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Μέχρι πρό ολίγων έτών,ή πατρο
παράδοτος πείρα χαί τά πανάρχαια 
εργαλεία χαί συστήματα καλλιέρ
γειας, ΐξήρκουν, ούτως εΐπεϊν, τοΐς 
γεωργοΐς, ίν’ άνταποχρίνωνταε προς 
τάς βιωτικάς αΰτών άνάγχας, προς 
τούτο τά μάλιστα συντελούσης χαί 
της φυσικής γονιμότητος τώνάγρών 
σήμερον όμως ό εΐσχωρήσας χαίπαρ’ 
ήμΐν πολιτισμός συνεπέφερε τήν αΰ· 
ξησιν τών δαπανών τών γεωργών, 
οίτινες πρέπει νά αύξήσωσι τό ετή
σιον αΰτών εισόδημα, ήτοε τήν πα
ραγωγήν τών προϊόντων, ίνα χαλύ- 
ψωσι τάς περιπλέον ταύταςδα- 
πάνας. Ή απολαβή όμως μεγαλει-1 
τέρας συγκομιδής έχ τοΰ αύτοΰ α
γρού δέν έπιτυγχάνεται ή διά της 
χρήσεως τελειότερων έργαλείων χαί 
συστημάτων χλλιεργείας, ών ή ευ
δοκίμησες έν τή έφαρμογή απαιτεί 
έκτος τών άλλων καί γνώσεις Ιδι
αιτέρας, άπορευβάσας ίκ πολυετών 
μελετών χαί πειραμάτων γινομένων 
χατά τόν φθίνοντα αιώνα.

Βεβαίως, δεν είνε ένταΰθα ό κα
τάλληλος χώρος, ίνα έχθέσωμεν λε
πτομέρειας γεωργικών γνώσεων έν 
έπιστημονικοϊς όροις, θά προσπαθή- 

• σωμεν όμως ίν ταΐς κατωτέρω 
γραμμαίς δι απλών λέξεων νά κα- 
ταστήσωμεν καταληπτάς τοΐς άνα- 
γνώσταις τάς χυριωτέράς τών θε
μελιωδών γνώσεων της γεωργίας, 
τών άφορόντων εις τό έδαφος, τήν 
καλλιέργειαν αΰτοΰ, τά φυτά καί 
τά λιπάσματα.Διότι διά τών γνώ
σεων τούτωνόδηγούμενος ό γεωργός, 
καθίσταται ικανός νά έννοή τά μέσα
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ών καί άλλαχοϋ γίνεται χρήσις πρός αύξησιν καί βελτίωσιν 
της παραγωγικότητος της γής, την ίπί τών διαφόρων γεωρ- 
γιχών ζητημάτων έχτέλεσιν πειραμάτων καί σκαπτόμενος 
περί των αίτιων καί τών αποτελεσμάτων νά κρίνη ασφαλώς 
περί τοΰ καλλίτερου «πόρου, ίργαλείου, λιπάσματος,κτλ. τά 
όποια πρέπει νά μιταχειρισθή πρός αύξησιν τής παραγωγής 
τών προϊόντων του. >

Πάντα τά φυτά, άπό τών δένδρων μέχρι τών χόρτων, 
συνίστανται 1) κατά μέγα μέρος έξ ΰδατος- 2) έκ διαφό
ρων οργανικών «τοιχιίων, καί 3) έξ ανόργανων ή ορυκτών 
στοιχείων καί όργανικαί μεν συνθέσεις είναι αί ούσίαι, αί 
όποιο» καιομένου φυτού τίνος απέρχονται ύπό μορφήν διαφό
ρων αερίων καί καπνού, ανόργανοι δέ ή ύπολεεπομένη μετά 
τήνχαΰσιν τέφρα.Διά πειραμάτων πολυαρίθμων εύρον δτι τάς 
μέν όργανικάς ουσίας πάσας σχεδόν, τά φυτά άπορροφώσι 
διά τών φύλλων (καρπών, άνθέων κτλ.) έκ τοΰ άέρος, τάς 
δέ άνοργάνους (άποτελούσας μόλις 2 ίκατοστά τοΰ βάρους, 
τών οργανικών κατιχόντων τά 98) διά τών ριζών έκ τοΰ 
έδάφους, έν διάλύσει μετά τοΰ ΰδατος. Ό ολικός άριθμός 
πάντων τών στοιχείων έκ τών όποιων οίκοδομοΰνται τά φυτά, 
ανέρχεται είς 14, έκ τούτων όμως τά 10, τά μέν εύρίσκον- 
ται έν τφ αέρι, τά δε εισέρχονται έν τοϊς φυτοΐς εις τοσου- 
τον μικράν ποσότητα, ώστε τά έδάφη πάντοτε περιέχουσιν 
άρκοΰσαν ποσότητα έξ αυτών, σχετικώς πρός τάς απαιτή
σεις τών φυτών. Τά έπίλοιπα όμως 4 δέν εύρίσκονται πάν
τοτε είς ίλα τά έδάφη εις άρκοΰσαν ποσότητα- έπειδή δέ 
τά κατ έτος έκ τοδ άγροΰ συγκομιζόμενα προϊόντα, φέρου- 
σιν έν έαυτοϊς ώρισμένην τινά ποσότητα τών στοιχείων τού
των, άφαιρεθέντων έκ τοΰ άγροΰ, επεται ότι, οί συνεχώς ίπί 
πολλά ίτη καλλιεργούμενοι αγροί, εξαντλούμενοι ένεκα τής 
ανωτέρω αιτίας, άποδίδουσι βαθμηδόν παρερχομένου τοΰ 
χρόνου,> μικρότερα? συγκομιδήν,όταν δέν προστίθενται αΰτοΐς 
τακτικώς τά κατ’ έτος ύπό τής συγκομιδής άφαιρούμενα 
στοιχεία. ’Ιδού λοιπόν ό λόγος τής χρήσεως τών λιπασμά
των. Τά ανωτέρω 4 στοιχεία είνε : τό άζωτο?, το φωσφο
ρικόν όξύ, ή πότασσα καί ή άσβεστος. Ώστε τό έδαφος άπο- 
τιλεΐται 1) έκ τοΰ σκελετού, ούτως είπεϊν, δηλ. τής άργίλ- 
λου, άμμου, ασβέστου4 κτλ., έκ τής αναλογίας τών όποιων 
έξαρτϊται ή φυσική ποώτης τοΰ άγροΰ, καί 2) έκ^τών στοι
χείων, άτινα χρησιμεύουσιν ώς τροφή τών φυτών έκ της ά- 
ναλογίας δέ καί τής κατά τό μάλλον καί ήττον διαλυτικό- 
τητος αυτών έξαρτάται ή χημική ποιότης, ήτοι ή γονιμό- 
της τοΰ άγροΰ (γερό ή αδύνατο χωράφι).

Ανωτέρω εϊπομεν, ότι τά έκ τοΰ έδάφους διά τών ριζών 
άπορροφώμενα στοιχειά πρέπει προηγουμένως νά διαλυθώσιν 
έν τφ δδατΓ έκ τούτου ίπεται ότι ό άγρός, ίν’ άποδώση 
καλήν συγκομιδήν, δέν πρέπει μόνον νά περιέχη είς άρχοΰ- 
σαν ποσότητα τά κυριώτιρα 4 στοιχεία, άλλά καί νά πι- 
ριεχή ταΰτα ύπό μορφήν συνθέσεων διαλυτών έν τφΆδατι,- 
ϊνα δύναται τό φυτόν νά τά χρησιμοποιήσω διά τών ριζών 
αύτοΰ. Ουτος δέ είνε ό λόγος διά τόν όποιον καλλιεργοΰμεν τό 
ε'δαφος. Ουτω δύναται άγρός τις νά περιέχη μεγάλην ποσό
τητα τών ανωτέρω χρησίμων στοιχείων, όταν όμως ταΰτα 
εύρίσκονται ύπό μορφήν συνθέσεων, άδιαλύτων, είνε άχρηστα 
διά τό φυτόν, ένεκα δε τούτου ό άγρός αποδίδει πτωχήν 
συγκομιδήν. Ή καλλιέργεια τοΰ έδάφους έκθίτουσα τάς συν
θέσεις ταύτας είς τήν έπήρεια» τοΰ άέρος, τοΰ ΰδατος καί 
τής θερμότητες, μετά τινα χρόνον καθιστά ταύτας διαλυ- . 
τάς, ινα χρησιμόποιηθώσιν ύπό τών μετά ταΰτα σπαρησο- 
μένων φυτών. Έπί τή βάσει τοΰ φαινομένου τούτου’έξετά- 
ζοντες'τήν έργασίαν τοΰ εγχωρίου καί τοΰ ευρωπαϊκού αρό
τρου, άμέσως κατανοοΰμεν τήν υπεροχήν τοΰ δευτέρου έπί 
τοΰ πρώτου, διότι τό μέν έγχώριον άφίνει πάντοτε μέρος 
άγροΰ άκαλλιέργητον, ένώ τό ευρωπαϊκόν ού μόνον ούδ’ίλά- 
χιστον μέρος τοΰ άγροΰ άφίνει άκαλλιέργητον, άλλά καί α
ναστρέφει, τελείως τήν γήν, ένεκα δε τής άναστροφής ταύ
της, τά μεν χόρτα σήπονται μεταβαλλόμενα είς λίπασμα, 
τά δέ αδιάλυτα στοιχεία τοΰ κατωτέρου στρώματος εκτίθεν

ται είς τήν ευεργετικήν έπιρροήν τοΰ άέρος καί τής θερμότητος 
Έκ τών ανωτέρω γίνεται καταφανής καί ή υπεροχή τής 
βαθείας καλλιέργειας, διότι καλλιεργούμενου βαθύτερο? του 
άγροΰ άνέρχεται είς τήν έπιφάνείαν μεγαλειτέρα ποσότης 
στοιχείων έκ τοΰ κατωτέρου στρώματος,τά στοιχεία δε ταΰτα 
χρησιμοποιούμενα κατόπιν /ύπό τών φυτών παρέχουσι κατά 
πολύ άνωτέραν συγκομιδήν.

Ή χημική άνάλυσις δεικνύει δτι|£καστον είδος φυτού (Ιδι
αιτέρως έκαστον μέρος τοΰ φυτοΰ) συνίσταται έξ ώρισμένης 
ποσότητο; 'στοιχείων, ήτις ποικίλλει μεν κατά τι είς τάς 
διαφόρους χώρας, σχεδόν όμως εινε ή αύτή διά τό αύτό εί
δος φυτοΰ. Ουτω π. χ. έκ τών ενδιαφερόντων τφ γεωργφ 4 
στοιχείων πιρείχουσι κατά μέσον όρον

Άζωτο? φωσ.όξύ Πότασ. άσβεστος

ό Σίτος ) σπόΡ°ι 2,08 0,82 ^0,55 0,06
0,48 0,23 0,49 0,26

ή Κριθή > 1,52 0,72 0,48 0,05
” ) άχυρον 0.48

1-
®0.19 0,93 0,33

ό Αραβόσιτος σπόρ. 1,60 0,55 0,33 0,03

Έκ τούτων δέ συνάγεται,ότι ίνα άγρός τις άποδώση καλήν 
συγκομιδήν σίτου δέν άρχει μόνον νά έμπεριέχη τά άνωτέρω 
τέσσαρα στοιχεία, άλλά καί νά περιέχη ταΰτα είς άναλο- 
γίαν τοιαύτην, οιαν άπαιτεϊ ή σύνθεσις τοΰ φυτοΰ τούτου. 
Ούτως έάν άγρός τις περεέχη μεγάλην μέν ποσότητα 
έκ τών λοιπών στοιχείων, μικράν δέ ίνός μόνον, ό άγρός ού- 
τος θ’ άποδώση πτωχήν συγκομιδήν, διότι τά φυτά έκ τών 
λοιπών στοιχείων θ’ άφομοιώσωσι μόνον τοσαύτην ποσότητα 
όση απαιτείται ίν ’ άποτελεσθή ή αναλογία τής ειδικής συν- 
θέσεώς των σχετικώς πρός τό έν μικρότερη ποσότητι ύπάρ- 
χον στοιχεϊον. Έν τοιαύτη περιπτώσει διά μικράς δαπάνης 
προσθετοντες τό έλλεϊπον,. στοιχεϊον άπολαμβάνομεν ένίοτε 
διπλάσιάν συγκομιδήν, πάντοτε όμως πλουσιωτέραν τής προ
ηγούμενης. Ή άνεύρεσις τών ίν μικρά ποσότητι ύπαρχόν- 
των στοιχείων καί τής συμπληρώσεως αύτών γίνεται διά 
πειραμάτων ώςέξης : Διαερούμεν μέρος τοΰ άγροΰ είς τε
μάχια Ισης έπιφανείάς (1)2 στρέμ. π. χ.) καί έν αύτοΐς 
ρίπτομεν διάφορα λιπάσματα είς άφθονον ποσότητα περιέ- 
χοντα τά 4 ένδιάφέροντα στοιχεία. Ουτω έν τφ 1φ δέν θά 
βίψωμεν ούδέν λίπασμα, έν τ$ 2φ θέτομεν κόπρον,έν τφ 3φ 
χημικόν λίπασμα,περιέχον «ζωτον, έν τφ 4φ λίπασμα περιέ
χον φωσφορικόν όξύ,ίν τφ 5φ.λίπασμα περιέχον πότασσαν, 
έν τφ 6φ άσβεστο?, έν τφ 7φ λίπασμα πλήρες περιέχον 
και τά 4 στοιχεία καί έν τφ 8φ μικτόν λίπασμα άποτελού- 
μενον,έκ κόπρου και χημικών λιπασμάτων. Κατά τήν έπο- 
χήν τής συγκομιδής θερίζομεν συγχρόνως τά 8 ταΰτα τεμά
χια και άλωνίζομεν ιδιαιτέρως έκαστον έξ αύτών,συγκρίνον- 
τες δέ τά διάφορα ποσά τοΰ προϊόντος (σίτου π. χ.) ίννο- 
οΰμεν ποιον έκ τών στοιχείων υστερεί έν τφ άγρφ, διότι τό 
τεμάχιον ένφ πρεσετέθη λίπασμα περιέχον τό στοιχεϊον τοΰτο 
θ ’ άποδώση τήν άνωτέραν συγκομιδήν σχετικώς πρός τά 
λοιπά.

(Έπεται τό τέλος)

Ή άνάπαυσις τής συνειδήσεω; καί ή γαλήνη τής ψυχής είναι 
απόρροια έχτελέσεως καθήκοντος, άγώνος πολυμόχθου, κόπων επι
βεβλημένων, δακρύων όφειλομένων,καί έν γίνει άπότισις όφειλής 
πρός τά παριχόμενα ήμϊν αγαθά τοΰ κόσμου τούτου.

ΤΑ ΟΜΗΡΙΚΑ ΕΠΗ
(Συνέχεια καί τέλος'ίδέ προηγ. φύλλον)

Έν δέ Ίλιάδι :

Οιώθη δ*  ’Οδυσσεύς.
όχθήσας δ’άρα είπε πρός Sv μεγαλήτορα θυμόν
«"Ω μοι έγώ, τί πάβω ; μέγα μεν κακόν αίκε φέβωμαι 
πληθύν ταρβήσας· 
άλλά τίη μοι ταΰτα φίλος διελέξατο θυμός; 
βίδα γάρ δ,τι χαχοί μεν άποίχονται πολέμοιο, 
δς δέ κ’άριστεύησι μάχη ϊνι, τόνδε μάλα χρεώ 

έσταμέναι χρατερώς, ή τ’ ίβλης ή τ’Ιβαλ’ άλλον».
’Εκεί δέ όπου αί πλασταί διηγήσεις παρέρχονται, Ιν τή 

Μνηστηροφονίη καί πέραν, πάλιν είν*  ώς καί έν Ίλιάδι. .
Δέν είνε δέ καί είς ό ποιητής, διό» έκφράσεις τινές τής 

Ίλιάδος δεν είνε καί ίςτό έτερον, καθώς οί στίχοι 216—* 
223 τής Τειχοσκοπίας. Έπειτα ή παρομοίωσις, «Αύτός δέ 
κτίλος ώς έπεπωλεϊτο στίχος άνδρών» κτλ. εινε καί περί 
τοΰ Αίνείου, ώσπερ Ιδιωτισμός τής Ίλιάδος*  τό δέ μέγεστον 
ότι ή Όδύσ. γράφει κάπως μάλλον κατά τό δόλιον την πο- 
λυτροπίαν αύτοΰ, ώς ένθυμίζουσι τά χωρία ν, 220 καί 330.

‘Υπάρχει δέ καί ό λόγος ότι ή Όδ. ούδενός περί τοΰ 
Όδυσσεως άπτεται έξ όσων ή Ίλ.,καθώς καί έσέλευσιν αύτη 
είς Τροίαν,άλλην άναφίρει μόνον τήν μετά .τοΰ Μενελάου(Γ, 
205—224 καί Λ, 123—142). Άλλ‘ύπόθεσις άλλη δεν ίγ- 
χωρεϊ, είμή ότι ή ’Οδύσσεια είνε μεταγενέστερα- ένισχύεται 
δέ τοΰτο καί έκ τών θεών μή βουλευομένων όλεθρόν ποτέ, 
και είνε φιλανθρωπότεροι καί θειότεροι. Καί έκ τών ολί
γου άξιολόγων κοινών, έπί τοΰ σπουδαιοτέρου ήτοι τής προ
στασίας τής ’Αθήνας πρός τούς αυτούς,παρατηρούνται τώ έξης 
διάφορα*  παρά τό ότι κοινώς έδοξάζοντο τά περί τών ίδια- 
ζόντων κατά θεούς έργων, ή μέν πρός τόν Ήρακλέ*  αύτής 
προστασία, πλήν τοΰ δτι όμολογιϊται καί ύπό τοΰ ‘Ησιόδου 
έν Άσπίδι: έν τή Όδυσ. μετά τοΰ Έρμοΰ πάλιν τοΰ ίδι· 
άζοντος κεϊται- «Έρμίίας δέ μ*  έπεμψεν. ίδέ γλαυκώπις 
Άθήνη».

Ή δέ πρός τάς Αθήνας καί τόνΈρεχθέά τιμή, φέρει καί 
νέο? τι ές φώς, ότι τό όνομα τών ’Αθηνών εν Ίλ., άν ί- 
ξαιρεθή εν έν τφ Καταλόγφ χωρίον, δέν υπάρχει, έ? δέ τή 
Όδ. ιίν’ίν πολλή δόξη, καί φαίνεται δτιό ποιητής τήςΌδ. 
δπως τήν Άθηνάν, ούτως ήγάπα καί τήν πόλιν.Άν δ’ήτον 
ό αύτός τοΰτο θά έγίνετο ήδη άπό τής Ίλ., καί όμως έκεϊ 
παρ’όλιγάκις τούς ένοικους, κεϊται μόνον έν τφ καταλόγφ 
ή Άθήνη- άλλ’ αύτοΰ αμφιβάλλεται καί ή γνησιότης, ούτε 
ή χάρις του πρέπει είς τόν ποιητήν τής Ίλιάδος*  ίν μάλι
στα μέρος αύτοΰ, έπαρκεϊ μόνον ν’ άποδείξη τήν μετέπειτα 
παρεμβολήν έκ παραδόσεώς.τίνος, καί έπαύξησιν ύπό ραψφ- 
δών, καθ’ άς μετέβαινον χώρας: τουτέστιν αί πόλεις τών 
Βοιωτών κατ ’ αύτόν, έν τή ύπαρχούση Βοιωτίφ έκτείνονται 
ένφ τοδ ιστορικού μαρτυρία ή τοΰ Θουκιδίδου, ειν*  ότι οί 
Βοιωτοί 60 έτη μετά τήν ‘Ιλίου άλωσιν, κατφκησαν έκεϊ*  
τφόντι δέ κατά τοΰτο μάλιστα τοΰ Καταλόγου τών Α
χαιών καί τών Τρώων, γίνονται άντιθεσεις πρός τήν όλην 
Ίλ. όπου αί τής τότε Καδμηΐδος πόλεις έλάχιστ*  άναφέρον- 
τάι, οί δέ Βοιωτοί είς τήν Θεσσαλίαν νοούνται τήν τότε χώ

ραν των.
Καί πόλις Άρνη Ισως ήτο ή έν τή Καδμηίδι, ές δέ τό 

Η,9,βεβαιότερο? ότι Άρνην τήν θεσσαλικήν έννοεϊ.Μόνον δέ 
παρά τήν Κωπαίδα έκ μεάς πόλεως, τής "Υλης, άναφερον- 
ται, καί, «Πάρ δέ οί άλλοι» λέγει «ναϊον Βοιωτοί μάλα 
πίονα δήμον Ιχοντες» (Ε, 709)- άλλά τοΰτο δή καί ό θου- 
κιδίδης καλεϊ Άποδασμόν, ήτοι είχον έκεϊ μερίδα τής χώ
ρας Ιστορεί δέ όμοΰ τήν καί έκεΐθεν είς Τροίαν στρατειάν.Μία 
έτι παρατηρεϊται άντίφααις, βτι γίνεται μνήμη καί τών αρ
χαίων κατοίκων καί έχουσι πλοϊα δήθεν όλιγώτερον τών 

Βοιωτών κατά είκοσιν. Ώς έπίμετρον δέ τής έναντιότητος 
πρός τήν ολην’Ιλιάδα,οΙ Φωκεϊς τάσσονται μετά τών Βοιω- 
τών(ώς καί αί χώροι είν’ έγγύς), ένφ έν Ίλιάδί (Ν, 700), 
έστρατοπεδευμένοι όμοΰ οί Φθϊοι μάχονται μετά τών Βοιω
τών, κατά τό ότι ήτο τής Θεσσαλίας ή Φθιώτις,

Καί αυτά μέν περί τών θεών καί τοΰ Καταλόγου,γλώσσα 
δέ τών Επών, μία ή ’Ιωνική μετά πάσης μεμιγμένης άλ
λης διαλέκτου είνε, άν καί τά φιρόμενα ύπό τής παραδό- 
σεως ήδοντο καθ’ όλην τήν Ελλάδα. Τής Σμύρνης δ’ ότι 
ήτο τοιαύτη, γνωστοί λόγοι φέρουσιν- έδύνατο λοιπόν τις νά 
ήν’ έν αύτή τή πόλει ή οπουδήποτε τής Ελλάδος, καινά 
ποίηση ίν τή κληθείση Επική, ή οποία περιέχει τήν Ιω
νικήν μάλλον, ώς άπό ταύτης καί ή ’Αττική παρήχθη- διά 
μίξεως καί συμμετρίας έκ παντός ιδιώματος καί διαλέκτου 
τής καί μέλιτος γλυκυτέρας καί τής ύπερτάτης γλώσσης, ?· 
γΐινεν ή μόνη ανέφικτος ίπί πάσης τής Γής γλώσσης τοΰτά 
μάλιστα εύγενίσαντος στολισμού. Διά τήν πολύπλοκον δ’ 
έκείνην τή; διασκευής τών Επών τέχνην, καλόν είνε τό λε
γόμενον, ότι ίν Σμύρνη ή ποικιλία τών άποίκων, έκίνει είς 
άμιλλαν μεγάλων έργων*  καί κατά τούτο τί« οεδεν ες πόσον 
δψος ίδύναντο ν’ άναπτυχθώσιν αί τόιαΰται θεωρίαι, ώστε να 
ποιηθώσιν ύφ’ έτέρων ποιητών ή Ίλιάς καί η ’Οδύσσεια.

Δ. S.

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ 

ΑΠΡΟΣΔΟΚΗΤΟΥ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

Μ ΤΐίΖΗΠΗ UMI4I ΗΓίΟΙΙΙΙ

( Συνέχεια, χ«ί τέλος)
Τήν επαύριον & χάλλιστος νέος χαί φίλος ήμων κ. Τιμ. Χατζη- 

γεωργίου τελειόφοιτος τής ιατρικής άνίλαβε να συνοδεύση χαί 4ίη- 
γήση ήμάς πρός τούς ήμετέρους συνδρομητές χαί έπίσκεψιν τών χυ- 
ριωτέρων καί σημαντιχωτέρων μερών τής πόλεως.

— Ό Βόλος δέν είναι δπως τόν ίνομίζετε μέχρι τοϋδε χ. Πρίν
τεζη, μας Ιλεγεν & κ. Τιμολέων, έξωτεριχώς χαί φαινομενιχως ίσως 
δέν κάμνει τήν δέουσαν εντΰπωσιν*  έλθετε έχ τοΰ πλησίον να Εδετε 
αυτόν καί έξετάσητε τήν ζωήν τήν χίνησιν και τό εμπόριό? του καί 
τότε θά σχηματίσητε ακριβή ιδέαν περί αύτοΰ. Παραμείνατε, εί δυ
νατόν, έτι δλίγας ήμέρας, να μεταβώμεν όμοΰ εις τας κώμας τοΰ 
Πηλίου, τήν έστίαν τοΰ πλούτου αύτοΰ χαί τότε θά πεισθήτε περί 
τής εύπόρου χαταστάσεως αύτοΰ. Νά έπισχεφθώμεν την Μαχρυνί- 
τ«αν, τήν Πορταριάν, τήν Ζαγοράν, Μηλέας καί λοιπά χωρία καί 
τότε θά μάθητε τήν πραγματικήν χατάστασιν τοΰ Βόλου.Αδριον, αν 
θέλετε,μεταβαίνομεν ε’ις Πορταρνιά.

Ό Τάχης παρετήρει αύτόν μετά προσοχής.
— Καί πώς θά μεταβώμεν έχει έπάνω ; τόν έρωτα.
— Μέ τά ζώα.
— ’Αφοΰ δέν έχετε άμαξας,δέν είναι δυνατόν νά ύποφέρωμεν μέ 

τά ζώα, άπήντησεν άφελώς ό Τάχης. Ήμεις παντού μέ πλοία σι
δηροδρόμους χαί άμαξας ταξειδεύομεν χαί «πισχεπτόμεθα τους συν
δρομητές

— ©ά 
λέων χαί
τήν μέχρι Πορταριάς δδόν.

Τότε άμα τήν τελείωση μεταβαίνομεν έχει, άπεκρίθη.
Καί οδτω άπεφασίβθη τό ερχόμενον έτος, βεοΰ εύδοχοϋντος, να έ

πισχεφθώμεν τάς ώραίας κώμας τοΰ Πηλίου.
Μετά τήν συζήτησιν ταύτην, μετέβημεν πρώτον πρός έπίσχεψιν 

τοΰ χ. Σαοαφοπούλου συνδρομητοΰ μας, βν δέν εδρομεν δυστυχώς οί
κοι. χαί αφήχαμεν τό επισκεπτηρίων μας. Οδτος θεωρείται είς τών 
προύχόντων-τοΰ τόπου. Ειτα μετέβημεν παρά τοις χυρίοις Άδελφοΐς 
Γκλαβανή, χαταστηματέρχαις, οίτινες διατηροΰσι τό χαλήτερίν χαί 
τελειότερο» κατάστημα άλέυροπωλείου. καί εργαστήριο» ζυμαρικών, 
ών είσίν'χαί ίδρυταί. Περιεργασθέντες δε αύτά μετά προσοχής, 
συνεχάρημεν τούς διευθυντές αύτών διά τήν χαλλίστην τάξιν χαί 
καθαριότητα, ώς καί τήν επιτυχή κατασκευήν πέντβν τών ζυμαρι- 
χώ« ειδών.

— Καί πώς πηγαίνουν αί έργασίάι,ήρωτήσαμεν, είσθε είχαριατη- 
μενοι άπό τήν εξαγωγήν ;

εάυωμεν-χαί ήμεϊς άμαξητας όδούς, ύπέλαβεν b κ. Τιμο- 
ήδη ό χ. Βασανης κατέβαλε χρήματα χαί κατασκευάζει
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— Πολύ, μις άπήντησαν, Stiti προμηθεύομε» καί τό εσωτερικόν. 
’Εχεϊθεν ίιηυθύνθημε» εις τό κατάστημα τοΰ χ, Δ. Καλαμιό»

ξυλεμπόρου, επίσης «υνίρομητοϋ μας, ο» δέν ευρομεν ixeF χαί δστις 
διατηρεί χάλλιστο» ξυλεμπορειον άμΑλόμενον πρός τί χαλήτερα τών 
Άθηνω» χαί εργαζόμενον ανέκαθεν λαμπρώς.

Κάλλιστον ομοίως ξυλεμπορεΐον διατηρεί ενταύθα άπό του 1882 
χαί'δ έχ Πηλίου χάλλιστος νέος χ. Ά»τ. Ξανάρης μετά τοΰ αδελ
φού του, δστις πάνυ εΰγενώς μάς ύπεδέχθη χαί έπίδειξε τό χατά- 
στημά του.

— Καί πόθεν προμηθεύεσθε τήν ξυλείαν ; ήρώτησα, έχετε έργα
σίας ;

—- Ός έπί τό πλεΐστο» χαθ’ έβδ-.μάδα σχεδόν έχ Τεργέστης μοί 
άπήντησε χαί δόξα τώ ®εφ έχομε» άρχετάς εργασίας μέχρι τοΰδε.

— Χαίρω πολύ, είπον χαί μιτέίημεν πρός έπίσκεψιν τοΰ χ. Ν. 
Στάμου φαρμακοποιού, δστις διατηρεί τό χαλήτερον φαρμαχεΐον τής 
πόλεως, είναι επιστήμων σπουδάσας είς ’Αθήνας χαί νέος έχ τών 
βπανιζδντων την σήμερον.

Κατεγίνετο. δέ τότε είς παρασκευήν φαρμάκων, άτινα πρός χάριν 
μας άφήχεν.

— Αυτό δέν μάς ευχαριστεί χ. Στάμου, εεπον, διότι οί ασθενείς 
θ’ αναμένουν τά φάρμαχά σας.

— Δέν βλάπτει, ευτυχώς ήδη εχομεν υγείαν χαί αί συνταγαί μας 
δέν είναι έπείγουσαι.

.— Καί πώς πηγαίνουν αί φαρμακευτικά! ΐργασίαι σας χ. Χτά- 
μου, είσθε ευχαριστημένος άπό τήν ύγείαν τών πελατώ» σας;

— Όμολογουμένως δχι, άλλά χαί δέν επιθυμώ νά χερδίζω άπό 
τήν δυστυχίαν τών άλλων.

Ό χ. Στάμου ώμίλει εΐλιχρινώς χαί άφοΰ μέ ήρώτησε περί τοϋ 
αριθμού τών συνδρομητών μας βες Βόλον χαί τφ απηντησα δτι μό
νον αυτός λείπει.

— Αίτότε, έγγράψατε χαί εμέ άπήντησε μειδιώ».
Καί άποχαιρετήσαντες αυτόν, δπως μή τόν άπασχολώμεν περισ

σότερον, μετέβημεν παρά τφ χ· Άχιλλεϊ Στεργίου χαπνεμπόρφ I- 
χοντι τό κατάστημά του παραχειμένως.

Έπί τής προσόψεως αΰτοΰ παρατηρώ τό βασιλικόν στέμμα χαι 
άμέσως αναπολώ; δτι διατηρεί χαί υποκατάστημα εις ’Αθήνας. 
Ό κ. Στεργίου εΐνε δ χυριώτερος καπνοπαραγωγός τοΰ Βόλου, χα- 
μνει λαμπροτάτας εργασίας καί μεγάλην εξωτερικήν εξαγωγήν Ιδία 
είς Αίγυπτόν. Είναι δέ καί προμηθευτής τής Β. Αυλής. Μάς προσή- 
νεγχε δέ μερικά εκλεκτά τσιγαρέτα, άτινα έπίομεν μετά τοϋ χομι- 
σθέντος ήμί· κσφφε είς υγείαν του καί είοα αποχωρήσαμε» έχεΐθεν, 
μεταβάντες πρός έπίσκεψιν τοΰ χ. Καγιοπούλου μεγαλεμπόρου, 8ν 
ευρομεν εις γραφείόν του.

. Ό χ. Καγιόπουλος είναι αληθής άλλ' αυστηρός gentleman, πο
λυμαθής, κοσμοπολίτης, διότι εχει πολλαχόσε ταξειδεΰσει χαί άνηρ 
μέ πολλάς γνώσεις .καί. προτερήματα· λέγεται δμως χαί πολύ φι
λάργυρος. ’Ενώ δέ τήν στιγμήν εκείνην κατεγίνετο εις την μετά τών 
’Ινδιών αλληλογραφίαν του μεθ ων ταχτιχώς άπό πολλών ετών συν
εργάζεται, έπροθυμοποιήθη έν τούτοι; »« μας δεχθή χαί μάς προσ
φέρει καφφέ χαί τσιγαρέτα. Έχ τών ολίγων λέξεων άς μετ’ αΰτοΰ 
άντήλλαία ήνόησα, δτι εχει πολλάς εργασίας· χαί ασχολίας καί δτι 
καταγίνεται καί είς τραπεζικά; έργασίας. Πλήν εινε καί όλίγον ε
γωιστής, αγαπά πολλά νά λίγη καί αληθώς ,έλάχιστα νά δίδη.

Μετά μεσημβρίαν μετέβην είς έπίσκεψιν τοΰ χ. Διαμαντοπουλου 
συνδρομητοΰ μου. Ήτο 2 μ. μ.· χαί εΰρον αυτόν είς τό επί τής δ- 
δοδ Δημητριάδος κείμενον γραφείόν. του,. Άλλ’ώ τής παραδόξου 
άνμπτώσεως ! 'Ενώ περιέμενον να ί?ω άνδρα άγνωστον έμοί,συναντώ 
πάλαεότατον φίλον μου I

— Πώς; τφ λέγω, σΰ δ Διαμαντόπουλος έδώ; άλλον τινά άνέμε- 
νον νά ίδω.

— Μπά; καί σύ ό Πρίντεζης μοί λέγει, καί έγώ ένόμιζον δτι 
άλλος τις Πρίντεζης έξέδιδε τήν «Φύσιν®.

Καί έγελοΰσα καί έγελοϋσε καί τω έσφιγγα τήν χείρα καί μοί 
εσφιγγε τήν ίδικήν μου. ·

Ό δέ Τάχης μάς παρετήρσι έκπληκτος γελών καί αυτός.
— "Αμ,χάθησαι νά τά πούμε, καλέ μου Πρίντεζη, μοί λέγει χαί 

έν ταύτφ διατάττει τσιγαρέτα, κονιάκ, καφέ χαί γλύκισμα διά τόν 
Τάχη». '

Ήτο άνθους επί τη συναντήσει μας ταύτη.
— Άμ, πές μου τά νέα τών ’Αθηνών, μοί λέγει. Τί κάμνει δ· 

Μπατσιφάς, τί γίνεται δ Χχληβανιώτης; πώς πηγαίνει δ Γαβαλας..
— Άμ, δέν τά ξέρεις, δ Μπατσιφάς εφερε τό Παρίσι εις τάς ’Α

θήνας, δ Σεληβανιώτης κάμνει ταξείδία αδιάκοπα είς Ευρώπην, δ 
δέ Γαβαλάς αιωνίως δ αυτός, ,8έν αλλάζει ποτέ . ... .

— Άμ δ Λαμπίχης ;
— Άρχισε καί πλούτιζες έχ νέου με τά παιδιά του.
— Ό Άσλάνης καί 0 Τσόχας ;
— Έγέμισαν τάς ’Αθήνας άπό θέατρα.
— Άμ οί αδελφοί σου, αί άδελφαί σου ;
■— 'Τπανδρεύθησαν δλαι.
— Άμ’ σύ;
— Καί έγώ χαί καταγίνομαι τώρα μέ τήν <Φύσιν>.

— Λαμπρά, λάμπρά χάνεις,-άλλά μοϋ χάνονται δλα τά φύλλα.
Μοϋ τά παίρνουν αδελφέ. ι

— Καλείτιρα, νά ξαναγοράσης δλην τήν σειράν.
— Πόσοι τόμοι είναι καί πόσον έχουν ;
—Πέντε τόμοι πρός 10 δραχμάς χάμνουν 50 δραχμάς.
— Λάβε τας χαί νά μοϋ στείλης δλην τήν σειράν.
— Ευχαρίστως.
Ήνοιξε τό χρηματοκιβώτιόν του τό δποΐόν ήτο πλήρες χρημάτων.
— Άμ σύ, τον ερωτώ τί κάμνεις;
— Έγώ, φίλε μου, άβ’ δτου ηλθον έδώ είδα τήν τύχην μου, κά- 

μνω πολλάς εργασίας τραπεζικός καί έμπορικάς, δάνεια,αγοραπωλη
σίας σιτηρώ», καπνών καί διαφόρων προϊόντων καί πηγαίνω χαλά.

Βΰχαριστήθην ύπερμέτρως διά τήν ευχάριστο» ταύτην άποκατά- 
στάσιν χαί γνωριμίαν τοΰ παλαιού μου φίλου χαί άφοΰ ετι είπομεν 
πολλά μετ’ αΰτοΰ; τόν άποχαιρέτησα χαί μετέβημεν πρός έπίσκεψιν 
τών κ. χ. Αδελφών Ζήση εμπόρων.

Ευρομεν ένα τών δύο αδελφών έξωθι τοΰ Καταστήματος ζυγίζοντα 
καί φορτώνοντα σάχχους σιτηρών. Ήτο τύπος εργασίας διότι ένφ τφ 
ώμιλώμεν, δέν άπέσπα τόν νουν του έκ τής ασχολίας του. Ήτο 
σφοδρά άφοσιωμένος.

— Μά σείς εΐσθε πλέον μηχανή χαί όχι άνθρωπος, τώ λέγω τότε.
— Καί τί θέλετε, νά δμιλώμεν περί τής «Φύσεως® ; νά σάς είπώ 

τήν αλήθειαν ,δέν μοί αρέσει πλέσ» χαί θά παυσω.
— Διατι ;
,— Διότι δέν γράφετε πλέον χαλά.

— Καί τί θέλετε νά γράφωμεν ;
— Νά, δπως εις τάς άρχάς, περί αστρονομίας, περί φυσικών

φαινομέ ων-, περί ανακαλύψεων, περί.............
— Α ! κατάλαβα. ’Επίτηδες έπαύσαμιν, διά νά μή βαρυνθήτε, 

πάντοτε τοιαΰτα αναγινώσχοντες. Προσεχώς θά έπαναλάβωμεν πά
λιν τά θέματα ταΰτα.

-— Τότε ευχαρίστως εξακολουθώ συνδρομητής σας και έγώ.
Καί άποχαιρετίσαντες τήν ,έκπροσώπευσιν ταύτην τής άληθοΰς 

εργασίας, μίτέβημεν πρός έπίσκεψιν τών κυρίων Ά. Παπαχρήστου, 
Κωνστ. Κυριαχοπούλου, Δ. Σταμάτη, Κ. Στυλούδη, Ίω. Κοχχιά- 
δου χαί Ίω. Κουμουνδούρου, άπάντων χαλλίστων εμπόρων χαί συν
δρομητών τής «Φύσεως », φιλομούσων χαί έξαιρέτων φίλων, μεθ' 8 
απεσύρθημεν εις τό χαφφενείον Γιανοπούλου, παρά τήν άχτήν, πρός 
άναχούφισίν μας.

Τό έσπέρας προσεχλήθημεν είς τό θέατρον, παρά τοΰ χ. Βερόνη, 
ευρισκομένου κατά τήν εποχήν ταύτην έν Βόλφ μετά τοΰ θιάσου 
,του, όπως ίδω, ώς μοί ελεγε, τήν δεσποινίδα Αικατερίνην μετά τήν 
εξ Ευρώπης επάνοδον. Έδίδετο ή Φαιδώρα. Τό θέατρον ήτο κατά
μεστο» θεατών, πλήν απαθών καί σχεδόν αδιαφορών πρός την καλ
λιτεχνία» χάι τήν. πρόοδον τής ελληνικής σκηνής. Ήπόρησα.

Έ δεσποινίς Βερόνη ήτο τήν έσπέραν «κείνην απαράμιλλος καί 
είς το έπακρο» τής έπίτυχίας-της. Ή άπλότης, τό φυσικό» καί ή 
τελεία ΰπόχρισις δέν ήτο δυνατόν νά παραβληθώσι. Συνεχάρην αΰ- 
τήν άμέσως έν τοϊς παρασχηνίοις χαί τή είπον, δτι ήδη παρίστανεν 
πολΰ καλείτερον χαί άπό τό παρελθόν έτος βες ’Αθήνας.

—Νά τά γράψητε, νά τά γράψητε, μοί εΐπεν έπανειλημένως καί 
νά τά είπήτε είς τους έδώ κυρίους,οΐτινε; μοί φαί»ονται πολΰ αδιά
φοροι καί ψυχοοί,

— "Εμαθον τή-ειπο», τό αίτιον, δέν επευφημούν τήν τέχνην ή 
μετά έπα»ειλημένην έπιτυχίαν. Φοβούνται τήν μεταμέλειαν.

Τήν επαύριον μετέβην μετά χ. Χατζηγεωρ»ίου πρός έπίσκεψιν 
τοΰ βυρσοδεψείου Νιχούλη καί Σας πρός τόανατολικό» μέρος τής πό
λεως κειμένου, δπερ εχει ήδη τιμηθή διά πολλών βραβείων διαφόρων 
εκθέσεων ’Ελλάδος χαί Ευρώπης καί εργάζεται μετά πολλής επιτυ
χίας. Οί χ. χ. Ζαφείριος Νικούλης χαί Άλ«ξ. Άποστολίδης γαμ- 
μβρός του ώδήγησαν ήμας είς τά διάφορα διαμερίσματα τοΰ κατα
στήματος πάνυ προθύμως έξηγήσαντες ήμϊ» τήν κειτουργείαν αΰτοΰ 
καί διαβεβαιώσαντες δτι προσεχώς θά προόθέσωοι χαί άτμοχίνητον 
[χήΧ4’'ή*  ένεκα τής αΰξήσεως τώ» εργασιών των χαι τής χαλής ε
ξωτερικής έξαγωγής, ήν άπό τίνος ε/ουσι».

Άποχαιρετήσαντες τούς αξιέπαινους καί φιλοπόνους τούτους κυρί
ους μετέβημεν παρά τοΐς κυρίους Γ. Κουτσίκου χαί Α. Άνδρέου ερ- 
γοστασιάρχαις κονιάκ καί πνευματωδών ποτών, νέοις πλήροις δράσεως 
καί. ζήλου Είναι λίαν εΰχάριστον νά βλέπη τις τήν βιομηχανίαν 
τοΰ τόπου προαγομένην ύπό τής νέας γενεάς, παρ’ής ή πατρίς ανα
μένει τήν πρόοδον και τήν άνόρθωσιν τοΰ τόπου δια τής φιλοπονίας 
χα{ τής παραγωγού έργασίας. Ένθουσιόμεθα δ*  όσάχις συναντώμε» 
τοιοϋτον αίμα ποφλάζον είς τήν νέαν γενεάν μας καί ά*0  χαρδίας 
5υχόμ«θα αύτοίς-προκοπήν καί τελεσφόρησιν τών αγώνων των έν 
μέσφ άπειρων δυσχέρειών. Τό χατάστημα αΰτών έργάζεται καλώς 
καί1 ήδη διαλυθείσης τής έταιρείας των άνέλαβε μόνος ό χ. Κουτσι- 
Κος τήν έξαχολούθησιν τών εργασιών τοΰ καταστήματος. ,

Ειτα μετέβημεν εις έπίσκεψιν τοΰ όμοιας φύσεως έργοστασίου τών 
αδελφών Σεγγοπούλου λειτουργοΰντος άπό τινων ετών επίσης άπροσ- 
χόπτως χαί καλώς χαί άφοΰ έδοχιμάσαμεν. τά διάφορα προϊόντα,τών 
καί συ»εχάρημεν αυτούς έπί τή προϊδω τών εργασιών των,, έπεσκέ- 

θημεν τούς καλλίστους φίλους καί συνδρομητές μας κυρίους Εΰστ. 
Μανόπουλον, τους αδελφούς Παπαδημητρίου έμπόρους, γνησίους Πυ· 
λιωριιας χαί τύπου Μακρυνιτσιώτας, Εΰστ. Κλιτσινάρην δραστήριο» 
καί ίχανώτατον εμποροπλοίαρχον χαί ετέρους τινας. συνδρομητάς 
μας, μεθ’δ απεσύρθημεν οίκοι.

Τή επαύριον οέ περί τήν μεσημβρίαν τή συνοδείφ τών αξιότιμων 
φίλων μας κυρίων Ν. Νιχολαιδου, Κ. Κανταρτζή, Τιμ. Χατζηγε- 
ωργίου. θ. Ριζοπούλου, Ίώ. Γιανουλοπούλου καί Φουρτουνιάδου έπε- 
βιβαζόμεθα είς τό διά Παιραιά αναχωρούν άτμόπλοιον καί ακριβώς 
τή μια μ. μ. άπεχαιρετώμεν διά τής χειρός τοΰ βλέμματος χαί τής 
χαρδίας τόν άγαπητόν μας πλέον χαταστάντα Βώλον χαί τούς πε- 
φιλημένους ήιιώ» Φίλους.
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41 ΠΑΡΑΔΟΞΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ!
ΕΝΟΣ ΡΩΣΣΟΥ ΣΟΦΟΥ

Μιτά 300 χαίλιτεχνιχ&ν είχύνων ίν τφ χτιμ,ίνφ.

Κατά μετάψραΛν φ. ΠΡΙΝΤΕΖΗ·

(Συνέχεια, ίοέ προηγούμ. φύλλον).

Ό δέ Γοντράν έξέβοιλε κραυγήν φρίκης.
Πριν ή κατορθώσωσιν δμως οί γήϊνοι νά τρεξωσι προς 

άπολύτρωσίν τη; ό Σάρπ κατόρθωσε» καί ιΐσηλΟεν εντός τοϋ 
βλήματος· άποσύρας δε μετ’ επιτηδιιότητος το περικαλύ- 
πτον αύτο' περικάλυμμα, τή βλήμα έφάνη1 λάμπον ώς άδά- 
μας πρδ τών αχτίνων τοΰ ήλιου.

Ό Όσιπώφ χαί οί σύντροφοί του ίιιτέλουν ώς κεραυνό
πληκτοι, ένφ τδ βλήμα ύπήκον είς τήν ΐλξιν τοϋ φωτός, 
ήρξατο ώς βέλο; φεΰγον έκεΐθεν καί μεταφέρον ίν ίαυτφ τόν 
Φαιδώρ Σάρπ μετά τής κόρης τοΰ άσπονδοτερου ίχθροΰ του.

Έπι τή θέςι ταύτη δ Μιχαήλ Όσιπώφ κατεπεσεν ώς 
μόλυβδος λιπόθυμος είς τού; βραχίονας τοΰ Φρικουλέ, ένφ ό 
Γοντράν κατακερματισμένος καί όλος ανίσχυρος ήπιίλει διά 
τοΰ γρόνθου του τδ Άπειρον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝΚ".

’Όσιον οι Αμέτεροι ίίρωβς εν^ίΰκονταε 
«ρί> τΛς άηελσηϋίας.

Άλκίδη; ό -Φρικουλέ ήτο χάλλιστος νέος καί μολονότι δι’ 
ολως ιδιαιτέρους λόγους δέν ήγάπα τάς γυναίκας, ίν τούτοις 
είχε χαρδίαν έξαίρετον. Καί άφ’ ένδς μέν Ιχαιρεν έπί τή ί— 
προσδοκήτφ περιστάσει, ίτις ίματαίου τδν γάμον τοΰ φίλου 
του, άφ’ έτέρου δέ ήσθάνετο θλΐψιν έπί τή άνεπανορθώτφ 
συμφορά τοΰ χόμητος, οστις ώς παράφρων έκραύγαζε πότε, 
μένκαλών τήν Σελήνην, πότε δέ ύβρίζων τδν Σάρπ..

Τοΰ βλήματος ουδέ ίχνος κάν έφαίνετο πλέον .
Ό Όσιπώφ διετέλέι έντελώς ακίνητος καί θά έξελάμβανέ 

τις αύτόν ώς τεθνεώτα, έάν ίλαχίστη τις πνοή δέν διεζε- 
φευγε ποΰ καί που έκ τών χειλέων του.

Μόνον ό Φρικουλέ διετήρησε τήν ψυχραιμίαν του, άλλά 
και αύτός Ιδει νά λάβη μίαν άπόφασιν.

Ήδη οί σεληνήτάι είχον κενώσει τδν κρατήρα καί άπδ 
χακρόθεν μόλις ίτι έφαίνοντο καθ’ομάδας εισερχόμενοι έντός 
τών σπηλαίων των.

— Qi έγωέσταί 1 διελογίσθη ό Φρικουλέ, ούδείς έξ αυ
τών μέ ήρώτησε τί συνέβη.

Αίφνης δμως ήσθάνθη τήν χεΐρα τινός έπί τοΰ ώμου του. 
Στραφείς είδε τόν Τελιγγα.

— Πρέπει νά σπεύσητε, τφ λέγει, νά φύγητε.
— Πώς καί ποΰ νά ύπάγωμεν ;
Ό Τελιγγά εθεσι τδν δάκτυλόν του έπι τοΰ μετώπου τοϋ 

νεανίου.
— Όχι,άνέκραξεν ό Φρικουλέ,είμαι πολύ καλά, βεβαιω

θείτε, άλλά δέν εννοώ, διατι μάς βιάζετε νά φύγωμεν.
—Ή νύξ, άπεκρίθη λακωνικώ; ό σεληνήτης.
Και όντως τροχάδην Ιπήρχετο ή αναμενόμενη φρικώδης 

καί μέλαινα νύζ τής σελήνης.

Μετά τή» απώλειαν τής Σελήνης

— Φρίκη I είπε» ό Φρικουλέ, νομίζω δτι μοϋ θέτουν πα- 
γωμένον μανδύαν έπί τών ώμων,

Χωρίς δέ νά χάση καιρόν ό Φρικουλέ, έλαβε τόν Όσιπώφ 
έπ' ώμων καί ίφερεν αυτόν είς μίαν μεγάλην αίθουσαν έπί 
τούτφ διατεθεΐσαν αύτοϊς.

Ό 'Αμερικανός έκειτο Ιτι έκτάδην έπί τοϋ έδάφους κρα
τών ίτι τό ρεβόλβερ, καθ’ ήν στιγμήν τδν είχε προσβάλει 
ό Σάρπ.

—Τό ψΰχος τόν έτελείωσεν, εΐπεν 0 σεληνήτης.
— Τουλάχιστον νά τδν θάψωμεν, προσέθηκε τεθλιμμέ

νος ό μηχανικός.
— Μάτην θά κοπιάσωμεν, εΐπεν ό Τελιγγα, διότι τδψΰ- 

χος θά τόν άποξηράνη, ώστε καλόν <ι»ε όπόταν ό ήλιος έ- 
πανέλθη τότε νά τόν θάψωμεν.

Παραδεχθεντες τοϋτο, ό Φρικουλέ άπεσύρθη είς τό διαμέ
ρισμά του, ένθα εύρε τδν κόμητα λίαν καταβεβλημένο» καί 
κράζοντα-

— Σελήνη ! Σελήνη !
— Καί νομίζεις, φίλε μου, ότι ουτω πράττων καί άπελ- 

πιστιχώς καλών τήν Σελήνην σου θά τήν άποκτήσης έκ νέου;
— Τό γνωρίζω, άπήντησε μετά λύπης ό κόμης, τετέλε- 

σται διμ παντός ! ή εύτυχία μου άπεπτη.
— Όχι. μή άπελπίζεσαι, ή εύτυχία σου δέν άπέπτη διά 

■.παντός, άλλ’ ίσως προσκαίρώς.
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Ό κόμης έγ<ρθ«ίς ίλαβε τάς χεΐράς τοΰ φίλου του.
— Τί έννοιΐς,τφ είπε, ίχεις καμμίαν έλπίδα, κανέν σχε

δίαν ;
— Όχι, άλλά δέν έχω καί ούδεμίαν απελπισίαν.
—Τότε νομίζεις, ότι θά δυνηθώμιν να την έπανιύρωμεν ;
— Τις οίδε ! ούδέν τό αδύνατον είς άνδρας, οίοι ήμεΐς. 

Πρεπιι προ παντός νά παλαίαωμεν κατά τού 'Απείρου, ού— 
τίνος ήδη άνελάβομεν τόν άγωνα.

Υπόκωφος αναστεναγμός ήκούσθη όπισθεν αυτών καί 
ιιτα ή τεθλιμμέντ) φωνή τού Όσιπώφ ήκούσθη λεγουσα’

Οί Σεληνήται άποχωροΰντις είς τάς κατοικίας των
— Φεΰ I δέν πρόκειται νά παλαίσωμεν κατά τοϋ’Απείρου 

άλλά κατ’ αυτής τής ιδίας ημών φύσεως, διότι δεν πρόκει
ται μονον νά εύρωμεν τό μέσον τής έκ νέου καταδιώζεως 
αύτοΰ τοϋ αθλίου Σάρπ, άλλά καί κατ’ αυτής τής ίδιας 
ημών ύπάρξεως, διότι δεν μάς άφήρεσε μόνον τό βλήμα, 
άλλά και τά μέσα τής συντηρήσεώς μας καί δεν έχομεν πλέον 
ούτε τροφάς, ούτε ύδωρ, ούτε αέρα.

— Νά ζητήσωμεν άπό τούς σεληνήτας, προσέθηκεν 0- 
λως εύελπις ό Γοντράν.

— Δέν μάς ώφελοΰσιν, άπεκρίθη ό Όσιπώφ, διότι αύται 
περιέχουσιν ουσίας' μόνον καταλλήλους διά τόν οργανισμόν 
αύτών.

Ό Γοντράν κατέστη πελιδνότατος,συλλογισθιίς ότι ή θέσις 
των ήτο λίαν φοβερά.

—Περίεργον*  προσίθηκε τότε ούτος, νά έφευρίσκωμεν σύ
στημα μεταφοράς μας είς έκατομμύρια λευγών άποστάσεως 
έπί φωτεινής άκτϊνος ή εν ήλεκτρικφ ρεύματι καί νά μή δυ- 
νάμεθα νά έφεύρωμεν έν χοιρομήριον ή έν μπιφτεκ, i I σάς 
βιβαιώ ότι τοΰτο είνε φοβερόν.

Ένφ δέ ήτΟιμάζοντο νά ζητήσωσι καί τήν γνώμην τού γέ- 
ροντος, ούτος έγείρων τήν κεφαλήν άπό χειρογράφων σημει
ώσεων του·

— Ό Σάρπ, είπε , δέν θά φθάση τήν Άφροδίτην πρό 
95 ήμερων, διότι μόλις μετά ίνα μήνα ό πλανήτης ούτος θά 
Ιλθη είς σύνοδον μετά τού ήλιου εις τήν μεγαλειτέραν αύ
τοΰ γειτνίασιν πρός τήν γήν,ίξών θά άπέχη μόλις 12 εκατ. 
λευγών.

— Έλάβετε ύπ*  δψει είς τούς υπολογισμούς σαςκ.Όσι- 
πώφ, ηρώτησεν ό Φρικουλέ, τήν έλάττωσιν τού βάρους τοϋ 
βλήματος ;

— Βεβαίως, καί εύρον ότι ή διάρκεια ήλαττώθη κατά 4 
ημέρας 18 ώρας 14' λεπτά καί 30" συνεπείς βάρους 285 
χιλιόγραμ. άτινα άντιπροσωπεύομεν ήμεΐς οί τέσσαρίς,

—Καί είς τί μάς χρησιμεύουσιν οί υπολογισμοί αύτοί ; 
ηρώτησεν δ κόμης.

—Τί χρυσήν

—Είς τδ νά εύρωμεν μέσον ταχύτερον, ίνα φθάσωμεν έν 
25 ήμέραις καί ήμεΐς εις τήν* Αφροδίτην, όπως συλλάδω- 
μεν τον άτιμον αυτόν Σάρπ καί έλευθερώσωμεν τήν Σελή
νην, άπεκρίθη δ Φρικουλέ.

Ό Όσιπώφ σιωπηλός έσφιγξε τήν χεΐρα τοΰ μηχανικού, 
ένφ δ Γοντράν έστρεψε τδ πρόσωπόν του μορφάζων·

— ’Εγώ ίχω πεποίθησιν, έπεΐπεν ό Φρικουλέ, ότι ήμεΐς 
θά κατανικήσωμεν τάς πλέον ανυπερβλήτους δυσχερείας, δι
ότι άρχήθεν ή τύχη μάς ίβοήθησεν.

Έν τοΰτοις ή πείνα κατεβίβρωσκεν αύτούς σωματικώς, 
ένφ δέ Όσιπώφ ίκίνει τούς πόδας έκ 
στενοχώριας, αίφνης προσέκρουσανπρός 
μικρόν κιβώτιον ύπό τήν κλίνην τοΰ 
Σάρπ εύρισκόμενον.

— Τίνος είνε αύτό τδ κιβώτιον ; 
ηρώτησεν.

—Ά, εινε κιβώτιον μέ ζωοτροφίας, 
άπεκρίθη δ Γοντράν, τάς όποιας ή 
Σελήνη έφερεν έκεΐ,προβλέπουσα τήνI ■ δυστυχίαν τοΰ Σάρπ, εάν έφεύγωμεν 
καί τόν αφίνομεν ίκεΐ.

καρδίαν έχει ή κόρη 
αύτη,είπεν άναστενάζας ό γέρων.

Όδέ Γοντράν ίξάγων έκ τοΰ κι
βωτίου δωδεκάδα διπϋρων καί τέσ- 
σαρα κιτία αλατισμένου κρέατος βα- 
θέως έστενε έπί τή προβλέψει ταύτη 
τής μνηστής του. ί

— Κύριοι, αύτά μόνον έχομεν καί 
μέ αύτά θά ζήσωμεν,ειπε τότε ό Φρι- 
κουλέ.

—Καί εάν κατασκευάσωμεν ήμεΐς 
τροφάς,δέν είνε τοΰτο δυνατόν ; ήρώ-

τησεν ό κόμης.
— Ευκόλως, άπήντησεν ό Φρικουλέ. 'Ως γνωρίζετε, είς τδ 

κρέας, τήν βάσιν τής ανθρώπινης τροφής, τδ ύδωρ έντελώς 
ανωφελές καταλαμβάνει τά 4)5 τοΰ βάρους αύτοΰ· τό δέ. 
1)5 άποτελεΐται ίκ στερεών ουσιών, ήτοι έκ λευκώματος,, 
ίνών, κρεατίνης, πυκνής, χόνδρινης κτλ.

— Λοιπόν νά κατασκευάσωμεν άπό ίλα αύτά.
—Όχι άπό όλα. άπεκρίθη δ Όσιπώφ, διότι τινά συστα

τικά είνε έντελώς περιττά, ώς ή χονδρίνη καί ή πηκτή. At 
δέ ινες καί τδ λεύκωμα είνε σύνθετα έξ οξυγόνου, ύδρογόνου, 
άνθρακος καί αζώτου.Δέν έχομεν λοιπόν ανάγκην κρέατος καί 
άρτου όπως τραφώμεν,άλλά δέον έκ τών σεληνιακών ένταΰθα 
σωμάτων νά λάβωμεν τάς άναγκαιούσάς ήμΐν θρεπτικάς 
μόνον ουσίας καί ούδέν πλέον.

— Δηλαδή, ύπέλαβεν ό Γοντράν, έδώ πρόκειται περί κα- 
θαράς χημείας. Καί μή χάνομεν καιρόν. Ακριβώς έχομεν τΗ 
άπαιτούμενα ίργαλεΐα ένταΰθα καί αυθωρεί νά έπιδοθώμεν 
είς τήν κατασκευήν τροφών.

Άμ*  έπος «μ*  έργον. Έτέθησαν πάντες είς έργασίαν καί 
μετά διαφόρους δοκιμάς καί προπαρασκευάς κατόρθωσαν νά 
λάβωσιν έκ τής σεληνιακής ατμόσφαιρας αρκετήν δόσιν οξυ
γόνου, ύδρογόνου καί αζώτου διά μέσου τοΰ εύδιομέτρου καί 
άλλων σωληνοειδών έργαλείων, άτινα καί ^τοποθέτησαν έν 
ίδίοις διαμερίσμασιν.

— Ήδη μας υπολείπεται ή κατασκευή τοΰ άνθρακος καί 
διά τής άναμίζεως αύτοΰ μετά τών ήδη εύρεθέντων σωμά
των θά κατασκευάσωμεν τάς διαφόρους τροφάς, ών έχομεν 
ανάγκην, είπε τότε δ Όσιπώφ.

Πάντες παρετήρούν αυτόν μετά προσοχής.
— Εύρον ! άνέκραζεν είτα ό γέρων, θά κατασκευάσωμεν 

τόν άνθρακα έν είδες γραφίτου, άνθρακούχου σιδήρου, καί ά- 
φοΰ έπιτευχθή τδ ποθοόμενον άποτέλεσμα, αν, τότε άγα- 
πητέ μου Γοντράν θά έπικαλεσθώ τήν εύφυίαν και νοημοσύ
νην σου, όπως έφεύρομεν καί νεώτερον μέσον μεταφοράς μα; 
πρός καταδίωξιν πλέον τοΰ Σάρπ.

Ό Γοντράν τότε ελαμψιν έκ χαράς καί έφαντάσθη βλέ- 
πων τήν μνηστήν του με πτέρυγας καί έπικαλουμένην τήν 
συνδρομήν του.

— Βεβαίως, βεβαίως, κύριε Όσιπώφ, άπεκρίθη τότε ού
τος ολως ένθους καί πρός άπιλευθέρωσιν τή; δεσποινίδος θυ- 
γατρός σας καί μνηστής μου.

(Έπεται συνέχεια) -

ΤΟ ΠΑΝΤΣΤΑΤΟΝ ΦΙΛΗΜΑ
( Έκ τΛς μελαυΛς σελίδας τής Ιστορίας)

(Συνέχεια καί τέλος) 
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Ό ουρανός είναι ζοφώδης, ή ατμόσφαιρα πνιγηρά, καί 
αί οδοί γλοιώδεις. Πίπτει άπό πρωίας τόσον λεπτή βροχή, 
ώστε νομίζει τις ότι δ ούράνιος βόλος'είνε εν παμμέγιστον χόβχινον, δι’ ού χοβχινίξεται τό ύδωρ έν εΐδει λεπτής κό- 
νεως.

Έπί τής πλατείας τής Γρέβης συμπυκνουται τό πλήθος. 
Φαίνεται δτι έχει συνειθίσει είς τοιούτου είδους θεάματα I 
Καί αρχίζει ή ανθρώπινη αύτή μάζα νά κυλιέται άδιακό- 
πως έπάνω-κώτω.

Μερικοί μάλιστα θεαταί προσήλθον τρώγοντες. Καί μέ 
τό στόμα των γεμάτο, κραυγάζουν,χειροκροτούν, ύβρίζουν. 
Όταν δέ πέση ή κεφαλή, καταπαύει ή φρενΐτις των. Αυτή 
είνε ή συνήθεια !

Έν τούτοις {ν τή πρώτη γραμμή καί πολύ πλησίον τής 
φρικώδους μηχανής Ισταται μία ώραΐα νεάνις, όλως ξένη 
πρός τήν επικρατούσαν παρά τφ πλήθει φρενήτιδα. Τά 
ώραΐα βλέφαρά της είνε κικλιισμένα ώς αγάλματος, ούτινος 
έχει τήν ωχρότητα. Είς έκάστην τής φρικώδους λεπίδος 
πτώσιν φρικιά, πειράται νά προχωρήση, άλλά μένει ακί
νητος, ώς άψυχον δν. Καί έν τοιαύτη καταστήσει ούσα .δέν 
βλέπει τίποτε, δέν άκούει τίποτε, δέν εννοεί τίποτε. Τήν 
ώθοΰσι, τήν πιέζουσι, τήν ύβρίζουσιν, άλλ’αΰτη στρέφει 
ολίγον τήν κεφαλήν της, τήν έκπαγλον έν τή ώχρότητι και 
τή άναισθησίφ της, καί έπανερχεται έν τή προτέρφ άγαλ- 
ματώδει ■ καταστήσει της. Δέν άνοίγει τά βλέφαρά της, 
παρά μόνον διά νά ϊδη τά άφικνούμενα τών καταδίκων 
οχήματα. Παρατηρεί τότε άπλήστως έκαστον τών άτυχων 
Τούτων ανθρώπων, οίτινες οδηγούνται είς τόν θάνατον καί 
έπειτα κλείει άμέσως τούς οφθαλμούς.

Μετά τινα λεπτά τής ώρας προσηλόνει τούς δφθαλμούς 
ολάνοικτους μέ μίαν φρικώδη ΐντάσιν έφ’ένός οχήματος, 
τό όποιον προσέρχεται βραδέως.Είναι ixsl I . . - Τόν άνιγνώρισεν . . . Atei>s τήν είχε 
προηγουμένως παρατηρήσει . . . Τά βλέμματά των δέν 
Αποχωρίζοντας πλέον ώς εν τφ δικαστηρίφ. διότι αΰτη δέν 
εχε'ι πλέον δάκρυα διά νά καλύψη τήν ψυχήν της... Αυτή 
ήτο ένώπιον αύτοΰ, ώς ενώπιον τοΰ Θεοδ...

Τό όχημα σταματφ ... Ή πρώτη κεφαλή πίπτει — 
χειροκροτήματα άνάμικτα μέ οξείας γυναικείας κραυγάς 
ήχοϋσι πανταχόθεν . ..— Ό δήμιος δοκιμάζει τής λαιμη· 
τόμου τήν λεπίδα, τήν άνεβοχατεβέξει έπί έννέα όλας φο
ράς !
:ΠΉδη έτοιμάζεται διά τήν έκτέλεσίν τής υπηρεσίας του I 
'Εκείνη, ή δύστηνος μνηστή του, δέν κλαίει, άλλ’ άπό 
ώχρας γίνεται πελιδνή . . . Οί οφθαλμοί της είναι προση
λωμένοι έκεϊ, οί όδόντες της συνεσφιγμένοι, ό λάρυγξ ξηρός 
καί ή καρδία της βαρεία ώς μόλυβδος.

Αυτή δέν αισθάνεται άλλοΰ πουθενά τήν ζωήν της, παρά 
μόνον έκεϊ, είς το στήθος της, ε’ιτ κανέν άλλο μέρος I Τό 
σώμα της είναι παγωμένου, ό νοΰς της είναι ,προσκεκολλη- 

μένος είς μίαν'καί μόνην σκέψιν. «Έρχονται vii το® ψουν τήν κεφαλήν ! ... νά τοΰ κόβουν τήν κεφαλήν ·...»
Εκείνος τήν χαιρετίζει διά τών οφθαλμών'' καί είτα Αρ

χίζει ν’ανέρχεται βραδέως τήν κλίμακα τής λαιμητόμου... 
’Ιδού αύτός έπί τοΰ πατώματος αύτής, ένώπιον ιτής λεπί
δος' iivat ωχρός καί χαιρετίζει έκείνην διά τών οφθαλμών, 
τήν παρηγορεΐ...

Αύτο διήρκεσεν έπ’ ολίγα δευτερόλεπτα τής ώρας, δτι ό 
δήμως ίπιθέτει τήν εύριΐαν χεΐρα.βτου έπί τών ώμων τοΰ 
θύματος . . . Τό σώμα πίπτει πρός^τά,εμπρός... Μία άκτίς 
έρυθρά άναπηδ® ίκεΐθεν ... ή κεφαλή πίπτει ...

Εκείνη πλησιάζει, κύπτει, . καί άρπάζουσα όρμεμφύτως 
διά τών δύο χειρών τη; τήν αίμόφυρτον κεφαλήν , προσκολλά 
μετά πάθους τό στόμα της έπί τοΰ νεκρωθέντος ’στόματος. 
Κατά τήν στιγμήν ταύτην παρατηροϋσιν ότι τά^. χείλη τοΰ 
άποκεφαλισθέντος ήρξαντο νά συστέλλωνται καί νά διαστέλ- 
λωνται καί έν τή βαθείφ αύτή σιγή ήκούσθη ό ψίθυρος δύο 
φιλημάτων.

(Μετάφρασις έκ τοΰ Γαλλικού).
Γ pis. Μ

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ

77. Τετράγωνον γραμμάτων.
— ’Αείποτε μι ίέλεις σπανίως μ’ αποκτάς. 
—■Ύπό βαλάνου σχήμα τό σώμά μου οίκώ.
— ’Εμέ ’στα δέκα μέρη τοΰ λόγου άπαντφς.
— ’Ολίγους εχ’ όμοιους, τούς δ’ ίσους μ' άριβμώ.

78. Τετράγωνον γραμμάτων.
— Χρόνων πάθος είμαι θανήν μή προξενούν
— ’Εντός τοΰ σώματός σου —Οί πάντες με ζητούν, 

Οΰδείς δ’ εργάζεταίμε.—Πλησίον εις λ«χώ.
— ’Σ τής μουσικής τόν χρόνον τό μέρος μου κρατώ.

Κων )πολις. 4. βελισσόπουλος.
79. Αίνιγμα.

Διώξε θί καί βάλε λά
Καί άμέσως τί χαρά 
Τάς οικίας παραιτώ 
Καί ’σ τή μουσική πετώ

Λαύρων. X. Ν. Μαρής.
80. Αίνιγμα.

Ειμα μία αντωνυμία, τρίξε *σ  τή γραμματική. 
"Ομως θηλυκή δέν είμαι, άλλ’ οδτ’ άρσενική 
"Αν καπέλλον μοΰ φορέσης θά μέ ιδής καμαρωμένη 
Μέσα ’σ τά τηλεγραφεία ή σ’ άρνίοΰ κοιλιά κρυμμένη 
Άλλ*  άν πάλι σέ καινούργιο καπελλάκι μέ φορέσης 
Νά μή σ’ αξίωση ή τύχη εις τά νύχια μου νά πίσης-

Γ. X Κ.

Λ,Δββςς τδόν ίν τώ 19 φύλλψ «{νςγικάτων.

69. Αίνιγμα ’Αράχνη.
Έλυσαν αυτό ό κ. Κ. Μηλιαράκης έκ Κάιρου, ό κ. Π. Σιμό- 

πουλος έξ ’Αθηνών, ό κ. Β. Μαντάκης έκ Πειραιώς, ή δεσπ. Έλ. 
Κωστοπούλου εκ Πατρών καί ό κ. Π. Σαϊνόπουλος έκ Ξάνθης.

70. Αίνιγμα. Νεότης.
Έλυσαν αύτό δ κ. Π. Σιμόπουλος εξ ’Αθηνών καί δ κ. Π. Σαϊ- 

όπουλος έκ Ξάνθης.

mWAiU TBS „HSSQS“ .

Γ. Ρ. Κέρκυραν. Νεωτέρα επιστολή σας έλήφθη. Προσεχώς 
άπαντώμεν. Ήσυχειτε—Δ. Κ. Πάτρας. Συνδρομή σας έλήφθη. 
Άπόδειξις μετ’ αριθμού λαχείου σας άποστέλλεται ταχυδρομικώ;. 
—Γ. Κ. Βόλον. Συνεστηαένη μετά αντιτίμου σειράς τόμων «Φύ-



Η ΦΥΣΑΣ

σεως» έλήφθη. Ευχαριστούμε». Έλάβομίν ύπ* δψςίκοί σημ»ιώσ«ις 
Χ«2 ίχει καλώς. - Συμμορφωθησόμιθα.—-A. X. Σΰρον. Ζητουμέ- 
νους αριθμούς 5 χαί 6 Στους σας άπιστείλαμι». Τοΰ 4 έτους τιμών· 
ται πρό; 20 λεπτά.—S, Ρ. Washington Nnmeros d?mandis 
avons expedids.— A. Κ. Βώλον. Δαύθυνσιν ιίσαγγελέως μιτιβά- 
λομβν ώς γράφετε διά Σΰοον.— X. Δ. M s λ ιγ α λ ά.Έπιστολή μετά 
περιεχομένων ‘έλήφθη. Φύλλα δβρίου σάς άποστέλλομεν. Σημειώ· 
σατέ μας δ,τι σας λείπουσίν "να σας τά άποστιίλωμίν.—Κ. Μ. Κά- 
Ιρον. ’Επιστολή έλήφθη. Έγράψαμεν τώ αυτόθι ανταποκριτή μας 
τά δέοντα —Σ. Ν-Μ.Λαύριον. ’Εληφθησαν, Έχει καλώς.— 
I. Δ. Πάτρας. ’Επιταγή καί άπόδβιξις έλήφθησαν.Ευχάριστου- 1 
μ εν πολύ. Γράφομεν—θ. Π. Κ ύ μ η ν. Έχετε δίκαιον. Συνδρομή . 
σας έλήφθη ϊκτοτε.—I. Δ. Θήραν. ’Επιστολή σας έλήφθη. Ά· 
νάμένομεν τά άναφερόμενα έν αυτή,οίνον, φάβαν καί φακήν. Προ
σεχώς θά δημοσιεύσωμεν είκότα.—Δ. Ν. Π. Θεσσαλονίκην. 
’Ελήφθησαν άλλά δέον νά έγγραφήτε πρότερον συνδρομητής. —Γ. 
I. Κέρκυραν. "Επιστολή έληφθη. Φύλλον θά σάς άποστέλλεται 
αυτόθι. Εϋχαριστοΰμεν δια καλλίστα; ύμών διαθέσεις. Χειρόκτια δύ- 
νασθε νά αποστείλητε ήμιν δύο ζεύγη ώς δείγματα. &ρι0. 6 */4 καί 
άριθ. 7 V*· Άναμένομεν ώς και αγγελίαν.—Α. Σ. Βουκουρέ
στι ο ν. Τίποτε εΐσέτι δέν έλάβομεν. Άναμένομεν έμβασμά σας.— 
Μ. Τ. Θήραν. ’Επιστολή έλήφθη. Εϋχαριστοΰμεν. ’Αγγελίαν»· 
στείλαμεν έτέραν, — Σ. Κ. Ίσμαϊλΐαν. Χρήματα έληφθησαν. 
Εϋχαριστοΰμεν πολύ. Γράφομεν.

Ή Διεύθυνσις της «ΦΥΣΕΧ2Σ»
γνωστοποιεί εΐ; τού; απανταχού καί ιδίως τούς b Αίγύ- 
πτφ αγαπητού; αύτής συνδρομητά; καί φίλου;, ότι μή ίκ- 
διδομένου εφέτος ημερολογίου τή; «Φύσιως», παρακαλοϋν- 
τάι να προμηθευθώσιν άντ’ αύτοΰ τό λαμπρόν καλλιτεχνι- 
κωτατον καί πανελληνίου άπολαύοντος. φήμη;

rwnOY ΒΑΑΒΙΑΝΟΪ
’ . ΕΡΓ^ΤΑΣΤΟΝ 

JTNAlita ΠΙΛΩΝ 
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Οδ.Έρμοΰ ΑπίναντιΚαπνικαρίβς 

A-OtESTuA-I

Τό κατάστημα προμηθευ- 
θέν ήδη έξ Εύρώπης πάντα 
τά τελειότατα υλικά πρός 
κατασκευήν πίλων γυναικών 
καί κορασίων, ειδοποιεί τού; 
πολυπληθείς πελάτας του,ότι 
έχει ήδη είς διάθεσιν αύτών 

Ρ μεγάλην συλλογήνπίλων τοΰ 
τελευταίου συρμόδ πάσης ή- 
λικίας καί σχήματος.
Πώληβες λεανεκώς xal 

χονδρεχώς.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΊΌΤ 1896
'τοΟ κ. ΚΩΝΣΤ. Φ. ΣΚΟΚΟΤ

με&’ού συνεβλήΟη καί ό διευθυντή; τήςβΦύσιω;» πρό; τοΰτο.
Τό Αμερολόγιον Σκόκου τοΰ 1S9G σύγκει- 

ται έκ 450 πυκνών καί κομψών σελίδων, καί έκ 50 καλλι- 
τιχνικωτάτων εικόνων, περιέχει δέ 425 έν όλφ θέματα καί 
διατριβά; ποεκίλη; καί άρίστής όλη;, τερπνά;, διδακτικά;, 
γεγραμμένα; μέ χάριν, εύφυίαν, κοινωνικόν αίσθημα, ύπό 40 
συνεργατών, έκ τών διαπρεπέστερων κτλ.

Περιλαμβάνει: ποιήματα, διηγήματα, Επιστημονικός καί 
πολιτικός διατριβάς, τερπνός Εγκυκλοπαιδικός πραγμα
τείας, κοινωνικός μελετάς, καλλιτεχνικός σημειώσεις. ήθο- 
γραφίας, δραμάτια, κωμωδίας, τοπογραφίας, Ιστορικός 
μονογραφίαςίίδκαλα^νρματα, κωμικό ααίγνια, επιγράμ
ματα, σκίψείς, άνέκδοτα, βιογραφίας, γελοιογραφίας κτλ.

Συνεργάται τοΰ Ημερολογίου τούτου είσί όλοι σχεδόν οί 
αντιπρόσωποι τή; συγχρόνου Ελληνική; λογοτεχνία;, ήτοι: 
Ά%. Παράσχος Κ. Παλαμ&ς, X.. *Ανινος, 'Ιωάν. Καμ- 
πούρογλος, Γρ· Ξενόπουλος, Έμ. Λυκούδης, Ν. Λ. 
Έπισκοπόπουλος,Ί. Πολεμης,'Αργ.ΈφταΛίώτης, Σπυρ. 
Λάμπρος,Γ Μερκορ&ς, Γ.Μαρτίνελης, Άλ. Φιλαδελφεύς, 
Τιμ.'Λμπελας, Κ. Φ. Σκδκος, Παϋλος Νιρβάνος, Σ. Αε- 
Βιάξ,ης, Λ. Μάργαρης, Στ. Μαρτξάκης,Άνδρ. Μαρτξώ- 
κης, Γ. Φιλάρετος, Π. Συνοδινός, Σταμ. Βάλβης, Λ. 3. 
Στεφανόπουλος κτλ.

Τιμάται δδβτον φρ. 41. — Χρυσόδετο* ψρ. SS.
Ό διευθυντής τής εΦύσεως» συνίστησι τοϊς φίλοι; καί συνδρο- 

μηταις νά πέρίπωσι τό ισότιμον είτε απ' ευθεία; πρό; τόν έκδότην, 
είτε πρό; ήμάς αύτου; καί θά λαμβάνωσιν άσφαλώςτό τεύχος.

4>ρ. Πρίντεζη;.

KOYPEIQN ΚΑΙ ΜΥΡΟΠΩΛΕΙΟΝ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΗΝΗ 

*ΛΜ}ναε«, ό8ός Μουβών, άρεϋ. 1.
Πλατεία συντάγματος

’Εργασία τελειοτάτη. Περιποίησι; έκτακτος. Καθαριότη; 
εί; τό έπακρον. Προθυμία απαράμιλλος.

Τό κατάστημα διαθέτει ειδικόν τεχνίτην διά τήν κόμω- 
σιν τών κυριών καί τήν κατ’ ο1κογ περικόσμισιν.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΣΠΡΟΡΡΟΓΧΟ

2.Τ0Α ΜΕΛΑ· ΕΝ ΑθΗΝΑΙΣ
Κατασκευάζονται ύποκάμισα κα\ έσώβρακα άν- 

δρών,Προίκες γυναικών, ένουμασίαι βρεφών ^απτί- 
σεως κτλ. παντός είδους και ύψάσματος είς ευρω
παϊκόν έντέλέιαν καί τιμάς συμόεοοτάτος.

Άπλλ έπίσκεψις τοϋ καταστήματος δίδει πά- 
όαν έμπιστοσύνην πρός έκτέλέσιν παραγγελιών.
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ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ 
ΣτοΑ Μελό άρ. ΙΒ—17

ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΑΙΔΟΣ 

ΑΝΤΩΝΊΟΥ ΓΡΑΙΚΟΥ 
ΝΕΑ ΕΙΔΗ ΑΓΓΛΙΚΑ ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΚΑ 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΟΥΣΙΑ 
ΤιμαΙ λίαν Συγκαταβατικοί.

’Εκ τών Καταστημάτων ANESTH ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ


