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» «Jiv /φύβηβιν, ietetm- 
ξεν i θεός ai<ie«s tbv &»- 

j ifamv.'O «τι>·«η">! <ώ· 
i. «HJ .>»«. ή ί»ή ήμών» »!- 

'.£ πεν όάείμνηοτος Δ. (1α· 
!■ πσρρηγόπουλος, 4 άστήρ 
γούτος τον ποιητικού κό- 
I' ομου, ό λάμιας επί τινα 

. καιρόν, καθ' ον ως άοτηρ 
διαρκής έθευρήθη, άλλ' ό- 

£ στις..φευ...διαφεύαας fit 
έλπίδας τών άπειρων αΰ- 

| τον θαυμαστών, έοβεσθη 
προώρως,άποθειχθείς οντω 

ί.; διάττων, Snip εις πάντας

| Ipscefvc Mttovuc άοτέ- 
ί f . ’ ■ ’"'. ·■··g ΙαίΛΐ, διά τού ποιητικόν 
λ ■ ' ’ϊ
I

ρίς, οϊτινε-έπ’όλΐγον, ώς
ηάους των λαμπρννσυαι 
τον περιβάλλοντα αυτούς 
κόσμον.

Ή έννοια τών λέξεων : 
τούτων τού ποιητοϋ civs 
διαυγής ·. ή ζωηρά αώτου 
φαντασία ωθηοεν αυτόν εις 
τό συμπέρασμα τούτο τής 
τοΰάνθρωπουπλάσεως,άλ· ' 
iotov τού τών Γραφών καί 
ιόν παλαιών διηγήσεων.

'Eetiva^ev όΘεός, λέ- 
γ.ι: Ναί,.έστέναξεν : ό δέ I 
στεναγμός ούτος, στεναγ
μός δημιουργού περατοϋν- 
τος πλάσμα ομοιόν του, 
ήτα ή πρώτη εισπνοή τού 
ανθρώπου άνεγειρομενου: 
ήδοθεΤοα εις αυτόν πνοή 
ένΰ έλάμέανε ζωήν, ήτο ό 
ετεναγμός : Όποια άντί- 
ίεοις μεταξύ τού στεναγ
μού, τής μςγίοτης ναύτης 

g.; δυστυχίας, καί τής ζωής, 
κ; τού μονού τούτου αγαθού 
?■ τοΤς άνθρώποις, τού μόνου
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πράγματος τοδέπιδιωχδέν- 
τοςκαί έπιδιωκομένου παρ’ 
όλων έν γίνει τών ζώων, 
τού τοσάκις έίυμνηθέντος 
υπο τής εύμόλκου λύρας 
γλυκοφθόγγων ποιητών.

Ζωή ; έάν τκ άφεθείς 
έπί τίνος οτιγμάς μετά 
περιοκέψεως έξετάοη τήν 
έννοιαν τής λέξεως τού
της, θέλειέξαγάγη τά λαμ
πρότατα συμπεράσματα, 
τά γλυκύτατα όνειρα, τάς 
ήδονικωτάτας ελπίδας. Ό 
άναλογιομός μόνον τής 
λέξεως ζωή, δίοει εις τον 
οιιλλογιζόμενον ζωήν, χα
ράν, ηδονήν, έλπίδα. Είνε 
ίυσικός μαγνήτης, προς 

ν τά άπορρινίαματα τού 
κόσμου, ai άνθρωποι, τεί- 
νονσι και θά τςίνωοιν, 
όπως εΰρΐοκωνται ές άεΐ 
προσκεκολλημένοι: πάντες 
αυτό έπεδίωξαν καί τούτο 
έπιϊιώξουσι μέχρι συντέ
λειας τού οίΰνος: έάν 
πάντες έρωτηθώοι περπϊε 

’ ζωής, θ'άπαντήσωοιν άμο- 
- ρΰνως « —ή ζωή εΤνε τό 

λαμπρότατον δώρημα τού 
©εοϋ, τό πολυτιμότατου 
τών αγαθών.— » άλλ’ έν 

γ τή απαντηθεί των ταύτη 
ι θέλουσι προσθέσει έν ίτε· 

raytUbadvs ή ζωή τό λαμ
πρότατον δώρημα τοΟ 
®εσϋ, καί τό πολυτιμό
τατων τών αγαθών, καί θά 
ήτο τοιοΰτο καί έτε τού
των κάλλιαν, έάν μή ύπό 
τού στεναγμού τής δυσ
τυχίας συνωδευετοκ.

HcfraypSg... παρέστητέ 
ποτέ προ ταραχώδους θα
λάσσης,ύπό θορυόωθεστά

&
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του άνεμου σνακυκωμένης, καταφερουσης τά κύματα 
αυτής μεθ' ορμής και καταγνυουοηε ταΟτα έπί των ό£έων 
υφάλων τής παραλίας; ήκούοατε τόν θόρυβον τής άγής 
αυτών,θόρυβον έέερχόμενον έκ των βαθύτατων σπλάγχ
νων τού τού Ποοειδώνος βασιλείου ;

- Ό θόρυβος οντος, ό βρυχηθμός ουτος τών αψύχων 
λεόντωντής θαλάσσης, τών κυμάτων, εΐνε όμοιας τώ στέ
ναγμά τού ανθρώπου. Ό τε άνθρωπος καί ή θάλασσα 
έπλάαθηοαν,όπως ωαιν έν διήνεκεΐ ταραχώδει κινήσει, άκα- 
τανοήτω. Ή μέν θάλασσα, όπως ταραοοηται ΰπό τοδ 
ανέμου, ό δέ άνθρωπος ύπό τοΰ βκενσμμού τής δυστυ
χίας. Έάν δέ, κατά τινας οτιγμάς εύρίσκωνται έν φαινο
μενική ήουχία,τούτο εΐνε προμήνυμα μεγαλειτέρας ταρα
χής, |ΐεγαλειτέσας θλίψεως-

Ουδείς ουδέποτε άνθρωπος ηύτύχησεν έν τώ κόσμω 
τουτω: πάντες άνεοεέναξον καί άναστενάζουσι, πάντες 
προέφερον καί προφέρουσι τό τής δυστυχίας έπιφώ- 
νημα τού στεναγμού, τό βραδέως θανατον έπιφέρον, τό 
άπαίοιον Ρχ.

“■Al I I ήτο ό στεναγμός τού ©εοϋ τελειοϋντος τον 
άνθρωπον, άχ eTvs ή πνοή τού ανθρώπου, άχ εΐνε ή κα- 
τατρυνουσα αυτόν δυστυχία, καί άχ θά εΐνε τό μέσον δι' 
ου θελει προσπαθή, όπως αποφυγή τήν κατατρύχουσαν 
αυτόν θλΤψιν.

-ίχ ! I λέίις ουδέποτε ΰπό των ποιητών ψσλςΤοα, ώς 
εκ τού στόματός πάντων έκάστοτε έέερχομένη, καί δια
φόρους ποιητικός οτροφάς ηάσχουσα, έάν τις θελήση νά 
έίηγηση τήν τοιαύτηνδνναμίν σου, εις ούδέν άλλο θέλει 
καταλήςει, εί μή εις έν έκ τών μυχιαιτάτων τής καρδίσς 
του έξερχόμενον άτελεύτητον ά-.χ.ί-l. Τρέφεις καί κατα
στρέφεις τούς ανθρώπους, ώς έν σοί άναπτυοσομένους 
και ως έν σοί τελευτώντας: άχ ήτο ή άρχή τής ζωής 
τοϋ ανθρώπου, άχ έστι καί έστάι ή τελευτή αύτού : οΰ- 
δείς ποτέ έπεχείρησεν, όπως έέηγήση τήν δνναμίν οον, 
ουδέ θέλει έπιχειρήσει ποτέ, καθόσον ανάξιον λόγου τό 
έπιχειρείν τινα παραοτήοαι τοίς άλλοις γνωστόν τι : 
Εχεις δύναμιν καταθλιπτικήν, άλλά συνάμα καί ανακου

φιστικήν : θλίβεις.-άλλά καί ή σή έκφορά έκ τών σπλάγ
χνων τού ανθρώπου επιφέρει άνάκουμισιν.

« Εί τις ηΰτύχηκε διά βίου, τέρας έστίν.» λέγει από
φθεγμά τι.

Βύτνχίσ : παράστασις φαντασιώδης, χιμαιρική....μετά 
θάνατον παρά τινων άναμενσμένη : αντίθετε πόλε τής 
οκληρδς δυστυχίας, περικυκλούμενε ύπό παγώνων πόνων, 
καθιοτώντων σε άπροοπέλαστον και ανούσιον τό σόν όνο
μα: πολλοί πράε σέ έέεοτράτευοαν. ήλήν καταληφθέν- 
τες ύπό παγώνων τής άποτυχίας, κατεσννετρίδηοανέν 
οίκτρδ θέσει παραδειγματίοαντες τούς λοιπούς τούς σού 
έπιθυμούνταε:..οε αγαπά ή άνθρωπότης.-.,πλήν σΰ τήν 
μιοεϊς:. δικαίως: είσαι τελεία κσΐ έν τοΓς τελείοις ίής:.. 
τέλειος ό Πλάστης καί τούτου άξιος.

, Ούδείς ποτέ άναφέρεται εύτυχήσας: από τού πλου
σίου μέχρι τοΰ πτωχού, άπό τοϋ όρεσιίίου τών προβά
των ποιμένος, μέχρι τού έν πόλεοι διατρίβοντος όδηγού 
τών λαών, άπο τοϋ Χριστού μέχρις αυτού τοΰ απλού 
ποιμένος άπλουστάτον λαού, πάντες ύπέοτηααν καί ύφί- 
οτάνται πικρίας, πάντες ξώσινέν στενσγμφ δυστυχίας, 
πάντων ή άναπνοή έστι δηλητηριασμένη ύπό τοΰάχί.

Και αυτός ότι ό Χριστός έδοκίμασε τήν δυστυχίαν, 
καί αύτδςθνήοκων έέέβάλε στεναγμόν,παράπονον: α Ήλί, 
Ήλί, λαμά σαβαχθανΐ » εΤπεν, έκπνέων : έκδηλών στε- 
νακτικόν παράπονου, διότι ό Πατήρ του, ό.ρόγας θεός, 
τόν έγκατέλιπεν. Μή άρα ό στεναγμός δέν εΐνε παρά
πονο» κατά τού ©εοϋ διά τό άδωρον δώρημα, δπερ έδω- 
ρήοατο τώίάνθρώπω, τόν οτενογμόν; Ναι. ϊίλήνέτάχθη- 
μεν φάψειν δ,τι ό ®εί>6 βίδα, ynfaivs, οτενάξοντες έν 

■ :

κατσθλίψει καί διά τού οτενβγμού άνσκαυψιίβμέυοί’Λ
Στέναζε λοιπόν...οτένσζε. άνθρωπε, άψοϋ όντως ώρι^Κ 

οταί οοιι .οτέναίε ϊνσ τά» ΐ< των οπλάγχνων τοϋ «ίό^· 
οτου, καθ' ήν ώραν έλάμόανεε ίωήν, έεψυγάντα οτενόΛ· 
γμόν ουνςχίο^ς. Ούτως ήθέληορν ο ©eec :. τόν οτινα*·  
γμόν,ό. Αύτάς έξήνεγκε τελειών οε,προωριοταί οοι βπυέ|3 
πάντοτε έν τ$ χαρίία. ξχης. 'SB

Στέναξε.. ,οτέναξε' καί τότε μόνον θελςις παύοει eriojH 
ταν ύπό του οτυγεροϋ Χάρωνοε προς δείπνον έν τοΤς 8oja| 
οιλείοις τού Πλοΰτωνος θέλεις κληθή θνήοκων. jM 

θάηαοβ : κενής κενοί βίου πομψόλυγος άγι), καί άπογ|| 
ίοοις πάντων των θνηοκόντων τή οικεία αυτών θέοει: 
επενοήθης παρά τοΰ ©εοϋ, όπως τρομάίης τούς άνθρώ-ί 
πόνε: επιδράς τοοοϋτον επ'αύτδν, όσον επιδρά επί τΰν 
έγκληματιών ή τής ποινής αυτών άπότιοις ; ύς εί μή ήρ· 
κει 4 κενός ουσίας βίος των, έπέρχίσαι καί ού καί τδ» 
κενήν πομφόλυγα καταστάντα β(ον των θραύεις : Κενή 
καταστροφή έν κενΰ : διά τούτο καί ούδεμίαν μεταβο
λήν sic τά συστατικά τού ανθρώπου έπιψέρεις. Μετά α| 
ούδέν απομένει:

Τότε καί συ άνθρωπε τόν στεναγμόν, δν παρά τοΰ 
πλάοτου ελαίες,θέλεις εγκαταλείπει τελευτών τφπτναρξ 
χάρωνι. αντί τού πορθμείου: διότι κατά τό Μενίππίιον-. 
«οϋκ άν λάδοις παρά τού μή έχοντοςο· θέλεις δωρήοει^ 
εις αύτόν μόνον τον στεναγμόν, διότι αυτόν μέχρι τού' 
τάφου φέρεις.

Στενάξει καί ό Χάρων : βοΰδείε γάρ ποτ ' ηϋτύχηκεν:! 
εί δέ τις, τέρας»- ί

Φιλιατρά 4- Γ.

( Συνέχμα, Λρθν*  \
— At, *el «'Πγαί'Λΐί, *ύρι«  'AvrowtftBq, ίώρα ;
—Ο5μ, ... τά, έτβι ςτό βρόντο, ... ά»’ίδδ.
— &ν ελΛε »αζ4 ^ιταίώ Ίρός ϊαίαΜψιν

μερικών φίλων συνδρομητών μον, έως δτον Ελβη ή ώρκ τής άνα- 
χωρησεως τοΰ «λοίον.

— Οδμ.......καί έχεις «υνδρομητας εδώ ;
— Ή <Φόσις> παντού έχει συνδρομητές πόριε Άντωνιέδη. ; 

έλδβ καί δεν 6έ μετανοήστε, 0ά πιρόσωμεν χαλά με αότοός. J
— Ονμ.. . πάμε. ί
— Ιδού είς, . . . είσίλίωμεν έντές. ι
Καί είσερχέμεδα έντός τοδ οίναενευμακακαωίι» Πανάγνι παί Λ

Φονσάρα, ένθα περιστοιχοόμεΒα άπό ίντία καί όσμίς ^νοπνεό- λ 
μαεσς καί πο«άχ-

Τό κατάστημα.εΐνε καλώς διηυδετημένον μέ ευπρέπειαν καί’ 
τάξιν καί παρα τήν δυτικήν γωνίαν αΐτοδί πείται γραφείο» πιγ- 
χλιδωτόν έπ τών συνήθων έν άπασι τοΤς έργοατασίοις τού Πει
ραιώς.Άμα τή είσόδιρ μας, προσέρχεται εόγενώς νέος τις κδριος ' 
καί έρωτρ ήμας «ί άγαπώμεν.

— Ό κ. Πανάγος ; έρώτώ.
— - Ηόλις έξ^δεν, άπαντρ, πηγαίνει είς τήν πανήγυριν.
— Ό δέ π. Φουσάρας ;
— Κ«ί αυτός, μόλις έξίλβεν, μιτέδη εις τήν αγοράν.
Αφίνω τά έκισκεπτήριόν μου, λέγω» ότι δα επιστρέφω μετά '■ 

ήμίσειαν ώραν καί έξερχόμεδα. 1
— ΑΓ, πηγαίνομεν νά πίωμεν ϊνα καφφέ είς τήν πλατείαν 

καί έπιβτρέφομεν, χ. Άντοινιάδη ;
— Οδμ, .... πηγαίνωμεν.

Έναντι τοΰ καταστήματος τοδ κ. Πανάγου καί Φουσαρα 
Χαί είς τό βάβος μικρός πλατείας παρατηρούμε» τά Ηνωμένα 
Οίνοπνινματοποιεέα βωμό καί Χαλιούλα, καί ολίγον περαιτέρω 
Λ μέγπ ίργοστάσιον τοΰ χ. Γ. Χατζηκαναγιώτου, επίσης σνν- 
όρομητών τής εΦόσεωςΟ.

— Ά, ιδού, λέγω τότε εδχαρις τφ φίλερ μου συνοδοιπόρε,, 
iScS ούρίακοντα: πάντες πλησίον, μετά τήν επιστροφήν μας :πι- 
τετπκόμεδα ολα τα έργοοτάοια. καί μετά παύε*  μεκαδεάτομεν 
ιίς Λ άτμόπλοιον.

Προχωρήσαντες δεξιά είσήλδομεν εντός μικρός στενής όδοΰ, 
ής αί δεξώδεν και αριστερόθεν πλευρα'ι ήταν τό πλείστον κατιι- 
λημμέναι ύπό διαφόρων μικρών μαγαζείων, ών οί κύριοι μετά 
φίλων κατά μικρούς όμίλονς καθήμενοι έξωδι αύεών συνεζήτουν 
καί παρετήρον*  τους διαβαίνοντας, ιδίως ήμας μετά περιεργίας, 
ίννοήσαντες δτε είμεθα ξένοι- Άνωίι τών καταστημάτων ανα- 
γινωεχω εις μικρός άτλας έπιγραφας, φαρμαχεέον, συμβολαιο
γραφείτε, υποδηματοποιείου, εμπορικόν κατάστημα κτλ. έπί δε 
ιών δνρών δύο τριωρόφων οικιών αί έπιγραραί ώημαρχιϊ»» καί 
'Αποθήκη ύλιχοΰ μοί προσελχόουσι τήν προσοχήν. ’Εγείρω τήν 
κίφαλήν προς τήν πρώτη» καί μετ’ίκπλήξεως παρατηρώ οικίαν 
πεπαλαιωμένη», ής ιό πρώτον διαμέρισμα έφαίνετο ατελές έτι,

- όνου δνρών καί κουφωμάτων, ε Ή δημοτική αργή έντανβα, 
ιίπον, εβρίσκεται είς τήν νηπιώδη αΰεής κατάστασινλ καί έξη- 
κολοίδησ» ’ή’ πορείαν μου- Παρατηρώ ομοίως μετ’ ενδιαφέ
ροντος τή» δεντέρα» καί μετ’ έκπλήξεως ζητώ ν’ ανιϋρω Αν 
λόγον τής άποταμιεύσεως ύλικοΰ ίνισΰβα καί μετά μικρόν σκί- 
ψιν εΰρονί» τή άποθύχη τής χεφαλής μου τή» λέξιν «άστεδιν» 
ιαί προεχωρήσαμεν ούτω σιωπηλοί προς τήν πλατείαν, πρό τής 
οποίας βλέπομεν ώραϊον ναόν ατελή, ημιτελή, πολυτελή,δέ.ν δύ
ναμαι καλώς νά χαρακτηρίσω,διότι ή περιοχή αύτοΰ σάς αναγ
κάζει νά προχωρήσητε έκιϊδεν, χωρίς νά λάβητι καιρόν πρλς 
στιγμήν νά σταμαιήσητε παί ακριβή σχηματίσητε γνώμην τοϋ 
οικοδομήματος εκείνου.

“Ηδη εύρισχόμεδα προ τής μεγάλης πλατείας τής Χαλκίδος, 
'Ομόνοιας καλούμενης, διότι ύπαρχοι καί δευτέρα, ήν δέν κα- 
ιώρβωσα νά λάβω καιρόν νά ίδω. Όντως δε εινε αρκετά 
βραίσ, μεγάλη, καθαρά, πεφυτευμίνη διά πενχών, τετράγωνος, 
με αρκετά καλάς οικοδομάς, κα'ι χαφφενεϊα και καταστήματα 
είς τά πέριξ αυτής, καί καρά τάς άχνάς τοΰ σ«·οϋ τοϋ Εύ- 
ρΙτον. ’Ενταύθα δ’ ώς ίμαθον συνέρχεται παθ’ ίσπιρας το 
Ηρος ό καλός κόσμος τής Χαλκίδος παί άπσλαμΛάνκ τά βίλ- 
γηιρα καί τάς καλλονές τής λαμπρός θέας, τής ζωογόνου θα- 

; λεσσίας αύρας καί τής γλνκείας αναψυχής. Ώς πρϊς τούτο 
ά ΧαλκιίεΤς εΐνε ευτυχέστεροι κολλών κατοίκων τοΰ Βασιλείου, 
διότι ούδαμόσε άλλοσι άκολαμβάνει τις ό,τι είς άπαταν τήν ήρε
με», γλυκέων καί βελκτικωτάτη» Χαλχιδικήν ακτήν χαίρει ό 
κάιοικος αυτής. Διά τούτο Ισως λέγεται, ότι β Χαλπιδεΰς ιινε 
φέσι: γλυκός, πράος, άπαχος καί αγαθός. Ή ρύσις έκεΤΑν 
νιτίζει μέ τά νάματα αυτής.

Μερικαί άμαξαι είς τήν είσοδον τής πλατείας πιίμιναι, έξ ών 
επί ί» βιζαβί, κκί ίν ξύλινον παράπηγμα είς τήν μίαν πλευράν 
είιής χρησίμευαν ώς θέατρο», κροσελκύουσι την προσοχήν τού 

,· «Ιοΰ μου, όσιις πλησιάζει μετά περιεργίας αυτί, εξετάζω» β- 
λην τήν πλατείαν καί επιστρέφει τροχάδην γελών.

— Ένα βεατριδάχι, πατέρα, μοί λέγει, ό φασονλέτος καί 
' Πιρικλέτος καί έδώ καραστάνουν.

Είτα δέ δειχνόω» μοι μίγα πτηνόν έπί στύλον ίοτάμενον.
—Τί πουλί είνε αυτό ; έρωτά, δέν φεύγει, πηγαίνει άπό δέν- 

Ιρου είς δένδρο» καί πάλιν ίχεΤ επιστρέφει.
• — Είνε χάργα, είδος χόραχος ημερωμένου, τφ είπε τότε ό
; I. Άντωνιάδης. Αυτά τά πτηνά είνε συνήθη παί πολύ ήμερα, 
’ ραλίστα ένα έξ αυτών έγώρησε» ένα άνδρόγυνον, ώς λέγεται 

Μ είς Χαλκίδα, διότι εινε καί κλέφτικα. Ένα έξ αυτών είχε» 
. ιώέλΰει άπό τού παραθύρου είς μίαν οϊχίσν καί άφήρεσεν άπό 

τήν τράπεζαν ϊν γρυσοΰν άίαμάντινον καί μεγάλης άξιος δα-
- «σλίδιον τού χορίου τής οικίας, όβπτη ύποπτεύσας τήν σύζυγόν 

tw τήν ήπείλησεν χαΐ ίλθόντες άμψύτεροι είς σπουδαίας λ.ογομα- 
γίσς ίχώρισαν.Μετά δύο έτη τό δαχτυλίδιον εύρέθη εις την στέ
γη» μιας οίχίας κάτωθι κεράμου καί άνεχαλόφθη ούτως ότι η 
ΰργα τό είχεν αφαιρέσει.

. ’Ο Τάκης άκορήσας έξέλαβε τούτο δι' αστειότητα καί ήρ- 
γ'ξατο νά γελψ.

— Ναι, ναι, εΐνε αληθές χροσίίηκα τότε έγώ, διότι οί πό- 
: ρσκες εΐνε χλέπται κα'ι εγενόμην καί έγώ μάρτνς τούτον, όιι 

ήμην τηλεγραφητής τού βασιλέως εις Τατόίον. Είχον τότε 
συλλάβει ένα κόρακα καί ό διευθυντής τού κτήματος τού 
έκοψε τά πτερά. ’Εξημερωθείς δέ μετ’ ού πολύ καί είθίσ^ς 
πλέον δέν άπεμακρύνετο, άλλά έζη διαρκώς έν Τατοίιρ, όπου καί 
τώ παρετίθετο καθ' έκάστην βασιλική τρορή. Προς ευγνωμο
σύνην όμως ή τίς οιδε διά πόδον λόγον ό φιλοξενούμενος ούτος 
κύριος είσήρχετο διά τού παραθύρου έντός τού γραφείου τού βα
σιλέας, όοάχ-.ς ή Ά. Μ· απούσιαζε,καί.εσύαηηρει ΐκκής τρα- 
πέζης πότε ί» καί πότε έτερο» μικρό» αντικείμενο» έκ τών ύ- 
παρχόντων έκεΤ κομψοτεχνημάτων,μέχρις ότου έννοηθείσης τής 
άφαιρέσεως ά βασιλτύς εύηχε φύλακας νά καιρΟφυλαχτήσωσι Αν 
χλέπτην, όστις δέν έβράδυνε νά καταστή γνωστός. Παρακο- 
λουθήσαντες δ' αύτόν άνεχάλνψαν καί τά κλοπιμαία, ατινα ό 
αγαθός χόραξ έχρνπτεν εντός τοΰ εδάφους παρα τινι δένδρηι. 
Έκτοτσ ό κλέπτης έγίνετο δημοτικώτερος χαΐ αγαπητότερος.

— Μά διατί τούτο ; ήρώιησε τότε ό Τάχης, δέν έπρεπε νά 
τοΰ κόψουν τήν κεφαλήν;

— Αί, δλα θέλεις νά τά ξεύρεις' ό άνθρωπος είνε ψύσει φι
λότιμος καί καλός' δια» τό καπό» παρέλθη, τού ραίνεται α
στείο» καί γελά, διασκεδάζει παί συγχωρεΐ.

Ήδη έν,αθήμεθα έξωθι τού καρρενείοο και ό π. Άντωνιάδης 
διέτασσε τό τρίτον ήδη νά τοϋ φέρουν ύδωρ.

Ό Τάκης τό» καρετήρει μετ ’ έκπλήξεως.
— Μά τί έπαθες; κ. Άντωνιάδη τόν έρωτά τότε,πολλά νερά 

πίνεις.
— Ονμ.... διψώ.... μοί άπαντά. Έπειτα ξέρεις, τό νερό 

τής Χαλκίδος φημίζεται, είνε καλόν καί πολύ ώφέλιμον.
Καί πραγμαπκώς ητο δροσερότατο» καί γευστικότατο».
Μετ’όλίγον διατάσσει νά τοΰ φέρουν καί έτιρον ποτήριον ΰ- 

δατος, έ»ώ ό Τάκης στενοχωρείται καί ψιθυρίζει εις τό ούς νά 
ςύγωμεν ίχείθεν.

-— Πηγαίνωμεν νά δοχιμάσωμεν καί τό κονιακ τής Χαλχίδος 
εΐπον τότε χαΐέγερθέντες μετέύημεν παρά τοϊς χ. χ. Πανάγου 
χαί Φουόάρσ, οθς εύρομεν αυτήν τή» φοράν ίν τ$ χατασιηματι 
αυτών.

<— Ό χ. Φουσάρας βεβαίως, εΐπον, αποτεινόμενος πρός τόν 
πρώτον τείνοντά μοι τήνχεΐρα.

— Όχι, είμαι ό Πανάγος, άπήντησιν μειδιώ», ό δέ π. Φου
σάρας εΐνε τοδ λόγου του.

—Ά, χαίρω πολύ, ότι βλέπω άμφοτέρους, ηκατήθην είς τά 
ονόματα, έγώ ένόμύζυν ότι ό παχύτερος ύμΑι θά -ητο ό Φουσά
ρας χαί ό ισχνότερος ό Πανάγου. Άς εΐνε, καί πώς έχετε ;

— Καλώς, εύχαριστοδμεν, άπήντησαν παί προσήνεγκο» ήμϊν 
αμέσως θέσεις εν τ$ γραφ'-ίω των.

— Καί πώς τούτο τό έκτακτον, κύριε Πρίντεζη; νά σάς βλέ- 
τωμε» τόσον αίψνιδίως ;

— 'Εκτάκτως, φίλε μου, πολΰ έχτάχτως*  ή ζέστη τών Α
θηνών μ'έστενοχώρησε καί άπεράσισα νά κάμω ίν μικρόν τα- 
ξείδιον μέχρι Βόλου. Δραιτόμενος δέ τής ιύκαιρίας τής δια
μονής τοΰ πλοίου μας ΐνταΰθα έπί έξάωρον, άπεφασισα να έλθω 
είς έπίσκεψίν σας.

— Πολύ καλά, πολύ καλά έκαματε' τούτο μάς ηύχαρίστησε 
πολύ’ καί τί δονάμεθα νά ’άς προσρέρωμσν ;

Μάέπήραμεν τόσα έως τώρα. . . παλλίτερον τίποτε. Τί 
λέγετε σείς; κ. Άντωνιάδη.

— Ο3μ ... άς εΐνε ένα κοκάχ.
•— Τότε έγώ ολίγη» βανάναν.
Καί αμέσως μας έκόμισαν τ' άνωτέρω καί ί» λουκοόμιον διά 

τόν μικρό».
— At, πώς σάς φαίνεται τό κονιάκ; ». Άντωνιάδη.
— Ο3μ.. .χαλό.... πολύ χαλά, έβώ τό κατασκευάζετε αύτό;
— Ναι, έδώ, κύριε Άντωνιάδη, ή Χαλχίς δέ» εινε, ώς τήν 

νομίζετε, τόσον όπισθοδρομιχή, ’ώ εΐπον τότε' παράγει λαμπρά 
ποτά, ώς βλέπετε.

— Εύγε, τότε, εύγε.
Και παρεμείναμεν έχεέ έπ’ αρκετόν συνομιλοΰντες μετά”τών 

χυρίων Πανάγου και Φονσάρα περί διαφόρων αντιχειμένω»_ τής 
οινοπνευματοποιίας. (έπεται συνέχεια)

·: V.' >. ώί»ζ.ύί_-- Μι
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ΑΙ ΠΑΡΑΔΟΞΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ!
ΕΝΟΣ ΡΩΣΣΟΤ ΣΟΦΟΥ

Μαά 300 χαΑέιτσχαικώ»*  ιίηόνων ίν t&xsipivy.
KcU vordfeodw φ. ΠΡίΝΤΒΖΗ·

{Συνέχεια, ίδί κροηγούμ. φύλλον).

Καί U τούτου συμπεραίνετε, κ. Όσιπώφ, δτι εινε νοη· 
μονέστεροι ημών ; ήρώτησεν ό Φρικουλέ.

— ’’!««« όχι. . . άλλ’ έν wievj πιριπτώσιι θά ίχωσι πε- 
ρισσοτίρας γνώσεις. . , τώρα, έάν τό βτήθός των <:»< πιριω*  
ρισμενον, τούτο προέρχεται U τής άλλοι ας χιτασκίυής τών 
τττευμόνων αυτών, οτως δύνανται νά λειτουργώτιν ιύ/ιρώς 
είς τόσην χαμηλήν ατμοσφαιρικήν πίεσιν. Κχθ*  όσο*  δέ 
άφορφ τόν στόμαχον καί τήν κοιλίαν των, ίάν διαφέρωσι 
τών ίδιχών μας, τούτο συμβαίνει, διότι ά·ήχουσιν εις πλα· 
νήτην, δπβυ απαιτείται νά τρώγω σι διά νά ζήσωσι καί Μα 
6 νόμος τής ζωή; ιίνι νόμο; τού θανάτου, χαί όπου οί άβθε· 
νίστεροι άπορροφώνταϊ ύπό τών ισχυρότερων.

*Η Σελήνη έχπλαγείσα έπί τοίς Ανωτέρω λιχθείσιν,ήρώ- 
τη«ε*

—Πάεερ, καί ύπάρχονσιν Ιν τφ σύμπαντι κόσμοι, δχου 
Αέν τρώγουσι ;

— Πιθανώς, άπεχρίθη ό γέρων, διότι είνε πολύ λυπηρόν 
νά νομίζν) τις, ότι ή άνάγχη τής τροφής εΐνε απαραίτητος «ί; 
όλους τούς κόσμους και είς τάς συνέπειας αυτής. Βεβαίως 
δι’ ίνα άθλιον πλανήτην διατίλούντα in είς παιδικήν κατά- 
στασιν, όπως ή γή, ή πρός συντήρησιν τής ζωής τροφή εινι 
απαραίτητος, άλλά dv« γιλοίον νά δογματίοη τις πιρΐ τής 
αδυναμίας τής φυβίως χαί νά τήν ύπολάβγι συμφώνως μέ τάς 
γήινους περιστάσεις.

—* Δέν δύναμαι νά φαντασθώ, διέχοψε τόΤί ό Φρικουλέ, 
οποίαν έξωτεριχήν μορφήν θά είχον τά δντα αυτά, τά όποια 
δέν τρώγουσι καί εν τούτοι; ζώσι.

— Εινε βέβαιον, δπελαβεν ό Όσιπώφ. ίη*ά  ου τα ταΰτα 
δέον νά Γχωσΐ φανταστικήν μορφήν χαι παραδόξους σχημα
τισμούς, ά»<υ κορμού, 4«ευ κεφαλής χαι άνιυ μιλών. Διότι 
δ ίγκίφαλος ημών φέρει σχήμα στρογγυλόν, ώς έκ τής απα
ραιτήτου περιφιρικής καταστάσεως τοΰ μυελού. Ούτος άπκ 
τΐλισε το χρανίον τής κεφαλής. Αί χνήμαι καί οί βραχίονίς 
μάς είβι μίλη τετραπόδου μεταμι μορφωμένου χαί τιλιιοπι- 
πονομένου. Ή βαθμιαία πλαγία πατάστασίς τοϋ κορμού έσχη· 
μάτισε τούς πόδας καί ή έπανειλχμμένη έξάσχησις τάς χεί- 
ρας. Η κοιλία είνε το περίβλημα τών έντοσθίων, τδ δε 
σχήμα χχί τδ μήκος τών ίντοσθίων έξαρτώνται έχ τοΰ 
οίθους τής τροφής. Τέλος ίν τφ σώματι δέν υπάρχει Χυβι- 
ΚΟν έκατοστόμετρον, το οποίον δέν πχρήχθη ύπό τής ζωικής 
λειτουργίας, ίν τφ κοψ ίν φ ζώμιν.

Ένφ ούτως ώμίλει ό Όσιπώφ, ή όμάς τών 2<λη»ιτών 
ιπεφάνη, δυο δέ έξ αυτών ίσυρον είδος χηραμάζης, iv ή δ 
σοφός μιτά τής ακολουθίας του ίτοποθιτήθησαν.

Είτα ιίσέδυσαν έντός μαχράς ύπογιίου στοάς, καί μετά 
ποριίαν έσπίυσμίνη^^ί τινα λεπτά τής ώρας ΙπανοϊΙου 'τό 
φώς τού ήλιου. Ευρίσκοντο Ιν μίσφ κρατήρος χιλιομέτρων 
τινων πλάτους καί όστις ήτο ό χυριώτερσς χρατήρ τοΰ ηφαι
στείου, «εριοβάλλετο δέ ύπό ύψηλδν ορίων, ών αί αεχμη- 
ραί χορυφαί έχάνοντο είς τά ύψη. Άνωθι δ*  αύτών Αστέρες
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τίνέςτοϋ α*.  μεγέθους ίσπινθηροβόλουν ώς πελώριοι άδάμαν. 
τις έπι λεπτοφυούς βάσκος. '

— Περίεργο» ιμορμύρισε τότι δ Φρικουλέ, ουδεμία» αί-.1 
σθάνομαε δυσχέρειαν είς τήν αναπνοήν, μολονότι ή πίισις ίν· Ί; 
ταϋθα live άσθινής. <

—· Διότι, άπή«τησιν δ Όσιπώρ, ισοδύναμες πρός τήν υιό ·/· 
τού βαρομέτρου έ*δ«χθεςσα»  έπι τής ύ ψηλό τέρας κορυφής τΰ» 
*Av9stov, ήτοι 7,500 μ. Φαίνεται Si βέβαιον, ότι τό όξυ- ; 
γόνον (ύρίβκ<ται ινταύθα ίν μςγαλιιτίριρ άναλογίβρ ή έν τή :■ 
γή καί ότι χαί άλλα ίτι έιρία Ινυπάρχονσιν.

Ένφ δι τδ όχημα διίτρίχΐ τήν πιδιάδα ιίς τό μέσον τοΰ ? 
κρατήρος,αίφνης παροτήρπσαν τδ βλήμα αύτών, οπίρ οΐ Σε- ; 
ληνΐταΐ *1χον  μεταφίριι ςχίί ήμικατίοτραμμίνον.

—» Πώς θά χατορθώσωμιν να τό μ<ταχιιρΐοθώμ<ν, όταν < 
θιλήσωΌν νά φύγωμιν έντλΰθΐν, Ιμορμυρισςν ό Φρικουλί I '

Οί δέ Σβληνίται πλησιάσαντςς ίζητηοαν διά σχημάτων , 
ίξηγήσης πιρι του άντιχημίνου τούτον. -

Ό 'θ9ίΛ^ τότι λαβών ράβδον σιδηράν ίσχημάησίν ίκ \ 
τού έθάφους δυο σφαίρας άνίσων διαστάσεων, άς ήνωοιν, . 
ο®ως πριν ό Φρικουλέ, διά γραμμής, έφ’ ής έσχημάνίσι το 
σχήμα τού βλήματος. J

Τότσ (I; τών Σοληνετών γονατίσας ήρώτηβιν, έάν ή μι- ' 
γάλη σφαίρα παρίστα ίστρον τοϋ ουρανού.

*0 Όσιπώρ διά κινήοεως τής κσφαλής άπήντησ*  κατα- ' 
φαηκώς, και διά νά όννοηθή καλώς, ίχάραξίν έπί τής Ιμ» ; 
μου το σύστημα τοΰ Κοπςρνίκου, θέβας χατά κλίμακα τους 
πλανήτας κανά τάξιν αυτών άποστάσίως πρός τδν ήλιοηί 
τόν οποίον παρέστησε διά σφαίρας λιυκής. Όπόταν δ’ίφθασκ 
ιίς τή*  γή», ίβημ<ίω®< τήν τροχιάν τής Σελήνης, ίπι·· 
στήσας τήν προσοχήν αυτών ιπίτών δυο τούτων κόσμων.

Ό αρχηγός τών Σεληνιτών ήρώτησε τότο τήν ιδιότητ«>; 
κυτών, καί οΌβιπώρ τοις άπήντησεν ότι είσιν απεσταλμένοι; 
τής γής. έρχόμενοι όπως ζ^τήσωσι σχίσεις χαί φιλίαν παρά' 
τών γειτόνων αυτών Σιληνιτών. J.

Ό άρχηγδς τών Σοληνιτών θείς τότε τόν δάχτυλον αυτοί τ' 
έπι τοΰ στόματος έφάνη *ρδς  στιγμήν σχίπτόμίνος, καί είτα J 
στραφείς πρός τους συντρόφους του, τοΐς ώμίλει μετά ζωη· Ί 
ρότητος, δεεκνυων αυτοί; ότ*  μιν τούς ξένους, δτέ δε τά ύκό | 
τού Όσιπώρ έπί τής άμμου χαραχθίντα σήματα. Μετά 
τούτο ελαβεν έκ τής χςερδς Ιν*  (ζ αυτών, όν παρουσιάσας τφ 
σοφφ γίροντι: |

— ΤιλιγγΛ, είπε». J
Καί ταύτοχρόνω; έθιξε διά τής χειρός τό στόμα του Τς· a

λιγγ* χαέ τό ους τού Όσιπώρ. Πλήττων δέ τό έαυτοϋ στή- 
θος διά νά όνομά τη έαυτόν. ■«

— *Ροϋμ Σερτσχούμ, προσέθηκεν. J
Ό Τελιγγά έξήγαγε τότε έκ τοΰ κόλπου του μαχράς λω· ί

ρέδας λεύκάς, Αφ’ ών ήσαν σεσημειωμένοι διάφοροι ακατάλη- J 
πτοε χαρακτήρες καί ίσημείωσςν «π* αυτών έτέρους τίνος 1 
τοιούτους. I

— Βεβαίως ούτος, εΓπεν ό Φρικουλέ, θά καταγίνεται είς J
τήν αστρονομίαν χαί θά προσδιωρίσθη διά τήν έχπαίδίνοίτ | 
μας ένταΰθα,διό η, Αν {νόησα καλώς, δκτάχθη παρά τοΰ άρ- 3 
χηγού του νά μας διδάξη τήν γλώσσάν των. |

Μόλις Ηελείωσε τ’άνωτίρω, οι Σεληνΐται όπεδειξαν το S 
άμαξιον, ίφ’ού λαβόντες θέσιν οί ημετεροε ηρωες ώδηγήθη- 1 
σαν έντός σκοτοινής ύπογιίου στοάς χαί μετά τίνος στροφές | 
άφέχοντο προ παμμεγεθους αιθούσης, φωτιζόμενης ύπό τώ» :3 
ήλίου. Έκεϊ οί Σεληνΐται άπεσνρθησαν.

—■ Αιχμάλωτοι I άνιφώνησεν δ Ίωνάθαν Φαρενχάϊτ μετά g 
θυμού. J

Ό δε Όσιπώφ θέτων τήν χεΐρα έπί τών ώμων του’ 3
— Ήβύχασον, φίλε μου, τφ λέγει μΐ€ά ψυχραιμίας, θά 1

έγένιτο παρεξήγησες.—Έν τφ βέφ μας τδ «Αν συνίσταΤαι <| 
εις τήν καλήν συνεννόησήν, I

» Συνςννόηαν I καί πώς να συνςννοηθη τις μέ] αυτούς ξ 

Ί

τους άγρίους,οΐτινος ουδέ λίξιν αγγλικήν γνωρίζουσιν; ύπεν*  
τοθόρυσεν ό Φαρενχάϊτ.

^Ησυχάσατε, αναλαμβάνω έγώ,προσέθηκεν ό γέρων.1 Ως 
γνωρίζετε, οί 'Ρώσσοι είναι οί καλλίτεροι γλωσσομαθείς τού 
κόσμου. Έντδς δύο ήμιρών σ&’ς υπόσχομαι νά μάθω τήν 
γλώσσαν των.

— Δυο ήμίρας, άνέκραξεν ό Φαρενχάϊτ I νά μάθης τήν 
άλλόκοτον αυτήν γλώσσαν, τήν σννισταμίνχν ολο άπο τίν- 
τάν καί τάϊ-ti· ; αδύνατον I

Ό Όσιπώφ έμειδίασεν, άρκεσθεις νά τηρήσω έμπράχτως 
τήν όπόοχεσίν του. Ό δέ Φρικουλέ πλησιάσας είς τδ ους τον 
Γοντράν.

— Ό αγράμματος 1 τφ ιίπι, δέν γνωρίζιι, ότι εις τήν 
σελήνην τδ έτος συνίσταιαι μόνον άπό 12 ημέρας καί ότι 
έχάστη τούτων (σοδνναμεΐ πρός 29 ήμίρας έδιχάς μας .πλέον 
12 ώρας χαι 44 λιπτά.

Έχάρεξΐ τό σύστημά του Κοπβρνίχου. 
ΚΕΦΔΛλΚ>Ν 1Β.

το Αόρατον ΑμιΟφαίρεον γΛ$·
Th».'i««6»iOT «όλ«ς ΰβήλθβ» ί» τή μ-εγ-οίΧ-η ’αύ’ΐ «««· 

«ν.!τ9 π?οοβ'»Ρ'«3·>«ν πΡ4ς *ατο.»1«ν  »ύτγ.,ό Τίλιγγϊ, 
U«|M Ph>>« ■’«’

Ι4κτ»>,ν t«l τ·Β «τίρατό{ -tou »«< ·!τ» ί«ί τδ» δ"*»  τ<ι£1 
Όαι«ΰ, x»i τδ< «Μντ,όφ»» «“> ά.νί|*„ν·  άπ4»τη«ιν-

—Ίσβ{ if»,?, t’wt» ό |ΐ·»ιχ««»4ί, «ίν *ίλ»|ε«ν  ’ ’ 4»χ«- 
σωμιν αμέσως τήν διδασκαλίαν.

Έ«1 .ή μτ«,««»6 άπ«.τί««' τθ. φ»βν τον. ό *f>-  
MvU ίβτράψη npls τό. Τ<λ.γγ« »*i  Sii σηιεείω» ίγ,ώρι,οι 
«ύτφ, ίη JtWhto είς τήν ίιάιερισίν τβν

Τότι ό ΒΑ,νίτης inxUlo «ο€«ρδ< «ί ΐξήλίεν.
— Τί ιίνβ τοδτο ; άνιφώνηββν ό Γοντράν, μδς ίγχατό· 

λιπι. . . .
— Ίσως μετίβη νά φέρφ τά βιβλία χαί συγγρέμματά 

των, δι<κ»ψιν ό Φρικουλέ.
_  Έγώ, νομίζω, ίπιϊπεν ό Όσιπώφ, δτι ή παιδεία έν- 

ταΰθα tlvi πολύ περισσότερον άνιπτνγμένχ η π«ρ*  ήμΐν. 
, — Εις τούς αγρίους αυτούς, προσέθηκεν ό Ίωνάθαν, τί 
λέγιτι ;

—Οί άγριοι αυτοί ίχουσι τό προτέρημα νά κατοικώ*  πλοτ· 
νήτην άρχαιότιρον τού Ιδικοΰ μας, άπήντησεν ό Όσιπώφ.

Ό ΦαοινχάΗ τότι έξ άγανακτήσεως όρμώμινος Ιπληξι 
τό ιδαφος διά τοΰ ποδός μετά δυνάμεως, οπίρ έν έκπλήξοι 
πάντων ύπεχώρησο, καταλ4ΑΜ^ βαθεΐαν οπήν, ίν ή ιίβιχώ- 
ρησιν ό πούς τοϋ Αμερικανού,δστις άφήκι κραυγήν φοβιράν.

— Ήίτε, παντοτι αυτή ή κατηραμενη δύναμίς μας έν- 
ταύθα, εΐπεν ό Όσιπώφ.

— Καί διατί ή σιλήνη, πάτιρ, είνι άρχαιοτέρα τής γής ; 
ήρώτησιν ή Σελήνη τότε*  δέν έσχηματίσθη έκ της γης;

Ό Όσιπώφ έν σοβαρότητε άπήντησεν *
—Βιβπίως, ή σολήνη έσχηματίσθη άπό μέρους άτμώδους 

ουσίας τής γής, καί ιΖνε Α9κις μικροτίρα αυτής, Ένεκα 
δέ τών μικροτέρων της διαστάσεων ή έπιφάνεια αυτής έστε- 
ρεοποιήθη ταχέως, έ«ώ ή θερμοκρασία τής γής διοτέλοι δτι 
πολύ υψωμένη πρός άνάπτυξιν τής ζωϊχής δυνάμιως έν αυ
τή. Έπεται λοιπόν έκ τούτον,δτι ό Ανθρωπος έγεννήθη καί 
άνεπτύχθη έπί της σελήνης πολύ ταχύτερο*  η έπί τής γής 
καί δτι ένώ aurn ήτο (τι κατοικία γιγαντωδών δντων, ίπί 
τής σελήνης ό άνθρωπος έγεννΑτο καί ίβάΑιζι ταχέως.

Ό Γο»τρά*  διοτέλει κεχηνώ; πρό τοιαύτης ίπιστημονε- 
κής άνακοινώσεως, ίνώ ό ΤελιγγΑ έπανήρχετο φέρων ίπ*  
ώμου είδος κιβωτίου, όπιρ έθηκεν ίπι τοϋ ίδάφους ποιών έν 
ταύτφ σημείων είς τούς γηίνους νά προχωρήσωσιν. Είτα (θι- 
ξεν αύτοίς τά ώ:α δεικνύω*  το κιβώτιον καί είτα τούς 
οφθαλμούς δείκνύων τό τείχος τής αιθούσης.

— Τί έννοει ; ήρώτησεν ό Γοντράν.
— ’Απλούστατον. τφ παρετήρησε*  ό Φοιχουλέ, και έάν 

έχαμνες άλλο τ< η νά θαυμάζρς καί καταγίνεσαι είς τήν μνη
στήν σου, θά ένόείς ότι δ Σεληνίτης μας {σημείωσε νά προ*  
σηλώσωμεν τά ώτά μας είς τό κιβώτιο» χαί τούς οφθαλμούς 
μας είς τόν τοίχον.

’Ε*ώ  δέ ύ νιος μηχανικός ώμίλει, ό Σιληνίτηε είχε δια· 
θέσει έν τφ ίσωτιρικφ τοΰ κιβωτίου κυλίνδρους έκ μετάλ
λου φέροντας χεχαραγμίνους εις τήν έπιφάνειαν αύτών χα
ρακτήρας κοίλους δυσνόητους καί είτα (τοποθέτησε» ,έ*ί  τοΰ 
τοίχου είδος πί^ακος ξυλίνου κίκαλυμμένον δι' ουσίας λευκής 
και δστις συνιδέιτο πρός τό κιβώτιο» διά μετάλλινων συρ
μάτων.

Τούτου γενομένου καί παρατηρήσας ό ΤελιγγΑ» οτι πάν· 
τες οί γήινοι δτεινον τήν προσοχήν των πρός αυτόν, έκίνησσ 
μικρόν τι έλατήριον καί έν τφ άμα ευκρινής λεπτή φωνή 
όμοία πρός τήν Ανθρώπινη*  έξηλθι, μέ τήν διαφοράν μόνον 
ότι ήτο μονότονος καί ταύτοχρόνως σημεία έπιφάνησαν ώς 
σινικαι σκιαί έπί τοΰ πίνακος.

— Τί ιίνι αυτό*,  ηρώτησίν ή Σελήνη έκπληκτος ίκτιί- 
νουσα τήν χΐΐρα προς τόν τοίχον,

Ό Σεληνίτης τότε, άκουσας τήν φωνή*  τής Σελήνης, 
Ζστριψε τό έλατήριον του κιβωτίου, δπερ άμεσως έπαυσε νά 
όμιλή καί ό πίνας έπανήλθεν είς τήν προτίραν αυτού λεν· 
κήν χατάστααιν.

— Τούτο εΐνε περίεργον I ίμορμύρισεν ό Φρικουλέ.
Είτα δ*  αίφνης,
— Έάν δέν άπατώμαι, «ροσίθηκν, τ ‘αναφαινόμενα ση

μεία θά άναπαριστώσι συλλαυάς ή λέξεις προφιρομίνας ϋπο 
τού κιβωτίου αύτοΰ .... σκοπόν δ' έχει, ώς φαίνεται, νά 
έπιταχύνφ τη*  διδασκαλίαν τής τε προφοράς καί γραφής.

__Και τί ώφιλεϊ τούτο, εΐπεν ό Φλαμμερμόν, νά προ· 
φέρω καί γράφω ώς ψιτταχός τήν γλώσσαν των, X"pU *Α  
την νοώ \

ΟύΒιΙί iSuT’ll'i “i έζηγόβτι τό mfUpyov f«i«l|U»ev.
Ό Σι*τ|τίτ»ί  νοίσας w ΐπορία» «*τ,  Μιξ«» ί» »»w 

τό τό χι6ωτίί<ο» ήρξατο ’« όριλη- ’Β»
ταντφ 11 Ιζήλβτν άττίΜίμκόν τ<, 5κιρ ίκέίιιζι» lit τώ« 
γηί.ουί.

— ’Ετ χύκιλήον I άν.φώ.ΐΜίν ό Ίωνάβαν.
(Έχιτοϊ συτόχ.ια)
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ΜΗΝΟΕΙΔΗΣ ΣΕΛΗΝΗ
Κάτω ίκεί παρά τάς χυμβτνλούοιονς άκτάς όπου χολποΰται 

ή θάλασσα πρός λίμνην καί αί άγριαι δειράδες πνχνόφυλλοι 
χαί τραχεία, άπλοϋσι τά έσχατα ρείθρα, πυκνή ή άμμος 
καλύπτει τήν μικρών όμαλότητα, ϊ»φ ίκατίρωθεν βράχοι 
απότομοι πιριβάλλουσι τήν αμμώδη ταντην εχτασιν. Κατά 
τήν μεσονύχτιου ώραν ζόφος έπικαλύποει τό άπλούμινον πέ
λαγος, ίφ*  ού μόνος ό σπ,νθηροβολισμός τών άστρων καταυ
γάζει μέ τρίμεωοα» λάμψι» τά ήριμοϋντα ίδατα. Ή ήρε- 
μία χαί βαθεϊα σιγή έξιγιίρει τούς συλλογισμούς άδιασπά. 
ότους πρός τό παρελθόν μιθ’ όλω» τών Αναμνήσεων, καί 
θλιβεραί περιπίτειαι χαί άπιλπις πάθος τοΰ Ανεπιστρεπτί; 
ίξαφανισθίντος παρελθόντος διακόπτουσι τήν ήρεμου χαί 
γλνχιΐαν ναύτην άναπόλησιν μΐ ήχτφούς στεναγμούς χαί 
θερμά και άφθονα δάχρυ«. Μία μόνη σκίψις διακόπτει τούς 
συνεχείς λυγμούς, «ροβάλλουοα τό Ιρώιημα καί τή» απορίαν, 
πού πρέπει νά άναζητήσφ ό άνθρωπος τήν ευτυχίαν ;. Ή 
άπάντηοις ίχ τής Ιδίας πεποιθήσιως ε’νε θλιβερά φιλοσοφία 
δι ίμέ, διδάσκουσα ότι μόνον εν τή λήθη τοΰ παρελθόντος, 
είτε ή ευτυχία είτε ή δυστυχία συνοδεύει τούτο, έγκειται 
ή πραγματική ευδαιμονία, διότι ή άνάμννντις αυτών τών 
τερπνότερων στιγμών, ία. ποτέ τυχαίως ουνηντήθησπ» μέ 
τό μελαγχολιών βΰμά μου, κάκιστη ή οτη-εχής ϊρινύς 
ή καταπ,ίζουσα καί τιμωρούσα. Μόνη ή ώρα αυτή χαθ * ήν 
ίλαφρό; άτ.ηχιί ό μιλιρδιχός βόμβος τών άνεπαιοθήτων «ι
ματισμών Αναμιγνυόμενος μέ τόν ψίθυρον τής κατερχομόνης 
αΰρας άπό τάς χαινούσας ΰπερθεν χατασχίους φάραγγας χαί 
υψιτενείς κορυφάς ίν μίσιμ τοΰ χειμάρρου τών συμπιεζομενων 
Αναμνήσεων τόσης θλίψεως καί άλγους, ή γαληνιαία χαί 
ιερά αΰτη ώρα τής σιγής χαί τής ίκσκάσιιχς ίπερρίπτιτ αι
θρίαν χαί Ανάπαυλαν, Ανακοόφισιν χαί μακαριότητα.

Κατά μικρόν άμυδρά λίμψις διασκεδάζει τόν βαθύν ζόφον 
πρός ανατολής καί φωτ«ύγιια άχτινοβολεϊ πρός τόν γειτο- 
νεύονκα ουράνιον θόλον, ίχτοξεΰουσα τά εύπετή φωτεινά βέλη 
διά τής πυκνής Ατμόσφαιρας καί τής επιχεγυμένης άχλόος. 
Άργυροΰνται τα ολίγα χαί φιλοχάλως ώς ύπό τέχνης ίπε- 
Εειργασμίνα νέφη, τά όποια κατά λεπτός στιβάδας διεε- 
κοσμοΰοι τήν ανατολήν. Έχ τοΰ άπωτάτου όριζοντος όπι
σθεν Αναδυομίνη άνίρχε-.ιι ίπΐ τοΰ νεφελώδους τούτο» 
θρόνου αίωρουμίνη ή νυκτιπόλος Σελήνη, περίλυπος καί φθί· 
νουσα »» τή μηνοίιδεϊ αύτης φάσει. Τό λεπτόν χαί σχεδόν 
αλαμπές φώς τό διασπείρον τόσην θλίψεν χαί παράπονου διε
γείρει οίκτον όττενθυμίζον τούς άπίλπιδας μόχθους χαί πόθους 
τών ίρώτων αύτής,οΰς τόσον ύμνησε» ή άρχαωτνμ.Προβανκι 
χαί τώρα ακόμη μέ δίίλίαν χαί βαθυτάτην λύπην, ώς ζώσα 
ΰπαρξις. άνά τάς δύσβατοι»; {«.χάσει; τοΰ Αχανούς διασχο- 
ποΰσα τα ίκφεύγοντα βήματα τοΰ έραομίον ΈνδυμίωνΟς.

βσίγησε πλέον χαί εκείνη ώς χαί τόσα άλλα, όαα ποτ*  
είς τούς Αρχαίους χρόνους ίπΐ στεγμάς θεσποσίας περιεβλή- 
θησαν την άνθρωπίνην περιπέτειαν διά νά εμπνιΰσωσι καί 
ίνθουσιάσωσι πρός τό μεγαλείου. Άλλ’ είς τούς χρόνου; 
τούτους τής θετικότατος χαί τής πεζόνητος άπίβαλε τήν 
Ϊωνήν διά νά σνγχινήσνι ίκεϊνον, όσοι; τή» στιγμή» ταύτην 

ίχεται τάς Ιξηοθε.ημίνας αύτής Ακτίνας, (πιβάλλει όμως 
τοιαύτάν ίντύπωσιν (πί τώ» «νχάμπτων χαί ευπαθών ψυχών, 
ώστε ζωηρότατη άνεζέρχεται ή αρχαία μυθοδοξία, διά" νά 
αισθανθώ I παρατηρητής αυτός οδύνην ίχ τής θλιβεράς χαί 
πένθιμου φωτεινής ώχρότητος καί νά άνε'λθιρ είς τό άπώτατον 
έκΐίνο μυθικόν παρελθόν, ότε ή Σελήνη έφωράτο μί μυστικό
τητα χαί σπουδήν πλανωμενη διά τών σκιών, τών βράχων, 
χαι τών πυκνόφυλλων δασών πρό; άναχούφεσιν τής βασανι- 
ζούσηςαύτήν φλογός.

Η πληα,φαή; Σελήνη 3ιά τού ζωηρού χαί ήρεμου φωτός 
αναπολεί τήν σφριγηλήν καί Ιλαράν νεότητα, τήν ιΰθυμον, 
τήν χαρίεσσαν, ίπί τής όποιας Si» έχαραξεν ή οδύνη ούδίν 

ίχνος τή; δωιβάσεως- ΓΙα^κτηρήσατι τήν φθίνουσαν μηνοειδή 
Σιλήνη» άν«φχομί»η» άπό τί δγυεσβτπ βάθη το® άνκτο- 
λικσΰ ορίζοντες, όλίγα; ώρας πρό τής ίμφσνίσεω; τών πρώ
των ρο&»ω» Αποχρώσεων της Ήοϋς, ώχρα λάμψι; Αχτινο- 
βόλεϊ χαί έτοιμόσβεστες Αναμιμνήσκευσα τόν μαρασμόν κσί 
τήν έξάντλησιν νεότατος κσμπτομίνης ύπό τβΰ βάρους τής 
Αδνσεσπήτου νόσου. Πόσος Αγωνιώδη; μόχθος άποτυπονταν 
έπί τού ύπεφύθμσι*  φωτεινό® τμήματος Ανερχ.μένου Ανάτά; 
ουρανίους άτραχούς. Πόση» άνηονχίκ» χαί ιΐοθημκ θλιβε
ρών συλλογισμών ίμπνέει ή ώχρα αύτη χαί κατά μικρόν 
ϊκλιίπουσ» φωτ«ύγει« 1

Η ποίησε; χαί ιύπιτής φαντασία ίπικαλίοθη τήν προ
στασία» τής Σελήνης διά νά μαλάξφ τάς ίσχυρόφρονας χαρ- 
δία; πρός τάς σαγηνεύσεις τού έρωτος, άδΐωφοφούο» προς 
την ίγκρυπτσμένην αλήθειαν. Έδανείζετο τή» {ντύπεασι» 
τής θλίψεως καί ήρόσκετο νά διευθννη τά αισθήματα. Περί 
τοιαύτας μελαγχολιχας ώρας άπό την καθολικήν ί«ί$ρααιν 
τοσοντον μοοττιριώδονς περιβάλλοντος. Ευθύς 3' ώς στρίψφ; 
παρατηρητή τό ριμβώδις «νεύμα πρός τάς επιστημονικός 
ατραπούς τής θετικής γνώσεως, θά ίίγς άπογυμνούμενον τό 
περί αί άφατον μυστήριον όλης της ποιητικής αίγλη·, καί, 
ρίπτω» ίξιατατικόν βλίμμα καί έρεννών μετά συνεσταλμένης 
φαντασίας, θά σνναντήσης ότςςσθεν τοΰ αίοθηματιχον πέπλου 
σφαίραν ογκώδη, αλαμπή τραχεία» χαί λίαν ανώμαλον. 
Mi πολλήν πεζότητα ή Αστρονομία θα σε 3ι3ώξη, ότι ή 
σφαίρα αΰτη κυλιέται ίπί αοράτου δρόμου ίκεΐ μακράν 
το μίσφ τοΰ χάους, αστήριχτος, τυφλή, σκοτεινή, Αναίοίη- 
τος και αδιάφορος πρός τάς ανθρωπίνους συμφοράς, φωτι
ζόμενη άπό τό ήλιαχόν φως κατά τινα κανόνα, κατά τόν 
οποίον τό φως όταν προσπίσφ έπί τίνος αντικειμένου αντα
νακλάται πρός τα όπίσω κατά νόμους άπαραέάτους. Καί 
ίνώ Αδιάλειπτε»; άπό υπέρτατης στρέφεται περί τήν Γην, 
ίχ τών διαδοχικών θέσεων τάς όποιας λαμβάνει πρός τόν 
Ηλιον παρουσιάζει τήν μετάπτωοεν ναύτην του φωτςομοϋ 

άπο τής Πανσέληνου μέχρι τοΰ ίντελοΰς ίζαφανισμοΰ. Δεν 
διαταράσεται τό φαινόμενο» οόδέ ήλλοιώθηάαν οί κανόνες δε*  
όξαιρίσεεσν, άφ’ ής στιγμής ίρρίφθη είς τό κενόν ή σφαίρα 
αΰτη Ιζελθοΰσα άπό τών χειρών τον Δημιουργού, Αυτά; τάς 
θετικός χαί Ιζηκριβωμένα; πληροφορίας παρίχι εις τήν πε
ριέργειαν μας ή ’Αστρονομία, ψηλαφούσα φιλοσοφιχώς τάς 
αρχικός αίτιας χκΐ Ιξαίρουσ*  είς ύψος ιδεωδέστερο» χαί με
γαλοπρεπέστερο». 'Αναβιβάζει άπό τών ανθρωπίνων παθών 
χαί θλίψεων τήν διάνοιαν καί τήν ποιητικήν ορμήν είς τήν 
ίπισνόπησιν αυτού τοΰ μεγαλείου, τό όποιον ανευρίσκαμε» 
είς έκαστον φαινόμενον άπό τοϋ μεγίστον άχρι τον έλαχί- 
στου. Είμεθα αληθώς άαηλλαγμίνοι τών συγκινήσεων καί 
τού ρεμβασμού, ίσα διεγείρει ή περίλυπος μορφή μ< τή· 
οποία» περιβάλλει τό περί ήμίς ή ώχρα Σελήνη, ίλλ" 
αισθανόμενα είς τά βάθη τά άμετρα τής διάνοιας Απερίγρα
πτο» ενθουσιασμόν κάί απόλαυσε», όταν μιΤαπηδώντες άπό 
αιτίας είς αιτίαν κατά τήν ϊριυναν φθάσωμεν πρό τής ανυ
περβλήτου χαί άνεζηγήνου πρώτης αίτιας. Άνακόπτομεν 
τον ορμητικόν δρόμον ςνα πρό τού άθιασπάστου τούτον κω
λύματος γονυπετείς έξυψώσωμεν τόν ταπεινόν θαυμασμόν 
χαί τόν επιβαλλόμενο» σεβασμόν πρός τόν αίτιον τόν πρώτον 
χαί παραγωγόν πάντων.

Ν. ΑβμίοννΙλικ

»
ί

5

ΔΗ ΛΩΣ 1 Σ
Οσοι έχ τών κ- χ. συνδρομητών τής <Φύσιως» στε- 

ροΟντπι φύλλων παρελθόντων ίτών χαί έπιθυμοΟσι νά 
«υμχληρώσωσιν αυτά, βαραχαλοϋντα! νά όηλώσωσι 
τούτο ίγκαίρως είς τήν διεύθυνσ:ν, καθόσον έτοιμαζο- 
μένων ήδη τών τευχών χαί τού λήξαντος 5ου έτους, 
πάοίαίνει Ανέφικτος πάσα περαιτέρω παραγγελία.

Κι ’ όγΰ ί|θθάνθΐ]ν πρός στιγμήν ένθεους ονγκινήσεκ, 
Κ·’ κγΰ, “Γ έγύ ένέκλειοα πυράς καί άιαχύοεις, 

—φαιδράς όποηλονήσςιφ (
Καί ιιΔ τάς φλέβας έρρςυσε μεθυστικής τις οίνος,
Kf έέανκαλίσθην πρός στιγμήν ύπ’ άσματος Σειρήνσς 

— Άλλ’ «(τα ; . . θρήνος 1 . . θρήνος !
Ήτο διάττών τις σοτήρ τά σκότη μου φωτίοας, 
Κίί εΓτα έρεβος πικρόν κβτόπιν του άφήσας 

—Τϋ πνεύμα μου «κλώσας 1
Ήτο τό τέλος μουσικής ή άσμα τι έκπνέον. 
Καί εύ&ύνω ήδη Θρήνερως τό βήμα τβ μοιραίου 

—Πρός μνήμα βτένων, κλαΙιον !
Κ/ έγώ, κχ' έγω έπίοτευσα τον βίου μου Αερφόνεος ! 
Πώς ενρον σύντροφον ΑύτήνΙ,.Πλήν ήδη; ΜόνοςΙ μόνος! 

—Και γέλως μονό ατάνος !
Μόνος νά κλαίω, μόνβςμον καί νά ηαρηγοροϋμσι ’. 
Ύπό τό βάρος τών έτών άν^λεύς κνρτοΰμαι,

— Καί τάντοτ' ενθυμούμαι 1 |
Ό τάλας ! . . έλτρμόνηοσ είς γυναικεία στήθη 
Πώς κατοικοΟν αδελφικώς ό ΕΡΩΣ κσί ή ΛΗΘΗ !

— Μαγεία ήν q’ έλύθη ! I
Κοί ήδη δένος έρημοί τού βίου παροδίτης, 
Άφέθην έρμσιον λυπών, ρακένδυτος αλήτης

Ώς άλλος Φιλοκτήτης !

II

Έ« τοϋάνθΰνος τής ζωής,—ω ηδονή καί ρίγος I — ί Πριν φεύγω «πεθύμησα έν ρόδου μυρωμένου . . . 
' ... Πλήν έφνγον περίλυπος, pi άρμα δακρυομένον

—Διότ’ ύπό τά κάλλη 
ν Ώς Φρύνη πόνον άλλη.

Τόοσς άηάνθσς έκρυπτεν, όσην οσμήν καί σφρίγος I I 
( Άθήναι Ιούνιος 1895 Κνρ. Βατεικ;*;

ΑΙΗΙ Γ1£ΑΤ ί

2·)

3·1

S7.
Ειμα' έ«ίτροϊτ« t«u ήλΙου 
ini aipttt ίτϊίρργ·χίο,
£ΐμα< *i  ζ«ήβ
«Ιμ.«Λ 4 β^>
ίιμ’ &«(στώτ*τος  ίων «ιβτω*  «ου, 

«δ*  
ηολλ«Μ(< ημΜΚ »5φαλή*μον·  
καί' τ«νν£τ«< άλλη,
ή χ«1ρ «9U βύίμ την 
8ι4 τήχομΛί χαί χαν»ουμιι 
χαί xat’ ΐλίγον απθθ<Μ|ίίδμα(- 

98. Ανηγμ«
Πίίρον βίμαι ψο8(^ν*  
£ν μ*  
8'ί«τημ& τι χροχχίν 
rvfiwc 8*  «υναντήα^ς.

99. Α<»»γμ®

W*  βΐμαι «υρχαΐ χαίω,

4c<( 
χαί ώς ίκ<Γ*ος  κλαίω, 

λψακ ν«ν< Kxt ύίΜαγω

δέν <Ιμ«< out· &άλαο«α 
καί tptxu^*»  ·Χ*·*  
καί 5μως <Τ»
φυΐαχιβμίνη 
μή μέ ζηΐ<« «ίλύ μαχραν 
«piowpi «ου χ<Γμ«(. Α υ*α»>ίων.

«ών iv «φ φύλλ<|>
44 Αίνιγμα. βυρΤ ις

νβλο«α*  avtb ή ^ttitoMc Po^<wu tx ΚορΝθου, δ χ.
’Α/>. Νίδορς Ά*η»ώ·  «»Ι δ χ “Αγησίλαος 'A'’$pt’c«4*OvX»c  ίχ

45 Α6**γμ*.  Xpiftca—
"Έλικαν αύτδ ή ’Leaves. i*  KtfV’ta», 5 χ.

’Αγησίλαος Ά»δρουτσόπολχ 41<ι#·ιώ«, ή *υρία  Άν«α ίκ
χα^ δ *_  Ν» 3<νάλφ έ« Ιίατρΰν.

46 ’ΒρΛ«ησ»ς. ΤΑ Οδωρ.
Ουδ<Ις Ou«c*.

47. Γρϊ*ρας  «αί i6pijet«.
*Ελυ«»> αντο ό X. Σ<ι/ρ. 4ι0·υσό»ουλ« 'Αίηναθ*,  Ά?«Λ- 

Γαλ<«Γ«£ΐο( έ*  BjiafAic, δ χ. Μιλτ. £ν«όπονλβ< έκ Σκύρου «al q 
Άριβτβίδης Άμπ<λ4ποολος <χ Π·ιραιώς.

WUOfPAIM m JT2MJ"
Π. Δ. Παριαίο υς. Έ««««Μϊ 4ς μα 24 Ταχύ-

8ραμ«*ώζ  έγράψαμ·» ύμί»>—Ν. Β. 2έμνίτσία>. 20 fp. έ*ή-  
·4ηθ«ν. Εύχ«ρισ«ονμ·ν. Ταγ«(ρομιχώ< έγ?ίψαμς*. —S. Β. *ΑΛι·  
s4i*8pitav.  Δ·λ*άριον  <λή0Ύ|» Su’Spwrjrqi ·νβγρά^Τ|ι Άχο- 
&ιζ<ς χαί σ·ιρ£ τα^νδρσμιχώς. — Β. Κ. Κά '<$ ο ν. Τί χ<ριχάλνμ· 
μα υμΐν Sta *θυ  χαρ<λθόν«ος τχχυδρορβίβυ.—Γ. Β. Μ ν
λ »ν. Ζη*ούμ·<Ό·  ψύλλον «ας αα«σ<«λη χαί προχθές. — Γ. Σ. 
& <χ ι X ή.Βυνίρμχι χαί »»ύχιμο» ήμβρολο^ων έληφ&ησαν. ΕΧιχαρ*  
9Γο0μβ*.  Άνιμίνομβ» x«< <pif «ινσν’ δ^ομή».—4-Γ. Φ. Φ t λ t a t ρ ά. 
’EtVS’oM Τ»χνϋρομ<χ&< ·γρ&ψαμ·ν. Έ«ιδ'ώξ«*<  «ύ·οο·
μον βίστραξι».—Α. Μ. Β r ok β n Hill. *fixi«toiat  «λήχησαν. 
<|ύλλα aawtii.’^axt. Α\4ύΦδ«βν< 4ρ<λάγ*ή.  Έχβχ χ*λώύ.Ή*ν/άζβτί . 
— Ν. Γ. ’Α β ή ν a t β ν. Δ«λτάρ«ον <Αή|0ν|. ΣυνδρομαΙ έλήφ&η^αν 
Ποιαν «α^αγγ<λίά« έννοςςκ^ *Α.  Α. Γ. ΧαΧχν^α.
Έλή»6ηβ»ν. *’£^ei χαλίς/Ησυχάσατι.—Α Μ. Adelaide. Έλή· 
φίη ίκιτίολή, 6£Ct χχλώς. Έλνηχ[6νζμ<ν. Έγράψχμβ'. — Ν» Ε» 
Πάτρα 4. *Ε* ’«τολη βλή? 4η ώς χαί συ.δ^ομή, yee'a^ii-
μοΰ λαχίίου «ας τβχυδρομιχδ;.

Ιίολλοί ιΐβί χάτοχΟέ λαχαο^έρβν όμολογιώ» των 
Ρωμυλίας (Toupxtac) τά τοχομβρίδια τών άβοίων, ώς γνω**ό',  $4*  
κλ*τ|ρών«<  ή Toupxta άνδ του 58'6 xit έντ«δβ*ν  Ό άπο«τ4λλο»« 
•ις τήν κατωτέρω 6 το·αντα τοκομιρ^βα λχμ€ί*«  μία*
δμολβγίαν άτοκον μέ» άλλα λα^ιιο^4ρον τον χτήμαπχσύ Sxvecou «% 
Ιταλίας ίγγν^Αΐν&ν ύαλ τ^ς ·» ?®Ο ’Β8*χής  Τραιτίζης. Έχχ- 
στη τοταύτη 4μθλογία ίσχύουσα διά 43 ίτη όφέίλαι νά χλν 

άνυιαρΗτως χ«λ Μ *&·  ύ*οΧ»»χβμίνων  17 «'trtte
χλνίράσιων «ατά τριμηνίαν γινομένων, ^τοι «« τ»ς 4 κατ’ϊτος χλν 
ρώσ·Κ έ^λοΰντατ 80,822 ΔμολογΙατ, <χ τώι 4W*·  αΐ 4 $2 μι 
χκρδτΐ χρ. 300,000—200,00Ο-&Ο,001>—20,600—10(10—600 
—100 αλιτ. χαί 30*700  ίμολογίβδ μέ φρ» χρ. 10 ίκάστ^ 
Mera τάς «ρτ·χ«?ς 2χληρέ««β ‘Η|ς 21 Δι*<μΟρίου  χαί 20 Μαρτίον 
δ μ^ χφδ^σας »«< μή Οβίων νά διαττ^ήσ^ τήν δμ»λογ·αν δ<α τάς 
χ«ραιτέρ» 78 ιληρώ^'ς, δύναται νά caierpi^fj αύτήν χαί λάβ$ 
φράγκα ΧΡ* 9« 8 ά’ έχάηην <«ι«τρΐφαμέν^ν δμολογίρν.

•Αν Η «ν μκταξδ χληρκίη δμβλογία τις τών Βιδηρβ8ρ4μω» 
Τουρκίας έχ τής δκοΐας ««ίκδατρα» τά σταλησόμοα τοκομερίδια 
ή αν b κάτοχος Οέλγι νά πωλήττ αυτήν νΐ«οχρ·^ΰται ή κατωτέρω 
Su^tavetc νά χορν)γή αύτώ τά έλλοΐαοντα τοκομ<ρίδια κλη^ωιομένη 
%ρ«ς fp. χρ. 1.15 V ίκχοτον τοχομκρ'ώιαν. Εημ«ωτ1ον δτι «α
ία χληροόμίνη δμολογία Τουρκίας καί μή «χονβα 34 foxoutpiS'Z



(20 Μ ΦΓΪΙΧ

• ? σ « δ ή r «τ 4 « ρ < θ μ β ϋ if «<ρο5·ται «« τεΰ πληροΛηίομίνοο *ipUu< φρ. 2 δ* ’ έιαστσ^ IXXccte*  τοκομιρίδιβν.Ο « ο ι δίν^χσυσιτοχομ ιρίδια Σιδηροδρόμων xa< W- λουσι νά αποκτήσατε ρίαν η πλειοτίρτς όμβλογίας τού Κτηματικού δανείου ώ< ανωτίρω, opxif να ιμβάβωοιν fp, χρ. 9 ή δρ, 17 χαί Η λά$ω<ι βηστημενας τ« ύμολογίας το», μι τδ πλεονέκτημα. π4»· τότε της επιστροφής «ν βέλωσΐ μιτά τάς 2 κληρώσεις, £< ανώτερο) ολίχίη, χαΐ πλ·?ρω6ώσι xa»i It φράγχον δλιγώτερον, fyn πρό< φρ. ΧΡ· 9 &*  ίχάστην επιστρενομένην Ομολογίαν.
Έφημι^Ιξ Λαχεία λογική σή Τ’ύχε;». 

Ό&ς Άγιου Κωνσταντίνου αρεί. 44.
Ή Τύχη δημοσιεύει ·ξ διησήμ®*  πηγών πάσας τάς χληρώιεις xal τά αζήτητα κίρίη τών λαχειοφόρων σαΊΐων π<ν»»ν τών Κρατών. Συνδρομή έτηβία ‘Ελλάδος 8ραχ 7 'Εξωτερικού φρ. 8 μεβ, 44< λαχείου Ισχύοντος διά μίαν κληρωσιν εΓττ «ής Αρχαιολογικής 4τ*ιρί«  είτε τών Σιδηροδρόμων Τοορ·ί«ς.

ΕΠΙΣΤΗΚΟΚΙΚΟ» ΠΑΙΓΝ10Η

Ό τρίχρωμη «οτήρ
‘(Ιού πείραμα ώραώτατον καί πολύ εύχολόν. ββσ» 4χον 

τον συνδυασμό*  τών χρωμάτων.
Λαμβάνετε τεμάχιο*  χβρτονίου, τό όποιον διπλόν ετε είς 

Ιύο. ούτως ώστε νά σχηματίσω δύο πλευράς δμοίως συμ- 
μςτρεκάς. Πρός τό άν· μέρος αύτδν κατασκευάζετε δύο 
οκάς (χούσας τό 
σχήμα τετραγώνου 
άστερος, είς τρόπον 
ώστε διπλουμσνων 
τών δύο πλευρών 
τ«5 Χ«ρτσ»*ου,  «ί 
γωνίαι τοθ| ενός ά· 
στίρσς να ίφαρμό*  
ζονται (πακριδώςίπί 
τών διαχωρισμένων 
τού έτερου.

Καλύπτετε τότε t 
την μίαν τών οπών 
διά τεμαχίου * ύέλον 
πράσινον χρώματος, 
ώς I. π«ρ«?ιίγ|*ατ<  «1 -ταποβ.ΤΕΐτ. βίτχ τά χχρτό»ζα ΙπΙ 
Τρκκίζίκ. ί» σχί|ΛαΤ( όρβίας γωνίας, ώς δακτυβι» ή παρα- 
τιΟιμίν^ Γνα.τ,<ίκώ»,καί ά*ίτ*»τ.  itux.5 αία»
τοίχου, »λπ.

ΟκίβΟί*  ίκάβτιις oirhi βήατι ά·ά ίυ χηροιτήγιτν Τίύ αυτοϋ 4|χως ΰψαυς.
Δια’ιίίνιις αίτω; ipptilat τ« ρώτα, its t^oir.v Son 

«I JtpoSo\«i τΰ» άαφων .it «ννα,τβτται χαταΐΐήλως, βά 
ακςλαντητι τη» ίΐχόνα οκταγώνου άατβρος, οΰτινος «[ γω- 
.ίαι «ιοί. ί.αίίάς πράαιναι καί Ιρυβρα!, fiotafa, ώς ctiro- 
peti lit ptταχαρβίήη μόνον τό vtjaiotvev χρώμα*  «ν τώ μ»· 
βφ ίί liltt αναφανώ άοτνφ ίχίβχς οκτάγωνος, άΧλά λτοχός.

♦. Π .

ΤΟΜΟΙ ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ»
ΕΐδοΛοιοΰνταί loot ίχ τών ουνί^ομητών τ$ς αΦάβΐως. 

φυλάττ.οοι τά’ »«fiv τών φύΜκον αύτής καί καταρτίζουβι 
τόμους, ώς χαΐ .1 η^ομηΒτυόμτνοι ίττισίως U τών γ^αφιίων 
μας έτοιμους τοτοντονς, ότι Ιτ.ιμαοΙίντων τών καλυμ
μάτων χ«ΐ τιυχών τςζ 5ου ηδη ΧΆζαττος ϊτοος («ρίοχονται 
τκβτα Ιν τοϊς γραφτί»; ημών, ιός τάς αυνήβτις τιμάς.

Έτΐαχς τάρόοκονταη καί σώματα άτλά καί χρυσό^ιτα 
τοΰ I, 2, 3, 4 χαί 5 Στους.

ΕΚΤΑΚΤΟΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ
ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΗΜΕΤΕΡΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ

Ά faifowffic rjc afvtfsms* tvvtflilftij μίτά ί/ίοωϋ 
παλλετεχνον ίν Πβ$#ίθί$ £ιά τήν iu&&<nttvi)v Itaowa- 
φι&ν ίί$μίγαμέγί^$ ^χμικρ&ν φοταμ^αφι&ν <1λι?μμ/· 
νβ>»* Μ τοίξ άποΜ^ύίζ (ψοΐ4 wl <εμαί$ :
dt' ίλΛίογ^κφΙαν μήχβν; 14 άπΐ 10 ivtl 99- 7 'ί > JD Β 19 > 12 0 15 1 ·*1 Β*0 » 2? 8 16 » 10 ' *»

0 S 27 0 22 9 32 .5
» . » 35 V 27 η 42 ι
Β a 41 « 33 Β 65)
« α 55 46 Β 95) ®- ■9
« α 80 β 50 « 110) κ

At av^tt^a τψπί ώρί«τ^0α> ϊξαεροτεχώβ ίι® τού$ 
βυνάρομιμάρ τ8$ «Φύσεβρ κβί ί/σΐ α^οίτΚφοτίαι «ύν 
τ^ faretrotfi φ»τ^^αφίΛ$ ταε> ίλα^μ^αφημί^ν 
άνίιχαμίνου.

Τά έξοάα rij$ άιβίχευήί χαί ixcttoMis τή$ 
φίαζ n«^i9iw μίχ4>ε χατοεχίαρ τον άποάίπτον ώρ&ίΚ/- 
οβν ini nlitkv dg 10

W^rl.30 φ^. μόΐΌΐ· ό πύτόρ πα^Λετ/χ^ρ έχοβιέλλη 
χαί 4λάιογ$αφί«ζ μετά πλαιΟίον, πβρεβτώσαδ διάφορα 
φυβεχά zMfla άε*  φΦγητοΰ λαμη^&ζ 4πσξ<ΐφ-
4ασμ/να$.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΠΝΕΤΜΑΤΟΠΟΙ1ΑΣ

Ν. ΠΑΝΑΓΟΓ ΚΑΙ i. ΦΟΓΣΑΡΑ
Ίδ^νΟέν ΕΝ ΧΑΛΚΙΔΙ ’ώ1»86

Κονοάχ γνήαιβν έκ μββχάτων οταφυλών 
ΒραβαΆΙν ίν τ5 Παγκοβμίω Έκθέαιι τΡ|< Λυών. 
Οδζον τολειοποιηθέν καί έίίχον έν Έλλέδι- 
*K:»Q'5|M0t ύπέρτορα τών Άγγλικΰν- 
Μαβτόχαι έφάμιλλβι τής Χίου.
Άγγίλοχ» ύδΰηοτον «αί γίυοτκώτατον. 
Ζ«μ£€κ« «St Georges».
Βαρμοΰτ. Άμυίρ, ΦϊρνΙτ, ’Λψ4·«· f
Ή84«οτα (Liquers) βοάφορα. |a««v4.«. ««ζόα 

μαρασκίνο. βαναβιτΜίνη, κακάο, άνάυα?. 
κάραβτΐ, ζά.βηΐ τδν ·Αλ«ιω>. οαρτρίζ» 
κίνα, μάννα, ροσόλιον, τρόαντάιρλλον, 
ηιχρόν χτλ. κτλ.

Μβγάλη «αραχαταβήκη it ο'λων τών οίίών. 
Ταχίοττ) ίχτάλαβις τών ηαραγγάλιΔν.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ
ΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ

Δ· ΣΕΓΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΑΔΕΛΦΩΝ 
ΕΝ S0AX1 ΌΗ< 'Βρμσδ

Τό αατάβτημα χατασκευάζει είδιπώς Κανεάχ <χ μοαχά- 
twv σταφυλών.Ποιύτης αρεστή. Καταλληλότατον δι’άβΦε*  
νσίς. 1Αμοιβή 25 χιλ. ρράγχω*  είς οντενα ηβελσν άναχαλύ- 
ψει ότι τούτο παράγεται εζ άλλης σύσίας.

'Ομοίως κατασκευάζονται άπαντα τά οινοπνευματώδη 
Λ9τχ πωλσύμενπ tit βαρέλια xai «u κιβώτια άνά 12 ριάλβί-
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