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ΘΡΥΛΛΟΣ

Ό περί Προμηθέως θρύλ- 
λος πάνυ σκοτεινώς και συγκε- 
χυμένως φέρεται ύπό τών έκά- 
στοτε άναγραφόντων τδ μέρος 
τούτο τής μυθολογίας, δ δέ 
σκοπός τής παραστάσεως τοϋ 
προσώπου αύτοΰ έν τή φιλο
σοφία τής έίηγήσεως τής δη
μιουργίας καί ύπάρζεως τοϋ 
κόσμου, δυστυχώς δέν κατενο- 
ήθη. έτι ύπδ τών νεωτέρων, άν 
μή καί αύτή ή μυθολογία τών 

■ ήμετέρων προγόνων δέν σφάλ- 
λη είς τήν περιγραφήν αύτής. 
Τδ βέβαιον μόνον είναι, οτι ό 
Προμηθεύς αντιπροσωπεύει έν 
αυτή τό ανθρώπινον γένος, 
ύπέρ ου μάχεται πρδς τούς 

• θεούς διά ' τήν εύημερίαν καί 
πρόοδον αύτοΰ, δ δέ Ζεύς άν- 
τιπράττει είς τά παράτολμα 
σχέδιά του καί έργα, όπως μή 
άφή τόν άνθρωπον νάύπερακον- 
τίση διά τών ίδιων του στοιχεί
ων καί όπλων τήν έαυτοΰ δύνα- 
μιν καί έίουσίαν.
,Ό Προμηθεύς, ύπερπηδών 

τά διαγεγραμμένα τώ άνθρώπω 
όρια καί άξιών ν’ άνταγωνισθή 
πρός τούς θεούς, έδει φυσικώς 
νά καταδϊωχθή καί τιμωρηθή υπό τού Διός· καί έτιμω- 
ρήθη δεόντως, πλήν κατ'άλλους μέν άπηλλάχθη τής 
θείας δίκης, τή μεσολαβήσει τοϋΉρακλέους διά τής πα
ροχής αρμόδιας έκδουλεύσεως τφ Δίί, κατ * άλλους δέ 
έθανατώθη. Ένταΰθα ολη ή ύπόθεσις τοΰ τε δράματος 
και τής φιλοσοφίας καταοτρέφεται.

Άλλά καί ή έτέρ'α ύπ'όθεσις ’ τής έίολοθρεύσεως τοΰ 
κτηνώδους καί τραχέος γένους τών ανθρώπων υπό τοΰ 
Διδς διά νά πλάση έτερον κρεΐττον αύτοΰ καί συνεπεία 
τούτου άντίδρασις τοϋ Προμηθέως καί ή ύπ’ αύτοΰ 
κλοπή τοΰ ηφαιστείου πυρός καί μετακόμισις του τοΤς 
άνθρώποιε, δι’ ού άνέπτυίεν αύτούς είς ύψηλοτέραν διά» 
πλασιν, καί ή τούντεΰθεν συγκατάθεοις τοΰ Διδς πρδς 
περαιτέρω ύπαρίιν του άνθρωπίνου γένους καί, ή προσ- 
καθήλωσις τοΰ Προμηθέως είς βράχον τής άγριας Σκη- 
θικής χώρας,‘όπως σπαράσοηται καθ’ έκάοτην τδ άνά πά

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΣ ΚΑΙ ΑΙ ΩΚΕΑΝΙΔΕΣ

Διός· και έτιμω-

σαν νύκτα άναγεννώμενον αυ
τού ήπαρ,ήκιστα φαίνεται συν- 
τελεστικόν καί λογικόν ήμΐν 
πρδς τήν κριτικήν τών τότε 
ανθρώπων καί θεών.

Έν τούτοις τό βέβαιον καί 
άναμφισβήτητον είναι, ότι ό 
Προμηθεύς καθηλώθη επί τοΰ 
βράχου καί ό αετός έσπάραττε 
τό ήπαρ αύτοΰ. Τήν σκηνήν 
δέ ταύτην άπειροι ποιηταί καί 
καλλιτέχναι κατά ποικίλουςμέν 
άλλά προσομοιάζονταςτρόπους 
απεικόνισαν. Ή δέ φυσική λύ- 
σις τοϋ δράματος καθ' ημάς 
είναι ή έξής:Άφοΰ διά τής γυ- 
ναικδς ένέσκηψε τό μέγιστον ' 
τών κακών είς τδν κόσμον, δ 
θάνατος, ό δέ πολλαπλασια
σμός τοΰ άνθρώπου καθίστησι 
τήν είς τήν άθανασίαν τής 
ζωής ενός έκαστου προβλημα
τικήν, ή αρχαία ποίησις διά 
τοΰ Προμηθέως ήθέλησε νά 
καταδειέη ήμΐν τδν άνισον α
γώνα τοΰ θνητού πρός τόν α
θάνατον. Αύτό τουλάχιστον 
απεικονίζει ή όλη παράστασις.

Καί βασανίζεται καί-τυραν- 
νεΤται καί θνήσκει σωμάτικώς 
ό άνθρωπος, αί δέ’Ωκεανίδες, 
ή γυνή δηληνότι προτρέπουσι 
τόν Προμηθέα νά ύποταγή

άνευ όρων εΐς τήν ύπερτάτην τοΰ Διός έζουσίαν, αν 
θέλη νά σωθή. Άλλ’ δ Προμηθεύς μαινόμενος ύπέρ τοΰ 
άνθρωπίνου γένους καί προβλέπων τό τέλος, προτείνει 
δι ’ αυτών συμβιβασμόν τώ Διΐ, διαδηλών, ότι γνωρίζει 
έν μυστήριον δι ’ ού ήθελε σωθή άπδ κινδύνου ανατροπής 
τής έίουοίας δ Ζεύς, έπί τώ δρω όμως νά τδν ίκανοποι- 
ήση πρδ τούτου καί τόν λύση άπδ τοΰ βράχου. Ό Ζεύς 
φυσικώς άρνεΤται πριν ή τώ γνωατοποιηθή τό άπόρρη- 
τον. Φυσικώς άρνεΤται καί ό θνητός Προμηθεύς καί δ 
Ζευς σφενδονίζει κατ’ αύτοΰ κεραυνόν καί τδν κρημνίζει 
μετά τοΰ βράχου είς τήν άβυσσον.

Ούτως ό Ζεύς μένει πάντοτε Ζεύς καί δ Προμηθεύς 
πάντοτε Προμηθεύς 1

Δέν είναι αύτη ή φυσικωτέρα παράστασις τής έννοιας
. τοϋ θρύλλου τοΰ Προμηθέως ;

Φ. Π
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ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΘΗΡΑΣ
ΜΕΤΑ ΤΡΙΑΚΟΝΤΑΕΤΗ ΑΠΟΥΣΙΑΝ

ΠΑΙΔΙΚΑ! ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ
Ο ΤΑΚΗΣ ΕΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ

(συνέχεια, ιδε προηγ. φύλλον)

■ - Ήδη ητον έννάτη ώρα τη; πρωία; και eSet νά ϊξέλθω. Ά
φησα; βθ«ν τά; γεωλογικά; περί τή; νήσου παρατηρήσει; καί 
άνά[ΐ.νήσει; μου νά λικνίζονται μετά του έν τη άπεράντφ χο
άνη εκτεταμένου κόλπου τη; Θήρα;, πολυτάραχου εκείνου θα
λασσίου όγκου,κατήλθον κάί ϊιηυθύνθην πρώτον προ; τήν γαλ
λικήν σχολήν τών θηλέων. ’Εκεί συνεστήθην άμέσω; προ; 
τήν'Ηγουμένην καί Διευθύντριαν αδελφήν άίΐΐοΙ.Τήν άνεγνώ- 
ρισα άμέσω; και συνεκινήθην,μόλι; ϊέ μέ ειδεν έδάκρυσε.Μετ’ 
ολίγον προσήλδε ή αδελφή Φιλωμένη, ήτι; προ τριαχονταπεν- 
ταετία; επιμελείται τη; διατροφή;, ενδυμασία; και κοσμιότητο; 
τών μαθητών, δλω; χαρίεσσα και χαροπή. Είναι Γαλλΐ; και 
δμιλεΐ κάλλιστα τήν έλληνικήν.

— ’Ά I τδ τέκνον μου, είπε, πόσον ευχαριστούμαι, δτι τδ 
βλέπω ήδη άποκατεστημένον καί ήδη θά έχωμεν έδώ καί τδ 
τέκνον τοΰ τέκνου μα;.

Ειτα προσήλθον αί άδελφαί Γαδριελα, Έλίζα, Σεραφείμ και 
άλλαι, όπως μέ ίδωσι καί μεθ' ών άντηλλάξαμεν διαφόρου; 
περί τοΰ χαταστήματος καί τή; τότε διαμονή; μου ομιλία;.

Μετ’ ολίγα; στίγμα; προσέρχεται χαι ή έξαδέλφη μετά τοΰ 
υίοΰ μου, χρατοΰσα αυτόν άπό τή; χειρό;.

— Ερωτήσατέ τον, μοί λέγει, πώ; διήλθε τήν νύχτα'χαί 
άν ήναι ευχαριστημένος.

— ’Εφαγα κάλλιστα, έκοιμήθην ώραιότατα, έπαίξαμεν εξαί
ρετα καί ήδη· έχομεν μάθημα, μοί λέγει περιχαρή; ο Τάκης.

. Έν ιεέλίί εύρίσκομαι περιεστοιχημένο; άπδ τδ άνώτερον προ
σωπικόν της γαλλικής σχολής τών θηλέων Θήρα; καί οφείλω 
τήν σύστασιν τοΐ; έμοϊ; φιλαναγνώσταις.

Τδ γαλλικόν τοΰτο κατάστημα, τών Λαζαριστών 
καλούμενον, έκτίσθη τφ 1841, μετά τήν άφιξιν τή; νΰν σε
βαστή; ηγούμενη; Μαρία; Ζιλώ μετά πέντε ετέρων αδελφών, 
δι’ ιστιοφόρου πλοίου, τη 10η ώρφ τής νυκτός.

Καί εινε λίαν χαρακτηριστική ή ενέργεια καί δραστη- 
ριότης τών άφοσιωμένων εί; τήν θρησκείαν, τδ γενικόν καλόν, 
την αυταπάρνησιν καί τήν πι'στιν. Πέντε γυναϊκε; άφιχνούμεναι 
εις Θήραν δι Ιστιοφόρου πλοίου καί έν τοιαύτη ώρα καί τά έπα- 
κολουθησαντα αποτελέσματα έκτοτε μέχρι τή; σήμερον έκεΤσε 
εινε αρκοΰσα άπόδειξις τή; δράσεω; τη; θείαςίίρονοία; έν χώρα, 
δπου οί κάτοικοι αύτή; υπεόάλλοντο ανέκαθεν είς τά; φοόερωτέ- 
ρα; δοκιμασίας.

Felix qui potuit rerum conoscere causas I
Οί ΘηραΤοι έξέλαόον αύτάς, άλλοι μέν ώ; φαντασιώδη πλάσματα 

καί άλλοι ώ; όργανα πολιτικών σκοπών. Όσοι Ομως ήκολούθησαν 
την δράσιν έκείνην τή; Προνοία;, ευλογοΰσι σήμερον τόν Θεόν 
έπί τή έγκαταστάσει έκεϊσε τοιούτου . φιλανθρωπικού κέντρου. 
Ο πτωχό; καί ασθενής ευρον άσυλον καί ό αδύνατο; άνακού- 

φισίν.
Τδ κατάστημα παρέχει δωρεάν άρτον, φάρμακα καί χρήματα 

τοΐ; άποροι;, παιδείαν δέ και μάθησιν τοΐ; εύποροι;. ’Οσάκις δέ 
τήν σήμερεν έξέρχεται ή Ηγούμενη άνά τήν πόλιν ή τάς έξο
χά;, γονυπετείς καί ένδάκρεις μετ’ εϋλαδεία; πλησιάζουσιν 
αυτήν οί κάτοικοι και τή άσπάζονται τήν χεΐρα, πρό; ένδειξιν 
αγάπης καί θερμή; ευγνωμοσύνη;.

Αγία ψυχή!
Μειλίχιος, όσον δέχεται αυτήν ή φαντασία, αποδέχεται τήν 

δυστυχίαν τοΰ κόσμου τούτου' γλυκεία καί ές άκρον καταδε
κτική, εγκολποΰται τήν αδυναμίαν καί τδν πόνον’ γενναιόφρων 
δέ καί λίαν αγαθή,πατάσσει τήν πενίαν.

Ουρανία φιλοσοφία I πόσον φειδωλή έδείχθης μέχρι τσδδε έν 
ταϊ; ψυχαΐς τών θνητών !

Ή Μαρία Ζιλύ μόλις έπάτησε τδ έδαφος τής Θήρας καί
ίγνώ τδν τόπον,έκήρυξε τδ Εύαγγέλιον τοΰ Χριστοΰ εί; έδαφος
προσιτόν. Μεΐάτοΰ τότε.δ’έκεΐ ευρισκομένου aavpo;Dumerque
ένήργησεν εράνου; καί ώκοδομήθη τδ κατάστημα, ώ; έχει σχε

δόν τήν σήμερον,· ήτοι δ Ναό; τής -αειπάρθενου Μαρίας, ή 
Σχολή, τών,· άρρένών, ή Σχολή τών θηλέων, τδ νοσοκομεΐον, αί 
αυλαί, οί κήπόι καί τά λοιπά διαμερίσματα. Διά τή; καλής δέ 
χρήσεω; ειτα τών καταθληθέντων χρημάτων ύπό τοΰ γαλλικοΰ 
έθνους και άλλων εύπορων τή; νήσου, κατέστη ήδη επαρκώ; 
ικανόν πρός συντήρησίν του δι’.άγορας αμπελώνων, οικημάτων4 
κτημάτων κτλ., ώστε νά συντρέχη τάς ατυχείς περιστάσεις τή; 
ανθρώπινη; έξελίξεως-

Οί τότε εύποροι τή; νήσου Μιχαήλ Γκίζης, πρόξενο; τή; 
Γαλλίας, Ν. Δελένδας, πατήρ τοΰ ήμετέρου φίλου καί συμμα- 
θητοΰ Ίακ. Δελένδα καί άλλοι τινές υπήρξαν οί πρώτοι εύερ- 
γέται καί αρωγοί τοΰ καταστήματος, οίτινε; καί ηθικώς καί· 
διά παροχής ιδίων χρημάτων συνέτρεξαν τδν φιλανθρωπικόν 
σκοπόν τοΰ έργου. Ή δέ θυγάτηρ τοΰ αοιδίμου Μιχ. Γκίζη 
Μαργαρίτα Βαζεγγίου συνεχίσασα τάς όπερ τοΰ φιλανθρωπικού 
τούτου ιδρύματος αγαθοεργίας τοΰ πατρός της προσείλκυσε 
την αγάπην καί ευγνωμοσύνην πάσης τή; νήσου.

Άφοΰ δέ παρέμεινα έκεϊσε έπ’ αρκετόν, άναδαλών διά ·τήν 
επαύριον τήν έπίσχεψιν τοΰ καταστήματος, ώδηγήθην μετά τοΰ 
υίοΰ μου εί; τδ παρακείμενον διαμέρισμα, ένθα υπάρχει ή σχολή 
τών άρρένων.

Άνά παν βήμα καί νέα συγκίνησι; μέ κατελάμβανε. Δνήλ- 
θομεν τη; αύλή; τής σχολής τών θηλέων, ήν τοσάκις έν τή 
νεοτητί μου διέτρεξα, καί έναντι τή; οποίας θεαται έτι και νΰν 
τδ εντευκτηρίου τών ξένων, όπου τοσάκις είχον κληθή πρό; 
ομιλίαν παρά τοΰ μακαρίτου πατρός μου και τοΰ άοιδίμου Μ., 
Γκίζη, προστάτου μου, οσάκις ήρχοντο νά μέ ϊδωσιν. Ειτα εί- 
σήλθομεν είς μικρόν διάδρομον δεξιόθεν τοΰ οποίου εύρίσκονται 
ετι καί νΰν τά δωμάτια τής διδασκαλίσσης τοΰ κλειδοκύμβαλού, 
αόμματου, καί ήν πολλάκις έπείραζον,δπως άνακαλύψή τί; εί
μαι καί παραπλεΰρως δ έπιμήκης διάδρομος, δ άγων είς τδ 
νοσοκομεΐον καί ίν πολλάκις διήλθον καί δή τρις άσθενής, 
μετακομιζόμενο; εί; τό. θεραπευτήριον καί μετά τούτον διήλθο- 

. μεν μικρόν κήπον εί; τά αριστερόν μέρος τοΰ οποίου άνοίξαντες 
μικραν θύραν εύ^έθημεν προ. τή; εκτεταμένης αύλή; τοΰ δια
μερίσματος τών αρρένων.

Προ αύτή; έστην καί μετά περιέργειας καί συγκινήσεω; πα-, 
ρετήρουν τά πάντα. Ούδεμία μεταβολή !

Δεξιόθεν τδ κατάστημα τών τάξεων καί άνωθι ή μεγάλη αί
θουσα τών κοιτώνων. ’Αριστερόθεν τδ διαμέρισμα τών καθηγητών 
καί εί; τδ βάθος τδ διαχωρίζον πρός τήν έξοδον μέγα τοί
χος. Τριακονταετή; απουσία ! καθ’ ήν έγώ τόσον μετεβλήθην 
καί ένταΰθα τά πάντα μοι έφαίνοντο ακίνητα, πιστά εί; τδ κα
θήκον'· των καί άμετάβλητα .!

Ποσάκι; αμέριμνος καί έν τή σφί.ιρα τής άθωότητος πλέων 
δέν έπαιξα καί διεσκέδασα ένταΰθα μετά τών ■ συμμαθητών καί 
ομηλίκων μου; ’Ενθυμούμαι ! τδ τ δ π ι ητο τδ αγαπητόν μου 
παιγνιδιού, ή καλειτέρα μου διασκέδασι; I ’Ενθυμούμαι ! έκεΐ 
πλησίον τής θύρας έπλήξα διά τή; σφαίρα; είς τήν κεφαλήν τδν 
διδάσκαλόν μου καί έπεπλήχθην διά τήν απροσεξίαν μου ί Εν
θυμούμαι, έκεΤεί; τά; γωνίας, έτιθέμεθα, πρός τδν τοίχον 
έστραμμένοι,ένφ οί άλλοι έπαιζον, πρός τιμωρίαν.’Ενθυμούμαι, 
έκεϊ εις τδ μέγα καί έπίμηκε; δωμάτων, έπαίζομεν, δσάκι; 
έβρεχε. . .Τί ωραία ! άλλά καί τί σκληρόν! νά μή δύναμαι νά 
έπανέλθω εί; τήν ηλικίαν έκείνην !

Προχωροΰμεν καί άνερχόμεθα εί; τήν κλίμακα τού διαμερί- 
. σματος,ένφ είσί τά δωμάτια τού Προεστού καί τών λοιπών κα
θηγητών και ιερέων διδασκάλων.Πλήν, φεΰ! ούδένα τής'εποχή; 
μου θά έπανίδω ήδη. Ό προεστώ; Γοζάντ,άπεβίωσεν εσχάτως, 
δ’Τπέρ μετετέθη εις Σμύρνην, δ Βουαγιέ, έπίσής άπέθανεν, οί. 
δέ λοιποί άπήλθον.

Είσήλθομεν εί; τήν αίθουσαν τής υποδοχής καί μετ' όλίγον 
προσήλθενδ νέο; Προεστώς, κ. Στέφανο; Ζογγλά, άνήρ μεσή- 
λιξ, με μικρόν πώγωνα, μέτριου αναστήματος καί εις τήν δψιν 
τοΰ όποιου διακρίνω άμέσω; τδ γλυκύ, τδ, αγαθόν, τδ εύπροσή- 
γορον καί τδ.εύγενές.

Μοί προσήνεγκε θέσιν πλησίον του, καί μ’ήρώτησεν αμέσως’
— Ύπήρξατέ ποτέ μαθητής τοΰ καταστήμα-τός μας ·,
— Μάλιστα, σεβασμιώτατε, τφ άπήντησα καί μετά πολλής 

συγκινήσεω; έπαναβλέπω μετά τριακονταετή άπουσίαν τά τοπεΐα 
ένθα διήλθον τά καλλίτερα έτη τή; ζωής -μου.

— Καί τώρα μας έφέρατε τδν υίόν σας ; είνε ούτος ; φαίνε
ται πολύ έξυπνος.

— Μάλιστα, άλλά καί ζωηρό; καί αμφιβάλλω, άν θά κατορ- 

θώση νά μείνη έδώ, διότι μόνος του τδ έζήτησε,. καί. μόνος του 
ήθέλησε νά τδν φέρω έδώ-

_ Μπά ! . . ·αί, τότε καλά έκάματε καί πιστεύω νά γείνηεί; 
καλό; άνθρωπος καί νά σπουδάση καλά.

— Είθε, διά νά μή. μετανοήση αργότερα Καί ύμεϊ; σέβα-· 
σμιώτατε, ολίγον καιρόν έχετε ένταΰθα. Εισθε ευχαριστημένος;; 
πώς σας φαίνεται δ τόπος ; ,

— Όχι άσχημος, ,πολύ ήρεμος.,.. μολονότι δέ πρό ολίγων 
μηνών ήλθον έξ Άβυσσινίας, έπεσκέφθην πολλά μέρη τή; νή
σου, ώ; καί τό ηφαίστειου.

— Καλά έκάματε, διότι έχει πολλά περίεργα ό τόπος ουτος 
καί ύπδ αρχαιολογικήν καί ύπδ γεωλογικήν έποψιν. Ύπέστη,δέ 
τόσα, όσα δέν ύπέστησαν πρλλαί χώράι όμοΰ συνηνωμέναι.

— Ναί, τδ παρετήρησα καί θά έπισκεφθώ έτι και τάς πλη
σιόχωρους. νήσους.

— Εί; τάς 'Αθήνα; ήλθετέ ποτέ ;
—Ουδέποτε καί πολύ έπεθύμουν νά τα; εβλεπον. ΤάςΑθή 

νας γνωρίζω, μόνον έκ τών βιβλίων και έξ ακοή; καί έπεθύμουν 
πολύ νά έβλεπον τά έργα τών ενδόξων προγόνων σας.

Μετ’ ολίγον δέ προσήλθον έκεΐ καί οί κ.κ. Βενιαμίν Βερβω, 
Αντώνιος Ζίράλδη; κληρικοί, καθηγηταί τής σχολής, καί ειτα 
οί αδελφοί’Ιούλιο; καΓΔλλιέ πάντες ρέκται καί τοΰ καθήκοντος 
ζηλωταί,. κάλλιστοι καί μεμορφωμένοι άνδρες. μεθ’ ών αφού 
είπομεν άρκετά, έξήλθον τοΰ. καταστήματος καί μετέβην εις επι- 
σκεψιν τού κ., Βενεέρη δημ. άρχοντο; τή; πόλεως.

Τδν π. Βενιέρην. ώ; είκός, εύρον έν τοΐ; γραφείοι; τή; ϊη- 
μαρχίας, εργαζόμενον, διότι ήτο ώρα εργασίας καί τοΰ καθή
κοντος οί υπάλληλοι ουδέποτε άπουσιάζουσιν έκεΐθεν. Τδ δη
μαρχικόν κατάστημα Θήρας κεϊται παρά τού; κρημνούς, απαρ
τίζεται δέ. άπδ δύο ευμεγέθη δωμάτια, έξ ών τδ πρώτον ώ; και 
αίθουσα τή; υποδοχή; χρησιμεΰον, μοί έφάνη αρκούντως ευ
πρεπές σχετικώς άλλων όμοιων πόλεων.

Ό- κ. Βενιέρής είργάζετο είς τδ εσώτερον γραφεΐόν του πρό 
τραπέζης πεπληρωμένης εγγράφων καί βιβλίων.

Ή προσήλωσί; του είς τήν εργασίαν καί ή έπιμέλεια είς τδ 
καθήκον μοί προέδιδε τήν χρηστήν ιδιότητά του.

Εις υπάλληλός του-προλαδών τφ ανήγγειλε τήν έλευσίν μου 
μόλις έπάτουν τδ κατώφλιον τής θύρας του. ’Εγερθείς δ’έν τφ 
άμα μοί προέτεινε τήν χεΐρα μειδιών καί γελών.

Ένεθυμήθην δ’ έν τφ άμα δτι άλλο έστί γέλως καί άλλο 
μειδίαμα καί ότι 0·χρώμενος κατά φυσικήν συνέπειαν αμφότερα 
είναι λίαν καλοκάγαθο; καί. πολύ έπίμονος εις τά; ιδέα; του.

— Κύριε Βενιέρη,. τφ ειπον, ίσως έρχομαι είς ακατάλληλον 
ώραν νά διακόψω τήν εργασίαν σας.

— Τίποτε, τίποτε, μοί. λέγει, απ ’'έναντίας ευχαριστούμαι 
βλέπων υμάς, καί πολύ λυπούμαι ότι. δέν δύναμαι ενταύθα, ώς 
έδει, νά σας ,περιποιηθώ. ;

— Δέν άπαιτώ·περιποιήσεις, Κύριε Δήμαρχε, τφ λέγω,άλλ’ 
ολίγα; μόνον λέξεις ν’ άνταλλάξωμεν καί απέρχομαι άμέσω;.

— Είμαι είς. τάςδιαταγάς σας. ,.
— Έλυπήθην διά τήν. αποτυχίαν σας. Καί πώς σας. έφάνη 

’ τδ δημαρχικόν αξίωμα ; Εισθε. ευχαριστημένος^;
— Αυτά έχει ή πολιτική, κ. Πρίντεζη καί. δέν πρέπει νά 

λυπεϊσθ?. Έχω τήν συνείδησιν ήσυχον δτι έπραξα τδ καθήκόν 
μου,ώς έδει,ηδη δέ άς έλθη και άλλος νά πράξη τδ καλείτερον. 
’ — ’Ακριβώς αύτδ φρονώ, κύριε Βενιέρη, δτι είναι τδ καθή
κον έκάστου. δημάρχου, νά πράττη δ,τι δύναται καλείτερον τοΰ 
προκατόχου. του, διά νά προάγηται πάντοτε έπί τδ (δελτών ό 
δήμος.

— Βεβαίως, αλλα δυστυχώς φοβούμαι, ότι δέν είναι πάντοτε 
εύκολον τοΰτο, διότι πολλάκις προσκόπτει ή καλή θέλησις τών 
δημάρχων.
. — Ναί, άλλ’ ά; έλπίζομεν, βτι και ό νέο; δήμαρχο; κάτι 
περισσότερον θά κάμγι, διότι ό τόπος σας έχει πολλών ανάγκην. 
Αί,συγκοινωνίαι σας, αί οδοί σας’,ό φωτισμός σας, δ λιμήν σας, 
αί πλατεϊαι σας είναι έ« πολύ όπίσω.

— Ναί, άλλά πού .τδ χρήμα ;
— Νά τδ είίρετε. Καί. ακριβώς πάντες αύτό Ισχυρίζονται. 

Όμολογουμένως ήδη, άφοΰ τδ έθνος οΐκονομικώ; χωλαίνει καί 
ό τόπο; σα; συμπάσχει, άλλά πρδ δεκαετία; τί έκάματε :

— Πραγματικώς υπήρξαν καί έποχαί ευδαιμονία; καί δέν 
κατέγέιναν, ώς έδει. Τουλάχιστον έγώ, έκ τής λογοδοσία;. μου, 
ήν προσεχώς δημοσιεύω, θά φανή, δτι έπραξα παν οτε μοί ητο 
δυνατόν.-

— Εύγε. Καί ή «ΦύσιςΒ,πώ; σα; φαίνεται κ.Βενιέρτ, είσθε 
πάντοτε ευχαριστημένο; ;

— Πολύ. - Μάλιστα είμαι έκ τών πρώτων συνδρομητών σα; 
καί παρατηρώ μετ’ενδιαφέροντος δ,τι δημοσιεύετε είναι λαμπρόν 
καί ώφέλιμον.

— Αυτό προσπαθώ πάντοτε καί πρέπει πάντες νά καταγινώ" 
μέθα είς τδ γενικόν καλόν, άν θέλομεν νά προοδεύσωμεν.

— Βεβαίως. Καί ποΰ μένετε ; κ. Πρίντεζη. Έπεθύμουν νά 
σα; περιποιηθώ τδ κατά δύναμιν, νά σα; έβλέπομεν καί ει; 
τήν οικίαν μου.,

— Σας ευχαριστώ πολύ, κ. Βενιέρη, καί αν λάβω καιρόν, 
θά σα; έπισκεφθώ καί οίκοι.

Καί άποχαιρετήσα; τδν κάλλιστον τοΰτον Κύριον, εύγενέστα- 
τον καί φιλοπρόοδον καί φιλοφρονέστατον άρχοντα, ούτινος η 
γλυκεία έκφρασίς καί απέριττο; φιλομειδία αποπνέει τα; αρί- , 
στα; έντυπώσει; άπεσύρθην, εις τδ ξενοδοχεϊόν μου.

(έπεται συνέχεια) Ροΰ;.
------- -------------------------------L-

Ο ΙΗΣΟΥΣ ΕΙΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ
( ΕΚ ΤΩΝ ΤΟΥ Π· ΣΟΥΤΣΟΥ )

Έννπάρχουσιν είς τήν άνθρωπίνην καρδίαν χορδαί 
κεκρυμμέναι καί ίςχυρύς κινούμενοι είς τήν θέαν των 
τόπων δπου έγεννήθησαν μεγάλοι άνδρες καίμεγάλαι ίδέαι 
Καθηδυνόμεθα καθήμενοι παρά τούς τάφους των μεγά
λων φιλοσόφων καί νομοθετΰν καταγοητευόμεθα μελε- 
τώντες τάς ιδέας, άνομαοώντες τους λόγους, άναγινώ- 
σκοντες τάς πρά£εις, έρευνώντες τάς περιπτώσεις τοΰ 
βίου αύτών. Άλλ’ ώ τής αναλγησίας τοΰ πεφωτισμένου 
τούτου αίώνος ! πώς, ω φιλόσοφοι, ω ιστορικοί, ώ ποι- 
ηταί τής σοφής Εύρώπης I ένθουοιώντες πρός αρετήν 
θνητών, άναισθητεΐτε προς παν θεΐβν, πρός πάν αθάνα
τον ; πώς χορδήν τινα μυστηριώδη δέν κινοΰσιν ή έξει- 
κόνησις τοΰ θεοπρεποΰς χαρακτήρος, ή άνάγνωσις τών 
λόγων, ή μελέτη τών ιδεών καί αί αναμνήσεις τών παθών 
έκείνου, δστις έπί τής ανθρώπινης όλιγοχρονίου ζωής του 
διά τήν ύπέρ άνθρωπον διάνοιαν καί αρετήν, ένομίσθη 
παρά τών εθνικών αύτών ώς μέλος τι μοναδικόν άλλης 
ύψηλοτέρας οΐκογενείας δντων καταστραφείσης; Καί διότι 
ό Ιησούς εις τούς ούρανούς ανυμνείται ώς Θεός, δέν 
ύπέψερεν έπί γής ώς άνθρωπος τάς πικροτέρας άλγηδό- 
νας ύπέρ τού ανθρώπου, δέν συνέζησε μεθ’ ήμών, καί 
δέν έγκατέλιπε τάς τρυφεροτέρας ένθυμήσεις ; Φεύγων 
τούς τυράννους 'Ρωμαίους καί τούς διώκτας άρχιερεϊς 
τής ’Ιουδαίος τρία έτη, κρύπτεται, άναφαίνεται διδά
σκων τόν λαόν καί πάντοτε γόνιμος, πάντοτε μέγας, 
ως βαθύρρους ποταμός ποτίζει τόν κόσμον,καί διά ποι
κίλων διεξόδων καί περιστροφών προάγει καρπόν άλη- 
θείας·· άλλοτε μέν ύπό ταπεινήν τού δημότου στέγην εμ
φαίνει Θεός τής ίσότητος, άλλοτε δέ έπί πέτρας έρη- 
μικής αναπαύει τό μέτωπον αύτοΰ, μέτωπον, οπού ή με
γάλη τοΰσύμπαντος είκών ενυπάρχει κεχαραγμένη.’Ιδού 
ή πηγή τού Ίακωβ, παρά τήν οποίαν έκάθισε κεκοπια- 
κως έκ τής οδοιπορίας καί πρός τήν Σαμαρίτιδα αντλού
σαν ύδωρ έλάλησεν, ώς πάλαι ποτέ ό Θεός παρά τήν 
δρύν Μεμδρήν έλάλησε πρός τόν Άδραάμ, ’Ιδού ή 
Καπερναούμ ή παραθαλασσία, καθ'ήν ό’Ιησοΰς έκήρυττε 
τήν άλήθειαν καί τών λαών ύπό τό σκότος τής υλικής 
φιλοσοφίας καθημένων, τείνας χεΐρα είς άπασαν τήν γήν 
έκραξε’ «Γεννηθήτω φώς» καί έγένετο φως. Παρά τούς 
πρόπο^ας τούτου τοΰ όρους τής Γαλιλαίος, δτε ©ί άρι- 
στοκράται τής οικουμένης κατεΐχον ως ίδιον αγρόν τήν 
γήν, δτε αΐ μυρμηκιαί τών εθνών έμάχοντο πρός άλλή- 
λας, ώς νά μή τάς έχώρει άπάσας ή ενρεϊα γή, καί οί 
βασιλείς τών εθνών άλλος άλλον έδίωκεν, ώς νά μή έδυ- 
ναντο άπαντες νά θερμανθώσιν ύπό τόν αύτόν ήλιον, ο
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Ίησοΰς θύννους έλεγεν «αΐ ά- 
λώπεκες φωλεός έχουοι καί τά 
πετεινά τοΰ ουρανού καταοκη- 
νώσεις, ό δέ υιός τοΰ ανθρώπου 
δέν έχει ποΰ τήν κεφαλήν νά κλί
νη». 'Ιδού τέλος τά Ιεροσόλυμα, 
οπού ύπό τήν. στοάν τοΰ Σολο- 

' μώντος περίπατων ώμίλει περί 
Θεού καί αθανασίας ψυχής, τά 
’Ιεροσόλυμα, όπου ύφώθη έκον- 
σιως επί τοΰ σταυρού, τήν τε> 
λευταίαν άφείς πνοήν, δι’ ής έ· 
νέπλησε τήν γην πνεύματος α
λήθειας, καί τό τελευταίου βλέμ
μα, δι’ ού έπλήρωσε τόν κόσμον 
φωτός. Είς τά ομματά μου, ω 
φιλόσοφοι 1 ό τάφος τού 'Ιησού 
παρίσταται ως όροθέσιον μεταξύ 
τών αρχαίων καί νέων καιρών, 
καί διαμερίζων είς δύο χώρας 
τό ευρύ κράτος τοΰ χρόνου'πα- 
ρίσταται ώς θαυματουργόν μνη- 
|ΐεΤον, όπου ο παλαιός κόσμος 
ετάφη γέρων, αόμματος, δέ
σμιος, άλλ’ άνέοτη νέος, όρασιν 
έχων, ελεύθερος δεσμών, και ό- 
δεύων πρός τήν αλήθειαν και ά- 
γήρατον εύδαιμονίαν.

Άπό τής άναόάσεως τοΰ ’Ιη
σού Χριστού είς τά'Ιεροσόλυμα, 
άρχεται τό μέγα καί σεβαστόν 
δράμα τών παθών του.

Ό ’Ιησούς πλησιάζει είς τά 
'Ιεροσόλυμα· ό λαός άκούσας 
οτι έρχεται, λαμβάνει άνά χεΤ- 
ρας βαία , φοινίκων καί τρέχει 
πρός ύπάντησιν αύτοΰ. Ό λαός I 
ερχομένου τού Θεού τών πενή- 
των, κόπτει κλάδους έκ τών δέν
δρων, καί δι’ αύτών καί τών ίμα· 
τιων του στρώνει τήν οδόν !, . . 
αύτός καί προάγων καί άκολου- 
θών κράζει απέναντι τής τυραν
νίας τοΰ Τιβερίου «Ευλογημένη 
ή ερχόμενη αλήθεια 1 » ό λαός ! 
οί Ηγεμόνες, οί Τετράρχαι, οί 
’Αρχιερείς, οί Μεγιστάνες, όλοι 
διώκουοι τόν ΊηοΟΰν' ό λαός μό
νος άγαλλόμενος κοσμεί ύποδε- 
κτικώς τά πενιχρά δώματά του, 
καί τόσον ζωηρά καθίσταται ή 
κίνησις αυτού ώστε, τοΰ Ίησοΰ 
εισερχομένου πάσα ή μεγάλη πό
λις οείεται έρωτώσα· «Τίςέστιν 
ούτος;» Παρατηρήσατε όμως· ό 
μίκρομέγας ούτος λαός μόλις δει
κνύει τήν έμφυτόν αύτοΰ βοπήν προς τήν άλήθειαν, καί 
Ιδού οί άνθρωποι τών δημοσίων υπουργημάτων, ώς όφεις 
ύποκρυπτόμενοι ύπό τούς κυμαινόμενους οτάχεις, άνα- 
μιγνύονται μετ' αύτοΰ, λέγοντες· «δυστυχία ! ό κόσμος 
όπίσω αύτοΰ £έει». Μόλις ό λαός ακολουθεί τόν Ίησοΰν, 
καί οι ’Αρχιερείς στέλλουοιν έν μέσω εγκαθέτους καί 
έπιβούλους, οίτινες προετοιμάζονται νά έρωτήσωσωοι 
τόν Ίησοΰν· «Διδάσκαλε, πρέπει νά δίδωμεν φόρον εις 
τόν Καίααρα;» ως αν ήθελεν ό Ιησούς οι* υλικών α
νατροπών καί αναστατώσεων νά στερεώώη τόν θρόνον 
τής άληθείας 1 ώς έάν ή μετακόσμησις τών έθνών έκτε-

σφαγών και μή έκ διδασκαλίας
δέν είχε μέσον προόδου τήν ειρηνικήν μελά
του αίματος, μηδί τον κάλαμον άντί τοΰ ξί-

λήται διά 
θρωπότης 
νην άντί 
φους ! ό λαός I.. Πάντες έν προσχήματι κοινής ώφελείας 
τοΰ λαοΰ έμιλοΰμεν, διώκοντες έν άληθεία ιδιαίτερόν 
τι, καί πολλάκις μάταιον αγαθόν. Τά νομοθετικά θύ
ματα, τά υπουργεία, τά έφημεριδογραφικά καταστήμα
τα, τά δικαστήρια, όλοι έχομεν είς τά χείλη το όνομα 
τοΰ φιλτάτου. λαοϋ καί είς άλλο τι σκοποΰμεν. Υπέρ 
τοΰ λαού οί αρχιερείς καί πρόκριτοι τής ’Ιουδαίος, πριν 
έτι ό ’Ιησούς έμόή'εϊς τά 'Ιεροσόλυμα, συγκαλοΰσί αυ-

! ώς έάν ή άν-

νέδριον λέγοντες· «τί ποιήσωμεν: έάν άφώμεν τόν Ίη- 
σοΰν ζώντα, ιδού οί 'Ρωμαίοι, καταστρέφουσι τήν πά
λιν ήμών !» Φεΰ 1 εις πάντα λαόν δοΰλον ευρίακονταί 
•τοιαυτης συνέσεως καί Προμήθειας άνθρ’ωποι,οίτινες νο- 
μίζουσιν ότι δέν καταστρέφεται ή πόλις, όταν ή άλυσις 
τής δουλείας κινούμενη δέν ήχή, ή δέ τυραννία σοβ.ή 
διά ’ τής πόλεως ώς έν· σιωπή, νεκροταφείου.'. Πρόεδρος 
τοΰ συνεδρίου τούτου ό Καϊάφας, ύποβάλλει ώς αξίωμα 
τόν θάνατον τοΰ αθώου* «συμφέρει,λέγων, ένα ύπέρ τοΰ 
.λαοΰ άπσλέσθαι·»’αξίωμα, τό όποιον οί νεώτεροι εχθροί 
τών νόμων άλλως πώς έξέφρασαν· νόμος υπέρτατος ή 
τοΰ λαοΰ σωτηρία.

. (Έπεται'ώ τέλος);

— Παρατηρήσατε, τφ λέγει, δίδων αύτφ τό τηλεσκό- 
πιον. Παρατηρήσατε τόν ‘Ερμην καί ιίπέτε τί διακρίνετε.

— Μά... απολύτως τίποτε...
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Μ ΠΑΡΑΔΟΞΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ!
ΕΝΟΣ ΡΩΣΣΟΥ ΣΟΦΟΥ

Μ&ΐά 300’κ«λλιτ£χΐΊΗ<3ν ιίχόνων ίν τφ καμίνφ. 
Κατά μετάφραΛν φ. ΠΡΙΝΤΕΖΗ-

• ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Κί.’ .

Ό Γοντράν έπανενρίάκει την Σελήνην 
καο δ Φαρενχάϊτ λαμβάνει ειδήσεις τονΣάρπ.

(Συνέχεια, ίδέ προηγούμ. ψύλλον).

Ό πλανήτης Έρμης άποτελεΐ μέρος’τών πέντε γνωστών 
ιελανητών, γνωστών 8’ ήμΐν άπό τών αρχαιότατων χρόνων 
•καί είναι ό τελευταίος ανακαλυφθείς. Ένεκα δέ τής .γειτνι-

Τδ δηρίον ήτοιμάζετο να τήν ^αταβροχθίσνμ

τέσεως αύτοΰ πρός τόν, ήλιον, ό Έρμης δέν είναι ορατός ή
μΐν είμή μόνον τό έσπερος και τήν πρωίαν, δι’ δπερ τό πφ- 
λαι ένομίζετο δτε ύπήρχ’ον δύο διάφοροι πλανήται.

Αίφνης ο Όσιπώφ έκάλεσε παρ’ έαυτφ τόν κόμητα.

— Πώς; δέν παρατηρείτε τίποτε εΐς τά κέρατα τοδ 
Έρμοΰ ;

Μετεκόμισαν αμέσως έκειΒεν τήν Σελήνην.

— Αί, περί'αΰτοδ θέλετε να είπήτε, άπεκρίθη μεθ’ ε
τοιμότητας, θέλων νά διόρθωση τό λάθος του, ναι, παρατη
ρώ.. παρατηρώ... ανωμαλίαν είς τά κέρατα τοδ Έρμου... 
τό έν είναι αιχμηρόν, ένφ τό άλλο...

— Πλατύ... άκριβώς περί αύτοΰ ήθελον την γνώμην
σας, άνέκραξεν έν θριάμβφ ό γέρων. Εύγε I εύγε.! ’Ολίγοι ’■
σοφοί παρετηρήσαμεν τούτο μέχρι’τοϋδε. Σείς! ίγώ καί δύο 
έτεροι αστρονόμοι. <

Ό Φρικουλέ εδακνι τά χείλη του διά νά μή γελάση, ό 
δέ Γοντράν παρετήρει α^τόν μετά σοβαρότητας.

— 39 βαθμούς θερμοκρασίας ήδη έχομεν, είπε τότε ό ' 
Φρικουλέ διά νά μεταβάλφ ομιλίαν. Άπομακρυνόμεθα όλονέν
τοΰ ήλιου. ' ’

— Εϊμεθα πολύ μακράν έτι τοΰ Έρμου ; ήρώτησε» ό ’Α
μερικανός'. .
■ —Έκατοστύας τινάς:·μόνον λεύγας. Εύρισκόμεθα δέ ήδη 1
εις τήν ζώνην αύτοΰ, άπήντησεν ό νέος μηχανικός.

Μετά πίνας ώρας τό άερόβτατον ήρχεζε νά ταλαντεύεται 
καί παρ’ ελπίδα παρετήρησαν,ότι έπλησίαζον είς τόν Έο- 
μήν. Τό. έδαφος, τά δρη κμί ή θάλασσα διεκρίνοντο- ήδη 
λίαν εύκρινώς.

Μετ’ ολίγον ή ταχύτης τοΰ σκάφους ήρξατο μειουμένη 
καί άπεφασίσθη νά ρίψωσιν είς τό κενόν τά μάλλον άχρηστα 
αύτών άν’τικείμενα, οπερ.καί αυθωρεί έγένετο. ,

Μετά τούτο δέ ή ταλάντευσις τοΰ σκάφους Ιξηκολούθει 
έπί μάλλον άποτόμως καί άπό καιρού είς καιρόν άμετρε- 
ποντο αίφνηδίως άπό τής θέσεώς των.

Ό γέρων σοφός προέτεινε τότε νά δεθώσι πάντες διά 
σχοινίων πρός άποφυγήν άνατιναγμοΰ τίνος έξ αύτών έξω 
τοΰ σκάφους.

Αίφνης μετ’ ού πολύ φοβερά σύγκρουσις έπήλθε καί είτά 
δεύτερα κ'αί τρίτη καί μετά λεπτά τινα τής ώρας τό σκά
φος έστη.

Τί έγένετο; '
Προσεκρουσαν έπί όρους τίνος τοΰ Έρμοΰ, άνετινάχθη- 

σαν μακράν καί ειτα πάλιν έκ δευτέρου καί τρίτου καί είτα 
τό άερόσταηρν (σταμάτησε περιπλεχθί-J είς τούς κλάδους δέν
δρων δάσους τινός.

Πρώτος ό Φρικουλέ ήγέρθη καί άντιληφθείς περί τής σω · ’
τηρίας τών συντρόφων του·

— Πώς είσθε, κύριοι; ήρώτησεν αύτούς,
Ό Όσιπώφ καί 6 Γοντράν άπήντηφαν «καλώς». ·Ό δέ

Φαρενχάϊτ μετά μορφασμού άπήντησεν, δτι του πονούν τά
νεφρά έκ τής πτώσεως. ' ' ,

Έγερθέντές δέ είτα πάντες παρετήρησαν, οτι ιύρίσκοντο
εις τάς ύπωρείας μεγάλου όρους καί έντός ίκτεταμένου δά
σους περιρεομένου ύπό μεγάλου ποταμού. Πλησιάσαντες δέ

•4
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τοΰτβ, μίτ* εκπλήξεως είδον ότι, διετρέχιτο ύπό θερμοΰ ΰ- 
ίατος.

Επειδή δέ ή νύξ ήρξατο νά τούς καταλαμβάνη, ίβκέ- 
φθηβαν, όπως κατασκηνωθώσιν έκςΐ καί οιανυκτερεύσωβιν. 
Άφοΰ δέ ήτοίμασαν τά πάντα, ό Όσιπώφ έλαβε» άπό 
της χορός τόν κόμητα καί δεικνύων αΰτφ την Άφροδίτην-

— *Ιδΐ καί θαύμασον, περίδοξε σοφέ,'τφ λέγει, το έργον. 
της έπιστήμης. Άπό Ϋοΰ πλανήτου έκείνου. έρχόμεθα καί' 
τούτο οφείλεται είς σέ.

Ό Φρικουλέ άπιμακρύνθη γελών καί ένφ {βάδιζε παρε- 
τήρη,σί μεγα τι άντικείμενον, 0π«ρ ίπτατο καί ειτα κατήλ-, 
θίν έπί τοΰ έδάφους, Πλησιάσας συνέλαβεν αύτό μετά με
γάλης ευκολίας. Ήτο είδος πτηνού, οπερ έφερε μακρόν κε- 
ρατοιιδή σωλήνα έπί τής κεφαλής του, τό δε σώμα ώμοί- 
αζε πρός νυκτερίδα,

Πάντες πλησιάσαντις παρετήρουν αύτό μετά περιέργειας.
Τουλάχιστον, άν τρώγειαι, θά είνε ευτύχημα, ε’πεν 

ό Αμερικανός.
‘ — Τά πάντα έπί σκοπώ έπλάσθησμν ίν τή φύσει άπε- 

φηνατο δ Οσιπώφ, καί ίπειδή εχομεν αρκετόν καιρόν νά 
φάγωμιν πτηνόν, θά δοκιμάσωμεν, άν τρώγεται.

Καί αμέσως έτβιμάσαντες πυράν’ διεπέρασαν έντός σού
βλας τό πτηνόν καί ήρξαντο νά τό ψήνωσιν.

— ’Επειδή ό ‘Ερμής έκτελεϊ τήν περί τόν Ήλιον τρο
χιάν του είς τετράκις όλιγώτερον χρόνον τής γής,επεται ότι 
ό χρόνος ένταΰθα-εχει αξίαν τετράκις μιίζονα.

— Καί με τοΰτο ; ήρώτησεν ό Αμερικανός.
—" Επεταε, ότι άντί τό πτηνόν νά ψηθή εις διάστημα 

μιας ώρας, θά ψηθή εις διάστημα ίνός τετάρτου μόνον.
Έτοιμάσθέντος τοΰ δείπνου ήρχεσαν νά τρώγωσιν. Ένφ 

δ ’ήσθίοντο καί εΰρισκον πάντες το κρέας τσΰ πτηνού ε- 
ξαίσιον, αίφνης ό Γοντράν ρίπτει μακράν αύτοΰ άν τεμά- 
χιον, δπερ έκράτει.

— Ειμεθα άνθρωποφάγοι! ανέκραζε. Καί 4ν αύτοί ήναι 
οί κάτοικοι τής Αφροδίτης, είπε, τί κάμνομεν ; ■

— Φρίκη I φρίκη! άνέκραξαν πάντες και άφήσαντις ήμι- 
τελές τό δειπνον ήγέρθησαν καί συνϊζήτησαν περί τοΰ πρα- 
κτέου τήν έπαύριον, άποφαβισθέντος νά έκδράμωσι. άπό τοΰ 
λυκαυγούς άνά τάς χώρας τοΰ Έρμοϋ.

^Τήν έπαύριον περί τό λυκαυγές, ένφ γλυκεία καί θερμή 
αύρα έφώτιζε τό λυκαυγές, οί ήμετεροι έκδρομεΐς ήτοιμά- 
ζοντο νά έκδράμωσι πρός έπισκόπησιν τοΰ πλανήτου. Λα- 
βόντες δέκαί’τάόπλα αυτών έτράπησαν πρός Δυσμάς.

Μετά πεντάωρόν πορείαν άνά μέσον Όυσκίου πεδιάδος έ- 
φθασαν πρό εκτεταμένης ΰγράς έπιφανείας.

—, "Υδωρ ! ύδωρ ! άνέκραξεν ό Όσιπώφ.
Καί μετά θαυμασμού παρετήρουν μεγάλην έκτασιν θα

λάσσης ήρεμου καί έντελώς ήσύχου, ήν. ούδεμία πνοή άνε
μου έτάρασσε κα» είς τό βάθ"ος τής οποίας σειρά μέτριων 
καί έκτεταμένων όρέων ύπήρχον, άτινα έχάνοντο είς τόν 
δρίζοντα.

Έκεϊ κατεσκήνωσαν καί ίγευμάτισαν, ό δε Φαρενχάΐτ 
πρό τούτου έλαβε λουτρόν, καί εύρε ώς έλεγε, τήν θάλασ
σαν γλυκείαν ώς μέλι καί θερμήν ώς γάλα.

Πλήν μόλις ήνοιμάζετο νά έξέλθη, παρετήρησεν αίφνη- 
δίως είς ,όλίγην άπόστασιν άπ’αύτοΰ θαλάσσιον κοΐτος, 
πρός κροκόδειλον όμοιάζον καί ,φέρον είδος προζοσκίδος είς 
τό έμπροσθινόν μέρος τής κεφαλής του.

Αμέσως έζήλθε καί έλαβε το ρεβόλβερ αύτοΰ.’
— Άν οί σύντροφοί μου δέν σπεύσωσιν έγκαίρως, διιλο- 

γίσθη, είμαι χαμένος.
Έν τούτοις τό ζώον (πλησίαζε βαθμηδόν αύτόν, έκβάλ- 

λον κραυγάς φρικώδεις.
Ο Αμερικανός παρετήρησεν ότι είχε πεντήκοντα ώς ίγ-

ρστα μέτρων μήκος μετά τής ούράς του καί δτι άπέπνεεν
οσμήν άνυπόφορον καί προξενούσαν ζάλην. ’

Αίφνης .τρομακτική κραυγή ούίέν πρός τάς συνήθεις κραυ- .

γάς τών ζώων τής γής ένέχουσα έφθασε μέχρις αύτοΰ καί 
ήτις τόν έκαμε νά· φρικιάσγ. Ταυτοχρόνως δέ σχεδόν φωνή 
άνθρωπίνη, λεπτή καί θλιβερά τον έκαμε νά ριγήση.

•— Βοήθεια) βοήθεια! άνέκραζεν ή φωνή αΰτη.
Ό’Αμερικανός εστρέφετο δεξιφ καί άριστερφ,πότε πρός τά 

θηρίον καί πότε πρός τήν φωνήν καί δέν ήξευρε τί νάπράξη.
— θάρρος I έδώ I ίδώ 1 ήκούίτο έπανειλημένως.
Τό δέ θηρίον πλησιάσαν αυτόν ήτο έτοιμον νά τόν κα·» 

ταβροχθίση, ότε παρ’ έλπίδα ήκουσε τό .όνομά του.
— Έδώ ! έδώ, κύριε Φαρενχάϊτ ! ταχέως I πρός θεού, 

δεν άντέχω πλέον !
Ό. ’Αμερικανός στρέψας τήν κεφαλήν πρός τά άνω, πα- 

ρετήρησε τήν Σελήνην άνηρτημένην έπί ’κλάδου δένδρου καί 
άναμένουσαν παρ’αύτοΰ βοήθειαν.

Τί νά κάμη ; ήτο άδύνατον νά τήν συνδράμη, διότι τά 
θηρίον είχε πλέον πολύ πλησιάσρ αύτούς.

Πλήν παρ’ έλπίδα καί ώς έκ θαύματος διαδοχικοί πυρο
βολισμοί ήκαύσθησαν αίφνης άπο τοΰ αντιθέτου μέρους καί 
τό θηρίον αίμόφυρτον έβυθίσθη έν τφ άμα έντός τοΰ πυθμέ- 
νος τής θαλάσσης. ’ ’

— Σελήνη.! Σελήνη ! άνέκραξε τότε ό Γοντράν, σπεύ- 
δων έξαλλος πρός αυτήν.

. Ό δε γέρων Όσιπώφ συγκεκινημένος καί άποτεθαρημε- 
νος έτρεχε μέ ανοικτάς άγκάλας πρός τήν κόρην του.

— Τέκνον μου ! τέκνον μου ! τή έλεγε, σφιγγών αύτήν 
είς τάς άγκάλας του,είναι ποτέ δυνατόν νά σέ έπαναβλέπω 1 
Ά ! ό θεός είναι μεγας I είναι έπιεικής !

Χωρίς δέ νά χρονοτριβώσιν έσχημάτισαν προχείρως μι
κρόν έκ κλάδων δένδρων, φορεϊον, έφ’ ού τοποθετήσαντες 
τήν νέαν κόρην,μετακόμισαν αύτήν είς το μέρος, ένθα είχον 
κατασκηνώσει.

Η πρώτη έρώτήσις τοΰ Αμερικανού ήτο νά μάθη περί 
τής τύχης τοϋ έχθρόϋ του Σάρπ.

—Τίποτε περί αύτοΰ γνωρίζω, δέν τφ άπήντησεν ή Σε
λήνη, είμή ότι πρό τεσσάρων ήμερων άνεχώρησεν εντεύθεν.·

— Ανεχώρησεν ήδη έντεΰθεν ! άνέκραξαν πάντες όμοϋ, 
καί διά πού ;

— Διά τόν Ήλιον...·.
— Διά τον Ήλιον ; άπήντησαν έκπληκτοι πάντες,. καί 

πώς σέ άφήκεν οΰτω μόνην έδώ ;
— Διότι δέν ήτο δυνατόν νά μέ συμπεριλάβη είς τό 

βλήμά του. Δύο, είμεθα πολλοί.
— Τόν άθλιον.! άκριβά θά πληρώση όλα ταΰτα, άνέ

κραξεν δ.Γοντράν.
Ό δ’ Αμερικανός δέν ώμίλει έκ τόΰ πολλού θυμοΰ του 

καί εβάδιζε διαρκώς σκεπτόμενος και παρατηρών τήδε κα- 
κεϊσε, 8τε παρατηρώ* είς τόν ορίζοντα, άνέκραξεν αίφνης-

— Παρατηρήσατε! κύριοι, είς κομήτης!
Ο δέ Όσιπώφ λαμβάνων αμέσως τό τηλεσκόπιού έκ τών 

χεφών τοΰ κόμητος-
— Αληθώς ! ειπεν μετ’,άπορίας, είς κομήτης ! '
Μετά μικράν δ’ ειτα σκέψιν..
— Κύριοι, έξηκολούθησε, προτείνω νά κατασκηνώσωμεν 

είς τήν κορυφήν τοΰ βουνού έκείνου. Έκεϊβεν θά.καταγινώ- 
μεθα λαμπρώς είς τάς άστρονομικάς ήμών μελέτας.

Τούτου δέ γινομένου όμοθυμαδόν δεκτού,' μετεκόμισαν. 
πάντα τά σκεύη τω» {κεΐ. .

Τήν έπαύριον περί τό λυκαυγές, ένφ ό γέρων σοφός κατε- 
γίνετο ε’ις τήν άναγνώρισιν τόΰ έν λόγφ κομήτου.

— Πώς ονομάζεται ; ήρώτησεν αύτόν τότε ή Σελήνη, 
πλησιάζουσά αύτόν.

— Δέν τόν γνωρίζω, άπήντησεν ό γέρων, -άλλως τε τώ 
περιιςλανώμενα αύτά σώματα, είναι τόσον Απειράριθμα, ό
σοι είναι καί οί ίχθΰς. τού ’Ωκεανού. Άλλως τε, δυγατόν 
νά .έρχεται έκ τού άπειρου χάους!

— Καί φαίνεται ότι έκεϊβεν έρχεται πρδς συνάνφησίν μας, 
προσέθηκεν ό Γοντράν.

—- Καί ίσως ή συνάντησες του πρός τόνΈρμήν φέριΐ καί 
τόν θάνατόν μας I, έπεϊπεν ό Φρικουλέ.

Καθ’ δλην τήν ημέραν’μετά περιεργείας παρετήρουν τό 
άστρον αύτό, όπερ καταπληκτικώς ηύξάνετο.

Ήδη διέκρ,ινον καλώς τήν κολοσιαίαν κεφαλήν του περι- 
βαλλομένην ύπό τής Τερατώδους φωτεινής κόμης του καί 
τήν απειρομεγέθη αύτοΰ ούράν, ήτις έσύρετο έν μεγαλοπρε
πείς ίν μέσφ τοΰ χάους τών ουρανών.

• ‘ ("Επεται συνέχεια)

ΤΑ ΘΕΡΜΟΤΕΡΑ ΕΤΗ

Τά τελευταία διαρκοΰντός τοϋ Σεπτεμβρίου ίν Ευρώπη 
•θάλπη ,άνακαλοΰσιν είς τήν' μνήμην στατιστικήν τών θερμο
μέτρων ετών, .«φ’ ή« εποχής.ήρξαντρ σοξαρα^ νά ,γίνωνταί 
σχετυεαί παρατηρήσεις. .

’Ιδού δέ αυτή : Έν έτει 658 όλαι αί πηγαί ίστήρευσαν 
έν Γαλλίς. Τώ 738 τοσαύτη ήτο ή θερμότης έν Εύρώπη 
καί ίδίς ίν Γαλλία, ώστε πίσαι αί πηγαί εξηράνθησαν, χι
λιάδες δέ ανθρώπων άπέθανον έκ'δίψης. Τφ 879 οί έν τοΐς 
άγροΐς μετά μεσημβρίαν παραμένοντες θερισταί έν Βορ- 
ματίς, έπιπτον νεκροί.Τφ 990 πάν-ίες οί καρποί εξηράνθη
σαν· έντεΰθεν μεγάλη ένδεια κατά την διάρκειαν τής όποιας 
πλήθος άπειρον ανθρώπων άπώλετο. Τφ 993 τα τε σιτηρά 
καί οί καρποί εκάησαν, ώς λέγουσιν οι γεωργοί.

Τφ 1000 έτει έν μέσφ φόβων περί τοΰ τέλους τοΰ κόσμου, 
έν Γερμανίς πάσαν αί - πηγαί έξηράνθησαν- οί ιχθύες, απο
συντιθέμενοι, προυκάλεσαν γενικήν έπιδημίαν. Ένόμιζέ τις 
ότι ό κόσμος θά έληγε διά τής δυνάμεως τοΰ πυρός. Τφ 
1Ό22 οί άνθρωποι καί τά κτήνη άπέθνησκον έκ τής Ακρας 
θερμότητος, Τφ 1132 ή γή παρουσίασε ρωγμάς έκ τής ξη- 
ρότητος, οί ποταςμοί καί αί πηγαί έγένοντο αφανείς, ό δέ 
’Ρήνος έν ’Αλσατία έξηράνθη. Τφ 1159 δλόκληρος ή έσο- 
δεία έν Ίταλίιφ έκαυτηριάσθη ύπό τής θερμότητος., Τφ 1171 
ή θερμότης ήτο άφςρητος έν Γερμάνί^. Τφ 1182 ή άμμος 
είχε θερμανθή μέχρι τοσούτου σημείου, ώστε τά ωα έψη- 
νοντο έντός λεπτών. .

Τφ 1260 έν τή μάχη τής Μπρέλας οί στρατιώται έπι
πτον υπό τάς καυστικός ακτίνας τοΰ ήλίου. Τφ "1276 καί 
1277 δεν υπήρχε φορβή συνεπείς τών καυμάτων. Τφ 1293 
καί τφ 1294 μεγάλα έπίσης έπεκράτουν θάλπη.

Τφ 1303 ό Σηκουάνας, ό Λείγηρ, ό ‘Ρήνος καί ό Δού- 
ναβις άπεβησαν βατοί. Τώ 4393 καί τφ 1474 οί καρποί 
έξηράνθησαν καί τά’ ζφα έπιπτον νεκρά έξ υπερβολικού θάλ
πους. Ό Δ-ούναβις-έξηράνθη ίν Ούγγαρίφ. -Άπό τοΰ 1538 
μέχρι 1541 έπεκράτησε διαρκής τετραετής ξηρασία, Τφ 
1556 αί πηγαί έξηράνθησαν. Τώ 1615 και τφ 1616 έπε- 
κράτει ξηρασία καθ’ άπασαν τήν Εύρώπην. Τώ 1646 έπί 
πεντήκοντα καί οκτώ κατά συνέχειαν ήμέρας έκτακτα ίπε- 
κράτουν θάλπη. Τφ 1652 ή ξηρασία έν Σκφτία ύπήρξεν ή 
μεγίστη τών όσων ένεθυμοΰντο οί κάτοικοι τής έποχής έκεί- 

. νης. Τφ 1698 αξιοσημείωτος έπικράτει θερμότης.
Τά τρία πρώτα έτη τοϋ ΙΗ' αίώτος ίσχον καυστικώτατα 

θέρη.Τφ 1710 ούτε σταγών κατέπεσε βροχής άπό τοϋ Απρι
λίου μέχρι, τοΰ όκτωβρίου. Τό θερμόμετρου Ρεωμύρου έση- 
μιίου υπέρ τούς 36ο θερμοκρασίας. Έν. τοΐς άρδευομένοις 
κήποις οί .καρποί δες έπανελήφθησαν. Τφ -1718 τά θέατρα 
έκλεΐσθησαν έν Π^ρισίοις, έν εϊδει ύγειονομικοϋ μέτρου Έπί 
πεντάμηνον ούδέ σταγών έπεσε βροχής' τά δε θερμόμετρα 
έσημείουν έν Παρισίοις 36 βαθμούς-,ή χλόη καί οί λειμώνες 
ίκάησαν, τά οε όπωροφόρα δένδρα ήνθησαν έπανειλημμένως.

Τφ 1732 έπεκράτει θάλπος καί ξηρασία. Άπό τοΰ 1743 
—46 τό θέρος καθ’ δλην τήν τετραετιών υπήρξε θερμοτατον. 
Τφ 1748, 1754,’ 1760, 1767, 1778. 1776 καί 1788 

ύπερβολική έπεκράτει θερμότης.· Τφ 1551 καί τφ 1753-ίό 
θερμόμετρου έσημείου 37 καί 33 βαθμούς εκατοντάβαθμους.

Τφ 1802 έπεκράτησεν έν Πάρισίοες ή μεγίστη θερμότης, 
ήτις πάρετηρήθη άπό τής έφευρίσεως τοϋ θερμομέτρου. Τφ 
1811 *τό θέρος ήτο θερμότατου. Τφ 1818 τά θέατρα έμει
ναν κλειστά 'έπί μήνα ένεκα τής θερμότητος. Τό θερμόμετρού 
έσημείου ύπέρ τούς 38 βαθμούς. Τά θέρη τών έτών τοΰ 
1830 καί τοΰ 1.833 υπήρξαν θαλπερότατα. Τφ 1846 έν 
Παρισίοις επεκράτρ θερμότης 36ο ύπό τήν σκιάν κάί 40ο 
περίπου ύπό τόν ήλιον καί έν τοΐς άπηνέμοις τμήμασιν. Το 
θάλπος τοΰ 1857 ύπήρξεν άφόρητον.

Φρέκ.
7

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ
'Αριθμητικά προβλήματα.

94. Έχ τριών αριθμών, άποτελούντων έννενήχοντα έξ, δεκάδας, 
b μέν θ’, υπερέχει tiv πρώτον χατά 20 μονάδας, δ δέ τελευταίος 
υπερέχει τό άθροισμά καί τών δύο κατα 40.

Τίνες είναι ο! τρεις ούτοι αριθμοί;
95. Τίνες είναι οί αριθμοί,Όίτινες πολλαπλασιαζύμενοι μέν έπ’ 

άλλήλους φέρουσιν όλικον γινόμενον 4096, άφαιρούμενοι δ’επ’άλ- 
λήλων δίδουσιν υπόλοιπον 96;

96. Ό' Αλέξανδρος είπε τώ Μενελάφ :
— Έάν λάβω μίαν αγγλικήν λίραν θά εχω διπλάσιάς σου.-
— "Οχι οά, άπήντησεν δ Μενέλαος, προτιμότερον είναι να λάβω 

έγώ μιαν λίραν διά νά εχωμεν καί οι δύο τό αύτό ποσόν.
Πάσας λίρας είχον έχαστός;

«

Λύββεφ τών έν’τώ -απ’ άρεΟ. αδνεγμάτων.

84. Αίνιγμα. Ή κερισηωμίνη.
"Ελυσαν αυτό ή δεσποινίς Έλίζα Γραικού, δ κ. Κ. Σ. Καρα- 

θίας, ή δεσποινίς Εανθίππη Καλοττυπίζ, b x. Γ. Κανδηλώρος, εξ 
Αθηνών, ’δ κ. Σ. Ν, Μαρής έχ Λαυρίου, b χ. Π. Συμεωνίδης έξ 
’Αθηνών, b χ. Δευκαλίων ά. 'Ρεδιάδης. b χ. Μ. Μελισσόπουλος εκ· 
Πειραιώς χαί δκ. Μ. Τσιαμούρης εκ Θήρας.

85. Αίνιγμα. Οί ύφθαλμοί.
"Ελυσαν αύτό πάντες οί ανωτέρω.

86. Αίνιγμα. Τ* στοιχείου Ν.
'Ομοίως έλυσαν αύτό πάντες υί ανωτέρω.
'Επομένως τάς δύο φιάλας κάνιάκ τοΰ εργοστασίου Χαλχίδος τοϋ 

κ.Τ.Χατζηπαναγιώτου θά λά6η· προσερχομένη εν τφ ήμετέοιρ γρα- 
φείφ ή δεσποινίς Έλίζα Γραιχοϋ.

t

Λ. X. Σύρον. Ζητούμενα φύλλα σάς απεστείλαμεν. — Γ. Ζ. 
Πύργον. Συνδρομή σας έλήαθη. Άπόδειξις ταχυδρομιχώς. — Ε. 
Γ. Σ. ?μΰρνην. ‘Επιστολή έλήφθη. Σάς ένεγράψαμεν καί-απ
εστείλαμεν φύλλα. Ταχυδρομιχώς έγράψαμεν. Άναμένοαεν άπάν- 
τηβιν.—Γ. Δ. Π. Λ ά ρ ι σ σ α.ν. Ζητούμενα φύλλα σας απεστει- 
λαμεν. Εύχαριστοΰμεν διά συνδρομήν. — I. A. Β. Καβα^ναν. 
Χρυσόδετοι τόμοι άποστέλλονται ύμΓν αμέσως μετ’ επιστολής μας. 

'Βραδύτης έξ άπουοίας.—Σ. Μ. Ρ. Ζίφταν. Επιστολή σας ελη- 
φθη. "Εχει καλώς πρός χάριν σας, χαί σάς άναμένομεν.— Μ.Κ.Σ ΰ- 
ρον. Ζητούμενα φύλλα σάς απεστείλαμεν ταχυδρομιχώς. — Μ- Σ. 
Κατάκώλον. "Εχει καλώς, διεγράψαμεν δυστροποΰντα., Άνα
μένομεν· συνδρομήν σας. — Ν. Δ. Λ·ίμνην. ’Επιστολή εληφθη·. 

' Στείλατε σημείωσιν τών αρχαιρεσιών μετά τών ονομάτων πάντων 
τών αελών.Σ. καί Δ. Αλεξάνδρειαν. Δελτάοιον έλήφθη. 
Εύχαριστοΰμεν δι’ ένεργείας σας, άλλά τίποτε μέχρι τοϋδε δεν έ
στειλε.—Δ. Μ. Κ. Συ ρ ο ν. ’Επιστολή σας έλήφθη, έχει καλώς, 
διότι ανταποκριτής μας δεν μάς άπέστειλεν ίτι τήν έχχαθάρισιν^·— 
Ν. Ν. Β ώ λ ο ν. ’Επιστολή έλήφθη. Άπηντήσαμεν αμέσως. Α- 
ναμένομεν νεωτέραν σάς. —Δ. X. Λάοισσαν. Επιστολή μετ 
επιταγής χαί αποδείξεων έλήφθη. Εύχαριστοΰμεν πολύ.

»
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• ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΕΚ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
(ί. Δι’ΑΙγιναν(Μίθανα το θέρος)Πόρον'Υδραν 

Σπέτσας,Χελιον,Άστρος καίΝαύπλίον. 
μ. » Σύρον, Τήνον, Κόρθιον καί Άνδρον;
μ. » Λαύρων, Άλιβέριον, Χαλκίδα (Αιδηψόν 

κατά’τό θέρος) Βώλο;, Θεσσαλονίκην.
. μ.·» Σδρον, Τήνον καί Μύκονον.
μ. ρ Αίγιναν(Μέθανα τό θέρος) ΠόρονΤδραν 

Σπέτσας, Χέλιον,Άστρος Ναύπλιον.
ft. Ίί'Λϋύριβν, ΆλιβίρΥον,Χαλ·κίδα·,Λίμνην, 

(ΑΙδηψόν θέρος)Στυλίδα,ΏρεούςΒώλον.
. [t. β (Λουτράκιον το θέρος)Άντίχυραν, ’Ιτέαν 

Γαλαξ.Βιτρινίτβαν, Λίγων, ΠάτραςΜεό- 
σολ.’Ιθάκην,Λευδάδα Πρέβεζαν Σαλα· 
ώραν,. Βόνιτσαν, ΚάπραιναΚαρβασαράν. 

μ. » Ύδραν, Σπέτσας, Μονεμβασίαν,Βάτιχα 
Γύθιιον, Λιμένιον, Προλιμένα, Καρδα- 
μύλην, Σελινίτσαν, Καλάμας, ΝησίΟν 
Κορώνην, Πύλόν, Μάραθον,'Αγίαν,Κυ
ριακήν Κυπαρισίαν, . Κατάχωλον, hi.- 

κυνθον,ΙΙυλλήνην,Μισσολόγγιον,Πάτρας, 
μ. »Άίγινα(Μεθανα τό θέρας)Πόρον,Ύδραν, 

Σπέτσας,Χέλιον,Άστρος καί Ναύπλιον. 
μ. > Λαύριον,Άλιβέρ.,Χαλκίδα,Λίμνην,(Αί 

δηψόν) Στυλ., Ώ.οεούς,Βώλονθεσσαλονίχ.

Δευτέραν ώρ. 7 π.

. » " 9 8 μ.
Τρίτην 7 μ.

» » 8 μ.
Πέμπτη » 7 π.

Πέμπτή ’ •7 π.'

» » 8 μ.

Παρασκευήν » 7 π.

Σάββα,τον' » 7

» » 7 μ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΚίΟΥΣΗΣ 
ΟΔΟΝΤΟΙΑΤΡΟΖ — ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 

Κατοικεί παρα την Πλατείαν τοδ Μοναστηρακίου, παρα- 
f πλεύρως τοΰ Ξενοδοχείου της «Πελοπόννησου».

ΠΡΟΝΟΜΙΟΝ
διϊι τούς νέονς συνδμο’μητίις τΛς «Φύσεως»-

Οί έγγραφόμενοι νέοι συνδρομηταί της «Φύσεως» από 1 
’Ιανουάριου 1896 λαμβάνουσι καί την νεωστί έκδοθεΐσαν 
δίτομον καί μετά 135 καλλιτεχνικωτάτων εικόνων κεκο- 
σμημενην Μυ&ολογΙαν της Ά^αίαξ Έλλάδοξ-

Οί μέν τοΰ Εσωτερικού άντί δρ. 15.
ΟΙ δέ τοΰ Εξωτερικού άντί ψρ. 15.
Έλευθέραν παντός ταχ. τέλους, συμπεριλαμβανομένης Ιν 

τη τιμή ταύτη καί τής συνδρομής της «Φύσεως» καί της 
ά£ίας τών δύο τευχών.

ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΣΟΥΒΛΗΣ
NEON ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΝ.

’Οδός Πανεπιστημίου
' αηίναντι Ζαχαροπλαστείου Γιαυνάχΐ).

. Ό κ . Ματθαίος Χο6βλη< σπουδάσας έν Παρισίοις 
καί Λονίίνφ ίπί εξαετίαν δλην, ώς κομμωτής, κατέστη 
είς τών αρίστων κουρέων, τυχών καί διαφόρων διπλωμάτων. 
Ήδη, προτιθέμενος νά χρησιμοποίηση.την τέχνην του ήνοι- 

.ξέν ώραΐον κατάστημα κατά την όδόν Πανεπιστημίου, ύπό 
την νεόδμητου οικίαν Κάλαμάρα, έν η γίνεται παντός είδους 
εργασία αναγόμενη είς την τέχνην του διά τε τούς κυρίους 
καί τάς- κυρίας;

i ■ .

ί

ΑΦΙΞΕΙΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ·
Κυριακήν ώρ. 4 μ.μ.

» » 4 μ. μ.

Δευτέρα 
. Τρίτην »

εσπέρας.
4 μ· μ.

» 9 5 μ. μ.

Τετάρτην » 6 π.μ.

Πέμπτην » 6 π. μ.

» 9 11 π. μ.

·,» » 4 μ. π.

Σάββατον » 4 μ. μ.

Έχ Ναυπλίου καί λοιπών 
.λιμένων Άργολικού.

» Βώλου καί λοιπών λι
μένων Εύβοϊκοϋ.

ΈζΆμβραχιχοδ.
Έκ Ναυπλίου καί λοιπών 

λιμένων Άργολικοδ.
ρ Βώλου καί λοιπών λι— 

. μενών -Εύβοϊκοδ. ' 
» Σύρου, Τήνου,Κορθίου 

καί Άνδρου.
« Σύρου,Τήνου, καί Μύ

κονού. ·
» Περίπλου Πελοπόννη

σου.
» Ναυπλίου καί λοιπών 

λιμένων Άργολικοΰ.
β Θεσσαλονίέης, Βώλου 

καί λοιπών λιμένων 
Εύβοϊκοΰ.

Πειραιεΐ 1 Νοεμβρίου 1S&SS
■ · —

ΑΡΙ-ΓΟΧ ΧΟΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ
Σύνιστώμεν τοΐς Αμετέοοις συνδρομηταί? τό τε

λειότατου χοροδιδασκαλείου τοΰ κ. Ήρ. Πίγγα, 
όδός Θεμιστοκλέους άριθ. 21 Έν.αϋτφ θά ευρωσιν 
αίθουσαν εύριίχωρον rat ώράίαν, μουσικήν λαμ
πρόν, διδάσκαλον τέλειον, μέθοδον άρίστην καί 
διδασκαλίαν κανονικήν πάντων τών χορών.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ
' S

ΓΕΩΡΓ- Α· ΚΟΥΤΣΙΚΟΤ
• EJXT ΒΟΛΑ ’

Είς τό κάλλιστον καί καθ’όλους τούς κανόνας τής τέχνης 
κατάστημα τοδτο κατασκευάζονται άπαντα τά οινοπνευμα
τώδη ποτά καί πωλοΰνται εΐς τιμάς συμφερωτάτας,· οιον 
Κονιάκ |οϋμι, ούζο, μαστίχα,σατρέζ, κερασώ,άψέντ,φερνέτ, 
κακάο ζαμάϊκα κτλ: Ποιότης γεΰσις έξαίρετος, χρώμα, 
φυσικώτατον, διαύγεια εντελής,

ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΕΙΟΥ
. ΠΑΝΑΓΙΠΤΟΥ ΤΧΑΜΗ
143 — .’Οδός Έρμου — 143

Μεταξύ . Καπνικάρέας καί Ωραίας 'Ελλάδος
Είς τό Κατάστημα τοΰ κ. Τσάμη, τό τόσον ίπαξίως 

τή φιλοκαλίφ αφιερωμένου, εΰρίσχοντάι ώρολόγια <η τών 
μάλλον άνεγνω'ρισμένων έν Ευρώπη χαταστημάτων, περί 
της στερεότητος καί ακρίβειας τών όποιων άρχει μόνον ή 
έγγύησις τών ονομάτων αύτών. 'Εργασία ίφάμιλλος τη ευ
ρωπαϊκής.'Εγγύησις αύτης καί στερεότης.

, ’Εκτων Καταστημάτων ANESTH ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΤ


