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Έν βαθεϊ σκότει καί ύπό τούς μυστηριώδεις θόλους
τού μεσαιωνικού πύργου,έκεΐ,όπου βασιλεύει ή φρίκη καί
:
, κυριαρχεί ό τρόμος, ή άτυχης Μαρία, ή δυστυχής τής
Σκωτίας βασίλισσα, τό γυναικεΐον πλάσμα, το όποιον
άπό τών· πρώτων βημάτων κατεδίωξεν ή ειμαρμένη στε—......
- . πατρός καί' περιβάλόύοα
'
/ ρήσασα αύτό προσφιλούς
μέ' τό\
Ρ
Jbaooc.
των φροντίδων,
ώοόντίδων αί όποιοι
~
* - ■ τούς
βάρος τών
παρακολουθούσα
επιδόξους διαδόχους τών σαπψειρίνων στεμμάτων Χαί τών
λιθοκολλήτων μιτρών, όνειρευεται κατόπιν μυρίων περι
πετειών, μέ τήν κεφαλήν κεκλιμένην έπί τής μεσόδμης
. τού τοίχου, τήν σθεοθεϊσαν τ,ού στέμματος λάμψιν καί
-- - λ,ι^^πούσαν τής βασιλίσσης εύτυχίαν.
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αύτής μορφή στυγνή, μορφή έκπροοω-
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πούσα όλην τήν θηριωδίαν καρδίας ούχί παλλούσης τόν
εύγενή παλμόν τών άνθρωπίνΰν καρδιών, άλλά σκιρτώσης έκ τής χαρδς'τόύ κατορθώματος, τό όποιον θά έπιΤευχθή μετ’ ολίγον διά τού πελέκεως τοΰ παραπλεύρως
δημίου, τον ψυχρού αύτόύ όντος,, Τοΰ προσόλέποντος μέ
βλέμμα έμποιόύν τρόμον κάί φρίκην, τής τίγρεως αυ
τής, τής άναμενούσης μέ’ μεγάλην ανυπομονησίαν νά
σπαράξή τό α^^ς θύμά της, μορφή λέγω, αποτρόπαιος
οδηγεί είς τόν βωμόν-τού θυσιαστηρίου παρθένον άθώαν,
παρθένον αχούσαν τήν γενναιότητα νά παρακολούθηση
καί έκεΐ άκόμη είς τόν μυστηριώδη τού πύργου θόλον
τήν τύχην προσφιλούς οεβποίνης. Τό θύμα είνε ή θαλα
μηπόλος τής Μαρίας.
*

©εέ μου, όποιαν φρίκην εμποιεί ή θέα τής είκόνος
ταύτης I Αί σκέψεις αί οποΐαι δύνανταινάκαταλάόωσι
$
τόν θεατήν είς τήν έκτύλιξιν αύτήν τού τραγικού δρά- Jh??
ματος, είς τήν άντίθεσιν αύτήντών εικόνίζβμένων μορ-

58

59

Η ΦΓΣΙΪ

ψΰν, αί όποϊαι μέ τάς διαφόρους ψυχολογικός καταοτάβ€ΐ£, ας παρουοιάζουοι, οκοτίζουοι καί ταράττουψι τήν
άνθρωπίνην διάνοιαν,μόνον ύπό φιλοσοφικού νοϋ δύνανται
νά παραοταθώοι.Δέν δύναται ή κλονιζόμενη χειρ μου νά
περιγραφή τά άοταθή βήματα τοϋ τετυφλωμένου αύτοΰ
άγγελικοΟ ίντος,το οποίον δειλονκαί έπτοημένον βαδίζει
χωρίς νά γνωρίζη που, ϊνα άπαλύνη διά τοΰ άγνοΰ του
αίματος τον προ των ποδων κείμενον, βωμόν, έπί τοϋ όποίου μετ’ολίγον θά έπακουμόήοη τής άτυχοϋς Μαρίας
ο τράχηλος. Άλλ’ ή καρδία μου κατά τήν οτιγμήν
ταύτην νομίζω, ότι άναπαριοτδ τούς παλμούς τού
αθώου πλάσματος, τό όποιον πίπτει θύμα πίστεως, θύμα
ειλικρίνειας, θύμα υψηλού έρωτος καί μεγάλης αγάπης !
Άλλά ή φωνή μου, φωνή τήν οποίαν οχηματίζουοιν οί
παλμοί τής αισθανόμενης καρδίας μου, σοί ψάλλει, παρ
θένε, τό ασμα τοϋ "Υμεναίου και τό μοιρολόγιον τοϋ
τάφου συγχρόνως !

ΩΚΕΑΝΟΙ ΚΑΙ ΗΠΕΙΡΟΙ
(Συνέχεια χαι

τέλος).

Άκολουθήσαντες τήν πορείαν το3 έπί τής έπιφανεία; τής
γής ρέοντος ΰδατος, ήδη τρεπόμεθα είς τήν παρακολούθησή προς
έξέτασιν τοΰ έντδς τής γης κατεισϊύοντος. Τό πλεϊστον μέρος
τής βροχής εισδύει έντ'ος τής γης, ιδίως εΐς τδ καλλιεργημέ
νοι έδαφος και εις τδ αποτελούμενον έκ πορωδών στρωμάτων,
• και διαλύει τα έν τοΐς διαφόροις στρώμασι συναντώμενα μέταλλα,
οία είναι τδ άσβέστιον,. τδ χλώριον, δ σίδηρος, τδ νάτριον, τδ
κάλιον, τδ θειον καί τα τοίχΰτα. Ή εργασία αΰτη τού δδατος
γίνεται παραίτιος δύο αποτελεσμάτων πρώτον μέν ένεκα τής
διαλυτότητος αύτού φθείρει τά συναντώμενα πετρώματα σχηματίζον υπογείους οχετούς, χάσματσ,υπόγεια σπήλαια, ένεκα τών
οποίων συμβα.ίνουσι διάφοροι έγκστακρημνίσεις καί καθιζήσεις
τοΰ εξωτερικού φλοιοΰ τής γης ’ καί δεύτερον έξερχόμενον διά
των πηγών η και δια διαφόρων φυσικών εξόδων φέρει μεθ'έαυτοΰ τά έν διαλύσει εύρισκόμενα μέταλλα, άτινα έχουσι μετασχηματισθή είς διάφορα άλατά, ώςτδ μαγειρικόν άλας, άποτελούμενον έξ ένδς μέρους χλωρίου καί νατρίου, διερχόμενον δέ
διά τών ρυάκων έν μέσφ τών κοιλάδων καί πεδιάδων χύνεται
είς τούς ποταμούς καί δι’ αύτών εκβάλλει είς τήν θάλασσαν
καί ούτω τδ έντδς τής γης κατεισδύον δμδριον ύδωρ άδιακόπως
καί τοΰτο προσπαθεί, όπως χημικώς δράση έπί τών σκληρών
πετρωμάτων τής χέρσου και δισλύση ταΰτα καί άπαγάγη είς
τήν θάλασσαν.
'
Ή ίδιδτης όμως αΰτη τοΰ εντός τής γής εισερχομένου όμ
βριου ΰδατος είναι ή μάλλον ενδιαφέρουσα ήμας καί χρήσι
μος, καθότι αί εν διαλύσει ούσίαι, φερόμιεναι πρός τά κάτω ύπό
του ΰδατος, διέρχονται διά τών βιζών τών φυτών καί εισέρ
χονται είς ταύτας διά τής δ t α π ι δ ύ σ ε ω ς καί διά τής
τριχοειδούς δυνάμεως ανέρχονται μέχρι τών υψηλότατων κλά
δων καί φύλλων, καί τή έπιδράσει καί τοΰ ατμοσφαιρικού άέρος,
μεταβάλλονται αί έν διαλύσει ανόργανοι ούσίαι είς ενόργανους,
ας παραλαμβάνουσι καί τά·ζφα καί τρέφονται καί ταΰτα’ καί
δέν παρέχουσιν είς τά φυτά καί ζφα ζωήν διά τής δια
βατικής των μόνον δυνάμεως άλλά καί διά τής πηγαίας, Τό
εισερχόμενου έντδς τής γής καί ιδίως τδ έκ τής τήξεως τών
χιόνων προερχόμενον έν ταΐς ύψηλαϊς κορυφαΐς τών δρέων, εναποταμιεύεταί είς συναγωγάς έσχηματισμένας ύπό άδιαβρόχων
στρωμάτων’ τό έν ταΐς συναγωγαΤς ταύταις συναθροιζόμενου
ύδωρ ευρίσκει ραγάδα τινα έλικοειδώς περιφερομένην καί φθά> νουσαν μέχρι τής επιφάνειας τοΰ δρους παρά τούς πρόποδας
- αύτού, τήν βαγάδ
*
ταύτην παρακολουθεί τό δϊωρ καί ούτω διά
τοΰ φυσικού τούτου οχετού τό ύδωρ εξέρχεται σχηματίζον πη
γήν κατάλληλον πρός πόσιν καί χρήσιν τοΰ ανθρώπου καί έν
γίνει πάντων τών ζφων καί άρδευσιν,άναλόγως τών έν τφ ΰδατι
διαλελυμένων^ούσιών,άς τοΰτο έν τοΐς διαφόροις στρώμασι συνήντησε. Καί αν μεν τό ύδωρ περιέχη έν διαλύσει αρκετήν πο

σότητα ατμοσφαιρικού άέρος καί έλαχίστην ποσότητα ξένων σω
μάτων, οία εινε ή θειική μαγνήσια, ή θειική τίτανος καί ή
δισσανθρακική τίτανος, τότε τό πηγαϊον τούτο ύδωρ καλείται
έλαφρόν διατηρούν τήν διαύγειαν αύτοΰ έφ’δσονκαί άν διαταραχθή καί είναι κατάλληλον πρός πόσιν καί άρδευσιν. ’Εάν δέ
περιέχη όλιγωτέραν ποσότητα ατμοσφαιρικού άέρος περισσοτέραν δέ. ανθρακοδιοξειδίου καί άνθρακικής τιτάνου, έτι δέ καί
οργανικας ουσίας, ας συνήθως άπαντώμεν έν ταΐς πόλεσι και
νεκροταφείοις,τότε τό ύδωρ τοΰτο καλείται βαρύ καί έχει γεΰσιν
αηδή, πίκραν η άλμυράν καί έπομένως ακατάλληλον ού μόνον
πρός πόσιν καί άρδευσιν, άλλά καί πρός πλύσιν.
Τό πηγαϊον ύδωρ δέν παρέχει μόνον ζωήν είς τά φυτά καί
τα ζώα, αλλα καί εΐς αυτήν τήν θάλασσαν, διότι τά περισσεύοντα πηγαία ύδατα διά τών ποταμών έκχύνονται είς-τήν θάλασ
σαν φέροντα μεθ' έαυτών διάφορα άλατα, ιδίως τό έκ χλωρίου
καί νατρίου αποτελούμενον κοινόν μαγειρικόν άλας, δι’ ού ή
θάλασσα άπαλάσσεται τής σήψεως. Οΐ πλεΐστοι τών ανθρώπων
συγκρίνοντες τό θαλάσσιον ύδωρ πρός τό ποτάμιον καί εύρίσκοντες οτι τοΰτο είναι άλμυρότερον, νομίζουσιν οτι οι ποταμοί διη—
νεκώς προσπαθοΰσι νά καταστήσωσι τό ύδωρ τής θαλάσσης
γλυκύ, καί εκπλήσσονται διότι δέν κατορθόνουσι τοΰτο οί τό
σοι αναρίθμητοι έκδάλλοντες ποταμοί μικροί-καί μεγάλοι’άλλ’
άπλή παρατήρησις είναι Ικανή νά κατάδειξη 8τι οί ποταμοί άπ’
εναντίας προσπαθοΰσι νά καταστήσωσι τό ύδωρ τής θαλάσσης
έτι άλμυρόν διά τής κομίσεως τών έν διαλύσει ευρισκομένων
είς τά ποτάμια ύδατα αλάτων. Καί τφ βντι, τό ύδωρ έν καταστάσει άτμοΰ άναχωροΰν έκ τής θαλάσσης .είναι χημικώς καθα
ρόν, άπηλλαγμένον πάσης ξένης ούσίας, ερχόμενον δέ διά τοΰ
άέρος, ώς είπομεν, άνω τής έπιφανείας τών ηπείρων μεταβάλ
λεται πάλιν είς ύδωρ ένεκα τής ψύξεως καί πίπτει -έπί τής έπι’ φανείας τής χέρσου, τό όποιον διερχόμενον διά τών διαφόρων
πετρωμάτων και στρωμάτων είτε έντός τής γής είτε εκτός καί
διαλύον τα διάφορά άλατα φέρει ταΰτα είς τήν θάλασσαν, καί
ούτω παρατηροΰμιν οτι καί ή άνακύκλω.σις αύτη τοΰ ΰδατος καί
ή χημική αύτοΰ ενέργεια προσπαθεί νά έλαττώση τόν όγκον τής
ξηράς καί νά αύξηση τάς έν τή θαλάσση ούσίας, αΐτινες χρησιμεύουσιν είς τήν άνάπτυξιν καί ζωογόνησιν τών έν αύτή ζφων
καί φυτών,καί συντείνουσιν εί; τό νά προσχώσωσι τήν θάλασσαν.
Λαμβάνοντες δε ύπ ’ δψιν τήν πρόσχωσιν τής θαλάσσης, ήν
χημικώς απεργάζονται τά έντος τής γής κατεισδύοντα υδατα
και εκείνην, ην μηχανικώς έκτελοΰσι τά έπί τής έπιφανείας
ρέοντα, παρατηροΰμεν οτι γενικώς ή κινησις τών ύδάτων άδια
κόπως προσπαθεί νά καταρρίψη τά όρη, τούς λόφους και έν γί
νει παν ύψωμα τής γής, καί ούτω τήν ανώμαλον δψιν τής επι
φάνειας τών ηπείρων καταστήση ομαλήν, τήν δέ θάλασσαν νά
προσχώση. Καί ή καταστροφή αύτη τών ορίων και λόφων δέν
περιορίζεται μόνον είς τήν ενέργειαν τής κινήσεως τοΰ υγρού
ύδατος, άλλά καί είς τήν ένέργειαν τών είς τάς πολικά; χώ
ρας ευρισκομένων παγετώνων.Οΐ έν ταΐς πολικαΐς χώραις άπαντώμενοι παγετώνες δέν ασχολούνται μόνον νά όρύξωσι κοίτην
. δια τών ορίων, αλλα καί νά φέρωσιν έπί τών νώτων των τεραστίαν ποσότητα λίθων καί γής, τά όποια παραπλεύρως κατέπεσον εκ τών κλιτύων, παριτηρήθη δέ ότι οί παγετώνες δύνανται
νά φερωσιν έκατοντάδας λεύγας μακράν όγκους βράχων ίσους τό
μέγεθος μέ οικίαν. Ή εργασία αύτη όσον μικρά καί άνεπαίσθητος καί αν παρουσιάζηται είς τά δμματα καί εΐς τόν όλιγοχρόνιον
ημών βίον,όμως είνε μεγίστη,όταν φαντασθώμεν τούς τόσον ευα
ρίθμους ρόακας καί πολυαρίθμους ποταμούς μικρούς καί με
γάλους εκβάλλοντας είς τήν θάλασσαν καί άδιακόπως μετακομί
ζοντας πηλόν,άμμον, λίθους, άλατα καί τά τοιαΰτα έπί αιώνας.
Ούτω ύπολογίζουσιν ότι οί έκ τής Βοημίας είς "Έλβαν έκδάλλοντες, είς 6 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ύδατος ένέχουσι
1170 κυβ. μετρ, στερεός ούσίας έν διαλύσει , Ό Μισσισιπής
εκχύνει εΐς τόν Μεξανικόν κόλπον τοσαύτην ποσότητα ίλύος,
ώστε αν αύτη έμενε συνηνωμένη έν τή θαλάσση θ’ άπετέλει
στρώμα, ούτινος ή επιφάνεια θά ητο εν τετραγωνικ. στρώμα καί
τό ύψος 80 μετρ., ό δέ Γάγγης έκβάλλει έτησίως Ϋ25 έκατ.
κυβικά μέτρα ίλύος καί άμμου, έπίσης ό Δούναβις και ό'Ρήνος
κομίζουσιν εΐς τήν θάλασσαν κολοσσιαίας ποσότητας στερεών ου
σιών κατ’ έτος.
Και δεν προσπαθοΰσι μόνον οί ποταμοί νά προσχφ#Α?>—
θαλασσαν άλλά καί αύτή ή ιδία συμπαρασύρει καί ’ ’
είς τόν βυθόν αύτής λίθου;, χόνδρους, βράχους

διά τών κυμάτων αυτής . Ήκούσαμεν ήδη περί τής καταστρο- · νίζων τά αισθήματα κάί τοΰ μάλλον χυδαίου μαλακύνων
τήν καρδίαν, κοσμών μέ γλυκύ μειδίαμα το χείλος, μέ περι
φής, ήν προξενοΰσι τά κύματα. Παν έτος καταστρέφονται τά
παθή εκφρασιν τό βλέμμα, μέ πρφότητος ύφος τήν πλέον
παρά τόν λιμένα τείχη καί προχώματα’καί βράχοι ύπό τών κυ
μάτων τής θαλάσσης καί έναποθηκεύονται έν τφ βυθφ αύτης.Κοί
άτίθασσον μορφήν; Ό ?ρως έδυνήθη νά μαλάξη πρός στιγ
έν γένει οπού άποβλέψωμεν,θά παράτηρήσωμεν ότι ή φύσις πομήν τήν άγρίαν καί θηριώδη τοΰ Νέρωνος καρδίαν.
λυειδώς καί ποικιλοτρόπως προσπαθεί νά έλαττώση την επιφά
Τδ αίσθημα τοΰτο συντηρείται καί σθένος λαμβάνει έκ
νειαν τών ηπείρων άδιακόπων καί διηνεκώς, τήν δέ θάλασσαν νά
τής πηγής άληκτων καί νέων εντυπώσεων, διότι ή ψυχή ώς
προσχώση. Καί ουδόλως απίθανου έστι μετά παρέλευσιν εκατον
έπί τό πλεϊστον τφ παρέχει τοιαύτας.
τάδων έκατομμυρίων έτών νά έγίνετο τοΰτο,αν μή ΰπήρχεν έτέρα
Αί εντυπώσεις ■ τής σωματικής καλλονής θορυβοΰσι τάς
δύναμις άντιπολεμοΰσα καί έξουδετεροΰσα τήν ενέργειαν ταύτην
αισθήσεις καί έπιψερουσιν ένίοτι ζωηρά; μέν άλλά στιγμιαίας
τής φυσικής δυνάμεως τών ύδάτων- ή δύναμις δ’ αύτη εενε
*
έντυπώσεις
αί έκ των ηθικών αρετών είσιν αί μονιμώτεραι
ή ήφαιστειότης τής γής. Έν τώ ύπ ’ άριθ. 1 φυλλαδίφ, εϊδομεν
καί άληθέστεραι, ώς.ή γεννώσα αύτάς αιτία άληθής έστιν.
δτιτό εσωτερικόν τής γής άποτελεΐται έκ διαπύρων και τετηκότων σωμάτων, ύπό μεγάλην θλϊψιν καί πίεσιν ' και ύψηλην
Άρέσκεται είς καρδίαν εύαισθητον καί γενναίαν, είς φαντα
θερμοκρασίαν, τά σώματα Η ταΰτα τείνουσι νά διασταλώσι και
σίαν επιδεκτικήν τών υψηλών έντυπώσεών του καί εις πνεύμα
έξογκωθώσιν, ή δέ τάσις αύτη αποτέλεσμα έχει -ήν κατα
δυνάμενον βαθέως νά τό έννοήση. ’Εκεί είνε ή έδρα του καί
σκευήν νέων χωρών καί νέων τόπων καί νήσων’ πόσας νήσους
ή γνήσια διαμονή του. Απαιτεί ενδιαφέρον απεριόριστον,
δέν είδον τά δμματα τοΰ άνθρώπου άναδυομένας έκ τοΰ βυθού
προσοχήν ίδιάζουσαν καί μέριμναν θερμήν. Ή αδιαφορία, το
τής θαλάσσης, άφ’ ού προηγουμένως προηγήθησαν σεισμοί καί
άφροντι καί ή ψυχρότης τό καθιστώσιν ανάπηρον- απαιτεί
άλλαι ηφαιστειογενείς ιδιότητες;
υπερηφάνειαν καί αξιοπρέπειαν, αβρότητα καί λεπτότητα.
Τήν όπό τών όμβριων ύδάτων έπιφσρομε’νην καταστροφήν
Ό Ιπποτισμός τόν καθίστησιν ένθουν, ή γενναιότης άναλτών ηπείρων διά τής άποκομίσεως τών διαφόρων λιθωμάτων,
λοίωτον ή άνανδρία καί ή σμικρότης δύνανται καφίως να
καί τήν άναγέννησιν νέων νήσων ένεκα τής ηφαιστειογενούς
τό πληγώσωσιν, ό δόλος καί τό προσωπεΐον νά τό φονιυσωδυνάμεως, καί έν γένει πάσαν κίνησιν, ήτις γίνεται έπί τής έπι
φανείας τής Γής διά τής διαβρωτικής δυνάμεων τών ΰδάτων,
σιν ή ειλικρίνεια είνε ό άρτος τής τροφής του.Ό ερως κα
δυνάμεθα νά καλέσωμεν ζ ω ή ν τή ς Γή ς.
θίσταται ένίοτε ζηλότυπος καί σκληρός- ή παραφορά του
αισθήματος καί ή ζάλη τής ύπονοίας γεννώσι τάς έλλείψεις
Κωνστ. ΖαϊνΟπουλος.
ταύτας.
u
t~ C ΐ
- ?ι
J
Εύτυχής ό έκτιμήσας τό ώραΐον τοΰτο αίσθημα, ό διατηρών
τοΰτο άλώβητον καί μακράν παντός δυναμένου νά τό
ΠΕΡΙ ΕΡΩΤΟΣ
ίπηρεάση· ^ευτυχής ό συνάντησα; ψυχήν ’ομοίαν τή; ίδικής
του, εύνοουσαν καί έκτιμώσαν τόν θησαυρόν τής καρδίας του!
Τις δύναται νά είπη ότι ό έρως δέν είναι τό μ-όνον έλαΓεώργιο; Κ·»νβταντίνου.
τήριον τό κινούν καί διασιΐον έκ θεμελίων τόν υλικόν, ήθικον
καί πνευματικόν μηχανισμόν τής ανθρώπινης ύπάρξεως ;
■
Τις δύναται νά άρνηθή τήν ήδίστην έκείνην έπίδρασιν,ήν
16
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έπί τών πλείστων καρδιών έξασκεί ύποδουλών τας γενναιότε
ρα; τούτων καί τά έξοχώτερα πνεύματα ;
Τίς δύναται νά είπη : καταφρονώ τόν έρωτα ; τίς είναι
ΰ ανεπίδεκτος καλαισθησίας καί ήθικής ευγενείας ;
Μάτην πειραταί τις ν’ άποφύγη τήν πανίσχυρον τού έρω
τος δύναμιν.
Μάτην προπηλακίζουσί τινες τό Ιερόν αΰτοϋ όνομα άποκαλοϋντες αύτόν ύλην καί χϊσθησιν, ής ή ψυχή ού μετέχειAlsr« 300 καλλε«χι-εκών
ταΰτά είσιν αποκυήματα νοσοΰντος εγκεφάλου ή ψυχής έχούση; τάς πτε'ρυγας ασθενείς.
Κατά μετάψραύνν Φ· ΠΡΙΝΤΕΖΗ·
‘Ο έρως άποτελεΐ τόν πυρήνα τών γλυκύτερων σκέψεων,
τών γλυκύτερων ονείρων, μεταβαίνων έκ τής καρδίας εις τήν
(Συνέχεια, ίδε προηγούμ. φύλλον).
διάνοιαν, ώς ποθεινή άνάμνησις έπανιρχομένη άπαύστως καί
Ό Φρικουλέ προεθυμοποιήθη ν’ άπαντήση’
απασχολούσα άεννάως τάς ενεργείας τοδ πνεύματος.
—
"Ώστε νομίζετε, τφ λέγει, ότι τοΰτο ύπήρξεν αιτία τής
Είνε ιδία, αϊσθησις, πάθησις, λογισμός, φαντασία. Οί ο
φθαλμοί τής έρώσης ψυχής είσι τρομεροί,αί παραστάσεις τής
τρικυμίας ;
— Πιθανώς, άπήντησεν ό γέρων. . . Συνεπείς ύπογείου
ίκ τοΰ πάθους τούτου έξημμίνης φαντασίας ίκπαγλοι. Άπακατακλυσμού ΰποθετω, οτι ή-προρρηθεϊσα Ικρηξις υπό τοΰ
σαι αί ένέργειαι τής ψυχής συγκεντροΰνται εις τό φανταστι
Μαρτινέζ Καμπαδόρα διά τόν προσεχή μήνα εγενετ.ο τώρα
κόν. Σχηματίζονται κατά διάνοιαν σκηναί μαγικαί, ίν αΐς
καί πολύ φοβούμαι μήπως τά σχίδιά μας {ναυάγησαν.
βαυκαλίζεταί τις υπό ήδέων καί περιπαθών ονείρων, τρεφό
Τότε ή Σελήνη άφήσασα κραυγήν τρόμου ίκλίθη έπί τών
μενος με τήν θειοτίραν αμβροσίαν καί με τό ουράνιον έκεΐνο
ποδών της καταληφθεϊσα,ΰπό άκρατήτων λυγμών..
. ■
νέκταρ, αύτινος θεοί μόνον έρώντες δύνανται νά γέυθώσιν.
Ό Όσιπώφ καί ό Φρικουλέ ετρεξαν άμίσως πρός αύτήν,
Ό ερως είνε δεσπόζουσα ή καί μονάρχου σκήπτρον κατίή όποια άνεφώνει, «Γοντράν ! Γοντράν ί»
χουσα ιδία, περί ή» άμφιπολούσι πάσαε αί Λλλαι ίδίαι.
Είνε παλμός αλγεινός άμα καί θυμοτρόφος κατευνάζων
Καί μετ’ ολίγον
—Τόν ίστείλατε άμφότεροι είς τόν θάνατον, προσίθηκεν.
πάντα έτεροφυά τής καρδίας σάλον, παλμός, ίζ οό ή ζωή
έγένετο
θύμα τής μωρίας^ άας καί ήδη ούδεμία θλΐψις σας
καί ό θάνατος, ή δυστυχία καί ή εύδαιμονία γεννώντας καίσυμβαδίζουσιν είνε ή θεία αϊσθησις φίλτρου άρρητου τήν
ταράσσει.
,. .
Ό Φρικουλέ στρεψας τήν κεφαλήν ίκάλυψε τό πρόσωπον
ψυχήν ίμπληρούσα, ήτις δΓ ύπερφυοΰς δυνάμεως παριστ^
διά τών χειρών του,όπως κρύψη τά θερμά δάκρυα, άτινα ίρπαν ώραΐον, πάν ίμερόεν τής Έδεμ, φέρων ώς μάγον πα
ρίον έκ τών παρειών του. Ό δε Όσιπώφ.έφάνη τότε, ως
νόραμα εικόνα ίρωτόεσσαν, έζ ής αί ηδύτεραι έντυπώσεις καί
κεραυνόπληκτος,
διότι ή πρώτη έντύπωσίς του . είχε (έψνου
'
-όσερα αισθήματα αναφύονται.
στραφή
είς
τήν
καταστροφήν
τών έλπίδων τού- ό δέ θάνα- .
y
^Πΰ^-^νυψοΐ τόν άνθρωπον εις σφαίρας ΰψηλας έξενγε-
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τοΰ Γοντράν έντός τών πιπορακτωμένων υλών τοΰ ηφαι
στείου δέν είχεν έτι καταλάβει τόν νοΰν w ήδη δμως, Sit

— Θά μέ συνοδιύσητε χ. Όσιπώφ ; ήρώτησεν
μηχανικός τόν γέροντα.

σάς έννοώ.
Ό γέρων άντί άπαντήβεως έκλεισε τά χείλη, καί έξηκο-

λούθησε τήν πορείαν έτι σύννους χαί σιωπηλός.
Κατά τήν στιγμήν έκείνην άνήρχοντο λοφίσκον τινά> έλπί
*

— Είς άνθρωπος I ιίς άνθρωπος I

του πρός ήμάς.
Καί όντως, είς άνθρωπος ασκεπής μ’ίνδύματα εσχισμένα
έτρεχε πρός αύτούς, ώς διαφιύγων σπουδαϊόν τινα κίνδυνον.

— Σώσατε με 1 σώσατε με 1 άνίκραζεν ούτος άγγλιβτί.
Καί μετ’ όλίγον φθάς αύτούς έπεσε πρό των ποδών του
μόλις ψιθυριζων

χαί έντελώς παραμιμορφωμένον.
— Περίεργον, είπεν ό Φρικουλέ, ενφ δ πλοίαρχος μάς
είπεν, ότι ή νήσος εινε ακατοίκητος.

‘Η Σελήνη έδιπλασίασε

τά δάκρυά της, ό δέ Φρεκουλέ

συγχεκινημένος άλως έκ τής απελπιστικής στάσιως άμφοτέρων χαί βληθείς αίφνης ύπο λαμπράς Ιδέας έπλησίασι τόν
γέροντα πλήττων δέ ελαφρώς αύτόν έπι τών ώμων
— Όχι, κυρι» Όσιπώφ, τφ λέγει, δεν είσθε άθλιος ούτε
άνόητος,κα'ι ή Σελήνη, πιστεύω, θά συγχώρηση άμφοτέρους
ήμάί·
— Τί ; τί ; τφ άπανΐφ έκπληκτος ό γέρων έγειρόμενος.
— Είμεθα όλοι στενοκέφαλοι. . .Αί, θέλετε νά μάθετε;
Ή Σελήνη προσέβλεψεν αύτόν μετά δέους.
—Το φαινόμενο
*,
όπερ πρό ολίγου είδομεν, Ιξηκολούθησεν ό Φρικουλέ, δέν προέρχεται ίξ έκρήξιως τοΰ Κοτοπάξη,
διότι, ,ίάν δεν άπατώμαί, εύριοκόμεθα έδώ σχεδόν είς 83®
30" μήχους προς άνατολάς τοΰ μεσημβρινού τών Παρισίων
χαί είς 4® πλάτους πρός βορρΛν ... Συνεπώς ό Κοτοπάξης
εύρίσκεται νοτιοδυτικώς. Τό φαινόμενου έφάνη πρός πλήρεις
άνατολάς,αί δϊ Κορδιλλιέραι, ώς γνωρίζετε, δέν εύρίσχονται
πρός τό μέρος αυτό.
Ό γέρων τότε ένθους έρρίφθη εις τάς άγκάλας του— *Ώ φίλε καί τέκνον μου, άνεφώνησε, μάς αποδίδεις
τήν ζωήν.
Ή δέ Σελήνη ωσαύτως λαμβίνουσα αύτοΰ τάς χεϊράς

λούθει καί πάλιν κοιμώμενος.
Ό γέρων έτριξεν άμέσως νά χαλέση τόν Φριχουλέ.
— Έλθέ, άμέσως, τφ λίγιι, διότι δέν θέλω να είμαι
μόνος μετ’ αύτοΰ . . .'Ηχούσα νά προφέργ έν όνομα . . . ϊν
όνομα, τό όποιον...άλλά καλλίτερα νά τό άκούσης καί ό ίδιος
*

απορίας πρό αύτοΰ τόν Όσιπώφ χαί Φρικουλέ.
—"Άχ! μέ (σώσατε, με ισώσατε, ιίπε, χαί σας ευχα

πλήξεως, ό Ίωνάθαν Φαρενχάϊτ.
Αί λέξεις αύται προύξίνησα» παράδοξον έντύπωσιν ιίς
τόν δυστυχή, όστις ήμιεγερθείς βραδέως έφερε τάς χεϊράς έπϊ
τοϋ μετώπου, ώσεί νά ήθελε νά έκδιώξη τόν καταλαβόντα .

ριστώ.
Τή βοηθείφ δέ τοΰ νέού μηχανικού' ήμιηγέρθη έπί τής

τοΰ πυρετοΰ ό Αμερικανός

συνήλθεν όλίγον χαί άνοίξας τούς οφθαλμούς παρετήρησε μετ' '

κλίνης του ίφιριν επανειλημμένο»; τάς χεϊράς έπί τοΰ μετώ

που καί μετ’ολίγον έμορμύρισεν
*
— Είνε φρίκη ! είν» φρίκη 1
—Τί, τί πράγμα; ήρώτησεν ό Όσιπώφ, »ί»έ μας έλευ-

Ό Όσιπώφ έφαίνετο σύννους χαί σιωπηλός. Θά έλεγέ
τις, ότι ό νοΰς του άπησχολεϊτο είς μέγα τι ζήτημα.
Προέβησαν μέχρι τινός καί ίφθασαν ένώπιον πεδιάδος πεπληρωμένης ύπό λίθων χαί είς διάφορα μέρη τής όποιας με
γάλα» όπαί τήδε κάκιϊσε διεκρίνοντο σχηματίζουσαι είδος
βαθύτατων λάχχων.
Ό Φρικουλέ πλησιάσας παρετήρησεν, δτι ό σχηματισμός
των ήτο πολύ πρόσφατος.

αύτόν τρόμον, καί προσβλέψας τούς ξένους έμορμύρισεν
— Ναί, θ Ίωνάθαν Φαρενχάϊτ, ναί, έγώ'είμαι καί πώς
γνωρίζετε τό όνομά μου καί τίνες είσθε;
Ό Όσιπώφ κατέστη πελιδνότατος.
—Και έλησμονήσατε, τφ λέγιε, τήν συνδιάλεξιν, ήν Ιχάμιτε είς τό άστιροσκοπεΐον τής Νιχαίας καί δεν ένθυμιϊσθε
χαί λαμβάνων

ρική διά τήν ίκμιτάλλιυσιν τών πολυτίμων λίθων τής Σε
λήνης καί 8η είχον έκλεχθή πρόεδρος έπί τής έκτιλέσεως τής

— Ώ t ώ I ίσκέφθη, βεβαίως εύρισκόμεθα, ώς καί ό πλοί
αρχος είπεν, ίπί τής κορυφής υποβρυχίου ήφαιστείου,είς ού
τινος τήν Ικρηζιν ίγινόμιθα χθες θεαταί,άλλά ό θεός άς φυλάξγ, μή τυχόν γείνγ νεωτερα έκρηξις καί άνατιναχθωμεν

τήν χεΐρα τοΰ γέροντος·
— Ά ! ή θεία Πρόνοια σάς στέλλιι έδώ, είπεν. . .Έάν

ίπιχειρήσιως ταύτης.
— Ναί,τά ενθυμούμεθα όλα ταΰΐα, άπήντησαν ταύτοχρό

έγνωρίζατε τί μοι έκαμε τό τέρας, ό άθλιος έκιϊνος 1
— Τίς ; ποιος / ήρώτησεν ό Όσιπώφ καί ό Φρικουλέ.

νως ό Όσιπώφ καί ό Φρικουλέ· άλλά τί σχέσιν έχει τοΰτο
με τήν πρό ολίγου έπισυμβάσαν καταστροφήν ;
— Μεγίστην, καί ιδού πως. Ή εταιρεία αΰτη είχεν άγο-

τόν Μιχαήλ Όσιπώφ ;
Ό ’Αμερικανός έξέβαλι κραυγήν τρόμου

— ‘Έλθετε καί ϊδετι.
Έγερθιίς δε έσπευσε νά τούς όδηγήσγ είς μέρος^ ένθα τό

όλοι είς τόν αέρα.

έδαφος ίφαίνιτο μάλλον άνατετραμμένον καί μάλλον ανώ
μαλον.
Ό γέρων μετά τοϋ συντρόφου του δεν ήδυνήθησαν

νά

κρατήσωσι κραυγήν φρίκης έπί τγι άπιχθιϊ θεορ, ήτις παρί-

στατο πρό τών οφθαλμών των.
Τό έδαφος ήτο ύπέρπληρον λειψάνων καί συντριμμάτων
παντός ιΐδους. Σιδηραΐ ράβδοι καί έργαλεΐα παντοΐα, ξύλα

Ήμιηγέρβη επί τής κλίνης του.
Καί προχωροϋντες είς τά ένδότερα τής νήσου

έξήταζον

κατά, βήμα πάντα τά ίχνη καί τ’ αποτελέσματα τής διαταράξεως ταύτης τοΰ ίδάφους.Έφ’δσον προυχώρουν ό Φρικουλέ
διηρώτα έαυτόν πώς ίδυνατο άνθρωπος νά ζή έπί τής κε-

πρός την γήν σημεϊον.

ό Φρι-

τά τής φοβεράς ταύτης καταστροφής.
Άλλά μετά τινας στιγμάς αί δυνάμεις του τον έγκα-

τύχης, ώς βλέπετε, έσώθην.
Ό Όσιπώφ άφήκε τότε τρομερόν κραυγήν.
'
— Ό Σάρπ άνιχώρι^σεν I είπε καί έκλινε τήν κεφαλήν.
— Ναί, έπεϊπεν ό Ίωνάθαν Φαρενχάϊτ.Ό Σάρπάνεχώ-

Ιπί τών χ»ρών των διηυθύνθησαν

πρός τήν λέμβον. Μετά μίαν δέ ώραν τό πλοϊον ίπανιλάμ·

S:.

νά πεισθώμεν περί τής πραγματικής
ύπάρξεως τών πολυτίμων αύτών προϊόντων τής Σελήνης. . .

έδει ΰφθαλμοφανώς

καταστροφήν. Τό τηλεβόλου ίξιπυρσοκρότησε, τά πάντα άνι-

μεν καιρόν.
Καί λαβόντες αύτόν
-τ

Σάρπ είς τήν πρώτην άνά τήν σιλήνην εκδρομήν, καθ’ ήν

κουλί· οποία μάστιξ κατέλαβι τους δυστυχείς τούτους;
— Άφοΰ είδιτε πάντα ταΰτα, άπομακρυνθώμεν ίντεδθεν, άπήντησεν οΆμερικανός, καί θά «άς διηγηθώ έν όλίγοις

συνάμα δέ ίξακολουθοΰμεν τήν πορείαν μας, διότι ήδη άπω-

-------

Φαιδώρ-Σάρπ καλουμένου καί τινα τών μελών τής έταιρείας
μετ’ έμοΰ άπεφασίσθη νά συνοδεύσωμιν τόν άτιμον αύτόν

δολλάρίων πραγματικών .. . Μάς έκαυσε τήν προθυμίαν καί
άνεχώρησε μόνος καί ιδού, είδετι διά τών όμμάτων σας τήν

λέσαμιν 24 ώρας έκ τοΰ δρομολογίου μας.
-—Μάλιστα, μάλιστα, άπήντησεν ό Όσιπώφ, μή χάνω

— Διότι μετά τρεϊς ήμέρας ή σελήνη διέρχεται τό ζενίθ
χαί ταύτοχρόνως τό περίγειου αύτής, ήτοι τδ πλησιέ.«ίΐ0Λ··

ράσει τά σχέδια τής έκτελέσεως παρά τίνος 'Ρώσσου σόφοΰ

γίας ή πυρκαϊδς.
— Άλλα τί είνι τοΰτο ; τί συνέβη ; ήρώτησεν

σει έπι τοΰ Ιδάφοος.
— Κύρει Όσιπώφ, πρέπει, φρονώ, νά τόν μεταφέρωμεν
άμέσως είς τό πλοΐον χαί νά μή χάνωμεν καιρόν. Έκεϊ έχομεν τά μέσα νά τφ παράσχωμεν βοήθειας, Ινα άναλάβη,

καί πρός τί ή έρώτησίς αΰτη ;

Ακούσατε λοιπόν. Ένθυμιϊσθε τήν συνδιάλεξιν, ήν έκαμα
είς Νίκαιαν.Γνωρίζετε ότι είχι σχηματισθή έταιρεία έν’Αμε-

καί σανίδες, σκίλιτοί κεκαυμένοι καί μέλη ανθρώπινα έκειντο
έχτάδην ακίνητα χαί έντελώς παραμεμορφωμένα.' Θά έλεγε
Tt; ότι ειχονέκεϊ συσσωρευθη τά λείψανα μιγάλης τινός ναυ-

—Και έν τούτοις, ελεγεν, ή νήσος είναι κατηχημένη,άφ’
ού σύνηντήσαμεν διάφορα λείψανα.
Ό Όσιπώφ, όστις έτήρει απόλυτον σιγήν, αίφνης <στη
χαί παρατηρών κατά πρόσωπον τόν μηχανικόν’
— Δέν είνε σήμερον, τφ λέγει, 25η Φεβρουάριου ;
— Πραγματιχώς
*

*θέρως έδώ είμεθα φίλοι σου.
—Ά, ναί, ναί . . . τώρα ένεθυμήθην έχετε δίκαιον ...

ώστε ...
— Όστε ; ήρώτησεν άνυπομόνως ό Όσιπώφ.
— Ό άθλιος αυτός. . . δ κακούργος μάς έκλεψε καί μάς
ήπάτησε. . . είχεν άποφασισθή νά μάς συμπεριλάβη είς τό
ταξείδιον, τό όποιον ημείς ρί Αμερικανοί έπληρώσαμεν διά

Ίσως υποβρύχιον ήφαίστειον.
"Η πτώσις άλλοκότου κεραυνού.

σως τήν διεύθυνσιν τςϋ πλοίου πλέοντος έν πλήρ« άτμφ πρός

άνέφξε τό στόμα καί ίφώνησε
*
— Σάρπ, Σάρπ, καχοΰργι. . . άτιμε!
Ό Όσιπώφ ήγέρθη έντρομος, πλήν ό Φαρενχάϊτ έξηκο-

έξω τών οφθαλμών.
— Ό.Φαρενχάϊτ I ένεκραξεν αίφνης.ό Όσιπώφ μετ’ ίκ-

τίλιπον, αί χνήμαί του έκάμφθησαν ύπό τό βάρος τοΰ σώ
ματος χαί άν ό Φρικουλέ δέν τόν συνεχράτιι, ήθελε καταχέ

— Το καλλίτερον είνε νά ύπάγωμεν εκεί αύτοπροσώπως,
νά ίδωμεν τί συνέβη, έπεΐπεν ό Φρικουλέ.
Συμφωνοΰντος δέ καί τοϋ πλοιάρχου μετέβαλον αμέ

Ένφ δε έν τφ μέσφ

έλθέ, έλθέ.Ταχέως.
Μετ’ όλίγον καταπαύσαντος

καυμένης ταύτης τής γής, τής Υστερημένης πάσης βλαστήσεως καί χιιμένης μακράν τής όδοΰ τών πλοίων.

νομένου, χωρίς ούδέίς νά δύναται νά δώση ούδεμίαν σαφή
•ξήγησιν.

τοΰ Άμίριχανοΰ τά διατρέξαντα, προσήλθεν Ιγχαίρως παρ’

— Σώσατέ μι ! σώσατε μι!
Καταβεβλημένος ύπό τοϋ καμάτου καί ..τοΰ τρόμου κατεσπιλωμένος ύπό πηλοΰ καί αίματος, είχε τούς βολβούς

Καί τόν Γοντράν συνάμα, τφ λέγε» περιπαθώς.
Άλλά τότε τί ήτο ό κατακλυσμός αύτός;

Κ#ί συν.εσκεπτοντο περί τής έξηγήσιως τοΰ περιέργου φαι

ύπνον βαθύν.
Έν τούτοις ό γέρων σοφός άνυπομονών νά μάθη παρά

τής νυκτδς ό Όσιπώφ καταχικλιμένος Ιπί τοΰ άνακλίντρου
περιέμενεν έτι τήν άφύπνισιν τοΰ ’Αμερικανού, αίφνης ούτος

— Νικρός ; ήρώτησεν ό Όσιπώφ.
— Όχι, άλλά ζών, διότι τρέχει μεθ’σλης τής δυνάμεως

ό νέος

βανετόνπλοϋντουίνπλήρειάτμφ,ένφό.ΊωνάθανΦαρινχάϊτ καταχλιθείς έπί τής κλίνης τοΰ Όσιπώφ έχοιμάτα ήδη

αύτφ, πιριμένων πότε θ’ άφυπνιοθή.

ζοντες ότι έκεΐθιν θά χατώπτευον τήν νήσον.
Ό Φρικουλέ πρώτος φθάς ιίς τήν κορυφήν, άνίχραξίν
*

Ό γέρων χωρίς ν’ άπαντήσρ έξήλθεν άμέσως μετ’ αύτου
έκ τής λέμβου.
Μόλις δ’ ίπάτησαν τό έδαφος, παρετήρησαν διάφορα
χαμόδενδρα, καρπού; δένδρων καί σκελετούς ζώων. Ό δε
Φρικουλέ παρετήρησε καί σώμα άνθρώπου έχτάδην κείμενον

—
—
—
—

\

—· Ναί, γνωρίζω τοΰτο, άπήντησεν ό Φρικουλέ, άλλά δέν

άνατολάς. Πλήν καθ’ δλην τήν νύκτα ίν τφ όρίζοντι ούδέν
έδυνήθησαν νά ίξακριβώσωσι μή έχόντες πρό αύτών ή τήν

ή απώλεια τοΰ πολυτίμου συνεργάτου χαί λαμπρού γαμβρού
άπέραντον θάλασσαν, ήτις έξετείνετο πρός τό αχανές.
του τφ παρουσιάσθησαν άφνω ίν τη μνήμη,χατέβαλον αύτόν
Τήν πρωίαν παρετήρουν νοτιοδυτικώς ξηράν.Διίυθυνθέντις
άνελπίστως.
δέ πρός τά έκεϊ εύρέθησαν μετ’ού πολύ πρό τής νήσου Μαλ>
Ναί, ό Φρικουλέ είχε δίκαιον· διότι ό γέρων »ίχ» θανα
πέλου, άνηκούσης ιίς τήν Κολομβίαν. Ή νήσος αΰτη είνε
τώσει τόν κόμητα και κατασυντρίψει τήν καρδίαν της θυ· 1 βράχος ξηρός καί ακατοίκητος, ού ή κορυφή δείκνυται τοϊς
γατρόςτου, τής λατρευομένης ίχείνης Σελήνης, διά τήν εύπροσπλέουσιν, ώς μέγα ύποβρύχιον έκ τής θαλάσσης ίγειρότυχίαν τής οποίας ήθελε δώσ» καί τήν τελευταίαν ρανίδα
μενον δρος.
τοΰ αίματός του.
— Θέλετε νά πλησιάσωμεν τήν ξηράν ; ήρώτησεν ό πλόίΛαμβάνων δί όλως πρίμων τάς ψύχρας χεΐρας τής θυγα«ρχ®<·
Τρός του
— Βεβαίως καί νά ίξέλθωμεν επ' αύτής, άπήντησεν
—Θύγατερ, τή λέγει, συγχώρησόν μι . . .Είμαι ανόητος·
άμέσως ό Φρικουλέ.
ναί,είμαι ιίς άθλιος,διότι άφήκα οΰτω χάριν τής άνοιατίρμοΔιαταγή τότε έδόθη καί μετ’ ολίγον λέμβος έπλησίασι
νοί έπιστήμης νά καταστραφή τ? λαμπρόν δνειρόν σου.
πρός τήν ξηράν.

Τότε ή Σελήνη έχλίβη προ τών ποδών της.
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ΠΦΥΣΙΣ
-

τινάχθησαν εί; τόν αέρα, πάντες οι άνθρωποί μας χατεμελίαθησαν καί κατεκάησαν, έγώ δε μόνος δι’ άπρασδοκήτου

ρησε διά τήν Σελήνην .
— Άχ ήττήθην, έμορμύρισεν ό σοφός γέρων, πίπτων δ

λως κατάκοπος έπί τοΰ ανακλίντρου.
Ό δ’’Αμερικανός, όστις τούναντίον ίφαίνετο άναλαμβάνων τάς δυνάμεις του καί πάσαν τήν ένεργητικότητά του
*
— Καί έγώ, ύτετονθορυσεν, ύψών τούς φοβερούς αύτοΰ
γρόνθους, δίν απελπίζομαι ούτε θά έγκαταλείψω τήν ίπι-

χείρησιν. θά τόν καταδιώξω, θά τόν ακολουθήσω καί μεχρις
αύτής τής Σελήνης
Μέ ’Αμερικανούς δέν πρέπει τις νά
παίζη, τώρα δέ θά μάθη τί θά είπη ’Αμερικανική έπιμονή.

• :

X
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Ό Όσιπώφ ήγειρε τήν κεφαλήν καί παρετήρει παραδόξως τον όμιλαΰντ
*.

Εσχάτως έπί τινας ημέρας ίίτατο ό γύψ περίλυπος καί

— ’Αδύνατον, ίξηκολούθησεν ό Φαρινχάϊτ, νά μή ύπάρ·

σύννους έπί τή στερήσει τής τροφής καί έξ άδημονίας’πρωίαν
δε τινα, ένφ δ ύπηρέτης είχε ^ίψιι τήν συνήθη τροφήν των

χη άλλο ταχύτερο? μέσον προς μίτάβασιν εί; τήν σελήνην.,
«ύναταν νά. μή ύπάφχη άνθρωπος-ετς- τον κόσμον μεγαλο-

καί ώρμησε πάλεν ό κύων άπλήστως, όπως καταβροχθίσω)
αύτήν,έξαναγκάζων ούτω πάντοτε τόν γΰπα είς ύποχώρησιν

φυεστερος αυτού τού άπατεώνος... Λοιπόν, κύριε Όσιπώφ,
λέγει είτα άποτείνόμινο; πρός τον γέροντα, καταστρώσατε
άν δύνασθε, νέον σχέδιον καί έγώ θέτω εις ίιάθεσίν.σας όσα

καί μενών κύριος τοΰ πεδίου τής μάχης,αίφνης ούτος ίξαγριωθείς καί έκτείνας τάς μακρας πτέρυγάς του ΰψώθη ολίγον είς
τόν αέρα, δπόθεν μεθ’ ορμής πεσών έπί τοΰ κυνός μετά ταχύτητος βέλους, έμπηγνύιι τού; γαμψούς όνυχας τΟυ έπι
τών νώτων αύτοΰ καί αίρει τόν κύνα είς ύψη περιδεά χαί
τρέμοντα, είτα προχωρεί σφιγκτώς κρατών αύτόν πρός τό
ανοικτόν πέλαγος,και έκεΐ άφήχεν αύτόν νά πόση έκ τοΰ ύψους
όπου εύρε τόν «φευκτόν όλεθρόν του καί τήν δεκαίαν τιμω
ρίαν του.
Τοιοΰτφ τρόπφ απαλλαγείς δεινού καί «φορητού δυνάστου
ό γύψ επανήλθε? είς τήν έν τφ ίχθυοτροφείφ κατοικίαν του,

ό άτιμος αύτός Σάρπ άφήκε δαλλάρια έτι είς την διάΟεσίν
μου.·
— Το νίον άύτο σχέδιον, χ. Φαρενχάκ, ύπέλαβεν ό
Φρικουλε', είνε ήδη έτοιμον, καί ώς βλέπετε, εύρισχόμεθα

είς τό
—
—
Ό

τέλος τής έκτελέσεώς του.

Και διά τίνος μέσου παραχαλώ ;
Διά τής ίχρήξεως τού ηφαιστείου τοΰ Κοτοπάζη !
’Αμερικανός ίπήδησεν ώς πελώριος βάτραχος έχ τής

κλίνης του.
— Ούρρά ! ούρρά ! άνεφώνησεν, ζήτω ό Κοτοπάξης I
Ό νέος μηχανικός έξηκολούθησεν
— Δυστυχώς όμως ή ίχρηξις αυτή μέλλει νά γεΐνσι τήν
28 Μαρτίου χαίτην έπαύριον ή σελήνη θ
* διίλθη έκ τοΰ
ζενίθ καί τού περίγειου, δηλ. ίχ τής βραχυτέρας άφ’ήμων

άποστάσεως,ήτοι 84,000 λευγών καί είτα θ’άπομακρυνΟή,
ώστε, νομίζω, τήν 28 Μαρτίου θά είναι αδύνατον νά τήν
φθάσ$ τις.
— Τότι, άπήντησεν έξαλλος ό Ίωνάθαν Φαρενχάϊτ, νά
φύγωμεν αμέσως.
— Ναί, άλλά μάς χρειάζεται είς μήν διά νά έτοιμάσωμεν τήν οπήν τοΰ ηφαιστείου διά τον νέον αύτοΰ προορι
σμόν.
Ό ’Αμερικανός έξίβαλε κραυγήν άγανακτήσεως, ό δέ
Όσιπώφ έγερθείς αίφνιδίως είπε μετ’ έμφάσεως'
— Άφοΰ ή 28 Μαρτίου απέχει ετι πολύ τοΰ σκοπού μας
δέον νά έπιταχύνωμςν τήν Ικρηξιν.

— Τί, τί είπετε ; έφώνησεν ό Φριχουλέ μετ’έκπλήξεως.
— Είς συμπατριώτης σας έφώνησέ ποτέ άπό τοΰ βήμα

τος «τόλμη, τόλμη καί πάντοτε τόλμη». Λοιπόν άφοΰ ή
φύσις δέν βοηθεΐ τό σχέδιό? μας θά τήν βιάσωμεν θά άναγκάσωμεν τόν κρατήρα τοΰ Κοτοπάξη νά μάς ίκσφενδονίση
όπόταν ημείς θελήσωμεν ν’ άναχωρήσωμεν διά τήν πανσέ

ληνον τοΰ Μαρτίου.
Ό Φαρενχάϊτ έκ νέου έζητωκραύγασεν, έν φ ό Φρικουλε

έμονολόγει παρατηρών μετ’ ίκπλήξεως καί θαυμασμού τόν
γέροντα σοφόν
— Ό διαβολάνθρωπος θά τό πράξη καί πλησιάζει νά
τπστιύσω, ότι όντως θ’άναχωρήσωμεν διά τήν σελήνην, διά
τό πείσμα πάλιν ένός έρωτος μιϊς γυναικός.Παντοΰ καί πάν

πρός μεγίστη? ϊκπληξιν τών αυτόθι άχθρώπων έπί τφ παραδόξφ θεάματι, καί ούτω έμενε μόνος διαιτώμενος καί ήσύχως
τόν βίον του διάγων.
Τό γεγονός τοΰτο διηγήθη ό ηγούμενος τής μονής τής άγ.
Τριάύος Κύριλλος, είς δν έξιστόρησε τοΰτο δ διευθυντής τοϋ
ιχθυοτροφείου, άνθρωπος σώφρών καί φιλαλήθης.

,,Ο

Π Λ A Ν Η
(

β μ. a )

Παχύν τόν πέπλον ή νύέ άπλόνει,
τών άοτρων οβύνεται ή χροιά
Σιγά τό άομα φρίοοον τ’άηδόνι,
Τό ρόδον πίπτει καί ώχριά !
« χειμων τρομώδης » φωνάζ’ ή φνοις,
» φύγέ τήν λαίλαπα τήν τρομερόν,
η φύγε μακράν I μακράν I μακράν I
» τήν έκπνοήν του τήν κρυεράν » !

Και πάς τις πρός τι βραδύνας τρέχει,
Τρέχ ύπό ατέγην τρέμων οίκτρώς,
Καί πριν νά φθάση ύδωρ τόν βρέχει,
Καί πίπτει τέλος χαμαί νεκρός !
είς δάο’ ή λαΤλαψ βοά άγρια
Καί ψίπτουν χάλαζαν οί ουρανοί
Πίπτουν βροχής κρουνοί 1 κρουνοί 1
Διαοταυροΰνται οϊ κεραυνοί ! !

τοτε καί εις τήν έπιστήμην αύτήν αί γυναίκες είς τό μέσον.

("Έπεται συνέχεια)

ΚΥΩΝ ΚΑΙ ΓΤΗ-'
Περίεργον φυσικόν φαινόμενου άναγράφουσιν αί Εφημερίδες

Σύρου, όπερ χάριν περιέργειας μεταφέρομεν καί ημείς φδε.
Έν τφ ίχθυοτροφείφ Καρίνα, πλησίον τοΰ όρμου Σπηλ·Λ.ς τν,ς Μ,νχφαονας, διντήροων υέ

Μόνος εΐα πλάνης ψάλλων πλανάται
Έν μέοω πάγων, φρικτων κρημνών,
Καί μετ’ άγριας χαράς θεδται
τών τοΰ χειμώνος δεινών οκηνών
« Δέν θέλω » ψάλλει, «σταγόνας δρόσου,
» Αυται δέν σβύνουν φλόγας ψυχής,
» Ρίψον πηγάς, πηγάς ! βροχές’
» Νά δροοιαθί) ή ψλόξ τής ψυχί|ς ! ! β

δινΛυνται καί ίργά-

ται τοΰ ιχθυοτροφείου κόνα καί γΰπα ή αετόν, ον συνέλαβον
έκ νεαράς ηλικίας καί εξημέρωσαν.Καί έφ
*
όσον ήσαν ταϋτα
νεαρά, συνέτρωγον ήσύχως καί συνδιητώντο φιλίως- άλλ’
άφ ού'ήλικιώθησαν καί ήνδρώθησαν,ή τοΰ κυνός λαιμαργία,
καταβροχθίζοντος δεά τοΰ εύρέος στόματός του πάσας τάς
παραβαλλόμενα? αύτοΐς τροφάς, πριν ή ό γύψ προφθάση ίπ’

ολίγον νά κορίση τήν πεινάν του, έγένετο αφορμή δυσαρέ
σκειας καί ρήξεως καθημερινής μεταξύ τών τοσοΰτον. φιλίως
τέ πριν δεαιτωμένων.
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Αί τρικυμίαι δέν μέ τρομάζουν,
Ε^νε γαλήνη I αύρας πνοή !
Είς τήν καρδίαν επιπολάζουν
Άοβεοτοι φλόγες φθοροποιοί I
Θέλω ς’ τό φλέγον μου στήθος νά θέσω
Πάγου άπέραντον ωκεανόν,
! τί τερπνόν I τερπνόν I τερπνόν !
Θέλω χιόνος μέγα βουνον».

I)
Ο
»
Ο
»

»

J)

Τήν νηνεμίαν τήν άποφεύγω !
Τάφους ανοίγει δυστυχιών !
Καί τούς ανθώνας καί κόσμον φεύγω/
Ειν’ όλα πλήρη γοητειών 1
Δέν θέλω πλέον τόν πλάνον κόσμον
Ένθα διάγει τις ίδανικώς,
Είνε κακός! κακός I κακός !
Θέλω νά βλέπω πραγματικώς ! ! »

σσιχοτραγεχών, ή «Πεθερά», χωμιιδύλλιον «χ τοΰ Γαλλικού τον κ.
Γιολδάση,. μέτριο? Ιργον, b έξ «’Αλλοδαπή; γαμβρός» , τοϋ κ.
Λάσχαρη-Γιαννονκάχη ϊργον κωμικό?, μέ θέμα ήκιστα χαταλληλον
διά κωμωδίαν μετ’ Ριμάτων, «’Αρχιληστή; καί Δάσκαλο; εν ατμοπλοίω» τοΰ ηθοποιού κ. Λουλρνδάχη περισυλλογή σκηνών άλλων
παρελθόντων κωμειδυλλίων χαι θεατρική; πείρα; τοϋ συγγρ«φέω;,καί
.τέλο; τό μετά ανυπομονησία; αναμενόμενον «Πρώτον πυρ» του χ.
Μ. Λάμπρου τοΰ συγγραφέώ; τοϋ «Λίγο-άπ’όλα», τό όποιον πέρυσι
τόσον πολύ επέτυχε» ώστε, καί φίτο; 55ην φορά νά
* παρασταθή.
Άλλά δυστυχώ; τό ϊργον δέ» έ.επνεύσθη ύπό τής αύτή; _μούσης
τοΰ κ. Λάμπρου φαίνεται,καί δχΐ. μόνον ή ανυπομονησία τοϋ κοινοϋδέ? ίκανοποιήθη άλλά καί άπεδοχιμά.σθη τοΰτο.

υ Φλό£ τήν καρδίαν μου κατακαίει,
» Έκ δυστυχίας μετά τριγμών,
» Κι’έν τα”ς φλεψι μον, ώς οΐμα, ρέει

» Πύρινος λάβα, κάθε παλμόν !
» ’Εντός τοΰ κόσμου τήν λέξιν « Πλάνη » !

η Θά βλέπω πάντοτε όπου στραφώ,

W Όπου στραφώ ! στραφώ ! στραφώ !
» Θέλω μακράν έδώ νά ταφώ ! !
Άθήνηβι.

Κυρεαπούλη; λ. Πο.τ«»1&ξ·

ΑΕΑΪΙΟλ ΕΒΔΟΜΜΟΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ. Τήν προπαρελθο'ίσιν Κυριακήν έν μέσφ τοΰ έχλεχτοΰ κοσμου τώ» γραμμάτων χαί άλλων άνεγνώσθη ύπό τοϋ κ.
Γ. Στρατήγη ή εισήγησι; τή; άγωνοδίκου επιτροπή; έπί τοΰ Τετσιναίου δραματικού άγώνο;. Κατ’ αύτήν τρία δράματα έκρίθησαν
αξία ιδιαιτέρας μνείχ; ϋπό τή; επιτροπή:, «ή Πατρι;». τοϋ κ. Νιχολάρα, «ή Έίνα» τοΰ κ. Άαπρέα και τό «Παιδομάζωμα» του δρα
ματικού ποιητοϋ καί Ιστοριοδίφου τών Αθηνών χ. Δ. Γρ. Καμπού ·
ρογλου. ’ιίχ τούτων τά μέν δύο πρώτα ελαβον τόν πρώτον έπαινον,
τό δέ τελε,ταίον ήτοι τό «Παιδομάζωμα» έβραβεΰθη τοΰ ποιητοΰ
λαβόντο; τό βραβεΐον καί τήν ζηλευτή ■ δάφνην δίυτέραν ήδη φοράν.
ΜΠΟΤΑΣΕΙΟΝ ΒΡΑΒΕΙΟΝ. ’Επίσης έν μέσψ έχλεΚτοΰ κό
σμου αμφοτέρων τών φύλων άπενεμηθη εν μέσω τών αιθουσών τοΰ
’Αρσάκειου καί τό ετήσιον έκ 3ραχ. 400 Μποτάσειο» βραβεΐον, τό
ύποΓον ελχβεν ή δεκατετραέτι; χόρη 'Ελένη Βουτσινϊ ίχ Κεφαλλη
νία; εξωτερική μαθήτρια τής πέμπτη; ταξεως τοΰ άλληλοδιίακτι·
κοΰ.Σχολείου.
ΘΕΑΤΡΙΚΑ. Ή θεατρική' χίνητις εφέτος έν Άθή-αι; μιγίστη,
αλλά δ«σ ίσχώ; «έ πομ S ρ c α μέν λόγων α ΰ χμ ό; δέ νοΰ».
*
Τέτσαρ
ήόη-θέατρα κοιμοϋσι τά; Ά’ήνας. Τό «Αθήναιον» τό
όποιον κομψ>ν χαί ευρύχωροι άνηγερθη επί τή; όδοΰ Πατησίων
καί εί; S διδάσκει δ λαμπρό; θίασος τοΰ χ, Κοτοπούλη· τό τοΰ
«Τσίχα» έν rij όδφ Σταδιου,δπου δίδει διάφορα'χωμειδΰλλια δ ήνωμέ-ος θίασο; Άλεξιάδου-— Παντοπούλου και Ζάνον ύπό τόν δεδοχιμασμένον μάρτυρα καί πρωταγωνιστή- τή: Ελληνική; σκηνή; χ.
Μιχαήλ Ά>νιωτάχην θίασος έν τφ παρά τό Ζάππειο» εύχέρφ καί
ρωμαντκφ Πίραδείσφ, χαί τό Ιπποδρόμιο» τών αδελφών Bastelli
παρά τού; στύλου; τοΰ ’Ολυμπίου Διό;.
ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ. Δυστυχώ;, ώ; είπομ-ν, ανωτέρω ή ποσότης
τώ» θεάτρων δέ» υπερτερεί- καί τήν ποσότητα τών νέων έργων. ’Εξ
δλω» δέ τώι τοιούτων ίργων, άτινα μέχρι τοϋόε άνήλθον επί τή;
σκηνής δύο «όνον ϊτυχον ιδιαιτέρα; προσοχή; ύτό τοΐί κοινού, ή
«Σκλάβα» τοΰ εξ ΆπφΦτα; τυφλοϋ ποιητοΰ *
. Περεσιάδου, «’Στή»
itta άπό κάτω» τοΰ κ. Δ. Γρ. Καμπούρογλου άμφότερα ειδύλλια
δραμζτιχά έλληνιχή; ύποθέσεω;, αλλά τδ πρώτον πολύ μεγαλειτέρα; επιβολής καί δυναμεω; τοΰ δεύτερου όχι μόνον κατα τήνσύλλη.
ψιν τής ύποθέσεω;, άλλά χαί κατά τή» ζωντανήν άναπαράσταβιν
αισθημάτων εθνικών καί χαρακτήρος ίλληνιχοΰ, Λοπούμεθχ δέ διότι
δέν δυνχαεθα νά κ&μω.χεν εύρυτέρα» άνάλυσι» έλλείψιι χώρου καί
κρίσιντοΰ λαμπρού τούτου έργου, τό όποιον άναμφ βάλω; θά άφήση
ίχνη τή έφετεινγ, θεατρική περιόδιρ. Το έργον τοΰτο λαμπρότατα
κχί αρτιώτατα έδίδαξε» δ θίασο; τοϋ κ. Μ'χ. Άρνιωτάχη. εΐ; τόν
δποΐόν πλή» τοΰ γνωστού καλλιτέχνου κ.θ.Πέταλά, λαμπρόν talent
τραγφδού έπεδείξατο καί ή ηθοποιό; χ. "Αρτεμμ Ζάμπου, ή δποία
φαίνεται 5τι τά μέγιστα θά δράση είς τό μέλλον. Τό δέ έτερο» έρ
γο» έδίδαξε» δ χάλλιστα κκτηρτισμένο; θίασος τοΰ χ Άλεξ,άδου, εις
τόν ότοίο» κυριαρχούν οί χκ. ΙΙαντόσσιλα;, Ζχ
*«ί
καί ή δεσποινίς
Μαντύα Πομόνη, ή όποια μιτά περισσής ήάριτο; χαί τέχνη; ύπεδύθη ίν τψ έργιρ τοϋ χ. Καμπούρογλου τό πρότωπον τή; χωριατό
πουλά; Δροσιά;, καί ή Βασιλεία Στεφάνου.
—Άλλα εργχ έδιδάχθηταν ή «Στρίγγλα» τού χ. Άντωνοτούλου
έργον ήκιστα δραματικόν χαί μάλλον «υ<θύλευμα σκηνών φχντα-

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ
30. Αινεγμα
Δέν με βλέπει; πλήν θά ίδη; τόν λαιμόν μου άφαιρών
Έχτή; Σικυώνο; ί»α τής Ελλάδος στρατηγόν,
Τώρα άν την μέσην πάλιν,.Ηλη; νχ μοΰ άφαιρέσης,
’Στό τραπέζι θά μέ-θέση; . ·
j :
31; Αίνιγμα
. Είμαι μαύρο; κι’ ίγω άσπρο τόν πατέρα,
“Απτερο; π»τάω. φεύγω -’; τόν άέρα.
Κι’δσαι; 8τα· φεύγω, κόρακμ’αντιχρύζουν,
Χωρίς νάχουν λύπη, παρεΰθυ;'δαΧούζου». .
. J. Κ.αρυστενάχης
3? *ίνεγμα
Είμαι έ< δένδρον ύψηλόν ' · :
Καί πολύκλωνον, ώραΐον,
■ - ■
Παρίχόν .δέ χαρπόν'χχλδν
Τρέφω τόν στόμαχον πολλών ::
Πληθύν ζφων αγελαίων.„
Άφαίρεσον τήν κεφαλήν
λ - _
• Καί τ«λλο τό ψήψίον,
*
Ίν
τών ζφων την φυλήν
. Γνωρίσή; καί τόν βίον.

Α. Γ.

Λύσεες. τών έν τώ ;δω φύλλ<·> χενεγμάτων.

18. Τριπλή ά.ροστχίς, Πίρος. ’Αθν,νίΚ, Αί'μ'»,;.-.
• 1 ΠΑΛ'.;.· 2 ΛβιΐΧκι. 3 ρΐΐμχ. 4
<. .5 Wi/·' /■

·,.-^ώ·

ονλ

Έλυσαν αύτήν,-οί κκ. 11. ΠλαταΊτη; έχ Νεμέα?;' Κ'. Σιδερη;
έχ Πειραιώς, Δ. Πορφύρίπουλο; έκ ΙΓιραιώ; χαί Π. Διοωσιάδη; εκ ■
Μασσαλίας.:
19. Μ η έπυ.ψ'οΌ έπλ. γένε,ν.

"πίλυ.τχν αύτό, ή δεσποι»1; Έλί-η Άργο;ίου έξ ’Λ1η»ών, Π.
Διονυσιάδή; έκ Μχσσκλίας χαί Δ. Πιρίση; έξ Ά'η·ιών.
20.. Λ”νε_γμ«. Μ νρφεθς — ’Ορφεύς.
αύ
ό, οί κ«. Π. Π^ατανίτη; έκ Νεμέα;, Δ. ΙΙορφυρό*ώλυσ χν
πβνλος χαι δ κ. Κ. Πχταχιάς έξ Αθηνών.
21, Αίνιγμα. —Ζημία—μία — ζ?,.
/Ελυσαν αύτό, οί κ<· Πλκ.-χ.·:τη; έχ Ν;μέα;, Ελένη Αργυρίου
έξ ’Αθηνών. Δ. Ιϊχρίσηί, ίξ Άθη·ώ» . χχί δ κ. Κ.' Πχταχιάς έξ
’Αθηνών
22. Κανθ^Χιο;—"imo;.
Ούδ«ί; “Ελυσε».
ισ··ι··«·α··ισι·ι··»·>··«·ιαι

Γ. Ι.,Π. Κ ώ ν)π ο λ-ι ν.· Ζητούμενα φύλλα ®ά; «π
*στ«ίλαμ»ν
π^οχβέ;.— Έ φ β ρ ί-αν Έλλ.«χπ«ιδ(-υτ-ηρίου.'Σωζού>
π ολι ν. ΑΓμέτερον εγίραφι» ίλήφβη' ευχαριστούμε? πολύ’ ήαέτί.ρσν σύγγραμμα θέλει άσοστέλεσθχι ύμΐ» «?’ διον έχϊίδεται.—Δ. Σ.
Ζ α γ α ζί χ ι ο ν. 30 ίραχ. ίλήφΟήσχν εύχαριιτούμι» πολύ.— Σ.
Β. ’Α λ ε ξ αν δ ρ β ι α ν. Διλτάριον έλήφθη· εχει χαλώ;· προσεχώς
γράφομε?.—Α. Γ. Μ. Πρέβεζαν. ’Επιττολή έλήφθη: νέος συν
δρομητή; ένεγράφη’ ενχαρισεσδμ
*»
πολύ· αναμένομε?, ώ: γράφετε,

j

Α

Η Φ«Κ

64

-άντίτιμον ήμ»ρολ&γί«·ν·· ίν«κα παραπόνων ή ποίησις βαθμηδόν πα- ·
ταργηθήσςται· πρβτιματ
*
π«ζά.—Ν-Π. Κ ρ ή τη ν.’Επιστολή έλή
φθη· προς χάριν σας δςχόμ»θα.—Α. A.
* Α ρ γο στ ό λ ι ο ν. Δ<λτά·
ριον έλήφθη- συνδρομηταί «νίγράφηΤαν πρβσςχ.δς γράφβμςν.— Ν.
Φ. Π ύ ρ γο ν (Βουλγαρίας). 'Επιστολή μέ τοκομβρίδια έλήφθη·
*&χαριστοδμέν πολύ- ταχυδρομικές γράφομιν.—I. Ν. Β· θή ρα ν.
Δβλτάριον έλήφθη, άλλά έπιστολή μ* χρήματα ονχί.—I. Π. Π * ιραια. ’Επιστολή έλήφθη· άναμένομιν πληροφορίας.—Κ.Κ. ΚάΙ
ο ό ν. Επιστολή έλήφθη. Σας ένςγράψαμίν καί ti< τδ ewpov πςρι·
οδικόν. Στςίλατ» τάς συνδρομάς. — ί. Κ. Β. Βόλο ν.· Έπιστολή
έλήφθη μςτά γραμματοσήμων άνιπαρκών στέλλομ
*ν
τούς i τόμ.
καί στίίλατ
*
την διαφοράν.—Σ. Κ. Κάϊρον Έπιστολή έλήφθη,
-άλλά έπ! τού παρόντος αδύνατος διορισμός νέου, διότι προσφάτως
κτήσαμ
*νσέν
ατ
*
άλλον
γράφομ«ν. —Μ. Κ. Μιτυλήν η ν. Έπι
στολήνςωτέρα έλήφθη· προσιχώς γράφομιν. — Β. Σ. Άλ
*
ξάν·
8 pel αν. Έπιστολή καί αποδείξεις έλήφθησαν. Προσιχή Παρα
σκευήν άποστέλλομβν παραγγ«λίαν καί γράφομεν.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΑ
·.

Διανύσαντες ήδη τόν ^^^?μήνατοδ 6ου <·.ους τής
«Φύα^^ρ^λ^Ομ
εύαρεα^όυμένούς, δπως«
ιόστέίλωσι την συνδρομήν ;
των τόδ τρέχοντος
ταχυδρομικής έπιταγής, γραμματσσήμ^^^στημένης έπιστολής, όπως
καλυπτομεν καί
τήν έκδοσιντού φύλλου
τακτικά^αιιά^

ΕΚΤΑΚΤΟΝ ΠΡΟΝΟΜΙΟΝ
ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΗΜΕΤΕΡΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ

διεύ&υνβι
ς τήςβί«Φύσεων»
μετά είδικοϋ
καλλιΉτέχνου
ίν
Παρι
οις διά τήνβννεβλή&η
κατασκευήν
έλαιογραφι&ν
el
s
l
i
e
ya
μέγε&ος
ίκ
μι
κ
ρ&ν
φωτογραφι
&
ν
νων
έπί τοΐς άκολού&οις fyoig καί τιμαΐς : ειλημμέ
4ι ’ ίλαιο» γραφίάν μήκους
14 έπί 10 άντί Ρί>· 7 a
Λ9
»
19 » 12
15 1I
ι
·»
»
>
10 / ***
22 » 16
ί
»
»
27 » 22
32 1 *«Te·
»
»
35
27
42
»
33
65 jI .5
41
e.
55 « 46
90
115!ίr
«
60
50
Αί άνατέρω τιμαί &ρίβ&ηθαν έξαιρετικ&ς διά τούς
^αΐ εΜ προχληρωτίαι βύν
«fiσυνδρομητές
αποστολή τήςτής «Φόσεωςτ
φωτογραφίας τοϋ έλαιογραφησομένου
ι;.
.L ... -- .», ■ τη? <5ιβσκ«ύφί καΤ &οβτολφ5 τής ίλαιογραφίβα
ας.έκέπίΪΙαρι
κατοικίας τοΰ άποδέκτου ύρώδη
*
*
πλέονβίωείνς μέχρι
10 ®/ο··
Αντί 30 φρ. μόνον δ αύτδς καλλιτέχνης άποβτέλλει
καί Ελαιογραφίας μετά πλαιοίου,παριστώβας διάφορα
φνβικά τοπεία δι' άίδούβας φαγητού λαμπρ&ς έπε^ειργαομένας.
Κ>
»

«
«
«

»
«
«

»
X»
»
α

αηλοχις

"Ενεκεν ύπερβολαήί^συσσωρέ^Μ^.ποιητικών έργων
έν τώ γραφείω ή^δν»’ ής ένεκα δίττώς ζημιούμεθα,
άφ’ ένός μεν διότι ^^άζό^^^μ^ι κόρου
^ληρώμεν τό φύλλον
ιίόιημάτωγ,' άφ’ϊτέρου δέ διότι
πλείσταυς ήμ,ώυ Λη^ομητάξ^^^άναγύώστβς δυσαρεστοδμεν, παρεξηγοδντάς τήν ώςί
*-τήςτοιαύτης
πλη
θώρας φυσική^"' καί εύλογον ήμών άμηχανίαν τοδ νά
μή Ουνάμεθ^^ά τούς εύχαρ&ΐήσωμεν δημοσιεύοντας
τά·<ργατων ίφ® ίδι'ως 1$ αλλεπάλληλα ποιητικά, διά
ταύτβ πάγτβΓάν&γκαζόμ'εθά νά δηλώσωμεν, δτι μέχρι
νεωτ^ρ^ήμών 'δηλώσεως, ητιςφυσικά γενήσεταιάαα
, ,^ειωσέι τής ύλης, δέν δεχόμέθα έίμή μόνον πεζά
' έργα, συνεπώς δέ παρακαλοΟμεν μόνον .'ζαύς. έχοντας
τοιαύτα μάς άποστέλλωσιν αύτά.
· .'jib
ί<'
. - "f " ·. .
‘τί
*"
~
’ ΤΟΜΟΙ ΤΗΣ «Φ
*

έχ'

.Λ

νά

V

Ειδοποιούνται όσοι έκ τών συνδρορί^^^|^^ί«Φύσίω$»

φνλάττουαι τήν oatpav τών φύλλων' αν^'ι^^^^^τίζουσι
τόμους, ώς καί οί προμηθίνόμινοι έτησιώς Τκ-’^Ργράψιιων

<"'4δή'

μας έτοιμους τοιούτους, ότι έτοιμασθέντων
καλυμ
μάτων καί τιυχών τον 5ου ήδη λήξανίος ίτσυς. ΐνρίσκσνται

ταΰτα ίν τοΐς γραφίίοις ημών, ιίς τάς συνηθίις τιμάς.
’Επίσης ίύρίσκονται καί σώματα απλά καί χρυσόδιτα
τοδ 1, 2, 3, 4 καί 5 ίτους.

Organs 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 Malakoff. ParisDirecteur, Proprietaire,
N. Nicolaides.

ΩΡΟΑΟΓΟΠΟΙΕΪΟΝ
ΠΑΝΑΓΙΠΤΟΥ ΤΣΑΜΗ
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Είς το Κατάστημα τοΟ κ.Τσάμή, τό τόσον

ίπκξίως

τφ φιλοκαλία άφκρωμένον, ίύρίσκονται ώρολόγια ίκ τών
μάλλον άνςγνωρισμένων ίν Ευρώπη καταστημάτων, περί
Τών,οποί^
μόγρν-ΰ .
3γρίησίς των ονομάτων αννών. Εργασία ίφάμιλλο; τφ «ν
*

ρωπαϊκη. 'Εγγύησις αύτης.καί σταριότης.
,
Οί μέλλοντας νά προσέλθωσιν Ιστωσαν βέβαιοι, ότι ιΰχά-

ριστηθήσονται διά την σταραότητα, κομψότητα, τό μέτρων
τών τιμών καί τήν άκριβη ίκπλήρωσίν πάσης παραγγελία^

RESTAURANT DE LA COURONNE
Rae Esfeekleb pres le Cafe 4e 1a Bowrce
LE CA.IRE .

TENy par

: ARISTIDE DETORELLl

ΔΗΛΩΣΙΣ .
Cuisine Franeaise. — Service prompt
Όσοι έκ τών κ. κ. συνδρομητών τής «Φύσεως
*
στε
PENSIONS PAR IUOIS ET AU CACHET
ρούνται φύλλων παρελθόντων έτών καί έπιθυμοΟσι νά
REPA§ GOMPLETA 2 FRANCS
συμπληρώσωσιν αύτά, παρακαλοΟνται νά δηλώσωσι.
PRIX EXCEPTIONNELS POUR LES ARTISTES
τούτο έγκαίρως είς· τήν διεύθυνσιν, καθόσον έτοιμαζομένων ήδη τών τευχών καί τοδ λήξαντος 5ου ίτους,· (Les payements se font d’avance par semaine ou par quinzaine)
bk ton καταστημάτων ANESTH ΚΟΝΣΤΑΝΤΪΝΙΔΟΤ
αποβαίνει άνέφικτος πάσα περαιτέρω παραγγελία.

