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ΤΟ ΠΑΝΘΕΟΝ ΤΩΝ ΔΙΑΠΡΕΠΩΝ ΑΝΔΡΩΝ
Ή Γαλλική Έηιθεωρησις τών Επιθε

ωρήσεων έδημοσίενσεν έσχάτως σειράν λίαν 
ένοιαφερονσών είκόνων τών προσωπείων των με
γάλων έκείνων άνδρών, οϊτινες έν τή σταδιοδρομία 
αύτών έν τώ κόσμω τούτω άφήκαν ανεξίτηλα ίχνη 
τής διαίόσεώς των,έπί τφ σκο· 
πφ διά τής δημοσιενσεως τών 
προσωπείων αύτών να μεταδω- 
ση είς τάς μελλούσας γενεάς τά 
γνήσια χαρακτηριστικά άνδρών 
τοιούτων. οϊτινες ύπήρξαν ή 
δόξα τής όλης ΛνθρωπότητΟς.

Μολονότι Λ έκπλήρωσις τος, 
σκοπού τούτου είνε λίαν δυσχε
ρής, ώς όμολογεί Λ έγκριτος 

. συνάδελφος, διότι τά έκμαγεία 
πάντων τών σημαινόντων έν τή 
άνθρωπότητι άνδρών δέν έλή· 
φθησαν έν ώρα ενθέτω, έν τον- 
τοις έδημοσίενσε τά υπάρχοντα 
ήδη έν τή ιστορία,δτινα καί ή- 
μεΐς σπεύδομεν νά μεταδώσω 
μεν τοίς ήμετέροις άναγνω- 
σταις

Πολύτιμα κειμήλια ! Ή δια
τήρησή τής πιστής φυσιογνω
μίας άνδρών σημαντικός δρα- 
σάντων έν τή κοινωνία εινε 
σύγγραμμα χιλιάκις σπουδαιό- 
τερον καί ώφελιμώτε- 
ρον τής σνγγραφής ποτ 
νήματος τον σπουδαίο* 
τέρου καί σοφωτέρον 
τών άνδρών I

Ενταύθα ή μέλλονσα 
Ϊενεά θά μελετήσμ καί 
i έξιχνιάσμ τά μυστή

ριον τής φνσιογνωστν- 
κής, τά μυστήριον τής 
συμπράξεως τον πνεύ
ματος μετά τής ύλης, 
αύτά τά μυστήριον τής 
ύπάρξεως τού άνθρω
πον. Ή φνσιογνωστι- 
χή είνε βίβλος, ής τό · 

&κ«τη<

*Αρ·. 3/0 Σ·ίξ«ηρ.Άρ»·. 2/0 ΣαΙξχηρ.

πρώτον φνλλον μόλις ήδη παραδίδοται τή άνθρω- 
πότητι πράς άνάγνωσιν καί μελέτην.

Ιδού ό ΔάντηςΙ Ή προσωπίς τον φαίνεται 
έκπροσωπούσα τήν γνώμην πάντων έκείνων, οϊτι
νες έν τψ θείω Φλωρεντίνω εβλεπον τάν άνθρω

πον, δστις μεταξύ τών άνδρών 
τίς έποχής τον είχε τό πλεϊστον 
υποφέρει. Είνε αύτη αυθεντική 
άποτύπωσις τον προσώπου τού 
διασήμον νεκρού ; Μολονότι ό 
σοφάς συγγραφεύς τον Βίου 
τού Άνδρέον καί τού Ver- 
rochio διδάσκει Λμάς, δτι Α έκ- 
τνπωσις άνθρωπίνων προσω
πείων χρονολογείται μόλις άπά 
τού XV αίώνος, έν τούτοις ή 
έκπληκτνκη όμοιότης ταύτης, 
άπά πολλών αίώνων έχονσης 
τήν καταγωγήν,ώς καί τά γνω
στά προσωπεία τών χρόνων τών 
Ρωμαίων Καισάρων δέν άφί- 

νονσιν ήμϊν ούδεμίαν περί τού
του άμφιβολίαν.

Ιδού ό Σ α ( ξ π η ρ I ούτι· 
νος τά προσωπείονδνναται νά 
ή αντικείμενου εύρντέρας συ
ζητήσεις καί μελέτης. Είνε γνω 
•στόν, δτι τού διασήμον πάν
των ποιητού διαμφισβητούσιν 

ού μόνον τά έργα άλλά 
καί αύτά τό όνομα καί 
τά προσωπεϊον. ΪΊραγ- 
ματικώς, τον άθανάτον 
συγγραφέας τού Άμ« 
π λ έ τ ο υ ϋπάρχουσι 
πλεϊσται είκόνες διαφέ- 
ρουσαι δυστυχώς. Έν 
τούτοις κατά παράδοξον 
σνγκνρίαν, έν ω πάσαι 
αϊ προσωπογραφίαι τού 
Σαιξπήρου είνε κατά τά 
μάλλον καί ήττον με
ταξύ αύτών άμφισόητή* 
σιμοι, μόνον τά όφίγο- 
νον προσωπείόν τον δύ·
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ναται νά συνδνοθ·} πιστώς μετά τών χαρακτηρι- 
σηκών τοΰ προσώπου δχότι έλήφθη ή^έσως 
μετά τόν θάνατόν του κβΐ ίκομτσβη είς Γερμα
νίαν irno τίνος ufiovc τής Γερμανικής πρεσβείας 
Φέρει Γι' αι/τοΐι χρονολογίαν 1616 κα» έπί πολνν 
χρόνον υύρίσκετο έν τή κατοχή γερμανικής τίνος 
οίκονινείας Είνε τό παρτστανομενον έν τη οευτέρα 
Λμών είκόνι,ι'αί είνε ννωστόν νπό τό όνομα «κ ρ 0- σ ,.ι π ε ϊ η ν τής Κ a s .s <· I s I a d i ■> Τό δέ πα<>ι- 
στανόμενυν έν τι> τρίτη ημών είκονι, καλονμενον 
• π μ ο σ ω η ε ϊ ο ν τ ο ν Be ck e ι · εύρέθη έπίσης 

ε'ν Γερμανία τώ i860, καί μετεκσμίσβιι έν θρτάμόω 
έν Άννλία όπου έ'.-ένετν αντικείμενου πολλής σν- 
ζητήσεως, μελέτης καί μεγάλην θαυμασμόν. Ήδη 
Si -ραίνεται ντοποιηθέν ί;ό>" άπάντ«.ιν τών πιοτών 
τής Σαιξπηρείο.'λατρείας

(Ίΐκ'.τι·. rn/ia· Φρ. Πρίντεζης.

Μοί είπαν είς τόν Μάϊον εν άσμα νά ποιήσι-ι, 
Γ.οήν τινα ψαιόράν

11 λήν, ι(μΰ. ι·’»ηήν χαρμόσυνου πώς δύναμαι ν’αρχίσω, 
‘Οδύνην αίσθανόμενος πικρόν,ονχΐ χαράν.

Τόν μήνα όστις βάλλει. 
Καρδία. ήτις πάλλει, 
Καρδία ανθηρά.
Ας κελαδή άς ύάλλιι 

Τά εξοχή τον κάλλη 
Έν παιδική χαρά. 
"Λ! ναί! ν.αρδία άλλη 1 
Άλλ' ή ίιιή, αιθάλη 
Κατάντησε ι|ινχρά, 
Καί Γ>έν άνϋεϊ. δέν θάλλει, 
Δεν κελαδεΐ. δέν ψάλλει, 
Στενάζει νοερά1

Μοί είπαν είς τόν Μάϊον εν άσμα νά τονίσω. 
Ώοήν τινα φαιδρόν.

Πλήν. φεϋϊώδήν χαρμόσυνον πώς δύναμαι ν αρχίσω, 
"Οδύνην αισθανόμενος πικρήν, ούχί χ«ράν; 
"ΑχΙ καί σέ νμνονν άλλοτε χωρίς παραγγελίαν. 

Ωραίε Μάϊέ μουί
Διότι είχον Μάϊον κ’έγώ είς? τήν καρδίαν 

Ώ ύψιστε Θεέ μ·η:.
Κ’ήιηινκ έγώ τό πρώτιστον τών ωδικών πτηνών 

Κ’έξνπνονν τήν αυγήν. |σου,
Καί ιίσθανόμην κ εύαλλον πάν δώρημα τερπνόν σον 

Επάνω είς τήν γην ’
Κ ’έλεγον. — Μΐιν γλυκύτατετών ^όδων.τών άνθέων. 

Τής καλλονής, 
Τής ήδονής.
Τών πόθοι*  τών βαθέων, 
Ώ I πώς, ώ I πώς μέ σνγκινεϊς.

Διά τών τόσων δώρων σον, ώ $ίλέ, τών ώραίω·' I 
Χαίρε. ώ μήν τον έρωτος, καί φαίδρυνε τούςγη- 

Ιγενεΐς 
Φαιδρός έπανερχόμενος είς πάν, πάν ίτος νέου ’ 
Άχ ναί σέ ί/μνουν άλλοτε, χωρίς· παραγγελίαν, 

ώραίε Μ άϊέ μου !
Διότι είχον Μάϊον κ’ έγώ είς τήν καρδίαν !

Ώ ϋ^ιστε θεέ μου ’
ΦίλιηΑος Λ. ΟέκϋνομΙί »ι<

| Σ’ ΕΝΑ ΔΥΣΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΠΑΤΕΡΑ

·<«
3ύο άήδ'.νιπ ?ωλ(ά, a* ivs

I ίρωτβγωνί,οντβι Βυί, *'  «δω x’ ixcT βιτΣ’Κ 
Hot: ν« προ03$Ύΐ μ· ’ί « «W
Te ψίχ»λβ χαι το στ?ι·£ΐ γοργ2 '>α ~ *
”Αχ ' το ΐίδβ μάτι τύονίρό ' Άξιίνί:, μιγαλόνϋ. 
Κα· stpu ά^Ζ^η 73 xai ta ftipi *'  2ίλώ»χ,, 
Tip μ-ά*Λ  του apza;s ρΛ μιζ? μ·.’αυγή χ?υ?ά τνβ 7/·’’·· 
Τή·> ’«ίφ< « άλλ’1; χ»τοι*ι·ζ  *al  'ς άλλο ξί*ο  «ί·- 
Γιατί to*  βηδόνΐί ίΐν’ γραι-το ν*  ζή *ΐ'·τα  v.tT 
Ά«’ τ' άηίονάκι της μαχ^υί: Ih; χ'' β*·

1ΐ5;ή?α*ο  τ'αηΗκς μ»ί. 5ίν ri*  «ό*·*11φ5 τή*  χκρδιά τον ίλά6ωιΓ χ«·. « juxpi μ.-'· ·
1 Πο« δ:*  τ' α?η«, χΐιμ,δνϊ ιαλοχα’ρι.
! Ίσχιό; τον ίάντα ήταντ ν.’ αχωουτύ τον τΛρι. 
! Ti Sus μοζύ ’χοι^ώνταντ, μζζύ τά δυο έςυ~*ο5ο ?.ν.
> *Λντά^«  ίξίνυχτάύσχνί πάντα iXAoutfsv.
• Το τ*α  ίτ^ωγί, ϊΐ*  έκΐίνουββ τ’ βλ)«ο.

Και τοΰ μ?χροΰ τ^ πέτα^ι τ’ άχλούΟαβ το ·μίγάλ*.  
Μια τέτοια αγαπη ουρανία, έδώ α' αυτή »ή 4?αϊρζ. 
Ι1οιο< να /«Τ·9? δύναται ; Τ» «ύ, xstspa

Άζλ0Μ« ή τύχτ» τά «τι ?ά, βιγά βιγά άλαργόί·. 
Τ’ iatspia αχνίζουν ’< τή βδίρά' [tea ίάχη σημ>3ίύί. 
Άοχροντυμύιη την αυγή κώρχίται ν αβημώοη 
Τή φύ«<, τ' άστρο 'λίγο πριν τήν ίπαναχρυσώ^ι. 
Κατάγρυκνα τά ίνά πουλιά, τά '6pt ή δροσάτη αύγονλα 
Συλλογίσμένα χαι ήουδά, σι μ>ια τριαντα^υλλουλα

—-0ά ^όγ<μ— λίγβι το μικρό—μαχρυά μακρυά ’ς τά ξίν>. 
Νί«λ«λήμ>τχ κσΟΰ νά μί$ω ίρωτιμμίνα — 
Kat ή Χίλια του, ώ< αστραπή, π·:σμί*η  α*  τον sithpi 
Τ’ άηίίν: ifivst σάν νχχρό.. . Πάς μου γιατ2, τατ^ρα :

1 Ιττάει, ?«ύγι< το «ςυλί ! .. . Μχ το μιγάλο άη3ονι 
Νά τ’ άκλουΒήση δίν μπορεί !. . . .................. .
Μηνύματα συχνά -ποκνα τού ίρχόντϊνί απο ^ίρα 
Ηαιδ'. 'ς τή*  τέχνη 'ξακουστά «ώς &ά ί«Ζ®0 
Μά τοί ’τρωγι τά σ«Η<ν.ά αγνώριστο Φαρμίν.·., 
'Σαν τήν καρδιά χυπαρίσαιοΰ τ’ ακοίμητο σαράν.·.. 
Γιατί ’ς αδτον τον χωρισμό ?6λχπ« «όντα τμπρό; το- 
Τέτοια φαντάσμςτ*  ?ρικτά, πώτρτμ' ό λογισμός του. 
Δίν τρέμκ πάντοτι ή χαρτιά, ’σαν σνλλο ς ττν «ίου, 
Γιά ’mTw χο5 «ολύ άγαπα ; φοίασα- τί, «ατίρά ;

ΤΗλΒε ό κχιρος του φΐύγουνδ τά τπττινά, το χ.όνι. 
Και κάποιο φίρν’ι μήνυμα αποχρυαα ς τ αηίύν: 
Πώς άπό κούρασή «ολλή κι’ άπό $αρΰ χτιμώνα 
Τά αγλύκαντο του άνάπνίί μ’ ϊνα μτγάλο αγώνα. · .
’Στ’ άξαφνο πίκρομήννμα τ' αηϊόν? μας *XaotaCs:,  

Mi μια< γιρά« γίνίται, λαχανιαομίνο άρπάζ»·. 
Τά μονοπάτια τ’ ουρανού, τϊντόνιι, το ?τ»ρότου, 
'Σαν άστρο ’ς τ ααϊιρο, και φΟάνϊ: ς τίπλίν:ο του
Και το Ίίρύ μ? τ’ άγριο τ^ εύσημα τον Χγί?α 
ll4fT€(, μά ξανασχόνϊται. . . γιατί δκλιας, πατϊρα ;

Μόνο. . .κλινάρι. . . τώόρίΑδ ’ Ms μάτι λαμπασμίνς 
ΤοΟ ΐλιπδ τ’ αργοκίνητο τό στήθος πον’μϊνο.
Σκύοχϊΐ, άγκαλιάζιι τ’ άρρωστο, κολλιάαι ’ς το χλί 
M’«tiXs'wto Γνα ^λημα τβ fspvs: 'ς το κλαρί τον. 
Κ’ «Μώ κβφάλι χγόριζδ δτξιά ζ<ρ£ιά ‘ς τ' αγίρι 
Γιατί νάι&γι ί*«ΐ  ‘GsXs καί τ’ αηδονιού το ’ταϊρ*..  
Ό αντίλαλο; το5 «60ου τον ακούστηκε μακρύά τον*  
Άπό κρυ|θ-$ιλήματα έγιόμι’τ ή φωλιά τον' 
Ό χάρος πο5 τα ίζηλϊνα φο^ίζβΐ τήν μητίρα, 
Φτόγο ’σαν μχΟρο σύγν»οο διωγμένο απ’ τον αίρα.

Τί κλαϊς ; τί κλαΐς, πατϊρα ;

Τό ΐοσκτ ή αρρώστια σαν ?ωτ«ά, το έενιγίν ό «<?«;. 
Τ'αηδόνι αδιάκοπα 3οη65 σά μάνα καί πατίρας.

Ξάφνου έ’νβ πόθο χχολογεΤ το βρβχνολάλ»κ*ά  του
Πώς πηγαίνοντας ’ς την ξίνετοιά θά νά ’δρητην bftti του. 
Ή πιθυμπά του προσταγή t Σί ξένο περιγιάλι 
Φέρνει ό πατέρας τά ΰγνιο μ.$πούρασι μ-εγάλη.
Κ’ έκεΤΘ' ολίγο πλεώ μαπρυά πο5 τοδπανε νά ξέργι 
Πώς ή παρϊιά του ή θλιβερή δέν θά ’’/η *αλο*αίρι·  
Ξέρεις π’ ό χάρος προτιμά τούς ξένους έηεϊ πέρα 
Τί τον παραπαλεις *αι  πλαΐς, παπόμοιρε πατέρα ;

Ένοιωσε πλειά το δύστυχο που λυονε πάθε ’μέρα, 
Νά ξαναϊδίί τον τόπο του ζητάει απ’ τόν πατέρα. 
Τά ξένα οί ξένοι άφίνουνε σάν τούς μυρίζει χώμα 
Γιατί ποθούν 'ς της μάνας τους νά κοιμηθούνε στρώμα. 
Γλυχειά ποϋ ειν ’ ή πατρίδα μας ! Τό ’ταΤρε φεύγει πάλι 
Κ’ έγύρισε περίλυπο ’ς τό ξένο τ’ ακρογιάλι. 
Νύχτα γλυχειά βασίλευε, κ,αι δέν ειχ ’ άνατείλει 
Ποτέ ποτέ λαμπρότερε τό έφτάφωτοχαντηλι. 
Καράβι τούς περίμενε νά φύγουν γιά ’δώ πέρα 
Τέτοια νυχτιά" τί «χιάζεσαι ; Τρέμεις γιατί, πατέρα ;

θαμπόφεγγε.. - χαλήτερα νά μη ’χε ξημερώση 
Το πλάσμα που ’μαρτύρευε αρχίζει νά κερώση 
Τά ’μάτια έστροφογύρισε, έσπάραξε, πετιέται, 
Τραυλίζει πα-τε-ρά-*ι-μου  'ς την άγκΛιάτου σβυέται !... 
’Σάν κυπαρίσσι ολόμαυρο σέ μνήμα στηλωμένο 
Πού λες πώς εινε φύλακας βουβός 'ς τόν πεθαμμόνο, 
Έτσι ό πατέρας άφωνος μέ την ματιά σβυμμένη 
Εμπρός έστεκ’ ακίνητος σέ νιότη πεθαμμένη.
Χαραΐς π’ ελπίδες ’πίταξαν, δέν ειν’ γι’αυτόν πλειά ’μέρα" 
Μαυρίλα, πόνοι, δάκρυα μένουν γιά σέ πατέρα.

Καλά καμες κι ’ έφώλιασες μές ’ς της ζωής τόν τάφο" 
Παρηγοριαϊς ανώφελες δέν ξέρω έγώ νά γράφω. 
Μόνον θρηνώ τόν πόνο σου, κι’ αδιάφορο αν γνωρίζω 
Π’ απίστευτο θά σου ’τανε γι’ αοτόνε νά δακρύζω. 
Μέ φθάνει 'που τό δάκρυ μου, πουν άγνωστο σέ ’σένα, 
Δροσίζει εμέ κι ’ απόκρυφα τό μνήμα ποΰ τό έγέννα.

Έν Κερχύρφ 1891 Λ. Κ· Βερίχιον

ΤΟ ΦΙΛΗΜΑ ΤΗΣ ΓΗΣ

Τού ούρανού περίσσεψαν 
τά ζαφειρένια κάλλη, 
ά φωτοπρόσωπη εύ^ιορφιά, 
κ’ έχύθηκε Λ χρυσαφιά 
πλεξούδα τον άπ’ το€ βουνον 
τλ (3άχη ώς τάκρογιάλι.

» *Τότε Λ Γη αίσθάνθηκε 
’ς τά παγωμένα χείλη 
τά φλόγα την έρωτική, 
καί μ ένα φίληρα γλνκΐτ 
άνθούς γεμίζει ό κόρφος της, 
τριαντάφυλλα τ’ 'Απρίλη.

* *Ή ποιίλια ·μέ τόν Έσπερο 
τής ^έγγουνε τό δείλι, 
κα\ μύρα Λ Αύγή σκορπά 
γιά ’κείνην δπου άγαπά 
ό ζαφειρένιος ούρανός 
κ ’έφίλησε ’ς τά χείλη.

«' · *Και ό "Ηλιος ’ς τής άκτινές του 
υυργια πουλάκια φέρνει, 
νά τήν ξυπνούνε μέ χαρά, 
νά τήν κοιμίζουν έλαφρά 
δτ’ είς τό άνθοστόλιστο 
κρεδδάτ ’ Λ Γή μας γέρνει !

Ι. Γ. Γεαννοΰκος.
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ΑΙ ΠΑΡΑΔΟΞΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΙ
ΕΝΟΣ ΡΩΣΣΟΥ ΣΟΦΟΥ

Mstd 300 χαλλιτεχνιχώμ thcivav iv τδ> κειμίν^>

Κατά μετάφραΰιν φ. ΠΡΙΝΤΕΖΗ

(Συνέχεια, ίδέ προηγούμενου ψύλλον).

Έν φ οί ήμίτιροι φίλοι συνεζήτουν περιζ τών συντριμ. 
μάτων τού άερεπιπέ^ου περί τών ληπτίων μέτρων,ζωηρά κι 
νησις ύφίστατο Ιν τφ άστεροσχοπιίφ τής Νιχαίας,

Δεχάς νεανιών συνηγμένων ίντός τοΰ μιχροΰ διαδρόμου, 
απέναντι τής βιβλιοθήκης τοΰ άστεροσχοπιίου, συνεζήτουν 
μετά ζωηρότητος πιρί τοΰ εχπληκτικοϋ φαινομένου, ούτενος 
προ ολίγου είχον γείνει θεαταί.

— Είνε αερόλιθος, ίλεγεν ό είς" τόν Ξέκρινα καλώς.
— Και έγώ σάς λέγω, ότι ήτο κομήτης, τοΰ οποίου ή 

ουρά εφθάνε μέχρι τοΰ όρους.
— Ούτε αερόλιθος, ούτε κομήτης ήτο, έλεγεν ετερος, 

άλλ ’ άπλώς αποτέλεσμα τής καταιγίδος ... εις φυσικός 
κεραυνός.

Ειρωνικός γέλως διεδέχθη τήν τελευταίαν ταύτην δήλω- 
σιν καί έκαστος αύτών Ιπέμενε, λίγων"

— Ήτο αερόλιθος.
— Ήτο κομήτης.
—Ήτο κεραυνός !
Καί πάντες παρετήρουν άλλήλους μετά πεισμονής καί 

θυμοϋ, σχεδόν έτοιμοι να ΐλθωσιν είς χεϊρας.
— Τότε, κύριοι, εϊπεν είς έξ αύτών, μδλλον ψύχραιμος 

τών άλλων- ίγώ σ®ς προτείνω τι πρακτικώτερον. Νά μετά- 
βώμεν ίπΐ τόπου καί εξετάσωμεν τό φαινόμενον.

Ή πρότασις εγένετο όμοθύμως δεκτή καί μετ’-ολίγον 
πά/τες έξήρχοντο τοΰ αστεροσκοπείου, διευθυνόμενοι πρός τό 
μέρος τής πτώσεως τοΰ άερεπιπέδου.

Αίφνης πλησιάζοντες διέκρινον ομάδα ανθρώπων συζητούν- 
των πέριξ αντικειμένου άμόρφου ίκτάδην κειμένου, καί σπεύ- 
σαντες ήρώτησαν αυτούς·

— Ποΰ ίπεσε;
— Τί άπέγεινε ;
— Προύξένησε κακόν τι ;
Ό Όσιπώφ καί οί σύντροφοι του έκπλαγέντες έπί ταις 

έρωτήσεαι τών παρεισάκτων, παρετήρησαν αυτούς μετά ποεάς 
τίνος άνησυχίας.

—Περί τίνος όμιλεΐτε,κύριε; ήρώτησε μιτ’όλίγον ό γέρων.
— Περί τοΰ αερολίθου !
— Περί τοΰ κομήτου ! “
— Περί τοΰ κεραυνού I 
Άπήντησαν όλοι ώς ίξ ένός στόματος.
Ό Όσιπώφ τούς Ιξέλαβεν ώς τρελλούς.
— Τί αερόλιθος 1 κομήτης καί κεραυνός,είπε,παρατηρών 

μετά μειδιάματος τούς συντρόφους του καί κινών τήν κε
φαλήν.

— Καί ποιοι είσθε σείς ; ήρώτησεν αυτούς είτα.
— Είμεθα μαθηται αστρονόμοι τοΰ αστεροσκοπείου τής 

Νίκαιας, άπήντησεν είς ίξ.αύτών.
Τότε ό Όσιπώφ έσπευσεν Ινθους καί λαμβάνων αύτόν 

έντός τών βραχιόνων του τόν κατεφίλησεν είς τάς παρειάς, 
άνακράζων φρενητιωδώς"
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— "Q, είνε αστρονόμοι ! είνε αστρονόμοι 1
— Ναί, είμεθα άστρονόμοι, ύπέλαβεν έτερος και πάρε- 

τηρήσαμε*  πρό ολίγου κατά τό τέλος τής καταιγίδος πολύ 
περίεργο*  ουράνιον φαινόμενου, περί τής φύσεως καί ποιότη· 
τος τοΰ όποιου έχομεν διαφόρους γνώμας. Οί

» 1

Βΰρίσχεσθε χαί έν τή πλάνη.

ί μεν έξέλαβον 
αυτό ώς πύρινο*  αερόλιθον, 
άλλοι ώς κομήτην χαί έτε
ροι ώς φλόγα κεραυνοΰ.

Διαρκής γέλως ήκολού- 
θησε τήν ειλικρινή ταύτην 
άνακοίνωσιν περί τής πτώ
σεως τοΰ άιρεπιπέδου,όπερ. 
καταφλεγάμενο*  ΰπο τοΰ 
πυράς χαί καταφερόμενον 
μετά ταχύτητο;ώςάμορφον 
στοιχεΐον έκ τοϋ ουρανού 
πρός τήν γην, έδωκεν ά- 
φορμήν είς τοιαύτας γε
λοίας παρεξηγήσεις.

βήμα πρός αυτούς’ 
είπε, πάντες χαί έν τη άλη-

Ό ΦρικΟυλέ,τότε πονόσας
— Εύρίσχεσθε, κύριοι, τοΐς , ..................

θεία καί έν τή πλάνη, διότι τό προχείμενον φαινόμενου απο
τελεί μέρος τοϋ άιρολίθου, έπειδή έρχεται έξ ουραυοΰ, άπο- 
τελεϊ μέρος τοϋ κομήτου, έπειδή εφερεν ουράν καί άποτελεΐ 
μέρος τοΰ κίραυνοϋ, διότι ώ; ούτος ητο πυριφλεγές. Έν τού· 
τοις δέ*  είνε ούτε αερόλιθος, ούτε κομήτης, ούτε κεραυνός.

— Καί τίήτο λοιπόν; ήρώτησα*  πάντες όμοϋ.
— Είναι, ή μάλλον ήτο άερεπίπεδον, άπήντησεν δ νέος 

μηχανικός,δεικνύων έν ταύτφ τά αποσυντεθειμένα καί κατε- 
στραμένα μέρη τοΰ άερεπιπέδου, είς ού τήν πτώσιν μόνον έ- 
γένοντο θεαταί.

·- Καί τίνες είσθε; κύριοι ; ήρώτησε τότε τούτους.
— ”Ω ! ημείς, έπροθυμοποιήθη ν’ άπαντήση αμέσως ό 

Φρικουλε μετά μετριοφροσύνης, εΐμεθα, . . . τινές, . . . 
κάποιοι . . . χωρίς ονόματα. Δεικνύω*  δέ τόν Όσιπώφ'

— Ό κ. έν παραδείγματι, θά σάς είνε γνωστός . . . 
Είναι δ κ. Μιχαήλ Όσιπώφ.

Έπί τφ τόσον παγκοσμίως γνωστφ όνόματι τούτφ έν 
όλφ τφ έπίστημονικφ χόσμφ οί νέοι αστρονόμοι άπεκα- 
λύφθησαν μετά σεβασμού καί πλησιάσας είς έξ αυτών χαί 
λαμβάνω*  τήν χεΐρα τοΰ γέροντος·

— Κύριε Όσιπώφ, τφ λέγει μετά συγχεκινημένης φω- 
νής,έπιτρέψατε έν όνόματι τής Γαλλικής νεολαίας, ήτις κα
λώς οίδε τά ήμέτερα ίργα καί σάς θαυμάζει, νά σάς σφίγξω 
τήν χεΐρα. Καί μετά μακράν ίγκάρδιον συυδιάλεξιν

— Ελπίζομε*  ήδη, χύριοι, προσέθηκεν, ότι θα μάς 
κάμητε τήν μεγίστη*  τιμήν νά δεχθήτε τήν φιλοξενίαν τοΰ 
ήμετέρου Αστεροσκοπείου. Έχομεν έκεΐ δωμάτια αρκετά 
διά φίλους, όπως ύμεΐς, καί πιστεύομεν ότι δικαιούσθε νά 
άξιωθήτε τοϋ τίτλου τούτου.

Ό.

τοϋ τίτλου τούτου.
Ό γέρων σοφός ερ- 

ριψε βλέμμα. ταχύ πρός 
τούς συντρόφους του 
καί άπεκρίθη.

—Μολονότι, κύριοι, 
ή πρόβχλησίς σας είνε 
πάνα διχαία καί ειλι
κρινής, αφειλομεν ν’ 
άρνηθώμιν,διότι ό σκο
πός τής ίλιΰσεώς μας 
ίνταϋθα άπεχει πολύ 
τοΰ ν« παραμείνωμεν 
(νταΰθα. Έν τούτοις, 
ίπεώή ή θυγάτηρ μου

\

Γνωρίζω τό αίτιον τής θλιψιώς σας. 
είνε πολύ έξηντλημένη, θά δεχθώμεν.

Ό Όσιπώφ προσέφερε τότε τόν βραχίονα του είς τήν 

Σελήνην καί συνοδευόμενος ύπό τοϋ Φρικουλί και Γοντράν 
έλαβε τήν πρός τό Άστεροσκοπεΐον άγουσαν, ακολουθούμε
νος ύπό πάνιων τών νέων αστρονόμων.

Τό άστεροσκοπεΐον τής Νίκαιας οικοδομηθέν ίπί τής κο
ρυφής τοΰ όρους Βορόν, πεντήκοντα μέτρα περίπου ύπεράνω 
τής επιφάνειας τής θαλάσσης, βλέπει άφ' ένός μέν πρός 
τήν Μεσόγειον, άφ’ ίτέρου δέ πρός τήν κοιλάδα τοΰ Παλί- 
ονος καί τήν εσαεί λευκήν κορυφήν τών “Αλπεων. Έκτος 
δέ τώ*  απαραιτήτων κλιματολογικών συνθηκών δι· έν 
άστεροσκοπεΐον, δέν θά ήδύνατο νά εΰρεθρ καλλίτερου καί 
θαυμασιώτεραν μέρος δι’ οικοδόμημα τοιοΰτον,όπιρ νά προ*  
βάλλη τάς ουρανίους χαλλονάς πρό τών διδιψασμένων οφ
θαλμών τών περιέργων φυσιοδιφών.

Ήτο βιβυβιιμίνος ίν τή

Το αστεροσκοπεία*  τοΰτο οφείλεται είς τήν γενναιδφροσύνην, 
τοϋ χ. Bischafficheim, δστις ύπήρξεν έν ταύτφ καλλιτέχνης 
θαυμαστής τής φύσεως, φιλάνθρωπος χαί φίλος τής προόδου.

Άλλ’ ό,τι ιδίως άπέδωκεν Ιπιστημονικήν σημασίαν είς 
τό κατάστημα τοΰτο, παγκόσμιον μάλιστα, υπήρξε τό μέγ*  
ισημερινόν αύτοΰ τηλεσκόπιου, τό ισχυρότερου ύπάρχον τό γε 
υΰν έχον ίπί τή; ύφηλίου. Έχει 18 μέτρων μήκος έστια- 
κόν,καί ό φακός του έχει Τδίκατοστά τοΰ μέτρου διάμετρον.

Τήν πρωίαν τής έπαύριον ό Όσιπώφ ήρξατο λεπτομερώς 
έξιτάζων τά τοϋ αστεροσκοπείου τούτου καί εύρισκόμενος 
μετά τοσοϋτον χρόνον έξορίας ενώπιον λαμπροτάτου τηλι-

, !) >·σκοπιού, ήρξατο άμέσως πα- 
ρατηρών τούς ουρανίους έκιί- 
νους κόσμους, μεθ’ών τόν πλεί- 
ονα χρόνον τής ζωής του τό
σον έπωφελώς διήλθε.

Πλήν τό έσπίρας, ότβλπλη- 
σίασε νά καθήση εις τήν τρά- 
πίζαν, ένθα ή θυγάτηρ αύτοΰ 
χαί οί φίλοι του τόν άνεμενον, 
σημεΐόν χι βαθυτάτης λύπης 
έσκεπε τό με'τωπόν του, όπερ 
δέν διεξέφυγε τό βλέμμα τής 
Σελήνης.

—' Πάτερ, είπε χόχι πλη- 
σιάζουσα αυτόν, τί έχετε ; 
Όποία λύπη σάς στενοχωρά 
πάλιν ;

Ό γέρων έκλινε τήν κεφαλήν χαί άπήντησε’
Τάςχερσς επί τών γονάτων

Δεν έχω τίποτε,τέκνο*  μου,δε*  εχω τίποτε,ησύχασαν.
Ή Σελήνη ίστράφη τότε πρός τόν Γοντράν συγκεκινη- 

μίνη. Ούτος δ’ ίννοήσας ότι τφ έζητεϊτο ή συνδρομή ίπλη- 
σίασε τόν γέροντα καθήμενον ίπί τίνος έδρας χαί θετών τήν 
χεΐρα αύτοΰ ίπί τών ώμων

— Γνωρίζω τό αίτιον τής θλίψιως σας, χύριε Όσιπώφ, 
τφ λέγει.

Ο γέρων έταράχθη ολίγον,άλλά δέν ίκινήθη έκ τής θέσεώς.

— Στοιχηματίζω, τφ λέγει ό Γοντράν, ότι τό τηλεσκό- 
πιον τής Νίκαιας, δι’ ού παρετηρήσατε σήμερον τούς αστέ
ρας, σάς έτάραξε.

Ό Όσιπώφ έκινησε τήν κεφαλήν
•— Ναί, είπεν, είχον άρκετόν χρόνον, όπου δέν παρετή- 

ρησα αυτούς, χαί ίνεθυμήθην τούς ευτυχείς έκείνους χρό
νους, καθ’ ού; ήμην τόσον ευτυχής είς Πετρουπολιν, ένφ 
τώρα είμαι δυστυχής, έξόριστος, κατάδικος.

— Ναί, άλλά σάς επαναφέρει βεβαίως καί τούς χρόνους 
έκείνους, καθ’ ούς παρεσχευάζετε τά σχέδιά σας .....

Άποτόμως τότε ό γέρων συνέλαβεν αύτόν έκ τής χειρός 
χαί δεικνύων αύτφ τόν Φρικουλί, όστις καθήμενο; παρά τι*ι  
γωνίφ ητο βεβυθισμένος ίν τή μελέτη βιβλίου, όπερ είχε 
λάβει έκ της βιβλιοθήκης τοΰ αστεροσκοπείου’

— Μή όμιλεΐτε ούτω ίνώπιον αύτοΰ, τφ λέγει ταπεινή 
τή φωνή’ δέν είνε άνάγκη νά μάθη αύτός τί έμελετώμε*.  
Ή Σελήνη ίμειδίασε καί έπεΐπεν

— Πάτερ, οΰδέν κρυπτόν’ ό κ. Φριχουλέ γνωρίζει τά 
πάντα.

Ό Όσιπώφ συνέσπασε τάς όφρϋς.
— Καί διατί τφ άνεκοινώσατε, είπε*  · .
— Ήτο άνάγκη διά τήν σωτηρίαν σας, πάτερ, έξηκολού- 

θησεν ή Σελήνη, καί όχι μόνον γνωρίζει το σχέδιόν σας, 
άλλά καί υπεχρεώθην έν όνόματι σας νά τόν συμπεριλάβω- 
μεν είς τό ουράνιον ταξείδιόν μας.

Ό Όσικώφ τότε άνιτινάχθη όρθιος.
— Τί ιδέα I άνέκραξιν.
— Καί έν τούτοις, ύπέλαβεν ό Γοντράν, έπί τή συμφω

νία ταύτη μόνον έδεχθη νά συμπράξρ, όπως σάς σώσωμεν.
Ό γέρων ύψωσε τούς ώμους.
— Νά μέ σώσητε I . . ένφ αυτός τί άλλο ίπραξε ή νά 

κατασκευάση τό άερεπίπεδον κατά τό ύποδειχθέν σχέδιον 
τοΰ κ. Γοντράν.

— Μά ...
— Τίποτε, μή τόν ύπερασπίζεσθε’ αύτός ζητεί πάντοτε 

νά σάς όποσκελίζτ). Τό είδα καλώς, οσάκις σάς άπέτεινα 
τόν λόγον, αυτός πάντοτε άπήντα άνθ’ ύμών............. μόνον
διά νά έπιδεικνύηται, άλλά μάτην χάνει τόν καιρόν του !

Ό Γοντράν ήλλαξε ομιλίαν.
— Τέλος, χύρ« Όσιπώφ, τφ ειπεν, όλα ταϋτα δέν μάς 

έξηγοϋσι τήν αιτίαν, διά τήν όποιαν εισθε τόσον λυπημένος.
— Αΐ, τφ άπήντησεν ό γέρων, δέν ένόησας αυτήν;. . . 

Ναί, σκέπτομαι αυτό τό θαυμάσιον σχέδιον, είς τό όποιον 
εχω άφιερώσει ολόκληρον τήν ζωήν μου . . . καί ήδη κα- 
τατρύχομαι ύπό τής ιδέας, ότι μοί έκλεψαν αυτό, καθ’ ήν 
ώραν ήτόιμαζόμην νά τό έφαρμόσω έμπράκτως.

— Καί τις σάς έμποδίζ« ήδη, ότε έχετε πλήρη τήν έλευ- 
θερίαν σας νά τό έχτελέσητε ; Άνήρ οίος ύμεΐς, φρονώ, δέν 
έχει άνάγκην σημειώσεων διά νά έπανορθώση το σχέδιον. . . 
Όλίγαι ήμέραι άρκοΰν διά νά διατυπώσητε ίπί τοϋ χάρτου 
τους τύπους καί τά σχέδιά σας.

— Ναί, άλλά τά άναγχαιοΰντα χρήματα ;
— Τά χρήματα ; ύπέλαβεν ό Γοντράν, καί έμελετάτε 

να στηριχθήτε μόνον είς τά προσωπικά ύμών μέσα ;
— Βεβαίως δχΓ άλλ’ έν 'Ρωσσίφ ειχον θέσιν, ήτις μοί 

έπέτρεπε νά έλπίζω είς τήν έξεύρεσιν τών άπαιτουμένων κε
φαλαίων διά μίαν τοιαύτην έπιχείρησιν. Έκεΐ ένδιαφέρονται 
πολύ περί τώ*  ούρα*ίων  πραγμάτων καί διά δημοσίας έγ
γραφης θά ευρισκο*  ευκόλως ό,τι ήθελο*.

Ό Φρικουλε,όστις μετά προσοχής ήκουε τήν συνδιάλεξιν, 
ίλαβε τότε τόν λόγον, καί’

— Διατί, είπε*  δέ*  ίπιχειρεΐτε έδώ ό,τι ίμελετάτε νά 
πράξητε έκεΐ ; Έν τή Γαλλί^ι άγαπώσι τούς σοφούς, άλ
λως τε ή έθνικότης σας απολαύει παρ’ήμΐν μεγάλων συμπα· 
θειών.

Ένφ δέ ό γέρων έκίν» τήν κεφαλήν'
— ’Εάν ήμη*  είς τήν θέσιν σας, προσέθηκεν ό νέος μη

χανικός, θά μετέβαινον άπό πόλεως είς πόλιν, διακηρύττων 
τόν σκοπόν και τό σχέδιον, μέχρις ότου θά συνελεγον τάς 
άναγκαιούσας μοι ύπογραφάς.

— Δεν άμφιβώλλω περί τούτου, κύριε Φρικουλε, άπήν
τησεν αύτφ ό γέρων άλλά δυστυχώς λείπει ό καιρός.

— Ό καιρός; άλλά φρονώ,8τι δέν εϊσθε Ιχι είς το χείλος 
τοΰ τάφου, ύπέλαβεν ό Φλαμμερμόν μειδιών. Ύπάρχουσιν 
άλλοι γηρ'αιότεροε, οιτινες άναλαμβάνουσιν ίνίοτε . . .

— Δέν νοώ αύτό, διέχοψεν ό Όσιπώφ, ό Σάρπ Οστις 
μοί έκλεψε τό σχέδιον, δέν θά περιμενη βεβαίως νά τό εκτε- 
λέσουν άλλοι πρώτον.

Ό Φριχουλέ παρετήρησεν έκπληκτος τόν Γοντράν, ούτος 
δέ τήν Σελήνην.

— Βλέπετε δεν μοί απομένει ή ό θάνατος, διότι ό άθλιος 
ίκεΐνος θά προλάβη.

— Έν τούτοις, τις οιδεν, προσέθηκεν ό Φριχουλέ,πολλά 
έμπόδια δύνανται νά τφ παρεβληθοΰν καί ίσως είνε καιρός 
άκόμη νά ένεργήσωμι*.

Ή Σελήνη ήσπάσθη τόν γέροντα είς τό μέτωπον.
— Ναί, πάτερ, προσέθηκεν αΰτη ό χ. Φρικουλε έχει δί

καιον καί δυνάμεθα ίσως νά μάθωμεν τάς ένεργείας του.
__ Έγώ, έπεΐπεν ό Γοντράν, θά γράψω πανταχόσε είς 

όλα τάγνωστά μου προξενεία καί πρεσβείας, νά με πληρο
φορήσουν.

— Τότε συμφωνώ, άπήντησεν ό γέρων,άλλά νά ένεργή- 
σωμεν αμέσως.

Καί αύθωρεί ό γέρων μετά τοΰ κόμητος ίκάθησαν πλησίον 
τραπέζης καί έγραψαν δεκάδα έπιστολών.

Τούτου γενομένου, έν φ ό Φρικουλε είχε μεταβή είς τό 
άστεροσκοπεΐον, έπέστρεψεν αίφνης, έσπευσμενως καί εισερχό
μενος ανέκραξε'

— Κύριε Όσιπώφ, σάς αναγγέλλω τήν άφιξιν ίν τφ ά- 
στεροσκοπείφ ίνός έκ τών συναδέλφων σας ίκ τών Ηνωμέ
νων Πολιτειών.

Ό γέρων άφήσας τήν γραφίδα έστρεψε τήν κεφαλήν πρός 
τόν Φριχουλέ’

— Καί πώς ονομάζεται; ήρώτησεν.
— Ίωνάθαν Φάρενχαϊτ.
Ό Όσιπώφ έφάνη σκεπτόμενος καί άναζητών ίν τή 

μνήμη του τό όνομα αύτό.
— Περίεργον, είπε, δέν τόν ενθυμούμαι.
— Ίσως νά είσηλθεν είς τόν αστρονομικόν κλάδον μετά 

τήν έκ Πετρουπόλεως άναχώρησίν σας, ίπεϊπεν ό Γοντράν.
— Ίσως, άπεκρίθη ό γέρων, άλλά τί έρχεται νά κάμη 

ίδώ;
— Είς έκτων μαθητών τοϋ άστεροσκοπείου, ον συνήντησα 

καθ’ όδόν, άπήντησεν ό Φριχουλέ, μοί είπεν, ότι ήλθε διά 
νά κάμη παρατηρήσεις τινάς καί μελετάς ίπί τής σελήνης 
τή βοηθείφ τοΰ μεγάλου τηλεσχοπείου τών 18 μέτρων.

Αί όφρύες τοϋ γεροντος σοφού συνεσπάσθησαν ίλαφρώς.
— Καί διά ποιον σκοπόν; σ&ς είπεν; ήρώτησεν.
— Όχι, άλλ’ ώς φαίνεται προτίθεται νά κάμη έπί τοϋ 

αντικειμένου τούτου ίν τή αιθούση τοΰ άστεροσκοπείου, μι- 
κράν διάλεξιν, είς τήν οποίαν μάλιστα προσεκλήθημεν νά 
παρευρεθώμεν.

Μετά μίαν ώραν ό κ. Όσιπώφ δίδων τόν βραχίονα αύ- 
τοϋ είς τήν θυγατέρα του χαί συνοδευόμενος ύπό τοΰ Γον— 
τράν καί Φρικουλε είσήρχετο έν τή αιθούση, ένθα ήτο ήδη 
συνηγμένον όλον τό προσωπικόν τοΰ άστεροσκοπείου.

Έν τφ μέσφ τραπέζης χειμένης παρά τή βορειοδυτική 
πλευρφ τής αιθούσης; έκάθητο ίπί ίδρας άνθρωπός τις έχων 
πρό αύτοΰ διάφορα χειρόγραφα.

Ήτο ό Ίωνάθ Φαρενχάϊτ.
Τό πρόσωπον αύτοΰ τετραγωνισμένον οΰτως ειπεΐν Ιντος

πυκνής έρυθράς γενειάδας καί στενού φωκόλ, τό κεκαλυμμέ-
νον αύτοΰ μέτωπον ίντός μικρού σκούφου, οί μικροί ήμικε-
κλεισμένοι αύτοΰ οφθαλμοί, ή έλλειψις μυσταχος, ή έπιμε-
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μιλημένη αύτοΰ ίνδυμασία χαί πλούσιοι δακτύλιοι, αδάμαν- 
τες χαί τά κοσμήματα, άτινα μεθ’ έαυτοΰ £φιρε, προέδιδον 
άνδρα πλούσιον, λεπτόν, πονηρόν καί έν ταύτφ κακόν.

Έκ τού πλατέος δέ αύτοΰ θώρακος καί της επιβλητικής 
στάσεως του έφαίνιτο αναστήματος γιγαντώδους, κράσεως 
ίσχυρας καίθιλήβιως άκαταβλήτου·

— Τό ίπάγγελμα τού ίπιστήμονος, έψιθύρισεν ό Φρικουλέ 
ιίς τό ούς τοΰ Γοντράν, φαίνεται νά είνε πολύ επικερδές έν 
’Αμερική.

- Ό Γοντράν ήτοιμάζετο ν’ άπαντήση, ότε ό Ίωνάθαν 
Φαρενχάϊτ ήγέρθη.

— Κύριοι, είπε χαιριτίζων τό ακροατήριό» του, ιύχαρι- 
στών ύμάς έπί τή συμπαθητική ύποδοχή, ήν μοί έκάματί, 
ομολογώ, ότι δον άνέμενον νά ϊδω ένταϋθα όλιγωτερουζ διά
σημους σοφούς έκ τών άνηκόντω» είς τό μάλλον πεπολιτισμέ- 
νον έθνος τής ΰφηλίου.

Ένταϋθα ό Αμερικανός έκαμε μακράν στάσιν, ήτις έπέ- 
τρίψε είς το ακροατήριό» του νά τόν ευχαριστήσει διά κινή

ματος τής κεφαλής καί μικρού ψιθυρισμού.
— Κύριοι, έξηκολούθησε μετά μειδιάματος, οφείλω νά 

νά σας άνακοινώοω τι. Δεν ανήκω εις τό - έπιστημονικον 
σώμα, άλλά ιίμαι άπλώς πρόεδρος αμερικανικής τίνος εται
ρείας σκοπούσης τήν λύσιν ένός τών μεγαλειτέρων προβλημά
των, άτινα κατατρύχουσι τους σοφούς πρό αιώνων, δηλαδή 
συνάψεως σχέσεων καί συγκοινωνίας μεταξύ τής γηίνης ήμών 
σφαίρας καί. πάντων τϋ>ν τωρανίω» σωμάτων, άτινα βλέπο
με» περιφερόμενα πέριξ ήμών.

ΈνταΟθα ό Φλαμμερμόν συγκινηθείς ίστράφη πρός τόν 
Μιχαήλ Όσιπώφ, όστις έλαφρώς και μετά προσοχής κεκλι
μένος πρός τά εμπρός, τούς βραχίονας εχων έπί τών γονά
των, τό πρόσωπον ωχρόν, άοθμαίνον καί πλήρες ίδρώτος, 
τό βλέμμα λαμπερόν έκ πυρετού, χαί τά χείλη ήμιανεφγ- 
μένα, ήτο έτοιμος ν’άναφωνήσγι.

— ’Εκδρομή είς τήν σελήνην I άνεφώνησεν ό Ίωνάθαν Φα
ρενχάϊτ. Όπόσαι μιγαλοφυίαι δέν έξηντλήθησαν έν τή ανα
ζητήσει τοΰ προβλήματος τούτου I Όπόσαι ανθρώπινοι ύ— 
πάρξιις δέν κατέρρευσαν έν τή ύποθάλψει τοιούτου ονειροπο
λήματος, θεωρηθεντος μέχρι τοΰδε αδυνάτου. · .άνοήτου... 
καί . . . Και έν τούτοις σήμερον, κύριοι, τό ονειροπόλημα 
αύτό δέν είνε πλέον χίμαιρα . . . άλλ*  εύρίσκεται ακριβώς 
έπί τοΰ σημείου τής πραγματιχότηΤος 1 Ενταύθα ό ρήτωρ 
έκαμε δευτέραν στάσιν, παρατηρήσας ότι το άχροατήριον 
του έδείχνυε βαθμηδόν άμέριστον πρός τό ζήτημα τό ένδια- 
-φέρον.

(Έπεται συνέχεια)·

------------ σ—eg-J eAa Oxzar—a---- ------- -

ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ

— Καί πόσοι, είπες, πώς εισθε ;
— Είκοσι δύο, έξοχώτατε, μαζύ μέ έμέ. . .άλλ‘έγώ.··
— Δεν είναι ανάγκη νά μοί εϊπης άλλο τι ίπέ τοϋ πα

ρόντος’ άπό «έ ίξαρτάταιν’ άποδιίξης, ότι είσαι άξιος τής 
Εμπιστοσύνης μας και τής έπιειάείας τοΰ Τζάρου.

— Σάς βεβαιώ,ότι ούδένα πολιτικόν σκοπόν ιϊχομεν . .

— Δέν τ’ ακούω αυτά. . . έγραψες τόν κατάλογον ποΰ 
μάς ύποσχέθης πρό μεας ώρας ;

— Μάλιστα. Ιδού αύτός, έξοχώτατε.
Ό διευθυντής τής μυστικής αστυνομίας έλαβε τόν έγχιι- 

•ρισθέντα αύτφ χάρτην, και παρέβαλεν αύτόν πρός άλλον 
έπί τοΰ γραφείου του.

— Δοστοίέφσκης, άνέγνω καί άνέβλεψε διαπορητιχώς, 
είναι κ.αί αύτός μαζύ ;

— Μέλος τοΰ συλλόγου. . . άλλά «υνερχόμιθα μόνον όπως 
άναγινώσχωμεν τόν Fourier χαί τόν Proudhon. ..

— Δεν ’μπορώ νά σ’ακούω... σοΰ τό είπα... Σιώπα καί. 
δίδε μονον τάς απαντήσεις είς τάς ερωτήσεις μου.

Καί πάλιν έξήταοε μετά προσοχής τόν κατάλογον και. 
ήκούσθη ψιθυρίζων·

— Βαρδέν. . .Λουβανώφ. . -Σοβοτέν. . . δέν ήξευρον διά 
τούς τελευταίους τούτους. . . Είτα δε είπε’

— Έπραξες καλώς, ’Ράδοβιτζ, καί θά ίδης ότι ή Κυ
βέρνησες τοΰΤζάρουδεν είνε ίπιλήσμων έκείνων, οίτινες τήν 

I ύπηρετοΰσι καλώς. Ή τελευταία σου πράξις θέλει χρησι
μεύσει πρός έξιλασμόν τών αμαρτημάτων τοΰ παρελθόντος· 
... θά σοί φέρει μάλιστα καί αμοιβήν.

—Νά λάβω τήν τόλμην νά είπω τι είς τήν εξοχότητά σας;
— Έλευθέρως. . .Λμίλει άνθρωπε ... Τί σε τρομάζει 

τώρα ; Σοί ειπον δέν εχεις νά φοβήσαι τι. . .
— Ότι γνωρίζω καλώς, ότι. . . ότι. . .
— Λοιπόν, τι ;
— Ή ζωή μου δέν θά άξίζή μίαν ημέραν, έάν κάταοτή. 

γνωστόν, ότι έγώ είμαι ό δούς τάς πληροφορίας ταύτας. ■
— Έδει νά τό σκιφθής πριν ή λάβης μέρος εις τόν Σύλ

λογόν των... Μοϋ φαίνεται πώς κάτι θέλεις νά ’πής.Τί εινε ;
—Όταν ένεργηθώσιν ύπό τής αστυνομίας αί συλλήψεις, 

νά μή έξαιρεθώ έγώ, ούδέ νά γείνή τις διάκρισις μεταξύ 
έμοΰ καί τών άλλων ...

— Έχει καλώς . . . θέλεις καί σύ συλληφθή μετά τών 
άλλων.

— Και θα δικασθώ ;
— Ναί... άν τό θέλης... κάί θά δικασθής μάλιστα, γΐά 

τά ’μάτια. . . "Αλλο τίποτε ;
— Καί θά τύχω χάριτος μετά τών όλιγωτέρων ένοχων «κ 

τών άλλων, όπως άποφΰγω καί τήν παραμικρά» υποψίαν ;
— Σέ ένόησα καλώς... Μή φοβοΰ ποσώς. . . έσο ήσυχος 

φίλε μου. . .
— Εύχαριστώ, έξοχώτατε. "Αλλα; διαταγάς ; . .
— Ούδεμίαν. Δύνασαι ν ’ άπέλθης.
*0 διευθυντής τής ’Αστυνομίας έμειδίασεν, ίνφ ό προδό

της άνιχώριι.
— Θέλεις λοιπόν νά σέ μεταχειρισθώμεν ώς τους συνα

δέλφους σου συνωμότας, όπως μή άνακαλυφήής ύπό τών 
άλλων ους δέν θά δυνηθώμεν νά συλλάβωμεν. Έστω. Θ*  
σέ εύχαριστήσω μέ τό παραπάνω . ... μένε ήσυχος, φίλε 

μου . . .
Τήν αύτήν έσπέραν ή μυστική ’Αστυνομία έξετέλεσε τό 

καθήκον της. Δίφνω συλληφθέντες ώς εύρίσκοντο, καί αγνό· 
οϋντις προδοσίαν τινα έκ μέρους τών συντρόφων των, οί 
σπουδασταί έκεϊνοι κολλιΐέχναΐ καί νέοι διδάκτορες, εΰρέ— 
θησαν δεδεσμιυμένυι, άνευ ούδιμιάς έξαιρέσεως. Μετ' άγα- 
ναχτήσεως ήρνήθησαν τήν προσαπτομένην είς αύτούς κατη
γορίαν συνωμοσίας κατά τοϋ καθεστώτος. Διεκήρυττον ότι 
αί διαλέξεις των περιωρίζοντο είς ζητήματα κοινωνικά, ούχι 
πολιτικά. Άλλ’οί μισθωτοί τόΰ στρατηγού Γαρασχινίν ΰψουν 
απλώς τούς ώμους δυσπίστως. Τοΰτο έδήλου Σιβηρίαν δία 
τινας, αν μή τύχην προτιμωτέραν ίσως... τόν θάνατον. Με
ταξύ τών είκοσι δύο ήτο και ό ‘Ράδοβιτζ, όστις έπίσης ήτο 
χαί μιτ*  έκείνων, οίτινες μεγαλοφωνώτερον τών άλλων διε— 
μαρτύροντο ύπέρ τής άθωότητός των.

Μετά μήνα έγένετο ή δίκη. Ό 'Ράδοβιτζ δέν έκλήθη ώς 
μάρτνς, άλλά παρεκάθητο μετά τών κατηγορουμένων, καί 
ώς έκεΐνοι έδιχάζετο άν ητο ένοχος ή μή συνομωσίας πρός 
ανατροπήν τοΰ καθεστώτος. Έπί πολλας ημέρας ίξηκολού- 
θει ή δίκη, διότι καίτοι ολίγοι μάρτυρες έκλήθησαν έκτος τών 

μελών τής αστυνομίας, άτινα ειχον ένιργήσει.τας συλλήψεις, 
έκοντάδες εγγράφων, ών πολλά ησαν διατριβαί άτελεΐς καί 
πλείστα καθαρώς ακαδημαϊκού ενδιαφέροντος, έπρόκειτο ν’ 
άναγνωσθώσιν, άτινα δι’ όδοϋ γνωστής είς ίνα μόνον τών 
υποδίκων «χον ίλθει είς χεΐρας τών κατηγόρων.

Τέλος καί οι είκοσι δύο έκρίθησαν ένοχοι. Έξ αύτών οί 
δώδεκα κατεδικάσθησμν όπως ίξορισθώσιν είς Σιβηρίαν, ούχι 

ί
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όμως είς τά μεταλλεία αύτής κατ’ έπιείκειαν του Τσάρου.
Ό 'Ράδοβιτζ ήσθάνθη βίγος σφοδρόν,ότε ηχούσε ότι κχ- 

τεδικάζετο είς θάνατον μετά τών άλλων έννέα, μολονότι έν 
γνώσει ότι τοΰτο άπετέλιι μέρος απλώς, τής παρακλήαεως, 
ήν πρός τόν στρατηγόν Γαρασχινίν είχεν απευθύνει.

— ’Εξορία είς Σιβηρίαν θά ήτο τό ίδιον, ίσκέφθη καί 
στρέφων όπως Ιδη τούς συντρόφους του εύρεν έαυτόν διαλο-· 
γιζόμενον, έάν τδ πρόσωπον του ήτο ώς τά τών άλλων ώσεί 

νεκροϋ ωχρόν !
Αί λέξεις «νά τουφεκισθώσιν αϋριον τήν πρωίαν κατά τήν 

άνατολήν τοϋ ήλίου» έξηκολούθουν ήχοΰσαι είς τά ωτά του 
καί μάτην έζήτιι νά καταπνίξη αύτάς διά τής σκέψεως, ότι 
ούδεμίαν ειχον αύται πρός αύτόν σχέσιν, διότι ό Τζάρος δέον 
νά τηρή τόν λόγον του, άλλως ούδείς έν τφ μέλλοντι θά εύ- 
ρύτκετο, όπως τόν ΰπηρετήσγ,

Ό Δοστοϊέφσκης καί οι άλλοι ψυχρώς ύπεδέχθησαν τήν 
καταδίκην των, καί μετά έσπιυσμένον χαιρετισμόν πρός τούς 
εύτυχεστέρους συντρόφους των, ώδηγήθησαν είς τό δεσμω

τήριο», τό τελευταίο» πλέον,
Τών καταδίκων οί πλεΐστοι έχοιμώντο βαθέως, ώσεί άμε-

- ριμνοΰντις έντελώς διά τήν στυγνήν τραγφδίαν, ήτις έμελλε 
τήν έπομένην νά έκτυλιχθή. Ούχι όμως καί ό Ράδοβιτζ. . . 
Δίκην έγκαθειργμίνου άγριου Λινός θηρίου διεσκέλιζε τό στε
νό» κελλίον του άπό τής μιας άκρας ιίς τή» άλλην, μετά 
προσοχής έκτιίνω*  τό ούς, όπως άκούσιρ τά βήματα τοΰ αγ
γελιοφόρου ίκείνου, δστις έμελλε νά τφ άποδώση τήν έλευ· 
θερίαν καί τής ζωής τά θέλγητρα. Ή μαχρά νύξ παρήλθε 
πολύ ταχέως δι' αύτόν, δι’ ον ό άγγελος τοσοϋτον άνεξηγή- 
τως έβράδυνε. Είχεν ΐδει τόν στρατηγόν Γαρασχινίν έν τφ 
δικαστηρίφ πολλάκις, καί πότε βλέμμα πλήρες εύνοιας, 
κατά τήν πεποίθησίν του, είχε μεταξύ των διασταυρωθή· 
Μάτην οί δύο φύλακες, ών καθήκον ήτο νά τόν έπιτηρώσι, 
προσεπάθησαν νά χαταπείσωσιν αύτον ν’ άναπαυθή.

Ίσως ίλθ») πατά πασαν στιγμήν, έξηκολούθει διαλογι- 
ζόμενος, καί κάλλιον νά διαμένω έγρηγορώζ πρός άποφυγήν 
παρεξηγήσεώς τίνος.

Ό λάρυγξ του έστέγνωσε καί ή γλώσσα του ίκόλησεν ιίς 
τά άνω τοΰ στόματός του,άπεποιήθη όμως πάσαν προσφοράν 
ΰδατος ή οίνου,καταβεβλημμένος έκ τής φρικώδους αδημονίας 
έπιμεγενθυνομένη; έκ τίς πιποιθήσεως, οτι τοιαύτη ποινή 
■ουδόλως δι’ αύτόν έσκοπεΐτο, ουδέ ήθελέ ποτέ όρισθή, άν 
μή ό ίδιος έζήτει αύτήν... γιά τά ’μάτια..

Τέλος ωχρόν φώς ήρξατο είσδΰον διά 'τή; θυρίδος του είς 
τδ κελλίον του. . . ό προάγγελος νέας ήμέρας, τής έσχά- 
της διά τούς καταδίκους,Καί νυν ό ’Ράδοβιτζ ήρξατο έξη- 
γών διά βραγχνής φωνής, ότι ή καταδίκη του ήτο όλως 
έσφαλμένη. Οί δύο άνδρες προσέβλεψαν άλλήλους μέν δι’ 
έκφραστιχών βλεμμάτων, μετ’ οίκτου δέ καί συμπάθειας 
τόν τάλαινα δεσμώτην, άλλά δέν ίξέφερον λέξιν.

Μετ’ ολίγας ήμέρας καί ο! δέκα εύρίσκοντο συνηθροισμέ» 
νοι έν τή αύλή τοΰ δεσμωτηρίου, έννέα μέν ατάραχοι καί 
ήριμοι, διότι ή πικρία τοΰ θανάτου είχεν ήδη παρέλθει, είς 
δέ θδμα τρόμου θανάσιμου και φρίκης, καί τούτων μάρτυ
ρες τά τρέμοντα μέλη καί ή πελιδνή δψις του. Είς τούς 
ίσπευσμένους αποχαιρετισμούς, ούς πρός άλλήλους άντήλλα- 
ξαν, ό 'Ράδοβιτζ δέν ήμελήθη, άλλ’ ίσως ίτυχε μιίζονος 
τώ» άλλων προσοχής.

— "Ελα, Δήμτρι, εΐπιν είς, όλοι όφείλομιν είς τήν φύ
σιν ένα θάνατον. . .άς τόν πληρώσωμε» ... τώρα ή βράδιον 
τό ϊδίο είνε.

— Θάρρος, σύντροφε, έψιθύρισεν άλλος... μέ τόν φόβον 
σου κάμνεις τούς μισθωτούς τούτους νά χαίρωσι.

— Είνε λάθος. . . είνε λάθος. . . λάθος εινε, ίμορμύρι- 
ζεν ό τάλας. Ποΰ είνε ό στρατηγός Γαρασχινίν ;

— Δέν παρίσταται είς τάς έχτελέσεις, άπεκρίθη ό στρα
τιώτη- πρός ο» άποτείνιτο, Έδωκε τάς τελευταίας διμτα- 
γάς του τήν νύκτα.·. .

Kat τότε μελαγχολική συνοδεία ήρξατο χωροΰσα πρός τό» 
τόπον της έκτιλέσεως. Ηγείτο ίιρεύς, κρατών μέγα σταυρόν 
πρό τώ» οφθαλμών τών καταδίκων, οίτινες ήκολούθουν βαί- 
νοντες ό ιίς κατόπιν τοϋ άλλου καί ίχοντες κεκαλυμμίνην 
τήν συνήθη ενδυμασίαν, των διά ποδήρους χιτώνας έκ λευκσϋ 
λινοΰ ύφάσματος — ένδύματος τών ζώντων έν ταύτώ καί 
σαβάνου τών νεκρών ! ,Ό ήλιος δέν είχε ?τι άνατείλει καθ’ 
δν χρόνον ή συνοδεία έβαινε» οΰτω βραδέως. Ό χρόνος τής 
ζωής τών καταδίκων έμειώθη ιίς ολίγων μόνον στιγμών δι
άρκειαν, καί μιιοϋται νϋν. μετά τρομακτικής ταχύτητος εις 
παν αύτών βήμα.

Τέλος άφίκοντο είς τό όρισθέν μέρος. Πέντε πάσσαλοι ιί- 
χον έμπηχθή ιίς τήν γή» καί ιίς τούτους προσιδίθησαν καθ’ 
όμάδας τά θύματα, μέ τό πρόσωπον είς τήν άνατολήν, έφ’ 
ής τώρα έρυθρότης προήγγειλλε τοΰ άνατέλλοντας ήλίου τήν 
εμφάνιση,, τό σημεϊον τοΰ θανάτου των. Πρό αύτών ίύρίσκε- 
ται παρατεταγμένος, δέκα πέντε μόνον μέτρα μακράν, λό
χος στρατιωτών μέ πλήρη τά όπλα, ό άρχηγός δέ τούτων 
ολίγα βήματα πέραν αύτών Ιστάμενος έκράτει εις χιΐρας 
λευκόν μανδήλιον, είς τήν πτώσιν τοΰ οποίου εξήκοντα γλώσ- 
σαι Λυρός θά προήρχοντο καί έξηχοντάς σφαιρών θά άνεζή- 
τει τάς καρδίας τών άτυχών έκείνων.

'Γπιλιίπετο ίτι χρόνος τις διά τήν τελευταία», άλλά καί 
μόνην σκηνήν τής τραγωδίας πρό τής άνατολής τοΰ ήλίου. 
Ό σταυρός προσήχθη διαδοχικώς πρό τών χειλίων έκαστου 
διά τιλιυταΐον ασπασμόν. 3ιφολόγχη τότε έθραύσθη ύπέρ 
τάς χεφαλάς Των παρά στρατιώτου ,ίκλεγέντος ύπο τών χι
λιάδων τών «υρριυσάντων έκιϊ, όπως παραστώσι μάρτυρες 
τής έκδικήσεως τοϋ Τζάρου. Τήν στιγμήν έκείνην ό ήλιος 
έφαίνετο έξορμών εις τό διάστημα, καί πάσα καρδία ίστη 
σχεδόν.

Πλήν άλλ ’ όμως ό άξιωματικός δέν άφήκε τό μανδήλιον 
τοΰ σημείου νά καταπίστ). ’Αντί τούτου ή ύποχώρησις αν
τηχεί δι’ ιίκοσάδος σμλπίγγων, καί οί στρατεώται άπίρχον- 
ται ίκεΐθεν, Οί κατάδικοι πληροφορούνται ότι ό αύτοκράτώρ 
εύηρεστήθη ιύμενώς νά τοϊς χαρίσιρ τήν ζωήν. Έλύθησαν έκ 
τών πασσάλων και ώσεί άφυπνισθέντες κατόπιν τρομακτικού 
ίνυπνίου προσεπάθουν ν’ άναπολήσωσε τά χατ’ αυτό, καί 
ίτπιυδον νά συγχαρώσεν ό ιίς τό» έτερον πριν η έτι ή τε
λευταία άφιχθή όμάς. Εΐς τής όμάδος όμως ταύτης είχε 
καταπεσει τις ίκτάδην έπί τοΰ προσώπου του έφ όσον τά 
δισμά τφ έπέτριπον. *Ητον  ό ’Ράδοβιτζ.

— Έλιποθύμησιν, ειπεν είς τών στρατιωτών, φέρετε όλί
γον ΰδωρ έν τάχει.

— Δεν εινε ανάγκη, είπε» ό στρατιωτικός ιατρός, δστις 
σπεύσας είχεν ήδη έςετάσει αύτόν, live νεκρός, ό τρόμος τόν 

έφόνευσίν.
Ήτο» ή πάσα αλήθεια. *0  διίύθύντής τής μυστικής άστυ- 

νομίας είχε τηρήσει τήν ύπόσχεσίν του, κατά γράμμα όμως 
πολύ. Ό προδότης δεν θά. έφοβιϊτο πλέον τών προδοθέντω» 
συντρόφων του τήν ΐκδίκησιν*  .....

ί’Ε*  τοϋ Άγγ\ιχοΰ).
Γουλ. Α. Ίωαννίθης.

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ

8ον. Λϊνιγμα.
Είμαι νήσος καί παράγω καί βαλάνους

[πρός τοϊς άλλοις
Μέσ» "στόν Ωκεανόν μ’ εύρΐσκεις

[άνευ κόπου άνευ ζάλης.
9ον. Αίνιγμα.

Έκ τής ένικής κλητικής δύο λέξεων έχβυσώ» τήν αυτήν σημα
σίαν να σχηματισθή πόλις τής Πελοπόννησου.



II ΦΥΣ1Σ

Λ ΙΟον. Λινεγμα.
Wp~·Α Τδ πρώτον μο» εινε είς τούς συνδέσμους 
■«ΜΚ^ '-^^ς τάς αισθήσεις τδ δεύτερόν μου 4

?*&■'·  "‘?ΚάΙ μία νήσος μιχρά, ώραία *
^Τήν τοΰ Αιγίου, τδ σύνολόν μου.

Ιίον. Αίνιγμα.
"Αν μ’ άφήσνμ, όπως είμαι ήλιχίαν θά σημαίνω 
&t μδΰ δωσης και κεφάλι είς τά δψη άναδαίνω, 

γ*  12όν. Αίνιγμα.

t

. . Μέπήτεϊς eat πιρπατεΐς 
πλήναν μ' άποχεφαλίσης 
■κϋς ζη^ώ θέ νά εύρήσ|)ς.

,. ,γ
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API ΤΙ ΤΙ

A. I. Κ.
13ov. Γρίφος.

Σ
Λιυχαλίων 'ΡεβεΑδης.

14θν. Γρίφος.

Ο. Ν. Ολστανιτης.

■ ,a
4 ,

Δ. Κ. ΆΛιζάτίριιαν. ’Αντίτιμου ημερολογίων έλήφθη. Ευχα
ριστούμε». — Α. Δ. Π. Kefxvyar. Συνδρομή σας έλήφθη. Άπό- 
ϊειξιν λαμβάνετε εν παρόντι φύλλφ. Ζητούμενου φύλλο» σάς 
άπεστείλαμε». I. Μ. Ζ. Bnprnr. Επιστολή χαί φρ. 63 έλή- 
φθησαν. Εΰχαριστοΰμεν. Γράφομε».-— Η. Σ. Π. ΤρίποΛιν. ’Αντί
τιμου βιβλίων έλήφθη. Ευχαριστούμε», σάς ϊνεγράψαμε» χαί διά 
τρέχον ϊτος. —IT.A.Bta χ. Α. /Ζίιρας. Ποίημά σας έλήφθη Προ
σεχώς εξετε χρίσεις μας.—A. Α. Άργοστό-Ιιον. Επιστολή έλήφθη. 
Συνδρομηταί ένεγράφησα». Γράφομε» ταχυδρομιχώς.— Δ. Φ. Φι
λιατρά. Βιβλίον στέλλεται προσεχώς. Ήσυχεΐτε.— Ν. Κ. Λ»δεα· 
jat(. 'Αντίτιμου ήμερολογίων έλήφθη. Εΰχαριστοΰμεν, Συνδρομηταί 
ενεγράφησαν. Σειραί φύλλων άπεσταλησαν.—X. Φ. Γαργα^ιάτονς. 
Επιστολή χαί δελνάριον έλήφθη. Συνδρομηταί ένεγράφησαν. Τα- 
χυδρομιχώς γράφομε» προσεχώς. Ευχαριστοΰμεν.—Κ. S. άράματ. 
Επιστολή έλήφθη, άλλά συνδρομή, ώς γράφετε, μηχέτι. Γράφατε 
φίλφ τά δέοντα— Ν. Π. Τρίπολιτ. Νέος συνδρομητής ένεγραφη. 
Ευχαριστοΰμεν.

ΓΝΟΣΤΟΓΙΟΙΗΣΙΣ

Ή γνωστή έν οΧχ) τή καλαισθήτφ τάξει τής πρωτίυού- 
σης καί των ίπαρχιών κυρία Κλάρα Στίνη, διευθύντρια 
τοΰ ίν τή ύδφ Έρμου μεγάλου κομμωτηρίου καί μυροπω
λείου, ειδοποιεί τούς πολυαρίθμους αυτής πελάτας χαί πε- 
λάτιδας, ότι περίτά τέλη τοϋ τρέχοντος μηνός άναχωρεϊ διά 
Παρισίους. Βιρολΐνον χαί Βιέννην πρός προμήθειαν νέων και 
μεγάλης συλλογής ειδών τοϋ εμπορείου της, χαί 8τι άνα- 
δέχεται πάσαν παραγγελίαν τών πελατών αυτής άπό παντός 
ευρωπαϊκοί? κέντρου, ένθεν θέλει διέλθει.

Συνιστώμεν τήν περίστασιν κατάλληλον είς πάντα' βουλό- 
μενον νά παραγγείλη τι είς Ευρώπην καί μή ίχοντα πρόσ
φορα τά μέσα.

Organe national Ottoman paraissant le Samedi. 
Politique, lilteraire, scientifique.

Abonnement Paris et France 30 fr. par an
Elranger ’ 35 fr. »

Administration et redaction 91 Avenue de Ma
lakoff. Paris.

Directeur, Proprietaire, N. Nicolaides.

ΤΟΜΟΙ ΤΗΣ «ΦΎΣΕΩΣ»
Ειδοποιούνται όσοι έκ τών συνδρομητών τής «Φύσεως» 

φυλάττουσι τήν σειράν τών φύλλων αυτής καί καταρτίζουσι 
τόμους, ώς καί οί προμηθευόμενοι ίτησίως έκ τών γραφείων 
μας έτοιμους τοιούτους, ότι έτοιμασθέντων τών καλλυμ- 
μάτων καί τευχών τοΰ 5ου ήδη λήξαντος έτους ευρίσκόνται- 
ίν τοΐς γραφείοις ημών, εις τάς συνήθεις τιμάς.

’Επίσης εύρίσκονται καί σώματα απλά καί χρυσόδετα 
τοϋ 1, 2, 3, 4 καί 5 έτους.
ι· ιι ·»« r· WI«ιι«ι · II · II · ΙΙ· Μ· >·ΙΙ·'Ι· »Ι 11 ·'I «11 · ΗΑ''·!'· |ι« "·ιιφ U«1I · 11·'Ι·1|« Μ ·υ*ει  · »*···>ΕΚΤΑΚΤΟΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ

ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΗΜΕΤΕΡΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ

Ή διεύ&υνβις της «Φύβεως» ΰννεβλή&η μετά ειδικού καλλιτέχνου tv Παριβίοις διά τήν κατασκευήν ελαιογραφιών ιί$ μέγα μέγε&ος έχ μικρών φωτογραφιών ειλημμένωνέχΐ τοΐς άκολού&οις opois xal τιμαί$ : 
Αι' Ελαιογραφίαν μήκους 14 10 άντί φρ. 7 V

' » · « ηί " 19 12 15 ϊ »1 c1 r<
» > 2? Χ> 16 0 2» ι } ***
» Β 21 » 22 0 32 L ’ί

1 ·ε»
» » 35 » 27 » 42 ]
» » 41 Λ *33 » 65 ) b
* » 55 » 46 » 90 τ λ fr-
» » 60 50 )> 115 / Έ-π,Αί ανωτέρω τιμαί ώρίβ^ηβαν έξαιρετιχ&$ διά toi>$βυνδρομητάς τη$ «Φύβ«ο>§> και είβι προπληρωτέοι βύν τή άποβτολή. τής φωτογραφίας τοΰ έλαιογραφηβομένου άνΤιχειμένου.Τά έξοδα τής διαβκενής χαί άποβτολής τής Ελαιογραφίας έκ Παριβίων μέχρι κατοικίας τον Αποδέκτου έιρίβδη·· βαν Επί πλέον είς 10 °/θ·ΛντΙ 30 φρ. μόνρν δ «ύτδ$ καλλιτέχνης Αποστέλλει χαί Ελαιογραφίας μετά πλαιβίου, παριβτώβαδ διάφορα φυσικά τοπεΐα δι' αίθουσας φαγητού λαμπρ&ς έπεξειρ- γασμένας. ,

RESTAURANT DE LA COURONNE
Hue Esbekleb pres le Cafe de la Bourse

LE CAIRE
-«« «>

tenu par : ARISTIDE DETORELLI

Cuisine Fraiicaise. — Service prompt
PENSIONS PAR MOIS ET AU CACHET Ό®

REPAS COUPLET A 2 FRANCS
PRIX EXCEPT1ONNELS POUR LES ARTISTES

(Les payements se font d’avance par semaine ou par quinzaine)

ΓΕΏΡΓΙΟΣ ΣΑΡΔΗΣ 

simsmmira® 

99-Όδδς Σταδίον— 3»

Άντικρύ ’Αρσάκειου.

Είδνκός διά δέύιμον έπιΰτημονικων §ιόλίων 
καί όλοκλΐιρων βιβλιοθηκών κατ ‘άποκοπλν

Δι’ έκτυπώσεις Επισκεπτηρίων, έπικεφαλίδων. 
έπιστολών καί φακελλων καί πλαισιώσεις είκόνων Γίνεται χρήσις δερμάτων άριστων πάντων τ&ν ειδών. 
Πέμψατε τά βιβλία σας εις τό βιβλιοδετείου τών φιλοβίβλων

8Ν TOK ΚΛΤΛετΗΜΑΤΟΝ ΑΝΕΣΓΗ KQN ΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΓ


