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Τίς φιλοπερίεργος ft ρονβοΐάτρις, φιλοπρόοδος μόνον λεπτόν, καθ' δ Ισχον τήν εύκαιρίαν νά
ft έπιστήμων, δημοσιογράφος ή δημοσιολόγος, νπδ Αναμνησβώ τοΰ ίδρυτοϋ καί έργάτον τον μεγάτής Απανταχού Ελλάδος διασαλπισθείσις φήμης τής ρον έκείνου τού Ακαμάτου καί φιλοπροόδου Αει
άφίξεως έν Άθήναις Ανδρος σπουδαίου καί εύπαι- μνήστου Ί®. Μαραγκού, τοΰ τόσον προώρως μεδεύτου ήλεκτριζόμενος. δέν θά έσπενδεν, δπως ταστάντος άφ’ ήμών καί τόσον τήν έκκλησίαν τών
γνωρίση Α τούλάχιστον ίδη τδν άνδρα τούτον δ- ’Αθηνών καθωραίσαντος καί πλουτίσαντος I Έρριστις προώρισται νά δρά·
πτον δέ βλέμμα έταστικδν
σμ ένταΰθα χαί έπιδείξη
έπί τών ώραίων είκόνων,
τά προτερήματα τής υπέ
τών ώρα'ίζουσώντάς πλευ
ροχου αύτοΰ διανοίας, νά
ράς τών τείχων, καί παζήση, χαί ίσως καί αύτήν
ριστανούσας σκηνάς ίετήν τέφραν τον είε τδχώμα
ράς καί πρόσωπασεπτά,
τούτο ν αφίση; Τίς δεν έ·
δτε αίφνιδίως καί άθοπιθυμεΐ νά πλησιάση πάν ·
ρυβως ώς σκιά Αγγέλου
τα νέον φωστήρα έκ τής
φανταστική παρίσταται
έσπερίας έρχόμενον έν
πρδ έμοΰ ό νυν διοριταΰθα μέτοσαύτα έπίζηλα
σθείς είς τήν αρχιεπι
πλεονεκτήματα ; καί τίς
σκοπικήν έδραν τών ’Α
δέν θανμάζει Αστέρα,δστις
θηνών, Αποστολικδς έπίάφνω έπί τού όρίζοντος
τροπος ένΈλλάδι καί τοάναφαινόμενος καταυγά
ποτηρητής τής Αρχιεπι
ζει τδ πάν ;
σκοπής Νάξου κ. ΓαετάΊδετε καί πεισθεϊτε
νος Δέ Άγγελις.
Είναι Αλήθεια πρδ τής
Πρός στιγμήν Λσθάνθην
δποίας τδ σκότος διαλύε
ένδόμυχον χαράν καί λύ
ται, είναι άδάμας πρδ τής
πην Αμα,σέβας καί βίγος
λάμφεως τον όποιον τδ
πρδ τοΰ νέον ίεράρχον,
■φβΰδος ώχριά. είναι θη
δτε τδ Ασφαλές καί γλυκύ
σαυρός έξ οι αντλεί τις
αύτού βλέμμα, ή σνμπαγνώσεις καί ώφελείας;
θητικωτάτη μορφή τον,
, 'Αγόμενος καγώ κατ’αύτδ ώραϊον παράστημά τον
τάς ύπό τής εύλογου άλ
καί τδ εύχαρι μειδίαμά
λως τε περιεθγείας Αφ'έτου μοί προκαλοΰσι Από
νδς χαί τού καθήκοντος
λυτον έμπιστοσύνην καί
άφ’ έτερον μετέβην τήν
Αγάπην καί.σπεύδωνπρδς
'Ο 'jt^icKiexosos τών 'Α&ην&ν
j ηαρελθονσαν
τετάρτην
αύτδν καί καταφιλών τδν
ΓΑΕΤΑΝΟΣ
ΔΕ
—
ΑΓΤΕΛΙΕ
Ας τδ παρά τήν όδδν
δακτύλιόν τον
'Πανεπιστημίου όπισθεν τής Δυτικής έκκλησίας
— Καλώς ώρίσατε, πανιερώτατε, τώ λέγφ, είμαι
' κείμενον Αρχιεπισκοπικόν μέγαρον, δπον έγχει- καί έγώ πρόβατου έκ τού ποιμνίου σας καί έρχο
ί ρίσας τδ έπισκεπτήριόν μου είς τδν προσωρινώς μαι νά ύποβάλλω τά σέβη μου καί νά σάς γνωρίσω.
γραμματέα αύτοΰ κ. Δδν Μάμμον. ίερέα νέον έτι
—Καί έγώ έπιθνμώ,τέκνον μου, καί χαίρω πολύ
ώήρη ζήλου καί προθυμίας, ώδηγήθην μετά νά γνωρίσω τδ ποίμνιόν μου, μοί Απαντά μετά χάπέντε λεπτών Αναμονήν είς τήν αίθουσαν τής ριιος ό κλεινός Ιεράρχης
έηοδοχης έπί τον άνω διαμερίσματος εύρισκομέΈδείκνντο πρόθυμος καί Ακούραστος Από σννενην καί κεκοσμημένην δι’ ωραίων ταπήτων καί χούς έπισκέφεις. Μοί προσέφερε δέ κάθισμα πολύ
έπίπλων Αξιοπρεπών μέν σχετικώς τφ άξιώ - πλησίον αύτοΰ, ένφ ταύτοχρόνως χαί αύτός λαμ
ρετι, άλλ' Απλών καί δνεν της έπνδε,κτικης καί βάνει θέσιν είς τό παρακείμενον Ανάκλιντρου.
Ιίουφου φενδεπιδείξεως, ήν άπαντά τις είς τάς αίΈκάθισα παρ’αύτφ καί άφήκα έκ καθήκοντος
Ιθοιίσας τής πολυτελείας τού μεγάλου κόσμον καί καί σεβασμού τήν Αρχήν τής άμιλίας μας είς τήν
|τδν πολυτάλαντων- Άφέθην έκεϊ μόνος έπί έν σεβασμιότητά του.
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— Κα' πόθοι είναι οίδνηκοί τδν ’Αθηνών ·, ρ'
ίρωτρ Αμέσως
— Μά· ύπόθέτω, πανιερώτατε τώ Απαντώ. &ν
δέν λάβωμεν Απ' δψει τόν κυμαινόμενον ξένον
πληθυσμόν δη οί μόνιμοι Έλληνες δυτικοί ένταύθα
Ανέρχονται είς 2 — 3 χιλιάδας.
— Τόσοι υποθέτετε νά είναι, μοί λέγει, καί έν
τούτοις ό Αγγελιοφόρος τών 'Αθηνών (Meesager
d’Athene?) Ανέφερεν έσχάτως δη δλοι οί Δυτικοί
τής 'Ελλάδος ανέρχονται είς 3 — 4 χιλιάδας.
Έγέλασα.
— Πλανάται, πανιερώτατε, Απήντησα. διόη μο
λονότι Α ΑπογραφΑ τού δυτικού πληθυσμού έν
Έλλάδι Αθελεν είναι ώφελιμωτΑτη καί άναγκαιοτάτη καί δι’ Αμάς κοτ διά τήν κυβέρνησιν. καθότι
ούδέποτε μέχρι τοϋδε έ.θυμούμαι νά έγένετο ύπ'
ούδενός. έν τούτοις δύναμαι vd σάς διαβεβαιώσω,
δτι οί "Ελληνες δυτικοί έν Έλλάδι άνέρχονται είς
πολύ μεγαλείτερον αριθμόν.
Ή σεόασμιότης του έδειξε σημεία έηιδοκιμασίας
καί εύ^αριστήσεως έπί τούτω.
— Ειπετε. μοί λέγει μετ' όλίγον, δη ύπάρχει καί
κυμαινόμενος δυτικός πληθυσμός.
Ποιον έννοεΐτε ;
— Τόν ξένον, πανιερώτατε. δηλαδη τούς έρχομένους προσκαίρως γάλλους, ίταλούς, αυστρια
κούς, γερμανονς. κτλ. καί έξ ών άλλοι μέν έγκαθίστανται ένταΰθα καί έν ΙΊειραιεί καί άλλοι είς τάς
έπαρχίας
—Καί είνε πολλοί οί τοιοΰτοι Γ άλλοι καί’Ιταλοί;
— ’Αρκετοί σχετικώς, έρχόμενοι μάλιστα καθ'
όμάδας, διά διαφόρους έργασίος, σιδηροδρόμους,
συγκοινωνίας, άποστολάς, έπιχειρήσεις κτλ. τινες
δέ τούτων έγκαθίστανται ειτα καί όριστικώε έν Έλ
λάδι. λαμόάνοντες καί συζύγους έλλτινίδας.
— Καί οί Ιταλοί είναι πολλοί. Ακόυσα.
— Περισσότεροι οί γάλλοι. ύποθέτω, πανιερώτατε.
— Δύνασθε νά μού όνομάσετε μερικάς γαλλικάς
οίκογενείας ένταύθα ;
—Μάλιστα, τοΰ Ώμόλ, Φεράλδη, Τονφερή, Filip
ti-eres Mertrude. Barth, Pelissier, Troump, Badin,
Gaspary, Brisson, Costesique, Dessigne, Ώβραί καί
πολλοί άλλαι, πλήν δυστυχώς είναι καί μερικαί,
δς ή έκκλησία δέν γνωρίζει, ούδ' αϋταί τήν έκκλη·
βίαν σας
Ό Ιεράρχης έπέδειξε σημείων θαυμασμού
— Ναί.πανιερώτατε,έξηκολούθησα καί ιδού Γνω
ρίζω γαλλικήν οικογένειαν έγκατασταθεϊσαν πρό
έτους ένταύθα δι’ έπιχείρησιν μαρμάρων Λ άλλην
έργασίαν καί μηδεμίαν έχουσαν σχέσιν πρός την
έκκλησίαν καί τόν κλήρον. Πολλοί τοιοΰτοι έρ
χονται καί φεύγουν καί μηδεμία συνάφεια ύφίσταται, ώς νά έφρόνουν, δη δυτικοί δέν ύπάρχουν
ένταύθα. Αλλά καί μετά λύπης παρετΑρησα συμ
πάθειαν πρός τόν ιταλικόν κυμαινόμενου πληθυ
σμόν καί αντιπάθειαν πρός τόν γαλλικόν.
— Θά τό ίδωμεν καί τούτο, διέκοφεν Α αύτοΰ
πανιερότης.
— Καί ποΰ αποδίδετε τό αίτιον; μ' ήρώτησε ειτα
— Ή όξύνοια τής ΰμετέρας πανιερότητας δέν
θά βραδύνμ νά τό εύρη, άπήντησα ΈπβιδΑ δέ δέν
είναι Α ώρα κατάλληλος πρός έξάντλησιν τοιούτου
θέματος, άλλως τε καταχρώμαι ίσως πολιτίμων
στιγμών τής ύμετέρας σεδασμιότητος,περιορίζομαι
μόνον νά είπω, δτι γεγονότα τινά άτυχώς έπελθόντα κατά τΑν τελενταίαν περίοδον τής Αρχιεπι

σκοπικής διοικήσεων έγέννησαν Ανωμαλίας τινάς
παρά τοϊς δντικοϊς ένταΰθα έντοποίοις καί ξένοις,
βτινα έπέφερον διαιρέσεις καί αντιδράσεις καί Αντιπαθείας καί αντιζηλίας, αί όποίαι δυστυχώς δέν
έπέδρασαν καλώς έπί τών πνευμάτων καί ώς γνω
ρίζετε ή αγία έδρα ....
— Ά. ναί ήξεύρω, άνέγνωσα καί εφημερίδες τότε
σχετικώς.
— 'Ακριβώς . . εισθε έν γνώσει παρατηρώ, σεβασμιώτατε.
Καί Αλλαξα τήν όμιλίαν μας, διότι έπεθύμουν
περί πολλών αντικειμένων νά μάθω τήν γνώμην
τοΰ σεβασμίου ιεράρχου.
— Καί πώς σάς φαίνεται ή πόλις μας πανιερώτατε;
— Ωραία, λαμπρά, μάλιστα, μοί άρέσκει καί έ
χει μέλλον καλόν καί εύρύ, μοί άπήντησεν δλωι
ένθονς καί ευχαριστημένος.
— ΠαρετηρΛσατε τάς οίκοδομάς ; τήν διαφοράν
καί τό πλούτος ;
— Ναί, ναί, πολύ ώραιότεραι καί μεθοδικώτεροι
πολλών εύρωπαϊκών πόλεων, φαίνεται δέ ό κόσμος
έδώ άρέσκεται είς τήν πρόοδον καί τόν πολιτισμόν.
— Ισως μάλιστα σπεύδει πολύ περισσότερον
τού εύρωπαιου είς τούτο, άπεκρίθην μειδιών, καί
δεικνύει ζήλον άκράτητον πρός τούς νεωτερισμούς
καί έν γένει δ,τι νέον καλόν.
— 'Αληθώς τό παρετήρησα καί έκ τών πολλών
έπισκέφεων, Ας καθ’ έκάστην έχω. Ό έλλην άγαπά
τήν πρόοδον καί την άνάπτυξίν του. Έχει πνεύμα
αλλά τού λείπει ίσως Α μέθοδος.
— Δηλαδή ; Είχετε καί επισκέψεις τού Ανατολι
κού δόγματος;
—Ναί.ειχον τΑν μεγάλην ενχαρίστησιν νά δεχθώ
διαφόρους Έλληνας ανατολικούς,οίτινες Αλθον νά
μέ ϊδουν Τούς εύχαριστώ καί είμαι ύποχρεωμένος
έκ τών δειγμάτων άγάπης καί συμπάθειας,άτινα μοί
έπέδειξον. Είς δέ τόν σεβασμιώτατον μητροπολίτην
κ.Γερμανόν.δστις ήλθε νά μοί Ανταπόδοση τήν έπίσκεφιν προχθές καί μεθ' ού Αρκετά έν γενικαϊς
γραμμαϊς είπομεν, έξέφρασα λύπην διά τούς μετάβαίνοντας είς τήν έσπερίαν νά σπουδάσωσιν Ανατο
λικούζ κληρικούς καί μή καί οίτινες έπιστρέφουσι
SeSov αστοιχείωτοι καί έντελώς αμέτοχοι τής με5ου. Αν δέον νά έφαρμόζουν δια την άνάπτυξίν
τοΰ Αθικοΰ ένταύθα πνεύματος
Βαθμηδόν έγενόμην οΰτω κοινωνός τοΰ βαθμοί
της άναπτύξεως τοΰ σεπτού ιεράρχου, καί αμέσως
τώ εϊπον τότε
— Ή μετριοφροσύνη σας, πανιερώτατε, Α απλότης καί ήρεμος συμπεριφορά σας, αί γνώσεις σας
καί τά χριστιανικά αίσθήματά σας άναντιρρήτως
δέν συνάδουν πρός τήν πομπώδη ύποδοχήν,Αν σάς
ίκαμον κατά τήν έλευσίν σας.τούς μακρούς λόγους
οΰς σάς Απήγγειλαν καί έδημοσίευσαν. Ίστασβε
πολύ υψηλά παρατηρώ, σεβασμιώτατε, καί χαίρω
πολύ διότι κατανοείτε πληρέστατα τό συμφέρον τής
έκκλησίας.
Ή σεβασμιότης σας, φρονώ, δέν θ' άδικήση τΑν
άνάπτυξίν τής ένταύθα δυτικής κοινότητος, Α δ'
έρώτησίς σας, πανιερώτατε, ώς πρός τόν αριθμόν
τών ένταΰθα δυτικών, Απέναντι τών προσελθόνκων πρός Αποδοχήν ύμών ....
— Ναί, «άφετί 'τά πρόβατά μου νά έκδηλώνουν
μόνα των καί όπως θέλουν τό αίσθημά των· είναι
Α άγγελικωτέρα έκδήλωσις τής πνευματικής Αναπτύξεώςτων».
("Biursl σννέχΕ,κ).

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ
ΑΠΡΟΣΔΟΚΗΤΟΥ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

( ϊννέχιω, *ροητΕϊτα μετέβημεν έν «υνοδείς πάντοτε του χ. Πανάγου προς
έπίσπεψιν τών χ- κ. Ν- Άβίρωφ, X Λεμπέση ιατρού καί
Χρ, Μέγα, συνδρομητώ» τή; <Φύσε»ςΐ> πλη
* ατνχώς ούδένα
τούτων είίρομεν οίκοι, τοΰ μεν πρώτου έξελθόντος προ ολίγου
είς τη» πόλι», του δέ δευτέρου άπουσιάζοντος άπό δύο ημβρών
τι χωρίο
*,
χαί του τρίτου ευρισκομένου εκτός της οικίας του.
— Τριπλή ατυχία 9 βιπον, διότι πολύ έπεθβμουν νά γνω
ρίσω προσωπτπώς τους δύο πρώτους συνδρομητας μου και αντί
*
πόλους άλληλων είς τδ δημαρχικόν αξίωμα τής πόλεως καί
διότι δ μεν κ. Άβίρωφ διατελβΤ συγγενής του έν ’Αλεξάνδρειά
μεγατίμου ομογενούς ( βν δίς έλαβαν αφορμήν νά έπισκεφθώ $χ«Τ
καί πολλά καλα ν' άναφέρωμεν ένταΰθα, ό δε χ.Λεμπέσης είνε
ιατρός διαχεχριμμένος και πολετευόμενος εν Χαλχίβι. Άμφότεpot) ώς εϊπον ούτοι, έξετέθησαν ώς ύποψηφιοι δήμαρχοι τοΰ τό
κου καί ηνχαριστηθην, διότι μοί ΐδιδετο προχείρως χαί έαιχαίρκς ευχαιρία νά λάόω μβριχας έτι πληροφορίας περί της ουχι
εΰχαρίστου χαταστάαεως της πόλεως χαί ζητησω την γνώμην
των «ερί τών σχεδίων των εν μελλούση αυτών Βράαει. Πλην
η&η, έξελεγη αρχών ό * Λ$μπ<αης, άνήρ δραστήριος, έπι*!
στήμω
ρίχτης χαί φιλόκαλος χαί ελπίζομεν εν δευτίρζΐ *ήμων
έχδρομγί χαί αύταν προσωπικές *ά συνα.ντήίι·>μεε <χε? χαι γνωρίαωμβν χαί τήν πόλιν μάλλον έξωραίσμενην, εΰρυΰμον, ώραίαν
χαί προοίιυτιχήν νά «{ίρωμεν.
Τότε μετέόημεν μετά του η. Πανάγου εις τό κατάστημά του,
όπου ό χ. Φουσάρας προσηνεγχβν ημ?ν έτεραν μικρόν δόβιν
χονιβΓΛ χαί άποχαιρετησας τους πάνυ εύγ&ν&ς παραβχόντας μοι.
την συνδρομήν των έπεΤατ κυρίους τούτους, διηυβύνδημεν πρός
τό αλησίοϊ επίσης κείμενον ταχ. καί τηλεγραφικόν κατάστημα»
ο<ως έπισχεφΟωμεν τον χ, Διακόπουλον, διευθυντήν, φίλον χαί
συνδρομητήν τ^ς<Φύσεως>.
Τδ ταχυδρ, χαί τηλεγραφεΐον της Χαλχίδος ευρίσχεται εντός
μονορόφου ξυλοαλννδίνον παραπήγματος εν τω μάσφ ερειπίων
εξ οικιών, οικοπέδων, υλικών χαί ρυπαροτήτων.
Μη ζητείτε πλείονα- Είσέδυσα έντός καί εδρίβκω υπαλλή
λους νέους ριλοτίμως εργαζομένους εν οτενοχώρερ δωματίφ και
απλέτω ίδρώτι, ένπαρακειμενω τόν διευθυντήν χ, Διαχόπουλον
επίσης πνιγομενον εν τη εργασία χαι παραπλεύρως την οικογέ
νειαν αύτου δίκην απολύτου ανάγκης διαιτωμένην εντός μικρού
βτενοχώρου επίσης διαμερίσματος.
— Μπα 5 ό χ. Πρν
*τ«ζης 1 μοί λέγει Η. Διακοπουλος
όφνω έγείρων την κεφαλήν από της τραπέζης Λζ ^γρ«?ε,
πώς ητο τοΟτο το έκτακτον ;
— Έστενοχωρηδην ατό την ζέστην τών Αθηνών, φίλε μου,
και έκαμα μίαν μικρόν εκδρομήν, τφ άπηντησα. Καί πώς περ
νάς έδώ, είσαι ευχάριστημένος ;
— Τί νά χάμω ; cipat δεν είμαι, εργάζομαι ώς βχλάθος,αυτό
είναι τό βέθαιον χαί ό,τιύποφίρω ιγώ μόνος τό ξεύρω.
— Καί «δω εχεις καί την οικογένειαν υου :
·“ Ναί, ιδού εις αυτό τό μικρόν διαμέρισμα.
Καί μετ’ έκπλήξεως παρετηρηβα τό έστενοχωρημένον χαί
πενιχρόν τοΟ διαμερίσματος.
— Ώς φαίνεται, τφ είπον, τό παράπηγμα τοΟτο θά εί»ε αν
*
τΐσειβμικόν.
— Ναί, μοί άπηντησε μειδιών, άκριύώς τότε έπηχθη,έν χαιρφ
tiv σεισμών.
— Μόνον οι σεισμοί διορθώνουν τά ελληνικά πράγματα.Καί
πως πηγαίνει τό ταχυδρόμον καί ό τηλέγραφος ;
— Αϊ, δεν τά ξεύρεις ; τώρα μάλιστα όπου μας έκοψαν καί
τό επιμίσθιου τών έπιταγών, μάς έπρόκοψαν. Εργασίαν άπό
*,
ταχυδρομείο
δέματα χαί έπιταγάς, χαί τηλεγραφήματα έχομεν
τόσην, όσην νά μτ, πραφθάνωμεν νά αναπνέωμεν. Από ίκανοποίηβιν τά βλέπεις, μόνον διά νά τρώγωμεν.
Καί άποχαιρετηβας τόν εργάτην τοΰτον της ελληνικής συγ
κοινωνίας εσπευσα μετά τοΰ υίου μου προς την ατοόαθραν,διότι
«σημαινε ηδη μεσημόρία.
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— Νά, δεν σδ< τά έλεγα,μοί λέγει τότε ό υίος μου, βλέπων
με σπεόδοντα, δέν σάς τα έλεγε καί δ χ. Άντωνιάδης οτι δέ»
θα τροχάσω μεν *, ιδού θά μας αφτμητό ατμόπλοιου.
Παρά τη άποόάθρα παρατηρώ την λέμόον δι ’ ης εΓχομεν
ιξέλθει καί τους περιηγητάς αναμένοντβς ημάς.
—Μη φοδεΤσαι, λέγω τότε είς τόν Τάχην, ιδού η λέμβος μας
περιμένει.
— Μπα, καί οί περιηγηταί, μαζυ πάλιν δα έαιστρέψωμεν είς
τό πλοίου;
— Ναί, διότι εδω υπάρχει συνήθεια νά επιστρέφουν διά τής
αυτής λέμβου. Και δι* αδτό ακριβώς ό λεμβούχος δέν εδεχθη
πληρωμήν $ταν έξηλθόμεν.
— Ορίστε, ορίστε, γληγορα, χύριε, τό βαπόρι σαλπάρει μοι
λέγει ν λεμδοθχος εγειρόμενος.Δύο λεπτά μόνου έχομεν καιρόν.
— Οί περιηγηταί είναι ακόμη θυμωμένοι, μοί λέγει τότε ό
υιός μου.
Καί πραγματικώς χαρετηρούνάμ^δτεροι μετ
* αδιαφορίας πρός
την θάλασσαν ΐνφ έπανηρχόμεθα. .
— Ναί, καί διότι τούς ηναγχάσαμεν να μας περιμένουν,βλέ
πεις, εδώ τόσην ώραν, τφ είπον.
Μετ’ ολίγον έπεόώαζόμεθα έντός τοΟ πλοίου και μιτ' ίκπλήζεισς παρατηρώ τόν λεμβούχον ριλονεικοΰντα μετά τών πε
ριηγητών. 'Επιστρέφω χαί βλέπω ότι τοΰ έδιδον 60 λεπτά δι*
άμφοτέρους, «ν$ εκείνος έζητεί 60 λεπτά δι* έκαστον αυτών,
δι* έξοδον χαί επιστροφήν.
— Είνε συμφωνία, επέμενον λέγοντες αύτοί—* Όχι, διά τούς δόο 60 λεπτά, άνέχραζεν ό πτωχός λεμ
βούχος, τί τοέκόμαμεν ; Νά, δεν έρωτάτε τόν κύριον πόσα έδωσε
καί εδιίχνυεν έμέ.
— Μάλιστα, έδωσα μίαν δραχμήν εγώ, εϊπον.
Πλην βλέπων την ίσχυρογνωμοσύνην αυτών καί τόν λεμβού
χον κινδυνεύοντα νά μείνγι έντός τοΰ πλοίου κινούμενου ηδη πρός
άναχώρησιν, έξηγαγον εγώ 60 λεπτά έπ τοΰ θυλακίου μου χαί
τά έ μέτρησα τφ λεμβούχε έπί τη σκέψει, ότι φιλότιμου με νοι
ούτοι δέν θα χατεδέχοντο νά πληρώσω αντ’ αότών,πλην οί χ,*.
ά^βτόμως στραφέντες διηνθύνθησαν εις τάς δέσεις των.
— Μπα, μπα, οί αφιλότιμοι, μοι λέγει ό Τάκης μετ’ εχπληξεως — Δέντους αφίνεις, τω εϊπον, αυτοί έχουν τ' όνομα χαί ημεΤς
την χαριν
Τό ατμόπλοιον έν τφ μεταξύ είχε κάμει επιτήδειαν στροφήν
καί εύρίσκέτο ήδη απέναντι τοΰ στενού, έιοιμον νά κίνηση πρός
διαβασίν αυτόνΠάντες οί έπιβάται μετά πβριεργείας ί'σταντο επί τοΰ κατα
στρώματος, άναμενοντες τό επικίνδυνον, πλην ώραΐον τίζ άληδειφ: θέαμα. Ό πλοίαρχος ιστατο επί της γεφόρας έτοιμος νά
δώση τό σύνθημα. Ήτο ό κ.Ν. Δρίβας,άρχαΤος χαί ίκανώτατος
πλοίαρχος, γνωστός το7ς ταξειδιώταις διά την ψυχρότητα τοΰ
χαρακτήρας του καί την προθυμίαν του εις τό καθήκον. Περί
αύτου λέγεται,ότι ζολλάκις είς προφανείς κινδύνους έσωσε πλοέα
καί έπιβάτας διά τής επιμόνου και άόκνου δραστηριότητες αυ
τού *αί έτοιμότητος.
ΠοιβΤ τέλος βημεέον διά της χειρός χαί τό πλοίου διά βρα
δείας χενησεως διέρχεται έν μεγαλοπρεπείς τό στενόν έν παρου
*
σία χιλίων τουλάχιστον βλεμμάτων, θεωμένων έντός χαί εκτός
τοΰ σκάφους την διάόασιν ητις έξιτελίσθη επιτυχώς. Καί λέγομεν τοΰτο, διότι πολλάχις πλοία προσέπρουσαν έπί τών χρη
*
πιδωματων τοΰ στενού είτε ένεκα της αβλεψίας τοΰ πλοίαρχου,
είτε ένεκα τής φοράς τόΰ ρεύματος.
Μετά την διάβασιν ημών τό ατμόπλοιον εστη όλίγον καί ειτα
όλοταχώς έπανέλαβε
*
τον πρός την Αιδηψόν χαί εϊτα Στυλίδα
πλοΰν αύτοΰ. Πλη» είδατε ποτέ είτε κατ' οναρ, είτε «ν ωραία
βικόνι φαντασίαν ζωγράφου άπειχονίζουσαν διά τών φυσικών έχεί’
νων χρωμάτων, άτινα χατακλβζουσιν έξ ίλαρότητος καί σνμπαθείας την ψυχήν του θεατού, λαμπρά
*,
μαγικήν, δεσπεσίάν τινα
εικόνα, παριστώσαν στενόν θαλάσσης η ποταμόν χαί δβξιόθεν
ώραίας εξοχικός οίχίας μετά πράσινης χλόης χαί δένδρων πέ
*
ριξ, αριστερόθεν δε λόφους, βρη, μύλους η πύργον, ηρέμου φύσεως καί ζωής ;
Τοιοΰτον τό πρό ημών θέαμα, λαμπρόν, εξαίσιου, θαυμάσιο
*
χαί τη αλήθεια έμαγεόθην πρό αύτοΰ καί μετά νωχελείας ρο* τό σιγάρον μου άνεπώ^ου», ά* είνε δυνατόν ό πλάστης νά
φώ
μη έσχεφθη θεώμενος ποτέ τοιαύτην καλλονή
*
του άριστουργη
*
ματός των,πρόσχαερο
*
καί φθαρτήν εν τφ χόσμιρ τούτφ χαί «σαεί
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μετβόαλλομενην, να μήν αντέγραψε
*
εις τήν ίδανικήν,ώς fαντά
ζονται αυτήν οί ποιηταί, ζωήν του μέλλοντος ανθρώπου ;
Προόαίνομεν, «φίνομεν το λαμπρόν θέαμα της Χαλχίδος καί
άφιχνούμεθα βαθμηδόν βΐς πλατύτερου στενόν καί «ίτα είς άν«“
χτήν θάλασσαν
Ματ ‘ολίγον ίστάμεθα προ των λουτρών της Αιδηψού.Τάξε ιίιώ
ται «πιόιόάζονται χαί αποβιβάζονται έν χάχβί, είς τος υπώρειας
μέτριου ύψους ορούς έν αμφιθεατρική οψει ευρισκομένου θιακρίνονται το κατάστημα καί ξενοδοχείο
*
των λουτρών, άνωθι και
αριστερόθεν τούτων διάφοροι οίχΙαι παλαιοί τε χαί νέοι πρόςχρήβιν τών ξένων χαί μετ’ ολίγον το πλοίο
*
μας όλοταγώς πάλιν
βχχενεΤ προς την Στυλίδα.
*Ήθη εχομεν άνεμον οδριον δροσερόν, θάλασσαν ώραεαν καί
ανοιχτήν, μβτα μιας δβ ώρας περίπου πλουν ίιερχδμεθα πλησίον
της Στρογγύλης, της ώραίας χαί μαγικής στρογγυλής νήσου,
ή μάλλον τεμαχίου μικρού γης, ριφθέντος δω χειρός ύπβ γί·
γαντος ή κύχλωπος «π< τού μέρους εκείνου της θαλάσσης χαί
βίτα προσαρμώσαντος ώς αριστοτέχνης έν ώρα παιδιάς ή ανίας
τεμάχια βράχων, όπως χαταστηση αυτήν μάλλον ορατήν η
κομψήν χαί βίτα φυτεύσαντος πβύχας καί άλλα δένδρα.
"Ήδη όμως ο άνθρωπος συνεπληρωσε τό έργο» τού πλάστου
καί φχοδόμησιν ώραΤον φάρον μετά κομψού άκίσκου έπ’ αυτού,
χρησιμώτατον τοΐς ναντιλλομίνοις καί βδρεθη
ό ευτυχής
θνητός κάτοικος τού μέρους εκείνου, τίς είδε ύπό ποίας συνθη
*
χας καί σκέψεις διάγων έν τφ μέσφ τού ανέμου καί τού ΰδατος.
— Τί ώραΐον νησάχι ’ μοι λέγτι ό Τάκης.
— Είνε ή νήσος Στρογγυλή, προσθέτει ό μικρός υιός τού
υποπλοιάρχου, μ*θ' ου ό Ύάκης είχεν ήδη συνάψει σχέσεις.
— Όχι, εινε ίν μεγάλο» ωραίο
*
στρογγυλόν γλύκισμα, το
ίόπώον ό θεός «ρριψεν έκβζ προσέθηκα σοθαρώς έγώ, τό δβ επ'
αυτού μικρόν οίκημα και τα δένδρα ετνε από ζαχαρόπηχια και
μεγάλα κονψίτα. Βλέπετε τί ωραία γλυκίσματα χάμνίί ο θεός ;
‘Αμφότβροι μέ παρετηρησαν μετά περιεργείας, μειδιώντε ς.
— Ναι, είνε γλύκισμα τό νησάκι «κείνο, έξηκολοθθησα, αλλά
δυστυχώς δέν βόρέθη ακόμη, ό φαγάς τον, δηλαδή τό μεγάλο
στόμα τό όποιον θά τό παταθροχθίβη. Αϊ, τί λες *, σύ μικρέ, είς
πόσον χρόνον τό καταφέρνεις ;
— Σάματις εινι γλυκό, μοί άπαντα εκείνος μετά της παιδί
*
χής αυτού αφελείας, εινε πβτραις και χώματα.
— Μα τέλος πάντων, αν ήτο γλυκό ;
Ό μικρός έσχέφθη.
— Σε δέκα χρόνια, άπηντηβεν
— Σέ πέντε ! προσέθηκε τόνε ο Τάκης.
Μετά μίαν ώραν δ πλοίαρχος ^έτασσε νά αγκυροβολήσουν,
βνφ «ίσέτι εύρισκόμεθα πολύ μακράν της Στυλίθος.
— Διατί τόσον μακράν ·, ήρώτηοα.
— Εινε ρηχά τά νερά καί τά πλοία αγκυροβολούν εδώ πολύ
μακραν δυστυχώς μοί άτεχρίθηίαν. ("Εαεται συνέχεια)
χλι

ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΟΝΗΝ

(Άφι«ροΰται e’ec τοδς γονείς της).
Ν5Χα τά πρώτα μου φτερά
θά αούγραφα τραγούδια.
ΌποΟ θενά τά ζήλευαν
Καί τά ώραΓα 'γνελούδια
*
Άλλα δον T^XW κσ* ϊ1 ’ αυτά
Σού γράφω δυο μονάχα
Αράδες, ’Αντιγόνη μου I
Αί δέν άίίζουν τάχα ;
Φθάνει πώς εΤν
* άπ’ τήν καρδιά
Τού φίλου π’ αγαπάνε
Έ«Τνοι ’πού «’έγέννηααν
Χρυοή μου καί ΙεχνάνεΠλλλαϊς φοραΐς τόσους κανμούς
Τής γής μέ τά μικρά τους 1
Άς τους νά ζήοουν Πλάατη μου
Τώρα ’ς τήνεύτυχιά τους
I*.
Πολίτη.
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A! DAPAAD201 ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΙ
ΕΝΟΣ ΡΩΣΣΟΥ ΣΟΦΟΥ
Μετά 300 καλλιτεχνικών είχόνον ίν τό χειρίνφ.

Κατά μετάθροΛν φ. ΠΡΝΤΕΖΚ
*

(Συνεχεία ίδι «ραηγουμ.. ψύλλον λ
Μετ’ ολίγον η τα χύτης της λέμβου ηύξησε καταπληκτι
κές, ενικά της μεγάλης έκείσι κατωφεριίας,σφοδρό» δέ ρεύμα
αέρας πρβσέβαλι τούς ξένους ταξί ιδιών ας.
— Βαίνομε
*
μετά ταχύτητος τουλάχιστον 200 μέτρων
κατά δευτερόλεπτο
*,
Εμορμύρισεν ό Όβιπώφ.
Ή Σελήνή είχε κρύψει τό πρόσωπό» της φόβου προ;
τό στήθος τού πατρός της, ό Γοντρά
*
περιέφερε βλέμματα
ανήσυχα τήδε κακεϊσε, ό οε Φαρενχάϊν «δείχνυτο απαθής/
μολονότι τό πρόσωπό
*
του ώχρια καί τά χείλη του ε’φρισσον.
Μόνος ό Φρίκουλε διετέλιι Εντελώς ήσυχος, σκεπτόμενος '
τό βιόος τή; διόδου.
» ‘Ακριβώς αύτό εινε, είπι, τό σύστημα τών ^ωσσια»^
*
όψ/εσν
ίσου, ή$η άνιρχόμεθα συνεπείς τής κτηθείσης ^υνεέ«
*
;
μεωςύπό τής καθόδου τής λέμβου μας, καί ακριβώς θά σταματησωμεν μετά τήν (ξίντλησιν της δυνάμεως ταύτης.
,
« Πότε θά ψθάσωμεν ; ήρώτησεν ό Φαρενχάίτ.
*;
— Μετά δέκα λεπτά, άπεκρίθ» ό Τελιγγά, διότι άκσιβώς ·
μιας ώρας από στάσις κατά τα ωρολόγιά σας εινε.
Μιτ’ ολίγον φωτεινή τις οπή έφάνη έναντι άύτών xat '·
μετά τενα λεπτά τής ώρας δΣεληνήτης έστρεψε τήν μεταλ
*
λινήν λαβήν, και ή λέμβος ίστάθήν έντδς κρατήρος
μοίσυ iκείνου έν φ ε^χσ» είσέλθει.
— Τσουίρ I άνέχραξε λάκανικώς τότε ό Τελιγγά.
Οί ταξκδιώταΐ έπάτησαν τό έδαφος καί μετά τινα βή
ματα έφθαβαν Ιν τινι άπεράντ^» κυκλοτερεί διαμερίαματε,
οπερ άπλότως έφώτιζον αί αχτίνες τοΰ ήλίου,
— Περίεργον, έοώ εινβ πόλις, άνέκρβξεν δ Φαρενχάιτ,
αλλά διάβολε 1 δέν βλίπω ούτε οίκίας ούτε κατοίκους.
Ό Σεληνητης μειδιάσας.
—- Ολαι αί χατσικίαι, είπε», εεοίν έσχαμμέναι ίν ταίς
πλευραίς τοΰ δρους καί δύνασθε ευκόλως νά βεαχρίνετε με- *
ταξύ τών βράχων μέγαν αριθμόν ανοιγμάτων, τά όποια '
Ανοίγονται τήν ή μέραν καί κλείονται τήν νύχτα.
.
— 'Αλλά, είπε τότι ό Όσιπώφ, ό χάρτης σας έδώ ση- >
μειοί ποταμόν οστις διέρχεται άπο τό Τσουίρ.
ϊ
— Πραγματικώς xal ακριβώς ix<t θά μεταβώ tuv, ΐνα
έπιβιβασθώμεν όπως ύπάγωμεν εις το Ρσυάτβιρ καί εκείθεν ή
εις πό Μαουλίντίκ, έπισημοτίραν πόλιν τής σελήνης, κα- ■;
τοιχουμένην υπό τινων έκατομμυρίων Σεληνητών καί (πόθεν 3
βλέπει τις (νίοτε τήν γην σας, συνεπείγ τής συχνής ταλαν- ·|
τεύσεώς της.
j
Αφίχθίντες πλησίον τής άχτής τού ποταμού παρετήρη- 'I
σαν παράδοξα τινα σκάφη, ουδέ» τό κοινόν ίχοντα μέ τά J
πλοία '^β^ύρώπης χαίάτενα έν τούτοις ίπλεον ίναντίον τον J
άνεμου μετά θαυμασίας ταχΰτητος, ΕΙχον 10 μέτρων πεσΐ- |
που πλάτος καί δεν έφαίνοντο {χοντα ούτε χινηνήρα ούτε fl
προωστήν.
·|
Ό Σεληνήτης ίπέβη πρώτος ίφ
* ένός τούτων χαί προσ
*
1
εκάλεσε τούς ξένους νά πραξωσι τό αυτό. Μόλις βί ήρξαντο 3
νά χινύνται, ό Φριχουλε ήρώτησε τόν Τελιγγα διά τίνος 1
μέσου τά περίεργα αυτά σκάφη έπλεαν μετά τοσαύτης τα· |
χύτητος.
J
— 'Απλόύστατα, άπικρίθη ό Σιληνήτης. Ιδού άς χα- 3
τβλθωμβν νά παρατηρήσετε.
|
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Καί κατήλθον άμφότιροι Εντός τοΰ πλοίου, οπού μία αν
τλία, ήν ίκίνει είς χινητήρ, εξέβαλλε τό ύδωρ διά σωλήνος
Εμπρόσθιου, όστις άπώθει τούτο προς τά όπισθεν.
— Πραγματικώς, Εμορμύρεσιν ό μηχανικός, ούδίν άπλούστερον τούτου.
Μετά τινων ωρών πλοΰν άφίκοντο είς τό Ρουάτβερ.
— Έ$ώ, ίίπςν ό Τελιγγα, θά σταθμνυβωμεν ολίγον διά
νά άναπαυθήτε, καί κατόπιν θά έπαναλάβωμι
*
τον πλοδν.
— Εξαίρετος ιδία, ά*εφώ·ησεν ό κόμης, είνε καιρός νά
φάγωμεν φαγητό
*
*
παρεσκίυαβμένο
ΰπο τών λευκών χειρών
τής δεσκοινίδος Σελήνης. Καί αληθώς είμιθα τόσον κουρα
σμένο·, ώστε προτείνω ·’ άναβάλωμεν εως αύρων τή
* συ»·
ιχεια» τού τβξιιδώυ.

άφορφ τό κράτος τής άτμοσφαίρας, τά μέσα τής συγκοινε^νίας μας όμοιάζουσι πολύ τά τής ξηραςχαί άν θΕλετι, ακο
λουθήσατε μι.
Καί όντως μιτ'ολίγον εύρέθησαν προ ωοειδούς τίνος σφαί
ρας, σχεδόν όμοιας πρός τό μετακόμισαν αυτούς φορείον
εις Τσουέρ.
— Έάν τούτο «Ινε ή αεροπόρος σφαίρα των, τό αερό
στατου των, διεχοψεν ό Γοντράν, τότε έπετρέψατε μοι...
— Σιωπή, διίκοψεν αυτόν ό Φριχουλέ, δεοτε οσα μέχρι
τουδε είδομεν ενταύθα άποδειχνύουσεν ότι οί Σβληνήται ίχουσι
φαντασίαν μάλλον άνεπτυγμένην τής ιδικής μας.
— Καί έχετε εμπιστοσύνην είς το μηχάνημα το&το, κύ
ριε Φρεκουλε ; ηοωΒ^εν ό κόμης.

Πάντες συνεφώνησαν είς τούτο χαί ίφαγον,κοπίωδώς όμως
εχ τών προμηθειών άς ίιχο» μεταφέριι εχ του βλήματός των
χαί έχοιμήθησαν ίν τινι διαμιρίομαη τον πλοίου δπερ άπήρε διά τοΰ'Μαουλιντέχ ένφ εκοιμώντο.
Τή επαύριον όπόταν οί ταζ<ιδ<ωτ«ι άφνπνίσθηταν ίβλεπον
ήδη τήν πρωτεύουσαν τής σελήνης, ήτις μόνη εξ όλων τών
πόλιων ιίχε κατοικίας ούχί έσκαμμινας. ουχί ώς φωλιάς
ποντικών άλλα οικίας άληθιΐς παραδόξου αρχιτεκτονικής,
καί αυτόχρημα σεληνιακής.
— ΤΑ, αληθώς, άνεκράξεν ό Φλαμμερμών, ούτοι οί άν
θρωποι βεβαίως θά οιήλθον άπό τήν πολυτεχνικήν ή κεντρι
κήν σχολήν τών Παρισιων. Τί λέγεις περί τούτου Φρικουλε ;
— Ναι, φαίνεται ότι όλβιοί χτισται, οίηνες είργάβθησαν
ένταΰθα, άπεχρίθη ό μηχανικός, γνωρίζουσιν από στήθους
τά χιαστά σημεία.
Έξιλθόντες εις τήν πόλιν, δ Τελιγγά παρουσίασε τον Όσιπώφ εις τον διευθυντήν τού ίχείσε άστεροβκοπείουφ όβτις
ηνχαρ0τήθη πολύ βλέπων άνθρωπον τής γής, μεθ' ού μετά
προθυμίας συνιζήτει περί διαφόρων Επιστημονικών άντικιι·
μένων καί ίξέφρασιτήν ίπίθυμίαν, όπως παραμιίνη Ιπί τί
νος ημέρας ίκεΐ, πλήν ό Τελιγγδ τφ έγνωστοποίησε 6 τι πρό
κειται νά μιταβώσιν εις διάφορα μέρη τής σελήνης, καθότι
ά γήινοι σπευδουσι νά έγκαταλείψωσι την σελήνην.
Συνιφωνήθη ίν τούτοις, ότι εις τήν «πιστροψήν θά έπανήρχοντο εις τό Μαουλιντέχ, ίνθ« θά συνεχροτείτο μέγα
έσιστημβνικόν συνέδρων έξ όλων τών Επισημοτήτων τής σε
λήνης, όπως άχροασθώσι τών συναδέλφων αυτών <’Αδελφών
τού ουρανού.κ ΈπΙ νφ δρω τούτφ ό διευθυντής τού άστίροσκοπιώυ συγ^ατετεθη νά άψήσνι τούς έπισκέπτάς του ν'
άναχωρήσωοιν.
’Εν τούτοις ό Τελιγγά, δστις προς στιγμήν ε’χιν άπομαχρυνθή, επιστρέφων μετά ζωηρότητβς καί πλησιάζω
*
τον
*
Φμκουλί
—Κύριι μηχανικέ, τψ λέγει,θά σάς αποδείξω ότι καθ'όσον

— ‘Απόλυτον μάλιστα Εμπιστοσύνην, άπεκρίθη ό μ’Ίχ®
*
νικάς, έξιεάζων μβτά προσοχής το μηχάνημα.
Εις το μέσον της ωοειδούς σφαίρας ήτο προσηρμοσμενον
είδος Εξαρτήματος ομοιάζοντος προς παμμέγεθες πινάκων.
Τότε ό Τελιγγά προβεκάλεσε πάντας νά λάβωσι μέρος,
καί είσελθων καί αυτός επί τού άιροστάτου διά τίνος οπής
ήν αμέσως έ καν έκλεισε», (ρριψεν επί τού πινακίου είδος τι
μίγματος Εκρηκτικού καί αυθωρεί ήκούοθησαν συνεχείς Εκ
πυρσοκροτήσεις.
-τ^Ηδη αναχωρούμε», είπε, καί κρατηθήτε καλώς.
Ταύτσχρόνως θορυβώδης Εξάτμισή ηκσύβθη όπισθεν τοΰ
μηχανήματος καί δι' αοράτου τινός κινήσεως το Εναέριον
σκάφος ήρξατο νά κίνήται καί Εγκατάλιΐπον το Εδαφος άνήρχετο εις τήν ατμόσφαιραν, ύψούμενον πλαγίως.
*0 Όσιπώφ παρετήριι άλως σύννους τό φαινόμενο
*.
*0
Γοντράν κρατώ
*
τήν Σελήνην άπο της χεφδς έφαίνετο όλως
έκπληκτος προ τοιούτου δι' αυτόν θαύματος, δ δί Φρεκουλί
μή εννοώ
*
«τι τίποτε, έμιιδία σκεπτικός.
— ‘Απλούστατον πραγμα, είπε μετ’ ολίγον, ή πρόωσις
τού μηχανήματος κατορθοΰται διά τής βραδείας άναψλέξςως
τοΰ ριπτομένου μίγματος, τά παραγόμενα άέρια έκφεύγουσε
διά του σωλήνος όστις κείται όπισθεν’ διά δέ τής δυνάμεως
τής οπισθοδρομήσεων, ήτις Επέρχεται διά τής (πενεργείας
τών άερίω
*
επί τού άίρος προβαίνω τό σύστημα τούτο διά
τής άτμοσφαίρας έν είδιι «υρσαλίδος ή μάλλον χαρταετού.
Ό Όσιπώφ λέγιι τότε είς τον κόμητα.
—> Στηρίζιται έπί της αυτής αρχής ώς καί τό ατμήλα
τον άεροπίπεδόν σας.
Έν ττώτοις το άπλούστατο
*
τούτο σκάφος ιβαινε μετά
θαύμασίας ταχύτητος, τό δέ σεληνηακό
*
Εδαφος κάτωθι αυ
τών έφευγε χωρίς νά λαμβάνωσι καιρό
*
νά τό εξετάζω σι.
Προς στιγμήν δτήλθον Επιμήκη τι*α ισθμόν (στις ίφαίνετο
*
Ενώνω
δύο ωκεανούς καί τον όποιο
*
ή Σελήνη Εβάπτισεν ά·
στιιςυομένη : σ’Ισθμόν τοΰ Παναμά ·
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— Όβτ«,
δ Γο-τράν, 3υ
άμςθα
*
χαί ήμίϊζ να
«8 βχιττίσωμ·» <Φίρδΐν«ν$ο» Λίσοίψ.?
Κατόπιν τον ιβ$μά» τοΰτον ^ι«3έ^^η ά
έρ«»τον πράβι
*
*ον
ο4σος, τό όποιον d< μέγας ποταμός ίι^ρςι ί<ς δυο fact μέρη,
ΰτα Ιφάνηβαν έχτιταμίναι πιδιά^ΐς χαί μ<τά τοΰτο ό άρίζων έφά»
*ι
χλιιόμινος ύπό οιιρβς υψηλοτήτων ορίων, μςταζύ
τύ» όποιων εν ύψοϋτβ ιλιγγιωδως ιίζ τόν ορίζοντα. Ήτο το
φώβιθν, τό τρο^ιρώτίρον ηφαιοτιιον τής βίλ
*ό»ης,
χαί οπιρ
ίζήρευγι Ρ«
*ΧΡ ι τών άπωτάτων βημβίω» “λίθους, τιμάχια
βραχώ» χαί λιίψανα Tg parωδών τψαχίων λβίβας.
— Ί§ού δύνα[χ<ς επαρκής, άνίφώντισε τότε ό Όβνπώφ,
δυναμενη να μ&ς εχσφξνδονίστι μέχρι
Υ^ί· *® ν ^υίτυχώς
τό μέρος τούτο της βιλήνης δε
*
«ΐχΐ τό ατύχημα νά μή
βΐέπη
ό
*
πλανήτην μας.
*
Με?
ολίγον ο Τελιγγα ίστριψς την 3ιιύθυναιν προς βορ
*
ρά
χαί οί ίπιέαίνοντες παριτηρηοαν, οτι εύρίοχοντο άνωθι
άπεράντου Βαλκβοιης.
— Πού αγωμς
*
; ηρώτηος τότε ό Όσιπώρ,
—ΕΙς τό dot/, άπεχρίθη ό βιληνήτης, διότι η Ιχχρηχτιχή
δλη μας χατηναλώθη χαί πριν η χωρήοωμι» περαετεοω,πρέ
πει *
ά την άνηχαταοτήτωμκν.
Μετά 36 ώρών έναέριο» πορείαν αδιάκοπο
,
*
άφίχοντο είς
την ίπτσημοττίτη» ταύτην πάλιν του βορείου ημισφαιρίου του
οεληνηακοϋ κόσμου και έπειδη ό ήλιος όπλησίαζεν ήδη νά
3ύβη χαί βυνεπως νά ίπίλύΐ) δεκαπενθήμερος μετά τοΰτο
διαρκής νυξ, ο Τελιγγα διηνθυν< τό σχίφος είς τό έδαφος.
(’Επεται συνεχεία)
—

ί

J

ΕΡΩΤΟΣ ΘΥΜΑ
Ότε κατά τόν Μσϊον τού 1892 έπεσκέφθην διά πρώτην φοράν τό νσσοκομεΤον I... εΤχον τβραχθή είς τοιοΰτον
βαθμόν ΐί όσων ειθον. ώστε έπιστρέφων εις τήν οικίαν
μου, έόέηοε νά κοταόάλω πολλάς προσπαθείσς, όπως
συνέλθω είς έμσυτόν· τοοαΰτη ισχυρόν έντύπωοιν μοί
είχε πρσΕενήσει ή θέα έκατοστύων δυστυχών όντων.
^E£‘ όλων τών έ* τώ νοσοκομείω νοσηλευομένων, εΓχεν
έπιούρει τήν προσοχήν μου είκοσιπενταετής νέος μελά,
χροινός μετά καλώς θιατεμνομένων γλαυκών όφθαλμύν'
ή βΐς αύτού ήτο ευθεία καί κανονική, τά μέτωπον εύρΰ,
το ατόμα πνευματώδες, ή κόμη ωραία καί καλώς δια
τεθειμένη, μεγάλως συμόάλλσυσα έπί τού κάλλους τον
*
έν έν. λόγω ε’χε τόοον εύγενή χαρακτηριστικά, ώστε
ειχεν έπιούρει τήν συμπάθειαν μου Ό δυστυχής ουτος
νέος περιεπάτει ηούχως εντός τού έκ σιδηρών κιγκλίδων
διαμερίσματος τον.
-—'0 ασθενής αύτός, μοί λέγει ό φύλα£, ίάθη σχεδόν
έντελώς· μετά πσρεύλευοιν δέ μικρού χρονικού διαστή
ματος θά άψεθή έλεύθερος.
Άνοίίασ δέ τήν θύραν τών κιγκίδων μέ άφήκεν όπως
τόν πλησιάσω καί συνδιαλεχθώ μετ’ αύτού.
Ό νέος lie τήν έμφανισίν μου μέ έχαιρέτισε διά
κλίσεως τής κεφαλής καί μοί έτεινε τήν χείρα του
* έγώ
όμως φοβηθείς ώπιοθοδρόμηοα βήματά τινα.
—Μήν φοθείσθε, μοί λέγει, μέ θλιβερόν ύφοσ ό δυ
στυχής νέος, δέν είμαι πλέον τρελλός, άλίγαε μόνον ε
βδομάδας θά διαμείνω είσέτι έντσύθα ύπό θεραπείαν,
καί μετά τούτα έέέρχομαι.
Καί οί αρρενωποί χαρακτήρες τού προσώπου του έλαμ
παν,οι δέ μεγάλοι γλαυκοί οφθαλμοί του,ύγράνθηοαν έ£
ευαισθησίας καί χαράς. Τσσαύτην άπέπνεε τήν στιγμήν
εκείνην χάριν, τοοαύτην ενμένειαν, ώοτε ειχεν έπισύοει
τήν συμπάθειαν μου’ ήμην δέ περίεργος νά μάθω τά
κατ’ αυτόν.

—Πώς όνομάζεσθε ; Κύριε ; τόν ήρώτησα.
Βαθύς στεναγμός έέήλθε τού στήθους τον μετά μι
κρόν δέ σιγήν, μοι λεγει. *
— 'Ονομάζομαι R...
—Τί έργον μετέρχεοθε;
—Είμαι τελειόφοιτος, Κύριε, τής ιατρικής Χχολήε
τών Παρισίων' θά εΐοθε περίεργος νά μάθητε πώς εύρέθην ενταύθα, προσέθηκεν ό νέος· επιτρέψατε μοι νά σάς
διηγηθώ τήν σελίδα ταύτην τού βίου μου, πλήν, πράε
θεού, μήν μέ έκλάόητε ώς τρελλόν ακόμη,... ακούσατε
λοιπόν ταύτην :—Έπίοτευσα πρός στιγμήν είς τήν ίδανικότητα τού κόσμου τούτου ! πλήν φειΊ I ήπατήθην.
αί λέέεισ μέ διαφεύγουσι τήν στιγμήν ταύτην, όπως σό<
έζηγηθώ, εύκόλωε όμως έννοήσατε τήν αίτιον έτρελλάθην ένεκεν τών αλλεπαλλήλων ερωτικών περιπετειών.
Ήγφπηοα μελανόφθαλμον Γαλλίδα, ήν συνήντηοα τό
πρώτον είς τόν κήπον τοΰ Λουέεμβούργου. Είσέτι όλεπων αΰτήν χωρούσαν διά τών άνθορόρων δενδροστοιχιών
τού κήπον, φέρονσαν ’Ιταλικόν ψιαθινον πίλον άνθοοτόλιστον, στηθόδεσμον κυανούν, κεντημένον χιτώνα, δε
ρμάτινη ζώνη περιεέωσμένον· ΰπό τήν ένδυμασίαν τού
την διεφαίνετο,άπασα ή κανονικότης τον θεοπεσίον αυτής
σώματος. Ό πούς αυτής μικκύλος μόλις προέβαλλε, τού
άκρου τοΰ χιτώνας, ύποδεικννων τήν κομψότητα αυτού
έντσς τών έί' ύπό κίτρινου δέρματος υποδημάτων της.
Ή νεαρά αΰτη κόρη άπέπνεεν ήβην μή ΰπερόαίνουσαν
τάς δέκα καί επτά ανθίζεις, τοοαΰτη δέ ήτον ή αίγλη τού
πρωοώπου της, ώστε έν μέσω τής έορταέοΰοης φύσεως,
έφαίνετο ώς έν έκ τών εαρινών θέλγητρων. Έγενόμην
συμπαθής πρός τήν νεαρόν ταύτην κόρην, ωσάν έγνώριςον ταύτην πρό πολλού I Άπό τής ήμέρας εκείνης
άπεπτη απ’ έμοΰ ή χαρά, άπεοόέσθη τό ενχαρί μου μειδί
αμα. Καθ’ έκάστην μετέόαινον είς τόν κήπον μέ τήν
ελπίδα νά ονναντήση τό βλέμμα μου τό ίδικόν της I ή
μόνη μου φιλοδοξία ήτο να τήν γνωρίσω, να δννηθώ
νά θλίψω τήν χείρά της πλήν πώς ! νά τήν πλησιάσω
δέν έτόλμων, επειδή συνωδεύετο υπό τής |ΐητρός ϊης .Νά
τή απευθύνω επιστολήν ; ήγνόουν τήν οιευθύνσίν της,
μία λοιπόν και μόνη μοί ΰπελείπετο διέξοδος, νά τήν
άκολουθήοω, όπως μάθω τήν κατοικίαν της ...............
'Ημέραν τινα συνήντηοα αΰτήν κατά τό ούνηθες παρά τό
πλευράν τής μητρός της, είς μίαν τών δενδροστοιχιών
τοΰ κήπου, εντός τού όποιου είχε διαμείνει, παρά τό ού
νηθες, μέχρι τής στιγμής εκείνης καθ' ήν ό ήλιος, περατώοας τήν ήμερηοίαν αυτού τροχιάν ειχεν κλίνει πρός
τήν δνσιν αυτόν............ ήτον έκτη καί ήμίσεια, ότε
έέελθοΰσαν τοΰ κήπου,έλοόον τήν πρός τήν οικίαν αυτών
άγουσαν .... ήκολούθησα αύτάς παρά πόδας, διέμενον
είς τήν όδόν Gay Lassac . . . Άφ’ οΰ μήτηρ καί κόρη
άνήλθον τάς βαθμίδας, τρέμων ήρώτησα τήν θυρωρόν
τό όνομά των. Ώνομάέετο Εύθαλία. Έμπλεωσ λοιπόν
χαράς είσήλθον είς τό δωμάτιον μου καί τή άπηύθυνα *
επιστολήν, ής έκράτησα αντίγραφου.
Καί έδσγωγων έκ τού θυλακίου τον δέσμην έπιστολών,
μοί εγχειρίζει μίαν έδ αύτών, έκείνην ήν εΓχεν απευθύ
νει πρός τήν μητέρα τής Εΰθολίας καί τής όποιας ίδ:ν
τό περιεχόμενον.

γκατανεύοατε νά γείνω γαμόρός σας, νά γείνω σύζυγος
τής θυγατρός σας.
Εΰελπις ότι θά τύχω ευνοϊκής άπαντήσεώς σας
Διατελώ πρόθυμος
R».
'Ιδού ή άπάντησις, ήν έλαθα είς τήν επιστολήν μου ταύ
την, μοί λέγει ό νέος, έγχειρίζων μοι δευτέραν επιστο
λήν, ής to σεριεχόμενον συνοψίζεται είς τάς όλίγας τού
τος γραμμάς'
.Κύριε,
Μεγάλωε λυπούμαι άναγκαζομένη νά σας αναγγείλω,
ότι ή κόρη μου ήρβαόωνίοθη πρό δυο ήδη μηνών καί
συνεπώς μοί είνε αδύνατον νά ικανοποιήσω τήν επιθυ
μίαν σας ταύτην
Μέθ’ ύπολήψεως
Κ...»
Ιδού ή αιτία τής παραφροσύνης μου
* ή οκληρά αυτή
άπάντησις είς τήν τόοον θερμήν επιστολήν μου.
Τήν στιγμήν έκείνην ό φύλαέ μέ παρεκάλεοε νά άποσυοθώ, βλέπωντήν ουγκίνησιν του νέου
*
ούτω δέ δέν
ήδυνήθην νά μάθω περίσσοτέρας λεπτομέρειας τού βίου
του. Θλίψας έπανειλημμένως τήν χείρα τού άτυχούς
τούτου νέου ένεχείρισα αΰτώ ουχρονως και το επιοκετπήριόν μου, μέ τήν παράκληοιν νά έλθη εις τήν οικίαν
μου, εύθύς ώς ήθελεν έέέλθςι τού νοσοκομείου...........

Δυο έκτοτε εΤχον παρέλθει μήνες· κατά τό διάστημα
δέ τούτο ειχον λησμονήσει τόν ήρωα τοΰ διηγήματος μας,
ότε παρ' έλπίδα λαμόάνω προχθές παρ' αύτού τήν έίής
έπι στολήν.
«’Αγαπητέ μοι Κύριε I
Διατηρείτε είσέτι τήν άνάμνησίν μου, ή μέ διεγραψετε όλοσχερώς έκ τής μνήμης σας; έγώ τουλάχιστον
διατηρώ είσέτι θερμήν τήν ύμετέραν.Τό ενδιαφέρον οπερ
έδείέατε περί έμοΰ,.μοί παρέχει τό θάρρος νά χαράΕω
ύμΤν τάς νραμμάς μου τσύταε, όπως σάς αναγγεί
λω τήν εύχαριστον είδησιν, ότι έΕήλθον άπό τής παρελθούσης ήδη έόδομάδος του νοσοκομείου, καί ότι μέχρι
τής χθες ήμην έντελώς υγιής· χθές όμως μετέδην εκεί
(εννοώ τόν κήπον τοΰ ΛουΕεμθούργου) ένθα έκαστη πέ
τρα, έκαστον δένδρον, έκαστον άνθος, μοί υπενθύμιζαν
τάς εύδαίμονος έκείνας ήμέρας,άς διήλθον,ότε παρ’ έλ
πίδα τό βλέμμα μου διέκρινεν επεϊνην έν μέσω τών άλ
λων άνθέων του κήπου I έν μόνον αύτής βλέμμα θά με
παρηγόρει, θά μέ καθίστα ίοχυρόν, ίνα πίω τήν πικρίαν
τής έγκαταλείψεως, όπως καταπνίΕω τό αίσθημα τού
πρός αΰτήν έρωτός μου, πλήν, φεύ I ή κσρδια της
φαίνεται νά είνε οκληρά,σκληρότερα βράχου, διότι νπερηφάνως κομπάζουσα παρά τό πλευράν γέροντος πλου
σίου δέν μέ ήΕίωσεν οΰδενός βλέμματος. Δέν δύναμαι
φίλτατέ μοι, νά άνθίέω έπί πλέον, άπεφάοισα νά θέσω
τέρμα είς τήν ζωήν μου καθ’ ήν δέ στιγμήν άναγινωΟκετε τάς γραμμάς μου τσύτας δέν υφίσταμαι πλέον μετοέυ τών ζώντων.
Ευδαιμονείτε
ό άτυχης ήμών φίλος

"Χεθαστή μοι Κυρία,

Επιτρέψατε μοι νά οδς είπω ότι άγοπώ τήν κόρην
σας, ότι ό πρός αύτήν έρως μου ε’νε ή άγνοτέρα έκτίμησις, ήν δύναμαι νά άποδωσω είς τάς άρετάς της.
Βεθαιωθήτε, Κυρία μου, ότι ό πρός αΰτήν έρως μου είνε
φλόέ, ήτις μέ κατακαίει, καί ήτις θα μέ φονεύση. :
Έάν λοιπόν, δέν έπιθ.μεΤτε, νά ζώ έν διηνεκεΤ άγωνία,
έάν δέν έπιθυμεΤτε, λέγω, νά βασανίζωμαι οΐκτρώς, ου- ’

135

Η ΦΪΣΙΣ

Τήν έπαύριον πληθύς φίλων πλήρης συγκινήσεως,
οννώδευσαν τό άτυχες τούτο τού πσιδός τής Αφροδί
της θύμα είς τήν τελευταίαν αύτού κατοικίαν. Ή Εΰθαλία έπί τής όποιας τόσα είχε πλάσει χρυσά όνειρα, επί
τής όποιας τόαας εΓχεν έναποθέσει γλυκείας έλπίδας,
ούδόλως ουνεταράχθη έκ τής εϊδήσεως ταύτης.
Ίδιάζον χαρακτηριστικόν τοΰ ωραίου έν Γαλλία
φύλλου!
‘Εν
ερ 30 ΊονΜον 1894.
Π. Ν. ΔΙΒκΡΗΣ.

ΜΑΥΡΑ ΜΑΤΙΑ

Tft Έ...

'Σ τό φιλί γ^ά νά όρής άν θελήσης,
Τήν έλπίδα ’πού κακόν ζητάς.
Μαύρα 'μάτια ποτέ μή φιλήσης.
Μαύρα ‘μάτχσ ποτέ μή φιλάς.

Μέσ’ τής θάλασσας κύττα τά βάθη,
Μέσ' τού κέλαγου ’δέ« τήν έρμχά,
Μά μή στρέψης γιά νά Ιδης τά πάθη.
Πού χαρίζει ή μαύρη 'ματιά t

Δυστυχή 1 άν ουμόή μαύρο ’μάτι,
Νά άγαπήοης καί ου μιά φορά,
Σρέψε 'πίσω γιατ' είνε άπατη,
Ταιριασμένη μέ τάφο χαρά.
Ώ I τό 'έέρω I τό άγριο κύμα
Τής άγάπης του έχω δχαόή.
'Σ τό φιλί του άγκαλιάζω τό μνήμα.
Κάθε λάμψι τον 'στο δάκρυ τον σόεϊ.
Άχ 1 εΤν' πέλαγο δίχως νά έχη,
Άκρογιάλη 'ς τήν έρμη καρδιά I
Μόνο πάντα στήν άδυσσο τρέχει !
Πώς λατρεύω τή μούρη ματιά!
StXvm

>»i

ΠΟΙΚΙΛΑ
— Ό «κρος άττ<
*1βμο<
τής φιλίας δηλητήρι«ν.
— *0 ίτιβυμώ»
wpixci ·β θίλη χαί τάς άκά'-βαί.
— Διά τής γΚώ^της άννψουται & άνθρωπος αλλά χαί διά τής

idirnc.

,

— Τά χρήαατα άτινα Ιι.ίίζα·
·,
*
«Μχχβλραυαι μ«τ γβλωντα, ·®ιatpifouai δέ χλιιοντα.
— Έά» δ λόγβς
άργυρανς, ή σιωπή βι··ι ΧΡΜ’ή·
— ‘Οσοι ιπ«ιν&ίυ< τάς γωναΕκας δέ» τάς γνωρίζο^σέ. δααι δί
τάς κατηγβροΰσι δέν τάς γ»ωρΐζου«ι διόλου— Ή αί^ώτ β’»αι ή ά»$?<ία των γυναιχω».

— Ή γυνή ή άγοράζουβα τή» άψ
*» της, θ·λ<ι ’* την ψιβταπωλήση, λίγου- βΐ Κινέζοι.

— Οδτο γυνή χνρίς άν^ρα, &ιγθ· δ Σωχράνης, οδτβ όλπίς αγαβή X<»P«C
γ6'Γ»ά τι γρήαι|
*αν.
__ Το μβν «δρ άνάπτκ ό 1νψ.ος, το»
*
«ρ®τ
ή δτάρχβ»·.
__ Καχουργάί τ« »ιχε foveuaet τύν πατέρα του χαί τή» μητέρα
τυυ χαί ςδιχίζετο πρ« τ«υτ©· όφου δέ ·ξη»τλή’η«α» »4»τα τά μέαα
τή< ύπιρατπίαιβς, ήρωτήΟη χαρά τβυ προέδρου του διαβατηρίου
<ά»
νά πρ'χβέβη τι προς ύπβράτπιτί
*
του. <Έλπ»ζ
*ο,
τι»·»,
δτι ή απδ^αβις τώ» Κυρίων ένέρχω» Si <ι»βι άΐωωκχή όπέρ έ*ος
πτνχοΰ δρφα»ου, όποίκ «Ιμαι <γώ τύραο.
__ Τυφλός τις ςϊχβ» $00 τάλν,ρα. άτινα ίχρυψ
*»
ςΓς τινα γωνία»
τβύ χήπου του. Εις γ·ίτω» τ^ν ιιδε» όαποΗτοντα αυτά χαι τη»
ίδιαν νύχτα έ*·ώ» <ι< το» κήαον, τά έ^αψτ». Ό τυ^λάς άπηλπι·
«μέ»χ διά τήν χλοπή», χυρε τδ» γςίτο-ά του, τίς το πρόαωπο» too
ότοίου «Ιχςν ύπο’&ίας. <Γεί«ω», τού e’xt, V&pouC δβιχ»ύο»τος τόν
άνθρωπον αμέριμνο», έρχομαι νά βοδ ζητήσω μία» ,βυμβονλην.
Έχω 1000 τάληρα, τα W0 τά e*
pvf« cic τύπο» αβφαίή^ πιβττύτκ λοιπδν, δη 0ά ήτ© φρόνιμον να *ρύψυ> *βί τά άλλα ημιαυ
ΐις τδ» αυτόν τόπον;·— ·Γιατί οχι. γιίιων μου, «ί τδ συμβουλεύω
μάλιστα» <ιπβ» δ χλέπτης, έπι τή βλπίδι μ«γαλ»ιτέρ« λβιας, χαί
ί«π«οα· χατόπι» νά «ναποίέβη τά S00 τάληρβ. δδτ» τά ςλαδν».
Ό TUfioi δ<4 τής ίπιδίξιάτητός του ταύτης. άνέ
*τηα<
τ’ απολτσύςντα, ό δς γςίτων ίμιινς μβ μόνην τή» συμβολή
*.
Τοΰτο δτιλοι,
οττ αγαπά μβ
δ
*
τά» χλίπτη
*
άγαπμ όμως χαί τδ» οιχοπύρη».
__ Τριάκοντα τινα θέωροϋαι» ώς χαραχτηριατιχά τής ωραιότη
*
τας
τά έξης, άνά τρία σημ<ιούμε»α
Τρία λτυχά. Τδ δέρμα, οί όδίντςς, χαί αί χ<’ρ«.
Τρία μαύρα Οί οφδαλμοί, τα όφρύδια χαί el ^ofapiSet.
Τρία *
4·χινα. Τά χ·ίλη, «ί παρ«ιαί και οί ίνυχβς.
Τρία μαχρά. Τδ βωμβ, τά μαλλία χαί αί χτίρκ.
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Τρία κο^ί. Τά όδόντιβ, «ά ώτσ καί ο' πόδες.
Τρία πλατέα. Το στήθος, τδ μίτωπον χαί τδ μετόφρυο».
Τρία στενά. Τ& στόμα, ή δσφυς χαί τδ ύποκνήμιο»'
Τρία χονδρά. Ό βράχίων, 6 μηρός χαί ή'Χνημη.
Τρία λβπτά» Οί δόιχτύλοι, τά μβλλία καί .«ά χείλη.
Τρία μικρά. Ή κεφαλή δ πώγω· καί ή μύτη.
— Κάλλος γυναιχδς Ιλαρύνει πρόσωπο·, καί ύπέρ πάβαν έπιΑ··
μεία% άνθρώπβυ ύπιράγει. Εί ίστιν επί γλώσσης αύτης ελίχ καί
πρφέτης, ούκ ίβτιν ό άνήρ αυτής καθ
* υίούς ά»θρώκων. Ό χ«ώμε·
νο< γυ·α’κα έ»άρχετ
*ι
κτήσεως, βοηθόν κατ’ αύτοΰ χα· στύλον άνα·
παύσεων. Οδ ούκ Σστι φραγμός, διαρπαγήσεται χτήμα, και ου ούχ
Un γυνή, στενάζει πλανώμενος. Tic γσρ κιοτεύσει έν ξένω ληστή
σφαλλομένω έχ πόλ<ως εις πάλιν, οδτωι άνθρώπιρ μή εχο»«ι ·ο«οιά»,
χαί χαταλίοντι ου ίάν οψίση. ,Σσφ. Σ»ιρ. \ς'. 22—26 h
U. Μ. Χυμεωνί^ης.
ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ

85. Αίνιγμα.
Είμαι άγριο πουλί
άν μοϋ κόψης τήν ούρα
τότε εΰχολα πολύ
θα μ* εύρής · > - · '«τά Ιερά.
β*. Αίνιγμα.
Χωρίς λαιμόν καί κεφαλή»
Ένα πτηνόν αν μ(ί»η
Τήι Τροίας ήγνμονι·^
"βροκ ιύθύς θά γείνη.
€β. Αίνιγμα.
Είμαι άσπρο υέ φορείς
Καλοκαίρι χαί χειμώνα.
Ένα γραμμα μ* αφαιρεΐς;
Πάλιν άσπρο με ΟωρεΓς
'Αλλα μόνον το» χειμώνα
Γ. ίαρυστινίκης
€ς
*
Λ.ύβ

τΦν έν τφ 1-£ω φύλλφ Λΐν6γ>άΊ<ι>ν·
52, Αίνιγμα. Πέρδιξ—πίρεξ.

Έλυσαν «ύτδ ά χ. Έμμ ■ Βριώ»ης ix Πειραιώς, ή δεσκοινίς “Ολ
γα Σαμβαρέλου έκ Ζαγοράς. & χ. Π. Ν. Πλ
*τ«νΙ8η< έχ Νεμέας, ό
χ. Κ< Α. “Αρτελάρης έξ ’Αλεξάνδρειάς.
βδ. Αίνιγμα. Κΰχνος—Κύκλος.

Έλυσαν αύ«® ή δεσποινίς Μαρία Βρυώτη έχ Πειραιώς, 6 κ. ’Εμμ.
ΒρικσνΤΑ ** ’Πειραιώς, δ χ. Α. Ρεδιάδης U Πειραιώς, δ κ. Η. Πε·
<οίπουλ« ε» Τριπδλεως, ή δίς “θλγα Σαμσαρέλον έχ Ζαγοράε, 6
κ. Κ. Α, Άρ«λάρης έξ 'Αλεξάνδρειάς.
*4. Αίνιγμα. Χΐαυρθς—Σταύρος.

Έλυσαν αυτό ή Δεσποινίς Μαρία Βρυώνη έχ Πειραιώς, δ X.
Έμμ. Βρυώνης <■ Πειραιώς, ά χ. Δ. 'Ρεοιαδτμ έχ Πειραιά, δ χ.
Η. Πετρδπουλσς έχ Τριπύλςως. δ κ. Μ. Δ. Πουρής έχ Πειραιώς,
δ χ. Κ. Α. Άρτελάρης έξ ‘Αλεξάνδρειάς.

ΑΔΑΗΑ0ΓΡΑ«Α_Τ88 „i!Z8M“
Γ. Γ. Κορωπί. Σας βνεγράψαμεν. Σειράν φύλλα
*·
ακ«σ«ίλα·
μεν, Ελπίζομε» νά μας έ·8υμιισ&ε ενίοτε διά τής αλληλογραφίας
σας. — Α. Π. Κάϊρ ο ν. Δελτάριο· έλήφθη, Φύλλο· «άς απεστάλη.
’Αναμένομε· συνδρομή· ώς γράφετε. — Π. Μ. Σ. ’Ενταύθα.
Φύλλα σας απιστεί λαμέ· ταχυδρομςκως- Ποικίλα έλήφθησαν. Στεί
λατε καί συνδρομήν.. Ά. Β. Λενχάδα. Ποιημάτιον έλήφθη.
Έχει χαλώς. — Ν Π. Λαμία». Συνδρομή σας έλήφθη. Ευχαρι
στούμε». Ταχυδροαικώς γράφομεν. — I. Κ.β. 1'αργαλιάνους.
Έλλάξαμεν οιεύθυνσίν «ας άς γράφετε. Ά*©στε<λα«« «αραχαλουμεν
συνδρομήν σας. — Σ. Κ. Μ. Νεαχολεν. Φύλλον σας απεστάλη.
Αποστείλατε σσνδρομή· σας. —Π. Κ, Μεσσην ίαν. Διεύθυνσής
σας ήλλάγη. ώς γράφετε. — Σ. Β. ’Αλεξάνδρεια». Δελτά
ριο· βλήφθη/Εχεΐκαλώς άναμέ·ομε·.— Κ.Κ.Κάϊρβν.“Άπαντα φύλλα
σάς άπββτιίλαμτ» προχθές ταχυδρομικώς. “Οστε ήδη συνδρομή 4ρ·
χεται άπό. { Ίαρουαρίου. — Π. Σ. Π ο ρ τ — 2 a t δ· ’Επιστολή
έλήφθη. Φύλλα σας άπεστείλαμεν. 'Αναμένομε· συνδρομήν «ας. —
Κ. Α. ‘Αλεξάνδρειαν. 'Εχει καλώς, άποστείλατε μετ’ ά«τι
τίμου ήμεροδογίοσ χαί συνδρομής και αντίτιμο· παραγγελίας, Sta
tkv ταξί». — Ά. Σ. Βσ υ κο υ ρ έ σ τι ο ν. Επιστολή έλήφθη.

*'Αναμένομε ώς γράφετε συντόμως νεωτέραν σας μετ' εκκαθαρίσεις
| Γ. Κ. Βόλο·. 'Επιστολή έλήφθη, ?χει καλώς σάς’αναμένομε·.
— Κ. Σ. Δράμαν. Λίρα 'Οθωμανική δεν έλήφθη, διότι b έ» Πει·
ραιεΐ χναφερόμενος δέ» Ιλαβεν (τι εντολή·. Γράψατε. — Ν. I, X,
Σόφ ια ·. Δελτάριό· σας έλήφθη. Προσεχώς γράφομεν διά παραγ·
γβλίανσας, — Π, Ν. Π. Νεμέαν. Δεν έδημοσιευθη 5tin δέ» επέ
τυχε δυστυχώ;. Έπιφυλλασοόμβθα προσεχώς. Ήβυχείτε. Άποστεί·
λατβ συνδρομή» «I άξια» ήμερολσγίου- — Γ. Μ· Κ. Σflρ ο». Συν
δρομή σας τρ. έτους έλήφθη. Ευχαριστούμε·. — Δ. Π Πάτρας.
Ώς φαίνεται *αί ισχυρίζονται £·εχα εκλογών έπήλθε ·έα βραδύτης.
'Τπεσχέθησα» δτι αμα ύπογραΦούν θά σταλούν.— Ν- Κ. Σε θα
*
σ τ ο ύ π ο λ ι». ’επιστολή per αποδείξεων έλήφθη. Έχει χαλώς.
Ευχαριστούμε». — Σ. Ν. Μ. Λαόριον. Έπιστολαί καί αινίγ
ματα έλήφθησαν. ”Εϊ
* 1 καλώς. Χαίρομε» δ<* εΰχαριστησι· σας εξ
άναγνώσεως έ«ιφυλλίοος μας καί συμβουλεύομε» »ά πσρακολουθητε
πιστώς αυτήν, διότι ξ^ει πολλά ωφέλιμα και διδακτικά πλήν εχιτε
και υπομονή·, διότι ή »κ5δβις τοιούτου καλλιτεχνικόν φύλλου ενέχει
πολλές δυσχερείας. Ό Όσιπώφ μ«ά <η< Σελήνης και «ών συντρό
φων «ου κατήλθον μεν εις «ήν γην αφοί έταξείδευοαν εις τούςπλα·
•ήτας άλλά μετά «ολλας περιπετείας, ος θά άναγνώσετε εν καιρώ
έ» τή Φύσΐι. Ν.Π.και Δ, Φ. Χαλκίδα. Ποτά έλήφθησαν ςξαίσια και πίνομε· είς υγείαν «ας. Ευχαριστούμε». Τόμοι Φύσεως στέλλονται προσεχώς.—
ΕΚΤΑΚΤΟΝ ΠΡΟΝΟΜΙΟΝ
ΔΙΑ Τ0Υ1 ΗΜΕΤΕΡΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ
Ή
tifc αΑύβεως» σννε/ίΛή&η μϊτά eiSuta^
ααλλίΐίχνου ίν Παρίΰίοιί όίά t^v χατααχίυ^ν ^laioygaφι&ν lie ρίγα μίγιδος ix putgiiv φωτογ^αφΛί’ ιίλημμίνβ>ρ ixl tots _έ>ιολού&θίζ Sgots xal ιιμχίζ ■
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Αί avatifa ημαι bg‘9ih)eav ll<ugstwi6e iti toig
αννίμημΛίι&ζ
«Φυβέββ» και ιίύΐ προχληρϋιίαΐ Ονι>
ty ίποβτολί rfjs φοτογμαφίκ! r«v Ιίαιογ^αηιημίιηα
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ΐα Ifytla ris SiMxtvfis xal iaoetoi^s
Ελαιογρα
φίας ίχ Παμιβίον μΕχμι xatoixia; tov ixo9ixt<n>
oav ίχϊπλίον elf 10°/,.
Awl 30 φ$. μόνον 6 aitbf χαλλιτίχνηξ έχοΟιίλλιι
xal έλαιογμαφίας μινά ηλαιβίον, xagietaBaf /Μφομα
φνΟιχά τοχιία όι" αί^ούβας φαγηιοϋ λαμχμύί Exeieifγαομόνας.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ
ΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ
Δ· ΣΕΓΓΟΠΟΤΛΟΥ ΚΑΙ ΑΔΕΛΦΩΝ

ΖΙΧΦ’ ΒΟΛΛ '05
*1

Έρμοϋ

Τά κατάστημα κατασκιυάζςι ςϋικώς Κφ·ι«κ έχ. μοσχά
των «ταφυλάν.Πυιότης άρίσγη. Κ«τ«λληλότατό· $ι’ασθε
νείς, Αμοιβή 25 χιλ. φράγκο» ιίς όντίνα ή6ελεν ανακαλύ
ψει «τι τούτο παράγεται έζ άλλης ουσίας.
’Ομοίως κατασκευάζονται άπαντα τά οινοπνευματώδη
ποτά «ωλούμενα ιίς βαρέλια καί ιίςχιβώτια άνά
φιάλας,
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