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Ο ΘΡΓΛΛΟΣ ΤΗΣ ΜΗΔΕΙΑΣ
Δυστυχώς καί δ θρύλλος ούτος τής ήμετέρας μυθο

λογίας πολλάς έχει τάς παραδόσεις κατά τούς περί Άρ- 
γοναυτικών γράψαντας, "Ομηρον, ’Ησίοδον, Πίνδαρον, 
Ρόδιον, ’Απολλόδωρον καί λοιπούς τής άρχαιότητος 
συγγραφείς. 'Ημείς θ’ άκολουθήσωμεν την φυσικωτέραν 
καί λογικωτέραν παράδοοιν, βα
σιζόμενοι εις τάς πρώτας ναυτι
λιακός απόπειρας των πρώτων 
Ελλήνων εις τον Εύξεινον Πόν
τον καίάλλας μεμακρυσμένας χώ
ρας,αίτινες φυσικώς έγένοντο α
φορμή των μυθικών, κατ’ άλλους 
δέ ιστορικών τούτων παραδόσεων.

Ό Ίάσων καί ή Μήδεια είναι 
τά κυριώτερα δρώντα πρόσωπα 
έν τή υποθέσει ταύτη. Εκδρομή 
εις αγνώστους χώρας προς σκοπόν 
τινα, ως όλαι αΐ ελληνικοί τοιαΰ- 
ται, έρως μεταξύ δύο νέων, δν 
γεννά πάσα ουνάντησις Τοιαύτή, 
καί απιστία καί έκδίκηοις, από
λυτος συνέπεια συζυγικής δυσαρ- 
μοστίας, είναι όλη ή πλοκή του 
θρύλλου τούτου, δν ούδεμία λο
γική δύναταιπροτροπάδην ν’άπο- 
δεχθή ως μΰθον και χίμαιραν φαν
τασιόπληκτοι^! φαντασίας. ’Αφού 
δέ τά τέως Τρωικά θρυλλήματα 
καί μυθεύματα όποδείκνυντα ι 
τανΰν ύπδ των γεωλογικών εξε
ρευνήσεων πραγματικά συμβάντα, 
έξελίξεις τής τότε ΰπαρξάσης γε
νεάς, πώς τολμήσωμεν νά κατα- 
τάξωμεν ημείς ήδη τον Ίάσωνα 
καί τήν Μήδειαν είς τήν χορείαν 
των φανταστικών σκιών ; Μήπως 
πολλοί νεώτεροι συγγραφείς δεν 
μιγνύουσι καί δλίγην φαντασίαν 
εις τήν Ιστορίαν ; άφού πάντως πνεύμα καί φαντασία 
συνακολουθοϋςι τάς εκφάνσεις τών γεγονότων ;
’Φεύγει δ Ίάσων προς τήν Κολ^ίδα, ινα λάβη καί φέ- 

ρη έκεΤθεντδ χρυσούν δέρας, επί αμοιβή βασιλικού θρό- 
νομ, ουμπαραλαμβάνων είς ούμπραξιν καί πολλούς όλ
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Κατά την στιγμήν τής βανατώ»«ώ<

λους συγχρόνους του νέους ήρωας,έν άλω. πεντήκοντα 
έξ ού καί πεντηκοντήρης ’Αργώ έκλήθη ή ναύς. Μετά 
πολλάς δέπεριπετείας καί έκδρομάς άνά διάφορα άπροσ- 
πέλαστα τέως μέ^η,άφικνούνται βΐς τήνΚολχίδα, όπου 
δ Αίήτης, παρ’ου δ Ίάσων έζήτησε τδ χρυσούν δέρας, 
τώ ύπεσχέθη τούτο,έπί όρος, ους τή βοήθεια τής γόη- 
τος Μηδείας θυγατρδς τού Αίήτου, παρ’ής ήγαπήθη δ 
Ίάσων έξετέλεσε κατά γράμμα. Πλήν δ Αίήτης παρέ- 

βη τήν ύπόοχεοίν του, καί ό Ίά
σων τότε μετά τής Μηδείας,ήτις 
πσρεσκεύασε φάρμακον, έφόνέυσε 
τον δράκοντα, τον φύλακα τού 
χρυσού δέρατος καί λαβόντες 
αύτδ διά νυκτός, άπέπλευσαν 
μετά τών ’Αργοναυτών. Ό Αΐή- 
της φυσικώς τούς κατεδίωξεν, 
άλλ’ ή Μήδεια ήτις είχε συμπα- 
ραλάβει τδν μικρόν αδελφόν της, 
τή συνεναίσει μετά του Ίάσωνος 
έφόνευσαν αύτόν,ού τά μέλη έρ- 
ριπτον είς τήν θάλασσαν, ίνα δ 
Αίήτης χρονοτριβήση, συλλέγων 
καί κηδεύων αύτά.'Ο Ίάσων τότε 
μετά τής Μηδείας έπλευσαν είς 
τδν άνατολικδν ωκεανόν καί έκεΤ- 
θεν διά τής’Ερυθρός είς τδν 
Νείλον καί διά τής λιβυκής έρη
μου είς τήν Τριτωνίαν λίμνην 
καί εΐτα έπέστρεψαν είς Μεσό
γειον, όπου κατέφυγον είς Κοέ- 
οντα,τόν βασιλέα τής Κορίνθου, 
τού όποιου τήν θυγατέρα Κρέ- 
ουσαν (ή Γλαύκην) ήθέλησε νά 
νυμφευθή δ 'Ίάσων. 'Η φιλέκδικος 
όμως Μήδεια έφόνευσε τότε τήν 
νύμφην δοΰσα αύτή .ένδυμα καί 
διάδημα δεδηλητηριαομένα, καί 
προσέτι καί τδν Κρέοντα καί τά 
ίδια αυτής τέκνα, τδν Μέρμερον

Τών τέ^ίων τη; καί τδν Φέρητα, ταώέντας είς τδ 
ΉραΓον τής Κόρινθου καί είς 

ούς οί Κορίνθιοι ενιαυσίους έτέλουν εξιλασμούς. Έκεϊθεν 
ή Μήδεια έφυγεν είς ’Αθήνας.

Τοιούτος δεν είναι δ φυσικώτερος θρύλλος τής Μή
δειας ;

H.
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• Κατά τούς τελευταίους τούτους χρόνους, ένω σφο
δρά! θύελλαι καί καταστρεπτικοί τρικυμίαι, τό ναυάγιον 
τής’Ελβας καί ή αγωνιώδης σωτηρία τής Γασκόνης προ- 
εκάλουν τήν προσοχήν τής ύφηλίου έπί τοϋ. ζητήματος 
τής προφυλάξεως τών πλοίων άπό τών μεγάλων θαλασ
σοταραχών καί ό τύπος όλος όμοθύμως άνε ζητεί τό μέ
σον τής σωτηρίας των διά τής συγκοινωνίας τών πλοίων 
μεταξύ άλλήλων και τών ακτών, ό άνευ άγωγοΰ ναυτι· 
κός τηλέγραφος άπηοχόλει ζωηρώς τό πνεύμα τών έ- 
φευρετών.

Ή δέ« ’Ηλεκτρική έπιθεώρησι ς« έσχάτως 
έδημοσίευσε κεφαλαιώδεις σχετικός εργασίας, ώς καί 
διαφόρους άποπείρας γενομένας πρός τόνσκοπόν τοΰτον, 
άς μεταφέρο,μεν ενταύθα, έπιπροσθέσασα καί ιδέαν τινα 
ής ή πραγματοποίησις καί τά άποτελέσματα σπουδαίως 
έςετιμήθησαν παρά τών άναζητητών καί έπιστημόνων. 
Ή δέ Ήλε κ τ ρική γενική Έτ α ι ρ ί α τοΰ 
Β ε ρ ο λ Ι ν ο υ, έπεφόρτισε τόν μηχανικόν Rathenau νά 
έπεχειοήοη δόκιμός έπί τοΰ συστήματος του έν τή λί
μνη Wansee.

Δύο μεγάλαι μεταλλικά! πλάκες έβυθίσθησαν έν τω 
ύδατι, είς 20ο μέτρων άπόστασιν καί απέναντι άλ
λήλων.

Οί δύο πόλοι συστοιχίας συμπυκνωτών συνεδέθήσαν 
πρός τάς πλάκας καί διά τής έπαφής ειδικού διακοπτή- 
ρος, τό διακοπτόμενου ουτω ρεΰμα μετεβιβάζετο είς 
αύτάς, διακοσίας φοράς κατά δευτερόλεπτου, τοϋ. 

• ύδατος ουντελοϋυτος είς τήν μεταφοράν τών ηλεκτρι
κών ρευμάτων εις χιλιομέτρων τινων άπόστασιν.

Εϊτα δύο έτεραι πλάκες έτέθησαν απέναντι άλλήλων, 
είς άπόστασιν So μέτρων, καί είς χιλιόμετρά τινα μα
κράν τών δύο πρώτων.Διά τής συνδέσεως 3έ τοϋ δευτέ
ρου τούτου ζεύγους των ήλεκτρωδίων διά τηλεφώνου 
έλαμβάνετο ευκόλως τό άποοτελλόμενον ρεύμα έν τώ 
ύδατι ύπό τής πρώτης τών πλακών.

Τοιουτοτρόπως κατωρθώθη ή άποστολή τηλεγραφη
μάτων άπο κεντρικού τίνος σταθμού, έγκατασταθέντος 
έπί τής Wansee είς New-Chadow, λαροάνοντος σταθ
μού, κειμένου άπέναντι έπί τής όχθης τοΰ Havel, ήτοι 
έν άποστάσει S χιλιομέτρων.

ΕΓτα έγένοντο πειράματα έπί ενός ηλεκτρικού σκά
φουςΤής Γενικής ΉλεκτρικήςΈταιρείας, έφ’ού έτοπο- 
θετήθη τηλεγραφικός ρυθμιστής, όπως τεθή τό σκάφος 
είς συγκοινωνίαν μετά τοΰ κεντρικού σταθμού. Τό 
σκάφος έλαβε τότε θέσιν σταυροειδή, σταθμέυσαν δια
δοχικός είς .διαφόρους θέσεις τής λίμνης καί έν τή 
αυτή άποστάσει,τή διαχωριζούση τόν σταθμόν άπό τού 
New—Chadow,περίπου 6 χιλιόμ. καί αί γενόμεναι δό
κιμα! έδωκαν συμπεράσματα έπιτρέποντα τήν έγκατά- 
στάσιν είς χρόνους προσεχείς κανονικής λειτουργίας, 
ήτοι συγκοινωνίας μεταξύτών έν τήθαλάσσηεύρίσκομένων 
πλοίων καί μεταξύ αύτών καί τής ακτής. Έλπίζεται δέ 

' ότι-τό νέον τούτο σύστημα στηρίζεται έπί πλείονος θε- 
τικότητος τής διά σημείων έναερίου συγκοινωνίας με
ταξύ τών πλοίων.

Τά ανωτέρω πειράματα, άτινα έν σχετική συντομία 
έξεθέσαμ·ν, έγένοντο έπί γλυκέος ύδατος· έλπίζεται δ’ 
ότι έν Τή θαλάσση εσονται έπί μάλλον συμπερασματικά, 

. διότι ώς γνωστόν τό αλμυρόν ύδωρ είναι καλλίτερος α
γωγός τόϋ ηλεκτρισμού ή τό γλυκύ ύδωρ.
'..Λογιζόμεθα λίαν ευτυχείς έπί τή ευκαιρία τής 

δημοσιεύσεως τών πολυτίμων τούτων πληροφοριών, 
πεπεισμένοι όντες, ότι έν τω αίωνι μας θέλομεν γίνει 

θεαταί Tfjc έμπρακτου πραγματοποιήσεων τήν άνευ 
σύρματος ναυτικής τηλεγραφίας, ήτις έσεται ή μεγα- 
λειτέρα, εύεργετικωτέρα καί φιλανθρωποτέρα έφαρμογή 
τοΰ ηλεκτρισμού. ’

Ή 8έ διατύπωσις τής ιδέας τούτης έχει ως εξής.
Έκαστον πλοίου θά φέρη έμπροσθεν,ίπισθεν καί πλά

γιος άπό μίαν μεταλλικήν πλάκα—ήλεκτρώδια—καταλ-· 
λήλως τετοποθετημένην καί βεάυθισμένην έν τω ύδατι .Τά 
τέσσαρα ταϋτα ηλεκτρόδια θα ήναι έν ηλεκτρική συγ
κοινωνία μετά δεκτών συσκευών, μεταβιάαστών καέ· 
μιας ηλεκτρικής πηγής. Ή πηγή αύτη έσεται ανάλογος 
οχι μόνον διά νά ποικίλη τήν άντίστασιν τοΰ άγωγοΰ, 

. τοΰ ύδατος, άλλά καί διά νά πάράγάγη έτι έν ώρισμένη 
άποστάσει ηλεκτρικόν αποτέλεσμα, οπερ νά άναπαράγε- 
ται έν τινι ετέρώ σκάφει, όμοιως ώπλισμένω.

Ούτως ό ευφυής, μηχανικός Rathenau, έδωκεν ήμϊν 
τήν λύσιν προβλήματος λίαν ικανοποιητικού τή ναυτική 
επιστήμη,ήτοι άνευ άγωγοΰ μεταλλικοΰ συγκοινωνίας,ή» 
εύχομεθα ταχέως νά ίδωμεν πραγματοποίουμένην.

Φ. Π.
— . ——Β—<■ * « VSy-»----- ---------- ■
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Κατάλληλον πρός την εποχήν, θεωροΰμεν νά άναγράψω- 
μεν κατάλογον των διακριθέντων έπί ψύχ« ετών.

Πρώτος δριμύς χειμών, όν αναφέρει ή ίστερία, εΓναε ό 
συμβάς κατά το 271 π. χ. Τοσαύτη χιών είχε καταπέσιι 
εν Ρώμη, ώστε ή αγορά έμεινε έπί μήνα χεκαλυμμίνη.

Τφ 66 π. χ τό στόμιον της Άζοφικής θαλάσσης έπά- 
γη ιίς βαθμόν, ώστεν’άνθέξηείς τό βάρος τοΰ Ιππικού τών 
βαρβάρων, βπιρ κατέφυγεν είς τούς πάγους Ινα σωθή, όπό- 
τάν κατενιχήθη ύπό τοΰ στρατοΰ τοΰ Μιθριδάτου.

Τφ 401 Μ. X. τά παράλια τοΰ Εύξείνου Πόντου έπά
γησαν βίς άρχετήν άπόστασιν.

Τφ 608 τοσοϋτον δριμύ ψύχος έπεχράτηβεν έν Γαλλίφ, 
ώστε τό. πλεϊστον μέρος τών άμπέλων χατεστράφη.

Τφ 763 ,ό Εύζεινος Πόντος καί ό Βόσπορος έπάγησαν 
μέχρι βάθους τριάκοντα’πήχεων.

Τφ 822 αί βαρύτεραι άμαζαι διήρχοντο τόν Σηκουάνα/, 
πάντες δέ οί τής Γερμανίας καί Γαλλίας ποταμοί παγέντες, 
ίπέτρεπον νά &έρχωνταε ίπποι χαΐ άμαξαι.

Τφ 974, διήρχοντο τόν Βόσπορον, δι’ αμαξών.
Τφ 1082, ό Πάδος έπάγη καί διήλθον ίπ*  αύτοΰ τά 

στρατεύματα Ερρίκου τοΰ 4.
Τφ 1149, ή θάλασσα μέχρις άποστάσεως δύο μιλλίων 

άπό τών ακτών της Φλάνδρας άπεψύγη.
Τφ 1323, το μεσημβρινόν μέρος της Βαλτικής έπάγη 

ούτως, ώστε διήρχοντο έπ’ αυτής έφιπποι.
Τφ 1408, τό ψύχος ητο δριμύτατον. Σχεδόν άπαβαι άί 

γέφυραι τών Παρισίων παρεσΰρθησαν έκ τών πάγων. Ό δέ 
μεταξύ τής Δανίας καί τής Νορβηγίας πορθμός έπάγη.

Τφ1420, ένεκα τοΰ μεγάλου ψύχους, μεγάλη θνησιμό- 
της έγένετα έν Παρισίοις. Τά σαρκοφάγά όρνεα, καταφυ- 
γόντα έν αύτοΐς, κατέτρωγον τά πτώματα. Ό λόφος τών 
πετεινών έπήγνυτο. ·

Τφ 1458, ό Σηκουάνας καί πολλοί άλλοι ποταμοί έγέ- 
τοντο διαβατοί δι’ ίππων καί αμαξών.Έπί δέ τοϋ Δουνά- 
βεως, παγεντος, έστρατοπέδευσε στρατός, έκ 40 χιλ. άν- 
δρών άποτελούμενος.

Τφ 1468 οί βουλγούνδιοι σπρατιώται ίθραυον τόν οίνον 
διά τών πελέκεων.

Τφ ι5θ3, ό Πάδος έπάγη καί έπ’ αύνοΰ έστάθαευεν 
ό στρατός τοϋ Πάπα Ιουλίου Β1. *

Τφ ιάογ. ό λιμήν τής Μασσαλίας χατιλήφθη ύπό πά
γων, πλεΐστοι δε άνθρωποι καί ζώα άπεθανον έκ τοΰ'ψύχους.

Τφ 1586 ίχ τών πολιορχούντων τήνΡεόλην στρατιωτών, 
πλεϊστοι άπεθανον εχ τοΰ ψύχους.

Τφ l6oj, τά ποίμνια ίθνησχον έντος αυτών τών ποι
μνιοστασίων, τά βαρύτερα χάρρα διήρχοντο έπι Τοΰ Ση
κουάνα, έν δέ τή Άμβίρσρ,. οί κάτοικοι ίχτισαν καλύβας, 
κατά τό τών Έσκιμώων σύστημα.

Τφ 16a0,μέρος τής Βαλτικής έπάγη. Έν τή Άδριατιχή 
δέ οί πάγοι κατίκλεισαν τόν ένετικόν στόλον.

Τφ 1683, τό ψΰχος είς Τούρήν μίγιστον τό τρίτον τών 
χωρικών άπέθανεν ΰπο τοΰ ψύχους καί τής πιίνης. Εν Λον- 
δίνφ έπί τοΰ Ταμίσεως άνείγειραν παραπήγματα, ή δέ θά
λασσα είς τάς άκτάς τής ’Αγγλίας, Γαλλίας, Φλάνδρας, 
καί Όλλαδίας έπάγη εις μέγα πλάτος.

Τφ i7c>9, ήτο ό ψυχρότερος χειμών τήςνεωτέρας έποχής- 
έν Παρισίοις τό ψύχος ήτο χάπως κατώτερον τών 23 βα
θμών. Ή Μεσόγειος^ ώς καί ή Μάγχη εις πολλά μέρη έ
πάγησαν. Έν Παρισίοις, ό οίνος έπήγνυτο έντός τών βυτίων, 
καί πλεΐστοι κώδωνες έθραόσθησαν κρουόμενοι.

Τφ 17^0, τό ψύχος ίν Ρωσσί^ήν μέγιστον. Έν Πέτρου- 
πόλει κατεσκεύασαν μέγαρον έκ πάγου καί τηλεβόλα έκ τής 
«ύτής δλης,-ά-τινα ίρριπτον-σφαίρας έκ πάγου.

Τφ 179^» θερμόμετρου έν Παρισίοις χατήλθε μέχρι 
τών .23 ΐ)2 βαθμών- άπό τής έφευρέσεως τοΰ θερμομέτρου 

. ουδέποτε χατήλθε τοσοϋτον έν Παρισίοις. Έπί τεσσαράκον
τα δύο ημέρας συνεχώς τά πάντα ήσαν πεπηγμένα. ‘Ο ό- 
λανδικος στόλος, κλεισθείς έντός τών πάγων, έκυριεΰθη ύ— 
πό τοΰ γαλλικού ίππιχοϋ.

Το 1812, είναι γνωστόν διά τό πάθημα τοΰ Ναπολέον- 
τος Α’ έν Ρωσσίφ, \

Τφ 1830, έν Παρισίοις τό θερμόμετρου έδείκνυε 17 βα
θμούς, έν Μυλοΰζι 28, έν Μασσαλίφ 12. Πάντες οί ποτα
μοί τής Γαλλίας καί πλεΐστοι τής ’Ιταλίας έπάγησαν, πλεΐ- 
στσι άνθρωποι καί ζώα άπεθανον έκ τοδ ψύχους.

Τφ 1846, έν Ποναλιέ τό θερμόμετρου έδείκνυε βαθμούς 
31,3.

Τφ 1853, πάντες σχεδόν οί τής Ευρώπης ποταμοί έπά
γησαν.

Τφ 1880, ή θερμοκρασία ητο ψυχρότερα ή κατά τό 
1871, καθότι τό θερμόμετρου έν Παρισίοις έδείκνυεν 32 βα
θμούς ύπό τό μηδέν. Πάντες οί ποταμοί τής Γαλλίας, μηδ’ 
αύτοΰ τοϋ Γαρούμνα έξερρυμένου, έπάγησαν.

Τφ 1881 έγένοντο δύο ή τρεις ήμέραι είς άκρον ψυχραί 
καί τό θερμόμετρου κατήλθε χαμηλότερου ή κατά τό 1880 .

Τά ψύχη τοΰ 1891 πιστεύομεν, ότι τά ένθνμοΟνται οί 
άναγνώσται ήμών-

Έκ τοΰ καταλόγου τούτου καταφαίνεται, δτι κατά τούς 
νεωτέρους χρόνους οί δριμεϊς χειμώνες εισί συχνότεροι.

- ΦΡΙΚ

ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΘΗΡΑΣ
ΜΕΤΑ ΤΡΙΑΚΟΝΤΑΕΤΗ ΑΠΟΥΣΙΑΝ 

ΠΑΙΔΙΚΔΙ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ 
Ο ΤΑΚΗΣ ΕΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ 

(Συνέχεια’ ίδέ προηγ. φύλλου)
Τήν επαύριον περί τήν πέμπτην ώραν τής πρωίας ήμην 

ήδη έπί ποδός χαί ήτοιμαζόμηυ διά τήν εκδρομήν. Ένώ δε 
ΙπινΟν έτι τόν πρωϊνόν μου καφφέ και ό μοναδικός έν τοϊς Φη- 
ροϊς γέρων στιλβωτής, μοί έκκαθάριζε τά ύποδήματα, ό κ. 
Κ'ωστής έλληνοδιδάσκαλος καί επιμελητής τής γαλλικής σχο
λής, προσήλθεν βπως μέ παραλαβή ειδοποιών με έν ταύτφ βτι 
οί κύριοι Ζογγλα προεστώς καί ό 'καθηγητής ίερεύς κ. Ζιράρ με 
περιέμενον ήδη παρά τήν Αγοράν.

Μετέβημεν άμέσως καί μετά τάς συνήθεις πρωϊνάς φιλο- 
φροσύνας άνήλθομεν έπί τών άναμενόντων ήμας ϊππων καί ήμι- 
όνων καί έκκινήσαμεν έντελώς ζωηροί, φαιδροί καί εύθυμοι, 

Να έπιστρέψωμεν, ώς είκός, άπηυδηκότες και καταβεβλημένοι. 
Καί οΰτω συμβαίνει πάντοτε, καταβάλλεται τό σώμα αλλ’ένδυ- 
ναμοΰται η ψυχή. Τά θαλάσσια ταξείδια καί αί χερσαϊαι έκ- 
δρομαί έξυψοΰσι τήν διάνοιαν καί ταπεινοδσι τήν ύλην. Ό άν
θρωπος είναι φύσει κοσμοπολίτης, καί αγαπά τά πάντα νά 
περιέρχηται, διότι τό έντ'ος τοΰ κρανίου του περιωρισμένον 
πνεύμα έχει δύναμιν άπεριορίστως προωστικήν,ήν τά βραδυκίνη
τα μέλη του άδυνατοϋσι ν’ άκολουθήσωσιν.Οι ίπποι καλπάζουσι 
και οί ήμίονοι προβάδην άκολουθοδσιν, έν στενοΐς διόδοις άνά 
μέσον αμπελώνων και υψηλών μελανολιθοκτίστων τοίχων,’ 6τε 
μετά πορείαν ένος τετάρτου τής ώρας ό κροεστώς σταματά τον 
ίππον του πρό μικρδς εκκλησίας, πρό τής όποιας μικρός ξύλι
νος σταυρός καί κιβώτιον τετράγωνον «ροσελκύουσι τήν προ- 

. σοχήν τοδ διαβάτου. Είναι τό καταικητήριον τών λεπρών. Κα- 
τερχόμεθα τών ζώων και προχωροδντες, καταβαίνομεν λιθόκτι
στους τινάς κλίμακας και τάδμματα τεθλιμμένως φέρομεν έπί 
σειράς μικρών συνεχομένων, άλλήλοις πενιχρών και γυμνών 
δωματίων, πρό τών όποιων κεϊται μικρά λιθόστρωτος αυλή. 
Κάτωθι δέ πάντων τούτων οί χαίνοντες βράχοι τών κρημνών 
καί ή θάλασσα ταραχώδης της μεγάλης χοάνης.

ΟΰδεΙς φαίνεται. Καλοδμεν έπανειλημένως καί μετ’ όλίγον 
Εξέρχονται τρεις άνθρωποι, πλάσματα τοδ θεοδ, μέ σώμα φρι- 
κώδες καί άπαίσιον, μορφήν ελεεινήν, οφθαλμούς,ρϊνα και πα
ρειάς καταβρωθέντας καί παραμορφωθέντας ύπό τής επαράτου 
νόσου καί ψυχήν, τις οιδε !.. . οποίαν ;

Eivat άνθρωποι I γεννηθέντες ώς ήμεϊς, έπί θερμής στρω
μνής.. Άνθρωποι, οί όποϊοι έπιμόνως ζητοδσι τόν θάνατον, δν 
ήμεϊς άποφεόγομεν, ενώ ούτος τουναντίον ημάς μέν συλλαμ
βάνει όπόταν θέλη άπό τοΰ ώτός, εκείνους δέ άφίνει έκεϊ, τυ- 
ραννουμένους μέχρις 6του ό τελευταίος σκώληξ ζώσαν καταβρώ- 
ση καί την τελευταίαν άκόμη ϊνα τής άθλιας αυτής σαρκός των.

— ΤΙ θέλετε ; κράζουσι καί οί τρεϊς, δεν βλέπομεν.
— ’Ιδού χρήματα, εϊπομεν καί τοϊς έρρίψαμεν εντός χάρτου 

δράκα νομισμάτων.
— Εύχαριστοδμεν I εύχαριστοΰμεν ! άπήντησαν και άπε- 

σύρθησαν έκαστος εις τό κελλίον του, ϊνα έπικαλεσθή τόν θά
νατον, διότι αΰτη είναι ή προσευχή των. Δέν έπιθυμουσι ζωήν 
και υγείαν, τροφήν καί ευμάρειαν, αλλά κατάπαυσήν τών δει
νών, θάνατον τής δεινής ύλης I

Άπεσύρθημεν τεθλιμμένοι, έκεντήσαμεν τά πλευρά τών ζώ
ων μας καί διηυθύνθημεν πρός τόν Πύργον, βαίνοντες πάντοτε 
διά μέσου τών αμπελώνων, διότι ώς προείπομεν, ή Θήρα είναι 
άπασα άμπελοφόρος. Ό Πύργος απέχει περί τήν ώραν τής 
πρωτευούσης, είναι κωμόπολις άριθμοΰσα 1200 κατ. καί πρω
τεύουσα τοδ δήμου Καλλίστης ’ κεϊται δέ έπί μαγευτικού καί 
ώραιοτάτου υψώματος*  ή δέ πόλις είναι έκτισμένη ακριβώς έπί 
τής κορυφής και αί πάλευκοι αυτής τετραγωνικοί οικίαι ένέ- 
χουσιν ίτι τόν παλαιόν καί Ένετικόν ρυθμόν. Παραλάσσει δέ 
πολύ ή πόλις αίίτη τών λοιπών συγχρόνων τοδ έλληνικοδ βασι
λείου.

Πλησιάζομε? καί τά πολλά κωδωνοστάσια μοί ύπενθυμίζουσιν 
εποχήν τοδ πρώτου αιώνος τοΰ χριστιανισμού. Και δέν ήπα- 
τήθην, διότι διερχόμενοι έφίππως μάλιστα τήν πόλιν, κατελή
φθην ύπό τής σκέψεως τής αλληγορίας, καί παρέβαλλον αυ
τήν πρός τήν πόλιν τής Σελήνης καί τοδ Άρεος, ακριβώς ώς 
περιγράφουσιν αύτάς οί φαντασιώδεις αστρονόμοι, οι αποδεχό
μενοι τό κατοικήσιμον τών πλανητών τοδ σύμπαντος.

Οικίαι μικραί καί μονόροφοι ώς έπί τό πλεϊστον συνεχόμενοι 
άλλήλαις, διά τοίχων και στοών, μέ ρυθμόν κυκλώπιον ή'πε
λασγικόν, θύραι δίκην οπών, κυκλοειδεϊς πρός τά άνω καί όδοί 
λιθόστρωτοι και στενόποροι, καμπυλοειδείς καί ποΰ καί που γω- 
νιωδώς κεκλασμέναι άποτελοδσι τήν μικράν ταύτην κωμόπολιν 
ής όί κάτοικοι Wav περιωρισμένοι είτε είς τάς έργάσίας τών 
κτημάτων αυτών είτε κεκλεισμένοι ?σως οίκοι, ούδαμόσε έφαί-' 
νοντο. Σποραδικός διεκρίνετο γυνή τις η παιδίον από θύρας 
ή έν τή αυλή. Διήλθομεν κατά μήκος αυτής τήν πόλιν, καί 
φθάσαντες· πρό τοΰ έλληνικοΰ σχολείου, ένεθυμήθην τόν έλλη- 
νοδιδάσκαλον κ. Πολίτην, αδελφόν τοΰ ήμετέρου φίλου καί 
συνεργάτου κ. Γ. Πολίτου, ύπηρετοΰντα ήδη έκεϊσε καικα- 
τελθών τοΰ ν.μιόνου μου .είσήλθον έν τφ σχολαρχείφ. Δύο μι
κροί αϊθουσαι άποτελοΰσι τάς τάξεις αύτοΰ. Έπιπλα δέ πενι
χρά, εικόνες καί χάρται καί βιβλία καί σκεύη έντελώς σπανί- 
ζοντα άπήρτιζον τό.διανοητικόν καί μορφωτικόν πλοΰτος τής 
προόδου τής νεολαίας τής κωμοπόλεως ταύτης, καί στραφείς
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πρδς παΐδα ήρώτηα® αΰΐ'ον, ποδ είναι ό σχολάρχης καί ό *.  
Πολίτης. . ’

— Έδώ εις το σπήτι, μοδ άπήντησε καί τρέξας τή δποδείξει 
μου έκάλεσεν αυτούς, προσελθόντας πάντη άπροθύμως, ήρέμως 
καί βραδυκινήτως.

Οΰδείς τούτων μ’ έγνώριζε προσωπικώς καί μέ παρετήρουν 
φυσικώς μετά περιέργειας καί προσοχής, ολως απροσποίητου 

■ καί παραδόξου.
— Είμαι..... είπον;· καί έστην.
Ό *·  σχολάρχης εΰτραφής τ« σώμα, έπλησίασεν κατά 1ν 

βήμα.
—Είμαι ό .. .καί πάλιν έστην.
Ό κ. Πολίτες προέβη καί αυτός σοβαρότερος ήδη·
— Ό .... ναι .. .δ . ... . καί έστην.
—Ποιος, είπατε ; με έρωτοδν τότε άμςότερο’. μετά πλείονος 

θάρρους.
Ήθελα νά τοΐς είπω « Ό υπουργός > ο,τε.μετεμεληθην. 
—· Ό .. .νά, ..., δ.. δημοσιογράφος,.. .επιθεωρητής... 

φίλος.... καί .....
Άμφότεροι μέ παρετήρουνακίνητοι καί μη γνωρίζοντας τί 

νά μοί εΐπωβΊν.,
— ’Ασπασμούς πολλούς, άπδ τδν άδελφόν σας, είπα τότε 

προς τόνκ. Πολίτην καί έχω μερικός εφημερίδας έξαΰφοΰ νά 
σας δόσω και μίαν σημείωσιν, άλλα δεν ιήλπτζον νά διέλθω- 
μεν εντεύθεν καί δέν τάς έλαβον μέτ’ έμοδ.’

— Ά... χαίρω, μοί λέγει τότε οΰτος... καί έμειδίασεν 
ολίγον ΓΕιτα δό· :

— ’Ορίστε, μοί λέγει,νά πάρωμεν ένα καφφέ.
— Ευχαριστώ, δέν έχομεν καιρόν τώρα. Και ή πόλις σας 

είνε 8λη αΰτή; ήρώτησα και που κεϊται τδ καφφενεΐον σας, καί 
ή πλατεία σας, τδ κέντρον σας;; '

— Ά I πού .πλατεία εδώ ;■ οτι βλέπετε είνε ή πόλις και οί 
πολλοί ναοί της.· Τδ δέ καφφενεδάκι μας εινε ΰψηλά επάνω 
εις τήν κορυφήν. Έρχεσθε :

— Χαίρω, χαίρω, ειπον και άποχαιρετήσαντες .αυτούς άπήλ- 
θομεν έκεΐθεν πορευόμενοι πρδς τήν· μονήν τοΰ προφήτου Ήλίου.

Μετά ήμισείας ώρας πορείαν άνηρχόμεβα τδ μέρος τοΰτο, 
τδ μόνον ύπαρχόν ορεινόν ύψωμα τής θήρας, διότι άπασα συ- 
νίσταται εκ πορσελάνης, λίαν χρησίμου είς υδραυλικά έργα.

Έφ’δσον δε προεβαίνομεν τδ ύψωμακαθίστατο άνωφερέστερον 
καί κατάμεστον έκ κισσήρεως (έλαφροπέρας) εις μικρά στρογ- 
γύλβ τεμάχια.

— Περίεργον '. μοί λέγει τότε ό κ. Ζογγλά, τί πλήθος τοι- 
ούτων λίθων, υπάρχει εδώ-

■ —Ναι, και ακριβώς, ώς βλέπετε, είναι είς τδ υψηλότερου 
μέρος τής νήσου.

— Δέν φαίνεται ή θέσις νά παράγη αυτούς.
— Βεβαίως βχι, διότι τδ έδαφος είναι αποκλειστικός πε

τρώδες καί πορσελανοειδές, άφοΰ δέ συναντώνται καί κογχύλια 
καί άμμος αρκετή,κατά τάς έποχάς τών φοβερών εκρήξεων καί 
τών έδ0ιπώ»'διμταράξεων,θά έξεσφενδονίσθησανέκ του κρατήρος.

Μετ’ όλίγον είσήλθομεν διά- μεγάλης θύρας είς εκτεταμέ
νου προαύλιον, τής.Μονής^όπου άφήσαμεν τα ζώα καί είτα δι’ 
έτέράς Λύρας εί,σήλθομεν έντδς μικροτέρας αυλής, δεξιόθεν καί 
άριστερόβεν- της δποίας εύ'ρίσκονται ό ναός,τά κελλία καί λοιπά 
διαμερίσματα,.,,, .

’Ενταύθα, απουσιάζοντας τοδ ήγουμένου κ. Σωφρονίου Γα- 
βαλα^/προσήλθεν δ Ιερομόναχος.κ- Γρηγόριος, όστις άνέλαβε 
νά μδς’.φιλοξενήση. .

Μετα.σΰντομον σύστασιν αΰτοΰ πρδς τούς συνοδοιπόρους μου 
γαλλουςΛε^εΐς,μας ώδήγησεν είς τον ναόν του προφήτου, όστις 
μολονότι ετναι-μικρός, έχει αξίαν μεγάλην διά τάς παλαιός 
,αύτοδ καί ώραίας. εικόνας καί τά άρχαίζοντα αρτοδ σκεύη. Έν 
τούτοις όμως ή πενιχρός? *««  άπλότης, ήτις από τινων ετών 
ήρχισε νά μαστίζη πάσας τάς μονάς τοΰ κράτους,επικρατεί καί 
ένταβθα. Είτα μας ώδήγησεν είς τήν αίθουσαν καί βιβλιοθήκην 
τής μονής, ήτις έκτος μικρού λόγου αξίας εκκλησιαστικών τι- 
νων παλαιών συγγραμμάτων έπί μεμβράνης έκτετυπωμένων, 
οΰδέ.ν τδ αξιοπερίεργου περιέχει.
. — Τά σπουδαιότερα βιβλία, μάς άφήρεσεν ή εθνική βιβλιο
θήκη και έκεΐ ευρίσκονται ήδη, μας είπεν δ Ιερομόναχος.

Είτα άφοΰ μας προσήνεγκεν άπδ μίαν μαστίχην καί ?ν κο
χλιάριο*  γλυκίσματος του ποτηριού,μας ώδήγησεν είς τδνύψη- 
λότερόν εξώστην τής μονής, όστις εύρίσκεται είς 1887 πόδας 

άνω τής έπίφανείας τής θαλάσσης, ένθεν τδ θέαμα είναι λαμ
πρότατου καί δ όφθαλμδς περιβάλλει κάτωθι αΰτοΰ άπασαν τήν 
νήσον καί μεγάλη έκτασή τής πέριξ θαλάσσης μ«’ά τών έν 
αυτή εγκατεσπαρμένων νήσων.

Κατελθόντες έκεΐθεν άπεχαιρετίσαμεν τούς καλούς καλογήτ 
ρους, οίτινες φαίνεται είναι ευχαριστημένοι έκ τής μονατόνου 
ταΰτης καί εξοχικής εύαέρου καί καλλιμόρφου διαμονής των καί 
διηυθύνθημεν προς τδ Μέσα Βουνό, όπου υπάρχουν αρ
χαιότητες και ένθα κατά τήν γνώμην του προεστού κ. Ζογ
γλά θά έφθάνομεν εκεί περί τήν μεσημβρίαν,οτε θά εκαθήμεθα 
νά φάγωμεν.

Είρήσθω έν παρδδφ, ότι ήμίονος ποφορτωμένο.ς διά δύο κο- 
φίνων εδεσμάτων είχε προαποσ.ταλή εις Προφήτην Ήλίαν. 
Άμα δέ έκκινήσαμεν έντεΰθεν έθέσαμεν αύτδν είς πρωτοπορείαν 
πρδ τών όμμάτων μας καί ημείς ήκόλουθοΰμεν διά μέσου στενω- 
τάτων ατραπών καί έπικινδυνωδεστάτων κρημνών αυτόν,διότι τδ 
όρος τοΰ προφήτου Ήλιοΰ συνέχεται πρδς τδ Μέσα Βουνδ έν 
ταπεινώτέρα άποστάσει.

Ό καιρδς ητο εΰδιώτάτος· δι’ εκδρομήν καί ένεκα τής συνε- 
φώδους αυτού καταστάσεως οβτε ζέστη ούτε ψύχος έπεκράτει.

Έξερχόμσνοι τής Μονής παρετηρήσαμεν έπί βραχώδους όψώ- 
ματος ηλιοτρόπιου βστηκότα κίί ύπαξιωματικούς τοΰ ήμετέ- 
ρου στρατού συνενοουμένους δι’ αΰτοΰ πρδς τήν 'Αμοργόν. Τή 
παρακινήσει τοΰ κ. Ζογγλα έπλησιάσαμεν αυτούς και έπλη- 
ροφορήθημεν, οτι ήτο ή ύπδ τάς οδηγίας τού άνθυπολαχαγού 
κ. Άντ. Κατσιμήδη χαρτογραφίκή αποστολή, καταμετρούσα 
τάς αποστάσεις καί τάς νήσους διά τήν κατάστρωσίν τοδ νέου 
χάρτου τής ’Ελλάδος καί τδν καθορισμόν τοΰ νέου κτηματολο
γίου τοδ άφορώντος είς τήν στρεμματικήν φορολογίαν. Ή ερ
γασία αΰτη, ώς γνωστόν, ήρξατο άπδ έπταετίας άπδ τής βεσ- 
σαλίας καί τοϋΆργους,ήτοι άπδ τών μεγαλειτέρων ημών πε
διάδων ,ΰπδ τήν διεύβυνσιν τοδ συνταγματάρχου αυστριακού κ. 
Χάρτλε.

Ήδη εϊχομεν κατέλθει κατά τδ ήμισυ . αύτοδ μέρος τδ όρος 
τοδ προφήτου Ήλίου και άνηρχόμεβα τδ τοδ Μέσα Βουνού, 
ότε παριστάμεθα πρδ έπικινδυνωδεστάτης διόδου. Τδ βουνδν 
τούτο άποτελεΐται είς τδ εμπρόσθιου αΰτοΰ μέρους άπδ μονο
μερούς πετρώδους κωνοειδούς υψώματος, εκατέρωθεν τοδ δποίου 
ή Μεσόγειος θάλασσα απειλητική καί δλως χαίνουσα άπδ πεν- 
τακοσίων ώς έγγιστα μέτρων άπαστάσεως, αναμένει νά κατα
βροχθίσω όντινα ήθελε κατακυλίσει καί δίκην άμόρφου μάζης 
μέχρι τής αγκάλης της περιέλθει.

Στενή, μικρά, ώς τδ ανώτατου Sptov περιωρισμένη, ατρα
πός μόνον διά τήν διάβασιν.λαγωών καί κονίκλων κατάλληλος 
έπί τής άριστεράς κλιτύος τοΰ βουνού εύρισκομένη, έφόβιζε φρι*  
κωδώς τδν θέλοντα νά διέλθνι έκεΐθεν καί περί πολλοΟ ποιού
μενου τήν έαυτοΰ ζωήν.

Τρόμος μέ κατέλαβε, διότι ώς προεΐπον, τήν θέλω ακόμη *̂1*  
ζωήν μου καί διελογιζόμην, αν έπίκηται ανάγκη τις άνακαλύ- 
ψεως μεγάλου θησαυρού έκεΐθεν του βουνού τούτου, όπου μετε- 
βαίνομεν, 8τε παρά προσδοκίαν, οί πρδ εμού προποριύοντες κκ. 
Ζογγλα καί Ζιράρ, κλίναντες τήν κεφαλήν έχώρησαν μετά τών 
ίππων των προς τά πρόσω.

— Γενναίοι! είπον κατ’ έμαυτόν, αλλ’ όντως πρέπει νάη- 
ναι τις τοιοΰτος ίερεύς νά έχω αφιερώσει τήν ζωήν του εις τδν 
θάνατον διά νά καταφρονή πάντα κίνδυνον ζωής.

— Τί νά κάμω καί έγώ 5
Έκέ>·τησα τδν ήμίονόν μου καί προέβην, ενώ δέ διά τοΰ ά

κρου τών οφθαλμών μου παρετήρουν τδ αχανές βάθος, τρόμος 
μέ κατέλαβε και αί μελανώτεραι σκέψεις διήρχοντο ποδ τής 
διανοίας μου..Αν πρδς στιγμήν οί πρδέμοϋ πορευόμενοι χάσωσι 
τήν ισορροπίαν καί κατακυλίσωσΐ σίς τήν κατωφέρειαν καί έγώ 
μετ’αυτούς·,Καί ταΰτοχρόνως έφανταζόμην τδ γεγονός,τδ σώμα 
μου καταφερόμενον έπί· τής κλιτύος . καί τών βράχων, τήν 
κεφαλήν μου προσκρούουσαν εδώ κάί έ*ιϊ  καί τελευταΐον τδ 
καταμεμωλωπισμένον .σώμα μου ήμιαναίσθητον βιθυζόμενον έν
τδς τής θαλάσσης, οπού εΰρισκε τήν διαρκή άναισθη®ί«ν του ! 
Πέραν τούτου ή φαντασία μου δέν έφθανεν.

(έπεται συνέχεια) Ρού«·
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Κα-τά μβτάψραΛ*  φ. ΠΡίΝΤΕΖΗ-

(Συνέχεια*  ΐδε πρσηγ. φύλλου)

Τή έπαύριον, τή προσκλήσει τοΰ Άρταχά, έπεβησαν ίπί 
άλλοκότου ίναερίου μηχανήματος, όπως τούς μιταφέρη είς 
τήν Φωτεινήν Πόλιν.

— Περίιργον,... ιίπιν ό γέρων σοφός, ομοιάζει πρός,.τήν 

συσκευήν τοΰ Φιλίπς.
Ένφ δ’ »ίχον άνελθει, τό έναέριον σκάφος ήρξατο ν’ 

άνυψούται, ότε ό Φιρενχάϊτ άπολέσας τήν ισορροπίαν του, 
εμεινιν είς τό έδαφος.

— Ό Φαρενχάϊτ! ό Φαρενχάϊτ! άνέκραξαν πάντες 

μετά τρόμου.

Ό Άοταχας, κάτοικος τοΰ “Άρεοί.

Πλήν Άρεώς τις συλλαβών αυτόν διά τής χειρός του 
έπεταξεν άμίσως είς τά δψη καί προφθάσας τό άερόστατον, 
Οπερ είχεν έλαντώσει τήν ταχύτητά του, μιτίφεριν αυτόν 

παρά τοΐς συντρόφοις του. /
— Οΰρρώ ί οΰρρά! άνέκραξαν περιχαρείς πάντες, ίδόντες 

αΰτό*  σώου καί άβλαβή.
— Godern I... ανέκραζε τότε ό άμερικανός, γελών, οί 

άνθρωποι ουτοε πραγματικώς είναι τέλειοι καί δυσκόλως 
αποθνήσκουν,άφοΰ έχουσι πάντα τά μέσα τής συντηρήσεως.

Καθ’ δλην τήν ήμέραν τό σκάφος δάτρεξεν ευθείαν όδέν, 
^ιελθόν ότέ μέν συσκίους καί κατάφυτους πεδιάδας, οτέ δέ 
δρη μαγευτικότατα καί εκτεταμένας τεχνητά; διώρυγας,άς 
οί ήμέτεροι γήϊνοι μετά περιεργείας ίξήταζον διά τών τη
λεσκοπίων άπό τοδ ύψους, είς ο εΰρίσκοντο.

Πρός τήν έκτην ώραν τής έσπίρας άφίκοντο άνωθεν εκ
τεταμένης ύγράς ίπιφανείας, ήν ό γέρων άνεγνώρεσεν ώς εί
δος μεγάλης λίμνης ή μάλλον Μεσογείου θαλάσσης, έν ή ά- 
πολήγουσι διάφοροι διώρυγες, υπό τοΰ Σκιαπαρέλλη άνα- 

λυφθώσαι.
Αίφνης ή νύξ διεδέχθη τό φώς καί λαμπερόν άστρον έπε- 

φάνη εις τόν ορίζοντα, 0τ< ό Γοντράν άνίκραξεν
.— Ή σελήνη ! ή σελήνη I

Ό γέρων (καμεν άπροσδόκητον πήδημα έκπλήξεως πρός 
αυτόν, ό Φρικουλέ έπεχείρησε κίνημα ίπιθετικόν, όπερ 
άντιληφθείς ό Γοντράν, διώρθωσεν αμέσως τήν έκφρασθεϊσαν 
ανοησίαν του. <

—Ναί, ή σελήνή τοΰ Άρεος, είπεν, η μάλλον μία τών 
σελήνών του. 0 Φόβοί.

Ναί, ή Σελήνη τοΰ Άρεοε, είπε».

/ ■

— Ά ! μάλιστα, άπεκρίθη ό γέρων, ώραϊα παραμοίω- 
σις, ή σελήνη τοΰ “Aps^k όπως ή σελήνη τής γής-

Μιτα τρεις ώρας ε’φθασαν πρό φωτεινής- έκτάσεως καί 
μετ’ ολίγον διόκριναν τήν Φωτεινήν Πόλιν, πρωτεύουσαν 

τοΰ Άρεος.
Τό θέαμα ήτο μαγευτικότατο*.Όσω  έπλησίαζον, άντε- 

παρέβαλλον αύτήν πρδς τήν ώραίαν πόλιν τής Νέας 'Τόρ- 
κης, καταυγάζουσαν ίκ τών ηλεκτρικών αΰτής φώτων.

Τδ δρομολογώ» τών ήμετίρων γ-ηινων.

— Οί κάτοικοι αυτοί, πολύ καλλιεργούσε τάς έπιστήμας, 
άνεφώνησεν ό Όσιπώφ όλος χαρΑς.

— Έζαισία πόλις, άνίκραζεν ΰ Γοντράν. Πολύ (πεθυ
μούν ό γάμος μου, άν δέν γίνη εις τή*  γήν, νά έγίνετο ίν 

τή πόλεε ταύτιρ.
Ή Σελήνή τόν παρετηρησε μςιδιωσα.
‘Αίφνης τότε είς Άρειος πετάζας, διηυθύνθη προς τήν 

πόλιν ταότην.



7 η

Η ΦΥΣΙΣ U<S»r%j£ \ν '

— Που πηγαίνει ; ήρώτησαν οί γήινοι.
. — Νά ειδοποίηση τάς άρχάς, άπήντησεν ό Άοταχδς.
Μιτ'όλίγον 0 άπιλθώνΆριιος Επανήλθε καί τό άερόστα- 

τον διηυθύνθη πρός μεγάλη*  οικοδομή*,  ί*θα  πλήθος Άρεί- 
ων ivtftew αυτούς.

— Είναι τό Πανεπιστήμιο*  αύτώ*  ίκ£<, άνέκραξιν ό 
’ Όσιπώφ καί μάς πρσίτοιμάζουν ίσως ύποδοχήν.

Έξελθόντις μετά τ«ϋτα εις τήν πόλιν, ώδηγήθησαν προ 
τού πλήθους αφτοϋ, #νθα .Άρειός τις άνελθών Επί υψώμα
τος προσηγόρευσεν αύτούς καί είπε διάφορα καί πολλά κατα
ληπτά καί άκατάληπτα, άτινα’δέν ετυχον τής έπιδόκιμα- 
σίας μέρους τής όμηγύρεως.Τότε οΰτος διηύθύνε προς <ώ- 
τούς σωληνοειδες άντικειμενον, δπερ Εκράτει και διά μέσου 
τούτου Ερρίψε*.  είς τούς αντιπάλους του φλογώδη τινα 
ύλην, ίξ ής ίπήλθε μεγάλη σύγχυσιί καί ταραχή, πολλοί δέ 
κατέπεσαν φίρδην μίγδην Επί τοΰ Εδάφους. ‘Η συγκίνησις 
διήρκεσι.ν Ini τινα λι«τά, μεθ’ ο πάντες άπισυρθησαν είς 
τάς οικίας των, ; -
. 01 ήμέτερόι Εξεπλάγησαν έπι τοϊς γενομένοις. Είτα δέ 

έξήλθον άνά τήν πόλιν, ήν μετά πιρίεργείας Εθαύμαζον, καί 
παρέβαλλον προς τήν Βενετίαν, διότι αί οδοί αυτής ήταν 
ύδάτιναε.

—Καί πώς διέρχονται; διά λέμβωό; ήρώτησεν ή Σελήνη 
—Αφοί» έχουν πτέρυγας, τί θέλουν τάς λέμβους; Επεΐπεν 

ό Όσιπώφ.
Μετά ταϋτα ό Άοταχβ ώδήγησι*  αυτούς είς γιγαντώδις 

Ισημερινόν τηλεσκόπιο*,  όπου μετά συγκινήσεως ό γέρων σο
φός προσήλθε πρώτος ίνα παρατηρήση,ώς έλεγε, τούς Μ ι- 
κρούςπλανή τ β. ς ών τΰ σύνολο*,  τύν άρόμΰν
δεν υπερβαίνει τό τρίτον μέρος τής γής καί ους έκεϊθεν διά 
τών ατελών τηλεσκοπίων των δέν είνι δυνατόν ό ανθρώπινος 
οφθαλμός νά παρατηρήσω ένεκα τής μεγάλης σμικρό- 
τητός των .

— Καί πώς άνεκαλύφθησαν καί διατί είναι τόσον μικροί·, 
ήρώτησε περιέργως ό Φαρενχάϊτ.

— Πολύ δυσκόλως- και μετάμεγάλης ίπιμονής καί υπο
μονής άνεκαλύφθησαν υπό διαφέρω^ αστρονόμων, άπεκρίθή 
ό γέρων σοφός. Τά άστεροριδή δέβκΰτα σώματα, ίξηκο- 
λουθησε·, δέν είνε λείψανα ένος πλανήτου. άλλα μάλλον συ
στατικά στοιχεία, άπεσπασμένα τοΰ ηλιακού Ισημερινού,άφ ’ 
ένός μέν άπό τής ισχυρας Ιλξεως τοΰ Διός καί άφ’ Ετέρου 
Εμποδιζόμενα άπό τής αυτής ταύτης Ελξεως τοϋ νά συνΕλ- 
θωσέ ποτέ καί άποτελέσωσίν I*  μονομερές σώμα.

Ό Γοντράν κεχηνώς ήκουε ταϋτα. ,
-r- Ή θεωρία αυτή περίπου ομοιάζει, τήν ίδικήν σας, τφ 

ςίπεν ό γέρων. '
■— Βεβαίως, βεβαίως, .άπήντησεν ό Γοντράν.
— Καί οίν εχουσεν ονόματα οι πλανήται ούτοι ;

. — Πώς ;· Δήμητρα, "Ηρα, Ήβη, Ψυχή, Καλλιόπη, 
Κάμιλλος, Σύλβη, Φως, Γάλλεα »τλ·

. — Είναι .κατφκοιμένοι οί μικροί αυτοί κόσμοι ; ήρώτη
σεν είτά ή Σελήνη ;

>— Πολύ πιθανόν, άπεκρίθή ο γέρων.
ώ-Καί διατί όχι; προσέθηκεν ό Γοντράν. Μήπως ή 'Ελ

λάς, ήτις,ύπήρξεν ή δ^ς τής άρχαιότητος, δέν είναι μικρός 
πιριωρισμένος χώρος;

Ναι,άλλ’αποτελεΐ μέρος τής γής,άπήντησεν ή Σελήνη
— Δεν Εχει νά κάμρ τίποτε τοΰτο, Επεΐπιν ό γέρων. 

Είς Εκαστον κόσμον όσονδήποτε καί άν ήναι μικρός, δύ- 
ναται νά ΰπάρχουσι καί κάτοικοι.

1'Ο Άοτοχά, οστις μετά περιέργειας ήκουεν αύτούς καί 
ήρώτησεν περί τίνος πρόκειται, άφού ίμειδίασε, προσεκάλε- 
σεν αύτούς νά τον άκολουθήσωσιν.

■ > Είσήλθε πρώτος Εντός μεγαλοπρεπούς οικοδομής καί 
μετ’ αΰτον οί ήμέτερόι γήινοι. Άλλ’ όποια ύπήρξεν ή ίκ- 
πληξίς. των όπόταν τοϊς έξετέθη σειρά φωτογραφιών τών 
διαφόρων κόσμων τοΰ σύμπαντος.

— θαυμάσια I λαμπρά ! άνέκραζεν έπανειλημένως ό Ό- 
σιπώφ μιθ’ Εκάστην αύτών.

Ότε δέ τοϊς Επεδείχθη έτέρα σειρά εικόνων, τής ‘Ρωσ- 
σίας, Γαλλίας, ’Αγγλίας, ’Ιταλίας καί λοιπών μερών τής 
γής καί άνεγνώρισαν τήν Πετρούπολιν,τούς Παρισίους, τήν 
Κέαν Ύόρκην καί άλλας πόλεις τής γής, ό θαυμασμός των 
υπήρξε*  απερίγραπτος.

— ΆπίστευτονΙ άνέκραξεν ό Φαρενχάϊτ, οί άνθρωποι ούτοι 
έφθασαν είς τόν τελειότατου βαθμόν τής άναπτΰξιώς των, 
άφού γνωρίζουν τόν τρόπον νά είβχωρώσό είς τά μυστήρια 
τών άλλων κόσμων !

ΚΕΦΑΛΑ1ΟΝ Κθ·

ΙΙνροβόλα καύ Κεραυνοί. ,

— Έως πότε, ήρώτησεν αίφνης ό Φαρενχάϊτ τόν γέ
ροντα σοφόν, θά μέ σύρης ούτως όπισθεν σου ;

Ό Όσιπώφ Επί τή έρωτήσει ταύτη συνέσπασε τάς όφρϋς 
καί παρατηρών μετά προσοχής τόν άμερικανόν-

— Αγαπητέ μοι, Κύριε, τφ λέγει, δέν δύναμαι ακρι
βώς νά σοί απαντήσω.

— Καί τις τότε, έκτός ύμών, δυναται νά μοί πληροφό
ρηση τοϋτο ;

— ’Εγώ t άπήντησεν αύθορμήτως ό Φρικουλέ, ή μάλ
λον ό κύριος αυτός καί έπέδειξε τόν κόμητα, όστες ολί
γον άπωτέρω συνωμίλει μετά τής Σελήνης.

— Τί φρονείτε ύμεΐς; ήρώτησε τότε τόν κόμητα δ Φα- 
ρενχάϊτ.

— Ότι δέν δυνάμιθα νά έπανέλθωμεν είς τήν γήν, πριν 
ή κατά τήν γνώμην τοΰ σοφοΰ γέροντος,φθάσωμιν μέχρι τών 
πιράτων τοϋ σύμπαντος.

— Δηλαδή Εως που ; , > *
— Μέχρι τοΰ Ποσειδώνας 1 δηλαδή Εκατόν δέκα Εκα

τομμύρια λιϋγας άκόμή.
Ό άμιρικανός ολίγον Ελειψε νά παγώση,.
— Καί έχομεν τά μέσα νά μεταβώμεν Εκεϊ ;
— Βεβαίως, άπεκρίθή τότε ό Όσιπώφ, άλλα μάς λείπει 

ό χρόνος. ’Απαιτείται πεντήκοντα Ετών καιρός.
— Καί λτερα πεντήκοττα ετη, δια νχ έπιστρεψωμεν, 

προσέθηκεν ό Φρικουλέ.
— ’Αλλά θά εϊμεθα νεκροί εως τότε, ΰπέλαβεν ό Φα-

ρενχώϊτ. . , ,
—Σείς ίσως .. . .ό κ. Οσιπώφ, άναντιρρήτως, άλλ’ 

οί δυο αύτοί νέδϊγ ό Γοντράν καί ή Σελήνη καί έγώ, ίχο- 
μεν πολλάς ελπίδας νά ζήσωμέν κ«ί νά έπιστρέψωμεν, αλλά 
αξίζει πλέον τόν κόπον νά έπανέλθωμεν είς τήν γήν, είς 
ταιαύτην προβεβηκυϊαν ηλικίαν, είπεν ό Φρικουλέ.

— Καί άν θά εύρήτε τό μέσον τής επιστροφής, ύπέλα- 
βεν ό γέρων μετά θλίψεώς. '

— Βεβαίως, άπεκρίθή ό Φρικουλέ, καί πρέπει τέλος νά 
σκεφθώμεν περί τών δύο αύτών νέων, οίτινες είναι καιρός 
φρονώ, ν’άπολαύσωσι τώκ ευεργετημάτων τοΰ γάμου.

Ό γέρων έταπείνωσε τήν κεφαλήν, παραδοθείς είς βα· 
θείας σκέψεις, ό δέ Φαρενχάϊτ όλως απελπισμένος συνέσφιγ- 
γε τούς όδοντας.

’Εν τή καταστάσει ταύτη διετέλουν οί ήμέτιροι γήϊνοι, 
ότι ό Άοταχάς ίτρεξιν έσπευσμένως πρός αυτούς.

' ’Εάν θέλετε νά παρευρεθητι είς τήν μεγάλην Άρήϊον 
Εκατόμβην, ήτις μέλλει να γίνη, τοϊς είπε, πρέπει νά μέ 
άκολουθήσητε αμέσως.

Ό Όσιπώφ έσκέφθη τότε τήν κόρην του.
—Βεβαίως, δέν πρέπει νά μας άκολουθήση, είπεν ό Γον

τράν, προς αποφυγήν παντός, κίνδυνου.
— Βεβαίως, προσέθηκεν ό γέρων καί άν ή εύπρέπμά τό 

έπέτρεπε, θα σάς παρεκάλουν νά παραμείνητε πλησίον της, 
κ. κόμητα, αλλά . . . ,

— Όπερ βεβαίως, κατεργάρη μου, δεν θά σέ δυσηρέ- 
oth ποσώς, τψ έψιθύξίσιν ό Φρικουλέ, αλλά ....

— Άλκίδη I τφ ειπεν ό Γοντράν, είσα^ φίλος μου !
—· ’Αμφέβαλλες, ποτέ;
— ’Ακριβώς διά τοΰτο θά σέ παρακαλέσω νά παραμεί- 

νης σύ πλησίον της.
— Έγώ ; καί νά στερηθώ τοϋ μοναδικού αύτοϋ θεάμα

τος, τοϋ Εναερίου πολέμου; Είναι σκληρόν I
— Τότε ό Φαρενχάϊτ, ειπεν ό κόμης.
—θαίβϊηΙάπήντησεν ούτος,ό κλήροςίπεσιν είς εμέ."Εστω! 

θ’ αγρυπνήσω επί τής ασφαλείας τής μνηστής σου, όχι ό
μως τής κόρης τού αθλίου αυτού γέροντος, καί έπί μι? 
σ·>μφωνι<γ.

— Όποίφ ; ήρώτησεν ό κόμης·
— Νά κ«ταγίνωμε*  κατόπιν, νά ιύρωμεν τό μέσον τής 

έπιστροφής μας είς τή*  γήν.
— Έστω ! είμεθα σύμφωνοι.
Ένφ δ’ έπορεύοντο είς τήν μάχην, ό Άοταχάς έξήγει 

είς τόν γέροντα τάς συνθήκας τοΰ μέλλοντος πολέμου καί 
_τφ έλεγε*,  ότι ή έκβασις αύτοϋ ίξαρτάται άπό τών νεωτέ- 
ρών πολέμίλώ*  ή στρατηγήκών ανακαλύψεων, άς έκάτερος 
τών πολεμίων ήθελε κάμει έπιτυχεστέραν χρήσιν.

’Ενόσω Ίπλησίαζον ή κίνησις ίφαίνετο ζωηροτέρα,ένφ εις 
τον άερα πληθύς ίνοργάνων καί άνοργάνων οντων διέσχιζεν 
αυτόν πανταχόσε.

Τέλος άφίκοντο είς Εκτεταμένη*  απειρομεγέθη πεδιάδα, 
εκατέρωθεν τής όποιας σμήνη Άρείων ένθουσιωδώς καί μετά 
πατάγου προσήρχοντο ϊξ όλων τών σημείων. Εις δέ τον 
δρίζοντα μελαναι κηλίδες διεκρίνοντο ιπταμένων μαχητών.

—- Είναι καιρός ν’ άποχωρισθώμεν, είπε τότε δ γέρων 
είς τήν θυγατέρα του καί ήτοιμάζετο νά τήν άποχαιρετή- 
σ»1,ώς καί τόν σύνοδό*  της κ. Φαρενχάϊτ, οτε παρεμβάντυς 
τοϋ Άοταχα.

— Είναι Επικίνδυνον νά μείνουν έδώ, είπεν, καλύτερον 
νά εισέλθωσιν Εντός Εναερίου σκάφους καί ν ’ άνυψωθώσιν είς 
.άρκετόν ΰψος,όπόθεν ώς άπό εξώστου Χαί Εντελώς άκινδόνως 
θά-θεώνται τήν μάχη*.

— Ωραία, περίφημα, ανέκραξαν πάντες, όπερ καί αμέ
σως έγένετο.

Είτα ό Άοταχδς τούς ώδήγησεν πλησίον μιας κανονο- 
στοιχίας, άπαρτιζομένης ίκ παμμεγέθων λεπτών σωλήνων.

— ‘Απλούστατα τηλεβόλα έχουσιν οί άνθρωποι ούτοι, 
ανέκραξε*  ό γέρων. Μεταχειρίζονται τήν καϋσιν τοΰ υδρο
γόνου, ήτις παράγει σειράν έκρήξεων, άναπαλλουσώ*  μιθ' 
ορμής τά Εναέρια στρώματα,παράγοντες οΰτω είδος τεχνικής 
θυέλλης παρασυρούσης παν τό προστυχόν.

Ένφ δ’ έλεγε ταϋτα, φοβερά Εκπυρσοκρότησες άντήχησε 
καί ειτα σειρά τοιούτών μετά καταπληκτικής δννάμεως.

—"Ω ! ή μάχη άρχεται, άνέκραξεν ό Γοντράν.
Είτα διά μιας τό πΰρ έγενικεύθη καί τά ακίνητα τέως 

σμήνη ήρξαντό νά κινώνται όλομελώς. Άνωθεν δέ τοϋ Εχ
θρικού στρατοπέδου πυκνόν νέφος καπνού κατεκάλυψε τόν 
άνωθί αυτού , ουρανόν.

— Περίεργον I τό νέφος αυτό έρχεται πρός ημάς, εϊπεν 
ό Γοντράν.

— ‘Αληθώς ! ίπεΐπεν ό γέρων, φαίνεται είναι νεωτέρά 
άνακάλυψις, αντί νά στελλη σφαίρας πρός τόν έχθρόν,απο
στέλλει'νέφος μετά στοιχείων επικινδύνων.

Μετ’ ολίγον άπό τού νέφους αύτοϋ έγένετο ίκρηξες καί 
πληθύς έκσφινδονιστικών υλών ίπέπεσε κατά τών Εχθρών, 
Επενεγκουσών μεγίστην καταστροφήν. Τότε, ή μάχη εγενι- 
κεύθη λυσσωδώς καί πανταχόσε ήκούοντο οίμωγαί καί κλαυθ
μυρισμοί,ένώ μυριάδεςπυρικτροτικαίούσίαι διίσχίζο*  τάς απο
στάσεις μετά πατάγου έπιφέρουσαι τήν άπόγνωσιν καί τόν 
θάνατον είς τούς μαχητάς. Οί δε κρότοι τών πυροβόλων 
έγενίκευον τόν θόρυβον καί τόν τρόμον.

Είτα μετά φοβιράν πάλην σώμα πρός σώμα,καθ’ ήν τά 

πάντα άνεμίχθησαν σιδήρφ καί πυρί καί ό θάνατος έθεριζ» 
τούς τολμηρούς τούτους θνητούς, Επήλθεν ή νύξ, ήτις διέ

λυσε τά πάντα.
— Καί ποιος Ενίκησε; ήρώτησε τότε ό Γοντράν·

Καί έγώ δεν άντελήφθην, άπεκρίθή.ό Όσιπώφ. ’Ος 
φαίνεται,θ’ άποφανΦ}} τό διεθνές συμβούλιο*.  Άλλως τε Εδώ 
δέν πρόκειται περί νίκης,άλλά περί τής έλαττώσεως τού πλη
θυσμού τών κατοίκων τού Άρεος.

Μετά μίαν δ’ ώραν, Ενφ οι ήμίτεροι συνεσκέπτοντό περί 
τής άποχωρήσεως αυτών καί διαθέσεως τής Επομένης ημέ
ρας, φοβερός κατακλυσμός, ανήκουστος καί απροσδόκητος 
αυτοϊς αίφνηδίως έπήλθεν, συμπαρασύρων τά πάντα·

Ό άμερικανός,όστις εγκαίρως είχε κατέλθει εκ τοΰ υψους, 
είς ο μετά τής Σελήνης είχεν άνέλθει, άνεφώνησεν Εν
τρομος-

— Τί είναι πάλιν τόδτο ;
— Οί κυκλώνες, οϊτινες είναι συνήθεις Ενταύθα καί άνά- 

τρέπουσί δένδρα, πόλεις καί όρη ακόμη.
— Θεέ μου ! άνέκραξεν ή Σελήνη περίτρομος, εως πότε, 

θά έξακολουθήσωσι τά δεινά ταϋτα;
Καθ’ δλην τήν νύκτα τά στοιχεία πάντα τού ουρανού 

έμαίνοντο πρός τά τής γής, ένφ τό έδαφος συνεχώς συγκλονι- 
ζόμενον έκινεΐτο διαρκώς,μέχρις ου ή Φωτεινή Πόλις τελεον 
κατεστράφη καί έξηφανίσθη Εκεϊθεν'τήν δ’ Επαύριον οί ήμέ- 
τεροι γήϊνοι άπροσδοκήτως εύρέθησαν άπομεμονωμένοι Επί 
μικράς τίνος νήσου άγνωστου τέως αυτοϊς καί μόλις Εχούαης 
100 μ. μήκους.

(Έπεται συνέχεια)

Η 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Ό βαρράζ έν άγρια θυέλλ^ 
κακόν μέγα μηνύει οτήν γήν 
πλήν ή ’Ιρις φαιδρά ανατέλλει 
έκπληροΟαα θνητών τήν εύχήν.

Γλυκύ πόοον κι' έράαμιο.ν ςψμα 
τήν μορφήν νεανίου φαιδρύνει 
τής ψνχήί τόν ορίζοντα τώρα

• ή χαρά κι’ ευτυχία ευρύνει.

Χαράς δάκρυα οτίλέουοιν ήδη 
είς τήν όψιν παρθένου έρώοης 
μειδιώοι τά [όόδα της χείλη 
πλήν είς πάγους νυκτός μειδιωοης.

• Άχ! εκπνέει απόψε εΤς χρόνος
ό νεκρΰοιμος κώδων ήχεΤ.....
πτωχών'πόοων έν δάκρυ, εϊς οτόνος 
τών χειλέων των φευγ’άντ ’ευχής.

ΆφαιρεΤτ’άφ’ ημών ένας πόθος 
όνειρόν ,τι ή πλάνη κι’ ελπίς, 
οτρέψετ’ άλλη σελίς τής ζωής μας 

'■ δέν ΰπάρχ’ ευτυχία αληθής.

' Λοιπόν άνθρωπε χοίρου κι'εφέτος 
ότι χρόνος τού βίου οου αβύνει 
αάν τό άθυρμα, arrep κατ’ έτος 
τού παιδιού τήν καρδίαν φαιδρύνει.

Νέοι άδετ’ έν ρέμβη γλυκεία 
©τ’ ή νύξ άφαιρεΐ άφ’ύμών 
έκ τού κάλλους ααο μίαν ακτίνα 
έκ τοΰ οτήθονς αας ένα παλμόν.

Έ ·Μυκ6*ω  Β<ι*·(ΐ«λί*.  Κος>ω*αί«υ.
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' ΑΛΑΜΟΓΡΑΜΑ THS
Α. Σ. Βόλο». Ζητούμς»α φύλλα σάς άπειτείλαμε». Ταχυδρο

μικός έ γράψαμε*.  — Γ. Β. Λ. Κ έρχυραν. Ευχαρίστως, άλλά 
8ίο**ά  διατελήτε συνδρομητής της «Φύσειβς».— Ν. Ν. Β όλο ν, 
’Επιστολή σας έλήφθη. Άπηντήσαμε» ταχυδρομικώς. — Β. Σ. 
Μιχ άλα - Κεμπ,ίρ. Επιστολή καί χρήματα ελήφθησαν. 
Παραγγελία σου εστάλη ταχυδρβμιχώ·. — Μ. Ψ. Μ ι τυ λ ή ν η ν. 
’ΕπιστολαΙ έλήφθησα*.  ’Εγράψαμε*.  — Δ. Κ. Τρίπολιν. Σας ένε- 
γράψαμεν άπδ 1ης ’Ιανουάριου. Συνδρομή σας έλήφθη ώς καί τον 
?ίλου σας. Ευχαριστούμε». — Ν. Π. Γ. Τ σ ο τ ί λ ι ο ν . Συν- 

ρομή σάς έλήφθη. Ευχαριστούμε*.  Ταχυδρομικώς άπόδειξιν. — 
Π. Ζ. Μ. Κ ώ νσπολιν. ’Επιστολή μετά συνδρομής σας έλή
φθη. Ευχαριστούμε*.  Άπόδειξις ταχυδρομικώς μετά ζητούμενων 
φύλλων, — Ν . Κ. Ά γ α. Συνδρομή σας έλήφθη. Εύχαρισροΰμεν. 
Απόδειξιν άποστείλαμεν ταχυδρομικώς. — Γ. Λ, Κ. * Α » ο ρ ο ν. 

Συνδρομή σας έλήφθη. Άπόδειξιν μετ’ άριθγοΰ λαχείου άπεστεί- 
λαμεν τα^υδροριικώς. Ευχαριστούμε* . — Ε. Σ. Γ α ρ δ ί » ι ο ν. 
Συνδρομή σας έλήφθη. Άπόδειξις μεν*  ά.ιθμοΰ λαχείου σας έστά*  
λη ύμίν ταχυδρομικώς. — Θ. Β. Κ, Κέρ'κυραν Καλώς. 
Ευχαριστούμε*.  Φύλλα σας άποστέλλομεν. Αριθμός σας 852 — 
Ν..Γ Σ ι σ τό 6 ι ον. Συνεστημένη μετά φιορενίων έλήφθη. 
Ευχαριστούμε*  Ταχυδρομικώς έγράψαμεν. —

ΑΙΝΣΓΜΑΤΛ

’Αριθμητικά Προβλήματα

1 Off. Πόσα πτηνά είχε πτηνοτρόφος τις, αφού έκ τρΰ όλου ποσού 
τδ V», τδ Vl4 κκ! τδ 4/μ έχλάπησαν, έκ δέ τοΰ ύπολοίπου τδ 
V» εδωρήθη εις τδ» ά»αχαλύψ»*τα  τους κλέπτας, δπότε άνευρε τα 
λοιπά 500;

110 Τίς έχ τών αριθμών δίδει πηλίχβ*  τδ διπλάσιο*  τού 8, αφού 
ηγούμενος αύξηθή κατά τδ εξαπλάσιο*  τοϋ 8 καί διαιρεθή διά τού 
αυτού αριθμού, ήτοι τού εξαπλάσιου τοΰ 8;

111. Εις τινα κήπο*  μετέβηία*  120 στράτιώται, ΐνα άγοράσωσ1 
διάφορα όπωριχά, δ δέ κηπουρός ζητήσας διά 4 μανδαρίνια V» τού 
λεπτού, δι’ έκαστο*  πορτοκάλιό*  4 λεπτά καί δι’ ίχαστο*  πεπόνιον 
εν δίλεπτον, ελαβε*  έν όλω τόσα λεπτά ίσοι, ήσαν οί αγορασταί.

Πόσα έξ έκαστου είδους' όπωριχών έπωλήθησα»;

Λ,ύβκες τών iv τώ ύστ’άρ. Λ,ένιγμΛτων-

Λογοπαίγνια.
07. Βίκοσε δακτύλους, διότι ή πενθερά, ή μήτηρ καί μάμ- 

μη ήτο ϊν «αί τύ αύτά πρθαωαον.
"Ελυσαν αύτδ ή δεσποινίς Αντιόπη Καρατζα έξ Αθηνών δ κ. 

■ Δημ. Πολυδωρόπουλος έχ Σύρου καί ό χ. Ν. Βάγιας έχ Τεργέστης.

98. Οί γερανοί ήσαν τρεΤς.
'Ελυσαν αύτδ ή δεσποινίς ’Αντιόπη Καρατζα έξ ’Αθηνών δ 

κ. Ν. Βάγιας έκΤεργέστης καί δ κ.’Ανδρέας Πρίντεζης έξ’Αθηνών.

99. Οί συνοθοιπορούντεε ήσαν πατήρ «αί υίός, έπομίνως 
ή μήτηρ παβ πατρθς ήτο πενθερά τής μητράς τού υίοΦ. Πι
θανόν νά ήσαν θείος «αί Ανεψιός.

'Ελυσεν αύτδ'4 χ. Ν. Βάγιας έκ Τεργέστης.

100. ’Λμφότεροε ήσαν έξάδελφοι. ,
Έλυσαν αύτδ δ χ. Ν. Βάγιας έχ Τεργέστης χαί δ χ. Μ, Σάράτ- 

ζης έκ Πατρών.
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ- πηπ

Τή συνεργασίας διαφόρων wap’ ήμϊν λογιών έξέδότο φέ
τοςωραιότατο*,  πλήρες χάριτος καί ευφυΐας χατ ’ ευρωπαϊ
κόν σύστημα ήμερολόγιον δ γνωστότατος τής παρ’ ήμϊν ίλα- 
φρ«ς φιλολογίας ψέκτης κ. Γ. Πώπ, όστις ε’γνω μενάπολ- 
λής έπιτηδειότητος οιά τών εν αύτφ ποικίλων και οιασκε- 
οαστικωτάτων του δημοσιευμάτων καί εικόνων νά τέρψη 
■τόν Αναγνώστην.

Είναι δέ εύθυνώτατον, τιμώμενον άντι ενός μό»·υ φράγ
κου'και τό συνιστώμεν πάσι τοϊς άρεσκομένοις ιίς τούς γέ- 
λωτας καί τά άστεΐα.

Γ·, ΔΡΟΣΙΝΗ ΚΑΙ Γ· ΚΑΣΔΟΝΗ

ΝΕΑ ΕΛΛΑΣ
ΕΘΝΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 1896

Πολύ ώραιότερον και καλλιτεχνικώτερον τοΰ περισινοΰ 
έζεόόθη καί φέτος τό εικονογραφημένο*  Εθνικόν Ήμερολό
γιον τοΰ 1896, δπερ όντως περιέχει όιατριβάς σοβαροτάτας, 
πληροφορίας καί στατιστικές χρησιμωτάτας καί φιλολογικά 
έργα πολύ αξιόλογα και αξιανάγνωστα. Τό ήμερολόγιον 
τοϋτο τιμώ δσημέραι τήν ελληνικήν μας καλλιτεχνίαν καί 
φιλολογίαν καί συνιστώμεν αυτό θερμώς καί εις τούς ήμε
τέρους συνορομητάς.

Τιμάται ίέ χρυσόδετο*  φρ. 5 καί άπλοΰν φρ. 4

’ οόιί zreonoimoN
ΚΑΙ ΖΤΘΟΠΩΛΕΙΟΝ

ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΥ ΙΩ ΦΙΞ
Λαμβάνω την τιμήν νά πληροφορήσω τδ φιλοπρόοδο*  χοινδν ώς 

καί τους ζυθοπώλας χαί πελότας μου, δτι μετά τδν θάνατον τού σε
βαστού μοι πατρός, μεθ’ ου άπδ εικοσαετίας εΐγάσθη*  είς την κα - 
τασχευη*  και .«λεΐΐΜκώησρ^ταύ;·ζάίού. ε»;*·ΕΧλάδι,·  ίδρυσα παρά τη» 
δίδ» Κηφισσίας, πάροδο*  ϊϊ’εόφύτου, άρ, 10 — 12 (πρώην εργοστά
σιο», ζύθου Λάμπρου — Κωστή, δπερ άνέλαβο*  χαί άνεκαινισα έκ 
βάθρων I δλως νέο*  χαί τελειότατο*  ζυθοποιείο» καθ’ όλους τούς 
χανόνας τής προόδου καί τελειοποιήσεων τής τέχνης ταύτης. διά της 
προσθήκης νεωτέρων καί τελειότερων συσκευών χαί μηχανημάτων, 
χαί τδ όποιον άρξάμενο» ήδη νά λείτουργή δύναται νά παρέχη ζύ
θον είς πάντα, χάλλιστον, εύγεστότατον καί διαυγέστατο» είτε χον- 
δριχώς είτε λιανικώς.

Πρδς δέ, άνακαινίσας, ευπρεπίσεις καί χαλλωπίσας πάντα τά δια
μερίσματα, δωμάτια καί κήπο» τοϋ ζυθοπωλείου μου διά πάντων 
τών μέσων χαί δλως καινουργών επίπλων καί σκευών, όσων απαιτεί 
ή καλαισθησία, χαθαριότης. ευπρέπεια καί πρόοδος τοΰ νεωτέρου 
πολιτισμού, διά τη*  άμεμπτο*  λειτουργία», καλή» περιποίησιν χτλ. 
τών προσβρχομένων οικογενειών καί πελατών μου, καθιστώ επίσης 
γνωστό» τοις πασι, .ότι τδ ζυθοπωλεΐόνμού τούτο ποιεί εναρξιν τών 
εργασιών του τή προσεχή Κυριακή 21 ’Ιανουάριου, καί δτι πάντες 
θά εΰρωσιν έν αΰτώ τη» άπαιτουμένην οικογενειακήν τάξι» και ευ
πρέπεια», ήσυχίαν καί καθαριότητα, προθυμίαν καί έτοιμότητα*  
ήτοι πάντα τά απαιτούμε»® διά τήν εύχάριστον ,πόσιν καί βρδσιν 
τοΰ καλλίστου ζύθου μου καί τών δρεκτιχωτάτω*  εδεσμάτων μου.

Πέποιθα δ’δτι ή πολυετής πεϊρά μου χαί εγνωσμένη προσπά
θεια μου διά τή» άνάπτυξι» της βιομηχανίας ταύτης έν Έλλάδ ι 
ίσεται επαρκής έγγύησις τώ» ανωτέρω ώς καί τής μελλούσης στα, 
διοδρομίας μου. Αουθοβΐνος 'ΐω, φιξ.

I ΜΙΛΤΟΝΟΣ
Ο ΑΠΟΛΕΣΘΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ

Κατά γλαφυρλ» μετάφρασε» έ« τού ’Αγγλικού, 
IXA-VAOY r’PA.TSIA.TO'X’

Προσεχώς έκδίδεται εν τών μεγαλουργημάτων τής άνθρωπί*  
νης ίιανοίας, τού γιγαντιαίου έργου, τού Όμηρου τής Αγγλίας 
ΜΙΛΤΩΝΟΣ, τοΰ

ΑΠΟΛΕΣΘΕΝΤΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ
Παν δτι μέγα καί υψηλόν γκυκύ καί έναρμόνιον, άγριος και 

απροσίτου μεγαλείου ηδυνήθη ποτέ νά έμπνευσθή ανθρώπινος 
νους, ενυπάρχει εις ίίψιστον βαθμόν έντδς του αριστοτεχνήματος 
τοΰ μετά τδν Όμηρον μεγίστου τών ποιητών τοΰ κόσμου Μ ί λ- 
τωνος. Ό σ’Δπολεσθείς Παράδεισος» είναι έκ τών αριστο
τεχνημάτων τά όποΤα μόνον κατά χιλιετηρίδας παράγει ή άνθρω- 
πότης. Μετά τοΰ ευαγγελίου καί τής ΙΛΙΑΔΟΣ, οφείλει πας 

άνθρωπος, νοών τί έστί μ έ γ α καί τέ λ ε ι ον νά έχη πάντοτε 
τοΰΜίλτωνος τδν «Άπολεσθέντα Παράδεισον». Ό μέγας φΐ” 
λόσοφος Κάρλαϋλ ειπεν δτι έάν δ άνθρωπος είχε καιρόν είς τδν 
βίον του νά άναγνώσή δυο μόνον βιβλία, τδ ?*  έπρεπε πάντοτε 
νά ήνε ό α’Απολεσθείς Παράδεισος».

Ό <Άπολεσθείς Παράδεισος» έκδοθήσεται κατά φυλλάδια 
δεκάλεπτα*  έκαστον δέ φυλλάδιον θά φέρη καί μίαν εικόνα τοΰ 
έξοχου Dori.’Τό δλον έργον θέλει άπαρτισθή έκ 40— 50 φυλ
λαδίων. Έγγράφονται συνδρομηταί προπληρωτέος δι’ δλον τδ 
<ργον αντί 4 δραχ. μόνον, έκ δε τοΰ εξωτερικού άντί. φρ. χρ. 4 
παρά τ$ εκδότη Α» Φέξη καί παρ’ήμ^ν,


