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0 ΠΑΣΤΕΡ
ΌΠαστέρ άπέθανεν.
Ή. πρόοδος (σταμάτησε.
Ό πατήρ τοδ Παστερ
ήτον απλούς ίπιλοχίας,
όστις άφού ήνδραγάθησεν

εις τόν πόλεμον χαί έπαρασημοφορήθη έπί τοδ
πεδίου της μάχης, άπεστρατεύθη χαί μετέβη είς
Δόλ, όπως έξάσκήση τό
έπάγγελμα τοΰ βυρσοδέ

ψου. Τά πρώτα μαθή
ματα ό Λουδοβίκος Παάτέρ ίδιδάχθη εις την
πόλιν Όρβουά χαί εικο
σαετής διηγωνίσθη όπως

είσέλθη εις τδ άνώτερον
δ-.δαακαλειον τών Παρισίων. Έκ τών έκατόν
υποψηφίων έγένοντο δε
κτοί μόνον δώδεκα, έξ ών

ό Παστερ προτελευταίος,
άλλ’ή φιλοτιμία του τον
έχαμε νά διαγωνισθή Ικ
νέου χαί (πέτυχε τέταρ
τος. Τέσσαρα ίτη κα
τόπιν άνηγορεύθτ» διδάκτωρ τών θετικών

στημών.
Ημέραν τινα

ίπι—

πάρε»

τήρησεν ότι οΰσίαι τενές
άς ίρριπτεν έν τφ ύδατι
έχάνοντο. Έξετάσας τδ
αίτιον, άνεκάλύψεν ότι
μεταξύ τών μορίων του
χονιορτού τών πλανωμένων είς την ατμόσφαιραν
ύπάρχουσι μικροσχοπικά
τινα ζωύφια, τά καλού

μενα μικρόβια. Έκτοτε
ήρχεσε νά μελετφ και
οδτω εύρεν ότι ταΰτα ά’
φθόνως ένυπάρχουσι διεσκορπισμένα (ν τφ άέρι
χαί ίν τφ ΰδατι χαί ότι
είναι τάπροκαλούντα τήν

ξύμωΰιν, ήτοι

τήν με

ταβολήν είς ήν ύπόχειται
υγρόν τι ή άλλη φυτική
ουσία μεταβαλλόμενη δι
*
αυτής είς άλλην ουσίαν,
κατά τδ μάλλον ή ήττον
διάφορον. Ουεω τό γλεύκος διά τής ζυμώσεως
μεταβάλλεται είς οίνον,
ό ζύθος κτλ. Μία έχ τών

μεγαλειτέρων άνακαλύψεών του είναι ότι ή ζυμωσις δέν γίνεται μόνη,

άλλάδιά μικρό βίων .Οΰτω
άπέδειξεν, ότι τδ γάλα
δέν θά έπήγνυτο άνευ
τών μικροβίων, κτλ.
Κατόπιν πολλών πει
ραμάτων άνεκάλύψεν ότι
τά μικρόβια καταστρέφονται διά τής θερμάν-

σεως. Ούτως εθεσεν έντδς
κλιβάνου ύψηλής.θερμο
κρασίας αγγεία γάλακτος
χαί βουτήρου χαί παρετήρησεν, ότι ταΰτα διι-

τηροΰντο
περισσότερον
καιρόν, διότι ή θερμότης
τού κλιβάνου ίφόνευε τά
μικρόβια, άτινα θά πα·
ρήγον τήν ζύμωσίν,Τότε
ό Παστέρ (δημοσίευσε
δωρεάν τά πρός ίζασφά-

λισιν τοΰ οίνου καί τού
ζύθου προφυλαχτικά μέτρα,^οί δέ ζυθοποιοί τής
Δανίας έστησαν τήν προ
τομήν του, πρός ίκφρασιν
τής ευγνωμοσύνης
των πρός τόν άνδρα.
Κατά τό 1865, ότε
καταστρεπτική έπιδημία
ένέσκηψεν είς τους μετα
ξοσκώληκας τής μεσημ
βρινής Γαλλίας, ό Πα
στέρ κατέγινεν ίπί πέντε
ίτη καί άνεκάλύψεν ότι

αίτια τής άσθινείας ησαν
μικρά τινα ζωύφια,άτινα

μετά τής τροφής είσήρχοντο είς τό σώμα τών
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.μεταξοσκωλήκων καί ίξήρχοντο δεά τών περιττωμάτων των
σταί βγειρον τήν κεφαλήν, όπως διά τών πειραμάτων των
Εύριθεέσης ουτω τής αιτίας, ή θεραπεία τής νόσου ήτον εύ
τής αυτομάτου γενεσεως ύποβάλωσι τήν ανθρωπότητα ε’ις
κολος. Έκτοτε ή ασθένεια τών βομβόκων εξηφανίσθη άπό
τήν δουλείαν τής ύλης, αύτός μόνος διά τής άποδείξεως θετής Γαλλίας, ’Ιταλίας καί Αυστρίας.
ωρητικώς καί πειραματικώς οτι αυτόματος γένεσις ούδαμοϋ
Έκ τών μεγάλων κόπων του τότε ό Παστέρ ήσθενησεν ίύφίσταται άνευ τής συμπράξεως τής ατμόσφαιρας, δέν ίπά·
πικινδύνως καί ίπί έξ εβδομάδας εύρίσκετο μεταξύ ζωής και
ταξεν {σαεί τήν δοξασίαν ταύτην καί έπανέφερεν έτι μάλλον
θανάτου. Τέλος ίσώθη, άλλ ο αριστερός ποΰς του καί ή άριακλόνητου τήν πρός τήν πίστιν δοξασίαν τοΰ ανθρώπου καί
<
στερά χειρ ίμειναν παράλυτοι.
τήν δημιουργόν δύναμιν πεποίθησίν του ;
Κατόπιν έπεδόθη είς τήν μελέτην τοΰ μικροβίου τοΰ άνΤό Ίνστιτοΰτον Παστέρ ίνεκάινίσθη τόν Νοέμβριον τοΰ
θρακος και άνεκάλυψε» ζτι τό μικρόβιου τοΰ άνθρακος δόνα·
1884’ ίπί παρουσίφ πολλών σοφών πρός τοϋτο μεταβάντων
τάι νά ζήση ίπί Ιτη ίντός τής γης, οι δε σκώληκες, καταπανταχόσε τής Εύρώπης είς Παρισίους. *
0 πρόεδρος τής
πίνοντες έκ τοϋ πτώματος τά μικρόβια καί άνερχόμενοι είς
Δημοκρατίας είχε πρός τά δεξιά'τόν Παστέρ, όστις έκλαιεν
τήν ίπιφάνειαν τής γης μετέδιδον τήν νόσον εις τά βόσκοντα
άπο τήν χαράν του, όταν ήκόυε πόσον αί ανακαλύψεις του
ζφα. Τότε ό Παστίρ ίσκέφθη τόν έμβολιασμόν τών ποι
εύηργέτησαν τήν Ανθρωπότητα. Άλλά καί οί άλλοι έκλαιον
μνίων κατά τοΰ άνθρακος καί τό αποτέλεσμα υπήρξε θαυμάέκ τής συγκινήσεωςσιον. Τά ά»εμβολίαστα άπέθανον καί έκ τών 30 έμβολιαΌ Παστέρ παθών έζ ήμιπληγΐας δέν εΐργάζιτο άπό δύο
σμίνων ούτε έν ήσθένηβετ.
ίτών. Είχε δέ τψ,ηθή διά πολλών Μεγαλόσταυρων.
Ή ίπιτυχία τών πειραμάτων του κατέπληξιν όλον τόν
Ό Παστέρ ύπήρξιν ό πυρσός τής προόδου κατά τόν 19
κόσμον. Μετ’ού πολύ συνήλθε είς Λονδϊνον ιατρικόν συνέδριον,
αιώνα.
Φ. Ο·
ή δΐ τοΰ Παστίρ άνακάλυψις άνηγγέλθη είς τά μέλη ίπισήμως. Τρισχίλιοι ιατροί ήγέρθησαν καί έπί πολύ {χειροκρο
τούν τόν μεγαλοφυά Γάλλον. Είς μόνος άντεϊπεν, ό Γερ
μανός ιατρός Κώχ.
*0 Παστέρ τότε προέτεινεν είς τούς ιατρούς τοΰ Βερολί
νου νά ατείλωσι σπουδαστήν τινα, όπως έπαναλάβη ένώπιόν
Βοΰλησιν καλσδμεν την ίν rjf
*?v
ύπάρχουσαν δύναμιν, την
του τά πειράματα τοΰ έμβολιασμοΰ. Μετ’ ολίγον καί ό
όποιαν,πάντοτε ίνεργοΰσαν, έπακολουθιΐ καί αποτέλεσμά τι,
Κώχ καί όλη ή Γερμανία άνωμολόγησαν τήν άνακάλυψιν
τό γεγονός βράξεώς τίνος.
τοΰ Παστίρ, άλλά παρετηρησαν, δτι αΰτη ούδεμιαν είχε
Τό νά βέλη τις νά πίη οίνον,— $έν δυνάμεθα νά όνομάπρακτικήν χρησιμότητα.Άλλ’ό χρόνος δείψευσε καίτοΰτο.
σωμεν βούλησιν
*
όνομάζομεν τό βούλεσθαι βούλησιν —τότι
Μόνον ίκ τής ίν Γαλλίφ ελαττώσεως τής θνησιμότητας τών
μόνον όταν παρακολουθιίται ύπό τοΰ γεγονότος τής έκπλη—
βοών προήλθεν ωφέλεια 15—έκατ. φράγκων κατ’ ίτος.
ρώσεως τοϋ πόθου.
Ό δέ άγγλος Ούξλεϋ είπε ποτέ άπό τής πανεπιστημιακής
Ουτω τεθέντος του ορισμού τής βουλήσεως προχωροϋμιν
. ίδρας :
είς τό περί της δράσεω; της βουλήσεως, ίν τη θεραπευτική
«Όταν οί Γερμανοί Ινίκησαν τούς Γάλλους, τοΐς εζήτηθέμα ήμών.
σαν ώς πολεμικήν άποζημίωσίν πέντε δυσέκατομμύρια. Μό·
Τό κράτος της βουλήσεως είναι μεγίστης αξίας φάρμα
ναι αΐ'άνακαλύψεις τοΰ Παστέρ είναι ίκαναί νά καλυψουν
κου
εις την θεραπευτικήν τών νόσων
*
πλειστάκις και ανευ
δλον αύτ· τό ποσόνν.
τήί χρήσεως φαρμάκων άνακόπτομεν την πορείαν αυτών η
Βεβαιωθείς ούτως ό Παστίρ ότι, όταν Ιν μικρόβιου είκαί ίντελώς καθιστάμεθα απρόσβλητοι άπ’ αύτών θωρακιζόσέλθη είς τό αίμα τοΰ ζφου προκαλεϊ νόσον, ίσκέφθη δτι
μενοι δι’αύτοΰ άντιδράντος θαυμασιως και κατά τών μάλ
τό αυτό είνε φυσικόν νά συμβή καί είς τό αίμα τοΰ ανθρώ
λον λοιμωδών νοσημάτων. Μη θέλοντες νά προσβληθώμεν
που. Καί ίπεδόθη τότε είς τήν μελέτην τών Ανθρωπίνων
ύπό επιδημικής τίνος νόσου ίρημωσάσης τούς πιρί ήμδς,άνχινόσων.
δρώμιν διά της iv ήμϊν δυνάμίως τοΰ κράτους της βουλή
Καί τήν θεραπείαν τήςλύσσης διά τοϋ έμβολιασμοΰ, τήν
σεως, οιά τοϋ Έγώ μας δηλονότι, καί άν δεν προσβληθώμεν,
είς τήν μελαλοφυίαν του όφειλομένην, διημφισβήτησαν κατ’
Ιδού τό αποτέλεσμα της δράσεως τοΰ φαρμάκου τούτον. Δία
άρχάς οί Γερμανοί, άλλ' ήναγκάσθησαν βραδύτερου νά τήν
της αυτής άντιδράσεως άνακόπ^ομιν καί τάς περαιτέρω εκδη
,άνομολογήσωσιν. Ουτω χιλιάδες λυσσόδηκτοι ίαίνονται κατ’
λώσεις
άρζαμενης ήδη νόσου. Ή άντίδρασις της βουλήσεως
έτος.
υπάρχει παρ’ όλοις τοΐς άνθρώποις, μέ την διαφοράν δτι είς
Οί βαυμάστάί τοΰ μεγάλου άνδρός, άμα άνακαλυφθείσης
τούς μεν % <ίς τούς δί υπάρχει ίν πλείονι ποσότητι.Τοιουτοτής θεραπείας τής λύσσης έστειλαν πανταχόσε ίράνους καί
τρόπως iv ώ οί ίσχυράν την βουλητικήν άντίδρασινκατεχοντες
ίκτίσθη είς Παρισίους το μέγα Ίνστιτοΰτον Παστέρ, είς ό ού
ουδόλως προσβάλλονται ύπό λοιμώδους τίνος νόσου, οίον της
μόνον Οί λυσσόδηκτοι θεραπεύονται,άλλά καί μελετώνται άπό
ευλογίας, οί κατά βαθμόν μικρότερου.τήν τοιαύτην άντίδρα-.
’ τούς μαθητάς τοϋ μεγάλου σοφού άπασαι αί άσθένειαι αί
σιν κατέχοντες δεν κατισχύουσιν, άλλά προσβάλλονται' καί
γεννώμεναι άπό μικρόβια.
προσβληθέντις όμως ύπό της νόσου δύνανται έστιν ο,τε
Είς τήν πρόσοψην, χάλκινου σύμπλεγμα παριστφ 14ετή
άναλόγως της αντιδραστικής αύτών ισχύος νά άποδιώξωσι
πάΐδα, όρμώντα κατά λυσσώντος κυνός, συλλαμβάνοντα
την νόσον και νά ιαθώσιν είς χρονικόν διάστημα μικρότερου
αυτόν ίκ τοϋ λαιμού καί δένοντα διά τοΰ σχοινιού τοΰ ματοΰ διαστήματος, ούτινος δίονταε άλλον προσβληθέντες ήτ~
στιγίου.του. Τό σύμπλεγμα παριστφ ηρωικήν 'πρδξιν, ήτις
τονος άντιδράσεως.
πράγματι συνέβη. Ποιμενόπαις τών Βοσγίων, Ζουπίλ όνόΤην αλήθειαν της ίν ήμϊν ύπαρχούσης ταύτης ισχύος, καί
ματι, θέλων νά σώση πολλούς μικρούς παϊδας άπό λυσσώναύτός ό Γκαϊτε ομολογεί, διηγούμενος οτι καί αύτός διά
τός κυνός, όρμήσαντος κατ’ αύτών, ίστη ίνώπιόν του, ύπετής ίνεργείας τής βουλήσεώς του δεν έκυριεύθη ύπό ίπιδημοΰνστη πολλά δήγματα, άλλ’ έπί'τέλους τόν κατεδάμασε καί
τος τύφου καταστρέψαντος τούς περί αυτόν, καίτοι ιύρίσκεΤόν έπνιξεν είς ίν τέλμα. Ό ποιμενόπαις ήτον είς τών πρώ
σκετο εις στενήν συνάφειαν μετ’αύτών δοκιμασίας χάριν.
των σωθέντων ύπό τοΰ Παστέρ.
*Η δράσις της βουλήσεως ήμών πρέπει νά ίφαρμόζηται
’Αλλά, δεν ήσαν αύται μόναι αί σπουδαΐαι ανακαλύψεις ·πρός πάσαν νόσον άρξαμένην, ή καί μή, πρός αποφυγήν ή
τοΰ σοφού άνδρός. Αί περί αυτομάτου γενεσεως κατηγορηjκαί ίκμηδένισιν αύτης. καί τά Αποτελέσματα αυτής θά ώσε
ματικαί αποκαλύψεις του δεν έξήγιιραν τήν μήνιν καί είτα
)κατά tq μάλλον καί ήττον ευάρεστα.
τόν θαυμασμόν τοϋ σοφού κόσμου ; Καθ ’ ήν στιγμήν οί ύλιΆ&ήνηβι
Λ. Ά. *A.XOXO$.
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στως τή φύσει καί παρασκευάζουσι οδόν ομαλήν τοϊς άπογόνοις
των.
Άπελθόντες έκεϊθεν έκάμαμεν έτι μερικός προχείρους επι
ΑΠΡΟΣΔΟΚΗΤΟΥ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
σκέψεις καί τήν μεσημίρίαν άκριθώς έπιθάντες τής άναμενρύσης ημάς άμάξης κατήλθομεν είς Στυλίδα. Παρά προσδοκίαν
τότε παρετήρησα την σιδηροδρομικήν γραμμήν Στυλίδος- Λα
in iiiiiii liMHinimji
μίας τοΰ σιδηροδρόμου Πειραιώς-Αθηνών-Βόλου, έγκαταλ«( Συνέχει
*,
ΐδί προητ· ψύλλον)
φθέντος, ώς γνωστόν, μετά τήν πτώχευσιν τής αγγλικής έταιρε(ας εις τήν διάκρισιν της 'Ελληνικής Κυύερνήσεως. Είχα
πολλά ακούσει καί άναγνώσει περί τής άτυχοΰς ταύτης έπιχειΚαί άφοΰ έμείναμεν έπ' αρκετόν ένταΰθα, μετέόημεν κατό
ρήσεως, άλλά μόλις όφθαλμοφανώς είδον έν τμήμα τών πολ
πιν είς τό ξενοδοχεϊον, όπως 5-ιπνήσωμεν, είτα είς τό καψφελών τμημάτων τής όλης αυτής γραμμής καί εκλαυσα ανευ δα
νεΐον καί μετά ταδτα ώδηγήθημεν είς τό θέατρον.
κρύων τήν απώλειαν τόσων ελληνικών εκατομμυρίων και εις
Ώς προείπομεν, έν τή δϊφ Τσουλή υπάρχει καί θέατρον.
Άλλά πρός Θεοΰ, μή νομίσητε ότι θά είίρετε ένταΰθα τοώΰ- : αύτήν τήν δύσμοιρου ύπόθεσιν.
Πρός τό έσπέρας έπέδημεν έντός τοΰ διά Βόλον προωρισμέτον δμοιον ή τουλάχιστον προσομοιάζον πρός τά τών ’Αθηνών.
νου άτμοπλοίου τής Πανελληνίου εταιρείας καί περί τήν έννάΠολλοΰ γε καί 5εϊ. Άπλοΰν παράπηγμα ξυλινον έντός μικροΰ
την ώραν, πνέοντος ελαφροΰ ούριου ανέμου καί άνατελλούσης
χώρου, ίδου τό παν. Άφ’ 8του έν ’Αθηναις έπήχθησαν τά ύπαίθρια έντός κήπων, οικοπέδων καί δή μανδρών έσχάτως πο- I έπιχαρίτως τής ώραίας πανσέληνου άπό διαυγούς λαμπρότατου
όρίζοντος έκαθέσθημεν έπί αναπαυτικών καθισμάτων έπί τοΰ κα
λοθεαματικά μας κέντρα, αί επαρχιακοί μας πόλεις απομιμού
ταστρώματος
καί έθαύμασα μετά περισσής άφελείας καί χάριτος
μενοι ημάς έστησαν τέσσαρας σανίδας δεξιά, τέσσαρας αριστερά
τό έξαίσιον φυσικόν αύτό θέαμα.
καί τέσσαρας άνωθι καί άπετέλεσαν ούτω θεατρίδια υποφερτά,
— Βλέπεις τί ώραία είναι έδώ; λέγω τότε είς τόν υιόν μου.
έν οίς κάμνουν εξαίρετα τήν δουλειά των. Χειρόγραφον πρό
—* Ναί, μοί άπαντα ούτος, έδώ νά καθήσωμεν ολην τήν νύ
γραμμα μέ ανορθογραφίας είς έκάστην λέξιν προσκαλεϊ τούς
κτα, εδώ νά κοιμηθώμεν.
θαμώνας, ούτοι προσέρχονται θυμήρεις καί απέρχονται ζωηροί
— Έτσι; μέ ανοικτά μάτια
καί ευχαριστημένοι, διότι ό μικρός θίασος τών επαρχιών γνω”
—- Ναί, άλλά καί αν τά κλείσωμεν πάλιν θά βλέπωμεν.
ρίζει νά διασκεδάζη κάλλιον τών Αθηναίων τούς πελύάτας του.
Πόσον τά παιδία συναισθάνονται τήν καλλονήν του κόσμου ;
Παριστάνουν άπαΰστως δράματα καί κωμωδίας, κλαίουσι καί
καί κοιμώμενα αισθάνονται τήν εύχαρίστησιν έν τή ψυχή των.
γελώσι κοί τοϋτο τοΐς αρκεΤ.
— Τότε νά διατάξωμεν νά μας φέρουν ίν τσά! 0ta νά μήΤήν έπαόριον εΐχομεν νά διαθέσωμεν χρόνον μέχρι τής μενυστάξωμεν ταχέως, είπον.
σημόρίας,διότι την δωδεκάτην ώφείλομεν νά κατέλθωμεν είςΣτυΚαί πραγματικώς πίνοντες μετ’ ολίγον τό τέϊον άπελαμθάλίδα όπως άναχωρήσωμεν διά Βόλον.
νομεν
μετ’ άπληστου ηδονής τό άριστουργηματικώτατον νυκτε
Τήν έννάτην μετέόημεν πρός έπίσκεψιν τοΰ κ. Σχινα βουρινόν έκεϊνο καί γλυκύτατου θέαμα. Πλήν ούχί καί έπί πολύ
λευτοΰ καί συνδρομητοΰ τής εφύσεως», δν δυστυχώς δέν ε3ροδιότι ή φυσις μάς άπενάρκωσε καί μετ ’ όλίγον οί οφθαλμοί
μεν έκεϊ άπουσιάζοντα έτι είς Αθήνας καί είτα διηυθύνθημεν
μας μή δυνάμενοι πλέον νάνθέξωσιν είς τάς θελήσεις τοΰ Μορείς τό ταχυδρομικόν καί τηλεγραφικόν κατάστημα πρός συνάνφέως ήναγκάσθημεν νά κατέλθωμεν καί άναπαυθώμεν είς τάς
τησιν τών κ.κ. Μαγιάκου διευθυντοΰκαί Χρηστίδου ταχ. επι
κλίναςμας.
στάτου επίσης συνδρομητών μας. Τούτους φυσικώς εύρομεν έκεϊ
Την επαύριον άφυπνίσθημεν ύπό τοΰ καμαρότου, δτε πρό ώ
καί είναι οί μόν« συνδρομηταί μας οδτοι ούς πάντοτε εύρίσκορας
αρκετής τό πλοϊονειχεν αγκυροβολήσει είς τόν ώραϊον λι
μεν εις τό καθήκον όπόταν τούς ζητήσωμεν. Elvat ή φύ«ς τής
μένα τοΰ Βόλου.
έργασίας των τοιαύτη, ήτις τούς κάμνει νά παρευρίσκωνται
— Είμεβα είς τόν Βόλον πρό δυο ώρών, μάς λέγει τότε ό
σχεδόν πάντοτε καί διαρκώς έκεϊ. Etvat οί σκοποί καί φρουροί
καμαρώτος καί όλοι οί επιβάται έξήλθον.
τών συμφερόντων καί περιουσιών τών ατόμων, βλέπετε, οδς ή
— Πρό δυο ώρών ; είπον, καί ήμεϊς κοιμώμεθα ετι ;
κοινωνία άπαιτεϊ άγρυπνους φύλακας και κοινωνούς τής πνευ 
— Τό τσάϊ μας τά έκαμεν αυτά, είπεν ό Τάκης..
ματικής αυτής κινήσεως. Πλήν τοϊς δίδει απόλυτον εμπιστοσύ
—
Καί ή σελήνη, προσέθηκα έγώ.
νην κσί έλαχίστην ίκανοποίησιν.
Ήτο Κυριακή πρωία. Έγερθέντες δέ έν τφ άμα ένεδύ-Έπί τή θέα ήμών ήπόρησαν άμφότεροι και τοϊς έξηγήσαμεν
θημεν καί έπιβάντες λέμβου έξήλβομεν είς τόν Βόλον. Πλήν
άμέσως τόν σκοπόν τής έκεϊσε μεταβάσεώς μας.
Έχάρησαν πολύ καί μας συνέστησαν έν τφ άμα πρός τούς
οί όφθαλμοί μας περιεφέροντο τήδε κακεΐσε, τί πρώτον καί
τί δεύτερον νά παρατηρήσωσι. Τον λιμένα, τά πλοϊα, τά γρα
συναδέλφους αυτών κ.κ. Μιχόπουλον, Μάρίνην, Στεριόπουλον
φικότατα χωρία τοΰ Πηλίου, τόν ώραϊον ορίζοντα ή τα ποικίλα
καί Παναγκβτόπουλον αρίστους καί φιλότιμους νέους.
— Καί πώς τά περνάτε έδώ εις Λαμίαν κ. Μαγιάκε ·, ήρώ
*
πρό ήμών ώραϊα αντικείμενα;
Έσιώπων, διότι τό πρώτον Ιβλεπον ολα ταΰτα και πατήσαντησα, είσβ.ε ευχαριστημένος;
τες τό έδαφος τοΰ μετά τόσου άγώνος έλευθερωθέντος ίέροΰ
— Δον τά-βλέπετε ; πώς νά είμαι αδελφέ, μέ αυτήν τήν κατάστασιν, πολύ εργασία καί ολίγον προσωπικόν. Μάς έκοψαν δέ
τούτου έδάφους διηυθύνβημεν είς τό πρώτον έναντι ήμών μέγα
ώς γνωρίζετε καί τό επιμίσθιου καί μάς έδιώρθωοαν.
Χ
ώραϊον καφφενεϊον καί διετάξαμεν καφφέ.
— Παντού οί υπάλληλοι παραπονοΰνται, είπον,άλλά τουλάχι
Εϊμεθα εντελώς ξέ<οι ένταΰθα καί έπειδή ούδένα ειχον ειδο
στον έδώ έχετε ησυχίαν, ύγείαν καί ολίγα έξοδα.
ποιήσει είτε φίλον είτε συνδρομητήν περί τής ημέρας τής ά— Ναι, δΓ αυτό δέν παραπονόύμεθα, άλλά όμοιάζομεν πρός
φίζεώς μας, εύρισκόμεθα εντελώςάπομεμωνομένοι παρατηροΰντά τετράποδα, άτινα άγονται καί φέρονται άπό τούς κυρίους των.
τες μετά περιέργειας τούς πρό ήμών διερχομένους μήπως με
— Χωρίς νά τρώγετε όμως καί ξύλον.
ταξύ αύτών άνακαλυψωμεν γνωστόν τι πρόσωπον.
— Χειρότερα, άνεφώνησαν πάντες ώς έξ ένός στόματος,
Πλήν είς μάτην. Πάντες άγνωστοι. Έκάλεσα τότε στιλβω
διότι αυτό ποΰ μάς κάμνουν είναι χειρότερον άπό ξύλον.
τήν ΰποδημάτων καί έν ταύτφ έσκεπτόμην τί νά πράξω.
— Δηλαδή;
— Ποΰ είναι τό ξενοδοχείου τών ’Ολυμπίων; ήρώτησα
— Δηλαδή, άγόμεθα άπό τήν πολιτικήν, αδικούμεθα άπό
αύτόν.
προαγωγήν, τρώγομεν ολίγον, καί λοιδωρούμεθα άεννάως. Αυτό
— Έδώ όπισθεν άκριβώς τοΰ καφφενείου τούτου, μοί απαντφ.
διαφέρει άπό βίον τετραπόδων ;
— Καλώς. Καίτφ έδωκα δεκάλεπτου διά τήν στίλβωσιντών
— Καί σείς κ. Χρηστίδη ;
υποδημάτων μου.
— Δέν παραπονοΰμαι. Έγήρασχ είς τήν υπηρεσίαν αύτήν,
— Είκοσι λεπτά, θά μοΰ δώσητε, μοί άπαντα ό παϊς.
έσυνείθισα και δέν μοϋ δίδει πολύν κόπον, δέν μέ μέλλει δέ
—Μπά, διά τήν πληροφορίαν οπού μας έδωσες ; τόν ερωτώ.
διά τίποτε παρά διά τά παιδιά μου, τά όποια καταγίνομαι νά
— ‘Οχι, άλλά τό βερνίκιον τόσον κοστίζει έδώ,-μοί λέγει.
σπουδάσω καί αναπτύξω καί ό Θεός βοηθός.
— Νά φέρετε άπό τάς Αθήνας, τφ λέγει τότε ό υίός μου.
Νεότης και γήρας 1 είπον τότε κατ’ έμαυτόν, πόσον διαφέ
— Άπ’ έκεϊ τό φέρνομαι.
ρετε άλλήλων, καί πόσον άντιθέτως βαδίζετε. 01 νέοι πικρώς
Ό Τάκης με παρατηρεί τότε μετά περιεργείας,έγώ δέ έγείωρύονται καί βελάζουσι, οί δέ γέροντες ύποτάσσονται άγογγύ-·
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ρομαι καί τφ λέγφ,—πηγαίνομε
*
εις τδ ξενοδοχεϊον νά έτοιμασθώμεν και έπισκβφθώμεν την πόλιν.
Μεταβάντες εις τό ξενοδοχεΤον των ’Ολυμπίων, λαμπρ^ατον
ΰφ ’ ολας, τάς επόψεις, άλλα καί κατειλημένον σχεδόν εν
τελώς υπό επιβατών, μόλις κατωρθώσαμεν νά μας προμηθεόσωαιν έν δωμάτιο
*
μέ δύο κλίνας καί έπαρκώς καλόν.
Άφοΐϊ δέ ήτοιμάσθημεν έξήλθομεν άνά τήν πόλιν, ήτις μάς
ηατεγοήτευσεν. Εϊδομεν οδούς καί οικοδομάς λαμπροτάτας, κα
ταστήματα ωραία και έκτασιν λαμτράν. ’Επειδή δέ· ούδέν γνω
στήν πφόσωπον συνηντήσαμεν μέχρι της ϊεκάτης ώρας «ρό με
σημβρίας καί ή μονοτονία αΰτη ήδύνατο ετι νά έξακολουθήση, έλάβομεν παϊδά τινα μςθ’ ημών, 8τως μας όδηγήση παρά τφ κ.
Ν. Νικολαίδη διευθυντή εκπαιδευτηρίου και ανταποκριτή μας.
Μετά τινας στιγμάς καί στροφάς οδών τινων έρΟάσαμεν εις την
ιδιόκτητον κατοικίαν του, όπου είίρομεν δύο νέους κυρίους καί
μίαν ήληκιωμένην.
— *0 *· Νικολαίδης ; «ρώτησα.
— Εύρίσκεται είς την Πορταρίάν, μας άπηντησαν άπό χθες
καί αδριον το πρωί επιστρέφει.
’Εν ταϋτω με παρετηρει μετά περιέργειας.
— Μήπως είσθε ό κ. Πρίντεζης; μέ ηρώτησεν ό εις.
— Μάλιστα, άαεκρίθην.
— “Α, ορίστε, ορίστε μέσα, μοί ειπον τότε άμφότεροι, έχο·
μεν διαταγήν μόλις φ&άσητε, νά τον εΐδοποιησωμεν. Σας αναμέ
νει άνυπομόνως, άφ.’ οτου τον ειδοποιήσατε, οτι πρόκειται νά
έλθητε έίώ.
— Ευχαριστώ, ειπον και ΰμέΐς εισθε συγγενείς του ;
— Μάλιστα, ό κ. Χατζηγεωργίου είναι γυναικάδελφός του
καί έγώ άνθρωπός του καί διδάσκαλος έν τφ έκπαιδευτηρίφ
του, πρδ εικοσαετίας, μο'ι.άπήντησεν ό κ. Φουρτουνιάδης.
— Ά ! τότε χαίρω πολύ διότι εδρον τέλος ανθρώπους νά
μ ’ έξαγάγουν της μονοτονίας μου, άπηντησα.
("Enetai συνέχεια).
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mom περιπξτβιαι
ΕΝΟΣ ΡΩΣΣΟΊΤ ΣΟΦΟΥ
Μιτά 300 χαΖΖιτεχτικών εικόνων h> τώ κειμένω.

Κατά μετάφραΰιν φ. ΠΡΙΝΤΕΖΗ·
(Συνέχεια, ίδέ προηγούμ. ψύλλον),

ήλιου. Ώς ίκ θαύματος δέ τότε ή έκρηξις έπαυσε καί κομισθέντων αυθωρεί σάκκων έπλήρωσαν αυτούς έκ τής πολυ
τίμου ταύτης κόνεως, οδς καί μετέφερον έν τφ άεροστάτφ.
Μετά τούτο τό άιρόστατον έκίνησε καί τή ύποδειξει τού
Όσιπώφ έστράφησαν πρός τά όπίσω, λαβόντες τήν πρός το
Πριβόλβ διεύθυ^σιν, όπου έμελλον νά παρασταθώσιν είς τήν
προς τιμήν αυτών γενησομένην σονέλευσίν τών σεληνητώ
*
άστρονόμων καί σοφών.
Μόνος ό Φαρενχάϊτ έστέναξε μετά λύπης, διότι οΰδαμόσε άνεκάλυπτεν ίχνη τής καθόδου τού Σάρπ έπί τής σε
λήνης.
Μετ’οΰ πολύ διήλθον τοΰ Βορείου Πόλου τής σελήνης
καί ένφ πάντες”παρετήρουν διά τοΰ τηλεσκοπίου των τήδε
κακεΐσε έπί τοΰ έδάφους, αίφνης ό Φαρενχάϊτ παρατήρησε
σημεϊόν τι, έφ’ ού έπέστησε τήν προσοχήν τών συντρόφων
του’
— Είναι ή βολίς τού Σάρπ, ανέκραξε μετ’ ένθουσιασμοΰ ό γέρων.
—Όντως, προσέθηκεν ό Φρικουλέ, είναι τό βλήμά του.
Καί πλησιάσαντες πρός τό μέρος ίκεϊνο εέδον τό βλήμα
κεχωσμένον ΐντός τού έδάφους κατά το ?ν τρίτον αυτού μέ
ρος. Οί δ’έν αύτφ κάτοικοι έφαίνετο on $έν ήδυνήθησαν νά
άνοίξωσι τήν θύραν αΰτοΰ όπως έξέλθωσι.
— Φαίνεται θ’ άναπαύωνται τόν αιώνιον ΰπνον, είπε
*
δ
Φρικουλέ.
Τότε ό Φαρενχάϊτ έπλησίασεν πρώτος καί δι’ εργαλείων
προσεπάθει νά βιάση τήν θυραν.
Ό δέ Φρικουλέ μόλις κατορθώσας τοΰτο είσήλθε πρώτος
έν τφ βλήματι καί έξήλθε κατηφής έκεϊθεν,ψιθυρίζω
*·
— Απίθανο
*
ί.,.,πάντες νεκροί 1
Ό Ίωνάθαν Φαρενχάϊτ είσελθων καί αυτός είτα όπως
βεβαεωθή περί τής τύχης τού. εχθρού του, έξήλθε φρίττων
έπί τφ άπαισίφ θεάματι.
Έπί τοΰ άνω διαμερίσματος έκίιτο Ιν πτώμα ήμίγυμνον
έν μέσερ σωρείας αίματος. Μεγάλη δέ αποτρόπαιος πληγή
έχώριζε τήν κεφαλήν αΰτοΰ έκ τού κορμού, ίνφ άπό διά
φορα μέρη τού σώματος ειχον άφαιρέθή τεμάχια κρέατος.
Τό σώμα αυτό είχε χρησιμεύσει ώς τροφή.
’Ολίγον άπωτέρω εύρίσκετο έτερον σώμα κεκαλυμμένον
διά τών ιδίων αΰτοΰ ένόυμάτων.
Ό Φαρενχάϊτ είσήλθε πάλιν έντός τοΰ βλήματος καί
μετ’ ολίγον εφάνη σύρω
*
τό δεύτερον άΰτό σώμα.
Ήτο τό τού Φαιδώρ Σάρπ.
— Νεκρός I ανέκραξε κύπτων τήν κεφαλήν.
— Νεκρός έκ πείνηςΙ προσέθηκεν ή Σελήνη, σταυρόνουσα
τάς χεϊρας, ό τάλας | . . .
— Ό άθλιος ! έπεϊπεν ό φαρενχάϊτ, έφόνευσε τόν σύν
τροφόν του διά νά κορέση τήν πεινάν του.
Καί ταΰτοχρόνως κραυγή φρίκης έζήλθεν 4κ τού στόμα
τος πάντων.

Ό γέρων σοφός ύψωσεν έλαφρώς τους ώμους καί έλαβε
θέσιν παρά τφ κ. Ίωνάθαν Φαρενχάϊτ, όσης άχίνητος ώς
άγαλμα παρετήρει διά του τηλεσκοπίου τό έδαφος.
Μετ’ ολίγον ό γέρων άφηκε ζωηράν κραυγήν καί δεικνύω
*
διά της χειρός σημεϊόν τι είς άπόστασιν χιλιομέτρων τινών
άπωτέρω, όπόθεν έξηρχετο στήλη καπνού άνυψουμένη πρός
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1Ζ’.
τον ουρανόν
Τό
έν τφ (3λήιεατε.
— ’Εκεί. . . έχει, έπανέλαβίν, ένφ τό τηλεσκόπιον έτρεμ«ν εις χεΐράς του, νά... έκιϊ είναι. . .
Τί είχε συμβή ; Ειχομεν αφήσει τόν Φαιδώρ Σάρπ και
'Καί μετά τινας στιγμάς τό αερόστατου άσφαλώς διευτόν
*
σύντροφό
του πλησιάζοντας πρός τήν σελήνην παρασυρθυνόμενον ύπο τού Τελιγγα κατήρχετο πρός την ύποδιικνυοθέντας
έκ της ούδετέρας ζώνης ΰπό τού βλήματος τοΰ Όσι
μένην ύπύ τοΰ Όσιπώφ θέσιν.
πώφ, δπερ είχε δάλθει πλησίον των. Πλήν άμφότεροι έτρεΈφαίνετο ώς μικρός κώνος, οΰτινος δ κρατήρ άπέπεμπε
μον έκ τρόμου καί άγανακτήσεως παρατηρήσαντες τόν Ό
πρός τήν διεύθυνσιν του ήλιου σωρείας κόνεως λεπτής καί
σχεδόν αοράτου. Πλήν οί ήμέτεροι ταξειδιώται θά ίτυ- * σιπώφ ύπερβχίνοντα τάς προσδοκίας των καί φθάνοντα πρώ
τον είς τήν σελήνην.
φλοΟντο άφεύκτως, έάν δέν έφερον τούς ύελίνους φακούς
Αίφνης τό πρόσωπον τοΰ Σάρπ έσκυθρώπασεν ϋπερμίπρό τών οφθαλμών των, οίτινες προεφύλασσον αυτούς·
τρως.
Τότε ό σοφός' γέρων έλαβε μεγάλον ύφασμα, δπιρ τή
— Τί συμβαίνει πάλιν ; ηρώτησεν ό Βερίγγιν.
βοηθεί? τών συντρόφων του ήπλωσεν άνωθι τοΰ κρατήρος
—
Ό Όσιπώφ εφθασε πρώτος, είπε καί κατέπεσεν ώς
εις τρόπον ώστε να διακόπτη τάς ακτίνας τοΰ φωτός τοΰ
μόλυβδος έπί τού ανακλίντρου.
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Μετ ’ ού δέ πολύ άνέχραξε ·
— Καί ήμεΐς ηδη πίπτομεν !
— Πώς πίπτομεν καί ποϋ πίπτομε
*
; ηρώτησεν άνήσυχος ό Βερίγγιν, δύνασαι νά έννοήστρς ;
Ό σοφός έλαβε τότε τεμάχιον νήματος, έφ’ού ητο προσηρτημένη μικρά μετάλλινη σφαίρα και τά δίοπτρά του καί
αφού εχαμε τάς έπιστημονικάς παρατηρήσεις του·

Ό Βερίγγιν άφάνη .ευχαριστημένος έκ τούτου καί διότι
ιιχε συγκατατεθή ν’ άκολουθήση τόν Σάρπ κατά τό έπι—
κίνδυνον τοΰτο ταξείδιον έπί τφ όρφ νά λάβη σημαντικόν
μέρος εις τήν διανομήν τών άδαμαντοφόρων γαιών τής σε
λήνης, τών άνακαλυφθεισών διά τοΰ φασματοσκοπίου ΰπό

τοΰ σοφού.
— Καί είς ποίαν άπόστασιν νομίζετε, κ. Σάρπ, ήρώ—
τησε τότε, ότι εΰρίσκονται αί άδαμαντοφόροι αύται γαΐαι;
Ό Σάρπ συμβουλευθεις τόν χάρτην του·
— Μά 500 χιγιόμετρα ώς έγγιστα.
— Καί θά μείνωμεν πολύν καιρόν είς τήν. σελήνην ;
— Δέ
*
πιστεύω, κατά τάς περιστάσεις.

Ό^Σάρπ καί δ|Βερίγγιν.

— Ακολουθούμε
*
ήδη γραμμήν αύστηρώς κάθετον, ειπεν
καί πίπτομεν είς τό κέντρον τής θαλάσσης τής « Ηρεμίας».
— Δηλαδή είς τό περιεργότατον μέρος τής σελήνης.
— Δηλαδή εις τό μάλλον αινιγματώδες, διότι συμβαίνουσιν έπ’ αΰτοΰ συχναί μεταβολαί, έφ’ ών οί αστρονόμοι
δεν συμφωνούσε . . . Παρατηρήσατε δεξιόθεν τής θαλάσσης
τής «Ηρεμίας» βλέπετε έναν όγκον έχ βράχων ;
— Ναί, είναι νομίζω. · ■

— To Tumulus τοΰ Linne.
— Καί ; . . .

Περιχαρής Ιτρείε
*
πρός τήν θυρίδα θαυμάζω
*

—Τό σημεϊον αύτό'μόλις διακρινόμενον άπό τής γης ήδη,
έφαίνετο τό πάλαι πολύ ευδιάκριτο
*,
αφού έσημειούτο είς
τούς χάρτας τού 1851. Ό αστρονόμος Σχρέτερ έν ίτει
1788 περιέγραψεν αυτό. Κατά τούς χρόνους τού Λορμά
*
καί Μαίσλερ ό κύκλος του είχε διάμετρον 30,000 ποδών.
Είτα τφ 186β ό Σμίθ, διευθυντής τοΰ άστεροσκοπείου τώ
*
’Αθηνών, όστις έπί μάλλον κατίγινε περί τής σελήνης, Ιβε€α(ου, οτι ό κρατήρ ούτος αντικατέστη ΰπό λευκοΰ κώνου
μετρίου μεγέθους, καί τέλος εσχάτως ό σοφός γάλλος Φλαμμερμόν συνεπέραινε οτι άπό τοΰ 1830 ό κρατήρ ούτος είχε,
κατά τό πλέον ή ήττον πληρωθή ή δίαλυθή.
— Καί αποδίδετε τήν μεταβολήν ταύτην είς εργασίαν
απλώς φυσικήν ή αποτέλεσμα έργασιας λογικών δντων ;
— Περί τούτου έγώ δεν (σχημάτισα ίτι οριστικήν γνώ
μην, έν τούτοις οί άστρονόμοι τής γης κακώς ίπραξαν νά
διαδώσωσιν δτι ή σελήνη tfvat νεκρός καί παγωμένος κό
σμος, άφού πολλά πείθουσιν ημάς περί της μεταβολής δια
φόρων σημείων έπ'αΰτής καί δή ΰπάρζεως φωτεινών κέντρων.

1

Ό Σάρπ άπηλπισμένοςέσιώπηβε.

Ό Βερίγγιν έμειδία ευχαριστημένος,
— Καί είσθε βέβαιος περί τής ασφαλούς έπιστροφής μας ;
— Άφετε τήν ευθύνην τής επιστημονικής έπιτυχίας έπ’
έμοΰ καί ήσυχειτε, άπήντησεν ό Σάρπ.
— Καλώς, έχω πεποίθησιν είς τάς βαθιίας γνώσεις σας.
— Ήσυχειτε. Μετά οκτώ ώρας θά εύρισκώμεθα ιίί τήν
σελήνην καί ήδη είναι καιρός ν’ άναπαυθώμεν όλίγον.
Ό Βερίγγιν ίξηπλώθη καί μετά πέντε λεπτά έκοιματο
ήσυχος, ίνφό Σάρπ διά τής γραφίοος καί τών εργαλείων
του κατεγίνετο νά ύπολογίση τήν αυξανόμενη
*
ταχύτητα
τού βλήματος.
1
Μετά τινας ώρας ό Βερίγγιν ήγερθη έντρομος·
— Πού εύρισκόμεθα ; ήρώτησε.
— 2,000 tn λεύγ μακράν τής σελήνης,άπήντησεν i Σάρπ.
Περιχαρής έτριξε πρός τήν θυρίδα καί θαυμάζω
*
τά 4-

δάφη αυτής·
— Τί ώραϊον καί πλούσιον μέρος είναι, είπε, δεν βλέπω
τήν ώραν νά πατήσω τό ε'δαφος αύτό.

ΐδθ

ι

pita

Το βλήμα έβαινε τότε
ταχΰτητος δίχα χιλιάδων
χιλιομέτρων καθ' ώραν.
' · — Ήμίσειαν ώραν ίχομε
*
Ακόμη,ανέκραξε» είτα ό Σάρπ
καί civs καιρός νά κλιίσωμεν χαί άσφαλίσωμεν τά πάντα
(ρμητιχώς.
Τούτου δέ γινομένου·

— Αδύνατον ί διότι

αί θυρίδες είναι μικρότεροι

του

*.
Ιπιίπν
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— Πέντε μόνον λεπτά! προσέθηκεν, χαί έσβυσιν εν ταύτφ
τάς λυχνία;.
Ό. Βιρίγγιν έρίγησεν.
Άμφότιροι τότε (πλησίασαν αλλήλους καί σιωπηλώς άλ-

ληλοπαρατηρούμενΟί επι τοΰ ανακλίντρου άνεμινον την πτώσιν χαί μετ’ αυτή; ίσως τόν θάνατον.
Αίφνης ή θερμοκρασία ύψώθη άποτόμως καί φοβερός
κτύπος άνετίναξεν τούς έν τφ βλήματι εκ τοΰ Ανακλίντρου
ίν ταΰτφ· αί δέ ΰελοι καί πάντα τά εύθραυστα αντικείμενα
Απεσπάβθησαν μετά πατάγου ίκ τών θέσεών των χαέ κατεβράύσθησαν.

Έπί πολλή» ώραν οι ήμέτεροι ήρωες διετίλουν ακίνητοι,

άφωνοι καί ώς πτώματα ίπί τοΰ εδάφους, ούδεμίαν βυναίβθησιν τοδ έαυτοΰ των εχοντες.
Αίφνης μετά δυο περίπου ώραςύπόκωφος αναστεναγμός
έξήλθεν εκ τοΰ στήθους τοΰ Βερίγγιν.

—- Σάρπ 1 εμορμύρισε, Σάρπ !
Οΰδιμία άπάντηβις.
Έπανέλαβε τη
*
πρόσκλήσιν, άλλ’ οΰδεμία άπάντησι; τώ
ίδίδετα.
Μετά πολλούς δε κόπους χατορθώσας νά χινηθή έσύρθη
μέχρι ..τοΰ μέρους Μα εύρίοκετο η λαβή της ηλεκτρικής λυ
χνίας, ήν στρίψας το φως, Αμέσως (φώτισε τό εσωτερικόν
τοΰ βλήματος.
— Αιάβολε 1 έψιθύρισεν, είναι νεκρός ...
Ό’Σάρπ εκειτο χαμαί, τα μέλη εχων τεταμένα καί τό

Πουλάκι αύ, παΰ χαρωπό πετοΰοςς έως τώρα,

ήσουν

Κ’
γεμάτο λευτεριά, κ’ εΐχες περίααια χάρι,
Πς>ιό άγεράκι ο’έφερε, ποια ζηλεμένη ώρα
ΝάλΘης σ’ έμέ τήν άμοιρη νά χίνωμε ζευγάρι ·,

Mrjnuc,πουλί, βαρέθηκες τήν τόση λευτεριά σου,
Κ’ ήλθες γιά λίγο τήν σκλαίιά τή μαύρη νάγνωρίσης^
Για νά πετάίζ)ς ύστερα ς τά πράσινα κλαριά σου,
Χωρίς σ’ εμένα μιά γλυκεία έλπίδα νά χαρίστε
Πες μου, κονάρι λατρευτό, ποιός σ’ έφερε σ'εμένα
ΙΙοΟ ζώ μονάχη, έρημη, σχεδόν λησμονημένη,
Καί κλαίω πάντοτε πικρά, καί κλαίω πονεμένα
Γιατί σέ κάθε μιά χαρά τοΰ κόσμου είμαι ίένη ;

μου μοΤρο,

Πές μου, μήπως βαρέθηκε ή άοπλαγχνή
Τούς τόσους αναστεναγμούς, τά τόσα δάκρυα μου,
Καί τά πικρά παράπονα ποϋ ή φτωχή μου λύρα
Τής λέει, σαν βαρυχτυπδ μέ πόνους ή καρδιά μου ;

Γιατί, κανάρι, δέν 'μιλεΐς, άλλά σιωπάς θλιμ^νο,
Σαν νάχης κάποιο μυστικό βαρύ πσϋ σέ πειράζει
Τότε ήρζατο νά τον τρίβη και νά τώ θετή πλησίον τής j Καί μέ κυττάς περίλυπο μέ μάτι θολωμένο ;
βινΟς φιαλίδιο
*
πιριέχαν αναληπτικόν ΰγρόν, Εις τήν κεφα
Μήπως ή δόλια σου καρδιά μέ τή ’δική μου ’μοιάζει ς
Μή δέν νΰρέθη καί γιά σέ, ποτέ πουλί κανένα
Ποϋ ή μικρή του ή καρδιά οτ' αλήθεια νά χτυπάει,
Κ’ ήλθες έδω νά ζήοωμε γιά πάντ' αδελφωμένα,
Μετά πολλά; δέ περιποιήσεις καί αναληπτικά μέσα άνα- 1 Γιατί τό ξέρεις πως κ’ έμέ κανείς δέν μ' αγαπάει ·,
Τέλος ό Σάρπ συνερχόμενος ήνέωξε τού; οφθαλμούς.
— Είμεθα τέλος εις τήν σελήνην ! είπεν.
— Ώς φαίνεται, άπήντησεν ό Βερίγγιν.

είδε τήν ελεεινήν κατάστασιν τοΰ βλή

— Ά, ίφθάβαμεν τέλος, ένέκραζι περιχαρής ό Σάρπ,
ιδού τάδρη, ίδοΰ τό έδαφος τη· σελήνης.

Ό Βερίγγιν δεν ήδύνατο νά όμιλήσρ (κ χαράς.
— (Ποϋ είναι αί άδαμαντοφόροι γαΐαι; άνέκραξεν.
— Πρέπει πρώτον νά έξέλθωμεν ενταΰθε
*,
άπικρίθη ό
Σάρπ, καί κατόπτν θά σκεφθώμε» περί τούτόυ.
Άμφότεροι τότε (πλησίασαν τήν Ούρα» καί προσεπάθησαν νά τήν άνοίξωσιν, άλλ’ ίστάθη Αδύνατον.
Ό Σάρπ παρατηρήβας διά τής θυρίδος όπως άντιληφθή
καλώς τοΰ παρεμπίπτοντος κωλύματος, έπεσε χατηφής ίπί
τοΰ άναχλίντρου.
— ’Αδύνατον I είπί
,
*
τό βλήμα εΰρίσκεται δεκαπέντε

περίπου μέτρα κεχωσμένον έντός τοΰ εδάφους
είναι Η’ αυτού χαί ανοίγει έξωθεν 1

καί ή Ουρά

— Ώστε ; ήρώτησεν ό Βερίγγιν.
— Νά θραύσωμε
*
τάς ύίλους τών θυρίδων καί νά ίξέλθωμεν ίκεΐθεν.

-ύπό τών ίρευνηιών τή; Αρχαιότατος. Ή φκντασία ίπλχττεν αυτήν Αναδύονταν εκ τών βυθών τή; (ρυθράς θαλάσσης

ζώνην ώ; άκατοίκητον καί τούς ωκεανού; ώς «καλυμμένους
υπό αδιάλυτου σκότους, παρε'λυον τά; σκέψεις αύτών.
Αί. βυμβολαί τών γεωγράφων χαί τών εξερευνητών Αρά
βων είς τήν γνώσιν τής ηπείρου τής Αυστραλίας δέν είχον

όπως διέβλεπε πέραν τών 'Ηρακλείων στηλών, μακράν τοΰ
Ατλαντικού, ήπειρον, ήν ό Πλάτων (κάλει Άτλαντίδα, ό

οΰδεμία» άξια».
Κχθ’ήν στιγμήν οί μουσουλμανικοί λαοί ήρξαντο νά πε-

•Θεόπομπο; Μεροπίδα καί 6 Πλούταρχος Κρονιχήν ήπειρον.
Παρά τοϊς Πυθαγόρειοί;, ή ύπόθισι; ουτω προίχυπτεν Ικ
τής θεωρίας τ«ν περί τής αρμονίας τοΰ Σύμπχντος. Έάν ή

ριέρχωνται είς παρακμήν, έξ ής δέν άνε'κυψαν ούδε'πστε, οί
λαοί τής Δύσεως άνεγεννώντο πνευματικός. Τά σπουδαιότερα

γήινος σφαίρα άποτελ^ εν ολον, καλώς διατεταγμένον,ιιναι
άληθίς, ότι τό νότιον ημισφαίριο
*
6ά άναπαριστφ τάς αύτάς
τοΰ βορείου ήμισφαιρίου διατάζιις, μέ τάς Ικτάσεις καί τοΰ;
λαούς, οίτινες χατοικοΰσιν ίπ’ αύτοΰ. Τό ίπιχείρημα, όπ·ρ
πολλάκις ίπεκαλοΰντο, ίστηρίζιτο ίπί τή; ανάγκης τής ισορ
ροπίας, Ή ύπαρξις γαιωδών αθροισμάτων (φαίνιτο απαραί
τητος διά τήν άντιστάθμισι» εκείνων τοΰ βορείου Ημισφαι

ρίου καί διατήρησήν, τής ισορροπίας τής σφαίρας.
*0 Πτολεμαίος (δοκίμασε νά προσδιοριονι τήν θε'σιν τής

αγνώστου ταύτης γής. Περιλαμβάνεται αΰτη, έλιγε, προς
νότον τή; Έρυθράς θαλάσση; καί συνδέει τήν Ανατολικήν

Μείνε λοιπόν, κανάρι μου, ’στήν έρμη κάμαρά μου,
Καί δόγης τήν αγάπη μου γιά νά ξεχνάς τή λύπη·
Τό χαρωπό τραγοΰδί σου θά· ήνε ή χαρά μου,
Κι’ όταν λυπάσαι θά θρηνώ... τί άλλο πειά οοΰ λείπει

Φτωχό κανάρι ! δέν ’μιλεΤς άλλά σιωπάς Θλιμμένο,
Χάν νάχης κάποιο μυστικό βαρύ πσϋ σέ πειράζει,
Καί μέ κυττάς περίλυπο μέ μάτι θολωμένο,
Γιατί ή δόλια σου καρδιά βφ τή ‘δική μσυ 'μοιάζει ί
ΛΟΪΚΙΑ ΤίΟΡΟΜΗ

?ργα τής ίπιστήμης τών άράβω» μετεφράσθησαν είς τήν λα
τινικήν—Άπό τών πρώτων ετών τοΰ δεκάτου τρίτου αίώνος
ό Αριστοτέλη; τών άράβων εισέρχεται θριαμβευτικό; είς

τήν Ακαδημίαν τών Παρισιων—. Τό ζήτημα της ηπείρου
τής Αυστραλίας (πέσυρε τήν προσοχήν τών («στημόνων.

Τά έργα τοΰ Αλβέρτου τοΰ Μεγάλου, τοΰ 'Ρογήρου Βάκωνος, τοΰ Βενσάν-δέ-Μτωβέ μαρτυροΰσι περί τών συζητή
σεων,
προεπάλεσεν.
Έν τούτο»; ούδέν νεώτερον γεγονός άνενεωσε τήν διαμά

χην. Ή άρχαιότης έζηκολούθει νά τή παρεχη τά έφόοια.
Τά αυτά έπιχειρήματα προέβαλλον πάντοτε οί οπαδοί καί

Αφρικής πρός τήν μεσημβρινήν ακραν τής

χώρας τών Σινών.
Αί θεωρίαι δμως αύται δΐν άπίρρεον k priori καί olθα
λασσοπόροι έφάνησαν ανεπαρκείς νά τάς βεβαιώσωσιν ή νά
τάς άκυρώσωσιν. 'Επομένως, πάς τις (διχαιουτο νά άμφιβάλη περί όλων τών άναφα,ιρομένων περιηγήσεων τής ’Αφρι
κής. Ό Εύδοξις ό έκ Κυζίκου φαίνεται ίτι (προχώρησε μακρώτερον όλων τών αρχαίων προς νότον τών δυτικών παρα

οί πολέμιοι τή; αυστραλιανής γ
*ιί·
Κατά τά τέλη τοΰ [5θυ
άΐώνος ή ύπόθεσις περί τής άντίχθονο; ίπροβάλλετο ύπό

τού; αυτού; όρους,

Αί περί τής ηπείρου τήςΆΰστραλίας ίδέαι έπίστησαν ρι—
ζηδόν τόν αντίκτυπον τών μεγάλων ναυτικών γεγονότων τοΰ
15ου αίώνος, δηλ. τών ταξεεδίων τοΰ Βαρθολομαίου, Διάζον, τοΰ Βασκών δε Γάμα, τοΰ Χριστοφόρου Κολόμβου, Ή

εγένοντο μακρότεραι εξερευνήσεις. ’Έλληνες θαλασσοπόροι
κατόρθωσαν κατά τά ίτη 70 καί 90 μ. Χ·. νά ύπερβώσι
τόν ’[σημερινόν. Πλήν οΰδεμία βιβκιότης ήτο δυνατόν νά
πρόκυψη έκ πληροφοριών κατά πολύ αορίστων, ά; ίνόμιζον

οί θαλασσοπόροι.
Τό ζήτημα τής ηπείρου τής Αυστραλίας ίτέθη σχεδόν
απολύτως άθικτον πρό τών άνδρών τοΰ μεσαίωνο;. Προ<κάλισε τήν προσοχήν τών Άνατολιτών ώς καί τώ» ανθρώ

οί

8έ (δείχθησαν

καλύπτρα ή Ιμποδίζουοα τήν όρασι» τών Ευρωπαίων ίσχίσθη.

έπο-

έφαίνοντο βεβ^εαι. Τόν άκρον σκεπτικισμόν τή» πάλαι
χής διεδέχετο μία απεριόριστος πεποίβησις .Ή σύγκριάις τών
ίμποδίων τών ύπό τοΰ Κολόμβου ουναντηθέντων πρός τάς .

alrivif σ^νώδευσαν τήν άναχώρησιν τοΰ Μαγγεμετρήβωμέν τήν

ευκολίας,
λάνου κατά τό 1519, μά; έπιτρέπει νά
έπιτιλεσθεΐσαν ύπό τών ιδεών πρόοδον.

σκετ«4 ίχεξ διά να τήν άναλάβγι καί τήν άνάψη καί πάλιν. ι
Όί αστέρες τής ’Ιταλίας καί τής Γαλλίας μονάζουσι καί
σιωπώσι. Πλήν λαμπρά πνευματική κίνησες τελείται ιί; τι- '
νας πόλεις τής ’Ανατολής, ώ; είς τό Άρράν ό Γαληνός καί

Οί μουσουλμάνοι άποθηχευταΐ τοΰ θησαυροΰ τή; αρχαίας
(πιστήμης (σχον τήν τιμήν νά μή τον άσωτεΰοωσι. Πλήν

δέν ήδυνήθησαν νά τόν αύξήσωσι. Παρεδέχθησαν άνευ σχο

«δίας τών

λίων τάς
άράβων. Είς τά γεωμετρικά ό Πτολε
μαίο; ύπήρξεν αυθεντία άφιλονείχητος. Αί άτομικαί του
βλέψεις έπί τής ηπείρου τής Αυστραλίας έγενετο ίεκπαί ώς
-καί αί «λλ«ι αύτοΰ

ίδεαι.

α«τρ·0«

Α.ΙΗΣΓΜΛΤΑ

ματισμόν -χονδροειδών σχεδίων έφ' ών αί ήπειροι, κεχωρισμε'νάε εις τεμάχια, περιεχυκλούντο ύπθ περιφέρειας — τοΰ

σβεσθ^ είς τάς χ_<εραες ένός λαοδ, ότι είς έτερος λαός εύρν-

έξηφανίσθη. Έπαυσαν νά θ»ω-

νούς ώς άδιαβάτους.
Έχτοτε τόσος μίγας αριθμός άγνωστων χωρώ» άνεκαλυφθη είς διάστημα τινών έτών, ώστε νεώτεράι άνακάλύψεις

Γραφή. Ή γεωγραφία συμμερίζεται τήν γενικήν παρακμή».
"Ολη ή τέχνη τών χαρτογράφων περιορίζεται είς τόν σχη

Ώχεανοΰ.
Τά πνευματικά ζητήματα δέν ίλησμονήθησαν δμως καθ’
ολον τόν κόσμον. Κατά τήν ώραίαν ίκφρασιν του Renau
(Ρι»ώ) φαίνεται, ότι ή λαμπάς του πνεύματος τείνει »ά

Πλήθος προλήψεων

ρώσι τήν διακεκαυμένην ζώνην «κατοίχητον είς τούς ωκεα

ανίκανοι πρός λύσε» αύτοΰ.
Άπό τοΰ 5ου μέχρι τοΰ 80ου αιώνος πδσα έπιστήμη
έξηφανίσθη έν τή Δύσει. Μόνη αύθεντικότης ίδέσποζεν ή

τό Βκγδάτιον. *
0 Αριστοτέλης, ό Εΰκλείδης, ό Πτολε
μαίος μεταφράζονται ίκ τής ’Ελληνικής εις τήν Αραβικήν.

δφ<ύ{ και κατά την ίποχήν τών ’Αλεξαν

δρινών.

λίων τής ’Αφρικής. Δέν έπροχ_ώρησεν όντως πέραν τοΰ στο
μίου τοΰ κόλπου της Γουινέας. Έν δέ τώ Ίνδικφ ώχεανφ

πων τής Δύσςως. Άλλά καί οί μέν καί

λήν έφερε τραΰμα έκ τής συγκρουοεως αύτοΰ πρός τήν τρά
πεζαν προζενηθέν αΰτφ.

ματος καί άνοιξα; μετά κόπου μίαν θυρίδα, τό φώς τοΰ
ήλίου είσήλθεν εντός καί έσβυσαν τήν λυχνίαν.

Κ

Οί

ναυτικοί όμως δέν ίρριψοκίνδύνςυον είς τάς άπωτάτας'
άρχάς τοΰ ινδικού ωκεανού ή τοΰ Άτλαντιχοΰ. Τά τρομα
χτικά διηγήματα, άτινα παρουσέαζον τήν διακεκαυμένην

‘Η ύπαρξις τής ήπείρου τής Αυστραλίας (γένετο δεκτή

παραλίαν τής

πρόσωπον αίμόφυρτον.
Πλησιάσα; είτα αύτόν, έθεσε τήν χεΐρα ίπί της καρδιάς
του. Ευτυχώς αδτη έπαλλεν έτι άλλά Ασθενώ;.

λαβών ό χ. Σάρπ.

ΑΙ ΗΠΕΙΡΟΙ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ

μας

σώματός
καί έάν ό Αήρ τής σελήνης δέν είναι άναπνεύ·
σιμός ;
Αμφότεροι (σιώπησαν Απελπιστικός
(Έπεται συνέχεια)

—', *
Εχιι χαλώ;,
Καί συμβουλευθείς τό ώρολόγιόν του'
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ν

θ®. λίνίτίικσΕίμαι τεχνίτης καλός χ’ήξεύρω
Τήν λείχν πόθε» καί πώς νά εδρω.
Φεύγω τά κάλλη τώ» ανακτόρων
Καί τά οίκήαατα τών εύπορων,
Μισώ τόν πίοδτβ·, τήν ευτυχία
*
Κ'εύχαριστοϋμαι ε’κ τήν πενίαν.
"Οπου ό πίνης, εκεΓ 9ά ζήσω
Καί τήν σκηνήν μου εκεί θά στήσω.
ΧαΓρε πενία έν σο! πλουτίζω
Καί τούς εχθρούς μου εξαφανίζω.

70. Αίνιγμα.
ΠτηΛνόεν είμαι, άλλ’ίχω πτήσινΠτερά βέν ίχω, άλλ’ είς τήν φύσιν
Πόσα άπτέρυγα 0έ
* πετώσι
Κ’ είς τάς νεφίλας δεν καταντώτι 1
Πετώ καί πλάττω ευδαιμονίαν
Μέ πΰρ άχμαϊον είς τήν κακίαν.
Πετώ είς ρόδα, είς μύρα πλέω
—Καί ρόθσν είμαι καί μόρα χέω.—
Ανθώ—άλλ’ οίμοι ί—κρυπτή πλεκτάνη
Έντός τών ρίίών υπολανθάνει. . .
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Άνεπαισθήνωε τά πέταλά μου
Τίλλιι. Φευ, ησαν αυτά πτερά μου < ,.
Παύει ή πτήσις ! δεν χέω μυρα I
Κλίνω αυχένα τών πάντων στιΐρα.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΝ

Ν. ΠΑΝΑΓΟΓ ΚΑΙ Δβ ΦΟΓΣΑΡΑ

(
0
*
πρώτο; λύτη; χαί τών δύο ανωτέρω ωραίων αινιγμάτων θά
λάβη ώς δώρο» τήν «Μήδειαν» του Εΰρνπίδου).

Ίδρνθέν

ΕΝ ΧΑΛΚΙΑΣ τφ 1SS6

62. Λογόγριφος. ΜηίινΙ συμφοράν ύνειδίβης.

Κονςάα γνήοιον έκ μοσχάτων οταφυλών
Βραβ&υθέν έν τή Παγκοοιιίω ’Εκθέοει τής Λυών.
Ουζον τελειοποιηθέν καί έίεχον έν Έλλάδι.
*θ·4μ.εα
*Ι
υπέρτερα τών Αγγλικών.
Μαβτέχαε εφάμιλλοι τής Χίου.
Άγγέλςκα ΰδύποτον καί γευοτικώτατον.
Ζαμάίχα «St Georges».
Ββρμ.ούτ, Άμ.
ρ,
*
Φερνέτ, ΆψίντΉδύποτα (Liquers) δοάφορα. μπανάνα, άνςζέτ
μαραβκένο, β«ν
δοκτένη,
*
κακάο, άνάνασ.
χεραβό, ζενεπδ τών Άλπεων, βαρτρέζ,
κόνα, μέντα, ροαόλεον, τρεαντάφυλλον.
πεχρον κτλ- κτλΜεγάλη παρακαταθήκη έγοώ δτώννίε
ξνω.
Ταχίβτη έκτέλεβος τών παραγγελιών,

“Ελυσαν αυτόν οί κ. χ. Η Πετρόπουλος έκ Τριπόλεως, ή Δίς
'Ελένη Δοσίου έζ ’Αθηνών, ό χ. Βασίλ. Κρητικός εκ Πειραιώς καί
δ χ. Ν. Καραχίτσος έκ Σύρου.

ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΕΙΟΥ

Α. Γ.

Λ,όβαες τών έν τφ Ιβω φύλλω Αίνιγμ-άτων.
60. Αίνιγμα, 'ο ίρω;.
“Ελυσαν αΰτόοί κ.χ. Σ. Ν. Μιρή; έχ Λαυρίου, δ χ. Η. Πετρόπουλο; έχ Τριπόλεως, ή Δις 'Ελένη Δοσίου εξ Αθηνών, ή Δίζ
Μελπομένη Δόξα ΐξ Αθηνών, b Βασ. Κρητικό; έχ Πειραιώς καί δ
χ. Ν- Πανδρόσοε έχ Πατρών.
61. ’Ερώτησες. Ό Κάμιλλος.

“Ελυσαν αυτήν οί κ. χ. Ή. Πετρύπουλος «κ Τριπόλεως, ή Δϊς
Μελπομένη Δόξα ίξ Αθηνών. 6 χ. Ν. Πανδρόσος έχ Πατρών χαί ή
Κυρία Μαρία Διονυσίου Άραπίδον έξ ’Αθηνών.

ΑΜΗΔΟΓΡΑΦίΑ THS „fW“
ϊ. Ν. 1. Πιτέ στιον. Διλτάριον έλήφθη σας άπηντήσαμεν.
’Αποστείλατε είσπραχθέντα χαί αποδείξει: δυστροπούντων δπως τούς
διαγράψωμεν.— Ε. Β. Πόρτ-Σαίδ. Έλήφθησάν επιστολή σας
χαι περιεχόμενα, ένφ ταΰτοχρόνως σας εΐχομεν γράψει. Άναμένομεν νεωτέραν σας. — θ. Μ. Π. Μ οναστήριο -. Σάς ένεγράψαμεν, άποστείλατε συνδρομήν σας —Κ-Ν. Γ. Ν ϊ 1β s (Αμερικής).
Συνδρομή σας έλήφθη, εύχαριστοΰμεν. Ήσυχειτε.—Γ.Φ.Κάϊρον.
Επιστολή έλήφθη. Πιστεύομεν ήδη νά έταχτοποιήθητε. Άναμένο·
μεν επιστολήν σας χαι έχχαθορισιν.—Σ. Β. ’Αλεξάνδρειαν.
Νέος συνδρομητής ενεγράφη. Ευχαριστοΐμεν. Άπόδειξις άπεστάλη
ήμιν προχθές.— Α.Κ. Κάίρον. ’Επιστολή έλήφθη εχει χαλώς,
άναμένομεν. — Δ. Φ. Φιλιατρά. “Εχει καλώς, σάς αναμένο
με» ώς γράφετε.— Π. Α. Εηροχώριον.Επιστολήν χαί αντί
τιμου Ημερολογίων έλάδομεν. Εύχαριστοϋμεν.— I. A. Β
* Κα6 ά ρ ν α ν. Συνεστημένη μέ φρ. 60 έλήφθη. Χρυσόδετοι τόμοι σάς
άποστέλλονται προσεχώς χαί ήσυχειτε. — Π. Δ. Π α ρ ι σ ί ο ύ ς.
'Επιστολή έλήφθη μετά περιεχομένων. “Εχει καλώς.— Δ. Ε. Π άτρας. Χρήματαέλήφθησάν. Παραγγελία σας άποστέλλεται προσε
χώς.— Κ.Λ. Πάτρας. Συνδρομή σας έλήφθη. Άπόδειξις μετ’ αρι
θμού λαχείου σας άποστέλλεται προσεχώς.—Ν. Τ. Ναυπ αχτον.
’’Επιταγή έλήφθη. Εΰχαριστοΰμεν πολύ. —*· Κ. Α. θ ε σ α λ ο ν ίx η ν. Διλτάριον έλήφθη, άλλ’ οΰχί χαί χρήματα καί άποροδμεν δι’
άτελευτήτους αναβολές.—Α. Γ. Δ. Συ ρ ο ν. Έλήφθη. Άλλα δέον
νά διατελήτε ταχτικός συνδρομητής τής «Φύσιως».

ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΣΟΥΒΛΗΣ

NEON Κ0ΜΜΩΤΗΡΙΟΝ
'Οδός naventdxnyfov :
απέναντι Ζαχα$οπλ«6τίίου Γιαννώιη.

Ό χ. Ματθαίος
σπουδάσας έν Παρισίοις
καίΛονδίνφ έπί εξαετίαν δλην, ώς κομμωτής, κατέστη
είς τών Αρίστων κουρεών, τυχών καί διαφόρων διπλωμάτων.
”Ηδη, προτιθέμενος νά χρησιμοποίηση τήν τέχνην του ήνοιξεν ώραΐον κατάστημα κατά τήν οδόν Πανεπιστημίου, ίιπδ
τήν νεόδμητον οικίαν Καλαμάρα, εν ρ γίνεται παντός είδους
έργαβία αναγόμενη είς ιήν τέχνην του διά τι τούς κυρίους
καί τάς κυρίας.

ΠΑΝΑΓΙΠΤΟΥ ΤΣΑΜΗ
143 - Όβάς ΈρμοΟ-1^3
Μεταξύ Καπνικαρέας καί 'Ωραίας Ελλάδος
Εις τά Κατάστημα τοΰ χ. Τσάμη, τό τόσον έπαξίως
τή φιλοκαλία άψιερωμενον, εύρίσκονται ωρολόγια έκ τών
μάλλον άνιγνωρισμένων ίν Ευρώπη καταστημάτων, περί
της στερεότητος καί ακρίβειας τών οποίων αρκεί μόνον ή
έγγυησες τών ονομάτων αυτών. ’Εργασία ίφάμιλλος τή ευ
ρωπαϊκή. 'Εγγύησις αυτής καί στερεότης.
Οί μέλλοντες να προσέλθωσιν ίστωσαν βέβαιοι, οτι εύχαριστηθήσονται ίιά την στερεότητα, κομψότητα, τδ μέτριον
τών τιμών καί τήν ακριβή έκπλήρωσίν πάσης παραγγελίας.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ
ϊΐ
■
ΓΕΠΡΓ· Α· ΚΟΤΤΣΙΚΟΤ ΚΑΙ Α· ΑΝΔΡΕΟΥ
E3ST ΒΟΛίΐ .

Εις τό άρτίως συσταθέν κάλλιστον καί καθ’ όλους τούς
κανόνας τής τέχνης κατάστημα τούτο κατασκευάζονται
άπαντα τά έκ τών μάλλον εύχρηστων οινοπνευματώδη ποτά
καί πωλοδνται είς τιμάς συμφερωτάτας, οίον Κονιάκ, ^οδμι,
ούζο, μαστίχα, σατρεζ, κερασώ, άψέντ, φερνέτ, κακά®
ζαμάϊκα κτλ. Ποιάτης άρίστη, γεΰσις έζαίρετος,χρώμα,
φυσικώτατον, διαύγεια εντελής.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
Ό έν Παρισίοις κ. Κώνον, θηράλπης εύρισκόμενος εις
σχέσεις μετά τών καλλίτερων γαλλικών καταστημάτων ει
δοποιεί άπαντας τούς έμπορους καί έπιστήμονας ότι έπιφορτίζεται να τούς προμηθεύση πάν εμπόρευμα καί πάν
είδος νεωτερισμού είς εύθηνοτίρας τών έν Γαλλία τιμών.
’Αντί νά κρατή ώς οί ίμπορομεσϊται άπ,ασαν τήν μεσι
τείαν άρκΠται είς τό ήμισυ παρά τών πελατών του οίτενις
θ’άγοράζωσιν ούτως 5—10 θχ® εύθηνότέρας τών τριχου—
σών τιμών. Αί παραγγελίαι έκτελοΰνται τάχιστα. Ό βουλόμενος άποταθήτω τφ κ. Κωνβτ. Θηράλπη 3· rue des
Cannes 3 Paris.
Έκ των Καταστημάτων ΑΝΕϊΤΒ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ

