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ΠΕΡΙ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΖΩΗΣ

θεαπεαία είκών I οκέψεκ προκσλσΟαα και καρδίας
θλίβ&υασ 1
Ή φύοιζ έκάστοτε παρέχει ήμΐν εικόνας άπροσδοκή·
τους tic μελέτην» διδαχήν καί φρονηαΐν προκαλούαας, ή
δ'αντιγραφή τούτων παο έμηεπνενομένων ποιητών φέρει
ήμας άκοντας είς ονναίσθησιν καί θαυμασμόν τών βου·
λών τής ίτανσέπτσν σοψίας I
Άφυπνιέομένης άπο ήανχου καί βαθέως ύπνου εγεί
ρεται ανύποπτος τής κλίνης ή μικρά ίανθο πλάκα μο<
κόρη, άναμιμνηοκομενη τής πάντοτε άγρυπνου φιλοοτόργσυ μητρός της κα<
τή άπ^υσ/α ταντης,
άποπτάοης φεΟ I έκ τον κόσμου τούτον, προβάλλει ή
πρεσβυτέρα αδελφή της ολως «νγκςκινημένη, παρήγορος
καί πικρώς μείωσα· ενθυμούμενη δέ τήν τελευτά!αν
παραγγελίαν τής γεννήτορος, δάκρυ άποοτάίει έκ τοΰ
άφσαλμον της καί έναγκαλι^ομένη τήν μικράν—Τί θέλεις; τή λέγει, τή μαμμά ; δεν είνε έδω, τώρα
θά έλθη.
— Ή μαμμά 1 που εΐνε ή μαμμά ; έρωτά μετά δέους
ή μικρά.
— ’£ τόν ουρανό · μου είπε, Φι^ψώ, πύ< πηγαίνει,
καί άμα ίυπνήσης, νά σου λέγω, μου παρήγγειλε, πώς
τώρα θά ελθι^.
— Τή μαμμά! τή μαμμά, θέλω, Μαρία, που εΤνε νά
μέ ψιλήοη;
— ‘Ζ τόν ουρανό, ’σ τόν ουρανό, είνε Φωφώ μου, μ ή
κλαΐς. . . έλα νά οε φιλήσω ’γώ. . . σιώπα, μή κλαΓς...

ατϊ

Καί τά μικρά αυτά όρφανά αγνοούν τα πόθεν ήλθον,
πον ενρίοκονται καί πού θά μεταβοΰν, στερηθέντα δέ
καί τοσοϋτον προώρως τοΰ βίον αύτών τού μόνου δανλοΰ
θά σκέπη τοΰ λοιπού τής πάνσεπτου πρόνοιας ή ακατα
μάχητος άοπίς Ί
Ουαί τώ μιαρώ έκείνω θνητώ, όστις είς τά δειλά βή
ματα τών αθώων τούτων άνά τόν κόσμον τής δοκιμασίας
βάλη λίθον υπό τόν πόδα αυτών, τόν έλαψρόν !
ροΰς

ί

ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΙΚΡΑΝ ΕΛΕΝΗΝ-ΑΝΤΙΓΟΝΗΝ

Τον φίλοufμου Κ- Φ#.

Πφίνπζ·*
bνάματός της

Έφρτάζουοαν τήν inertιον του

£νχροα Svih? »* ενύόη τερπνού καί ivfrovwog ΜοΛον
Πόθον χοσμοΰΛ ΑαμπφΔς, φελ^ν μορφή»
*.
!
.Μάιος είνε τίρπί'δδ <ής μεπρδς ή φαιδρά ηλικία
'Ρόδα Μαϊον afrySt αί τφυφσφαί παρσι^ί - ·
Εύγη$υ$ νΰν άηδανν τό μελίφθογγον άθμά
ψάλλει
Πόοον χηλεί χλήν ήμ&ξ ή παιδική της φαενή.
Σείει τάς χάλνχΛί μόλις λεπτή καί ήδΰ£ροο$ ανμα
Ουτω τήν κόμην φιλεί χαί τής μεκρα$ τήν ξανθήν ...
Κάλνξ καί θν είθαι, φίλη, καί μάλλείζ γο^γή ν' άνθησή
*/να τήν χά^ιν χανιού τότε δχορχίθχς φαιδρώ$.
Κόθμ>$ γονέων φιλτάτον, χαρά, ήδονή κ ευτυχία
Ειθαι χοίΐ τίρπ^ζ αδτονς, ώ λατρευτή χορα^ίδ 1
Ζϋθι λοιΛόν ενφ$05ύνΦξ χαί θίλγε ήμδξ χ’Μαιμόνει
Ζήθι Ελένη &γνή, μΐ ’άντιγόνηξ ψυχή» 1
’β* Άθήναις τή ίθ Μκίου 1895
’Α. Γ»αχουμ4άης

ι

*

Τυγχάνει γνωστήν. δηλ σχέυις τού ατομικού
βίον προς την διάρκειαν της μέθης ζωΗς ρεταβάλλε«η κατά τά διάφορα κράτη της Ευρώπης.Ή τθ“
λευταία αΟτη άναόαίνει κατά τούς ύπολογισμους
τον έν τφ Πατεπιστημείω τής Γοτήγγης καθηγη·
τον Έπστέίν έν μέν τη Γαλλία είς 30 έτη, έν Ιτάλία είς και έν Αγγλία είς 26, καταδαίνει δέ είς
τάν Ελλάδα είς 25 μόνον έιη. Αίτια της διαψοράς ταύτης ξαίνεται νά ηναι Λ παρ’ ήμΐν μεγάλητέρα θνησιμότης έν τη παιδική καϊ ίδίως έν
Κικη ήλικία παρά είς τά άναψερό^ενα μέρη.
ντη t’wt να\ λ γνώμη καθ’ ά νομιζαμεν, τον
ήμετέρου παιδιάτρον καί καΟηγητοΰ κ. Ά Ziwn.
Ότι δέ αψορά τήν διάρκειαν τον ατομικού βίου, ή
Ελλάς πρωτεύει κατά τον παρ’ ήμΐν άπόστρατόν
αρχίατρον κ. Β.Όρνστάίν απάντων τδ>ν έπιλοιπων
μερών της Εύρώπης. Δυνάμεθα δθεν νά κανχηθώμεν δ π είμεθα οί πλέον μακρόβιοι Εύρωπαίοι,
ου
*
ά|
έπιόεβαιονται τούτο διά τών έν τοϊς άρχείοις τοΰ Βιρχοβίον έπανειλλημμένων σχετικών
άνακοινώσεων τοΰ όηθέντος γηραιού έπιστήμονος
Γ. Λ.
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Η HPQIS ΤΩΠ XI0NQK
Ύπάργει ίν τή Σιβηρίφ πολίχνη τις όνομαζομένη Τ.
*.
'
βά σάς παρακαλεσω νά μάς άκολουβη^ητί εις τήν πολίχνη
*
ι
*,
ταύττι
ιίς την όποιαν θά φθάσωμεν έντός ολίγων στιγμών, ;
άν καί απέχει άπό ημάς, δίν ήξεύρω πόσας λεύγας.
Ήδη ίφθάσαμεν. Όρος κατάλευκον άπο χιόνας υψώνεται j
έμπροσθεν ημών
*
κάτωθεν αύτού πεδιάς, καί ιίς τάς έβχα- 1
τιάς αυτής φαίνιται ό παγωμέ·σς ποταμός. Στρέψατε ολίγον j
πρός τά ανατολικά τον ορούς χαί θά διακρίνητε μερικας κα- [
πνοοόχους χαί στέγας καταλόγους, σημεία πασιφανή, οτι ]
έφθάσατε ιίς τό τέρμα τοΰ ταξειδίου «ας.
;
Καθώς δύνατβί τις νά συμπιράνη άπο τά άθλια καί «τ«· »
χικα Καλυβόσπιτο
*
τοΰ χωρίου, οί κάτοικοι αύτού άνηκονσϊ» J
Ut την πάζν» i*
tw»v χταν ανθρώπων, οίτινες, άδιχηθέντίς 4
ύπο τ^ς τύχης» έργάζοντάι, εργάζονται καί μόλις δύνανται *
νά ίξοικονομήσωσι την τροφήν των.
*ε
Ει
3η ώρα μ, μ, καί όμως ενεκα της ομίχλης μόλις ϊ
δύναταί τις νά διακρόη τά πίριζ αύτου «ντιχείμενα. Ν<- ;
χριχή σιγή ίπικρακΐ ιίς τό χωρίον
*
ούδιϊς πιριπατίΐ tic'
τά; ettvii καί βχοτβινάς όδούί αυτού.
J
1 A
* όλίγισται οίχογίνίιαι» αιΤινίς άποτίλουτιν όλον τόν<
πληθυσμόν τού χωρίου τούτον ΐίνι συνηγμίναι πίριξ τηςJ
ίβτίάς καί θιρμαίνονται.
(
<
Τό ψύχος δριμύτατον καί όλη ή φύοις live κικαλυμμίνη ■
„ύπο λβυχης βινδόγος. Έν χαλυβόβπιτον διαχρίνβται άπό τά ί
άλλα-- Ή «Τίγη avr«5 g?v< μ^αοχαλβαμίνη καί ή
και ό άνιμο; καί η χιών ίμβαίνουαι μ<«α βίς αύτό. Άχ 1\
δίχος άλλο η φτώχια βαοιλίύκ μί«αΟυδός πιριπατιϊ έντός αύτοΰ
*
τά πάντα εινε ψυχρά.■
Κατοιχβί 6ΐς αυτό οιχογίνηά τι;, αοηλον οποία; προίλιυ
'*
**
«ιω/άποτίλίϊται ίκ τοΰ άνδρόζ, υψηλού χαί μίλαντίμονο; ίζ'
ίκίίνων ών βρίθουαι τά βόρίΐα μέρη’ ίχ της γυναικός ίβχ
*ης·
καί εν γεν<ζ ιίς τά πρόσωπα αυτών iV
* εγχαραγμένη η

λύπη καί η κακομοιριά.
“Ο,τι ίγνώριζον πιρί αύτών οί κάτοικοι τοΰ χωρίου ttvtj
οτι ηλθον πρό πολλών ίτών νά κατοιχηβωσίν ί$ώ μιτά μιά»χο^θί^οζ περίπου 3 όών,
τώρα εέ»α νιάνις ζανθοβόστρυχος.

j

— Όλίγ
<
*
λίξεις, ίίπιν, άρχοδοιν όπως σοί διηγηθώ τά
ισαν είς τήν πολίχνην ταύτη» καί ίπεΙόθησαν^πως I
ι οί κάτοικοι τοΰ χωρίου, είς την εργασίαν,
«άΜτα. Άλλ’ ς\ς τάς όλ\γ»ς ταύτας λέξιις lyxuta» ολη ή
Είς τά μέρη ταΰτα πολύ ολίγον ασχολούνται είς τήν γε
τύχη μ
ε·
*
· . . *·Ημπι
*γνψ
πρ
η«ρά τδ» Αυτςχράtope
ιαν. Καί πώς νά καλλεεργώσι γήν, άφ ούγή δεν υπάρ
πιστότατος είς αύτον καί άφοειωμίνες μς τό καθήκον μου.
χει, άλλά μόνο χιών οργιαίον έχουσα πάχος
Η
**
κτηνοτροφία
Tsuto δέν ηργησι νά κτνηαη τόν φθόνον τών «υναδίλφων
φΧνττα ευδοκιμεί είς τά μέρη έκιίνα, όπου χόρτα δεν ύτάρ*
μου
. - Mt διαβάλλουοίν & τόν Αύτοκρκτορα Stt υποβοη
χονσί και τό ψ^χος είνε αιώνιον. Οί χάεοίκοι τών μερών
θώ αυνωμααίχν τ$νά ίνανττ^Ί του. Όλίγαχ
ίν τψ
ϊόύτών ασχολούνται είς τό κυνήγα καί είς «ύτό ίπεδόθη καί
διχαστηρίφ χαταπίίθουοι
*
αύτόν.Mi καθαίρΰ τοΰ αξιώματος
^ήμέτερος ξένος
*
δ άχον, δημβύΐι την πλουστωτάτην περιουσίαν μου καί μέ
^ιά τοΰ μέσου τούτου κατώρθωσε νά πορίζηται τά πρός
ττίλλι» έξόριοτον $*ς
χωρίον της Σιβηρίας, <5που κ
'
*
ίΰκαί μ’ όλα ταΰτα δεν ηύχαριστεΐτο είς τό είδος
ρίσχομαι ..λ... Οΰτω ηθ
*λη«ι
νά άντα^είψη. τήν «^ω-.
της ζωής, διότι δεν ειγ/ συνηθίση αύτήν. Έφαν τάζε το
βίωσίν μου, την (ίλικρίτηάν μου.
’τήν προτέραν αύτοΰ εύκλειαν, τήν άνετο
*
ζωήν, ήν διήγεν.
Ταΰτα ηρκουν διά την 4Αλίκην
*
δέν ηθιλβ πιρι^σότιρα.
^ύνίκρινι τήν πρώραν αύτοΰ ευτυχίαν μέ τήν παρούσαν
Μόλις ηκουβίν αύτά χαί άμίεως ουνέλαβι την ιδίαν νά
Λαι χωρίς νά θελη άφινεν νά κάτερχωνται έπί
«ώ«η τούς γονιΓς της. Άπιφάσιοε νά μβταβ^ ιίς Πί’^ύ^0ν παρειών άδάμαντες δακρύων.
πολιν, νά παρ.ουοιαβθφ · εις τόν Αύτοκράτορα, καί νά ζηΠλήν περασμένα μεγαλεία 1
τήοη χάριν ΰπίρ τών γονέων της.
Παρήλθον in
*,
πολλά καί ούδεμία βιλνίωσις επήλθεν είς
Μιτά τρόμου ηχουμαν οΙ γονείς της τον βκοπόν τοΰτον,
τήν κατάστασιν τής οικογένειας έκείνης. Όσον δι’ αύτούς
Ήθέληβαν νά την «ποτρέψωειν, άλλ’ιίς μάτην
*
αύτη ίπέ&0ν λάβρ πλέο
*
τήν άποφασεν
*
*
άλλ
ελυποΰντο τήν κόρη
*
μίνίν.
;τ®ν, ήης ηύξαν4 καί (μεγάλωνεν έντός ποΰ μελαγχοΑτχνΰ
Αφήσατε μ«, Ιλιγεν, αφήσατε με νά σας φέρω την
^Wiy&v καιρού, ίντός τών χιόνων^ αντί *
« οεέρχεται τήν
κύτυχίαν.
έντός κήπων καί άνθέων.
Τίλος (νίδωκκν, ένέδυκαν, αλλά μέ τί καρδιοχτύπι ;
Πόσα όνειρα συνώόευσαν τήν γεννησίν της I πόσα πράγΚαι μιαν ημέραν άνεχώρηΟεν άπο την πολίχνην Τ...
μάταέμ’λίτων οί γονείς έκεϊνοι πέριξ τής κοέτης τοΰ τέκνου
Έβάδιζί καί έέάδιζεν ίν μέσφ τών χιόνων, μεσ? έκβί*** Τήν ίφαντάζοντο μιγάλην, τελείαν χόρην περιβεβληΛ
νης της κοσμοχαλασιάς. Έπεριπάτηβε μέχρι της μεσημ
ίφ/νήν όλίΜ'ΐρίΧδ
*
καί χρυσών ένδυμάτων, τελείαν γυνοΛκα,
βρίας. Τό ψύχος την διιπέρα xat αί δυνάμεις της την
^τγκίπισσαν ή δοΰκισσαν. Αθώα όνειρα γονέων I
έγχαήλενπον. Δν
* ήδύνατο πλέον νά προχωμύσν ΐ·πη. Τά
Πλήν ό γλυκύς ουρανό; έσκοτίσθη· έφύοησεν άνεμος καί τό
γόνατά της έκλινον. Ήτενισεν είτα καί πρός τόν ουρανόν,
*
πκιγνιοχάρτω
οικοδόμημα χατέρρευσεν πρό τώ
*
ποδών
άλλά χαί αύτός της έφάνη πολεμάς .Φοβερά νέφη ηγείφοντο.
ί^ψν γονέων.
καί η οψις αύτου ητο άπαισία
*
Οίχτρά τύγη τού- πιρΰμν«εν. Ά»τΐ τών μαγάρων τής
— θεέ μου, είπε, καί άφθονα δάκρυα «ρρυι«αν ί*. τών
^ίιτρουπόλεω; ρπου κατφχου
*.
εύρον τό καλυβόσπιτο
*
ένός
οφθαλμών της. Πύρινα δάκρυ
*
έχυσίν Κθυμηθινία τούς γο
^χωρίου τής Σιβηρίας' αντί τής ευτυχούς καί άνετου ζωής
νής της, την ευδαιμονίαν, την όποιαν έζήτουν. Έστρεφε τά
’τών. τήν δυστυχίαν καί αθλιότητα, τήν άσημότητα καί
βλέμματά της πέριξ
*
τί$ς ηλ&0· είς τόν νοΰν της οί λύκοι
ϊίνίβν. 'Αντί τής πλούσιας καί μεγάλη; πρωτευούσης τής
καί Ιφριζεν. Τό αίμα δ’ίπάγωσεν είς τάς φλέβας της. Καί
Ρωσίας τη» άθλίαν πολίχνην Τ > . .
όλονεν έπιπτε χιών- Δεν ηδιί«κτο δε πλέον νά άνθεξφ καί
Ητο, ώς ιίπβμεν 3η ωρα μ μ. καί όμως ήτο νύξ, Ή
τέλος (πεσεν ελαφρά επάνω ιΚ την χιόνα αναίσθητος.
ούτως ώνομάζιτβ ή νε&νις, «ζήλθε δι' έργασίαν
3^4.0! γονείς της άποκρυπτοντες άπό τής χόρηί των τά αίτια
Έλκνθρόν τι διίρχόμενον άπο τοΰ μέρους όπου ίκειτΟ την
θλίψεώς τω
*ι
α μή καταστήσωσι καί αυτήν δυστυχή,
ΐ*
*
άνελαβε
καί την ώδηγησεν tit τηνΜόσχαν, όπου διηυθύνετο.
$βον καιρόν έν τή άπουσί$ της όπως συν σμίλη σωσι πιρ» τής
‘Ηδυνηθη νά φθάσγι είς Πετρύχολιν, Το ταξιίδιόν Της
ΐνχη; τ«ν καί ένδιατρίψωσι ε* τ*ζ άναμνήσει τοΰπαρελθόντος.
ίτελεΐωσεν, άλλ' ούχι καί ό σκοπός της. Έναπέμεενε να
Άλλ’όλα τα^τα κατέληξςεν τίς άφθονα δάκρυα καί είς
παρθυσ<ασθγϊ ίίς τόν Αύτοκρά<ο^α χαί τό «πουδαιότερον νά
ίτέλευτήτους λυγμούς.
επιτυχή τοΰ σχοπσΰ της.
Η θΰρα τότι ηνοίχθη... καί ίνεφανιβθη ή θνγάτηρ των.
Καί μίαν ήμέρα
*,
ημέραν, ήν Jev ηόυνηθη νά λησμονήσν)
Είς τό απροσδόκητων τοΰτο εσπευσαν νά σπογγίσωσι τά
χαθ’όλην της τήν ζωήν, παρσ«σιάσθη είς τον Αυτοχράτορα.
ιρνα αύτών χ«ί νά φανώσι με χαρωπό
*
πρόσωπον ί«ώ— Μεγαλειότατι, είπε
*
θ« ίνθυμεισθι τόν πιστότχτόν
βιον αύτής. Άλλ ητον άργά. Ή .ςάντς. άπόπολλοΰ *
«·
σας φίΧυν, -Λ·
* πφνγκεπα ’^άν. ΐϊλήν μάέθετε ότε χάνετάΐ iv
9 ήνόει άπό τά τεθλιμμένα πρόσωπά τω
*
ότι κάτι συνέτ^ δυστνχίφ, «ίς τήν πολίχνην Τ...3ώσεετε τούς γονείς μου
ινέν ιίς τό σπίτ» των καί ή8η τούς συνιλάμβανεν έπ’
και ό θεός θά «άς τό άνταμ»ίψ^<
Ιαζτοφόρφ κλαίοντας.
Ό Αύτοκράτώρ συνεχινήθη,Έμπροσθεν τής νεαρας κόρης,
Γά δάκρυα δέ
* έρχονται £*ευ αιτίας
*
τβύτην την αιτίαν
ΰς τά δάκρυα αύτής, είς τάς παφακλήσεη της, ποί
*
«αρΙζήτα καί αυτή νά μάθη.
δέα ήδύνατο νά άντιστή;
Ουδόλως βεβαίως ύιςώπτευε» ό,τι ημείς γνωρίζομε
*
*
ή8η
— Άλλ' ήξεύρβτε, εΐπεν, ύ Αύτοκράτώρ, οτε (πεβον&άλλά «υνεπεραινε
*,
ότι κάποιον δυστύχημα, συνέβη είς τήν
λεύθη τήν ζωήν μου ;
■^όιχογίνειάν της.
— Δεν σδς ζητώ δικαιοσύνη
*,
άλλά Πκας.
Λεν (στη περισσότερον, άλλ'έπεσε
*
ιίς τά γόνατα τώ
* γο
Ό Αύτοκράτώρ «υγηατένευβν, V* μιιοάμα χα^χθν
*
επί
νέων της.
τών χοιλέων αύτου ίδωχεν νέαν ζωήν εις τήν Αλίκη
*.
Τά- Είπε τι μοι σάς παρακαλώ, είπεν, ο Λ1 κρύφιο
*
πόνον
λαινα κόρη 1
ίρτε ης τήν χαρόίαν σας, xai είμαι ολοπρόθυμος νά σάς
Μετά τ«ας τβ^ομάδας U -pnU τής Άλικης ήο
ν
*
πλη
ιω. Είπέτε μοι τό δυστύχημα τό όποιον σάς συνέβη
σίον της. Έπανιΰ^ον τήν προτέρα
*
αύτών δόξαν, τή
*
*?<·
vs συγκλαύαω μεθ' υμών - . . Είμαι άφωσιωμένη είς
πουσαν είί αύτούς θέσιν.
&μδς. Έά
*
μέ άγ«πάτε, ιίπέτε μοι τά πά»τα.
Άλλ’ ή θυγάτηρ των άοθινεΓ κεΐται είς τήν κλίνην της
Τά δάκρυα όλω
*
*.
έδεπλασιάσθησα
πρ^οβλν/hUa υπό σφοδρού πυρετού. Τά δριμέα ψυχή, αί
. Τέλος ό πατήρ άπεφάσισεν νά είτη u; αύτήν τά παθήστερήσεις, αί χακουχίαι, ή μαΧρά οδοιπορία καί αί θλίψεις
I συνετέλεσαν
|ί«τα τά όποια ύ*έφιρεν.
είς καταστροφήν.
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Άτθε»εί βαρίως .... Καί μετά τε»«; ημέρας οΐ όυετυχεεε γονείς'ηχολού^ηβαν την κηδείαν της.
Είνε ευχαριστημένοι ηδη οντοι;
Άμφι€ά>λομεν. Έπροτίμων βιέαίως να ζώσιν ΐν τθ πυΊίχνγ bείντι, νά στιρδνται καί τοΰ άρτου αΰτοΰ, άλλά νά ζή
καί ή μόνη ίνγάτηρ αυτών.Έτροτίμων ν’άχοβίνωσιν αυτοί

>ί

otloioi. μό»ο» χ»ί μόνο» διά vi ζή τό τέινο» ,<
*».
Α»-ά
φινί (τανίύρν την πιριΟνσίβν των χαι τόν Φχααυρό» τ<υ».κκΐ
Ιχ«««» τόν άνίχτίμητο» άγγελό, των.
ΒΐβίλΒωμιν ιΐ< το νεκροταφείο» της Πετρουτόλεως κ«ί άς
χύσωμςν ε» οάκρυ Ικΐ τού τάφον της μικράί μας ηρωΐδος.
’Εν Μντηλή»?.
Β. Κ. Στεφανίδης

ΤΟ ΠΑΝΘΕΟΝ ΤΩΝ ΔΙΑΠΡΕΠΩΝ ΑΝΔΡΩΝ
g·

(Συνέχεια (δέ προηγονμενον φύλλον)

1

C. FIURE ΕΤ Η. DE GRIFFIGM

$

ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ!
ΕΝΟΣ ΡΩΣΣΟΥ ΣΟΦΟΥ
300 xaAXiTS£wiu5t' sMv<av ίν τρ χίιμ/νβ
ΚατΑ μετά^αίΧν

I

φ. ΠΡΙΝΤΕΖΗ

Ζψί««ν όξυτάτην χραυγήν,h φ οί «rpt αυτόν ψιλοί ήγίίρ©ντο
θυμήριις χαί ί» άγαναχτήβη χατά της ψοδιρας κλοπής.
— Ό Χάρπ αύτός tivt χλίπτης t άνβφώνηβιν 6 γ·ρων,
διότι τά οχίδια, άτινα τάς ίπώλησι δν τού ανήκουν. Sere
ί|Αά I

*0 Ίωνάθαν ίκπλαγίίς αψοδρα ίπί τούτω,ίν τούτοις διςτήρηβί π&βαν τ^ν ψυχραιμίαν του, μοαξυ δι τών παρι^ταμίνων ήχούβθη διαρκής ψιθυρισμός.
— Ή κατηγορία ίι*ι βαρύτατη χαί πρίπιν »’άποδιίζητ
*
ταύτην, ύπίλαβίν ό Αμερικανός.
Ό Όσιπώφ τότ<^<ν όλίγαις λ«ξ<βι διηγήθη το μ«τχχ<ιύτό τ»)
τέχνασμα, τής άφαιρίσιως δηλονότι

*
I'M

(Ζυνίχΐ'α, ί«< πρ«ηγβύμ6»«ν ψύλλοι).

’Apt·. 4. Ό Βίχϊωρ Ούγγώ.
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’Apt·. 5. Ό Μίχ'ΐόιτζ.

Έρχόνεθα είς τό προσωπείον
Άδάμ Μίκιεβιτζ, ό ^έγαξ §ατοΰ πεφιλημένον καί λαοφιλεστά·
φωδός rftc Πολωνίας, ονηνος τά
του Βίκτωρος Ούγγώ, δηερ έλή
έργα έπί μάλλον γενόμενα δημο
φθη τήν ίδιαν ημέραν τοϋ θανάτου
τικά μετεφράσθησαν είς δλας τάς
του καί δπερ παρουσιάζει έκπληγλώσσας, άπέθανε τφ 1855, έν
κτικήν όμοιότη’ α σπανίου γυψικού
Λλικισ 56 (τών. Τό προσωπείο»
πανομοιώματος, ήτοι έργου θαυαύτοΰ 8περ μετα^έρομεν ένταϋθα
μαζομένον καί ύπό παντός καλλι
είναι πιστόν dvriwnov δφιγόνον
τέχνου, ύπό έποφιν έντελείας καί
φωτογραφίας, όλίγον τι φθαρ
τέχνης.
μένης. παραχωρηθείσης ύπό φί
Τόν Βίκτωρα Ούγγώ γνωρίζολον έπιζΑσαντος μετά τόν θάνα
μεν άπό στήθους πάντες, ώς
τον τον συγγραφέας τβϋ ο Κυρίου
παγκόσμιον συμπολίτην καί αδελ
θοδαίου».
φόν.Τά έργα τον καί αϊ είκόνες
Τό δέ προσωπεΐον τον Σχίλλερ
τον έχονσι τοσοΰτον διασπαρή καί
έλήφθη ύπό τον Κλάουερ έπί τής
διαδοθή άνά τήν ύφήλιον δλην,
κλίνης τού θανάτου τού έργάτον
ώστε ούδέποτε ούδείς κίνδυνος θά
τού Wallenstein.Kai τίς δέν γνω
ύφίσταται νά λησμονηθή ύπό τής
ρίζει καί δέν άνέγνωσε τόν μεγαν
εύεργετηθείσης ύπ’ αύτοΰ παγκο
ραφωδόν, ούτινος ή νεκρώσιμος
σμίου χοινωνίας. Ήδη δέ διά τής
είκών ηιστώς παρίστησι τήν atΆρι·.
SO
Σχίλλιρ.
δημοσιεύσεως τοϋ όφιγόνον προ
σθησιν τον γλυκέως θανάτου,
σωπείου τον έπί μάλλον (5εζο6ο·
δστις έδωκε τέρμα είς τούς πό
λεϊται έν τη καρδία τοϋ άνθρωπον τό πραον, εύερ- νους τοϋ διασήμον τραγικού ποιητοΰ;
γετικόν καί εύαίσβητον αίσθημα.
Έρχόμεθο νυν είς τούς δύο διαπρεπείς καλλιτέ
Έρχόμεθαήδη είς τούς δνο μεγάλους ποιητάς,έξ χνης, τόν διάσημον μουσικόν Βετόθε» καί τόν μέ<5ν ό εις ύπήρξεν ό Μίκιεβιτζ καί ό έτερος ό γαν Ιταλόν γλύπτην Κανόβαν.
Σχίλλεο.
(Έπεται συνέχεια)
Φρ. Ορίντεζης.

4Ο Ίωνάθαν Φαρβνχάϊτ titavDixGiV
— Έκ της άναλύτ&ως τοΰ ηλιαχού ψάτματος ««ίίίχθη
«ότι ίπ< τί; Ιχιψανβίας τού ημττέρου όορυψόρου ύ«άρχουβι
σημαντικά στρώματα χιχρυβταλλωμίνου άνθραχος, δηλαόη

άδάμαντος. Συνιπιίφ τού*
του ίοχηματίβ^η άμτριχα·
νιχί ίταψ«ία
ίοχάτως
«ρθ; Ιχμβτ4λ\ΐυβιν τού
αολυτίμου τούτον όρυ*
χτού άγοράταβχ διά με
γάλης δαπάνης τά τχ<δι<
αοψοΰ τίνος, ατινα καθιβτώσι· ίψικτην την μιτά*
Cattv άαό της γίς ιίς
την ββλ,ήνην. Άλλά πριν
η Ιπιχαλιοθώμιν την χα»
τάθΐΛν χρημάτων άπο
μίρους τών βυμμ»·;ζομί~.
νων ιίς την χολοβιαίαν
ταύτην χαί λίαν προοο.
Ό Σβρπ tv «λήο^ δόξα
δοψόρβν ίπιχίίριαίν άπι·
ψααέσθη νά έκτ<λ(©6ή πρώτη τις έκδρομή
Ιχόρομη ιίς την σιλήνην,
οιληνην,
•όπως έμπράκτως καί οφθαλμοφανές βιβαιωθή ή ύπαρζις τών
άδαμαντοφόρων αύτών γαιών. “Ενίκα λοιπόν τούτου, μο
*
λο»ότι ΰπάρχίι μεγάλη πθποίθηαις ιίς τήν ύπόθ«σιν ταύτην
Ίν τούτοις προαπαΐταται χαί ή σοφή γνώμη τών άπαντα^
χου της ύφηλίου ιπιστημόνων, χαί πρός τον σκοπόν τούτον
tv φ πάσαι αί προπαρασχΕυαστιχαί ίργασιαι βαίνουσε κατ
*
ίύχήν πρός τό πέρας των, ίπιχίιρησα ήδη ταξβίδιον από τό
που ιός τόπον, ίκθίτων τό πβρι ού πρόκειται σχέδιον καί
άνκζητών άπό έκαστον αρμόδιον τήν ίπί τού προκκμένου
πίψωτισμένην γνώμην του. . . *!δού, λοιπόν, αξιότιμοι κύ~
^ιοι, ό λόγος τής ίνταΰία άφίξίώς μου.
Ό Ό«πώφ τότι ήγιρθη.
— Έά
*
δiv «ίν· αδιακρισία, ιίπι,μιτά τριμούσης φωνής,
δύναμαι νά ίρωτήσω τό όνομα
τού σοφού, παρά τού οποίου έλα·
βιτ< τά σχίδια ταύσα;
>— Κύριΐ, άπηντησιν ο Άμι
*
•ρικανός, 2χ« τουναντίον λόγους
να διακηρύξω στιντοριίως α
πανταχού τοήνομα τής άνηχού·
«του ταύτης μιγαλοφυίας προς ήν
ή έν δρω πότης δά οφιίλνι μήνας
τινές βραδύτιρον τήν ιύγνωμοσύ
*
γην αίιτής διά το σπουδα<ον τούτο
βήμα της έν τή όδώ τής προό•δου. Ό τολμητίας λοιπόν ούτος Κατίπεστν ώς μόλυβδος,
έ»ήρ (Ινι ό ισόβιος γραμματιύς τής Άκαδημβίας τώ*
Επιστημών τής Πιτρουπόλβως, ό ίνδοξος xupto; Φαιδώρ
. Σάρπ.
Ο Όσιπώφ 4m τώ άκούβματί τού ονόματος τούτου

Έσχβδιογράφησι σχήμχ παραδόξου τηλιβόλον.
tie βλςυβςρίας αύτοΰ άπό του νά ίνιργήσνι καί ίχτιλίση ούτος
τό προϊόν των τόβω σπουδαίων καί ανήκουστων αυτού Ιαζη—
τήσιων καί τής πολυμόχθου ίργαβίας του.
Καί ttra προσί^οΜ
*
<—Βιζαίως, ιγιτι cU χιΕρας βα« τά XtlP®YPai* τα&τα,
τά σχέδια καί τάς σημΕϊώσης, αίηνίς σδς ίπωλήβησαν . .
Λοιπόν ! Ιάν θίλιτΕ δύναμαι νά βας άπαγγβιλω ίχ στήθους
«ίςΤίπήχοον ΐδώ πάντων ό,τι ίκιι πιριίχτται.
Ό Ίωνάβαν ΦαρινχάΧτ ixXws τήν κεφαλήν κατα φκτικώς
καί ό Όσιπώφ ίξηκολούβησιν
— Γνωρίζιτι, κύριοι, ότι οίονδήποτς κινητόν άντιτίίμινον
δίν δύναται νά ίγκαταλίιπη όριστικώς τό γήϊνον βδαφος
βίμή όπότα
*
ζφογονηθή ύπό μιγάλης ταχύτητος.Καί όντως
ίχσφίνδονίσατί όριζοντίίως μι άρχιχήν ταχύτητα οχτώ χιλι
άδων μιτρών ίν ivi διντιρολίπτίρ οΐανδήποτβ σφαίραν, τί θά
προχύψη ;
— Ή σφαίρα αΰτη ©ύδίποτι θά ίπανίλ^η «ίς την γην,
άπήντηβι φωνή τις.
Ή φωνή αύτη η το ή τοΰ Γοντράν, όστις ηα^ατηρηοας
τά βλέμματα τού γέρατος προς αύτό» ίβτραμμίνα, Ινόμι-

Η ΦΓ£1Ζ
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σε» «αυτόν έρωτώμενον καί εις ό» ό Φριχουλέ είχε ψιθυρί
σει τήν άπάντησιν.
— Ναί, έξηκολούθησεν ό Όσιπώφ, τό κινητόν αύτό άντικιίμενον θά στροφή ώς νέο; δορυφόρος περί τήν γην χωρ>(
ουδέποτε νά επαναπέση έπί ναύτης, κρατούμενο» εν ίσορρουίφ διά τής περιστροφικής αυτής δυνάμεως, ήτις καθίστα
ται τότε όμοια πρός την «-τάσι» τής ελζεως τής γης. Πλήν
έτερον είνε τό ζήτημα, οπερ μάς απασχολεί. Πρόκειται διά
νά μεταφέρη τις είς τήν σελήνην κινητόν τι αντικείμενο» *«
τό έκσφινδονίσ») πρός τό ζενίθ ίπί τώ σκοπφ όπως όσφ
δυνατόν ταχύτερο» άπαλλαχθή τής γηίνης έλξεως. Ταύτης
οί φυσικώς έλαττουμένης, ώς το τετράγωνον τής άποστα
*
σ<ως, ουδέποτε φθάνει μέχρι τοΰ μηδενικοΰ' ώστε διά ·ά
αποφυγή τις ταύτην, πρέπΐι τά κΑτορθώσ^ νά εισδύση έν
τή έλκτική ζώνη έτιρου ουρανίου σώματος. Τοΰτο δέν θά
ίπίτυγχάνετο,ζσως έάν κατωρθούτο νά ίκσφινδονιβΦή τό κι
*
νητό» αύτό άντικείμβνον μετά ταχύτητος άνωτέρας τών
11,300 μέτρων έν τψ πρώτψ διυτιρολίπτφ . . . ’Αλλά,
άνεζήτησα έγώ άν θά ήδυνάμην νά Επιτύχω τοιαύτην κα
ταπληκτικήν ταχύτητα καί ευτυχώς Ιφθασα εί; τήν αισίαν
αυτής λύσιν.
Ένφ ταΰτα Ιλεγεν ούτος, ό Αμερικανός συνεβουλεύείο
έπανειλημμενως τά πρό αύτοΰ έγγραφα, κινώ» συνάμα τη»
κεφαλήν.
— Μοί άπητοΰντο δύο πράγματα, όπως φθάσω τό» σκο
πόν» όν προεθέμην, έξηκολούθησεν ό γέρων σοφός» ισχυρά
τις έκχρηκτική ούσία καί τηλεβόλο» Ικανόν νά έκσφε»δονήση
είς 30,000 λεύγας βλήμα βάρους 3,000 κοίλων. Καί 0«ον
μέν άφορ^ tit τήν Εκρηκτικήν ουσίαν, αύτη άποτιλιίται εκ
μίγματος εύφλεκτου καί βροντώδους,έζ άνθρακοζωτικής ποτάσης καί έκρηκτικής πηκτής, όπερ ίβάπτισα διά τού ονόματος
σ<ληυοτι$} τό δέ τηλεβόλα» έπιτρέψατο νά σάς χαράζω ώδε
διά μερικώ» γραμμών κιμωλίας.
Καί έστράφη έν ταύτφ προς μεγαν παρακείμενον ε*ί
τοΰ τοίχου πίνακα, ίφ’ ού έσχεδιογράφησε» έν ριπή όφθαλπαράδοξον σχήμα παραδόξου τηλεβόλου, όπερ άπεσπασε τήν
προσοχήν καί εκπληξιν πάντων.
— Έβεβαιώθη, έξηκολούθησεν, οτι είς πάντα τά Ικπυρσοκροτεκά όπλα, όσον περισσότερον είνε τό διατρεχόμενον
διάστημα έν τή ψυχή τού βλήματος, κατά τοσοΰτον ή
αρχική ταχύτης αυξάνει. Τό δε μάλλον ευχάριστο» αποτέ
λεσμα αποκτάται,όπόταν ή γόμωσις όλη καίεται καθ αν χρό
νον τό βλήμμα έξερχβται τοΰ τηλεβόλου. Έάν δέ κατά τόν
χρόνο»χατά τόν όποιον τό όβούζιον διατρέχει τήν ψυχήν,μετά
τήν άνάφλιξι» της πυρίτιδος, ητο δυνατόν νά θεστ) τις Εντός
τού όπλου δεύτερα» γόμωσιν καί θέσ») τό πύρ Εν ταότη, ή
άρχική ταχύτης θά ηύξάνετο «τι. Ώστε, δεά νά δώσγι τις
ε?ς τι βλήμμα ταχύτητα σημαντικήν, άρκιΐ »* αύξηση τό
μήκος τοΰ σώματος τοΰ όπλου καί νά θέσνι πυρ εις διαφό
ρους διαδοχικός έν αύτφ γομώσεις, συντελούσα; άπάσας είς
παροχήν Επί μάλλον σημαντικής ταχύτητος είς το βλήμμα.
'Ενταύθα ό Όσιπώφ διέκοψε τήν άφήγησιν καί «ρριψεν έταστικόν βλέμμα πρός τον Ίωνάθαν Φαρενχάϊτ,
όστις απαθώς εξηκολούθει παρατηρώ» τά πρό αύτού χκρ
**
γραφα,
— 'Ιδού, έγώ, Ιζηκολούθησι τότε ό γέρων, πώς Ενήργησα
όπως άναφλέξω ε» ένί ο«υτερολίπτφ καί είς διαστήματα ίντιλώς προϋπολογισμένα, διαφόρους έπαναληπτικάς γομώσεις
*
.... Έν πρώτοι; οφείλω »< σάς είπω, ότι τό όβούζιον
μου ήθελεν Εχει τριών μέτρων χαι πεντήχοντα ΰΦος καί δύο
μέτρων διάμετρον .... συνεπώς, τό τηλεβόλο» Εντός τού
όποιου θα Ετίθετο θά είχε ύψος τεσσαράκοντα φοράς τήν διά
μετρον ταύτην, ήτοι όγοοήκοντά μέτρα. Ό πελώρεος ούτος
σωλήν θά Εγίνετο έκ χάλυβος, Εξ Ενός συμπαγούς τεμα
χίου, διά μεθόδου ή» έγώ έφεΰρον καί ή τις είναι πολύ οίχονομιχωτέρα της τοΰ Β$3$$ΕΏΘΓ· Τό ολικόν αύτοΰ βάρος θά
έφθανε μέχρι; 600 τόννων (600,000 χοιλογρ.) χαί έπβιδή

θό Είοπ&θίτΗτο «» τώ έόάφϋ, τι άνΐίοταβί; του θά ητο α·
xttfo;. Το κύριον δίχως «ρφβόν της Ιφΐυρέσβώς μου εγκ«τ«ι
iv τφ $ιαοκΐν$ καί καταοκίνη τών διάφορων οιαμβριβμάτων
Εν τφ βώματι τοΰ τηλεβόλου κατά μή
*Φ«
τού οποίου θά {το
*
ποθιτιίτο ή πυρίτες.
Καί Ενταΰθα ό Όβιπώφ διίκοψι την δμιλίαν του.
— Δεν ιιν< «κριβϋ ό«α «ιΛο» ; ηρώτησε τότε τον Ίω»όθ«».
Ούτος άκολουθηβας κατά λίξιν την άφήγηοΐν του γίροντος
σοφού, άπήντησίν άπαθίβτκτα·
— Μάλιστα, ακριβέστατα.
Μειδίαμα θριαμβευτικόν ελαμψε τότε ίπί του προσώπου
του 'Ρώσσου, όστις ίπανελαβε.
— Τά διαμερίσματα ταΰτα, Εντός τών οποίων θά τεθη η
πυρίτες θά γβίνωαι» Εκ χάλυβος καί δέον νά ΐχω«ι 15 εκα
τοστά τοΰ μέτρου πάχος, όπως άντεχωοι καί είς τάς μάλ
λον αποτόμους κιίίεις· είοί 12 τον αριθμόν καί περιέχει ϊχαστον 500 χιλιόγραμμα tfXqvitttio$. Ό δέ πυθμην τοΰ πυ
ροβόλου θά περιέχω καί αύτό; χίλια χιλιόγρ. μ«ταξΰ δε της
γομώσεως ταύτης καί τοΰ κατωτέρου μέρους τοΰ όβουζίου
άφίεται κενόν 50 εκατοστών τοΰ μέτρου. Οί Ια πυρίτιδας
ούτοι θάλαμοι μετά της κυρίας γομώσεως συνδέονται οι
*
ηλεκτρικού μηχανισμού ιίς άκρον λεπτού κατά δέ τό προσδεορισθέν δευτιρολιπτον καθ’ ο τό βλήμα μέλλει νά έγκαταλείπη τήν γη» ^εΰμα ηλεκτρικόν άποστέλλεται είς τήν κυ
ρίαν γόμωβιν, οί βώλοι αναφλέγονται. . . έκατομμύριον κυ
βικών μέτρων άιρίου άμεσως παράγεται και τό όβούζιον
ωθείται προς τά ίμπρος. . . Εν £ ταύτοχρόνως ; σχεδόν ίφ’
όσον τούτο προχωρεί Εντός τοΰ σωλήνος, έκαστου θαλάμου
άποκαλυπτομενου, αναφλέγεται ή ΰίληυίτΐξ, προστιθέμενης
ούτως νέα; δυνάμεως είς τήν Εκ τής κυρίας γομώσεως παρα*·,
χθείσα
ούτιας ώοτε μιτά τήν (ζοδον αύτοΰ έκ τοΰ οω\η
*«
νος τό βλήμα νά φίρ$ ταχύτητα 12 χιλιομέτρων κατά
δευτερόλεπτο».
Ό Όσιπώφ είχε προφέρει μετά παλλούσης φωνής τάς
τελευταίας ταύτας λέξεις, μεθ“ ο οί παριστώτες διερήχθησαν είς παρατεταμένας επευφημίας καί χειροκροτήματα.
Ό γέρων έζέτεινε τήν χχϊρα, όπως έπιβάλη σιωπήν.
— ’Οφείλω νά σάς προσθέσω είπεν, ότι ή κατασκευή τοΰ
τηλεβόλου καί τής πυρίτιδος, ώς καί ή άναχώρησίς έμελλε
νά ίκτελεσθώσιν έ» τώ μεσημβρινή ήμισφαιρίφ, ούχι μακράν
τοΰ αρχιπελάγους Γαμπιέ, έν τή νήσφ Πίτκαιρν, κείμενη
έν τή 26 μοίρς πλάτους. Καί όντως,(δει νά εύρίσχετο έπί της
γης μέρος κατάλληλον, όπερ νά κέκτηται τήν απαραίτητον
γεωγραφικήν θέσιν, όπως το τηλεβόλον δύναται νά διευθυνθη
άρμοδίως έπί τής σελήνης καί $ αρκούντως άπομιμακρυσμένον άπό πάσης ανθρώπινης κατοικίας. Είνε εύνόητον, ότι
ή άμεσος παραγωγή εκατομμυρίων πινών κυβικών μέτρων
αερίου Εκρηκτικού δύναται μοιραίως νά έπιφέρη τρομερόν
ατμοσφαιρικήν ταραχήν, ήτες θά κατ
*στρέψη
πάν ό,τι εύρη
πέριξ τού τηλεβόλου.
Έσταμάτησι και μετά στιγμήν
—Aoteov | κύριε Ίωνάθαν ΦαρενχάΧτ, ήρώτησεν αύτό»
έπανέλαβον ακριβώς ό,τι ««ρκχίτιι είς τά χειρόγραφα ταΰτα;
Ό ’Αμερικανός ήγερθη αμέσως.
— Πρός τιμήν τής αλήθειας, είπεν, οφείλω νά ομολογήσω
ότι τά σχέδια του κ. Σάρπ συμφωνούσε καθ’ όλά πρός πας
δοθείσας ήμίν προ ολίγου ανακοινώσεις τού έντιμου κυρίου,
Όσιπώφ 1
*0 Όσιπώφ δέν ήδυνήθη νά σνγκρχτήσχ) την «κδήλωσιν
τής χαράς του επί τούτφ καί σπουδών πρός τόν ΦαρενχάΙτ
τφ όοψιγξεν ίσχυρδς τάς χ»\ρ«ς.
—- Ευχαριστώ ! ευχαριστώ πολύ, τφ ιλεγεν.
—Καί τώρα, τί σκοπεύετε νά πράξητε; ήρώτησεν ό Φρι»
κουλέ τόν κ. Φαρενχάϊτ.
*0 ’Αμερικανός έκίνησε» απλώς τούς ώμους
*

— Έγώ, άΐϊίκρίδ^, τ{ σκοπιύω να κάμω ; χαι τί θέλιτ» νά κράξω;
— Διάβολι I ύζιλαβιν ό νέος μηχανικός, μοϋ φαίνιται
ότι κατόπιν τών δηλώσιων τοΰ κ. Όσιπώφ. . .
Ό Ίωνάθαν Φαρινχάϊτ διίκοψιν αμέσως αύτόν διά κινήσιως της χιιρός.
— Κύριΐ, τφ λίγιι ώς σάς προιιπον ίν τη άρχ? της διαλέξιώς μον, έσχηματίσθη ηδη ίν Άμιρικ^ διά την Ικμιτάλ
*
λΐυσιν τών μεταλλιίων της σιλήνης έταιριία μ» κιφάλαιον
500 εκατομμυρίων δολλαρίων ίξ ών κατιτέθησαν ηδη πέντι
εκατομμύρια πρός πληρωμήν της έξαγοράς τών σχιδίων
τοΰ κ. Σάρπ και διά τάς άπαιτηθηβομένας δαπάνας της
πρώτης ίπιχιιρισθησομένης ίχδρομης μίχρις ϊί** ^ρές τοπι
κήν έξέτασιν τοΰ πράγματος."Αλλως τι «Ιμιθ» Λρέ παντός
πρακτικός λαός, εις τά δμματα τοΰ όποιου τά ζητήματα
τής αισθητικής ουδόλως λαμβάνονται θπ’δψίΐ.
—Δηλαδή ; ήρώτησιν ό Όσιπώφ διά τριμούσης φωνής.
— Δηλαδή, μιθ’ ίλην τήν παραδοξολογίαν μου ώς πρός
τήν ίμβριθή γνώσιν υμών τών σχεδίων τοΰ κ. Σάρπ, δ«ν
βλέπω τί σάς κωλύιι νά συνίχίσητι τάς βλέψιις μας.Ήμΰς
ίπληρώσαμιν, ιΐμιθα ιδιοκτήται καί ίννοοϋμιν νά καλλιιργήσωμιν τήν ιδιοκτησίαν μας ! . . .
Έπί τώ άκούσματι τοιαύτης σταθιράς δηλώσ(ο>ς άπό
μέρους τοΰ Άμιριχανοΰ, ό Όσιπώφ ησθάνθη ανυπολόγιστον
βάρος πίπτον ίπί τοΰ χρανίου του, χατίπισιν ώς μόλυβ
δος έπί τοΰ χαθίσματός του, οί οφθαλμοί του Ιχλιίσθησαν,
ή χιφαλή του ίκλινί πρός τά όπίσω καί ίστη ακίνητος, ίντ«λώς έστιρημένος αίσθήσιων.
(Έπιται συνέχ»ια).

•■

Ήλθε ό M4ic, απ’ τά Ουράνια,
Αύρα τόν λούζει μαγευτική,
Κ’ ή Γή αάν νύφη μέ ’περηφάνεια,
Χαμογελάει ερωτική.
Ήλθε ό Μάίς, ή φύσις θάλλει,
Κι’ όλα τά άνθη μοσχοβολούν,
Τήν ώμορφιά του ό κόσμος ψάλλει,
Και τ’ αηδόνια τόν κελαδούν.

Ήλθε ό Μάϊς, άνθοντυμένος
Λουλούδια ’βγαίνουν οπού πατεΐ
Μέ τής τρεις Χάρες αγκαλιασμένος
. Καί με τόν "EpGrra^ περπατεΤ. ..
"Ήλθε ό Μάϊς, άπ ’ τά Ούράν^α
Τρέξατε όλοι ’οτήν έξοχή
Κόψτε λουλούδια, πλέξτε στεφάνια.
Γιά νά τόν ’δήτε ξυπνήστ’ αυγή.
"Ανδρος
Γ. Λ. Καρυβτινάκης

Όταν έπέλθη ό χειμών
καί μαρανθούν τά φύλλα
όταν οιγήση ή φαιδρά
καί λάλος Φιλομήλα
καί ή χιών τάς κβρυφάς
τού Υμηττού λευκάνη
τότε κι ’ έμέ, ώ, ή πνοή
τού χάρου άς μαράνη.

Θέλω νά ζώ όταν φαιδρόν
τό έαρ μόνον θάλλη,
όταν τό θέρος μυοτικώς
τό σόμπαν περιβάλλη
μέ πέπλον μυστηρίου
όταν μέ ρόδα οτρύννηται
ή άτραπός τοΰ βίου,
όταν γελούν τού ούρανοΰ
οί σαπφειρώδεις θόλοι
καί χαίρ’ ή φύσις όλη
τότε νά ζώ καί μόνον,
καί εις τά πρώτα βήματα
τών παγερών χειμώνων
έν μνήμα νά ευρίσκω,
κι’ώς τ’άνθη ν' άποθνήσ,κω.
Χ»ν6ίκ«η I.. Κ
λ«βτΰκη
*

ΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΙ Ξ·

Δέν Αξενρον το& έρωτος τό αίσθημα τί είνε
Τί πάθος οέ παλμοέ
Μήτε ποτέ τά στήθη μου χατέλαδον όδύνατ
Έρωτος στεναγμοί

Κα\ δμως μέ κατέκτησεν Ιν βλέμμα σου καέ μόνον
Έγεΰθην τήν όδύνην
Και όνειρα τοΰ έρωτος μοέ προξενοϋσι πόνον
Είς τήν ψυχράν μου κλίνην.
Καέ ήδη πίπτω άπελπις φεΌΙ ή πνοή μ’ άφίνει
Ώς συντριβέντι σκάφος
Τό πάσχον πλέον στήθος μου τηκόμενον νϋν
Μέ περιμέν’ ό ΤΑΦΟΣ
| φθίνει
Κ. Α. 'Ανιβταοίου
I* *ΙΙΙ«Ι|·ΙΙ

*■· * 11 * ·ι · ΙΙ·|Ι·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ ·Η·Ι|
*ΙΙ·|ΐ·Ιι·(Ι·Ι1·ιΙ·((·ΙΙ·4Ι·Η·Ι<··Ι·ΙΙ·ΙΙ·ιΙ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·ΐΐ·ΙΙ·ΙΙ·ΐ··>

ΔΔΔΒΔΟΓΡΔΦΪΑ ΪΒΖ„ΦΤΗΜ2“
Δ. Γ.Μ. Ναύπλιο,. Σάς άπην,ήσαμς
*
ταχυδρομιχώς.—Φ.
Φ. Γ αρ γ α λ ι ά ν ο υ ς. Συ,δρομηταί ί.ςγράφησαν. Ευχαριστούμε,.
Σας άναμένομς,.— Γ. Φ. Κ άϊρ ο,.'Επιστολή έλήφβη. Ταχυδρομικώς «γράψαμεν έκ έχτάσει.—Α. Ο. ΓΙ ά τ ρ ας. ‘Επιστολή έλή·
φβη-Έχει καλώς 'Αναμένομε, ώς γράφετε.—Μ. Σ.Μιτυλήνην
Έπιστόλαί σας Ιλήφβησαν.Άπηντήσαμεν.—Γ. Φ. Κάιρο,. Ε
πιστολή έλήφβη.Ευχαριστούμε, διάτας έ, αυτή πληροφορίας.’Εγράψαμε, έ, έχτάσει.—Χ· Μ. Π ύρ γ ο ν.’Αντίτιμο, ημερολόγια», έλή®6η. Ευχαριστούμε,. — L. Σ.'Αλεξάνδρει α ν-—Δελτάριον έλήφβη. Ιίροηγούμινα φύλλα διηγήματος έστάλησαν. Γυμναστιχή δοβήσεται. Περιμένω άπάντησιν δελταρίου μου.—Α. Β.-ΑενΛά.δα.
'Επιστολαί μας διεσταυρώΟησαν, ώστε ήδη 5%<τε έξηγήσεις. — Π.
Α. Σ. Βραΐλα. Συνεστημένη μετά περιεχομένων έληφθη. Εύχαριστούμεν. Έγράψαμεν.~Ε. φ. Κέρκυραν. ’Επιστολή έλήφβη.
Έχει καλώς. Προσεχώς γράφομεν. —X Μ. Γ. Βώλο ν. Συ,εμορβώβημε, μετά λύπης πρός επιθυμίαν σας. Περιττά φύλλα άποστείλατε.—Σ. Κ. Κάϊρον. Έχει καλώς, προσεχώς γράφομεν έν
έκτάσεν εϋχαριστοΰμεν.—A. Β. Λευκάδα- ’Επιστολή χαί δελ
τάριον έλήφθησαν. Φύλλα 15 πιστεύομε, έλάβετε.'Ελλείποντα άπε·
στείλαμεν δμοίως χθες.—Κ. Φ. Πόρτ-Σαίδ. 'Επιστολή έλήφθη.
Ευχαριστούμε, δια τάς έν αυτή πληροφορίας. Διά λοιπά φροντίσω··
μεν, ήσυχείτε.— I X. Σόφιαν. Ίστορίαε έξηντλήθησαν, ώς έχ
τούτου ή βραδύτης. Γράφομεν. - Ε. Κ. Μ,ύχονον. Δραχ. 8 δέν
έλήφθησαν εΐσέτι.Άπόδειξις τρέχοντος έτους βεβαίως θά φέρη άριθ.
λαχείου. Σημειώσατέ μας έλλείποντας άριθμ. —Γ. Α. Λαμίαν.
Άποστείλατε παρακαλοδμεν έκκαθάρισιν ήμερολογίων.—Π.Α. Η η.
ρ ο χ ώ ρ ι ο ν.'Αναμένομε, έμβασμά σας.—Κ. Χ· Πύργον.Στερούμεθα έτι τού αντιτίμου τών ημερολογίων.
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ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ
15ov. Αίνιγμα.
Ευθυμίας είμαι πλήρης
*
*Υπ
έμου, άλλά xai πάλιν
Κ’ έκαστον αυτής πληρώ
"Ολως νά παραλυθής
Έδβξάσθην χ* έλατριύθην
*Αν μέ πλησιάζης φίλο;
Παντί τόπφ χαί καιρφ.
"Ων μου μετριοπαθής.
Δύ' δνόματα δ* άν φέρω
Πάντοτε θά ύγιαίνης
Εύηχα χ’ έξαχουστά
Καί ποτέ δέν θά βλαφθής
Καί τό ίν μου χαί τό άλλο
Αν τυχόν πλήν μέ λατρεΰσης
To Sv ίν μου παριστα.
Ύπερμετρως αγαπών.
Έμπορώ να σοϋ έμπνεύσω
Τότε πρόξενός σου είμαι
’Ενθουσιασμόν πολυν
Άλγηδόνων καί λυπών
Πλήν να σέ χαταχυλίσω
Προ; ψδάς εύθυμους λίαν
Έμπορώ χαί »ΐς ίλών.
Παρορμώ ίγώ συχνά.
Τής τοΰ χοίρου χαίιστών σου
Άλλ' ουχ’ ήττον καί είς ίργα
Χείρονα τήν χεφαλήν
ΓΙοταπα χαί ταπεινά.
Δύναται σου χαι τό σώμα
Ύπό τών λαμπρών Ελλήνων
"Ολον νά ένισχυθή.
Μάλιστ' άλλοτε ποτέ
Καί πομπώδεις ετελοΰντο
Πρός τιμήν μου έορταί.
16ον. Αίνιγμα.
Όταν γρά^ηται δι’ ήτα
Τρίτη τις χαι χρείττων φάσις
Ή διυτερα συλλαβή μου
Έν έμοί νά διοράται
Είμαι ζφόν τι τετράπουν
Άν προσεχών μ’ έξετάσης :
Λίαν εκδικητικόν..,
Τήν άρχην διά στοιχείου
Πλήν άν δι
* ιώτα, τότε
Άν μοΰ γραψης κεφαλαίου
Ποια ή μεταβολή μου !
Καί ίν λάμβδ’άνμοΰπροσθής
Γίνομαι αίφνης άψυχόν τι
Τότε τί θ’ άντιληφθής ;
Τών νηών στηριχτιχόν...
*
Όνομ
ακουστόν μεγάλου
Έν τή πρώτη περιστάσει
Μ ’ άποχαθιστμς ’Ρωμαίου ! ...
*
Άπαντώμ
έν Άραβίμ
Άν τό Κάππα δέ στοίχεΐον.
'Εν μεγίστη άφθονίφ...
Μοΰ έχτρέψης είς τό Χί
Άλλ’ έν τή δευτέρφ όμως
Καί την λήγουσαν τονίσης
Πάντα τά προσωρμισμένα
"Ω I ποσώς μή άπορήσης.
Πλοία δι' εμοϋ κρατούνται
Τότε, φίλε, προσοχή 1
Ασφαλή είς τον λιμένα
Πρό ολίγου ενώ μ’είχες
’ Άλλ’ ενδέχεται καί άλλη
Όν εξέχον xai κλεινόν
Αίφνης μ’έχεις ταπεινόν.
17ον. Αίνιγμα.
Είμαι πτηνόν· έάν μέ διχοτομήσης, τό πρώτόν μου ήμισυ ση
μαίνει πόλιν τινά, ήτις πάλαι ποτέ ύπήρξε πρωτεύουσα ενός ισχυρού
*
ήγεμόνος
τό δ’ άλλο ήμισυ, εάν λάβης τό τελευταίου ψηφίον τοΰ
πρώτου καί τό θέση; ώς κεφαλήν είς τό άλλο ήμισυ τοΰ δευτέρου,
πάλιν γίνομαι πτηνόν,άλλά προϊστορικόν συνάμα δέ είμαι πόλις τής
Ελλάδος, ήτις τό πάλαι ήτο χαί πρωτεύουσα μεγάλου καί λαμπρού
βασιλέως.

UESTAI ΚΛ.ΧΤ DE LA COI KOWE
Roe Esbekleh pres le Cafe de la Bourse
LE CAIRE

—tenupak-

TENU PAR

CONSTANTIN POLYDOROPOYLOS
tantah, Hue de la Bourn
Chambres nouvellement meublees — Proprete parfait
Service particulier—Appartement pour families—
Bains chauds et froids—Prix moderes.
Δωμάτια ευρύχωρα καί ευάερα—Έπίπλωσις καινουργής
καί κομψή — Καθαριότης καί ύπηρεσία πλήρης —
Δωμάτια ιδιαίτερα δι
* οικογένειας —Λουτρά θερμά
καί ψυχρά.

Ttyai συγκαταβατικοί

ΚΛΕΑΡΧΟΣ Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΗ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣ.

ςντοαοδοχοχ

ΓΝΟΣΤΟΠΟΙΗΧΙΣ
Καθιστώμεν γνωστόν τοΐς έν ένΚερκύρα κα\ τοΐς
περιχώροις αύτΰς σννδρομηταϊς μας δτι Αντιπρό
σωπος Αμών αύτόθι δτατελεϊ ό κ. Εύρ. Φωττάδης,
πρός δν ούνανται ν ’όποτείνωνται οί βουλόμενοι νά
έγγραψώοτ συνδρομηταί, νά καταόάλωσι συνδρο
μής, εί κα\ νά λαμβάνωσι σχετικάς πρός τό περιο
δικόν σύγγραμμά μας πληροφορίας.
Ή Διεΰθυνσις.
Γαλλίς πτυχιοΰχος παραδίδουοα λίαν, εύμοθόδως τήν
γαλλικήν γλώσσαν δέχεται παραδόσεις. Πληροψορίαι
27—’Οδός 'Ομήρου, άριθ.— 27

DETORELLI
ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΏΕΙΟΓί

Cuisine Francaise. — Service prompt
ΠΑΝΑΓίηΤΟΥ

PENSIONS PAR MOIS ET AU CACHET

ΤΣΑΜΗ

REPAS COMPLET A 2 FRANCS

143 — 'Οδός Έμμοϋ — 143

PRIX EXCEPTIONNELS POUR LES ARTISTES

Μεταξύ Καπνικαρέας και Ωραίας ‘Ελλάδος

(Lee payements se font d’avance par semaine on par quinzaine)

Organe national Ottoman paraissant le Samedi.
Politique, litteraire, scientifique.
Abonnement Paris et France 30 fr.
par an
Etranger
.35 fr.
»
Administration et redaction 91 Avenue de Ma
lakoff. Paris.
Directeur, Proprietaire,
N. Nicolaides.

Εις τό Κατάστημα τοΰ χ. Τσάμη, το τόσον

ίπαξίως

τή φιλοκαλία αφιερωμένου, εύρίσκονται ωρολόγια έκ τώ
*
μάλλον άνεγνωρισμένων έν Ευρώπη καταστημάτων, περί
τής στιρεότητος χαί ακρίβειας τών όποιων άρχει μόνον ή
έγγύησις τώ
*
ονομάτων αυτών. Εργασία {φάμΑλος τή ευ
ρωπαϊκή. Έγγύησις αυτή; χαί στερεότης.
Oi μέλλοντες νά προσελθωσιν {στωσαν βέβαιοι, ότε ευχαριβτηθήβονται ίιά τήν στερεότητα, χομψότητα, τό μέτριον
τών τεμών χαί τήν άκριβή ίκπλήρωσιν πάσης παραγγελίας.

ΕΚ

των

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΣΤΗ ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ

