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• ΧαΤρε άγιόν φ'ώς, τέκνον πρω

τότοκον τοΰ ουρανού, ή τοϋ Αι
ωνίου άκτιο συναΐδιος ! Δύναμαι α- 
ρά γε προσαγορεύω*  σε ουτω, νά 
σέ ονομάσω άμεμπτως ; Διατί όχι; 
Άφοΰ ούτος ό θεός εΤνε φώς καί 
μόνον έν φωτι άπροσίτω οίκεΐ, οί- 
κεΤ άρα έν σοί, ώ φαεινή έκχυσις 
αδημιούργητου ουσίας' λαμπρός ■;

”Η άν προτιμάς νά καλήσαι κα
θαρόν αίθέριον ρεύμα, τις θά εί- 
πη τήν πηγήν έί ής απορρέεις ; 
Σύ ήσο πρό τού Ήλίου, πρότερον 
τών Ούρανών καί είς τήν φωνήν 
τού ύψίστου Θεού,ώς διά πέπλου, 
σύ ώ φώς, περιέόαλες διά φωτός 
τόν Κόσμον, δτε ουτος μέρος 
τοϋ άπειρου κα) άμορφου Κενού 
κατακτών, έκ των μελανών καί βα· 
θέων ύδάτων προέκυπτε.

Σέ νύν έπισκέπτομαι πάλιν μέ 
πτέρυγας τολμηράς έτι μάλλον, 
τά Στύγια τενάγη φυγών καί περ 
χρόνον πολύν κρατηθείς έν τη σκο
τεινή έκείνη μονή. Διότι έν τή 
πτωσει μου σκότη διήλθον πολλά, 
ότέ μέν έσχατα, ότέ δέ μεσαΤα καί 
είς ήχους άλλους παρά τούς τής 
ορφικής λύρας έψαλλον τής νυκτος 
καί τού χάους τά σκότη. Διδαχθείς 
ύπό τής ούρανίας Μούσης νά χα- 
τέλθω εύτόλμως είς τά βάθη τού 
σκότους κα! αύθις εις τά ύψη νά 
άνέλθω, καίτοι δι*  όδοΰ ερημικής 
καί τραχείας, σώος νύν έπιστρέφω
είς σέ, καί τήν κυρίαρχον αίσθά- ί 
νομαι λάμψιν σου. ούσαν πηγήν τής I 
ζωής. ’Αλλά σύ, ώ γλυκύτατου φώς 1_—______________________
δέν επισκέπτεσαι πλέον τά όμματα 
ταύτα, άπερ μάτην στρέφονται Ή ήττα τοΰ Σατανά
περιί να ευρωσι τας λαμπρός σου (>Εχ τβ- Παραδείσου τού Μίλτωνος)
ακτίνας, καί ήω οεν ευρίσκουσιν.
Τόσον πνκνή σταγων όλεθρίου υγρού έσάεσε τήν κόρην Διότι τά στήθη μου φλέγει άσμάτων ιερών έρως δεινός
αύτών ή πέπλος τόσον ίοφώδης έκάλυψεν ταύτας.’Αλλά ·· "· ■ ,
διά τούτο δέν παύω νά πλανώμαι έκεΤ όπου αί Μούσαι 
μάλλον φοιτώσιν, είς πηγάς διαυγείς, είς εύσκια άλση 
ή είς λόφους, ους περιλούει ό "Ηλιος.
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Άλλα πρώτιστα, Σέ ώ Σιών καί τά ύπό Σέ πλήρη 
άνθέων καί ήδέως κελαρύέοντα ρείθρα, άτινα λού· 
ουσι τούς άγιους σου πόδας, έν ώρα νυκτος επισκέπτο
μαι ούτε λησμονώ ποτέ εκείνους τούς δύω, ών ή μοίρα
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ήτον όμοίβ προς τήν ίδικήν μου, είθε δέ νβ όμοιάοω 
αυτούς καί ώς προς τήν φήμην, δύω τυφλούς ραψωδούς 
τον Θάμυρην καί τόν αθάνατον Όμηρον ή τούς αρ
χαίους προφήτας, τον Φινέα καί τον Τειρεσίαν, άμφο- 
τέρους τυφλούς.

Τότε τρέφομαι έκ λογισμών, έξ’ ών αυτομάτως προ
έρχονται έναρμόνιοι στίχοι· όπως ή αηδών άγρυπνος 
ουσα άδει έν σκότει καί έντδς σκιερών φυλλωμάτων 
κρυπτομένη τονίζει τά νυκτερινά της παράπονα. Ούτω 
-ψάλλω κ ’ έγώ έν νυκτί διαρκεϊ !.

Ούτως αι ώραι μετά τών έτών έπιοτρέφουσιν ; Άλλα 
δι’ έμέ ή ήμέρα δέν έπανέρχεται πλέον καί ούτε εσπέ
ρας,ούτε πρωίας βλέπω πλέον τήν γλυκεΤαν προσέγγισιν 
Δέν βλέπω πλέον έαρος άνθη, ούτε ρόδα τού θέρους, 
ούτε ποίμνια προβάτων σκιρτώντων, ούτε άγέλας, ούτε 
ανθρώπινον πρόσωπον, εικόνα τοΰ θείου. Άλλ’ άντι 
τούτων νέφος πυκνόν καί σκότος αιώνιον περιβάλλει 
έμέ καί άφαιρεΤ άπ’ έμού.τάς τέρψεις έκείνας, αϊτινες 
καθιστώσι τών ανθρώπων τόν βίον γλυκύν. Μάτην ή 
Φύσις ανοίγει τήν βίβλον τών ώραΐων Γνώσεων, τών με
γάλων της έργων. ιΔι*  έμέ πάντα εΓνε σκοτεινά, κενά, 
έσβεσμένα· καί ή Σοφία έκ μιας μεγάλης εισόδου εΐνεείς 
έμέ κεκλεισμένη. Τόσον λαμπρότερου ού, ώ ουράνιον 
φώς, λάμψον έντός μου καί τοΰ νοός μου τάς δυνάμεις 
φώτιοον πάσας. Όμματα άνοιξον κρείττονα έν τή ψυχή 
μου·πδραν άχλύν έκεΤθεν καθάρισον καί διασκέδασον ϊνα 
δυνηθώ νά ίδω καί είπω πράγματα αόρατα εις όμμα 
θνητόν.

Μετάφρασις Π. Γρατσιέτου

ΤΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΚΑΙ Ο ΧΕΙΜΩΝ

Άφιεροϋτατ τφ ήμετέρω ΆβτεροΟκοηείω
Πολλοί έκάστοτε πολϊτάι άκούουσι περί ήμερο- 

μ η ν ί ω ν, άλλ’ολίγοι δίδουν προσοχήν είς τήν σημα
σίαν αύτών έλάχιστοι δέ, είς τήν προρρητικήν των 
ιδιότητα ώς έκ τών ιδανικών μετεωρολογικών παρατηρή
σεων τών καιροσκόπων κατά τάς ήμέρας τής ιης μέχρι 
τής 6ης Αύγούστου,καί οΰτοι είσίν, ώς έπί τό πλεΐοτον 
Σκηνΐται ποιμένες καί άγρόται, όσοι έχουσι τήν πα
ρατηρητικήν περιέργειαν έπί τών ήμερών τούτων.

Αί μετεωρολογικοί αυται παρατηρήσεις τών σκη
νιτών ποιμένων, καί αί έκ τούτων προρρήσεις όσον α
πίστευτοι καί άν ώσι είς άλλους,είς ήμας συμβαίνει τού- 

' ναντίον,διότι έχομεν ενδείξεις τοιαύτας,ωοτε νά πιστεύ- 
ωμεν αντάς, καθόσον, έπί σειράν έτών, λαβόντες κατά 
τάς ήμέρας έκείνας τοΰ Αύγούοτου πληροφορίας παρά 
τοιούτων καιροσκόπων, έλάβομον προρρήσεις τοιαύτας, 
αϊτινες τά προλεγόμενα αύτών έπηλήθευσαν πληρέ
στατα. —
Κατά τό παρελθόν έτος, άνερχόμενοι τήν ι Αύγούστ. 

έπί τού όρους « Άραχναίου » τής Μηδέας, Επαρχίας 
Ναυπλίας, περί ής τότε εϊχομεν γράψη είς τήν— Φ ύ- 
ο ι ν — έλάβομεν κατά τήν οδοιπορίαν ημών έκείνην, 
παρά τών ποιμένων πληροφορίας ευχάριστους, ήτοι ότι 
θά εϊχομεν βροχερόν φθινόπωρου μέ καλόν χειμώνα καί 
βροχάς ευεργετικός· καί όντως αί προρρήσεις των αύται 
έπηλήθευσαν.Διά τήν παρούσαν όμως περίοδον 1896- 
96 κατά τάς ήμέρας έκείνας τού Αύγούοτου έλάβομεν 
παρ’ολων τών ποιμένων καί άλλων ειδικών καιροσκόπων 

. όμοιας προρρήσας, ότι τό φθινόπωρον ήθελε παρέλθει 
άνευ επαρκών βροχών, οτι ό χειμών θά ήναι δριμύς 
μετά χιόνων καί βορείων άνέμων καί τά ποίμνια θά ύ- 
ποφερωσι· πολλοί δ' έκ τών Σκηνητών τούτων ποιμένων 

δένήθελον νά μάς είπωσι τάς τοιαύτας άπαιοίουε προρ
ρήσεις των, μετά δειλίας δ’έξεφράζοντο τάς μετεωρολο
γικός παρατηρήσεις των έπί τών ημερομηνιών τού πα
ρελθόντος Αύγούστου διά τόν υφιστάμενον χειμώνα.

Έκτος άλλων χαρακτηριστική άπέβη ή πρόρρησις 
ποιμένος Σκηνίτου, πρός τυρέμπορον Στυμφαλίας. Ένώ 
ό ποιμήν κατήρχετο τόν Αύγουστον έκ τών κορυφών 
τής Κυλλήνης «Τζίριας» τής Άργολιδοκορινθίας, ή- 
Ι»ωτήθη παρά τού τυρεμπόρου περί τών ημερομηνιών, 
οτε ούτος μετά δυσκολίας κατόπιν σιωπής, άπαντα : 
« Μ ή μ -τ- θμάσαιόρέ κουμπάρ ε—μ ή μ- 
τ-θμασαι.’Επί τέλους όμως τώ έξηγήθη ότι,δέν θά έχω- 
μεν φ θ ι ν ό π ω ρ ον, έννοοΰντες οί ποιμένες ότι δέν 
θά βρέξη κατά τούς μήνας τβριον,δβριον καί φβριον,ώ
στε νά φυτρώσουν χόρτα, οπερ καί συνέβη —οτι μέχρι 
Μαρτίου,θα έχωμεν δριμύν χειμώνα μετά χιόνων καί 
βορείων άνέμων καί δέν θά δύνανται νά έξέρχωνται οί 
άνθρωποι.

Ή μέχρι τοϋδε ατμοσφαιρική κατάστασις κατέδει- 
ίεν άληθεΤς τάς προρρήσεις τού εΐρημένου ποιμένος 
ως καί τών άλλων καιροσκόπων- διότι αληθώς δέν έ
βρεξε κατά τούς μήνας τοΰ φθινοπώρου καί δέν έ- 
φύτρωσεν χόρτον άναγκαιοϋν διά τήν κτηνοτροφίαν 
εν γένει, ό δέ άρξάμενος δριμύς χειμών έπαπειλεΤ τήν 
υπαρξιν αύτής,ιδίως διότι δέν υπάρχει χόρτον πρός τρο
φήν,καί ή έλλειψις αύτη καθιστά μάλλον έπικίνδυνον τήν 
δριμύτητα τοϋ χειμώνος.—

Αί καιροοκοπικαί παρατηρήσεις τών ποιμένων καί άλ
λων άρχονται άπό τής 1 Αύγούστου μέχρι τής 6 τοϋ 
αύτοΰ μηνός, ούτως : Ή ατμοσφαιρική κατάστασις τής 
ίης ήμερ.ας τοϋ Αύγούστου μέχρι μεσημβρίας,αντιστοι
χεί πρός τήν άτμοσφαιρικήν κατάστασιν τοϋ μηνός Αύ
γούστου καί ή άπό ταύτης μέχρι τοϋ μεσονυκτίου άν- 
στοιχεΤ πρός τήν τού μηνός Σεπτεμβρίου.Όύτώ δύο 
μήνες πρός μίαν ήμέραν.‘Ο 8βριος καί Νβριος πρός τήν 
2, ό Δβριος καί ’Ιανουάριος πρός τήν 3.ό Φεβρουάριος 
καί Μάρτιος πρός τήν φην, ό’Απρίλιος-Μάϊος τήν 5ην 
καί’Ιούνιος-’Ιούλιος τήν 6ην Αύγούστου.

Αί καιροοκοπικαί αυται έξηγήσεις καί προρρήσεις τών 
ποιμένων έπί τών άτμοσφαίρικών φαινομένων κατά τάς 6 
ήμέρας ταύτας τοϋ Αύγούστου είναι μέν άπλαϊ, 
άλλ’ ημείς άρκεοθέντες εις άπλάς πληροφορίας δέν έζη- 
τήσαμεν άκριβεΤς έξηγήσεις, πολλώ δέ μάλλον δέν έκρα- 
τήσαμεν σημειώσεις τινας επεξηγηματικός έπί τών μετε
ωρολογικών φαινομένων τών ήμερών έκείνων.

Συνοπτικώςδέ γνωρίζομεν, ότι ή βάσις των έξηγήσε- 
ών των έγκειται είς τούς πνέοντας ανέμους,οϊτινες είναι 
τόσον εύτετάβλητοι κατά τάς ήμέρας έκείνας, ώστε τήν 
αύτήν ήμέραν δύναται νά πνέουν’Ανατολικοί, Βόρειοι, 
Δυτικοί,καί Νότιοι άνεμοι. Είς τούς Νοτιοανατολικούς 
καί Νοτιοδυτικούς μετά συνέφων, άποδίδουν καλήν ση
μασίαν ότι θά έχωμεν βροχάς καί'ήμερον χειμώνα. Είς 
τούς Βορείους, Βορειοδυτικούς καί Βορρειοανάτολι- 
κούς δέν θά έχωμεν χειμώνα μετά χιόνων καί Βορείων 
άνέμων, καί έπί τοιούτων σχιτικώς ατμοσφαιρικών παρα
τηρήσεων στηριζόμενοι, προλέγουν τούς μέλλοντας και
ρούς έκαστου μηνός καί τά προλεγόμενα αύτών ταϋτα 
άποβαίνουσιν αληθέστατα.— 
Ώς παρατηρεί ό' αναγνώστης υπάρχει τάξις τις άνθρώ- 
πων, ήτις ως έκ τής θέσεώς της δέν γνωρίζει ούτι ν’ά- 
ναγινώσκη ούτε νά4σκέπτεται, έν τούτοις δ’έν τή φύσει 
υπάρχει βιβλίον ένώ αύτη καί άναγινώσκει καί προ
λέγει τ’ άφορώντα είς αύτήν, τόσον ή ποιμενική τά
ξις καθώς καί ή γεωργική,άφ’ών έξαρτάται καί ή υπαρ- 
ξις ήμών τών έν ταΤς πόλεσΓ άλλα τί πρός ήμάς όλα 
ταύτα,άφοϋ τελεία αδιαφορία έπικρατεΤ,θέλομεν δέ πάν
τοτε άνενοχλήτως νά περιπατώμεν, νά ταξειδεύωμεν, 

μή δυνάμενοι νά προίδωμεν όποια καλά ή κακά αναμένει 
ήμάς ή εκάοτοτε άτμοσφαιρική κατάστασις,άφ’ής έξαρ
τάται ή εύημερία ήμών, βάσις τής όποιας είναι ή Γ ε- 
ω ρ γ ί α, καί Κ τ η ν ο τ ρ ο φ ί α· όταν δ’αύται εύτυ- 
χοΰν,κοινή εύτυχία έπιχέεται πρός πάσας τάς έπιγείους 
ύπάρξεις.

Αποτελέσματα τών χειμώνων μετά χιόνων, είναι ή 
βλάβη τής κτηνοτροφίας καί ό περιορισμός τών εισο
δημάτων αύτής· πλήν τό έν κακόν φέρει τό άλλο κα
λόν,διότι ή άτμοσφαιρική αύτή κατάστασις είναι συντε- 
λεστική είς τήν γεωργίαν καί ξυλοκαρπείαν. Τά φυτά 
τής σποράς τών Δημητριακών καρπών καίτοι άργά 
σπαρέντα δεικνύουν γονιμότητα, τά δέ διάφορα άλλα 
δένδρα, έλαΐαι καί λοιπά άπεδείχθη, ότι κατόπιν τοι
ούτων χιόνων άποδίδουν εισοδήματα.

Έξ Άργους A. Κ. ’Βλτόπούλος.

ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΘΗΡΑΣ
ΜΕΤΑ ΤΡΙΑΚΟΝΤΑΕΤΗ ΑΠΟΥΣΙΑΝ 

ΠΑΗΙΚΑΙ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ
Ο ΤΑΚΗΧ ΕΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ

(Συνέχτιβ. ίδέ’προηγ. φύλλΟν)
Έγώ δέ τότε μετέβην είς τδ σχολτϊον τών θηλέων, οπού τή 

συνοδείατής έξαδέλφης έπεσκέφθημεν τάς αίθουσας,τάς σχολάς,· 
τούς κοπώνας, τδ έστιστόριον, κτλ. αποκομίσβς τας αρί- 

.στας εντυπώσεις διά τήν μεγίστη*  τάξιν, καθαριότητα χαί ά- 
κρίδειαν, ήτις πανταχοΰ έπικρατεϊ, χάρις είς τήν αύστηράν έ- 
χτέλεσιν του καθήκοντος ένδς έκαστου, ήτις είναι ό ύπογραμ- 
μός τής προόδου τοΰ καταστήματος τούτου. Ήτον ώς έφθη- 
μεν, Κυριακή και αΐ σχολαί δέν έλειτούργουν’ούχ ’ ητον είσελ- 
θόντες είς τήν μεγάλην αίθουσαν τοΰ δημοτικού, όπου πασαι 
αί έσωτερικαι μαθήτριαι μετά τών έσωτεριπών διδασχαλισσών 
των εδρίσχοντο συνηγμέναι πρδς άνάπαυσιν χαι διασχέδασιν με
τά τήν θείαν λειτουργίαν, έξητάσαμεν λεπτομέρειας τινας, .ας 
δέν χρίνομεν άπδ σχοποΰ ν’ άναφέρωμεν ενταύθα, ώς υπό
δειγμα τοΰ χαλοδ χαί αμέμπτου διοργανισμοδ του χαθιδρύμάτος 
τούτου. Καθ 8λας τάς έορτατίμους και μή ήμέρας τΟί έτους, 
άπδ τής στιγμής τοΰ εγερτηρίου μέχρι τής ώρας τής κατα- 
χλίσεως ή αυτή επικρατεί τάξις είς τήν δίαιταν, τα μαθήμα
τα, τήν προσευχήν, τδ φαγήτόν, τδν ύπνον, την διασχέδασιν, 
τον περίπατον, κτλ. Ή δ’ έπίθλεψις καΐέκτέλεσις τοΰ διορ- 
γανισμοΰ περί τήν έκπαίδευσιν τών άρρένων και θηλέων είναι 
τοιαύτη, ώστε ό μαθητής του καταστήματος ουδέποτε απαυδα, 
ουδέποτε απογοητεύεται τής μαθήσεως, ουδέποτε χαταλαμδανε- 
ται ύπδ τής νωχελείας. Παρηκολούθησα μετά^ προσοχής τήν 
λειτουργίαν τοΰ καταστήματος καί ειδον δτι ήτο η αύτή, εκ
τός μικρών τινων έπί τδ καλείτερον χαί προοδευτικότερου βελ
τιώσεων, άπδ τής προ τριαχονταετείας μαθητείας μου έκεΐσε, 
χαθ·’ ήν επί πενταετίαν διέμεινα περίπου χαί ουδέποτε έστενο- 
χωρήθην διά τήν μονότονόν, αύστηράν ή καί ηρεμον· εκείνην 
σχολαστικήν παιδείαν μου. Μόνον οί οκνηροί καί οί ανεπίδε
κτοι μαθήσεως φυσικώςίστενοχωροΰν.ται· είς τοιαΰτα κέντρα, 
καί επομένως ή απέρχονται πρωΐμως έκεϊθεν η αποβάλλονται. 
Όστις δμως είναι πεπροικισμένος νοΰ καί κρίσεως προς ηθικήν 
καί πνευματικήν μόρφωσιν, δέν είναι δυνατόν η να εύχαριστή- 
ταε δπου ευρίσκει τροφήν καί άσυλον τοιοΰτον. Άπδ τής 
προσευχής εις τήν μελέτην, άπδ τής μελέτης είς τδ φαγητόν, 
άπδ τοΰφαγητοΰ είς τήν διασχέδασιν καί από τής διασκεδάσεως 
είς.τήν μελέτην καί άπδ ταύτης πάλιν είς τδ δεΤπνον'Χαί ειτα 
είς τήν προσευχήν καί τδν ύπνον έν μέτριρ πάντοτε σχετικφ, εν 
ώραις διαρκώς χαταλλήλαις, διά μεθόδου πάντοτε επαγωγού, 
καί ύπδ τήν οδηγίαν καί έπίβλεψιν παιδαγωγών καί διδασκά
λων αείποτε ηπίων μέν καί άγρυπνων, άλλα πάντως αυστη
ρών, πεπαιδευμένων καί προσηνεστάτων ητο ή διανεκής ημών 
ασχολία, δι’ ής κατορθοΰται άναμφιλέκτως εκείνο, δπερ συντεί

νει είς τήν διάπλασιν καί διαμόρφωσιν ηθικών άνδρών καί 
γυναικών χρησίμων έν πάση ανθρώπινη κοινωνία. Τοΰτο κα- 
τενοήθη πληρέστατα είς τάς έσπερίας χώρας χαί τοΰντεΰθεν έ
κάστοτε βλέπομεν μετά θαυμασμού τάς συνεχείας τοιαύτης ά- 
ναπτύξεως.

Μόλις είσήλθομεν είς τήν αίθουσαν ένθα εύρίσκοντο πεντή- 
κοντα κοράσια, τρεις έλληνοδιδασκάλισσαι καί έπί κεφαλής αύ
τών μία αδελφή Γαλλίς, ώς έκ συνθήματος ήγέρθησαν καί πα- 
ρετάχθησαν είς γραμμήν. Αυθωρεί ή εύγενεστάτη καί προση- 
νεστάτη αδελφή μοί συνέστησε τάς έλληνίδας διδασκαλίσ- 
σας, αϊτινες συνήθως μεταβαίνουσιν έκεΐ όπως διδάξωσι τήν ελ
ληνικήν καί διδαχθώσι την γαλλικήν, καί ειτα τας μάλλον 
ευφυείς καί επιμελείς μαθήτριας, μεθ’ ο έψαλλον τά κορά
σια ασμα τι τοΰ σχολείου. Ειτα ώδηγήθην είς πάντα τά δια
μερίσματα της σχολής τών θηλέων, όπου έθαόμασα τήν τάξίν 
καί καθαριότητα, τήν απλότητα καί ευπρέπειαν τών πάντων 

' έν γένει.
Ή σχολή τών θηλέων άποτελεϊται έκ διωρόφου οικήματος, 

σχήματος μεγάλου τετραγώνου ισοπλεύρου, τδ μέσον τοΰ ο
ποίου καταλαμβάνει ευρύχωρος αυλή καί είς τάς ισογείους 
πλευράς τοΰ όποιου κεΤνται αί μικραί τάξεις τών σχολών,άνωθι 
δέ αί μεγάλαι, οί κοιτώνες κλπ. Πάντα δέ τά δωμάτια είσιν 
ευάερα, ευήλια, ευρύχωρα καί κατάλληλα δι’ εν τοιοΰτον έκπαι*  
δευτήριον.

Μετά τήν έπίσκεψίν πάντων τών ανωτέρω, μετέβημεν είς 
τήν αίθουσαν τής διδασκαλίας τής μουσικής καί τοΰ κλειδο
κύμβαλού, δπου ή διδάσκαλος αυτής δεσποινίς Έλίζα Bristle, 
αόμματος γαλλίς, έκπαιδευθεϊσα είς τδ έν Παρισίοις Ίνστι- 
τοΰτον τών τυφλών, μας ΰπεδέχθη λίαν ευμενώς, καί παρέσχε 
πάσας τάς περί τής διδασκαλίας τοΰ μαθήματός της πλη
ροφορίας, αϊτινες όντως eivat άξιοθαύμαστοι διά τήν μέθοδον 
τής μεταδόσεως. Τούς μουσικούς χαρακτήρας συλλαμβάνουσα 
διά τής άφής άπδ ειδικών τοϊς τυφλοϊς βιβλίων, τή βοήθεια 
τής μνήμης καί ακοής μεταδίδει αυτούς θαυμασίως ταΤς μα- 
θητρίαις αύτής. “Εχει παρ’ έαυτή τέσσαρα κλειδοκύμβαλα καί 
πλεϊσται νεάνιδες σπουδάίως έδιδάχθησαν παρ’ αύτή.

Τή παρακλήσει τής έξαδέλφης μετεκαλέσατο δύο μαθή
τριας της, αϊτινες έψαλλον μονωδίας και δυωδίας πάνυ έπιτυ- 
χώς καί ώραιότατα. Τήν συνεχάρην δ’ έπανειλημμένως καί 
ΰπεσχέθην νά τή στείλω δμνον επίτηδες συντεθειμένον καί με- 
μελοίιοιημένον έξ ’Αθηνών διά τδ έκπαιδευτήριον τοΰτο, ώς 
καί άσματα παιδικά.

Άποχαιρετήσας δ’ ειτα τάς πάνυ εύγενεϊς καί άξιεπαίνους 
διαμορφωτρίας τής ελληνικής νεότητος, έξήλθον τόΰ καλλίστου 
τούτου έκπαιδευτηρίου καί μετέβην παρά τφ φίλιρ μου κ. Δε- 
λένδα, ώτινι, τήν προτεραίαν είχον υποσχεθή νά έπισκεφθώ την 
οίναποθήκην.

Πάντες σχεδόν οί κάτοικοι και ιδία οι προύχοντες τής νή
σου είναι κτηματίαι, οίνοπαραγωγοί καί συνεπώς καί οίνέμπο- 
ροΓ άπασα δέ σχεδόν ή νήσος των είναι πεφυτευμένη αποκλει- 
στικώς έξ αμπελώνων, ένεκα τής έξαιρέτου ποιότητος τών 
οϊνων της, ήτις διεσάλπισε τήν φήμην αυτών είς 8λα τά ση
μεία τής ύφηλίου, καί κατέστησε τους θηραίους έξαιρετιχώς 
κοινωνούς πρδς πάσας τάς ηπείρους τής οικουμένης. Ό δέ 
θηραϊκός οίνος σήμερον έκάστην μεσημβρίαν χωρίς ύπερβολήν 
ρέει έπί τών τραπεζών πασών τών χωρών τούτων.

Ή Θήρα παράγει κατά μέσον όρον 11-12 χιλιάδας βυτία 
(336 δκ) έτησίως, αί δέ δνομασίαι καί ποιότητες τών οϊνων 
εης έρχονται κατά τάξιν αρχιερατικήν ώς ακολούθως: Πρώ
τον δ μαλαβαζίας ή ξενόλοος οίνος, όστις θεωρείται τδ νέκταρ 
τής νήσου, δεύτερον έρχεται τδ βισάντο μαΰρο καί λευκόν, 
τρίτον τδ νυχτέρι, οπερ είναι λευκόν ώς τδ ύδωρ, τέταρτον δ 
κοινός λευκός ή μέλας οίνος, καί πέμπτον τδ καλείτερον βορ- 
δώ, δπέρ ιδίως καταναλίσκεται είς Γαλλίαν, τοΰ ίδίου προτι- 
μώμενον.

Ό κ. Δελένδας έλαβεν άμέσως μεγάλην κλεϊδα, όμοίαν 
πρδς τήν παριστωμένην ύπδ τών εικόνων ογκώδη τοΰ Αγ. 
Πέτρου, τής θύρας τού Παραδείσου καί μετά δυο άρκετα θο
ρυβώδεις στροφάς είσήλθομεν έντδς ύγροΰ υπογείου διαμερί
σματος άρκετών διαστάσεων μήκους καί πλάτους, πεπληρωμέ- 
νου βυτίων, όπερ. άποτελεϊ τήν έν λόγφ οίναποθήκην.,

Μετά τήν σύντομον δ’ έξήγησιν καί σύστασιν τοΰ περιεχο
μένου έν τοϊς διαφόροις βυτίοις, ώδηγήθην πρδς τό βάθος τής 
ύπογείου στοάς, όπου έκειντο οί παλαιοί καί έκλεκτοί οίνοι’.
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ίΤότε ό χ. Δελένθας έλαβε μικρόν ποτήριον, συστήσας μοι, νά 
προσέξω μήπως έξέλθω μεθυσμένος. ,

■ — "Η μάλλον νά πρόσεξες νά μη μέ μεθύσης, τφ είπον.
— Ιδού I αυτός είναι παλαιός εκλεκτός οίνος, μοί λέγει, 

ίοκίμασον, φίλτατε.
— Ώραϊος I άπήντησα, άφοΰ έρόφησα αυτόν, λαμπρότατος!
.— ’Ιδού, αυτός είναι δέκα έτών οίνος, νικτέρι άσπρο, πε

ρίφημο κρασί, μοί λέγει είτα..
— Ά! πολύ ώραϊος, είπον, καί κατά την γεδσιν καί τήν 

διαύγειαν,... εξαίσιος, ουσιαστικότατος!
— Ιδού,αύτό είναι τό καλλίτερου βισάντο μου, παλαιό κρασί, 

λέγει, προχωρών πρός έτερον βαρέλιον καί προτείνων μοι τό 
. ποτήριον πλήρες. .

— ” Α! μάλιστα, ώραϊον ! νέκταρ I είπον καί διεθίθαζον αύ
τό 8που δεϊ.

— Ιδού, και αυτό, φίλε μου, είναι έτερον βισάντο, λευ
κόν όμως καί καλίτέρον... πίε,... πίε.

—.Ναι, ναί,ώς αμβροσία είπον, παχύτατον, θρεπτικόν καί 
δυναμωτικό κρασί .

. — Ιδού, αυτό είναι, μοί λέγει μετ’ ολίγον αμέσως, βορδώ 
περίφημου, καλλίτερον άπό τά γαλλικά.

— *Ά  ! άλτ ! τφ είπον, άρκεϊ έως έθώ, διότι παρέδης τά 
συμπεφωνημένα καί θά γίνουν ολ*  δξος εντός τοΰ στομάχου 
μου, θά χάσω δέ τάς καλάς εντυπώσεις μου.

— Έχεις δίκαιον, ας σταματησωμεν τότε, είπε καί αυτός. 
’Αλλά δέν έδοκίμασεςκαίάπ’ αυτόν. Είναι λαμπρός.

— Άλλην φοράν, φίλε μου, δέν συμφέρει τώρα.
— Τότε θά σοί στείλω ένα βαρελάκι άπ’ αυτόν είς 'Αθή

νας νά τόν πίης είς τήν υγείαν μου καί ένα βαρελάκι βισάντο.
— Ά ! μάλιστα, αύτή είναι ή καλλιτέρα δουλειά, όπου θά 

κάμης, διότι, μά τήν αλήθειαν, εθαρέθηκα τήν ρετσίναν είς 
τάς ’Αθήνας.

— Καί άφοΰ έπεσκέφθημεν όλα τά διαμερίσματα τοΰ βα
σιλείου τούτου τοΰ Βάκχου, έξήλθομεν έκεϊθεν καί μετέδην είς 
τό ξενοδοχεϊον, όπου εύρον πρόσκλησιν είς παρατηρητικήν άνά 
τήν νήσον εκδρομήν, μετά τοδ Προεστοΰ καί διδασκάλών το3 
γαλλικοί εκπαιδευτηρίου.

Μετά μεσημβρίαν μετέδην παρά τφ κ. Νομικφ, ίατρφ και 
βουλευτή Θήρας.

Καί τις, είτε έκ γνωριμίας, είτε έξ ακοής δέν γνωρίζει τόν 
μειλίχιον, άγαθώτατον, έύγενέστατον, εύπαίδευτον καί κάλλι- 
στα μεμορφωμένον τούτον ανδρα ; Είναι πασίγνωστος καί ή σό- 
στασις περιττή. ’Εγώ άπό πολλου έγνώριζον αυτόν ώς καί τόν 
κάλλιστον επίσης καί προσηνέστατον αδελφόν του κ.Περικλήν, 
οικονομικόν νΰν επιθεωρητήν. Είναι άμφότερΜ λίαν φυλόμου- 
σοι καί συνδρομηταί είς τήν «Φύσιν».

Τον κ. Νομικόν εδρον έν τοΐς γραφείοιςt αύτοδ γράφοντα. 
Μόλις δέ είσήλθον μέ ύπεδέχθη προσηνέστατα καί παρεχώ- 
ρησε κάθισμα πλησίον τόυ.

— Έμαθον, οτι είσθε έδΦ, μοί λέγει, καί ότι έφέρατε τόν 
υίόν σας είς τό κατάστημα.

. — Ναι τφ είπον, διότι τό έζήτει άπό πολλοδ επιμένω ς,καί 
κατά καθήκον ώφειλον νά σας έπισκεφθώ.

— Σας ευχαριστώ πολύ καίπώς^σας φαίνεται ή νήσος μας, 
&ν καί γνωρίζετε αυτήν.

— Ναι τήν γνωρίζω *αλώς  καί έκ τής προτέρας διαμονής 
μου καί έξ άναγνώσεως, διότι είναι πολυπαθής τόπος.

—· Πολύ I Καί θά έπισκεφθήτε τά χωρία, τό ήφαίστειον, 
τάς περιέργους θέσεις;

—Ναι τό εσωτερικόν τής νήσου ελπίζω, άλλα τό ηφαίστειου 
ούχί,διότι οΰδέν θά μέ συγκίνηση τό αξιοπερίεργου τόγε νδν 
Ιχον, ενώ αφ’ έτέρου θά μέ ταράξη ή.πόλυδαθής χοάνη σας’

— Ναι, δέν σας λέγω, τό εναντίον, αλλά πάντες 6σοι έρ
χονται εδώ μεταδαίνούσι και έκεϊ.

— Πιστεύω, όσοι δεν άνέγνωσαν τήν έξέλιξιν τοδ κρατηρος 
αΰτοΰ, άλλ’ όσοι παρηκολούθησαν έκ τών πολλών γραφέντων 
τα συμβάντα .έκεϊ, ουδόλως θά συγκινηθώσι νδν έκ τής παν
τελούς ακινησίας καί άδρανείας του. Ό δέ καπνός τόν όποιον 
ήδη μόνον κάποτε εκπέμπει καί τό κοχλάζον αύτοδ ύδωρ, 
φυσικώς είναι συνέχεια τής άποψύξεως τών συστατικών τοΰ ΰπ’ 
αυτά στρώματος, μέχρις δτου ήσυχάση καί κατά τάς συνθήκας 
τών «τοιχίων του ή παντελώς άδρανήση είς ή άπωτέρω χρόνους 
έκ νέου έκραγή ό κρατήρ.

— Άνεγνώσατε πάσας τάς αρχαιολογικός ανακαλύψεις τοδ 
τόπου ;

— Ναί, μάλιστα μοί έκαμεν αϊσθησιν μία παλαιοντολική είς 
τήν μικρόνησον θηρασίαν,είς ήν έλάδετε μέρος καί διατείνεσθε 
οτι είναι προϊστορική.

— Βεβαίως, διότι, τά ανακαλυφθέντα τείχη, σκελετοί, οικι
ακά σκεύη καί δή εδώδιμα έπιμαρτυροδσι ταδτα, άλλως τε καί 
πάντες οί έπισκεφθέντε; ταδτα δέν έξέφρασαν εναντίαν γνώμην.

— Είναι όμως πολύ τολμηρά ή γνώμη αυτή κ. Νομικέ καί 
εκτός τοδ οτι ειδικοί εύρωπαϊοι σοφοί έξήνεγκον έναντίαν 
γνώμην καί ώρισαν εποχήν, πολύ νεωτέραν'καίδή φραγκικήν,μοί 
φαίνεται οτι ή κατάταξις τώς γήινων στρωμάτων της Θηρασίας 
δέν στηρίζεται έπί πολλής αύθεντίας.

— ’Εν τούτοις έχομεν έδώ πάντα τά μαρτύρια καί έγώ ε
πιμένω είς τήν ιδέαν μου.

’Αφού δ' εϊπαμεν άρκετά, άποχαιρετήσας τόν κ. Νομικόν 
άπήλθον οίκαδε.

(επεται συνέχεια) Ρους.

Η ΕΚΚΤΒΕΤΣΙΣ 
τών λαχείων τΛς Φύείεως.

Γενομένης κατά τά είοθότα έν τοΐς γραφείοις ημών 
τή ι 'Ιανουάριου 1896, τής έκκυθεύσεως των λαχείων 
τής «Φύσεως» ενώπιον επιτροπής έκ τών πσρενρεθέντων 
συνδρομητών μας έκληρώθησαν οι ακόλουθοι jo αριθ
μοί, ών οί κάτοχοι των σχετικών αποδείξεων έκέρδηοον 
τά επόμενα αντικείμενα, σνμφώνως τή έν τώ ύπ’ άριθ. 
20 φύλλω τής «Φΰοεως» δηλώσει τής ήμετέρβς Διευ- 
θύνοεως, καί άτινα παρακαλούνται νά ζητήοωσι έκ τών 
ήμετέρων γραφείων πρός αποφυγήν παρεξηγήσεων πάν
τες οί κάτωθι κερδίσαντες.

Ό πρώτος αριθμός 849 τοΰ συνδρομητοΰ μας έν 
’Αθήναις Διον. Μανταράκη έκέρδισε τό τετράτομου 
λεξικόν τοΰ Σακελαρίου.

Ό 2ος αριθμός 1139 τοΰ έν Κωνπόλει κ, Μιχ. Μα- 
ριδάκη έκέρδιοε τήν ιστορίαν τού Παπαρρηγοπούλου.

Ό 3ος αριθμός 1533 τοΰ έν Πειραιεϊ κ. Σπ. Για- 
δοπούλου τήν οφαΐράν τής γης.

Ό φος αριθμός Ι696 τοΰ έν Ν. Ύόρκη κ. Γεωρ. 
Κονιάλή τήν εικόνα τοΰ Παρθενώνος.

Ό 5ος αριθμός 1127 του έν Άθήναις κ. Πέτρου 
Συοιωτάκη τόν Έρμήν τοΰ Πραξιτέλουέ.

Ο 6ος αριθμός 1526 τοΰ έν ’Ερξερούμ κ. Μιχ. 
Θεοχαρίδου τό άρχαιολ. λεξικόν Ραγκαόή.

Ό 7ος αριθμός ι ο3α τοΰ έν ’Αλεξάνδρειά κ. Π. Χαν- 
δρινοΰ τήν άρχαιολ. φωτογραφίαν.

Ό 8ος αριθμός ιοο3 τοΰ έν ΓΙετρουπόλει κ. Όδ. 
Άβραμοπουλου τό · βαρόμετρον.

Ό 90C αριθμός 1709 Τοΰ έν Σιστοβίω κ. Α. Βασι
λείου τό θερμόμετρου.

Ό ίο αριθμός ι588 τοΰ έν Θήρα κ. Γρ. Φιλιππάκη 
τό μελανοδοχείου.

Ό hoc αριθμός 13ο3 τοΰ έν Πάτραις κ. Σπ. Γα- 
ζέπη τό τηλεσκόπιου.

Ό ιαος αριθμός γι5 τοΰ έν Όδησσώ κ. X. Μπενο- 
πούλον τό έξυπνητήριον.

Ό t3oo 1660 τής έν Γιουργέθω κυρίας Βικτωρίας 
Μέξα τό λεύκωμα.

Ό ιηος αριθμός ιδηο τής έν Σμύρνη Νέας λέσχης, 
τόν κώδωνα.

Ό ι5ος άριθμός 1514 του έν Θεσσαλονίκη κ. Χρ. 
Μανιακή τό κατότβούλησιν αντικείμενου αξίας δρ. ίο

Οί πέντε έπόμενοι αριθμοί 1674, 1469, 1076, 14^9, 
756, άνά ένα χροσόδετον τόμον τής Φύσεως.

Οί πέντε κατόπιν αριθμοί 1070, 1040, ιο65, 13ο5, 
8ο8 άνά έν ιστορικόν βιόλίον χρυσόδετου.

ΟΙ δέκα ακόλουθοι 1625,1485, ι^η0, 1653, ΐφ3ο, 
ι57°, 772» *7^9»  Ι24Ι» ^29’ ®ν® εν χρυσόδετου μυ
θιστόρημα. "

Οί δέκα έπόμενοι 7^7» Ι2'“1< ^26, ,249» ’ΐθ3, 
1407» Ι299> *̂4^ ’ |2^4’ άνά έν ημερολόγιου.

Οί δέκα επόμενοι αριθμοί 74°> Ι28ο, ι81^, 
ι345, 17^4’ 1273, ι6φ3, άνά ένα ημε
ροδείκτην.

Καί οί ‘δεκαπέντε τελευταίοι άριθμοί 125ο, 1092, 
ιο56, ι579> ·72°’244» ^7°> 2Ι^· ^9°’ ^77Ο>7°^» 
1208, 856, 15φ1» μικράν έγχρωμον
είκόνα.
oiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiimiiim^
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il nruosoi iepiseteui
ΕΝΌΣ ΡΩΣΣΟΥ ΣΟΦΟΥ

Μ&τά 300 χαλλιτεχνιχών (ίκόνων iv Μίμίνφ.

Κατά μετάφραστν φ. ΠΡΙΝΤΕΖΗ·

(Συνέχει**  Γδ« προηγ. ψύλλον)

Ήδη ίπλησίαζίν ή στιγμή, καθ' ήν ίμιλλονν’ άφήσωσι 
τόν κομήτην καί ν’ άνοίξωσι τό ίπίπωμα τοΰ υδρογόνου,άπω; 
«ίσχορήσωσι διά τοΰ αεροστάτου είς τήν ατμόσφαιραν τοΰ 
Φόβου, δτε ό άμερικανός έκόμησεν ογκώδες δέμα.

*0 Σάρπ καί ό Όσιπώφ συζυτοδντες.

— Τό βάρος αΰτό tlvat περιττόν, είπε τότε ό Σάρπ, διότι 
διακινδυνεύει ή ισορροπία μας.

— Δέν έχει; σύ δικαίωμα νά έπεμβαίνης, διότι μά τόν 
θεδν σί.., Άλλ’ ίπεμβάντος τοΰ γέροντος*

— Τί τρέχει ; τί συμβαίνει; ήρώτησε.
— Νά, θέλω νά μεταφέρω μαζύ μου Ιν τεμάχων απο

κρυσταλλωμένου άνθρακος, είπιν ό Φαρενχάϊτ, καί αυτός ό 
άθλιος θέλει νά μέ έμποδίση.

— Έχει δίκαιον ό Σάρπ, άπικρίθη ό γέρων, διότι ή 
προσθήκη τοιούτου βάρους θά μάς καταστρέψη-

Ό Φαρενχάϊτ μετά μικράν σκέψιν έφάνη συνδιαλλα
κτικός.

Ή πτώσις τοΰ Σάρπ έπί τοδ Κομήτου.

— Τότε, είπεν, &ν νομίζητε, δτι τό βάρος αύτοδ θά 
μετατρέψη τήν άπαιτουμένην ισορροπίαν μας, είμαι πρόθυ
μος νά τό ρίψω άπό τοδ αεροστάτου, αμέσως μόλις άντι- 
ληφθωμεν τούτου.

Πάντες άπεδέχθησα» τήν πρότασιν, και άφοΰ άπεβιβά- 
σθησαν έντός τοΰ άεροστάτου, ό Σάρπ έμεινε τελευταίος, 
όπως άναγκάση τόν ’Αμερικανόν νά άφήση τό πολύτιμον 
τεμάχιον τοΰ άδάμαντος.

— Βλέπετε I ίξηκολούθησεν ό ’Αμερικανός μετ’ έπιτη- 
δειότητος, τό βάρος τοΰ δέματός μου ουδόλως βλάπτει.

— Πώς; καί τό ίδικόν μου βάρος δέν υπολογίζεται τί
ποτε :

Είς κάτοικος του Φόβου.

Καί έν ταύτφ άνήλθεν άπό τοΰ άεροστάτου, όπως βε- 
βαιώση τό γεγονός.

Πλήν μόλις τούτου γενομένου, ό Ίωνάθαν Φαρενχάϊτ 
τόν Γλαβεν άπό. τής κεφαλής καί τόν έσφενδόνισε μετά κα
ταπληκτικής δυνάμεως πέραν εις τό κενόν.

Πάντες μετ' έκπλήξεως.προέτειναν τήν κεφαλήν καί εί- 
δον τόν Φουδώρ Σάρπ κυλιώμενον είς τούς πρόποδας ενός 
λόφου τοΰ κομήτου, ένφ τό άερόστατον ύψοΰτο μετά μεγά
λης δυνάμεως είς τά ύψη.

Ιδού ! τί θά είπη μία βολή δύο τρυγόνες, είπεν ό
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Φαρενχάϊτ· καί τον άδάμαντά μου ίσωσα και τον άθλιον 
" αυτόν ίξεδικήθην.

— Αλλά... δυστυχή, τί έκαμες ; τφ λέγιι ό γέρων σο
φός, είχαδώση τον λόγον μον,'όπ τά παρελθόντα θά έλη— 
σμονοϋντο παντελώς.

— Set;, ναί, άλλά Εγώ ποτέ, εκτός δέ τούτου είμαι 
πρόθυμο; καί έγγράφως νά βεβαιώσω, δτι, Εγώ έξετίλισα 
τήν δικαίαν αυτήν. πράξι*.

— Ητο πεπρωμένον, ίμορμύρισεν ό κόμης μετά θλί- 
ψεως, και άς Επιμεληθώμεν ήδη ημάς αυτούς.

Μετ’ ολίγον ό κομήτης είχε*  ίξαφανισθή προ των όμμά- 
των των, αυτοί δε είχον είσέλθει εις την Ελκτικήν ζώνην 
του Άρεος καί άνωθι αυτών παρετήρουν ήδη τδν Φόβον.

Είτα βαθμηδόν ήρξαντο νά κατέρχονται.
— Πόσον θά διαρκέσγ ή κατάβασις ημών αΰτη ; ήρώτη-, 

σεν ό άμιρικανός.
— Έπί μίαν ώραν περίπου, άπεκρίνατο. ό Όσιπώφ. 

Και τάυτοχρόνως άνέωξε τό έπιστόμιον τής σφαίρας καί 
είτα τδ Επανίκλεισε και ήτοίμασε την άγκυραν.

Μετ’ ου πολύ το Εναέριον σκάφος ΰπέστη ισχυρόν τινα
γμόν, κατόπιν συγκρούσεώς του πρός τό ίδαφος, καί οί 
ήμέτεροι ίκδρομεΐς εύρεθησαν αίφνης τήδε κακεΐσε ίπ’ 
αύτοϋ.ΕΙτα δε Εγερθέντες*

— Παρατηρήσατε, κύριε κόμητα, είπε τότε ό Όσιπώφ, 
δεικνύων αΰτφ γραμμάς τινας έπί τοϋ εδάφους.

— Ά 1 ναί, είναι όμοιαι πρός τά φωτεινά σημεία 
τού Άρεος, άτινα δέν ήουνάμεθα από τής γης νά έξηγή- 
σωμιν.

Ένφ δ’ έξήταζον τό έδαφος, παρετήρησαν οΰχί μακράν 
αυτών σώμα, σχήματος ανθρώπου, γυμνόν, φέρον μεγάλας 
πτέρυγα; νυκτερίδος,μακρόν λαιμόν καί ρΐνα προβοσκιδοειδή*  
κεφαλήν δε στρογγυλήν καί έντελώς φαλακρών. Άπωτέρω 

• διεκρίνοντο Ιτερα τοιαΰτα I
— Ω ατέλεια τής φύσεως ! άνέκραξεν ό γέρων, ίπί τή 

θέ$ αύτών, είναι οί κάτοικοι τοδ Φόβου.
— Αηδή όντα, είπε τότε ό Φρικουλέ καί καλά θά 

κάμωμεν νά φύγωμεν έντεϋθεν.
— Ούδέν Ενδιαφέρον μάς κρατεί ίδώ, προσέθηκεν ό 

Γοντράν.
— Οί κάτοικοι του κόσμου τούτου, ίπεΐπεν ό Όσιπώφ 

ίξαρτώνται άπό τής πιέσεως τής άτμοσφαίρας των. Η
μείς είμιθα έκατοντάκις ισχυρότεροι αυτών καί δι’ ίνός 
γρόνθου μας δυνάμεθα νά τενάξωμεν εις τον αέρα εκατον
τάδα ίξ αυτών.

—Τί μικρόκοσμος όντως δ τόπος ούτοςίείπεν ό Φρικουλέ'
— Εις δέκα ώρας δύναταί τις νά διέλθη αυτόν, προσέ

θηκεν ό γέρων σοφός.
Ι’Αφοδ δε Εξήτασαν τον δορυφόρον αυτόν πανταχόσε και 

' έσχιτίσθησαν καί μετά των κατοίκων, άνεχώρησαν διά τοϋ 
Εθνικού αεροστάτου του Άρεος, τοδ έκτελοϋντος την μετα
ξύ τούτου, καί τών δορυφόρων του υπηρεσίαν.

— Τί ευχαριστημένη, όπου .είμαι, ίλεγεν ή δεσποινίς 
Σελήνη. Έφύγθ|εεν τέλος άπό τόν αηδή Εκείνον κόσμον.

— Καί δεν ητο κόσμος ό πλανήτης αυτός, άλλά μάλ
λον κλωβός, περιέχων ειδεχθή δντα,Επιϊπεν ό Φρικουλέ.

— ‘Η μάλλον, ώς ήδη πιστεύω ουρανία φυλακή, Γνθα 
οί Αρειοι αποστέλλουσι τούς ίπιφαβωτίρου; έξ αύτών.

—- Ώστε είναι όμοιοι οί κάτοικοι τού Άρεος ; ήρώτη- 
σεν. ή Σελήνη μετά περιεργείας·

— Βεβαίως, άλλ’ είναι τελειότεροι ημών, καί 
Εντελέστεροι τών αποβλήτων τοϋ δορυφόρου.

— Καί ιίς τόν Άρην υπάρχει θάλασσα ; όπως 
την γήν, ήρώτησεν έκ νέου ή Σενήνη.

— Βεβαίως, άπήντησεν ό γέρων, καί δχε μόνον
σαί ύπάpχoυvj άλλά και τά συστατικά, αύτών είναι όμοια 
πρός τά τών θαλασσών τής γής.'

— Ή. δΙ ατμόσφαιρα ; ήρώτησεν ό Φαρενχάϊτ.

φυσικώς

και ει;

θάλασ-

W ΦΪΊΒ0
Η ΦΥΣ|Ϊ

— Ώς πρός αύτό, ήσυχεΐτέ, άπεκρίθη ό Φρικουλέ, διότι 
είναι καί αύτή όμοία τής ίδικής μας. Αί φασματοσκοπικαί 
παρατηρήσεις απέδειξαν τοϋτο.

— Ψύχος μόνον δρεμύτατον θ’ άπαντήσωμεν έκεΐ προσ- 
έθηκεν ό γέρων σοφός, διότι Εάν λάβωμεν ύπ*  δψει, ότι ή 
θερμοκρασία τών πλανητών Εξαρτάται άπό τής άποστάσεως 
τοϋ ήλίου, Επειδή ό Άρης κεϊται 19,000,000 λεϋγας μά- 
κρότερον τής γης άπό τοϋ κεντρεκου άστέρος, ίπεται, ίτι 
θά Επικρατή Εκεί σιβηριακόν ψύχος.

— Μοϊ φαίνεται, δτι είναι «επλανημίνη ή ιδέα αΰτη, 
ύπέλαβεν ό Φρικουλέ, διότι τό ψύχος εξαρτάται Εκ τής θερ
μοκρασίας τής άτμοσφαίρας ίξαρτωμένης εκ τών συστατι
κών αυτής.

Είτα πάντες έπεδόθησα*  εις άστρονομικάς περί τοϋ Ά
ρεος παρατηρήσεις, ούτινος διεκρίνοντο ήδη αί θάλασσαι 
και αΐ ήπειροι.

— Περίεργον, ίλεγεν ό Γοντράν τφ Φρικουλέ, ούδα- 
μόσε διακρίνω την αίμόφυρτον κηλίδα, ήτις ητο αφορμή, 
όπως δοθή είς τόν πλανήτην τοϋ τον τό πολεμικόν αυτό 
δνομά του.

— Ή Ερυθρά αΰτη κηλίς μάλλον είναι ορατή διά γυ
μνού οφθαλμού ή διά τηλεσκοπίου καί όσω πλησιάζομε*  
φυσικώς μεγαλύνεται και άπόλλυ-t την χροιάν αύτής,

«Ή άπό τής Γής είς τόν Άρην μετάβασις, είναι άπλή 
αλλαγή πλάτους, ίγραφεν ό σοφός Φλαμμαρίων». Ότε δ’ 
εις τών Άρείων τών όδηγούντων τό Εναέριον σκάφος προσ- 
εκάλεσε τούς ήμετέρους πατριώτας νά ίξέλθωσι τής αιθού
σης, παρετήρησαν πρός μεγίστη*  αύτών ίκπληξιν τδν αυ
τόν ούρανόν, τούς αυτούς άστέρ'ας, τάς αύτάς χώρας.

— ’Ιδού Εκεί, δ Ζευς, ό Κρόνος... καί εκεί ή Γή. !.. .
— Ή Γή 1 Εκιΐ 1 ίπεΐπεν ή Σελήνη, παρατηρούσα 

μετά συγκινήσεως αύτήν καί τόν κόμητα.
— Ναί I εκεί είναι ή Γή, ύπέλαβεν ούτος καί ημείς 

εδώ καί τις οίδε πότε θά πατήσωμεν τόν πόδα μας διά 
νά τελειώσουν τά βάσανά μου καί άρχήση ή ευτυχία μου.

— Καί ή ίδική μου, προσέθηκεν ή Σελήνη.
Ήδη ό Φρικουλέ άνήγγειλέν εις τούς συντρόφους του,δτι 

ό όδηγός τού αεροστάτου τφ ειπεν, ότι θά διιυθυνθή πρός 
την Φατεινηυ Πάλιν,; τήν πρωτεύουσαν τοϋ Άρεος.
—Καί έμάθετε ήδη τήν γλώσσαν των; ήρώτησεν ήΣελήνη.

— Σχεδόν άντελήφθην δέ, ότι Εκφράζονται τόσον τα
χέως όσον διανοούνται.

— Είναι τούτο δυνατόν ; ήρώτησεν ό Φαρενχάϊτ.
— Ό οδηγός τοϋ’Εθνικοΰ τούτου άιροστάτου, καλούμε

νος Άοταχά;, ίστις μοί φαίνεται κατέχει καλήν υέσιν είς 
τό Πανεπιστήμιου τοϋ Άρεος, μοί είπεν, ότι πολύ φείδον
ται τοϋ χρόνου παρ’ έαυτοϊς και ότι έφεδρον σύστημα δι’ 
ού έκφράζονται τάς ιδέας των αμέσως ώς αύται κυοφα- 
ρώσιν έν τφ ίγκεφάλφ τών,

— Τότε θά έχουν λεςιλόγιον πολύ περιωρισμένον, ,ύπέ- 
λάβεν ό Όσιπώφ. Φαντασθεΐτε, ότε ή ανθρώπινη φωνή 
περιέχει δύο έπταφωνίας μόνον, ώστε'διά νά έκφράζωνται, 
ώς λέγετε, άύτοί οί άνθρωποι, δέν φαίνεται νά έχουν 
μέσαέντελή.

— Φρονώ, προσέθηκεν ό Φρικουλέ, ότι αί άναπάλσεις 
τής'φωνής σχηματίζουσι τού; ήχους. Ούτως, ό χαμηλότα
τος φθόγγος τής φωνής.ισοδύναμοί πρός 160 άναπάλσεις, 
ένφ ό ύψηλότερο; πρός 2048. Συνεπώς άπό 160 μέχρι 
2048 άναπάλσεων ό φθόγγος μεταβάλλεται είς ίκάστην 
άνάπαλσιν, όπερ δίδει 1888 ήχου; διαφόρους ,... ώστε, 
νομίζω, ή γλώσσα τών Άρηίων είναι πλουσιωτέρα άφ’ 
δσον φαντάζίσθε.

— Αύτά δεν μάς ένδιαφέρουσι τόσον, ύπέλαβε τότε ό 
Φαρενχάϊτ. Πού εΰρισκόμεθα τώρα καί πότε θά φθάσωμεν 
είς. τόν Άρην, δύνασθε νά μάς ειπήτε ;

— Εύρισκόμεθα ούχι μακράν τής λίμνης τοΰ Ήλίου, 
έπί τής Ηπείρου, ήν ό Σαιαπαρέλλη; ώνόμασε Θανμασέαν, 

ίχομεν δέ άκόμη 6,800 Χ,ιλιόμ. νά διάτρέξωμεν, άπεκρίθη 
ό γέρων σοφός.

Μετά ήμίσειαν ώραν ό Άοταχάς τοις άνήγγεελεν, ότι 
άφίκοντο έπί τοϋ Άρεος·

— Περίεργον ! άνέκραξεν ό Φαρενχάϊτ, ούτε σύγκρουσις, 
οΰτε τιναγμός, ούτε βιαία πτώσες συνέβη !

— Διότι είναι είς μείζονα βαθμόν άναπτυζεως οί κάτοι
κοι οΰτοι, άπεκρίθη ό γέρων.

Μόλις δ’ έπάτησαν τό στερεόν έδαφος καί είδον άπέναν- 
τε αύτών έκτεταμένην, χρυσίζουσαν καί λαμπράν ύδατίνην 
Επιφάνειαν

— Ή λίμνη τοϋ Ήλίου ! άνεκραξε μετά θαυμασμού 
ό Όσιπώφ. Καί έν ταύτφ πάντες μετ’ έκπλήζεως παρετή- 
ρουν τά περεξ καί πληθύν ατόμων, όμοιων τού Άοταχά, 
άτινα, ειχον πλησιάσει αυτούς καί έξήταζον μετά πέρι- 
εργείας.

— θεέ μου I Ιμορμύρισεν ή Σελήνη, τί άηδεϊς όπου 
είναι I Άφου είναι τελειότεροι ημών, δέν έπρεπε νά ήναι 
καί ώραιότεροι ;

— Φυσικώς, ίπεΐπεν δ γέρων, δσφ φυλή τις βαίνει προς 
τόν πολιτισμόν, κατά τοσοϋτον πάσχει Εξ άτροφίας. Ό 
νους μόνον τρέφεται.

Ένφ δ’ Γλεγε ταϋτα άπό τοϋ ίδάφους ύψώθη αίφνιδίως 
νέφος έκ τών δντων τούτων,άτινα ΐπταντο είς τόν άίρα καί 
πέριξ τών ήμετέρων γηίνων. Τή ίπινεύσει δέ τοΰ Άοταχά 
άπεμακρύνθησαν άμέσως έκεΐθεν.

Ό Άοταχάς είτα προσεκάλεσεν άμέσως τούς ήμετέρους 
νά τδν άκολουθήσωσι*  καί έπιβάντες μετ’ ολίγον άλλοκό- 
του σκάφους ήρξατο τούτο κινούμενο*.  ' ·

— ‘Ομοιάζει προς τήν άνακάλυψιν τοΰ Raoul Pictet, 
είπεν δ γέρων,δλως ένθους.

— Ταχύτης εκπληκτική άνεφώνησεν ό Φρικουλέ.
— Διανύει 40-50 λεύγας τήν ώραν.
— θαυαάσιον I θαυμάσιου ! είπεν ό Φαρενχάϊτ.
— Πρό της νύκτός, θά διέλθωμεν δλην τήν ίκτασι*  τοΰ 

ώκεανοϋ, είπεν ό Όσιπώφ.
— 600 χιλιόμετρα, ίπεΐπεν ό Φρικουλέ.
—■ Μάλιστα, ακριβώς τόσον είναι.
Πρό τής νυκτός τό πλοΐον ίστη Ενώπιον ξηράς.
— ’Εδώ είναι διώρυξ, τήν όποιαν κατασκευάζομε*,  τοΐς 

είπεν δ Άρήϊος.
— Διώρυξ I είναι ποτέ δυνατόν, τοιαύτης έκτάσεως!
Καί όντως ίξελθόντες τοϋ σκάφους, παρετήρησαν κατα- 

πληκτικάς Εργασίας κολοσιαίων διαστάσεων καί μηχανή
ματα τρομακτικά. Έργάται ιπτάμενοι πανταχόσε καί 
Εναέρια σκάφη βοηθοΰντα τάς Εργασίας καί μετακομίζον- 
τα|χώματα καί λίθους, διέσχιζον τό κενόν καθ’ δλας τάς 
διευθύνσεις,

— Ιδού I οί κάτοικοι ούτοι, φαίνεται, θά μεταβάλλωσι 
τήν σφαίραν των είς διώρυγας.

— Ναί I ιδού τό αίνιγμα λοιπόν, τό όποιον δεν έδυνά· 
μεθανά λύσωμεν άπό τής γής, προσέθηκεν ό γέρων σοφός.

— 'J ά αερόστατα αύτά μιταφέρουσι τδ ύλικόν αύτό είς 
τόν' Φόβον, τοις ειπεν δ Άοταχάς,όστις άλλοτε ήτο άπλούς 
βράχος καί ήδη ίσχηματίσθη πλανήτης.

Οί Εκδρομείς μας παρετήρουν άλλήλους μετ’ Εκπλήξεως.
— Καί ημείς έξελάβομεν τάς διώρυγας αύτάς διά φωτεινά 

σημεία, γεωργεκας γραμμάς και άλλα γελοία άντικείμενα, 
•έλεγε μετά πικρίας δ γέρων.

Είτα ό σοφός ήρώτησεν εις τί Εχρησίμευον αύται.;
— Διά τόν προσεχή πόλεμον, άπεκρίθη λακωνικώς δ 

Άρειος.
— Διά τόν πόλεμον I άνεφώνησαν, Εδώ ; μετά τοσαύτην 

πρόοδον πολιτισμού ;
— Βεβαίως καί άκριβώς διά τοϋτο, τοϊς άπήντησεν δ 

Άοταχά. Πρό τινων αιώνων συνήλθον άπίσταλμένοι πάν
των τών Εθνών καί άπεφάσισαν τήν κατάπαυσιν τών πολέ
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μων. Πλήν τοσαΰτα κακά έπήλθρν έκτοτι, τοσοϋτον άνε- 
πτύχθη δ πληθυσμός, τοσοϋτον προώδευσεν ή Ιατρική, ώστε 
ό θάνατος σπανί ωσ κατωρθοΐ νά μεταφέρη είς τό βασιλεών 
του τινά Εξ ήμών . Κάτ ακολουθίαν συνήλθον έσχάτως ίτάλιν 
άντιπρόσωποι πάν των τών Κρατών Εν τή Πόλει τοϋ Φωτός 
καί άπεφήσαντο ύπερ τής Επαναλήψιως τών πολέμων.

— Καί ύπό ποίας συνθήκας γίνονται τώρα οί πόλεμοι. 
Συμπτωτικώς ;

— Ούχί, συμβατικώς. Τετράκις κατ’ αιώνα, δύο Εθνη, 
προωριζόμενα άρχήθεν ύπό διεθνούς άνωτάτου συμβουλίου, 
επιτίθενται άλλήλων διά τρόπου δυναμενου’νά ίλαττώση τον 
πληθυσμόν εις ώρισμένον έκ τών προτέρων άριθμόν.

— Τρομερόν ! τί γίνεται ίδώ διά τήν εύχαρίστησιν της 
ζωής, είπεν ή Σελήνη.

— Καλά, άλλά τί χρησιμεύει ή διώρυξ ;
— Απλώς διά^νά μεταφίρη ταχέως είς τό πιδίον τοϋ 

Άρεος τούςμαχητάς.
—^Οιτινις υπολογίζονται ιίς δισεκατομμύρια·
ΌβΦαρενχάϊτ ίπήδησεν έκ χαράς·
— Καί πότε θά,γίνχι ό προσεχής πόλεμος ; ήρώτησεν.
— Μετά ένα μήνα, άπήντησεν ό Άοταχάς.
— Godern I Θά^λάβω τήν εύχαρίστησιν νά τόν ίδω άπε

κρίθη έξαλλος χαράς, λυπούμαι μόνον όπου δέν’έκράτησα 
τον Σάρπ, νά τόν πνίξω ίδώ.

Καί μετά -ταϋτα Εκάθισαν νά φάγωσι καί είτα Εκοιμή- 
θησαν, ίνα την επαύριον, έξακολουθήσωσι τήν πρός τήν 
Πόλιν τοΰ Φωτός πορείαν των.

(Έπεται συνέχεια) 
^•vv»^^^s**» a****̂̂^ v******a**vv*vm**» z^^a>»-*- v***z*-* mv*mv*wm***^ v 
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N. Κ. Σύρον. Ζητούμενα »εα φύλλα σάς άπεστάλησαν προχ
θές.— Χ.Μ. Πύργον Συνδρομή σας έλήφθη ευχαριστούμε*.--Π.  
Β. Π ύ ρ γ ο ν επιστολή έλήφθη Άπηντήσαμεν ταχυδρομικώς.—I. 
Δ. Κουτσικόν. 'Δποροδαευ, έγράψαμεν εν εκτάσει.—Σ. Κ. 
Κέρκυρα ν. Δελτάριο*  έλήφθη. *Εχιι  καλώς. Ευχαριστούμε*. — 
Η. Κ. Σ ΰ ρ ον. Χρήματα καί αποδείξεις έλήφθησα». Εύχαριστοΰ- 
μεν.—Κ. Κ. Κάΐ ρ ο ν. ’Εχει καλώς ώς γράφετε.—Α. A. X έ
λουαν. Συνδρομαί έλήφθησα». Ευχαριστούμε*  πολύ. Ταχυδρο
μικώς αποδείξεις.-·Σ. Κ. D a r ο u t, Συνδρομή σα; έλήφθη. Ευ
χαριστούμε*..  Ταχυδρομικώς γράφομεν και άποστέλλομεν παραγ
γελίας.—Δ.Μ. Κ ώ ν σ π ο λ ι ν. ’Επιστολή έλήφθη. Προσεχώς γρά- 
φομεν.—Β. Σ.’Α λ ε ξά ν δ ρ ε ι α ». Χρήματα, έλήφθησαν. Παραγ
γελία άποστέλλεται.—Θ. Σ. Μάκρ ς*.  Σάς ενεγράψαμεν άπδ 1 
’Ιανουάριου.

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ

’Βρωτήσεις
<0.4 Ποιου δένδρου τά 'φύλλα είναι άφ’ ένδς μέ*  λευκά, άφ' Ε

τέρου δέ μελανά;
105. ΤΙ είναι εκείνο, τδ δποϊον φέρουσι πάντα τά δρατά κάί α

όρατα χτίσματα ;
106 Τί τδ τρίχο*  άνευ ποδών, τδ βαστάζον άνευ χειρών ;
107 Τί εύρίσκεται έν τη γή καί Εχει πάντοτε άξίαν ;
408 Τί πράγμα πετά ενώ εχει Εξ πόδα; ;

Πάτραι. Άγκυύλας.

Λ-ύβαες τών τφ ύπ’άρ. ΑίνιγίΛάτων.

Αριθμητικά προβλήματα
94. — 22 0+2404-500=960

"Ελυσαν αύτδ οί κ.κ. Δ. Πονήρόπουλος έξ ’Αθηνών, Π. Λαμπί- 
ρης έκ Πειραιώς, Σ. Καπετανόπουλος εκ Κωνσταντινουπόλεως 
Δ. Μαλανδρΐνος εξ ’Αθηνών.

95. Ό 128 καί δ 32
“Ελυσαν αύτδ δ κ. Δ. Πονήρόπουλος έξ Αθηνών. Π. Λαμπίρης 

έχ Πειραιώς καί Δ. Μαλανδρΐνος έξ ’Αθηνών.

»βΆλδξανβρος 5 θ Μενέλαος 7.
"Ελυσαν αύτδ ή δεσποινίς Έλ. Μαστραπά εξ Αθηνών, δ κ. Σ. 

Καπετανόπουλος έχ Κωνσταντινουπόλεως καί δ κ. Δ. Μαλανδρΐνος 
έξ ’Αθηνών.

■ .·.'' '■.·



I - ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΠΩΤΟΥ & ΑΔΕΛΦΟΥ
ΙΔΡΥΘΕΝ Τ£2 1877 ΕΝ ΧΑΛΚΙΔΙ

ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΩΝ ΕΝ ΧΑΑΚΙΔΙ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝΕΝ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΜΕΓΑΔΕΙΤΕΡΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ

ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΩΝ ΔΕ ΠΑΝΤΩΝ
ΤΟ ΜΟΜΟΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ

Ε Π ΙΣΤΟΛΩΝ

δπερ χέκτηται εύρείας έκτάσεις άμπελώνωυ παρά τούς 
δύο Πύργους τής Χαλχίδος, τών όποιων τδ προϊόν χρη
σιμεύει άποχλειστιχώς είς τήν παραγωγήν ΚΟΝΙΑΚ·

ΧΑΛΚΙΔΑ

—------ ·β—— 

ΤΟ ΜΟΝΟΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ
δπερ παρασκευάζει ΚΟΝΙΑΚ (Eau de vie de vin) φυ-._ 
σιχδν 4νευ προσθήκης τεχνικών χρωμάτων καί άρωμάτων 
έπομένως, ύ π έ ρ τ ε ρ ο ν πάντων ύπδ ύγεεινήν Ιποψιν.

ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ

ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ

ΚΟΝΙΑΚ

XA Α ΚIΔΑ

Έξ|άποστάγματος μοσχάτου οίνου Χαλκίδος, τοΰ όποιου τδ ηλβϊστον μέρος τΛς έσοδείας 1894 
Λγοράσθη παρά της Εταιρείας.

ΥΨΙΣΊΉ ΔΙΑΚΡΙΣΙΣ ΕΝ ΑΜΕΡΙΚΗ
ΤΟ ΜΟΝΟΝ έξ όλων των ’Ελληνικών ΚΟΝΙΑΚ, όπερ έβραβεύθη έν τη Παγκοσμιφ Κολομβιακή Εκθέσει τοδ Σικά

γου (1893) διά ΧΡΥΣΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΟΥ καίΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΤΙΜΗΣ ώς καί έν τή τοδ Αιών 1894. Περί τής γνησιό
τατος αύτοδ δύναται έκαστος νά πεισθή έπισκειετόμενος τάς ευρεέας άποθήκας τοδ έργοστασίου, αί όποϊαι είναι προσιτά! 
παντί τφ βουλομένφ. 01 έργοστασιάρχαι προσφέρουσι ΜΟΝΟΝ ΜΟ κιβώτια κονιάκ πραγματικά καί όχι δεκάδας 
χιλιάδας φράγκα υποθετικά καί φαντασιώδη, εις τον άνακαλύψοντα χημ,εκώς ότι τό Eau-de vie de vin τοδ έργοστασίου 
δέν ιίνε γνήσιον απόσταγμα μοσχάτου οίνου .

Γνωστής γενομένής τής γνησιότατος τοδ Κονιάκ τών κ.κ. Χατζηπαναγιώτου καί έν αυτή τή Γαλλίφ, ό έν Παρισίοις 
διευθυντής τοδ χημείου Expert Chimiste directeur du Laboratoire de la Bourse de Commerce Κος L.Padd έλαβεν 
φιάλας τινάς έκ τοδ έν Βρυξέλαις πρακτορείου των τών δποίων άναλύσας τό περιεχόμενον καί εδρών' σπάνια αποτελέσματα 
άποφαίνεται ώς έξής εις τό πάνυ εΰγενώς παραχωρηθέν πιστοποιητιχδν έπικεκηρωμενον καί παρά τής άστυν. τών Παρισίων.

Τδ Κονιάκ (Eau de vie de vin) τών έν Χαλκίδι κ.κ. Γ. Χατζνιπαναγιώτου καί άδιλφοδ soumis ά notre examen 
(apres 1 "analyse faite) presente la composition normale des fines champagnes superieures et ne renferme aii- 
cune substance nuisible ά la santd .

Bourse de commerce) Le Directeur 
Laboratoire-Paris ) L. Pade 

Le commissaire de Police F· Arr. Paris Quartier des Halles.
SHM. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ. Προς αποφυγήν τών πολυαρίθμων απομιμήσεων ζητητίον τήν ίπι τοδ περιλαίμιου έχάστης 

φιάλης ίδιόχαρον υπογραφήν τών έργοστασιαρχών.

ΤΑ ΚΟΝΙΑΚ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Γ. ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΟΤΟΤ & ΑΔΕΛΦΟΥ 
ΠΟΔΟΥΝΤΑΙ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ’Εν τή έν Ζαππείφ Διαρκεΐ Βιοτεχνική Εκθέσει.Έν τοΐς καταστήμασιν αδελφών Βαρβιτσιώτη,
δδδς Άθηνάς. Έν τφ παρά τά Χαυτεΐα κομμωτχρίφ ή «"Ακαδημαϊκή Νεολαία» Παναγιώτου 
Παπάζογλου.

ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ Έν τφ καταστήματι "Αδελφών Ζάχου.
ΕΝ ΤΩι ΕΞΩΤΕΡΙΚΩ Παρά τοΐς άντιπροσώποις τής Εταιρείας εις τάς κυριωτέρας πόλεις τής ΥΦΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣ 

ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ.


