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( Συνέχεια, χαΐ τέλος)

Επειδή π£ς αγρός περιέχει άρχήθεν ώρισμενον ποσόν έκ 
τών χρησίμων τοΐς φυτοΐς στοιχείων μέχρι τοδ βάθους εις τό 
όποιον φθάνουσιν αί ρίζαι τών καλλιεργούμενων φυτών, καί 
έπειδή τά περιοδικώς εκ τών αγρών βυγκομιζόμενα προϊόντα 
άφαιροϋσι ποσόν τι στοιχείων, έπεται ότι ό άγρός μετά πο
λυετή καλλιέργειαν, έξ οΰ αντλείται, αποδίδει βαθμηδόν μι- 
κροτέρας τών προηγουμένων συγχομιδάς, ίάν τά υπό μορ
φήν οίουδήποτε καρπού ή προϊόντος άφαιρούμενα στοιχεία, 
δέν προστίθενται αΰτφ ύπό μορφήν λιπάσματος. Ούτος δέ 

' ιινε ό λόγος, δι’δν καθ’ έκάστην άκοΰομεν τούς γεροντοτέ- 
ρους έκ τών γεωργών ήμών διερωτώντας άλλήλους, «Βρέ 
αδελφέ μου, τί έγειναν αί ευτυχίας έκεϊναι τών παλαιών 
χρόνων ;»—Ήλλαξεν ή σφαίρα, άπαντ^ ό έτερος.

Παν κοιλόν σίτου άφαιρούμενόν έκ τοϋ άγροϋ καί μή αντι
καθιστάμενου, φέρει αναλογίαν πρός πάσαν δραχμήν άπο- 
συρομένην έκ τοΰ ταμείου σου καί μή άντικαθισταμένην' 
άν είνε πολλαι αί δραχμαι, θά βραδύνωσι νά τελειώσωσι, 
άλλ’ όμως θά τελειώσωσι μίαν ημέραν. Καί δέν είνε τούτο 
Ιν έκ .τών κυριωτέρων αίτιων, τά όποια έπέφερον τήν 
κατάπτωσιν τών πάλαι καί νδν λαών άκμασάντων καί 
ισχυρών ; Ό λαός της Αίγυπτου κατά τούς παναρχαίους 
χρόνους.ευρε τόπους γονιμωτάτους, διά τούτων έπλούτησαν 
καί Ισχυσαν είς βαθμόν, τον όποιον δεικνύουσιν ήμΐν τά τε
ράστια λείψανα τών έργων των· έξαντληθείσης όμως τής γο· 
νιμότητος τής γής, έμαράνθησαν καί παρελύθησαν.Ή 'Ελ
λάς, ή’Ρώμη κατέχουσαι τόπους παρθένους διά της καλιερ- 
γείαςτών οποίων πάρήγαγον άφθονους καρπούς καί ηΰζησεν 
καταπληκτικώς καί ό πληθυσμός καί ή ισχύς των. Έξαντλη· 
θείσης όμως τής γόνιμό,τητος· τής γής, ή πληθύς αυτή τών 
ανθρώπων άπιμεινον ώς οί βάτραχοι έντός ξηρανθείσης λί
μνης, Ή'Ρωσσία, ό σιτοβολών σήμερον τής Ευρώπης, μετά 
παρελευσιν ολίγου καιρού., θά περιέλθη είς τήν αυτήν κα- 
τάστάσιν. Τί προσείλκυσε τόσον· πληθυσμόν είς τάς 'Η
νωμένας πολιτείας τής ’Αμερικής ; τί συνετελεσεν είς τήν 
ταχεϊαν αΰτοϋ αύξησιν, τον πολιτισμόν, τήν δύναμιν καί 
τήν καταπληκτικήν πρόοδον αΰτοϋ ύπό ηθικήν καί υλικήν 
έποψιν; Ή γονιμότη^ής γής. Αλλά θά ελθη καιρός καθ ’ δν 
καί αυτή θά*παρακμάσιρ. Τί δε σώζιι προ άμνημονεύτων 

' χρόνων τό κολοσσιαίου κράτος τής Κίνας ; ή θρησκευτική 
.τήρησες· λογ)σμοΰ μετά τής γής, ήτοι ή προσθήκη τακτικώς 
λιπασμάτων προς άντικατάστασιν τών άφαιρουμένων στοι
χείων.

Εκείνο δπερ αθροίζει ή διασκορπίζει (1) τάς ανθρωπί
νους κοινωνίας, όπερ διαλύει τά έθνη καε τά κράτη, ξ,τι 
καθιστ? ταΰτα μεγάλα καί ’ισχυρά, υπήρξε καί Ισεται αεί-, 
ποτέ ή κατάστασις τοδ ίδάφους. *0 πολιτισμός καί τά ήθη 
τών ίθνών συμμεταβάλλονται κατά τήν κατάστασιν τής γο- 
νιμότητος τής γής· γεννώνται καί αναπτύσσονται έπί εύφορου 
γής, αφανίζονται άμα μετά τήν έξάντλησιν αυτής· έξ έναν-

fl) x-Liebig·. Les lois naturelies sur 1’agriculture»,

' τίας δέ ή συντήρησις τδν στοιχείων -της γονιμότατος τής 
γης θεμελιοϊ την μονιμότητά των, την ευτυχίαν και την 
Ισ^ύν των, διότι ν) φύσις προσδιόρισε τά στοιχεία ταΰτα 
προς συντήρησιν των παρόντων γενεών, τών απογόνων καί 
τών μετά -Ταΰτα γενεών.

Γ. Κορώνης 
’Επιμελητής τοδ έν Τεγέα 

Γεωργικού Σταθμού
-------- ------------------------ —

ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Πόσοι δέν έγραψαν περί τοΰ τέλους τοϋ κόσμου και 
. πόσοι δεν ωρισαν αυτό γεωλογικώς, άοτρονομικώς, ψαι· 

νομενικώς καί ψυχολογικός;
Πλήν όλοι, ως φαίνεται, ήπατήθησαν καί εις τάς βλέ

ψεις καί εΐς τάς προρρήσεις και εις τάς εκζητήσεις αυ
τών. Καί ψυσικώς, διότι δέν έλαδον ύπ’ οψει τούς υπό 
τοϋ δημιουργοϋ τοΰ παντός έγκαταστάθέντας έν τή γή 
φυσικούς νόμους και θεσμούς, ύφ' ούς διέπεται ό έν αυτή 
καί επ’ αυτής οργανισμός.

Δεΰτε Ιδωμεν.
Τά πάντα πείθουσιν ήμας, ότι ή ανόργανος φύσις, 

έχει οχέοιν καί συνάφειαν πρός τήν οργανικήν καί ότι 
τό τελειότατον-ον τούτης, ο άνθρωπος, είναι τό κυριαρ- 

• χοϋν «τοιχείον έώ’ έλων τών «νοργάνυν και οργανικών 
δντων καί ο απόλυτος αυτών δεσπότης. Δ»* αυτόν «-
πλάοθηοαν καί ατμόσφαιρα καί αήρ, καί θάλασσαι καί 
ξηρά καί ζώα καί φυτά, όπως δι’αυτών καί έν αύτοϊς 
ζήση κατά χρονικόν διάστημα καί περίοδον. Πάντα δέ 
ταΰτα τίθενται άπό κατδβολής κόσμου είς διάθεσίν του 
καί οΰδείς έστιν ό άμφιβάλλων. Πάντα τά ανόργανα καί 
οργανικά οντα κατά μεμετρημένην αλληλουχίαν καί θαυ
μάσιου συγκυρίαν φυσικώς συμόιοΰσι και ύφίστανται μετ’ 
αύτοΰ,πλήν αυτός μέν ζί) δι’εαυτόν όλονέν τελειοποιού
μενος,όλα δέ ταΰτα ύφίστανται επίσης δι'έκεϊνον καί μή 
μεταβαλλόμενα. ‘Ως έν παραδείγματι, ό αμνός γεννάται 
ζή καί σφάζεται έν ωρισμένη έτησία έποχί} άποκλειστικώς 
διά τον άνθρωπον. Μεγαλειτέρα παράτασις τοϋ βίου τοΰ 
αμνού πέραν τού δέοντος, τοΰ’Απριλίου ή Μαΐου, είναι 
αδύνατος, είναι άχθος άφόρητον διά τό ζώον. καί πα- 
λιμβουλία τής φύσεως αύτοΰ, διότι ό προορισμός του 
λήγει εκεί. ’Οφείλει νά χρησιμεύση ώς τροφή τοΰ αν
θρώπου ακριβώς τότε καί νά παρασκευασθή τοΰντεϋθεν 
ή νέα παραγωγή διά τό έπιόν έτος. Τό φυτικόν βασί- 
λειον τό αύτό διδάσκει ήμάς.

Άρα ό άνθρωπος κυριαρχεί πάντων τών ζωϊκών στοι
χείων ένταΰθα καί τά πάντα διά τόν άνθρωπον έδημιουρ- 
γήθησαν έν τή γή.

Πρός τί ; Δεύτε καί τούτο έξετάσωμεν.
Άπό καταβολής κόσμου ό άνθρωπος γεννάται, τρέ

φεται καί ζή διά τής ένοργάνου ζωής καί μετά ταύτα 
θνήσκει, μετά πάροδον 6ο—yo ετών-

Ή πρό καί μετά τό χρονικόν τούτο διάστημα 
θνησιμότης του είναι συνέπεια τής φυσικής άσυνδυά- 
στου ζωής. Πλήν παρατηροΰμεν, ότι-μετά τής κλιμα
κωτής ταύτης γενεαλογικής καί αλληλοδιαδόχου έζυφάν- 
σεως τής ανθρώπινης ζωής ενταύθα, βελτιοΰται καί τε- 
λ'ειοπόιεΤται ή σωματική καί πνευματική αύτοΰ κατάστα- 
σις καί ό χαρακτηρ. . Έν δέ καί τό μέλημα καί ή τάσις 
τοΰ ανθρώπου καθ’-όλην αύτοΰ τήν ζωήν έν τώ κόσμω 
τούτω είναι,ή έπί τά βελτίω τροπή τού ήθικοΰ αύτοΰ μέ
ρους, ή μετάδοσις ηθικών άρχών είς- τούς απογόνους του 
καί ή διάμόρφώοις αύτοΰ επί τό τελειότερου."Ο,τι αύτός 
έν έαυτω ευρίσκει κακόν καί πρός τόν πλησίον του βλαβε
ρόν, τό έκριζοΤ άπό τήν καρδία'ν τοΰ υιού του. Τοΰτέ- 

στιν αποδέχεται, ο,τι αύτός έπλάσθη αγροίκος, μοχθη
ρός, κακός καί τείνει νά καταστήση τόν απόγονόν του 
ήπιον αγαθόν καί καλόν. Ή έργασία αυτή ήρξατο άπό 
τής κατανοήσεως τής διανοητικής καταστάσεώς του καί 
όσημέραι. βαίνει τελειοποιουμένη. Είναι ή ιστορία του.

Ό άνθρωπος έπλάσθη μέ όλους τούς χαρακτήρας καί 
έν τούτοις τείνει ν’άποδεχθή μόνον ένα, τόν τελειότε
ρου. Τό ένιαΤον καλόν Δέν είναι αληθές ;

Τί πάντες έπιθυμοϋμεν έν τή ύφηλίω ;
Εύζωϊαν ηθικήν.
Νομίζοντες δέ ότι αύτη αποκτάται διά τοΰ χρήμα

τος καί τής παιδείας, άγωνιζό|ΐεθα διά πάντων τών 
θεμιτών καί αθεμίτων μέσων να τήν άποκτήσωμεν καί 
μετά τήν άπόκτησιν ταύτης, γινόμεθα κήρυκες τής αλή
θειας, δηλαδή τέλειοι καθ’ ολα.

Έν τούτοις έρχονται οΐ νέοι άπόγονοι καί ή αύτή 
έργασία έξακολουθεϊ καί έπιτείνεται μάλιστα καί φυσικώς 
θά έίακολουθήση αύτη μέχρι τής αληθούς ήθηκοποιήσεως 
καί τελειοποιήσεως τοΰ ανθρώπου, όπόταν μοιραίως θά 
έπέλθη καί τό τέλος τοϋ κόσμου.

— Άλλ’ είναι βέβαιον τούτο ;—Πώς όχι ;
Αφού πασιφανώς παρατηρεϊται έν τώ κόσμω τούτω 

τόβαθμιαΐον πόρισμα τής εργασίας ταύτης, τού τελειο- 
τάτου έπί τής γής όντος,δι’όπερ τά πάντα έπλάσθησαν, 
διατί νά μή πιστεύσωμεν, ότι μετά τήν προπαρασκευα- 
σμένην έργασίαν ταύτην ό κόσμος ούτος δέν έχει πλέον 
λόγον ΰπάρίεως ένταΰθα ;

Καί ούτω κατ’ ακολουθίαν θά έπέλθη τό τέλος τοΰ 
κόσμου ...

Αύτό δέν είναι καί τό γράμμα καί τό πνεύμα τής 
Γραφής; *Ι*Οϋφ

ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΘΗΡΑΣ
ΜΕΤΑ ΤΡΙΑΚΟΝΤΑΕΤΗ ΑΠΟΥΣΙΑΝ 

ΠΑΙΔΙΚΑΙ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ 
Ο ΤΑΚΗΣ ΕΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ

Ό καλείτερος τρόπος τοδ ζην, είναι η άβίαστος έξέλιξις τοδ 
βίου. Ή μάλλον ευσυνείδητος φορά τών πραγμάτων είναι ή έ- 
λευθέρα αυτών πορεία και η επιτυχέστερα άπόλαυσις τών περι
στάσεων, είναι ή συμπτωτικη έμφάνισις τών ποικίλων εικόνων 
τοδ βίου.

Πλειστάκις έπεθύμησα νά έπισκεφθώ την Θήραν, οπού διέτρι- 
ψα έπί πενταετίαν ώς μαθητής του γαλλικού έκεΐσε Έκπαιδευ- 
τηρίου. Πολλάκις.ήθέλησα νά έπανίδω το μέρος, όπου διήλθον 
την παιδικήν μου ηλικίαν, πλην ουδέποτε, μη συντελουσης κα
ταλλήλου ευκαιρίας έόίασα τό πεπρωμένον. Άνέμενον’πάντοτε την 
περίστασιν καί έπέπρωτο μετά τριακονταετή παρέλευσιν καί α
πουσίαν έκεΐθεν νά μοί δοθη ή αφορμή ύπό τοδΤάκη.

Πολλάκις ούτος ηκουεν δτι έγώ διέτριψα είς Θήραν, συχνάκις 
δέ παρά πολλών έμάνθανε, δτι έκεΐσε υπάρχει λαμπρόν γαλλι
κόν κατάστημα, καί οτε κατά τό παρελθόν έτος συνωδεύομεν 
συγγενή μας τινά.ε’ις Πειραιά αναχωρούσαν διά τό έκεΐσε έκ- 
παιδευτηριον. «Ταχέως θά έλθω καί έγώ έκεϊ» τη 
ελεγεν, ένφ την άπεχαιρίτα.»

Έκτοτε ούδ’ ημέρα παρηρχετο χωρίς νά μοί λέγη, δτι έπε- 
θύμει νά εΐσέλθη και αυτός είς τό γαλλικόν της Θήρας κατά
στημα, δπως έκμάθη καλώς την γαλλικήν γλώσσαν καί λάδη 
καλήν ανατροφήν, διότι αί Άθηναι παρέχουσι πολλούς κινδύ
νους είς την έκπαίδευσιν τών νέων.

Ένόμιζον, δτι θά ητο πρόσκαιρος καί παροδική ή επιθυμία 
του αδτη καί δέν έδωκα τήν απαιτουμένην προσοχήν, ύποσχεθείς 
αΰτ$ τότε δτι φέτος θά τόν έστελλον έκεΐ.

Έλθούσης 8μως της εποχής δέν ένόει νά άθετήσω τόν λόγον 
μου, καί τέλος κατώρθωσε νά μέ πείση ώς καί τήν μητέρα του, 
οτι έδει νά τόν στείλωμεν είς τό σχολεΐον εκείνο, δπως έπί τέ
λους μας άφήση καί ήσύχους, προσέθετο.

—Καί τάς έκδρομάς μας, τά θέατρα, τάς διασκεδάσεις σου, 
τάς ’Αθηναϊκός απολαύσεις θά θυσιάσης διά νά κλεισθής έσωτετ 
ρικός έντός ένός σχολείου, τοϋ οποίου δέν γνωρίζεις τά άτομα, 
τούς περιορισμούς καί τάς πικρίας; τ$ έλεγον.

— Δέν με μέλλει, μοί άπήντα μετ’ άφελείας, τίποτε άπ’ 
αυτά δέν μοί κάμνουν πλέον έντύπωσιν, προτιμώ τό σχολεΐον 
καί τήν ησυχίαν.

— Καί τούς γονείς σου, τούς αδελφούς σου Οπου άφίνεις, δέν 
τούς λυπεϊσαι; δέν πονεϊς ;

— Τί νά κάμω, άμα έπανέλθω θά χαρεΐτε περισσότερον.Δέν 
θέλετε νά μάθω γράμματα ; δέν θέλετε νά ήσυχάσητε ολίγον άπ’ 
εμέ; έχετε τόσα άλλα παιδιά.

— Καλά, καί συ δέν αισθάνεσαι καμμίαν θλίψιν, όπου μας 
άφίνεις ;

Έδώ έστενοχωρήθη ολίγον. Πλήν αύθορμήτως καί μειδιών
— Όχι, μοί άπαντα, τί; γυναίκα είμαι; θέλω νά μέ βάλετε 

έντός είς τό σχολεΐον, τό είπα, μοϋ τό ύπεσχέθητε, τό άπεφά- 
σισα, «τελείωσε. Σπουδαΐον πράγμα τό έκάματε.

— Καλώς, γενέσθω καί τούτο, ,άφοδ είναι πεπρωμένον.
Τήν 17 ’Οκτωβρίου έπεβιβαζόμεθα έπί τής «Έλπίδος»,ένός 

τών καλλίτερων καί μεγαλειτέρων άτμοπλοίων. τής Νέας άτ- 
μοπλοϊκής έταιρείας, οπερ έμελλε μετά ήμίσειαν ώραν ν’ άπά- 
ρη διά Σϋρον καί έκεΐθεν διά Θήραν.

Ό Τάκης ήτο κατευχαριστημένος, διότι είχε πλέον πεισθή 
καί έμπράκτως περί τής πραγματοποιήσεως τής επιθυμίας του. 
Ότε δέ μετ’ ολίγον ήλθεν ή στιγμή τοΰ αποχαιρετισμοί τής 
μητρός του καί τών αδελφών καί πάντες οΰτοι έφαίνοντο συγ- 
κεκινημένΟι, αυτός στραφείς πρός τήν θάλασσαν προσεποιεϊτο 
δτε παρετήρει αύτήν καί τά πλοία, ίνα μή φανή συγκινούμενος.

— Τέλος τη προσκλήσ« τής μητρός του άπεχαιρέτησεν ώς 
μικρός ιππότης ύπερήφανος, δτι έκ πεποιθήσεως μεταβαίνει δπου 
τό καθήκον τής άναπτυξεως καί τής προόδου τόν καλεΐ.

Μετά έν τέταρτον τής ώρας ή ’Ελπίς ήρξατο κινουμένη πρός 
τό στόμιον τοΰ λιμένος καί μετά μιας ώρας θεαματικήν εκδρο
μήν άνά τά εξελισσόμενα πέριξ ήμών θαυμάσια τοπεΐα, άνά τό 
άπλετον γλυκύ φώς τής πανσέληνου, ήτις τάς χρυσοπλέκτους 
αυτής ακτίνας μετά περισσής χάριτος διέχεε τήν έσπέραν εκεί
νην έπί τών αττικών ακτών, έκαθήσαμεν μετά τοΰ Τάκη καί 
τής συνταξειδευούσής διδασκαλίσσης τής γαλλικής σχολής Θή
ρας Δεσποινίδος 'Ελένης Ίωάννου, παρά τό πηδάλιον τοΰ πλοίου 
καί έπί σπείρας χονδρών κάλων, δπως δειπνήσωμεν: Ήτο 9 
ώρα τής νυκτός, τό δέ δείπνου μας απηρτίζετο έκ παχυτάτης 
βραστής δρνιθος, τυροΰ καί σταφυλών.

Είμεθα πλέον μόνοι έπί πλέοντος ώραίου πλοίου,'έν ώραιο- 
τάτη καί μαγευτικωτάτη εσπέρα πρό τοΰ δρεκτικωτάτου καί τε
λειότατου φαγητοΰ. Ούδείς ήμών έπεθυμει τι πλειότερον κατ’ ε
κείνην τήν στιγμήν η απέραντου διάρκειαν καί διαρκή μαγευτι
κήν άπόλαυσιν. Έτρώγομεν, ώμιλοΰμεν, έγελώμεν, έθεώμεθα, 
πλήν δλα ταΰτα άνεπιστρεπτεί έτελείωσαν καί έπηκολοΰθησεν ό 
κάματος, ό κόρος καί μετά τοΰτον ό ύπνος.

Τήν πρωίαν ή βαρύγδουπος κάθοδος τής άγκύρας έν τφ λι- 
μένι τής Σύρου μάς αφύπνισε καί πριν ή άνέλθωμεν έπί τοΰ 
καταστρώματος μας ανήγγειλαν οτι ζητουμεθα.

Ήτον ό κ. ’Ιάκωβος Ρενουάρδος έξάδελφος, οστις ήρχετο 
πρός συνάντησιν καί υποδοχήν ήμών, μέ τήν συνήθη αύτοΰ ζωη
ρότητα καί εύθυμίαν καί πάντοτε μειδιών, είτε έν πλοότφ είτε 
έν πενία ευρισκόμενος.

—Κύριοι περιηγηταί, καλώς ώρίσατε,μας λέγει, ήμεϊς έχά- 
σαμεν πλέον τόν μπούσουλα, πότε είς Αίγυπτον, πότε εις Χαλ
κίδα καί Βόλον καί πότε είς Πάτρας καί Πύργον σας φαντα- 
ζόμεθα ευρισκομένους, ήδη δέ δτε έπεριμένομεν νά σάς ακούσω* 
μεν είς Ρωσσίαν, μάς έρχεσθε έδώ.

— Πραγματικώς, περιηγηταί έγενόμεθα πλέον, τφ απαντώ, 
χωρίς νά θέλωμεν.

— Και δ Τάκης πάντοτε μαζύ, δέν έβαρύνθης; τφ λέγει.
— Τώρα πηγαίνω έντός τής γαλλικής σχολής Θήρας, τφ 

άπεκρίθη.
— Κρίμα ! θά χάσωμεν τό άλας τών αναμνήσεων, προσέθη

κεν ό καλός έξάδελφος ·
Μετ’ ολίγον άπεδιδαζόμεθα έπί τοΰ κλεινοΰ εδάφους τής γλυ

κείας ήμών πατρίδος.
Ή Σΰρος είναι τόπος αναμνήσεων, τόπος έντυπώσεων καί τό
πος απολαύσεων.

Καί τις δέν γνωρίζει τήν νήσον αυτήν, ήτις ύπήρξεν ή έδρα 
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■ τής συγκοινωνίας, τοΰ εμπορίου, τής άναπτύξεως καί τής προό
δου τής 'Ελλάδος ; ’Επί πολυν χρόνον ύπήρξεν αίίτη τό έπί- 
ν«ον πάσης τής Ανατολής. Ύπήρξεν δ σταθμός μεταξύ Ανα
τολής καί Δύσεως. Ύπήρξεν ή αφετηρία της κινήσεως καί τδ 
κέντρο? τών συναλλαγών. Υπήρξε τέλος δ φάρος τοΰ πολιτι
σμού έν Έλλάδι.

Πλήν μετά τήν άνάπτυξιν τών ’Αθηνών κ«! τοΰ Πειραιώς 
και βαθμηδόν τών έσωτέρω πόλεων τοδ βασιλείου, ή Σδρος έγ- 
κατελείφθη και παρήκμασεν. Ήδη δέ διατελει τόπος τών εντυ
πώσεων, αναμνήσεων και απολαύσεων.

Έπαθήσαμεν λοιπόν καί ήμεϊς άμα τη άποβάσει μας έχεΤ πρό 
τοδ χαφφενείου της πρό της άχτης μιχρας πλαχοστρώτου πλα
τείας χαί πίνονιες τδν πρωινόν μας χαφφέ άνεμιμνησχόμεθα της 
πάλαι ποτέ αυτής δόξης χαί άχμης.

Ήδη τά πάντα Sv όχι ετι νεκρά, έν τούτοις μόλις κινούμενα 
μας έφάνησαν έτι έχει. Πλοία και λέμβοι, άνθρωποι και ζώα, 
αμάξια καί κιβώτια, άτινα τότε διεσταυροΰντο ώς διάττοντες α
στέρες τηδε κακεΐσε, ηδη πάντα υποχώρησαν πρδ της νωχελείας 
και χασμωδίας της συγχρόνου έποχής. Τά δέ εκατομμύρια τοδ 
τότε κυκλοψοροΰντος ευρέως χρυσίου αντικατέστησαν ήδη τά 
ισχνά νίκελ έν τφ βαλανιίφτοΰ συγχρόνου ένταΰθα άστοΰ.

Τό άτμόπλοιβν έμελλε ν’ αναχώρηση την 9 διά Πάρον, Νά
ξον, Ίον και Θήραν, έπομένως ωφελούμενοι της περιστάσεως 
μετέβημεν προς έπίσπεψιν της πόλεως και ολίγων φίλων και 
συνδρομητών μας.

ΤήνΣΰρον εΓχομεν νά ίδωμεν πρδ τριετίας. ’Εν τούτοις μολο
νότι οίπονομικώς πολύ πάσχει,εδρομεν αυτήν έπαρκώς βαίνου- 
σαν παραλληλως τών’Αθηνών ώς προς την πρόοδον,τδν πολιτι
σμόν,την καθαριότητα,την καλλονήν παι την άνάπτυξιν -Αί οικο
δομά! αυτής δέν υστεροδσιν,η δέ έχτασις βαθμηδόν αυξάνεται.

Ό έξάδελφος, τύπος γνησίου Συρίου, προσωπιχότης παλαιά, 
άστήρ λάμψας κατά την περίοδον της άχμης καί σβύσας εις την 
πρώτην πνοήν τοδ έπιδραμόντος έκεΐσε ζόφου άπδ ζέφυρου, μας 
ώδήγησεν εις τδ φαρμακερόν τών υιών Καρπόνη, ούτινος τυγ
χάνει φαρμακοποιός- Κατά την εποχήν της άκμής της Σύρου 
διετηρει τδ καλλίτερου έν τη πλατεία της πόλεως φαρμαχεΤον, 
έκέρδιζε πολλά χρήματα, πλήν αί περιστάσεις, αί έπιδρομαί, αί 
διασκεδάσεις, τά θέατρα, έκδρομαί, κυνήγια, συμπόσια, συνανα* 
στροφαί, ap»’4s-midi καί τά τοιαδτα κατέπνιξαν τά πάντα, ώς 
είκός, καί ήδη άπέμειναν αί σχληραί αναμνήσεις, μετά 
τής είρωνος ευθυμίας καί τοδ σαρκαστικοί μειδιάματος. ’Ακα
ταμάχητοι φεδ I περιστάσεις φυσικώς άπορρέουσαι έκ της στρο
φής τής γής, ήτις μετακινεί, πλάττει, καταστρέφει και άναμορ- 
φοϊ πάντα τά επ’ αυτής μόρια.

Έν τφ φαρμακείφ εϋρομεν τδν κ. Καρπόνην καί τούς ια
τρούς κ.κ Κούμανην καίΠρωτοπαπαδάχην άναγινώσκοντας εφη
μερίδας. Είσί πάντες συνδρομηταί τής Φύσεως.

—Πώς κ. Κούμανη, τφ είπον, τοσαότην απεργίαν έκήρυξαν 
ένταδθα αί νόσοι;

— Άπδ πολλοδ, μας άπήντησεν οδτος καί άν ή Σδρος δέν 
άναλάβη, άσθενεΤς δέν θά έχομεν αρκετούς.

— Είναι άληθέςή κίνησις φθείρει την μηχανήν, ένφ ήάκινη- 
σία τήν διατηρεί. Αλλά διατί τοσαύτη υγεία υπάρχει ένταδθα, 
αποδίδετε τοδτο εις τδ κλίμα η εις τήν ικανότητα καί συναγω
νισμόν τών ιατρών, άμιλλωμένων νά διατηρήσωσιν ύγιεΤς τούς 
πελάτας των;

— Καί εις τά δύο, άπήντησε μειδιών ό κ. Καρπόνης.
Καί πραγματικώς ή έκτακτος ύγιεινή κατάστασις τής νήσου 

καθίστησι προβληματικήν τήν διατήρησιν έκεϊ τοσούτων ιατρών 
και φαρμακείων.

—Καί πώς εδώ; κ. Πρίντεζη μας ήρώτησε τότε ό κ. Πρω
τοπαπαδάκης, θά μείνητε πολλάς ημέρας; ό κύριος είναι ό πε
ρίφημος και αγαπητός περιηγητής Τάκης ;

—Ναι αυτός ολόκληρος καί μετά μίαν ώραν άναχωροδμεν διά 
Θήραν, όπου θά,εγκατασταθώ εις τήν έκεΐσε γαλλικήν σχολήν.

Πάντες ήπόρησαν.
—Μά πώς; τδν ήρώτησαν, τδ ελεύθερον πουλί, τδ περιορί- 

ζουσι ποτέ εντός κλωβοδ ;
— Όταν αυτό θέλει, διατί δχι ; άπήντησεν ό Τάχης. "Επειτα 

δταντδ κλουβί είναι καλό, διατί νάμήν μ’ άρέση ; ΈκεΤ είναι 
ησυχία καί μανθάνουν περισσότερα γράμματα.

— Ναί, πλήν άλλα φρονεί κανείς άπ’ έξω καί άλλα όταν ε’ι- 
σέλθή καί περιορισθή μέσα,τφ ειπον έγώ.

— Τότε, διατί έμείνατε σείς πέντε χρόνια έχει; μ’ έρωτα.

— Δέν ήθελα έγώ, μέ ήνάγκασαν καί έμεινα.
— AT! αναγκάσατε καί έμέ νά Χαθήσω.
Καί οΰτω πάσα απόπειρα έγκαταλείψεως της έπιθυμίας του 

καθίστατο ματαία,
Ειτα μετέβημεν πρδς έπίσχεψιν τοδ κ. Κυριαζοπούλου, πρά- 

κτορος τοδ Έλλην. τύπου έν Σύρφ καί αντιπροσώπου τών εφη
μερίδων και δή τής Φύσεως.

Κατεγινετο δίδων φύλλα εις τούς θαμώνας του, οΓτινες ά- 
θρόοι προσέρχονται έκάστην πρωίαν μετά τήν άφιξιν έκαστου 
ταχυδρομείου έξ ’Αθηνών.

— Είσαι ευτυχής, κύριε Κυριαζόπουλε, τφλέγω·
— Δυστυχής μάλλον, μοί άπήντησε, μέ αυτήν τήν βρωμοδου- 

λειάν, δέν μέ λυπεΤσαι; δέν βλέπεις τί γίνεται. Καί δέν έπήρ- 
κει παρέχων φύλλα.

— ’Ακριβώς δι ’ αυτό σέ ψυχολογώ, δέν εννοείς, δτι αύτοί οι 
άνθρωποι πεινοδν καί τούς τρέφεις σύ ;

— Μέ έφημερίδας καί γράμματα ;
— Ναί, μέ αυτά τρεφόμεβα τώρα. Φαίνεται έγινόμεθα πολύ 

ΰλισταί καί κατεγινόμεθα πάντες εις κερδοσκοπικός έργασίας 
πρδ τής ηθικής άναπτύξεώς μας, και φυσικώς έπήλθεν ή μετα
βολή τής καταστάσεως αυτής. Ό τόπος έμενεν όπίσω πνευμα- 
τικώς. ΆρνεΤσαι, δτι πολλά έδιδάχθημεν τώρα;

— "Ωστε εγεινα καί έγώ τώρα προσωπικότης. Δέν μ’ άφίνεις 
κ.Πρίντεζη,άστειεύεσαι;Δέν πίνομεν καλείτερον άπδ ένα κονιάκ;

— Καλόν καί αυτό διά τάς ηθικός καί σωματικός δυνάμεις. 
Καί πώς πηγαίνουν οί συνδρομηταί μας ;

— Καλά, μά δυσκολοπληρώνουν τώρα.
— Τί νά σου κάμουν. Ό βίος κατέστη δύσκολος σήμερον ύ- 

λικώς, δέν υπάρχουν έργασίαι επαρκείς. ’Απαιτείται αύξησις 
τών ορίων μας.

Μεθ’ δ μετέβημεν πρδς έπίσκεψιν τού κ. Νάνου ποιητου καί 
κουρέως, είδους Μελισιώτου, οστις έχει κατασιήση τδ κατάστη
μά του μικρόν παγκόσμιον μουσείο? έκ ποικίλων ειδών 
θαλασσίων καί χερσαίων, έκ πνευματικών καί υλικών αντικειμέ
νων, νέου μεστού πρδς τήν ποίησιν καί τήν πρόοδον ζήλου 
καί ποιητικού αισθήματος, καί οστις άπδ τής μεγίστης άνεχείας 
καί πολλών μόχθων κατώρθωσε νά ίδρυση μέλλον καλόν καί 
ειτα διευθύνθημεν πρδς τδ κατάστημα το3 έξαδέλφου μου’Ιωσήφ 
Πρίντεζη ώρολογοποιοΰ καί ώρολογοπώλου άνδρδς ρέκτου 
τδ είδος πρδς τής έργασίας του ένθα έπίομεν καί έτερον κο- 
νιακ, μεθο'τή συνωδεία πάντων τούτων έπεβιβάσθημεν είςΐ τδ 
άτμόπλοιον.

(επεται συνέχεια) Ροΰς.
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II I1H1DE01 ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ!
ΕΝΟΣ ΡΩΣΣΟΥ ΣΟΦΟΥ

Μετά 300 καλλιτεχνικών εικόνων έν τω κειμίνφ.

Κατά μετά^αΛν φ. ΠΡΙΝΤΕΖΗ·

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑ’.
"Οπόν ό Γοττράν Συλλαμβάνει λαμπράν 

ιδέαν.
(Συνέχεια, ίόέ πρβηγούμ. ψύλλον).

— Al I λοιπόν, ήρώτησεν ό Όσιπώφ, πως ευρίσκετε τήν 
τροφήν αυτήν ;

— ’Ολίγον άνοσνην, άλλα αρκετά καλήν, άπήντησεν ό 
κόμης, άφοΰ έδοκίμασιν όλίγην ίκ τής κατασκευασθείσης 
εκείνης πηκτής.

Είτα δε αποτεινόμενος προς τον φίλον του’
— Δοκιμάσατε καί σείς, τφ είπεν.
Ο Φρικουλε κατέπιεν άρκετήν δόσιν καί εΰρεν αυτήν 

πολύ καλήν καί έξαίρετον.

Έπί άκτινος μεταβαΐνουσιν εΐς τήν Άφροδίτην.

— Τουλάχιστον, άπεκρίθη, δέν θ’ άποθάνομεν έκ τής 
πείνης, έως όνου εΰρομεν καλλιτέραν τροφήν.

Μετ’ ολίγον δέ ό Γοντράν άνέκραξεν’
— Περίεργον I αισθάνομαι ίμαυτόν καλλίτερου, αί ιδέαι 

μοί έπανέρχονται καθαρώτεράι, ό δέ στόμαχός μου δέν μέ 
πονεΐ πλέον.

— Έσώθημεν I έσώθημεν ! ύπέλαβε τότε ό γέρων σο
φός καί είμαι ευχαριστημένος.

Μετ’ ολίγον δέ προσέθηκεν·
— Ήδη πρέπει νά σκεφθώμεν, τίνι τρόπφ θά κατορθώ- 

σωμεν νά προβώμεν εις καταδίωζιν τοΰ Σώρπ.
— Καί ποιαν οδόν νά έλαβε, γνωρίζετε; κ. Όσιπώφ, 

ήρώτησεν ό Γοντράν.
— Άναντίρρήτως έκείνην, ήν έμέλλομεν ήμεΐς νά λάβω— 

μεν, άπεκρίθη ό γέρων. Βαδίζει κατ’ ευθείαν προς τδν ή
λιον καί μόλις μετά 15 ήμέρας θά φθάση εις Άφροδίτην. 
Κατ’ εκείνην τήν στιγμήν ήκούσθησαν βήματα όπισθεν των, 

Στραφέντες είδον τον Τελιγγα πλησιάζοντα.
—> Σάς κομίζω, ειπεν ούτος χαιρετίζων, ειδήσεις άπο τούς 

άποδράντας συντρόφους σας. Βαίνουσι μετά μεγάλης ταχύ- 
τητος πρός τήν Άφροδίτην, όπου θά φθάσωσι μετά 15 μό
λις ήμέρας.

Πάντες έμειναν ίμβρόντητοι έπί τή άνακοινώσεε ταυτη.
— Καί πώς έχετε ειδήσεις τοιαυτας : ήρώτησεν ό Όσι

πώφ, άπό τού αστεροσκοπείου σας ;
—Ουχί, άλλ ’ άπό τούς κατοίκους αυτούς τής Αφροδίτης.
Ό Όσιπώφ ίστράφη έκπληκτος πρός τούς συντρόφους 

του, οίτινες παρετήρουν αυτόν κεχηνότες.
— θά ΰπάρχη βεβαίως καμμία τηλεγραφική άνταπόκρι- 

σις μεταξύ των, ίμορμύρισεν μετά θαυμασμού δ γέρων.
— Προ αιώνων, ΰπέλαβεν ό Τελιγγά, οί κάτοικοι τής 

Αφροδίτης μάς διηΰθυνον φωτεινά σημεία, άτινα έκάστοτε 
•ήλλαζον έντασιν καί σχήμα. Μετά καιρόν ίνοήσαμεν, δτε

Ό Γοντράν φαντάζεται τήν Σελήνην ταξειδεύουσαν

ταΰτα σκοπόν είχον νά προκαλέσωσι συνεννόησιν μεταξύ 
μας καί έκτοτε διά συμπεφωνημένων σημείων εύρισκόμεθα 
είς άμεσον μετ’ αυτών άνταπόκρισιν.

Οί ήμέτεροι ήρωες έπέδειξαν τήν μεγίστην αυτών εύχαρί- 
στησιν ίπί τουτφ.

—Καί διά τίνος μέσου συνεννοείσθε; ήρώτησεν ό Οσιπώφ.
— Υπάρχει έν τφ ίδάφει ήμών, άπήντησεν ό σεληνή- 

της μέταλλόν τι, όπερ έχει τήν περίεργον ιδιότητα νά ό- 
δηγή τον ηλεκτρισμόν κατά τό μάλλον ή ηττον, έφ όσον 
φωτίζεται ΰπό του φωτός ....

—Διά τοΰ σεληνίου, άνέκραξεν ό Φρικουλε . , .
— Ναί, διά τοδ μετάλλου τούτου, προσέθηκεν ό Τελιγγά 

κατεσκευάσαμεν πελώριον άνταυγαστήρα, λαμπρότατου, εΐς 
τήν ίστίαν τοΰ οποίου καταλήγουσι τά σύρματα μιδς ή— 
λεκτρικής στήλης καί ένός οργάνου μεταβιβαστοΰ τής φωνής..

— Τούτο είναι τηλέφωνον 1 άνεφώνηαεν ό Γοντράν.
— Ή μάλλον φωτόφωνου I προσέθηκεν ό Φρικουλε.
— Διά τοΰ συγκεντρουμένου φωτός εις την έστίαν τοΰ άν- 

ταυγαστήρος τούτου, διά μέσου πληθώρας μικρών κατό
πτρων, ων πάσαι αί άκτίνες συμπίπτουσιν έν τφ αυτφ τουτφ 
σημείφ, ό ήχος άναπάλλει μέχρι τοΰ δέκτου μηχανήματος, 
τοΰ ύπό τών Άφροδιτών τετοποθετημένου έπί τοΰ υψηλό
τερου όρους τής σφαίρας των. Ή άκτίς τού φωτός μετα
φέρει διά τοΰ κινοΰ τάς άναπάλσεις τοΰ ήχου καί ούτως 
αυτή ή φωνή μας. Ιξικνεΐται μέχρι τών έκεΐσε άδελφών 
μας τοΰ ουρανού,όπως καί ή ίδική των φθάνει μέχρις ήμών.

—θαυμάσιου I θαυμάσιο?, άνέκραξεν ό Όσιπώφ.
— Καί τί είδους δέκτου έχετε ; ήρώτησεν ειτα·
— Ό μεταβιβαστής μας χρησιμεύει καί ώς δέκτης, με- 

ταβάλλων εις ήχητικάς άναπάλσεις τάς φωτεινάς άκτίνας, 
αίτινες έπηρεάζουσι τον άνταυγαστήρα,άπεκρίθη ό Τελιγγα. 
Ώστε ήδη {νοήσατε πώς, έδυνήθην νά σάς φέρω ειδήσεις 
έκ τής Αφροδίτης.
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—Θαυμάσιον,θαυμάσιον,συχνάκις ίπανελάμβανιν δ γέρων 
σοφος όλως σύννου; καί μηδόλως σκαπτόμενος την κόρην του 
άλλά μόνον την επιστήμην. Έλυπιΐτο δ’ειτα ίν ταύτφ διά 
την όπισθοδρόμησιν καί άπομόνωσιν της γενέτειρας σφαίρας, 
ήτις μόνη ίν τφ σύμπαντι εύρίσκετο είς τοιαύτην θίσιν.

Πλην δ κόμης δέ Φλαμμερμόν ίξήνεγκε τότε σωτήριον 
και λαμπρά» ιδέαν.

— Εύρον·! ίμορμύριρε τφ γέροντι, αί ακτίνες αύται, αΐ- 
τινες μεταφερουσι τήν φωνήν ίπί τών πτερύγων των, δεν ί- 
χουσι την δύναμιν νά μεταφέρωσι καΐ ημάς αύτούς ;

— Τί ίννοεΐτε ’; ίξηγηθεϊτε καλείτερον, τφ λέγει ό γέρων.
Είς μάτην ό Φρικουλέ τόν ίκράτει δια τού φορέματος.

— ’Ιδού,άπήντησεν ό κόμης,άφού δ ηλεκτρισμός εινε δύναμις, 
νομίζω, ότι θά ίδυνώμιθα κάπως νά τήν χρησιμοποιήσωμεν. 

■ —Τί λέγεις ; είσαι τρελλό^ τφ ίψιθύρισεν ό Φρικουλέ.
— Τότε καί ό κ. Όσιπώφ είνε τρελλός, άφοΰ μάς ειπεν, 

ότι το φως, ή θιρμότης, ό ήχος δέν είνε άλλο ή κίνησες καί 
δύναμις, τφ άπήντησεν ό’ Γοντράν μετά πικρίας.

Ό Όσιπώφ εγερθείς τότε όλως ένθους ελαβιν αύτον άπό 
τών χειρών καί τφ είπεν

— Ώ, αγαπητόν μοι τέκνον, βεβαίως ,δΐν λέγεις ταΰτα 
τυχαίως, τό μαντεύω,άλλά σχέδιόν τι έκυοφόρησεν ίν τφ νφ 
σου. Προςθεοϋ, ομιλήσατε, ή τύχη τής Σελήνης καί ημών 
εινε είς χεϊράς σας. Ήδη μόνον θαύμα 'πρός σωτηρίαν μας 
εναπόκειται νά γείνγι καί αύτό άναμένομεν] ήδη άπό υμάς, 
ίνδοξε σοφέ.

Ό Γοντράν παρετήρησε μετ’αίδούς τόν Φρικουλέ, όστις 
ίμειδία είρωνικώς μεταξύ τών όδόντων του, όπως μή ίκραγη 
είς ζωηρούς γελωτας.

— Φρονώ, έξηκολούθησεν δ Γοντράν, ότι τά ίν κινήσει 
μόρια ίν τινι φωτεινή άκτΐνι, άτινα αντανακλά ό άνταυγα- 
στήρ,διευθύνονται εύθέως καί μετά μεγίστης ταχύτητος. Αύτά 
λοιπόν τά μόρια δυνάμεθα, νομίζω,νά μεταχειρισθώμεν πρός 
έξακολούθησιν τού ταξειδίου μας.

Ό Τελιγγά τότε λαμβάνων μέρος διέλυσε πάσαν αμφι
βολίαν ,δηλώσας δτι,είχον ήδη άποστείλει είς τήν Άφροδίτην 
χάριν δοκιμής διά μέσου φωτεινής άκτϊνος ίλαφρά τινα αν
τικείμενα διά τής συσκευής του Wandouug.

— Είμαι πολύ περίεργος νά μάς έξηγήσητε τοΰτο,διέκο- 
ψεν δ γέρων, σταυρώσας τάς χεϊράς τον. Τί μηχάνημα εινε 
άύτό ; δύνασθε νά μάς είπητε ;

— Άπλούστατον, άπλή σφαίρα κοίλη, ήν τοποθετοϋμεν 
είς τό κεντρον τοΰ μεγάλου άνταυγαστήρος, άπεκρίθη δ Τε- 
λιγγά. Ήχος βαρύς καί διαρκής λεετουργεϊ τόν μεταβιβα- 
στήν, ουτινος οί πόλοι συνδέονται πρός ίσχυράν ηλεκτρικήν 
συστοιχίαν. Διά τής ίπιρροής δε τών άναπάλσεων, δς ενα
ποθηκεύει, ή κρεμαμένη σφαίρα εύφεύγει μετά καταπληκτι
κής ταχύτητος κατά διεύθυνσιν εύθεϊαν, μεχρις ότου αί ά- 
ναπάλσεις ίξασθενήσωσι καί ή σφαίρα βαθμηδόν σταματήση. 
Τούναντίον δέ, εάν διακόψωμεν διαρκούσης τής πορείας τον 

' ήχον καί τήν φωτεινήν ακτίνα, ή σφαίρα σταματά και ίπα- 
ναπίπτει.

— "Ωστε, τί ίχεις τώρα ν’ άντείπης είς ταΰτα ; ήρώ
τησεν δ Γοντράν τόν Φρικουλέ.

— Τίποτε, απολύτως τίποτε ή ότι τίθημι είς τήν διά- 
θεσίν σου πρός κατασκευήν, κατά τό σχέδιόν σου σφαίρας, 
όμοίας τής ύπό τού Τελιγγά περιγραφείσης καί διαστάσεων 
τοιούτων, ώστε νά μάς περιλάβη πάντας.

Ο ’Οσιπώφ διετέλει ενθους καί λίαν εύχαριστημένος ίπί 
τή δηλώσει ταύτη.

Ό δέ Τελιγγά τοϊς ίκοινοποίησεν, CTt υπάρχει ήδη έν 
Μαουλεδέκ πλήρης ή συσκευή, κατασκευασθεϊσα άλλοτε α
κριβώς πρός ίπίσκεψιν τής Αφροδίτης καί μή χρησιμοποε- 
ηθείσα, διότι ή κυβέρνησες αύτών ιΐχεν έμποδίση τοιαύτην 
τολμηράν ίπιχείρησιν καί συνάφειαν μετά κόσμου, ουτινος 
άάριβώς δίν ίγνώρεζον ίτι ούτε τά ήθη, ούτε τά ίθιμα καί 
τόν πολιτισμόν.

— Καί νομίζετε, ότι θά μάς ίπιτραπή νά κάμωμεν ήδη 
ημείς ,χρήσιν αύτής ; ήρώτησεν ό Όσιπώφ.

— Δι’υμάς τό πράγμα διαφέρει, άπήντησεν εύγενώς δ 
σεληνήτης.

Καί άποφασισθείσης είτα τής άναχωρησεώς των νά γίνη 
μετά τήν άνατολήν τού ήλιου, ήτις συνέπιπτε μετ’όλίγας 
ήμέρας γηίνας, ό Τελιγγά παρεχώρησεν αύτοΐς σεληνήτας 
τινάς πρός παρασκευήν του μηχανήματός των, καί ουτω 
κατά τήν ώρισθεϊσάν ημέραν τά πάντα εύρίσκοντο ήδη 
έτοιμα, άφοΰ άποθήκευσαν ίν τή σφαίρφ έκατομμύριά τινα 
φωτεινών άναπάλσιων, Ικανά νά τούς μεταφέρωσιν είς τήν 
Άφροδίτην.

— Τά μόρια ταΰτα όμοιάζουσι πρός τόσους δακτύλους 
ανθρώπων, ώθούντων τήν σφαίραν πρός τά πρόσω, είπεν ό 
Γοντράν.

— Ακριβώς, άπήντησεν ό φρικουλέ.
Μετά πέντε ήμέρας ίνφ τά πάντα ήσαν έτοιμα καί τό 

σφαιρικόν άεροστατίκόν μηχάνημα έκειτο μεγαλοπρεπώς δε· 
δεμένον διά δύο ισχυρών κάλων έπί τής θέσεως τής άναχω- 
ρήσεως καί άφοΰ μιτέφερον έντός αύτοΰ πάντα όσα χρήσιμα 
άντικείμεια ίδυνήθησαν νά λάβωσιν ίκ τοΰ καταστραφέντος 
βλήματος τοΰ Σάρπ, εισήλθον ίντός αύτοΰ καί ίκοιμήθησαν 
δπως άνακτήσωσι δυνάμεις.

Πλήν ίνφ ίκοεμώντο ισχυρός κρότος πυροβόλου όπλου καί 
ειτα οεύτερος καί τρίτος άφύπνισεν αύτούς αίφνηδίως, σπεύ- 
σαντας άμέσως ίξω όπως ϊδωσι τί συνέβαινεν.

Παρά προσδοκίαν παρετήρησαν τόν Φαρενχάϊτ, όντα έ
τοιμον νά πυροβηλήση καί κατ' αύτών ίκ νέου.

— Φαρενχάϊτ 1 ανέκραξαν πάντες έκπληκτοι.
Καί όντως ήτον ό Αμερικανός ίντελώς ισχνός, ωχρός, κα

ταβεβλημένος, όστις άναλαβών άμα τή έπανόδφ τοΰ ήλίου, 
μετά τήν φρικώδη δεκαπενθήμερον νύκτα τής σελήνης, ήρ ■ 
χετο πρός συνάντησιν τών συντρόφων του, καί ίκλαβών τό 
νέον άερόστατον ώς τό τοΰ Σάρπ, ήρξατο νά πυροβολή φρι- 
νητιωδώς κατ’ αύτοΰ.

Ο Οσιπώφ παρήγγειλεν, αμέσως νά τόν μεταφέρωσιν 
ίπί θερμής κλίνης καί νά τφ παράσχωσι τάς άπαιτουμένας 
τροφάς καί περιποιήσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΒ'.

Ά ρ it ό δ ύ νω ν.

Μετά μίαν ώραν ότε ό Φαρενχάϊτ άφυπνίσθη,εύρίσκοντο 
ήδη πολύ μακράν τής σελήνης.
- Μά, δεν μοΰ είπατε, ήρώτησε τότε, ό Αμερικανός, 

πώς κατωρθώσατε νά κατασκευάσητε τό περίφημου τούτο 
άερόστατον ;

Είς τόν ένδοξον κ. Δί-Φλαμμερμόν άνήκει ή τιμή 
τής θαυμασίας αύτής ίφαρμογής τών ηλεκτρικών δυνάμεων, 
τφ άπεκρίθη άμέσως ό ’Οσιπώφ.

Ό Φαρενχάϊτ έκίνησε ζωηρώς τάς χεϊρας τοΰ κόμητος ίξ 
εύχαριστήσεως.

— Έάν κατορθώσωμεν νά συναντήσωμεν καί δευτέραν φο
ράν αύτον τόν άθλιον Σάρπ, τφ ειπεν, σοί ύπόσχομαι δτι 
καί πολύ ακριβά θά πληρώση ό,τι μάς έκαμε, καΐ θά σοί 
είμαι όλως ίδικός σου είς πάσαν ίπιθυμίαν σου.

— Μοί φαίνεται ήδη, ότι καΐ ίγώ θά έχω πολύ ενεργόν 
μέρος είς τήν κατ' αύτοΰ εκδίκησιν, άπεκρίθη ό Γοντράν 
καί δεν γνωρίζω άν θά προφθάσητε νά τόν συλλάβητε πρό 
ίμοΰ είς χεΐράς σας.

Ό ’Αμερικανός δεν άπήντησεν εις ταΰτα, άλλ’ ίσφεγξε'
τούς όδόντας του ίξ άγανακτήσεως καΐ θυμοΰ.

Έν τούτοις ό Όσιπώφ συμβουλευθείς τά ίργαλεΐά του
ίδήλωσεν ότι τό ταξείδιόν των έβαινε θαυμασίως.

— Καί εισθε πεπιεσμένος περί τής όδοΰ, ήν διατρέχομεν;
ήρώτησεν ό Φαρενχάϊτ.

—Βεβαιότατος,διότι' ύπέβαλα πάντάς τους υπολογισμούς 
μου τφ κ. Φλαμμερμόν, όστις εύρεν αύτούς άκριβεστάτους.

Μετά τοΰτο ό Όσιπώφ εκαμε ίρώτησίν τινα είς τον μέλ
λοντα γαμβρόν του περί τής άποστάσεως τοΰ απέναντι αυ
τών εύρισκομένου αστερισμού.

*0 Γοντράν όμως προσποιηθείς ότι δεν ήκουσεν, ίπλησί- 
ασε τόν Φρικουλέ, ίνα μή ίκτεθή δι’ άνοήτου τίνος άπαν- 
τήσεως.

— Σε θαυμάζω, φίλε μου, τφ λέγει τότε ό νέος μηχα
νικός, σί θαυμάζω είλικρινώς. Μόνος ό θεός γνωρίζει πόσον 
είμαι ίνάντιος εις τόν μελετώμενον γάμον σου, πλήν σοί 
ομολογώ, δτε έάν κατορθώσης νά νυμφευθής έκείνην οπού 
τόσον ίμμανώς αγαπάς, βεβαίως αξίζεις τότε κάτε- τι καί 
δεν θά είσαι ούδαμώς ένοχος κλοπής.

— Εύχαριστώ, φίλε μου, τφ άπήντησεν ό κόμης, άρχει 
νά τύχω τής συνδρομής καί τής παρουσίας σου μέχρι τέ
λους.τής Ιλαροτραγωδίας αύτής.

— Ή μάλλον τής βλακοκωμφδίας .αυτής, ύπέλαβεν ί> 
Φρικουλέ.

— Ό πρός αύτήν έρως μου δεκαπλασιάζει τήν φαντα
σίαν μου καί έχεις δίκαιον δ,τι και άν μοί είπης ήδη, προ
σέθηκεν ό Γοντράν πειραχθείς, άλλά άς άφήσωμεν τόν έρωτα 
νά τρέχη είς τά νερά του καί άς ίλθωμεν εις τά ίδικά σου. 
Πόσον ήδη άπέχομεν τής σελήνης ; γνωρίζεις ;

— Μπα, άπήντησεν είρωνικώς ό Φρικουλέ, ίξαγαγών τό 
ώρολόγιόν του, ώς έγγιστα άπέχομεν 100,000 χιλιόμετρα.

— 100,000 χιλιόμετρα, άνέκραξεν ό Φαρενχάϊτ, όστες 
είχε κατά τήν στιγμήν ίκείνην πλησιάσει αύτούς πλήν πρό 
ολίγου είπατε δτι πρό μιάς ώρας άνεχωρήσαμεν ίκεΐθεν.

— Βεβαίως, άλλά διατρέχομεν28,000 κατά δευτερόλε- 
πτον. Υπολογίσατε ...

Ό Φαρενχάϊτ έμεινε κεχηνός, ό δε Φρικουλέ έξηκολού- 
θησε.

— Μετά 10 ώρας θά φθάσωμεν τήν ούδετέραν ζώνην, 
δηλ. τό σημεΐον, όπου αί δύο έλξεις τής σελήνης καί τής 
Αφροδίτης συναντώνται.

Ό ’Αμερικανός τότε Ισκέφθη ότι μετά τής ταχύτητος 
αύτής θά διέτρεχέ τις τόν ’Ατλαντικόν Ωκεανών τής γής 
είς διάστημα ίνός καί ήμίσεως λεπτού τής ώρας.

— Καί τήν άπόστασιν άπό τής γής είς τήν σελήνην είς 
τρεις μόνον ώρας, προσέθηκεν ό Γοντράν.

Τότε δ Φρικουλέ έξήγαγεν ίκ τίνος διαμερίσματος τέσσα- 
ρας^ναυηγοσώστας καί ένφ προητοίμαζε καί έπιθεώρει αύτούς·

— Τί χρησιμεύουσι ταΰτα ; ήρώτησεν ό ’Αμερικανός.
— Όπόταν θά φθάσωμεν τήν ούδετέραν ζώνην, άπήντη

σεν ό Φρικουλέ, ή ηλεκτρική δύναμις ή ώθοΰσα ήδη ήμάς 
παύει καί τό άερόστατον μας δέν ωφελεί πλέον, τούναντίον 
δέ βλάπτει τήν πρός τήν Άφροδίτην ταχεϊαν πτώσίν μας. 
Έν τοιαύτη λοιπόν πιρεπτώσει θά μεταβάλωμεν έκεϊ τό 
άερόστατον τοΰτο είς άλέξίπτωτον καί θά φορέσωμεν τότε 
τούς ναυηγοσώστας τούτους οιτινες θά μάς προφυλάξωσιν ίκ 
τής πιέσεως τής άτμοσφαίρας.

— Ωραία I περίφημα, άνέκραξεν ό Φαρενχάϊτ.
. ("Επεται συνέχεια)
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ΤΙ ΘΕΑΟΪΣΙΝ ΟΙ ΑΝΑΡΕΣ ΑΠΟ ΗΜΑΣ

Θέίουδι νά είμεθα ίνάρετοι, ίνφ πρώτοι αύτοί μάς δι- . 
δάσκουσι τήν διαφθοράν.

Θέλουβι να εχωμεν αιδώ, ένφ μόνοι των μάς άφαε- 
ροΰσι τόν .πέπλον τοΰ ψιμμιθίου μας.

Θέλονδΐ νά είμεθα πάντοτε παρθένοι, ίνφ παρακαίρως 
αύτοί μάς διατρυπώσι διά τών αίχμηρωτέρων οργάνων τόν 
θώρακα τής τιμής μας.

- ®ΐ^.ουβι νά είμεθα; φμδωλαί είς τόν ίρωτα,, ίνφ αύτοί 
πάντες πάσας άγαπώσι τάς γυναίκας.

βίλούδι νά είμεθα εύειδεϊς, ζωηραί καί εύφυεΐς, ένφ μάς 
στεροΰσι τών πάντων καί καθυστεροΰσιν καί αύτών τών μέ
σων τής καλής συμβιώσεως καί διαβιώσεως.

®4λουβιν νά είμεθα έλεύθεραι, ίνφ μάς περικλείουσιν^έν
τός τών τεσσάρων τοίχων τοΰ δωματίου μας.

Θίλονσε νά είμεθα καλαί καί άγαθαί, ίνφ μάς διδά- 
σκουσι τό έναντίον.

®ίλονβΐ νά είμεθα ίσαι των, άν δχι άνώτεραι αύτών 
καί έν τούτοις μάς κλείουσιν έρμητικώς τήν θύραν τών φώ
των, αύτών.

®ίΙουδΐ νά μή πεινώμέν καί διψώμεν. ίνφ αύτοί μάς 
τρώγουσι τόν άρτον μας καΐ πίνουσι τό αίμα μας.

®slov9t τέλος καΐ νά μή κερδίσωμεν τόν παράδεισον, καί 
οί άθλιοι μόνοι των καΐ έκ τών προτέρων μάς προητοίμα- 
σαν τήν κόλασιν I

Καί τό λέγουσι, διότι ουτω αύτοί τό &έλονβι ινα ή γυνή 
είναι κόλασις I

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ
81, ’Αριθμητικήν «αίγνιον.

Εύρεΐν οκτώ άριθμους. Προστιθέντεε ακολούθως τό ήμισυ έκαστου 
σχηματίσατε αριθμόν όστις νά ήναι τό άθροισμα.

α", τών δύο πρώτων καΐ δύο τελευταίων
θ’, τών τεσσάρων μέσων.
Ταξινομήσατε επειτα τούς αριθμούς ούτως, ώστε ΐναλλάγδην 

προστιθέμενοι νά δίδωσι τό άθροισμα τοΰ ήμίσεως πάντων.
82. Παραλληλόγραμμόν συλλαβών

— Έν δίχρονον φωνήεν—Διαβαίνεις ΰπ’ έμέ
— Τής συναυλίας μέρος—Έν Κράτος—Φθόγγος εις

83. ’Αντιστροφή
Ευθέως, οΰδείς άνθρωπος άνευ αύτοΰ 
Άντιστρόφως δέ πάλιν προφήτης Χριστού

Κών (πόλις Α. ΜιλισοΟπουλος
Λ,ύββες τών iv τώ 20 φύλλφ αδνεγικάτων.

71. Αίνιγμα. Εύβοια—βία
Έλυσαν αύτό δ κ. Π. Μάτος ίκ Βοιών ή Δεσποινί ς Λουκία Δι

δασκάλου έζ Αθηνών καί δ κ.' Ν. Μαντάκος έκ Σύρ°υ.
72. Γρίφος. ΜΙσει ώς φιλήσων, φίλει ώς μισήσων.

Έλυσαν αυτό δ κ. Σ. Ν. Μαρής έκ Λαυρίου ή δεσποινίς Λου
κία Διδασκάλου ίξ ’Αθηνών καί δ κ. Ν. Μαντικός έκ Σύρου.

73. Γρίφος Ό μέγας έπιτάσσει καί ύποτάσσει.
Έλυσεν αύτό δ κ. Δ. Σαράφης έξ Αθηνών.

74. Γρίφος. ’Η συμπεριφορά.
Ούδείς έλυσεν.

AMWAflA THS

Δ. Κ. Πάτρας. Συνδρομή σας έλήφθη. Άπόδειξις μετά αριθ
μού λαχείου σας άποστέλλεται ταχυδρομικώς.— Ν. Ε. Π. καί Δ. 
Φ. X α λκ ί δ α. Δελτάριον έλήφθη. Ταχυδρομικώς σάς άπηντή- 
σαμεν.—Δ. Σ. Π ορ τ-Σ αΐδ. Δελτάρων έλήφθη. Καλώς άναμέ- 
νομεν. Σημειώσατε μας ελλείποντας αριθμούς δπως σας τούς άπο- 
στείλωμεν.—Θ. Ν. Μ. Βώλον. Ζητούμενους αριθμούς σας άπε· 
στείλαμεν προχθές.—Κ. Α. Κάϊρον. Επιστολή έλήφθη. Σας 
άπηντήσαμεν.— Δ. Μ. Κώ νσ)πολιν. Έπιστολαί καί πονή
ματα έλήφθησαν. Έχει καλώς! Πατήρ σας δέν έφάνη είσέτι—Α. 
Π. Ζάκυνθον. ’Επιστολή μετ’ επιταγής έλήφθη. Ευχαριστού
με/. Γράφομεν ταχυδρομικώς.—Α. Γ.Μ. Πρέβεζαν. Επιστο
λή καί αποδείξεις έλήφθησαν. Άναμένομεν ϊμβασμα.—A Ε. Φάρ
σα λ α. Συνδρομή σας τρ. έτους έλήφθη ! Άπόδειξις μετ’ αριθμού 
λαχείου σας άποστέλλεται έν παρόντι φύλλφ.—Β.Δ. Π. Σ ω ζ Ο ύ
π ο λ ι ν. Λύσεις άφίκοντο βραδέως καί δέν ίδημοσιεύθησαν. Α Π. 
Κάϊρον. ’Επιστολή μετά περιεχομένων έλήφθη καί εϋχαριστοΰμεν. 
Καλύμματα λαμβάνετε μέ προσεχές ταχυδρομείο».—Ν. Κ. Σεβα
στό ύ π ο λ,ιν. Συνεστημένη έλήφθη. Εϋχαριστοΰμεν γράφομεν.— 
Ε. Κ. Β ού κου ρ έστ ι ο ν. Συνεστημένη μετά κεριεχομένων έλή·. 
φθη. Εύγνωμονοΰμεν θερμώς. Ταχυδρομικώς γράφομεν.



Γ- ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙίΙΤΟΤ & ΑΑΕΑΦΟΥ
ΙΔΡΥθΕΝ ΤΩ 1877 ΕΝ ΧΑΛΚΙΔΙ

ζ

ΕΝ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΜΕΓΑΔΕΙΤΕΡΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣΤΕΛΕΙΟΤΕΡΟΝ ΔΕ ΠΑΝΤΩΝ
ΤΟ ΜΟΜΟΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ

5περ κέχτηται εύρείας έχτάσεις άμπελώνων παρά τού; 
δύο Πύργους τής Χαλκίδος, τδν δποίων τό προϊόν χρη
σιμεύει άποκλειστιχώς εις την παραγωγήν ΚΟΝΙΑ'Κ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ 

-ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ ΤΗΝ 

ΚΟΝΙΑΚ 
ΧΑΛΚΙΔΑ

ΔΙΕΥΟΥΝΣΙΖ

ΕΠΙΣΤΟΛΗΝ 

r-m2Bu»Armw και μ “ "
ΤΟ ΜΟΝΟΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ

ΧΑΛΚΙΔΑ δπερ παρασκευάζει ΚΟΝΙΑΚ (Eau de vie de vin) φυ
σικόν 4νευ προσθήκης τεχνικών χρωμάτων και αρωμάτων 

ο « fr. επομένως, ύ π έ ρ τ ε ρ ο ν πάντων ύπό υγιεινήν ?ποψιν.,

Έξ άποοτάγματος μοσχάτου οίνου Χαλκίδος, τον όποίου τό πλεΐστον|μέρος τΛς έσοδείας 1894 
Ζ ήγοράσθη παρά της 'Εταιρείας.

ΓΨΙ^ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΔΤν ΕΝ ΑΜΕΡΙΚΗ
ΤΟ ΜΟΝΟΝ ίξ όλων τών Ελληνικών ΚΟΝΙΑΚ, όπερ ίβραβεΰθη iv τή Παγχοσμίφ Κολομβιακή Έχθίσει τοδ Σικά

γου (1893) Χιά ΧΡΥΣΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΟΥ καί ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΤΙΜΗΣ ώς καί ίν τή τοδ Λιών 1894. Περί τής γνησιό
τητας αΰτοϋ δΰναται έκαστος νά πεισθή ίπισκεπτόμενος .τάς ευρείας άποθήκας τοΰ ίργοστασίου, αί όποϊαι ttvat προσιταί 
παντί τφ βουλομίνφ. ΟΙ ίργοστασιάρχαι προσφέρουσι ΜΟΝΟΝ tSO κιβώτια κονιάκ πραγματικά καί όχι δεκάδας 
χιλιάδας φράγκα υποθετικά καί φαντασιώδη, εΐς τον άνακαλυψοντα χημΛχώς ότι τό Eau de vie de vin τοΰ Εργοστασίου 

δεν είνε γνήσιον απόσταγμα μοσχάτου οίνου,.
' Γνωστής γενομένης τής γνησιότητος τοδ Κονιάκ τών κ.κ. Χατζηπαναγιώτου καί εν αυτή τή Γαλλίφ, ό ίν Παρεσίοις 
διευθυντής τοδ χημείου Expert Ghimiste directeur du Laboratoire de la Bourse de Commerce Ko; L.Pad6 ελαβεν 
φιάλας τινάς ίκ τοδ ίν Βρυξελαις πρακτορείου των τών όποιων άναλύσας τό περιεχόμενον καί ευρών σπάνια αποτελέσματα 
άποφαίνεται ώς ίξής εΐς τό πάνυ εύγενώς παραχωρηθεν πιστοποιητικού ίπικεκηρωμενον καί παρά τής άστυν. τών Παρισίων.

Τό Κονιάκ (Eau de vie de vin) τών ίν Χαλκίδι κ.κ. Γ. Χατζηπαναγιώτου καί άδελφοδ soumis a notre examen 
(apres 1’analyse faite) 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. Fade 

Le commissaire de Police F. Arr. Paris Quartier des Halles.
ΣΗΜ. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ. Πρός αποφυγήν τών πολυαρίθμων απομιμήσεων ζητητέον τήν ίπΐ τοΰ περιλαίμιου ίκάστης. 

φιάλης ιδιόχειρον υπογραφήν τών ίργοστασιαρχών.

ΤΑ ΚΟΝΙΑΚ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Γ. ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΏΤΟΥ & ΑΔΕΛΦΟΥ
ΓΊΟΑΟΥΝΤΑΙ

Έν τή ίν Ζαππείφ Διαρκεΐ Βιοτεχνική ’Εκθέσει.Έν τοις καταστήμασιν αδελφών Βαρβιτσιώτη, 
όδός Άθηνδς. Έν τφ παρά τά Χαυτεΐα χομμωτηρίφή «’Ακαδημαϊκή Νεολαία» Παναγιώτου· 
Παπάζογλου.
Έν τφ καταστήματε ’Αδελφών Ζάχου.
Παρά τοϊς άντιπροσώποις της Εταιρείας εις τάς κυριωτέρας πόλεις τής ΥΦΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣ. 
ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ.

ΕΝ ΑΘΗΝΔΙΣ

ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ
ΕΝ ΤΩι ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

»


