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Η ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΟΣ ΜΗ ΕΝ Μ
(17 π. X.) ■

Ό Γάιος Βαλέριος Ταύρος έν Ρώμη, τφ πρίγκιπι Λ'ου- 
νοβελίνφ, νίφ τοΰ βαβιλέως Ταβκιοβάνου, είς Καμαλό- 
tiovvor τήρ νήσου Βρεττανίας, χαίρειν;— ' .

Άπό τής εύαρέστου έκβίνν^ς αναστροφής ήμών, συνόμηρέ 
μου προσφιλέσταΤε, έν ταΐς ίχηναΐς της Σουγαμβριανής, 
άνεμιμνρσχόμην τής ΰποσχίσεώς μου νά σοί πεμψω, ίν 
εύκαίρφχρόνφ, περιγραφήν ένός τών μεγάλων ίχιίνων συμ- 
βεβηκότων, άτινα καθιστώσι τόν βίον εν τή περιφανιϊ ήμών 
Πρωτευούση έμπλεων τέρψεως,ενδιαφέροντος και ευθυμίας.— 

Συμβεβηκός τοιοΰτον ίγένετο χαί χατ’αύτό τούτο τό έτος 
τό 737ον άπό κτίσεως τής Πόλεως, καθ' δ ό μέγας Αύγου
στος, αύτοχράτωρ και άρχιερεύς, διηύθυνεν ό ίδιος τάς με
γαλοπρεπείς ίπ< τή ίκατονταιτηρίδι πανηγύρεις, κατά τάς 
τρεϊς ίκείνας ήμέρας εορτών, πρός τιμήν τοΰ τέλους τού πα
λαιού αΙδ>νο$ καί τής ίνάρξεως του νέου.—

Αιών ή seculutn, πολυφίλητε μοι άπομίμακρυσμένε νη- 
σιώΤα, ώς ίννοοΰμεν ήμεΐς ίν 'Ρώμγι,δηλοΐ περίοδον έχατόν 
δέκα ετών. Χρόνος πράγματι μακρός . . -. μακρότερος ίκεί- 
νου, δν σύ ή έγώ ή τις άλλος ίχει δε’ ίλπίδος νά ζήση, 
καί ίν ή ετι περιπτώσιι ήθελε διαφύγει τούς κινδύνους τών 
πεδίων τών μαχών ή τής πολιτικής διαπάλης, είς τό έτε
ρον τών όποιων άναμφιβόλως σύ τε καί εγώ ίλπίζω, θτι 
πρεσβύτεροι γινόμενοι θέλομε» αποκτήσει φήμην μεγάλην. 
Ούτως, ούδείς ίλπίζει νά πχραστή μάρτυς τής ίνάρξεως 
δύο αιώνων, ούδέ πλειοτέρων τής μιάς τελέσεως τών με
γαλοπρεπών τούτων επί τή ίκατονταετηρίδι εορτών.—

Άπαντες ίγνωρίζομεν έν Ρώμη τήν σημασίαν τής πα
νηγύρεως ταύτης, ήν ούδείς έδύνατο δίς νά ΐδη. ΕΤχον διη- 
γηθή ήμϊν, ότι οί ίδρυταί τής Δημοκρατίας, πρό αιώνων, 
έκτος άλλων ευχαριστιών πρός τούς θεούς διά τάς χορηγη- 
θείσας αύτοΐς εύλογίας καί τήν παρασχεθεϊσαν προστασίαν, 
είχον ορίσει, όπως άμα τή συμπληρώσει ίκάστης έκατονταε- 
τηρίδος, ή Ρώμη πανηγιιρίζη τό γεγονός διά δεήσεων ευχα
ριστηρίων, θυοιών προς τούς θεούς, καί μεγαλοπρεπών θεα
μάτων καί επιδείξεων.—

Τετράκις αί έκατονταέτηροι πανηγύρεις ίτελέσθησαν ήδη 
έν Ρώμη, καί νυν κατά τό έτος τοΰτο τής Πόλεως, τό 737ον 
— διότι ούτως, άπό τής κτίσεως της Λόλεώς μας ύπό τοΰ 
Ρωμύλου μετροΰμεν ήμεΐς τόν χρόνον—ιχφίκετο ή έποχή 
τής τό πέμπτον τελέσεως αύτών.—

Περί.τού μεγάλου Αύτοκράτορος Γαιου Όκταβίου, ύφ’ 
ημών καλούμενου ΑΰγούστΟυ, σοί ειπον άλλοτε, δτι etvs δ 
ανεψιός κάί Τιάδοχός του άθανάτόϋ'Τοϋλ'ίόυ— τού Κάίσαρος 
έκείνου, όστις κατέκτησε τόν κόσμον, άήττητον. κάταστήσας 
ίσαεί τής Ρώμης τό κράτος. ’Αλλά καί ό Αύγουστος συνε- 
τέλεσε θαυμάσια ύπερ τής Ρώμης κατορθώματα. Πρεσβΰται 
διηγούνται, ότι εύρε την πόλιν πλίνθινσν, .καί θέλει τήν κα- 

. ταλείπει μαρμάρινου. Ούτως ίσο βέβαιος, Άτι πάν ό,τι πράτ
τει, τό πράττει έν πλησμονή καί μεγαλοπρεπείς. ’Αλλ’ ίσο 
επίσης βέβαιος, &ν αί έκατονταέτηροι ίορταί έπέπρωτο νά 
τελεσθώσι κατά τάς ημέρας τοΰ Αύγούστου, θά διεξήγοντο 
όντως μετά μεγαλοπρεπείας καί λαμπρότητος έκτάκτου.

Τοϋτβ-δέ κάί συνέβη, ώς ίλπίζω νά σοί αποδείξω. Έπί 
έβδόμάδας πρό τοΰ όρισθέντος χρόνου—τών πρώτων δηλαδή 
ημερών τ>οϋ μηνός Ιουνίου—ή 'Ρώμη ολόκληρος εύρίσκετο 

• ί-ί ποδός.
Έφ’ wov δε προσήγγιζεν ή τρίτη τοΰ Ιουνίου ήμερα, 

δέν ύπήρχε οίκος μετά παίδων ίν τή μεγάλη ήμών πόλει, 
όστις νά μή διετέλει εν παρασκευαϊς καί διηνεκεΐ ζωηρό· 
τητι καί κινήσει. Ή τρίτη ’Ιουνίου, κατά τάς πομπώδεις 
ίκείνας ίορτάς ητο αφιερωμένη είς ημάς τούς νέους.

Ήτο το κορύφωμα καί ή κατακλείς τής πανηγύρεως. 
Ήδη ίπί δύο ήμέρας έξηκολούθουν αί έορταί. Δέν ελπίζω 
νά κατορθώσω καί σοί διηγηθώ περί πάντων δσων ίγένοντο 
καί πάντων όσων ιίδομεν. Κύλινδρος ούδείς θά μοί εξήρκει 
όπως καταγράψω τά πάντα. Άλλ’ άρχει νά είπω, ότι άπό 
τού μεσονυκτίου τής 31ης Μαίου, ίξηκολούθησε διαρκής 
σειρά θαυμασίων πράξεων. Έγενοντο πομπαί καί παρελά
σεις, φωταψίαι καί αγώνες, χοροί καί παιδιαί, βωμών καί 
ανδριάντων ίγκαίνια*,  γέλως, φδαι καί αίνοι.

Έκάστη ήμερα καί νύξ άφιερώθησαν κεχωρισμένως εις τινα 
τώ» άθανάτων θεών, πρός ούς οί Ρωμαίοι δέονται, καί ών 
τούς βωμούς καί τούς άνδριάντας σεβόμεθα καί λατρεύομεν. 
Ούτως έτιμήσαμεν τάς τρεις Μοίρας, αΐτινες διοικοϋσι τάς 
τύχας τών άνθρώπών*  τόν Δία τόν μέγιστον τ-ών θεών α
πάντων τάς αθανάτους θυγατέρας τής Ήρας, τάς προστά- 
τιδας καί φύλακας τής γυναικείας ισχύος καί καλλονής*  αυ
τήν τήν Ήρα, τήν μεγαλοπρεπή βαβίλίοβαν τού ούρανού' 
τήν Γην μητέρα πάντων*  τόν Απόλλωνα καί τήν Άρτεμιν, 
τούς άθανάτους αδελφούς—τόν μεν θεόν του ήλιου καί τής 
ήμέρας, τήν δε θεάν τής σελήνης καί τής νυκτός.

Εις τούς αδελφούς τούτους, τον ’Απόλλωνα καί τήν Άρ- 
τεμιν—ή ίδιαιτέρκ ημών έορτή, ή ημέρα τών Νέων, ^ή 
τρίτη Ιουνίου, άφιιροϋτο*  επειδή δε (ούτω τά διηγήθησαν 
ήμΐν οί πατέρες καί μητέρες, ώς καί οί παιδαγωγοί καί άλ
λοι διδάσκαλοι) έπί τών νέων τής Ρώμης, όταν προέλθωσιν 
είς ανδρικήν ηλικίαν, αύτό τό μέλλον τής Ρώμης ίξήρτη- 
ται, τό περιφανές αυτού καί ένδοξον, ή της ήμέρας τ&ν 
Νέων έορτή ίκρίβη παρά τών ιερέων καί νομοθετών ημών 
ώς ή έπιφανεστάτη πασών, καί ή μάλλον έπιβάλλουσα καί 
ίπισημοτάτη ίκ τών άλλων τής τριημέρου πανηγύρεως.

’Ενωρίς λίαν, σέ διαβεβαιώ, άφυπνίσθημιν τήν ώραίαν 
ίκείνην του ’Ιουνίου πρωίαν, ίν τφ μεγάλφ μεγάρφ ημών 
ίπί τού Παλατίνου λόφου*  ομοίως δέ πας άλλος έν Ρώμη 
παϊς η κόρη. Το λιτόν πρόγευμα εκ σταφυλών καί άρτου 
ταχύτερον τοΰ συνήθους κατεβροχθίσθη καί ταχέως άπασα 
ή Ρώμη,εύρίσκετο είς τάςόδούς. Παϊδες καί κορασίδες, άν- 
δρες και γυναίκες, πολϊται καί χωρικοί έσπευδον άπαντες 
νά καταλάβωσι τάς καλλιτέρας θέσεις, άφ’ών νά ίδωσι τήν 
μεγάλην παρέλασιν. Συνέρρεον έκ πάσης διευθύνσεως*  έκ 
τών έπί τού -Παλατίνου μεγάρων καί έκ τών πενιχρών κα
λυβών τής πολυπληθούς Σουβούρρας—τής ίλεεινής ίπείνης 
τών πενήτων οννοικίας τής πόλεως*  έκ τών οικημάτων 
τών έμπορων παρα τόν Καίλιον λόφον*  έκ τής μακράς σει
ράς τών παρά τήν πόλιν τής πόλεως οικιών, καί εκ τών £ξω 
τών τειχών διεσπαρμένων οικημάτων καί έπαύλεων. Κατέ- 
λαβον άπαντα τόν μεταξύ του’Καπιτωλίνου λόφον*  καί τού 
Ναοΰ τοΰ Απόλλωνος ίπί τοΰ Παλατίνου λόφου χώρον, 
διωθοΰντο καί παρηγχωνίζοντο, όπως καταλάβωσι κρείσ- 
σονα θέσιν ίν τφ μέσφ .τών κυματιζόμενων πληθών, τών 
συνωστιζομένων ίπί τής Τεράς οδού καί τής όδοΰ’Απόλ- 
λωνος, δΓ ών ή τελετή θά διήρχετο. Άλλοι έθεώίτο 
ίκ τών θυρίδων καί τών στοών τών μεγάλων οικιών 
τής όδοΰ.. Άνερριχήθησαν έπί τών περιστύλων καί κα- 
τεπλημμύρισαν μάλιστα τάς προεξεχούσας στέγας, καί έ- 
νέπλησαν τάς όδούς απανταχού διά ζωής, θορύβου κάί 
ποικίλων χρωμάτων, άναμένοντες καί άνυπομονοΰντες διά 
τήν μεγαλοπρεπή παρέλασιν, ήτις μετ’ ολίγον έμελλε νά δι- 
έλθη πρό αύτών.

Άλλ.’ είς άπασαν ίκείνην τήν προσδοκίαν καί ανυπομο
νησίαν, τήν άναρριχησιν καί τήν πλημμύραν, τόν παραγκω- 
νισμόν καί τάς ωθήσεις, ίγώ, προσφιλέστατα μοι πρΐγκιψ, 
δεν έλαβον μέρος Διότι ίπρόκειτο νά λάβω μέρος είς αυτήν 
ταύτην τήν πομπήν ! άναρρεχήθητι λοιπόν, καίτοι υιός βα- 
σιλέως'χαί εύγενής Βρεττανος, άναρριχήθητι έχει, ίπί τοΰ. 
μαρμαρίνου περιστύλου τοΰ ναού τής Νίκης— γνωρίζω ότι 
δύνασαι νά τό πράξης . . . δέν συνεζήσάμεν όμοϋ είς τά 

δάση τοΰ Ρήνου ; —καί θεώρει τήν τελετήν, μέχρις ότου με 
Ιδης παρερχόμενον.

'Ο ναός τής Νίκης, είς τό ύψος τού όποιου ίπεθύμουν νά 
άνήρχεσο, εΰρηται ίν τή εύρείφ πλατείς τοΰ ’Απόλλωνος 
έπί τοΰ Παλατίνου λόφου. ’Εντός τοΰ χωρίου τούτου ίπίσης 
εύρηται ό Ναός τοΰ’Απόλλωνος, τό μεγαλοπρεπέστατου οι
κοδόμημα έν τή περιφανεΐ Ρώμη. ’Εκεί άγει ή οδός ’Α
πόλλωνος, έξ ής κάτωθι τής λίθινης άψϊδος στρέφων αρι
στερόθεν εισέρχεσαι είς τήν 'Ιιράν οδόν, πρός τό Καπι- 
τώλιον.

’Εκ τοΰ Καπιτωλίου έρχομαι. ’Αναζήτησαν με.
Δέον νά ίνθυμήσαι, προσφιλεστατέ μοι, τών βαρβαρικών 

νέων απάντων, ότι,ή τελετή αύτη ίκ τών ίπι τή έχατονταε- 
τηρίδι πανηγύρεων, ώρισται πρός ίκδήλωσιν ευγνωμοσύνης 
διά τήν ευδαιμονίαν τής Ρώμης καθ’ όλον τόν αί&να, όστις 
πρό τίνος ίπερατώθη Τοιαύτη ούσα, είνε ή καλλίστη ήν ή 
Ρώμη έχει νά επίδειξη. Ούτως ίν τή πομπή ταύτη, ής τούς 
άπομεμακρυσμένους της σάλπιγγος ήχους, δύνασαι καί νΰν 
νά άκούσης ίκ τής έπί τοΰ ναοΰ σκοπιάς σου, ή Ρώμη θέλει 
σοί έπιδείξει τούς αντιπροσώπους τής ύψίστης αυτής τάξεως 
καί τό αμιγέστερου αυτής αίμα συμπεριλαμβανομένου καί 
τοΰ ταπεινοΰ σου θεράποντος, Γαίου Βαλέριου Ταύρου, υιοΰ 
τοΰ Μάρκου Βαλέριου Ταύρου τοΰ συγκλητικού.

’Ιδού I ακούεις . . . τα-ρα , . . τα-ρα-τα ; Είναι ή βρον
τώδης φωνή τών σαλπίγγων, άγγελλουσών τήν προσέγγισιν 
τής πομπής, ήτις νΰν κατέρχεται βραδέως τήν ίεράν όδόν. 
Ήδη βλέπεις αύτήν κάμπτουσαν τήν όδόν Απόλλω
νος καί οιερχομένην ΰπό τήν άποστίλβουσαν άψϊδα, ίφ’ής 
ίστανται οί ώραΐοι ανδριάντες τοΰ ’Απόλλωνος καί τής 
Άρτέμιδος, κατασχευασθέντες ίκ μονολίθου λευκοτάτου μαρ
μάρου.

Άλλ’ άς περιμείνω παρά τό πλευρόν σου, καίτοι υποτί
θεται οτι εύρίσκομαι ίν τή τελετή, καί άς σοί ίπιδείξω τούς 
ίρχομένους ίκιΐθεν, ένφ ή μεγάλη παρελασις φέρεται κάτω 
τής όδοΰ ’Απόλλωνος.

Αστική κοχόρτις, ή ϊλη αστυνομικής δυνάμιως, οδη
γούμενη υπό τών αρχηγών της ή πρεφέκτων, προπορεύε
ται, όπως άνοίγγι όδόν είς τήν πομπήν*  ίπονται οί σαλ- 
πιγκταί καί είτα όμάς εφίππων πραιτωριανών στρατιωτών, 
σωματοφυλάκων τοΰ αύτοκράτορος, άποστιλβόντων ίν τή 
λαμπρή αύτών στρατιωτική στολή, ίνφ αί κορυφαί τών 
δοράτων των σελαγίζουσιν είς τό κατακαΐον τοΰ ’Ιουνίου 
ήλιόφως. Κατόπιν αύτών βαδίζουσι κομισταί σημαιών και 
άλλων Ιερών, καί είτα—ίδέ, ώ πρίγκηψ I παρατήρησον κα
λώς τόν προερχόμενου νύν βραδέως—έρχεται, περικυκλού- 
μένος ΰπό τών φυλάκων του, αλλά μόνος βαδίζών,' ώς 
προσήκει είς τόν αντιπρόσωπον τοΰ μεγαλείου τής πολιτείας 
ημών καί τής ίερότητος τής θρησκείας μας, ό πρώτος άνηρ 
ίν άπάση τή'αύτοκρατορίφ, ό Όκτάβιος Αύγουστος, αύτο- 
κράτωρ τής Ρώμης.

’Αλλά σήμερον, οΰχί ώς άύτοκράτωρ, άλλ’ ώς Pontifex 
maximus, άρχιερεύς, ό Αύγουστος εΰρίσκεται είς τήν πομ
πήν. Διότι δ πρώτος ούτος τών αύτοκρατόρων μας, δίν είναι 
μόνον ή κεφαλή τής Πολιτείας, άλλα καί τής έκκλησίας. 
Είναι ή ανώτατη κεφαλή τών τεσσάρων μεγάλων θρησκευ
τικών τάξεων ή βωματειων τής Ρώμης, καί όρίζεε ό,τι δέον 
νά πισ'τεύωμεν ή νά μή πιστεύωμεν άν θέλωμεν νά θεω- 
ρώμεθα νομιμόφρονες, καί εύγενεΐς Ρωμαίοι.

Ένατένισον ίπί μακρόν, συνόμηρέ μου άλλοτε πολυπό
θητε, πρός τόν εύγενή τοΰτον άνδρα, τον Αύγουστον, αρχιε
ρέα καί αύτοκράτορα. Τοσάκις σοί ώμίλησα περί αύτοϋ, 
καί νΰν ποθώ μεγάλως όπως παρατηρήσης καί σπουδάσης 
μετά προσοχής τήν αξιοπρεπή μορφήν του. Είναι ό μέγι
στος τών Ρωμαίων—ό τεσσαρακοντούτης ούτος άνήρ—ό 
ίκδικητής τοΰ μεγάλου θείου του,ό θείς τέλος τή Δημοκρατία 
καί αρχήν τή Αυτοκρατορία, τό πρωτεύον καί τό περιφα
νέστερου πρόσωπον ίν τφ Ρωμαϊκφ χόσμφ.

Ήδη παρά τόν βωμόν τοϋ’Απόλλωνος,εκεί ακριβώς, στα
ματά όπως προσφέρή θυσίαν—τούς διά τήν τελετήν ταύτην 
παρασκευαζομένους πλακούντας έξ αλεύρου καί τυρού—-χαί 
δύνασαι νά τόν άκούσης άπαγγέλλοντα τήν ακόλουθον 
δέησιν :

—Ώ Άπολλον, πρός δν προσήνεγκα θυσίαν, άκουσόν με!
Αύξησον, δέομαι σου, τήν ίσχύν καί τό μεγαλεΐον τοΰ 

Ρωμαϊκού λαοΰ. Στήριξον έσαεί τό Λατινικόν όνομα. ’Α- 
πάλλαξον τόν Ρωμαϊκόν λαόν άπό παντός δεινού. Δός αύτφ 
νίκην καί ανδρείαν. Έσο σύμμαχος ευμενής καί εύνους προς 
τόν Ρωμαϊκόν λαόν καί τάς λεγεώνάς του,τά Ιερά σωματεία, 
ίμέ, καί τήν οίκογένειάν μου.

Και νΰν ό αύτοκράτωρ—άρχιερεύς άπομακρύνεται τοΰ 
βωμού, καί τό άκολουθοΰν αυτόν πλήθος, κινείται αυθις. 
’Ιδού, κάτωθι σου παρέρχεται ό μέγιστος καί εύγενέστατος 
έν Ρώμη. Ίδέ ! οι δύο ύπατοι τοΰ έτους 737, Γάϊος 
Φούρνιος καί ’Ιούνιος Σιλανός, παρά τόν αύτοκράτορα, οί 
πρώτοι τής πολιτείας άρχοντες. Έδώ βαδίζουσιν οΐ συγ
κλητικοί τής Ρώμης, εξακόσιοι τών άριστων καί μάλλον 
ένδοξων άνδρών αυτής. Άκολουθιϊ είτα ή μακρά γραμμή 
τών ιερέων, τών άνηκόντων· είς τά τέσσαρα Ιερά βωματεΐα, 
ίπί κεφαλής δέ αύτών i Μάρκος Βιπράϊος Άγρίππας, συμ
μαθητής άλλοτε καί φίλος, νΰν δέ γαμβρός τοΰ αύτοκρά- 
τορος. Κατόπιν τών ιερέων έρχονται αί επτά εκεΐναι παρθέ
νοι, περί ων σοί ώμίλησα ποτέ—αί πεφημισμέναι Έστιάδες 
παρθένοι, φύλακες τοΰ ίεροΰ πυρός' δπερ δεον νά τηρώσι ίπί 
ποινή θανάτου άσβεστον. Άκολουθοΰσι τάς παρθένους, αί 
μητέρες ημών (ιδού ή μήτηρ μου έν τφ μέσφ τών άλλων 
ώς έβαινε προηγουμένως ό πατήρ μου μεταξύ τών άλλων, 
συγκλητικών), δύνασαι νά τάς αρίθμησης βαινούσας βρα
δέως . . . έκατόν δέκα τών καλλίστων καί γένους άριστου 
δεσποινών τής Ρώμης—μία έκάστη δι’ έκαστον έτος τής 
πανηγυριζομένκς έκατονταετηρίδος. Καί νΰν μετά τάς μη
τέρας—δεν μάς άχούεις φδοντας ; — έρχόμεθα, ή νεότης της 
Ρώμης, ή ζωή καί ή χαρά καί τό άνθος τής μεγαλο
πρεπούς ταύτης τελετής τής ήμέρας τ&ν Νέων.

Μέγαλορρημονώ, πρΐγχιψ μου ; Τή άληθείιγ τό όμολογώ 
διότι τό θεωρώ ε’ξοχον, περιφανές πράγμα νά είμαι νέος 
Ρωμαίος- κατά τό έτος τοΰτο, τό 737ον άπό κτίσεως τής 
Πόλεως, καί εις τών 54 ίπΛέκτων παίδων, τών όρισθέντων 
διά τήν πανηγυρικήν ταύτην παρέλασιν.

Έπί κεφαλής ημών βαδίζει είς τών ίνδοξοτάτων τοΰ κόσ
μου όλου ποιητών καί ψαλτών, ό Κόϊντος Όράτιος Φλάκ- 

,κος, δν ή Ρώμη άπασα γνωρίζει υπό τό δημοτικώτατον 
όνομα ό Μοεητή? ‘Οράτιος Άκολουθοΰμεν δ’ ήμεΐς—άνά 
δύο ή τρεις ή καί τέσσαρας, 27 παϊδες και 27 κόραι, υιοί 
καί θυγατέρες τών τήςΡώμης εύγενεστάτων πατρικίων οίκων. 
Μέ βλέπει;, πρίγκιψ μου f Ίδέ! ’Εκεί εύρίσκομαι, βαίνων 
ΰπερηφάνως μετά τοΰ Μαρκέλλου,-άνεψιοΰ τοΰ αύτοκράτο
ρος ίκ του ενός μέρους, καί ίκ τού ίτέρου μετά τής Λιβΐας, 
θυγατρός τοΰ Μαικήνα τοΰ ίερέως.

Εΐμεθα-υπερήφανοι; Καί διατί νά μην εί’μεθα; Ένδεδυ- . 
μένοι εν χιονολεύκοις χιτώσιν, εστεμμένοι δι’ άνθέων καί 
άναπάλλοντες τούς ίκ δάφνης κλάδους μας εχομεν προβή 
ουτω διά τής Ίεράς όδοΰ, κάτω είς τήν όδόν ’Απόλλωνος, 
τηρόΰντες σταθερόν τόν ρυθμόν είς τήν ωδήν τής νίκης καί 
τοΰ αίνου καί τής δεήσεως, ιδιαιτέρως δι’ ήμάς ποιηθεΐσαν 
καί διά τήν ιδιαιτέραν ταύτην περίστασιν, ύπ’ ίκείνου δσ- 
τις μάς οδηγεί—τοΰ μεγάλου Όρατίου, τον βοιητον μας.

Καθ’.δλην τήν όδόν άπό τοΰ Καπιτωλίου μέχρι τοΰ 
Παλατίνου, ίψάλαμεν τόν ίξοχον τοΰτον πανηγυρικόν, ούτι- 
νος εγινώσκομεν ίκ στήθους πάσαν.λέξιν, καίτοι συνίσταται 
έξ εβδομήκοντα καί έξ όλων στίχων.

Άκροάσθητι πρΐγκίψ μου ίδού^-τινες τών λέξεων, άς δύ
νασαι ίσως νά άκούσης εύκρινώς, ένφ παρερχόμεθα κάτωθι 
τής σκοπιάς σου. άδοντες μεγαλοφώνως τή συνοδεί? τών ύπό 
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σαλπιγκτών χαί.άλλων μουσικών tot) μεγάλου ναού παίζό
μενων οργάνων.

Ώ Φοίβε χαί των δασών δεσπόζουσα Άρτεμις, 
λαμπρόν τοΰ ουρανού κόσμημα, ω λατριυτεοι, 
χαί πάντοτε λατριυθεντις, δότε όσα δεόμιθα 

Κατά τόν ιερόν τούτον χρόνον.* *. · · ·
Καθ’ δν οί Σιβύλλιιοι στίχοι παρήνεσαν, 

ώστε εκλεκτοί παρθένοι καί άγνοί παϊδες, 
τοϊς θεοϊς, είς ους οΐ επτά λόφοι έρεβαν 

νά ασωσιν $σμςι.
« Λ

9
*Ω γόνιμε Ήλιε, όστις έπί φαεινού άρματος την ημέραν 

’Εξάγεις χαι κρύπτεις, καί άλλος καί ό αύτός 
γεννάσαι, είθε ούίέν νά μή δύνησαι της πόλιως Ρώμης 

μεΐζόν νά βλέπηςΙ
« *•

Άποθέμενος τόξον, ευμενής καί ηρεμαϊος, 
τούς Ικετεύοντας άκουβον παΐδας, ώ Άπολλον.
Σύ δε, ώ διχε'ραε τών αστέρων βασίλισσα, άκουσον, 

Σελήνη, τάς παρθένους.* ♦ '•
θεοί; δότε χρηστά ήθη εις τήν ευμαθή νεότητα, 

θεοί, δότ» ησυχίαν τφ ήριμαι'φγήρατι 
δότε γένει τοϋ Ρωμύλου καί ευδαιμονίαν καί γόνον 

καί παν κόσμημα! *• ·
Και όσα δέεται υμών διά θυσίας λευκών βοών,

ό ένδοξος απόγονος τοΰ Άγχίσου καί τής Αφροδίτης, 
άς ίπιτυγχάνη τούτων,υπέρτερος μεν ών τοΰ πολεμούν- 

[τος προς δε τον ήττηθέντα 
έχθρόν ήπιος! *

* »
Ήδη τάς κατά θάλασσαν καί κατά γήν ίσχυράς δυνάμεις, 

ό Μήδος, καί τούς Αλβανούς πελέχει; φοβείται, 
ήδη οί Σκϋθαι ζητοΰσι προσταγές, και οί ύπερήφανοι 

νεωστί ’Ινδοί.

Ήδη ή ΙΙίστις καί ή Ειρήνη, καί ή Τιμή, καί ή Αιδώς
■ ή παλαιά, καί ή ήμελημόνη ’Αρετή νά ίπανέλθη 

τολμφ, καί έπιφαίνεται Ευδαίμων μετά πλήρους 
ή ’Αφθονία κέρατος.

** *
Ό δέ μάντις, καί ό κεκοσμημένος στίλβοντι τόξφ 

Φοίβος, καί αρεστός ταΐς έννεα Μούσαις, 
ό άνακουφίζων διά τής σωτηριώδους τέχνης τά κεκμηκότα 

- του σώματος μέλη,
«

* ♦
Εάν ευμενής βλέπη τάς κορυφάς τοΰ Παλατίνου, 

την ευτυχίαν τής Ρώμης καί τοΰ Λατίου, είς ευτυχή 
άλλην πενταετηρίδα, καί είς βελτίονα πάντοτε 

άς παρατεινη αιώνα !
** *

Καί ή τό Άβεντΐνον χαί τό Άλγιδον κατέχουσα 
“Αρτεμις,περί τών δεήσεων τών πεντεκαίδεκα άνδρών 
&ς φροντίση, καί ταΐς εύχαϊς τών παίδων ευμενές 

άς προσφέρω ους !
*

• 9
Ότι ταΰτα δ Ζευς αισθάνεται καί σύμπαντες οί θεοί, 

έλπίδα αγαθήν καί σταθεράν οϊκαδε αποκομίζω, 
Διδαχθείς, ίγώ ό χορός, τοΰ τε Φοίβου καί τής Άρ- 

[ τέμιδος 
νά άδω τούς αίνους./

Ίθέ Κοίντου Όρατίου Φλάκχου. (CarmenSaeculare).

Λοιπόν, δέν είναι ύμνος μεγαλοπρεπής ; Δύνασαι να πέμ- 
ψης τε ώραιότερον ή μεγαλοπρεπέστερου άπό τών δασών 
καί ομιχλών τής άπομεμακρυϊμένης Βρεττανίας ; Καί άπο 
τελοϋσι μέρος μόνον τοΰ όλου αί στροφαί αύται. ...

Δίς άνω καί κάτω της Ίιράς όδοΰ έβη ή μεγαλοπρεπής 
παρέλασες-—ιερείς καί έστιάδες, ύπατοι καί συγκλητικοί, 
μητέρες εύγενιϊς, νέοι καί νεάνιδες,καί ό μέγας Αύτοκράτωρ. 
Άνω καί κάτω, άπό τοΰ Καπιτωλίου είς τόν Ναόν βαδίζο- 
μεν καί άδομεν. Είς τό 'Ιερόν του ’Απόλλωνος άπεθέσαμεν 
τά εκλεκτότερα τών άνθέων μας, μέχρις όπου το λευκόν 
μάρμαρον κατέστη σχεδόν ερυθρόν έκ τών διακεχυμένων φύλ
λων τών ρόδων.

Πρό του άδριάντος τής Άρτεμιδος αί κόραι ίχόρευσαν καί 
έψαλαν. Ή μουσική ανέρχεται καί κατέρχεται, άναδίδόυσα. 
,γλυκυτάτην Αρμονίαν, αί ευκρινείς φωναί του έκ 54 νεαρών 
ψαλτών χοροΰ μας άντηχοΰσι, τδ γνωρίζω, ήδέως είς τά 
ωτά σου, ένφ έπΐκάθησαι έκεϊ έπάνω έπί τοϋ κίονος,καί ειτα 
τό άσμα ήμών άποπνίγεται πέραν είς τό διάστημα. Ή τε
λευταία αναλαμπή τών πραιτωριανών δοράτων, άτινα άπο- 
τελοΰσι την κατακλείδα τής πομπής, έξαφανίζεται περί τήν 
καμπήν, όπου ή όδός ’Απόλλωνος εισβάλλει εις τήν Ήραν 
οδόν, ή τελευταία θυσία συνετελέσθη, ή έσχάτη δέησις 
προσεφέρθη, τά θεώμενα πλήθη τοΰ λαού διασκορπίζονται 
πρός τούς οίκους των, καί αί έπί τή έκατονταετηρίδι πα- 
νηγύρεις τοΰ έτους 737 έπερατώθησαν. Άπό τής αυριον 
νέος albv άρχεται.

Κάτελθε του κίονος, πρΐγκιψ μου, καί έλθε μετ’ έμοϋ ό
πως συγγευματίσωμεν είς τόν μεγαλοπρεπή πατρικόν οίκον 
έπί τοΰ Παλατίνου λόφου. Ά! λησμονώ... δέν δύνασαι. 
Εύρίσκεσαι πέραν μακράν, είς τήν άπομεμακρυσμένην Βρετ- 
τανίαν.Ουτω λοιπόν συστρέφω τήν περγαμηνήν τήν έπιμήκη, 
καί σοί πέμπω τόν κΰλιδρον διά χειρών έμπιστων, εύελπι— 
στών ότι θέλει σοί άφιχθή ασφαλώς,-καί ότι δέν θέλεις ά- 
παυδήσει άναγινώσκων τήν μακράν μου διήγησιν περί τής 
μεγάλης καί ένδόξου ημέρας ημών.

Άλλ’ έάν δέν θελιρς σύ άπαυδήσει άναγινώσκων τά περί 
αυτής, τή άληθείφ ημείς άπηυδήσαμεν όμως οί λαβόντες 
είς ταύτην μέρος- Άλλά περί τούτου άφρονηστοΰμεν έντε- 
λώς. Άπεχωρίσθημεν έκ τής μεγάλης πομπής καί ίπεστρέ- 
ψαμεν είς τάς οικίας μας, άπηυδηκότες, τ.ό ομολογώ, άλλ’ 
ώ 1 τοσοΰτον ευχαριστημένοι. Έπί έτη εις τό μέλλον, δέν 
αμφιβάλλω, θέλομεν ^δει τάς ιύγενεστέρας στροφάς τοϋ πα- 
τηγυρικοΰ εκείνου, δν ό μέγας Όράτιος έποιήσατο δι*  ημάς, 
οπότε μετά στεφάνων καί άνθέων, μετά άναπαλλομένων 
δάφνης κλάδων, καί χαρμοσύνων φωνών, έορτάσαμεν τήν 
ένδοξον πανήγυριν τ^ς ήμέςας τ&ν Νέων κατά τόν χρυσοϋν 
έκεΐνον χρόνον, καθ’ ον ό Αύγουστος ήτο Αύτοκράτωρ.

Ύγίαινε, πρΐγκιψ μου·. "Ισως ποτέ καί που, έν πολέμφ 
ή ειρήνη, συναντηθώμεν άπαξ ετι πάλιν, φίλοι, μέ τήν άνά- 
μνησιν τών ήδέων έκείνων λόγων, ίτι ό,τι δήποτε έπίλθη 
ΐφ’ήμών, θέλομεν ζή πάντοτε έν ταΐς καρδίαες άλλήλων, 

Τοϋτο καί εύχεται ό φίλος σου καί ποτέ συνόμηρός σου, 
Γάΐος Βαλέριος Ταύρος, έν τφ έν 'Ρώμη οϊκφ του.

(Έκ τοϋ ’Αγγλικού)
. Γουλιέλμος Λ. 'ΐωαννίδης.

ΕΝΤΤΠΟΣΕΙΣ 
ΑΠΡΟΣΔΟΚΗΤΟΥ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

ΠΑ ΤΙΙΧΔΗΙΑΑ UMIH KA! mOS

( Συνέχεια, ΐ8ί προηγ. φύλλον)
Ο κ. Πανάγος στενώς συνδέεται μέ τήν οινοπνευματο

ποιίαν Χαλκίδος. Είναι είς τών κυριωτέρων παραγότνων, 
ρεκτών καί δη Ιδρυτών της παραγωγής τοΰ κονιάκ,καί ή ιστορία 

•μίαν ήμίραν πολλά θά τφ όφείλη διά τήν άνάπτυξιν καί διά- 
δοσιν τών ελληνικών προϊόντων τής οινοπνευματοποιίας, ιδίως 
τοΰ κονιάκ. “Οτε κατά τό 1893 ήνώθησαν τά οινοπνευματο- 

-ποιεϊα Χαλκίδος, ό Πανάγος ήτο εταίρος, ειτα όμως άποσυρθείς 
έξ ίδιων λόγων έκεϊθεν, είργάζετο δι’ ίδιον λογαριασμόν 
του. Ήδη δέ μετά τοΰκ. Φουσάρα διατελών συνέταιρος, ερ
γάζονται άπό κοινοΰ και ή εργασία των βαίνει άπροσκόπτως 
κατ’ευχήν. Τά διάφορα κστασκευαζόμενα έν τφ έργοστασιφ 
των ποτά πολλάκις έλάβομεν αφορμήν νά έπαινέσωμεν καί συ- 
στήσωμεν έν τή «Φύσει» τοϊς άναγνώσταις ήμών διά τό εύγευ
στου, αγνόν καί τήν εξαίρετου αύτών ποιότητα.Ήδη δε έκ νέου 
λαβόντες αφορμήν καί έκ του πλησίον νά έπισκεφθώμεν τό κα
τάστημά των καί δοκιμάσωμεν τά διάφορα αυτών ποτά δραττό· 
μ&θα τής περιστάσεως νά συγχαρώμεν καί πάλιν αύτοϊς διά τήν 
επιτυχή παραγωγήν και διάδοσιν τής έλληνικής ταύτης βιομη
χανίας απανταχού τοΰ κράτους ώς καί έν τφ έξωτερικφ.

Μετ’ ολίγον έξέφράσαμεν τήν επιθυμίαν μας, όπως έπισκε
φθώμεν καί τά άλλα οίνοπνευματοπαραγωγικά εργοστάσια τής 
Χαλκίδος, ό δέ Πανάγος πάνυ προθΰμως εύηρεστήθη νά μάς 
προτείνη, όπως αύτός μας όδηγήση έκεϊ. Ήπόρησα τή αλήθεια 
πώς ήτο δυνατόν έργοστασιάρχης τοιόΰ-ος συναγωνιζόμενος πρός 
έτερα μεγάλα όμοειδή έργοστάσια νά μας συνοδεύση αύτός έκεϊ 
και συστήση έν ταύτφ πρός συναδέλφους συναμιλλωμένους 
οτε άναλογισθείς ότι τό κλίμα τής Χαλκίδος δέν εξεγείρει ούτε 
αναπτύσσει πάθη καί νεύρα, έδέχθην αυθωρεί καί μετ’ολίγον 
είσειρχόμεθα έν τώ έργοστασιφ τών «'Ηνωμένων πνευματοποι- 
είων» τών κ κ. θωμά, Χαλιούλα καί Σαματζή.

Παρατηροΰμεν τά αύτά πάντοτε μηχανήματα καί βυτία, · φι*  
άλας καί νταμιτζάνας, σωλήνας καί σάκκους σταφιδος, πλυν
τήρια καί άποθήκας καί έξιστάμεθα πρό τής κινήσεως τής παρα
γωγικής ταύτης έργασίας . Καί όντως πόσον εύχαριστεϊταί τις 
βλίπων απανταχού τήν βιομηχανίαν τοΰ τόπου του προαγομένην 
καί βαθμηδόν άναπτυσομένην, έν συγκρίσει πρός τήν πρό τεσ*  
σαρακονταετίας εντελώς σχεδόν απρακτούσαν ή νηπιάζουσαν! ’Εν 
τφ έργοστασιφ μοί συνιστώσι τόν κ.θωμαν άνδρα μεσήλικα, λίαν 
φιλόφρονα καί εύγενέστατον, πρό τοϋ γραφείου τόν κ. Χαλιούλα 
κάλλιστον νέον καί προθυμότατου νά μάς δώση πάσαν πληρο
φορίαν, καί έν τφ γραφείφ τόν κ. Σαματζήν πιστότατου τύπον 
έργασίας καί προόδου καί άνδρα κάλλιστον καί εύγενέστατον. 
Μάς παραχωροΰσι θέσεις εν αύτώ καί μετ’ ολίγον μάςπροσφέ- 
ρουσι καφφέ, κονιάκ καί λουκούμια. ’Εν ταυτφ δ’ακούω δεξιό- 
θεν έμοΰ «Ούμ» καί αριστερόθεν «18» Στρέφομαι μετά-πε
ριέργειας πρός αύτούς. Ήσαν ό κ. Άντωνιάδης μέ τό φλεγ- 
ματώδές του «Ούμ» καί ό υιός μου με τά ατελεύτητα λου
κούμια του.

Καί ό μέν μοί λέγει'
«θά φύγω, διότι θά μέ μ&θύσν,ς μέ τά κονιάκ».
Ό δέ μοί ψιθυρίζει εις τό ούς'
«Άπό τόν Πειραιά έως έδώ 18 λουκούμια».
-— Τί τρέχειέρωτα ό κ. Σαματζής, τί επιθυμούν οΐ Κύ

ριοι ;
— Τίποτε, μοί υπενθυμίζουν απλώς, οτι καί ή ώρα παρέρ- 

-χεται και νά προσέξωμεν μή χάσωμεν τό άτμόπλοιον, αλλα 
έχομεν ακόμη δύο πλήρεις ώρας διαθεσίμους πρό ήμών.

— Ά ! βεβαίως μή ανησυχείτε, καί έν ταύτφ διατάσσει νά 
μας φέρουν νά δοκιμάσωμεν εν παλαιόν κονιάκ-, και έν λου- 
κούμιον διά τόν Τάκην.

«Ούμ». —«19».
— Καί πώς πηγαίνουν αί έργασίαι, ηρώτησα τότε, εισθε 

ευχαριστημένοι ;
— Δυστυχώς ό πολύς συναγωνισμός καί ή κατάστασις τής έν 

γίνει άγοράς τοΰ εσωτερικού καί εξωτερικού έφεραν έλάττωσιν 
είς τήν κατανάλωσιν, άλλά μόλα ταΰτα ειμεθα έπαρκώς ευχα
ριστημένοι.

— Καί πώς πηγαίνει ό συνεταιρισμός σας ; ήδη δέν κω- 
λύεσθε άπό τοπικόν συναγωνισμόν.. ’Εργάζεσθε πάντοτε έν ό- 
μονοία ,

— Ναί, μολονότι τά τρία οινοπνευματοποιία ήνώθησαν μό
λις πρό διετίας, πηγαίνομεν πολύ καλά καί δέν προσκροΰομεν 
είς ούδέν. Ειμεθα ώς βλέπετε άδελφοποιημενοι καί καταγι- 
νόμεθα είς τήν εργασίαν μας άνευ ούδεμιάς διενέξεως καί 
διαφοράς, πάντες καταγινόμενοι εις τό συμφε'ρον τοΰ έργο*  
στασίου.

— Δέν άντιπράττεσθε άπό τά αλλα τοπικά οινοπνευματο
ποιία ·,

— Ποσώς, καί αύτά 8πως καί τό ΐδικόν μας εργάζονται μετά 
ζήλου καί άθορΰδως καί οΰδείς παραπονεΐται κατά τοΰ άλλου, 
ό γραμματεύς μας εδώ κρατεί τά βιβλία καί ειμεθα έν τάξει.

— Εύγε καί σάς εύχομαι ουτω νά διάγετε πάντοτε πρός τό 
συμφέρον υμών καί τοΰ τόπου.

Καί άποχάιρετίσαντες τούς άξιολόγους τούτους αδελφοποιη- 
μένους οίνοπνευματοπαραγωγούς, οίτινες, είρήσθω έν παρόδφ 
μεγίστην τφ έθνίι προξενοΟσι τιμήν, ώς καί τόν άξιίπαινον 
καί ίκανωτατον γραμματέα τών καταστημάτων τούτων, τόν 
λίαν φιλόπονον καί ίκανωτατον, ουτινος δυστυχώς τό δνομα 
διέφυγε τής μνήμης μας, διηυθύνθημεν 'μετά τοΰ κ. Πανάγου 
εις τό εργοστάσιο» τών αδελφών Χατζηπαναγιώτου, πολύ πλη
σίον εκείνου κείμενον καί ώς δίκην κολοσσού ΰψούμενον πρό τοΰ 
στενού του Εύρίπου.

*0 *.  Άντωνιάδης όμως μάς έγκατέλειψε τότε, διευθυν- 
θείς είς τό άτμόπλοιον όπως ήσυχάση, ώς εΐπεν.

Μετ’ ολίγον δ’ έγώ «Ισειρχόμην εις τό παρά πάντων φημι
ζόμενου έργοστάσιον τών αδελφών Χατζηπαναγιώτου, τό μέγι- 
στον τών έν Χαλκίδι καί τελειότερου όλων τών ελληνικών καί 
οπερ πανθομολογουμένως παράγει τα καλείτερα κονιάκ.

Διηυθύνθημεν άμεσως είς τό γραφεϊον τοΰ καταστήματος ένθα 
εΰρομεν τούς δύο αδελφούς Γεώργ. καί Βασίλειον Χατζηπα
ναγιώτου, άμφοτέρους διαχειριστάς, καταγινομένΟυς μετά τοΰ 
γραμματέως των είς γραφικήν έργασίαν.

— Ό κ. Πρίντεζης διευθυντής τής Φύσεως, τοϊς εΐπενό κ. 
Πανάγος καί λίαν φιλοφρόνως πάντες έγερθέντες μοί ετεινον τήν 
χεϊρα καί προσήνεγκον κάθισμα.

— Χαίρομεν πολύ,τόν κ Πρίντεζην γνωρίζόμεν άπό τάς έκ- 
δρομάς καί τήν ώραίαν «Φύσιν».

— Σάς ευχαριστώ πολύ, άλλά θά έγερθώμεν αμέσως διότι 
δεν έχομεν πολύν καιρόν νά διαθέσωμεν, άπήντησα.

Τό έργοστάσιον σας μόνον έπιτρέψατε νά έπισκεφθώκαί μερι*  
*ας πληροφορίας να λάβω -

— Ευχαρίστως εΐπεν δκ. Χατζηπαναγιώτου, ό γραμματεύς 
μας κ. Τσοπανέλης θά σάς όδηγήση παντού καί θά σάς δώση 
δσας πληροφορίας Θελήσητε. Έν τούτοις θά δεχθήτε έν κονιάκ.

— Άς είναι τό δέχομαι είπον, άναλογισθείς δτι τό «ούμ» ει- 
χεν άποχωρήσει.

Τό γραφεΐον ή μάλλον τό διευθυντήριον τοΰ έργοστασίου, ου- 
τίνος τούς τοίχους κοσμοΰσιν αί εικόνες τών ήμετέρων βασι
λέων καί του Διαδόχου, τά διπλώματα τοΰ καταστήματος έν 
ώραίοις πλαισίοις, καί μετάλλια διάφορα τών Εκθέσεων του Σι
κάγου καί τοΰ Λυών καίτινες πίνακες μαθηματικοί,κτλ. κεϊται 
έν τη είσόδφ τοΰ έργοστασίου καί απέναντι τής ακτής, έν ώραιο- 
τάτη τοποθεσία- άφ ’ ου μοί έδωσαν καί έδοκίμασα το έξεχον 
προϊόν τής κυρίας έργασίας των, τό κονιάκ, δπερ έξ δλων τών 
Ελληνικών αύτό μόνον έτιμήθη διά χρυσοΰ μεταλλίου καί δι
πλώματος τοΰ Σικάγου ώς καί άλλων διπλωμάτων έξαιρετικώς 
παραχωρηθέντων τφ άρχικατασκευαστή τοΰ Κονιάκ, όστις τυγ
χάνει ό έτερος τών -άδελφών Βασίλειος, τοϊς διυλισταϊς καί τφ 
μηχανικφ, μετέβημεν μετά τοΰ ένός τών διαχειριστών καί τοΰ 
ακαμάτου μηχανικού κ. Ίω. Παπαδοπούλου, τοΟ από οκτα
ετίας διευθύνοντΟς τό έργοστάσιον καί έπεσκέφθημεν πρώτον τάς 
άποθήκας τής σταφιδος, ειτα τά όντως εκπληκτικά καί πολυ
δαίδαλα λαμπρά μηχανήματα τοΰ έργοστασίου, τό συσκευα- 
στήριον ένθα οκτώ παίδες ετοιμάζουν καθ ’ έκάστην κιβώτια πρός 
εξαγωγήν, τάς εΰρείας άποθήκας του Κονιάκ καί του Μοσχά
του οίνου, έξ ού κατασκευάζεται τό ευώδες προϊόν, καί διά βλέμ
ματος ύπελόγισα άνω τών 30 βυτίων τών 2,000 οκάδων καί 
πλέον χωρητικότητος πλήρη κονιάκ καί πολυάριθμα μικρότερα, 
είτα τό διαμέρισμα ένθα έκτελεϊται ή ζυμωσις έν εικοσιν εύρυ- 
τάταις κτισταϊς δεξαμεναϊς καί έτέραις τοσαύτσις ξυλίναις πε- 
ριεχούσαις άνω τών 200,000 οκάδων χυμού έκ σταφιδοκάρπου. 
Ένταΰθα ύπάχουσι δύο διυλιστήρια καί ίν άνακαθαρτήριον διϋλί- 
ζοντα τά μέν πρώτα 250 λίτρας καθ’ώραν, τό δέ δεύτερον 
έτέρας 250 λίτρας, ήτοι 2,000 όκ. οινοπνεύματος καθ’ ημερο
νύκτιου. Κατά τούς μετριωτέτους υπολογισμούς τό έρογστά- 
σιθν τών αδελφών Χαντζηπαναγιώτου καταναλίσκει πλέον τών 
5,000,000 οκάδων σταφιδοκάρπου κατ’έτος, ήτοι ήμισυ εκα
τομμύριου άποστάγματος σταφιδος καρδιάς κοινώς λεγομένης, 
δπερ έξοδεύετα είς διάφορα ποτοποιεία τοΰ κράτους. Μετά τοΰ-
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το έπεσκέφθημεν τδ διαμέρισμα τών βραστήρων καί τών σταφι- 
ϊοθραυστήρων, Μεγάλη έκπληξις μέ κατέλαβε όταν εΰρεθην 
απέναντι τών φοβερών τούτων μηχανημάτων, της παΜσεωο αλη
θώς δοναμενων νά μετονομασθώσι, τών δίκην λεόντων βρυχο- 
μένών καί σεισμικών δονήσεων μετασειομένων, ώσεί νά ήνοίγετο 
τδ κατάστημα ίνα μας καταβροχθΐση, τών έν αΰτοϊς βραζομένων 
υπό τεσσάρων ατμοσφαιρών πίεσιν 12,000 οκάδων χυμού στα- 

ς. φιδοκάρπου και μεταβαλλόμενου ουτω εις κονιάκ.
Κατά την στιγμήν εκείνην παρέστην εύτυχώς εις τηνκατασκευ- 

ην του πολυθρυλλήτου de ’ie de νΐη,ήτοι efrutrtfyiatoc Α οί- rov gx μοσχάτου οίνου. Σωλήνες έκ καουτσούκ παραλαμβανον- 
: τες έκ τών αποθηκών τον χρυσίζοντα μο.σχάτον οίνον, όν καί 

αυτοί οι θεοί της άρχαιύτητος έπροτίμων τοϋ νέκτ'αρος,διεβίβαζον 
είς ιδιαίτερον μηχάνημα, όπόθεν έξηρχετο τδ περίφημον eau de 
vie de vin τδ όποιον δικαίως δύναται νά θεωρηθώ τδ υπέρτατου 
πάντων ώς καί ιδίοις δμμασι άντελήφθην.

Κατόπιν έπεσκέφθημεν τούς ατμολέβητας 80 ίππων δυνάμεως, 
οίτινες θέτουσιν εις κίνησιν τά πολυδαίδαλα ταΰτα μηχανη- 

/ ματα, καί οι όποιοι είσί κάλλιστα διηυθετημένοι καί διατηρούν
ται πάντοτε έν καλλίστη καταστάσει και ειτα τάς δεξαμενας 
τού οινοπνεύματος, άπάσας κτιστάς καί σιδηράς, χωρητικότητος 
πλέον τών 500,000 ό*.

Μετά τούτο 3έ άφοΰ πλέον κουρασδέντες ηϊη έρρίψαμεν 
βλέμμα καί επί τού κιδωτοποιείου καί σιδηρουργείου διότι καί 
τοιαυτα ένταύθα ΰπάρχουσιν είς τδ οχι τόσον αστεϊον τούτο ερ*  
γοστάσιον, έπανήλβομεν εις τδ διηυθυντηριον, "να εΰχαριστήσω- 
μεν καί συγχαρώμεν τούς έργάτας της τόσον επιτυχούς διοργα*  
νώσεως καί λειτουργείας τοιούτου λαμπρού καί έζαισίου βιομηχα
νικού καταστήματος. Ώς δ ’έξωδίκως έπληροφορηθημεν,οι αδελφοί 
Χατζηπαναγιώτου είσί καί άμπελοχτημονες κατέχοντες απέραν
τους άμπελοφόρους γαίας καί ηύχαριστήθημεν πολύ διά τούτο 
ευχόμενοι από καρδίας ϊνα καί πάντες οί λοιποί έργοστασιαρχαι 
τής 'Ελλάδος άπομιμηθώσι τούς ρίκτας τούτους βιομηχάνους 
πρός έπέκτασιντής χρυσοφόρου ταύτης βιομηχανίας, τής μόνης 
έν Έλλάδι δυναμένης νά ευδοκίμηση, 5πως άναδείξωσι καί εαυ
τούς προσφιλείς καί την άτυχή πατρίδα των τιμήσωσι.

Έξελθόντες του εργοστασίου τούτου μάς συνώδευσε μέχρι 
τινδς ,ό γραμματεύς του καταστήματος κ. Ά. Τσοπανέλης 
δραστήριος καί ίκανώτατος άνήρ. Παρ’ αυτού έπληροφορήδη- 
μεν ότι τδ εργοστάσιου τούτο στοιχίζει άνω νών 300,000 8ραχ- 
μών καί ότι επλήρωσε 90,000 δραχ. διά φόρους μόνον διά μίαν 
τριμηνίαν επί τής εποχής τής έπί τών εργοστασίων φορολογίας, 
καί ότι ευχής έργον θά ήτο έάν ή κυδέρνησις έλάμδανε πρό
νοιαν υπέρ τών έν γένει έν Έλλάδι βιομηχανικών τούτων κατα
στημάτων, έξασφαλίζουσα την τιμίαν καί καλήν κατασκευήν του 
κονίάκ, φορολογούσα έν ταύτώ τήν παραγωγήν .

(Έπεται συνέχεια)
ι J.T1· ί ------

{ ’Επίγραμμα έπί τής παιδικής μου είκόνος )

Ήτο παιδίον άν&ηρ'ον βιοϋν έν εύτυχίη' 'Ρόδον ώραίον έ&αλλε καί δάφνη χαΐ μυρβίνη' 
Ήτο πτηνού χελάδημα, τής αΰρας μελωδία, “Λάτρων λαμπρά μαρμαρυγή χ' έλπίδος εδφροσΰνη...
Πλήν φέρει νϋν—οί προβφιλείδ άφοΰ παρήλ&ον χρόνοι— Φέρει δδΰνη$ στέφανον χαΐ όχι Έλιχ&νοξ' —Είνε φριχτοί ένίοτε τοΰ βτή&ου$ μα$ οί πόνοι ! — Το ρόδον, οίμοι, άπαν&εί εί§ τήν πνοήν χειμ&νορ . . .

Π

Το ^μα, φευ, έσιγησε...δεν ψάλλουσι τά χείλη·Ή τρικυμία ήρξατο' παρήλ&εν ή γαλήνη.Ή μοΰσά μου άπάλετο ή φαεινή και φίλη,Βιβρώβχει ήδη ταχερά τά Οτή&η μου δδύνη !
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Ή, τίρ θά σβέση τήν πυράν τήν δληχτον έπείνην Ήτιρ ίεινή επέρχεται χα'ι λάβρος μΙ φλογίζει ;... 'Λπώλεσα, φεϋ, τήν χαράν, τοΰ βίου τήν γαλήνην Κ’ είρ πέν&ουρ ΰχότος άπηνήρ όδΰνη μέ βυ&ίζει.
"Αδωνις

Μ ΠΑΡΑΔΟΞΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΙ
ΕΝΟΣ ΡΩΣΣΟΥ ΣΟΦΟΥ

Μετά 300 χαλλιτεχνιχ&ν είχόνων έν τφ χειμένω.
Κατά μετώφραΛν φ. ΠΡΙΝΤΕΖΗ.

(Συνέχεια ϊδέ προηγοΰμ. ψύλλον).

Τότε ό Σεληνίτης προέφερε λέξιν τινά, δεικνύων έν ταύτώ 
διαδοχιχώς τό αντικείμενου, οπερ έκράτει, το κιβώτιον και 
τον πίνακα.

Ή Σελήνη έκρότησεν αμέσως τάς χεΐρας θριαμβευτικώς.
— Ένόησα ! ανέκραξε μετά χαράς, ίνόησα !
— Καί τί ένόησες ; ήρώτησεν δ Όσιπώφ.
— ’Ιδού. Το κιβώτιου προέφερε μίαν λέξιν, δ πίναξ τήν 

άναπαρήγαγε καί ό σεληνίτης έπεδειξε το αντικείμενου, όπερ 
ή λέξις σημαίνει.

Ταΰτοχρόνως δέ μετά θαυμαστής γλωσσικής προφοράς, 
έπανέλαβε τήν λέξιν, ήν εϊχε προφέρει ό Σεληνίτης.

Ούτος δέ έμειδίασε μετά γλυκύτητος, έπανέλαβε πάλιν 
τήν λέξιν καί ε’κλινεν -έπανειλημμένως τήν κεφαλήν, ώς ση- 
μεΐον εύχαριστήσεως και έπιτυχούς συνενοήσιως.

Τοιουτοτρόπως ή διδασκαλία τής γλώσσης προεχώρησε 
ταχέως καί καθ’ όλην τήν νύκτα κατεγίνοντο εις τήν έκμά- 
θησιν αυτής.

*0 Σεληνίτης .έδίδαξε πρώτον τοϊς αύτοϋ μαθηταΐς τό 
ονομα τών μάλλον εύχρηστων αντικειμένων, άτιναό Όσι· 
πώφ έπιμελώς έσημείου έπί χάρτου, καί μετά παρίλευσιν 
τεσσάρων ήμερων έδυνήθησαν νά συνεννοώνται αρκετά εύ- 
χερώς μετά τών κατοίκων τής σελήνης,

'Ημέραν τινά δ Όσιπώφ άνεκάλυψιν είς τήν βιβλιοθή
κην τών Σεληνιτών, ήτις εύγενώς τφ παριχωρήθη χάρτην 
τινά τής σελήνης.

Τδ αόρατον μέρος τής σελήνης ήτο όπως καί τό ορατόν; 
μεστόν έκ μεγάλων φαιών κηλίδων, ήτοε &αλασσ&ν καί ώ- χεαν&ν.

Πλήν αύται ήσαν πραγματικώς αληθείς ύγραΐ έκτάσεις ή 
άπλώς πεδιάδες άπεξηραμμέναι ;

Τό,ζήτημα τούτο κατέφλεγε τήν περιέργειαν τοΰΌσιπώφ. 
Ύπηρχον ωσαύτως ίκεί πολυάριθμοι κρατήρες, ύψηλαί σει- 
ραί όρέων,. σχισμάδες κτλ. όπως καΐ.έν τή ορατή ήμΐν δψει 
τής σελήνης. Είς τινα δε μέρη τοΰ χάρτου ύπηρχον ώσαό- 
τως σημεία κεχαραγμένα 4ι' ιδιαιτέρας μεθόδου.

Έρωτηθείς περί τούτων ό Τελιγγά άπηντησεν, ότι ήσαν 
πόλεις.

— Πόλεις ! ανέκραξε τότε ό Γοντράν.,.ύπάρχουσι λοιπόν 
πόλεις είς τήν σελήνην ; Τότε θά ύπάρχωσι και κατα
στήματα, όπου βεβαίως θά πωλώνται καί χειρόκτια, τών 
οποίων τόσην έχω ανάγκην ν’ άγοράσω.

— Ναί I καί νεάνιδες αί όποίαι τά πωλούν, προσέθηκεν 
ό Φρικουλέ είρωνικώς.

*0 Όσιπώφ μετά μικράν σκίψιν έζήτησε παρά τοΰ Τε- 
λιγγά τήν άδίεαν νά δμιλήσν) πρός τον αρχηγόν των.

— ,Όπόταν θελήσητε, θά γείνη.τούτο, άπήντησεν ό Σε
ληνίτης.

— ’Αμέσως, έπεΐπεν δ Όσιπώφ, διότι δεν έχομεν καιρόν 
νά χάνωμεν.

Μετά τίνας ,στιγμάς ό Όσιπώφ καί οί σύντροφοί του ώ- 
•δηγήθησαν Ιν τινι αιθούση, είς τό βάθος τής όποιας έκάθητο 
έπί άλλοκότων εδρών ήμίσεια δωδεκάς σεληνιτών.

— Φίλοι, είπε τότε είς έξ αυτών, καί άπεσταλμένοι τής 
Γής πρός τον δορυφόρον της, ομιλήσατε καί αί'ίπιθυμίαι 
σας θά έκτελεσθώσιν αμέσως.·

— Θέλομεν ν ’ άναχωρήσωμιν, άπεκρίθη ό γέρων.
— Ν’ αναχωρήσετε ; άνέκραξεν δ αρχηγός, καί διατί ;
— Διότι δέν διηνύσαμεν τόσον διάστημα, 90,000 λευ

γών καί έν μέσφ τόσων κινδύνων διά νά ελθωμεν νά διαμεί- 
νωμεν ένταύθα εντός κρατήρος μάλιστα έπ’ άπειρον ! Ή σε
λήνη μόλις άποτελεϊ τόν πρώτον σταθμόν τής άνά τούς περί 
τον ήλιον κόσμους ούρσνίας έκδρομής, ήν τόσον έπικινδύνως 
άνελάβομεν.. .αλλά πριν ή άναχωρήσωμιν πρός τούς άνά τόν 
διαλάμποντα ουρανόν σας πλανήτας, έπιθυμοϋμεν νά ίπι- 
σκεφθώμεν πρώτον τήν ύμετέραν σφαίραν, καί διά τούτο βια· 
ζόμεθα νά σάς έγκαταλείψωμεν.

— Καί πού θά. μεταβήτε ;
— Πρός βορράν τοΰ ημισφαιρίου, όπερ βλέπει τήν Γήν, 

ίνά παρατηρήσωμεν τό θέαμα τής πλησιφαού; γής άπό τοΰ 
πλανήτου σας.

—Καί έκτος τούτου, άνεφώνησεν, ό Ίωνάθαν, έπιθυμοΰ- 
μεν ν’ άναζητήσωμεν τά ίχνη ένδς κατοίκου τής γής, όστις 
ΰποθέτομεν, ίπεσεν έπί τοΰ ετέρου ημισφαιρίου σας.

Ό σεληνίτης ήσθάνθη αίσθημά τι φρίκης.
— Έάν ίπεσεν επί τοΰ έτέρου ήμισφαιρί?υ άπήντησεν, 

θά ήνε ήδη νεκρός.
—Νεκρός ! ύπετονθόρισεν ό Αμερικανός, κινών μετά θυ

μού τάς χεϊρας, νεκρός ό άπατεών ί . . .
Άλλ’ αδιάφορου, πρέπει όφθαλμοφανώς νά τό βεβαιωθώ.
— Ή έκδρομή τήν δποίαν μελετάτε, προσέθηκε τότε ό 

Σεληνίτης, εΓνε αδύνατος,διότι τό ήμισφαίριον αυτό τό όποιον 
βλέπει πρός τήν γήν σας, ήτις φαίνεται είς ημάς ώς ευρύ τι 
καί τρέμον ουράνιον ώρολόγιον περιβάλλεται υπό φοβερών 
βράχων αποτόμων καί άπορρώγων,τούς οποίους είνε αδύνα
τον φυσικώς νά προσπελάσητε διάνα φβάσητε τό μέρος αυτό 
τοΰ πλανήτου μας, όπερ άλλως τι είνε έντελώς γυμνόν, στεί
ρου καί έγκαταλελειμίνον, ένθα θά εϋρετε μόνον έρείπεια τών 
πάλαι ποτέ άκμασασών πόλεων καί όπου τίποτε δεν φύεται, 
ούτε δυνατόν νά ζήση τις, ώς καί ημείς αυτοί οίτινες έχο
μεν διασκευήν εΐθισμένην είς τόν ήραιωμένον άέρα.

— Δεν υπάρχει άήρ I άνέκραξεν δ Γοντράν.
— Βεβαίως μεγαλοποιεί τό πράγμα ό Σεληνίτης, απήν- 

τησέν ό Όσιπώφ.... ίσως νά μή ύπάρχή είς μεγάλην πο
σότητα ιδίως δι’ήμάς τούς γηίνους, άλλά θά οίκονομηθώμεν 
καί ήσυχάσατε. "Αλλως τι έχομεν προβλέψει άφοΰ έχομεν 
μεταφέρει μεθ’ ήμών προμήθειας ρευστού άέρος καί εργα
λεία.

— _Αζ ναί, έχετε δίκαιον, έπεΐπεν δ Γοντράν, ρίπτων 
έν τάΰτφ βλέμμα ανήσυχου πρός τήν Σελήνην, εάν διετρέ- 
χομεν τοιοϋτον κίνδυνον, δεν θά έπεχειροϋμεν τοιαύτην έκ-. 
δρομήν. .

— Βεβαίως, άπήντησεν ά Όσιπώφ, έάν τό φασματοσ
κοπίαν δεν μοί άπεκάλυπτε τήν υπαρξιν ατμόσφαιρας έπί 

:τοϋ μέρους αύτοϋ τής έπιφανείας τής σελήνης, έκεΐ πλησίον 
τοΰ πόλου, διά τής άνακαλύψεως πολυτίμου ορυκτού, 3έν 
θά έτόλμων νά σάς προτείνω τήν μετάβασίν μας έκεισε.

— Παντού θά σάς ακολουθήσω, προσέθηκεν ό Γοντράν. 
Ή Σελήνη ηΰχαρίστησε διά μειδιάματος τόν κόμητα.
— Καί ΐγώ, όπου εινε δυνατόν νά άνεύρωμεν τόν άτιμου 

έκεΐνον Σάρπ, έπε,ΐπεν ό Φαρενχάϊτ μετά προθυμίας.
Τότε δ άρχηγός τών Σεληνιτών ήρώτησεν.

— Γνωρίζετε καλώς τήν σεληνογραφικήν κατάστασιν τοΰ 
ίδάφους, όπερ ήδη πατεΐτε ;

— Δηλαδή όλιγώτερον τού ίτέρου ημισφαιρίου.
— Δεν τό πιστεύω, άπήντησεν ό Σεληνίτης.

.Ό Όσιπώφτότε έξήγαγε μίαν φωτογραφικήν εικόνα τής 
σελήνης τοΰ περιφήμου άμερικανοΰ άστρονόνου Ruthefurt.

— Καί πώς κατεσκευάσατε αυτήν, άφοΰ ουδέποτε άλ
λοτε έθέσατε τόν πόδα ένταΰθα; ήρώτησεν έπί τή θέ<γ ταύτης 
μετά θαυμασμού ό άρχηγός.

Έν όλίγοις τότε ό-Όσιπώφ έξήγησεν αύτφ τί Ιστι φω
τογραφία έν τή γή καί προσέθηκεν

— Έν τούτοις καλόν θά ήτο, έάν μάς παρεχωρεΐτε ο
δηγόν τινα.

—r Ό Τελιγγά δύναται νά σάς συνοδευση.
— Καί πότε δυνάμεθα νά άναχωρήσωμιν;
— Αΰριον, με τήν άνατολήν τοΰ ήλιου.
— Καί διά τίνος μέσσυ, θά ταξειδεύσωμεν ; ήρώτησε 

τότε ό Φρικουλέ.
— Περί αυτού θά φροντίσωσιν οί ΣεληνΤται, άπεκρίθη 

μετά σταθερότητος δ γέρων καί ήσυχάσατε.
Τήν έπαύριον, άφοΰ έπεσκέφθηραν τό βλήμά των καί έ- 

λαβον μεθ’ έαυτών τάς άναγκαιούσας αύτοϊς τροφάς καί 
εργαλεία ήκολουθησαν τόν Τελιγγά πεζή, όστις ώσήγησεν 
αυτούς διά τή; αύτής ύπογείον δδοϋ, ένθεν τούς είχε φέρει.

Ό Φρικουλέ προνοήσας ήναψε τήι ηλεκτρικήν λυχνίαν 
Trouve, ήν είχε φερει μεθ’έαυτού.

Ό Όσιπώφ κρατών είς τάς χεϊρας τόν χάρτην τού ημι
σφαιρίου τούτου τής σελήνης, ον είχεν αντιγράψει έκ τής 
βιβλιοθήκης τών πλανητών, ώς προείπομεν

— Πού θά μεταβώμεν; ήρώτησεν. ,
— Κατ’ ευθείαν είς τό Τσουίρ, μεγάλην 'πόλιν παρά 

τάς έκβολάς τού ποταμού Τώ, άπήντησε ό Σεληνίτης.
— Καί διά τίνος μέσου ;
— Θά τό μάθετε εντός ολίγου, άπήντησε λακωνικώς ό 

Τελιγγά.
Μιτ ’ ολίγον άφίχθησαν πρό παμμεγέθους κωνοειδούς κρα

τήρος, ότε δ Σεληνίτης έκαμε κρότον διά τών χειλίων, καί 
έν τφ άμα ετερος Σεληνίτης έπεφάνη μεθ’ οΰ συνδιελέχθη 
έπ’ όλίγον.

Ειτα βλέπων τήν απορίαν τών γήινων
— θά μεταβώμεν είς Τσουίρ διά τής υπογείου δδοϋ,τοΐς 

είπεν, ή άπόστασις είνε μικρά Δεν θά μεταχείρισθώμεν 
δε ούδιμίαν δυναμιν ή τήν φυσικήν.

Οί ήμέτεροι ήρωες διετέλουν έν άπορίερ καί άνέμενον.
Μετ’ ού πολύ έπεφάνη έκ τών έσωτερικών τής Σελήνης 

ώς έν φανταστική όπτασίφ, είδος μικράς λέμβου άθορύβως 
συρομένης επί τροχών έπί ίδάφους λείου καί έντός σχισμά
δων έκ λάβας συνισταμίνων.

Πάντες έτοποθετήθησαν έν αυτή, δ δέ Σεληνήτης έλαβε 
θέσιν εμπρός καί δρθιος, κρατών μεταλλίνην τινά λαβήν τε- 
τοποθετιμένην έπί τοΰ προσθίου μέρους τού σκάφους. ’Αμέ
σως δέ μετά τούτο ή λέμβος ίκινήθη πρός τά πρόσω ΰπο 
άκράτου τίνος δυνάμεως καί αυθωρεί εύρέθησαν . έν κατα
πληκτική ταχύτητι έντός πυκνο.τάτου σκότους. ’ '-:-

— Νομίζω, ότι ήδη προβαίνομεν πλαγίως, είπε 'μετ’
ολίγον δ Φρικουλέ. ■■■· ■

— Έάν ουτω πηγαίνομεν, προσέθηκεν ό Γοντράν, ίγώ 
νομίζω, ότι μετά τινας στιγμάς θά είμεθα είς τό κίντρον 
τής σελήνης.

— Μού φαίνεται πώς ή ύποσέλινος αυτή κάθοδός μάς 
ομοιάζει πρός τούς ^ωσσικούς σιδηροδρόμους,ύπέλαβεν ό Φρι- 
κουλέ, οϊτςνες άποκτώσιν δυνάμει; άνόδου άπό τ'ής κάτω— 
φερικής φοράς των.

Καί νομίζετε κ. Φρικουλέ, ήρώτησε τότε ή Σελήνη, ότι
τό είδος τούτο τής πορείας δυναται νά βαδίζη έπί πολύ ;

-— Δέν εννοώ, δεατί νά μή δύναται, όταν ή άφετηρία τής
άναχωρήσεως έχει άρκετόν ΰψος.
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— Ώ ! τότε, άλόίμονον είς το» άτμόν καί τον ήλικτρι- 
σμόν lietiittv ό Φλαμμερμών. Ό Ss Φρικουλέ προσέθηκεν.

— Έάν τό τούνελ τοδτο λχιι μήκος, ώς πιστεύω, ίκα- 
τον λιυγών ή καταβκςυη του βεβαίως ιινε ιργον θαυμάσιου.

— Ή υπόγειος αύτη δίοδος, άπήντησεν ό Τιλιγγβ, δεν 
tlvt έργόν τών χηρών μας. Είνι απλώς φυσική σήραγζ δια- 
τετρηπημένη έντός τοΰ έδάφους κατα τήν εποχήν καθ ’ ίν ή 
σφαίρα της σελήνης ίταράσσετο ύπό τών ηφαιστείων της. 
ΕΙνε δε πολλαί τοιαϋται ίδώ καί ήναγκάσβημε*  νά τάς χρη- 
σιμοποιήσωμίν, ώ; μέσα συγκοινωνίας άνά τα διάφορα κέν
τρα της σελήνης.

— θαυμάσια ! θαυμάσια 1 άνέκραζεν ό Όσιπώφ.
— Τό λυπηρόν μόνον είνε, προσίθηκεν ό Γοντράν ότι αυ

τοί οί άνθρωπο» δέν μεταχειρίζονται φωτισμόν ένταΰθα.
— Δέν εχουσίν άνάγκην τούτου, διότι ώς Σεληνϊται κέ- 

κτηνται τήν άκολιάν τής όράσεως εν τφ σκότιι έπεΐπεν ό 
σοφός γέρων.

(Έπεται συνέχεια)

,------- —«Ύβ“-ΛΓ3'9-ί-------------ΕΣΠΕΗΟΝ ΠΝΕΓΜΑ
Αί ευτυχία» πειράζουσι τάς ψυχας των ανθρώπων μέ κέν

τρα όξύτερα· διότι τά μέν δυστυχήματα ΰπομένομεν, ύπό 
δέ τών ευτυχημάτων διαφθειρόμεθα. Τάκιτοξ.

Άπαταται ό νομίζω», ότι δύναται ν’ άπολαμβάνη πάν
τοτε τήν ΰπόληψιν τών ανθρώπων, απατηλόν αρετής προ
σωπείο» φέρων. Κικιρην.

Ή αισχύνη μάλλον παρά ή απαγόρευσες κάμνει ημάς νά 
φεύγωμεν πάν ό,τι είναι άτιμο». ΠλΙυιος ό νΐώτεφοξ.

*Ινα κρίνη τις άλλον, άν ήναι σοφός, ανάγκη αυτός νά 
sivat σοφώτερος. 'ΡωμαΙόξ ttg.

' Άμετατρέπτως ή βουλή προώρίσεν ή θεία 
Νά είναι σύμμίκτος δεινών έκάστη ευτυχία.

KoQVtflioS·
Τίποτε δέν δροσίζει τόσον τό αίμα,δσον καλή τις πράζις.Γι$α(>$1νοί.
Ή έλευθερία είναι άρτος, ον οί λαοί όφιίλουν νά κερδί

σουν έν ίδρώτι τοΰ προσώπου των. Λαμενναί,,
Μάταίως οι άνθρωποι· λαξεύομε» όσ&ν κάλλιον δυνάμεθα 

τόν μυστηριώδη λίθον, ίξ ού είναι κατεσκίυασμένος ό βίος 
ημών*  ή μίλαινα της ειμαρμένης φλέψ αναφαίνεται φείποτε. B.Ofyog,

Έάν ό άνθρωπος αμετάβλητος εις τάς διαθέσεις του,ήδυ- 
νατό άεννάως νά συνεισφερη τι είς έν αίσθημα άδιακόπως ά· 
νανεούμενον, άναμφιβόλως ή έρημία,καί ό ερως ήθελον τόν 
ίξιβώσει πρός αυτόν τόν θεόν.' Σατ&βριανϋος.

Πόσον είναι ώραϊον τό μή έπιδεικνύμενον πνεύμα I 

Π&λ-^-Κώκ.

Αί πληγαί, οσας άνοίγουσιν έν ήμΐν αί μηχαναί της τύ
χης, κλείονται ταχέως*  άλλα τραύμα, οπιρ προξενεί τό έ- 
σκωριασμένον καί άμβλύ βασανιστηρίου άδικου ανθρώπου, 
αρχίζει νά ίμπυώται, καί έπουλοΰται βραδέως. >

Ζ«υ-πώλ.

---------- :—:——

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ
60. Αίνιγμα

Τό μέσον υπήρξα αίσχρας προδοσίας, y
Πολέμων, δραμάτων κι’ αίματοχυσίας' 
Ός κούκλαις θεούς καί ανθρώπους τούς παίζω, 
καί άλλους φονεύω καί άλλους εμπαίζω, 
Παρών είμαι όπου εμένα ζητήσης 
Δέν ’βρίσκεται όμως ευκόλως ή λύσις. 
Είμαι, ώ φίλε, εις ειρκτήν δεσμευμένος 
Καί δμως πετώ ελευθέριος, λυμένος.

Κυρ. Πατακ^Δς
61. Ερώτησες

Ποιος στρατηγός τών ’Ρωμαίων έφερε» ϊνομα ζφου;
62. ΑογΟγριφος

Ο ή + ώραν δνοι ςίνοι είς
Αευααλέων

Λ,ύβκες τών (ν 13ω φύλλω Λένογμ/ίτων.

48 Αίνιγμα. ’ροφΑς—-φόρος
Έλυσαν αυτό οί κ. κ. Α. Τσοπανέλης εκ Χαλκίδας, ί «. ύ. 

Ρεδιάδης έκ Πειραιώς, οί μαθητή) Α, Τρυαντφφύλλου καί Π. 
Λυχιαρδόποιιλος έξ ’Αθηνών καί δ χ· Π. Οίκονομίδης έξ ’Αθηνών.

49 ’Ερώτησες. Κώδων. .
Έλυσαν αύτό οί Α. Τσοπανέλης έκ Χαλκίδος, δ κ. Δ. 'Ρεδιά

δης έχ Πειραιώς καί δ κ. Π. Οίκονομίδης έξ ’Αθηνών.
50 ’Ερώτησες. 'Β σκιά

Έλυσαν αΰτήν οί χκ. Τσοπανέλης · έκ Χαλκίδος, δ κ. Δ.'Ρεδιά
δης έκ Πειραιώς, ή Δίς 'Ελένη Φωτίου έξ 'Αθηνών, οί μαθηταί 
Α. Τριαντάφυλλου καί Π. Λνκιαρδόπουλος έξ ’Αθηνών.

51. 'Ερώτησες —'Ονομα
Έλυσαν αυτήν οί κ. κ. Ά Τσοπανέλης έχ Χαλχίδος, δ Δ.'Ρεδε- 

,άδης έκ Πειραιώς χαί Π' Οίκονομιδης έξ ’Αθηνών.

AiAWOrPHUJK JWtf
Ν. Δ. Σ δ ρ ο ν. Συνδρομή σας τρέχοντος έτους έλήφθη- Άπό- 

δειξις μετ’άριθμοΰ λαχείου σας έν παρίντι φύλλιρ.— ’A. Α. Άρ· 
γοστό λ ι ο ν. Δελτάριο» έλήφθη, φύλλα άπεστάλησαν. ’Αναμέ
νομε» έμβασμά σας.—-Γ. X. Χαλκίδα. Έπιστολαί σας έλήφθη
σαν. Σημειώσεις έλήφθησαν καί εχει καλώς.—Ε. Β. Κέρκυραν. 
'Επιστολή καί ημερολόγια έλήφθησαν. Εΰχαριστοδμεν πολύ.—Ν. 
Σ. Πά τ ρ α ς. Συνδρομή τρ. έτους έλήφθη. Ευχαριστούμε» πολύ. 
Άπόδειξις ίν παρόντι,φύλλφ.—Π. 'Ρ. Τεργέστην. ’Αντίτιμο» 
ήμερολογίων έλήφθη .Εΰχαριστοδμεν πολύ.—Κ. Α. Θεσσαλονί
κην. Ύμέτερο» δελτάοιον έλήφθη. ’Απορούμε» πολύ διά βραδύ
τητα καί άναμένομεν συνεόμως έμβασμά σας. — X. Γ. Σ ε β α- 
στούπολιν. 'Επιστολή έλήφθη. Συνεμορφώθησαν πρός επιθυ
μίαν σας καί ήσυχεΐτε.—X. Κ. Σμύρνην. ’Επιστολή μετά δε- 
καφράγκου έλήφθη. Εύχαριστοΰμεν καί ταχυδρομικώς γράφομεν.— 
Ν. Π. Μυτηλίνην. ’Επιστολή έλήφθη καί περιμέ»ομεν »εω- 
τέραν διεύθυνσίν σας όπως σάς γράψωμεν σχετιχώς πρός αΰτήν.— 
S. Σ. Μελί την. ’Επιστολή χαί χρήματα έλήφθησαν. Παραγ
γελία. σας- άποατίλλεται-.μέ. πρώτην ςΰκαιρίο.ν;«—Δ. Μ. Σ ο υ έ ζ. 
Ένεγράφητ» άπ’αρχής έκδδσεως 5 τόμους χρυσόδετους καί σειρά*  
φύλλων 6ου έτους παρεδώχαμεν εις σημειούμενον πρόσωπον συμ- 
φώνως επιστολή σας.—Κ. Δ. Πειραιά. Συνδρομή έλήφθη. *Α-  
πδδειξις παρεδόθη κομιστή μετ’ αριθμού λαχείου σας. .

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΩΝ
Η ΠΗΓΗ ΤΩΝ ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΩΝ

XΙΚΟΛΑΟΥ & ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

ΟΔΟΣ ΑΓΙΟΥ ΕΝ ΠΑΤΡΑΙΣ
Έν τφ άρτιουοτάτφ τούτφ Ζαχαροπλαοτείω εύρίοκεε 

τις μετά τής προθυμίας, ετοιμότατος, καθαριότητας καί 
ταχύτατος περί, τήν έκτέλεοιν πάσης παραγγελίας,πάντα 
τά είδη τΰν γλυκιομάτων καί ποτών καί ότι άλλο δύ
ναται ν' άπαιτηθή άπό εν καλόν ζαχαροπλαοτεΤον καί· 
καφενεΐον.

ζΐύσταοις διά πδοαν παραγγελίαν περιττή. 
^^ΈΓτώΤκατι^^


