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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΧΙΣ
Πρός τους Λμετέρους Συνδρομητής.

Παραχαλούνται οί χαθυστεροΟντες
τήν συνδρομήν των τοΟ τρέχοντος
έτους, δπως ευαρεστούμενοι άποστείλωσιν ήμϊν ταύτην συντόμως, ίνα
τοΐς άνταποστείλωμεν τάς αποδείξεις
των μετά τού άριθμοϋ τού λαχείου
τοΟ λήγοντος ήδη έτους. Οί μή Εφο
διασμένοι ύπό τοιούτων άποδείξεων
θ’ άποχλεισθώσι τών κληρώσεων.
Όμοιως παραχαλοΰνται χαί οί
ήμέτεροι άνταποχριταί, δπως. ταχέ
ως άποστείλωσιν ήμϊν τάς έχχαθαρίσεις τών είς χεΐρας αύτών εύρισχομένων Αποδείξεων, προς αποφυγήν
παραπόνων.
Είναι

Ό 14ος. Ένα κώδωνα μετάλλινον γραφείου.
Ό 13ος Έν άντικείμενον κατά βούλησιν αξίας
μέχρι δέκα δραχμών.
Οί πέντε κατόπιν άνά ένα χρυσόδετον τόμον τής
«Φύσεως» τού 5ου έτους.
Οί πέντε κατόπιν άνά δν Ιστορικόν βιβλίον χρυ
σόδετου.
Οί δέκα μετά ταύτα άνά έν χρυσόδετου καί ώραϊου μυθιστόρημα.
_
Οί δέκα έπόμενοι άνά έν ήμερολόγιον τού ι8ρό.
Οί δέκα έπόμενοι άνά ένα ήμεροδείκτην.
Καί οί δεκαπέντε τελευταίοι άνά μίαν μικράν
έγχρωμον εικόνα.
Όσοι δέ νέοι συνδρομηταί έγγραφώσι πρδ τής
1ης’Ιανουάριου, θά λάβωσι καί οντοι μέρος είς
τάς κληρώσεις ταύτας.
Ή Διεύθυνάις

&οα

---------- ■ττ-σ^ΛκΛ»-·'··

ΤΑ ΔΩΡΑ ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ
Τίιν προσεχή Ιην Ίανουαρίου 1896 γενήσηται
κατά τά είωθότα Λ έκκύδευσις τών λαχείων τής
«Φύσεως τοϋ 6ου ήδη διανυομένου έτους άπό τής
έκδόσεως αύτήο καί τελευταίου τής Α' περιόδου.
Κατά ταύτην θά κληρωθώσιν 70 άριθμοί καί θά
κερδήσωσι τά Ακόλουθα άντικείμενα·
Ό 1ος. Έν μέγα λεξικόν Ελληνικόν τετράτομον τού Σακελλαρίου.
Ό®ος. Μίαν Ιστορίαν τής Ελλάδος.
Ό 3ος. Μίαν σφαίραν τής. γής.
Ό -4ος. Μίαν μεγάλην είκόνατού Παρθενώνος.
Ό 3ος. Τόν Έρμήν τού Πραξιτέλους, είς φυσι
κόν μέγεθος έκ γύφου.
Ό βος.’Εν Αρχαιολογικόν λεξικόν τού'Ραγκαόή.
ι Ό Τος. Μίαν ώραίαν άρχαιολ. φωτογραφίαν.
Ό 8ος. Έν ώραϊον βαρόμετρου.
Ό ®ος. Έν κομφότατον θερμόμετρον.
Ό ΙΟος Έν ώραϊον καί πολυτελές μελανοδο
χείου διά γραφεϊον.
Ό 11ος. Έν τηλεσκόπιου άποστάσεως.
Ό 19ος. Έν έξυπνητήριον τής τραπέζης.
Ό 13ος. Έν λεύκωμα διά δεσποινίδας.

Teatro ducale. Τό ί» Btvgtif πιρίφημσν δουχιχόν avixtepov
μετά τοΰ πύργου αύτοΰ

ΤΑ ΟΜΗΡΙΚΑ ΕΠΗ
Των δύο βιβλίων Ίλιάδος χαί Όδυσσιίας, λίγιται κατά
τήν ικφραβιν ποιητής δ Όμηρος, άλλά τό νοούμενον ύπάρχουβι διάφοροι γνώμαι. ’Επειδή δε εΐνε πράγμα, το όποιον
συνήθως άνιζητήθη, δέν θά έδΐσταζον χαι έγώ νά έπιχιιρήσω όμοίαν εριυναν,Όντων δέ τδν 'Ομηρικών Επών τοΰ
καλλίστου χαι σοφωτάτου ίργοι» τής άνθρωπίνης διανοίας
έπί τής Γής τιτιλισμένως, πρ«πόντως οί άρχαΐοι ίπίγραψαν
Εί βεδς ίβτιν Όμηρος έν άβανάτοισι σε€έσίω.
Εί 8’ αυ μή ύίύς sort νομιζέσθω βεός είναι.

Μελιτ? τις καί βλέπιι, ότι ιινι μέγα τι, καί άκουαίως
υποθέτει ίνίοτι, δη ιϊνς ύπιράνβρώπόν τι, δχι πλέον θνητού
Ιργον. Τφδντι δχι τυχαίως άλλά διχαίως ίμεινιν άγνωστος
ή γίνεσίς των- ίλλο δέν έδύνατο νά γιίνη ίπάζιον τοΰ με
γαλείου αυτών, εΐμή έκιίνο καί αιωνίως περί αυτών δόγ-
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ματα καί αέρε-ιβις. Άναγινώσχιι τις την Ίλιάοα χαί δέν
μανθάνει άπλώς τά καθέκαστα, άλλα πλήρη ζωής
*
βλέπει
καί αισθάνεται ένώπιον καί καίει τό πϋρ τής μάχης, πραγ- .
ματικήν St τήν πτώσιν καί. τόν θάνατον. Αί κινήσεις της
διανοίας αισθητοποιούνται οιά των μεγάλων τής φύσεως
φαινομένων, ώς ό Νίστωρ δαιμονίως παραβάλλεται προς
' 1’
μέγα πέλαγος.
Ός $' βτε πορφυρή πέλαγος μέγα χύματι χωφψ,

όσσόμινον λιγέων ανέμων λαιψηρά κίλευθα

αύτωί,

Η ΦΥΣΙΧ

Η ΦΤΠ2

ούδ’&ρα τ« προκυλίνδ«ΐαι οΰδετέρωσε,

πριν τινα χεκριμένον χαταβήμιναι έχ Διός ούρον :

Ώς ό γέρων ώρμαινι δαϊζόμενος κατά θυμόν

διχθάδι’, ή μ«θ’ δμιλον Γοι Δαναών ταχυπώλων,

ήέ μετ’ Άτ^ειδην Άγαμέμνονα ποιμένα λαών.
Ώοε δέ οί φρονέοντι δοάσσατο χέρδιον είναι

βήναι έπ’ Άτρείδην.

Ή ’Οδύσσεια θέλγ« δια τοϋ κάλλους τής ποιήσιω; χαί
άμιμήτως ποιεί αχώριστου τήν άνάγνωαιν αυτής
*
είνε δέ
τών χρόνων εκείνων άπομίμησις χαί έξεικόνεσις όλου τοΰ
χρόνου τής άρχαιότητος. Ή ψυχή συγκινιίται παρισταμένη
είς τοΰ ήρωος τάς ΙΟετεΐς δεινοπαθείας ή τίθεται εις τα
ραχήν έκτών άπανθρώπων μνηστήρων, τών άπολιθωθέντων
έκ τής μοχθηρίας,τυφλών δε καί αναίσθητων πρός παν όσιον
καί ένάρετον, όπως εινε τά χωρία : ρ, 415—465 καί σ,
365—395. Καίείν’ έν αΐωνίφ τά διηνεκή ταϋτα τής άνθρωπότητος κοσμήματα ακμή.
Έπιστεύετο άπ’ άρχαιοτάτων ποιητής ό Όμηρος, άντεποιοΰντο δέ πολλαί Έλληνικαί πόλεις τήν πατρίδ’ αύτοΰ,
άλλα καί τών λοιπών τοϋ βίου του ποιητοΰ σύγχυσις ήτο
*
τότε δέ ουδέ νά ΰποπτεύωνται τι τών όσων μετέπειτα έδύ·
ναντο, καί παρεδέχοντο καί οίοιδήποτε καί έσχωροΰντα άλλοτρία ή άπρεπα. ’Από τών Αλεξανδρινών χρόνων όμως, άνεζητήθη έπιμονώτερον περί τών ‘Ομηρικών έπών καί εκτοτ"
άνεπτύχθη τό δμηρικόν ζήτημα, συνοδεΰον καί τήν έπέκταdtv του πολιτισμού, καί πολλαί πλέον γνώμαι.
Ή ύπόθισις δη ήδοντο έκ παραδόσεως παρά τφ λαφ τά
γεγονότα καί αί πράξεις τών Τρωικών έπί μακρόν χρό
νον, καί ότι έκ τούτων έν συλλογή καί κατασκευή άπετελέσθη ή Ίλιάς καί ή’Οδύσσεια, αΰτή αληθεύει
*
δεν εινε δέ ή
ποίησις τών Επών σύγχρονος τών πράξεων, καί διότι εμπε
ριέχονται φράσεις ώς αυτή
*
Χερμάδιον λάβε χειρί ο ού δύο γ’ άνδρε φέροιεν
©lot νΰν βροτοί εΐσ’, δ δέ μιν ρέα πάλλε καί οίος.

ιινε τά μάλιστα πολυάριθμα, έν δέ τή Όδυσσιίφ πολύ περισσότιρ’ άναλόγως. Ώς πρός δέ τάλλα, αυτή δεικνύει μεγάλην πείραν τών κυνηγετικών καί ιδίως περί τά πτηνά,
επίσης εις τά τής θαλάσσης, τάς θύελλας, τάς τρικυμίας·
περιηγήσεων δέ τής ξηράς καί τών ποιμενικών καί αγελών,
όλίγην μετοχήν, τά όποια έπιβεβαίοΐ καί ή έκλογή τής
ΰποθέσεως. Καί έχουσι μέν καλώς τά περί τών ίν ’Ιθάκη
ποιμνίων τοΰΌδυσσέως καί παν άλλο,άλλά ταϋτα είνε κτή
ματα κατεστημένα. Έν τή Ίλιάδε δέ πάλιν εινε αί προσβολκί τών θηρίων κατά τών θρεμμάτων, οί μετά τών κυνών τών ποιμένων άγώνες, πρός τούς λύκους καί πρός τούς
περιέργους τρόπους τοϋ λέοντος
*
πρός δέ συχναί ίντυπώσεις
καί έκ τών είς όρη διατριβών τών ποιμένων. Συμπλήρωσες
δε είνε τό εξής
*
ότι εινε μέν πολλή μάθησις ίν .Ίλιάδι τοϋ
είς τά δάση βίου τών άγριων θηρίων, τών σαρκοφάγων καί
τών κατ’αύτά
*
τούτων δέ τών έχει ίδιαζόντων, οπού έν Όδυσσείφ εύρέσκεται όμοία χρήσις, δέν γίνεται έπιτυχώς ώς
έπί παντός άλλου
Μετά τοΰτο καί αί περί τούς θεούς διαφοραί δέν δικαιο
λογούνται, καί κατ’ ,αύτάς ιύρίσκιτα, μέγα χάσμα μεταξύ.
Έν Ίλιάδι βαίνουσι πάντοτε σχεδόν έφ’αρμάτων, καί έν
ταϊς όμιλίαις των καί συναθροίσεσιν, ύπάρχει ποικιλία προ
σώπων καί λόγων, όποια έν Όδυσσείφ μόνον έν θ, 265 —
365. Έν δέ τή Ίλιάδι περιγράφονται
*
σκηναί μαχραί έκ
τών θεών, μικράν εχουσαι πρός τήν ύπόθεσιν σχέσιν, καί
κυρίως περί τοΰ Διός
*
ούτως ήθελόν ποτέ οι άλλοι πάντες
νά τόν δέσωσιν, ότι εκλήθη,κρυφίως ό Έκατόγχειρ Βριάρεως,
τόν όποιον έτρόμαξαν οί θεοί. Έκεΐ φιλονικεί ό Ζεύς άκαταπαύστως πρός τήν Ήραν, τήν έρεθίζει όμιλών, ή υποφέ
ρει καί άνησυχεΐ έκ τών απατών καί δολιοτήτω· καί μομ
φών, ώστε πλέον συνείθισε καί δέν οργίζεται κατ’ αυτής
*
άλλοτε πάλιν έν πολλή ανάγκη τήν συμβουλεύεται.
Κατά ταΰτα δεικνύει ή ποίησις μετά χαρίτων καί τήν
ΐσχύν τοΰ πρώτου τών θεών καί λαμπρότητα, άκαταμάχη
τος δ’ ειν’ ό κεραυνός του· απειλεί δτι θά κεραυνώση ή θά
κατακρήμνισή πάντας, πάλιν δέ μετατρέπετάι είς ήπιότητα
*
τοιοΰτο είνε τό χωρίον θ, 2 — 52. Έν δέ τφ Α, 528, ύπάρχουσιν οί περίφημοι ίκεΐνοι στίχοι
*
Ή καί κυανέησιν έπ’δφρύσι νεϋσε Κρονίων,
αμβρόσιαι 8’ αρα χαϊται έπειρώσαντο άνακτος
κρατός άπ’ άθανάτοιο μέγαν 8’ έλέλιξεν Όλυμπον.

’Επιμένει δέ ή Ίλ. νά διηγήται τάς συμφοράς καί τα
λαιπωρίας τών θεών ΰπό τών άνθρώπων, ώς έν Ε, 380—
415, Ζ. 130—140, καί Φ, 214-221. Έν Όδ. έλλείπει ή ποικιλία, τών άγγέλων τοΰ Διός, καί δέν ύπάρχει ’ί
ρις, Ερμής, Κυδοιμός, Έρις, Ώραι, άλλά μόνον ό Ερμής
ύπηρετεϊ πάντα, καί ειν ’ έν χαρακτηριστικώς ίδιαζούση
τιμή. Έχει δέ περί πολλοΰ καί τά ονειρ ’ έν τή διαφορά
αΰτή, έφ ’ ών καί λογο,παίγνιον έν τ, 562:

Δεν έχει δέ λόγον ή άλλη, ότι τά Έπη «ν’ άπλή σύρραψις τών ποιηματίων
*
διότι ταΰτα έχρησίμευσαν ώς ύλη
καί γνώσις τών γεγονότων, καί τών βιβλίων έκάτερον ύπάρχει εν σώμα αρτιμελές, μέ αρμονίας φερούσας πλήρη διάνοι
αν και σκοπιμότητα προς τά μέρη καί προς το όλον, ώς τέ
λειον δημιούργημα
*
καί ή έν αύτοΐς μεγαλοφυΐα δέν
Δοιαί γάρ τε πύλαι άμενηνών είσίν ονείρων,
έδύνατο νά συσταθή άφ’ έαυτής, άλλ’ ΰπό μεγάλου νοϋ.
αί
μέν γάρ κεράεσσι τετεύχαται, αί 8’ έλέψαντι
*
Υπάρχει δέ καί άλλη γνώμη ή περί τοϋ αΰτοΰ ποιητοΰ
τών
οί
μέν
κ
’
έλθωσι
διά
πριστοΰ
έλέφαντος,
δι’ άμφότερα τά έπη. Έκ δέ συγχρίσεως αυτών τών
οί ρ’ελεφαίρονται, επε’άκράαντα φέροντες
*
ποιήσεων, άνευ ούδεμιάς προθέσεως, νομίζω ότι είνε δυνα
οί 8έ διά ζεστών κεράων έλθωσι θύραζε,
τόν νά ίξαχθή άσφαλές συμπέρασμα.
οί' ρ’ έτυμα κραίνουσι, βροτών ότε κέν τις ιδηται.
Τά πάντα καί κατά πάντα λόγον βεβαιοΰσι πλήν μικρών
πραγμάτων, ότι δέν ειν’ ό αυτός καί τών δύο ό ποιητής
*
ό
Ή Ίλ. δέ μονόν τόν Ουλον δνειρον έχει. Έπειτα ή Άδέ κατά τδ ότι ή Ίλιάς είνε πλουσιωτέρα εις ποικιλίας λό ·
βηνά αύτενιργεϊ ώς σχεδόν ίκεΐ ό Ζεύς, όπου ύπό τούτου,
γος ότι αΰτη, έποιήθη έν vice ήλιχΐςρ τουναντίον τής ’Οδύσ
πλήν όμοίως ώς έν τή Όδυσσεία, πίμπεται, ή ύπό τής Ήσειας, ειν ’ άχρηστος ότι αί άτομικαί γνώμαι καί αί γνώσεις
ρας, ή όποια σχεδόν δέν υπάρχει ένταΰθα ή μετ
*
αυτής.
δέν άλλάζουσι μετά τής ηλικίας.
Πρώτιστον ή κατά τάς παραβολάς καί εικόνας σύγκρι*
σις
πλήν δτι ή Ίλιάς είνε κατάπυκνος άπ’ αυτών, καί έξ
αλλεπαλλήλων πληροί καί σελίδας όλας, ή δέ ’Οδύσσεια έν !
γίνει αραιά μόνον υπερβαίνει τό τρίτον : τά είδη τών παρα
βολών παρουσιάζούσιν έτερον πρόσωπον δΓ έκάτερον βιβλίου
*
διότι τά οικιακά, τά ίν ειρήνη βίου, καί τά τών τεχνών,

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ

ΑΠΡΟΣΔΟΚΗΤΟΥ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
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( Συνέχεια, ίδέ προηγ. φυλλον)

Άφοΰ παρεμείναμεν ολίγον ενταύθα, ΐξήλθομεν τη συνοδεία
τοΰ κ Φουρτουνιαδη πρός έπίσκεψιν τής πόλεως,ήτις μας ήρεσεν ύφ ολας τάς επόψεις.Πλησιάζει νά ΰπερδή καί αύτάς τάςΠάτρας χωρίς ύπερόολήν. Λιμήν, οίκοδομαί, δθοί, πλατεϊαι, συγ
κοινωνίας κίνησες, έμπόριον, τά πάντα συμβαδίζουν άμιλλώμινα πρός τήν πρόοδον τών μεγαλιτέρων και καλλλιτέρων πό
λεων τής Ελλάδος.
Ό Βόλος πάλαι Παγασσαί,ώς γνωστόν,εινε έκτισμένος έν τφ
μυχφ τοΰ ομωνύμου όρμου, είναι έδρα μητροπολίτου, έπίνειον
τοΰ τε νομοΰ Λαρίσσης καί Τρικκάλων καί παντός εμπορίου καί
κινήσεως καί αφετηρία τών σιδηροδρόμων Θεσσαλίας. ’Ολίγον
πρός δυσμάς αύτοΰ έκειτο ή Ίωλκός, όπόθεν έξέπλευσεν δ Ίάσων μετά τών ’Αργοναυτών καί πρός νότον ταύτης παρά ταϊς
άναόρυούσάις άφθόνοις πηγαΐς άπαντώσι τά ερείπια τών Παγασσών καί πρός τή Α. πλευρά τοΰ ΙΙαγασσητικοΰ τά ερείπια
τής Δημητριάδος
Ό λιμήν τοΰ Βόλου, οδτινος νΰν κατασκευάζεται ό βραχίων
καί τά κρηπιδώματα έσεται έργον σημαντικόν, οπερ πολύ θά τί
μηση τούς μοχθοΰντας περί τήν ταχεϊαν περατωσιν αύτοΰ παρα
τάς διαρκείς αντιδράσεις καί αντιζηλίας τών άντιπραττόντων.
Σύνηθες έν ΈλλάδΓ ουδέποτε άρέσκει τι άνευ τής παραδοχής
τής γνώμης πάντων αρμοδίων καί μή, και εν τούτοις γνωρίζομεν, είς τόν άπειρον τούτον τόπον, πόσον δυσκόλως καί βρα
δέως άποφασίζεται νά γίνη τι κοινωφελές, ακριβώς ένεκα τών έν
τώ μέσφ τοΰ έργου συνήθως αναφυομένων ερίδων καί αντιδρά
σεων δυσχερειών καί απογοητεύσεων.
Αί σιδηροδρομικά! συγκοινωνίαι ώς είκός εξημέρωσαν,ανέπτυ
ξαν καί προώδευσαν τόν τόπον αύτόν καταπληκτικώς. Ο,τι συνή
θως θά έγίνετο εις έκατόν ετών περίοδον,ΐπετελέσθη ένταΰθα διά
τών σιδηροδρομικών συγκοινωνιών έν διαστήματι δλιγίστων ετών.
Ό έπισκεπτόμενος νΰν τήν Θεσσαλ. καί ιδία τόν Βόλον εκπλήτ
τεται έπι τή αστραπιαία μετατροπή τών πάντων, ώς καί αυτών
τών όρων τής διαθιώσεως από τής καταλήψεως και έντεΰθεν.
"Ηδη δέ προσετέθη καί δ ατμήλατος τροχιόδρομος συγκοινωνών
τήν πόλιν μετά τών περιχώρων Άγυιδς καί Λεχωνίων κλτ.
Τό δέ φωταέριον ήρξατο καί αύτό λειτουργούν άπό τής 14
Άπριλ. παρελθόντος, τεθέν εις ενέργειαν τή πρωτοβουλία τοΰ
δήμου, συμβληθέντος μετά τοΰ έκ Πειραιώς κεφαλαιούχου κ.Σ.
Σκυλίτση .
Καί πολλά άλλα έργα διατελοΰσιν έν ένεργείφ καί κυοφορία ιδιωτικά καί δημόσια, άτινα πρεπόντως θά καλλοπίσωσι καί
έξωραίσωσι τήν πόλιν. Μεταξύ δέ τών πολλών ώραίων οικοδο
μών τοΰ Βόλου διαπρέπουσιν αί ήδη άνεγερθεϊσαι καί άνεγειρόμεναι λαμπραί καί καθ’όλους τούς κανόνας τής τέχνης καί οικο
δομικής έπιδεικτικαί οίκίαι τών κ.κ. I. Σαραφοπούλου,Χά-Κυριαζή, Άδελ. Κυριακοπούλων, Κ. Καραμανώλη, Ν. Παπαδήμου,
Άλ.Νικολαίδου,Μ. Άργύρη, το Μέγα ΞενοδοχεΤον καί ή ιδι
ωτική σχολή τοΰ κ. Ν. Νικολαίδου.
Πρός τό εσπέρας μετέβημεν είς τό καφφενεϊον Γιανοπούλου
παρά τήν παραλίαν,όπου είνε τό κέντρον τής συναθροίσεως τοΰ
ξενικοΰ καί εντοπίου στοιχείο^. Ένταΰθα συνέρχονται πάντες οί
κάτοικοι καί διαβατικοί καί συνδιασκεδάζουσι καί συνδιασκέπτον
ται. Τό δέ ώραϊον φΰλον καί είναι όντως ώραϊον τό φΰλον
τοΰτο τοΰ Βόλου, δέν λείπει έκ τοΰ κέντρου τούτου.Κατά γραμ
μήν παρά τήν άκτήν εύρίσκονται τά καλλίτερα καφφενεϊα, τέσσαρα θερινά θέατρα καί τά ξενοδοχεία. Καί έχουσι δίκαιον όπου
έπηξαν ένταΰθα τό κέντρον τής συγκεντρώσεως οί άγαθοί Βολιώται,διότι ή θέσις είναι εξόχως μαγευτική έν ώρα ιδία θέρους,
έχοντες άπέναντι αυτών τήν κίνησιν τοΰ λιμένος καί διότι αρχήθεν τοΰτο υπήρξε τό στάδιον τής συναλλαγής των καί τοΰ
εμπορίου των.
Πρός τό εσπέρας μετέβημεν είς τήν τουρκικήν συνοικίαν'
άλλ’ ούδεμία έντύπωσις, ούδέν ενδιαφέρον έ*ίνησε τήν περιέρ. γειάν μου. Όλίγιστοι τόν άριθμόν, άγαθοί καί πράοι οί άπόγονοι
τοΰ Μωάμεθ μετ’ άφελείας στρέφοντες τό βλέμμα πρός ήμας,
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μας παρετήρουν, ώσεί νά μή τούς έβλαπτε τοΰτο Έξελάβομεν
φυσίκώς αύτούς ώς κατοικίδια ζώα διερχόμενοι έκεϊθεν καί εκείνοι
ίσως ήμας διά διαβατικά όρνεα, άκάκως περιφερόμενα. Ό υίός
μου μόνον έδειξε κάποιαν περιέργειαν καί ενδιαφέρον καί άστατο
πρό ενός έκαστου αυτών από κεφαλής μέχρι ποδών έξετάζων
αύτούς.
Έλησμόνησα νά προείπω, οτι τή έπιμόνφ επιθυμία καί αι
τήσει αύτοΰ μετέβημεν είς τό μέρος αύτό.
— Αύτοί λοιπόν είναι οί Τοΰρκοι, μας λέγει αίονης, καί
έκεΤνος μέ τό μεγάλο σαρίκι τό κουλουριαστό στό κεφάλι;
—*Α 1 αύτός ttvat ό Χόντζας, ό ίερεύς των δηλαδή.
— Μά τότε είναι καλοί άνθρωποι, δέν είναι όπως τούς πε
ριγράφουν τά βιβλία,πρθσέθηκεν,...οδτε άγριοι είναι,ούτε ώπλισμένοι, ούτε κακοί φαίνονται.
— Άνθρωποι, παιδί μου, είναι όπως καί ημείς καί ό Ιδιος
Θεός έκαμε και αύτούς και ήμας. Εις τόν πόλεμον βεβαίως
πάντες γίνονται άγριοι καί θηρία καί δι’ αύτό τώρα πάντεςτόν
άποφεύγουν.
— Τρώγουν όπως καί ημείς καί έχουν καί αύτοί εκκλησίας;
— Βεβαίως καί κοιμώνται όπως καί ημεΤς.
— Τότε δέν τούς μισώ πλέον.
Καί ό Τάκης ΐπέστρεψιν εύχαριστημένος έκ τής Τουρκικής
συνοικίας.
Τό εσπέρας μετέβημεν μετά τοΰ κ. Χατζηγεω'ργίου καί τοΰ
αδελφοΰ του Δημητρίου έλθόντος προσωρινώς έκ Σουακίμ, όπου
διαρκώς εμπορεύεται,είς τό θέατρον τών Ποικιλιών Παριστάνετο
δράμα καί κωμωδία, ό Κακούργος πατήρ, καί ο Φιόκας,
άλλά μετά τοσαύτης φυσικότητος, άφιλείας καί άπλότητος
ώστε κατεγοητεύθημεν, δύναμαι μάλιστα εύθαρσώς να ειπω
ότι ήτον επιτυχέστερου και τών ’Αθηναϊκών παραστάσεων.
Είξεύρετε διατί; Διότι είς τάς επαρχίας συνήθως μεταβαίνουσιν
οί καλλιτέχναι Βυσηρεστημένοι τών ’Αθηνών,όπου σχηματίζουσι
μικρούς άλλά καλούς θιάσους καί διότι έκεΐ εύρίσκουσι όλιγωτέρας άπαιτήσεις τής πρωτευούσης καί φυσικώς έπιτυγχάνουσι
πληρέστερου καί ανταμείβονται γενναιότερου. Τό σπουδαιότερου
δέ ότι παριστάνουσι τά καλλίτερα έργα, τά όποια οί ’Αθηναϊκοί
θίασοι είναι ήίαγκασμένοι σήμερον ν’άποσκορακίζωσιν, ένεκα τής
έπικρατούσης νόσου τών καθ' έκάστην σχεδόν ημέραν βαπτιζομένων καί διατυμπανιζομένων ανουσίων νεωτεριστικών κωμειδυλίων καί δραμάτων.
Τήν έπαύριον περί τήν 9 μετέβην παρά τφ κ. Ν. Νικολαίδη.
Είναι προσωπικότης καί Ισως αύτή ή ιστορία τοΰ τόπου καί
προκαλώ τήν προσοχήν τοΰ άναγνώστου. Είναι δ διδάσκαλος
καί παιδαγωγός καίμορφωτής τής νεολαίας άπό τών χρόνων τής
τουρκοκρατίας καί έντεΰθεν καί συνεπώς πάντες οί νΰν επιστή
μονες, βιομήχανοι, έμποροι, κτηματίαι, χείρόνακτες κλ.διήλθον
έκ τής διδασκαλίας αύτοΰ. Ήκουσα πολλούς έπιστήμονας καί
μή νά μοί λέγωσιν ότι ό τόπος οφείλει είς αύτόν τήν άνάπτυξιν
τών κατοίκων του, καί ότι πάντες διήλθον έκ τής σχολής του.
«Τότε οφείλετε νά τφ στήσητε ανδριάντα, ειπον, έν αύτή τή
πλατεία» καί ήρυθρίασαν διότι μέχρι τοΰδε δέν τό έκραξαν.
Εδρον αύτόν άναμένοντά με έν τφ γραφείφ τοΰ παλαιού αύ τοΰ εκπαιδευτηρίου, καταγινόμενον ώς συνήθως πάντοτε έν τή
εργασία, καί όπόταν μάλιστα συνδιαλέγεται καί καπνίζοντα ναργιλέν,Γσως τό μόνον πράγμα οπερ ικανοποιεί τοιαύτην τερατώδη
πνευματικήν έργασίαν.
Διευθύνει περί τούς 250 μαθητάς καί εικοσιπεντάδα καθη
γητών καί διδασκάλων.
Μόλις είσήλθον έρρόφησεν άπό εύχαρίστησιν μίαν καλήν δόσιν ναργιλέ και ήγέρθη τείνων μοι τήν χεϊρα.
Έπεθύμιι νά μέ ίδη καί έπεθΰμουν νά. τόν γνωρίσω.
— Κύριε Πρίντεζη, μοί λέγει, καλώς ορίσατε, λυποΰμαι ότι
δέν ήμην έδώ χθές, σήμερον τό έμαθον, πώς είσθε, καθήσατε.
— Πολύ καλά, κύριε Νικολαίδη, χαίρω καί εύχαριστώ
άλλά ένόμιζον νά σας εΰρω μάλλον ηλικιωμένου.
Δέν τφ ήρεσεν ή φράσις μου ή μάλλον ήθελε νά φαίνηται,
πρεσβύτερος τοΰ δέοντος.
— Εισθε στιβαρός, φαίνεσθε ρωμαλέος. "Ισως ή δίαιτα καί
ή γυμναστική. · · .
Άφήκε τήν γραφίδα και ροφήσας έτέραν δόσιν ναργιλέ, μοί
προσέφερε σιγαρέτου.
— Τί νά σόΰ ειπω, φίλε μου, μή τά ρωτάς, άπήυτησε μετ'
εύχαριστήσεως, έχω αύτά τά δύο προσόντα άλλά καί ή εργασία.·..
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Π ΦΥΣΙΣ

— Σας έσωσε ■ ■ ■ ■
— Δέν παραπονόϋμαι, άλλά θέλω νά είπω ή άπογοήτευσις
έκ 1&Ί πικριών. Εργάζομαι πάντοτε δπως μ· βλέπεις αυτήν
τήν στιγμήν άπό 40 ετών άδιακόπως και μοΰ φαίνεται δτι έγήρασα πλέον.
— Δέν γηράσκει ή εργασία, τδν άνθρωπον, άλλ’ η απογοή
τευες, αί πιχρίαι, τά βάσανα καί. . ...
— Και τίς δεν έχει πικρίας και βάσανα I Πιστεύετε ότι δέν
ικανοποιούμαι καί οτι τεσσαροκονταετής εργασία τοιαύτη μόλις
μοι άποφέρει μισθόν σχολάρχου καί ουδέν πλέον :

περί υγιεινής νεωτέρους κανονισμούς τοΰ γερμανοΰ Πετκότερ
εφαρμοσθέν ύπό τοΰ καλλίστου νέου και εΰπαιδεότου άρχιτέκτονος Ίωάννου Γιανουλοπούλου. *Εχει δέ πρόσοψιν μήκους
είκοσι και επτά μέτρων έπί τοσούτου πλάτους. Καί ύψος άνά·
λογον δέκα περίπου μέτρων.
Έστην καί μετά προσοχής παρετήρουν τήν οικοδομήν.
—Εΐσθε πολύ αξιέπαινος κ- Νικολαίδη, τφ λέγω τότε, δι- f
ότι εισθε δ πρώτος έν Έλλάδι, δστις επιχειρήσατε τοιοΰτόν τι
καί θά γίνητε δ υπογραμμός τών συναδέλφων σας. Άλλά καί
αυτή ή Κυβέρνησις οφείλει νά μή· παρίδη τοϋτο. Αμφιβάλλω
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ΑΙ ΠΑΡΑΑΟΒΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ!
ΕΝΟΣ ΡΩΣΣΟΥ ΣΟΦΟΥ
Λίετά 300 καλλιτσχεΊχών

tlxiwtv ίν τφ

Ό Σάρπ τότε έξήγαγε τοϋ θυλακίου του φιαλίδιον περιέ—
χον πράσινον ποτόν καί ίπιεν ολίγον.
Ήτο υγρά τις ουσία χρησιμεύουσα πρός άνάληψιν δυνάμεως καί συντήρησιν τή; ζωής.
Μετ’ όλίγον άμφότεροι διετέλουν άφωνοι και ακίνητοι είς
δυο γωνίας τοϋ διαμερίσματος έπιβλέποντες άλλήλους.
Ήδη τό ψϋχος ήρχισε νά καταλαμβάνη τά μέλη των καί
ό Σάρπ διιλογίσθη νά φονεΰση τό» σύντροφόν του, όπως κο·
ρεση τήν πεινάν του.

κβεμένρε.

Κατά μετάθραόεν φ. ΠΡΙΝΤΕΖΗ(Συνέχεια, ίδέ προηγούμ. ψύλλον).

Τδ έν Βόλφ ιδιόκτητον Έκπαιδευτήριόν τοΰ κ- Ν. Νικολαΐδου

— Τί λέγετε ; τότε πρός τί τόσοι κόποι καί τοιοϋτον λαμ
πρόν έκαιδευτήριον ;
-Ιδού.
Καί εξαγωγών τά βιβλία του μοί έδειξε τά κέρδη τοιαύτη;
διαρκούς επιπόνου καί πολυετούς έαγασίας ανερχόμενα ακριβώς
ώς εΐπεν, είς τόν στρογγύλον μισθόν τοΰ σχολάρχου. Έλυπήθην καί τδν παρετήρουν μετά προσοχής. Ήτον όμως ήθικώς ευ
χαριστημένος .
— Καί πού είναι τδ νέον ιδιόκτητον έκπαιδευτήριόν σας ;
δυνάμεθα νά τδ έπισκεφθώμεν; ήρωτησα τότε.
— Μάλιστα, άλλά νά πίωμεν πρώτον ένα ουζον.
Έπίομεν δύο πρός δόξαν τής διδασκαλίας καί παιδαγωγής
του "Ελληνος ανθρώπου, διότι παντού σχεδόν ή αυτή ίκανοποίησις υπάρχει καί έν τφ μεταξύ έβασάνιζα τόν,νοϋν μου Οπως τδν
παρηγορήσω.
— Μά άπδ πάντων λέγεται, ηχούσα, τώ λέγω, δτι υπήρξατε
ό παιδαγωγός όλης τής ενταύθα κοινωνίας.
—Εινε αληθές, μοί άπαντα, και είς Αθήνας καί είς τδ εξω
τερικόν θ’ άπαντήσητε πλείστους μαθητάς μου ήδη επιστήμο
νας καί εμπόρους καί βιομηχάνους κτλ.
—Οί όποιοι όντως σας όφείλουσι πολλά, κ. Νικολαίδη.
— ’Εάν μοί έδιδον πάντες οί μαθηταί μου άπδ μίαν δραχμήν
θά έσχημάτιζον κεφάλαιόν 100,000 δραχμών.
— Αντί τούτου έκδώσατε ίν έργον, τδ οποίον νά λάβουν
8λα ουτοι καί θά έχητε οδτω και τήν υλικήν ίκανοποίησιν τής
κόπων σας.
— Δέν είναι άσχημος ιδέα.
ν Μετά τούτο έξήλθομεν καί διήλθομεν τής ιδιοκτήτου οικίας
του δπου έστάθημεν, δπως λάβωμεν έτέραν δόσιν έκλεκτοϋ
ώς έλεγεν ούζου καί έξαισίων τοϋ Πηλίου έλαιών καί ειτα μετέβημεν είς τό όλίγον άπωτέρω έναντι τής πλατείας ’Ανεξαρ
τησίας κείμενον καινουργές έκπαιδευτήριόν του.
ΚεΤται έντός απέραντου έκ 5,000πήχεων καί πλέονοίκοπέδου,
φέρει σχήμα κεφαλαίου Π καί εινε έκτισμένον δι’ασβεστόλιθου καί
πλίνθων κατά, έγκεκριμένον σχέδιο» τοϋ Υπουργείου και τούς

αν ύπάρχη τελειότερον έκπαιδευτήριόν έν Έλλαδι. Τουλάχι
στον έγώ, οΰδαμοΰ έτι είδαν τοιοϋτον. Πώς τδ κατωρθώσατες
— Μή ρωτάτε. Έθυσίασα πολλά προσωπικά μου παί ξένα
κεφάλαια διά τήν έχπαίδενσιν τών'συμπολιτών μου.
— Εύγε, εύγε, έπανειλημμένως είπον. Μεθ’ 6 άνήλθομεν
δι’ εξωτερικής χλίμακος χαί έπεσχέφθημεν τά άνωθι διαμερί
σματα καί ειτα. τά κάτωθι.
ΑΙΘουσαι ευρύχωροι, ευάεροι,ευήλιοι, καλώς διεσχευασμέναι,
σχετικώς ταΐς τάξεσι, μέ πίνακας, χάρτας, έδρας, εΐχόνας, ερ
γαλεία φυσιχής κτλ. δωμάτια ειδικά διά γραφεία χαί τούς χα·
θηγητάς χαί δ,τι σχετικόν απαιτείται διά τήν καλήν καί άμεμ
πτον λειτουργείαν ένός είδιχοϋ τοιούτου εκπαιδευτηρίου, απήρτιζον τδ εσωτερικόν μέρος τής σχολής, ής έργάτης καί ιδιο
κτήτης εινε δ φίλος ήμών κ. Ν. Νιπολαιδης.
Μετά τήν έπίσχεψιν ταύτην μας ώδήγησεν δκ. Νιχολαΐδη'ς,
δπως έπισχεφθώμεν τδν φίλον του χ.Λ. Μπεναν καί τδ κατά
στημά του, δπερ φημίζεται διά τήν έξαίρετον κατασκευήν του
εύγευστου αύτοΰ ούζου.
Ό κ. Μπενάς είναι άνθρωπος του κόσμου, πάντοτε άστέιευόμενος καί πρακτικός είς τδ έπακρον.Έχει δέ λαμπρόν οίνοπνευματοποιεΐον καί σχέσεις πολλάς αίτινες τδν καθιστώσι συμπαθή,
τικόν. Πρώτος μας προσήνεγκε τήν πρώτην δόσιν χαί δ κ.
Νικολαίδης τήν δευτέραν. Ειτα μέ συνέστησαν εις τούς παρευαεθέντας έκεϊ κυρίους Ρήγαν Μ. Ρήγον, άξιόλογον κύριον
χαί Ίωάννην Νικολέτον έμπορον καί πράκτορα διαφόρων εται
ριών βραστήρων καί ένεργητικώτατον καί έπεδόθημεν εις τήν
άλληλοπροσφοράν χαί διαρκή δοχιμήν τοϋ περιφήμου ούζου τοϋ
οίνοπνευματοποιείου του κ. Μπενα.' Ώς συνήθως ειτα ή
ομιλία μας έστράφη είς διάφορα αντικείμενα χαί μόνον τδ προχεχωρημένον τής ώρας μας έκαμε νά χωρισθώμεν δεχθέντες και
πρότασιν τοΰκ. Νικολαίδου, όπως τδ έσπέρας συμφάγωμεν είς
ώραίαν εξοχικήν θέσιν Μπαχτσέδες του "Ανω Βόλου παρά τούς
πρόποδας τοΰ Πηλίου.
("Επεται συνέχεια)
Ρονζ

■ CK3 ,

— Αί, καί άν ή ατμόσφαιρα τή; σελήνης δέν εινε άνα··
πνευσιμος, μέ τοϋτο ;
— Τότε ό άήρ ·ξοϋ βλήματός μας θά έξέλθη χαί ήμεΐς
θά έκπνεύσωμεν έξ άσφυκτίας.
Ό Βερίγγιν μόλις ηχούσε τούτο ήγερθη όλω; ίπιλπις χαί
συλλαμβάνων τόν Σάρπ άπό τοϋ λαιμοϋ
*
—Είσαι είς άθλιος,τφ λέγει,μοί είχες εΐπιϊ ότι θά ήδυνάμεθα νά ζήσωμεν έπί τής σελήνη; καί τώρα προτιμάς νά
πνιγώμεν ίδώ μέσα ;
Ό Σάρπ μετά πολλή; αγωνίας μόλις κατορθώσας νά
διαφυγή έκ τών χειρών του έσπευσε καί έκλείσθη εις τό άνω
διαμέρισμα, όπου εσκέπτετο τί νά πράξη.
Μόλις όλίγον ημερών τροφήν ιΐχον,βπως διαβιώσωσιν έκεϊ.
Τήν (παύριον ο Βερίγγιν ανέκραξε πρός τόν Σάρπ·
— Ίσως ό Όσιπώφ μάς σώση πάλιν.
— Αδύνατον, άπεκρίθη ό σοφός, διότι ό Όσιπώφ ταξειδευει άκόμη είς τό άπειρον, έπειτα προπμώ τόν θάνατον ή
τήν σωτηρίαν άπ’ αύτοΰ τοϋ ανθρώπου.
— Έγώ όμως έπροτίμων τήν σωτηρίαν.
— Καί δέν σκέπτεσαι τήν μήνιν τοϋ Ίωνάθαν Φαρενχάϊτ,
τί θάψ.3ς κάμη άν πέσωμεν είς χεϊράς του ;
Ό Βερίγγιν ίφρικίασε τότε και εκτοτε ό θάνατος ίστατο
άπειλητικώτερος άνωθι αυτών. Τό δέ μίσος μεταξύ των ηΰ·1
ξάνιτο,διότι αί τροφαί των ήλαττοδνπο ίιαί αί τρομερώτεραι
ΐδέαι ήρχοντο είς τόν νουν των σκεπτομένων Tivt τρόπφ τα
χύτερου ό είς ν’ άπαλλαχθή τού ετέρου.
Πλήν παρ’ ελπίδα αί τροφαί των ήλαττώθησαν ταχύτε■ρον τοΰ δέοντος καί δ άποθηκευμένος άήρ $ων μετ’ όλίγον
ίξέλεπεν.

Ή Σελήνη διαλογιζομένη τόν Σάρπ,

— Ιδού I τετέλισται ! έχω τό θάρρος νά θέσω τέρμα
εις τήν ζωήν μου,ανέκραξε τότε ό Βερίγγιν,καί ίστράφη πρός
τήν άλλην πλευράν.
Ό Σάρπ Ιφρικίασεν, έστη έπί πολύ άφωνος καί είπε καθ
έαυτόν·
Ίσως δέν λάβω ανάγκην νά ίκτελέσω τό σχέδιό» μου.
Μετά ήμίσειαν ώραν όλως καταβεβλημένος καί σχεδόν συ
ρόμενος καί άκουμβών εις τάς πλευράς τοϋ βλήματος {πλη
σίασε τό» Βερίγγιν.
ι
Ήτο νεκρός, όλίγον δέ αίμα είχε ρεύσει έκ τοϋ λαιμού
του.
— Καλείτερον εΐπεν ό Σάρπ, καί καθίσας είτα παρά τήν .
τράπεζαν έσκέπτετο τήν τύχην του.
’Απονάρκωσε; τόν χατέλαβε. Μετά πέντε ώρα; συνελθών
ήσθάνετο πόνους είς τόν στόμαχον. Ήτον ή Ιλλειψις στερεά;
τροφής·
Τί νά κάμη. Είχε τό πτώμα τοδ συντρόφου του πρό '
*
αύτοΰ
έπλησίασεν, άλλ
*
ή φρίκη τόν έκαμε νά όπισθοχώρήση.
Ή πείνα τόν έστενοχώρει καέ ή αηδία τόν {βασάνιζε.
Τέλος επελθουση; τή; θηριωδίας ή χιφαλή του έκλινε ά·
ναισθήτως και οί όδόντες του έχώθησαν είς τάς σάρκα; τοΰ
συντρόφου του.Έφαγε μέχρι; δτου ή οσμή τόν άπεμάκρυνεν
έχεΐθεν, Συνελθών δ* εί; έαυτόν όλίγον έκλαυσε πικρώς.
Είτα έχοιμήθη. Ειτα χαί πάλιν ή πείνα τόν αφύπνισε χαί
πάλιν ή άνάγχη τόν έχαμε νά φάγη καί τέλο; ό κόρος τής
απελπισία; έκ τής άποφορά; τόν παρότρυνε νά.τυλιχθή έντός
τοδ μανδύου του καί ν' άναμείνη τόν θάνατον.
Ότε ό Τώνάθαν Φαρενχάϊτ ειχεν είσέλθει έντός τοΰ βλή
ματος τοδ Σάρπ, ούτος πρό ολίγων ώρών είχε κλείσει τοΰ;
οφθαλμού;

Ό Βερίγγιν καί ό Σάρπ πΐνοντις τήν τελευταία» δόσιν.

Ό Βερίγγιν τότε ήρξατο νά αίσθάνηται πόνους είς τόν
στόμαχον χαί λαβών τήν μόνην ύπολειπομίνην φιάλην έκ
κονιάκ, ήν έπιτηδείως είχε κρύψει ίκάθισε παρά τή τράπεζη
καί έπινε τήν τελευταίαν δόσιν τής ζωής του.
Ό Σάρπ μετά τινα; ώρας κατήλθε καί (πλησίασε τόν
σύντροφόν του. Ούτος δέ φοβηθείς μήπως τ$ άφαιρέση τό
μόνον μέσον τής παρατάσεως τής ζωής του ύψωσε τήν φιά
λην καί έρρόφησεν άπαν τό ύπολοιπόμενον ύγρόν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΗ'.

*Έκλ«ε^τς τοΰ Ήλίον.

Μολονότι ό Φρικουλέ ήσθάνετο μεγάλην άπέχθειαν πρός
τόν πρώην ισόβιον γραμματέα τής ’Ακαδημίας τών έπιστημών, είχε γονυπιτήσει πρό αυτού καί έξετάσας τόν σφυγμόν
του έπανειλημενως.
— Δέν άπέθανεν εΐσέτι, εΐπεν. . . ζή... ζή ... ακόμη.
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Η ΦΥΣΙΣ

Ό δέ ’Αμερικανός σπεύδων πρός αυτόν
— Σώσατε τον, είπε καί σάς χαρίζω τήν μίση» περιου
σίαν μου.
Ό νέο; μηχανικός τόν παρετήρησε μετά προσοχής.
— Πώς ; τφ λέγει, σεις όμιλεΐνε ούτως, σείς κ. Ίωνάθαν ; όστις ήθίλατε νά τό» πνίξητε πρό ολίγου, έάν τον ευ
ρίσκετε ζωντανόν ;
— Ναί, θέλω νά τόν έκδικηθώ ζώντα, ειπεν, αυτό τό

σώμκ μου ανήκει.
Ό δέ Όσιπώφ μεσολαβών

.

— Συγγνώμην, Κύριοι, προσέθηκεν ό άνθρωπος αυτός ήτο
{χθρός μου πριν ή γένη ΰμέτερος.Έχω τά πρωτεία.
ΌΦαρενχάϊτ ύπεχώρησε πρό της έπιβλητικότητος ταύτης

έστράφησαν προς τόν Όσιπώφ διατελοδντα δλο» έν σκέψεσιν.
— Τί τρέχει ; ήρώτησεν έκπληκτο;, πόθεν τό σκότος
τούτο ;
Όπισθεν των ήκομσθη ό Φρικουλέ γελών.
— Διατί γιλφς ; τφ λέγει τότε ό γέρων πλήρης θυμου.
Δύνασαι νά μ« δώσης έξήγησιν τού φαινομένου τούτου ;
— Μαλιστα, εινε εκλειψις, άπεκρίθη δ Φρικουλέ.
— Εκλειψις! έπανέλαβε» ό γέρων μετ’ απορίας.
— Μάλιστα έκλειψις τοδ ήλιου ίιά τής γής, ήτις διερχομένη διά τοδ ήλιου τόν καλύπτει, ώς βλέπετε είνε απλούστατον πράγμα.
— Καί θά διαρκέση έπί πολύ ; ήρώτησε»

Ό σοφός γέρων έδωκε τήν συγκατάθεσίν του διά κατα-φατικής κινήσεως τής πιφαλής.
— Τότε, προσέθηκεν ό Γοντράν, »ά προετοιμάσωμεν καί
•μεταφίρωμεν τό βλήμά μας είς αύτό τό μέρος τής συνεδρι-

άσεως καί μετά τήν τιλευταίαν λέξιν έν μέσφ έπευφημιών
καί χειροκροτημάτων ν’άνέλθωμεν είς τά ύψη.

(“Επεται συνέχεια)

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΝ

Εινε τό θέρος Α έλπ\ς Ατις φαιδρώς φωτίζεε
ώς Αλχόλονστος αύγά τά σκότη της ψυχής μας,
Ατις πραύνει μαγικώς τό φεύμα της ζωής μας
όταν λαιλάπων μαγική, πνοή τό κλνδωνίζει.

ν’ άναχωρήσωσι, παρετηρήθη ότι ό οδηγός των είχεν δψιν

ό Φαρενχάϊτ.
— Ούχί περισσότερον τών δύο ωρών, διότι ή Σκλειψις είνε
ολική.
Καί πάντες έθαύμαζον τό ώραΐον φαινόμενον.
Ηδη το σκότος τούς είχε καταλάβει καί παχεΐα ομίχλη
περιέβαλλε το αερόστατο». Οί έν αύτφ προέτειναν Οπως

σκυθρωπήν.
— Τί τρέχει ; ήρώτησεν ό Φρικουλέ.
— Φοβούμαι κακόν καιρόν, άπεκρίθη λακωνικώς ό σελη-

σταθώσιν, άλλ’ό σιληνήτης άπεφάνθη ό’τι ήθελε» είσθαι λίαν
έπικίνδυνον νά κατέλθωσιν έπί τοδ εδάφους.
Αίφνης φοβιρος κρότος ήκούσθη κάτωθι αύτών,τό δέ άερό-

νήτης.
— Κακόν καιρόν ! έπανέλαβον πάντες μετ’άπορίας.

στατον έτινάχθη, μετά δυνάμεως.
— Εινε σεισμός ; ήρώτησεν έκπληκτος ό Φαρενχάϊτ.
Αντί απαντήσεως πάντες έκρατήθησαν άπό τών σχοινιών

Εινε τό θέρος ή έλπϊς ήτις μέ δρόσον θείαν
σβένει τΑν φλόγα τού πυρός ήτις τόν νοϋν μας καίει
ήτις μέ Αρωμα χαράς θωπεύει τΑν καρδίαν
δταν είς πέλαγος εύρύ οδύνης επιπλέει.

του Όσιπώφ.

Τή διαταγή

τοΰ γέροντος τό σώμα τοΰ Σάρπ μιτεκομί-

σθη έ» τφ έναερίφ σκάφει τών σεληνητών, όπου τφ παρεσχέθησαν πάσαι αί δυναταί βοήθειαι. Ένφ δέ ήτοιμάζοντο

Ώς σάς είπον καί ήδη παρετηρήσατε,έπεΐπεν ό Τελιγγά,
τό μέρος τούτο τής σελήνη; είναι τό μάλλον άκατοίκητον,
ή δ’ αίτια τούτου είνε τά απεριόριστα καί πυκνότατα δάση

του,άτινα έλκουσιν εν τοϊς φυλλώμασιν αύτών τήν δπάρχουσαν έν τή άτμοσφαίρ^ ύγρασίαν. Ώστε ούχί σπανίως σχη
ματίζονται νέφη ένταΰθα, άτινα παράγουσι καταιγίδας, ΰδατα καί σφοδρούς άνεμους, οίτινες διά μέσου τών κλιτύων
τών υψηλών αύτών όρέων συμπαρασύρουσι πάν τό προστυχόν, καί δεν βλέπετε τότε έν τφ κενφ ή σωρείας άναμίξ
λίθων, φύλλων, χλάδων,' βροχής, άνεμου χαί καπνού φερο. μένω» μετά σφοδρά; δυνάμεως τήδε κακεΐσε.

— Καί είνε έπικίνδυνον τούτο ; ήρώτησεν ό Γοντράν.
— Πολύ μάλιστα, άπεκρίθη ό Τελλιγά.
— Και προμηνύεται τοιοΰτόν τι ήδη ;
— Μάλιστα, λίαν έγγΰς καί πρέπει άμέσως νά φύγωμεν.
Μόλις είπε ταΰτα καί έν τφ άμα ό Γοντράν ελαβε τήν
Σελήνην άπό τής χειρός καί έτοποθετήθησαν είς άσφαλές
μέρος τοΰ αεροστάτου.
Πάντες επραξαν τό αύτό.

του αεροστάτου, όπως άποφύγωσι νέον κλονισμόν.
Έπί. δύο ώρας τό άερόστατον ίπτατο έν τφ αέρι άνευ
οριστικής διέυθύνσεως καί έν τφ μέσφ άνατιναγμών, θορύ
βων και δονήσεων.
Μετά τοδτο λάμψις ζωηρά έπεφάνη όπισθεν τής γηίνης

πλεύρως τής θαλάσσης τής Κρίσεως. Μετά 24 ώρας θά διέλτ
θωμε» τόν Ισημερινόν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΘ'.

"Ortou όΦαίδώρ Σάρπ έπιβάλλ«ται
τοϊς έταίροις τον.
Ήτο ήδη νύξ, ότε τό Εναέριον σκάφος άφίχετο μετά πολ

Μετ’ όλίγον, δτε πλέον είχον φθάσει είς ικανόν ύψος, νέφη
πολλά ίφάνησαν κάτωθι αύτών, τό σκότος διεδίχθη τό έδα
φος τής σελήνης καί φοβερός θόρυβος διαρκής ήκούιτο έκεΐθεν.
— Νομίζω, ότι τοιαύτη χαταιγις ουδέποτε έσημιιώθη έν

τή γη, ειπεν ό Γοντράν.
—- Είναι κατακλυσμός,έπεΐπεν ό Φαρενχάϊτ, περιωρισμένος έν τινι γωνίρρ.

Είχον ήδη έγκαταλείψει τά περίχωρα τής θαλάσσης τής
. «Ηρεμίας», τό Tumulus τού Linn0 ειχεν έξαφανισθή άπό
τού ύρίζοντος καί άφοΰ διήλθον άπό του κρατήρος Βέσσελ οί ήμέτεροε ταξειδιώται εύρέθησαν ποό τών ορίων Πλινίου και Μενελάου.
Ό ήλιος κατά τήν ώραν ταύτην εύρίσκετο είς τό ζενίθ
καί διέχεεν έπί τοΰ σεληνιακοί έδάφους χείμαρρον καυστικού

φωτός.

Πλήν αίφνης ή λάμψις αύτοΰ έφάνη ώχριώσα.
—·Τί ; τόσον ταχέως ένύκτωσεν ; ήρώτησεν ό Φαρενχάϊτ,
άδύνατον. Τί συμβαίνει ;
Ό Γοντράν καί ή Σελήνη διακόψαντες τήν ομιλίαν των

διώτας μεθ ’ όλων τών άπαιτουμένων περιποιήσεων χαί ευκο
λιών. Έν τούτοις ό χ. Όσιπώφ, είχε δηλώσει, ότι ίμελλο»·
ν’ άπέλθωσι λίαν προσεχώς, όπως έπωφεληθώσι της ευνοϊκής
θεσεως της ’Αφροδίτης άστρονομικώς πρός την Σελήνην.
—·ΑΙ, άγαπητί μοι χ.Όσιπώφ,τφ λέγει τότε ό Φρικουλέ

άστειευόμενος,θέλετε τόσον ανυπομονώ; νά ταξειδιύετε χωρίς
νά λαμβάνετε ύπ’δψιν,ότι δύνασθι νά συναντήσητε καί σφαί
ρας όπου ή νύξ δύναται νά ήνε αιώνιος καί οπού οί κάτοι
κοι χρειάζονται ίσως αιώνας πριν ή άποφασίσωσί τι ή κάμωσι τήν έλαχίστην κίνησιν.

ΓΝΩΜΑ1 ΚΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ
Τού μεν ηλιθίου ή καρδία είναι είς τό στόμα, τού δέ φρο
νίμου ή γλώσσα είς πήν καρδίαν.
’Εκείνος οστις έπαινεΐ τά κακά έργα πράττει τούτο, διότι

τά πράττει καί ό ίδιος,
Ό μή δυνάμενος νά τηρήση άχεμύθειαν, δέν πρέπει νά

ένεπιστιύθη.
Γυνή άνευ αίδούς, είναι φαγητό» άνευ άλατος.

Ό άσπονδότερος εχθρός τών πτωχών είναι ό φιλάργυρος,
διότι έπισύρει τάς άράς αύτών.
Τό νά ύβρίζωμεν καί κακολογώμεν τούς όμοιους μας καί
μάλιστα άπόντας, είναι μέίρον τών μοχθηρών, τών κακώς
άνατεθραμμένων τών χαμερπών καί άνάνδρων.

Είς τήν υπομονήν δίδεται

μετ’ όλίγον

ό στέφανος τής

χαράς.

Είναι άνανδρος ό σιωπών τήν άλήθειαν, διότι είναι πικρά
καί μισητή καί κόλαξ ό φοβούμενος μή γείνη πρόξενος
λύπης.

ΕύαγγελΙα Κορ«ναίου

— Βεβαίως, είπε τότε σοβαρώς ό Φλαμμερμόν, ύπάρχουσι τόσοι κόσμοι ίν τώ κενφ όπου δυνατόν τά πάντα εν
αυτοί; νά ώσι νεκρά και όπου δυνατό» τά πάντα νά κι-

νώνται.

Ό Όσιπώφ δέν άπήντησε ποσώς εις ταΰτά.
—- Καί πότε σκοπεύετε ν’ άναχωρήσωμεν κ. Όσιπώφ ;
ήρώτησε τότε ό Φρικουλέ. Δέν νομίζετε καλόν νά φύγωμεν
κατ ’ αυτήν τήν ημέραν τοΰ συνεδρίου ; ούτως οί σεληνήαι.
θά δώσωσιν περισσοτέραν σημασίαν είς ήμας.

γίας, ταμίας ό κ. Ίδομ. Στρατηγόπουλος άνώτερος τηλεγρ.
υπάλληλος καί ποιητή; τού Δών—Κιχώτου, τελετάρχης ο
κ. Π. ΊαΤρίδης άνώτερος υπάλληλος, Γεν. έφορος ό *
· Δ.
Τσάκωνα; διδάκτωρ καί σύμβουλοι οί κ. κ. Άριστ. Πανόνόπουλος γραμμ. τής Τρκπέζης τής Ήπειροθεσσαλίας, Ερ.

Πιερώνης έργοστασιάρχης, Μιχ. Θειάφη; έμπορορράπτης,
Περ. Λεόνης έργοστασιάρχης και Δημ. Μούρτζινος μουσικός
καί έργοστασιάρχης.
Αί έργασίαι τοΰ Σωματείου βαίνουσι κατ’ εύχήν και λίαν
προσεχώς δοθήσεται μεγάλη συναυλία έν τφ Μ. Θεατρφ
πρός τιμήν τού έπιτίμου αύτοΰ προέδρου κ. Α. Συγγροϋ.
Ώς γνωστόν σκοπός τοΰ Συλλόγου τούτου είναι ή άναζωπύρωσις καί άνάπτυξις του μουσικού αισθήματος έν Ελλάδι διά συστάσεως σχολών ώδικί)ς καί οργανικής καί διωργανώσεως συναυλιών κτλ. ώς καί ή συγγραφή, μετάφρασες
καί έκτελεσις άποκλειστικώς ίλλη'ϊκών μουσικών έργων από
σκηνής δι’έλλήνων ποιητών,συγγραφέων καί καλλιτεχνών καί

ή έν γένει άνόρθωσις τοΰ έλλην, θεάτρου, ούτινος τοσοϋτον
διψφ καί υστερεί 0 ήμέτερος τόπος.
"Ηρξατο δέ ήδη ή συγκέντρωσες καί παρασκευή τών έλλήνικών έργων καί συνθέσεων, άτινα πασιδήλως μεγάλως
τιμώσε τόν τόπον καί ώ» ή έκτελεσις τά μέγιστα θέλει
συντελέσει είς τήν πρόοδον καί άνάπτυξίν τού μουσικού παρ’
ήμΐν αισθήματος.
Έλπίζεται, οτι πρός τοιούτον κοινωφελή καί έθνωφελή
σκοπόν πάντες θά προσέλθωσι κατά -ιό ένόν αρωγοί.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ, TS2 ,,ΙΏΕΟί

τ—eAo 9x=ar-g·

παραπονήται, διότι τό έφανέρωσεν έκεϊνος, πρός δν οΰτος το

λά; περιπετεία; καί περιπλανήσει; ει; τό Μαουλιδεχ, πρω
τεύουσαν της σελήνης, ένθα έμελλε νά συνέλθη τό συνέδριο»
τών σεληνητών αστρονόμων χαί σοφών.
Κατάλληλος αίθουσα διετεθη διά'τούς ήμετέρου; τάξει-

ματείς οί κ.κ. Κ. Μαραγκουδάχης διευθ. τής έφημερίδος τών
«Υποδούλων» καί Άλ. Γιακουμίδης διδάκτωρ τής Φιλολο

ΧανΟίηπη Καλοστύηη.

σμάς τής θαλάσσης τής ’Αφθονίας καί οτι βαίνομεν παρα·

— Καί ποδ θά διευθυνθώμεν ; ήρώτησε τότε ό Όσιπώφ.

Καί άμέσως προεχώρησαν.

Κι’ είνε φθινόπωρον σκληρόν δταν έξαίψνης σόέσμ
τό φέγγος, δπερ μυστικώς αύγάζει τλν ζωήν μας,
δταν φό άνθος της χαράς μεμαραμένον πέσμ
δταν πετάξμ έσαεΐ η φαεινή έλπίς μας.

σφαίρας και άπας ό πέριξ χώρος έφωτίσθη λαμπρώς· μετά
τούτο ή ίκλειψι; παρήλθε.
— Πού ευριβχόμεθα ; ήρώτησε τότε ό Όσιπώφ τόν σεληνήτην.
— Νομίζω, άπήντησεν αυτός, ότι εύρισκόμεθα πρός δυ-

, - —- Θά διέλθωμεν τά όρη ταδτα καί θά άκολουθήσωμεν

πάντοτε τόν ήλιον, άπικρίθη ό σεληνήτης,διότι άλλοίμονον
άν πέσωμεν είς τό σκότος.
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Γ ΦΤΣΙΣ

ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
Ο «ΕΛΙΚΩΝ/
'
■
Καταρτισθέντος τοΰ Καταστατικοί; καί γενομένων αρχαι
ρεσιών έξελέγει πρόεδρος ό κ. Φρ.Πρίντεζης, διευθυντής τής
«Φύσεως»,αντιπρόεδρος ό κ,Γ. Καλλισπέρης υφηγητής,γραμ

Π . Ή . Π · Π αρ ι σ I ου ς - ΈπεστολαΙ μας διεσταυρώίησαν.
Έγράψαριβν πάλιν. Άναμενομβν νβωτέραν σας.— I. ©. Γ1. II « ι ρα ιά. Έλήφθη. άλλά άίον νά διατελήτε ταχτικός συνδρομητής
τής <Φύσεως.ο— Ν. Τ. Ναύπακτον. ’Επιστολή μετ’επι

ταγής χαί αποδείξεων έλήφθη. Ευχαριστούμε» χαί αναμένομε» »ά
μάς έγγράψητε χαί μερικούς συνδρομητάς αυτόθι. — 1 . X - Δ.
Κουτσιχόν. Σάς ένεγράψαμεν απ’ αρχής 6ου έτους χαί έστείλαμεν σειράν φύλλω». Αναμένομε» νεωτέραν σας. —Α·Ά· Αί
γιό». Έπ-.στολή μετά συνδρομής χαί φορτωτιχής έλήφθη. Εύχαριστοΰμεν θερμώς. Ταχυδρομικών γράφομε».— Γ. Λ. Κ *
Α » δ ρ ο ν.
Κύριον Δ. .. δέν ίδομε» ούδομόσε. Άποστείλατε ήμιν χατ’ ευθείαν.
— Έ . Κ.Μυχονον. Έπιστολαί σας καί σκέψεις έλήφθησαν.
Έχει καλώς, ήλλοξαυεν διεύθυνσί» σας, άλλά έλυπήθημεν πολύ,
διότι δέν σας ίδομβ». άφοΰ τόσον πλησίον ήμών εύρίσκεσθε. Διατί;
Ευχαριστούμε» διά συμποθείας Τάχη. ■— Γ. Φ. Κ ά ϊρο ν. Επι
στολή σας έλήφθη. 'Γαχυδρομικώς έστείλαμε» σημείιοσιν λαγαριασμοϋ χαί αναμένομε» νεωτέραν σας.—Ε.Ν.Π ρ έ 6 ε ζ α ν.Έπιστολάι
σας έλήφθη μετά εμπεριεχόμενων, άλλά δέον »ά στειλη-ε καί διαΪοράν. Ζητούμενα φύλλα σας άπεστείλαμεν. -— Α.Γ-Μ.Πρέε ζ α ν. Άποστείλατε συντόμως παραχαλοϋμεν έχχαθάρισιν απο
δείξεων καί ήμερολογίων. — Σ. Δ. βή ρα». ’Επιστολή έλήφθη.
Εΰχοριστοΰμεν. Γράφομεν.— Ν, Κ. Σμύ ρ » η ν. Συνδρομή, ελήφθη. Άπόδειξίς μετ’ αριθμού λαχείου στέλλεται ταχυδρομικώνΝ. Κ. Γονεμίαν'Α’ιγύ πτου. Επιστολή μέ λύσεις έλήφθη.
Έχει καλώς, αναμένομε» συντόμως καί συνδρομάς σας. — Ν . Θ.
Δζέρβα Τύνιδος. ’Επιστολή έλήφθη. Ταχυδρομ. γράφομεν
έν έκτάσει. Τάπητα έλησμονήσατε ; — Ά. Π. Α. Κάϊρον.
Έλήφθησαν άλλά δέον να διατελεΓτε καί συνδρομητής τής «Φύσεως»
Στείλατε καί λύσεις. —Π. Ν. Άλ εξάνδ ρ εια». Συνδρομή «ας
έλήφθη. Άπόδειξίς μετ’ αριθμού λαχείου σας έπ’ αυτής στέλλεται
έν παρόντι φύλλφ. Ευχαριστούμε».— Κ. Φ. Πορτ Σαΐτ. Έπιστο) αί καί δώρα ελήφθητα». Εϋχαριστοΰμεν πολύ. Προσεχώς γρά
φομεν.— Μ. Σ.Μυτηλήνην. ’Επιστολή έλήφθη. Άπηντή'σαμεν Άναμένομεν σηαιίωσιν έκκαθαρίσεως, ώς σάς έγράφομε».—
Γ. Φ. Κάιρον, ’Επιστολή» μέ έσώκλειστον έλάβομεν. Έχει κα
λώς, έγράψαμεν. Εϋχαριστοΰμεν. Άναμένομεν νεωτέραν σας. —
Ν. Γ. Αθήναιον Κύπρου. ’Επιστολή νεωτέρα έλήφθη. θά
φροντίσωμεν περί παραγγελίας καί γράψωμεν - Ά. Β. Λευκάδα
Συνεστημένη έλήφθη. Εϋχαριστοΰμεν. Γράφομεν.
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Η «rsis

.ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ

ΓΕΛΡΠΟΥ ΒΑΑΒΙΑΜΟΥ

71. Αίνιγμα.
Είμαι νήσο: τις μεγάλη
Μή μοϋ κόψηι τδ χιφάλι
Καί μου λβίψη χι’ δ'λαιμδς
Γιατί τότε όταν μ’ Ιχ«ις
θ» να ΐΡ*Ζη< βιαστικός
72. Γρίφος.
Μΰζ ή 6βφή λ’ — φ ήλιος μΰς =
73. Γρίφος.

74. Γρίφος

QS|.KE X1
Χι
+
+
+ -.
4- ψό
+
+

+

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ
ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΠΙΛΩΝ
'Οδ.'Ερμοϋ άπίναντιΚαπνιπαρδας

ρ»

+

2. Δ. Γ.

Λ,ύβεε^ τών έν τώ 17ω φύλλω αένεγμ.άτων.
63. Αίνιγμα. Ήραξ—4*ρΔ.

Έλυσαν αΰτδ δ χ. Σ Μαρής έχ Λανρώυ, ό χ. Δ. Β. Μάλλος
ex Κύμης, i »- Η. ΓΙετρόχουλος έχ Τριπόλεως. δα. Ν. Καπιτανόπσυλος έχ Γονιμίας Αίγυπτου, & χ. Α. Π. Άνορεάδης έχ Καίρου
δ χ. Ν. Σάντος έξ ’Αθηνών.
64. Αίνιγμα. ‘Αλίχτωρ—"Εχτωρ.

Έλυσαν αΰτδ δ χ. S. Μαρής έχ Λαυρίου, δ χ. Δ. Β. Μάλλος έχ
Κύμης,· δχ. Β Πετρόπουλος έχ Τριπόλιως, δχ. Ν. Καπετανόπουλος tx Γονςμίμς Αίγυπτου, δ χ. Α. Π. ’Α'δρεάδης έχ Κάιρου .χαι
ή Δεσποινίς Ελένη Σ<ώτου έχ Πειραιώς.

Τό κατάστημα προμιηθευθΐν ήδη έξ Εύρώπης πάντα
τα τελειότατα ύλιχά πρός
κατασκευήν πίλων γυναικών
καέ κορασίων, είδοποιεί τούς
πολυπληθείς πελάτας του,δτι
έχει ήδη είς διάθεσίν αυτών
μεγάλην συλλογήν πίλων τοΰ
τελευταίου συρμού πάσης ήλικίας καί σχήματος.
Πώληση λεανεκώς καέ
χονδρεκώς.

ΤΙΚΑΙ ΚΕΤΡΜΤΔΤΑΓ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΣ H Ι’Ο ΡΙΜΙΓΧ ϋ \

65. Αίνιγμα. Χιτών —Χιών.

Έλυσαν αΰτδ δ χ. Σ. Μαρής έχ Λαυρίου, δ χ. Δ- Β. Μάλλος
έχ Κύμης,· δ χ. Η- Πβτρόπουλος έχ Τριπόλοως, δ χ. Ν· Καποτανόπουλος έχ Γονομίας Αίγυπτου, δ χ. Α. Π. Άνδρςάδης έχ Καίρου,
χαί δ χ. Ν. Δημητραχόπουλος έχ Ναυπλίου.
**

ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ ΚΥΡΙΩΝ
ΕΛΕΝΗ Π. ΦΩΦΩΛΗ
14 — ΣΤΟΑ ΜΕΛΑ — 14

Φέρω εις γνώσιν των Κυρίων χαί Κυριών ότι αναλαμβάνω
την έχτέλίσιν πάσης παραγγελίας άφορώσης είς το είδος
μου,, ήτοι κτενίσματα κατ’ οίκον διά τάς έν αιθούση ύποίοχάς δκά γάμους, χορούς, έπισήμους έορτας κτλ. και κα
τασκευάζω περούκας προσθέτους και παντός είδους κατσαρά
'Ομοίως κατασκευάζω καί ποικίλας εικόνας διά τριχών κε
φαλής κατά παραγγελίαν καί έπί μετριωτάτη τιμή. Έν δέ
τω κομμωτηρίφ μου ύπαρχοι ιδιαιτέρα αίθουσα πρός περιποίησιν τών Κυριών καί βαφην τής χόμης.

ΣΤΟΑ ΜΕΛΑ. ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

Κατασκευάζονται υποκάμισα καέ έσώβρακα άν—
δρδν,προίκες γνναικών, ένονμασίαι βρεφών βαπτί·
σεως κτλ. παντός είδους καί ύφάσματος είς ευρω
παϊκήν Εντέλειαν καί τιμάς σνμφεροτάτος.
Απλή έπίσκεύις τον καταστήματος δίδει πά
σαν έμπιστοσάνην πρός έκτέλεσιν παραγγελιών.

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ
. Η ΠΗΓΗ ΤΩΝ ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΩΝ

ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Στοόί Μελά άρ. IB—1Τ

ΈΝ ΠΑΤΡΑΙΣ

ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑθΗΝΑΙΔΟΖ

Έν τφ άρτιουστάτφ τούτφ Ζαχαροπλαστείο εύρίσκει
τις μετά τής προθυμίας, έτοιμότητος, καθαριότητας καί
ταχύτητος περί τήν έκτέλεοιν πάσης παραγγελίας,πάντα
τά είδη τών γλυκισμάτων καί ποτών.καί δ,τι άλλο δύναται ν' άπαιτηθή άπό εν καλόν ζαχαροπλαατεϊον και
καφενείου.

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΡΑΙΚΟΥ
ΝΕΑ ΕΙΔΗ ΑΓΓΛΙΚΑ ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΚΑ
ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΟΥΣΙΑ

Τιμαί λίαν συγκαταβατικοί.

Έχ τών Καταστημάτων ΑΝΕΣΊΉ ΚΩΝ2ΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ

*

