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Παρ ’ δλας δέ τας

Η ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΣ ΤΟΓ ΑΝΔΡΕ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΒΟΡΕΙΟΝ ΠΟΛΟΝ

Κ«τά νεωτέρας ειδήσεις, δι«6ι6ασθείσας τηλεγραφικός 
έκ Τρομσόης, το άερόοτατον «ό Βόρειος Πόλος» καρα
δοκεί άπό τής 'Ιουλίου τό σημεΐον τής άναχωρή- 
οεως. Τά πάντα είσίν έτοιμα, ή πλήρωοις δι*  αερίου 
έπεραιώθη, τά τρόφιμα διά τρεϊς μήνας κατετέθηοαν, 
καί τά εργαλεία διερρυθμίσθησαν καί έτοποθετήθησαν. 
Ευθύς S’ ως ό νότιος άνεμος επαρκούς ταχύτητος πνεύ- 
οη, αμέσως οί κύριοι Άνδρε, Έκχολμ καί Στρίνδ- 
όεργ θά καταλάόωσι τάς έν τώ σκαφιδιω θέσεις αυτών καί 
ό μηχανικός κ. Λασάμόρ θά φώνηση τό «εμπρός» πρό 
τών πολυαρίθμων θεατών, τών συρρευσάντων πανταχόθεν 
έπί τούτω.

Ή έξερεύνησις έκτελεσθήσεται ύπό τριών τολμητιών, 
έλπιξόντων νά ΰπερπηδήσωσι πάντα τά εμπόδια, πρός ά 
πλεϊστοι μέχρι τοΰδε, διά τών καλλίατων αυτών πλοίων 
έπιχειρήοαντεε, προσέκρουοαν καί ώς ήν δυνατόν άνέ- 
κρουσαν πρύμνην.

Τό ναυαρχεΤον τών 'Ηνωμένων Πολιτειών έίέδοτο 
χάρτην τών πολικών χωρών καί τών 16ο εκδρομών τών 
γενομένων μέχρι τοΰδε έπί 5ο ήδη έτη. 
άμφιόολίας,άς παρέχει ή επιτυχία τής έκδρομής ταύτης, 
τό βέόαιον εΐνε, ότι ούδεμία άεροπορία παρηκολουθήθη 
μετά τοσούτου ενδιαφέροντος καί έξετελέσθη μετά με
λέτης τοοοΰτον έπιατημονικής, όσον ή παρούσα του κ. 
Άνδρε.

Αί φωτογραφικά! μηχαναί, αί πυξίδες, τά αστρονο
μικά τηλεσκόπια, τό μαγειρείου δι’ηλεκτρισμού, τό υλι
κόν τοΰ σκαφιδιού, τό κηρωτόν ύφασμα, τά ενδύματα, 
τό έρμα, ή φύσις αύτή, τά πάντα τέλος έπανειλημμένως 
καί σοόαρώς έμελετήθησαν.

Παραχειμάσαντες έν Σπιτσδέργη οί κύριοι Άνδρε καί 
Έκχολμ έμελέτησαν καλώς τό κλίμα καί γινώσκουσι πά
σαν σχετικήν λεπτομέρειαν ΐνα μή παρ’ ελπίδα καί ε£αί— 
φνης καταληφθώσιν έν τώ αέρι ύπό απροόπτου τίνος 
συμβάντος, ώς συνέόη είς άλλους έν Παρισίοις τήν 26 
τοΰ λήξαντος Ιουλίου.

Δυστυχώς μόνον ό κ. Άνδρέ ούδέν νεώτερον έχει νά 
έφαρμόοη εις τό άερόστατόν του' έν τή πηδαλιουχήσει 
ή ότι μέχρι τοΰδε άπό τοΰ 1894 έτέθη είς ενέργειαν 
ύπο τών κ. κ. δέ Φονόιέλ καί Μαλλέ, οίτινες περιέφεραν 
όκτάκις τό άερόοτατον αυτών είς 24 ώρας είς τά πέριξ 
τών Παριοίων. Καί ούτοι μέν έίετέλεσαν άπλοΰν περί
πατον ύπό αίθριον ουρανόν, έχσντες κάτωθι αυτών ξενο
δοχεία, αγρούς καί συμπολίτας των, έν ω έκεϊνοι θά 
διέλθωσι χώρας μακρινός, έν αΐς καί αύταί αί λευκαί 
άρκτοι δυσκόλως δυνανται νά συντηρηθώσιν. Έν ένί δέ 
λόγω, θά ήναι ή πραγματοποίησις τών μυθιστορημάτων 
τοϋ ’Ιουλίου Βέρν.

Οί άεροναΰται θά έκκινήσωσιν είς ιιόο χιλιομέτρων 
άπό τοϋ πόλου άπόστασιν καί θά δεήση νά διέλθωσι του
λάχιστον τριπλαοίαν τοιαύτην κατ’ εύθεϊαν γραμμήν 

ΐνα φθάσωσιν είς οίανδήποτε χώραν κατοικουμένην. Διά 
νά φθάσωσιν δέ είς τόπον εχοντα τηλεγραφικήν συγ
κοινωνίαν πρέπει νά προοθεσωμεν τουλάχιστον έτερα 
2οοο χιλιόμετρα/Ωστε λίαν δύσκολου ύπό τούς εύνοϊκω- 
τέρους όρους νά διέλθωσι 3ο χιλιόμετρα καθ’ ώραν, 
κατά τόν υπολογισμόν δέ τοΰτον δέν πρέπει νά περι- 
μείνη τις ειδήσεις παρ ’ αυτών πρό τής παρελεύαεως 
8 μέχρι ίο ήμερων άπό τής άναχωρήσεώς των. Άλλ*  
ούδόλως παράδοξον νά παρέλθη καί έτος όλόκληρον έάν 
έξ ανάγκης διαχειμάσωσιν έν άπομεμακρυσμένη τινι 
χώρα, άφ’ ου άπό τοΰ 7δρίου τό ψύχος μαστίζει τάς 
χώρας τούτας.

Πάσα ύπόθεσις πρό τής έκόάοεως τής έκδρομής είναι 
παιδική· έν πάση όμως περιπτώσει τό πράγμα είναι δυσ- 
κατόρθωτον, άν καί ήναι βέόαιον, ότι δι’ ύπερανθρώπων 
θυσιών οί τρεις άεροναΰται θά προσπαθήσωσι νά έπι- 
στρέψωσιν είς τήν πατρίδα των καί ότι έν περιπτώσει 
δυστυχήματος θά καταόάλωσί πάντα κόπον, όπως μή οί 
καρποί τών κόπων αυτών μάτην άπολεσθώσι μετ ’ αυτών.

Τέλος ό κ. Άνδρέ άπεχαιρέτιοε τόν κόσμον. Εύχη- 
θώμεν δ' αΰτώ τό καλόν κατευόδιου, εύελπιστούντες 
ότι θά διαψευσθή ή τού διακεκριμένου γερμανοΰ αερο
ναύτου πρόρρησις, οτι τό άερόοτατον τοΰ κ. Άνδρέ δέν 
θά δυνηθή νά διαμεινη είς τόν άέρα περισσότερον τών 
33 ώρών. φ. π.
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Αναχώρησες έχ

'Ιδού πώς άφηγείται τά κατά τη*  έχδρομή*  ταύτην αυ- 
τόπτη; μάρτυς παραστάς είς τήν έκ Σουηδίας άναχώρηοιν 
τών έχδρομίων.

«... Εί; τήν πρύμνη*  κυματίζει ΰπερηφάνως ή θαυ- 
μασία μετάξινη σημαία, ή προσενεχθιϊσα ύπό τών κυριών 
τή; Γότεμβεργ... τό χατάστρωμά, είναι χεχοσμημένον δι*  
άνθεων χαι ταινιών... άπαντα δέ τά έν τφ λιμίνι πλοία 
είσί σημαιοστόλιστα. Ύπερπεπληρωμένα δι’άνθρώπων εΐσί 
τά πορθμεία χαι αί λέμβοι και πάντες διευθύνονται πρός 
τό «Βίργκο» μέλλον νά μεταφίρη τούς έχδρομεις πλοίον 
εις Σπιτσβίργην, ένθα γενήοεται ή πλήρωαιςτοϋ αεροστά
του των καί ή έχεϊθεν πρό; τόν βόρειον πόλον άναχώρη- 
σίς των. Οί λοιποί κάτοικοι ίστοκνται είς τήν προκυμαίαν 
χαι είς τά παρά ταύτη*  χτίρια.

.. . Οί Αποχαιρετισμοί τών έχδρομίων πρός τάς οικογέ
νειας καί τού; φίλους των είσίν τρυφερότατοι, ή δε κατί- 
χουσα του; πάντα; συγκίνησις φθάνει είς τό έπαχρον.

Τήν 10 AxptSw; ώραν (τή; 7 ’Ιουνίου) αντηχεί τό σύν
θημα τή; άναχωρήσεως... Ό ένθουσιασμός καθίσταται α
περίγραπτος... Έξ απάντων τών άσθμαινόντων στηθών αν
τηχεί τετράκις τό «Ζήτω».
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.. . Τά μ ανδήλια κινούνται φρενητιωδώ;... Αίζητώ- 
κραυγαί διπλασιάζονται... Οί κ.κ. Άνδρέ, ’Εκχολμ καί 
Στρίνδβεργ άπαντώσιν ιίς ταύτας, κινοϋντες άνθοδέσμας 
και ταινίας... Ή δέ σημαία τού «Βίργκο» καταβιβάζεται 
καί άναβιβάζεται άκαταπαύστως,χαιρετίζουσα τδ πλήθος...

»Σχηματίζ«ται τότε συνοοία πέριξ τοϋ πλοίου μας,δπερ 
άνήχθη ολίγον... έκατοντάς μικρών καί μεγάλων πλοια
ρίων μάς συνοδεύουσι μετά μουσικών, αϊτινες παιανίζουσι, 
καί τό πλήθος τρέχει είς τήν προκυμαίαν, ώς αληθής ΐξ 
ανθρώπων ποταμός...»

Αναχώρησες έκ 3Επςτσβέργης

Άκολουθήσωμεν ήδη τά μέλη τής εκδρομή; είς τήν νή
σον τών Δανών — τήν Σπιτσβέργην—.Μία τών τελευταίων 
έπιστολών τοΰ κ. Λασάμπρ, ημερομηνίας 14 ’Ιουλίου, ά- 
φηγεϊται διά μακρών τά κατά την ημέραν ίκείνην γενόμε- 
να. Άφοϋ έωρτάσθη, λέγει, ή έθνική εορτή και ε’πιον άπαντες 
υπέρ τής Γαλλίας και ύπέρ τής έπιτυχίας τής Ικδρομής, δ 
πλοίαρχος ύψωσεν ίπί τοΰ μεγάλου ίστοΰ τήν τρίχρουν ση
μαίαν καί δ καμπανίτης ήφριζεν έντός τών φιαλών. Τότε δ 
Στρίνδβεργ ίξετέλεσε τδν έθνικόν ύμνον καί ένφ άνέκρουε 
διά τοΰ επταχόρδου τάς ποιητικωτέρας κχι περιπαθεστέ- 
ρας σουηδικάς μελωδίας, δ άνεμος σφοδρώς έφυσα καί 
έταλάντευε τδ άτμόπλοιον μετά τρομακτικών τριγμών.

Ή δέ τελευταία Ικ Σπιτσβέργης επιστολή φέρει ημερο
μηνίαν 4)16 ’Ιουλίου.

«Τδ παράπηγμα, περί ού εγένετο ήδη λόγος καί έντός τοΰ 
δποίου θά πληρωθή τδ άερόστατον, προσεγγίζει νά περα- 
τωθή.

*0 κ. Λασάμπρ χορηγεί ίνδιαφερούσας- λεπτομερίας 
περί τοΰ τρόπου, καθ’θν προτίθεται νά κανονίση τά κα
θέκαστα τής άνυψώσεως. χ

«... Θά άρχίσωμεν,λέγει,ίξαπλοϋντες τδ άερόστατον τήν 
Κυριακήν, 19 τρέχοντος, είτε, περατωθή μέχρι τότε, είτε 
ούχί τδ παράπηγμα, όπερ άλλωςτε ίσεται άνευ οροφής.Θ 
άπαιτηθώσι δύο ήμέραι πρδς ετοιμασίαν τοΰ αεροστάτου, 
τρεις ή τέσσαρες πρδς πλήοωσιν αύτοϋ,μεθ'θ θ’ άναμείνωμεν 
τόν κατάλληλον καιρόν.Μελετώμεν μετά τοϋ κ. ’Ανδρε ποια 
τά πρακτικώτερα μέσα τής άνυψώσεως τοϋ αεροστάτου 
του, ίπερ θά έχη άνυψωτικήν δύναμιν 500—600 χιλιο- 
γράμμων.Τά καλώδια καί τά σχοινία,άτινα προηγουμένως 
θα ριφθώσιν είς τήν θάλασσαν, θά ζυγίζωσιν 10—12 
χιλιόγραμμα κατά μέτρον, εί; τρόπον ώστε τό άερόστατον 
φορτωνόμενον, έφ’ όσον θά άνυψώται, θά κάμη πρώτον 
άλμα 60 έως 80 μέτρων, 100 τό περισσότερον, λαμβανο- 
μένης ύπ’ βψει τής ταχύτητος, ήν ίχει. Έπειδή δέ δέν θά 
σκέπεται καλώς έντός τοΰ παραπήγματος καί πιθανόν νά 
πάθη έντός τούτου έξ ΐσχυράς ώθήσεως τοΰ άνέμου, έπρό- 
τεινα τφ κ. Άνδρε νά συγκρατήται τδ άερόστατον διά 
διπλού σχοινιού, οπερ να δύναται νά κοπή εις τδ μέσον 
κατά τήν κατάλληλον στιγμήν».

Ό κ. Λασάμπρ τελευτφ τήν έπιστολήν του, έκθέτων 
τδ σχέδιον συστήματος ελατηρίων έκ καουτσούκ μετά τριών 
αρπαγών, προσηρμωσμένων εις τδ κατώτερον έπιστόμεον, 
συστήματος,δπερ έγίνετο δεκτόν μετά πολλάς συζητήσεις.

Ώς βλέπει τις, ό κατασκευαστής έλαβεν άπαντα τά 
προνοητικά μέτρα.

Είθε τό άτρόμητον τών ίκδρομέων ν’ άνταμειφθή διά 
τής Ιπιτυχίας τής μεγαλεπιβόλου καί πλήρους άκανθων και 
άναριθμήτων δυσχερειών ίπιχειρήσιως, ήν ώρκίσθησαν ούτοι 
νά φερωσιν είς πέρας...τής άνακαλύψεως,δηλονότι, τοϋ διά
σημου πλέον καταστάντος Βορείου Πόλου I»

Βορρ&ς.
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Εσχάτως ό τηλέγραφος ήρξατο διαβιβάζων ειδήσεις περί 
τής τύχης τοΰ Ιξερευνητοΰ Άνδρε δστις, ώς γνωστόν,πλη
σιάζει νά φθάση ήδη διά τοϋ άεροστάτου του είς τδν βό
ρειον Πόλον καί δστις άπήλθεν έν μέσςρ τοϋ θαυμασμού 
τών πολλών, τών εύχών πάντων και τών ένδοιασμών καί 
φόβων τών απαισιόδοξων.

Καί όντως ή έπιχείρησις αδτη είναι έπικίνδυνος, ή δ’ 
έπιτυχία αύτής προσαπαιτεΐ όχι μόνον άκρτβή έντέλειαν τών 
μέσων, άλλά καί παραδειγματικήν ενεργητικότητα καί 
συμβολήν μυρίων ευτυχών περιστάσεων.

Πράγματι θά ήτο λίαν μακρδν νά καταστρώση τις τδ 
μαρτυρολόγεον εκείνων, οϊτινες κινούμενος ύπδ τής εύγενοϋς 
έπιθυμίας νά προικίσωσι τήν επιστήμην διά νέων στοιχείων 
άπήλθον εύτόλμως πρός τό άγνωστον, (να μή ΐπανελ- 
θωσιν ίσως πλέον.

Ενταύθα θά προσπαθήσωμεν άπλούστατα νά διαφωτί- 
σωμεν τόν μυστηριώδη χαρακτήρα,θν παρουσιάζει έκάστοτε 
ή πάλη αυτή τοϋ ανθρώπου πρδς τδν βόρειον Πόλον, και 
νά έκθέσωμεν όσον τό δυνατόν ακριβέστερου τά τών χωρών, 
έν αις αδτη συνήφθη.

Έάν οί άναγνώσται μας ρίψωσιν βλέμμα έπί τοϋ γεωγρα
φικού χάρτου,θά ίδωσιν οτι ή τοϋ πόλου λεκάνη συγκοινωνεί 
μετά τών λοιπών τοΰ ωκεανού μερών διά τής πιπληρωμένης 
νήσων θαλάσσης, ήτις έκτείνιται μεταξύ τής Νέας Ζίμ- 
βλης και τής Γροιλανδίας καί διά τών στενών τοϋ Σμίθ καί 
τοΰ Βέριγκ.

Αί τρεις αύται προς τδν πόλον άγουσαι όδοί φράττονται 
ώς έπί τό πλείστον ύπό πλεόντων πάγων, σχηματιζομένων 
φυσικώς έν τφ παγωμένφ Ώκεαεφ.

Οί κατά δεκάδα μέτρων ύπέρ τήν επιφάνειαν τοΰ υδατος 
ύψούμενοι ούτοι παγώνες, διαστάσεων 30^—40 μέτρων, ους 
οί κάτοικοι τής Νέας Γής δικαίως ώς ίκ τοΰ σχήματος αύ
τών καλοϋσι «παγερός μητροπόλεις», καί άνίσως έν τφ 
Ώκεανφ διασκορπιζόμενοι ύπδ τής ορμής τών ρευμάτων καί 
τών άνεμων, άποτελοϋσιν οχυρόν φύσει προπύργιου, έφ ού 
κατεστραφησαν πάντες οσοι έτόλμησαν νά αψηφίσωσιν 
αύτό.

Καί έν τούτοις, πλεϊστοι είσιν οί τολμήσαντε; νά ύπερ- 
πηδήσωμεν αύτό καί πλησιάσωσι τόν βόρειον Πόλον.

Άπό τοΰ 1553 άρχεταε ή σειρά τών εκδρομών τούτων.
Στολίσκος αγγλικός ύπδ τδν σίρ Ούγος Βιλλούγβυ, έλαβε 

τότε?τήν εντολήν νά άναζητήση όδόν πρδς τάς ’Ινδίας βο
ρειοανατολικούς, έπί σκοπφ νά αφαίρεση άπο τής Ισπανίας 
καί τής Πορτογαλλίας, εύρισκομένων τότε είς τδ Ζενίθ τής 
δυνάμεως αύτών, τδ μονοπώλιον τοΰ έμποριου τής Ανα
τολής.

Ό σίρ Οΰγος καί οί άνθρωποι αύτοϋ άπέθανον εκ τοΰ 
ψύχους, άλλ’δ άξιωματικδς Σάνσελορ έφθασεν εις τας έκ- 
βολάς τοϋ Δουϊνα έν τή Λευκή θαλάσση καί ίκεϊθεν είσ - 
δύσας είς τήν Ρωσσίαν έθετο τάς βάσεις τών λίαν ώφελί - 
μων τή Αγγλία έμπορεκών σχέσεων.

Ζηλοτυποΰντις Ιπί τή ίπ.τυχία ταΰτη καί έπί τών νέων 
τής ’Αγγλίας αποστολών, οί Ολλανδοί προεβησαν περαι
τέρω. Ό περιβόητος έξερευνητής Βάρεντζ έπεχείρησε τρία 
ταξείδια (1594—1596) καί άνεκάλυψε τήν Σπιτσβέργην. 
Κατηυθύνθη ιιτα πρδς τήν Νέαν Ζέμβλην, φθάσας είς βό
ρειον πλάτος τηλικοΰτον, τό όποιον μόλις μετά 300 έτη 
έπειτα άλλοι ήδυνήθησαν νά ύπερβώσιν άλλά άναγκασθείς 
νά διαχειμάση, άπέθανεν έν ταις πολικαις χώραις, κατα- 
λιπών δνομα έσαεί διαμεΐναν ένδοξον έν τοΐς χρονικοις τών 
άνά τδν Πόλον ίκδρομών.

Ή τοϋ Βορείου Πόλου άνακάλυψις δέν έπεζητήθη παρά 

πάντων όμοιοτρόπως, διότι πλεϊσται διευθύνσεις έλήφθησαν 
ύπ ’ όψιν ύπό τών ριψοκίνδυνων θαλασσοπόρων.

Οί Βιλλούγβυ, Σάνσελορ και Βάρεντζ είσέδυσαν είς τήν 
τοϋ Πόλου λεκάνην μεταξύ τής Σπιτσβέργης καί Νέας Ζεμ- 
βλης. Ό Ουδσων τφ 1607 ήκολούθησε τήν όδόν τής 
Σπιτσβέργης καί ίν φ ό Βάρεντζ δέν είχεν ύπερβή τήν 79ο 
50‘, ούτος έφθασεν είς τήν 80ο 50', απέναντι τών Έπτά 
νήσων. Καθ’δλον δέ τδν δέκατον έβδομον αιώνα,πολυάριθμοι 
φαλαινοθήραι περιήλθον τάς θαλάσσας ταύτας καί πάν
τες πιστοποιούσε τήν δπαρξιν πέραν τής 80 μοίρας, πυκνών 
παγώνων καί μεταξύ αύτών δίοδον στενήν διαφόρου ένια- 
χοΰ πλάτους.

Αί άπό αίώνος ήδη πρόοδοι ήσαν σχεδόν μηδέν. Ό πε
ρίφημος φαλαινοθήρας Σκορέσβη έφθασε τφ 1806 πρός βορ- 
ράν τής Σπιτσβέργης είς πλάτος 81ο 30’ καί τφ 1868 ό 
Νόρδενσκιολδ άφίκιτο είς τήν 81ο 42', τδ μέγιστον δηλα
δή .έξερευνηθέν πλάτος.

Ή πρδς τήν άνατολικήν παραλίαν τής Γροιλανδίας όδός, 
ή τρίτη πρδς τόν Πόλον διά τής μεγάλης εισόδου τοΰ Πα
γωμένου Ωκεανού,έλάχιστα ήρευνήθη. Ή κυριωτέρα δέ τών 
οι αύτής εκδρομών έγίνετο ύπό τής Ι'βρμ.αενέας ύπδ τοϋ 
γεωγράφου Πέτερμαν, νομίζοντος δτι έκεϊθεν έμελλε νά εύρη 
τήν φαντασιώδη ίλευθέραν πάγων θάλασσαν.

Άλλ’ ή Γ&ρμ.αν£« δέν ύπερέβη τήν 75ο 30' καί δή 
επεισόδιον τρομερόν συνέβη τότε. Τό επικουρικόν πλοϊον 
« Άνσα»κατ«κερματίσθη ύπδ τών παγώνων καί τό πλήρωμα 
καταφυγόν ίφ ’ένός έξ αύτών διήλθεν έκεΐ τον χειμώνα δυ- 
νηθέν τέλος μετά τρομερά δεινοπαθήματα νά φθάση παρά 
τοΐς Δανοϊς, τοΐς εγκατεστημένες είς τά μεσημβρινά τής 
Γροιλανδίας μέρη.

Άπό τοϋ έτέρου μέρους τής Γροιλανδίας, δ πορθμός τού 
Δάβυ, ή θάλασσα τοϋ Βαφφίνου, οί πορθμοί τοϋ Σμίθ καί 
τοϋ Ροβινσων, άποτελοΰσι τήν κυρίαν όδόν, τήν άγουσαν 
είς τήν λεκάνην τής πολικής θαλάσσης.

Από τοϋ πρώτου ταξεςδίου, ού ΐπελάβετο πρδς τήν διεύ- 
θυνσιν ταύτην, τφ 1494 δ Σεβαστιανός Καβότ, δ Φρό- 
βισερ δέκα ετη βραδύτερου, ό Δάβις τφ 1585, ό Βαφ- 
φινος τφ 1616, οΐ Ρός καί Πάρρυ τφ 1818, ό Φραγ- 
κλϊνος τφ 1845 (ου ή μακροχρόνιος απουσία έπί τοσοΰτον 
συνεκίνησε τούς έν Άγγλίφ, ώστε 22 άποστολαί πρός βοή
θειαν αύτοϋ διωργανώθησαν), ό Κέννεδυ, Κάν, Μόρτων, 
Χάλλ τφ 1870, ό Ιωάννης Νάρκης τφ 1875, πάντες 
διαδοχικώς, οί μέν τολμηρότεροι τών οέ, ε'φθασαν μέχρι τής 
82ο καί έκτοτε ούδέν πλοϊον έπεζήτει νά φθάση τόν Πόλον 
διά τής όδοΰ ταύτης.

Τέλος ή διά τοϋ Βεριγγείου πορθμού όδός, ή ύπδ <τοΰ Γου- 
σταόου. Λαμβέρ έξυμνηθεΐσα, κατέστη τφ 1881 περίφη
μος έν πένθει διά τής καταστροφής τοϋ πλοίου» Ίωαννέτα».

Μόλις έξήλθε τοΰ στενού, τό πλοϊον κατελήφθη ύπό τών , 
παγώνων καί έπί δύο χειμώνας προσηραγμένον έφ’ ενός 
τούτων περιεπλανήθη άνά τον παγωμένου Ωκεανόν μέχρι; 
ού κατεβυθίσθη παρά τάς νήσους τής Σιβηρίας. Συνεσφιγ- 
μένον το πλοϊον μεταξύ τών φοβερών όγκων τών πάγων δέν 
ήδυνήθη νά άντίσχη, τό πλήρωμα κατόρθωσε νά- διαφύγη, 
αλλ οι πλεϊστοι άπέθανον «κ τοϋ ψύχους καί τής πείνης.

Μεταξύ τών μέσων τών τεθέντων είς ένέργειαν διά τήν 
έξερεύνησιν τοΰ πόλου, ή δι’ ελκύθρων μεταφορά ύπήρξε 
σπουδαιοτάτη. Επί τοιούτων συρομένων ύπδ κυνών άπό 
τοϋ 1820—1823 ό Βράγκελ έδοκίμασε νά φθάση είς τήν 
γήν τήν φέρουσαν νϋν τό όνομά του καί τφ 1827 δ Πάρρυ, 
έντυχών είς παγώνα, έθετο ιίς κίνησιν διά τών χειρών λέμ
βους ίχούσας υποκάτω παγοδρομικάς δοκούς.

Δυστυχώς τό σύστημα τοΰτο συχνάκις άπέβαινε μετά 
ύπερανθρώπους αγώνας μάταιΟν, διότι μετά πρόοδον χιλιο
μέτρων τινών, κινούμενου τοΰ παγώνος ύπδ τοϋ άνέμου, οΐ 
έξερευνηται εύρίσκοντο κατώτερον τοϋ πλάτους ή μήκους

έκείνου είς δ πρότερον εύρίσκοντο. Καί προσέτι, ο’α δεινά 
συνεπάγει ή έπί τοϋ παγώνος κατασκήνωσις είς ψύχος 25 
και 30 βαθμούς κάτωθι τοΰ μηδενός ! Καί έν τούτοις δέν 
είνε ταΰτα μόνα τά δεινά, εί; ά έμπίπτουσιν οί έρευνηταί. 
Δυστυχώς φριχταί βάσανοι ένιοτε λαγχάνουσιν αύτοις. 
Περί τής καταστροφής τοϋ πλοίου «Ίωαννέτα» άρκεΐ νά 
άναγνώση τις αποσπάσματα ίκ τοΰ ημερολογίου ένός τών 
θυμάτων τούτων, τοΰ αξιωματικού Λόγκ, ϊνα σχηματίση 
ιδέαν |τών άτυχιών καί τής άγωνίας τών δυστυχών τού
των. ’|δού μερικά :

«Παρασκευή 7 ’Οκτωβρίου. Έφάγομεν σήμερον τό πρωί 
τό τελευταϊόν μας τεμαχίου τοϋ κυνός καί εχρησιμοποιή- 
σαμεν τό τελευταίου φύλλον τοϋ τειου , θά έκκινήσω- 
μεν διά τό ταξιίδιον 25 μιλλίων, μή έχοντες ή ολίγα μό
νον δράμια οίνοπνεύματος καί μεταχειρισμένου τέιον.»

«Σάββατον 8 ’Οκτωβρίου. Είς τάς 5 πρόγευμα δι’ 
ολίγου οινοπνεύματος έντός ποτηρίου θερμού υδατος.»

«Δευτέρα 10 ’Οκτωβρίου. Είς τάς 5 έπίομεν τήν τε- 
λευταίαν σταγόνα τοϋ οίνοπνεύματος ... έφάγομεν τεμάχιά 
τινα δέρματος ρέννου-χθές δέ τδ πρωί ίφάγομεν τό δέρμα,τό 
όποιον ίκάλυπτε τούς πόδας μου. . . »

«Τίποτε διά δείπνου είμή μόον εν κοχλιάριον γλυκερίνης, 
είμεθα πάντες Ισχνοί καί έξηντλημενοι,άλλά πλήρεις ψυχι
κής ήρεμίας. Ό θεός μάς προστατεύει !»

«Σάββατον 15 ’Οκτωβρίου· πρόγευμα, άφέψημα φλοιού 
ιτέας καί δύο παλαιά ύποδήματα ...»

Ποϊαι ελπίδες ωθοϋσι λοιπόν τούς τολμηρούς τούτους 
ίρευνητάς είς τδ νά καταφρονώσι τοιούτους κινδύνους ; Τά 
ταξείδια, ταΰτα τά άνά τάς πένθιμους παγεράς χώρας, 
πλουτίζουσε μόνον τήν ίπιστήμην ; Τά λείψανα τών άπο- 
λιθώσεων, άτινα έκεϊ άνακαλύπτονται, απέδειξαν τήν υπαρ- 
ξιν κατά τήν τριτογενή περίοδον τροπικής χλωρίδος πλου- 
σιωτάτης, έξ ού συμπεραίνεται, ότι αί χώραι αύται, ών ή 
μέση θερμοκρασία νϋν δέν ύπερβαίνει τούς 8 βαθμούς ύπδ 
τό μηδέν, άλλοτε άπήλαυον θερμοκρασίας 15—20 βαθμών 
ύπέρ τό μηδέν.

Τά ίχνη τής συκής, τής μανιολίας, τών άρτοφόρων δέν
δρων καί άλλων προσεπικυροΰσι τδ αληθές τής ύποθέσεως 
ταύτης.

’Εννοεί λοιπόν πάς τις τήν σπουδαιότητα τών είς τδν πό
λον εκδρομών, «ίς τήν πλήρη θαυμάσιων σπουδών καί με
λετών χώραν, δι’ ών εύκολύνεται ή γεωλογία, ?να είσδύση 
είς τά μυστήρια τής γής καί τών μεταβολών αύτής, τών 
καταληξασών είς τήν νϋν ύφισταμένην κατάστασιν.

Πρό τινων έτών, σοφός τις, δ Κάρολος Ραβώ, διαλεγό- 
μενος περί τών είς τδν πόλον ίρευνών, συνεπέρανε», ότι δ 
ίόρειος πόλος έδει νά θεωρήται άπροσπέλαστος έφ’ όσον δέν 

εύρίσκεται το πηδάλιου τοϋ άεροστάτου, παρέχοντος πλεί- 
στας ελπίδας1 έπιτυχίας· έν πάση άλλη περιπτώσει τό νά 
θέλη τις νά φθάση είς τδ άκρον τής ύδρογείου σφαίρας, 
είναι μία καθαρά ουτοπία καί δνιιρον άνθρώπου ουδέποτε 
ταξειδεύσαντος εις τδν παγωμένου Ωκεανόν.

Τό σχέδιον τοϋ Άνδρε, άπό πολλοϋ ώριμάσαν καί νϋν 
τεθεν έν ενεργείς, είναι ή πραγματοποίησες τής θεωρίας τοϋ 
?αβώ.

Άς εύχηθώμεν όπως έπιτυχί^ έπιστέψη τήν τολμηράν 
έπιχείρησιν καί τδ προστεθησόμενον κεφάλαιον είς τήν ιστο
ρίαν τών είς τόν Πόλον ταξειδίων» μή περιλάβη θλιβερόν τι.

Έν πάση περιπτώσει τδ κλέος καί ή δόξα τοϋ τολμηρού 
εξιρευνητοϋ ε’σται άφθιτος.

Πνεύμα ούριου είθε νά άγη τδ πολύτιμον σκάφος τοΰ κ. 
Άνδρε πρές τάς άγνωστους έκείνας χώρας, ών ή προσπέλα- 
τις τοσούτων μέχρι τοϋδε φοβερών καταστροφών ίγένετο 
πρόξενος 1

Β.
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ΕΝ ΘΥΜΑ

ΤΩΝ ΑΚΤΙΝΩΝ ΡΑΙΝΤΚΕΝ

Τ^ϊ lij ’Ιουλίου παρελθόντος ΰπββλήθη πρός έ- 
ξέτασιν έκ μέρους τοΰ έν Βερολίνω ίατροΰ Μορούζε 
δβκαεπταβτής νέος,βσης έπί τέσσαρας δλας Εβδο
μάδας άπαξ τούλάχιστον πολλάκις δέ καί δίς τής 
ήμέρας ^χρησιμοποιείτο είς πειράματα δχαφα- 
νείαςδιά τών άκτίνων Ραΐντγκεν. ΠδΟα τοιαύτη 
Εξέτασες διήρκει 5—ιο λεπ ή δέ τοΰ στήθους έξη- 
κολοΰθετ κάπως μακροτερον, διότι τδ Ενδιαφέρον 
τών παρατηρητών έπετείνετο έν τή παρατηρήσει 
τοΰ θαυμάσιου φαινομένου τών παλμών τής καρ- 
δίας καί τών κινήσεων τοΰ διαφράγματος Ή άπό 
τοΰ σώματος άπόστασις τών συριγγών ήτο πάντοτε 
μικρά, πολλάκις δέ έθιγον αΰται τό σώμα. Έν του- 
τοις ή έκ τών σωλήνων Χίττορφ προερχόμενη θερ- 
μότης ήτο μικροτάτη, ό δέ νέος είχε πάντοτε κε- 
καλυμμένον τό σώμα κατά τήν τών πειραμάτων 
διάρκειαν. Αί συνέπείάι έν τούτοις αΰτών ΰπήρξαν 
αί έπόμεναι:
Τό δέρμα τής πρός τούς σωλήνας έστραμένης πλευ
ράς τοΰ προσώπου έρυθροΰτο μεγάλως μετά φαιάς

Ίδη Τά Βεσίκια. TPC2AS- Άνασκαφαί. Πέργαμον.

ΕΝΤΤΠΟΣΕΙΣ ΤΑΞΙΕΙΔΙΟΥ

ΑΠ’ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΧΡΙ ΓΑΛΑΖΙΟΥ ΔΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ, 
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΡΩΜΟΥΝΙΑΣ

(Συνέχει*  «δ«· προηγούμενου ψύλλον).

Διηυθύνθην πρδς tv τών παρακτίων Ξενοδοχείων της πό- 
λεως έχων έναντί μου την θάλασσαν, διότι πάντα τά χαφφενεΐα, 
ξενοδοχεία, ζυθοπωλεία χαί λοιπά κέντρα τδν ξένων έχεϊσε ευ- 
ρίσχονται και εισερχόμενος έν τφ των Μουσών χαιρετώμαι ύπο 
πολλών, οός δέν βραδύνω ν’ αναγνωρίσω.

Είναι έπιβάται τοΰ άτμοπλοίου μας, οι'τινες είχον ομοίως έ- 
ξέλθ« πρός έπίσχεψιν της πόλεως.

Προσκαλούμαι παρά τοΰ π. Ποδαρα νά παραχαθήσω χαί 
ούτως έγευμάτισα έν συντροφιά.

Μετά ταΰτα έξήλθομεν καί έπίομεν παφφέν είς τό παρακεί
μενον χαφφενεΐον. Τά πάντα έηεϊ έχουσιν έλληνιπήν χροιάν,χαί 
μετ’ έχπλήξεως παρατηρώ τάί πάντα χύκλωθέν μου ένιχά. 
Ξενοδοχεία, χαφφενεϊα, ζυθοπωλεία, καταστήματα, παρακα- 
θημένους και περιδιαόάζοντας, τά πάντα έλληνιπά. Είναι τό 

μάλιστα άποχρώσεως· έν τισι δέ μέρεσιν ένε- 
φανίζοντο έκλεπίσματα. Πλΰσις δι’ δξονς έπετΰγ- 
χανε μόνον, άλλ’ Λ έρόθρωσις παρέμενε, καί έπί 
τοΰ τριχωτοΰ τής κεφαλής δέρματος έφαίνοντο 
έπενεργοΰσαι αί άκτΐνες. "Εν τινι μάλιστα χώρα 
τής κεφαλής έπήλθε καί φαλάκρωσις, τό δέ αΰτόθι 
τμήμα τοΰ δέρματος καταπληκτικήν έπαρονσίασεν 
ώχρότητα. Αί άπομείνασαι τρίχες ήσαν βραχεΐαι, 
λεπταί καί εΰκολώτατα άπεσπώντο. Καί έπί τοΰ 
στήθους άπελείφθησαν λίαν παράδοξα ίχνη, έπε- 
νεργείας τών άκτίνων. Έπί τών νώτων έσχηματί- 
σθη τμήμα μεγέθους συνήθους πινακίου τραπέζης, 
έν τφ όποίφ ή μέν άνω έπιδερμίς τέλεον έπηλεί· 
φθη, ό δέ ΰπ’ αΰτήν κείμενος Ιστός άπεκαλυφθη, 
παρονσιάζων πολλά μικρά αίμάσσοντα τμήματα. 
Τό πέριξ δέρμα έλαβε φαιόχρουν άπόχρωσιν είς 
πλάτος δύο περίπου δακτύλων

Άξοσιημείωτόν δτι, ούτε ό ύπό έξέτασιν νέος, 
ούτε οί παρ’ αύτφ κατά τά πειράματα εΰρεθέντες, 
καθά ό διδάκτωρ Μοροΰζε βέβαιοί έν τφ «Γερμα- 
νικφ ίατρικφ έβδομαδιαίφ περιοδικφ» παρετήρη- 
σάν τι έκ τών παθημάτων τούτων ! άλλως τά πει
ράματα θ’ άνεστέλλοντο.

κέντρου εκεί της κινήσεως, τοΰ εμπορίου χαί τοΰ περιπάτου ώς 
χαί τοΰ έλληνιχοΰ πληθυσμοί.

Μετ’ όλίγον προσέρχεται ό χ. Ευαγγέλου, δστις μ’ είχεν ύ· 
ποσχεθή νά μέ συνοδεύση είς την μιχράν άνά τήν πάλιν περιο
δείαν μου και αμέσως έχχινοΰμεν ίιά τό Παρθεναγωγείου τών 
ΆΒέλφών Ζωγράφου.

Μετά στροφάς τινας άνά την πόλιν διά μέσου στενών χαι 
ενίοτε ρυπαρών ανατολιχοΰ ρυθμοΰ χαί τόπου ποιχίλλων ειδών 
οικιών χαί πάντοτε λιθοστρώτων οδών (χαλτερίμια) εΐσήλθομεν 
εντός μεγάλης αυλής,έντδς τής οποίας ύπάρχουσιν τάφοι τινες 
χαί δένδρα χαί φρέαρ χαί πέριξ χαί έναντι μου ναός χαι ιερα
τικά δώματα χαί χέλια.

— Είναι ή Μητρόπολις τής 'Αγίας Φωτεινής, μοί λέγει 
τότε ό ξεναγός μου χ. Ευάγγελος.

Πλησιάζω τούς τάφους. Είναι περίεργοι χαί άποτυποΰσι τήν 
αρχοντιχήν τής εποχής τής τελευτής τών περιεχομένων των 
άχμήν, τιμήν χαί δόξαν.

Άναγινώσχω:
Άΐέζανδρος AsvSgivbg 

διευ&νντή$ Ρωβαιχον προξενείου 
άκοβιΑβας τά 1863.

Τηλ. 'ΛΛεξ. Χαητξερή 
βύμβουλοζ έπίχ$ατιία$ 

αύτοκρ. Ρησβι&ν 
άαοβιώβαζ 185ά.

χαί έπί’τρίτου τάφου:
"Αννα ΰνζνγου Ά&. Λομβαρδού 

άαοβιώδαοα τά 1871.

Περαιτέρω έντδς χιγχλιδωτοΰ διαχωρίσματος διακρίνω σω
ρείαν αρχαίων συντριμμάτων,αγαλμάτων χαί στηλών.

— Είναι διάφοροι αρχαιότητες, αίτινες προ πολλοΰ εΰρέθη- 
σαν ένταΰθα, μοί λέγει ό χ. Εύάγγέλος.

— "Εχει χαλώς, άλλα πολύ παρημελημέναι.
Άφοΰ δέ περιειργάσθημεν πάντα ταΰτα χαί τόν ναόν, διήλ- 

θομεν έτι μεριχάς οδούς πλέον ή ήττον στενάς χαί έλιχοειδεΤς, 
είς τήν γωνίαν μιας τών οποίων εύρίσχομεν τδ Παρθεναγω
γείου τών αδελφών Ζωγράφου.

Μόλις έχροόσαμεν τήν θύραν ή μεγαλειτέρα τών αδελφών 
προσήλθε χαί μας ύπεδέχθη, είσαγαγοΰσα ημάς έν τφ άμα 
είς μιχράν αίθουσαν τής ύποδοχής, ήτις χρησιμεύει χαί ώς 
γραφεϊον τής σχολής.

Έναντι αυτής χεΤται ή αυλή τοΰ σχολείου κατάφυτος είς 
διάφορα μέρη δι * ωραίων ανθέων χαί διαφόρων φυτών χαί είς
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τδ βάθος αύτης μεγάλη αΓθουσα, ήτις χρησιμεύει διά νηπια
γωγείου. Δεξιόθεν υπάρχει μεγάλη οικοδομή όπου εύρίσκονται 
αί λοιπαί τάξεις.

Κετ’ όλίγον προσέρχεται και ή δευτέρα αδελφή, άμφότερβι 
ενθουσιώδεις έπι τή «ίφνηδία έπισκέψει μας καί πρόθυμοι δ
πως μας δώσωσι πάσαν πληροφορίαν περί τού παρθεναγωγείου 
των. Είναι δέ χκριέσταται καί λίαν ευχαριστημένα! έκ τού 
επαγγέλματος των. Μείνασαι βρφαναί έξασκούσι προ πολλών 
έτών τδ διδασκαλικόν έργον των, άναπτύξασαι αύτδ κατα τδ 
νεώτερον σύστημα έν τή ίδιοκτήτφ ταύτη οικίφ των, καί άπο- 
λαμβάνουσαι της εμπιστοσύνης χαι αγάπης τών συμπατριω
τών των.

— Πώς δεν ακούεται ό συνήθης θόρυβος τών μαθητριών, 
ήρώτησα αύτάς, δέν έχετε μάθημα σήμερον: Δέν βλέπω δέ 
κοράσια πολλά.

— Διότι μόλις χθές «τελείωσαν αί έξετάσεις μας, μοί άπήν
τησαν και διά τοΰτο.

— Πώς τόσον ενωρίς :
. — 'Εδώ αί εξετάσεις γίνονται ενωρίς και τά μαθήματα αρ

χίζουν τον Αύγουστον.
Καί είχον δίκαιον,διότι ή ζέστη ήτον ανυπόφορος 1 'Ιδίως δέ 

άφθονος ίδρώς περιέλουε τδ σώμά μου.
Αίφνης έπομίσθησαν ήμϊν τότε ογκώδεις μερίδες ωραίου 

παγωτού.
— Διά τούτο 'διετάξατε παγωτά ; ήρώτησα.
— Δέν σάς αρέσει; μοι είπον, ένομίσαμεν, δτι είναι τδ κα- 

ταλληλώτερον άναψυκτικδν χατά της τοιαύτης ζέστης.
— Καί διά τους ταξειδιώτας είναι τδ ώραιότερον, εϊπον χαί 

μοί αρέσει. Και πώς πηγαίνει τδ σχολεΤόν σας ; είσθε ευχα
ριστημένοι ;

— 'Αρκετά. "Εχομεν μάλιστα πολλάς μαθήτριας.
— Διδασπαλίσσας άλλας ;
— Καί διδασκάλους.
— Εύγε- Σάς συγχαίρω πολύ διά τδν ζήλον καί την μετ' 

αύταπαρνήσεως έπίδοσίν σας είς τήν μόρφωσιν τοΰ φύλλου σας.
— "Αν θέλετε νά έπισκεφθήτε ολίγον τδ κατάστημα καί τήν 

έναντι αίθουσαν όπου ΰπάρχουσιν έτι τά εργόχειρα εκτεθειμένα;
— Ευχαρίστως.
Καί έν τώ' άμα έπεσκέφθημεν αύτδ καί είτα τήν είς τδ 

βάθος τής αύλής αίθουσαν, όπου έν παραδειγματική ησυχία 
παρεκάθηντο περί τάς τεσσαράκοντα μαθήτριας,' εργαζόμενοι.

— Πώς δέν ακούονται τόσα ατομα; ήρώτητα. θά ένόμιζέ 
τις 8τι οάδείς υπάρχει έδώ.

Καί έν ταΰτώ έρριψα βλέμμα έπί τών εμψύχων εκείνων 
δντων, άτινα χαρακτηριστικώς διαφέρουσι άπδ τά ήμέτερα τής 
έλευθέρας Ελλάδος. Ή ύπακοή, εύπείθεια καί τδ καθήκον εί
ναι τδ προσδν αυτών. Ούδείς θόρυβος, αύδεμία ταραχή ήπούετο 
εκεί αλλ’ απόλυτος ησυχία έπεκράτει.

Αί δεσποινίδες Ζωγράρου μας συνέστησαν τότε τάς διαπρε- 
πούσας μεταξύ τών παρευρισκομένων χαί έπέδειξαν έν ταύτφ 
ωραιότατα καί καλλιτεχνικώτατα αυτών χειροτεχνήματα. Είτα 
δέ ένέτειλαν εις μερικά έκ τών μικροτέρων καί απήγγειλαν 
διάφορα ποιήματα.

— Ήδη θέλετε ν' άκούσητε καί μίαν τραγφδόν; μοί εί· 
πον. Ή απαγγελία της είναι μοναδική, θέλει νά γίνη ήθο- 
ποιός.

— "Ας τήν άκούσωμεν, είπον.
Και ταύτοχρόνως μία νεανις δεκαέτις απήγγειλε μετά πολ

λής τέχνης καί έκφραστικότητος τεμάχιόν τραγφδίας.
Εύγε, τή είπον. "Ηχούσες ποτέ τήν Παρασκευοπούλου ;

— Καί τήν Βερόνην οσάκις έρχονται έδώ.
— Καί θέλεις νά γίνης ηθοποιός ;
— Μοί αρέσει πολύ τδ έπάγγελμα αύτό.
Άφοΰ δέ μετά τοΰτο δύο έτεραι νεάνιδες έψαλλον ήμϊν ω

ραιότατα μουσικά τινα τεμάχια, προσήλθε καί δ καθηγητής τής 
σχολής κ. Εύαγγελίδης, ό-γνωστός τής <Νέας Σμύρνης» άρ- 
θρογράφος τών περί γυναικδς ήθικογραφιών, ον καί μοί συνέ
στησαν.

— Χαίρω οτι και προσωπικώς σάς βλέπω*  τφ είπον, διότι 
μόνον έκ τών δημοσιευμάτων μας γνωριζόμεθα ·

— Είναι όμως σφόδρα μισογύνης;, μή λέγει τότε ή δεσποι*  
νίς Ζωγράφου καί πάντοτε κατά τών» γυναικών γράφει.

— ’Απεναντίας, τάς πονώ καί έπιθυμώ τήν ήθικοποίησίν 
των. Φαίνεται δέ μέ πάρεξηγοΰν.

Είτα συνεχάρην τάς φιλοπροόδους καί «καμάτους διευθύν
τριας τής σχολής ταύτης δια τήν πρόοδον τοΰ παρθεναγωγείου 
των καί άπήλθομεν έκεϊθεν διευθυνθέντες πρδς τήν κατοικίαν 
τοΰ ίατροΰ καί συνδρομητοΰ μας κ. Φρ. Δελαγραμμάτικα, ’Αν
δρείου, 0ν δυστυχώς δέν εδρομεν έκεϊ.

Άφοΰ δέ περιήλθομεν είτα διάφορα μέρη τής πόλεως, ού
δέν τδ άξιοσημείωτον παρατηρήσαντες ή τά συνήθη τών ανατο
λικών πόλεων μέ τάς στενάς αύτών οδούς καί τά κοινά καί 
ήρεμα αύτών ήθη καί έπεσκέφθημεν έτι τινας τών ήμετέρων 
συνδρομητών μετέόημεν είς τήν παραλίαν όπου καθ εσπέρας γί
νεται συνάθροισις πάντων τών φιλοχάλων, φιλομούσων, φιλο- 
δρόσων καί φιλοθεαμώνων άμφοτέρων τών φύλων.

Έχουσι δίκαιον, διότι τδ μέρος είναι λαμπρόν καί έξαίσιον 
χαί ό περίπαταή διασχεδαστικώτατος. Κατά μήκος τής μακρο- 
τάτης, εύρυτάτης καί λιθοστρώτου ακτής, κεΐνται τά μεγαλεί- 
τερα καί ωραιότερα κτίρια και κέντρα τής πόλεως, δ περιπα
τητής δέ καί ιδία δ ξένος ένταΰθα εύρίσχουσι άνάπαυσίν καί 
αναψυχήν. Τδ θέαμα άπδ τής 6 μέχρι τής δωδεκάτης τής νυ- 
κτδς είναι μαγευτικώτατον · "Απειρον πλήθος περιδιαβάζει 
εΰθυμον κατά μήκος τής παραλίας, πολύς δέ άλλος κόσμος 
κάθηται έξωθι τών παρακειμένων πολυπληθών καφείων, ζυθο
πωλείων καί ζαχαροπλαστείων. Καί έχει δίκαιον, διότι έκεΤ 
τδ εσπέρας πνέει πάντοτε καθαρός καί δροσερός αήρ, άναζωο- 
γονών τήν ύπδ του πνιγηρού καί αφορήτου καύσωνος κατα- 
κλυζομένην καθ’δλην τήνήμέραν αδύνατον τοΰ θνητού καρδίαν.

Έν τή δδφ ταύτη ύπάρχουσιν, ώς είπομεν, αί μεγαλείτεραι 
και καλείτεραί οικοδομαί, δημόσια: καί ίδιωτικαί, ώς καί τά 
εκλεκτότερα καί πλουσιότερα κέντρα, ήτοι πάντα τά ξενοδο
χεία, τά γραφεία τών άτμοπλοϊκών έταιριών, τά ταχυδρομεία, 
καφφενεϊα καί ζυθοπωλεία, αί λέσχαι τών Κυνηγών καί τδ 
Σπόρτιγγ Club, τά χειμερινά καί εαρινά θέατρα, τδ γυμναστή*  
ριον τής Σμύρνης, τά προξενεία καί άλλα πολλά.

"Εμεινα έκεϊ άναμίγνύμενος καί περιδιαβάζων μετά τόΰ πλή
θους μέχρι τής νυκτδς, έν μέσφ κοινωνίας άρίστης,φιλοπροόδου- 
καί φιλησύχου, υπό τήν άμέριστον δρόσον καί τούς γλυκείς ή
χους τών αείποτε παιανιζουσών μουσικών, 6τε πλέον απεσύρθην- 
εΐς τδ πλοϊον, δπερ μετ’ ολίγον έμελλε ν' άπάρη διά τήν 
Κωνσταντινούπολή.

Μετά τδ μεσονύκτιον έφθάσαμεν είς Μιτυλήνην, χωρίς να 
ίδω αύτήν, τήν πρωίαν δέ επλησιάζομεν τά Δαρδανέλλια.

Ίδού ή Τένεδος διξιόθεν.
Ίδού τά Βεσίκια, ή άρχαία Τρφάς, αριστερόθεν.
Λαμπραί αναμνήσεις καί ίστορικά ενδιαφέροντα, άτινα μεγά- 

λως προσείλκυσαν τήν προσοχήν μου καί έφ' οσον τδ πλοϊον 
προύχώρει πρδς ταΰτα, τοσοϋτον ή φαντασία μου καί τό ενδια
φέρον μου άνεπτύσσοντο. Τήν σήμερον πάντα ταΰτα κατάκειν*  
ται άμορφα έρείπια πρό τοΰ διερχομένου αδιαφόρως έκεϊθεν· 
ξένου, άλλά τοΰ Έλληνος ή καρδία σκιρτά, δσάκις αντιμετω
πίζω τά χώματα έκεϊνα. Ό ουρανός φαίνεται έκεϊ δτι βλέπει, 
ή δέ γή δτι επιβάλλει.

Και δ νοΰς σταματά, άναπολεϊ, βλέπει καί στενάζει.
Ή Τένεδος είναι μικρά νήσος, έν μίλιον σχεδόν άπέχουσα 

τής Τρωικής παραλίας καί έχει δύο λιμένας επισήμους ήδη. 
μόνον διά τάς άγγλικάς στρατηγικός έν τή άνατολή άνάγκας, 
ώς έν τή άρχαιότητι, ώς γνωστόν, διά τάς έλληνικάς. "Εχει 
θέσιν πάντοτε σπουδαιοτάτην ώς ναυτικός σταθμός χαί ούδέν 
πλέον. Ή δέ μικρά πόλις των περιβάλλεται ύπδ πεπαλαιομένου 
τίνος φρουρίου καί οί κάτοικοι αύτής εισίν όλίγιστοι.

Ήδη διερχόμεθα προ τής Τρωάδος άμορφου ήδη ξηρας και 
διακρίνομεν τά έρείπεια τοΰ ’Ιλίου και τδ παρατεινόμενον ύ
ψωμα οπερ ώνομάζετο Πέργαμον, καί έφ' ου ύπήρχεν ή 
άκρόπολις ή περιέχουσα τόν ναόν τής Παλλάδος ’Αθήνας καί 
τά μέγαρα τοΰ Πριάμου, τοΰ "Εκτορος καί του Πάριδος. Ή 
πόλις είχε καταστραφή ύπδ τών Ελλήνων τφ 1184 π. X.

Αί γενόμεναι έκεϊσε τφ 1881 ύπδ τοΰ Έρ. Σχλήμαν άνα· 
σκαφαί διευκρίνησαν πολλά έ’ως τότε αμφίβολα σημεία, καί ή 
ιστορία τής σήμερον γινώσκει, οτι ή πόλις τοΰ 'Ομήρου έκειτο 
κατά τδ χωρίον Ίσσαρλίκ, 12 στάδια μακράν τής θα
λάσσης.

Παρερχόμεθα τέλος έκεϊθεν καί διερχόμεθα τά Βεσίκια, έ
τερον αγγλικόν στρατηγικόν ναυτικόν σταθμόν, έν άνάγκη, 
όπου τά χαίνοντα στόματα τών οθωμανικών τηλεβόλων έπί τών 
νέων οχυρωμάτων της προκαλοΰσιν αναμνήσεις έπί τής ανέ
καθεν σημαντικότητος του περαιτέρω ύπάρχοντος θησαυρού.

Έκεϊθεν «Ερχονται ■ αί πύλαι αύτών καί πάντοτε ό κτήτωρ 
πάση θυσία προεφύλασσον αύτάς.

Περιττόν ν’ άναδράμωμεν εις τήν ιστορίαν, τά γεγονότα εί
ναι πασίγνωστα καί ό διαβάτης περιορίζεται νΰν μόνον εις τήν 
σιωπηλήν αύτών θέαν.

Μακρόθεν ήδη διακρίνομεν τδ στενόν τών Δαρδανελίων, δε*  
ξιόθεν καί άριστερόθεν καί προ τής εισόδου σειράς κανονοστοι- 
χειών καί σειράν τοπείων μαγευτικωτάτων ύπδ ορίζοντα έξαί
σιον λαμπρόν καί διαυγέστατου·

Τά Δαρδανέλια! αναφανούσινδλοι καί βαθμηδόν διευκρινίζον
ται πάντα τά σημεϊα αύτοΰ . "Αγγλοι τινές έπιβάται παρατη- 
ροΰσι καλώς διά τών τηλεσκοπίων των τά διάφορα όχυρωμα- 
τικά έργα, ένφ πάντες θαυμάζομεν τήν ώραιότητα τών ένθεν 
κακεϊθεν λαμπρών φυσικών καλλονών. Ό κόλπος τής θαλάσ
σης πρδς τά Δαρδανέλια όλονέν κολποΰται, πού δέ πεδιάδες, 
λόφοι καί έν τφ μέσφ χωρία,δένδρα καί οικοδομαί ποικίλλουσιν 
ύπό λαμπρότατου ουρανόν τήν γλυκυτάτην εκείνην φύσιν, 
ήτις έπέπρωτο φεύ ! μετά πάροδον τοσούτων ανθρωπίνων εξε
λίξεων καί γεγονότων νά διατελή έτι ύπδ τήν άχλύν τής οί- 
κτράς ειμαρμένης. Τδ κλίμα είναι θεσπέσιον. Ποικίλα ατμό
πλοια καί ίσηοφόρα αναφαίνονται έκ τοΰ στενοΰ κατερχόμενα 
καί ή ταχεϊα αύτών έμφάνίσις καί κίνησις προδίδει τήν γειτ- 
νίασιν τής μεγαλουπόλεως τής ύφηλίου.

Ή πόλις τών Δαρδανελίων ήδη διακρίνεται μικρά και πενι
χρά πρό ήμών δεξώθεν, άριστερόθεν δέ τό Κιλετ Μπαχάρ, 
πόλις Τουρκική μετά τοΰ δεσπόζοντος Εστορικοΰ της φρουρίου.

Εύρώπη και ’Ασία δίδουσαι τάς χεϊρας είς τόν πολιτισμόν, 
άλλά μή κατωρθοΰσαι έτι νά τάς σφίγξωσιν. ’Αποτρόπαιος δαί
μων τάς διαχωρίζει έτι έκεϊσε.

Ή άγκυρα τοΰ πλοίου μας καταδύεται ήδη πρό τών Δαρ
δανελίων καί ήμεϊς πάντες έξετάζομεν τά περίχωρα.

Εύρισκόμεθα έντδς τοΰ στενοΰ τής Προποντίδος, όπου κατά 
τήν μυθολογίαν ή 'Έλλη, θυγάτηρ τοΰ Άθάμαντος καί τής 
Νεφέλης έπεσεν άπδ τοΰ κριοΰ έφ’ ού έφευγεν είς τήν Κολχί*  
δα καί έπνίγη, δι’ δ καί ύπδ τοϋ Αισχύλου Πορθμός Ά- 
θαμαντέδος Ελλης, καλείται. Τδ στενώτερον σημεΐον 
τοΰ πορθμού είναι 2350 μέτρων, ένθα λέγεται, δτι διήρχετο 
αύτδν δ . Λέανδρος κολυμβών.

Τά Δαρδανέλια, τουρκιστί Κουμ-Καλέ, είνε μικρά πόλις 
κατοικουμένη ύπδ διαφόρων φυλών. Ελληνες υπάρχουν αρκε
τοί, έξ ών πρωτεύουσιν αί οικογένεια: τών κκ. Σαγιάνου, Νι- 
κολαΐδου, Λαυρακά, Σαβοίδη, Ξανθοπούλου, κτλ.

’Επειδή δέ έμέλλομεν νά παραμείνομεν έκεϊ έπί 2—3 ώ
ρας άπεφάσισα να έξέλθω είς τήν πόλιν πρδς έπίσκεψιν αύτής 
καί τών ολίγων έκεϊσε συνδρομητών μου.

Ένφ δέ ήτοιμαζόμην νά έξέλθω, συναντώμαι μετά τοΰ κ. 
Νικολαίδου,συνδρομητοΰ τής «Φόσεωςίκαί πράκτορος τής Πα
νελληνίου 'Εταιρείας.

Είναι νέος εύγενέστατος,αγαθότατος, προθυμότατος εις ολα 
καί κάλλιστα μορφωμένος. Κατάγεται δέ έκ Δαρδανελίων καί 
χαίρει μεγάλης ύπολήψεως, ένεκα του άδόλου καί ακραιφνούς 
αύτοΰ χαρακτήρος.

— ’Ακριβώς ήτοιμαζόμην νά έλθω πρδς έπίσκεψιν σας, κ. 
Νικολαίδη, τφ λέγω.

— Σάς εύχαριστώ, κύριε Πρίντεζη, είμαι πρόθυμος είς 
ό,τι δύναμαι νά σας φανώ χρήσιμος.

— Εύχαριστώ πολύ,μεταβαίνω είς Ρωμουνίαν καί διερχόμε- 
νος έντεΰθεν,ωφελούμαι τής περιστάσεως νά έπισκεφθώ ολίγον 
τήν πόλιν καί τινας τών συνδρομητών μου.

— Λυπούμαι οτι δέν είμαι έκεϊ, άλλά δύναμαι νά σας πα
ράσχω πάσαν ευκολίαν. Τήν«Φύσιν»λαμβάνω τακτικώς καί σας 
βεβαιώ βτι είναι λαμπρότατου έργον. ΙΙολύ μοί άρέσει· "Εχετε 
πολλούς συνδρομητάς έδώ;

— Πολύ ολίγους δυστυχώς ένταΰθα.
— Δύναμαι νά σας συστήσω καί έγώ μερικούς.
Παραχωρηθείσης μοι δέ τής λέμβου τού πρακτορείου, ένφ 

κατηρχόμην, μ’ έπλησίασαν όί τέσσαρες συνταξειδιώται μας 
άγγλοι

— Νά έλθωμεν καί ήμεϊς ,μαζύ σας, κύριε Πρίντεζη, μέ ή- 
ρώτησαν.

— Ευχαρίστως, ορίσατε, τοϊς είπον.
Μετά πέντε λεπτά έξηρχόμεθα μετά τών άγγλων εις τήν 

πόλιν, ήτις clvat μικρά, άλλά χαρίεσσα καί καθαρά. Οί δέ κά
τοικοι πάντες έργατικοί καί αδιάφοροι πρδς τους ξένους. Έ

χουν συνειθίσει αύτάς, φαίνεται. Οικοδομάς καλάς έχει ολί- 
γας*  πρδς τδ απώτερου αύτής μέρος δμως συνηντήσαμεν έ- 
ξοχάς καλάς, μέγαρά τινα, κήπους, θέαν δέ καί κλίμα ώραιό- 
τατον.

— Τώρα πηγαίνομεν να ανταμώσωμεν καί ένα κύριον, ει- 
πονπρδς τούς άγγλους.

— Μάλιστα, πηγαίνομεν, μοι λέγουν ούτοι.
Καί διευθύνθημεν πρδς τδ κατάστημα τού κ. Εανθοπού- 

λου.
Οί κκ. Ξάνθόπουλοι θεϊοι καί άνεψιοί είναι βιομήχανοι καί 

διατηρούσιν έργοστάσιον άγγειοπλαστικής.
Τδ μέγα κατάστημά των είνε κατάμεστου έκ ποικίλων άγ*  

γείων καί κομψοτεχνημάτων, εγχρώμων, άπλών καί κεχρυσα*  
μένων. ’Αγοράζω τινάκαί μέ άπομιμούνται οί άγγλοι.

— Τί θά τά κάμετε ; μέ έρωτοΰσιν οι άγγλοι.
— θά τά μεταφέρω δι’ άνάμνησιν είς ’Αθήνας καί σεϊς ;
— Καί ήμεϊς είς τήν Αγγλίαν, μοί άπαντώσιν.
— Καλώς, τοϊς λέγω, εις αύτδ εϊμεθα σύμφωνοι.
— Πώς; δέν συμεωνοΰμεν είς 8λα; μέ έρωτούν.
— Βεβαίως όχι, άφοΰ δεν μεταφέρετε καί τούς πόθους μας. 
Έγέλασαν καί έγέλασα.
Άφοΰ δέ περιήλθομεν τδ κατάστημα τού κ. Εανθοπούλου 

καί εϊπομεν ολίγα έτι, έπεστρέψαμεν είς τήν λέμβον.
— Κάμνομεν ένα γύρον: μέ έρωτούν οί άγγλοι.
— Συμφωνώ καί είς αύτδ, τοϊς είπον.
Καί έν τφ άμα διηυθυνθημεν· είς τδ έναντι φρούριον καί είτα 

έκάμαμεν μερικούς γύρους πέριξ τών Δαρδανελίων καί τού 
ατμοπλοίου.

Ή θάλασσα διετέλει ήμερωτάτη, ό δέ καιρός ήτον εξαίσιος. 
Οί άγγλοι ήσαν είς τό στοιχείου των, καί τόσον περιχαρεϊ ώ
στε έφώναζον, έγέλων, έκρότουν καί έθετον τά στόμια τών 
αγορασθέντων αγγείων είς τά στόματά των κραυγάζοντες.

Ή ήχώ άντήχει άπδ τάς φωνάς των. Μετ’ ολίγον έσύριξε 
τδ πλοϊον καί έπεστρέψαμεν έν αύτφ. (έπεται συνέχεια).

ΓΝΩΜΑΙ —ΣΚΕΨΕΙΣ

Όπόταν οτερηθ^ τις . πράγματός τίνος ή προσώπου 
τότε αίοθάνεται τό μέγεθος τής απώλειας.

Ή επιμονή εΓνε ή ήλιακή άκτίς είς τήν κηρίνην τοΰ 
ωραίου ψύλου καρδίαν.

Ό γάμος εΓνε τό κύκνειον αομα τοΰ Έρωτος.

Ή μουσική εΓνε ή γλώσσα των αγγέλων, άλλ’ εΓνε 
καί οτήλη των θεών! Δι'αύτής ψθάνει τις μέχρις αύτών.

Ή μεγαλοψυΐα ομοιάζει πρός τό πΰρ έν τώ πυρίτη, 
δπερ όιατελεϊ έν λανθανούσκ] καταοτάοει, έφ ’ όσον έίω- 
τερική τις αιτία δέν έπιδρα.

Ή ευτυχία εΓνβ διάττων άστήρ έν τώ όρίζοντι τοϋ 
βίου.

Παν ό,τι ταχέως κτδται, ταχέως καί άπόλλυται.

Ή μόνη τάίις τών ανθρώπων, ή όποια ουδέ ποτέ 
αποκτά φίλους εΓνε ή των χωροφυλάκων καί διδασκάλων.

Ό Έρως εΓνε ή σελήνη κατά τάς αλαμπείς καί ζο-> 
φώδεις νύκτας τής λύπης;.

Τά τέκνα εΓνε ζώσαι εικόνες τών γονέων.

"Οπως οί βουλιμιώντες όσω ,τρώγουσι, τόσω πεινώσιν 
ουτω καί οί φυλάργυροι όσω άποθησαυρίζουσι τόσω πε
ρισσότερα έπιθυμοΰσιν.

Νεμέα Ν. Σ. Γ

———-σ-π-βΛΛΙΚ#!**·»· ------ -------
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Shelley.

The fountains mingle with the river, 

And the rivers with the ocean,
The winds of heaven mix for ever 

With i sweet emotion.

Nothing in the world is single ; 

All things by a law divine

In one another’s being mingle— 

Why not ? with thine ?

See the mountains kiss high heaven, 

And the waves clasp one another ;

No sister flower would be forgiven 

If it disdained its brother.

And the sunlight clasps the earth. 

And the monobeams kiss the sea,

What are all these kissing worth, 

If thou kiss not me 1

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΑ «ΕΤΑΦΡΑΣ1Σ

ΥΠΟ

ΓΕΠΡΓΙΟΥ Α· ΠΟΛΙΤΟΥ

Μέ τό ποτάμι ενώνεται της βρύσης τό νεράκι,

Καί τό ποτάμι χύνεται εις τόν ώκεανό, 
Kai μέ γλυκείά συγκίνησι τό δροσερό αεράκι,

Μ’ άλλο αεράκι ένώνεται ’ψηλά ’ς τόν ούρανό:

ΤΩ τίποτε ’ς την πλάσι μας μονάχο του δέν ζη' 

"Ετσι τό θέλει κι’ό Θεός νά ζοΰν δλαένωμένα.

Τό ένα μέ τ ’ άλλο χαροπό ποθεί γιά νά συζίί— 

Γιατί έγώ αγάπη μον νά ζώ χωρίς έσένα ;

Ίδές πώς άγκαλιάζουνται τά κύματα μέ χάρι, 
Καί,τά βουνά γιά κύτταξε φιλούν τόν ούρανό. 

Τό λουλουδάκι όλόχαρο, δροσάτο, μέ καμάρι 

Γιατί δέν λέει ’ς τ ’αδέλφι τον ποτέ Σέ λησμο νώ ;

Κι ’ ό Λλιος μέ τη λάμψι του τά γη γλυκοχαϊδεύει, 

Καί τό φεγγάρι ολόλαμπρο τΑ θάλασσα φιλεϊ,
Καί τό πουλάκι ’ς τό κλαδί τό ταίρι του γυρεύει.... 

Τί μ’ ώφελρύν άφού 'ς έμέ δέν δίνεις τό φιλί ;

ΑΦΙΕΡΟΥΤΑΙ THl ΑΔΕΛΦΗ ΜΟΥ

"Αν στον κόσμον αύτόν έδώ κάτω 
Έχουν ολοι πατέρα μητέρα 
Έγώ μόνον δέν εχω κανένα 
Μόνον σένα αδελφή μου χρυσή.

"Αν ς’ολόφωτη νύκτα τό κΰμα 
δίδει χίλ|α φιλιά εις τήν άμμο 
Καί τ’ αηδόνια γλυκά χαιρετούνε 
Τ*  ’Απριλίου τή γιορτή οτά κλαδιά,

Όλα μαύρα μοΰ φαίνονται ’μένα 
Όλα άχαρα σέ τούτη τή γή.
Μόν’ άπό οέν ’ αντλώ εύτυχία 
Μόν’ άπό σένα ακριβή μ*  άδελφή.

Έν Βόλιρ τή 2 Αΰγούστου 1896
Άρχαβία Κορωναίου.

. ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ

24. ΆρεΒμ,ητεχόν πρόβλημα.
’Οπωροπώλης τις έρωτηβεις πόσους ύδροπέπονας (καρπούζια) ειχεν, 

άπήντησεν
- Δύο δωδεκάδάς έδώρησα εις φίλους μου, μιαν δωδεκάδα μου 

έκλεψαν και 3)4 τοΰ δλου ποσοϋ έπώλησα.
Πόσους ύδροπέπονας είχε τδ όλον ;

2Β. Ά.ρε6μ.ητεχόν πρόβλημά.
Διδάσκαλός τις ειπεν, οτι είς τδν άριστεύσοντα κατά τάς εξετά

σεις μαθητήν, δοθήσονται ώς βραδεϊον τά ""Απαντα τοϋ Κοραή» 
άτινα τήν σήμερον είσι δυσεύρετα.

Είς δε τδν έρωτήσαντα αϋτδν ρ.αβητήν περί της χρηματικής 
αυτών αξίας, άπήντησε.

= Πολλαπλασίασον τδ 1]2 καί 1]3 τοΰ αντιτίμου αυτών και 
βά εχης γινόμενον τδ i]iO 240 εκατονταδράχμων.

'Οποίας αξίας εσται τδ βραβειονρ
2β. Ά ριβμ,ητοχόν πρόβλημι».

’Ερωτηβείς τις πόσα χρήματα μεθ' έαυτοΰ εφερεν, άπήντηοεν.
= Έάν είς τδ ποςδν τών λιρών, άς έν τφ βαλαντίφ μου εχω, 

ποοστεθή τδ τριπλάσιον, ώς καί τδ τετραπλάσιον αυτών, εύρεθησε- 
ται άθροισμα 160

Πόσας λίρας έφερε;
’Αθήνα: ά- Σ· Ν.......

ΛΥΣΕΙΣ

r&r e'r τφ ix ’ iftff 7 φύΛΛφ αΙηγμάϋΛτ.

18. ΑΓνιγμ.»· Άναπχραδίά.
Έλυσαν i κ. I. Πυλιώτης έκ Γαργαλιάνων, ή Δνίς ’Αρκαδία Κο- 

ρωναίου έκ Βόλου, δ κ. X. Γεωργίου έκ Ξυλοκάστρου. δ κ. Εόάγ. 
Παντζόπουλος έξ ’Αθηνών, δ κ. Ν. Πρέγκας έκ Σύρου, δ κ· Γ· Β. 
Λάνδος έκ Κέρκυρας καί δ κ. Σιμυγδαλόπουλος έκ Πειραιώς.

19. ΛΣνβγμ,α. Ουρανός.
Έλυσαν αΰτδ δ κ. Ί. Πυλιώτης έκ Γαργαλιάνων, ή Δνίς ’Αρ

καδία Κορωναίου έκ Βόλου δ κ- X. Γεωργίου έκ Ξυλοκάστρου, δ κ. 
Εΰάγ. Παντζόπουλος έξ ’Αθηνών, δ κ. Ν, Πρέγκας ίκ Σύρου, δκ. 
Γ. Β. Λάνδος έκ Κερχύρας χαί δ κ. Σιμυγδαλόπουλος έκ Πειραιώς.

20. Αίνιγμά. Γαβτήρ.
Έλυσαν αύτδ δ κ- Γ. Πυλιώτης έχ Γαργαλιάνων, ή ΔΙς’Αρκαδία 

Κορωναίου έκ Βόλου, δ χ. X. Γεωργίου έκ Ξυλοκάστρου, δ κ. Ν· 
Πρέγκας έκ Σύρου, δ κ. Γ. Β. Λάνδος έχ Κερχύρας καί δ κ. Ν. 
Σιμυγδαλόπουλος έχ Πειραιώς.


