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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝ Α
τίγρ»δο« (μ«τ’ είχόνος) ύιτδ Φ. Π.-Τά 'Ομηριχ
*
έπη ύπό Δ. 2.— ’Βντυπώο«Μ άπροβδοχήτον ίχδρομήί ά»4 πην Χαλχίδα Λαμίαν «χΐ Βόλον ύπό Pou.— Αί πχρΛδοξοι «βριπίτειαι ίνός 'Ρώαβου οοφοΟ (μετ’εικόνων)
(μετάψρασις) όπο Φ. Πρΐντεζτ,.— Τό πανύατατον φίλεμαύπό Γβρ. Μέγγονλα.—Τ’ άηδόνι (ποίημα) ύπό Τάχη.—Αινίγματα. Αύ««ι<.
—Άλληλογραφΐ·.—Άγγελίιι.

ΑΓΡΑ Τ,ΙΓΡΊΔΟΣ

Φοβεράν δσω καί φνσικωτάτην σκηνήν παρίστησιν Α άνωτέρω είκών-.
Ή φνσις είς πάντα > τά έαυτής ένόργανα δντα
παρέθηκεν άφθονον έν τη γή. τήντροφήν των,άλλ’
ούχί όμως καί έν πινακίοις· τό δέ «διά1 τοϋ ίδρώτος
τον προσώπου σου κερδήσεις τόν άρτον σον» πλη
ρέστατα ένταΰθα ένέχει τήν έφαρμογήν του. Πλήν
Α έννοια τής φύσεως δέν περιορίζεται μέχρις έδώ.
Πρόκειται περί τής τοϋ ένοργάνού δντος κινήσεως
ίίτις μόνον διά τής αύτοσνντηρήσεως προκαλεΐται.
’Εάν Α ένόργανος φνσις δέν έκινεϊτο πρός άγραν
τροφής, ήτοι πρός διατήρησιν αύτής ένταΰθα, ίσως
κίνησις καί έν ταυτω ζωή δέν θά είχον λόγονύπάρξεως έντός τοϋ κινητόν Αμών μέσον.
Δι’ έκαστον ζώον έχει όρισθή καί τό είδος τής
τροφής τον Α καλλιτέρα δ’ ώς φαίνεται διά τήν τί-

γριδαώρίσθη ό ίππος, ά.λλά καί πού νάεϋρμέκάστοτε ταύτην ; Έδει Α φύσις νά σννδυάσμ τήν κα
τοικίαν τοϋ Αμέρον ζώου μετά τοϋ άγριον καί τό
κατώρθωσεν.
Ή τίγρις κυρίως εύρίσκεται είς τάς άνατολικάς
'Ινδίας, ίδίωςδ’είς τό Ίνδοστάν, όπου κατ’ έτος σνσπαράσσει πολλούς άνθρώπονς έλλει^ει έπαρκοϋς
ίσως ίππείας τροφής
Ή τίγρις εινε ίση πρός τόν λέοντα κατά τΑν διίναμίν, άνωτέρα δ' αύτοΰ κατά τΑν άγριότητα. .’Εν
εδρεύει τό θϋμά της καταλλήλως καί μετ’ άκρας
πονηρίας· έπιπίπτει δέ κατ’ αύτοΰ κρυφίως διά
πηδήματος καί τρομερού βρυχηθμού.
Ή άνωτέρω είκών πάρίστησι τοιοϋτον φρικώδες
θέαμα, ήτοι αύτΑν τήν πάλην τής ζωής έν αύτή
ττϊ καθαρά γυμνότητί της. Ή τίγρις όρμά άπό τοϋ
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δένδρου έν εύκαίρω στιγμή κα\ έηιηίητζι κατά τής
ήναμενομένης πρό αύτή? λείας, έμπήγει τούς όζεις
δννχάς της εις τάς σάρκας αύτής καί. διά τών όδόντων τήν σνγκρατεΐ ύηό τάς παγίδας της. Ό ίππο ς
είδώς τόν κίνδυνον, σννέπεία. ψυσικού ένστικτου,
τρέπεται είς ψνγήν πρός σωτηρίαν τον, άλλά μοιραίως πίπτει πρό τού άκαταγωνίστου τής ψνσικής
δυνάμεως τον άνωτέρου.
Ούτως Λ ψύσις νικά, κινείται, ζή καί διά τής
ζωής αύτής αναπτύσσει νεωτέραν καί ούτω καθε
ξής θά έξακολονθή πράττονσα μέχρ’ι σνντελείας
τού σκοπού τής δημιουργίας έν τφ κόσμφ τούτω.
Φ.

I
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ΤΑ ΟΜΗΡΙΚΑ Ε1ΊΗ
Δύναταί τ»; να ιϊπγ; παρά ταΰτα, ότι άφοΰ έγραψε» έν
Ίλιάδ. περί θεών όσα ήθέλησε, παρέλιπεν έν τή Όδ. ό
αύτός ποιητής· τούτο όμως αναιρείται καί ύπό τών παρα
βολών, ώς άπεδείχθη, καί άλλο δέ- ότι ίν ταίς συγκλήσεσι
τών θεών ύπό τού Διός, έν μέν Ίλ. όμιλεϊ ό Ζευς άμέσως
περί τού σκοπού αυτών, ίνή> έν Όδ. αί συνεδριάσεις γίνον
ται ύπό τού Διός, ή δέ ΆθηνΑ λέγει τό αίτημά της. Έ
πειτα ό Ζευς έδώ, είνε όλως άλλης φύσεως
*
οΰδαμού δει
κνύει τήν έν Ίλιάδι ίπαρσιν καί περιττότητ’, άλλά βουλεύεται αυτός άμέσως περί τών ανθρωπίνων θειότερον, ούτε
υπάρχει που ή έννοια. «Βροτών, τών άλλος μέν άποφθίτω,.
άλλος δέ βιώτω 0ς κε τύχα», καί τοΰ Ποσειδώνος ή τραχύτης δέν βαίνει μέχρι τέλους. Άλλο δ’ βτι έναντιούμενος
ό Ποσειδών, πρός τόν Δία περί τοΰ’Οδυσσίως, δέν έρχεται
είς όμιλίαν μετ’ έκείνου μόνος ένιργών, καί είν’ άρκιτόν ότι
δέν τόν φονεύει, άλλά μόνον πλαν^Ε άπό της πατρίδος τόν
Όδυσσέα- ή άνευ περαιτέρω ίξηγήσεως τφ λέγει ό Ζευς·
«Έρξον όπως έθελεις καί τοι φίλον έπλετο θυμφ» περί τών
Φαιάκων.
Μετά ταΰτα χωρίζεται καταφανώς τών βιβλίων ή φΰσις
καί καθότι, άναπτύσσουσι θεολογικάς άμφότερα γνώμας,
όποιαι μόνον πρός τάς τοΰ Δαβίδ δύνανται νά παραβληθώσιν οΰτω γίνονται αί ύποθεσεις τών δύο Επών/ καί τά είς
τους ανθρώπους συ^βαίνοντα, κατά ενα σκοπόν τόν τής θείας
βουλήσεως. Μάλιοτα δ’ ώς τοταΰτα τά βίβλία, μετά της
ένδείξεως ποικίλων χαρακτήρων, ύπήρξαν .έφ
*
όλο» τόν χρό
νον, τών Ελλήνων ή Ιερά Βίβλος.’Επί πλέον δέ ή μέν’Ιλ.
ψυχολογεί έπί τών ανθρωπίνων ή τής άσθενείας αύτών, ή δέ
Οδ. έπιδιώκει,τό νά φιλοσοφή μάλλον έκτεταμένως καί βα
θύτερου έπί τών τοΰ βίου' ουτω πόλλαπλώς περί γαστρός
λέγει καί πείνης. Επιδιώκει δέ’το νά παραστήσχ) σπουδαι
ότερου και τήν κατοικίαν τών θεών, όλως παρά τήν Ίλιάδ.
καί έχει'
Άλλά σ’ ές Ήλυσιον παιδίον καί πείρατα γαίης
αθάνατοι πέμψουσιν δθι ξανθός’Ραδάμανθυς,
τή περ βηϊστή βιοτή πέλει άνθρώποισιν.
ον νιφετός, out' άρ χειμων πολύ; ούτε πολ’ όμβρος,
άλλ’άντί Ζεφύροιο λιγύ πνείοντος άήτας
Όκεανός άνίησιν -αναψύχει» ανθρώπους.

καί πάλιν· 'Η μέν άρ’ώς είπούσ’ άπέβη γλαυχώπις Άθήνη
Όδλυμπο» δ’δθι φασί θεών έθος ασφαλές α’ιεί
δμμεναι. Οδτ’ άνέμοισι τινάσσεται, οδτε. ποτ’ίμββφ
δεύεται, οδτε χιών έπιπίλναται, άλλάμάλ
*
αίθρη
πέπταται ανώφελος, λευκή δ’ έπιδεδρομών αίγλη·
τφ ένί τέρπονται μάκαρβς θεοί ήματα πάντα.

Άλλως τε φανερά εινε τής Όδ. καί άλλη τάσις, ότι
πολύ άρίσχιται είς τάς μυθώ£|ις ύπερβολάς· καί όχι μόνον
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έχει μεγάλα τον Πρωτέα, τούς Κύκλωπας καί Λαιστρυγόνας, τάς Σειρήνας, την Σκύλλην, άλλά καί δεύτερα την
μαγικήν ράβδον Κίρκης καί Αθήνας, τον λωτόν, το φάρ
μακο» της Ελένης καί τά πλοία τών Φαιάκων.
Περίεργον δέ φαινόμενο» έν τή Ίλ. μάλιστα, οτι ένώ
ποιεί καθ’ εαυτούς τόνΔία και τούς Θεούς όλως ανθρωπίνους
καί παρανόμους, πλην της έξωτεριικης δυνάμεως, πλείστους
δ* ανθρώπους υιούς αύτοΰ καί ποταμών : τί ίννοεί πάλιν
μετά της Όδ. άποδίδουοαι είς αυτούς καί ές την απαρα
τήρητο» λέξιν θεός, την αόρατον δικαιοσύνην καί πρόνοιαν
ώς είνε αί εύχαί τοδ Μενελάου (Ν. 620—640).Έ» δ’ Όδυσσείφ πρός την Άθηνάν ομιλώ» ύ Όδυσσεύς, λέγει «θεός
δ’ ίκέδασεν ’Αχαιούς».
‘Αν άντιπαραβληθώσι καί τά περί τόν Όουσσέα τών
δύω ποιήσεων, πάλιν έκφαίνονται δύο ποιητών διαφοραί, άν
καί υπάρχει άλλως ταύτης, όπως αρμόζει είς ιστορικόν πρόσωπον. Οντως ό Όδυσσεύς εγεινε διά τούς χρόνους τούς
Τρωικούς μεγάλη έμφάνισις, ίέκλάμπων ίν τφ στρατφ, ώς ό.
Λαμπαδίας έν τφ λαμπροτάτφ μέρ« τοδ οΰρανοϋ, καί αν
τάξιον εύρεν ύνητήν έν τή ’*Έ
·Οδυσσεί<γ.
χει
δέ καί έν Ίλ.
πλεϊστον μέρος μετά τόν Άχιλλέα καί είνε επίσης τό μέγα
καύχημα καί ή φιλία τών ’Αχαιών, τά δέ ίδικά του πλοία
τίθενται είς το μέσον τοδ στόλου ώς κεφαλή καί νοδς· ήτο
τά μάλιστα πρωτεύων, είς αύτόν άπέβλεπον πάντες καί άπετείνοντο όσάκίς εφθανεν αμηχανία τις, καί ήτον άκηρύκτως δ ένεργος ήγεμών τού όλου στρατού, έπιτηδείως διοικών εκαστα, καί είς πασαν αποστολήν άρχηγός μεταξύ ίσων.
Το νόημά του καί ή όξύτης του παρά πάντα άλλον δυσκόλως παραγρ^πεται, είς σοβαρούς καιρούς ελέγχει οίονδήποτε
καί τον Αγαμέμνονα έτι περί τού κοινού συμφέροντος.Πάν
τες αυτόν νά (χωσιν ήγάπων πλησίον των, καθ’ οπερ καί
δ μάλιστα πολεμικός Διομήδης, ό ώς ψυχή καί σώμα μετ’
αύτοΰ ίν στρατφ ίλεγεν
«Εί μέ» δή έταρόν γε κελεύετε μ' αύτόν έλέσθαι,
πώς άν δπειτ’ Όδυσσής εγώ θείοιο λαθοίμην
ού πέρι μέν πρόφρών κραδίη χαί θυμός άγήνωρ
εν πάντεσσι πόνοισσι φιλεϊ δέ ή Παλλάς ,Άθήνη.
Τούτου γ’έσπομένοιο καί εκ πυρός α’ιθομένοιο
αμφω νοστήσαιμεν έπεί πέρίοιδε νοήσαι».

Ταΰτά' δέ της Όδ. τφ αποδίδονται ίπίθετα. καί έδώ.
Καί κατά τήν ’Οδύσσειαν ίν ίξερέσει τών περιπλανήσεων
ταΰτά ο Νέστωρ καί ό Μενέλαος διηγούνται τοΰ ήρωος τής
’Ιθάκης μετ’ ένθουσιασμοδ' ό Νέστωρ·
ίνθ’ οδ τις ποτέ μήτιν όμΟιωθήμεναι' αντην
ήθελ ’ επεί μαλα πολλόν ένίχα δϊος Όδυσσεύς
πβντοίοισι δόλοισι. . ... .
Ο8τ« ποτ’,ειν’ άγορή-δίχ’.«βάζομε» ουτ’επιβουλή
αλλ" ενα θυμόν εχο»τε νίφ καί έπίφρονι βουλή
φραζόμεθ’ Άργείοισιν δπως δχ’ άριστα γένοιτο.

Ό δέ Μενέλαος'
Τών πάντων ού τόσσον οδύρομαι άλυόμενός περ,
. ώς ενός δςτε μοι ύπνον άπεχθαίρει χαί έδωδήν
μνωομένφ επεί ούτις Αχαιών τόσα μόγησεν
δσσ’ Όδυσσεύς έμόγησε καί ήρατο.

’Επίσης είνε αγαπητός εις πάντας πλήν είς τούς ρ-νηστήρας.
Τφ δ’ άρ’ Άθή·η θεσπεσίην χατέχευε χάριν κεφαλή τε χαί
καί μέν μακρότέρον καί πάσσονα θήκε» ίδέσθαι
[ώμοι;
ώς κεν Φαιήκεσσι φίλος πάντεσσι γένοιτο,
δεινός τ’ αίδοϊός τε καί έκτελέσειεν άέθλους πολλούς.
‘Ομοίως καί κατά τήν φρόνησε», τίθεται ή προστασία τής
’Αθήνας, ή θεία Πρόνοια: Ποιούνται δέ βαρεϊαι περιστάσεις
καθ’ δς πάλιν δέν μεταβάλλεται, λέγει δέ πρός τήν Κα
λυψώ·

έθέλω καί έέλδομαι ήματα πάντα
οίκαδε τ’ έλθέμεναι καί νόστιμου ήμαρ ΐδέσθαι.
Εί δ’ αυ τις βαίγγσι θεών ένί οίνοπι πόντφ,
τλήσομαι έν στήβε’σσιν εχων ταλαπενθέα θυμόν.

Είς ανάλογους δέ καιρούς ή αύτή μεγαλοψυχία υπάρχει,
ενταύθα μέν
Τοΰ δ’ ώρίνβτο θυμός,
στήθος δέ πλήξας κραδίην ήνίπαπεμύθφ·
«Τέτλαθι δή, κραδίη, χαί κύντερον άλλο ποτ’ ετλης,
ήματι τφ 6τε μοι μένος άσχετος ήσθιε Κύκλωψ
ίφθίμους έτάρους- σύ 8’ έτόλμας δφρα σε μήτις
*
έξάγαγ
έξ άντροιο δίόμενον θανέεσθαι».
καί ΰπήκουσε μέν ή καρδία άντέχουσα, άλλ’ αύτός ίστρέφετο ένθα καί ένθα.
(Έπεταιτό τέλος)
Α. Σ.
- --------------

ΕΝΤΎΤΊΟΣΕΙΣ
ΑΠΡΟΣΔΟΚΗΤΟΥ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

’ AHA ΤΗΗ XiHIli ΗΜΙΠ ΠΙΒΟΑΟΗ
( Συνέχεια, ΐδέ προηγ. φύλλον)

