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ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΤΩΝ ΔΗΓΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΧ1ΔΝΗΣ

Πολύ« κατ’ αύτάς γίνεται λόγος έν Ευρώπη περί της 
νέας και αποτελεσματικές θεραπείας των ύπό τών ιοβό
λων όψεων έπιψερομένων τοσοϋτον συχνά θανατηφόρων 
δηγμάτων. Έχοντες -δέ δι’ έλπίδος, ότι θέλσμεν παρά
σχει τοΤς ήμετέροις άναγνώοταις καί τή καθόλου κοινω 
via σπουδαιοτάτην έκδούλευσιν, προθυμοποιούμεθα νά 
μεταψέρωμεν ώδε σχετικά τινα περ'ι τών ιοβόλων τούτων 
όψεων, ώς καί τής άνακαλυψθείσης εσχάτως μεθόδου πρός 
καταπολέμησιν του κακοϋ τούτου.

-Ώς γνωστόν., οί ιοβόλοι όψεις διακρίνονται έκ τών ΐο- . 
βόλων αδένων, τών έπι τής άνω σίαγόνος ευρισκομένων, 
έξ ών έκρέει δηλητήριον,δπερ έκχύνεται είς τήν πληγήν, 
ήν έπιψέρουσιν.Εΐς δέ. τήν έκ τοϋ άδένος έξωσιν τοϋ δη
λητηρίου τούτου συντέλεΤ ή πι’εσις τών μυών, οϊτινες 
εΐνε προωρισμένοι νά κινώσι τάς σιαγόνας. Τό δέ δηλη
τήριου, άμα είσαχθή είς τήν πληγήν, έπιψέρει μετ’ εκ
πληκτικής ταχύτητας τόν θάνατον.

·η·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι··
Ek ιτήν κατηγορίαν, τών ιοβόλων όψεων κατατάσσον

ται ή κ ο ι ν ή έ χ ι δ ν α(όχΐά), έχιδναή ά μ - - 
μ ο δ ί α ι τ ό ς,. ό κ ρ ο τ α λ I ά ς τής Ά μερική ς, 
δστις ψέρει στρογγύλας ψολίδας είς τήν ούράν, αίτινες 
ευτυχώς προαγγέλουσι διά τοϋ κρότου αύτών τήν πα
ρουσίαν του, ή Κ λ ω θ ύ, ό Τ ρ ι γω ν ο κ έ ψ α λ ο ς, 
δστις εΐνε κοινότατος είς τάςΆντίλλας καί διαιτδται με
ταξύ τών ίακχαροκαλάμων καί ή Ά σ π ί ς..

Ή θεραπεία τών έκ τών ιοβόλων τούτων όψεων δηγ
μάτων ύπήρξε πάντοτε προβληματική, πολλοί δέ ευρον 
τόν θάνατον ένεκα ανεπαρκών τής θεραπείας μέσων.Έδη 
όμως έσχάτως ό Μιχαήλ Λεγκρός, έν Λιμάξ τής Γαλ
λίας, άνεκάλυψεν αλάνθαστου άντιψάρμακον, δπερ τοΰ 
λοιπού έξόσψαλίξει τήν ζωήν άπό τού κινδύνου τούτου.

Παραλαμβάνομεν τόν τρόπον τής θεραπείας έξ αυτής 
τής έκθέοεως του έν λόγω έψευρέτου, ήτις μέχρι τοΰδε 
έπήνεγκεν- αξιοσημείωτα αποτελέσματα.

β’Ο χαρακτήρ τοϋ ίου τών όψεων όψείλεται είς διά- 
ψορα'καλιοειδή 1), άτινα διά τής άναλύσεως κατορθοΐ
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tic v’άποβόνώρη'καί μελετήβΐ] ΰπό χημικήν έποψιν.Ούτω 
δέ έπετεύχθη, ώστε νά'βεδαιωθί}, ότι τά κάλια ταύτα 
άναμιγνύμενα μετά τινων διαλυτών - ούοιων δια^ένουσι 
στάσιμα, ένφ τουναντίον αποσυντίθενται μεθ’ ττέρων. 
Ή .παρατήρησή αύτη έγένετο αφορμή φυσιολογικών πει
ραμάτων έπί διαφόρων ίωων^ ήτοι ινδόχοιρων, κονίκλων, 
κυνών, έν οίς μετά τήν ένοφθάλμισιν τον ιού τής έχίδνής 
ένέάαλον διαφόρους Ιαματικός ουσίας.
' Τά αποτελέσματα των παρατηρήσεων γούτωί απέδει
ξαν, ότι.μόνον ό χλωριοΰχος χρυσός και το χρωμικόν 
οξύ έπιδρώσιν ασφαλώς έν πάσαις ταΤς περιστάσεσι,του
ναντίον δέ, ©τι ή αμμωνία, τό φανικόν- οξύ, τό βάμμα 
-τοΰ ιωδίου, δ διττοχλωριοΰχος υδράργυρος, τό άργυ- 
ροΰχον νίτρου κτλ. 'ούδεμίαν χημικήν έπίδρασιν έπί τού 
ιού έχο'υσϊν. . ,

Α1 προσωπικοί μου δοκιμαί έγένοντο άποκλειστικώς 
διά. τοΰ. χρωμικού μου όίέος έν αυστηρότατη καί αντιση
πτική διαλύσει,τό όποιον έμόάλλω περί τήν πληγήν διά 
σύρι'γγος υποδερμικής. Προς τον σκοπόν τούτον κατε- 
σκεύαοα ειδικά κυτία. μετά τής σύριγγοε , των βελονών 
καί φιαλιδίου χλωρικής διολύσεως δι’έζ εγχειρήσεις,αΤινα 

. έχουσι μέγεθος μόλις, κυτίου φωσφόρων δυναμένου ευκό
λως νά κομίζηται έν τώ θυλακίώ, ή δέ χρήοις εΤνε εύχε, 
ρής, και ή τιμή αυτών προσιτή εις πανταε δηλ. φρ.6 καί 

* αό έκαστου κυτίου.
Ή χρωμική ένεσις έπιφέρει αίσια καί ταχύτατα αποτε

λέσματα έστω καί μετά παρέλευοιν χρόνου πλέον ή ήττον 
μακροΰ, εις πειράματα δε τά όποΤα’έγώ έπεχείρησα έπί 
διαφόρων ζωων,μετά δύο καί τρεΤς ώραςάπό τοΰ δήγματος; 
οπότε ταϋτα εΰρίσκσντο είς πλήρηδηλητηρίαοιν,έίοιδημέ- 
να,άφρίζοντα, καί άδυνατοϋντα νά κινηθώοι, ριίικώς ίάθη- 
σαν καί τή επαύριον μάλιστα ήσαν κατάλληλα νά ΰδηγη· 
θώοι προς Θήραν. Γεγονός δέ σπουδαϊον έόεόαιώθη, ότι 
κύνες Ιαθέντες υπό τού χρωμικού όίέος διετήρησαν τε
λείαν τήν αίοθησιν τής όσφρήσεως ώς καί πρό τοΰ δήγ
ματος.

Ή χρήοις τοΰ χρωμικού δξέος οΰδένα ενέχεικίνδυνον, 
εάν ή διάλυοις. εϊνε καλώς .δεδομένη καί εντελώς άση- 
πτική..
Χ -Πρό όκτω ήμερων άνθρωπός τις έδήχθη υπό έχίδνης 

_έν τώ Πύργω τοΰ PeynaC- πλησίον τοΰ St. — Saud, τό 
δέ οίδημα εΓχεν ήδη παραχθή καί ό πληγείς ήσθάνετο τά 
πρώτα συμπτώματα τής δηλητηριάσεως, δτε ό κύριός , 
του, προς δν άκριόώς τήν προτεραίαν εΓχον στείλει εν 
κυτίον, έπεχείρηοε τήν θεραπείαν, ήν περιγράφω. Μετ’ 
ολίγον ό ασθενής ιάθη. έντελώς, ώς μοί διηγήθη αυτός ό 
ιατρός τοΰ διαμερίσματος, όοτις καί έσπευσε νά δήμο- 
σιεύση τήν όντως άίιοσημείωτον άποτέλεσματικότητα τοΰ 
φαρμάκου μου.

Ή ένεσις δεν πρέπει νά γίνήται έπί τοΰ δεδηγμένου 
μέρους,διότι αί τοπικαί Γνες ενταύθα εϊνε έγχυματώδεις 
καί άπεσκληρυμμέναι, τό δέ αίμα αποσυντεθειμένου καί 
πυητικόν ον δέν κυκλοφορεί έλευθέρως,ενίοτε δέ καί εντε
λώς, καί ώς έκ τούτου τό χρωμικόν δίύ φνσικώς αδυνα
τεί νά μεταδοθή έν τή κυκλοφορία. Ή ένεσις δέον νά 
γίνηται πέριί τοΰ ©Ιδήματος τρις δι ’ έγχύσεως πλή
ρους σύριγγος περιεχούσης τήν διάλυσιν. Ουτω τό φάρ- 
μακον ασφαλώς άπορροφαται' και είσδύει εις τό αίμα,ένθα 

, άποσυντίθησι τόν ιόν, όποντόν συνάντηση..Έν τελεί έπι- 
. όεβαιώ, ότι ή .χρήσις τοΰ χρωμικού όίέος κατά τάς έν- 

δείίεις μου έπήνεγκε πάντοτε ριζικάς καί ταχείας θερα
πείας καί οΰδεμία μέχρι τουδε έπεόεόαιώθη άποτνχία».

Ο. Π.

ΕΝΤΤΠΩΧΕίΣ 

ΑΠΡΟΣΔΟΚΗΤΟΥ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
m innmumui hi moi

Συνέβη εις ύμας ποτέ κατατρυχομένους καί στενοχωρουμέ- 
νους υπό τής έν ή διαιτάσθε ατμόσφαιρας έν ώρα άφορήτου 
θερινού καύσωνος, πρός δέ κάί νεναρκωμένους υπό τής διαρκούς 
μονοτονίας τής οχληράς ταύτης εποχής νά διασπάσητε αίφνης 
την δίκην εφιάλτου πιέζουσαν ΰμας πλήξιν, ήτις έξακολουθητι- 
κώς σάς περιβάλλει και νά ζητήσητε τόπον - καί στιγμάς ανα
ψυχής έκτός αυτής; .

Βεβαιότατα ου χρήζει άπαντήσεως τό τοιούτο*.  Πάντες.άνα- 
ζητοΰμεν μακράν τής έστίας μας νέον τι μέρος καί εύαρεστο- 
τέραν διαμονήν

Τοωΰτόν n παθών και έγώ έφυγον εσχάτως μακράν των ’Α
θηνών και τής διαρκούς διαμονής μου έπιδιώκων ώρας άνακουφί- 
σεως και αναψυχής. ’Αλλά πόσον ή έχδρομή είνε ευά
ρεστος άμα και ωφέλιμος καί διδακτική, όταν φεύγοντες τήν 
τοιαύτην ανίαν διατρέχητε χώρας καί τοπεΐα, άλληλοδιαδόχως 
προδάλλοντα καί τό εν βελκτικώτερον του άλλου παρελαύνοντα 
προ τών διψαλέων βίας οφθαλμών - σας, ένφ έν μέσω δροσερας 
καί ήδείας αύρας έπί εΰμαροΰς εξώστου νωχελώς καθήμενοι θ<- 
ασθε τήν απαραμίλλου κάλλους ταΰτην έξέλιξιν των έπιχαρίτων 
αυτών μαγειών ; Όπόσον εν «γάρον άρωματώδες ήρέμα κα- 
πνιζόμενον άπδ τοΰ καταστρώματος έν τοιαυτη γοητευτική ώρα 
τέρπει >αί ρίπτει εις λήθην τό οχληρόν καί τήν άνιαράν τύρβην 
τών μεγαλοπόλεων έν ώρα, θέρους ; Ποσάκις ό άνθρωπος δέν 
επιθυμεί τήν τοιαύτην ζηλευτήν ώραν ; Ταξειδεύοντες κάθησθε 
δπου και δπως θέλετε, άποδάλλοντες δέ έντελώς τούς επαρά
τους τ ύπους τρώγετε όρεκτικώτατα, συγχρωτίζεσθε μετ’ 
ανθρώπων τής όρέξεώς σας,τόν βαθμόν τής άπολαύσεως έχετε 
έν χερσί καί ένί λόγιρ εισθε αυτόχρημα ελεύθερος. Τίποτε 
δέν σάς λείπει πρός άνεσιν και εντελή ευμάρειαν.

Ναί! πλήν ή ήδονή αΰτη είνε τόσον βραχεία, όσον σχετικώς 
καί ό ανθρώπινος βίος 1

Λαβών την μικράν βαλίτσαν μου καί τόν μικρόν υιόν μου 
Τάκην, δ οποίος; εΐρήσθω έν παρόδφ, άνεδιίχθη εΐδικότης δι’ 
έκδρομάς, κατήλθον τήν προπαρελθοΰσαν Τετάρτην εις Πει
ραιά καί μετ’ άλίγον έπέδην τού διά Βόλον προωρισμένου τό 
εσπέρας άτμοπλοίου δ «Πηνειός? τής νέας 'Ελληνικής Άτ- 
μοπλοΐας.

Τήν 7 μ- μ. ακριβώς απέραντες έξηρχόμεθα βραδέως τοΰ 
λιμένος διελθόντες πρό του βασιλικού περιπτέρου, άφ’ οδ έρρί- 
ψαμεν τελευταίο*  βλέμμα έπί τοΰ άπό πραγματικού και φυσικού 
μεγέθους εις σμικρόν μεταβαλλόμενου Πειραιώς, οστις όμοιά- 
ζων προς μαγικήν εικόνα έχρυσίζετο ΰπό τών χρυβοβαφδν κο
ρυφών τών πολυπληθών ιστών τών ελλιμενισμένων σκαφών και 
τών άπειρων υαλοπινάκων τών οικιών, ών έκαστος εις τήν η
λιακήν άντανάκλασιν μυρίας απέδιδε μαρμαρυγές, καί μετά μι- 
κραν αναμνηστικήν σκέψιν 1πί· τών ίδικών μου φέρω τό βλέμμα 
έπί τού ηδη έκτυλισσομένου νεωτέρου Φαλήρου. Τά φώτα μό
λις ειχον άναφθή καί τάγμα διχρώμων λυχνιών προδίδει τήν 
συγκέντρωσιν τών αστών τής Παλλάδος παρά τάς άκτάς τής 
δρόσου και τής αναψυχής. Γνωρίζω τό Φάληρον εκ τού συ- 
στάδην, ούδεμίαν πλέον μοί προξενεί παρηγοριάν καί ζητώ τοι- 
αύτην έναντι εμού, πέραν καί εμπρός πρός τό αόρατον <τι Σού
νιο*.  Έκ.είβεν πνέει άνεμος γλυκύς, ευχάριστος καί τερπνός, 
καί διά τοΰ βλέμματος ζητώ νά κορέσω τάς αισθήσεις μου. Ό 
«Πηνειόςίφεύγει ταχύς,άφίνει δπισθέν του τάς έκτεταμένας πο- 
λυφώτους άκτάς τής Κάστέλλας τοΰ Νέου και Παλαιού Φαλή
ρου καί δυστυχώς εισδύει ίιαπλέων ήδη παρά τας Φλέβας έν 
μέσφ σκότους πρός τβ ιστορικόν Σούνιον. Γ>ι στύλοι τή'. Σόυ- 
νΐάδος ’Αθήνας μόλις διακρίνονται καί ήδη οί ταξειδιώται κου- 
ρασθέντες έκ τής πολλής άπολαύσεως δρόσου καί ηδονής άπο- 
σύρονται πρός άνάπαυσιν. Τι περίεργον όμως! Καί δ κόρος 
τού κόπου καί πόνου καί δ κόρος τής τέρψεως καί τής ηδονής 
νά ζητώσι δυνάμεις καί άνακούφισιν εις αύτάς τάς άγκάλας 
τού Μορφέως ! Σύμπτωσις η σοφία ;

Τή αλήθεια παρίμεινα έπί τοΰ καταστρώματος δσον περισσό
τερον έδυνάμην, όπως πλέον απολαύσω τών θέλγητρων θαλασ- 
σίας αύρας, τής εσπερινής άνά τά-58ατα τού Αιγαίου μικρές

?....-
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εκδρομής μου, άλλ’ άς το όμολογήσω.ή μονότονος τού' σκότους 
άχλύς μ’ έκούραοε καί άτ.ετυρθην καί, έγώ εις τήν κλίνην μου. 
Κατεκλίθην είς τήν παρά τήν πρώτην θέσιν κυκλικήν όπισθίαν 
τοΰ πλοίου γενικήν πρός ύπνον άνοικτήν αίθουσαν, δπου δέν υ
πάρχει βερμότης καί στενοχώρια, δπως έντοϊς μίκροίς κατακλεί- 
στοις δωματίοις καί έκεϊθεν'σύν τφ έρρύθμφ κρούσματι τής 
ελαφρές ατμομηχανής τού καλλίστου Πηνειού μας παραδίδομαι 
τή αναισθησία. ’Εκοιμήθην.ευχαριστημένος. ...

■ Τήν πρωίαν περί τό λυκαυγές ή καταπόντισις τής άγκυρας 
πρό-,τής Χαλκίδος μέ αφύπνισε καί μετ’ ολίγον εύρισκόμην 
μετά τού υιού μου έπι τοΰ καταστρώματος. Λαμπρόν τό θέαμα.

«Ό μικρός Βόσπορος I «ίπον αμέσως.»
Καί όντως δεξιό εν και αριστερόθεν λοφίσκοι χλοεροί, πέδιά- 

δες κατάφυτοι καί ορη χθαμαλά, πρό ημών ή πόλις της Χάλ- 
κίδος μετά τοΰ φρουρίου της καί'τών ήρειπωμένών τοίχων τη.ς, 
έναντι ή γέφυρα μετά τοΰ στενού της καί έμπροσθεν καί δπισβεν 
στενή λωρίς θαλάσσης χανομένη έλικοειδώς εντός τώ*  λόφων 
•καί έν τφ μέσφ ημείς έπί τοΰ πλοίου άπολαμβάνοντες ολον τό 
θειον καί λαμπρόν έκεϊνο θέαμα!. Ό μαρδς Βόσπορος I Επι
τυχής και φυσική παρομοίωσις. Ούβέν λείπει. Πλήν δυστυχώς 
δνειρον τό μέν, πραγματικότης τό δ.έ, δπο έποψιν. .. ιδέας !

«Θά περάσητε είς τάς 12».«Θά μείνώμεν ενταύθα 12 ώρας» 
έψιβυρίζετο έν τφ πλοίφ μεταξύ λεμβούχων και επιβατών.

— Διατί;
— Διά να ησυχάσουν τά νερά.
Ήτο ή άμπωτις, ή πλημμυρίς. « ■
« Τά νερά κατέρχονται καί θά περάσωμεν άμα ησυχάσουν», 

ήκούετο ψιθυριζδμενον.
Έκ περι'εργίας έπλησίασα πρός τό πλησιέστερον μέρος τοΰ . 

■πλοίου πρός τόν πορθμόν, διά νά ίδω κατά πρώτην φοράν τό 
περίεργον φυσικόν θέαμα, οδτινος ακριβή, έξήγησιν άπό τού 
Στράβωνος μέχρι σήμερον δέν έδυνήθη οΰδείς είσέτι να 
δώση, μολονότι τοιαΰται κάθοδοι καί άνοδοι τών ΰδάτων παν. 
ταχοΰ τής ΰφηλίου άπαντώνται, ένθα ύπάρχουσι στεναί δίοδοί 
ΰδάτων διά μέσου ηπείρων καί λεκανών,- καί πολλούς εγκε
φάλους τό αντικείμενο*  τούτο έζάλισε καί ούδέν είδον ή άπλοι», 
στάτην φυσικήν κάθοδον τοΰ ίίδατος άπαραλλάκτως όμοίαν πρός 
φυσικήν ροή*  ύδατος ποταμού, σχεδόν όμοίαν, όμοιοτάτην πρός' 
τήν τοΰ Νείλου, δν καί εσχάτως ακόμη έπεσκέφθην έν Αΐγύπτφ, 
κάθοδον πληρούσαν τά'ς έντεΰθεν τής Χαλκίδός λεκάνας-ίνεκα 
τής φυσικής αυτών πλαγίας τή- ροή τού δδατος τοποθεσίας των. . 
Φυσικώς δέ τοιαύτης ύπαρχούσης καί τής καταστάσεώς τής έκεΐ- 
δεν τής Χαλκίδος ΰδατίνης επιφάνειας, τά πλημμυροΰντα ύδατα ; 
έν ταίς λεκάναις, ήτοι έν τοϊς εΰρέσι διαμερίσμασι, μετά τή*  
τελείαν ροήν τών εκέϊθεν περισσών ΰδάτων, περιττεύοντα “ηδη 
έντεΰθεν,· φυσικώς θ’ αρχίσουν νά κλίνουν πρός τήν εναντίαν 
διεύθυνσιν καί είτά τάνάπαλιν κτλ.

Ό Στράβων λέγει ήμίν μόνον, ότι ό Εδριπος μεταβάλλει ε
πτάκις καθ’ έκάστην'ήμέρα/ καί νύκτα τον ροΰν αύτοΰ καί ου-, 
δέν πλέον. Πρό καί μέχρι τής εποχής τοΰ Βαβίνου οΰδεμία 
παρ' οΰδενός εγένενο - τοπική παρατήρησις.. Μόνος δέ έκ τών , 
σϊ7ΧΡ^νω·* δ- ΰπδναύαρχος τοΰ.αγγλικού ναυτικού Αρθούρος ' 
Μάνσελ ήσχολήθη κάπως καί έκαμε παρατηρήσεις τινάς έπί 
σειράν ετών,πλήν αΰται ούδάμόσε έτι.είδον τό φώς, όπως κρίνει 
τις έκ τών συμπερασμάτων του. Ό δέ υποπλοίαρχος τού ημε- 
τέρόΰ ναυτικού κ. Άνδ. Μίαούλης (δημοσίευσε τφ ,1882 πο
νημάτων περί «Παλίρροιας τού Εΰρίπου» έν φ βασιζόμενος ώς 
λέγ.ει εις τάς παρατηρήσεις τούΆγγλου ΰποναυάρχου δημοσιεύει 
•πίνακας έμφαίνοντας ώς έγγιστα τήν ώραν τής άφίζ«®ς τής 
πλύμης τό μέγεθος ' τής παλιρρόίας, ώς καί τάς ώρας τής 
στάσεως τοΰ ρεύματος. Πλήν οΰτοι δέν έπαρκοΰσι βεβαίως, 
όπως έξηγήση τις τάς φάσεις τοΰ περιέργου .τούτου φαινομένου 
Τφ 1892 -έξεδόθη έτερον πονημάτων «Περί παλίρροιας έν γ.έ- 
νει καί εί&κώς περι.τοΰ πορθμού τού Εΰρίπου» ΰπό τού κ. Διον. 
Α· Καλύβα πολιτικού μηχανικού, έπιφορτισθέντος μάλιστα παρά 
τήςΚυβερνήσεως τήν διεύθυνσιν τών πρός διαπλάτυνσιν και εκ-

- βάθυνσιν τοΰ πορθμού τοΰ Εΰρίπου έκτελουμένων έργων, και 
έπί διετίαν λαδόντος αφορμήν νά έξετάση έκ του,σύνεγγυς τήν 
έν τφ πορθμφ τόυτφ συμβαίνουσαν παλίρροιαν, οστις έσχε τήν 
εΰγενή καλωσΰνην νά μ,οί άποστέλη I*  τεΰχος.<

Έν αύτφ εκτίθενται μετά σαφήνειας καί λεπτομερώς τα περί', 
τής αιτίας τής γενέσεως και τών άταζιών τών παλιρροιών, έπι-· 
στημονιχώς καί θεωρητικώς έξηγουμένων τών σχετικών περί-
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στάσεων,έν φ καί παραπέμπομέν τούς ΐκ τών ήμετέρων συνδρο 
μητών πλείονα βουλομένους,. να μάθωσι περί τοΰ περιέργου- 
τούτου φαινομένου.

’Ροΰφ -
(Έπεται συνέχεια) '

Σ’ΤΗ ΓΙΟΡΤΗ TOf ΑΔΕΛΦΟΤ ΜΟΓ

*Αν ήμαοροΰβα (ίιά βτι^μή »<&&& νά σ ’ άγχαίιάβα, Νά σ ’ βύχη^ώ μέ τή παρ&ά νά ζήββδ»Kul νά βοϋ ίώαω £να φιλ'ι γλυχ»,· ^αϊ νά ξεχάσο Χίλιυνς παλμούς τίς ξίνητεεδς... νά με aapriyoff^et]g.. .9·ενά^όμονν μονομι&ξ tig τί^ γλνχειά τή Σνρα, Νά β ’ «ΰρω... »ε’ ίς μήν ^^ίε ή φ&όνεφή μον μοίρα !'
Ή^ελα οήμερα -μέρα, χρϋ γιορτάζεις,Κ' leog &νμάοαι >u' άδελφνύς-’ηοϋ λει'ποννε ’ς τά ζίνα, tCleog γι'αύτούς,μάνο γι 'αάτούξ μές’δ τή χαρά ίτενάζκς..

σήμτρά μου γιά άενα. ...Γιά νά ΐαρή ή μανοΰλά μας, δ -θησαυρός Ιχείνο$ ... Νά «ή· β Γιώργης είν ' $&, γιορτάζει δ KavStaviivog I
Νάνε χ' οί άλλοι άδελφοί 'ς τήν τράχεζάν μας ρύρ®, Νά φιλη^οϋμε με καρδιά -θερμή μ’ άδελφΦμένη, Σ’ τήν αγκαλιά τής μάνας μόύ τήν κεφαλή νά γύρω, Και νάτήςχύ· γιά χύτταξεμάια οί ^ενητεμμίνοι I "Βϊόνν άγάχη άληθτνή, δύβε τους τήν εύχή Hov‘. . ; ' Κι' όρον μαχρνά χι ’ &ν βρίοχονται &άνε χάντα μαζύ tfov.

‘Αν ήμχορονβα μιά οτιγμή νάλ&δ> νά ΰί φιλήσω, *£1, 9·1ναρχόμονν μονομιάς είς τή γλνχείά τή Ζυρα . Χίλιονς χαϋμούε τήβ/ ξενιτεϊάς νά τούς άλησιιονήσω ! Αλλά τά χρόνια ι^βτνχα είνϊ γιά μϊ χαΐ ρτεΐρα !
Έχω μεγάλη τήν χαρδιά, χι' δ νονς γοργός άς τρόχη.... "Εχει δ &εος γτά. ^ούς φτωχοός,· 3xa>i γιά όλους ίχει !

Πειραιέΰς Μα?αυ 21 τοΰ 1895. ■- ' ’ Γ. Λ. Πολίτης.

J■ -

ΠΕΠΤΩΚΟΤΕΧ ΑΓΓΕΛΟΙ

Τοιούτόυςπάλαι λέγουοι καταραμένους δύο 
Τυραννουμένους διαρκώς έν τόπω άνηλίω, . , _;· 
Άποφυγόντας έκ δεινής τό πριν αλαζονείας 
Άλλήλονς καί άπόλανσϊν.’Εδέμ έπούρανίας. 
Κατηραμένόνς, έναγείς, ,άλλήλους «κζητούντάς, λ 
"Κρατούνται, άχ! ώς εδρώάιν άλλήίλ'όύς"κάϊ^ρα,νό0ντάς

(’Εέ τώ«

'Λ

Τ®-Λ Ε Υ-Τ/Α1 ’ Α Π Ο Π fe f P A;"

Νά κρβμασθω έζήτηοα: :
‘ ’Εκόπη τό οχόινίον·- ‘
Eic τό-ύερόν έπι^ασο X '
μ·* έίέουρε» ό κύών’ 
Τσς<φλέβας·'μάυ'άνέωίόι,'; ' -
Μέ βοωσαν καί πάλιν·
Έκ τής θυρίδσς ν,αθορμώ. . . -

. Καί πίπτω-. ,είς πάιπάλήν >! ■ ' 
Διάθόλ’ 'Γ'έδφκίμαοβ '; : ;
Τό πδν, πλήν κόπους χάνω !·. 
“Ac έπανέλθω έΐς τό ζήν ■

‘ Καί ίσως-1 ; . άποθά'νυ ! 
γήιΤερμανΚοςδϋιλνντρίας'ΆΛ&’ε" Christen V ' ■ , '
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Al ΠΑΡΑΔ0Ξ01ΠΕΡΙΠΕΤΕ1ΑΙ
ΕΝΟΣ ΡΩΣΣΟΥ ΣΟΦΟΥ

MttA 300 χαίλί,τβχνι,κ&ν ιύώνωυ iv τώ κειμένςο. 

Κατά μετάθραΛιν φ. ΠΡΙΝΤΕΖΗ- '

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΓ.

Ή- Χελήνη έκ τοϋ βνΟτάδην.

(Συνέχεια, ίδέ προηγοΰμ. φύλλόν).

Έν φ τά ίν τφ προηγουμένφ χιφαλαίφ ΦΛέβαινον ίν τφ 
- βλήματι τοδ Σάρπ, ίν τφ έτέρφ μέγας τρόμος ίπεκράτιι 

παρά τοΐς ίν αΰτφ εύριοχομίνοις Καί ό μέν Όσιπώφ χαθή- 
μενος ίπί τοΰ διβανίου ίκράτει‘δεά τδν χειρών του την Σε
λήνην ήμιλιπόθυμον, ό δέ Γοντράν καί ό Φρικουλί έκρατοδντο 
παρά τή θυρίδι άναμενοντες τήν.φοβιράν πτώσιν.τοΰ βλή
ματός των ίπί τής σελήνης.Ό δε Ίωνάθαν Φαρενχάϊτ επί
σης παρηκολόύθιι ίκ τής θυρίδος τον τόν προδότην χαί 
κλέπτην μετά μεγίστης λύσσης καί άγανακιήσίως, σκεπτό- 
μενος ίν ταΰτφ τίνι τρόπφ νά τον ίκδικηθή πριν ή άποθάνγ.

Ό Φαρενχάϊτ παρήκολούθει ίκτής όυρίίος.

Έν τούτοις ή πτώσις ίγίνετο πλαγίως χαί βαθμηδόν 
μετά ταχντητος ’.σχεδόν ανεπαίσθητου, ήτες όμως θά ήύ- \ 
ξάνετο ίνόσφ ίπλησίαζον πρός τήν σελήνην,' τό δε βλήμα 
είχε πρό ολίγου άνάτραπή Ινεκα τής ίλ’ιως τοΰ'πλανήτου, 
καί ενφ τό πριν ή κορυφή τοΰ βλήματος έβλεπε πρός τήν 
σελήνην, ήδη ή βάσις αύτοΰ διηυθυνετο πρός τά ίκεί.

— Πίπτομεν ίχ 10,000 λευγών, έμορμύρισεν ό νέος μη
χανικός.

Ό δί Όσιπώφ καταμετρήσας τήν άπόστασιν ύπελόγισεν 
αυτήν εις 45,000 χιλιόμετρα.

"Ηδη τή βοηθείφτου τηλεσκοπίου,όπιρ ήλάττου τήν από
στασή είς 1&0 χιλ. διέχρινε τις θαυμασίως όλην τήν μετα
βολήν τοδ σεληνιακού ίδάφους .χαί παρετήριι εύκρινώς πλιί- 
στας όσας λεπτομέρειας τέως άπαρατηρήτους άπό τής γης.

* Έν τούτοις ούδεν έτί ίπεβεβαίου τήν ΰπαρξιν ζωικών ον- I 
των ίπί τής ίπιφανείας, τής πετρώδους ταύτης σφαίρας, 
διότι μόνον βράχοι απότομος,χαίνοντες κρατήρες και αιχμη
ροί κορυφαί ίφωτίζοντο ύπό τοΰ ζωηρού ηλιακού φωτός.

Έάν τό βλήμα έβαινε κανονικός ίπί τής ίπιφανείας τής 
σελήνης, θά (πιπτεν ούχί μακράν τοδ Βόρειου πόλου αυτής, 
πλήν ή ίναπομενουσα ταχύτης του ίξουδετεροΰσα ίν μέρει τήν 
σεληνιακήν ίλζιν , περιέφερεν αΰτο ίφ*  όλου τοΰδρατοΰ ημι

σφαιρίου καί διηυθυνετο προς τό Ν. Δυτικόν μέρος τοΰ δο
ρυφόρο»·, ούτινος ό παμμεγέθης δίσχος- κατεΐχεν ήδη μεγι- 
στον μέρος τοΰ ούρανοδ.

Τό. ίσωτεριχόν τού βλήματος ίφωτίζετο ύπό τής άντα- 
χλάσεως τοΰ ζωηροΰ φωτός τοΰ ήλίου.

— Ήδη πρέπει νά κλείσωμεν τάς θυρίδας,διά νά άφήσω- 
μεν τήν Σελήνην νά χοιμηθή ολίγον, προετεινεν δ Φρικουλέ.

— Έγώ νά κοιμηθώ πριν-ή φθάσωμεν είς τήν σελήνην; 
άπήντησεν ή νεάνις, ποτέ I ·' .

— Μετά 48 ώρας θά φθάσωμεν ίχει,πρρσέθηκεν δ Φρι- 
κουλέ, ώστε ... .

— Ναι 1 ίχει δίκαιον, είπε τότε ό Όσιπώφ, πρέπει ολί
γον νά ήσυχάσης. . .

Τό βλήμα κατ’ εκείνην τήν ώραν διήλθινάνωθι τής θα
λάσσης Ο ΰ μ β ο λ ο, τής λίμνης τών Ό ν ε*ί  ρ ω ν, τής 
λίμνης τοδ β αν ά τ ο. υ καί μετ’ ολίγον;άφί>ιόντο είς τό 
ζενίθ τής θαλάσσης τής Ή ρ ε μ ί α ς.Ό Όσιπώφ ίπί τή θεγ 
τούτων όλονέν ίξεπλήσσιτο,θαυμάζων τόν κόσμον τούτον τών 
μυστηρίων, άτινα ήδη άπεκαλύπτοντοαύτφ.

Καί μετ’ολίγον άνεκρ.αξεν, αποτεινόμενος πρός τούς συν
τρόφους του·

— "A 1 ιδού αί θάλασσαι τών Β ρ ο χ ώ ν, τών Κ α - 
τ α ι γιδών καί τής Πήξεως.

— Αί θάλασσαι ; ήρώτησε τότε ό Γοντράν τόν Φρικουλέ*  
ποδ. βλέπει θαλάσσας ;

Ό νέος μηχανικός τφ άπήντησε σιγηλώς"
— Καλοΰμεν θαλάσσας έν τή σεληνογραφία τάς κηλΐ- 

δας ίκείνας, τών οποίων τήν φόσιν δέν ίδυνήθησαν ίτι νά 
καθορίσωσιν οί αστρονόμοι .καί αιτινες δμοιάζουσι πρός θα
λάσσας.
' Έπί τινας ώρας τό βλήμα ίξηκολούθει τήν πλαγιάν πρός 

•τήν σελήνην κάθετον.
— Είς ποιαν άπόστασιν εύρισχόμεθα ήδη ; ήρώτησεν δ 

Φρικουλέ.
— Όκτώ χιλιάδων λευγών, άπεκρίθη ό Όσιπώφ,καί ήδη 

πίπτομιν.μετά ταχύΤητος ούχι όλιγωτέρας τών 500 μετρ, 
κατά δευτερόλεπτο?.

—Παρατηρήσατε, παρατηρήσατε, άνεκραξε τότε δ’Οσι- 
πώφ στραφείς πρός τήν {τέραν θυρίδα, τήν γήν, ήτις ήδη 
ιφαίνεται μόλις τετραπλάσια τοδ μεγέθους .τής σελήνης.

— Ναι ! αυτός είνε ό τόπος, εν φ ίγεννήθημεν, άπήντη
σεν δ κόμης, περιφρονητικώς τούς ώμους κινών.

—Ναι I ίπεΐπεν δ Όσιπώφ, άλλά σημειώσατε, ότι δ κό
σμος ουτος είς 6ν μιταβαίνομεν εινε πολύ ίλαφρότιρος ίκεί- 
νου*  δέν βαρύνει περισσότερον σφαίρας ΰδάτος Ισης διαμέτρου. 
'Η Σελήνη είναι δ κσθινέστερος τών πλανητών τοΰ ήλια- 
κοΰ συστήματος, τό δέ βάρος τών ίπ’ αύτοΰ σωμάτων ίξά- 
κις δλιγώτερόν τών τής γής.

Τήν στιγμήν ταύτην τδ βλήμα διήρχετο τό ζενίθ τής 
θαλάσσης τών Ατμών είς 20,000 περίπου χιλιομέτρων 
άπόστασιν τοΰ σεληνιακού εδάφους, διέβαίνεν έκ τοδ χυκλου 
τοδ Τ ρ ι σ ν ε κ ε ρ χαί ίφθανεν ύπεράνω τού κρατήρος τής 
Π α λ λ ά δ ο ς.

Ό Γοντράν, ίπί τφ θεάματί τοσουτων απροσδόκητων φαι
νομένων, {πλησίασε τόν φίλον του Φρικουλέ, και διετέλει 
σιωπηλός ίπί τή θέφ αυτών.

— Άλλά, έμορμύρισεν εΐτα, μοί φαίνεται, δτι τά όρη 
ταΰτα. είνε πολύ υψηλά σχετιχώς πρός τόν φίροντα αύτά 
πλανήτην.Νομίζω 8τι δέν ύπάρχουσιν ίν τή γή, 49κις όγχω- 
δεστέρφ, τοσοΰτον παμμεγέθη δρη.

— Έχεις δίκαιόν, άπήντησεν δ Φρικουλέ, καί άν είσαι 
Τδώ κατά τινα φάσιν τής σελήνής, δύνασαι νά κκταμετρή- 
σης τό μέγεθος αύτών.

Μετ’ ολίγον δέ είπεν,
’Ιδού καί ό κύκλος τοδ ΚοπερνίκουΙ

— Μά I δλαι αύταί αί τοποθεσίαι, ήρώτησεν, εγουσιν 
άναδόχους, φιλοσόφους καί άστρόνόμους ;

— Έάν μετά προσοχής άνιγίνωσκες τό εργον τοΰ δμω- 
νύμου σου, τοΰ περίφημου αστρονόμου Φλαμμερμόν «Αί ου
ράνιοι χώραι» θά ίμάνθανες, ότι συγκρίνει τήν σελήνην πρός 
χοιμητήριον άστρονόμων; «Έκεϊ, λέγει, τούς θάπτουσι,διότι 
•όπόταν ίγκαταλείπόυσι τήν γήν, σημειοδσι τά ονόματα αυ
τών ίπί τών σεληνιακών χωρών, ώς ίν ίπιταφίοις».

άλλά καί

' ' . Ί

Τδν κακοδργον, «ιπεν ύψβν τ'ον γρόνθον
— θρίαμβος ! θρίαμβος I ίφώνησε τότε ό Όσιπώφ, ή 

ταχύτης τού βλήματός μας αυξάνει, ίντός τριών ώρών θά 
εΰρισκώμεθα άέωθεν τοΰ Τ ό χ ο υ, πρό μι&ς· ώρας διήλθο
μεν.τού κέντρου τής σελήνης καί πλησίον τοΰ κρατήρος τοΰ 
Χέρσχελ.

— Άλλά θά ,περιστριφώμεθα ουτω πέριξ τής σελήνης, 
ήρώτησεν δ Φαρενχάϊτ ;

— Ούχί, κατ’ ανάγκην θά σταματήσωμέν που, άπηντη- 
σεν ό Όσιπώφ. Πρός τόν Βόρειον πόλον ΰπάρχουσι πολύ 
υψηλά όρνι τοΰ Δίρπφελ καί Λίβνιτζ, άτινα εχρυσϊν ύψος 
ούχί όλιγώτερον τών 7,610 μ. καί φρονώ, δτι θά σταμαΐ 
τήσωμεν ούχί μακράν τοΰ Βορείου πόλου.

— Εύχομαι, άπήντησε ,ψυχρώ; ό. μηχανικός, 
ίν τούτοις πολύ φοβούμαι δ'ά τούτο.

Ό Όσιπώφ ίσταύρωσε άούς βραχίονας- :
— Καί διατί; παρακαλώ.· ήρώτησεν είρωνικώς..
— Δ'ότι, άπήντησεν δ Φρικουλέ, ή σύγκρουσις ήμών προς ■ 

τά ορη ίσιαι φοβερά, καί τίς οιδε τί θ,’ άπογείνωμεν.
— Βεβαίως, προσέθηκεν ό Γοντράν, ίάν κάτοικός τις τής 

σελήνης ίπιπτεν ίπί τής κορυφής τοΰ Λ*υκοΰ  όρους ή τοΰ 
Κοτοπάξη, φυσικώς δέν θά ίφθανε μέχρι τής γής.

— Άναντιροήτως, προσέθηκεν ό Φρικουλέ, ϊχετε λάθος 
είς τούς υπολογισμούς, κύριε Όσιπώφ, καί ίλπίζω, ότι δέν 
θά σταματήσωμέν επί τοΰ όρους Δερπφελ.

Ό -σοφός άστρονόμος τότε θυμωθεΐς και μή άπαντή- 
σας ουδέ λίξιν έκαμε στροφήν χαί άπεσύρθη εις τό ιδιαίτε
ρον αύτοΰ διαμέρισμα. ·

— Δέν είναι ευχαριστημένος, έμορμόρισεν ό Γοντράν.
—Τί νά τοΰ κάμω, άπήντησεν ό μηχανικός, είμαι υπο

χρεωμένος ν’ άποδέχομαι όλαο τάς σκέψεις του ; Πολλάχις 
μέ ταράσσει μέ τήν ίπιμονήν του.

Ήδη τό βλήμα διήρχετο άνωθεν τών κρατήρων Όύάλτερ , 
καί Βύλιάλδου, τό δέ ίδαφος ίφαίνέτο λίαν ανώμαλον καί 
διεσχισμένον. -

■— Διατί είνε.ίτσι ; ήρώτησεν ό Γοντράν.
— Συνεπείφ σεισμών, άπήντησεν ό Φρικουλέ. Ταΰτα. ίγε- 

ν'οντο, ότε ό κόσμος ουτος εύρίσκετο ίτι ίν μαλακή κατα- 
στάσει.Ένόσφ δέ ίψύχετο δ φλοιός αύτοΰ συνεδέθη άφ’εαυ
τού, διατηρήσας ίν τή ίπιφανείφ^τά Ιχνη τού φοβερού κατα

κλυσμού. ,
—Ώστε οΐ σεληνΐται θά υπέστησαν φοβεράς ζημίας κατά 

τήν περίοδον ταύτην.
— Οί σεληνΐται ί είπεν δ' Φρικουλέ ,κινών γην κεφαλήν*  

άμφιβάλλω'έάν ΰπηρχον κατά τήν ίποχήν ίχείνην'άλλως' τε

είνε βέβαιον, οτι θά^χ.ατεστρίφοντο δλοι ίν τή μετατροπή 
εκείνη. r

Κατά τήν στιγμήν όμως ταύτην έπεφάνη ό Όσιπώφ ά- . 
ναχράζων . ··· . . i

— Ό Τ ύ χ Ο ς Γκαι ίξηφανίσθη/
— 10 λεπτών στάσις, ίμορμύρισε χαριεντιζόμενος ό νέος

μηχανικός. . ·. ■ - >
Καί ίν ταύτφ μετά τοδ . Γοντράν ίπλησίασαν πρός τήν 

θυρίδα καί είδον τό ώραΐον πανόραμα, θαυμάσιΟν ίν τή πα- 
ραδόξητί του, ίπερ ίξειλίσσετο είς 1000 χιλιόμ. άπόστασιν 
άπό τοδ βλήματος.

’Απέναντι δέ αύτών ίξετείνετο έν άπλέτφ λάμψει καί κε- 
καλυμμένος δι αιωνίων πάγων ό Τ ΰ χ ο ς, τό τερατώδίστε- » 
ρον τών σεληνιακών όρίών.

— Περίεργον ! άνεφώνησεν ό Γοντράν εν τφ θαυμασμφ 
του, θά (λεγέ τις ότι είνε^ιργυρουν όρος ίκ τής λάμψεως,ήν 
ίκχέει.-

Ό Φρικουλέ διετέλει σκεπτικός καί άφωνος μετ’ ίκπλή- 
ξεως παρατηρών τό πρό αύτοΰ μεγαλοπρεπές θίαμα.

— Δίν σάς τό ελεγά ίγώ ; είπε τότε δ Όσιπώφ εισερ
χόμενος, κατερχομεθα βαθμηδόν καί μετ’ολίγον φθάνομεν 
τάς κορυφάς τοΰ όρους Δέρπφελ. '

— Ναι, άλλά θά πέσωμεν, διέκοψεν ό Γοντράν.
—Έίς τό αόρατον μέρος.τής σελήνης, ίπεΐπιν ό Όσιπώφ, 

διακόπτων τον χόμηταί .
— Ποδ εύρισκόμεθα ; ίμορμόρισεν δ Ίωνάθαν Φαρενχάϊτ, 

όστις πρό ολίγου ,ήγέρθη τής κλίνης. ■ -
— Είς τόν σταθμόν Τ υ χ ο, κύριε, άπήντησεν ό Γοντράν. 

θέλετε νά κατέλθητε·;. '
— Ά ! by god I άπήντησεν ό ’Αμερικανός, πλησιάζω 

νά πάθω άπό ποδάγραν καί δέν βλέπω τήν ώραν νά κάτέλθω 
πρός συνάντησιν τοδ άθλιου αύτοΰ Σάρπ.

— ’Αληθώς, ίπεΐπεν ό Γοντράν, τί ϊγεινε τό βλήμά του ; 
Χ Καί ίν ταύτφ; πάντες παρετήρησαν έξω τής θυρίδος.

•—Δέν φαίνεται πλέον, άπήντησε-πρώτος δ Φρικουλέ.
— Άχ ! τόν κακοδργον, άπήντησεν ό Αμερικανός, ύψό- 

νων τόν γρόνθον του. Μα; διέφυγι -λοιπόν ;
—Περίεργο^',’*ή''ίλήβεέφ,  προσέθηκεν δ Όσιπώφ.
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*0 Φρι»ουλέ παρετήρει τδν Τύχον 
Τό βλήμα κατά τήν στιγμήν ταύτην διήρχετο

στιγμεί δέ.

/

Τό βλήμα κατά τήν στιγμήν ταύτην διήρχετο τήν-Βό
ρειον 'θ-άλαβσαν, κάί. ήτο ή 6η ώρα τής πρωίας. Αυτο
στιγμεί δέ, ώς νά ίτίθετο^ςρό αύτών παραπέτασμα, ή νύξ 
διεδεχθη Την 'ημέραν καί το πυκνότερον. σκότος διεδεχθη 
άποτόμως τήν άπλετον ηλιακήν λάμψιν. Πάντες ίξίβαλον 
κραυγήν- ίκπλήξεως, ήτις ίκαμε νά ίγερθή "ή Σελήνη, ήτις 
ίκοιμάτο ίν τφ δίαμερίσματί της.

,—'Τί τρέχει, τί τρέχει ; ειπεν αυτή, (ν?ρομθς πρδσερ- 

χομένη. ·-.■ ■■■/■'
— Διήλθομεν τοδ. Βορεών Πόλον τής,, σελήνης, άπήν-
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τησεν .δ γέρων,καί μεταβάντε; εις τό ετερον ήμισφαίριον αυ
τής, το όποιον, ώ; γνωρίζετε-, δεν φωτίζεται ποσώς ύπό τοΰ 
ήλιον, εύρισκόμεθα φυσικώ; εν πλήρ« σκό-τει.

—Είς ποιαν άτόστασιν ίντεΰθεν, νομίζετε,ότι θά φθάσω- 
μεν τό ίίαφος ; ήρώτησεν ό Ίώνάθαν.

— ’Εάν 8εν άπατώμαι, είς 200 λεύγα; έκ τοΰ 77<Μον, 
άπήντησεν ό γέρων, ήδη δε διαβαίνομεν έπί τής σελήνης εί; 

ί· ύψος 50 λευγών καί ίσον προχωρούμε»,·κατά τοσ.οΰτον ή 
πτώβις επισπεύδεται.

Εϊτα ήναψαν τό ηλεκτρικόν φώς, έκλεισαν καί ήσφάλισαν 

ερμητικώς τά πάντα καί ήτοιμάσθησαν διά τάς συνεπείας 
τής πτώσεως.

- Βαθυτάτη σιωπή Ιπεκράτει έντός τοΰ βλήματος,ήν μόνον
διεκοπτε το τΐχ ζάχ τοΰ ωρολογίου..

Πάντες περιέμενον'μετ’ άγωνίας καί τρόμου.
.' . Αίφνης δμως φοβερός τιναγμός .έχίνησε τό βλήμα, πάντα

, τά έν αΰτερ ύελίνα σκευή ίβραύσθησαν, όλα δε τά ξύλινα
•διερράγησαν.

Έν τούτοις οΰδεμέα κραυγή εκ μέρους τών ταξιδιωτών 
ήκούσθη, καί μ’ όλα-ταύτα ένταΰθα μόνον ώφειλον ν ανα- 
κράξωσι θριαμβευτιχώ; εν ατελείωτο*  διότι εύρί-

. σκοντο έπί τής σελήνης.
(Έπεται συνέχεια)

—------- - ---- - ----------- - - '

ΓΝΩΜΑΙ ΚΑΙ ΣΚΕ'+'ΕΙΧ

Συνηθέστιρον έχφέριι γνώμην περί τή; κοινωνία; δ τυχών 
εργάτη; ιί; το χαπηληογ παρά b καλό; κοινωνιολόγο? είς τό 
γραφιΐόν του.

ν Ό άνήρ όταν κλίκτη, χλεπτει ύπό τής φ.λοτιμία; :πΜ.' 
ζόμινο;, ή όέ γυνή ύπό τής φιλοδοξίας.

Οί δημοκόποι «ΐνί οί τοκογλύφοι τή; κοινή; γνύμ-ης. 

Ή σημαία τού στρατού εΙν« ώς δ οίκο; τοΰ πολίτου.

Ό Ομίλων περί τής άνεξάρτησίας. του δυνατόν νά τήν 
έπιθυμή, άλλα δέν τήν ίχει.

Ή λεπτότης των ονύχων άποδεικνύε» φυλήν μή άσχο- 
λουμένην είς γεωργικές καί χειρωνακτικά? ασχολία;.

Είς τούς έπιπολαίου; ανθρώπου; άνοησια καλώ; έκπε- | 
φρασμένη ιΐνι μάλλον αποδεκτή ή αλήθεια κακώς όιαιετυ- 
πωμέ-,η. |

'Ο άνθρωπος κατά μίτον δρον ζη 4? έτη, ήτοι 15,337\| 
ήμερα;, έξ ών 3,065 ίργάζεται, 5,110 κοιμάται, 1,200 

' τρώγει, 1,110 διασκεδάζει και κατά τάς ύπολοίπους ά- | 
πρακτεΧ/Ηδη τά ποσά ταΰτα μεταβάλετε εις ογχονή μάζαν 1 
κάι σκεφθήτε. : . , ;

'Ρίς κυρτή κατά τούς. φυσιογνωμιστές δηλοΐ πονηριάν. 
’Οφθαλμοί δέ απλανείς ψεΰσο?*αΙ  ύπόχρισιν. .

Όσον αμαθέστερος *Τ»ί  τις, τόσον θρασύτερον κρίνει καί 
ίπικρίνει τά άλλότρια έργα. '

' _ .'Η μάλλον,άβλαβης έποχή τοΰ ανθρώπου είναι ή βρε- 1 
; φι*ή,'ή  δΐ.μάλλον ίπιχίνδυνο; ή γεροντική. .

♦ρί*.

ΑΓΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝ

Ώραία,.περίεργο; και λίαν συγκινητική διοργανώβη ίσχά- 
τως ή έκδρομή περιστερών, εί; ήν έλαβο» μέρος έκτο; τή; 
άναλαβούση; τήν διιύθυνσίν γαλλικής «Μικρά; έφημερίδο?» 
κάί πολλοί τών πιριστεροφίλων τών έν τι τή Γαλλέ^ και 
ταίς λοιπαΐς τή; Ευρώπης χώραις. ’Ατμόπλοιου έπί 
τουτφ όναυλώθη,επέβησαν δε αύτοΰ'πάντες καί μετά 3 χιλ. 
περιστερών. Αί περιστεραΐ άφέθησαν έλεύθιραι έκ διαφόρων 
άπό τή; ξηρά; αποστάσεων (00, 200, 300 καί τέλος 500 
χιλιόμετρ. κατά τήν τελιυταίαν ταύτην άπόστασιν παρετη- 
ρηθη όιι αι άφεθείσαι περιστεραί περί τά; 1500 άνςρχόμε- 
ναι, έξ ών 400 ήσα» έκ τών Παρισίων, διαιρούμενα; είς τρία 
ή καί τέσσαρα σμήνη, άνήλθον κατ’άρχά; εις ύψος 600 μ., 
περιεστράφησαν «Ιτα §1? περί τό αΰτό κίντρόν καί έίτα κατ ’ 
ευθείαν άπέπτησαν πρός Α. άκριβώς απέναντι τοϋ ήλιου, 
όστί; ίθέρμαινε τήν θάλασσαν' κατά τήν ώραν, εκείνην διά. 
τών πρώτων αύτοΰ ακτινών. Ουτω δέ άπίδείχθη έσφαλμίνη. 
ή έπικρατοϋσα γνώμη, ότι δήθεν αί περιστερά; ουδέποτε 
ιπτανται πρός τό μίρο; τοΰ ήλιου.

Μετά τοσαύτη; δέ ταχύτητος άπέπτησαν κατά τήν άπό- ’ 
στάσιν τών 500 χιλ. άπό τής ξηρά;, μεθ’ όσης καί κατά 
τά; προηγούμενα; μικρότερα; αποστάσεις, τοΰθ’δπερ κατα
δεικνύει ότι οΰδ· ή άπόστασι; τών 600, 700 καί 1000 χμ. 
θέλει ίν ftp μέλλοντι αποθαρρύνει τάς περιστεράς, αίτινες 
Ουδόλως πτοοϋνται έκ μακράς άποσΓάσεω; όπισθιν τοΰ αχα
νούς πόντου άφιίμεναι. Ότι δέ πράγμα ι ουδόλως άποδει- 
λιώσι πρό του προ αύτών έξαπλουμενου ύγροδ πιδίου φαί
νεται εκ τοΰ ότι. έκ τών 1500 περιστερών, αίτινες κατά 

ι τήν μεγίστη» τών 500 χίλμ. άπόστασιν άφίθησαν, 10—12 
μόνον ουδόλως άπεμακρύνθησαν τοϋ πλοίου, άλλ’ έπέκάθη- 
σαν έπί τών Ιστών ζητοΰσαι άσυλο» έντός τών κλωβόν, έν 
οί; πρότερον ησαν κεκλιισμεναι.

Ουτω δέ κατεδείχθη ίσφαλμένη καί ή ίπιΧρατήσασα 
γνώμη, ότι αί Λεριστεραι δεν εινε δυνατόν νά χρησιμεύσωσι 

τοις ναυτιλλομένοις.
Τά αποτελέσματα τής διοργανωθείσης άπολύσεως περι

στερών είνε τοσοΰτον ευκρινή καί πειστικά περί τής'τέξία; 
τών περιστερών καί χρησίμοποιήσεω; «ΰτων ώ; αγγελιοφό
ρων άπό μεγάλων αποστάσεων, ώστε είς τό μέλλον έναπό- 
κ«ται νά ίπωφεληθώσιν εκ- τής ΙκανότήτΟς ταύτη; τών ίν- 
λόγφ πεηνών οί ενδιαφερόμενοι.

—:———--------- 7 '

ΕΙΣ TO ΛΕΥΚΩΜΑ ΤΗΣ ΦΪΔΤΑΤΗΣ ΜΟΙ 
ΐ,ν^ρ. Φιλ.

Όνομα γλυκύ, ευώδες, μιός των τριών χσρίτων 
φέρεις κόρη έρααμίά,

καί τήν χάριν έχει λάδεί έκ τής αγλαής μορφής των 
•ή μορφή σου ή ήδέα.

Συμπαθής, ωχρά λευκότης, ώς τον’κρίνού’σέ καλλίνει<
_ κι’αβρόν θέλγητρου σοί δίδει,

καί τής εύγενοΰς ψυχής οου, ώ γλυκεία Ευφροσύνη, 
τήν αγνότητα προδίδει.

Είθε τοϋ ονόματος coy ή φαιδρότης, ναί, εκείνη 
νά σέ περιστέφη φίλη

Είθε τό μειδίαμά σου νά άνθή έν ευφροσύνη . 
είς τά ρόδινα σου χείλη.

Χανθίσπη 1. Καλοατύπη

Ώ όριον τών γενεών των παρελθόντων χρόνων 
Καί κάτοπτρου διαφανές ένδοξων απογόνων. 
Τής σμίλης δημιούργημά? παράστασις άγια, 
Ήρειπωμένων ϊστασαι έν τύσ^ ήρεμία-
Κ’ ύπό τό γεϊσόν τό πτηνόν τους θρήνους του εντείνει, 
Όταν φωτίζη τόν ναόν ό πελιδνή Σελήνη.

ΎΩ γηραλέε οτϋλέ μου καί μνήμη ευφυΐας, 
Ώ τέχνης τό απαύγασμα καί βίβλος τής· σοφίας, 
Ύψοϋ ως ένδειξίς σαφής τής αρετής εκείνων,

■ Καί θέρμαινε τόν βίον μας έκ παλαιών άκτίνων, 
Τόν βίαν τόν τρυχόμενον είς μίση και εις πάθη, 
Είς φθόνον είς χαμέρπειαν καί είς τοιαντα λάθη.

'Ακτινοδόλε μου φανέ, καί ή ιερά ελπίς μου, 
■*Αχ  ! φώτισον, διάλυοον τό σκότος τής ψυχής μου- 
Μείνε φανέ ώς καύχημα καί τών παρόντων χρόνων, 
Σύ οστις διεφώτισας τόν βουν τόσων αιώνων, 
Καί εμπνευοον τό φρόνημα μεγαλουργόν καί θειον 
Τους στύλους σου καί είς τούς νΰν άείποτε δεικνύων.

. Έάν ό Έλγιν [όέάηλον επέβαλε τήν χεΤρα
.Καί έδήλωσε τήν μοχθηρόν καρδίαν της ή μοΓρα, 
Σύ μέγαρον τής Άθηνδί άντέαχες καί δεικνύεις 
’Αντί άσπίδος δέρατος τρύς κίονας τοϊς πλοίους, 
Κι’ ώς κολοσσός αδάμαστος εΐσέτι διαμένεις, 
Τούς ζένους εις τούς κόλπουςσου άκλόνητο,ς προσμένεις-

ΕΤοαι όρίζων φωτεινός εις σκυθρωπήν ημέραν, 
ΕΓσαι τοϋ κόσμου Ήλιος εις βορβορώδη σφαίραν. 
Είσαι κομψόν τεχνούργημα τού ευφυούς εκείνον, 
Τού δαιμονίου πνεύματος τον τέκτονος ’Ικτίνου. 
Ναί, είσαι διαχωρισμό ενδοξότατων χρόνων
Πρός τό παρόν φεϋ τό νεκρόν καί μόλις πνέον μόνον

Έκτύπωμα ίδανικοϋ κόσμου καλλιτεχνίας 
Έγείρου ύπερήφανον ε’κ τόσας τρικυμίας.
Έοο λαμπρά άνάμνηοις τών έκατομόαιώνων 
Τοϋ ίερέως τών ιύχων τών παλαιών αιώνων,
Όπως τό μέλλον έκπληκτου γονυκλινές φιλήβή 
Τό κράσπεδόν σου κι’ εΰλαβώς ευθύς ύποχωρήση·,

Άθήνησι 1895 S. Κ . ϊτάόηί

Καιρό εχει τ’ αστέρι μου νά ’δγή
Μή τάχα είνε ’ς τά σύννεφα κρυμμένο ; 
Μήπως σκορπά τό φώς του ς' άλλη γή, 
Τρεμουλιαστό καί παραπονεμένο ;

Αδίκως τώρα μήπωε τό ζητώ
’Στη μαύρη σκοτεινιά τού ούρανοϋ μου, 
Αδίκως μίαν αχτίνά του έπαιτΰ
Γχά νά συχάσω μ|ά Οτιγμή τό νοΰ μου. -

Το νοΰ κάΐ την'καρδιά .μου τή φτωχή '■ ’
/Ποΰ μέ λαχτάρ’άναέητόί τ’ αστέρι
Ποΰ άνέτειλε μια νύχτα μοναχή, ' '
Κ’έχάθηγχάνά.λάμψη’ςάλλαμέρη.'’

Αδίκως, ή καρδχά μου· τό θρηνεί ' ·
Καί ή ’ματγσ μου αδίκως τό Ζητάει 
’Εκείνο ποιά- για ’μένα δέν πονεΐ .
Μ’ έμίσησε, ώ ναι, δέν μ’αγαπάει !

Έβγα καί πάλι αστέρι μου λαμπρό .
Τή μαύρη σκοτεινιά μου νά φώτισης 
Τόν πρώτο ’πού .ο-έγνώριοα. καιρό 
Τον ευτυχή, έλθένά μοϋ θυμήσης.

» Ο 4> << <

- ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ

• 48. Αίνιγμα
"Αν ϊχης οικία; και) άμπιλώνα; 
κήπους άγρον; καί «λαιώνα;, 
κΰέό? θά μέ γνώρίογι? 
κ’ϊύκόλω? βά μό λύση?. 
Κατ ’ ίτ.ο; .μέ ττΑΐΐρώνοκ 
Κ«ΐ δι’άυτό.βυμόνίΐ?., 
Έάν μ’ λναγραμματίσή? 
Ει; τήνθάλάβσάν μ’ eupiexii?.

4'9. Αίνιγμα
I ®έλ«ι; νά ΐϊγί; τί ιίμαι;
| . Έί; δψο< συνήόως κείμαι.

' ψΊλν ίχώ. »’μ’ (πνονν βώμα
Έν τούτοι; ίχα» γλώτσαν κ»! ατόμβ.

■ 59. ΈμΑτνίβιε · ■
Τί τό άκολουβοΰν τόν άνβρωπον πανταχοϋ .καί μή έχον ανάγκην 

τροφής; . · .’ - ....
54. Έρώτηβις. ·

Τί live ικίΐνο τό όποΐο· φίρουσι πά·τα τά όρατά καί αόρατα κτΐ- 
τματβ !

Λύβ·ες τών έντφΟω φύλλω αένεγμάτων.

36-Αίνιγμα Άρχίλαο;—Λαός.
‘Έλυσαν «,ΰτό, ό κ.'Λονκάς Τφώψνης έξ ’Αθηνών, ή Αις 'Ελένη 

. Νηλιώτον έξ ’Αθηνών/δ κ Φιλι-ΚόρόπόΛος έχ Μήλον καί δ χ. 
Μ- Σημαντήρα; ΐχ Κων)πόλίω<·

37. ifwjpi Ζ»μά?—ώμ4;.
"ελνσαν «ντό, ϊ κ· ΛούΚα; ■Τ<#ορώ’<ή4 ιξ Αθηνών, ή Αις ‘Ελένη 

Μηλιώτον έξ ’Αθηνών χαί δ κ. Ν. . Σημαντήρα;· έκ Κων)πόλΐω?·
38. Αίνιγμα τανρίς—τ-αν-ρΐ;.

Έλυσαν αυτό, δ χ. ‘Δ. Τριανταφυλόποβλο; έχ Πκραιώ;, δ χ. Φ. 
Κορόπσνλδ?'έκ Μήλου καί .ή χ. Μαρία Αιόβουνιώτου έξ ’Αθηνών.

39. Έρώτησι; 'Ο Ι|8 »«1 4 32. ...
“Ελυσαν αύνδ δ χ. Ν. Σημαντήρα; έκ Κων)πίλ*4Κ.

if Κ. Αίγινα ν . Φύλλα άπιβτείλαμκν. Σ&ς άναμίνομεν, 
ώ; γράφιτι, ώ; καί έγγοαφήν συνδρομητών. —’ Q. N.\G. Niles 
Ohio ‘Επιστολή έλήφθη. Ζητούμινα φύλλα άπιστάλησαν ύμίν. 
έγράψαμιν. — Κ. Μ, Κάί'ρον. Φύλλα έλήφθησαν. Παραχαλοΰμιν 
άποστιίλιτι συντόμω; χαί σύνδρομά;.— Ε. Κ. Π < ι ρ α 15 .’Επι- 
οτολαι μι πιριιχόμινα χαι ΐρέτίρον ιΰνοϊχον Μγμα ικτιμήσκο; 
καί τ,μής μβτά σύμπαβιία? ίλήφβη. · Εόχαριστοϋμιν πρλύ χαί 
άπαντήσωμιν . χα! · ταγυδρομιχώς. Διιύθυνσίς σας ήλλάγη, <*>ς  
γράφιτι.—Α. Ο; Π ά τ ρ α ?2 Έπ,στολή μέ πιριιχύμινα έλήφθη. 
“Εχιι χαλώ?, Εΰχαριστουμβν.—Ηί ·Κ; Σύρ ον. ’Επιστολή χαί 
συνδρομαί χαί άποδιίξης έλήφθησαν ασφαλώς. Βδχαριστοδμίν. —

i

ί

. νίJ

./ .
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I. Π . . . Δ. Β .. . I. Ιϊ .. . Ν. Κ. ... Ε, Π. Σ ϋ ρ ο ν. Συνδρο- 
μάί σας «λήφθησαν. Εύχαριατοδμίν.— Σ. Κ· Κ έ ρ_χ ο ρ α ν. Συ·

■ στημένη έλήφβη. Εύχάρ·στοΰμ«ν. ' Γράφομεν. — Γ. Ρ. Κέρ - 
χυραν. Ό αναβάλλει χαί προβάλλει παιδαριώδεις προ·
φάσες. Έγραψα.—X. Σ, Λεμησσόν. Έλήφβη. Φαντασία Χω
λαίνει, μέτρο» λχι καλόν άπαιτείται δσχησις. — Α. Γ· Α.,Άρ*  

' ραστόλι ον. Επιστολή 'έλήφβη. Έχει καλώς. Ένηργέβησαν. 
Άναμένοιχεν νεωτέραν «ας.— Σ Ο. Σ πέτσ α ς. Δελτάριο» έλή- 

s φβη, άλλά χρήματα ούχί. Παραχαλοΰμε» στείλατε · συνδρομάς.
:—Δ. Φ. Φιλιατρά . Βιβλίο» «ας άπεστάλη ταχυδρομιχώς. Τι·' 
μαται δρ. 3.—· Δ.· Σ,: 'Ε ν τ α 5 θ α. Ευχαρίστως άλλά χατα τά 
χβχανονισμένα δέον, νά διατβλήη συνδρομητής τής Φύσεως. — 
Γ. φ. Κάϊρο ν. Επιστολή χαί φρ. 40 έλήφβησαν. Εύχαρι- 
στόδμβν, εγρέψαμεν χαί συ»'εμορφώθήμε» πρδς γραφδμςνά σας. — 
Σ. Κ. Κ ά ϊ ρ ο ν . Κάλυμμα 5ου Ιτονςσας άπεστάλη . διά παρελ- 
Μντος ' ταχυδρομείου. — Σ. Κ. Σ- Μ ι τ η λ ή ν η ν . ’Επιστολή 
έιήφβη. Σας άπηντήσαμςν.

Φ. Μ. ΚΟΡΤΕΧΗΧ 
Msms ΤΒΣΑ.1 ΪΟΤ ΑΛΑ« '· 

TXAJOilTT ΤΛΝ FiWSICN
'Βν Καίρφ

. Μ.εγάλην τιμήν τοϋ έκ των ήμετέρων συνδρομη
τών κ Φ Ί. Κορτέση καπνεμπόρου έν Καίρω μετ.’ 
έθνικοϋ ένθουσιασμοϋ αναγράφει ή «Φύσις», ΐίτις 
ύπερήφανος παρακολουθεί την έν τη ξένη φιλό- 
ιιμον σταδιοδρομίαν τών φιλοπροόδων τής πατρί
δας τέκνων, ατινα τιμώσι καϊ καλλίνουσι τό Έλλ- 
άνομα. Ή Α. Αύτυκρ. Μεγαλειότης ό Αύτοκράτωρ 
πασών τών 'Ρωσσιών άπένειμε τφ ’είρημένφ άγα 
πητώφίλω διά τήν αρίστήν ποιότητα τών καπνών 

. κα\ σιγαρέτων του τόν τίτλον τοϋ ' Προμηθευτοϋ 
της Α.Αύτοκρ.Μεγάλειότητος. Συγχαίρομεν έγκαρ- 
δίως εϋχόμενοι, ίνα Ιλθωμεν καί έκ νέου είς τήί» 
εϋαρεστοτάτην θέσιν νά χαράξωμεν τοιαύτας γραμ- 
μδς έπ’ εϋκαιρίη μείζονος προόδου καί προκοπής 

. κ·α\ άλλων άκάμάτων και προοδευτικών ήμών φίλων

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΏΝ

ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΕΙΩΝ
ΠΑΝΑΠΩΤΟΥ Τ2ΑΜΗ

143 - Όδδς Έρμου — 143
Μεταξύ Καπνικαρέας καί Ωραίας Ελλάδος

Είς τό Κατάστημα τοϋ κ'. Τσάμη, τό τόσον ίπαξίως 
τή γιλοκαλίφ άφιερωμένον, εΰρίσκονται ώρόλόγια έκ τών 
μάλλον άνεγνωρισμένων ίν Ευρώπη καταστημάτων, περί 
τής στερεότητος καί ακρίβειας τών όποιων αρκεί μόνον ή 
ίγγυησις τών ονομάτων αυτών. ’Εργασία ίφάμιλλος τή ευ
ρωπαϊκή. Έγγύησις αυτής καί στέρεότης.

Οί μέλλοντες νά προσέλθωσιν έστωσαν βέβαιοι, ότι εύχα- 
ριστηθήσονται διά τήν στερεότητα, κομψότητα, τό μέτριο» 
τών τιμών καί τήν ακριβή ίκπλήρωσίν πάσης παραγγελίας.

♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦♦♦·♦·♦♦♦·Φ0Φ0Φ0Φ0ΦΦΦ0Φ0Φ0Φ0

ΓΕΩΡΓΟΣ ΣΑΡΔΗΣ

30 - ’Οδός Στα&ίον—3®
Άντικρύ ’Αρσάκειου.

Ειδικός διΔ δέσιμο» επιστημονικών -βιβλίων 
καί όλοκλϊιρων βιβλιοθηκών κατ’άποκοπήν

Δι’ έκτυπώσεις έπισκβπτηρίων, Επικεφαλίδων, 
έπιστολών καί φακέλλων καί πλαισιώσεις είκόνων 

Γίνίται ifftiois όιςαάτων άρίβτων πάντων τ&>ν ίίδ&ν. 
Πιμψατε τά βιβλία σας είς τό βιβλιοδετείον τών φιλοβίβλων

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ

Διανύσαντες ήδη τόν τέταρτον μήνα τοΰ 6ου έτους τής 
«Φύσεως» παραχαλοΰμεν τους ήμετέρους συνδρομητάς 
εύαρεστουμένους, όπως μάς άποστείλωσι την συνδρομήν 
των τοΰ τρέχοντος ήδη έτους διά ταχυδρομικής έπιτα- 
γής, γραμματοσήμων ή συνεστημένης έπιστολής, όπως 
καλύπτομεν καί ήμείς τάς διά τήν έκδοσιν τοΰ φύλλου 
τακτικάς δαπάνβς. ’ .

Δ· ΣΕΓΓΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΑΔΕΛΦΩΝ 
ΕΝ ΒΟΛΛ '0δ4ς 'ΕρμβΟ 1

Τό κατάστημα κατασκευάζει είδικώς Kovtax έκ μοσχά
των σταφυλών.Ποιό.της άρίστη. Καταλληλότατο» δι ασθε
νείς. Αμοιβή 25 χιλ. φράγκων είς όντινα ηβιλεν ανακαλύ
ψει ότι τούτο παράγεται .εξ άλλης ουσίας.

'Ομοίως κατασκευάζονται άπαντα τά οινοπνευματώδη 
ποτά πωλούμςνα είς βαρέλια καί είς κιβώτια άνά 12 φιάλας.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ
ST '

ΓΕΩΡΓ Α. ΚΟΤΤΣΙΚΟΥ KAI A· ΑΝΔΡΕΟΤ 
ΕΓΤΒΟΛΛ

Είς τό άρτίως συσταθέ» κάλλιστον'καί καθ’ όλους τούς 
κανόνας τής τέχνης κατάστημα τούτο κατασκευάζονται 
άπαντα τά ίκ τών μαλλό» εύχρηστων οινοπνευματώδη ποτά 
καί πωλοΰνται είς τιμάς συμφιρωτάτας, οίον Κονιάκ, |θΰμι. 
ούζο, μαστίχα, σατρέζ, κερασώ,'άψέντ, φερνέτ, κακάο, 
ζαμάϊκα κτλ. Ποιότης -άρίστη, γεϋσις ίξαίρετος, χρώμα 
φυσικώτατον, διαύγεια εντελής.

ΤΟΜΟΙ ΤΗΣ «ΦΥΣΕΩΣ»
Ειδοποιούνται όσοι ίκ τών συνδρομητών τής «Φύσεως» 

φυλάττουσι τήν-σειράν τών φύλλων αυτής καί κάταρτίζουσι 
τόμους,, ώς καί οί προμηθευόμενοι έτησίως έκ τών γραφείων 
μας έτοίμους τοεούτους, ότι έτοιμασθέντων τών καλυμ
μάτων καί τευχών τοϋ 5ου ήδη λήξαντος έτους εΰρίσκονται 

-ταδταΐν τοΐς γραφείοις ήμών, είς τάς συνήθης τιμάς.
’Επίσης εύρίσχονται καί σώματςε απλά καϊ χρυσόδετα, 

τοϋ 1, 2, 3, 4'καί 5 έτους.

Δ Η Λ ΩΣ I Σ
“Οσοι έκ τδν κ. κ. συνδρομητών τής «Φύσεως» στε- 

ροΰνται φύλλων παρελθόντων έτών καί έπιθυμοΰσι νά: 
συμπληρώσωσιν αύτά, παρακαλοΰνται νά δηλώσωσι. 
τοΰτο έγκαίρως είς τήν διεύθυνσιν, καθόσον έτοιμαζο- 
μένων ήδη τών τευχών καί τοΰ λήξαντος 5ου. έτους,, 
άποβαίνει άνέφικτος πάσα περαιτέρω παραγγελία.

εκ ΤΩΝ κ#τ*χτη·* τον ανεςτη κονςταντινιδου


