E-N SieHjiAis ΤΗι 1 Ιανοταριοτ 18«6

: Οννεργάται 0εκτο1π6ντες.|
Swvtpoaal iixtel
t
»<C Ζ<φ™4μ*«μΒ «>ντΜ t4wi( [
.«ΜαληροΝ».
ΓΡΑΦΕΙΑ

MET ΕΙΚΟΝΩΙ

ot

mwrii - nnui sitmu - uuinxiiu

φΰλλον λεπτά ι $.
νήακ lit »i utoiua xal πρ«χ*»>. Τύμ·. άπΐ. Sf.lO, tpw>U. 11.
*Swtip»S «μύγχ· 14.

It όδφ 'Ύ)ΐΤιρον. 1J παοβ τώ Δντικφ ναώ. —ΣΥΝΑΓΟΜΑΙ : Έαωτιρ.όρ. 8.—Έξωτερ. $ρ. 12

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ '■ Ό Φ4η« 4>tl «φ νέ» !«e> 1896 (μετ' ιίχύχος) ύπό. Φ. Π, — '■ γΙ«»η«<« τ»« Ιμι««Ο. 'Βγιχνή4ι| Ιρεβεύΐ ; ναό Ροΰ. — χαρΑ ί*ο5 χαμ* ΑχύμΑιηιν ύπό Φμίχ. — Χ*ρΑ Αντί Χ4«η$ ύπό Ρσϋ. — Ό 1ι|«ε1Μ «1$ Ί·μβν«·Χ1|μ
(«ανέχεια χ«ί τίΐχ!· — Οινίάμαα ill 'Βριονέΐην Ίμ·ρα1·> 'ΟΧμμπίρ.Ιχη· «>«μΛ«, ύπό Ίο Γικι.μύχομ. — ’*μχ*1 «αί «4Χο<· —
Μία πβΧύ» imcxoX^ ύπό Εόβγγιλ. Κορωχβίοβ.— Al ««ρΑβοξαε μιριπέτιιαι έ«4< "ΒΑαβαν βαφαν (μετ’ «1-ύνων) Ιμιιά^ρχιιι) ύπό Φ.
ρίχτβζη.— ’Βπίσχεψιρ Φήραε μβ«Α νριαχανπαϊνή Απονβία*, «αιύιχβΐ Ανβρνφνχιεύπα Φ. Π·—ΑίπΙγμαπα.—'ΑΧΧηΧοτρα«1·.—’Αγ.

ΟΙ πλεϊστοι κάτοικοι της <r- ■
φηλίου έπί ιή έλεύσει τοϋ νέου
έτους γηθοσύνως έηεύχονται
τοΐς οίκείοις.συγγενέσι καί φίλοις αύτών εύτνχή. άνετον,άλνπον,εύδαίμονα κλ. βίον, κατά
τήν διάρκειαν καί πέοαν αύτοΰ,
τινέςδέ καί μαθονσάλεια έτη I .
'
Πλήν τούτο είνέ ποτέ δννα '
τόν ; Εύτυχίαν, άνεσιν, υγείαν,
εύρη τις
ένταϋθα ·,
Ή πείρα μάς έδίδαξεν 5rt,
οϋιε παρά τώ πλονσίω, ούτε
. παρά τώ πένητι, άλλ’ ούτε και
παρά τώ πεπαιδευμένο» καί τώ
άπαιδεύτω εϋρηνταί ποτέ τά
αγαθά ταϋτα.
Πρός τί λοιπόν νά έλπίζωμεν καί εαυτούς νά βαυκαλίζωμεν διά τών άδννάτων καί άτελεσφόρων τούτων εύχών μας ; .
Έως πάτε, ώ άνθρωπε, θά έξακολουθης νά ησαι τοιοϋτος
είς τάς σκέψεις σου καί τάς
πράξεις σου ; έως πότε θά έπιδεικνύρς τήν δυσπραγίαν τής
διανοίας σου;
Δέν είνε πλέον καιρός ν * ά*
ποβάλμς τό παλαιόν ένδυμα
καί περιβληθμς τό νέον ;
Μετά τόν πολιτισμόν,
καν
χάσαι,δτι άπίκτησας, 1 9 αίώνι
ψθίνοντι δέν έδυνήθμς έτι νά
μάθρς τά άπειλοϋντα καί περί·
βάλλοντά σε νυχθημερόν έντανθα δεινά καί μοιραίως κύπτων τήν κεφαλήν πρό τον πεi πρωμένου, νά ζητήσης ούχί
«ον
τον Λροοώπου
tov
sovo.
- βελτίωσιν
- · ·
πλέον τήν
τής τύχης
( Έχ τοϋ απολεβόένεος Παραόείαον τον
σου ένταϋθα, άλλά τήν ταί χεϊαν καί δή έσπευσμένην κατάπαυσιν τών δεινών τον ; Ά^>ο·ν οέ τόν θάνατον δέν δννασαι ν' αποφά
■ τούτων, άφοΰ ούτως ή άλλως μετά τήν £αγ$αίαν γιας, πώς είνε δυνατόν ν' άπαλλαγής τών δεινών ;
καί αλληλοδιάδοχον έπισώρευσιν πάντων τών δει— θάνατος άνευ τοιοντων ύφίσταταί που ;
c νών τοϋ,κόσμου τούτον θά ύποκύψρς είς τόν θάναΤί ώψελήθμς κατά το 1895, δτε μάλιστα είς τάς
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Λρχάς
περιεβλήθ^ς μέ σωρείαν εύοτόνων εΰχών καί έκοσμήθης μέ πληθυν
έηιθέτων;
Άλλάξωμεν λοιπόν ιό ένδυμα καί μ<1 έμπαίζωμεν πλέον άλλήλους- Εύχηθώμεν δ' άμοιβαίως
ήμϊν ούχΐ πλέον υγείαν, ευτυχίαν, πλούτη καιάνε<ην, ήτοι χίμαιρας, άλλ'
εή?
μ«?,
ήάικήΐ'. παιάειαι*. πρόοδον έκ ταΐ?
καί έπιβεήμαι? δηλ. πραγματικότητας, δπως
ίσως δι" αύτών τούλάχιστον καί τή θεία σννάρσει
έπιτύχωμεν νίι λόσωμεν τδ παγκόσμιον πολνβρόλλητον αίνιγμα, δπερ ό πλάστης έθετο έπέ τού με
τώπου ϊιμών, όπόταν μας έγκατέστησεν έπί τού
ένταΰθα οίκον τον.
«άιά τού ίδρδτος τού προσώπον σου ^αγης τδν
άρτον σου».
φ. η.

εύηκδων

άνάεηυξιν

γνώίεις, μόρφασσιν,
tfyvais

διαναΐα?

Η ΓΕΝΝΗΣΙΧ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΎ
ΕΓΕΝΝΗΘΗ XPIXTOS;

Πάντα τά έθνη μετά τής ιστορίας όμολογούοι Τούτο,
ή δ’έπιστήμη καί ή φιλοσοφία τό αποδέχονται άνεπιφυλάκτως. Μόνον δ’ οί σοφισταί καί οΐ σκεπτικοί ευριοκουσιν αμφιβολίας έτι είς τάς λεπτομερείσς καί είς την
ύπερφυοικήν κατ' αυτούς ουναρμογήν τής έέελίέεως
τών γεγονότων πρός τδν ορθόν λόγον.
Δέν πρέπει όμως καί ν’άδική τιςπάντας, διότι άν
ό Χριστός δεν εύρισκεν έπί γής τά στοιχεία τών τελώ
νων καί φαρισαίων, βεβαίως ή έλευσίς του ενταύθα ούδένα λόγον θά είχεν ορθόν, ή δέ σπορά του επι δμοφυούε
έδάφους θά ήτο δλως περιττή. Τό δέ περίεργον είναι,
δτι έφ". όσον ή γή" υπάρχει,θά ουέητήτσι καί ή κάθοδος
αυτή τον Χριστού και χριστιανισμός ούτως ούδενα
φόβον παρακμής θά διατρέχη, ούτε καί θά,παρσοτή
ποτέ καί ή έκ δευτέρου ανάγκη τής καθόδου τοϋ θεαν
θρώπου ενταύθα.
— Άρσ Χριστός έπί γής έγεννήθη.—
Πλήν πρός τί νά γεννηθή θεός έν τή γή, άφοϋ θεός
ό παντογνώστης καί καντοκράτωρ ούρανοθεν καί μακρόθεν βεβαίως δυνατοί ευκόλως καί πληρέστατα νά μετα
βολή νόας καί καρδίας ανθρώπων καί άψού είναι καί
ό πλάστης αυτών καί τών πάντων ;
Ήτο λοιπόν άνάγκη νά γεννηθή καί δεύτερος θεός
έπί τής γής; = Ύπόθεσις.
Ναι, παρεέήγησιν την οποίαν μόνον ΰποθετικύς δυ
νατοί τις νά’συλλάβη ώς όπλον κατά τής αμφιβολίας
τής γεννήοεως. Έπί γεγονότων όμως, υποθέσεις δέν
χωροΰσιν. Έν δσω δε τά γεγονότα κατάκεινται ψηλα
φητά προ τών όμμάτων μας, μόνη ή πραγματική ουίήτηαις χωρεϊ. Άν δέ διά τής πραγματικής αυτής συίη·
τήσεως δέν κατορθουται νά έίηγηθή τό δ ι α τ ΐ μετεχέιρίοθη ό θεός τήν κάθοδον τού Χριστού έπί τής γής,
άφοϋ καί άλλως έδύνατο νά έπιφέρη τό αποτέλεσμα,
όπερ έπεδίωκε. τούτο άνάγεται εις τούς θεϊκούς σκοπούς
αυτόν, ους μόνον μετά θεόν δυνατοί τις νά ουέητήοη,
άλλ* σύχΐ καί μετ' ανθρώπων.
Άρα Χριστός έγεννήθη καί τήν γέννησιν τούτην
μετ’ εύλαόείας καί χάριτος πάντες καλούμεθα καί όφείλομεν καί πάλιν καί νύννά χαιρετίσωμεν, ώς γνήσιοι καί
καλοί χριστιανοί I
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ΧΑΡΑ ΘΕΟΓ ΧΑΡΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
Ό άνθρωπος ά® * oxo’j
το* έτηβιον χροηχο* δώβιημχ
*«τά τήν π<ρι τον ήλιον ««ριβορβν τής γής» Τιίθβτθϊ) αν?*οόφισιν, χαραν *αί άγα*>λί3*ιν, 3 ιό τι χατώρθωσίν οδτω νά
τ6ν τρόνον τής άβφαλοΰς και ».ρ<6ονς αναγραψής xsi χατατά*
πάντων τών ev τώ χύσμω τούτφ ‘γίγνςμτνων.Έκτοκ Γ
έτέθΐ) το ϊηδάλιον τον χρόνου χ«ι ό άνθρωπος ασφαλώς 'Λδή
γνωρίζ« που και πώς νά ^αδίζ-ρ. Άηυ δέ τής χρο»ιχης ταύ·
της δφδός, χάος xai $ρ$6ος θβ έ*υριαρχ<ι έπί πάντων τΰν *j?νομ4νων έν τω *αθ * ημάς χόσμψ' τά πάντα δέ fνβιχως, σχθτ«ιν$ς χαι βνγχσχνμίνως θ’ άναπαριστώντο ΰπ« τ^ς ασθινοδς
ανθρώπινης μνήμης .
Ό χρόνος βθβν ecv« τ'Αβηδάλιον του κόσμου και φνβιχώς χαι
δικαίως δ άνθρωπος άγάλλβται βπι τρ
ρέβει τβύνρ, xst
διότι διά τοΰ χρόνου τά πάντα άγονται, κανονίζονται, ύπολογί*
ζονται χαι φεροντοι.
’Ώστε χ ί ρ ε t διά τούτο ό θνητός,αλλά χβίρβι *αι ό θεός,
διότι οβτως ό άνθρωπος <ξ<μαθσ καί γνωρίζει δια το3 τρόπον
τής όλιγαρχοΟς αυτής χαρβς <ου πανονίζ* μι ταχτοποιώ
τούς μετά τής γής παι θεοί λογαριασμούς του.
ΐιά τοΰ χρόνου δι τούτου γνωρίζει πόσο* έχει νά ζησηχαί -νά
χάρη xal ή χαρά τον αύτη «ινε χαρά θεοδ, διότι άχριόώς πο
σώς δεν επιθυμεί δ θεός νά ζη άνθρωπος ενταύθα έν αορίβΐω
πορεία *αί έπκρεμέβι λογαριαβμόΐς.
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ΧΑΡΑ ΑΝΤΙ ΛΥΠΗΣ

Χαίρομεν χάντες καί γελύμεν καί όιασκεόάξοείευβιν νίκζ πρωτοχρονιά?, αντί νά Αλι/ίώμεάα
δια tijv απώλειαν ένό$ Ζει frovs tin
Χαίμομεν, δίδει μιταβαίνομεν εέ? νέαν χρονικήν
περίοδον χωρίς ν’ αναίαγιξΑμεΰα, 5τι ίγηφάβαμεν κατά
μίαν δει εοιαύτην.
Χαίμβμεν,άτι εΐΐήίβομεν είι νέον αεάδιον ένεργεια?, καί δΜζομεν νά βείιιάιαμιν tip 9isiv ήμών,
χωρίς νά Καμβάνωμεν ύχ' δψει, 5τι άπωλέάαμεν άκμα/a?
«εοματικά? δυνάμει} τή? πολύτιμον νεότητά? μα?.
βχ α ί ρ ο μ ε ν, ότι &ά Ιδοεμεν νέον ορίζοντα, ίκφ
φΐύ I τουναντίον τον νέον άφίνομεν όχιβ9ίν μα? καί
Ραόίζομεν npi>< παλαιόν.
X a ίμ ο μ ε ν, 5τι βαίνομεν προ? τήν ύχείαν, ένί>
βαίνομεν πρόρ,τά? νόσου?.
Ι/ομίζομιν δε ότι οπονάα/ω? χεμδαίνομεν Μ τον χρό
νου, ένφ> πραμματεχώ? χάνομεν !
Ττ οντοπία I τνφλότης χαΐ ΛαΙιμβονΙία !
'Oiti’i av^fosos νεμίξει καί φρονεί ότε εϊνε φώ?, νά
ήναε’βχότορ ! ό,τε ήμερα, νύζ καί δ,τι ζωή, Wvaro? !
Kai μολαταύτα ούτω φυβιχώ? ίπλάσ&ημεν, έν τή χαρά
νά εύρίσκωμεν τήν λύπην καί έν τή λύπη τήν χαράν !
Ζητήσωμει* $9εν τήν θ·λίφιν, άν θέλωμεν ν’ άποκτήσωμεν τήν χαράν, διότι τούτο διαρκώ? μάς διδάδαει
ή Φύβις !
Ι»Ο®φ
Ί5ΞΓ

διά Γην
καί νά κλαύομεν
ίωή? μα?.

Ο ΙΗΣΟΥΣ ΕΙΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ
( ΕΚ ΤΩΝ ΤΟΎ Π ΣΟΤΤΣΟΤ I

(Συνέχεια καί τέλος'ϊδέ προτιγ. φύλλο»)
Ό Ίησοϋε Χριστό; έρχεται είσ τά Ίεροοόλυμαπροχωρών δέ καί βλέπων έγγύθεν τήν πόλιν, κλαίει έπ’
αύτή καί λέγει «έρχονται ήμέραι έπί σέ, καί ιδού οί
εχθροί σου περί σέ βάλλουσι χάρακα καί περικυκλούοί
σε πανταχόθεν.» Συγγραψείε καί περιηγηταί *Μτρατη·
ροϋσιν, ότι ό Τίτος έθεσε τ®? σκηνάε του παρά τήν
πέτραν εκείνην, άφ’ ήο ό ’Ιησούς βλέπυν τήν άμαρτυ-
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λόν πόλιν προείπεν,ότι ούκ άφεθήσεται λίθος έπί λίθου.
"Ολα: τοΰ Ίησοΰ Χριστού αί προρρήσεις, όχι μόνον
έπί τήε ’Ιουδαίος, άλλ’ έπί τής γείτονος χώρας, έφ'
απασης τής Ασίας, έφ’ όλου τοΰ κόσμου έέεπληρώθησαν- ή πόλις Σιών ώς άγρός ήροτριάσθη- έκρότησαν
χεΤρας πάντες οί διαόαίνοντες, έσυρισαν καί έκίνηααν
τήν κεφαλήν αυτών έπί τήν θυγατέρα Ιερουσαλήμ καί
ρίπον «αΰτη ή πόλις ά στέφανος άλλοτε τής γής ώλιγώθη ή Βασανίτις καί ό Κάρμηλος καί τά έίανθοΰντα του Λιόάνου έέέλιπον ί ό άετός σήμερον ό μεγάλοπτέρυγες, ό μακρός τήν έκτασιν,ό πλήρης ονύχων, κα·
τέόη καί έ>σόε τά έκλεκτά τής κέδρου καί κάθηται μό
νος επιοκοπευων τήν κειμένην κατά γής Σιδώνα. Πού ή
παλαιό Τύρος ; αί ελατοί τού Σανείρ έμόχθουν είςτάε
τρέπεις καί τάς κώπας τών πλοίων της* εις τάς αγο
ράς της έφερεν ή θαρσείς τόν άργυρον καί τον κασσί
τερον, ή Συρία τόν σμάραγδον καί τήν πορφύραν, ή
Δαμασκός τήν άγάθην καί τόν χρυσόν, ή Άραόία τήν
αλόην, ή Αιθιοπία τό τοπάζιον. και ή γή τού Ισραήλ
τήν καοοίαν καί σμύρναν άλλ' αίφνης έκ τών πλοίων
της κατέόηααν πάντες οί κωπηλάται καί πρωρεϊς, καί
πικρώς ήλαλαέαν, καί εις τήν κεφαλήν αυτών έθεσαν
χουν, καί περιεέώσθησαν σάκκον καί ή Τύρος ιδού δέν
ύπήρχεν εις τήν Παλμύραν ούτε σκηνΐται, ούτε ποι
μένες, άλλά θηρία αναπαύονται, καί Σειρήνες κατοικούοι, καί δαιμόνια νυκτερινά όρχοΰνται. Έπεσεν, έπεσεν
ή Βαίυλών, και αυτής εις τόν άδην καταόάοης, έπικράνθη ό αδης* καί άνηγέρθησαν πάντες οί γίγαντες καί
δορυκτήτορες οί άρζαντες τής γής,οί έγείραντες άλλοτε
έκ τών θρόνων τούς βασιλείς καί μια φωνή ανέκραζαν*
«καί ού έάλως, ώ Βαθυλών I» Εις τήν Αίγυπτον αί πυ
ραμίδες μόναι παριοτώοι τό μεγαλείσν ΐής έκλειψάσης
εκείνης γενεάς τών άνθρώπων. Έν τών έπτά θαυμάτων
τής άρχαιότητος καί τό μόνον ίστάμενον έτι όρθιον,
αί πυραμίδες αύται διαμένουσιν ώς έπιτάφιοι οτήλαι
τού παλαιού κόσμον.
Ή πόλις Ιερουσαλήμ, σωρός πετρών συντετριμμέ
νων, κάθήτσι σήμερον έν τώ μέσω τής έρήμου* τρέφει
δε μόλις ολίγας τινάς χιλιάδας χριστιανών, Άράόων καί
'Οθωμανών. ’Αδύνατοι μοναχοί έκ διαφόρων εθνών μένουσιν ακοίμητοι φύλακες περί τόν ναόν τού Σωτήρος,
καί απόμαχοι τού Θεού μετά τάς σταυροψορικάς έκοτρατείας. Άλλ’ ή πόλις αύτη, ίτε Ιησούς είσήρχετο, περιέκλειεν έκατόν μυριάδας ψυχών. Πολλών εθνών
άνδρες εκλεκτοί διέτριόον έκεΐ, και τά φιλοσοφήματα
τής Αίγυπτου, τής Ελλάδος καί τής ’Ασίας συνεμιγνύοντο. Έκεΐ άνυψούτο ό περιβόητος εκείνος ναός τοΰ
Σολομώντος, ό οίκοδομηθείς δι’ έτών έζ καί τεσσαρά
κοντα καί περιέχων ο,φοο σκεύη άργυρά καί χρυσά.
Τά άνακτόρια παρά τόν ναόν τούτον, ό οίκος αρχιε
ρατικός παρα τήν θύραν Δαυίδ, τό ^*έγα μνημεϊον των
Μακαββαίων καί άλλα οικοδομήματα ιοταντο έχοντα τήν
μεγαλοπρέπειαν τών πυραμίδων τής Αίγύπτου- άμψιθέατρον, ιπποδρόμων, τόζα θριαμβευτικά, έργα χειρός
'Ρωμαϊκής, προσετίθεντο εις καλλωπισμόν τής'ίερουσαλήμ. Παρά τήν πόλιν ύψσϋτο τό όρος Σιών, έφ’ού τά
παλαιό τού Δαυίδ άνακτόρια, καί πλησίον έρρεεν ή?βρύ·
σις Σιλωάμ, ήτις έαβεοε τήν δίψαν τοΰ Πινδάρου τών
'Ιουδαίων Ήσαϊου,ότε εις δύο κατεοχίέετο ύπό τοΰ βα
σιλεύς Μαναοσή διά ζυλίνου πρίονος.’Εκεΐ έέω τής πόλεως έζετείνετο ή κοιλάς τήςΤερεθίνθου μετά τών αμπέ
λων καί καλαμιώνων της* έδώ έν μέσω ρόδων λευκών καί
υακίνθων καί δροσερών άντρων, όπου ένεψώλευον κυαναϊ
περίστεροί, έθαλλεν ή μύρτος καί ή έλαια, ήτις έπεοκία{ε πολλάκις τόν προφήτην Ήλίαν έρχόμενον εις Ιερο
σόλυμα. Εις ταύτην την μεγάλην πόλιν τής ’Ανατολής
έταμειεύετο ή αρχαιότερα βίθλος,βίβλος εικόνων μεγα

δ

δ

λοπρεπών, καθ’ήν βασιλεύς όλων τών έν ύδασιν ό Λευϊαθάν πλέων,άφίνει όπίσω αύτοϋ ίχνη αβύσσων, καί άποπέμπει έκ μέν τού στόματος έσχάρας πυρός, έκ δέ τών
κοχλαύόντων μυκτήρων νέφη καπνού* βίβλος, καθ’ ήν ό
μέν άετός έπί έέεχούσης πέτρας καθήμενος, σκοπεί μακρόθεν τήν έρημον,καί ο! οφθαλμοί αΰτον πίνουσι πόρρωθεν αίμα, ό δέ ίππος ίστάμενος άνασκάπτει τήν πεδι
άδα, καί τρέχων καταπίνει τήν γήν. Τοιαύτα ήσαν τά
’Ιεροσόλυμα ότε είοήρχετο ό Ιησούς.

Είς Έργοτέληνj ’lyepatov

Όλυμπιοε-ϊχην άρομεβ.

Τού έλευθερωτή Διός *κόρη Σωτήρια Τύχη,
παρακαλώ προρύλαγε τήν δυνατή Ίμέρα*
γιατί άπό Σένα τάέια καράβια κυβερνιώνται
ςτή θάλοσοα* καί ςτή στεριά οί γλίγωροι πολέμοι,
καί άπό Σένα κρέμονται τών βουλευτών οί λόγοι.
Γιατ’οί ελπίδες τών άνϊρών οτρηφογυρνάν θαρρώντας
πώς όλ’ απάνω θά σταθούν* μά πάλε κάτω πέφτουν
χωρίς νά ματασηκωθούν άνώφελ’ αλλαγμένα!
Κανένας τής Γής άνθρωπος δέν έέρει άκόμη ένα
σημάδι άπ’ ο,τι έκ θεού θά γένη, νά προλάβη.

Τυφλοί είμαστε κ^ άόρατα τά ύστερνά μας οίνε
Πολλά που οΐ άνθρωποι ένόμισαν άλλοιώς καΐμέ χαράτους
καλά τά έλογάριαζαν, χωρίς να τό προσμένουν
άνάποδα τά ηύρσνε* καί άλλοι άπό έάλες
λυπητερές έγλύτωοαν, καί ανέλπιστα μέ λίγο
καιρό έπεταχτήκανε σέ άμέτρητη Ευτυχία !

Βέβαια, τοΰ Φιλάνορα παιδί, καί τών ποδιών Σου
θά μαραινόταν ή τιμή άδοέη, άν ώς τώρα
■ςτό σπιτικό Σας έμενες, σάν πετεινός ποΰ μέσα
'ςτόν ορνιθώνα μάχεται* καί Σύ τό ίδιο θύσουν
άν φονική διχόνοια δέν
νά φύγγ|ς
άπ’ τήν πατρίδα σου Κνωσσό, καί ’δώ στην 'Ολυμπία,
ώ Έργοτέλη,ίνίκησες, άπόλαψες στεφάνια,
καί ’στους Δελφούς ένίκηοεσ καί δυό φορέσ στην Κόρθο
κ’ έτσι δοίάέεις τά θερμά λουτρά (’) τόσων Νυψάδων
τής γής πού μένεις καί θαρρείς γιά δεύτερη πατρίδα.

Σ’ έκαμε

Λου’ρά θιίΐντ Νυμφών ύ*α του Ή^ιχλέβυς χτισθέντ®,
Ίω. Γ· Γ^αννοΰκος·

ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ
το ΑΙΝΙΓΜΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Όπως άρχεται καί τελευτά τό έτος, άπα^λλάκτως
είναι καί ό βίος τού ανθρώπου. Άρχεται άπό τήν αρχήν
καί τελευτά εις τό τέλος,άρχεται άπό τό ένα καί τελευ
τά εις ώρισμένσν χρονικόν διάστημα, έρχεται άπό τήν
χαράν καί τελειόνει εις τήν λύπην.Όπόταν δέ φεύγει εν
έτος ή είς άνθρωπος, δέν επανέρχεται
ή
άλλος άνθρωπος ; Ώς είς τροχός στρεφόμενος.
Ίσως καί διά τούτο ουνέπεσε καί ή έλευοις τού Χρι
στού είς τήν άρχήν τού έτους καί ή αναχώρησις αύτού
πρός τσ τέλος.
Άλλ"έδώ ύπάρχει μία μεγάλη διαφορά.
’Ενώ οί άνθρωποι καί τά έτη έρχονται καί παρέρχον
ται, άλλά καί δέν επανέρχονται, ό Χριστός όμως έρχε-

έτερον έτος

Η ΦΪΣΙΣ
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ται καί άπέρχιται,
νέρχεται

καί

σλλ’. άδισκόπως καί άτελευτήτως έπα

αενάως θά

έν

τώ

έχει

>.'
vr_
Β

καί

τό'αίνιγμα.

άρχήν ούτε

ό άνθρωπος θά
μετά χρονικής

διά τούτο άπεράντως

τέλος,· καί

βλέπη

τά

μέν

προ

αύτοΰ

εξελισσόμενα

il ΠΑΡΑΔΟΞΟΙ ΠΕΡ1ΠΕΤΕΙΑΙ

τάέεως κατατασοόμενα εις. περιόδους, ε

τήν

τήν έίςλιίίν αυτού;

’ δέποτεθά

τού κόίμον,έφάνη

δημιουργίαν

εις

θά φανή καί

έκλειψη, διότι

εις

το τέλος, άλλ’ού-

ούδέποτε έγεννήθη 1

νηοεν !

όρίζων ίντέΰθεν

q

Msta 300 χαΙΙιτιχνιχΰν ιίχάνων Ιν τ&χίΐμϊνφ.
Κατά μβτάφραΛν φ. ΠΡΙΝΤΕΖΗ-

άλλεγέν- 1

?

είς τήν φυσικήν αύτοΰ
ιδιότητα, φρονώ, Οτιό

ι.
Λ· ·

(Συνέχεια, lot πρβηγούμ. φύλλο»).

ανέκραζε» ό Γοντράν, μοι

τήν ακόλουθον

επιστολήν,

ήν ευχαρίστως

κατά παράκλησιν τής έργάτιδος ταύτης δημοσιευαμεν προς
γ.νώσιν καί συμμόρφωσιν : .

τοϋ ώρα/ου

.

,

Kvfts Λιιυδυντά
ne^toSixov roj ςφΰβεως»

Μετ' εκπλήξεως καί ουκ ολίγης παραίοξότητός μου παρα
τηρώ, οιι κατ' έτος παραχωρείτε .εις τους συνδρομητας σας
εκατοστόν δώρων διά τακτικοί! λαχείου τής 1ης τού έτους,
αντί' τουναντίον οΰτοι να προσφέρωσιν έτηβίως τη «Φύσει»,
ήτις τοίς παρέχει τοσοϋτο» .εΰρυ ταμεΐον πνευματικών κίΐ ωφε
λίμων γνώσεων, έξ ού δίκην κυψέλης άρύονται τόσα -αγαθα,

έλάχιστόν τινα φόρο» εύγνωμοσόνης.
Ερχόμενη οβεν επίκουρος τής ιδέας μου ταύτης, ην παρα
καλώ νά δημοσιεύσητε εις τό αξιέραστο»'όντως υμών ρύλλον
προς γνώσιν και συμμόρφωσιν, παρακαλώ υμάς να δεχβήτε την
συγκομιζομένην. τή παρούση μου άμάραντον ανθοδέσμην μου
μετά τοϋ συνημμένου έργοχείρου μου, ώς ελαχιστον δώροντών.
δυνάμεων μου, τή προσφιλέστατη μοι «Φύσει» ·
ΕΰαγγιλΙα Κορωνβέον
ΣΗΜ. 'Δημοσιεύοντας έκ καθήκοντος τήν επιστολήν τού
τη», άποδεχόμεθα ευχαρίστως τήν πρόπασιν,δηλοϋντες εν ταυτώ
ότι θέλομε» δεχθη μέχρι τέλους Ίανουαρίου τά αποσταλησομενα
ήμίν^άντικείμενα εις οίονδήποτε είδος καί άν ταϋτα ωσι, επι
φυλασσόμενοι περί τής χρήσεως αυτών, θέλομε» δε δημοσιεύ' σει εις το πρώτο» φύλλο» τού Φεόρουαρίου τα ονόματα
δωρητών μετά τού είδους τών δωρημάτων

— Λοιπόν

τά έργαλείά τω», παρετήρουν μλλή-

προσεποιήθη ό γέρων σοφός.

— Ναι, αλλά τις είναι ό κομήτης ούτος, πώς όνομάζε-

ουράς Τοϋ κομήτου.
- Τί;
·
· .
. . β ,
• — Δηλαδή, έγενόμεθα κτήματα αυτοβούλου σώματος.
Ό. κομήτης διελθών άπό μέσου τοϋ Έρμοΰ συμπαρίσυρε

μιτ' απορίας

τό·/

Tsi Τίλο»*

.

— Και ποΰ. άγόμεθα τότε ; ήρώτησεν έκπληκτος ή Σε-

Φαρενχάϊτ.
— ,Όχι δά, άπεκρίθη.ό Γοντράν, αλλά θά περιέλθωμεν '

λήνη.

•νά μή

άνθισης βτή

νοιώσης ποτέ σου

αύτη εϊνε ή

μόνη

κι ’ ώς

'

· πλήρη

καιν’

άστήρ τής

δόξης

όδαν νά

άατράψης

' ΈνΜ»κίνω2δ/1'0 95.

μιά

βαδίοης
μέρα λαμπρώς.

Ευαγγελία Κορών «ίου

ραντου σοφίας σου!
Ή Σελήνη είχε καταστή καταπόρφυρος και όπως μή φό- .
ραθή ή αδυναμία της, έλαβεν από· τής χειρός τόν κόμητα
καί άπεμακρύνθη «κείθε» μετ αύτοΰ.
Ώς είχός, διήλθον ,δλην τήν νύκτα

ίπί τής

'
ουράς τσΰ ·

r

κομήτου, χωρίς να κοιμηθώσιν ούδ’ ίπ’ έλάχιστόν,’ άλλα ·
διαρκώς συζητοΰντις, ίζιτάζυντις διά τοΰ τηλεσκοπίου καί

z;

τών έργαλείων τά,περίχωρα καί τήό θέβιν τών καί διασκε- :
πτ’όμενοι τί «δει νά πράξωσι κατά τήν πιρίστασιν -ταύτην.

' Έν τούτοις ή Σελήνη ίφαίνετο εις άκρον εύχαριστημένη ’
διά τήν επιτυχίαν τοϋ Γοντράν είς τάς ίπιστημονικάς αύ-

•f

τοΰ ίκφάγσε.ις.
— θεέ μου ! ίλεγε καθ’ έαυτήν, άμφιβάλλουσα, ό κόμης
μετεβλήθη τοσοΰτον ταχέως «ΐς δεινόν ίπιστήμ

:ι

υπο-

— Έξ ίσων καταλαμβάνω, τοΐς είπε τότε ό Όσιπώφ,
. θέτω, ότι εΰρισκόμεθα έπί.τοΰ κομήτου, τοΰ άνακαλυφθέντος
- ύπό τοϋ 5?ούτλ, τοΰ ’Αμερικανού.
Ό Φαρενχάϊτ ίφάνή ευχαριστημένος,ότι έτιμάτο ούτως ή
- επιστημονική δόξα τής πατρίδος του.
:
—Καί έν τοιαύτη περιπτώσει,ύποθετω πάντοτε έξηκολού’ θησεν ό σοφός γέρων, ότι άφοΰ περιέλθωμεν τόν ήλιον, θά

ε*

f
1

. «ελθωμεν είτα οιαδοχικώς τάς τροχιάς τής ’Αφροδίτης, τής
• Γής, τοΰ’Αρεως, Διός, κτλ.

,

Ό

αύγής φαεινός

— Συγγνώμην I συγγνώμην,περίδοξε σοφέ, τφ ελεγε,όμθ-:

λογώ, ίπί παρρησίμ πάντων, ότι είμαι μηδέν προ'τής απέ

γνωρίζωσιν ή

πικρίαν

Μαθουσάλβια έτη νά ζήσης

γέρων’

Καί ούτως ίφέροντο είς.τό κενόν υπό τοϋ κομήτου,χωρίς ·

γή

μουεύχή.

ό

λαμβάνω» τήν χεϊρα αύτοΰ'

; νά
ότι ούτος συγκείμενος ίξ ύλών όμοφυών μίν
προς πάντα τά ουράνια σώματα, αλλά μή πεπηγότων καί
■ στερεών, «Ιχον συγχρωτισθή καί παρασυρθή ύπ’ αύτοΰ χωρίς
»ά τό ίνοήσωσιν.
·

sou οοέ εύχομάι Τάκη

ν’

■ προ τοϋ νέου αμφιβόλου ύπάρξεως πλανήτου, ότε.

• τούς ούρανούς, όπως κατά τό πνεύμα τών αρχαίων χρόνων
. έπί αδαμαντίνου ίππόγρυπος με ούρα» και φλογώδη χαίτην

ΕΙΚΟΣΤΗ ΕΚΤΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
μυροέόλως

και ιτάλιν ο* Άμιριχανόζ.

—. AL άπηντησιν ό Όσιπώφ,·μ* Σρωτατι, πφισσότερα δέν γνωρίζω, διότι απαιτείται ένός και πλέον μηνός
προθεσμία διά νά κατορθώση τις νά κατάστρωση τους ΰπο· '

λογισμούς του. “Αν δε έχετε τοσαύτην σπουδήν νά μάθητε
. περί αύτοΰ, ιδού {ρωτήσετε αυτόν τόν ίδιον.
— ίϊς καταλαμβάνω, είμεθα χαμένοι, ϋπετενθόρισεν 0

χόμ·ητα,

Ή ΛιβνΟννόες.

Στή γιορτή

ποιας τίνος ανη

συχίας.
_
,
Γνωστού όντος τού /τρόπου, καθ’ δν ό κομήτης ούτος
οιίκοψε τήν τροχιάν τοΰ Έρμου, κατά πάσαν, πιθανότητα
θά περιέλ&η τον Ήλιον πριν ή λάβη τήν οδόν τοΰ αφηλίου ·
«ύτοΟ,είπεν όΌσιπώφ.

— Λοιπόν:
— Λοιπόν, είπε τέλος ό Όσιπώφ, ταξειδεϊιομεν επί τής

καί ήμας έπ αύτοΰ.
Ό Αμερικανός παρετήρει
ορτος δε τόν Φρικουλέ.

Ό κακός δαίμων τής Σελήνης.

πρΟς ποιον σημεΐον διευθυνόμεθα, διέκοψε» ό ’Αμερικανός μετά

λου; μετ’ άκρας έπιφυλακτικότητος.'
— Λοιπόν ; ήρώτησεν ή Σελήνη.
'
— Λοϊπ,όν ; προσίθηκεν ό ’Αμερικανός.

4

— Διατί;·
,
— Διότι ό Όσιπώφ θά σε έκλάβη ώς αμαθή.
Καί πρ.ός δόξαν τού Γοντράν μετά Τινας ώρας διήρχοντο

στοιχεία τοΰάπλοΰ τού·.
του σώματος.
— Ναί,άλλή πάντα
ταΰτα δ«» μάς λέγουσι

απορίας ό Αμερικανός.
*0 δε γέρων’σοφός. καί.ό Φρικουλέ, άφοΰ συνεβουλεύθη-

Μ»Α ΚΑΛΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

οφείλεται είς αστρονόμον άμερικανόν.
— Στοιχηματίζω έκατόν δολλάρια,δτι ό Ήφαιστος ΰπάρ-,
χει, άφοϋ άνεκαλύφθη υπό συμπατριώτου μου, προσέθηκςν ό:
Φαρενχάϊτ,διακόπτων.'
— Εύχομαι νά πραγματοποιηθώ τούτο, έψιθύρισεν ό Φρι-,
κουλέ είς τό ους τού κόμητος, διότι έν ίναντία περιπτώσει
φοβούμαι,, ότι ό γάμος σου ίεν θά γείνη ;

πετε, συναντώμεν ίν- £
ταΰθα πάντμ τ' απλά ?·ύ'
ί

φαίνεται, ότι

ούτινος τήν ύπαρξιν διαφι-’,

είπε "ύτε'ό σοφός γέρων.’Επειδή δε καί ή άνακάλυψις αύτοΰ

θρακος, άφοΰ, ώς βλέ

δεν εύρισκόμεθα πλέον, ίπί τού Έρμου.
—Καί ό κομήτης! πού είναι ό’ κομήτης; ανέκραξε μετ’

σαν ίπανιιλημένως

τήσωσι τόν Ήφαιστον, αστέρα,

τη» γεωλογικήν περίο. δον.Σύγκειται δ’ίξ άν-

ίκειντο έναντι των καί αύτη δ’ή ατμόσφαιρα τοΐς ίφαίνετο
.μεταβληθιΐσα.
' —· Περίεργον 1

προ

λονικοΰσι μερικοί άστρο»όμο« τής γης.
Ο Όσιπώφ έφάνη ένάντιος είς τήν άνακάλνψιν ταύτην. ’
—Είναι χίμαιρα καί αμαθείς, όσοι ύποστηρίζοοσι τούτο,,

·

• ίσοδυναμεΐ πρόςτή» τρί

• Τήν επαύριον τά πάντα ειχον μεταβληθή προ αυτών.
Δεν διέκρινο» πλέον τά περίχωρα καί’τόν ορίζοντα, ά'νινα

•·1

Μετά τινων ήμερών πορείαν εις τό αχανές καί ίνφ ίπλη-'
σίαζον τόν ήλιον, ό Γοντράν ίδήλωσεν. ότι εδιί νά’συναν·

κομήτης ούτος εύρίσκε·'
τα·. εϊς τό στάδιο» τής
δημιουργίας του, ήτις

·. Ταξπν^ο·» έ«ν HoytVsovZCXga έκδτκύάβωφ.

Ρ;ί

Πάντβς βχ\ιναν τάς κιφαλάς αυτών μ<τα κατηφπας

μετρα. Έαθόσον άφορ£

'

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΖ'.

-Έλάβομεν
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— Έ* τοt αυτή «ι^ιπτώβίΐ,
<1ς· το* αχανές άίΜι-’
ρον, άιτίντη«ν ό γέρων μιτα 6Μψεω< *αΐ ouJiwon’ 6ά U
πανίδωμεν την γην !
·

., μικρότερος τοϋ Έρμοϋ
καί ή διάμετρος αύτοΰ
μόλις ίχει 800 χιλιό

_

'

είναι

πλησιίστιρος, ό οέ κό
σμος είς τόν όποιον εύρισκόμεθα ήδη S είναι.

$3

ΕΝΟΣ ΡΩΣΣΟΤ ΣΟΦΟΥ

κείνον όέ ούδέ κατά φαντααίαν θά δύναταί ποτέ νά αυλ-

λαίκρΈφάνη εις

.

τά

κάί τέλος, αύτός δεν

κόαμιρ τούτω έχβναιν αργήν

ούτε

’Ενώ πάντα

Η ΦΥΣΙΣ
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έπανέρχβται.

Έθώ είναι ή διαφορά

μερικανός.
·.
'
—.Είς τά περίχωρα τοΰ Κρόνου... δηλαδή μετά περίο- ■ δον τριαάοσίων ίβδομήκοντα εκατομμυρίων λευγών, περίπου,

'Oetxiif, 4 φχρινχάϊτ »κί δ Φρικουλέ μαγειρενοντες.

- Ό δέ Φρικουλέ ύψώνων τάς'χιΐρας πρός τό* ουρανόν.’
. — Καί πώς νά γνωρίζωμιν τούτο, θιέ μου./Αφοΰ Sb

• απεκρί&η μετ' αστεϊσμού ό Φρικουλέ.
,
.
— · Πιριπλμνώμενος Ιουδαίος I έμορμύρισεν ό Γοντράν,
δηλαδή όλονέν απομακρύνομαι τής ήμέρας 5ρεΰ ! τοϋ πολυ1 θρυλλήτου όμεναίου μου ! . . . Αύτη ήτο ή έξήγησις τοΰ

είναι γνωστός βίς ήμας ό κομήτης ούτος.
Ό γέρων σοφός όλονέν έσχέπτετο, είτα ϊέ·
-— Είναι εύκολον νά έξαχριβώσωμεν ποΰ εύρισχόμεθα* ό.

·

Λ

t

—Καί ποΰ θά σταματήσωμεν τέλος ιιτα; ήρώτησεν ό’Α-

λ

’. ώραίου όνςίρου μου ;
— Μήπως άπατάσθε; κ. Όσιπώφ, ήρώτησε τότε 0 Φρι-,
: κουλέ.

t

.«

—Λοιπόν, τ'αξεώευομεν έπι τής.ούριε τοΰ κομήτου I

Καί παρετήρει αυτόν μετά περιέργειας

καί θαύμασμοΰ,

■

ένώ ο Γοντράν καί ό γε'ρων σοφός κατεγίνοντο νά περιγράψωσι τήν φυσικήν ιδιότητα τοΰ Ήφαιστου, τοΰ τέως’ αμ
φιβόλου τούτου πλανήτου.
’

— Κόσμος μικρότατος, ίλεγεν ό κόμης, γράφων έπί βι- :
βλίου παρουσιασθέντος αύτφ ύπό τοΰ γεροντος, ούτινος ή δι
άμετρος οέν
τροχιά λίαν
όπερ-ίξηγεΐ
κοΰ δίσκου.

υπερβαίνει τάς έκατοστύας τινας χιλιομέτρων,
κεκλιμένη έπί τοΰ επιπέδου τής Ικλειπτικής, .
τήν σπάνιν τής διαβάσεώς του άπό τοΰ ήλια- ·
. ..

Η ΦΓΣΙΣ

m

Η ΦΓΧΙΧ

— ‘Ο Ήφαιστος, %®’ «τίρου, διίκοψι» δ γέρων σοφός,
δεν είναι πλανήτη; σφαιρικός .... είναι πρισματικός
βράχο;, πολύεδρον τεμάχιο», Ανώμαλο; τέλος βσλίς. . *
— Συγγνώμην, διέκοψε* ό κόμης, δε» συμφωνώ ποσώς,
0"ι δ “Ήφαιστος ιίναι βολίς,
Άλλ’ ό γίρων ήγερθη εξερεθισμένος, διότι από τίνος
μετ’χπορέα; έβλεπε τόν έπίδοξο» μέλλοντα γαμβρόν του έν
αν τι ουμ εν ο» it; τά; ίδιας του’
— Πώς ; είπε», αμφισβητείτε τήν γνώμην μου ;
Καί θυελλά τι; θβρυοώδη; έπέκητο αιτίου των, ονε
παρεμβίντος του Φριχουλέ*
— Τί φιλονικείτε ιζχταίω; ·, τοί; ειπεν, άφοΰ μετ’ ο
λίγον θά Εδωμεν αυτόν χαί ίχ τοΰ πλησίον τί σχήμα |χει.
Ή 31 Σελήνη μεσολαβούσα’
—Βεβαίως! έχετε δίκαιον, κύριε Φρικουλε, είπε», άλλως
τι άπορώ, πω; φιλονιχοΰσιν οΰτω δύο τοσοΰτον δεινοί σο:
φοί καί περί άπλουστάτου άντικειμένου,ενφ δεν καταγίνον
ται φαλλόν να μδς ε’πωσιν, τίνι τρόπφ άπό του ΈρμοΟ
μετεκομίσθημεν όνταΰθχ.
— Διότι, άπεκρίθη αμέσως ό Όσιπώφ, παραχθιίς, οί
χομήται ιίσί* ίντελώς ξένα του ήμετερου κόσμου σώματα,
χαΐ δ<ν χάμνουσιν άλλο ή νά ίρχωνται αίφνηδίως ίχ του
άπειρου χάους καί νά επιβιρίφωσι και ουδέ* πλέον.
— Άτατασθε, Ιπεΐπεν ο Φρκουλί, συλλαμβάνω» τή*
«υχαιρίαν, όπως έπιτεθη κατά του γέροντος, διότι έκ τή;
πορείας της επιστροφής τώ» κομητών, ιβεβαιώθη εις δέκα
τουλάχιστον ίχ τούτων ή περιδιχή αυτών πορεία, ώστε..
— Ώστε, διέκοψε* δ Αμερικανός, οφείλετε νά προίδητε ο,τι μάς συνέβη ήδη καί όχι νχ παρασυρώμεθα τυφλώ;
υπο της ουράς του κομήτου.
—-·Μπά I βλέπω, όη έκαστος έξ υμών άποφαίνεται ίπως
θέλη, άπήντησεν ό Όσιπώφ ΐν αγανακτήσει.
— Αφού δεν μάς δίδετε ούδεμίαν «ξήγηοιν τής καταστάσεώς μας,έπείπεν ό ΦαρενχάϊΤ.
— Τι Ιξήγησιν νά σάς δώσω, άψίΰ ούδιίς μέχρι τοΰ δε
γνωριζεε πλιιότιροτ έμοΰ πσρι τής φύσεως των ϋιοτρόπω*
αυτών σωμάτων; Γνωρίζομιν μόνον, ότι απαρτίζονται από
νεφελώδη μάζαν,σωρόν κοσμεκή; ΰλης άνιυ πυκνότητοςχαί
συνικτικάτητος* τούτέοτι» είναι άτμώδη σώματα, αερώδη
νέφη καί ούδέν πλέον, διατρέχοντα το άπειρον, ώ; άιτισταλ
μένοι ουράνιοι άγγελοι·
Πάντες έσίγω», μή «ΰχαριστηθέντις έπί τη διαδηλώσι
ταυ τη τούγιροντχ, όστις παρατήρησα; τούτο ίστράφη καί
μετέβη <ίς τα ίργαλιΐα τον
Μετ’ ολίγον ττάνιις κατιλήφθησα* ύνο τοΰ καμάτου καί
βλίτου τις, ότι τό επί τού κομήτου ταξαδιον αυτών θά
διήρκιι ίι?ίπ«λύ, άτϊφάσισαν καί είσήλθον «ντο; τής σφαί*
ρας των, ήτις καί αυτή παρεσΰρετο υπό τοΰ ίδιοτρόπου αυ
τόν άστερο; καί έκοιμήθησαν.
Μετά δυο ώρα; ό Φριχουλέ αφύπνισε τον κόμη τα*
— Τί είναι ; τι τρέχει; ήρώτησε* ούτος έντρομος.
— Σούτ ! ίλθε ! παρατήτησο», τφ λέγει σιγάλώ; δ ΦριχΟυλέ. Τό σώμα, δπερ (ξιλάβομε* διά τον Ήφαιστον, ιίναι
ή βόλι; μας, ή» μας ίχλιψεν ό Σάρπ.
— Τί λιγιις ; είσαι βέβαιος;
— Βιβαιότατος καί πίπτει μετά μεγάλης ταχύ τη το;
ιπί τοΰ κομήτου μας.
— Τότε είμαι χαμένος, διότι ό Όοιπώρ θά μι ίκλάβη ώ; αμαθή, ένφ πριν μ« βυνιχαίρςτο διά τήν ανακάλυ
ψε* τοΰ 'Ηφαίστου καί θχ μοί αρνητή τήν χ<ΐρα τής Σιλήνης.
— Καλιίτιρον! χάνεις τον πατέρα και χιρδίζειςτην κόρην.
— Αδύνατον t 8’ αΰτοκτονήσω !
— Τί λέγεις ; δεν σχίπτισαι χαλιίτερον πώς νά διαφυ
γές τον κίνδυνον ; τί σοφός ιΐσαι ;
— Δίν ιίμαι τίποτε, άν ίέν στεφανωθώ Την Σελήνην.
Τότε δό; μοι συ μίαν,καλήν συμβουλήν.

— Ευχαρίστως. Ιδού. Να λάβωμιν κρυφίως τς τηλε
σκόπιο* τοΰ γέροντας καί νά διιυθυνόώμεν πρός τό μέρος
τή; πτώσεως τοΰ βλήματος. Ούτως ο Όσιπώφ δεν θά δυ·
ναται ·’ άνακαλύψϊ} τί άπεγεινεν ο Ήφαιστος, ένφ ήμεϊς
θ' άνακαλυψωμιν τον Σάρπ I
— Κατόπιν :
— Τό κατόπι*
διορθώνομε* εύκολώτερο*.
‘Αμ έπος άμ έργο*.
Λαβόυτις τ’ άπαΐτούμινα άνεχώρησα* κρυφίως καί χω
ρίς παρ’ ούδενός νά ένοηθώσι πρός το μέρος τής πτώσεως
τοΰ βλήματος. Μιτά μιάς δ* ώρας πορεία* άφίκοντο είς το
μέρος,Ινθα «ιχ« πέσει τό βλήμα.
— Περίεργον I... ύδωρ ! ανέκραξε* ο χόμης...ΰδωρ ίδώ ;
πώς 6ά κάμωμίν;
— Φυσικώι f άφοΰ εν τώ κομήτη υπάρχει υδρογόνο*,
άνδρακεκόν οξύ και οξυγόνο* I βά βαδίσωμε* κολυμβώντες.
— Όχι, άνεκραξιν ό Γοντρά*, θά πνιγώμε*.
— Τότε σταμάτησον σύ έδω καί θά μεταβώ μόνος.
Μετά μιάς ώρας κοπιώδη πορείαν ό Φρικουλε αφιχθεις προ τού βλήματος άνήλθεν έπ’ αυτού καί παρατηρήσας διά τής θυρίδας «ύρίθη άπροσδοκήτως προ τοΰ Σάρπ, οστις μετά περκργιίας τον παριτήριι έσωθεν.
Κατελθώ* ο' ίν τφ άμα τοΰ βλήματος προ σι δε σε* αύτό
διά μεταλλικού τίνος σύρματος και έσυρεν αύτο μέχρι τοΰ
μέρους ένθα άνέμενε* ό Γοντράν.
— Σιωπή, τφ λέγει, είναι μέσα και θά έξελθη, ώστε σέ
παρακαλώ, νά τον υποδεχθώ με* μετά ψυχραιμίας,
— Σύμφωνος, άκεκρίθη ό κόμης.
( βπεται συνεχεία)
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ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΘΗΡΑΣ
ΜΕΤΑ ΤΡΙΑΚΟΝΤΑΕΤΗ ΑΠΟΥΣΙΑΝ

ΠΑΙΔΙΚΑΙ AIAMWEE
Ο ΤΑΚΗΣ ΕΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΉΡΙΟΎ
(συνεχεία, ιδτ προι;γ. φύλλο*}
Μετά μεσημέρια* μετέδη* πρός έαίσκεψιν τοΰ παιδικοΰ φί
λου ααί συμμαθητοΰ μου Ίακώόου Ν. Δελίνδα, δν πατά πα
ράδοξον συγαυρία* ειχον νά Γδω προ τριακονταετίας, άκριόώς
άφατου εεχον αναχωρήσει εκ Θήρα;.Φυσιχώς 9 ’έπεθόμει πολύ
να με Γόη χαι έπεθύμου* ώσαότως να τό* συναντήσω.
Ή οικία τοΰ π. Δελενδα, όπως ολαι των Φηρών, πεΐνται
^ίρδην μίγδην έπι της βραχώδους καί κρημνώδους άνωφερικής
ακρας της εσωτερικής απτής τής νήσου, ής τό έλλεΤπον τεμά
χιο* εόυθίσθη. ώ; ειπομτν,εν τφ χοανώδει ποθμίνι τοΰ κόλπου,
ή δί πόλις, δπως ολαι αί τοΰ παλαιού καθεστώτος είναι έκτισμόναι επί ακανόνιστου σχεδίου και κατά βούλησι* τών κατοί
κων. Πλήν πόνον διαφέρουσιν παλαια'ι αύται οίκίαι τών *<*
ωτέρων ! Είσίν ευρύχωροι, ευάεροι, ευήλιοι, αιαιχτόκαρδοι καί
άνεκτ:καί, βνφ σύγχρονοι χτιζόμενοι επί μικρών καί πβρεωρισμένων οικοπέδων είσίν ώς έπι τό πλεΤστον μικραί, στενόχω
ροι καί άβφιικτικαί.
Αι οίκίαι τής Θήρας ένεχουσχ καί τούτο τό περίεργον χαρα“
κτηριστικόν, οτι στερούνται ξύλινης στέγης και αντί τοιαύτης
φόρου σι θολώδεις πορσβλανολιθοχτί στους τοιαύτας, ώνπολλάχις
ή μηχανική κάι αρχιτεκτονική μάτην έπεζήτησαν να διαμφίσόήτησαν τήν ^συνεκτικότητα καί στερεότητα τής ^χνης ταυτης
αποδειχθείσης τής πλάνης ώς προς τούτο, τής συγχρόνου επι
στήμης. Πάμπολλαι τοιαΟται, άς καί αυτός ό χρόνος και βί
πολυπληθείς έπιδρομαί τοΰ ήφαέσεου άπέχβμον νά βλέπωσιν
άκαταθΚήτους καί αναλλοίωτους, «φείσθησαν τέλος αυτών καί
ήδη κεΤνται ετε έκ«Τ ολως άθικτοι καί στερεαι, ώς|τε*μήρ<α πι
στά τής αντισεισμικής επινοίας του τοπικού στοιχείου. Ή πορ
σελάνη αύτη «βρίσκεται «ν αφθονία ίπί τής νήσου, ώς αντάλ
λαγμα τής ιύθυδίκου πρόνοιας πρός τά επιθληθέντα αυτή ανέ
καθεν φυσικά διινά, και αν αύτη δεν υπήρχε*, ό πληθυσμός θά
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ΰπίκειτο είς ανυπολογίστους ζημίας καί ίσως έξόντβσιν.Ένεκα
«νε δυνατόν να φαντασθή τις τοιαύτη* γυναίκα, προσελθοΰσα
δε τής συνεκτικότητος καί στερεότητος της Θηραϊκής ταύτης
και παλιν μ’ήρώιησεν αν θά έμενου έπί πολύ ίτι είς Θήρα*.
γης πολλοί κάτοικοι ώφελήθησαν τής περιστασεως και έσκαψαν
— ΤΙεντε ΐτι ημέρας, κυρία, τή απαντφ.
<ν αυτή ύπογείους κατοικίας καί οινώδεις αποθηκας, ας μετ'
— Καί αφού σας αρέσκει τόσον ό τόπος μας, διατί δάν ίραπορίας θαυμάζει πας δ έπισκεπτόμενος τήν νήσον ξένος.
χεσθε ναμείνητε εδώ τουλάχιστον έ<’ ολίγους μήνας, νά φέ
Ή οικία τού κ, Δελένδα εΐνε μία έκ των καλειτέρων και
ρετε καί την κυρία* σας, άφοΰ έχετε και τόν υιόν σας «δώ;
ωραιότερων τής νήσου, διότι άνήκουσα είς ^να έκ τών μάλλον
— Διότι φοβούμαι μήπως μεταδληθώ ώς ό σύζυγός σας και
προυχόντων αυτής; <ίχ*ν οίκοδομηθή μ«τα πόσης τής τότε φι
τότε αντί μιας <χομ«ν δυο Β«ν«δίκτας και δύο πολύ αγαθούς
λοκαλίας και εύμαρείας. ’Οσάκις δ επεσκίφθησαν τήν νήσον
συζύγους ενταύθα, τή ειπο*, θελήσας οΰεω *ά έμόαθύνω είς τό
βασιλείς και ηγεμόνες «φιλοξενήθηκαν έν αυτή.
αίνιγμα, καί τότε;
— Τότε.. . με πειράζετε, βλέπω κ· Πρίντ«ζη, αί, τότε θά
Μόλις δ’είσήλθον καί έδηλωσα είς την υπηρέτριαν τό δνομά
«αρηγορώμαι »’ εγώ.
μου, ό κ. Δελίνδας έσπευσε πρός με και μ βνηγκαλίσθη.
— θά τό σκεφθώ...’Εχετε τέκνα ; ήρώτησα μετ’ολίγον.
— Πώς μετεθλήθης ; έλεγε, παρατηρώ* με προσεχτικώς.
— Ούδέν ! μοί απήντησαν διά μιας φωνής, άποτελουμένης
— Πόσο* «γήρασες 5 τώ έλβγον, θαυμαζων τήν τριακονταε
έξ ένός άχ καί εξ ενός βάχ, δηλ. δι ’ «τός , αναστεναγμού καί
τή μεταόολήν του.
μιας έκδηλώσεως εύχαριστήσεως.
Και παρετηρούμεν αλλήλους ίκστατικώς καί γελώντες.
— Ά ; δι’ αυτό παραπονε’σθε, ήρώτησα τότε τή» κυρίαν
— Ένθυμήθητι τούς παιδικούς μας εκείνους χρόνους, ένθυΒενεδίκτη*, έν θριάμόψ.
μήθητι τά παίγνιά μας,τας διασκεδάσεις μας καί τ’άστεΐά μας.
—Όχι,βχι,καλέ κύριε Πρίντεζη,είπε δένπαραπονούμαι κατά·
— Ναι, τφ έλεγο*, τά ενθυμούμαι καί τό σχολείο* καί τούς
τού συζύγου μου, αλλά.,. *ά ., είναι τόσο* καλός καί αγαθός,
διδασκάλους μας καί τά πάντα.
— Ένθυμήθητι «οσάκις ήλθομε* εδώ είς τη* οικίαν αύτήν ώστε αμελεί τάς υποθέσεις του, φέρεται τόσον επιεικής καί
συγκαταβατικός πρός τούς πελάτας του, ώστε αί υποθέσεις του
καί έπαίζομεν καί ίτρέχαμε» καί «χαλούσαμε* τό* κόσμον I
— Ναί, αγαπητέ καί τί διαφορά ήδη, ότε κύπτομε* ύπδ τό ναυαγούν καί οκαταπαύστως ζημιόνεται, φοόομύαι δε ότι θάκαταντήσωμε* *α χασωμε* ούτω τα παντα.
βάρος τώ* οικογενειακά* μας φροντίδων !
— νΑΐ «νόησα τέλος, είπον, ευχαριστηθείς έκ τής άνακοινώ— Πόσο* ήλλαξανοί καιροί i Καί έπεσκεφθης τό κατάστημα;
είδες τάς τάξεις του σχολείου ; τή* αυλήν, τον κοιτώνα μας σεως ταντης αν ε’χετε όμως τέκνα θά διέφερε πολύ τό πραγμα
καί ό Ίάκωθος δεν θά ητο τόσον καλός, όσον ήδη είναι.
και όλα έκεΤνα τά μέρη ;
Έ* τούτοις, πρέπει νά εισθε ευχαριστημένοι, διότι 5ττ γνω
— Ναί, αγαπητέ, και συνεκινήθην, διότι τά πάντα ίκεϊ
μοί «φάνησαν αμετάβλητα καί άθικτα, ώς /νά εξηκολονθουν να ρίζει θεός, ημείς τά αγνοούμε* καί άρκ«σθε1τε Κυρία, «ις τήν
ημαι μαθητής,ή τράπεζα «ν ή έτρωγον καί ό κοιτών έν φ έκοι- αφοσίωσιν του συζύγου σας, «ίς αυτήν και μόνη*.
μώμην καί ή αυλή εν ή επαιζον ?
Άποχαιρετήσας δ' ειτα τό εξαίρετο* τούτο ζ«ΰγος, ύποσχε— Τί εύχαρίστησις ί ΦρχγκΤσκε, μιτά^τόσα «τη ’. . . Δεν θεις αυτφ, ότι καί πάλιν θα έλάμθα*ον τήν σύχαρίστησι* *ά
έχεις’ ιδέαν πόσον ευχαριστούμαι, ότι_σέ «παναθλεπω μετά το- τό έπανίδω καί έπισκεφθώ καί τήν οιναποθήκην του φίλου μου,
φημιζομένην διά τούς εξαίρετους αυτής θΐ»ους, μετέθην πρός
σουτο* καιρόν.
— Καθ’ Sv, «νφ τοσάκις μ«τά τόσων άλλων συμμαθητών συνάντησε* τού αδελφού τον θουλευτου, φίλου καί συνδρομητοΰ
μου συνηντήθη* έκτοτ« καί μετά σοΟ μόλις ηδη νά τυγχάνη τής εφύσεως* κ, Π. Δελένδα.
(ίπ«τ«< συνέχεικ)
φ. Π.
«ίρίστασις να έπαναθλεπώμεθα I
— Ούτως έπεπρωτο. .Ά ’ ιδού καί ή κυρία μου..Β«*«δίκτη, σοί συνιστώ τον κ.Πρίντεζη, τό» παλαιόν συμμαθητήν καί
φίλον μου, ον τοσουτον ήγάπησα και Ουδεποτ« «λησμόνησα.
ΕΤΤΡΑΓΊΕΛΑ
Καί μετά πλήροτς γοφγότητος, χάριτος καί γλ^κύτητος «(w·
σήλθβν ή αξιόλογος καί ευφυεστάτη συζυγος του φίλου μου,
όπως λάθη μέρος είς τήν συνάντησίν μας.
Άγγλος έξελθών τής σιδηροδρομική; αμαξοστοιχίας έ»
— Φαίνεται πολύ σας άγαπα ό σύζυγός μου, μοί λέγ«ι ή κ.
Tivt χώρφ, τφ ««ρετηρήθη, ότι τό διαβατήριό* του δεν ήτο
Βίνεδίκτη,διότι πολλάκις και ιδίως οσάκις ελαμβάνομε* τό πε
έν τάξει.
ριοδικόν σας μοί ώμίλει περί ύμών.
— Δεν δύνχσθε *ά προχωρήσητε, τφ είπε* ό υπάλ
— Σαςέυχαρισεώ καί τό πιστεύω, διότι καί,έγώ τό» αγαπώ
ληλος.
πολύ, Κυρία καί δεν άμφιόάλλω ποσώς, οτι και υμείς θά τό*
—-Μπόι... τί λεγετε; τότι θά έπιστρεψω..
λχτρεύετε, διότι έχ«τ« σύζυγον μορφωθέντα με «κείνα τα προ
— Έχετε άδιια» νά έξίλθητι ίχ τής χώρας;
σόντα, άτινα διέπλαττον «υγενεΤς καρδίας «ις εποχή* πολύ κα*
λειτέραν καί άγυοτέρα* τής σημερινής.
— Βεβαίως οχι, άφοΰ δέ* ιίσηλθο* ακόμη.
Ή Βενςθίκτη παρετήρει το* σύζυγόν της κτί «γέλασαν άμ—Τότε, δεν δύναοθε νά φύγετε.
φότεροι.
— Καλώς, φέριΤί μου τότε φαγητό* καί κλίνην.
—* Τί ; είπον, μήπως «έχετε και »έφη θυελλώδη; Δεν εισθε
ευχαριστημένοι ; τοιςΰτον εκλεκτόν και επιτυχές ζεύγος ;
— Ναέ, δέ* είμαι πσσώς οίίτε δυσηρεστημδνη ούτε καί μεΠολύπαθη; χωρικός μετέβη ιί; δικηγόρον, καί τφ (ζή
μανοημίνη διά τόν σύζυγόν μου, κ. Πρίντεζη, μοί «ιπε μειτησε τή* συμβουλή* (πί τίνος υποθέσεως.
διώσα μετά χάριτος ήκ. Βινεδίκτη, αλλά. . .
Δικηγόρος.-* Βεβαιότατα, σας τό υπόσχομαι... χωρίς
— Άλλα . . .καί παρετήρουν το* φίλον μου μετά προσοχής.
άλλο θά Μρδίσωμε»...
-’Αλλά;...
— Χωρικός — Όστι λοιπό»...εισθε Ιντελώς βέβαιος;
Καί ή κυρία ήγέρθη νά φύγ*>. Μοί έφάνη πολύ περίεργον τό
Δικηγόρος — Ά*αμφιβόλως..·Σθΰ εγγυώμαι ότι θα ίχωπράγμα
με* άπόφασε* ευνοϊκή*.
— Αλλά ; τέλος ήρώτησα.
Χωριχός. — Πιβτιύω, αλλά δεν πηγαίνω διχαστικάς.
—Νά.. εινε πολύ αγαθός, μοί άπεκριθη μετά λύπης ή ά·
Δικηγόρος. — Καί διατί;
^οσιωμενη καί χαριτόόρυτος Βινεδίκτη και προσεποιήθη, ότι
απεσόρετο τής αιθούσης.
Χωρικός.— Διότι σας έξεθηχα τήν ύπόθεσι» του αντιδι
3 Ό8ί φίλος μου πρός τά κάτω νεύω* καί ολίγον σκεπτικός,
ού μου χκί «ίδο* τήν είλυιρίνΕίά» σας.
ελάχιστα δέ μειδιών, παρβτηρει τό έδαφος.
—Τί δηλοϊ τούτο ; ή ρώτησα τόν Ίάκωθον.Ή Βενεδίκτη δέν
Φίλος. — Σε βοηθεί ή σύζυγός σου. Συχνά τή* βλέπω
εενε ευχαριστημένη.
εις το κατάστημά σου
—"AJ τίποτε, τίποτε, μοί λέγει καί ήλλαξεν ομιλίαν.
Έμπορος.— Ναί, Επιθεωρεί ολα τά είδη, πωλ·ϊ οσα
Ή δε Βενεδίκτη είκοσαέτις μόλις τή» ηλικίαν,$λως ανθηρά
και ακμαία,άπλουστάτη δε καί κομψή ώς χρυσαλίς καί πάντοτε θέλει καί κρατεί όσα επιθυμεί.
Γούλη$
γελώσα, Ναξία τήν καταγωγή» και τύπος Χριστοΰ γυναικ'ος, α*
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Η ΦΠΙΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ

ΤΑ μέγα πρόβλημα το& Κολόμφον-

Λογοπαίγνια

— Πώ( χατωρθώβατς νά λύσητστβσδντον μέγα πρόβλημα;
ήρωτων τον Κολόμβον oi etpt αύτοτ σοφ^οί,μετά την άνακάλυψιν τής ‘Αμςριχής.

97 Ή τουπατρός βου πενθερά, ή τής μητρό: ββυ μήτηρ »*ί
ή μάμμή βου ή Σεβαστή πύάοιΚ δακτύλους ?χονσ< ;
9$. Γερανοί πετουσαν, τΐ πολλοί που ησαν; δύ> γερανοί εμπρός
μ al ίνας πίσω,δύο πίσω καί εις εμπρός, «ς εμπρός tic στή μέση καί
εις σπίσιο. Πόσοι ήσα» ;
ΘΘ.Έρωτηθοίς τις ποια σχέσις συγγένειας υπήρξε μ«’*^ύ αυτού xu
του συνοδοιπόρου tw ► άπήντησε. * Τούτου τού ανδρδς ή μήτηρ «ινε
πενθβρα τής μητρός
180 Etre τις προσφιλέστατο» εξάδελφον, αποβιωσαντα προ μιxmu* άλλ’ άΐο&ώσας δέν ίχει εξάβελφον, Ποία σχέσεις μεταξύ
τούτων ;

Ι**0* *

Adeccf τώ» iv τφ

— 'Απλούστατα καί Ιδού, τοίς άιθήντησεν 8 δεινός θα
λασσοπόρος. Δύνασθε να σταματήσητε ορθών το αύγδν
τούτο;
Πάντίς αποπιιράθησκν, πλήν αδυνάτου θεωρηθότοζ τού
κατορθώματος.
— ’Ιδού, λοιπόν, πώς ίκαμα ίγώ. τοις είπε.
Και πιίσας τ© ώδν εθραύσθη καί Γστη προς εκπληξιν
πάντων, ορθών.
4>· Π-

mamiii ras „«8Μ3“
Γ. Γ.Καλάμας. Επιστολή μετά συνδρομής σας έλήφθη.
Άπώδκξις έστίλ^ ίν παρςλθόντι ?υλλω._ — 0, X. Βόλον.
Συνδρομή σα< ιληφόη. ΔιυΗρα απόδβιξις etvei ή γνήσια. S.
Β, — Έλιξάνδρειαν. Δίκα ρράγχα έλήφβησαν. Ευχαριστονμςν, — Β· Κ. Μύκονον, "ΐίχιι *καλωι. Άναμενομκν ώς
γραφεγε. Σημιιώσατΐ μας ίλλείποντα φύλλα. Ήμερολόγιον φέτος
δεν ειδΙ&ομιν. — Γ· Ρ. Κέρκυραν ’Επιστολή καί χίιρύκτια ελήφθησαν. Ευγαριστοΰμεν πολθ.^- S. Κ. Κ ά Ιρ ον. Ά·
ποστείλατε τόμους μ< επιβάτην ενταύθα ή κρατήσατε h άσφαλε’ιφ
— “Δ. X. ‘Αλεξάνδρειαν. Συνδρομή σας έλήφθη. ’Δπόθειξις αποσν<λλετ»ι ταχυδρομικών, ιύχσρωτσΰμεν. A. Κ. Κάί~
ΐ ρ ο ν. Συνδρομαΐ ελήφθησαν. Βυχαριστοΰμον. Άπόδε^ις tv π«<
ρύντι φύλλιρ — Ά I. A. A t γ < ο ν, Συνεστημένη μ« περιεχόμενα
«λήφθησαν. Ευχαριστοδμεν πολύ. — Δ. Π. Σ. Γαργαλιάνους. Συνδρομή σας βλήφθη Άπόδειξις μετ' αριθμού λαχείου σας
εν παρόυτι ^ύλλιρ. Βύχαριστουμεν. — Α. Μ. Γαλάζιο ν. Ε
πιστολή μετά εσωκλείστου συναλλαγματικής έλήφθη και σας ευχα
ριστώ πολύ. « Γ. Β . Γ. Τουρνο —-Σεβερΐνο ν, Συνδρομή
σας ελήφθη. Άπόδειξιν μετ' βρ*θμοΰ λαχείου σας ταχυδρομικών.
—Μ. Γ. Α. Πόρον. Συνδρομή σας ελήφθη. Άπόδειξις μετ’
αριθμού λαχείου, σας (ν παρόντι φύλλιρ. — Ν. I. Β. Νάξον. Συν
δρομή σας εληφθη. Άπάδειξις μετ' αριθμού λαχείου σας εν παρόντι φύλλω. — Ν· Λ. X α ν ι ά. Έχει καλώε. Ευχαριστούμεν.
. — Ά. Λ. Τ«ϊγά·ιον. ’Επιστολή ελήφθη. Έχει καλώς.
Ευχοριστούμεν. — Ν. Π. Γ. Τ σ ο τ ύ λ ι ο ν. . Σας ενεγράψαμεν καί άναμένομεν τήν συνδρομήν σας. Φύλλα εβτάλησαν. Σ. Κ.
Gttor^a. ’Επιστολή ελήφθη. Έχει καλώς, ώς γράφετε. —
I.
Λάρνακα. Συνδρομή σας έλήφθη άπόδειξις εστάλη ναχυδρομικΰς μλ άριθυδν λαχείου σας. Ευχαριστούμεν. — I. Π, Αλε
ξάνδρεια ν, Αριθμός λαχείου σας <624. Ά. Γ. Βραΐλα.
Επιστολή έλήφθη. ’Εχει καλώς. Γράφομέν. — Ν. Λ. Τ. Κ <·
β ά λ λ α ν. Ταχυδρομικώς γράφομε».

Τ.

άριφ. SS αίν.γμ^των.

87. ’Ερώτησες
ΈπΙ της τιμής του σίτου, ήτοι γι»ώσχου«ι τή» μέσην τιμήν
τοΰ μέτρου, κατά τδ δποΓον πωλείται δ σίτος λαμβάνουσι το ή.
μισυ αυτής, χσί τδ εύριθεν ποσρν προβδωρίζουσιν ώς τιμήν το5
άρτου.
X
*Έλυσεν συτδ & χ. Π<ρ> Κω»σ«α»τιν4#ουλβς εξ Αθηνών,
88 Ερώτησες
Προσθέτων <ι< τδ μετά Χριστόν Ιτοτ τδ 778 π, Χρ. (8·«ρ δηλοΓ πότε ήρχισαν «ΐ Όλυμ«ιόΛκ| καί διαιρων το άθροισμα
του 4(96 όποιον «χφράζιι μίαν ‘Ολυμπιάδα! ιύρίσκίι πηλίχον &ν*
χνύον »ά<’Ολυμπιάδάς, τό |< κατάλοιπο» τα ?τη της Όλυμπιά&ος.
Έλυσαν αυτό δ χ. Κ. Πρεβι&οΰροςίκ Σύρου καί δ * Ν. Stopγιου <ζ Αθηνών.
89 Ερώτησες
12.000 μήνας, 8, 840, 800 Αρας και 8!, 104, 000, 004 Set**
τερόλητα.
"Ελυσαν αυτό δ Κ. Πρτόιουδρος και δ.χ Η. Ετεργίου ιζ'ΑΒηνων
90 Έρώτηαες'
•Ο <98 >«Ι δ 82.
χ
Έλυσιν αυτό 6 χ. Π. Κωνσταντινοπουλος ί£ Αθηνών
έγγράψβνται εις την « Φυβιν » άβο
1ης ’Ιανουάριου είς τά γραφεϊα αυτής όθός 'Ομήρου, άριθ.
|3. Ε<< πάνα νέον συνδρομητήν δ«ρ<ΐται κα* <ν βιβλι'ον.
Λιχιχέα

βόοταβςς

Συνιστδμς» ίδίως κατά ^άς ημέρας ταύτας, καθ’ άς μί·
γιβτη χρ^σίς γίνεται γλυκισμάτων χαΐ άρτημάτω» καί άπαίτίίται μεγίστη προσοχή βίς τη» άμιμπτον έκλογην των
ειδών τούτων, το ini +ής πλατείας του Συντάγματος vcev
ζαχαροπλαστείου τοΟ R. Ζαβό ptτου ΑίΆάΐφ, ο nip φιμίζι-.
τ«ι διά την φιλοκαλίαν αύτού» κομψότητα καί καθαριότητα
την «ουαλίαν των γλυκισμάτων καί την έπιτυχή και Ιπιμελή
κατασκευήν αυτών. Ή ήμερησία καταβρόχθιαις JxtUt 300
γλυκισμάτων ΰηό τδν θαμώνων του «Ιναι συ στάσις έιτβφκής.

ΩΡΟΛΟΓΟΓ1ΟΙΕΙΟΝ
ΠΑΝΑΓΙΠΤΟΥ T2AMH
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Μνταξν Καπνικαρέα& και Ωραίας Ελλάδος
Εβς το Κατάστημα τού κ. Τσάμη, το τόσον έπαξίως
τή ψιλοχαλί^ άφι«^ωμ.ένον, «ύρίσκονται ώρολόγια ίχ τώ»
Ι^ΑλΧαν άνεγνωρισμένων εν Εΐυρώπγ) καταστημάτων, π«ρί
τίς σγερςότητος xcd ακρίβειας τώυ όποιων άρχει μόνον ή
έγγυησχς τδ» Αοράτων αυτών. ’Εργασία ι φάμίλλος τρ ιύρωηαϊχη, 'Βγγύησισ αύτης καί στερβάσης.
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Κατοικεί παρα τήν Πλατείαν τοΰ Μονάστηραχίου, παραπλιύρως τ^ϋ Εινοδοχςίβυ τής «Πελοποννήσου»,
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