’Εξερχόμενοι έκεΐθεν συνηντήθημεν μετά του κ. Άρ. Σταματοπούλου, συνταξιούχου, 8ν μοί συνέστησαν ώς αληθή καί ακραιφνή
Τρικουπιχόν.
Έχάρη άστειευόμενος διά τήν σύβτασιν ταύτην καί μειδιών μοί
εσφιγξε τήν χεϊρα.
,
— Καί πού ήδη εύρίσχεται, γνωρίζετε ; τόν ήρώτησα.
— Βεβαίως, είς Σουηδίαν, μοί άπήντησεν άμέσως, διότι πιστώς ήχολούθει τό δρομολόγιόν του.
Καί ειτα άφοΰ μετέβημεν ε’ι; ιό ξενοδοχεϊον χαί εγευματίσαμεν
μετά τοΰ υίοϋ μου καί τοΰ κ. ‘Ριζοπουλου, δημοδιδασκάλου, δστις
είρήσθω ίν.παρόδφ, είνε άπό τίνος φυτοφάγος, διηυθύνθημεν πρός έπίσχεψιν τών δημοσιογραφικών γραφείων τοΰ Βόλου.
’Ενταύθα, ώς γνωστόν, έχδίδονται πέντε εφημερίδες, ή «Νέα
Θεσσαλία», ό «Βώλος», τό «’Εθνικόν Μεγαλεϊον», ή «Φωνή τοΰ
Λαού» χαί ή «Φωνή τών έξω Ελλήνων», απασαι έχθύμως ΰποστηριζόμεναι ύπό τών αναγνωστών αύτών. Είνε άξιον απορίας τούτο,
διότι ούδαμόσε άλλοσε έπιχρατεϊ τοιαύτη ίφημεριδομανία χαί φίλο·
μούσια, άν ίχι πολιτικομανία. Σημεϊον, δτι 8 τόπος ούτος ή πολύ
έπιδιδεται εις τήν πολιτικήν καί τάς μούσας, ή δτι εινε πνευματιχώς
πολύ ανεπτυγμένος. Πιστεύομεν είς τό τελευταϊον, διότι χαί τά στοι
χεία τοΰ τοπιχοΰ των τύπου δέ» περιορίζονται μόνον είς τά μονό
τονα πολιτιχά καί προσωπικά άρθ^α, αλλά τούναντίον πάντα τά φύλ
λα περιέχουσι ποικίλη» καί καλήν δλην καί οί 'κάτοικοι‘φαίνονται
έπαρκώς ανεπτυγμένοι
*
ό δ’άριθμός τών θεάτρων των καί τών εύπρεπών κέντρων καί οικοδομών των έπιμαρτυροΰσι τούτο.
Πρώτον συνηντήσαμεν τόν κ.Σαχελλαρίδην,διευβυντήν τής «Φωνής
τών εξώ Ελλήνων» δστις εδειξε πολύ ένδιαφέρον έπί τή καθόδφ μας
έκεϊσε. Εινε αρκετά πεπαιδευμένος χαί λόγιος καί συζητει περί δλων
μετά πολλής ζέσεως χαί πείρας. Συνηγορεϊ δέ θερμώς περί τών εν
τοπίων ζητημάτων καί χήδεται ύπερμέτρως τών συμφερόντων τού
τόπου.
Τόν κ Ν. Ρουσόπουλον, διευθυντήν τοδ Έθν. Μεγαλείου εδρομεν
είς τό κατάστημά του έργαζόμενον ώς άπλοϋ» εργάτην. Διατηρεί κα
λόν τυπογραφεϊον, διευθύνει το φύλλον καί δέν άναμιγνύεται είς τήν
πολιτικήν.
— Πώ; κ. Ρουσόπουλε, τφ ειπομεν, αντέχετε έίς δλας αύτάς τά;
... έργασίας;
.
ο ,
— Τί να καμωμεν, μας απαντα αφελως, ειμεθα ήναγχασμενοι εις
τάς επαρχίας νά καταγινώμεθα ταύτοχρόνως εις διαφόρους έργασίας
διότι τό κέρδος έκάστης είναι σχετιηώς μικρόν.
— Άπό τό φύλλον σας είσθε ευχαριστημένος ;
— Ναί, τάς δαπάνας του τάς καλύπτει καί ουτω τό τυπογραφειόν μας εϋρίσχει τροφήν.
— Καί ϊχετε πολλούς συνεργάτας;
— Μά θέν απαιτούνται καί πολλοί διά τοιούτον φύλλον, εχομεν
τόν πολιτικόν άρθρογράφον μας, δστις ύποστηρίζει τα συμφέροντα
τοΰ κόματος καί ετερον διά τά χρονικά. Τώρα διά τά ποικίλα άρθρα
καί τά ϊκταχτα είναι διάφοροι φιλόμουσοι καί ύποστηρικταί τοΰ το
πικού μας τύπου, ριτινες άρέσκονται νά γράφωσι.
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Τόν κ. Καραβάτσέλον διευθυντήν τής (Φωνής τού Λαοΰ» ευρομεν επίσης εις τό τυπογραφικόν κατάστημά του επίσης μετά ζήλου
εργαζόμενον. Διατερεϊ 8έ καί χαρτοπωλείου.
Μόλις τώ άνεκοίνωσα τήν ιδιότητά μου άφήκε τήν εργασίαν του
καί έκαθίσαμεν πλησίον άλλήλων ώς παλαιοί φίλοι. Έπροθημοποιήθη 8έ νά μοί παρέζη πάσαν περιποίησιν καί έκδούλευσιν. Πλήν εφαίνετο καταβεβλημένος.
— Φαίνεται υποφέρετε, τφ ειπον, διότι σας βλέπω ώχρόν καί
αδύνατον.
__ Ναί, μοί άπαντα άμέσως, ή διαβολεμένη αυτή εργασία μέ
καταβάλλει πολύ, άλλως τε ήμην καί ασθενής.
— Εισθαι ευχαριστημένος τουλάχιστον άπό τούς κόπους σας;
— Δέν παραπονοΰμαε χαί τόσον, άλλάή κράσίς μου είναι ασθενής.
Άποχαιρετήσας δέ και τόν κάλλιστον τούτον φίλον καί ευχηθείς
ταχεΓαν ανάκτησ» τών δυνάμεών του, μετέβην πσρά τφ κ. Δόμεστίχω εκδότη τοΰ Βόλου καί εΰγενεστάτφ άνδρί.
_ ‘ Καλώς ήλθατε μοί λέγει, ή «Φύσις» ένταΰθα χάμνει θαύματα
καί προόδους, παντού αρέσκει καί άπλήστως αναγινώσκεται.
— Ναί, τφ άπήντησα, χάρις είς τήν καλήν άνάπτυξίν τών συμ
πολιτών σας. Όπου δ σκοπός της εννοείται έκεΓ καί τελεσφορεί χαί
χαίρω πολύ δτι έχ τοΰ πλησίον βλέπω τούτο.
— Πραγματιχώς χ. Πρίντεζη, καί μετά πολλής έπιδεξιότητος καί
χάρνιος δημοβιεύτε ό,τι χρήσιμον καί τερπνόν έν αύτή. Σας συγ
χαίρω καί πολλάκις είς τδ φύλλον μου έγραψα περί τής μεγάλη;
χρησιμότητος τοΰ περιοδικού σας εις πάντας τούς φιλοπροόδους.
— Ναί, τά είδον, καί σάς ευχαριστώ πολύ. Ιί^έπεί δέ πάντες
βεβαίως νά καταγινώμεθα διά τό γενικόν καλόν κάι τήν άνάπτυξίν
τών συμπατριωτών μας. '
Μετά τούτο μετέβημεν είς τό κατάστημα τοΰ κ. Μπέμου καί
Σα, δστις έκδίδει τήν «Νέαν Θεσσαλίαν».
Ό κ. Μπέμος γνωστός μοι χαί έξ’Αθηνών μ’ έγνώρισεν άμέσως.
— Πώς τούτο τό ίκτακτον χ. Πρίντεζη ; πότε ήλθατε καί πώς
σάς φαί'εται ό τόπος μας ; μοί λέγει.
__ Ωραιότατος, είμαι παρά προσδοκίαν ευχαριστημένος χαί μετ’
εύχαριστήσεως βλέπω αύτόν όλονέν προαγόμενον χαί οίχονομιχώς
άριστα συντηρούμενου.
__Ναί, 0 Βώλος Ιχει ϊδαφος καλόν καί σεάδιον ευρύ καί είναι
λυπηρόν, ότι δέν συμβαίνει τό αύτό είς δλας τάς πόλεις.
— Δυστυχώς, άλλά φαίνεται καί δέν είναι δυνοτόν όλαι αί πό
λεις τής 'Ελλάδος νά ίχωσιν όμοιους παράγοντας. Σχετικώς πρός ,
τήν τοπικήν καί φυσική» αύτοΰ χατάστασιν έκαστος τόπος εχει καί
τήν τύχην του.
Ειτα δρριψα βλέμμα έπί τοΰ καταστήματος τοΰ κ. Μπέμου, δστις
είναι πολύ φιλοπρόοδος καί ρέκτης παντός νεωτέρου συστήματος
καί μεθόδου, τεινούσης είς άνάπτυξίν του έμπορίου του. "Έχει πλου
τίσει τό τυπογραφείο» του διά πάντων τών νεωτέρών στοιχείων χαί
εργαλείων, τό δέ χαρτοπωλεϊόν του διά ποικίλων αντικειμένων καί.
εμπορευμάτων.
Ό Τάκης κατεγοητεύθη έκ τούτων καί εδειξε διάβεσιν πρός αγο
ράν διαφόρων αθυρμάτων δπως τά προσφέρει εις τούς αδελφούς του.
— Εύρίσκομε» απ’ δλα αύτά είς Αθήνας, τφ λέγφ.
:— Μά τοϊς ΰπεσχέθην δτι θά τοϊς φέρω άπό τόν Βόλον κάτι τι.
Άδιάφορον άν έχουν είς τάς Αθήνας, απ’ έδώ πρέπει νά ηναι.
— Τί νά κάμω ; Τφ ήγόρασα $ν μελανοδοχείου, μίαν πλαγγόνα,
έν ώρολόγιον καί μίαν μετάλλινον συρίκτραν, ών ειχεν ήδη κάμει
τήν έκλογήν μόνος χαί εμεινεν ευχαριστημένος.
Πλεισιάζων δέ ειτα είς τό ους μου·
— Δι" έμέ, μοί λέγει, άρκοΰμαι είς αύτόν τόν μαγνήτην.
— Αι, αύτόν σοΰ τόν προσφέρω έγώ, τφ λέγει τότε δ κ. Μπέ
μος, άφοΰ πρώτον έφρόντισες διά τούς αδελφού; σου.
Αποχαιρέτισα; τότε τόν κ. Μπέμόν μετέβημεν είς τό ξενοδοχεϊόν μας, δπως άφήσωμεν τά αντικείμενα ταΰτα καί ειτα μεταβώμεν εις συνάντησιν τοΰ κ. Νιχολαϊδου, δτε εύρίσχομεν τόν χ. Χατζηγεωργίου μετά τοΰ χ. Φουρτουνιάσου έχει, έλθόντας πρός παραλα
βήν μας.
— Είναι ώρα κ. Πρίντεζη νά πηγαίνωμεν, μας είπον.
— Ειμεθα είς τήν διάθεσίν σας, άπήντησα.
Καί παραλαβόντες τόν χ. Νιχολαόδην μετά τοδ χ. Ριζοπούλου, οιτινες άνέμενον ήμας είς τό δρισθέ» πρός· συνάντησιν χαφενείόν, έπέβημεν έφ" άμάξης χαί έχχινησαμεν διά τόν Άνω Βόλον, δήμον Ίωλκοϋ, δπου υπάρχει ή πεφημισμένη εξοχική θέσις αύτών, Μπαχ
τσέδες λεγομένη,
Μετά ήμισείας ώρας άμαξητήν πορείαν έπί ώραίας, όμαλής, αλλ’
όλίγον ανωφερούς χαί πλατείας λεωφόρου; διά μέσου ώράίων τοπείων,
αγρών χαί χήπων άφίχθημεν εις τά; ΰπωρείας τοΰ Πηλίου όρους,
δθεν άρχονται αί μαγιχαί τοποθεσίαι, αί λαμπραι χώμαι χαί αί άνωφέρειαι τής λαμπρας ταύτης οροσειράς. Τό Πήλιον, ώς γνωστόν,
δρχεται άπό τής Σηπιάδος Άχρας καί χαταλήγει πέραν τής Βηβηίδος λίμνης. Έχει μήκος ώς έγγιστα 8 ταχυδρομ. ώρών καί δψος400 άπό τής επιφάνειας τής θαλάσσης μέτρων είς τήν ύψηλβτέραν αύτοΰ κορυφήν· φέρει 24 κώμος εύπορους χαί μαγευτικός.
Πάντα δέ τά χωρία ταΰτα εινε προνομιούχα από τής εποχής, καθ’
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ήν δ Σουλτάνος έδωρήσατο αυτά τρ Βαλιδέ διά τήν ζώνην αυτής
χατά ανατολικόν ϊβιμον. Αυτή δέ τα έκληροδότησε είς τάς τοπιχας
κοινότητας αίτινες ίκτοτε χαί μέχρι σήμερον διοιχοΰνται »«! προ-

νομιαχφ τίτλφ.
Κατελθόντες έχ τής άμάξης άνήλθομεν πεζή ota μέσου συσχιων
χαί χαταφύτων μερών μέχρι τής έξοχιχής θέσεως όπου έμελλε να
δοβή τδ πρδς τιμήν μου γεύμα, παρά τφ ναφ τοϋ Άγ. Ίωάννου
τοΰ Προδρόμου έν τή θέσει Μπαχτσέδες. Πρό τοΰ ναοΰ εστηυεν χαί
«ίσήλθομεν έντός.Ebe παλαιός χαί ίαιοριχδς δπως πάντες οί παρασταντες είς τά γεγονότα τής ιστορίας τοϋ α’ιώνος. Πολλά τις άναριμνησχεται περιερχόμενος τοιαύτας θέσεις, χαι δέν ήξεύρω διατι δ νοΰς
ζητή λήθην καί πέπλον πρδ τοιούτων τοπείων.Έχαθίσάμεν πρδ τοΰ
παρακειμένου τοΰ χωρίου καφενείου, έπί τών πλευρών τοΰ όποιου
πρωτόπειρός τις ζωγράφος, ώς συνήθως συμβαίνει, εχει απεικονίσει
διαφόρου; σοβαράς σχηνάς, διά χρωστήρος κωμικωτάτου, χαί ειτα
«ίσήλθομεν εντός τοΰ απέναντι ευρισκομένου χαταφύτου κήπου, δπου
παδά τους πρόποδας «ίκοσιπενταμέτρου ΰψους ένετιχοΰ πύργου, χαί
ύπδ παμμεγεθη χαρυάν είχε στρωδή ή τράπεζα τοΰ ήμετέρου δεί
πνου. Παραπλεύρως ήκούετο εΰαρέστως δ ήχος μιχροΰ ποσίμου ρυαχίου, άνωθεν τοϋ όρους χατερχομένου, άνωθι δ’ ήμών σΰν τώ θρφ
τών σμιχρδν ύπδ τοΰ ελαφροΰ άνεμου, σείομένων φύλλων δ γλυχυς
τών μικρών πτηνών ψίθηρος.
Έχαβήσαμεν χαί εφερα τδ βλέμμα πέριξ. Δύο μιχρά παιδία Jxacζον πλησίον, δ δέ πατήρ των χαί ή μήτηρ των συνέλεγον τδν έχ

,·

και οί τέσσαρες καί νά μένω έγώ ένταΰθα, όπως περιποιηθώ
τόν δυστυχή αυτόν.
'Ο κόμης Φλαμμερμόν έσκυθρώπασι έπί τή δηλώσει ταύτη
τής μνηστής. του, καί παρεκάλισε τόν γέροντα να μή άφήση
τήν Σελήνην μόνην μετά τοΰ άνδρός αύτοΰ.
— Τί φοβεϊσθ» λοιπόν ; ήρώτησε τότε ή νεανις. Ό άν
θρωπος αυτός εινε αδύνατον νά χινηθή’ δέν βλέπετε, ότι απο

Ό Όσιπώφ ήγειρε τότε τήν κεφαλήν, παρετήρησε μετά
προσοχής τόν ’Αμερικανόν καί λαμβάνων τάς χεΐρας αύτοΰ·
— Εισθε δλως εϋφυία, κ. Ίωνάθαν, άνέκραξε. Μάλιστα,
δυνάμιθα νά πράξωμεν τοϋτο καθ’ όσον άφορφ διά τήν διεύ-

θνήσκει ;
— Ναί, έχεις δίκαιον, αγαπητή μου, άλλά φοβούμαι νά
σέ άφήσω μόνην μετ’ αύτοΰ.
Καί ουτω άνεχώρησαν πάντες άφήσαντες μόνον τόν’Αμερικανόν μετά τοϋ ασθενούς Φαιδώρ Σάρπ, όστις άπό έβδο-

τοΰ ένός πότε τοΰ άλλου μέρους νά μεταβάλωμεν διεύθυνσιν.

' ,

θυνσιν, δυνάμεθα νά περιαλειψωμεν εν μέρος τοΰ βλήματός

μας διά τής κόνεως ταύτης, τό δέ άλλο μέρος νά το χρωματίσωμεν διά μελανού χρώματος καί διά τής στροφής πότε
Ειτα δέ έσημείωσεν έπί χάρτου.«Ή μιγαλιιτέρα ταχύτης
•ήν δυνάμιθα να έχωμίν εινε 20,000 μέτρα κατά δευτερό

-σω καί νά τόν ίατριύσω, προσέθηκεν ό Φαρενχάϊτ. Μετά
τοϋτο όμως θά μοί άνήκη καί τότε γνωρίζω καλώς τί; θά

δείπνου. Ό τρυφερός αμνός κατήλθεν έπιχαρίτως είς τον στόμαχο»,
δ λαμπρός οίνος έρευσεν ακράτητος άπδ τοΰ λάρυγγος, ή δέ φαιδρό-

«Ις χεϊράς μου, θέλετε νά τόν έγκαταλείψω ; καί νά τρέχω
μαζύ σας είς τούς πλανήτας τοϋ Σύμπαντος;

Ροϋς.

Καί πώς, Κύριε, δεν έλέγετε, ότι είνε ασθενής;

μάδος ήδη εύρίσκιτο ακίνητος έπί τής κλίνης του μεταξύ
ζωής καί θανάτου, καί διατηρούμενος μόνον έκ τών πολλών
περιποιήσεων.
’Ey τούτοις ό ’Αμερικανός'παρικάλει τόν θεόν, όπως διά
θαύματος άποδώση τήν ζωήν <ίς τόν Φαιδώρ Σάρπ καί ταύ-

τοχρόνως έτριζε τούς, όδόντας του έξ άγανακτήσεως καί εύ-
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ΑΙ ΠΑΡΑΔΟΞΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ!
ΕΝΟΣ ΡΩΣΣΟΥ ΣΟΦΟΥ

Μετά

300 καλλιτεχνικών

εικόνων έν τφ κειμ,ίνφ.

Κατά μετά^ραΰιν φ. ΠΡΙΝΤΕΖΗ·
(Συνέχεια, ίδέ προηγούμ. φύλλον).

*Αμ’ ίπος άμ’ έργον | Άπεφασίσθη να μεταβώσιν πάν
τες έκτος τοΰ Άμιρικανοΰ, όστις ώρίσθη ώς φύλαξ τοΰ άσθινοϋς.
Ή δέ Σελήνη, ήτις πολύ έλυπιΐτο διά τήν κκτάστασιν

τοΰ Σάρπ, προσέθηκεν.
— Όντως έλησμονήσαμεν τον κύριον αυτόν' άφοϋ δέ ίγώ
δέν θά σάς είμαι ποσώς χρήσιμος εκεί, καλλίτερο
*
ν’άπέλθητε

κανέν άλλο κακόν παιγνίδιον.

περισσότερον ένός νεκρού.
— Έγώ αναλαμβάνω νά τόν φυλάξω, νά τδν διατηρή-

τόν κάμω.
Καί έν ταύτφ έδείκνυε τήν πυγμήν του καί έτριζε τούς
όδόντας.
—Ώστε έπιθυμεΐτε νά μάς Ιγκαταλείψητε ; άνέκραξεν ό
Φλαμμερμόν.
— Κύριε, δι’ ένα καί μόνον σκοπόν έγκατέλειψα έγώ, ώς
γνωρίζετε, τήν γην, διά νά έλθω έδώ καί νά ζητήσω τόν
πανούργου τοΰτον καί άθλιο
*
Σάρπ.Τώρα δέ ποΰ τόν κρατώ

δγχώδη ροδάκινα.
(Ήπεται τδ'τέλος}

τες, άφήσαντες τόν γέροντα καί τήν θυγατέρα αύτοΰ κατεστενοχωρημένους· πλήν μετά τινας ώρας πάντες έπανήλθον
τήν κεφαλήν έχοντις έστραμμένην πρός τό έδαφος, ούδαμόσε
δυνηθίντες να εΰρωσι τόν φυγάδα.
— "Ας προσέξωμιν, άς προσέξωμεν, είπε τότε ό Φαρεν
χάϊτ, διότι ό άθλιος αύτός είνε Ικανός νά μάς παίξη πάλιν

λεπτου, ήτοι 18,000 λεύγας τήν ώραν. Συνεπώς διά νά
φθάσωμεν τόν Έρμήν απαιτείται 40 ώς έγγιστα ημερών
ταξείδιον».
Ούδεΐς άπήντησεν είς ταΰτα· άμέσως δέ περιηλήφθη τό

δ πλάστης.
Τί θέλω έγώ έδώ ύπδ τά γεγηρακότα ταΰτα δένδρα, έπι τών προ
αιώνιων τούτω» άπεσκληρακότων χαί αναίσθητων βράχων τοΰ ΐστοριχοΰ Πηλίου, χαί ύπδ τδν απεχθή αύτόν ένετικόν πύργον, ούτινος τα
έρειπωμένα τείχη xal al άμυντιχαί σχοπιάί του μοί άνχμιμνήσχουσι
τάς μελανωτέρας καί άηδεστέράς σελίδας τής ανθρώπινης χαί γηίνηέ
έξελίξεως ; Ήλθον έδώ νά συνδυάσω τδ πνεύμα μου προς τήν φύσιν
καί δέν ήδυνήθην 1 Ήλθον »ά χαρώ χαί ελυπήθην 1 Άλλ’ ώ τής
παραδόξου συγκυρίας. Τά πάντα μετιβλήθησαν άυ.α τρ ένάρξει τοϋ

λον εΰαρέστους έντυπώσεις.
Ό δέ Τάχη; ιεου άπεχόμισεν εχεΐθεν δύο λαμπρότατα καί πολύ

Καί έν ταύτφ ίτρεξεν πρός άναζήτησίν του, ένφ ταύτοχρόνως ό Γοντράν καί ό Φαρενχάϊτ τόν ήκολουθησα
*
τρέχον

βλήμα διά τής μεταλλικής κόνεως καί έχρωματίσθη τό αν
τίθετον αύτοΰ μέρος.
Τέλος τήν πρωίαν τής όρισθείσης ημέρας διά τό συνέδριου
οί Γήϊνοι είχον τά πάντα έτοιμάσιι καί τό βλήμα αυτών
ε’κειτο έν τφ μέσφ τοΰ κρατήρος έτοιμον πρός άναχώρησιν.
Ένφ δέ ίλάμβανον τό πρόγευμα αύτών
— Τί θά άποφασίσητες. ήρώτησεν.. ή Σελήνη, περί-τοΰ
δυστυχούς αύτοΰ. Βεβαίως δέν θά τόν άφήσητε έδώ.
— Τί νά τόν κάμωμεν, έπεΐπεν ό Φρικουλέ, δέν αξίζει

τής θερινής εργασίας καρπόν τών κόπων των. Ήτον έποχή συγκομι
δής. Πρόβλεψή φυσική τοδ. ερχομένου χειμώνος. Πλήν φύσις γεγηραχυΐα ! Τδ παν έκεϊ άπέπνε? ατμόσφαιραν ουχί πλέον νεάζσυσαν
χαί άχμαίαν, ούχί πλέον τδ εδχαρι καί γοργόν τής τρυφερας έποχής.
ουχι τδ ανθηρόν και πρωτοπαγές τής πρώτης ηλικίας, αλλα το ξη
ρόν, τδ γεγηραχός, τδ παρελθόν, τδ πεπερασμένον.
Φύσις γεγηρακυΐα I ειπον, μόνον είς τοϋτο δέ» συμφωνεί τδ νεώτε·
ρον πνεύμα I θέλει τδ παν νέον, τό παν πρωτόπλαστον, τδ παν παρθενιχόν, δπως τάς σκέψεις, ας τήν στιγμήν αύτήν γεννά δ νοΰς του I
Και ίσως είς ταΰτα δέν ήδυνήβη νά συνάρμώση τάς επιθυμίας του

της ϊλαμψεν εις τάς όψεις άπάντων. Πώς αί λύπαι λησμονοΰνται
πρδ τής πρόσκαιρου διάσχεδάσεως !. Ήπιον τέλος έπανειλημμένως εις
ύγιείαν τών φίλων μου χαί τών παρελθουσών έχ τών Μπαχτσέδων γε
νεών καί άπήλθον λίαν ευχαριστημένος εχεΐθεν άποχομίζων τας μίλ-
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χαριστήσεως συνάμα όπως τον έκδικηθή. Ό θεός όμως δέν
ιίσήκουσε τήν δέησίν του καί μετά 3 ημέρας δτε έ Όσιπώρ

επανήλθε μετά τών συντρόφων του καί τοϋ βλήματός των,
ό Σάρπ δεετέλει έν τή αυτή καταστήσει.
Ό Ιωνάθαν Φαρενχάϊτ άνυερμονών έπίτούτφ άφήκε τον
ασθενή καί μετέβπ μετά τών άλλων έν τφ κρατήρι, δπως

έπισκευάσωσι τό βλήμα είς τινα σημεία αύτοΰ. Μετά τοϋτο
έπλήρωσαν τάς άποθήκας άέρος καί οξυγόνου. Δένέ έλησμότησαν δέ νά μεταφέρωσιν εκεί καί τάς μεταλλικά; έκιίνας

ή μεταλλική κόνις,ήτις

Ό Όσιπώφ ήγειρε τούς ώμους έκ περιφρονήσεως.
— .Καί δέν όάς κάμουν έντύπωσιν, τφ λέγει ούτος, τά
θαυμάσια αύτά ουράνια σώματα, τά όποια κατά πρώτον
4πισκέπτεσθε έκ τοΰ πλησίον ;
Ό ’Αμερικανός έστρεψε την κεφαλήν έξ άγανακτήσιως.
— Κύριε Όσιπώφ, τφ άπεκρίθη, είμαι ελεύθερος άνήρ
καί ώς τοιοΰτος σάς όμολογώ, ότι περισσότερον κατέγεινα
■είς τήν πατρίδα μου περί τών χοίρων καί τοΰ λίπους αύτών

Ή Σελήνη φεύγουσα πρός τήν Άφροδίτην.

παρά περί τών αστέρων καί τών πλανητών σας.Ώστε ήδη
φυσικώς προτιμώ νά θαυμάζω τήν οψιν τοΰ Φαιδώρ Σάρπ,
όσον άσχημος καί άν ή, ή τόν Άρην καί τόν Κρόνον ’σας,
•όσον φανταστικοί κάί άν φάίνώντάί.
Καί μετά τοϋτο έστράφη, όπως μεταβή παρά τό θΰμα
■αύτοΰ. Πλήν μετ’ όλίγον έπίστριψε ?χων ΰψωμένας τάς χεϊφας πρός τόν ουρανόν καί άνακράζων μετ’ οδύνης·

δηγήστι είς τόν κρατήρα, παρά τφ όποίφ άπειρον πλήθος σεληνητών τούς άνέμενεν έκεϊ έπί κεφαλής έχόντων τούς κορυ
φαίους καί έπισημοτέρους άνδρας τής σελήνης.'
Λαβόντις δέ τότε πάντες θέσιν, έν τφ μέσφ έπιβλητικωτάτης σιωπής ό διευθυντής τοϋ αστεροσκοπείου τής σελήνης
ήγέρθη σοβαρώς καί Λροέφερε δι ’ ήχούσης καί μεταλλικής

—Σάρπ ! . . . Σάρπ 1 ...
Δέν έδυνήθη νά είπτι περισσότερα., ένφ τό στόμα του διε-

σφαίρας, έν αίς είχε τοποθετηθή
έκτιθέμενη «ίς τάς φωτεινά; ακτίνας έχει τήν ιδιότητα νά κανονίζνι τήν ταχύτητα τοΰ φέροντος αύτήν σώματος.

τέλει ανοικτόν καί οί οφθαλμοί του άπλανεϊς, ώς δύο μεγάλαι κηλίδες έντός έστιας πεπυρακτωμενης.

— Ώστε διά τής κόνεως ταύτης δυνάμιθα νά διευθυνώμεθα πανταχοΰ ; ήρώτησεν ή Σελήνη.
— Βεβαίως, δι’ αύτης άπήντησεν ό Γοντράν δυνάμεθα νά

Πάντες οΓ σύντροφοί του ίσπευσαν πρός αύτόν, έρωτώντες’
— Τί οίνε; τί εΐνε ;
Ό Φαρενχάϊτ ώδήγ^σεν αύτούς εις τό διαμέρισμα τοϋ

έπισκεφθώμεν τούς πλανήτας. τούς εύρισκομένους μεταξύ τής

Σάρπ, ένθα δέν εύρον πλέον αυτόν έκεϊ. Ή θέσις του ήτον
έντελώς κενή. ·
— Ό άτιμος μάς ένέπαιξεν,άνεφώνησεν & Γοντράν πλήρης
θυμοΰ.

γης καί τοΰ ήλιου, δηλ. τήν Άφροδίτην καί τόν Έρμήν.
Καθ’ όσον δ’ άφορφ τούς έκτος τής τροχιάς τής γής πλανήτας, τό πράγμα διαφέρει.

— Καί διατί

τότε, προσέθηκεν ό Φαρενχάϊτ, διατι δέν

περιαλείφετε τό βλήμά μας διά τής μεταλλικής αύτής κό
νεως, άφοΰ όσην επιφάνειαν τοιαύτην εχετε, τοσοΰτον ή τα
χύτης αυξάνει ;
(

Ό δέ Όσιπώφ ήρώτησε τόν Φρικουλέ’
— Καί πώς, κύριε, δέν έλέγετε ότι ήτο ασθενής ;
— Ναί, ήπατήθην κ. Όσιπώφ, άλλά σταθήτε, καί έάν
τόν ιΰρω θά τόν έπαναφέρω ζώνταή νεκρόν.

Ένφ δέ έλεγε ταΰτα προσήλθεν ό Τελιγγά όπως τούς ό-

φωνής τά ακόλουθα ώς έγγιστα :
«’Αγαπητοί μου συμπατριώται, πάντες όσοι μετά προτ
θυμίας προσήλθετε έξ όλων τών αποστάσεων, μάθετε, ότι τήν.
άπόστασιν τήν χωρίζουσαν ημάς άπό τοϋ στρεφόμενου έκεί·
νου σώματος, δπερ καλείται Γή, «τόλμησαν νά διατρέξωσιν 1
οί τολμηροί ούτοι αύτής κάτοικοι, διψαλέοι έκ περιέργειας
νά σπουδάσωσι τήν ταπεινοτάτην ήμών κατοικίαν».
Καί έν ταύτφ έκαμε στροφήν κά'ι δι’ ύποκλίσεως έχαιρέτισε σοβαρώς πάντας τούς περί αύτόν.

«Ούτως τό μέγα παραπέτασμα διεσπάσθη, τά μυστήρια
τής φύσεως άπεκαλύφθησαν, καί πριν ή ή γενεά μας κλείση
τούς οφθαλμούς, βεβαιούμεθα, ότι καί έκεϊ ετέρου είδους ζωή
αναπτύσσεται, καί ότι μετ’ αύτούς καί μιθ’ ημάς ίτέρα
νεωτέρα και άνωτέρα ζωή θά άκολουθήση έπί τά ίχνη αύτώχ
τήν πρόοδον καί τήν τελειότητα τοϋ ανθρώπου.
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« Οποίον θαυμάσιον γεγονός παρίσταται προ των όμμάτων ημών, κύριοι! Όποιον χρονικόν γεγονός θ’ άναγράψωσι

. φίλου, άνευ στηρίγματος, καί έν τφ μέσφ λαοΰ, δστις θά σέ
περιφρονή. Είθε ό θεός νά σέ εΰσπλαγχνισθή καινά σέ μετα-

τά χρονικά τοϋ πλανήτου μας ! Άπό τοΰδι έρχόμ,εθα είς
άμεσον συγκοινωνίαν μετά των αδελφών ημών τοΰ’Απείρου».
Ενταύθα ό $ήτωρ εκαμε μεκράν παΰσιν, παρατηρών μετά

καλέση ταχέως παρ’ αύτφ.
— *
Α I άναχωρειτε, άπεκρίθη είρωνικώς ό Σάρπ, καί
επιθυμείτε δι’ ΰμά; τήν δόξαν καί δι’ έμέ τήν καταστροφήν,

προσοχής το ακροατήριών του, ένφ ό Γοντράν ίψεθύριζεν εις
τό ους της Σελήνης·
— Μόνον ή μουσική λείπει έντεΰθεν.
Άφοδ δε ό πρόεδρος τών σοφών σεληνητών' προσέθηκεν
ίτι τινά σπουδαία καί βαρυσήμαντα, στραφείς πρός τόν πρό

τόν θάνατον αύτόν. .. Λοιπόν δέν θά γείνη τοΰτο !
Ό Φαρενχάϊτ μή δυνάμενος νά κρατηθή ετρεξεν, όπως
συλλάβη τόν Σάρπ' ούτος όμως ταχύτερος πάντων ίξήγαγεν

εδρον τών γήινων κ. Όσιπώφ, τφ ειπεν·
«Ήδη, πανενδοξώτατε σοφέ, της άδελφης μας Γης, διη-

γήθητε ήμΐν τά καθ ' ύμάς καί τοΰ ταξειδίου σας.
Έγιρθεΐς τότε ό Όσιπώφ διηγηθη έν πάση λεπτομερείς

άπάσας τάς περιπετείας τής ίκδρομής αυτών άπό τής γης
είς τήν σελήνην.
— "Ωστε, ηρώτησεν ό Σεληνήτης, είς τήν γην δεν πιστεύουσι περί τής κατοικίας τών λοιπών πλανητών ;
, —Τά 9)10 αύτής δέν πιστεύουσιν είς τοΰτο, άπήντησεν
ό Όσιπώφ και διότι πολύ ολίγοι καταγίνονται περί αυτής·
δυστυχώς δε πολλοί μεταξύ τών ήμετέρων σοφών πιστεύουσιν είς τό ακατοίκητου τής σελήνης, ακριβώς διότι ή ύμε-r
τέρα σφαίρα διαφέρει ,τήί ίδικής μας. Μή άνακαλύψαντες ετι
άερώδη·περικάλυμμα έπί τής σελήνης, άποφαίνονται ότι δέν
άναπτύσσεται.ένταΰθα ούτε βροχή, ούτε νέφη, ούτε άνεμος,
ούτε χιών κτλ. καί νομίζουσι τά πάντα εδώ νεκρά.
Πάντες οί σεληνήται ώς έξ ένός στόματος έπλατάγησαν
τάς γλώσσας των ώς τεμάχια ξηροί» δέρματος.
—Τοΰτο δηλοΐ ειπεν ό Τελιγγά, οτι έχετε εκεί πολύ κακά
οπτικά όργανα καί δτι αί αισθήσεις ύμών δέν είνε ίτι άνεπτυγμέναι πρός τάς εκδηλώσεις τής φύσεως, διότι ήμεΐς τουναν
τίον φρςνοΰμεν, ότι ή γη σας είνε κατοικίσιμος συνεπείφ τοΰ
θορυβώδους μετεωρολογικού συστήματος της, τής βαρείας
άτμοσ,φαίρας της, καί τών διηνεκώς κινούμενων ωκεανών
της. Ήμεΐς φρονοΰμεν, ότι ό πλανήτης σας οΰδένα άλλον
λόγον έχει ή· νά χρησιμεύση ώς φάρο; καί ώρολόγιον τής

ήμετέρας σφαίρας
— Καί έν τούτοις, έπεΐπεν ό Όσιπώφ, μέ άπειρους δυσ
χέρειας κατορθώσαμεν νά φύγωμεν έκ τοΰ πλανήτου έκείνου
καί ελθωμεν ένταΰθα.
— Καί οί δύο Ικεΐνοι Γήινοι,οίτινες ήλθον δι'έτέρου βλή 

ματος μιθ’ύμών ένταΰθα καί οΰς συνηντήσατε, τίνες είνε ;
ηρώτησεν ό Τελιγγά ;
— Έκ τών δύο αύτών, είπεν ό Όσιπώφ, ό είς μί»ί εινε
έντελώς άγνωστος,ό δέ έτερος είνε εις όστις μοί έκλεψε τό σύ
στημά μου πρός μετάβασιν έκ τής γης είς τήν σελήνην, καί
ένφ έγώ έφιυγον έκεΐθεν διά μέσου τής δονήσίως τοΰ κρατήρος, αύτός έξεσφενδονίζετο ένταΰθα διά τοΰ τηλεβόλου καί
τής πυρίτιδος, ήν έγώ είχον ανακαλύψει.
— Διά νά έκμεταλλευθή τάς άδαμαντοφόρους γαίας τής
σελήνης, αίτινες μόνον εις τήν φαντασίαν κλέπτου κυοφοροΰσιν, έπεΐπεν ό Φαρενχάϊτ.
— Ψεύδέσθε, ψεύδεσθε !
Ήτο ό Φαιδώρ Σάρπ, δστις πρός μεγάλην ίκπληςιν πάν

έκ τοϋ θυλακίου του σωλήνα τινά έκ μετάλλου έν σχήματι
φτσιγγίου καί έρριψεν αύτό πρός τό πλήθος. Αίφνης δέ φρι—
κώδης ώςρηξις ήκούσθη,καπνός καί φλόγες διεχύθησαν πανταχόσε καί πάντες διεσκορπίσθησαν τήδε κακεΐσε' ό δέ Φα
ρενχάϊτ κτυπηθείς είς τό στήθος, ώρύετο έπί τοΰ έδάφους
Ωφελούμενος τότε τής περιστάσεως ό Φαιδώρ Σάρπ, τής
συγχύσεως καί τής γενικής ταραχής, έτριξε πρός τήν Σελή
νην, ήτις αναίσθητος έκειτο πλησίον τοΰ πατρός της καί
λαμβάνων αύτήν έντός τών βραχιόνων του ετρεξεν άμέσως

πρός το μέσον τοΰ κύκλου, ένθα εΰρίσκετο τό βλήμα καί άνεγείρων τό καλυπτον αύτό ύφασμα είσήλθεν έντός.
Μόλες άντιληφθέντος τοΰ Όσιπώφ τής έξαφανίσεως τής
θυγατρός του— Ή θυγήτηρ μου ί άνέκραξε μετά δέους.
(Έπεται συνέχεια)
----------- ------ V .1.................................... ....

ΤΟ ΠΑΝΓΣΤΑΤΟΝ ΦΙΛΗΜΑ
( Έκ τής μελανής σελίδος τής Ιστορίας)
Τήν 29 ’Οκτωβρίου τοΰ έτους 1893 ή ’Εθνική τών Γάλ
λων Συνέλευσις, τή προτάσει τοΰ Μπιλλώ-Βαραννέ μετωνόμασε τό έκτακτον ποινικόν δικαστήριον, είς δικαβιήφίον
ίχαναΰτατικόν. Ή μετονομασία αΰτη ήτο ήδη έν χρήσεε
άπό πολλοΰ χρόνου, ή δέ Συνέλευσις δέν ίπραξεν άλλο παρά

νά δώση επίσημον κύρος είς ταύτην.
Μεταξύ τών πολλών άλλοιώσεων, άς έπήνεγκεν είς τόν
έν γένει οργανισμόν τοΰ Δικαστηρίου τούτου, δύο πρό πάν
των είσίν, ούτως είπεΐν, αί κηλΐδες έν τή δόξν; τής μεγάλης

Γαλλικής Έπαναστάσεως, ήτοι έκείνη, ήτις κατέρριπτε τάς
διατυπώσεις τής δικαιοσύνης, ύπό τήν πρόφασιν, δτι παρα
κωλύεται έκ τούτων ή πορεία της, και έκείνη ή άλλη,ή καί
μάλλον άξεοσημείωτος, ήτις έπέτρεπεν είς τούς ένορκους δικαστάς τήν πρό τής δίκης προγραφήν τών μελλόντων νά
δικασθώσιν ενώπιον τοΰ φοβερού τούτου Δικαστηρίου.
Έπι τοιούτων λοιπών νόμων έρειδόμενον (λειτουργεί τά
Δικαστήριόν τοϋ Τρόμου. Ή δικαιοσύνη δέν ήτο τότε ή μέ
κλειστούς οφθαλμούς αδέκαστος θεά, κρατούσα έν χερσί τήνπλάστιγγα τής ίσότητος, άλλ’ ήτο μία μαινάς, ήτις κατεπάτει υπό τούς φρικώδεις πόδας της καί πλάστιγγας καί

λαόν.

II

των εΰρίσκετο έκεΐ. φ
Ό Όσιπώφ καί ό Αμερικανός έστράφησαν έν ταύτφ ό

Τήν μεθεπομένην τής συνεδριάσεως ταύτης, καθ’ήνάπεφασίσθησαν τ’ άνωτέρω, ή αίθουσα τοΰ έκτάκτου τούτου
Δικαστηρίου ήτο κατάμεστος έκ τοΰ πλήθους, δπερ άποτι-

πισθεν των καί θά τόνσυνελάμβανον άμφότερος άπό τοΰ λαι

λεϊτο ,'κ δύο στοιχείων πολύ διαφόρων καί πολύ κεχωρισμέ-

μού ίάν ό Φρικουλέ καί ό Γοντράν δέν τούς ήμπόδιζον.

νων άπ’ άλλήλων. Το μέν θορυβώδες, κυνικόν, λαός χυ
δαίος, τό δέ σιωπηλόν καί κεχωρισμένον, αποτελούν έκπαλαι
τήν τάξιν τοΰ εύγενοΰς λαοΰ, όστις μετέβαινεν εκεί, μή
τυχόν ίδη δικαζόμενου τόν πατέρα του ή τόν. αδελφόν του,
ίσως δέ τήν μητέρα του' ή τήν αδελφήν του.
Τό Δικαστήριόν ήργει ολίγον νά συγκροτηθη, τό δέ πλή
θος άνυπομονοΰν έγένετο θορυβώδες. Άλλ-’ αίφνης άπεκατε-

Έν τή δμηγύρει έπηκολούθησε σύγχυσες καί θόρυβος’πάντες δέ οί σεληνήται ήγέρθησαν καί προσεπάθουν νά μαντεύσωσι τί συνέβαινεν, ό δέ Όσιπώφ ανέκραξε πρός τόν

Σάρπ·
— Είσαι είς προδότης καί είς κλέπτης. Αίσχύνομαι διά
λογαριασμόν σου, διότι είμαι συμπατριώτης σου καί συνά
δελφός σου, ή διαγωγή σου άπαιτεΐ έκδίκησιν καί έπειδή
ήδη κωλυόμεθα νά σε τιμωρήσωμεν, ή δέ άμεσος αναχώρη
σές μου έντεΰθεν δέν μας έπιτρέπει τοΰτο άπερχόμεθα καί σέ
άφίνομεν έδβ έπί τής γης ταύτης,τής άγνωστου διά σέ, άνευ

στάθη βαθεΐα σιγή. Ή θύρα τοΰ ακροατηρίου ήνεφχθη καί

ό Πρόεδρος άνεφάνη. .
Τά με'λη τοϋ δικαστηρίου, πρόσωπα πολύ σοβαρά, καταλαμβάνουσι τήν θε'σιν των έν τώ μέσφ τής βαθείας ταύ-

της σιγής, δτε (γείρεται ό Πρόεδρος κράτών εις τάς χεΐράς
κατάλογον.
— Πολΐτα Μπριέλ, λέγει.
Όύδείς άποκρίνεταε.
— Πολΐτα Μπριέλ I έπαναλαμβάνει ό Πρόεδρος μέ φω

νήν έντονωτέραν, προσβλέπω
*

είς τό έδώλιον τών κατηγο

ρουμένων.
Τότε έκ τοΰ έδωλίου τούτον εγείρεται είς νεανίας.Παρα
τηρεί έπί μίαν στιγμή τόν πρόεδρον καί είτα μέ μέτωπον
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Κ’ ή καρδιά μ’ ή όρφανεμένη
π’ όλο ψάλλει πεταχτή,
ΕΓν’ άπ’ όλο.νς ζηλεμμένη
καί σκορπά παντού γιορτή.

Μά ειν ’ τό γελοίο όλο πόνο
τό τραγούδι—συμφορά
’Αχ αύτό μου μένει μόνο
- Για μονάκριόη χαρά-

υπερήφανου λέγει ύψηλοφώνως'
— Δέν εύρίσκεται ένταΰθα ό πολίτης Μπριέλ, αλλ ο
•μαρκήσιος δέ Γκυϊσάκ, δούξ τοΰ Σαίν-Μπριέλ, δστις είμαι

έγώ.
Έπί τή ύπερηφάνφ ταύτη άπαντήσει τοΰ εύγενοΰς κατη
γορουμένου. ήρξαντο αί άποδοκιμασίαι καί αί ύβρεις έκ μέ
ρους τοΰ όχλου. Ό Πρόεδρος άποκατέστησε τήν σιγήν καί
ειτα είπε μέ προπετές ύφος, στρεφόμενος πρός τόν κατηγο

ρούμενον, δστις ίσταται όρθιος ενώπιον αΰτοΰ·
__Κύριε Δούξ, οί ένορκοι θά λάβωσι τοΰτο ύπ’οψιν των,

συνοδεύων την τελευταίαν

ταύτην λέξιν μέ

έν

ειρωνικόν

μειδίαμα.
—Έχομεν λάβει'τά πάντα ύπ' δψιν μας, άνακράζει εις
■ένορκος, είμεθα άρκούντως παρεσκευασμένοι ....
Καί έγερθεις άναγινώσκει τήν άπόφασιν τοΰ-έπαναστατικοΰ κομιτάτου, δι’ ής κατεδικάζιτο είς θάνατον ό ευγενης
νεανίας. Έν τφ μεταξύ ό όχλος έκχύνεται είς φρενητιώδεις
επιδοκιμασίας, οί δέ ένορκοι μή δυνάμινοι έκ τοΰ θορύβου
ν’ άκουσθώσι κάμνουσι σημεία διά τής κεφαλής.
Τόν δαιμόνιου τούτον θύρυβον διασχίζει αίφνης μία δια

περαστική κραυγή. «Ώ I κακόν, φρικώδες I»

Ό νεανίας άκούσας τήν άλγεινήν ταύτην κραυγήν, στρέ
φει τήν κεφαλήν, καί τό φεΰγον^βλέμμα του διά μέσου τής
αιθούσης σταματ^ γλυκύ πλέον καί συμπαθές έπι τού βλέμ
ματος μιάς έκπάγλου νεάνιδος, μετημφιεσμένης είς έργάτιδαΆννηλλάγησαν μεταξύ των βλέμματα ύπατης συμπά
θειας καί ψυχικοΰ άλγους,βλέμματα εύγλωττότερα καί τών

μάλλον εύγλώττων λέξεων,

βλέμματα είς τά όποια άνα-

φαίνεται γυμνή ή ψυχή.
— ΌΙ σύ, είπε, μνηστήρ μου, τόν όποιον έξέλεξα μεταξύ
όλων, σύ είσαι μία μεγάλη καρδία, σέ άγαπώ ! ... . Αργότερον I . . . Έκεΐ ύψηλά I

Καί (κείνος άπήντησεν’
Ευχαριστώ ! . . . θάρρος

πολυαγαπημένη μου ! . . .

θάρρος I . . . χαΐρε ! . . . έκεΐ ύψηλά 1. . .
Ή ανταλλαγή αΰτη τών βλεμμάτων διήρκεσεν έπί τινα
δευτερόλεπτα, καθ’ ά συνηνώθησαν αί καρδίαι τών δύο

νεαρών

ύπάρξεων, άς έντός ένός μηνός έπρόκειτο φεΰ I νά

ένώσφ ό δεσμός τοΰ γάμου.

(Έπεται τό τέλος).

Τ’ ΑΗΔΟΝΙ

Κελλαδώ τό φτωχό
τόν δικό μου καϋμό I
’Αθήνησι

Τ4κης

H. Αίνιγμα.
Όνομα είμαι εθνικόν, tv γράμμα ν’ άφαιρέσ^ι
Φυλάξου, φίλε, μή σ’ εύρώ γιατί νεκρός θά πέσ^ς.
, 75. Αίνιγμα.
Είμαι έθνος συγγενές
Άμα δέ και συμπαθές
Άναβίβασον τον τόνον
Πρόσθες εν φωνήεν μόνον
Καί άμέσως θά φωνάξγς
Δυστυχία σου ’Ελλάς
Κ’ εις τά τέκνα ποΰ γεννάς.
76. ’Ερώτησες
Τ!ς έκ τών βασιλέων τής αρχαίας Ελλάδος ειχεν εξογκωμένους
τούς πόδας αύτοΰ καί ένεκα τίνος αίτιας ;

Λύσβες τών

iv

τφ I Ο φύλλψ αένεγμΛτων.

66. Αίνιγμα. Χΐος-'ίος.
Έλυσαν αυτό δ κ. Γ. Σαχελλαρίδης έκ Βόλου, δ κ. Σ. Ν. Μαρής έκ Λαυρίου, ό κ. Η. Πετρόπουλοέ
*
έκ Τριπόλεως) δ κ. Ν. Καπετανόπουλος έκ Γονεμίας Αίγυπτου, δ χ. Α. Π. Άνδρεάδης ίκ
Καΐρου, δ χ. Δ. Σωφρονίου έχ Πειραιώς καί ο! χ. κ. Σοφία καί Άρίσταρχος Αίνίτου έχ Χαλκίδας.
67. Αίνιγμα. Άθως - θώς · ώς.
Έλυσαν αύτό δ χ. Σ. Ν. Μαρής έχ Λαυρίου, δ κ. Ή. Πετρό,ΓΟυλος έκ Τριπόλεως, ό χ. Ν. Καπετανόπόυλος έκ Γονεμίας Α’ιγύπτου, δ κ. ’Λ. Π. Άνδρεάδης έχ Κάιρου, δ κ. Δ. Σωφρονίου
έκ Πειραιώς καί οί χ. κ. Σοφία καί Άρίσταρχος Αίνίτου έκ Χαλκίδος.
68. Αίνιγμα. ΑΪμος-Αίνος.
Έλυσαν αύτό δ χ. Γ. Σαχελλαρίδης έχ Βόλου, δ κ. Σ. Ν. Μα
ρής έκ Λαυρίου, δ κ. Ή. Πετςόπουλος έχ Τριπόλεως, δ κ. Ά. Π.
Άνδρεάδης έκ Κάιρου, δ κ. Α. Μελτοδή'μος έχ Ψαρρών χαί οί κ.
χ. Σοφία καί Άρίσταρχός Αίνίτου έκ Χαλχίδος.

uAsmiu ths ,,itssqs“

Έπί του ήχου τοΰ μελλοδραματίου δεΠτηνοπώλης»

Τ’ άηδονάκι κελλαδοϋοε
στής δροσιάς τήν αγκαλιά
Κι’ όλη ή φύσις έγελοΰσε
στή γλυκειά του τή λαλιά,
Μόνον κεΤνο τό καϋμένο
χύνει μαΰρον στεναγμό
Γιατί ψάλλει έρωτευμένο
τόν πικρό τον χωρισμό.

ΚελλαδεΤ τό φτωχό
τόν δικό του καϋμό I

Ά. Λ· Τ α ϊ.γ ά ν ι ο ν. ’Επιστολή μετά περιεχομένων έλήφθη.
Εύχαριστοϋμεν. Άπόξειξιν μετ’άριθμοϋ λαχείου σας λαμβάνετε ταχυδρομικώς.— Γ. X. Χαλκίδα. Επιστολή έλήφθη. Έλάβομεν
ύπό σημείωσιν γραφόμενά σας καί ήσυχειτε. Παραγγελίαν σας απε·
στείλαμεν ταχυδρομικώς.■Έγράψαμεν. — Γ. Γ. Καλ α μας. Σάς
έστείλαμεν φύλλα, άλλά στείλατε τήν συνδρομήν σας, διότι έχομεν
ώς βλέπετε πολλάς δαπάνας.— Ή. Δ. Μελιγαλα. Επιστολή
έλήφθη. Έχει καλώς. Συνεμορφώθημεν, ήσυχειτε. Έγράψαμεν όμϊν έντδς φύλλου. ’Απαντήσατε.— Γ. Ν. Σ. Δικελή. Νεωτέρα
έπιστολή σας έλήφθη. Άπηντήσαμεν ταχυδρομικώς.— Ν. Π- Πει
ραιά. Συνδρομή σας έλήφθη. ’Απόδιιξις μετ’ αριθμού λαχείου σας
έν παρόντι φύλλφ. Εύχαριστοϋμεν. — Α. Μ. Λαμίαν. Σειράν
φύλλων άπ’ αρχής έκτου έτους σάς άπεστείλαμεν ταχυδρομικώς
προχθές.— Σ. Μ. Νε άπολιν. Συνδρομή σας έλήφθη. Εύχαριστόΰμεν. Άπόδειξις έν παρόντι φύλλφ.— Ν. Τ. Σπέτσας. Ε
πιστολή μετά περιεχομένων έλήφθη. Εΰχαριστοϋμεε. Ταχυδρομικώς
έγράψαμεν.

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Τ- ΧΑΤΖΗΠΟΑΠίΙΤΟΤ & ΑΔΕΛΦΟΥ
ΙΔΡΥΘΕΝ ΤΩ 1877 ΕΝ ΧΑΛΚΙΔΙ

ΤΟ ΜΕΓ'ΣΤΟΝ ΤΟΝ ΕΝ ΧΑΑΚΙΑΙ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ
ΕΝ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΜΕΓΑΛΕΙΤΕΓΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΩΝ ΔΕ ΠΑΝΤΩΝ
ΤΟ ΜΟΜΟΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ

δπερ κέκτηται εύρείας έκτάσεις αμπελώνων παρά τούς
δύο Πύργους τής Χαλκίδος, τών έποίαίν τό προϊόν χρη
σιμεύει άποκλειστικώς είς τήν παραγωγήν ΚΟΝΙΑΚ.

,ΔίεΥΘΥΝΕΙΧ

ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ruiram? εαι μsaw
ΧΑΛΚΙΔΑ

ΤΟ ΜΟΝΟΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ

δπερ παρασκευάζει ΚΟΝΙΑΚ (Eau de vie de vin) φυ
σικόν άνευ προσθήκης τεχνικών χρωμάτων καί αρωμάτων
έπομένως, ύ π ρ τ ε ρ ο ν πάντων ύπό ύγιεινήν έποψιν.

ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ

ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ

ΚΟΝΙΑΚ

ΧΑΛ ΚI ΔΆ

I

Έξ αποστάγματος μοσχάτου οίνου Χαλκίδος, τοϋ όποιου τό πλεϊστον μέρος τάς έσοδείας 1894
■Λγοράσθη παρά τίϊς Εταιρείας,

ΥΨΙΣΤΗ ΔΙΑΚΡΙΣΙΣ ΕΝ ΑΜΕΡΙΚΗ
ΤΟ ΜΟΝΟΝ έξ όλων τδν Ελληνικών ΚΟΝΙΑΚ, όπερ ίβραβεύθη ίν τή Παγκοβμίφ Κολομβιιςκή Εκθέσει τοΰ Σικά
γου (1893) διά ΧΡΥΣΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΟΥ καί ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΤΙΜΗΣ ώς καί ίν τή τοϋ Λιών 1894. Περί τής γνησιό-

τητος αύτοΰ δυναται έκαστος νά πεισθή 1®
*σκεπτόμενός
τάς ευρείας άποθήκας τοΰ εργοστασίου, αί όποιας είναι προσιταί
παντί τ$ βουλομένφ. Οί έργοστασιάρχαι προσφίρουσι MOfiON &Ο Κιβώτια κοντάκ πραγματικά καί/χι δεκάδας
χιλιάδας φράγκα ύποθιτικά καί φαντασιώδη, εις τον άνακαλύ^οντα χ^μ,εκώς δτι τό Eau de vie de vin τοΰ έργοστασίου
δεν εΐνε γνήσιον απόσταγμα μοσχάτου οίνου.
·. "ί *
' k
,. Γνωστής γινόμενης τής γνησιότητος τοΰ Κονιάκ τών κ.κν Χατζηπαναγιώτου καί ίν αυτή τή Γαλλί$, δ έν Παρισίοις
διευθυντής τοΰ χημείου Expert Chimiste directeur du Laboratoire de la Bourse de Commerce Κος L.Pade ίλαβεν

πρακτορείου. των

φιάλας .τινάς έκ τοΰ έν Βρυξέλαις
τών .όποιων, ά.«αλνσα·ς.τό..περ»εχόμενονκαί-τύρών σπάνια αποτελέσματα
άποφαίνέται ώς έξης είς τό πάνυ εύγενώς παραχωρηθεν πιστοποιητικού έπικεκηρώμίνον καί παρά τής άστυν. τών Παρισίων.
Τό Κονιάκ (Eau de vie de vin) τών ίν Χαλκίδι κ.κ. Γ. Χατζηπαναγιώτου καί άδελφοΰ SOumis it notre examen
(apres l'analyse feite) presente la composition normale des fines champagnes superieures et ne renferme au-

cune substance nuisible a la sante
Bourse de commerce) Le Directeur
Laboratoire-Paris
)
L. Pad6
Le commissaire de Police F. Arr. Paris Quartier des Halles.
ΣΗΜ. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ. Πρός αποφυγήν τών πολυαρίθμων άπομιμήσεων- ζητητίον τήν ίπ! -τοΰ περιλαίμιου έκάστης
φιάλης ιδιόχειρον υπογραφήν τών εργοστασιαρχών.

ΤΑ ΚΟΝΙΑΚ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Γ. ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ & ΑΔΕΛΦΟΥ
ΠΛΛΟΥΝΤΑΙ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΒΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ
ΈΝ ΤΩι ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Έν τή ίν Ζάππείφ Διαρκεϊ Βιοτεχνική ’Εκθέσει.Έν τοϊς κατάστήμασιν αδελφών Βαρβιτσιώτη,
όδός ’Αθήνας. Έν τφ παρά τά Χαυτεΐα κομμωτηρίφ ή « Ακαδημαϊκή Νεολαία» Παναγιώτου
Παπάζογλου.
Έν τφ καταστήματι ’Αδελφών Ζάχου.

Παρά τοΐς άντιπροσώποίς τής Εταιρείας είς τάς κυριωτερας πόλεις τής ΥΦΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣ
ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ.

