αύτά προγενεστέρας έποχής τής έ
ποχής τών Φειδίου
καί
Πραξιτέλους
καί διαλογίζομαι,
ότι ή αιγυπτιακή
τέχνη προϋπήρξεν
τής έλληνικής καί
ότι οί έλληνις έδιδάχθησαν ή μάλ
λον άπεμιμήθησαν
τήν
τέχνην, τά
γράμματα,
τήν
Τδ θωρηκτδν
θρησκείαν.
Προχωρώ είς άλλα; αίθούσας καί μέχρι; δτου έξαντληθοΰν τά καλλιτεχνικά ταϋτα άρχαιολογήματα, έξαντλεΐται
ή ύπομονή μου, και ζαλίζεται ό νοΰς μου. Παρέρχομαι δ’ έν
τάχεε ταύτας καί φθάνω είς τά αρχαία οικιακά μικρολογήματα. Καί τί θέλετε έδώ καί δέν εύρίσκετε ; 'Ολόκληρον
τόν πρό τεσσάρων χιλιάδων έτών βίον τών αίγυπτίων, τοδ
πρώτου έκ πολιτιζομένου λαοΰ τής γής."Απαντα τά οικιακά
σκεύη, άπαντα τά εργαλεία τών τεχνών, πάντα τά ναυτικά
των έξαρτήματα, καί αυτούς τούς οημητριακούς των καρ
πούς, καί τόν άρτον των αυτόν, καί 8ή ώά τής έποχής
έκείνη; τά έχετε ένώπιόν σας, Μελετήσατε τήν ιστορίαν αύ
τήν καί θαυμάσατε τήν έξ'έλιξιν καί πρόοδον τοδ κόσμου.
Τά δέ άθύρματά των, κοσμήματα καί ψιλολογήματα έν
απιίρφ άρεθμφ άποθαμβοΰσι τήν όρασιν ! Ό δέ χρυσός καί
ή τέχνη τοϋ διαπλάττειν αυτόν, είναι όχι μόνον άξια απο
ρίας καί θαυμασμοί
*,
άλλά καί ίμβριθοΰ; έξετάσεως. Παρέ—
μεννα έπί πολύ (κεΐ περιεργαζόμενος τήν λεπτήν καί περίερ
γον τέχνην τών τότε χρυσοχόων, οέτινες άναντερρήτως ύπιρεβαινον τήν τών συγχρόνων μας.. Άλύσσεις ίκ χρυσοϋ καί
είδη πολλά κομψοτεχνημάτων, είσί μετά τοσαύτης ' ίπιτηδειότητος στερεότητος καί κομψοτητος έπεξειργασμένα, ώστε
δειλιή νά πιστεύση τις, ότι είναι ίργα τών τότε ανθρώπων
*

άναλογιζόμινοι δε ότι οί Αιγύπτιοι τοσοΰτον ειχον προο
δεύσει είς τά γράμματα, τήν φιλοσοφίαν, άστρονομίαν κτλ.
όφείλομεν νά θαυμάσωμεν καί τήν πρός τήν τέχνην πρόο
δον αυτών. Πλήν δέν είναι όμως μόνον τοΰτο, όπερ μάς
έκπλήττεε, διότι άναμιτροΰντε; τάς είς σειράν εύρέων αιθου
σών λαμπρώς ταξινενομημένας, έν ώραιοτάταις καί πλουσιωτάταις θήκαις Αρχαιότητας ταύτας είς χρυσόν καί πολυτίμους
λίθους φθάνομεν είς Αριθμόν ιλιγγιώδη,ών δεν δύναται ό νοΰς,
νά ύπολογίση τό μέγεθος καί ,τδ πλούτος τοΰ θησαυρού !
’Αρχαιολογικά κειμήλια ίκατομμυρίων Απείρων Αξίας λιρών
κατάκεινται έκεϊ.
Καί ποΰ εύρέθησαν όλα αύτά καί όσα θά άναφέρωμεν παρακατιόντες’Απίστευτου πράγμα. Έντός τών τάφων, έν
τός τών πυραμίδων τής Αίγύπτου, άτινα ό χρόνο καί διεφύλαξε καί έπροστάτευσεν έκεϊ άπό πάσης συλήσεως διά
τήν εκπολιτιστικήν πρόοδον τοΰ μέλλοντος χρόνου I Καί
μολονότι εύρωπαιοι πολλοί, έπί τής έποχής ιδίως τοΰ ’Ισ
μαήλ πασσα, άφήρεσαν πάμπολλα τοιαΰτα άντικειμενα, έν
τούτοις ΰπάρχουσιν έτι έκεϊ τόσα, καί όσημέραι ανακαλύ
πτονται τόσα άλλά ώστε ό ανθρώπινος νοΰς Αδυνατεί νά ύποθέση, ότι ταϋτα διασώζονται άπό τής έποχής έκείνη; καί
νομίζει ίσως ότι,
ώς μύκητες θά άναγεννώνται · άπο
τοΰ πλουσίου αίγυπτιακοΰ έδάφους.
Έν έκάστη αι
θούση
αίγύπτιος
άραψ φύλαξ μάς
δεικνύει διά τής
χειρός τά άξιοπεριεργότερα τοΰτμήματός του μέρη, άπινα είσί τοιαΰτα
καί τοσαΰτα, ώ
στε διά του βλέμ
ματος τφ απαντοΰμεν, ότι άρκεΐ,
ίνα λάβωμεν καιρόν
νά άναπαύσωμεν τό
άκόρεστον βλέμμα
μας.
Επί τών τοίχων
τά βλέμματά μου
σταματώσιν έπί κεϊπέτΟαι
χρωματισμένων ύφασμάτων, παπύρων
έφ’ ών ποικίλαι κοινωνικαί σκηναί Απεικονίζονται, καί ένθα ή αρχιτεκτονική,
ζωγραφική καί καλλιτεχνία παριστώνται εΐς τόν κολοφώνα.
Τοιαΰτα κειμήλια τών προγόνων μας δέν διασφζονται
*
παρ
ήμίν. Προχωρώ καί συναντώ απειρίαν τοιαύτην καί
τηλικαύτην, ών τήν άρίθμησιν, αναγραφήν καί άποικόνισιν
Αδυνατώ νά περιγράφω πλέον ένταΰθα. Έδώ έφαρμόζεταί
άλληγορικώς κάλιστα,τό «μολάυ 16έ» .Είς άπώτέρω αίθούσας
εύρίσκονται κατά χρονολογικήν τάξιν τά έν Αίγύπτφ εύρεθέντα Ελληνικά καί Βυζαντινά έργα, καί δή αγάλματα,
όπλα, σκεύη κτλ. έλληνικής καί. ρωμαϊκής τέχνης. Είς
'Ερμής καί μία Αφροδίτη μέ σταματώσιν έπ’ αρκετόν.
*0 έλληνικός ρυθμός, ή κανονική,συμμετρία, ή φυσική
παράστασε; προδίδουσι τήν έλληνικήν τέχνην καί Αναπνέω
έπί τή αντιπροσωπεία αυτής καί ένταΰθα, έν μέσφ τόσου
πλούτου, τόσης Ιστορίας καί τόσης παλαιοντολογικής μάζης
*
Ήδη άνερχόμεθα βαθμίδας τενάς μαρμάρινους τής λαμ
πρά; οικοδομής τοΰ Μουσείου όπερ, μή λησμονώμεν είναι
τό Ανάκτορον τοΰ Κεδίβου, όστις έκατομμύρια ίδαπάνησεν
It’ αύτό καί ένθα βεβαίως άνά πάν βήμα θαυμάζη τις τήν
τελειότητα τής Αρχιτεκτονικής, τόν πλούτον τής διακοσμή-
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σεως, τό θάμβος τής ζωγραφικής καί τό άπέριττον τής ή- μικρόβια, μικρά έλάχιστα ζωύφια, δυνάμεις, αίτινες μετά
•δονής I Τά τείχη, αί όροφαί, αί θύραι καί θυρίδες, κλίμα
τήν Αποχώρησιν τής πνοής, ψυχής, θερμογόνου δυνάμεως,
κες καί διαζώματα είσί πλουσίως καί έξαισίως θαύμασίως
συνδετική; άφράτου ουσίας κατά τούς φυσικούς, άποχωρίζονδιαπεποικιλμένα, κεκοσμημένα και κεχρωματισμένα, έν άναται, Αποσυντίθενται καί Απέρχονται έίς τά ίδιά, άλλά πάν
μίξει μετά τοΰλάμποντος χρυσίου. Πρό ήμών παρουσιάζε
τοτε βαθμηδόν, πότε βραδέως καί πότε ταχέως κατά τάς
ται τεχνικός υαλοσκεπής κήπος μετά λαμπροτάτων σπα συντρεχούσας φυσικάς περιστάσεις.
νίων άνθέων καί μετά περιεργείας εξετάζω μήπως εύρισκό(ίπεται συνέχεια)
μιθα έπί τοΰ δαπέδου. Ούχί, είμεθα έπί τρίτου πατώματος
καί ένθυμοΰμαι'τού; Ανατολικούς μυθικούς κρεμαστούς κή
πους. Εισέρχομαι έν αύτφ,αναπνέω άγνωστον γλυκεΐαν Ατ
μόσφαιραν καί μακαρίζω έμαυτόν, ότι ηύτύχησα νά ϊδω ίν
πραγματικότητι σημεΐά τινα καί λείψανα τών μυθικών Ανά
Η Η NYKT8PINH SYNA3IS ΤΟίϊ ΜΑΓΩΝ
κτορων καί ανατολικών, τοπείων τών ευφυέστατων έκείνων
(z/ε^μΐίμα ίκ τοϋ Γαλλικού).
παραστάσεων.
Έξερχόμεθα τοΰ κήπου καί βαίνομεν πρός τρεις συνε(συνέχεια).
. χεΐ; εύρυτάτας καί λαμπρότατα; αίθούσας, ένθα τό θάμβος
Έί
ΒΡΟΧΗ
καταλαμβάνει ημάς έκ τοΰ πλούτου τής διακοσμήσεω; καί
τής καλλονής καί αίτινες έχρησίμευον τότε ώς αΐθουσαι υ
ποδοχής, συμποσίων καί χορών βεβαίως, καί όπου νΰν είναι
Έν τούτοι; ή νέα κόρη είχε καταβή έκ τοΰ αμαξιού, τή
τό κατοικητήριον τών βασιλικών μουμμίων. "Ακρα ήσυχία
άνέγνωσαν τήν άπόφασιν, τήν έδεσαν έπί τών ολέθριων πασ
καί σιγή
ιγή ήδη βασιλει
βασιλεύει έδώ,όπου Αλλοτε διφκουν ό θόρυβος,
σάλων, καί ήδη οί δύο δήμιοε ειχον κλίνη τούς πυρσού;
•ή ψευ>δεπίδειξις καί
των, ίνα θέσωσι
τό θάμβος,καί προ
πΰρ εΐ; τόν βωμόν,
χωρώ εύλαβώςπρό;
διότι ό πρωτοσύνε- τάς τέως έστεμμέδρο; έφιλόδοξει νά
νας κεφαλάς τής
δώση εΐς τούς ύπ ’
πάλαι άνθρωπότη
αύτοΰ
διοικουμέτος, άς διάφοροι
νους θέαμα τιμω
ξένοι, ιδίως κάτοι
ρία; μιας έτεροδόκοι τής· ψυχρά;
ξου.
Άλβιώνος ταύτοΌ ήμέτερος ίπχρόνως άποθαυμάπεύς δέν ειχεν ούτε
ζουσι καί μετ’ ε
στιγμήν νά χάση
μού μελετώσι.
καί ήτοιμάζετο νά
"Ηδη τά λεί
όρμήση, όπως Αρ—
ψανα ταϋτα προκαπάση τό θΰμα έκ
λοΰσι τήν νΰν Αν
τών φλογών, οτε
θρωπότητα
προς
αίφνης τά νέφη τά
μελέτην καί σκέόποια συνεσσωρεύον
ψΐν ! "Ηδη αί αίτο άπό τής πρωία;
θουσαι αύται χρησυνεκρούσθησαν,
σιμεύουσι ώς έντευλάμψις διέσχισε τήν
κτήριον τών σοφών
νεφέλην, ό κεραυνός
καί
φυσιοδιφών !
έξερράγη μετά τρο
Τδ Οωρηκτδν ψαρά.
;
*
Διατί
τί ώφελοΰσι
μερού πατάγου καί
τά έρείπια ταϋτα, καί τά' νεκρά έχεΐνα σώματα, άν, ή βροχή,ήτι; έπιπτε κρουνηδόν, διεσκόρπισε τούς κατοίκους
πρόκειται καί ήμεΐς αύτοί μιθαύριον νά. μεταβληθώμεν
τοΰ Λυών, τούς ήνάγκασε νά είσέλθωσιν εί; τάς οικίας των
εις Ακίνητα καί άδ^μανή καί άχρηστα Αντικείμενα; καί
διά νά προφυλαχθώσι καί ίσβυσε τήν φλόγα τή; πυράς,
ούδέν πλέον, άνευ μέλλοντος καί περαιτέρω ζωής ; Τοι—
ήτι; ήναπτεν ήδη.
Ό γηραιός χωρικός είπε τότε εΐ; τόν Ιππέα:
αΰτα σκέπτομαι, ότε δύναμις Ακατανόητος, ένυπάρχουσα
έν έμοί, μή λέγει, ότι δέν έξηφανίσθή ή ζωή αύτών, καί
— Δέν σάς έλεγον, ότι ό διάβολος προστατεύει τήν
διάνοια καί δτι ό άνθρωπος έν σχήματι πνοής διερχόμενο;
’Ιωάνναν ! . . . . ’Ιδού οτι βρέχει.
τής γής, λαμβάνει κατά τού;· άναποδράστους φυσικούς νό
'Ο ίππεύς τότε έτυλίχθη έντός του μανδύου του καί έχώμους γήϊνον περίβλημα, τό όποιον άφίνει έν καιρφ ένταΰθα
ρησε πρός τόν πρωτοσύνεδρον, όστις μεμουσχίυμένο; έκ τής
καί φεύγει είς άλλα; χώρας, καί όπως τά σώματα ταϋτα
βροχή; έθεώρει έκπληττόμενος τήν πυράν σβεννυμένην.
μετά πάροδον χιλιάδων έτών διατηρούνται ετι, καί θά δια— Ώ ! Ω I Κύριε πρωτοσύνεδρε, τφ λέγει, χωρίς νά
τηρώνται έστω καί έν αποσυνθέσει, διότι ούδέν έν τφ κενφ
φοβηθη τάς παραφορά; τοΰ πλήθους, έτοιμάζεσθε λοιπόν νά
χάνεται, ώς μή ΰπάρχοντος τοιούτου,οΰτω καί ή ύπάρξασα
καύσητε τόν πελάτην μου ....
άπαξ πνοή έκείνη, άφθαρτο; ούσα δέν άπόλλυται, ώς ούδα—Υψηλότατε,εΐπεν ό πρωτοσυνιδρος, άφαιρών . τόν πίλον
μοΰ δυναμένη ν’ άπολεσθή, έκτος άν ύπάρχη καί ανωθι εΐς
του, σείς υψηλότατε ;... Είναι, μάγισσα, αρχών.
τον αιθέρα,, μουσεϊον τών ψυχών, όπου νά θάπτωνται καί
— Μάγισσα ! είπε μετ ’ άγάνακτήσεω; 4. Υποκόμης Μωαύται.
βουϊσόν καί κύριος τοΰ Λυών.
Οΰτω μελετήσωμεν λοιπόν ! έξετάσωμεν καί μορφώσωμεν
— Μάλιστα, αύθέντα
*
μία μάγισσα, ή όποια, δέν άνήκει
ψυχήν, άφοΰ τό σώμά μας δέν δυνάμεθα νά δίοικήσωμεν
είς τήν δικαιοδοσίαν ταύτην καί επομένως δέν άναφέρεται
πέραν τή; ώρισμένη; προθεσμίας, καί διότι αύτό δέν μάς άείς τήν υπηρεσίαν τοϋ αύθέντου, ώστε ...
νήκει, άφοΰ τδ συντηροΰμεν καί άναπτύσσομεν . διά ξένων
— Δέν ύπάγεται εί; ταύτην τήν δικαιοδοσίαν ;
ουσιών, τροφών λεγομένων καί αίτινες ούδέν άλλο είναι ή
— "Οχι . . κύριε ...
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— Τότε τί ίνδιαφίρεσθι σείς νά κα^ ;
— Διότι Ιξαβχιΐ,αύθίντα, τόέπάγγιλμα ·.· ■
— Αύτό το όποιον λέγετε, θάήτο γελοϊον, έάν δεν ητο
άπιχθίς I Λύβατι αύτήν ίχ τοδ πασσάλου, είς τον όποιον
ttvat δίδιμίνη, νά όδηγηθή είς την φυλακήν χαΐ νά φιλοξινηθή ιύπρεπώς'θίλω νά (δω τά έγγραφα της δίκης ταύτης.
Ή διαταγή έξετελέσθη καί ό ύποκόμης Μωβουϊσόν όδηγήθη αμέσως είς την οίχίαν τοϋ πρωτοσυνέδρου,αποφασισμένος
όταν ήθελε μείνη μόνος μετ
*
αύτοΰ,νά τφ παρατήρηση οτι
ήτο ευήθης, καί ούδέποτε είς τόν μέλλον νά καύση ‘τινα ύφ'
οίανδήποτε πρόφασεν.
Ώς πρός την ’Ιωάνναν, ό υποκόμης ητο αποφασισμένος
νά την βοηθηση νά έγχαταλείπη τό Λυών, κατά την νύχτα
μέ την σύστασιν νά μεταχειρισθή τά 18 αύτής έτη εις ίργασίαν όλιγώτερον έπιχίνδυνον της μαγίσσης. *
0 υποκόμης
είχε 25 ετών ηλικίαν καί γην αρκούντως σημαντικήν είς τά
πέριξ τοϋ Λυών, ήτις τφ έδιδε τόν τίτλον αύθεντίας έπί της
μικρδς ταύτης πόλεως. Ή μήτηρ του ειχεν άποθάνει, ότε
ούτος ήτον έτι βρέφος, έ δέ πατήρ του ήκολοϋθησεν έχείνην
ολίγον μετά τόν θάνατόν της καί ό ύποκόμης έλεύθερος, ώς
αήρ άπό τής τρυφεροτάτης νεότητάς του,είχε διέλθη άπό τής
ακαδημίας των Σωματοφυλάκων, είχε χρεωθη εΐς το χαρτο
παίγνιου, είχε πολλάχις ίχτεθή είς τόν ηγεμόνα διά τάς
πολλάς του μονομαχίας, καί ήδη πάντοτε άπλοϋς σωματο—
φύλαξ ειχεν άπολέση 7 έως 8 έτη χωρίς κέρδος ούδέν είς τήν
αύλήν. ‘Οπότε δ’ έγένετο 25 έτών καί ένόησεν, δτι ό κύ
ριός του ούδέν θά έπραττε ποτέ δι’-αύτόν, ότι ό υπουργός
τοΰ έστρεφε τά νώτα, ότε δέν ήρεσχε τή Κυρία Πομπαδούρ,
και ότι τό ποσόν τοϋ χρέους του ηύξανε ύπερμετρίως, άπεφάσισε νά έγκαταλείψη άγνώμονα αύλήν και νά ίπιστρέψη.
είς τό Λυών,νά ζή ώς απόλυτος κύριος. Διά τής οικονομίας
ήδύνατο νά έπαναφέρη τήν ισορροπίαν μεταξύ τών Ισάδων
καί έξόδων του, άλλως τε κάλλιον ήξιζι νά είναι πρώτος
κύριος έν τή έπαρχίφ του,.ή έξηυτελισμένος αύλικός έν Βερσάλίαις.
• Έπανήρχετο λοιπόν εΐς τήν έπαυλίν του μέ οικονομικά
σχέδια είς τήν κεφαλήν του καί ιδέας τινάς προόδου, καρπόν
τής φιλοσοφίας τοΰ 18 αίώνος, δτε συνήντησε τήν πυράν
άνημμένην είς τήν μικράν ταύτην πόλιν του, καί τούς χω
ρικούς του άποδίδοντας βροχήν του φθινοπώρου είς τήν ίσχύν
τοΰ διαβόλου, ένδιαφερομένου νά σώση τήν .’Ιωάνναν.
— Έ I λοιπόν, Κύριε Βιρτράνδε, είπεν είς τόν πρώτοσύνεδρον, όταν εύρέθηααν μόνοι, πιστεύεις λοιπόν είς τούς
μάγους ;
— Μάλιστα, Κύριε, άπεκρίθη σοβαρώς έκεΐνος, τούς πι
στεύω, διότι είς τά αρχεία μας καί τά ήθη μας,ύπάρχουσι
ποιναί έπιβαλλόμεναι έναντίον έκείνων, άπαραλλάκτως καθώς
είς τήν σύνοψιν τοΰ έφημερίου ύπάρχουσιν ίξορκιβμοί διά
τήν καταδίωξιν τών δαιμόνων.
— Καλώς έχουσι κύριε, ή σύνοψις τοΰ Ιφημερίου χαί αί
βυνήθιιαι τής έπαρχίας σας, άλλά τό λογικόν δέν σοί λέγει
ότι,έάν ή πτωχή αύτη κόρη, τήν όποιαν ονομάζετε μάγισ
σαν, ήτο πραγματικώς, δέν ήδύνατο νά μή συλληφθή;
— Ύψυλότατε, δέν γνωρίζετε οποίας συνθήκας έχει κάμη
ή ’Ιωάννα μέ τόν διάβολον, άλλ ηξεύρω ότι είναι μάγισσα
καί έχω τήν ομολογίαν της. Αΰτη μεταβαίνει είς τήν νυ
κτερινήν σύναξιν τών μάγων, ώδήγησεν έκεί ένα νέον τοΰ
χωρίου καί προετεινε νά όδηγήση καί έμέ τόν Ιδιον εκεί.
■ — Καί ήρνήθης I Διάβολε 1 έάν ήμν,ν έγώ είς τήν θέσιν
σου,δέν θά ήρνούμην έν παρόμοιον ταξείδιον!
—Ώ I Ώ I υψηλότατε !
—Όχι I είς τήν τιμήν μου, έπεθύμουν πολύ ν'άνέβαινον
έπί τής ούρας ίνός σαρώθρου, διά νά ύπάγω νά ίδω τόν διά
βολον καί όταν επιστρέφω, τότε δύνασθε νά καύσητι τήν
’Ιωάνναν καί έμέ. Δέν είναι αληθές, κύριε έπιστάτα ;
— Ώ ! υψηλότατε I
— ’Επιθυμώ νά σάς αποδείξω, ότι όλοι οί μάγοι είναι
χατεργαρέοι καί απατεώνες,ότι ούδέν κοινόν υπάρχει μεταξύ
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αύτών καί τής άφηρημενης μαγείας,κύριε, καί ότε σείς είσθε
είς ανόητος,όπως όλοι εκείνοι οί πτωχοί βλάκες τούς όποιους,
διεσκόρπισεν ή βροχή. ‘Ας ύπάγώμεν λοιπόν νά ίδωμεν τήν
μάγισσαν.
Ό ίπιστάτης ύπήκουσε, καί ακολουθούμενος ύπό τοΰ
ύποκόμητος, διηυθύνθη είς μίγαν πύργον, όστις τό πάλαι
ήτο άχρόπολις τής πόλεως, χαί συνάμα δεσμωτηριον αύτής.
Ήνοιξε τήν ογκώδη πύλην, καί εύρε τήν ’Ιωάνναν έπί
άχυροστρωμνής είς εύρύχωρον αίθουσαν, ήτις δέν έφωτίζετο
είμή διά στενών οπών.
Ό ύποκόμης πρό ολίγου ειχεν έξοδεύση πολύ χρήμα
διά δεσποινίδα τινά τοΰ μελοδράματος,ήττον ωραίας τής νέας
μάγου. Ή Ιωάννα ήτο τελεία ώραιότης, υπό τό χωρικόν
της δέ έσωφόριον, ό κ. Μωβουϊσόν είδεν ή μάλλον έμάντευσε σώμα θεσπέσιον, δυνάμινον νά περιτυχθή έντός
τών δέκα δακτύλων- αί χεϊρέ; της ησαν λεπτόταται, καί
μόνον τό πρόσωπον ήτο καταβεβλημένον, καί ό οφθαλμός,
ειχεν γλυκεΐαν τινά αδυναμίαν καί διαπεραστικήν συμπα
θή έκφρασιν. *
0 ύποκόμης παρεσύρθη έκ τών επαγωγικών
εκείνων βλεμάτων.
— Μή τρέμεις ούτως, τεκνον μου, τή είπε, καί ό έπι—
στάτης δέν θά σοί ,προξενήση πλέον φόβον έφθασα ευτυ
χώς.καταλλήλως διά νά σέ σώσω. Πλήν, άς ίδωμεν, xal
έσο ειλικρινής μαζύ μου, είσαι δυστυχής, ή δέ θεία Λι—
ζάρδη περί τής οποίας μοί ώμίλήσαν δέν είναι πλουσιωτέρα
σοΰ, καί . . . σέ ήπάτησαν, τοϋτο είναι πολύ κακόν, άλλά
δέν θά σέ καύσωσι δι’ αύτό . . . Όσον δέ διά τήν νυκτερι
νήν συνέλευσιν τών μάγων, ...
—Ώ ! κύριε, διέκοψεν ή νέα κόρη, δέν είμαι άκόμη μά
γισσα, είμαι πολύ νέα
*
βραδύτιρον ή θεία μου θά μοί διδάξη τά μυστήριά της . . . Όσον διά τήν συνέλευσιν τών
μάγων, κύριε, είναι αληθές, πηγαίνω καθ’ έβδομάδα, καί
ώδήγησα μάλιστα έχεϊ τόν Βαστιανόν, ιιναι άληθές.
— Έστοιχημάτισα, εΐπεν δ ύποκόμης, ότι δέν θά δυ—
νηθής νά όδηγήσης καί.έμέ ίκεϊ.
— Χάνετε, κύριε, εΐπεν η νεα κόρη δι’ άφιλους καί ζωη
ρού τρόπου, δύναμαι νά σάς οδηγήσω
*
είς τήν νυχτερινήν
συνέλευσιν τών μάγων, όταν θιλήσητε.
-’Εμέ;
'
'
— Μάλιστα, σάς.
— Καί τόν κύριον Βερτράνδον ;
— Καί τούς δύο
*
δυνάμεθα νά πορευθώμεν άπαντες είς
τήν συνέλευσιν τών μάγων καί τώρα, άν θέλωμεν.
— Άλλά, εΐπεν ό ύποκόμης, έπί'μάλλον έκπληττόμε·
νος έπί τή μωρίφ είς ήν βαθμηδόν είσήγετο καλή τή πί«τει, άφοΰ δύνασαι τώρα ν’ αναχώρησης διά τήν συνέλευσιν τών μάγων, άφοΰ δύνασαι νά διαπερνάς ταΰτα τά τεί
χη, καί νά έγκαταλείπης τήν φυλακήν ταύτην, άπό της ό
ποιας καλώς έγνώριζες, ότι δέν θά έξήρχεσο ή διά νά όδηγηθής είς τό ικρίωμα, διάτί δέν μετεχειρίσθης τό μέσον
τοϋτο; διατί άκόμη είσαι έν τή φυλακή;
— ’Επειδή, κύριε, ό διάβολος μ’ έπαναφέρει πάντοτε εις
τόν τόπον, όπου μέ παραλαμβάνει κάί δώσε δέν δύναμαι
νά διαφύγω, είμή δι’ όλίγας μόνον ώρας.
— ’Αληθώς !
— Μάλιστα, κύριε.
— Λοιπόν I τεκνον μου, είμαι έτοιμος' ύπάγώμεν είς
τήν συνέλευσιν τών μάγων, είς τό Σάββατον, όπως κοινώς
λέγετε.
— Άλλά κύριε, εΐπεν ό πρωτοσύνεδρος, ή διαβεβαίωσις
τής νέας κόρης μοί προξενεί φόβον,δέν θέλω νά κάμω έγώ
τοιοϋτον ταξείδιον.
— Έν τούτοις έγώ νομίζω, τφ άπεκρίθη ό υποκόμης
μετ’ άλαζονίας, ότι σοί προξενώ τιμήν νά ή.σαι μαζύ μου.
Άλλ’ έλα, ώραία μου κόρη, ας ύπάγώμεν ημείς νά Ιπισκεφθώμεν τόν διάβολον.
Ή Ιωάννα ήρεύνησεν έν τφ κόλπφ της
*
έξήγαγε μι
κρόν τι χυτίον, τό όποιον περιεϊχεν αλοιφήν τινα, δι’ ής ή-

λειψε τούς κροτάφους τοϋ ύποκόμητος, τό άνωθεν τών ο
φθαλμών μέρος, καί τάς παλάμας τών χειρών του
*
είτα δέ
τφ ήλειψε ωσαύτως έπιμελώς τούς ρώθωνας.
Ό πρωτοσύνεδρος ήναγκάσθη νά ύποβληθή είς τά αύτά
καί κατόπιν ίπραξε τό αύτό καί δι’έαυτήν
*
έκλεισε κατό
πιν τό μικρόν χυτίον, τό έθεσεν είς τόν κόλπον της, χαί
είπεν εις τόν ύποκόμητα
*
— Ήδη, κύριε, άς άναχωρήσωμεν' δότε μοι τήν χιϊρά
σας.
— θ’ άναχωρήσωμεν . . έπί τής άκρας τής ουράς
4νός σαρώθρου ! εΐπεν ό ύποκόμης τραυλίζων.
Οί οφθαλμοί τοΰ κ. Μωβουϊσόν έκλείσθησαν, ήθέλησε νά
τείνη τήν χεΐραν είς τήν ’Ιωάνναν, άλλ’ ό βραχίων του έπανέπεσεν άνευ δυνάμεως, καί τόν ΐκυρίευσε βαθύς ύπνος
μετ’ άναισθησίας. Ό πρωτοσύνεδρος ήθέλησε ν’ άνοιξη τό
στόμα διά νά όμιλήση, έχασμήθη έπί μακράν, έκλονίσθη
είς τούς πόδας του καί επεσεν έπί τοΰ εδάφους τής φυλα
*
κής
οί ώραϊοι οφθαλμοί τής ’Ιωάννας ίγενοντο επί μάλλον
ώραϊοι καί άδρανεΐς, έλαφρά φρικίασις διέτριξε τά μέλη
της, καί κατέπεσεν έπί τής άχυροστρωμνής.
Τότε ό ύποκόμης άνεχώρησε πράγματι διά τήν συνέλευσιν τών μάγων είδεν ίαυτόν έφιππον έπί τοϋ άκρου τής
ουράς σαρώθρου, κρατών όπισθεν τήν ώραίαν ’Ιωάνναν
*
εκαμε τόν γύρον της φυλακής έπί τοΰ άλλοκότου τούτου
*
οχήματος
μετά ταΰτα τό σώμά του καί τό της συντρό
φου του βαθμηδόν- έσμυχρίνοντο, ίως δτου άμφότεροι ήδυνήθησαν νά διέλθωσι διά στενής οπής, ήτις έφερε δίοδον
είς τό φώς χαί ούτως προσχώρησαν πρός συνάντησιν τοΰ
διαβόλου. Ίπταντο καί οί δύο έπί τοϋ σαρώθρου, όπως τό
πάλαι ό Άστόλφος έπί πτερωτού ίππου, έφθασαν, αγνοώ,
πώς, πλανήτην τινά, είσήλθον εΐς μεγαλοπρεπή ανάκτορα,
■διέτρεξαν θελκτικούς κήπους, καί ό ύποκόμης σταβής είς
χλοερούς λειμώνας, ήκουε τά μελφδίας τής νέας μαγίσσης,
αίτινες άνεμιγνύοντο μέ τόν ψίθυρον τών ρυάκων. ’Ολίγον
κατ’ ολίγον τό θέαμα τοϋτο διέφυγε τούς έκπεπληγμίνους
•οφθαλμούς του, τά άνάκτορα ήφανίσθησαν είς τόν άέρα, ώς
τά νέφη, τά όποια διασκορπίζει ό άνεμος, οί κήποι έχάθησαν,
ή φωνή καί αύτής τής ’Ιωάννας έξησθένησε καί άπώλλετο
ούτως άνευ ήχοΰς.
Επεται τό τέλος)
(*
I. Βεδάλης Μηλιώρης.

Ό άηοθανών Κεδίόής Λγάηα νά διηγείται έηεισόδια έπισνμόάντα αύτφ μέ στρατιώτας τών Βρεττανικων στρατευμάτων, δτε ταΰτα τό πρώτον κατέ
λαβαν τό Κάϊρον. Ένώρές έγειρόμενος συνείθιζε
πρό πάσης έργασίας νά περιπατη έπ’ δλίγον είς
τόν κήπον τον. Πρωίαν τινα ένώ έπέστρεψεν είς τά
άνάκτορά τον έκ τοιούτου περιπάτου έν τφ κήπφ
τοΰ Χαζιρέχ, διετάχθη ΰηό τοΰ ψρουροΰντος έκει
στρατιώτου νά σταματήσμ.
........
— Δέν έπιτρέπεται νά είσέλθμς, είπεν ό στρα
τιώτης.
— Μά άνύκω είς τά άνάκτορα, άπήντησεν ό Κεδίδης.
— Μπά ; καί έχεις καλίι θέσι; — Πολΰ καλάν, είπεν ό Τεψή,κ.
— Ναι, τό δείχνεις. Τίποτε δουλειά κα\ ψαγΰ
πολύ.Πόσον ήθελα καί έγώ νά ΰπηρετώ τόν κύριόν
σον. Μπορεί νά δώση 6 σελλήνια τήν Λμέραν ; Δέν
μοΰ λές,τί πράγμα είναν ;
Άλλά ψεν, ό άξιωματικός της ψρονρδς διερχόμενος άνεγνώρισε κοί έχαιρέτησε τόν Κεδίδην
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πρός έκπληξιν μεγάλην τοΰ στρατιώτου καί λύπην
της ύύηλότητός τον, δστις θά ηκουεν εύχαρίστως
πλείονα περί έαυτοΰ, καί δστις πιθανόν νά μή είχε
λάβει μέχρι τότε μάλλον είλικρινη προσφοράν ύπηρεσίας.
Προτιμώ νά κάμω έγώ τόν μάγειρον, άγάπη
μου, παρά νά ξαναπατάσω πάλιν είς ΰπηρετομεσιτικόν γραψεΐον. Άφοΰ έξέλεξα τήν εύπρεπεστέραν
ένδεδυμένην καί καταλληλοτέραν κατ’ έμέ τών έν
τφ δωματίφ γυναικών, έβην πρός αύτήν καί τή
είπον.
— Θέλεις νά σέ προσλάβω ώς μάγειρον;
Μέ παρετήρησεν είς τούς όψθαλμούς καί απάν
τησε
— Προσπαθώ νά εύρω άμαξηλάτην. Μοί φαίνε
ται δτι είσαι λίαν κατάλληλος δι’ έμέ' έρχεσαι ;

Είσήλθε τις έντός φαρμακείου καί έζήτησε φάρμακόν τι πρός θεραπείαν κεφαλαλγίας. Ό φαρ
μακοποιός άμέσως έφερεν είς τήν ρίνα τοΰ πε
λάτου του βαύκαλιν περιέχουσαν ΰγρόν, άναδίδον
δριμεΐαν όσμήν,έξ ής όλίγου δεΐν έλιποθύμει ούτος.
Εύθύς ώς άνέλαβεν, ηρξατο παραπόνούμενος κατά
τοΰ φαρμακοποιού. '
— Μά δέν πέρασε τό κεφάλι σας; ήρώτησεν ό
έμπορος τών φαρμάκων.
- — Νά μοΰ περάσ^ τό κεφάλι I είπεν ό άνθρω
πος. Τό κεφάλι μου είναι πολύ καλά' ή γαναϊκά
μου είναι ποΰ έχει τόν πονοκέφαλο.
Γουλ.

ΕΑΠΙΔΕΣ
.’Ελπίδες έλαφρόπτερες πετώντας
’ςτοΰ νέου στέκουν τή χρυσή καρδιά,
πουλάκια ποΰ πετοΰνε κελαϊδώντας
’ςτών δένδρων τ’ άνθοστόλιστα κλαδιά I
Μά δταν τοΰ φθινόπωρου τ" αέρι
τά ξεφυλλίσμ κάί δλα μαραθούν,
καί τά πουλάκια φεύγουν ταϊρι-ταϊρι
άλλοΰ, ποΰ νέοι κλώνοι φυλλανθοΰν I

’Αλλοίμονο ! τό ίδιο κ ’ οί Ελπίδες
τοΰ νέου παραιτοΰνε τάν καρδιά !
τής Νιότης άμα σβύσουν οί άχτίδες
πετοΰνε . . ; μΛν παγώσουν ς τ ό β ο ρ ρ ε ι a I
Έν Σπέτσακ.

ο

I. Γ. Γιαννοδχο?. .

Σελήνη ποΰ δίσκος οου τόν ούρανό στολίζει
ποϋ
τής καρδ^αΐς ποΰ άγαποΰν μετά χαράς ζητείσαι
ποϋ μιά ο’ αχτίδα, μοναχή ίλην τήν γην φωτίζει
ποϋ αιωνίως περπατεΤς καί πάντοτε κινείσαι,
άν κατά τήν πορείαν σου ίδης ποτέ έκείνη
εΐς τήν αγκάλην έραστοϋ—δυστήνου νεανίου,
νά κλαίη, νά ορκίζεται, γλυκό φιλί νά δίνη
ώς δεΐγμ’ άφοσιώσεως κ’έρωτος αιωνίου
ρίψον ευθύς μία φυτχά καί καυσε τήν άθλια
γίατΙ πολλούς έδέομευοε, γιάτΐ πολλούς ήγάπα
γχατ’ είς πολλούς υπέσχετο άγάπη και φιλία
άλλ’ όμως ήτο άστατος καί δλους τούς ήπάτα.
Έν Πιιρακϊ,
Γεώργιος Τρ»«&
* ς.
η
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Η ΦΥΧΙΖ

Πρί6·(αν.

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ
Αίνιγμα, Αεπλή άνροβτεχίς,
Έξ εϊν' όλα μου τά μέλη, άτινα μ* αποτελοΰσι
χι' άτινα δ κόσμος 8λος λέξεις μου άποχαλεΐχι ’ ή μέν πρώτη τών έξ τούτων ώς πρωτεύουσα τυγχάνει
μικρού κράτους πλήν ενδόξου, ποΰ κοντεύει νά χαθή.
Τήν δευτέραν μή πάσχίζης νά <ήν εύρής ’στά βιβλία,
ζήτει την εις στόμα θειον, δμιλοΰν έν εύγλωττΐφ·
πλήν ώς τώρα ίν δέν εύρες τ’ασθενή μου ταΰτα μέλη
ζήτησον τήν τρίτην λέξιν είς τά άνωθέν μας μέρη
χύτταξε μετά ραγδαίαν κ άκατάπαυστον βροχήν
τήν ύπόσχεσιν τοϋ Πλάστου ήνπερ έδωκεν ήμΐν
Τήν τετάρτην μου θά εύρης είς τοΰ Γολιάθ το σδ)μα
* οΰτω έχιις «αί τάς δύο συλλαβάς μου ε’ις τό στόμα.
κι
Καί ίδού η πέμπτη λέξις είναι καθαρά δ γόνος
καί μ’ αυτήν εκλείπει ήδη πας τής κεφαλής σου πόνος
Έάν δμως μέχρι τοΰδε χαθαρά σοι είπα τόσα
ας εύρη τήν ίχτην λέξιν χαί ή ιδιχή σου γλώσσα,
είς τούς ύποθετιχους συνδέσμους ζήτει μετά προσοχής
χαί σ’ ύπόσ^ομ’, άναγνώστα, εύκολα νά με εύρής
Λάβε
ανευ κόπου τ’αρχικά αύτών στοιχεία
χαί σχημάτισε μου, φίλε, δίχως πλέον δυσκολία
ενα νόστιμον ΐχβυν
δστις τρώγεται παστός
είς τήν έποχήν αύτήν
πάντοτε ίρεκτιχός.
Τά δέ δεύτερα στοιχεία αν τεθούν κατα σειράν
στά βουνά χαί εις τά δάβη θά με εΰρης μιά χαρά
Όσον λίγο χαί άν ε/ης, άναγνώστά μου μυαλό
. εύκολα θά μου το λύσης, μή τό ρίψης στό γυαλό.
Σϋρος
Ευαγγελία Κορωναίου.
9. Αίνιγμα.
"Αν χαί είμαι ότι είσαι, σύ έν τούτοις μέ πατεΐς
' Άλλαξες τήν κεφαλήν μου, μέ έμέ ·βά περπατής
Πάλιν κεφαλήν μ’ αλλάζεις ;
Στά τετράποδα μέ βάζεις.
Κεφαλήν μοΰ βάζίις άλλην ;
Είμαι
’στό κεφάλι
Και χωρίς κεφάλι πάλιν .
Είμ’ επάνω ’στό κεφάλι.
»
10. Αίνιγμα.
Μέ τούς δώδεκα χι’ έγώ, . '
Είς τόν κόσμον ειμ’ έδώ,
, Έάν άρτιον μ’ άφήσης. .
Πλήν χι
* άν μ’ άποχεφαλίσης
ΔΓ αύτό μήν άπορήσης
'Αρτιον θά μέ άφησης.
11. Αίνιγμα.
Παιδί δέν «ιμαι ούτε γυνή, - Πλήν έγενόμην έξ άμφοτέρων, ·
Πολύ έχ τούτων μή διαφόρων.
’Απ’ τήν άρχήν μου τώρα δν Ν.
Νά μ’αφαιρέτης, εάν θελήσης
Στήν ατμόσφαιραν θά μέ ζητήσης.
Άνδρος
Γεώργιος Λ. Καρυστινάχης.

Κ .Σόφιαν.
ΜυζιΛήνην.
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Επει
δή tiςvόζήτηβαν
sg τ&ν χαταγι
νομίνων είς τάς πνευματιάβκήβει
ήμίν όιαβαφήβίΐδ περί τοΰ τρό
τής κατατάξεας τ&ν λντ&ν, άπαντ&μεν 5τι, &ά
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ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ
Κυρίων καί ΚυριΦν.
ΠΑΝΑΓ. X. ΦΟΦΟΑΗ

'

ΒΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΠΝΕΪΗΑΜΝ ΠΟΤΟΝ
Ν. Ε.ΠΑΝΑΓΟΥ ΚΑΙ Δ-ΦΟΥΣΑΡΑ

Έν Χαλκίδι.
Τά λαμπρότερα ποτά, ώραιότερα χαί γευστικότερα, άμιλλόμενα
πρός τά ευρωπαϊκά, κατασκευάζονται έν τφ έργοστασίφ τούτφ,
ένθα γίνεται χρήσις υλικών άγνοτμτων χαί πρώτης ποιότητος.
Κονιάχ, μαστίχη, ούζο, βανάνα, άγγέλιχα, κτλ. ού μόνον προ·
τιμώνται «ν Έλλάδι τών ευρωπαϊκών, άλλα χαί πάντα τά ξέ α
πλόια σταθμεύοντα έν Έλλάδι προμηθεύονται ήδη τοιαΰΐα έχ του .
εργοστασίου τούτου.
Όσοι δεν τά «δοκίμασαν Ιτι, άναντιρρήτως άγνοοϋσι . τήν πρόο
δον τής έλληνιχής μας βιομηχανίας

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ,,ΦΥΣΕΜ"

ϊ ύςγον.
Άναπά.
Σμύρνην.

Πορτ-Σαίτ.
Λαμία

Α;
Κάϊ
ρ
ον.
ΆΛεξάνίριίαν;
ΓαργαΛιάνονΐ.

14, Στοά Μελά 14,

Γνωστοποιώ τδ σεβαστόν κοινόν τών Αθηνών καί τών έ—
παρχιών, ότι έν τφ Κομμωτηρίφ έκτίλοϋνται κτενίσματα
(ιστορικά και τής έποχής), διά τάς έν αιθούση ύποδοχάς,
χορούς, γάμους, έπισήμους έορτάς, κτλ.
Κατασκευάζοντας προσέτι πιρούκαι πρόσθετοι,καί περοϋκαι προσκεκολλημέναι (Τοίίβέβ) &ι’ άνδρας, καί εικόνες διά
τριχών κεφαλής.
Ώσαΰτων ίν' τφ Κομμωτηρίφ μου κείρεται τι; ή καί ξυρί
ζεται πεντάκις,προπληρόνων δρ. 2 κάί εύρίσκων μιγίστην
καθαριότητα.
Ιδιαιτέρα αίθουσα διά τήν κόμμωσιν τών Κυριών καί
βαφήν τής κόμης.
Τιμαί ίκτός συναγωνισμού.

μέσα

Κ. X. Π.
Φύλλον σας άπεστάλη. Λύσεις δσάκις έλή
φθησαν έδημοσιεύθησαν καί άπορούμον. Διεύβυνσις διωρθωθη. —
Π. Σ· flepyor. Δ. Έλήφθησαν, άναμένομεν και υπόλοιπον. —
Μ. β.
φωτογραφίαν σάς άπεστείλαμεν ταχυδρομιχώς.—
I. I.
Στερούμαι επιστολής σας. ’Αναμένω—Σ.'
ίάϊ-,
por. ‘Επιστολή ελήφβη. Σας άηηντήσαμεν.—Δ. Ν.
Σας
ενεγράψαμεν διά 10 'Ημερολόγια.—Ε. Μ.
Φύλλα
χαί περικάλυμμα, άποστέλομεν ύμιν μέ πρώτην εΰχαιρίαν. — Σ,
καί Δ. Άλεόάτόρσιατ. Δελτάριον ελήφβη. Συνδρομηταί ένεγράφη
σαν, σας έγράψαμεν. Εύχαριστοϋμεν.—X. Φ.
‘Ε
πιστολή με περιεχόμενα ελήφβησαν. Έχει καλώς. Σας γράφομεν.
—Γ. X. Χάΐρον. ’Αγγελίας· εστείλαμεν. 'Ημερολόγια εσονται έ
τοιμα δβρίον. Στείλατε αγγελίαν. Περικάλυμμα έσσείλαμεν. Μό
νον κατά παραγγελίαν στίλλονται, διότι άλλως φθείρονται.—Α. Μ.
’Επιστολή έλήφθη. Συνδρομηταί ένεγράφησαν. Ευχα
*.
ριστούμε
Άποροΰμεν διά παράπονα, διότι πάντοτε άπαντωμεν.
Έγράψαμεν καί ταχυδρομιχώς.
Δ. Γ.
Δελτάριον έλήφθη. Έχει καλώς, εύχαριστοϋμεν.—

ΑαϊΚάϊρον.ρον

Σ. Λ.
Δελτάριον έλήφθη. Άπορονμιν. Σημειώσατε α
μέσως ελλείποντα φύλλα.—Β- A’Επιστολή έλήφθη. 'Εχει,
χαλώς. Εΰχαριστοΰμεν.—Γ. Φ.
Επιστολή ελήφβη. Εύχαςιστώ χαι ευχαριστώ. Δώρα πάλιν έλησμόνησα άλλα βεβαίως θά
ηναι ικανοποιητικά. Βραδύτης έμέ επιβαρύνει. Είς ‘Αθήναν Ιχαμα
παραστάσεις.—Δ.
Επιστολή ελήφβη καί εΰχαριστοΰμεν
θερμώς. Άναμένομεν νεωτέραν σας χαί γράφω χαι εγώ,Φύλλο
*
σας
άπέστειλα.—Ν. Π.
Επιστολή ελήφβη. Άποροΰμεν
διά συμπεριφορά
*
φίλου. Γράφομεν. Φύλλα άποστέλλομεν.

.

Κόρη καλλίστης παρ ’ ήμΐν οικογένειας, φέρουβα πτυχίον τοΰ ’Αρσάκειου μέ τΟν βαθμόν «άρισταβκαί γνωρίζουσα
καλώς τήν αγγλικήν καί τδ κλειδοκύμβαλου, ζητεί παραδό
σεις παρ ’ οικογενείαις ή τήν πρόβληψίν της έν Παρθεναγωγείφ. Συνιστώμεν αύτήν θερμότατα, έσμέν δέ πεπεισμένοι
δτι οί έχοντες ανάγκην διδαβκαλίσσης ηθικής καί δια'πολ
λών κεκοσμημένης άριτων,δέν θελουσι παρίδει την αγγελίαν
μας ταύτην. Πληροφορίαι παρ’ ήμΐν.
Έχ τοϋ Τυπογραφείου ΑΝΕΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ

