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Ή βαθεία άρχαιότης στη- 
' ρςζομένη έπί της άμεσου άν- 

πελήψιως έθιώρει την γην 
ακίνητον καί κατέχουσαν το 
μέσον τοΰ σύμπαντος, περί 
αυτήν δε στρεφόμενου τόν 
άστερόεντα ουράνιον θόλον. 
’Αλλά καί σήμερον ακόμη 
ύπάρχουσιν απλοί άνθρωποι, 
οίτινες άγνοοΰσιν, ότι η γη, 
ίφ’ης ζώμεν, αποτελεί κόκ- 
χον κόνεώς έν τφ άπείρφ τοΰ 
σύμπαντος τηδε κακεΐσε φε- 
ρόμενον. Μήπως δεν νομί- 
ζουσιν, ότι ό ήλιος, ή σε
λήνή χαί όλοι οί αστέρες 
εινε προορισμένοι Ota τήν 
γην καί τον άνθρωπον ;

Ή ιδέα περί ακινησίας 
τής γης ήτο γενική κατά 
τήν άρχαιότητα. Εΰρισκό- 
μεθα έίς τήν πρωτογενή ίπο- 
χήν τοΰ πνεύματος, δπότε 
αί έπιστήμαι πασαι εύρί- 
σκονται έν τοΐς σπαργάνοις 
αυτών, καί οπότε τό πνεύμα 
είνε δοΰλον τών αισθήσεων. ' 
Τφόντι Επειδή ή δρασις πα- 
ριστφ, 0Tt κινείται ό ήλιος 
καί όλος ό ουρανός,τό πνεύμα - 
δέχεται τό φαινόμενου ώς 
πραγματικόν καί θά παρέλ- 
θη πολύς χρόνος, μέχρις ότου ·| 
δυνηθή ή λογική σχίψις νά 2^ 
χαταβάλη τήν έχ τής αί- - 
σθήσεως άντίληψιν.

Εις τών έπτά σοφών τής 
άρχσιότητος, βαλής ό Μι- 
λήσιος, άκμάσας περί τό 
600 π. X. ό δούς πρώτος θεωρίαν περί αρχής τών δο
τών, έδίχθη τήν γην γεν- 
νηθιϊσαν έκ τοΰ δδατος ■— / 
όπερ έθεώρέι ώς τό πρωτο
γενές καί δημιουργικόν στοι-

αυτού ακίνητον. Άλλα χαί 
οί μετέπειτα φιλόσοφοι Α
ναξίμανδρος, Άναξιμένης 

'χαί Ηράκλειτος δέν είχόν 
Εναντίαν γνώμην. Ό σύγ
χρονος όμως τοΰ θάλητος 
Πυθαγόρας χαί ή. σχολή αυ
τοί! φαίνεται, ότι την ιδέαν 
περί άκινησέας της γης δέν 

5? έθεώρουν άληθη.Ώς γνωστόν 
® όμως ή Πυθαγόρειος σχολή 

ιίχεν ίδρυθή ύπο τόκους πα
ραδόξους. Οί Εταίροι αυτής . 
ήσαν υπόχρεοι νά μή δημο- 
σιεόωσινοΰδεμίαν Ek τών δο
ξασιών τής σχολής. Παρελ
θόντος όμως Ιχανοϋ χρόνου 
ό μαθητές τοΰ Πυθαγόρου 
Φιλόλαος έξορισθείς έκ της 
Μεγάλης Ελλάδος, ένθα 
ήτό ή έδρα τής πρό μικρού 
διαλυθείσης σχολής, ένόμι- 
σεν, ότι δέν ύπεχρεοΰτο νά 
τηρή μυστικά; τάς δοξασίας 
καί ανακαλύψεις του,μεταξύ 
τών όποιων χαί η σπουδαία 

περί -κινήσεώς τής γης χαί 
δή περί τό κεντρικόν πύρ, 

, ούτινος ανταύγεια είνε ό ή- 
‘λιος. Τί σημαίνει, άν ή ι
δέααυτή ή σφαλερά περί 
δευτεριΰόν τι· 8λάι άί άνα- 

k καλύψεις καί Εφευρέσεις ί- 
χουσιν έν άρχή τί τό σφαλε- 
ρόν.*Ητο  ίμως θρίαμβος του 
καθεστώτος, καί αύτη ήτο η 
αίτια νά πολεμηθή σφοδρώς, 
όπως παρέλθώσι πολλά έτη 
καί άναλάμψη.:

Καί αυτός ό Πλάτων δέν 
ήτο Ενάντιος τής περί άκινή- 
σιας της γης θεωρίας. Αυτή 
ητο ή ύπο της κοινής γνώ
μης παραδεδεγμένη χαί την 
ήσπάσθη χωρίς νά,τήν.Εξε- 

χιΐον — καί μένουσαν έπ’ Qi κάτοικοι τής σελήνης, ώς ίφαντάΰθηΰαν αύτονς οί’Αστρονόμοι τάση.
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Ότε όμως ίδημοσιεύθησαν αί δοξασίαι τού Φιλολάου,' ό 
ΓΙλάτων, πρεσβύτης, τότε μετεμελήθη διά τήν πλάνην του, 

- κατά τήν μαρτυρίαν τοϋ θεβφράστου.Άλλ’ εί καί ό Πλάτων 
άνίγνώρισε τήν αξίαν τής ύποθέσεως ταύτής κατά τά τελευ
ταία τού βίου του έτη, τούτο δέν ήμπόδισε τόν Αριστοτέ
λη, όπως κηρυχθή σφοδρός πολέμιος αυτής. Καί δέν έδύ*  

. νατό νά ευρεθή ολεθριώτερος τούτου πολέμιος. Μεθ*  όλας 
τάς άστρονομικάς-καί φυσικά;" γνώσεις, τάς όποιας Επίκτητο 
ό ’Αριστοτέλης, ίμεινίν ύπΟτεταγμένος ύπό τήν φαινομενικήν 
ακινησίαν τής γής, ένφ είχεν άρκετόν καιρόν, όπως μελε- 
τήση τό σύστημα; τοΰ Φιλολάου, όπερ ανέπτυσσε τότε ό 
Άρίσταρχος δ Σάμιος, δεχθείς τήν περί τόν ήλιον περι
φοράν ή μάλλον κυλίνδησιν, πρός Ιξήγησιν τής ήμερησίας 
κινήσεως,τού ουρανού καί δώση εί; αυτό τήν προσήκουσαν 
αξίαν. Τό έπολίμησεν δμως και έχων υπέρ αύτοΰ τούς ά- 
πλουστέρους, οίτινες φανατικώτερον έμμένουσιν είς τό καθι
στά;, κατόρθωσε νά καταβάλη αυτό πρός ζημίαν τής έπι- · 
στήμης.
, Ούτως έμελλε νά καταπεση μία τών σπουδαιότερων Επι
στημονικών θεωριών τής' άρχαιότητος καί ή πρόοδος τής Επι
στήμης νά σταματήση Εκεί, όπόθεν μετά διβχίλια περίπου 
έτη έμελλε νά Εκκίνηση πάλιν.

Μεταξύ τών. πολλών αντιρρήσεων, τάς όποιας προέβάλλον 
οί πολέμιοι τού Άρισταρχείου συστήματος, μία ήτο καί ή 
έξής’ αν δηλαδή ύποτεθή, ότι ή γή κινείται, τότε ή θέσιςτών 
απλανών αστέρων πρέπ« νά μεταβάλληται.'Ο Άρίσταρχος 
όμως άπήντησεν, ότι οί αστέρες είνε σώματα πολύ άφεστώτα 
τής γής, ούτως ώστε ή τροχιά αυτής συγκρινομένη πρός τήν 
απόστασεν άύτών είνε Ελάχιστη. Τούτο όμως δέν Ιφάνη πι
στευτόν καί τό σύστημα κατέπεσε καί έλησμονήθη, καί ό 
αρχαίος κόσμος έξηκολούθησε νά θεωρή τόν ήλιον ακόμη ώς 
πλανήτην" κινούμενου περί τήν γήν κατά κύκλον καί ίσοτα- 
χώς. Καί ή μέν κίνησις τού ήλιου ώς, μή ουσα πολύ Ανώμα
λος εξηγείτο έπί τή παραδοχή ταύτη ένόσφ δέν εξητάζετο 
λεπτομερέστερο»· κατόπιν δμως ήρχισε νά κκταφαίνηται έκ 

. τής άνισότητος τών ωρών τοΰ έτους, οτι ή τοϋ ήλιου κίνη
σες δέν ήτο δυνατόν νά είνε ίσβταχής. Ή ανακάλυψε;· αύτη 
τής άνισότητος τών ώρών οφείλεται είς τόν μέγιστον τών 
άστρονόμων τής άρχαιότητος Ίππαρχον, δστις ινα Εξηγήση 
ταύτην παρεδέχθη τήν περί τήν γήν κίνησιν τοΰ ήλίου ίσο· 
ταχώς ούχί όμως καί τό ή γη κατέχει τό κέντρον τής 
περιφοράς. Πρός εξήγησιν : δέ τής κινήσεως τών πλανητών, 
ήτι; εινε πολύπλοκωτέρα, παρεδέχθη ό Ίππαρχος τούς έπικύ- 
κλους. Έδέχετο δηλ. ότι οί πλανήται δέν κινούνται άμεσως 
περί τήν γήν, άλλά διαγράφουσιν Ιν τφ κενώ τροχιάς κυ
κλικά;, τών οποίων τά κέντρα διάτρέχουσι κύκλους περί τήν 
γήν ίσοταχώς. Οί περιφερόμενοι ούτοι κύκλοι είνε «πίκυκλοι. 
Ούτως έμορφώθη τδ Πτολεμαΐχόν βΰίτημα,οπιρ είνε άρκούν- 
τως πολύπλοκου χωρίς νά δύναται νά Ικανοποιήσω πάσας τάς 
απαιτήσεις τής Επιστήμης. Δίεμ«νεν όμως έπί'πολύ παρα
δεκτόν μέχρις δτου-κατά τόν ί δόν μ. X. αιώνα αί Ενδελε
χείς παρατηρήσεις πρός διάφορα φαινόμενα μελετηθέντα 
Ιπισταμένως ύπό τοϋ Νικολάου Κοπερνίκου α) απέδειξαν τό 
πεπτωκός , σύστημα άληθέστατον. ΤοΰτΟ βεβαίως συν τφ 
χρόνφ καί αναπτυσσόμενης τής Επιστήμης έμελλε νά κατα- 
νοηθή καί μάλιστα διά δύο λόγους, πρώτον διότι ή αστρο
νομία διά καταμετρήσεων Εξάγει ασφαλώς, ότι ό ήλιος είνε 
1404928κις ογκωδέστερος τής γής, όθεν καί λογικότερου 
εινε νά παραδεχθώμεν, οτι ,ή μικρά γή στρέφεται περί τό 

. παμμέγιστον τοΰ,το σώμα, δεύτερον δε παρατηρείται, ότι και 
άλλα ούράνια σώματα πολύ πρός τήν γήν όμοιάζοντα, ώς ό 
Έρμης καί ήΆφροδίτη, Εξ άμεσου παρατηρήσεως"φαίνονται 

. περί, τόν ήλιον στρεφόμενα. Ούτοτ καί άλλοι λόγοι Εξ ίσου 
σοβαροί ήγαγον τον Κοπέρνικον είς τήν σπουδαίαν ταύτην

α) Νικ. Κοπέρνικος,αστρονόμος επίσημος, Εγεννήθη Εν Θίρνφ της 
Πρωσσίας'τφ 4373 καί απίθανε τφ 1453. 

άνακάλυψιν. ’Αλλ» τούτο 8»ν είνε ανακάλυψες, άλλά μάλ
λον άποκάλυψις τεθαμμένη; θεωρίας, τή; τού Φιλολάου χαί 
Άριστάρχου,καί, ώς ό ίδιος ομολογεί μετριοφρονέστατα, τήν 
άναχάλυψίν του οφείλει εις τούς δυο τούτους μεγάλους της 
αρχαιότητας άνδρας.Έίςτό Κοπερνίκειου σύστημα αντικαθί
στανται οί Επίκυχλοι τοϋ Πτολεμαίχοϋ διά της περί τον "Ηλεον 
κινήσιω; της γης μετά της παραδοχής,οτι ό ήλιος δεν κατέ
χει το κέντρον της τροχιάς.Καί ήδη άρχεται νέα πάλη κατά 
της παραδοχής τοΰ άναφαινομίνου συστήματος. Εύρισκόμιθα 
είς έποχήν, καθ’ ήν το πνεύμα εινε δοδλον θρησκευτικού 
φανατισμού ίκ τών δεινότερων, εινε ή εποχή, κ»θ’ ήν ευκό
λως δύναται τιςν’ άναβή έπί τής πυράς τού ίεροΰ δικαστη
ρίου. ’Εκείνος όστις {τόλμησε μετά ζήλου νά υποστήριξή 
τό σύστημα τούτο καί νά συγγράψη περί αυτού είνε ’ ό Γα
λιλαίος α) καί άν όφείλη ή άνθρωπότης εις τόν Κοπέρνικον 
τήν μεγάλην ταύτην άνάκάλυψιν, είς τόν Γαλιλαίον _τόν 
μάρτυρήσαντα υπέρ αυτής οφείλει τήν παραδοχήν της.

Περί τήν αύτήν σχεδόν έποχήν ό Δανός αστρονόμος Tycho 
— Brah6€) είχεν εφεύρει σύστημά τι μετέχον τού τε ΙΙτο- 
λεμαΧκοδ καί τοΰ Κοπερνίκειου, μή δεχόμενον τήν κίνησιν 
τής'γης, δέν έγένετο όμως ουδαμώς παραδεκτόν.

Μέχρι τοδδε λοιπόν τό μόνον σύστημα, δι' ού δύνανται 
νά έξηγηθώσιν όπωςδήποτε τά ούράνια φαινόμενα είνε τό 
Κοπερνίκειου. Λέγομεν όπως δήποτε, διότι καί τούτο δέν 
είνε καθόλου ακριβές. Μεταξύ τών πορισμάτων τής θεωρίας 
καί τών παρατηρήσεων υπάρχει ασυμφωνία πολύ ίπάισθητή, 
καθόσον μάλιστα αί παρατηρήσεις είνε πλειότεραι.

Έπρεπε λοιπόν νά εύρεθή άλλο σύστημα, τό όποιον νά 
μή παρουσίαση τάς ιδίας αδυναμίας Μετά πάροδον μικρού 
χρόνου τό σύστημα τούτο ίφευρέθη καί κατενοήθη σαφώς ό 
μηχανισμός τού ήλιακού συστήματος. Ή κυκλική κίνησις δέν 
είνε ή αληθής κίνησις· οί πλανήται, καί ή γη, ώς xftl οί δο
ρυφόροι τούτων, γράφουσιπερί τόν ήλιον τροχιάς ίλλειπτι- 
κάς, τών όποιων τήν έτέραν έστίαν κατέχει ό ήλιος. Τούτο 
άπεδειξεν ό μαθητής τΟΰΓαλιλαίου Κέπλερος γ), όστις μετά 
μάκρους υπολογισμούς εχων ύπ’ δψιν τάς παρατηρήσεις τοΰ 
"Αρεος τάς γενομένας ύπό τού Tycho—Brah0, έστήριξε τόν 
ουράνιον μηχανισμόν είς τρεις νόμους,.τούς εξής· 1) Αί τρο
χιά! τών πλανητών είνε έλλείψείς,τών οποίων τήν έτέραν τών 
εστιών κατέχει ΰ ήλιος. 2) Τά ύπό τής άπό τού ήλιου μέχρι 
τών πλανητών Επιβατικής άκτϊνος καταγραφόμενα έμβαδά 
είνε ανάλογα πρός τόν χρόνον καί 3) οί κύβοι τών μεγάλων 
ήμιαξόνων τών τροχιών τών πλανητών είνε ανάλογοι πρός 
τά τετράγωνα τών χρόνων, καθ’.ούς οί πλανήται έκτιλοΰσι 
τήν περί τόν ήλιον περιφοράν.

Τούτο είνε τό σύστημα τοϋ Κεπλέρου, δι’ ού εξηγούνται 
πάντα τά μηχανικά φαινόμενα τή; κινήσεως τών ουρανίων 
σωμάτων καί οί ανωτέρω νόμοι δέν είνε τυχαίοι, άλλά φυ
σική’συνέπεια τής παγκοσμίου βαρύτητος.

Αίγιο ν 46 Αύγουστου 1895

’Ανθρέας |. ’Αρβανίτης

α) Γαλιλαίος, μέγα; φυσικομαθηματικό;, «γεννήθη τφ 1544 καί 
άπέθανί τω <612 θασανιΟθείς ιρικιλοτρόπω; ύπό τοΰ δικαστηρίου 
τής ίεράς εξετάσεω:, διότι παρεδίχθη τήν κίνησιν τής γης.

β) Tycho·—BrahE Εγεννήθη τφ 1546, καί απίθανε τφ 1601. 
γ) Ό Κέπλερος εγεννήθη τή 27 Διβεμβρίου 15Η καί απίθανε τώ 

1630.

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ
ΑΠΡΟΣΔΟΚΗΤΟΥ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

ΑΙΑΤΗΗ ΚΑΙ ΒΟΑΟΒ
( Συνέχεια, ϊίε προηγ. ψύλλον)

Ήτο ήδη έκτη ώρα τής πρωίας, αί δέ λέμβοι ειχον περικυ- 
κλώσει τό άτμόπλοιον και ,σχεδόν πάντες οί έπιβάται έξήρ- 
χοντο αύτοΰ.

— Πηγαίνομεν καί ήμεϊς νά ίδωμεν τήν Χαλκίδα, ειπον 
είς τόν υίόν μου.

Καί εν τφ άμα έπιβάντες λέμβου Επλέομεν προς τήν α
κτήν, μετά δύο περιηγητών, ενός Γάλλου και Ενός Γερμανού, 
μεθ’ών εϊχομεν συνταξειδεύσει και οί’τινες καθ’ δλην τήν διάρ
κειαν τοΰ απ’ ’Αθηνών πλοΰ ακαταπαυστως ανεγίνωσκον, αντί 
νά θαυμάζωσι τά όντως θαυμάσια πέριξ αυτών τοπεϊα καί ν', 
άπολαμβάνωσιν άνέτως όλου Εκείνου τοϋ μαγικού όρίζοντος και 
τής φυσικής καλλονής.

— ’Οποία παραδοξότης ! είπον, Γάλλος και Γερμανός όμου I 
Ό υιός μου έδωκεν αφορμήν συνομιλίας.
— Μοί δίδετε τά γυαλιά σας νά παρατηρήσω; είπε πρός 

τον ένα έξ αυτών, δεικνύων ώραΐα δίοπτρα, άτινα Εκράτει.
— Μάλιστα, ιδού, τώ είπεν Ελληνιστί, προσφέρων α,ύτφ τού

τα και μειδιών.
— Συγχωρήσατε τό παιδικόν θάρρος του, τώ είπον τότε εγώ 

γαλλιστί, ή περιεργία - - .
— Νάί, μ ί αρέσει ή παιδική αφέλεια, άπήντησε. Φαίνεται 

δε ότι είναι πολύ περίεργος και Εξυπνος, προσέθηκε, διότι τόν 
παρετήρησα εις τό άτμόπλοιον τά πάντα νά έξετάζη και παντού 
να μεταδαίνη. ·

— Ναί, είναι πολύ φιλοπερίεργος καί φιλομαθής.
Καί ούτω συνομιλοΰντες έξήλθομεν όμού είς Χαλκίδα, ής 

η προκυμαία τήν χειριστήν μοί προύξένησεν ίντυπωσιν.
Μικρά λωρίς- γής, άνευ προκυμαίας τεχνητής καί ούδενός 

άξιοσημειώτου Αντικειμένου, μετ’Εκτεταμένου ήρειπωμένου ένε- 
τικοϋ τείχους είς δεκαπέντε ώς έγγιστα μέτρων άπόστασιν άπό 
τής ακτής, μετά θολωτής πρό ήμών μεγάλης θύρας, τοΰ ^>υθ— 
μου Εκείνου, καί πρό αυτής τριακοντάς ανθρώπων έκ τών φι
λοπερίεργων κατοίκων τής χώρας καί έτεροι τοσοϋτοι Αχθο
φόροι καί λεμβούχοι άποτελοΰσι τό ολον τής πρώτης Χαλκιδι
κής άπόψεως, ήτις εισάγει τό πνεύμα σας εις τάς μελανω- 
τέρας σελίδας τής ιστορίας τοϋ ήρέμου, κομψού καί φυσικώς 
θελκτικού Εκείνου μέρους. <

■ — 'Εδώ εϊναι ή Χαλκίς ; μοί λέγει.τότε ό. υίός μου, αύτό 
είναι τό ώραϊον μέρος, τό όποιον τόσον έπαινοΰσι ;

— Καί Εγώ απορώ, τφ απαντώ, ας προχωρνσώμιν και θα 
ίδωμεν τί πράγμα είναι.

— Ό δήμαρχός τωνάπ’έδώ έρχεται; με έρωτα ειτα.
— Έως τώρα, ναί, άργότερον ίσως θά εισέρχηται απ’ 'Ε

κείνο τό μέρος,τό όπρϊον .βλέπεις,οτι τφ Ετοιμάζουν άλλοι εκεϊ 
Εμπρός, τφ απαντώ, δέικνύων αύτφ τά άνεγειρόμένα κρηπιδώ
ματα τής νέας γέφυρας.

—C’est ici Chaicis sansdoufe; μέ έρωτα είς τών περιηγητών;
__Oui, c’ est ici Γ entrEe άέ Chaicis, τφ απαντώ καί άμ- 

φότεροι ανοίξαντες βιδλίον ήρχισαν ν’ αναγινώσκωσιί
—Τί ανόητοι! μοί λέγει ό υιός μου τότε, δέν βλέπουν ,πώς 

είναι ενετικόν τείχος, καί πρέπει νά τό μάθουν τώρα άπό τά 
βιδλία πού ήνοιξαν ;

— Τί λέγει, τί λέγει; μέ έρωτα ό γέρματός.' ' -
— Νά, λέγει νά σάς εΐπω, τφ άπαντώ,δτι είναι ένετικά τεί

χη, τά όποϊα ήγειραν οι Ενετοί είς έποχήν κα ’ήν έκυριάρχουν 
Ενταύθα διά νά έξασφαλίσωσι τήν πόλιν άπό τούς Εχθρούς καί 
πειρατάς καί τά όποια τώρα, ώς βλέπετε, εΰρίσκονται εις τήν 
παρακμήν των, καί άπορεΐ πώς δέ τά γνωρίζετε αυτά, άλλ’ 
ανοίγετε Ενώπιον του συγγράμματα διά νά τά μάθετε τώρα.

ΟΙ σοφοί περιηγήταί παρατηρήσαντες μετ’ έκπλήξεως άλ- 
λήλους έκλεισαν τά βιδλία των έντφ άμα καί έλαδον Εναντίαν 
διεύθυνσιν χωρίς νά μάς άποχαιρετίσωσίν.

— Είναι άγενεΤς καί Εθΰμωσαν, μοί λέγει ό Τάκης.
— Αί, παιδί μου, τφ άπαντώ, μιά φορά όταν Γερμανοί,Γάλ

λοι καί Άγγλοι ήρχοντο είς τήν Ελλάδα, τούς έξελαμδάνομεν 

ώς" περίεργα καί σοφά δντα, μόνον καί μόνον διότι εκράτουν 
ίν βιδλίον. Τώρα, κατάλαβαν πώς τούς Ενοήσαμεν ηαί ποΰ καί 
που βλέπεις κανένα άπ’ αυτούς μέ βιδλία.

— Μά ήκουσα ,πώς μερικοί άμα έπέσςρεψαν εις τήν πατρί
δα των έγραψαν πολλά κακά.κατά τής Ελλάδος.

— Ναί, διότι ή Ελλάς ένεκα τής αρχαίας της ιστορίας 
είναι περίεργος καί διδακτικός τόπος διά τούς Ευρωπαίους, οί- 
τινες πάντοτε μετά προσοχής μελετούν,,όσα γράφονται περί 
αυτής. Μερικοί λοιπόν Εξ αυτών, πονηροί καί πτωχοί, νοήσαν- 
τες τήν αδυναμίαν τών συμπατριωτών των άντιθέτως τών πάν
τοτε ύπέρ τής Ελλάδος γραφόντων, έγραψαν κατά καί έλαδον 
αξίαν καί χρήματα .

— Άφοΰ έγραψαν πρώτον τόσα καλά, ύστερον έγραψαν τό
σα κακα, αυτοί οί λεγόμενοι εύγενεϊς. καί προστάται.

— Δέν τούς άφίνεις ;.. . ’Εμπρός, άς είσέλθωμεν. νά ίδωμεν 
τί πράγμα είναι αυτή ή Χαλκίς.

Διέλθόντες τήν θόραν τού ενετικού τείχους εΰρέθημεν πρό μι
κρά; άνωμάλου καί άκανονίστου πόλεως,ής αί όδοί καί αιοίκίαι 
είναι έξ εκείνων,άς κάτεσκευάζει τις άμα συνοικεΐται μία πόλις, 
έν ή ούδεμία άρχή, υπάρχει, ούτε έπιβλέπουσα άλλ’ ούτε καί · 
συντρέχουφα καί ής οί κάτοικοι εική καί ώς έτυχεν άνευ σχε
δίου και" οδηγού κτίζουσι καί βίόυσιν.

Οδοί στενάί καί .«λατεΐαι Ακανόνιστοι καί άκατανοήτου' τά- 
ξεωςκαί βυθμοϋ, οίκοδομάί πάσης τάξεως καί διασκευής, κατα
στήματα παρημελημένα και άνάρμοστα εις τήν έποχήν άποτε- 
λοΰσι τήν σύγχρονον ταύτην πόλιν.

Ή Χαλκίς, ώς γνωστόν, κεΐται έπί λαμπροτάτης καί άσφα· 
λεστάτης ΰπό στρατηγικήν έποψιν θέσεως. Δεσπόζει τού στενού 
του Εΰρίπου, περιβάλλεται έτι ύπό παχύτατου λιθόκτιστου 
τείχος μετά τού παρακειμένου φρουρίου καί τής έναντι τής Χαλ- 
κίδος έπί τής Στερεά; οχυρωτικής Άκροπόλεως, ήτις προα- 

• σπίζει κάί κυριαρχεί επί μεγάλης περιοχής καί δύναται' εν και- 
ρώ καταλλήλφ όχυρουμένη'ήπόλις νά καταστή κέντρον Ασφα
λές, αποθήκη πολεμοφοδίων καί όρμητήριον Ενέργειας εις πά
σαν Εθνικήν Ανάγκην. . ·

Διελθόντες τήν πύλην διηυθύνθημεν πρός τό στενόν, ένθα 
πρό τριετίας κατασκευάζονται αί βάσεις καί τά κρηπιδώματα τής 
μελλούσης νά τοποθετηθή μεγάλης· σιδηράς γεφόρας. Τό έργον 
ΰπό πάσαν εποψιν έφάνη ήμΤν τεχνικόν, στερεόν καί λαμπρόν, 
αλλά τέλος πάντων ή βραδύτης περί τήν Εκτέλεσιν δεν δύνα
ται νά λά6η ?ν πέρας ; Λυπεΐται όντως ν’ άκούη καί βλέπη τις 
έργα ημιτελή, άπαύστως έκτελούμενα· καί κινδύνεύοντα νά μα- 
ταιωθώσιν Ελλείψει θελήσεώ; καί σιδηράς Επιμονής, μεγάλως . 
δέ ζημιοΰντα τήν συγκοινωνίαν καί τά κοινά συμφέροντα. · 

Άποχωρήσαντες Εκεϊθεν διεσχίσαμεν τήν άνευ ρυθμού πόλιν, 
ης ή αποψις όλίγιστον Ενδιαφέρον προβάλλει,Ενεκα τής.άραιοτάτης 
κινήσεως καί έλλείψεως Επαγωγικών ,κέντρών καί’ μετέβημεν 
ευθύς πρός τήν πανήγυριν, ην μοί συνέστησαν ώς τόμόνονάξι- 
οθέατον τής, χώρας σήμεΐφν, Πανήγυρις 1

Ένεθυμήθην τό ευθυμον, τό γόητρον, τό ενδιαφέρον, τό 
αθφον, τό διασκεδαστικόν, τό περικαλλές καί φύσει Ελληνικόν, 
όπερ ένέχουσιν εν Έλλάδι τοιαΰται πανηγϋρεις, δυστυχώς .βαθ
μηδόν άραιοΰμεναι καί έξαφάνι£όμ'εναι καί έσπευσα, έκεϊ πλήν, 
φροΰδαι αί' Ελπίδες μου ! άπίστρεψα τό δμμα έκεϊθεν έξ Αηδίας' 
καί εφόγομεν Αμέσως, διότι' παρευρέθην εις πανηγύρέις πρό 
εικοσαετίας ένΐίελοποννήσφ καί ειδον τήν διαφοράν. .

Έκεϊ εβλέπετσ πάντας λαμβάνοντας μέρος κάί πάντα; σύν- 
εύθυμουντας καί: συνδιασκέδάζοντα; άπό του πρώτου άρχόντος 
μέχρι τοΰ τελευταίου πολίτου, Εν συμπνοί?,. άδελφότητι -καί 
άρρήτφ χαρά.

Δέν ητο ^όνον ή τότε πανηγύρι;,Εμπορική άλλά καί θρησκευ
τική καί διασκεδαστική; Ήτο τερπνόν τι, επαγωγόν, ήδύ καί 
λαμπρόν, καί έχόρευον μάλιστα. Καί τούτο Ενθυμούμαι καλώς, 
διότι ηναγκάσθην κατ’ έθο; να λαμβάνω μέρος, καί είς πανη- 
γύρεις το.ιαότας έμαθα νά χορεύω τούς Ελληνικούς χορούς, τόν 
συρτόν, τόν καλαματιανόν, τόν καρσιλαμάν. τόν μπάλλον ! Ήτο 
πανήγυρίς σωστή ! Ένφ σήμερον; Ακριβής παρφδία. Συνά*  
Opotot; μικρεμπόρων πλανωδίων, καπήλων καί μερικών χωρικών 
πρΟσερχομένων μόνον κατ’ έθος Εκεί καί ούδέν πλέον, ισταμέ- 
νων δ,έ ώς πλαγγόνων έν γραμμή καί άναμενόντφν μετά τών 
όλίγων'αύτών άσημων Εμπορευμάτων τήν έμφάνισιν όλίγων νί
κελ καί δεκαρών διά νά.'. . κίνήσωσι τά αδρανή αυτών μέλη. ' '

Έστρεψα τήν κεφαλήν όπως Γδω αν πλησίον μου εκεϊ εύρί- 
σκοντο οι συ νταξειδιώταΓ μας περιηγηταί,' όπως τούς παρακα-' 
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λέσω ν’" άνόίξωσι τά βιβλία Των χαι άνεΰρωσι τάς παλαιάς ίλ- 
ληνιχας πανηγύρεις χαΐ έπειίή'ίέν «ίον αυτούς, άπήλθομεν suMfi βιευθυνόμενοι πρός την πλατείαν.

Ήτό <τι έβδόμη ώρα της πρωίας χαι τά καταστήματα τής 
πόλεως ήσαν άπό πολλής ώρας ήδη ανοιχτά. Παρετήρουν είς 
πάντα χαι ή ακινησία· έν αύτοΤς προέΜεν έλλϋψιν εργα
σίας.. Συνέχρινον δέ τότε τήν Χαλκίδα πρός τάς Πάτρας καί 
τον Πύργον έν ώρα πενίας χαι μικρά κατήφεια ήρξατο νά με 

■■ χαταλαμόάνη,οτε επιγραφή τις μοι άνέμνησεν δτι ειχον ένταΰθα 
σννδρομητάς τινας, οδς ώφειλο.ν νά ιίω.

< Ν. Ε· Π α ν ά γ ο ς χαί Δ . Φ ο u σ ά ρ α ς, εργο
στάσιο νΚ ο ν ι ά κ χ α ι οινοπνευματωδών ποτών», άνέγνωσα, 
χαί χωρίς νά χάσω καιρόν έτοιμαζόμην νά εισέλθφ, δτε προ 
εμού βλέπω τον χ. Άντωνιάδην, τον γνωστόν φλεγματίαν χαι 
έργοστασιάρχήν τών Αθηνών, μεθ’ ον σννεταξείδευον.

—Έ ! πώς σοί φαίνεται ή Χαλχίς; τον ερωτώ.
— ΟΰμΙ. ··. καλούτσικη, μοι άπαντά.
— Είδες τήν πανήγυριν ;
— Δέν- είναι τίποτε.

(Έπεται συνέχεια)
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ΕΝΟΣ ΡΩΣΣΟΥ ΣΟΦΟΥ
Μιτά 300 καλλιτίχνιχ&νιίκόνων iv τφ χειμίνω.

Κατά μετάφραΟιν φ. ΠΡΙΝΤΕΖΗ-

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ .
Εάςέννπνήκοντα χιλιάδάς λεύγας άπδ τΛςγΛς.

(Συνέχεια, ίδέ προηγούμ.φύλλον).

Εΐνε πολύ-περίεργον νά σχεφθή τις,ότι μολονότι ή σελήνη 
εΐνε πολύ μικρότερα της γής, οί κάτοικοι τής σφαίρας 
ταύτης — εάν ΰπάρχωσι—δέον νά έχωσιν ανάστημα ΰψηλό-

τερον τού tStxov μας,αί δε οίκίαι αυτών οιαστάσεως μεγαλει- 
τερας τών ίδικών μας.

Ό Γάλλος σοφός, δστις τοσοΰτον έκοπίασε διά τήν έκλα- 
ίκευσιν τής Αστρονομίας, αναφέρει έν τινι συγγράμματι αυ
τού,ίτι δντα έχοντα τό ήμέτερον Ανάστημα καί δύναμιν σχε
τικήν, μεταφερόμενα είς τήν σελήνην,θά έβάρυνον έκεϊ έξάκις 
όλιγώτερον και θά ήδύναντο νά μεταχινήσωσιν δγκους βάρους 

1000 χιλιογρμ, βαρύνοντας ίπί τής γής,Έάν δέ ή Ατμό
σφαιρα τής σελή.ης ητο έπαρχους πυκνότητος, οί σεληνΐται 
θά διέσχιζον αυτήν ώς πτηνά, πλήν εΐνε βέβαιον, ότι ή 
ατμόσφαιρα αυτών εινε Ανεπαρκής διά τδ οργανικόν τοϋτο 
φαινόμενου.

Επί πλέον γράφει,ότι όχι μόνον θά ήτο δυνατόν είς μίαν 
φυλήν έχ σεληνιτών, ΐσην πρός τάς γήινους φυλάς χατά τήν 
μυϊκήν δύναμιν νά έγείρωσιν οικοδομάς πολύ ύψηλοτέρας τών 
Ιδικών μας, άλλ*  έτι θά τοΐς ήτο άναγχαϊον νά δώσωσίν 
εις ταύτας διαστάσεις γιγαντώδεις καί βάσεις στεριάς καί 
διαρκείς. -

Μολονότι δέ αί παρατηρήσεις πολλών αστρονόμων βιβαι- 
οϋσιν ίχνη τοιούτων οικοδομών, δι’ έξετάσεως όμως καλλι
βέρας Απεδείχθη, ό’τι τά φαινόμενα ταΰτα δέν είνε τεχνητά 
άλλά φυσικά.

Ούδέν μέχρι τούδε άπεδιιξεν, δτι τά σεληνιακά Αντικεί
μενα δμοιάζουσι πρό'ς τά γήινα, τουναντίον δε τά πάντα 
έχει διαφέρουσιν.

Ό ήλιος προ ολίγου εΐχεν άνχτείλει έπί τοΰ ημισφαιρίου 
τής σελήνης, έν τφ δποίφ τό βλήμα τοϋΌσιπώφ είχε πέσει. 
Αί δε χορίυφαί τών όρέων χαι οί κρατήρες τής περιφέρειας 

ταύτης άεννάως αοράτου εις τά δμματα τών κατοίκων τής 
γής, προέβαλλον παμμεγέθεις σκιάς πρό τών προπόδων 
αυτών.

Έν τφ μέσφ εύρείας κυκλικής πεδιάδος έν είδει βαθείας 
λεκάνης ύψοϋτο παράδοξος οικοδομή έν σχήματι γιγαντώ- 
δους κλω&οϋ, ούτινος αί κιγχλίδες Απηρτίζοντο έζ ύψηλο- 
τάτων δρύινων ιστών, συνδεδεμένων άλλήλοις διά σιδηρών 
ράβδων.

Ό κλωβός ούτος 4—5 μέτρων υψους καί σχήματος κω- 
νικοΰ ητο βεβυθισμένος κατά τό 1)3 περίπου έν τφ έδάφετ 
διεκρίνοντο δε έν τφ πυθμένι αύτοΰ πέντε σώματα έκτάδην 
κείμενα Ακίνητα καί σχεδόν τεθνεώτα.

Τά σώματα ταΰτα ήσαν τό τοΰ Μιχαήλ Όσιπώφ καί 
τών συντρόφων του. Οτε όμως αί ακτίνες τοΰ ήλιου άμυ- 
δρώς φθάνουσαι μέχρις έκεϊ ίφθασαν μέχρι του προσώπου 
τοδ Γφντράν, τό σώμα αυτό έκινήθη ολίγον, τά μέλη του 
διεστάλησαν καϊ σί οφθαλμοί του ήμιανεφγησαν. Τοϋτο ήρ· 
κεσεν, δπως συνέλθη έκ τοΰ βαθέος λήθαργου, δστις τόν 
κατεϊχεν.

Έμεινε πρός στιγμήν ουτω έξηπλωμένος μέ τους οφθαλ
μού; Απλανείς πρός τόν ορίζοντα· εΐτα δέ έπερχομένης βαθ
μηδόν τής κρίσεως καί μετ’ αυτής τής μνήμης ήρξατο νά 
σκίπτηται ότι ιύρίσκετο Ικιϊ προ πέντε ημερονυκτίων.
, Έγερθείς δε μετά χόπου χαί στηριζόμενος έπί τών χειρών 
του ίρριψε βλέμμα πίριξ αύτοΰ και μετά φρίχης παρετή- . 
ρήσε τούς συντρόφους του.

.— Νεκροί ! είπε καθ’ έαυτόν, νεκροί!
Πλησιάσας τότε τόν πλησίον αύτοΰ κείμενον Φρικουλέ καί 

κινών αυτόν-
— Άλκίδη ! τφ λέγει διά τρεμούσης φωνής, Άλκίδη I
Ο μηχανικός Αφυπνισθείς έτριψε τούς οφθαλμούς, ύψωσε 

τάς βλεφαρίδας καί έμορμύρισεν*
— Τί είνε ; τί εΐνε;
— Ζής; ζής ; ανέκραξε τότε ό Γοντράν περιχαρής.
— Ναι, ώς βλέπεις, ζώ, ποΰ εινε οί άλλοι; . . .
Ό Γοντράν διά τής χειρός έδείξεν αύτφ τούς συντρόφους 

του έκτάδην κειμένους παραπλεύρως. .
— Ποΰ εύρισκόμεθα ; ήρώτησεν δ Φρικουλέ.
— Έντός κλωβού τίνος έπί τής σελήνης, άπήντησεν ό 

Γοντράν.
Μολονότι δε είπε ταΰτα αρκετά μεγαλοφώνως, ό Φρικουλέ 

δέν ήκουε καλώς.
— Ώμίλει, ώμίλει δυνατώτερον, διότι ή φωνή σου δεν 

Ακούεται, εΐπεν ό μηχανικός.
— Περίεργον, τί συμβαίνει; άπήντησεν ό Γοντράν, ένδ 

έγώ σοί όμιλώ μεγαλοφώνως, τί νά συμβαίνη ;

—< Πιθανώς τά συστατικά τή; ένταΰθα,ατμόσφαιρας.νά 
είνε διαφορετικά.

Στραφέντες «άφνιδίως παρετήρησαν μετά περιεργίας τόν 
Όσιπώφ καθήμενον έπί τών ποδών του καί παρατηροΰντα 
αυτούς μετά περιεργίας.

—Ναί,προσέθηκεν ό γέρων σοφός,ή άραίωσις τοϋ ένταΰθα. 
άίρος δύναται νά εΐνε ή αιτία τής μή μεταδόσιως ιΰκόλως 

τής φωνής.
Ό Γοντράν καί ό Φρικουλέ έπλητίασαν τότε τόν γέροντα 

καί θλίβοντες αυτού την χεϊρα*  ·
— Εΐσθε σφος καί άβλαβή;; κύρ« Όσιπώφ, ήρώτησεν 

ό Φρικουλέ.
— Ναί, σχεδόν δέν έχω τίποτε ή μικράν έτι ατονίαν, 

άπήντησεν ό γέρων, άλλά. . . ή Σελήνη ... ή θυγάτηρ 
μου, ποΰ εΐνε ;

— Ή δεσποινίς κοιμάται έτι, άπεχρίθη ό Γοντράν, ήσυ- 
χάζων αυτόν εινε έκεϊ όπισθεν υαών.

— Ά, βοηθήσατε με νά έγερθώ, εΐπεν ό γέρων, βοηθή- 
" -σατί με, διότι αισθάνομαι μεγάλην Ατονίαν.

■' Οί Σεληνΐται, οί Σεληνΐται, ανέκραξε, φυλαχθείτε.
Τή βοηθείφ τότε τοΰ Γοντράν καί Φρικουλέ άνήγειραν 

τήν νεάνιδα έκ τοΰ ληθάργου. ήτις μόλες ίδοΰσα τόν πατέρα 
της καί τόν μνηστήρα της ζώντας, ηύχαρίστησε μετά δα
κρύων τόν θεόν, όστις τούς έφεοεν σφους είς τήν σελήνην 
και τέλος τόν Ίωνάθαν Φαρενχάϊτ, δστις μόλις άντελήφθη 
ποΰ εΰρίσκετο, ανέκραξε μέ τούς γρόνθους ίσφιγμένους.

— Ποΰ εΐνε αύτός ύ άθλιος Σάρπ ; Ποΰ εινε νά τόν 
πνίξω; Ακριβώς ίβλεπον όνειρο*,  ότι τόν συνεκράτουν έντός 
τών ονύχων μου.

— Αληθώς, τί ίγεινεν ό Σάρπ με τό βλήμά του ;
— Βεβαίως θά ίλαβεν άλλην διεύθυνσιν μετά τοΰ βλή

ματός του.
— ‘Υποθέτω, ύπέλαβεν ό Όσιπώρ, ότι τό βλήμά του Ιν 

•φ διετέλ« Αδρανές έν τή ούδετέρφ ζώνη, παρεσύρθη είς τήν 
έλκτικήν ζώνην ύπό τής φοράς τοΰ ήμετέρου καέ οτι άπαξ 
είσελθόν ίν αυτή μάς έγκατελειπε ΰπεϊκον είς άνώτέραν δύ- 

ναμιν.
— Καί πιστεύω θά έπεσε .πολύ μακράν άφ’ ημών, ήρώ

τησεν ή Σελήνη.
—Κατά τούς υπολογισμούς μας, εΐπεν ό γέρων, ό Σάρπ 

θά εύρίσκεται ήδη ίπέ τοΰ έτίρου ημισφαιρίου τής σελήνης.

■—"ί) 1 άνεφώνησε τότε ,ύ Φαρενχάϊτ έξ αγανακτήσεως, 
δέν θά μοί διαφύγη, θά τόν συλλάβω, όπου καί άν ύπάγη.

— Άς άφήσωμεν τά δευτερεύοντα ζητήματα, είπε τότε 
ό γέρων, καί άς φροντίσφμεν πρώτον περί ημών αυτών.

—■ Ναί, ναί, προσέθηχεν 0 Γοντράν, πρέπει νά σκεφθώ- 
μεν πρώτον, τί θά άπογείνωμεν ήμεϊς.

— Τό μάλλον ίπεϊγον εΐνε, φρονώ, έπεΐπεν ό Φρικουλέ, 
ν’ άπαλλαγώμεν, νά ίξέλθωμεν έκ τής φυλακής ταύτης,είς 
ήν εύρισκόμεθα.

— Μπα ! δέν παρετήρησα τούτο, άνέκραξεν ό Ίωνάθαν 
Φαρενχάϊτ, τίς έτόλμησε νά μας θέση έντός κλωβού; ιδίως 
έμέ τόν πολίτην τής έλευθέρας Αμερικής.

—Έντός κλωβού! άνέκραξεν ό Όσιπώφ μετ’ έκστάσεως, 
έντός κλωβού I '

Καί έξήταζε μετά .προσοχής τάς κιγκλίδας,' αίτινες 
ήσαν κεχωσμέναι έντός τής γης. Καί μετ’ ολίγον έξαλλος 

έκ χαράς’
— Ό ουρανέ I άνεφώνησε, τρέμων έκ συγκινήσεως, έδώ 

εινε σημεία φανερά τής ΰπάρξεως λογικών όντων.
Πάντες (πλησίασαν αύτόν. Ό δέ Γοντράν τόν ήρώτησε.
— Καί πιστεύετε αληθώς, χ. Όσιπώφ εις τήν δπαρξι*  

ανθρώπων έπί τής σελήνης ;
— Πώς; άπήντησε τότε ό γέρων μετά μεγίστης έκπλή- 

ξεως καί Απορίας. Σείς έρωτάτο τούτο, σεϊς όστις πριν άνα- 
λάβωμεν τό επικίνδυνον, τούτο ταξείδιον, έγνωρίζτεε περί 
τοΰ άνίικειμεν&ν τούτου τήν γνώμην τοΰ σοφού συγγενούς 
σας Φλαμμερμόν, σείς, όστις όφθαλμοφανώς πείθεσθε περί 
τής άληθείας ταύτης ; -

Ό Γοντράν καταστενοχωρηθείς καί σκεφθείς ολίγον, άπήν

τησεν.
— Μοί έπιτρέπετε, χ. Όσιπώφ, μίαν έρώτησιν;
— Όποιαν ; όμίλει.'
— Μάς εΤτετε πρό ολίγου, δτι τό βλήμα τού Σά^π δι- 

ηυθύνθη πρός τό ετερον ήμισφάίριον καί ότι ήμεϊς έχομεν δι- 
ίλθει τοΰ βορείου πόλου καί προχωρήσει έπίσης είς αύτο ένθα 
έπικρατεϊ σκότος*  πώς ήδη ένταΰθα επικρατεί ήμέρα;

— Άπλούστατα, άπήντησεν ό γέρων, διότι ήδη τό όρα- 
τόν ήμισφάίριον εινε βεβυθισμένον έν τφ σκότει.

Ό Γοντράν (σιώπησε διά νά μή είπη έτέραν ανοησίαν.
— Περίεργον,είπε καθ’ ίαυτόν,πράγμα φυσικώτατον,όπερ 

δέν είχον σκεφθή.
Καί είτα προσίθηκεν
— Ένόμισα, δτι εύρισκόμεθα έν τφ όρατ$ ήμισφαιρίφ.
— Έάν συνέβαινεν ουτω, δέν θ’ άνεπνέομεν ίσως τόσον w 

ευκόλως, όπως κατά τήν ώραν ταύτην καί μολονότι ύπάρχει 
Ατμόσφαιρα, ώς γνωρίζετε, εινε τόσον ασθενής, ώστε έάν 
κάμωμεν έκδρομήν είς τά μέρη ταΰτα, θάλάβωμεν Ανάγκην 

τών αναπνευστικών ημών εργαλείων.
Κατά τήν στιγμήν (κείνην αλλόκοτος κρότος ήκούσθηδπι- 

σθεν αυτών, έν φ ή Σελήνή διαρρυγνύεται είς γέλωτας.
— Πάτερ, άνέχραξιν αυτή, ίδέτε τόν Αμερικανόν κατα- 

στρέφοντα τόν κλωβόν μας.
Έστράφησαν καί είδον τόν Ίωνάθαν θραύοντα μετ‘ευκο

λίας τούς χονδρούς στύλους καί ύποτονθορίζόντα.
— Έγώ πολίτης τών Ηνωμενών πολιτειών ... κάτοικος 

τής Νέας Ύόρκης . . . νά είμαι κλεισμένος έδώ μέσα ώς 

πτηνό*  ;
— I e‘T* προσίθηκεν,{χαμόν χαλά νά κρυφθώσιν,

Αλλως θά τούς ίθρχυον ώς τά ξύλα ταΰτα.
Ό Όσιπώφ έμειδίασε καί ειπεν.
—Φυσιχώτατον, δοκιμάσατε κύριοι και κυρίαι τάς δυνά

μεις σας καί θά ίδήτε, ότι μετ’ ευκολίας θά θραύσητε καί 
υμείς ταδτα.

Καί όντως όλοι έπράξαν τό αύτό καί είδον ότι ή δύναμΐς 
των είχε καταπληκτικώς αυξήσει. (

Τότε ό κόμης άνέκραξεν. '
— Άφοδ ούτως συμβαίνει,οί κύριοι σεληνΐται θά χαλοπ<- 

ράσωσι μαζύ μας, έάν το^μήσωσι νά άντίσταθώσιν.
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, Είτα δε ένθυμηθίντες τό βλήμά των πάντις ίιηρώτων
εαυτούς τί άπέγεινε τοΰ to, ίν φ ούδιίς ηδύνατο νά δώση, 
σαφή ίξήγησιν περί της τύχης του.

— Ευτυχώς, προσέθηκιν ό γέρω*  Όσιπώφ, μάς άφήκαν 
ίνταΰθα πάντα τα έργαλεεά μας καί εδού η πυξίς εεν« κα
τεστραμμένη,τό δε βαρόμετρου δεΓχνύει 320 χιλιοστομέτρων 
ατμοσφαιρικήν πίεάιν καί τό υγρόμετρου απόλυτον ζηρασίαν.

— Ευρισκόμιθα ί»τός κρατηρος έσβεσμένου- Ιδού, παρα
τηρήσατε καλώς, ιίπεν ό Φρικουλέ,

Καί ήτοιμάζετο νά πρόσθεσή τι, 8τε αίφνιδίως παρατηρών 
έναντι αυτού κινούμενα.αντικείμενα-

— Οΐ Σεληνΐτα», οί' Σεληνΐται άνέκραζεν, φυλαχθήτε. 
. Καί όντως άνά είς άπό τίνος παρακειμένου σπηλαίου,δπερ 

οί ήμέτεροι ταξειδιώτοα δεν ειχον παρατηρήσει, έξήρχοντο 
μετά προσοχής πλησιάζοντας. δωδεκάς περιέργων δντων γι
γάντωσών διαστάσεων.

Κεχηνότες έζ έκπλήξεως δ Όσιπώφ καί οί σύντροφοί του 
παρετήρουν πεφοβισμένοι τούς μέχρι δώδεκα περίπου ποδών 
υψηλούς τούτους γίγαντας,τών όποιων ό σχηματισμό; ολίγον 
διέφερε τοΰ τών γηίνων. Ή κεφαλή των είχε σχήμα κατα· 
πληκτιάώς ογκώδες καί δυσανάλογον πρός τό σώμα.Έκινεΐτο 
δε εις τό άκρο» λαιμού μακροΰ κάί λεπτού,στηρίζομέ»ου έπί 
ώμων ίπίσης στενών καί άπεσκληρυμμένων,είς τούς ώμους δέ 
τούτους ησαν προσηρμοσμένοι βραχίονες ισχνοί καί’όστεώ- 
δεις καταλήγοντε.ς είς χεΐρας πλατείας όμοιας πρός κοπάνους. 
Ό θώραξ.αύτών έντελώς έπίπεδος ώσεί νά μή περιείχεν 
ούτε πνεύμονας (ούτε έντόσθια ίφθανε μέχρι τών κνημών επί
σης οστεωδών καί χαταληγουσών εις πόδας έντελώς μάκρους 
καί δύσμορφους. Τό πρόσωπο» ιίχον έντελώς στρογγυλόν άνευ 
μύστακος, πώγωνος καί όφρύων, τό οέ βλέμμα έντελώς ευθύ ' 
καί παγετώδες. Τά δέ ώτά- των καί τό στόμα ησα*  παμ- 
μέγιστα, ένφ ή'κόμη άτημελήτως έρριμμίνη όπισθε*  <ξι- 
κνεϊτο’μεχρ» τών ποδών.

Ό Γοντράν Αχέεν άμέσώ.ς τό όπλο» του καί έτοποΟι- 
τήθη προ τής Σελήνης, πλήν οί σύντροφοί του τφ έπεβαλον 
σιωπήν πριν ή καλώς άντιληφθώσι τοΰ άποβησομένου.

— Πώς θά κατορθώσωμεν νά συνεννοηθώμεν, ήρώτησε 
τότε ο Γοντράν, άφοΰ αυτοί Ιχουσιν άλλον οργανισμόν καί 
ή φωνή μας έδώ μόλις δύναται νά άκουσθή μεταξύ μας.

— Τώρα θά ίδήτε, άπήντησεν ό Φρικουλέ, καί πηδήσας 
δύο βήματα εφθασε επί ΰψηλοδ τίνος βράχου, 5 ώς έγγιστα 
μέτρων ύψους, στραφείς, ίν τ'αυτφ πρός τούς Σεληνίτας. 
Ό δ' αρχηγός τούτων ίννοήσας τόν σκοπόν τοΰ Φρικου- 
λέ, διηυθύνθη μόν.Ος πρός αυτόν καί πλησιάσας εις 10 μέ
τρων άπόστασιν απήγγειλε μικρόν λογίδριον έν εύήχφ δια- 
λέκτφ ής αί απηχήσεις άντήχουν έπί τών παρακειμένων πλευ
ρών τοδ κρατηρος.' ’Απέ καιρού δέ είς καιρόν έσταμάτα 
έξετάζων μετά προσοχής διά τοΰ βλέμματός έάν τόν <νό- 
ούν, και μετά ταδτα ΐξηκολοΰθιι.

Πάντίς τόν ήκουρν μετά προσοχής. ΑΙφυής όμως ίσΤαμά- 
τησε καί διά τής. χειρός προσικάλεσε τούς ταζειδιώτας νά 
άπαντήσωσι.

. — Τί είπε; τί είπεν; ήρώτησε τότε ό Ίωνάθαν.
— Μάς έρωτοΰν ποιοι εΕμεθα, πόθεν ήλθομεν καί τί θέ

λομε», είπεν ό Φρικουλε.
— Αί, καί πώς θά τούς άπαντήσης ; ήρώτησε τότε ό 

Γοντράν. χ'
- — Ιδού, ΐπεΐπεν ό Φρικουλε,
Και έξαγαγών κιμωλίαν έκ τοΰ θυλακίου του. έχάραξε έπί 

τίνος μελανού έπιπέδου δύο σφαίρας παριστώσας τήν γην καί 
τήν σελήνην καί είτα δι*  έτέρας γραμμής ήνωσε ταύτας έξη- 
γήσας έν ταυτφ διά σχήματος τήν'πορείαν, ην έκαμαν άπό ■ 
τής γης εις τήν σελήνην.

Ό Σιληνίτης έπλησίασε, έξεπλάγη,ίνόησε και έχάρη,μεθ’ 
δ καλίσας τούς συντρόφους του τοΐς είπεν, ότι εΐν< χάτοι- 
κοι τής γης, οιτινες ήλθον ένταΰθα διά τοΰ βλήματος.

— Πώς σάς φαίνονται οί σεληνΐται; ήρώτησε τότε ό Γον
τράν τήν/Σελήνην.

— Πολύ άηλΐς και άσχημοι, άπήντησιν αύττι μετ’απο
στροφής,

— Καί μόλ» ταΟτ*  έγώ τού; ίνόμιζα μάλλον ανεπτυγ
μένους χαΐ πλουβιωτίρους ήμώ», προσίθηκεν ό Φαρενχάϊτ.

—· ’Εγώ τούς εύρον, δπως τούς έσκεπτόμην; ίπιΐπε» ό- 
Όοιπώφ, διότι καί ούτοι ίζήχθησα» ώς ήμεΐς έκ τού ηλια
κού νεφελώματος- Έν τούτοις Ομως εύρίσκω, ότι έχουν ίγ- 
κίφαλον μάλλον άνεπτυγμενον τού ΐδιχοϋ μας, άφοδ φέρωβι. 
κεφαλήν όγχωδεβτεραν.

(Έπεται συνέχεια)

—------ ------- f -ft Ο iSSr τ —----- ·---- -

Γλυκΰφθογγος ή λαλιά τοΰ στόματος εκείνης, 
Το όμμα λάμπαν, εύχαρί καί κάτοπτρου μαγείας, 
Τό συγκεντροϋν μαρμαρυγές ώς τηλαυγούς Σελήνης 
Καί άναδίδον έστραπάς ηλεκτρισμού αιθρίας, 
Το σκίοφρυ τούς οφθαλμούς μέ γοητείαν στέφει, ’ 
Τά βλέμματά της προσηλοί ήρεμα ώς τά όρέφη.

Οί οφθαλμοί τής άόυσσος πυρφόρου μαγγανείας, 
Ήπερ τοΰ πλάνου έρωτος τό σέλας κατοπτρίζει, 
Πρός δέ τάς μάλλον σκυθρωπές και απαθείς καρδίας 
Μέ μίαν της άνάφλεξιν άνάπτει καί φλογίζει. 
Τό στόμα της μελίρρυτον όταν άνοίγη τέλος,— 
Ό λόγος του έέέρχεται ώς υμεναίου μέλος.=.

Τό κάλλος της έπιτερπεϊς εκχέει λαμπηδόνας 
Τής άφελειας έν χεροί χρυσοΟν κρατεί τό δόρυ, 
Αί παρειαί της εύοσμοι ώς ρόδον εις λειμώνας 
Θάλλουν· καί ρόδων άρωμα ένδύεται ή κόρηί 
Εις κυανοΟν άρέσκεται τών ενδυμάτων χρώμα, 
Μεθ’ ού ΣΗΜΑΙΑΝ μας τελεί τό πάλλευκόν της σώμα.

ΏΙ . . ταύτην έάν έόλεπεν εις τά παρθένα δάση 
' Βαδίζουσαν μέ σταθερόν βηματισμόν ό Λέων, 
Γόνυ θά έκλινεν άύτή καί ώς έκ φθόνου τ’ άλση 
Μακράν θά έγκατέλειπε έρυχώμενος καί κλαίων. 
Πτήσίς έστι τό βήμά της, καί πλήρες μεγαλείου 
’Εκείνο, ύπερέάλλοντος, τοΰ φοόεροϋ θηρίου.

Ή κόμη της σγουρόξανθος καί έμπλεως χρυσίου 
Διακλαδοΰται έπί τής αέρας της ωμοπλάτης, 
*Εί άλλου δέ ώς χαραυγή μετ’ αργυρού πλαισίου 
Αΰγάζει απ’ τά χείλη τό γλυκύ μειδίαμά της. 
ΕΤν’ούρανός τά κάλλη της τό πνεύμα της Εύδία, 
Πλήρες θέλγητρων όνομα καί τούτο —Ουρανία.—

*Ω< ποιητής παρίοταται λάτρις τοΰ Ιδεώδους 
Καί' τήν ψυχήν αύτής πλανφ είς φωταυγεϊς οάσεις. 
Άνάπλεως ακτινών καί τρυφής φαντασιώδους 
’Εκεί . . . ευρίσκει ήδονάς· εκεί · · . άγαλλιάσεις. 
Τρισόλβιος λογίζεται νά ζή έν τή έκστάοει 
Καί έν'τή τοΰ ιδανικού τερπνή αντανακλάσει.

* ■ . ....... '
Μόνην άύτην ηγάπηοα καί αγαπώ εΐόέτι,
Τό τάλαν οτήθός μου λυγμούς καί γόουί έπαφίνει, 
•Καί ούτω διαρρέουοι τοΰ βίου μου τά έτη,
Λατρεύω πλήν περιπαθώς τήν άγνωστον . . . Εκείνην

Έίνε όνείρων χίμαιρα φαιδρά tic όπτασία
Καί ερως μου πλατωνικός ή νύμφη . . ΟΥΡΑΝΙΑ 

Πενθήλαλος Κδρυ$αλ4ς.

ΕΡ ΩΣ ΚΑΙ ΜΑΝΙΑ

Ό ’Sprog και ή Μανία τά 6νό, (iiag μάνναζ γέννα, Ένα καιρό a&s ^tav, λένε Αγαπημένα.Κι’ έπαιξαν ίλη μέρα, ώ^άνκαλά παιδάκια, 
2?τον Όλυμπο έπάνω χιλιάδες παιγ,νιδάκια.Μ& μάλωύαν μιά μέρα γιά μιά μικρή αιτία Καί τ’ αδελφόν τηί βγάξει τά μάτία η Μανία, Ή Αφροδίτη τότε, &ν(ιώνει κυρία, Κ' εύ9νί καταδικάξει τήν άοπλαχνη ΜανίαΝά όδηγφ γιά πάντα θ' ολα τής γης τά μέρη Τότ *Ερα>τ'απ ’τό γέρι,Καί απο τότε λέγουν s' ίλον$ rvc y^s τούς τόπους, Ό Έρασ με Μανίαν π&ς πιάνει τούς Ανθρώπους.

Γ. Λ.. Κ-αρυστςνάχιηή.

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ

52. Alvina.
"Ε*α  ώυρρφο πουλί
Που ’ςτα δάση περπατεϊ
Έαν χάση κάτι τι,
Έν επίρρημα 5ηλοΓ·

53. Αίνιγμα
Τρέχω καί πετώ, άλλα
Κολυμδώ καί ψάλλω,
Τώρα ένα ν. εις λ.
Έαν μεταΰάλω,
’Στή Γεωμετρία σου,είμαι δίχως άλλο.

54. Αίνιγμα
Εις ναούς Χριστιανών
di μέ προσκύνησης. .
Ένα γράμμα αρχικόν
"Αν μοΰ συύσης,
Ένα ζωον τρομερόν
θ’ απάντησης. 1

55. Αίνιγμα
Της Ηπείρου ήγεμών
"Οστις έχει φονευθη
'Από χεΐρας γυναικών
’Εαν διχοτομηθή,
Είς στοιχεϊον φοβερόν
Πλήν συγχρόνως καί λαμπρόν · . ·
Θα μετασχηματισθή.

. 56- Αίνιγμα
Τό ήμεσύ μου πρόθεσιν δηλοι,
Τό άλλο μου Κυκλαδική τις νήσος,
Τόνδλον μου σοφόν αποτελεί, ■
"Οστις μέ εξ μεγάλους ητο ίσος.

Γ.Α. Καρνστιν*κης.

. Ή μ α ρτημέ ν ω ν-δτό ρβ ωσις.Έντφ τςΰπροηγουμένου φύλ
λου ποίήματι «Το αστέρι μου» προστίθεται ύπό τον τίτλον τά κατα 
παραδρομήν παραλειφθέντα Μ. Α Μ. , διορθοΰται δέ τό έν τφ 5φ στίχφ 
<κ κακής άναγνώσεωί προελθόν μήπως εις τόορθόν μην « ς.

Λ,Αβεεφ τών έν τώ ©ω φύλλω αόνεγμ,άτων.

40 Αίνιγμα. 'Αλέκτωρ—"Εκτωρ.
Έλυσαν αυτό δ κ. Έμ'. Βρυώνης έκ Πειραιώς, ό κ. Ήλ. Πετρό- 

πουλος ex Τριπόλεως. ή Δεσποινίς Ματθίλδη ή ήρωίς, δ κ. Ν- Σαν- 
ταφέρος έκ Τεργέστης καί δ κ. Περ Διγενής έκ Πειραιώς.

44 Αίνιγμα. Στρουθοκάμηλος.
Έλυσαν αύτό δ κ. Έμ, Βρυώνης έκ Πειραιώς, δ κ. Ήλ. ,Πιτρό- 

πουλος έκ Τριπόλεως, ή Δεσποινίς Μαρία Τσιριγώτόύ έξ Αθηνών 
καί δ κ. Π. Δ.ιγενής .έκ Πειραιώς,

42 'Ερώτηβις. "Υδρ*.
Έλυσαν αυτό δ κ. Ήλιος Πετρόπουλος έξ Ύδρας,, ή,Δεσποινίς 

Ματθίλδη ή ήρωίς, ή Δεσποινίς Μαρία Τσφιγώγου εξ ‘λθηνών καΐ 
δ κ. Π. Διγενής έκ Πειραιώς.

43. ’βρώτησις. Τό σμήνος τών μελισσών περιέχει 20,000 περί
που έργάτιδας, 4,400.έώς 4,600 κηφήνας καί μίαν βασίλισσαν, θεω-, 
ρο^μενην ώς κοινήν μητέρα, όιβτηροϋσαν τά πάντα.

Ούδιίς έλυσεν (

Π. Β. Πύργον . ’Επιστολή μετ’ επιταγής έλήφ'θη. Εύχα- 
-χαριστούμε». Φύλλα άπε'στάλησαν. Άναμένομεν τόν Σεπτέμβριον 
εχκαθίρισιν, ώς γράφετε. — Π. Π. Πύ ρ γον. Επιστολή «λήφθη. 
Ζητούμενους αριθμούς άπεστείλαμεν ύμΐν ταχυδρομικώς.Ν. Ν. 
Βόλον. Ευχαριστούμε» θερμώς διά συλλυπητηρίους εύχάς σας 
άντεπευχόμενοι υγείαν _— Γ. Π. Π ε ι ρ α ιά . Ευχαριστούμε» πολύ. 
’Αναμένομε» ήμεϊς ώς γράφετε. — Μ. Π· ’ 1ω ά » ν ι » α. Συ»δρο· 
μαί έλήφθησα». Ευχαριστούμε» πολύ. Αποδείξεις έδόθησα» κομιστή.
— Δ. Κ Ληξο ύριον. Επιστολή μετ’ έκιταγής έλήφθη.Εύ-' 
χαριστούμε». Δι’ ήμερολόγια εχετε δίκαιον- Συγγνώμη» — Λ. Α. 
Δάρισσαν'. Συνδρομή σας έλήφθη. Εόχαριστούμεν Άπόδειξεις 
μετ’ αριθμώ» λαχείων σας έν παρόντι φύλλιρ.—Ν./Β. G i m η ϊ c e a . 
Αντίτιμο» ημερολογίων, φρ- 20 έλήφθησα». Εύχαριστοΰμεν πολύ. 
Γράφομεν·— Ν. Δ. Βόνιτσαν. Σάς μετηνέγάαμεν αυτόθι, ώς 
γράφετε. — Μ. Γ. Ιωάννινα. Έλάβαμεν τάς δύο συ»δρομάς 
σας είς τή» Φύσίν Χαί σάς εύχαριστοΰμεν. Αποδείξεις παριδώκαμε» 
κομιστή. — Γ. Κ. ’ Ο 8 η σ« ό »Έυνδρομή σας έλήφθη. Ευχαρι
στούμε». ’Αναμένομε» · κ»ί τώ» λοιπών σοντόμως ώς γράφετε.— 
Β. Σ· Ά λ < ξά » δ ρ ει α ν . Δελτάριο» έλήφθη Έχει καλώς, είμε- 
θα σύμφωνοι. Σχεδόν τά αύτά σάς έγράφομε».— 2, καί Δ· Άλ»·- 
ξάνδρει αν · Δελτάριο» ελήφθη, λυπούμεθα πολύ, πλήν εύχδ- 
μεθα »α γίνου» έργασίαι είς τό μέλλον. Προσπαθήσατε διά τήν σειρά».
— Έ. Φ. Κ έ ρ κ u ρ α ν . Σας άναμένομεν ώς γράφετε, άλλως επι
στολήν σας. Έχει καλώς διά λοιπά, -τ Ν· Π. Χαλκίδα·Δ<λ- 
τάριο» έλήφθη· απαντήσαμε» ταχυδρομικών. — Δ. Π. Π ά τ ρ-α ς , 
Σας άπηντήσαμεν ταχυδρομικών·—Α· Α· ’Αργοστόλιον. ’Επιστολή 
έλήφθη. Έχει καλώς Άποστείλατε δτι έχετε-—Ν.Δ. Παρι
σιού;. ’Επιστολή χρήματα ελήφθησαν. Έγράψαμεν, Ν. Κ. 
Τρίπολιν . Συνδρομή έλήφθη· άπόδειξις μετ’ άριθμ·δ λαχείου 
έν παρόντι φύλλφ,

ΤΟΜ^Ι ΤΗΣ «ΦΥΣΕΩΣ»
Ειδοποιούνται Οσοι έκ τών συνδρομητών τής «Φύσεως» φυλάττουσι τήν σειράν τών φύλλων αύτής καί καταρτίζουσι 

τόμους, ώς και οί προμηθιυόμεναι έτησίως έκ τών γραφείων 
μας ετοίμους τοιούτόυς, ότι έτοιμασθέντων τών καλυμ
μάτων κάί τευχών τού 5ου ήδη λήξαντος έτους εύρίσκονται 
ταΰτα, ίν τοίς γραφείοις ημών, είς τάς συνήθεις τιμάς.

Επίσης εύρίσκονται καί σώματα άπλά καί χρυσόδετα 
τοΰ 1, 2, 3, 4 καί 5 (τους.

Δ ΗΛΩΣΙΣ
”Οσόί έκ των >ί.·κ. συνδρομητών τί|ς «Φύσεως» στε

ρούνται φύλλων παρελθόντων έτών καί έπιθυμοΟσι νά 
συμπληρώσωσιν αύτά, παρακαλοόνται νά δηλώσωσι’ 
τούτο έγκαίρως είς τήν διεύθυνσίν, καθόσον έτοιμαζο- 
μένων ήδη τών τευχών καί τού λήξαντος 5ου έτους, 
πάοβαίνει άνέφικτος πδσα περαιτέρω παραγγελία.

λ ■ t
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_ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ 

Ν. ΠΑΝΑΓΟΓ ΚΑΙ Δβ ΦΟΓΣΑΡΑ 
__'Ιδρνθέν ΕΝ ΧΑΛΚΙΔΙ τφ 188β

Κονεάχ γνήοιον έκ μοοχάτυν οταφυλών 
Βρ*βαυ6ίν  έν τ7) Παγκοομίω Έκθέοει τής Λυών. 
Οΰξον τελειοποιηθέν καί έίέχον έν Έλλάδι. 
'Ροΰμ.ςα υπέρτερα τών ’Αγγλικών.
Μαβτέχαε έφάμιλλοι τής Χίου.
Άγγέλεχοε ύδύπότον και γευστικότατου.
Ζαμάϊχα «St Georges».
Ββρμούτ, Άμίρ, Φκρνέτ, Άψίντ-
Ήδύποτα ( Liquersj Βεάφορα.'μπανάνα, άνεζίτ 

μαρασκίνο, βανΛοχτένη, καχάο, άνάνας. 
κ«ρασό, ζβνβηέ τών "Αλπεων, βαρτρίζ, 
πένα, μάντα, ροσόλεον, τρεαντάφυλλον, 
ττεχρδν χτλ. χτλ.

Μεγάλη παρακαταθήκη έξ όλωντών ειδών. 
Ταχέστη έχτέλαβες τών παραγγελιών.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ
ΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ

Δ ΣΕΓΓΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΑΔΕΛΦΩΝ 
ΕΝ:·ΒΘΔΑ 'αδ*ς  Έρμβδ

Τό κατάστημα κατασκευάζει εΐδικώς Κονιάκ έκ μοσχά- 
των σταφυλών.Ποιότης άρίστη. Καταλληλότατου δι'ασθε
νείς. 'Αμοιβή 25 χιλ. φράγκων είς δντινα ηθελεν άνακαλό- 

, ψει δτι τούτο παράγεται έξ άλλης ουσίας.
Όμοίως κατασκευάζονται άπαντα τά οινοπνευματώδη 

ποτά πωλούμενα εις βαρέλια καί είς κιβώτια άνά 12 φιάλας.

ΕΚΤΑΚΤΟΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ
ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΗΜΕΤΕΡΟΥΣ ΣΥνΑρΟΜΗΤΑΣ

Ή διιύ&ννβις της nfiveeiog» μετά είόικοδ
καΛΑιτίχι/ου ίν Παςιβίοις διά τήν κατασκευήν ϊίάιοχρα- μόγο&ος ίκ μιχφαν φατογραφι&ν Μημμί- νων 1x1 τοϊβη&χοί.ού9οια όφοε$ μαΐ τιμαί$ :
■άι ’ ίλαιογραφίμν^μήκον^. 4,4 λΙΟ. άΜ·?φ-..7 Η-» » 19 > 12 » . 15 3'-

» » 22 » 16 Β 20 / *5
» » 27 » 22 > , 32 L ·α»

» » 35 » 27 » 42 ]. /
» « 41 « 33 » 65 >4
« « 55 « 46 Β 95 Τ
« β 60 β 50 « 110 Πε

Αί ανωτέρω τιμαί ώρίσ&ησαν έξαιρετικώς διά’ toigαννάρομητά$ τ<$ «Φνβ6<ο$ν xal ιίβΐ χροχίηρωτίαι οϋν τή άχοότολή τή$ φωτογραφίας τον ίλαιογραφημίνου ^άντιχιιμίυον.Τά (ξοδα της διασκευή? καί άποβτολή?της iXuioytftt- φίας ίχ Πα$ιβίύ>ν μίχρι κατοικίας τοϋ άβοδίτίτου άρίδ^η- βάν ίχΐ χλίον tig 10 ®/ρ·ΆντΙΆΟ φρ. μόνον δ αύτό? καλλιτέχνης άποΟτίλλιι 
καί Ελαιογραφίας μιτά χλαιβίοϋ, χαριοτώβας διάφορα φνΟικά τοχίία δι' αί&ούβας φαγητού λαμπρός έπεξειρ- 
νίαβμΛας.
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ΠΠΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ
ΠΑΝΤΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΩΡΟΛΟΓΙΑ

ΙΠΙΑΜΡΜΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚίΥΑΜΜΤΑΙ
■Ar ειδικού τεχνίτου

ΠΑΝΤΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ
ΤΙΜΑΙ ΜΕΤΡ1ΩΤΑΤΑΙ

Ταχύτης. «Ακρίβεια, Οτερεότης, εύθυνία.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ

ΓΕΠΡΓ- Α ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ ΚΑΙ Α· ΑΝΔΡΕΟΥ
ΕΝ ΒΟ-Δ-ΓΪ

Είς τό άρτίως συσταθίν κάλλιβτον καί καθ' όλους τούς 
κανόνας τής τέχνης κατάστημα τούτο κατασκευάζονται 
άπαντα τά ίκ τών μάλλον εύχρηστων οινοπνευματώδη ποτά 
και πωλοϋνται είς τιμάς συμφερωτάτας, οιον Κονιάκ, £οΰμι, 
ούζο, μαστίχα, σατρίζ, κερασώ, άψέντ, φερνέτ, κακάο, 
ζαμάϊκα κτλ. Ποιότης άρίστη, γεϋσις ίξαίριτος, χρώμα 
φυσικότατου, διαύγεια εντελής.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
Ό έν Παρισίοις κ. Κωνστ. θηράλπης ευρισκόμενος εις 

σχέσεις μετά τών καλλίτερων γαλλικών καταστημάτων ει
δοποιεί άπαντας τούς ίμπόρους καί έπιστήμονας δτι έπι- 
φορτίζεται νά τούς προμηθεύσγ) πάν ίμπόρ'ευμα καί παν 
είδος νεωτερισμού εις εύθηνοτέρας τών ίν Γαλλίφ τιμών.

Αντί νά κράτη ώς οί ίμπορρμεσϊται άπασαν τήν μεσι
τείαν άρκεϊται είς τό ήμισυ παρά τών πελατών του οίτινες 
θ’ άγοράζωσιν οδτως 5 —10 βχ® εύθηνοτε’ρας^,τών τρεχου- 
σών τιμών. At παραγγελίαι έκτελοϋνται τάχιστα. Ό βου- 
λόαενος άποταθήτω τώ κ. Κωνστ. θηράλπη 3· Π1Θ des 
Carmes 3 Paris.

npoAoronoiEioN
ΠΑΝΑΓΙΛΤΟΥ ΤΣΑΜΗ
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Μεταξύ Καπνικαρέας και Ωραίας; 'Ελλάδος

Είς τό Κατάστημα τοϋ κ. Τσάμη, τό τόσον ίπαξίως 
τ? φιλοκαλίφ αφιερωμένου, εύρίσκονται ώρολόγια ίκ τών 
μάλλον άνεγνωρισμένων ίν Ευρώπη καταστημάτων, περί 
της στερεότητος και ακρίβειας τών όποιων αρκεί μόνον ή 
έγγύησες τών ονομάτων αυτών. Εργασία ίφάμιλλος -τ$ εΰ- 
ρωπαϊκη. 'Εγγύησις αυτής καί στερεότης.

Οί μέλλοντες νά προσέλθωσιν ίστωσαν βέβαιοι, οτι έδ-χα- 
ριστηθήσονται διά τήν στερεότητα, κομψότητα, τό μέτριου 
τών τιμών καί τήν ακριβή ίκπλήρωσίν πάσης παραγγελίας.

ΕΚ TAN ΚίΤΑΙΤΗΜΛΤΠΝ ΔΝΕΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΤ


