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Είνε ό βίος πικρός είς τήν κόρην τήν άμοιρον, όταν 
Ίδη έξαίφνης νεκρούς πεφιλημένους γονείς*

Όταν μητρδς οτερηθή σεβαστής τήν προοτάτιν αγκάλην 
Όταν άπόλλυται, φευ, ό γηραιός της πατήρ . . .

Ουτω καί ού δρφανή και πανέρημος λέγεσαι κόρη*  
Μαύρην, ή ΜοΤρα, πικρόν, είπε νά ζήσης ζωήν.

Μελαγχολφς κατηφής-καί στενάζεις, ω νέα έπαΤτις, 
Κάτωχρον όψιν, σεμνήν, κλίνεις αείποτε σύ I 

Μέλαιναν φέρεις στολήν καί βαδίζεις λυσίκομος*  μάτην 
Αίρεις τήν χεΐρα δειλΰς εΐς τδν εύρύν ουρανόν I. . .

Είνε ή Γή διά σέ δυσμενής καί πολύδακρυς δρόμος 
Πόνους σοί δίδει δεινούς, θλϊψιν άντί τής χαρας ...

Άπελπις, ναί, θ'άποθάν^ς’στυγνής ειμαρμένης,φεΰ,θΰμα 
Είσαι πανοίκτιοτον σύ καί άοπλαγχνίας σκληρός . . . 

Μάτην έλπίζεις νά εύρης καρδίαν εΰαίσθητον, μάτην ! 
— Είνε ή Γή μητρυιά είς τήν πτωχήν δρψανήν ! — 

‘Ρόδα φιλίας ή χείρ οου μέ χάριν ωραία σκορπίζει 
Πλήν είς άκάνθας πατεΐ δ ανυπόδητος πο'ύς! ..

φίλον δέν έχεις κάν σύ συμπονοΰντά οοι, οίμοι, κανένα! 
Ξένη μέ ξένους βιοΐς βίον θανάτου φρικτόν. . .

Δάκρυ θερμόν σιγηλως άναόλύζον τήν δψιν σου βρέχει, 
Δάκρυ καρδίας αγνόν,..τούς λίθους, φεΰ, συγκινοΰν.

—Ώ μαργαρίτην πολύτιμον άλλον δέν είδα τοιούτον 
Νά οελαγίζη σεμνως όσον τδ δάκρυ αύτό ! ...

Άοτρον έλπίδος οΰδέν οελαγοΟν, δυστυχή, σέ φωτίζει 
Μόνον τοϋ πένθους ή νύξ σέ καταθλίβει δεινως!..

Τάφος γλυκύς ή ελπίς σου άς είνε κάν αύτη καί μόνη ! 
—Μόνον τδν τάφον ποθεί ή ατυχής δρφανή,

Όταν καρδίαν ζητή καί εύρίοκ’είς τδνΚόσμον κακίαν! — 
’Ας άποθάνη, παρά θνήσκουοα ουτω νά ζή ! ...

’Δλί|. Γιαχουμέ^ηε
/



SU U ΦΪΣΙ£ II ΦΓΕΙΪ .. ΜΩΚΕΑΝΟΙ ΚΑΙ ΗΠΕΙΡΟΙ
(Συνέχεια' ίϊί προηγούμ. φύλλον).

"Οπως άκριδώς έρ«υνήσω|*«ν  καί χαταΒοήσωμΐν τάς διαφόρους 
ώφε\ςίας vm αλίΛΐώσης, ας οί ώχϊανοί καί «ί ήπειροι παρέ- 
χουσι προς αλλήλους διά τών όμόρίμων ΰδάτων, Siov νά έξ«- 

' τάσωμεν την προέλευσιν κ«ί σχηματισμόν αυτών κ«ί νά παραχο- 
λοκθησωμεν την έπί της έπιφανείας της γης πορείαν των.

Έχ πείρας γνωρίζομεν,οτι όποιαν ό ουρανος είναι ανέφελος, 
βροχή δέν πίπτει- ίρα λοιπόν αίίτη προέρχεται Ιν. τών νεφών, 
τά όποια ούδέν άλλο είναι η σταγονίδια μικρά αίωρούμενα έν 
τφ ατμοσφαιρική αέρι' τά δέ σταγονίδια ταΰτα προέρχονται έκ 
της έξατμίσεως της επιφάνειας τών ωκεανών, άτινα παρασορό- 
μενα οπό τών ανέμων,φέρονται-πρός τάς ηπείρους χσί Γστανται 
άνω αυτών είς αρκούντως υψηλά στρώματα ατμοσφαιρικού 
άέρος’ τά στρώματα δέ ταυτα κατά δυσεξήγητου αιτίαν, ψυχρό
τερα δντα τών χθαμα7.ωτέρων, ψίχουσι τά έν αύτοΤς αίωρού- 
μενα νέφη, και ώς έκ τής ψύξεως συμπυχνοΰνται καί μεταβάλ
λονται είς σταγόνας υδατος, και ώς βαρύτεραι πίπτονσιν έπί 
τής γής έν εΐδει βροχής.

Τοιοδτος έν συντόμφ έσνίν ό σχηματισμός τής βροχής και 
ή προέλευσις αύτής,ήτις, ώς είπομεν,προέρχεται έκ τών θαλασ
σών και μεταφέρεται έν είδη ατμών είς τάς ηπείρους διά του 
άέρθ£, Τό δέ έν είδει βροχής πίπτόν ΰδωρ επί τής χέρσου, 
μέρος μεν εξατμίζεται πάλιν καί αίρεται πρός τά ίίψη ώς ομί
χλη, χαί μεταβάλλεται εκ τής ψύξεως πάλι.ν είς ίΐδωρ, μέρος 
δέ ώλισδαΤνον πρός τά χΟαμαλότερα μέρη καταρρέει διά τών 
ροάχων χαί φαράγγων εις τους ποταμούς, κα.ι δι'αύτών επιστρέ
φει πάλιν εΐς τήν θάλασσαν, έξ ής «πήγασε’ τό περισσότερον 
όμως μέρος εισδύει έντός τής γής.

ί :- [ϊαραχολουθοΰντες τήν πορείαν τοΰ έπί τής επιφάνειας τής 
χέρσου καταρρέοντος ίίδατος,παρατηροΰμεν, ότι τοΰτο συμπαρα- 

/σύρει μεθ’ έαυτού έχ τών ύψηλοτέρων μερών λίθους, χώμα καί i τά τοιαΰτα, καί άλλα .μέν έξ αύτών καταλείπει πρός τά χθα- 
μαλδτερα χαί κοίλα μέρη, ένθα ή £οή αύτοΰ είναι ασ&ενιστέρα 
χαί έπομένως δύσκολος ή μεταφορά χαί ούτως αποταμιευόμενα 
ενταύθα προσχύνουσι τά κοίλα ταΰτα μέρη, άλλα δέ συμπαρα- 
σύρούσι διά τών φαράγγων είς τούς ποταμούς χαί άποχομίζουσιν 
είς τήν θάλασσαν, χαΐ ούτω προσχύνουσι ταύτην χαί άλλοιοΰσι 

■τόν βυθόν αυτής. Παμμέγισται εξογκώσεις τεχνηταί χαί φυσι- 
ν.ά'ν ΧαταϊαφισθεΤσαι χαί χαταστραφέΐσαι υπό τών όμδρίμων ΰδά
των μετεφέρβησαν χαί έναποταμιεύθησαν μέρος μέν έξ αύτοΰ 
εΐς τάς κοιλάδας, μέρος δέ είς τόν βυθόν τής θαλάσσης. Είς 
μέρη ένθα οί άνθρωποι άνώρυξαν τάφρον παί ήγειραν προχώ- 
ματα πρός έμπόδισιν χαί προφύλσξιν διαφόρων αντικειμένων, τό 

ίτής βροχής ύδωρ, μετά πάροδον όλίγων ετών, κατέστρεψεν χαί 
χατέρριψε τάς υπό τών χωμάτων σχηματισθείσας εξογκώσεις 
«ρός τάς τάφρους ν-*ί  ούτω έπενήργησεν, ώστε σ'ι μέν εξογκώ
σεις νά ταπεινωθούν, αί δέ τάφροι νά προσχωθούν κάί ούτω νά 
παταστη τό ανώμαλον έδαφος λεϊον' οίπίαι ολόκληροι χείμεναι 
πλησίον λόφων έντός κοιλάδων προσεχώθησαν. ΟΙ αρχαιολόγοι, 
όπως άνεύρωσι τά εδώλια αρχαίου τινός θεάτρου, ή τάς κρηπί
δας ναού τίνος, εξαναγκάζονται νά σκάψωσι πολλά μέτρα βα- 
θέως, όπως τάς φυσιχάς ταύτας προσχώσεις έξορύξωσι καί φθά- 
σωσιν έΐς στρώματά τής γηίνης έπιφανείας,τά οποία πρό τινων 
ετών απετέλουν τήν έξωτεριχήν επιφάνειαν της γης, ένθα οί 
τότε άνθρωποι προσηύχοντο καί προσέφερον θυσίας είςτούς θεούς 
των καί έκ τοΰ θεάτρου παρετηρουν τούς έν τή σκηνή παριστά- 
νοντκς διάφορα δράματα' τούς τόπους, λέγω, τούτους, όπως 
σήμερον ή αρχαιολογία φέρει είς θέαν τών ενδιαφερομένων νά 
άρυσθώσιν επιστημονικού τίνος πράγματος, εξαναγκάζεται νά 
σχάψνι.χαί άποόάλν; στρώμα γης αρκετού πάχους, τό οποίον έ- 
σχημ-ατίσθη εκ προσχώσεως, ήν άπηργάσατο αύτή ή φύσις διά 
τών. όμόρίμων ΰδάτων συμπαρασυράν,των χώματα, λίθους καί τά 
τοιαΰ'.α έκ τών πλησίον κειμένων λόφων καί ορίων. Καί δέν 
προσπαθουσι μόνον νά προσχώσωσι τάς χ«λάδας διά τής χατα- 
Χ^ήμγήσεως ιών.διαφόρων υψηλών μερών, αλλά χαί αυτήν, τήν 
θάλασσαν,.χαί αύτόν. τόν βυθόν τών ωκεανών διηνεχώς και 
αχαταπαύστως πληρουσι διαφόρων πετρωμάτων άπΟχομιζομένων 
έχ τής χέρσου διά τών ποταμών οί ποταμοί, ιδίως τόν χει
μώνα αποκομίζουσιν έκ .τών ύψηλδν μερών καί έναποθέτουσιν εις 

τά χθαμαλότερα μέρη τών κοιτών αυτών ού μόνον λεπτήν άμ
μον και πηλόν, άλλα καί ολοκλήρους βράχους καί παμμεγί- 
στους λίθους’ τό θολόν ύδωρ τών ποταμών αποκομίζει εις τήν 
θάλασσαν παί έναποταμιεύει είς τόν βυθόν αύτής παθέτως κολοσ
σιαίας ποιότητας άμμου και πηλοΰ. Κατ’έτος παρατηροθμεν 
τάς ποίτας τών ποταμών άπαρτιζομένας έχ διαφόρου άμμου χαί 
λίθων τετριμμένων ένεκα τής πρός αλλήλους προσκροόσεως παί 
τριθής πρυελθόντων έξ υψηλών ορίων.Ποσάχις δέ δέν ειδομεν η 
δεν ήκούσαμεν,ύτι ό τάδε βύαξ ή ποταμός παρέσυρε μεθ’εαυτού 
όλοχληρα χωράφια παί όλοχλήρους αγρούς χαί τά άπεχόμισεν 
εις την θάλασσαν, ώς λάφυρον χαί τά έναποταμίευσεν είς τόν 
πυθμένα αύτής ;

Καί δέν περιορίζεται μόνον είς τό νά συμπαρασύρη τάς καλ
λιεργησίμους γαίας παί τά χυματώδη καί μαλακά στρώματα, 
άλλά χαι αύτά τά λιθώδη 5ρη καί αυτούς τούς σκληρότατους 
βράχους πολλάπις χαταρίπτει είς τά χθαμαλά μέρη πατασυν- 

'τρίδον τούτους’ τό φαινόμενου τοΰτο γίνεται ένεκα διαφόρων 
φυσικών αιτιών, ών πρώτισται και χυρίαι είναι ή χημική έπί- 
δρασις καί ή διαστολή τοΰ πάγου ’ τό τής βροχής ύδωρ -πίπτον 
έπί τών λίθων καί διαφόρων πετρωμάτων δρα έπ’ αύτών χημι- 
κώς χαί διαλύει τά μάλλον εύδιάλυτα στοιχεία αύτών, ώς τό 
άσδέστιον καί ούτω καθιστά τόν λοιπόν λίθον σαθρόν καί πηλώδη 
δυνάμενον εύκόλως νά παρασυρθή ύπό τών ρυάκων' λίθοι ολό
κληροι απεσαθρώθησαν ούτω καί διελύθησαν έντός τών ΰδάτων, 
και έν διαλύσει άπεκομίσθησαν εΐς τήν θάλαοσαν. Αγάλματα, 
έπιγραφαί καί διάφοροι στήλαι έκτεθειμέναι εΐς τήν έπίρροιαν τής 
βροχής κατεστράφησαν μετά παρέλευσιν αρκετού χρόνου τοσοΰ- 
τον, ώστε μετά δυσκολίας διακρίνομεν τήν ρίνα ή τούς οφθαλ
μούς τού αγάλματος καί μόλις δυνάμεθα ν’ άναγνώσωμεν τάς 
έπί τών πλακών έπιγραφάς καί τούς έπί τών έπιτυμόίων στη
λών έλεγείοος στίχους' πλεϊστΜ βράχοι άποκόπτονται καί μέ
γιστα σπήλαια.καταδαφίζονται και φέρονται πρός τά κατώτερα 
μέρη ένεκα τοΰ βάρους αύτών, άφ’ ου προηγουμένως καταστώ' 
σι μαλακοί ένεκα τών είσδυόντων. ΰδάτων τήν μεγίστην όμως 
καταστροφήν καί κατακρήμνισιν τών βράχων επιφέρει τό έντός 
τών βωγμδν καί ραγάδων τών βράχων είσδΰον ύδωρ καί κατά 
τον χειμώνα πηγνύμενον. "Οταν τό ύδωρ είσέλθη έντός ρωγ- 
μής βράχου τίνος καί ψύχθή αρκούντως, ώστε νά παγώση, ό 
πάγος έχει τήν φυσικήν ιδιότητα νά διαστελληται καί νά έξογ- 
κώται, ενέκα τής έξογκώσεως ταύτης τό πηχθέν ύδωρ ωθεί τόν 
βράχον πρός τά έξω,ό δέ βράχος μή δυνάμενος ν ανθέξη είς τήν 
ώθησιν ταύτην άποσπαται καί κατακρημνίζεται είς τάς κοιλάδας 
μετά φοβερού πατάγου καί επικινδύνου ορμής’ οΰνω πελώριοι 
λιθώδεις βράχοι κατεσυνετρίβησαν έκ τής μηχανικής ταύτης 
ένεργείας τής φυσεως.

(“Επεται το τέλος)
Κιβνστ. Ζαϊνόπουλος

Ή του Γλύπτον Λ. APOSH(*)

Μελαγχόλησα, ωραία μορφή, πληρης πόθου καί ρέμβης Βαβιλικον μεγαλείου μεβτή και άρρήτου όάύυηςΒλέαείξ επί&ρόνου n&g xti&yrat; βλεπει$ ϊο βλέμμα Π&ζ άτευίξει μακράν, δ^εν φίλτατον φίλον αροβμίνει;.-. Ποία χαλλίκΐντ,Οί βκίπει έβ&ή? ραδινώτατον βδ>μα I ... /ίινΛοφαίνονδα -πάσαν λεπτότητα κάλλονί έξόχον 1 Ώόοα Ιόφκ αύτή δίν λαλεΐ όν σιγρ πανευγλώττφ ! ... Σύνεβιν ποιαν και οκεψιν καί πόβην αγάπην Εκφράζει ! Σπάνιον ΰψο$ ψνχήξ sig αυτήν τί$ ήρ&ν δεν είκιίζει ; . . Ποία ψυχή ! αφοαίωσι$ ολη καί ερα>ξ καί πίΰτιξ !, ΕΐκαΟιν ίτη προομενει τον δμευνον ομίννοζ φίλη ! ... Είκοβιν έτη προ? χάριν αύτοΰ ύποφίρει μυρία...Είκοβιν ίτη &ν ξρ ή δέν ξή ίρατ& καί προβμένει.

{’) Έχ τών. έν τοΰ Όμηοικο'ς επεσι παραστάσεων τής Πηνε
λόπης, «ίς τόν γλύπτην ώροσην ύπό στενότατου φίλου του ύποσει- 
χθεισών καί έραηνιυθεισών, έμπνευτθείς ό έξοχος ούτος καλλιτέχνης 
τήςχαθ' ήμάς 'Ελλάδος ϊπλασε τήν Πηνελόπην του S’tatl άριστο- 
τέχνηυα σπάνιον εΐς τό εΐδός του.

Πάντοτε, ναί, προβδοκφ ανακτ' ’άναΰβα, μεγαν, μεγάλη, 'Η ήρωΐξ τή? κα^δίαξ τον ήρωα τήο διανοία?,Μόνη τον μόνον, δι ’ ον ίπΐ Γάς ή καρδιά τη? πάλλει ! Ά&αναβίας αξία τόν &ξιον a^avaOiag !'Τπίρ γυναίκας τοσαύτα$ γυνή τόν ύπίροχον άνδρα, Τόοων άνδρ8>ν κα^υπίρτερον, κρείττον άνδρίόν τόοων 
[άλλωνί 

’όδ ’Αχαιοί t aag λυπεί τήξ άπίβτου τό ΐργον 'Ελένης ; Αϊν Εξαγνίζει λαμπρώς ή περίφρων αύτό Πηνελόπη ;
* *

»Άγαλμα είν' ίκ μαρμάρου καί έμψυχον αρά γε πλάΰμα Όπερ ίνώπιον ξχω τοοαΰτα όμοΰ ερμηνεΰον !Όμηρε \ ,εΐί τού ΦειδΙου άπόγονοξ γνήβιος ούίο "Εν^εον καί μετ'αί&νας λοιπόν ουμπληροί βου τό ίργον; Ό ποιητής μεταδίδ' είς τόν γλύπτην τό πνεΰμά του δλον Και δια <5μιλης τήυ ύλην αύεόδ έμψυχοί ώς ό Πλάβτης » "Ονομα ήρωος ή ημίθεου δίν ήρμοζεν αρα, Πάντη δίν ίπρεπεν άριδτοτεχνη$ τοιοΰτος νά φερη ; .Εύγε 1 λαμπρί Λεωνίδα ! άδάνατε, χαίρί μοι, Δρδΰη ί
Φ. (Ηχονομί$ης

Ο ΕΛΛΗΜ ΕΝ ΤΗ ΑΡΧΗ W Τίΐ ΤΕΛΕΙ
ΤΟΥ Ιθ' ΑΙΟΝΟΣ

Πώς χατήντητεν δΈλλην άπατρις, κοσμοπολίτης, 
άνευ αρετής χαί ύψους ταπεινόφρων ώς αλήτης ; 
έλησμόνησεν ό τάλας τι μεγάλην ίστορίάν, 
είς αύτόν ένεπιστεύθηή 'Ελλάς κληρονομιάν ! 
ήν έδόξασαν αιώνες, «σεβάσθησαν οί χρόνοι, 
κ>*  οί λαοί τής ύφηλίου ϊχλινον εμπρός της γόνυ, 
Δισ^ςιλιετής δουλεία δεν έρρύπανε σελίδα 
έξ αυτής «ΰλαίςυμένη τήν ώραίαν μας Πατρίδα· 
Τήν γεννήσασαν τό πάλαι τάς ρεγάλας εύφυίαν, 
αίτινες έθεσαν βάσεις κ>’ δρισμοΰς φιλοσοφίας I 

Ο! δ*  απόγονοι εκείνων 
ασεβείς πρός σέ πατρίς μου πράττουν έργα, «αρλεκίνων ! β

Που δ Έλλην τής δουλείας τών παρφχημένων χρόνων; 
δ τά πάντα χαταλείψας χάριν τής πατρίδος μόνον, 
καί τρυφάς χαι απολαύσεις ένεδύθη μαΰρον ^άσον, 
εΐς τούς δορυκτήτοράς του ’ισχυρά βέλη προτάσσων 
έσωσε τόν εθνισμόν μας καί τήν γλώσσαν τών ’Αγγέλων, 
ήτις έλαμψεν ώς άστρον νίαν δόξαν άνατέλλον 1 
Ιΐοϋ νά γνήσιά σου τέκνα; τήν τρισένδοξον χορείαν 
άπαρτίζοντα είς δρη τήν θεάν ελευθερίαν 
εψαλλον και ύπηρέτουν, καί προέτασσον τά στήθη, 
καί έσπάρασσον χι’ενικών τών Άγαρινών τά πλήθη ! 

Ειχον πόθον μόνον ένα, 
τήν άνάστασιν τοΰ γένους «2’ ένδοξον ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ 11 1

Τέσσαρας σχεδόν αιώνας δούλοι παρηγκωνισμένοι, 
έξηγέρθησαν άθρόοι άγνωστοι λησμονημένοι 
ο! πατέρες μας! καί φλόγα ήναψαν ελευθερίας, 
ήτις έλαμψεν είς δρη, είς δρυμούς καί υπώρειας; 
Εις τό θέατρον τοΰ δρόμου έπαιξαν τό μέγα δράμα 
δπερ εις τούς δύο πόλους άνεφάνη νέον χάρμα ! . . . 
Πώς εΐς αγραμμάτου; τότε καί άγευστους Ιστορίας, 
ένεφώλίυον ίδέαι ύψηλαι ελευθερίας; 
ήλπιζον «ις τόν θ ε ό ν των καί ήγάπων τήν πατρίδα, 
καί τήν Π 1 σ τ ι ν είχον τότε «ίς τα έργα των κρηπίδα I 

Άλλ*  ημείς οί έγγονοί των 
ταπεινοί, άδοξοι ζώμεν τήν ζωήν αργυρωνήτων t

Άνέδλάστησαν αί δάφναι, έπανέκαμψαν αί Μούσαι 
πάλιν εΐς τόν Έλιχώνα, τήν δουλείαν πριν φυγούσαι· 
έφυγον τά μαύρα νέφη καί άνέτβιλεν «ύδία, 
καί άνέλαμψεν ή πάλαι επιστήμη χαί Παιδεία t 
"Αρχοντες χαί νομοθέται επιστήμονες, Ιθύνουν 
τή; πατρίδο; τήν δλχάδα, πλήν αντί νά τήν κρατύνουν 
τήν βυθΐζουσιν είς χρέη καί θά τήν καταποντίσουν, 
μαύρα κύματχ τή; 3λη; θα τήν κατακερματίσουν t 

Πλήν δέν πταίου^ι χι’βχεΐνοτ ξάντες ώμεν^οφειλεται 
♦—τοΰτο λίγ' έν άληθείφ—καί άρχόμενοι κι’ ήγέτάι

Έχομεν ψύχραν καρδίαν
τά συμφέροντα Πατρίδα καί συμφέρον τήν βρ η σ κ ε ι α νί 

Έν Άθήναις, κατά Ιανουάριον τουέ895.
Ίωάν. Μπράβος ’Αθηναίος

Η ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΛΕΥΚΗ

‘Υπήρχε ποτέ Λεύκη, εις [δύακα πληοίον 
Μέ κλάδων αφθονίαν, καί μέ κορμόν παχύν, 
Όπου αήρ ολίγον τό ψύλλωμά τήί σείων 
Ώζ δάσους οειομένον έποίει ταραχήν.

Έκτείνουβα τάς ρίζας εΐς ΰ§ωρ γην παχεΐαν 
‘Η άλαζων λαδοΟοα λαμπράν διατροφήν 
Είς τ’οάρανού τόν θόλον μ’ άνάπτυζίν ταχεΤαν 
Προυχώρει νά έγγίβη μέ θάρρος κορυφήν.

— «Ή βαοίλίς τών δένδρων είμαι έγω καί μόνη 
Προοβλέπουοα τά δάοη, έλεγεν ή μωρά 
Μή άναλογιαδείαα τό »ότι ταπεινώνει 
Τό γαύρως ύψωθέντα τοΟ Θείου ή άρά».

Πλήν δέν παρήλθε χρόνος πολύς, κ’ ή άτμοαφαΓρα 
Αίφνης συνοφρυούται, άοτράπτει ό ούρανός

. Τήν άλαζώνα Λεύκην, εκείνη τή ημέρα
Κτυπήσας μεταβάλλει εις τέφραν, κεραυνός. 

’Ανδρος > Γ. α. Καρυστινίχης
--------- ----------

Θεέ μου μία χάριν ’ς τό κόσμο ^ιεγάλην 
Θερμώς έποθοΰαα νά έχω ’πό’σένα Γ 
Αύτό τό μεγάλο καλό έπεθύμουν 
Νά βλέπω τό κάλλος των έργων Σου πάντα !
Νά έχω τήν χάριν νά βλέπω τήν χάριν 
Ποΰ έχουν τά έργα πολύ τά ’δικά Σου! 
Νά έχω νά βλέπω-ώραϊόν Σου πλάσμα 
Ώραίαν αου κόρην θερμώς νά λατρεύω. .

Μαγεύει, θεέ μου, τό κάλλος ποΰ έχουν 
Τοσαΰτά Σου έργα «αί κσραι ’< τόν κόσμον
Καί πρέπει αγάπη ’ς αύτάς καί λατρεία 
Γιατί καί ή ψύσιο αύτάς αγαπάει·
Άν δέν τάς ήγάπα δέν θά ’σαν ωραΤαι, 
Γιατί ποΰ θά είχον ’ς τό βλέμμα εκείνο 
Τήν χάριν ποΰ μόνη ή φύσις τήν δίδει.

Κ’αναίσθητος μόνον, τυφλός θέ νά ήμην 
’Εάν δέν ήγάπων, άν δέν έσεόόμην
Τό εέοχον έργον, τό άριστον πλάσμα.
Καί φαίνεται ότι τόν τόπον ετούτον
Πολύ άγαπάεις, πολύ ηύνοήθης
Γιατί πολύ βλέπω παντού τό ώραίον 
Πολύ νά ν’ ώραΓσν, τ’ ώραΤόν Σου ψύλλον.

Μ’ ευγένειαν κάλλος θερμόν, ανθισμένο 
Σάν £όδον Μαίου,'λεπτόν 'σάν έκεΤνο· 
Λευκόν, γλυκύ κάλλος, 'σάν- είναι ’ς τό έαρ 
Αυγή μυριομένη, μ’ίλόλευκον όψιν.
Αυγή κΓ ωραιότης μεγάλο ειν’ ασμα 
Πού -ψάλλει ή Πλάοις ‘ς τόν Πλάστην τόν Μέγαν !

ΦΚδς Λ. Μ.

/

I



Η ΦΓΣΙΣ U ΦΥΧΙΧ

ΤΟ ΠΑΝΘΕΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΠΡΕΠΩΝ ΑΝΔΡΩΝ
I*  II · It· "*"*  I'*  »| ·"·"· Μ · It*  JI*  Ν*  0*1'·  11«·

Ήδη έρχό^εθα. είς τά «ροσωίτεϊα δΰο έττ διαπρε
πών άνδρών τίς μεγάλης τοΰΓαλλικοή Ιθνους Ιστό- 
ρίας, προς σνρπλήρωσχν της ήρετίρσς ταύτης πινακοθήκης.

Έν άντιθέάβι παρά τό πλενρόν τού ΜεγάλουΝα- 
πολέοντος Ερχετατ τδ προοωπετον b οπολί ονιος τού

Γ .δπερ έλήφθη έν Chislehurs έν Λμέραις θλιβεραϊς 
και έδΰνατο νά χρησιμεύσω ώς Υπόδειγμα τής τόσω 
άληθούς δσω καίθλιβερδς καί αιωνίου παραδόσεως, 
δτι ούδέν έν τδ> κόσμώ μεταβλητότερον,δσον ό τρο< 
χδε της τύχης. Τδ άντιχείμενον δέ τούτο όποίας 
ραθείας μελέτης πρόξενον γίνεται ήμΐν,άφού τόσον 
έναργώς Αντιπροσωπεύει τήν Απελπισίαν τής πε- 
πτωκνίας ταύτης μεγαλειότητος. Είναι δέ πιστότα- 
τον άποτύπωμα τής φυσιογνωμίας τού άνδρός έκεί- 
νον, δστις πεπρωμένως διηύθννε τάς τύχης τόσων 
λαών καί έπι τοσοϋτον χρόνον.

15 C. FIHHIE ΕΤ Η, DE GRAFFIGKY 15

11 ΙίΜΜΙ ΙΕΠΪΙΤΙΙΙΙ
ΕΝΟΣ ΡΩΣΣΟΥ ΣΟΦΟΥ

Λ/ετά 300 χαΜήΐίχνιχ&ν ΐύιόνων iv τφ κιιμίνφ
Κατά μ«Λ|ράΛν φ. ΠΡΙΝΤΕΖΗ 

(Συνέχεια, προήγούμ. ψύλλον).

— Ώστε, φρονείτε κ. Γοντράν,ήρώτησε τότε ό Φρικουλέ, 
δπως καταστήσρ την χωμφδίαν ταύτην ίτι έπίβημον, ότι τά 
έργαλεΐον αύτό θ*  άνταποκριθή είς τάς προσδοκίας σας ;

—· Πώς ; άνέκραξεν ό Φλαμμερμόν μετ’ απορίας, δηλ. 
μέσου τούτον ίπιφορτέζομαι νά σάς προδηλώσω.ίνα μήν*  

τουλάχιστον πρότερον,τήν ταραχήν τών ίσωτέρω στρωμάτων

Kai τέλος ό Γ αμβέτας! δύτες προβάλλει καί 
νύν πρδ ήμών, άκριόώς οίος ήτο περί τά τέλος τής 
έν τίί γή έξελίξεώς του, όπόταν μεταόαίνων πρός 
καλλιτέραν ϊοως ζωήν, ήτο έτι κατειληυένος ύπά 
πλείστων φροντίδων διά τήν τύχην και τδ μέλλον τής πατρίδος, ήτις τόσα τώ ώψείλει.

Ό Μέγας Γαμβέτας ύπήρξεν,ώς γνωστόν,ό όδη- 
•γδς τού γεναιόφρονος έκείνον έθνους, δπερ γνω
ρίζει νά έκτιμα καί μετά θάνατον τάς πολυτίμους 
έκδουλεύσεις τών άφοσιωμένων τέκνων τον.
Καί διά τούτου κλείομεν τήν έτι άτελή δυστυχώς 

και ύπό τόσον καλούς οιωνούς διά τό μέλλον τής 
ιστορίας άρξαμένην πινακοθήκην ταύτην τού Παν
θέου τών διαπρεπών τής ύφηλίου μας άνδρών.

Φ. Ιϊρίντεζης

! τής γής καί νά νάς προείπω τήν προσεχή έκρηξιν τοΰ Κο- 
, τοπάξη.

I —Σάς συγχαίρω,φιλί μου, άπικρίθη αύτφ μειδιών ό μηχανικές.
'Ο δέ Όσιπώφ, παρατήρησα; ιίς τάς ολίγα; ταύτας λέ

ξης δόσιν τινά ειρωνείας, έρριψε τφ Φρικουλέ άπειλητιάόν τι 
βλέμμα καί τφ λίγα μετά δριμυτήτος*

— Μήπως, κύριι, τολμάτε νά θίσητε «ς αμφιβολίαν τήν 
ίπιτυχίαν τών ίπιστημονικών αύτοΰ έργασιών;

Ούτος 3’ ύψωσα; τάς χεϊράς πρός τόν ουρανόν*
=— *Ώ,  ποσώς, ποσώς, κύριε, άπήντησεν άμέσως, άλλ’ ή 

(«ιστήμη τοϋ φίλου μΐ φέρει είς βαθυτάτην έκπληξιν.
Ό δέ πρώην διπλωμάτης, όστις έφόβήθη μήτοι αί ειρω

νικά! αύται δηλώσεις τοΰ Φρικουλέ διεγείρωσιν έπί μάλλον 
τήν προσοχήν τοϋ γέροντος*

— Ήδη, κ. Όσιπώφ, είπε ύποκλινόμενος, δέν μοί υ
πολείπεται ή νά σάς άφήσω.

Ό γέρων καί ή θυγάτηρ έμειναν κεχηνωτις*
— Πώς ; αναχωρείτε ; ειπον.

—Διάβολι 1 0ι» πρέπη νά φύγω πρό υμών διά νά κάμω 
τάς αναγκαίας παρατηρήσεις διά τοϋ σεισμογράφου μου έπί 
τής κορυφής τοΰ Κοτοπάξη ; άλλως τε πρέπιι πρό ίνός 
ψεηνός-νά συγκεντρώσω έκεϊ παν ό,τι απαιτείται μετά τοΰ 
προσωπικού, όπερ θά μεταφέρη τά ύλικά αυτόθι.

—'Δ I ναί, άπήντησεν ό γέρων, πιριβάλλων διά συμπα
θούς βλέμματος τόν νέον ... Τί πολύτιμος συνεργάτης I ... 
περί πάντων προνοιϊ. . . έχετε δίκαιον. . .

Καί μετ' ολίγον, αποτεινόμενος τφ Φρικουλέ*
— Σεις ουδέποτε θα (φαντάζεσθε τοιοΰτον τι, τφ λέγει.
— Ναί, τό ομολογώ, άπήντησεν ό Φρικουλέ, κλίνας τα- 

πεινώ; τήν κίφαλήν.
Αίφνης ομωςό γέρων πλησιάζων ιίς τό ου; τοϋ Γοντράν*
— Δέν θά ήτο προτιμότιρον, τφ λόγοι, νά οτιίλωμιν αυ

τόν τον φίλον σας ί«ΐ ;
Ή Σελήνη μεεδιώσα έπλησίασε πλησιέστερον-
— Πραγματεκώς, {πείπιν, Θά ήτο λαμπρά; ιδία.
Έν ταύτφ δέ άπίτιινε καί ιδιαιτέραν παράκλησιν τφ Φρι- 

χουλί, ίπί τούτφ. :
— Ευχαριστώ;, ίγώ ιιμαι ίτοιμος νά πράξω . ό,τι μι 

διατάζη όΤοντράν,ύάώήντησεν ούτος. ·, / :.·
—Ώστέ ; ήρώτησεν ή Σελήνη τόν κόμητά» .
— Ό Φρικουλέ θά μείνγ έδώ νά βοηθήση τόν πατέρα σα; 

άπήντησεν ούτος, καί έγώ θ'άναχωρήσω μεθαύριο» ; Αύτός 
είναι μηχανικός καί είναι χρήσιμο; έδώ.

Ό γέρων συγκατίνιυσε διά κίνήσεως τής κεφαλής.
— ’Αλλως τς, προσέθηκεν ό Γοντράν, γνωρίζω κάλλιον 

παντός τή» χρήσιν τοϋ μηχανήματος τούτου, δπερ έγώ κα- ι 
τεσκεύασα καί ούδεί; άλλο; θά δυνηθή νά έξαγάγνι σαφή καί I 

ώρισμενα πορίσματα.
Δεά νεύματος τότε έκάλισι παρ’έαυτφ τήν Σελήνην. ι
— Πράττω τοΰτο, τή λέγει,πρός το συμφέρον άμφοτίρων. 1 

Φοβούμαι νά εΰριθώ μόνος άντιμέτωπο; πρός τόν πατέρα 
σας. βά διακινδυνεύσω τό πά» έδώ, ί»φ μακράν θά ύιτοφς- 
ρωμιν άμφόεεροι, άλλά θά κερδίσωμεν οιπλασίως.Έχω δί

καιον, Σελήνη j
Έλαψρόν μειδίαμα ίνίθάρρυνντήν θλιβεράν δψιν τής· νι· 

άνιδος.
— Ίσως έχετι δίκαιον, έμορμύρισεν αύτη, άλλ*  είναι 

πολύ λυπηρόν, ότι ιίσθε ψευδής έπιστήμων.
Καί βαθύς στεναγμός διεξέφυγι τών ωραίων χειλέωντης.
Κατά τήν στιγμήν έκείνη» ό Όσιπώφ στρεφόμενο; πρό; 

τόν κόμητα*
— Καί πότε σκοπεύετε ν’ άναχωρήσητε; τφ λέγει.
— Πρέπει ν’ άπέλθω μεθαύριαν τήν πρωίαν, ότι άναχω· 

ρεϊ αμερικανικό» τι πλοΐον ίκ Χάβρη;.
— Τόσον ταχέως ! άνςφώνησιν ή Σελήνη.
— Μετά 15 ήμερα; θά είμαι εί; Κόλον, θά διέλθω τόν 

Ισθμόν τοϋ Παναμά αιδηροδρομικώ; καί θά έπιβιβασθώ. έπί 
ετέρου άτμοπλοίου εΐς τόν άλλον κόλπον διά νά μεταβώ είς 
τό Κουαγιακουιλ. Έντεϋθιν δι*  ίππου θά διευθυνθώ είς τό 
Κουιτο, ένθα θά διοργανώσω τήν έκδρομήν πρός μεταφοράν 
τών υλικών. Τήν πρώτη» Φεβρουάριον προσεχούς θά είμαι 
είς τή*  κορυφή» τοΰ Κοτοπάξη ,Θχ δοκιμάσω τόν σεισμογρά- 
φον καί άπό τοϋ Κουαγιακουιλ θά σάς πληροφορήσω τό 
αποτέλεσμα τών παρατηρήσεών μου.

— Ακριβώς, έπεϊπεν ό Όσιπώφ.
— Άν ό Μαρηνιζ Καμπαδόρας δέν ήπατήθη εί; τού; 

υπολογισμούς του, προσέθηκεν ό Γοντράν καί προιδω τά ση
μεία τής προσεχοΰς ίκρήξεως τοϋ Κοτοπάξη, καί σάς ειδο

ποιήσω,θά λάβητί άμέσως τό πρώτον είς διάθεσίν σας ατμό
πλοιο» καί έν πλήρει άτμφ διαπλέοντες τό άχρωτήριον Χόρν 
δύνασθε νά έλθητι είς Κουαγιακουϊλ τήν 1 Μαρτίου χαί τήν 
10 τοϋ αύτοΰ μηνός θά δυνηθώμεν νά (όρεθώμεν πάντες εις 
τόν κρατήρα τοΰ Κοτοπάξη.

— Έκτος απευκταίου τινός βεβαίως, προσέθηκεν ό Φρι- 

κουλέ.

Ό Όσιπώφ έκίνησε τούς ώμους έξ άγαναχτήσεως, και

μετ 'έμφάσεώς έπείκ»*'·
— Καί προσθέτοντες 12 έτι ήμίρας διάπάσας τάς προ- 

παρασκ·υάς ίχείσε, θα είμεθα 3 ήμέρας πρό τή; προρηθεΐ- 
σης έκρήξιως, έτοιμοι καθ’ όλα, όπως έχσφινδονίσωμιν (αυ
τούς έν ταϊς ύπεραστρώαις χώραις !

.· -.ν·..,·,·

Ταΰτα λίγων; διά μεγαλοπρεπούς .κινήματος ύψωσε τάς 
χεΐρας πρός τόν ουρανόν,όμοιος πρός πολεμάρχην, δεικνύοντα 

τάς χώρας, άς μέλλει να κατακτήσφ.
Ή δέ Σελήνη εκλαιε γοερώς. / .

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η'.
"Οπου έπι μάλλον άποδηκνύεταε 

δτι ό Φαιδώρ Σάρπ εινε εΐς κατεργάρης.

Ήτο ή 29 ’Ιανουάριου, δεύτερα ώρα μετά μεσημβρίαν, 
ότε έν τφ Βασιλεκφ Ββνο6οχιίφ τής Βρεστης,περίλυποι έκά- 
θηντο ίν τφ έστιατορίφ, ό μέν Όσιπώφ καπνίζων μετά τοϋ 
μηχανικού Φρικουλέ, ή δέ θυγάτηρ του μετά πεπλανημένων 
βλεμμάτων προββλίπουσα μακράν ιίς τό αχανές, πέραν , τής 

θαλάσσης.
— ’Ακριβώς παρήλθεν ιίς μήν μετά τήν άναχώρησίν'του, 

έλεγεν ή Σελήνη, στρεφόμενη πρός τόν πατέρα της.
— ’Ακριβώς, άπεχρίθη ό γέρων καί πρέπει σήμερον ή 

αύριον ούτως ή άλλως νά έχωμεν τηλεγράφημά του.
— Έπρεπε όμως νά εϊχωμεν ήδη τοιοΰτον, ίπιΐπεν ή 

Σελήνη.
— Έάν παραδεχθώμεν, ότι τό ταξιίδιόν του έπηκολού- 

θησεν άνευ τινός κωλύματος,ύπελαβεν ό Φρικουλέ, ό Γοντράν 
μόλις προχθές άφίχετο έχεί. Λοιπόν, άν προσθέσωμιν τόν ά- 
παιτούμενον χρόνον διά τάς σεισμογραφία; παρατηρήσεις 
του, καί τήν διαβίβμσιν τοϋ τηλεγραφήματος, άπ’ έκεϊ έως 

I έδώ, χωρίς νά λάβωμεν ύπ’υψίι ούδέ στιγμής απώλειαν χρό- 
! νου, δέν δυνάμεθα νά λάβωμεν ειδήσεις του πρό τής παρι- 

λεύσεως 48 ωρών.
— 48 ώρας άκόμη ; έμορμύρισεν ή Σελήνη, ά! είναι 

πολύ.
— Έκτως άν ό φίλος σας, ό θεός τής νεότητος, τοΰ δώσνι 

πτέρυγας, προσέθηκεν ό φριχουλί.

Καί αποτεινόμενος τφ σοφφ γίρον.τι*
— Τούλάχιστον ιϊμιθα καθ’ όλα έτοιμοι πρδς άναχώρη· 

σιν ; ήρώτησιν.
— Άπό χθές τό έσπέρας τά πάντα είναι έτοιμα, άπήν

τησεν ό γέρων, ή δέ Μαρία — Σελήνη διετάχθη άπό τής: 

πρωίας νά «ύρίσκηται έν άτμφ.
—Διάβολε! πόσα χρήματα κατασπαταλώντας είπε καθ’ 

(αυτόν ό Φρικουλέ. Δέν ήτο χαλλίτιρον διά τόν Γοντράν νά 
έτοχίζοντο 3% καί νά έζή μετά τής Σελήνης εΰτυχίσΐερος 
άνευ τών άπραγματσποιήτων ονείρων τοϋ γέροντος ,* · . · 
Τέλος, πιστεύω νά λείξχ) αύτή ή κωμφδία δι’ όλους μετά
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το τηλεγράφημα, τό όποιον σήμερον ή αυριον θά ίχώμεν και 
τό όποιον κατά τά συμπεφωνημίνα μετά τςδ Γοντράν, ώς 
τουλάχιστον τόν έπεισα νά παραδεχθφ, θά λέγιρ, ότι ό σει- 
σμογράφος ούδέν άποτίλεσμ*  δίδιι. καί δη ό Κοτοπάξης είνε 
ήφαίστειΟν έσβεσαίνον. Ό κ. Όσιπώφ θά άγανακτήση κατά 
του Μαρτινέζ Καμπαδόοα καί τέλος ό Γοντράν θά ίπιστρέψη 
νά στιφανωθή τήν Σελήνην του καί πρέπει· ούτω .νά τιμω
ρηθώ δι’ όσα μ’ ίκαρε νά ύποστώ ίω; τώρα.
- Αίφνης όμως ή Σελήνη ήγέρθη καί . τρεμουσα, είπε’

— Πάτερ, εις διανομέας τοΰ τηλεγραφείου ηλθεν είς τό 
ξενοδοχεΐον.

Ό γέρων Ιγερθείς διηυθύνθη πρός τήν θυραν άκροώμενος 
μετά περιέργειας.

Καί πραγματικώς μετ’ ολίγον ό διανομεύς έφάνη πρό 
ταύτης, λίγων’

— Έν τηλεγράφημα διά τόν κ. Όσιπώφ.
Ό γέρων, τό ήρπασεν εκ τών χειρών του, τό άπεσφρά- 

γισε άνυπομόνως καί διέτρεξε μετά σπουδής τό περιεχό- 
μενον.

— Ούρρά I άνέκραξεν έξαλλος χαί τεταραγμίνος. Οΰρρά! 
διά τόν Κοτοπάξην, οΰρρά χαί διά τόν Γοντράν!

Καί μετά τοΰτο καταβληθείς εκ τής συγκινήσεως επεσεν 
ίντελώς ωχρός ίπί τοΰ άνακλίντρβυ καί σχεδόν αναίσθητος.

Ό Φρικουλε καί ή Σελήνη παρετήρουν άλλήλους μετ’ 
απορίας.

— "Η κακήν ιϊδησιν θά ίλαβεν, είπε τότε ό μηχανιχός 
ή πολύ καλήν καί ό νοΰς του Θά έσαλεύθη.

— "A I πάτερ μου, πάτερ μου, έφώνησε τότε ή Σελήνη 
σπεύδουσα πρός αύτόν.

Ο δε Φρικουλε λαμβάνων τάς χεΐράς του τάς έτριβε με- 
- ταξύ τών ίδικών του.

Μετ’ ολίγον ό Όσιπώφ, κατόπιν πολλών περιποιήσεων 
άφήκε βαθύν Αναστεναγμόν καί διήνοιξεν ολίγον τούς οφθαλ
μούς, μορμυρίζων

— Οΰρρά! ούρρά! διά τον κ. Γοντράν καί έσιώπησε.
— Περίεργον, έπιιπεν ό Φρεκουλέ, φοβούμαι μή επαθε 

Τάς φρένας.
Ένφ δέ τόν παρετήρουν κατά πρόσωπον, ό γέρων σοφός 

ήγειρε τήν κεφαλήν καί αποτεινόμενος πρός τόν Φρικουλε.
— Πήγαινε, τφ λέγει ήσύχως, είς τον λιμένα νά ειδοποί

ησης τόν πλοίαρχον τής Μαρίας—Σελήνης, ότι άναχωροϋμεν 
μετά δυο ώρας.

Ό Φριχουλέ τότε λαμβάνων τήν Σελήνην ιδιαιτέρως*
— Άναμφιβόλως, τή λέγει, ό πατήρ σας επαθε.
Ό δε γε'ρων εγειρόμενος·
—Τί κάθεσθε ; τοΐς λέγει, τί κάθεσθε ; Εμπρός, Φρι— 

κουλέ', τρε'ξε ταχέως, σύ δέ Σελήνη ίτοιμάσθητι.
— Καλά, πάτερ, έτοιμαζόμεθα, άλλά δεν μάς έδείξατε 

τό τηλεγράφημα, άπήντησεν αΰτη μετ’ απορίας.
— Ά, ναέ, έχετε δίκαιον, νά, Ιδού, άναγνώσατε, τοΐς 

λέγει; παραδίδων τή θυγατρί του τό τηλεγράφημα, όπερ 
«χ« κρύψει εντός τοΰ θυλακίου του.

Ή Σελήνη αμέσως άνεγνωσε'
«77ρόρφησι§ Μαρτινεζ Καμηαδόρα &χ(μβίβτάτΐ}·Ό βει· 

' βμογράφος βειχνύει π^οοιχ^ άφφξιΐ'. ’Αναχωρήσατε ανευ 
ίναβολίβ. 'Τγιαίνα· Φλαμμις>μ6ντ».

Ή Σελήνη έστη άφωνος εκ συγκινήσεως, ό δε Φριχουλέ 
Ακίνητος ώς κεραυνόπληκτος.

—Τί. κάθεσθε; λοιπόν, τί κάθεσθε; ώς αγάλματα, έξηκο- 
λΟυθησεν ό γέρων.

Ό Φρικουλε συνερχόμενος, ίσφιγξι τοΰς-όδόντας ΐξ ά~ 
γανακτήσεως καί λύσσης, ειτα δε λαμβάνων μηχανικώς τόν 
πίλον του·

— ’Ιδού, κ. Όσιπώφ, τρέχω αμέσως, ειπεν, καί έζήλθεν 
έσπευσμίνως. ·

— Μετά δεκαπέντε ημέρας, πνέοντος ούριου ανέμου, το 

άτμόπλοιον άφιχνεΐτο αισίως εις Άσπινβάλ.Έπιβιβαοθέντες 
δ’ αμέσως ίπι τοΰ σιδηροδρόμου τοΰ Παναμά, μετηνέχθησαν 
εις τό έτερον μέρος τοΰ Ίσθμοϋ, όπου έπιβάντις έπί ετέρου 
πλοίου «νεχώρησαν διά τό EsmeraMes. ΈκεΐΘεν δ’ίπιβι— 
βασθέντες έπί άλλου σκάφους διηυθύνθησαν είς.τό Κουίτς, είς 
τήν πλησιεστέραν πρός τόν Κοτοπάξην παραλίαν.

Τή δέ $4 Φεβρουάριου, περί τήν. όγδόην ώραν τής νυκτός, 
ενφ ό Φρικουλί ίκάπνιζε ούννους τό Τιγάρον του έπί τοΰ κα
ταστρώματος καί ή Σελήνη μετά τοΰ πατρός τής ιΐχον κα- 
τέλθεί εν τφ πλοίφ, ζωηρά λάμψις έφώτισεν αΐφνηδίως τόν 
ορίζοντα, ώσεί νά ίκαίετο άπας εκείνος ό ουράνιος.χώρος.

’Επί έν δευτερόλεπτου τό παν έφαίνετο πορφυροϋν, ού— 
ρανός καί θάλασσα, καί αύτό δε τό πλοΐον ίνόμιζέ τις βε- 
βαμμένον δι*  αίματος. Μετά τούτο ή λάμψις ήφανίσθη και 
τό παν μετεβλήθη εις σκότος βαθύτατου.

Ό Φρικουλί ήγέρθη αμέσως έντρομος καί έτριζε νά κα- 
λεσρ τόν γέροντα. Ούτος δέ συ'οδευόμενος ύπό τής θυγα- 
τρός τθυ καί τοΰ πλοιάρχου άνήρχοντο ίν ταύτφ έπί τοϋ 
καταστρώματος.

— Τί είναι ; τί συνέβη ; ήρώτα ό Όσιπώφ.
— Έκεΐ πέραν, ύπέλαβεν ό μηχανικός, ό όρίζων έλαμψε 

καταπληκτικώς καί φώς ζωηρόν διεχύθη απανταχού.
Ένφ δέ ταϋτα έλεγε ανήκουστος φοβερός κρότος ήκούσθη 

αΐφνηδίως, όμοιος πρός ίκπυρσοκρό-τησιν εκατόν συστοιχιών 
πυροβόλων, ειτα δέ τρικυμία κατέλαβε τήν θάλασσαν, άνε- 
γείρουσα τό πλοΐον καί καταβιβάζουσα αύτό.μετά προφανούς 
κινδύνου καταποντισμοΰ.

Ό δ’ουρανός καθάριος καί σπινθηροβολών έδείκνυτο πα
ράδοξος, ήσυχος καί γαληνιώτατος.

Μετ’ ολίγον δέ καταπισόντος τοΰ άνεμου καί τής τρικυ
μίας, ή θάλασσα ίγένετο ήρεμωτάτη καί τό πλοϊόν ούτω 
έδυνήθη νά έξακολουθήσφ τόν δρόμον του.

Ό Όσιπώφ ίν όλη τή ψυχραιμία του παρετήρει μετά 
προσοχής, τά πάντα ίξιτάζων, οί δέ λοιποί χατατετρομαγμέ— 
νοι ίσταντο ακίνητοι ώς αγάλματα.

— Ηφαιστειώδης έχρηξις, ίμορμύρισεν τέλος ό Φρικουλί. 
Ό Κοτοπάξης! έπείπιν ό Όσιπώφ,

Ή Σελήνη μόλις άκούσασα τήν λεξιν ταύτην έτρεξεν 
μεσως είς τόν πατέρα της καί τόν «νηγκαλίοθη.

— ΤΙ είπατε ; τί είπατε πάτερ ; τφ λέγει.
— Νά, λέγω, ότι αί δηλώσεις τοΰ Φρικουλέ είναι ακρι

βείς, ότι δηλ. ή λάμψις καί ό κρότος προήλθον ίξ έχρήξεως 
τοϋ Κοτοπάξη, δστις μόλις έκατοντάδων τινων χιλιομέτρων· 
απέχει ίντεΰθεν.

(Έπεται συνέχεια)
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MALADIES DU SANG

PAR
C-P- DELYANIS

(Professeur a la Faculte de Midecine d 'Athenes)

Μεταξύ τών αρίστων νοσογραφικών συγγραμμάτων τών 
τελευταίων δεκαετηρίδων καταλίγεται όμολογουμενως τό· 
ύπό τοΰ έκδοτου A. Maloine καί ύπό τήν*  διεύθυνσιν τοΰ 
Bernbein καί Laurent έκδιδόμενον έν Παρισίοις « Traite 
pratique de Medecine clinique et therapeulique.» Έν 
τφ τετάρτφ τόμφ αύτοΰ περιλαμβάνεται μακρά περί νόσων 
του αίματος πραγματεία τοΰ έν τφ Έθνικφ Πανεπιστημίφ· 
διακεκριμένου καθηγητοΰ τής ιατρικής Κλινικής κ. Κ. Αε- 
ληγιάννη.

Όσηδήποτε καί άν ή ή έπιστημονική μετριοφροσύνη τοϋ· 
ελληνος καθηγητοΰ, όσον καί άν άνήκη είς τήν χορείαν τών 

ίπιστημόνων τών διά χρόνου μακροϋ τά πράγματα βασα- 
ν»ζόντων καί μετ' ίπανιιλημμίνας βασάνους τά έργα αύτών 
όημοσιευόντων, έκφανές καί άρίδηλον παντί καί ατελέστατα 
γινώσκοντι τήν άνάπτυξιν τής ιατρικής έν Έλλάδι κατά 
τάς τελευταίας· δεκαετηρίδας τό επιφανές μέρος δπερ κα
τέχει ούτος ίν τή συγχρόνφ ελληνική έπιστήμη. Έν ίποχή 
Ιτι καθ’ ήν έδέσποζεν ή απλή- κλινική παρατήρησες μετά 
τής άδρομεροϋς έρεύνης τών ανατομικών άλλοιώσεων δ ϊλλην 
καθηγητής μετ’ έμβριθείας διέτριβε περί τάς ένδοτέρας ίν 
ταΐς νόσοις άνατομικάς αλλοιώσεις εις άχαταπονήτους υπο
βαλλόμενο; μικροσκοπίας ίρεύνας’ καί όταν νέος ήλιος ήρ- 
ξατο επιτέλλων έπί τοϋ ΐατρικοΰ στερεώματος, ή μικροβιολο
γία, ενφ καί κορυφαίοι άνδρις ίδισπίστουν χαί είς αυτά τά προ
φανή, κ«ί έλάχιστοι τών έν ταΐς έπιφανεστάταις ίατρικαΐς 
σχολαΐς τής εσπερίας καθηγητών άπετόλμων νά άναφέρωσιν 
άπλώς έν ταΐς παραδόσεσιν αυτών τάς νέας αποκαλύψεις,ό κ. 
Κ.Αεληγιάννης παρακολουδών άνά πάν βήμα τήν τής έπιστή- 
μης πρόοδον, προητοιμασμένος ώ; ολίγοι είς αποδοχήν τών 
νέων αληθειών, ού μόνον ύπήρξεν ό πρώτος παρ’ ήμϊν ει
σηγητής τής μικροβιολογίας, άλλά καί πρώτος αύτής -καλ
λιεργητή; παρ’ ήμϊν. Έν τοΐς πρώτοις διατρίψας περί τήν 
μικροβιολογικήν μελε'την τοΰ κοιλιακοϋ τύφου, τών έλειο- 
γενών πυρετών, τής Ιλαρας, τής γρίππης καί άλλων παρα
θετικών νόσων σπουδαίας προσηγαγε μαχροβιολογικάς 
συμβολάς. Περί τάς έριύνας ταύτας διατριβών πλήρες 
Ιδρυε παρά τήν ιατρικήν κλινικήν μικροβιολογικόν ίρ- 
γαστήριον, προσιτάς καθιστώ? τοΐς σπουδασταΐς τής ια
τρικής πάσας τάς μικροβιολογικός μεθόδους, τάς στενώς συν- 
δεδεμίνας πρός τήν κλινικήν παρατήρη^ν καί τήν ιατρικήν 
διαγνωστικήν, άφ’ίτέρου δε σπουδαιότατου συνέγραφε, έργον 
περί ιατρικής θεραπευτικής, δπερ καί ώς πρός τήν καθόλου 
μέθοδον, τήν έπ στημονικήν ακρίβειαν,τήν εύρυτάτην γνώσιν 
τών νεωτάτων τής ίπιστήμης ανακαλύψεων, τήν λεπτομερή 
διατριβήν περί τάς ίνδείξεις τής χρήβεως τών φαρμάκων 
άμιλλδται πρός τά άριστα τοΰ είδους τούτου έν Εύρώπη συγ
γράμματα. Έτερον νοσολογικού έκτενοΰς συγγράμματος τήν 
σπουδαίότητα ίχανώ; προμαρτυροΰσι χαι προιωνίζονται τά 
λαμπρά αύτοΰ κλινικά ίν τφ Πανεπιστημιφ μαθήματα, έν 
οΐς τά θεωρητικώτατα καί πρακτικώτατα τών σχετικών πρός 
τήν ιατρικήν κλινικήν ζητημάτων μετ’ ίσης εύχερείας καί 
διξιότητος άπό μακρών ίτών πραγματεύεται' ή δέ νϋν έν 
τή γαλλική ταύτη νοσολογίςρ περί νόσων τοΰ αίματος πραγ
ματεία αύτοΰ δύναται νά θεωρηθή ώ; μικρά δράξτής πλού
σιας αύτοΰ νοσογραφικής θημωνιάς.

Ή όλη πραγματεία περιλαμβάνει πέντε κεφάλαια' 1 
περί ολιγαιμίας, τής κοινώς άναιμίας, ήν χαρακτηρίζει έ- 
λάττωσις τοΰ άριθμοΰ τών έρυθρών αιμοσφαιρίων, ώ; καί 
τής αιμοσφαιρίνης' 2 περί χλωρώσεως συνισταμένης είς άλ· 
λοίωσιν τών διαστάσεων καί τοΰ σχήματος τών έρυθρών 
αιμοσφαιρίων καί έλάττωσιν τοϋ έν αυτοΐς ποσού τής αιμο
σφαιρίνης άνευ έλαττώσεως τοΰ άριθμοΰ αύτών 3 περί 
προΐούσης κακοήθους άναιμίας, καθ’ ήν συμβαίνει παΰλα 
τών αίμοποιητικών λειτουργιών, εξ ού προΐοΰσα έλάττωσις 
τών έρυθρών αιμοσφαιρίων 4 περί λευχαιμίας, καθ’ ήν τά 
λευκά αίμοσφαίρια αύξονται τόν άριθμον καί προσηλοΰσιν είς 
«αυτά τά βασικά ή οξέα χρώματα τής ανιλίνης, παρομαρ- 
τιϊ δέ έξόγκωσις τών αίμοποιητικών οργάνων (σπληνός, 
λυμφατικών άδενων, μυιλοΰ όστέων)*  5. περί ψευδολευ- 
χαιμίας, καθ’ήν οί λυμφατικοί άδένες ίξογκοΰνται άνευ 
«ύξήσεως τών λευκών αιμοσφαιρίων. Εις ταύτην δέ κατα
λέγει ό κ. ,Δεληγιάννης χαί τόν πόνον τών Σπετσών, "Γ- 
δρας, Παξών καί ’Ιθάκης.

Έν λεκτικφ αύστηρώς έπιστημονικφ, σαφεε, όμαλφ, ά- 
πιρίττφ, μετά σπανίας βραχυλογίας άποκλειούσης τάς μα- 
κράς συζητήσεις, άεί δ’ ΐχομένης τοϋ άσφαλοΰς, εύτεκ- 
μάρτου ή λίαν πιθανού,μετά διατυπώσεων έξόχως άντικει- 
μενικών, πραγματεύεται περί τών αιτίων, τών άνατομικών 
αλλοιώσεων, τών συμπτωμάτων, τής διαγνώσεως καί θε

ραπείας τών νόσων τούτων,' πκνταχσΰ άμεεώτως περί, τήν 
ζήτησιν τοΰ λόγου τών φαινομένων διατρίβων, πανταχοϋ 
το πολύπλοκου τών ζητημάτω; καί περιπτώσεων μετά 
σπανίας εύκρινείας καί μεθόδου διευκρινίζων, πανταχοΰ εμ— 
πνεόμενος ύπό τοϋ πνεύματος τή; ύγιοΰς άμα θεωρίας καί 
τής λελογισμένης πρακ«κότητος, ύπό τοΰ πνεύματος τοΰ 
χαρακτηρίζοντος τόν άληθή άμα νοσογράφον.χαί άληθή κλι
νικόν.

Διερχόμενός τις τάς σελίδας ταύτας, τάς μεθ’ όσης ίπι- 
στήμης, τοσαύτης σαφηνςίας καί χάριτος γεγραμμένας,μίαν 
μόνην αισθάνεται ειλικρινή λύπην ότι τοσοΰτον δεξιοϋ 
καλάμου τά πλιΐστα τών έργων διατίλοΰσιν επ ανέκδοτα, 
άπερ δημοσιευόμενα θα καταλέξ-ωσι βεβαίως τόν συγγρα
φέα, ώς προς τήν μέθοδον ίδί^ τήν άκριβολογίαν, τήν 
βραχυέπειαν, τόν ενδελεχή έρωτα τή; άναζητήσεω; τών 
αίτιων, άνευ αναδρομής ει; παραχεκινδυνεομίνας ύ'ποθέσεις, 
μεταξύ τών σπουδκιτέρων συγχρόνων νοσογράφων.

Ο ΒΙΣΜΑΡΚ ΙΔΙΩΤΗΣ

Μολονότι δέν έχόρευε πολύ έ Βίσμαρα, έν τούτοις, ώς 
φαίνεται δέν ήγνόει-καί ίντελώς τήν μεθυστικήν ταύτην δία- 
σκίδασιν.

Είς τάς « Άναμνήσει;» τής Kxppsr, τής άναγνωστρίας 
τής άύτοκρατείρας Ευγένειας, άναφίρεται τό έξής τερπνόν 
σχετικόν ανέκδοτον.

«Επ’ ευκαιρία ένός μεγάλου χοροΰ, όστις έδόθη είς τό 
Κεραμςικόν μοί ήλθε» ή ιδέα νά δώσω μίαν ανθοδέσμην έκ 

.^όδων είς τόν Βίσμαρκ, όσης ίστατο όρθιος, παρατηρών 
τούς χορευτάς.Ή προσφορά μου αυτή τόν ήνάγκασε νά χο- 
ρεύση μαζύ μου ένα βάλς. Τήν εποχήν εκείνην ό Βίσμαρκ 
ήτο τό άντικείμενον τής γενικής προσοχής. Έχόρευσεν άμεμ· 
πτως κάί όλόι μετά μεγάλης έκπλήξεω; παρετήρουν τόν 
σοβαρόν έκίΐνον άνδρα συστρεφόμενον ίτιχαρίτως. Όταν μέ 
ώδήγησεν είς τήν θέσιν μου, άπέσπασεν £ν ρόδον έχ τής 
κομβιοδόχης του καί μοί τό προσίφερε λίγων :

—Εύαρεστηθήτε,κυρία,μου,νά φυλάξητε αύτό τό ρόδον είς 
άνάμνησ’ν τοϋ τελευταίου βάλς^ τό όποιον έχόρευσα μαζύ 
σας και τό όποιαν ποτέ δέν θά λησμονήσω».

Π. Ν. Π.

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ
26. Αίνιγμα

Τό ένα μου μιάθεά,τό άλλο μου άνθΰλλιον 
Τό ίλον μου άκρωτήριον

2ΐ· Αίνιγμα
Δύο νήσοι τής 'βλλάδκ άν δμοϋ άναγνωτβουν 
"£να κάτοικον τήςβρώτης πκρευβό; αποτελούν.

28. Αίνιγμα 
Έτό κυνήγι δν πίαάβώ, 
Κι’ <£ν άναγραμματιοθώ, 
’Από ζώον φοβερόν, 
Πράγμα είμαι τρυφερόν29, Αίνιγμα 
Κάτοικος τοΰ ούρανοΰ
Άν τήν ζώνην του άφήτφ, 
Κράτος τοΰ ’Ωκεανού, 
'Ως θνητές βά κατοικήση.

Γ. ΚαρυβΜνάχη?
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Λ4β«ις τών έν 4ω φύλλω Αινιγμάτων.

<5 Αίνιγμα. Βάκχος—Αιθνυσος.
'Ελυσαν αύτό, οί χ.χ. Κ. Κωνίταντινίδης έχ Πειραιώς, Δ. Πε- 

τριτσόπουλος έχ Τριπόλεως, Ν. Λυμπιρόπουλος ex Πειραιώς, Σ. 
Δομιτιανδς ·κ Σύρου καί Π. Σαράφης έχ Σμύρνης.

16 Αίνιγμα. Κάμιλος—Κάμηλος—Κάμιλος—Χαμηλός.
'Ελυσαν αυτί, οί χ. χ. Π. Ν- Πλανανίτης ίχ Νεμέας, Γ. Α. 

Κωνσταντινίδης έχ Πειραιώς, χαί Γ1- Σσράφης έχ Σμύρνης.
17 Αίνιγμα. ΠελαργΟς—(ϋ»λ(α)—Άργος

"Ελυσαν αύτό, οί χ.χ. Π. Ν. Πλατανίτης έχ Νομέας, Γ. Α. 
Κωνβταντινίδης έχ Πειραιώς, Ν. Λυμπερύπσυλος έχ Πειραιώς χαί 
Π. Σαράφης έχ Σμύρνης.

msAormiA τκ „·ημ“
Λ.2. Δα^δανέλλια. Ταχυδρομικώς σάς έγράψαμεν χαΟ’ 

εχασεα περί «χάνος σας. ’Αναμένομεν άπάντησιν.— Σ. Κ. Kip— 
χυραν. Δελτάριον. έλήφθη. «Αΐμύλιος» Ρουσσώ είναι μεταπεφρα- 
σμένος. — Ν. ΐί: χαί Δ. Φ;; X α λ χ ίδα.·Νέον συνδρομητήν έν*  
γράψαμεν χ αί απ*στ*ίλ«μ**,φύλλερ  ■ Ταχυδρομικώς ·βας- έγράψαμεν. 
—Κ. Σ. Καλάμας. Συνέχεια έλήφθη*  έχει χαλώς, στείλατε 
συντόμως χαί τδ. τέλος.—Ε. Φ. Κέρκυραν. ’Επιστολή σας έλη-, 
φβη. Νέος συνδρομητής, ένεγράφη. Φύλλα χαί αποδείξεις σάς έστεί· 
λαμεν ταχυδρομικώς. —- Σ. Κ. Κ άϊρ ο ν. Δελτάριον έλήφθη. Συν. 
δρομήτρια ένεγράφη*  εύχαριστοδμεν.Γράφομεν.—1.1. Οδγγουαρ. 
’Επιστολή έλήφθη' ζητούμενα φύλλα άπεστάλησαν προσςχώς γρά
φομεν.—Μ. Β. ’Αϊδίνιον. Δύνασβεν*  άποστείλητ*  δφειλίμένα 
δια χρυσοί*  νομίσματος έντδς χαρτονιού συνοστημένης επιστολής.— 
Δ.Κ. Τάν τ α ν.Έλυπήθημεν πολύ διά μεγάλην οικονομίαν*  φίλος 
ήλθεν είς άντάμωβίν μου*  ήδη απουσιάζει έντεΰβέν' εύχαρίστίδμεν 
πολύ.— Κ- Σ. Καλάμα ς.’Ελήφθη χαί τδ τέλος*  Ιχει καλώς.'— 
Γ. Κ.Έντα 09α.’Επιστολή μετά πονηματίου σάςέλήφθη καί εύ- 
χαριστοΰμεν πολύ διά τάς ευμενείς χρίσεις σας, άς δέν θά παραλεί-, 
ψωμεν ν’ άναχοινώσωμεν τοίς ένδιαφερομένοις. Καθ’ δσον δ’άφορφ 
το. ήμέτερον πονημάτων βέλομεν λάβει αύτδ σχετιχώς ύπ’Οψιν πλήν 
χατά τά χεχανωνισαένα δέον νά διατελήτ» συνδρομητής τής *Φύ·  
σεώς».—ϊ. Γ. Γ. Σπέτσας. ’Επιστολή μετά-περιεχομένων έλή
φθη· έχει χαλώς. ’Εχ τοδ ,άπαγγελβέντος στείλατε μόνον τδ έχλε- 
χτότερον, διόχι ένεκα πληθώρας όλης δεν δυνάμεθα νά δημοσιεύσω- 
μεν δλόχληρον.— Ν. Β. Σ ΰρ ο ν. ’Επιστολή έλήφθη' Ιχει χαλώς. 
έγράψαμεν. ·
•♦•♦•♦♦♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•Φ

RESTAURANT DE LA COURONNE
Roe EeAekieh pris- le Cafe de la Bowse

LE CA1RE

tenu par ■■ ARISTIDE DETORELLI

Cuisine Francalse. — Service prompt 
PENSIONS PAR MOIS ET AU CACHET

REPAS COMPLET A 2 FRANCS
PRIX EXCEPTIONNELS POUR LES ARTISTES

(Les payements se font d’avance par semaine on par qainzainef

ΤΟΜΟΙ ΤΗΣ «ΦΥΣΕΩΣ"
Ειδοποιούνται ίσοι έχ τών συνδρομητών τής «Φύσεως» 

■φυλάττουσι τήν σειράν τών φύλλων αύτής καί χαταρτίζουσι 
τόμους, ώς χαί οί προμηΟευόμςνοι ίτησίως έκ τών γραφείων 
μας έτοιμους τοιούτους, . ότι ίτοιμαβόέντων τών χαλλυμ- 
μάτων καί τευχών τοδ 5ου ήίη λήξαντος έτους εύρίσχονται 
έν τοϊς γραφεΐβις ήμών, «ΐς τάς συνήθεις τιμάς.

"Επίσης εύρίσχονται χαί σώματα άπλά χαί χρυσόδετα 
■τοδ 1, 2, 3, 4 καί 5 έτους.

ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΕΙΟ!^
ΠΑΝΑΓΙΛΤΟΥ Τ2ΑΜΗ

143 — 'Οδός ΈρροΒ — 1-43
Μεταξύ Καπνικαρέας καί "Ωραίας 'Ελλάδος

Είς τό Κατάστημα τού χ. Τσάμη, τό τόσον ίπαζίως. 
τή φιλοκαλία άφκρωμενον, εύρίσχονται ωρολόγια έχ τών 
μάλλον άνεγνωρισμένων έν Ευρώπη καταστημάτων, περί 
τής στερεότητος χαί ακρίβειας τών οποίων άρχει μόνον ή 
έγγύησις τών ονομάτων αυτών. ’Εργασία ί φάμιλλος τή *ύ-  
ρωπαΐχή. Έγγύησις αυτής και βτερεότης.

Οί μέλλοντες νά προσελθωσυ*  έστωσαν βέβαιοι, ότι ευχα- 
ριστηθήσονται &ά τήν στερεότητα, κομψότητα, τό μέτριον 
τών τεμών καί τήν άχριβή έκπλήρωσιν πάσης παραγγελίας.

ΓΕΩΡΓΟΣ ΣΑΡΔΗΣ
δΙδΛΙΟΑΒΤΒΖ KiAAITSSraS

39- ’Οδός Σταδίον—3»
Άντικρύ Άραακείου.

Ειδικός δτά δέύιμον έπιΟττιμοννκών βιβλίων 
και όλοπλΛρων βιβλιοθηκών κατ ‘Αποκοπήν

At’ έκτυπώσεις έπισκεπτηρίων, έπικεψαλίδων. 
έπιστολών καά φακέλλων και πλαισιώσεις είκόνων Γίνεται χρ^βις ύϊρμβτωι» άρίστων πάντων τών tiS&v. 
Πέμψατε τά βιβλία σας εις τό βιβλιοδετείου τών φιλοβίβλων

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.ΕΚΤΑΚΤΟΝ ΠΡΟΝΟΜΙΟΝ
ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΗΜΕΤΕΡΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ

Ή διεύ&υνβκ τής «Φΰβ«σ>§» βυνεβλή&η μετά ειδικού καλλιτέχνου ίν ΙΙαριβίοις διά τήν κατασκευήν Ελαιογραφιών εΐς μιγα μέγε&ος ίκ μικρ&ν φωτογραφιών ειλημμένων έχΐ τοίς άκολούύοις δροις καί τιμαίς ■Αι ’ Ελαιογραφίαν 14 ίχϊ 10 άντί φ>9· ί ;ι
η 19 > 12 » 15 1

» > 22 16 » 20 }.3-

» ΰ 27 » 22 » 321

η » 35 η 27 » 42
£ eρ « 41 « 33 » 65)

« « 55 « 46 » 90J "Β-

< α 60 « 50 « 115) *5Αί άνωτέρω τιμαί ώρίβύηβαν έξαιρετικώς δια τούς βυνδρομητάς τής «Φΰσε®§» καί είβΐ προπληρωτέοι βύι» τ% άποβτολή τής φωτογραφίας τοΰ έλαιογραφηβομένου άντιχειμένου· ·Τά Ιξοόα της διαβκευής καί άποβτολής της Ελαιογραφίας ίκ Παριβίων μέχρι κατοικίας τοΰ άποδέκτου άρίβ&η— 
σα*»  ίπίαλίον είς 10°/οΆντΙ 30 φρ. μόνον 6 αύτός καλλιτέχνης άποΟτέλλετ καί Ελαιογραφίας μετά πλαιβίον; χαραττώβας διάφορα φοβικά τοχεΐα δι' αί9ονβας φαγητού λαμπρ&ς έχεξειρ- γαβμένας.___ '__ __ ___ -

ΕΚ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΣΤΗ ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΓ


