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Η ΛΙΜΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΦΡΟΤΡΙΟΝ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
>· Μ · ιι · u«n*ii * μ*η ·ιι ·»« n*n ·η*·ι*η*η*«
Αμαυρά έπί. τών λείων ύδάτων τής αρχαίας Παμόώτιδος διαγράφεται ή είκών του περιβόητου τών Ίωαννίνων φρουρίου, όπως βαθμηδόν άμαυροΰται και ή άνάμνησις τής πάλαι μετά τοΰ τρόμου ουνδεδεμένης ακμής
του. Ή άλλοτε φωλεά αυτή τού Ιοβόλου τής Χάμκως
κυήματος, τό μετ-’ άπαισίων αναμνήσεων συνδεδεμένον
σεράγίον τής ύπό τήν επωνυμίαν τοΰ Άλή Τεπελενλή
ανθρώπινης εκείνης τίγρεως, ήτις έν τή ιστορία έδημιούργησε τύπον αληθώς άποτροπαίου τέρατος, ϊσταται έν
μεγαλοπρεπείς και σοβαρότητι. Είς τούς εύρεΐς θαλά
μους του κατώκησέ ποτέ τδ συγκάτυμμα πάσης μιαρότητος καί κακουργίας, τδ έν έκεΤνο, όπερ, άπδ άσημοτάτου χωρικού τοΰ Τεπελενίου κατόρθωσαν νά καταοτή
μέγας Βεζύρης τής’Ηπείρου καί νά έμβάλη είς μέριμνας
τδν πανίσχυρου τότε Σουλτάνον, διά τής ώμότητος καί
καί παροιμιύδους κακίας του, ής ώς όδηγδν προέταίε
τήν πανουργίαν καί πονηριάν, άπέκτησεν.Ήροστράτειον
αθανασίαν, κατέλαβε δέ έί ολοκλήρου τήν μέλαιναν τής
ιστορίας σελίδα. Φρικιά ό φανταζάμενος οποία τρομερά
και μυστηριώδης αρμονία έίειλίσσετο αυτόθι έκ τοΰ τριγ

μού τών άλύσεων καί τοϋ στεναγμού τών καθ’ έκόστην
οΐκτρότατα θανατούμένων θυμάτων, ποσάκιςδέ οί εύρωτιώντες κάθυγροι τοΤχοι τών υπογείων πσρέστησαν μάρ
τυρες θεαμάτων, έπί τή άπλή άναμνήσει τών οποίων πολλάκις steterunt comae. Τήν ηρεμίαν τών τής λίμνης
ύδάτων ποσάκις δέν διέκοψεν ό ρόγχος ύπάρείων,ων ωρίσθησαν ώς κρυερός τάφος, ηρώων, οϊτινες διά τού τι- .
μίου αίματός των καί τών καταοπαραχθειοών σαρκών των
έπλήρωσαν τόν υπέρ πίστεως καί πατρίδος θεΤον άγώνά
των, ουπερ πάντες άλληλοδιαδόχως πάνσεπτα επεσον θύ
ματα. Φωτοβόλος καί άπαστράπτουσα ϊπταται ύπέρ τά
τείχη ταϋτα ή ένδοίος χορεία τών Κατοαντωναίων καί
λοιπών λεοντοθύμων *ής 'Ηπείρου τέκνων, οϊτινες έν
μαρτυρίοις παρέδωκαν τδ πνεΰμα μέ τό γλυκύτατου τής
πατρίδος όνομα είς τά χείλη. . .
Νΰν δέν έμπνέει πλέον τδ φρούριον τών Ίωαννίνων τήν
παλαιόν φρίκην, άλλ’ ήπλωμένον νωχελώς έπί τοΰ υγρού
του κατόπτρου καί αποτελούν ώραιότατον σύμπλεγμα
τειχών, οικημάτων, τζαμιών καί θαλερών δένδρων τέρπει
τδ όμμα τοΰ έί απέναντι μέρους θεωμένου αύτό.
,*,
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Η ΦΥΪΙΪ

ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ ΠΕΡΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Σ. Σ. Φ. Λη}ΐιβ»ιβύ»ντες βύχαρίβτωζ τ' ανωτέρω, έφιβτώμ*»
τήν «ρβσοχή» τώ» φιλτάτω» ήμώ» αναγνωστών «πί τής «πουδαιότητος τοΰ ζητήματος, 5περ άκησχόλησ* καί άπααχολεζ Ιτι ά»β>φ«·
λώς όμως, τόσον πολλούς, ώστ< σχεδόν κατήντησε τό μόνον ζή
τημα της ήμέρας.
Είκαίέν προηγουμέναις ήμών δικτριβαϊς, φιλοξι»ηθιίοαις

προ πέντι πίρίπου μηνών ύπο της «Φύσεως» κατηγγιί—
λαμίν προς τούς ήμετ. φυσικομαθηματικούς, ότε το έν τή
«Πειραματική Φυσική» περί μουσικής κιφάλαιον δέν έχει
καλώς καί ότι ή ίν αύτφ άναφιρομένη διαιρεσις τών τονι
αίων διαστημάτων ούδένα Επιστημονικόν χαρακτήρα φέρειεί καί τούς συγγράψαντας «Φυβικάς» έχαρακτηρίσαμεν ώς

μεταφραστής- ΰ

άπλοΰς μόνον
καί ίξητήσαμιν παρ’ αύ
τών νά είπωσι διατί ή μέν διαιρεσις τών άντιφωνιών (oktava)

έκτελεϊται μετά θαυμασίας κανονικότητος τής «φθινούσης
προόδου», ή δέ τών τονιαίων διαστημάτων μετά θαυμασίας

έπίσης ανωμαλίας, — άφοΰ μάλιστα, τό μέν περί διαιρέσεως
τών άντιφωνιών τυγχάνει νά είνε «τά χονδρά» τής ίπιστήμης, ίν ω τό περί ύποδιαιρέσεως τών άντιφωνιών

εις το·

νιαια διαστήματα τυγχάνει «τό λεπτότατον αυτής», — εί
καί ίζητήσαμεν παρ’ αυτών νά εΐπωσιν εΐς ποια κλάσματα
τής χορδής θά εΰρωμεν τάς ύφέσεις καί διέσεις* εί καί ύπε-

δείξαμεν ότι όχι μόνον ό μαθητής δέν νοεί τι περί τών ίν
τφ διαληφθέντι κιφαλαίφ άναφιρομένων σκοτεινοτάτω» καί
άκαταλήπτων θεωριών, άλλά καί αυτοί είσετι οί παραδίδοντες Καθηγηταί δέν δυνανται νά νοήσωσι καί νά διδάξωσι
πειραματικός καί καταληπτός ταϋτα, καίτοι αυτοί ούτοι
τυγχάνουσε πολλάκις οί συγγραφείς τών περί αυτών δια-·
λαμβανόντων βιβλίων εί καί ύπεδείξαμεν ότι διά τής ήμε-

τέρας μεθόδου έπιτυγχάνεται ή ακριβής διαιρέσεις απάντων

τών ίν τή καθόλου μουσική τέχνη τονιαίων διαστημάτων,
ήν καί αλφάβητο» τής καθόλου μουσικής ώνομάσαμεν καί
δι ’ ής δυνάμεθα νά σχηματίσωμεν άπάσας τάς έν τή καθό
λου μουσική τέχνη όπαρχούσας δεατονικάς, χρωματεκάς καί
έναρμονίους κλίμακας ακριβέστατα καί κανονικότατα, δι*
ών αποδίδεται πάσα μελφδία προερχομένη ίκ τών τεσσά
ρων άκρων τής γής- εί καί δι‘'ιδιαιτέρας ήμών διατριβής
έκηρυξαμεν τά ίν τή « Πειρ,

Φυσική » περί μουσικής δτι
εΐσίν αποκυήματα νοσοόσης φαντασίας- ιί καί ίπανειλημμένως παρεκαλίσαμεν τούς ήμετέρους φυσικομαθηματικούς, ινα
διά τής πολυτίμου αύτών μελέτης καί τών πειραμάτων
είσέλθωσιν οί ioiot ίν τφ μεγάλφ καί άχανεΐ έργαστηρίφ
τής «Φύσεως» και ίδίοις όφθαλμοΐς ίδωσιν έκ τοΰ πλησίον
τά τής Φύσεως πράγματα' εί καί ύπενθυμίσαμεν εΐς αυτούς
ότι ώς αληθείς έπιστήμονες δέν πρέπει νά περιφρονώσι καί

ν άπορρίτωσιν άβασανίστως γνώμας

καί σκέψεις μέ μόνον

τόν λόγον ότι ό γράφων ή ό λέγων ταύτας δέν είνε έπιστη-

μονικώς μεμορφωμένος, λέγοντες μάλιστα καί τό (5η τόν «τά
πάντα δοκιμάζετε τό καλόν κατέχετε»· εί καί ύπεδείξαμεν

ότι 5χι μόνον τό ήμέτερον έθνος, όχι μόνον αυτή ή Ευ
ρώπη, άλλ’ άπαντα τά άνά τήν ύφήλιον έθνη στερούνται
τής όρθοτάτης καί κανονικωτάτης διαιρέσεως τών τονιαίων
διαστημάτων, δπως διά τής νέας ήμών μεθόδου ακριβέστατα
έπιτυγχάνεταε, καί ής ή έπιτυχία πολλάς τάς ώφελείας κεκληται νά παράσχη είς τό ήμέτερον έθνος καί τήν ’Εκκλη

σίαν* εί έπί τέλους και ίσπεύσαμεν νά ίπιστήσωμεν τήν προ

άρχβν, ίνα
φωνή Ενέρ
γεια Ικανοποιούσα τόν δίκαιον ήμ&ν πό&ον Εγένετο αί·

ήμών, ν’ άποφανθή περί τοΰ ορθού ή τοΰ σφαλεροΰ αύτών
ούδεμία δέ καί ίκ τών αρμοδίων αρχών ήθέλησε νά ζητήση
παρά τών φυσικομαθηματικών ίξηγήσεις περί τοΰ ορθοΰ η
σφαλερού τών γραφόμενων ήμών,άναλογιζομένη τουλάχιστον
ότι καί έν αύτοΐς τοΐς σύρφοις δυνατόν νά εύρεθή 0 ζητού
μενος άδάμας.
Ημείς κηρύττοντες ότι κακώς έχει τό τής μουσικής κε
φάλαιο» καί ότι ή έν αύτφ άναφερομένη διαιρεσις τών τινιαίων διαστημάτων τής «λίμακος ούδένα έπιστημονικόν χα

άλλά ώς φαίνεται, ή έπί πολύ είσέτι θά
παραταθή ή κατάστασις αΰτη ή ουδόλως θά βελτιωθή.
"Αξιόν δμως παρατηρήσεως εινε ότι, άφοΰ πρό πολλοΰ έν
βθητή ! I

πολύφωνος-

σήμερον, μονόφωνον* έπί τή βάσει τών δοξασιών άμφοτέρων
τών μερίδων τούτων πολλά μέχρι τούδε έλέχθησαν καί
ίγράφησαν, άλλ’ άπαντα ταϋτα «φωνή βοώντος ίν έρήμφ»
μένουσι* τούτο δέ, διότι παν ό,τι έλέχθη ή ίγράφη ούδέποτε

έλήφθη ύπ’ οψιν ίκ μέρους τών αρμοδίων άρχών* καί ίνα
μή πολυλογώ, ή εργασία έγένετο μέχρι τούδε μονομερώς ή

ίδιωτικ&ς,

νεκρίθησαν, όπως φανή έάν έν αύταΐς ΰπάρχρ τι τό ορθόν,
οπερ τούλάχιστον ήθελε δείξει τήν οδόν τήν φέρουσαν πρός

μήπως νοήσαντες άμφιβάλλουσι περί τοΰ ορθού ή τοΰ σφα

τήν λύσιν τοΰ ζητήματος. Καί ή τοεαύτη όμως έργασία είνε
μέν συντελεστική, άλλ’ ανεπαρκής πρός οριστικήν λύσιν τοΰ
ζητήματος* άποτέλεσμα θά φερη μόνον έργασία κοινή ίχουσα

λερού αύτών ; Άλλ’ εί ούτως ή άλλως έχει τό πράγμα,
κατά καθήκον δέον ούτοι δημοσίως ν’άναγγείλωσι τοΰτο, άν
πράγματι, ώς αληθείς ύπερασπισταί τών ίθνικών ήμών κει
μηλίων, έπεθυμώσι τήν άνάπτυξιν καί πρόοδον τοΰ έθνους !
‘Ημείς ταϋτα βλέποντες καί σχεδόν άπελπίσαντες όσον
άφορφ τήν παρά τών ήμ. φυσικομαθηματικών πολύτιμον
άπάντησιν, στρέφομεν τόν λόγον καί άποτεινόμεθα άπ' ευ

θείας εις αύτό τό Σεβ. Υπουργείου έπί τών ’Εκκλησιαστι
κών καί τής δημ. Έκπαιδεύσεως παρακαλοΰντες, ίνα ή

Αύτό προκήρυξή διαγωνισμόν, ή φροντίσγι ν’ άναθέση τοΰτο
είς τινα τών πολυαρίθμων αξιότιμων εύεργετών τοΰ έθνους,
οίτινες ούδέποτε όκνοΰσι εΐς τό ν’άνοίγωσι τά πολύτιμα βα
λάντιά των καί μετ’ εύχαριστήσεως νά δίδωσι πολλά πρός
άνάπτυξιν καί πρόοδον τοΰ έθνους.

Τό έν λόγφ διαγώνισμα, κατά τήν ταπεινήν ήμών γνώ
μην δέον νά βασισθή ίπί τριών μόνον κατά τό παρόν ζητη

μάτων, τών έξής: α’) 'Οποία τις ήτο ή τών αρχαίων 'Ελ
λήνων διαιρεσις τών τονιαίων διαστημάτων τής φυσικής
μουσικής κλίμακος- β*) Όποια τις ήτο ή τών άρχαίων
Ελλήνων ίερά τε καί δημώδης μελφδία, πολύφωνος,ώς ή
σημερινή τών Ευρωπαίων,ή μονόφωνος, ώς ή σημερινή Ανα

τολική καί γ') 'Οποία τις ήτο ή άπό τής άρχής τοΰ Χρι
στιανισμού Ιερά ψαλμφδία.Ότι δέ διά τοΰ διαγωνισμού λύ
ονται απανταχού όλα τά ζητήματα, περί τούτου πιστεύομεν
ούδείς ό άμφιβάλλων. Πρός έπιτυχή δέ και αποτελεσματικήν
έργασίαν δέον νά τεθή καί μικρόν βραβιΐον διά τούς άριστιύσοντας.Διά τής κοινής δέ ταύτης έργασίας έπιτευχθήσεται άφεύκτως τό ποθούμενον, καί λυόμενων τών ανωτέρω τιθέντων τριών σπουδαίων ζητημάτων, άπαντα ταλλα ώς
μικρού λόγου άξια πίπτουσιν άφ’ έαυτών,καί τοιουτοτρόπως
συστηματοποιηθήσεται ή παρ’ ήμΐν Μουσική λαμβάνουσα
ζωήν καί κύρος, χωρίς πλέον νά έχωμεν τήν ανάγκην εύρωπαίων Μουσικοδιδασκάλων, εύρωπαίων Όργανοποιών,

ευρωπαϊκών μουσικών οργάνων,ευρωπαϊκού μουσικού χάρτου!
άτινα πάντα άγοράζοντες κατά τήν κοινήν παροιμίαν άγοράζομεν μέν «τήν γλαύκα είς τιμήν άηδόνος », καταπατού
με» δέ καί καταμολύνομεν δι’ αύτών τήν θείαν τών προπα

διατριβή ήμών μόνον περί τοΰ σφαλερού τής τών τονιαίων
διαστημάτων διαιρέσεως τόν λόγον έποιησάμεθα καί έπειδή
έν τώ προταθέντι διαγωνισμφ ένεκα τής σπουδαιότητος τοΰ

ή

φανός,

μονό-

πρεσβεύει ότι ή τών άρχαίων Ελλήνων μελφδία ήτο
ή δέ άλλη 8τι ητο
ένεκα τούτου οί τάς
ανωτέρω μερίδας άπαρτίζοντες, οί μίν τήν τε ίεράν καί δη
μώδη μελφδίαν ήμών πολύφωνον θέλουσιν, οί δέ ώς έχει

έκ μέρους τών ήμετέρων φυσικομαθηματικών τοσαύτη περι
φρόνησή τών λεγομένων ; μήπως δεν ένόησαν ταϋτα ; ή

ζητήματος ούτινος τά καλά καί ωφέλιμα

ύλικώς εΐσίν αναρίθμητα,ούδεμια μέχρε τονάε

Γνωστόν τοΐς πάσιν,δτι άπό πολλών ήδη έτών άνεδείχθησαν παρ’ ήμΐν δύο άντιδοξοϋσαι μερίδες, ών ή μέν μία

ι

’Επειδή δέ έν ταΐς προηγηθείσαις ώς καί έν τή παρούση

ζητήματος έπεπροσθέσαμεν δύο ετι ζητήματα πρός λύσιν,
διά ταϋτα ζητούμε» συγγνώμη» έκ μέρους τής άξιοτίμου
συντάξεως τής φίλης ήμών «Φύσεως», ώς καί ίκ μέρους τών

έν ταύτφ χαρακτήρα έπίσημον, ώς ανωτέρω έλέχθη.

Καιρός πλέον νά συνέλθωμεν

είς εαυτούς καί ν’άναλο-

γισθώμεν,ότι ενεκα τής πρός τά πάντα μεγίστης ήμών αδια
φορίας έγενόμεθα έρμαιον τής τύχης καί άληθεΐς αιχμάλω
τοι τής Εύρώπης, δαπανώντες άφθόνως τό πολύτιμον ήμών

άνεπιστοεπτεί

χρήμα
καιρός δέ νά μάθωμεν ότι αί πρό
πολλοΰ άναφυεΐσαι μεταξύ ήμών διαφωνίας αί ίπί τοσοΰτον
καί ήμας καί τήν μουσικήν μας διαταράξασαι, δέν είνε άλλο
τι είμή ή σύγχυσις τών άνωτέρω τεθε’ντων τριών σπουδαίων
ζητημάτων, ών τήν λύσιν άφεύκτως βά φέρη ό προταθιίς
διαγωνισμός, όντίνα επαναλαμβάνομε» καίαύθις νά ύποδεί—
ξωμεν ώς εθνοσωτήριου είς τε τό διαληφθέν σεβ.'Γπουργεΐον
καί είς πάντα φιλοπρόοδον τών ήμετέρων εύπορούντων, ίνα
καί ίπί τοΰ ζητήματος τής θείας τέχνης τής μουσικής μετά
πάσης χαράς καταβάλωσι τό μικρόν χρημ. βραβεϊον, όπερ
θά τεθή ούχί πρός σκοπον κερδοσκοπικόν, άλλά θά έπίσχη
θέσιν μοχλοΰ πρός ύποκίνησιν καί άποπεράτωσιν τής λύσεως
τού σπουδαιότατου τούτου ζητήματος, δι’ ής καί ορθόν καί
κανονικόν θά καταρτίσωμεεν σύστημα μουσικής γραφής,
όπερ νά είνε καί καταληπτόν καί εύμέθοδον είς πάντας καί
όπερ νά δύναται νά έκφράζη σαφώς καί άνελλιπώς πάσας

μελφδικ&ς τε καί

κ&ί,

τάς μελφδιας, ώς αύται εχουσι
ρν^μικαί θαρρούντως θά προβώμεν εΐς τήν έκκαθάρισιν τής
ίεράς ήμών Βυζαντιακής ίκκλησιαστικής ψαλμφδίας «κ τών
εν αυτή παρεισδυσάντων ξένων μελών, και εΐς τήν μελοποιησιν νέων μελών δημωδών διά τό ήμέτερον θέατρον, ώς
τούτο άμυδρώς πως πρό τινων ίτών είχεν ίμφανισθή καί ΐν
τφ ήμετέρφ έθνει, άλλ’ ή τύχη φαίνεται σκοπόν είχε νά
παρατείνη ίφ ’ ήμών είσέτι ήν άπεφάσισε τιμωρίαν, ήν έάν
προσπαθήσωμεν ν* άποφύγωμεν θά φανώμεν καί ήμεΐς ότι
ζώμεν καί κινούμεθα καί ότι καταρτίζομεν ούτω έθνικάς
πράγματι ίεράς καί δημώδεις μελφδιας, καί τότε ούδείς

πλέον θά καταφέρηται κατά τής ίκκλησιαστικής καί δημώ
δους ήμών μουσικής, άλλά θά γνωρίση τήν αληθή όδόν τών

πραγμάτων καί μετ’ εύχαριστήσεως θά βλέπη εΐς τό έξής
ίκτελουμίνη» τήν μέν ίεράν έν τή Έκκλησίφ, τήν δέ δη
μώδη ίν τφ θεάτρφ, χωρίς ποσώς νά ένοχλήται διΤτώς, ώς
συμβαίνει τήν σήμερον.
Έν Μιτυλήνη

ΠΡΟΧ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ
«Χριότός Άνέϋτη»

μεν γράψει.

μάλλον
ούτως εΐπεΐν, διότι αί προταθεΐσαι τοΰ
μέν καί τοΰ δέ διάφοροι γνώμαι καί συμβουλαί ούδέποτε συ-

τόρων ήμών τέχνην τής μουσικής.

καί

Σμυρναϊκή έφημερίδι «Νέα Σμύρνη» τά αύτά σχεδόν είχο-

ρακτήρα φέρει, άμέσως υποδεικνύομε», καί διά πειραμάτων
μάλιστα, εν πρός ?ν τά σφάλματα αύτών. Διατί λοιπόν ή

σοχήν τών παρ’ ήμΐν άρμοόέων
ίνεργήσωσι
τά δέοντα πρός λύσιν τοΰ κοινωφελέστατου ζωτικού τούτου

ηθικώς τε

φιλομούσων άναγνωστών, παρακαλοΰντες, ίνα καταβάλωσιν
ολίγη» προσοχήν καί είς τήν άνάπτυξιν τών δύο τούτων
ζητημάτων, εί καί κατά τόν παρελθόντα Δεκέμβριον ίν τή

Ευρώπη ζητείται νά εύρεθή τό ΐσφαλμένον τού ίν τή «Πειρ.
Φυσική» περί μουσικής κεφαλαίου καί νά διορθωθή, άφοΰ
πρό πολλοΰ καί παρ’ήμΐν ζητείται νά εύρεθή τό ΐσφαλμένον
τής ήμετέρας μουσικής, άμφοτέρων δέ ή διόρθωσες κατά
πολλά ίνδιαφέρει μόνον τό ήμέτερον έθνος, ίν τούτοις δέν
δυνάμεθα νά έννοήσωμεν διατί ούδείς τών ήμ. φυσικομαθη
ματικών ήθέλησε νά ίπιληφθή τής ύποθέσεως ταύτης καί
έπισταμένως μελετήσας τάς ίν τφ μέσφ ριφθείσας ιδέας
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II ΦΤΣΙΣ

Ν. Οαγανάς

’Ανάγκην έ^εες έτι, Άνθρωπότης,
Τά κρ ίματα οου αΐροντός τίνος
Και τούτου άγνοτάτου, φεΰ, έν πρύτοις,
Άθωοτάτου καί άφελεοτάτου,
Καί δι’ αύτό ό δείλαιος αμνός
Τό Πάσχα άίιοΰται τοΰ θανάτου I
Έπί TfJ τοΰ Σωτήρος άναμνήσει,
Τοΰ ύπερτάτου τούτου τών αμνών
’Αμνούς ου πόθους,πόσους έχεις θύσει I
Πόσ’ άκακα—Θεέ τών ουρανών I
Άρνία έχεις τέως σφαγιάσει |· . ..
Πλήν νά πλήρωσής τών άνομιών
Τό μέτρον άρα πότε θέλεις φθάσει ;
*
• *

Τά άδολα, τά τλήμονα άρνία I
καρτερίας, τής υπομονής
Τά σύμβολα, τά ζωντανά σημεία I
Ώ 1 πώς έπί τής χλοερός στρωμνής
Σκιρτώσι τών εαρινών πεδίων
’Αμέριμνα, άνύποπτ’, άσπαστά.
Μετ’αμέριμνων παίζοντα παιδιών,
Τά ύπέρ ξώον πάν αγαπητά !
Βελάζουσιν* οποί’ άθωοτάτη
Ώς καί αΰτη των έτι ή φωνή I ...
Καί όμως, όμως, φεΰ, κατασπαράττει
Αύτά τις* τίς ; . . . Είκών Θεού δεινή,
Ή μάχαιρά σου ή φονικωτάτη !
*
« *
Καί τόν Σωτήρα καί τά σύμβολά του
Έφόνευσας, φονεύεις, σύ, λοιπόν
Διά διηνεκούς σκληρού θανάτου,
ΤΩ άνθρωπε, ω πρόξενε λυπών
Τοσούτων είς τού κόσμου οντα τόσα,
Μή πταίοντά σοι οίμοι, παντελώς I
Καί αριθμεί τά θύματά σου γλώσσα ;
Τά κακουργήματα σου ασφαλώς
Κανείς ποτ’ έδυνήθη νά μετρήση ;
Καί όμως συ τής Κτίσεως Θεός I
Τών όντων ποΤον σέ θά τιμωρήση ; . . .
Σύ έπί γής απόλυτος δεσπότης,
Θεοϋ ό εύγενέστατος υιός,
Ή μόνη μετ’ αυτόν μεγαλειότης I . . .

*
* »
Κάν άκουσον παράπονου έν μόνον,
"Εν υπέρ πάντα μέγα καί βαθύ
Διά τόν άλγεινότατον τών πόνων.
Ίσως ποτέ κάν ούτος ΐαθή ί
Στάθμισον, ναί- θήρ Θήρα δέν φονεύει :
Λέοντα λέων, τίγρις τίγριν- σού
Ή χειρ τήν Γήν μ’όμοίων αιμ’ αρδεύει,
Σοΰ μόνον, ψεύ, ή χειρ έκ περισσού 1
Σοΰ, τοΰ τελειοτάτου τών πλασμάτων,
Τού άνακτος αυτών καί τού Θεού 1
Τό μέγιστόν σου παΰσον τών κριμάτων t
Κάν τοΰτο μόνον παΰσον I βελτιοϋ I
Φίλιππος Α. Οΐ«ο»<·μ.ΐβης.

Η ΦΓ£1£

Η ΦΓΪΙΣ
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Δ'.
Εντός αύτοΰ κ’ ή μοϋσά μου περιδεής χωρούσα
Λάτρις παντός, ό,τι καλόν ύπό τόν ουρανόν,
ΓονυκλιτεΤ καί σύγγνωθι άν μέγα τι φρονούσα
Σοί ψάλλει άσμα δυστυχώς τοσοΰτον ταπεινόν !
Άδήναι 1895
«■*- ®· Π.

— Ά I εΐπε τότε ό Όσιπώφ, συγκεντρών εί; τήν μνή
μην του τάς περιστάσεις, έλαβες επιστολήν άφορώσαν
έμέ ;
— Ναί,

πρό

τριών ήμερων

ένα; Γάλλος

μηχανικός,

τόν όποιον άλλοτε είχα γνωρίσει είς ένα μεταλλεϊον, μοΰ
έγραψε διά σένα. Καί ακριβώς επειδή μοΰ έκαμε πολλά
καλά, έσυλλογίσθηκα νά σε περιποιηθώ οσον είμπορώ. .
... Αί, είσαι ιύχαριστημένο; άπ’ αύτήν τήν θέσιν ;

C. FAURE ΕΤ Η. ΟΕ GR AFFIGNY

8

8
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ΕΝΟΣ ΡΩΣΣΟΥ ΣΟΦΟΥ

.

— Καλά, ναί, σέ ευχαριστώ, άπήντησεν’ό Όσιπώφ.
— Έν τούτοι; ή έκπληξίς του έπί τή άπροσδοκήτφ
ταύτη συστάσει υπήρξε μεγάλη, και διηρώτα έαυτόν τίς νά
ητο ο άγνωστος ούτος φίλος, οστι; τοσοΰτον αίφνιδίω; καί
άνελπίστω; άπέσπα αύτόν άπό τόσον έπίπονον χειρωνακτικήν
ίργασίαν καί παρεδιδεν εί; άνθρωπον τρέφοντα αισθήματα

ΤΩι ΦΩΤΕΙΝΟΙ ΠΑΝΑι

Κατά μετάψρασιν, φ. ΠΡΙΝΤΕΖΗ

[Σ. Φ. Προθυμότατα χαί μετ' εθνικής «περηφάνιας ή «Φύσις»
δημοσιεύει το κατωτέρω ποίημα εις τον έν Παρισίοι; οιαχεκριμένον
ύφθαλμολόγον κ.ΦωτεινδνΠαναν.Ό διαπρεπής ούτος καί τιμών την
πατρίδα του και τδ Ελληνικόν όνομα επιστήμων, έλκων το γένος εκ
Κεφαλληνίας, κατώρθωσεν άπδ τοΰ μηδενδς ν’άναπτοχθή καί δημι
ουργήσω τήν νυν ΰπέροχον έν τή επιστήμη θέσιν του καί νά περιβληθή έν τή μεγάλη ββτίςε τής άναπτύξεως τής ’Ιατρικής τά δψιστα
δι* επιστήμονα αξιώματα δηλ. τήν καθηγεσίαν έν τώ Πανεπιστη·
μίφ τών Παρισίων καί τδν διορισμόν του ώς τακτικού μέλους τής
Άκαδημείας, τών ’Επιστημών εσχάτως δέ έξέδωκεν εμβριθέστατον
δισχιλιοσέλιδον σύγγραμμα «Maladies des yens», προϊόν πολυχρο
νίου καί ενσυνειδήτου εργασίας, δι’ ούπερ άνεπλήρωσε μεν εν τή
επιστήμη του μέγα κενόν, κατετάχθη δε μεταξύ τών'ίατρικών εξο
χοτήτων τοΰ αίώνός μας στεφανωθείς έπί τώ σπουδαιοτατω τουτφ
εργφ του ύπδ τής Γαλλικής Άκαδημείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'.

Α’.
Φωτός άοτήρ έπέλαμπεν όπόταν έγεννήθηί
Καί φως έχύθη ένδον οου καί Φωτεινός έκλήθης.
Φωτός έοτία χύνεις φως είς ομματα μύρια
Καί διά οοΰ φωτίζονται ό κόσμος κ’ ή Γαλλία.
Άπό τοΰ σκότους έλαόες τής δόίης σου τόν κλάδον
Καί δι’ αλμάτων γίγαντος καί πόνων μυριάδων
Εις φοΐόον ύψωσας αυτόν έκπάγλως φωτοόόλον
Καί θά φωτίζ^ς Φωτεινός διά τών χρόνων όλων . . .
Β'.
Ένα γεννά ή λέαινα πλήν λέοντα καί μόνον
Καί δι’ ενός θαλπόμεθά ήλιου πρό αιώνων.
Ό ούρανός, ή θάλασσα, τό θειον, παν ώραΐον
Έν μόνον εΐνε, άν θά ζή αιώνιον άκμαΐον.
Ένα καί σύ παρήγαγες, ώ Κρόνε, άλλά Δία,
Μίαν, ώ Ζεΰ, καί λέγεται Παλλάδιος σοφία,
Ενεργόν, ένα κολοσσόν καί ένα Παρθενώνα,
Ίκτϊνε, είς τοΰ Γαληνού τόν εύανθή δαφνώνα.
'Οφθαλμικά έκάλεσας, ό,τι σοφίαν μάλλον
Καί αγλαόν του σέμνωμα θά έλεγε πρό άλλων
Ό γηραιός 'Ασκληπιός καί μετ’ αύτοΰ συγχρόνως
Πανάκειαν θά είπωσιν ή Πρδξις καί ό Χρόνος.

Γ*.

Έάν ό φοΐνιΕ τών τεχνών επιστημών δέ μόνη,
Ήτις όμόθρονον θεοΰ τόν άνθρωπον ύψόνει,
Ή ιερά Ιατρική ’ς τό Πάνθεόν της φέρη
Καί είς αιώνας άπαντας ό κόσμος θά γεραίρη
Παστέρ, ΓΙοτέν, Σαρκώ, Κορνίλ, μέσω αστέρων θείων
Χρυσοφαεΐς τάς πτέρυγας ανέσπερος τανύων
Σύ είς τό Πάνθεον αύτό ’Απόλλων θά φωτίζης
Καί τήν ζωήν αθάνατος έκειθεν θά χάριζες.

(Συνέχεια, ιδέ προηγούμενων φύλλο»).
Είς πεντακοσίων ώς έγγιστα χιλιομέτρων απόστασιν απο
τού Κάμινοί Πόϊας, ώ; όνομάζουσιν οί'Ρώσσοι τήν γραμμήν
τών Ούραλίων όρέων, ύψοΰται ή Αίκατερινούπολις, κέντρο»
πάντων των μεταλλείων καί καταναγκαστικών έργων τοϋ
στέμματος.
Ενταύθα,

μετά λίαν έπίπονον καί αποτρόπαιο» ταξείδιον, καί τό σώμα έχων καταβεβλημένον έκ τών κοπώσεων,
πλήν άνθισταμένου ετι τοΰ ηθικού μέρους, ό Μιχαήλ Οσι
πώφ είχε φθάσει μεθ’ολοκλήρου συνοδείας κακούργων, συνισταμένης έκ τών μάλλον βαρυποίνων.
Τήν έπαύριον τής άφίξεώ; του άποχωρισθείς ό γέρων έκ
τών συντρόφων του καί φυλασσόμενος ύπο δύο χωροφυλάκων

ώδηνήθη είς τήν αίθουσαν τοΰ φυλακείου τής αστυνομίας,
όπου έπί παρουσίβρ τοϋ άρχιφύλακος έξεδύθη τών ένδυμάτων
του μέχρι τής όσφύος, όπως βεβαιωθή ή ταύτότης του, και
εΐτα τώ έδωκαν αύξοντα αριθμόν 7327, όστις έμελλε τοΰ
λοιπού ν’ αντικαθιστά πάσαν αύτοΰ τήν αστικήν ιδιότητα.
Έκπληρωθεισών δέ πασών τών σχετικών διατυπώσεων ό
άρχιφύλαξ αποτεινόμενος είς τόν ύπ’ αυτόν φύλακα— ’Ισμαήλ Κρεκώβ, τφ λέγει, εΐνε ό άνήρ τον όποιον

περιμένεις· παράλαβέ τον.
— ’Ονομάζεσαι Μιχαήλ Όσιπώφ ; έρωτ? τότε ό φύλαξ
τόν γέροντα.
— Ναί, άπαντ$ ούτος έκπληκτος.
__ Ά ! σύ είσαι ; ύπέλαβεν ούτος έξετάζων αΰτον

έπι-

σταμένως- ακολουθεί με.
Και ταύτοχρόνως άμφότεροι έξήλθον τής αιθούσης.
Έξωθι τοΰ φυλακείου ειδικόν τι άμάξιον πρός μεταφοράν
τών καταδίκων άνέμενεν, ίν φ είσήλθον καί ό φύλαξ ίνευσε
τφήνιόχφ νά κίνηση και άφ’ου δρομαίως διήλθον τήν πόλιν,
είσήλθον έντός μικρά; ανωφερούς όδοΰ, άγούσης πρός τάς

υπώρειας τοΰ έναντι αύτών κειμένου ορούς.
Τότε ό φύλαξ είπε τφ Οσιπώφ.
— Νάχης χάρι 'στο άγιο σου, ποΰ ηύρες τέτοια τύχη.
— Μπά, καί πώς τοΰτο ; ήρώτησεν ό γέρων.
— Νά, πρό τριών ήμερων έλαβα ένα γράμμα συστατι’κόν διά σένα, καί ίσα ίσα έπειδή απίθανε προχθές ό γραμ
ματικό; μου, καί καλά καλά γράμματα 5έν ξεύρω, σέ συλλογίσθηκα καί είπα είς τόν άρχιφύλακα νά σέ παραδώση σέ
μένα.

τι ίπίμηκες, τφ λέγει·
— Ό φίλος σας έκ Παρισίων μοί γράφει νά σάς παρα
δώσω ταϋτα, καί επειδή είμαι ευχαριστημένος άπό σάς, δέν

έγκατέλιπον τήν ‘Ρωσσίαν, έλεγε
πρός Γάλλον μηχανικόν σχεσιν
έχω. Περίεργον πράγμα !
Τοσαύτη δ’ήτο ή εύχαρίστησις καί χαρά του, ώστε δέν
ήξευρε. πώς νά εύχαριστήση τόν άνθρωπον, όστι; τοσοΰτον
έπικαίρως άπεσπα αύτόν άπό τήν βαρυνάτην τών κάτεργων
καταναγκαστικήν εργασίαν.Μή δυνάμινος δέ νά Ιξηγήση τό
πράγμα έπεδόθη είς φιλοσοφικάς σκέψεις έλαφρύνων ούτως
ολίγον τήν δεινήν θέσιν του.
Ταϋτα συνίβαινον ακριβώς καθ’ ήν ίποχήν ή Σελήνη καί
ό Γοντράν έγκατέλιπον τήν Πετρούπολιν, ή μέν πρός συνάντησιν τοΰ πατρός της, διά μέσου άπειρων κίνδυνων, ό
δέ πρό; συνάντησιν τοΰ φίλου του Φρικουλέ, δστι; τηλεγρα-

μάτων θάλησμονή εντελώς τήν κατάστασιν· τής θέσεώς του.
Μόλις ηλθεν εί; τό δωμάτιόν καί χωρίς ούδέ στιγμήν νά
χάση ό Όσιπώφ έθετο τό τηλεσκόπιον έπι τοΰ παραθύρου
καί διηύθυνεν αύτό πρός τό στερέωμα.
Άλλ’όποια ύπήρξεν ή εκπληξί; του, ότε παρετήρησε
σκότος βαθύ έν αύτφ. Ούδαμοΰ έφαίνοντο αστέρες, ούδαμόσε
διεκρίνοντο οί προσφιλείς αύτφ πλανήται. Θά έλεγε τις, ότι
πυκνός πέπλος έμεσολάβει μεταξύ τοΰ όφθαλμοδ τοΰ παρα-

φικώς είχε κκλέσει άύτόν είς Παρεσίους.
Κατά τάς πρώτα; ήμερα; τής διαμονής του έν Σιβηρία
ό’Οσιπώφ εύρισκεν ανακούφισή εν τή έξετάσει τών τοπικών

τηρητοΰ καί τοΰ φακοΰ τοΰ τηλεσκοπίου.
Ύποθέσα; δέ φυσικώς, ότι ξένον τι σώμα θά ειχεν εΐσδύσει έν τώ έργαλείφ, άνέφξε» αύτό, έξετάζων λεπτομερώς
τά άπαρτίζοντα αύτό μέρη.

— Έγώ

*Η α«όδρα<Μς το? Όβτπώ^.

ούτως ίν τή άπασχολήσει ταύτη τήν δεινήν του κατάστασιν.
—"Αχ! άνεφώνησε μίαν ημέραν ο Γιέγωρ, έν φ ό Όσι
πώφ τφ ώμίλει περί τής σελήνης, πόσον έπεθύμουν νά τήν
έβλεπον έκ τοΰ πλησίον.
— Χρειάζεται τηλεσκόπιον πρός τοΰτο, άπήντησεν ό γέ
ρων καί πόσον έπεθύμουν νά εΐχον έν ένταΰθα.
Αλλ ώ τοΰ θαύματος 1 Εν ω τήν έπαύριον ό Όσιπώφ
«ίσήρχετο είς τό γραφεϊον τοΰ φυλακείου, τόν πλησιάζει ό
Κρεκώβ καί παραδίδων αύτώ έπιστολήν καί άντικείμενόν

εύρον λόγον νά σάς άρνηθώ τήν εύχαρίστησιν ταύτην.
Ό γέρων ευχαρίστησα; τόν άρχεφύλακα, έλαβεν αμέσως
τό έπίμηκες άντικείμενόν, καί άφαιρέσα; τόν περιβάλλοντα
αύτό χάρτην παρετήρησε λαμπρόν καινουργές τηλεσκόπιον,
Ό γέρων έλαμψεν έκ χαράς άναλογισθείς. πάραυτα ότι
ίφεξής τάς ώρας αύτοΰ θά διερχηται μετ’ εύχαρι στήσεως καί τελεσφορώ;, διότι οΰτω καταγινόμενος εί; τό
φλέγον αύτοΰ ζήτημα τής έξερευνήσεως τών ούρανιων σω

μάλλον επιεική τών συνήθων πρό; τούς καταδίκους τής Σι
βηρίας.

ούδέποτε

καθ’ ίαυτόν, καί ούδεμίαν

Λίεεά 300 καλλιτεχνικ&ν εΙκόνων έκ τ& κειμίνφ
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μεταλλείων καί εί; χημικά πειράματα διά πλατίνης έξαγομένης έκ τών έκεϊσε ορέων.
Τό τμήμα,όπερ b Ίσμαίλ Κρεκώβ διηύθυνεν, ήτο τό τή;
ίξαγωγής παρασκευή; και έτοιμασίας τή; πλατίνης,ήτις άπεστέλλετο εί; Μόσχαν καί παρεδίδετο εί; τήν βιομηχανίαν.
Πάντες σχεδόν οί κατάδικοι έφερον έπί τοΰ μετώπου ή·

ίπί τών παρειών διά γραμμάτων έστιγμένων διά πεπυρακτωμένου σιδήρου τό είδος τή; κατηγορίας των. Κλέ
πτης, δολοφόνος, άτιμος κτλ.’Επί δέ τή; ωμοπλάτης έφε
ρον τετράγωνον τεμάχιον εριούχίυ έρυθροΰν
καί κίτρινον οί έμπρησταί.

οί αίμοβόροι,

Τήν ήμεραν όλην ό Όσιπώφ δεήρχετο είς

τό γραφεΐον

τοΰ φυλακείου, άποκεχωρισμένο; τών λοιπών καταδίκων, τό
έσπέρας όμως ώφειλε νά μεταβαίνη εί; τό ιδιαίτερον δωμάτιόν του, έν φ διέμενε καί έτερό; τι; κατάδικος. Ούτο; ήτο
δολοφόνος, έκαλεΐτο Γιέγωρ καί άπό τή; πρώτη; ίσπε'ρας τής
συναντήσεώς των διηγήθη τφ Όσιπώφ τήν Ιστορίαν του
μετά λεπτομερειών τοσούτων κυνικών, ώστε δ γέρων πλειστάκις Ιφρικίασεν.
— Καί σύ, τί έκαμες ; ήρώτησεν ό δολοφόνος τόν Όσι
πώφ· διατί σ’ έφεραν έδώ ;
Ό γέρων τότε διηγήθη αύτφ έν ολίγοι; τά τής τρομερά;
μηχανορραφίας, ή; είχε πέσει θΰμα.
Ό Γιέγωρ διετέλει όλω; σύννους.Τό δί εσπέρα; τής έπαύ

ριον μόλις ήτοιμάζετο ό Όσιπώφ νά κατακλιθή τόν παρεκάλεσε πλησιάζων αύτόν είς τήν θυρίδα νά τφ έξηγήση

ολίγους τών έν τφ ούρανφ έσπαρμενων ίκείνων αστέρων.
Ό γέρων παρατήρησα;, ότι ό κατάδικος σοβαρώς τφ
ώμίλει, ήρξατο δΓ άπλή; μεθόδου νά τφ έξηγή τάς βάσει;
τοΰ παγκοσμίου μηχανικοΰ τούτου συμπλέγματος, καί εΐτα
τφ ώμίλησε περί τοΰ οργανισμού τοΰ ούρανίου μηχανισμού,
έπί δίωρον διαμείνα; έκεΐ πρό τού παραθύρου μετ' αύτοΰ.

Εΐτα καθ’ έκάστην έσπέραν συνωμίλουν

ούτω,

τοΰ μέν

Γιέγωρ άνακουφιζομένου καί εύχαριστουμένου έκ τοιαύτη;
εύαρέστου συναναστροφής, τοΰ δέ Όσιπώφ λησμονοΰντος

Άπροσδοκήτως

άφήκεν

ύπόκωφον

κραυγήν έκπλήξεως.

’Επί ένό; τών έν τφ όργάνφ φακών παρετήρησε μικρόν τεμάχιον κολλοδίου έπικεκολλημένον, έφ'ού μετά συγκινήσεως.

άνεκάλυψε λεπτοτάτους χαρακτήρας σχεδόν απαρατήρητους.

Δεν ήργησε νά νοήση ότι απέναντι αύτοΰ ειχεν έπιστολήν
γεγραμμένην έπιτηδείω; καί μετά μεγάλη; τέχνη; διά
φωτογραφική; έπεξεργασία; καί θέσα; ίπ’ αύτή; τόν μεγε
θυντικόν φακόν τοϋ τηλεσκοπίου άνέγνωσε τά έξής-

« Καταγινόμε&α διαρκ&ς χαί έργαξόμε&α πρόρ σωτηρίαν
βας. Μεταξύ τής 7 χαί 8 Αύγουστον έσόμεδα είς Αίκατερινούπολιν. 'Ερχόμενα διά τής έναερίου όδοΰ.» Έφερεν
υπογραφήν : Γοντράν δε Φλαμμερμόν.
Ό Όσιπώφ κατέβαλε μεγαν άγώνα, όπως απόκρυψη τήν

χαράν του.
«Καταγινόμεθα καί έργαζόμεθα πρό; σωτηρίαν σας» έπαναλάμβανεν έπανειλημμίνως καθ’ ίαυτόν ό γέρων καί έσκέπτετο άν ήτο ovupov ή πραγματικότη; τά διαλαμβανόμενα

έν τφ τηλεσκοπίφ. Καί εΐτα πάλιν άνεγίνωσκεν- έπισταμενως, όπως βεβαιωθή περί τή; άληθείας.
— Βεβαίως, είπεν, ούτως έχει- ιδού καί ή υπογραφή εύ—
κρινώ; τοΰ Φλαμμερμόν". Δεν αμφιβάλλω πλέον.
Καί ούτως εξηγείτο,ότι 0 μυστηριώδη; φίλος, όστί; είχε

συστήσει αύτόν είς τόν επιστάτην ’Ισμαήλ Κρεκώβ, ήτο ό
κόμης.
— Ά! ύπέλαβεν εΐτα μετ’ ολίγον, εΐνε άξιο; τής εύνοιας
μου

καί μέγιστον

δίκαιον ειχεν

ή θυγάτηρ μου

νά τόν

άγαπήση.

Έν τούτοι; έπεοχομένη; αύτφ βαθμηδόν τή; ψυχραιμία;
άφήρεσε τό επί τοϋ φάκοΰ κολλόδιον, έφ’ ού ήσαν σεσημειωμένοι οί χαρακτήρες, έτακτοποίησεν εΐτα τό τηλεσκό
πιον καί ήτοιμάζετο νά έπιδοθή είς μελέτα; έπί τών ουρα

νίων σωμάτων, δτε βηματισμοί ήκούσθησαν έξωθεν καί
ωθηθείσης βιαίως τής θύρας τοΰ δωματίου, δύο άνδρε; έκ
τών καταδίκων είσήλθον φέροντες έπί τών ώμων αύτών δυσ-
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τύχη τινα όλως αΐμόφυρτον, ον τη βοηθείφ της μικρας λυ
χνίας του άνεγνώρισεν ώ; τόν σύντροφόν του της νυχτός.
Οί κατάδικοι θίσαντες αύτόν έπι της κλίνης του άπήλθον
χωρίς να προφέρωσι λέξιν.
— Γιέγωρ 1 άνέκραξεν ό γέρων πλνισιάσας αύτόν.
Ό πληγωμένος ύψωσε» ήσυχως τά βλέφαρα, παρετήρησε
πρός στιγμήν τον Όσιπώφ καί νεύσας αύτφ νά καθήση
— ’Αποθνήσκω, τφ λέγει, δι’ άσθινοϋς φωνής..., με
γάλη πέτρα ίπεσεν έπάνω μου είς τήν έργασίαν μου καί
Ιχάθην . . . αισθάνομαι ότι θ’ άποθάνω καί θέλω νά σοί
θμιλήσω.
— Καλώς, όμίλει ίλευθέρως, τφ άπήντησεν ό γέρων
συγκικινημένος καί καθήμενος παρ’ αύτφ.
Ό ψυχορραγών προοβλεψας τότε αύτον μετά συμπά
θειας καΐ έκτείνας όλίγον καί μετά δυσκολίας τήν χεΐρα'
_ Έκεΐ είς τήν γωνίαν, τφ λέγει, άπό κάτω άπ έκείνας
τάς πέτρας. . . υπάρχει μία άλλη κόκκινη . . . Μέσα έχω
κρύψει διά σέ. . .θησαυρόν. . . τόν όποιον εύρον. . . είς τό
μεταλλεϊον. . . πρό δέκα έτών . . . σοϋ τόν χαρίζω . . .
είνε ίδικός σου. . .
Μετά τάς λέξεις ταύτας έπλενε? ελαφρώς τήν κεφαλήν,
έξέτεινεν όλίγον τό σώμα καί έξέπνευσε.
Ό Όσιπώφ εις άκρον λυπηθείς, διήλθεν δλην τήν νύκτα
άγρυπνος παρά τφ νεκρφ, τήν δ’ Ιπαύριον μετέβη κατά τό
σύνηθες είς τήν έργασίαν του χωρίς νά σκεφθή νά άναζητήση
ύπό τούς λίθους και βεβαιωθή περί τής αλήθειας τών τελευ
ταίων λέξεων τού συντρόφου του.
Μετά παρέλευσεν όμως ολίγων ημερών, ότε ίσπέρας τι
ευρισκόμενος μόνος δεν εϊχέ τι νά πράξη, άνεμνήσθη τής δω
ρεάς ταύτης καί πλησεασας τήν γωνίαν άνεσήκωσε τούς
λίθους, ίλαβεν είς χεΐράς τόν κολλημένον λίθον και άνοίξας
μετά προσοχής αύτόν εύρεθη μετ’ ίκπληξεως αντιμέτωπος
αναρίθμητου ποσότητος πολυτίμων λίθων, οιον ^Ουβινιων,
σμαράγδων, άδαμάντων και άλλων μικρών καί μεγάλων,
ανυπολογίστου αξίας.
— θησαυρός I άνεφώνησεν, αληθώς ό άνθρωπος αύτός
είχε δίκαιον ναί, έδώ είνε θησαυρός!
Καί έμεινε πρός στιγμήν άκίνητος, σκεπτόμενος καί άμφιταλαντευόμενος άν έπρεπε νά δώση τούς πολυτίμους αυ
τούς λίθους τφ ’Ισμαήλ Κρεκώβ καΐ έξαγοράσρ οΰτω τήν
έλευθερίαν του.
Άλλ’ ένεθυμήθη βραδύτερο», οτι κατά τούς νόμους τοΰ
κράτους πας πολύτιμος λίθος εύρισκόμενος Ιπί τοδ ρωσσικοΰ
έδάφους ανήκει τφ Τζάρφ, καΐ παρητήθη τοδ σχεδίου του.
Καθ’ δλην τήν νύκτα {βασάνιζε τόν νοΰν του περί τής
τύχης τοΰ θησαυρού αύτοΰ καΐ τά πάντα κατέρρεον προ τής
Ιδέας, ότι τά πάντα άνήκουσε τφ αύτοκράτορι. Τέλος περί
τό λυκαυγές έλαβε τήν άπόφασίν του. «Ό θησαυρός αύτός
έσκέφθη, άφοΰ τόσον ίπικαίρως καί άνελπίστως περιήλθεν είς
χεΐράς μου, πρέπει νά μοΐ χρησιμεύση πρός πραγματοποίη
σή τής έπιχειρήσεώς μου».
__ Καΐ μολονότι ό αύτοκράτωρ Ικηρύχθη κατ αυτής,
έπεΐπεν, πρέπει ή ‘Ρωσσία νά κερδίση.
Έπαναθέσας δέ τούς πολυτίμους λίθους είς τήν θέσιν, έν
ή εύρεν αύτούς, διεφύλαξεν εν έαυτφ μόνον τό μυστικόν τοΰ
Γιέγωρ.
Έν τούτος; άπό οκτώ ήμερων παράδοξός τις ζωηρότης
καΐ κίνησις Ιπεκράτει είς τάς οδούς τής Αίκατερινουπόλεως,
ώς ίκ τής πανηγυριζομενης έκεΐ έτησίας ίορτής, λίαν σημαν
τικής,μεθ’ ήν επακολουθεί καί έμπορική άγορά άπό τής 15
’Ιουλίου μέχρι τέλους τοδ μηνός Αύγουστου.
Όσφ δέ περισσότερον ή ύπό τοδ Γοντράν Φλαμμερμόν
προσδιορισθεΐσα ίποχή {πλησίαζε, κατά τοσοϋτον ό Όσιπώφ
{φοβείτο μήπως ή ελάχιστη αφορμή διαταράξη τά σχέδια
τοϋ σωτήρός του.
(Έπεται συνέχεια)

----- —-----------
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ΠΟΙΚΙΛΑ

πτερά πετδ
αϊθέρα άνελώών, έκεΐ προς άραν βταματφ,
ΈπεΙ&εν δέ παρατηρων πόλεις, &αλάοβα$ καΐ βουνά
Τον “ΟΛυμποι» μόνον ζητεί, τ’ άλλα θαρρεί μηδαμινά·
Ό

ύψιπένης ’Αετός άπλώβας τά

Κ ' είς τον

Τδν εύρε καί εύ9ύ$ πετβ, έχει έπάνω φ&άνει,
Κ' είς μίαν πέτραν κά&ηται, όλίγον ν' άνασάνη·

— ΈχεΙ πλησίον είς πηγής νά μορμυρίζοντα νερά
Τδ δώμα βλέπων τδ κομψόν, τά μαΰρά του

στιλπνά πτερά

Καί ύπερηφανεύεται χαί λέγει κομπορρημον&ν,

κρατώ τδ δκήπτρον καί τόν κεραυνόν,
»Καί μοΰ άρμόζει ή χλαμύς, τδ βτέμμα τό βασιλικόν,
»Tig πρός έμέ νά ουγκρι&ή, &ά έχη τήν μαρίαν ;
»Τίς έχει κάλλος ώς έγώ, δύναμιν καί άνδρείαν ;
»'Ο Λέων δ τυραννικός, φοβίζει τά δηρία
αΠράγματι τοΰΛιδς

nKal είς αύτόν ύποχωροΰν τοΰ δίδουν τά πρωτεία'

»Πλήν μόνον κάτω «Ζς τής μής τάς πεδιάδας τρέχει
»Λέν δύναται καί νά πέτα, τήν χάριν μου δεν έχει·

πολλάς ό ά^ρωπος έάν φρονή,
»Τάς τόσας άβθενεέας τον ό δυστυχής τάς λησμονεί
»^ι* άλλα ζώα δέν λαΛώ. "Λ I ύποφέρουσι πολλά
»ΚαΙ τών δεινών των αίφωναΐ είώ δέν φ&άνουν ύψηλά·
Είπεν αύτά δ Αετός, καί τά πτερά τινάζιι
»"Οτ’ έχει χάριτας

Λιά νά φύγη, 5τ’ έκιΐ πλησίον του κυττάζει

σκωλήκιον μικρόν'
»Έ σύ, τοΰ λέγει, κά&αρμα, πώς έδυντβης μιαρόν
» Χωρίς πτερά ν’ άναβες ’ς τόν "Ολυμπον τδν Ιερόν
— »Συγχώρησέ με Αετέ, μέ δλα μου τά χάλια»
Τώ λέγει τό σκωλήκιον, «ήλθα άγάλια άγάλία».

Συρόμενου έπί

τής γής

Άνδρος

?να

Συλλογή χρυσαλλίδων. Μία Ικ τών σπουδαιότερων μανιών τών συλλεκτών,οϊτινες πανταχοΰ και πάντοτε ύπήρξαν,
είνε και έκείνη, ήν πληρόνουσι διά τής ζωής των αί τόσον
ώραΐαι καΐ πρός ιπτάμενα άνθη παρεμφερείς άθφαι χρυσαλ
λίδες. Τήν καλλιτέραν συλλογήν τούτων κατέχει ’Αμερι
κανός τις, είς δν παρέσχον τά ωραιότερα είδη ό μέγας
εξερευνητής Λιβιγκστών, ύ Στάνλεϋ καί διάφοροι άλλοι έκ
διαφόρων μερών τοΰ κόσμου. Ούτος ε’χει πολλά μεταξύ τών
τοιούτων εντόμων, άτινα ήγόρασεν άντί 1000 και πλέον
φράγκων, ή δέ συλλογή του αυτή διά τά χρήματα, άτινα
απορρόφησε, καί τήν μοναδικήν ποικιλίαν είνε ανεκτίμητος
καΐ άντιπροσωπεύει Ισως ύλόκληρον περιουσίαν.

Έν τισι μέρεσι τής Αιθιοπίας καΐ Άβυσσινίας οί κάτοι
κοι προς προφύλαξιν άπό τών άπηνώς μαστιζόντων τήν χώ
ραν των δ.αλειπόντων πυρετών καπνίζουσι τά εσωτερικά
ενδύματά των δι’ άτμών θείου.

Μετά τάς ίνεργείας· περί εύρέσεως σφαιρών μείζβνοςάπο·
τελεσματικότητος έχομεν τό άντίθετβν. Γάλλος τις βιομήχανος τή παραγγελία πελατών του Ιν ξένη χώρα ευρισκό
μενων κατεσκτύασε σφαίρας έξ άλουμινίου έντός ιδιαιτέρων
φυσιγγίων, αϊτςνες, έπειδή, ώς γνωστόν, τό άλουμίνων είνε
τό έλαφρότιρον τών μετάλλων καΐ άπό 200 μέτρων άκόμη
Ιξακοντιζομεναι είνε έντελώς άβλαβεις. Είσί δι προωρισμέναι, ?να ή άστυνομία διά τούτων έκφοβίζη άπλώς τά συν
έπεια στάσεων και όμοιων αιτίων συναθροιζόμενα πλήθη,
ό’ταν μή δυναμενη νά τά διαλύση άλλως άναγκασθή νά'
πυροβόληση κατ’ αύτών.
’§'

;

Γ. Λ. Καρυβτινάκης

Περίεργός τις έξετάσας λεπτομερώς τό κλειδοκύμβαλον
αναφέρει ότι διά την κατασκευήν ενός τοιούτου οργάνου ό
τεχνίτης μεταχειρίζεται τεσσαράκοντα οκτώ διαφόρους υλας,
αιτινες λαμβάνονται έκ ίέκα καί έξ διαφόρων χωρών καί
τεσσαράκοντα πέντε βιομηχανιών.

Σ ΤΟ ΦΕΓΓΑΡΙ

Άφιεροΰται μι$· · ·
Έού φεγγάρι μου χρυοό, ποΰ ’βγαίνεις ’c τά ουράνια
και τρέχεις μέ τό δίφρο σου μέ τόση ’περηφάνια
και μέ τήν τόση χάρι σου σκορπιέσαι ’c τόν αιθέρα
καί κάνεις νά μάς φαίνεται ή νύχτα ’σάν ήμερα

Σύρε νά ’πής ’ς τή φίλη μου μέ τό γλυκό σου. στόμα,
πως τήν ποθώ άπό καρδγας, πώς τήν λατρεύω άκόμα,
πώς ’κείνη μόνον σκέπτομαι, έκείνη συλλογιοϋμαι
άκόμη όταν στέκωμαι καΐ άκόμη όταν κοιμούμαι.
Σύρε νά ’βρζς, φεγγάρι μου, τή νειά ποϋ μ’ αγαπούσε,
ποϋ μ’έσφίχνε ’ς τά στήθια της καί όλο. μ’έφιλοϋσε,
ποϋ μ’ όρκιζότανε ’ςτή γή, ’ςτόν ουρανό, σέ σένα,
πώς άλλον δεν άγάπησε ’ς τόν*κόσμο παρά μένα.
Σύρε νά πής, φεγγάρι μου, είς τήν άγνή παρθένα,
πώς είδες, πώς συνάντησες τόν φίλον της, έμένα.
Νά τής είπήςι’ς τόν κόσμο αύτό ποϋ όλα λησμονοϋνται,
πού δλαις ή άνάμνησες, τά αισθήματα κοιμούνται
τής στέλνω μέ τά δάκρυά μου ποϋ τρέχουνε ’σάν βρύσι,
τόν πόνο τής καρδΐας μου: νά μή μέ ληομονήοη.
Έν Άθήνβις

Αοόης Εύ«γγ. Αουίζοί

Έν τινι άρκετά εύπόρφ μονή τής Ελλάδος ό ηγούμενος
τή συναενέσει καΐ τοΰ διοικητικού συμβουλίου άπεφάσισε νά
προσκαλέση ζωγράφον τινά,ϊνα άντί ολίγης δαπάνης κατασκευάση τήν εικόνα τοΰ άγιου, έπ ’ όνόματι τοΰ όποιου έτιμάτο
ή Ιν τή μονή ναός. Άλλά κατά κακήν του τύχην εδρον καλλιτέχνην τινά, ον έμισθώσαντο, μέ τήν ’ιδέαν ότι
ίπειδή είνε ικανός θά περατώση τήν εικόνα ταχύτερου, καΐ
επομένως τό όλίγον υπέρογκου τής άμοιβής του θά κερδίσωσιν έκ τής μάλλον ολιγοημέρου έν τή μονή διατροφής καΐ
διατριβής του. Ούτος δμως ήρξατο τοΰ ίργου του μετά τής
διά καλλιτεχνήματα άπαιτουμένης ήσυχίας, ούδόλως σπεύδων, άλλ’ έργαζόμενος καθ’ όποιανδήποτε ώραν τής ήμέρας
είχε διάθεσιν, πράγμα τό όποιον ένέβαλεν είς ανησυχίαν
τούς αγίους πατέρας, οϊτινες άριθμοΰντες τάς παρερχομένας
ήμέρας χωρίς καΐ νά βλέπωσιν άν προχωρή τόέργον, διότι
τοϊς ήτο άπηγορευμένον νά εΐσέλθωσιν είς τό δωμάτων τοΰ
καλλιτέχνου, έφοβοΰντο μήπως άπέκτησαν πολυδάπανου
συνάδελφον. Καί έπί τέλους άπολέσαντες τήν υπομονήν των
{γνωστοποίησαν τφ κυρίφ τούτφ, δτι άρξαμένης τής τεσ
σαρακοστής οφείλει και ούτος, άτε έν μονή εύρισκόμενος, νά
μεριμνήση περί τής ψυχής του καί νά νηστεύση. Τοΰτο εύχα,ρίστως ίγένετο δεκτόν παρ’ αύτοΰ,διότι ειχεν άκούσει έκ φή
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μης περί τής λιτότητος τών νηστησίμων φαγητών
λειτουργών τινων τοϋ Ύψίστου. Άλλ’ δτε είδε νά τφ προσφέρηται καθ’έκάστην ύπό τοΰ τόν δγδοον πάντως μήνα τής
έγκυμοσύνης του διατρέχοντος κ ε > λ ώ ρ η άρτος καί κρόμμυκ,κρόμμυα καί άρτος,όργισθείς,άφ’οΰ,εννοείται, έφρόντισε
νά λάβη έκ τών προτέρων τήν αμοιβήν του, ένεκα παρουσιασθείσης δήθεν αΐφνηδίας άνάγκης, έντός δύο ήμερων τό
προχωρούν έργον τουμετέβαλεν εις τερατώδες τι κατασκεύαέχον {στραμμένα τά νώτα πρός τόν παρατηροΰντα
αυτό και προσεκάλεσε τόν άγιον ηγούμενον καί τήν λοιπήν
χορείαν τών πατέρων, ϊνα ιδωσι τό συνεπείφ τής βίας των
προωρως τελειωθέν έργον. Ή αύτοΰ αΐδεσιμότηςέναβρυνομένη
διά τό άποτέλεσμα,οπερ ή έπίνοιά του επήνεγκε,έσπευσε μετά
τών άλλων είς τό δωμάτων τοΰ καλλιτέχνου, άλλά πάντες
έμειναν άναυδοι έξ εκπλήξεως καΐ οργής άμα. Ό καλλιτέχνης
όμως άταράχως είπεν· «άγιοι πατέρες, ίν δσω μέν έτρεφόμην
καλώς,μέ ηύνόει καί ό άγιος καΐ ή είκών του {ξετελειτο άρι
στα,ώς εκ τών ’ιχνών δύνασθε νά νοήσητς· ίπε'θούσης όμως
τής Τεσσαρακοστής άμέσως μοΐ έστρεψε τά νώτα μή δυνάμενος να υποφέρη τήν τών κρομμύων, άτινα τακτικώς έτρωγον, όσμήν καΐ διά τούτο’είνε ε’ις ήν θέσιν τόν βλέπετε»,καί
λαβών τόν πϊλόν του άπήλθε.
Δέν γνωρίζομεν άν ό ηγούμενου έμεινεν ευχαριστημένος
ίκ τής φυίας καΐ τής καλογηρικής του φιλαργυρίας.
Γ.,.ος

ΕΙΣ ΤΑ ΓΕΝΕΘΛΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΤΑΤΗΣ ΜΟΙ
*

Μλ. ■■

Θά ψάλλω ήδη έν χαρά
Α τόσον σήμερον φαιδρά
τδ όνομα 'Ελένη,
και μέ τερπνόν μειδίαμα
προσφέρω ώς θυμίαμα
τό «Ζηθι ευτυχισμένη».
Ή φΰσις σήμερον ύμνεΐ
είς τήν σεπτήν σου τελετήν
ούτως έναρμονίως,
και μέ γλυκεΐαν προσευχήν
ύψδ> τήν μόνην μου εύχήν,
«νά ζήσμς πανολόίως».

Δάκρυα χιίνω έκ χαράς
είς τή χρυσή γιορτή σου,
σοί εύχομαι δέ, φίλη μου,
μέ άδολα τά χείλη μου
«νά ζήσμ ή άρετή σου».
Νά ζήσης φίλη μου γλυκειά,
νά ζήσμς πλεΐστα έτη,
καί μέ τάς άνω μου εύχάς
νά μοΰ δεχθμς προσέτι
καί ’λίγα λόγια τής καρδιάς,
« Ώς νά τελείωσης τή ζωή νά θάλλης ώς τά ϊα
ένάρετοα, ώς πάντοτε, κι’ άγνή ώς Παναγία».
Ευαγγελία Κσρωναίου

il ΦΥ2Ι2
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ΓΕΏΡΓΙΟΣ ΣΑΡΔΗΣ

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ THS „ΦΥΣΕΩ2“
Ν· Τ. Τεργ/σιηχ. Δελτάριον έλήφθη· χρήματα στείλατ* διά
ταχυδρ. επιταγής, τραπεζικών φωρινίων ή χαί γραμματοσήμων.—
Α. Α· ΆργοστόΑιβν. Χρήματα παρά φίλου έλήφθησαν· συνδρομ-η
τής ένεγράφη· γράφομεν ταχυδρομιχώς.— I. Β. Ληξούριον. Διεύθυνσίς οας μετεολήθη· ζητούμενα φύλλα άπεστάλησαν'έστε ήσυχος.
—Κ. Δ. A. ΆΑιβάνΑριιαν. Άναμένομεν άντίτιμον ημερολογίων.
—Λ. Σ- “Αχρον “Οχιό. Φύλλα άποστέλλονται ταχτιχώς, εν τούτοις
πέμπομίν έχ νέου χαθυ.στερούμενα· νέον συνδρομητήν ένεγράψαμεν
εόχαριστοΰμεν· φωτογραφίαν άναμένομεν χαί γράφομεν ταχυδρομιχ.
— £. Β. Είριωγαν. Παραχαλοΰμεν, δπως προσπαθήσητε νά διαθέσητε αυτά' έν εναντίμ περιπτώσει παραδόσατέτα τψ χ. Φ.—Ν.Χ.
Σόφιαν. Δυστυχώς δέν ύπάρχει χαί διά τοΰτο έβραδυναμεν αποστο
λήν · ήδη δέ μετά τήν έξ Αίγυπτου ήμετέρ. επιστροφήν θά έπιδιώξωμεν εΰρεσιν χαί θέλομεν σάς γράψει.— Γ. Μ. Ρ· Πιιραια. Ζη
τούμενα φύλλα σάς άπεστείλαμεν.—Γ. A. Κ. ΌΛτινίτσαν· Πολύ
άποροΰμεν διά γραφόμενα σας, α'ι δέ έπανειλημμέναι άναβολαί υμών
μάς λυποϋσι πολύ· ταχυδρομιχώς δίδομιν εξηγήσεις.—Γ. I. Σμορτην. ’Επιστολή σας έλήφθη· ενεχεν απουσίας ήμών έβραδύναμεν
άπαντήσαι· προσεχώς άπαντήσομεν.—Π. Α. Σ. βραι-ίαν.’Επιστο
λή έλήφθη· έχετε δίκαιον* άναμένομεν έμβασμά σας καί θέλιμεν
γράψει.—Γ. Α. Λαμίαν. Δελτάριον έλήφθη άναμένομεν έμβασμά
σας, ώς γράφετε.— Σ. Κ. Εάρνσιον. Σειράν φύλλων σάς στέλλο·
μεν έχ νέου, άφ* οΰ, ώς γράφετε, δέν έλάβετε αυτήν.— Δ- Γ. Φ·
Φιλιατρά. Έπιστολαί σας πάσαι έλήφθησαν δέ» σάς άπηντήσαμεν
ενεχεν. άπουσιας ήμών είς Αίγυπτον προσεχώς έξετε άπάντησιν.—
Μ.Μ. ’ErtaV0a. Ζητούμενα φύλλα σάς άποστέλλομεν. — Κ. Κ.
Πάτρας. ’ Αντίτιμον ήμερολογίων έλήφβη· εόχαριστοΰμεν. — Γ. Π.
βατιΑην (Κύπρου). Σειράν φύλλων σάςάπεστείλαμεν πέμψατε άν
τίτιμον εις γραμματόσημα. — Μ. Χ· Πάτρας. Άντίτιμον ήμερολ.
έλήφθη· εόχαριστοΰμεν πολύ.—Ε. Α Πάρτ-Σαΐό. ’Αποστολήν φύλ
λων δέν θά παύσωμεν, αφ’ οΰ προφοριχώς οΰδέν τοιοΰτον έδηλώσατε
πρδς ήμας.

BBAICASTBS WAAMS- ■

~ 3®- 'Οδός Σταδίου—3©
‘Αντίκρυ ’Αρσάκειου.

Ειδικός διά δέύιμον έπκίτημονικών βιβλίων
■καί όλοκλήρων βιβλιοθηκών κατ ’Αποκοπήν
Δι’ έκτυπώσεις
έπικβφαλίδων,
έπιστολών καί ψαχέλλων καί πλαισιώσεις εικόνων
χρήσες δερμάτων άριστων πάντων
Πέμψατε τά βιβλία σας είς τό βιβλιοδετείου τών φιλοβίβλων

έπισκεπτηρίων,

Γίνεται

τ&ν ειδών.

'Οδός Σταδίου 3©

Α ΘΗΝA I
103—080? Αιόλου—103

ΠΛΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ

ΠΑΝΤΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΩΡΟΛΟΓΙΑ
ΕΠΙΑΙΟΡΘΟΥΝΤΑΙ KU ΕΠΙΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ

ΔΙ’ ΕΙΖ^ΙΚΙΟΎ" ΤΕΧΝΙΤΟΥ
ΠΑΝΤΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ
ΤΙΜΑΙ ΜΕΤΡΙΩΤΑΤΑΙ
Ταχιίτης. ακρίβεια, στερεότης, εύθυνία

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ
Συμπλγιρωθέντος τοΰ άριθμοϋ τών αινιγμάτων τής β' σει
ράς γνωστόν ποιούμεθα τοΐς άξιοτίμοις τής «Φύσεως» συνόρομηταΐς χαί άναγνώσταις δτι αί λύσεις τούτων δημοσιευδήσονται ίν τφ έπομένω φύλλφ, όπερ εσται χαί τό τελευ
ταίου τοΰ Ε’ από τής εκΙόσεως ίτους τής «Φύσεως»

Η <&ιεύβυνάις

Παρακαλουνται οί κάθυστερούντες τήν συνδρομήν
των τοΟ παρελθόντος έτους ώς καί οί μή άποστείλαντες ίτι τήν τοΰ τρέχοντος, δπως ευαρεστούμενοι έμ,βάσωσι τά δψειλόμενα ήμΐν ταχέως, διότι ευρισκόμενα
πρδ τής ανάγκης διά τήν κανονικήν λειτουργίαν τής
διεκπεραιώσεως τοΰ ψύλλου καί τήν τάξιν τοΰ οικο
νομικοί) μέρους νά διακοψωμεν αύτοΐς τήν περαιτέρω
αποστολήν τών φύλλων τής «Φύσεως».
Ή Διεύβννϋις

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΠΝΕΓΜΑΤίΙΔΟΝ ΠΟΤΩΝ

ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΕΙΟΝ
ΠΑΝΑΓΙΠΤΟΥ ΤΣΑΜΗ
143 - 'Οδός Έρμοΰ — 1-43
Μεταξύ Καπνικαρέας και Ωραίας Ελλάδος
Είς τό Κατάστημα τοΰ κ. Τσάμη, τό τόσον έπαξίως
τή ψιλοχαλίφ αφιερωμένου, «ύρίσκονται ωρολόγια έχ τών
μάλλον αναγνωρισμένων έν Ευρώπη καταστημάτων, περί
τής στερεότητος χαί ακρίβειας τών οποίων άρκεϊ μόνον ή
έγγύησις τών ονομάτων αυτών. Έργασία εφάμιλλος τή ευ
ρωπαϊκή. Έγγύησις αυτής καί στεριότης.
Οί μέλλοντες νά προσε'λθωσιν ίσιωσαν βέβαιοι, ότι εύχαριστηθήσονται διά τήν στερεότητα κομψότητα, τό μετριον
τών τιμών καί τήν ακριβή έχπλήρωσίν πάσης παραγγεΕΞΕΔΟΘΗ

ιστορία ths

umiwmz

ΚΑΡΟΛΟΥ ΜΕΝΔΕΛΣΩΝΟΣ βαρθολδη
Μετά προεισαγωγής

Μετάφραστς, Η· ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ

Ν. Ε. ΠΑΝΑΓΟΥ ΚΑΙ Δ- ΦΟΥΣΑΡΑ
’Εν Χαλκίδι.

Βραβευθέν χατά τήν τελευταίαν παγχόσμιον 'Εχθεσιν του ΛυώνΤά λαμπρότερα πατά, τά ωραιότερα χαί γευστικότερα, άμιλλώμένα πρδς τά ευρωπαϊκά,κατασκευάζονται εν τφ έργοστασίω τούτφ,
ένθα γίνεται χρήσις υλικών άγνοτάτων χαί πρώτης ποιστητος.
Τά Κονιάχ, μαστίχη, ουζο,βανάνα, άγγέλιχα, χτλ.ού μόνον προτιμώνται εν Ελλάδι τών εΰρωπαϊχών, άλλά χαί πάντα τά ξένα
πλοία σταθμεύοντα εν Ελλάδι προμηθεύονται ήδη τοιαΰτα έχ τοΰ
άρίστου τούτου εργοστασίου

Ή άκριβεστάτη αΰτη ιστορία πασών τών περί
της Έλλην. έπαναστάσεως συγγραφών έξεδόθη τό
τρίτον άδη έν δυσί μεγάλοις τόροις μεθ’ έκατόν
εικόνων ύπό τού φιλοπροόδου έκδότον κ. ’Ανα
στασίου Δ. Φέξη, τιμάται δέ έν μέν τώ έσωτερικώ
άντί δραχ. 10, έν δέ
έξωτερικφ άντί φρ. χρ. 8.
Τό έργον άποστέλλεται έλειίθερον ταχυδρ. τελών
τφ άποστέλλοντι τό άνωτέρω άντίτιμον πρός τόν
κ. Α. Δ Φέξην είς ’Αθήνας, όδός Αίόλου άρ. 182.
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