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ΑΕΡΟΠΟΡΕΙΑ
(ΕνΗχβ'β *β» ι<λ»ς).

Ιϊάρος τοΰ κινητοί

Λέβης μεθ' νδατοσ................... φ,αοο λίτραι
Μηχαναί και έλικες................... 2,οοο »

'Ολικόν βάρος τοΰ κινητοί» 6,οοο »

Βάρος τον κινητού άνά έκάύτην Suvayoye· 
τρικην ιηπον άνναριν·

6οοο—^οο=ι5 λίτραι άνά έκάστην ίππου δύναμιν.

Βάρος τού δώματος, άτρτηιηέ&ων, προσαρ
τημάτων ηαΐ εργατών.

Άερεπιπέδου κορμός................ι 8οο λίτραι
Χώμα........................... ροο β
Κάλυμμα δι ’ άμφότερα . . . iij6 >
Δέματα,ύποστηρίγ-, κουζινέτα 2οο >
ΤρεΤς άνδρες.................. φ5ο β

φ020 »

Βάρος μηχανήματος καί εργατών άνά έκάστην 
δυναμό μετρικήν ιηηον δνναμιν.

ss^5a6 — 400=* J1.3ι λίτραι

Βάρος μηχανήματος και κινητού μετά τών 
εργατών άνά «κάάτην δυναμομετρίκην 

ιηαον δύναμιν.
ί 0,626—φοο~20.3: λίτραι άνά έκάστην ίππου δύναμιν

Δνναμις πρός μεταφοράν. (
'Ολική ανυψωτική δύναμις διά τά

χους 8ο μιλιών..................... ... .  . . . j 7,*|71 λίτραι
'Ολικόν βάρος, άλλ'άνευ φορτίου . tO,5a6 » 

Δύναμις πρός μεταφοράν=ΐ 6,9φ5 »
*0dov άφ»ορ$ δυστυχήματα καί δυόχερείας.

Συμπληρωθέντος ήδη τοΰ σχεδίου, έΗετάοωμεν ©πόσον 
τοΰτο εις δυστυχήματα ύπόκειται. Μηχανικοί σιδηροδρο
μικών γραμμών θέλσυσιν αποδώσει τά ώς πρδς τοΰτο 
πλεονεκτήματα αυτοΰ είς τήν τής κινήοεως όμαλότητα, 
άτε μή υπαρχόντων κλονισμών κατά τήν έκκίνηοΐν, ανω

μαλίαν κατά τήν οδόν, συναρμογών ελασμάτων, καμπυ.- 
λών ή γεφυρών, φροντίδων οιά σημεία, άλλ’ ούδέ άλλων 
προσκομμάτων. 'Αληθές τυγχάνει οτι παρά τήν μετά με
γίστης έπιμελείας τελειότητα τοΰ σχεδίου και τής κατα-; 
σκευής, αί μηχαναι δυνατόν νά ύποστώσι βλάβην. Έν 
τοιαύτη περίοτάσεί τδ μηχάνημα δέν Θέλει άποτόμως στή 
και καταπέση, άλλα Θά εςακολουθήση τήν έπί τά πρόσω 
πορείαν του μέχρις οτον ή είς τδ τάχος καί τήν ανύ
ψωσήν άνήκουοα ενέργεια καταναλωΘή.Ή κατάόασις σύ- 
τοΰ δύναται νά διοικηθή ούτως ώστε νά κατέλθη έπί χώ
ρου ομαλού έν μικρά ταχύτητι καί μετά διολισθανουσής 
προσψαύσεως, ή <ις δέν θέλει επιφέρει κλονισμόν καί βλά
βην. Καί αύτη καταφαίνεται ουσα ή υπό του ΜβΧΙΠΙ 
υποστηριγμένη ώς όσφαλεστάτη μέθοδος. Κάθοδος έπί 
ΰδατος εξαλείφει παν δεινόν κλονισμού επικινδύνου εκ, 
τής επαφής, καί τδ μηχάνημα θέλει επίπλευση δίκην λέμ
βου. Έάν ή βλάβη δύνηται ταχέως νά έπισκευαοθή, άνυ- 
ψούταΐ αύθις άπδ τής έπιφανείας τοΰ ΰδατος καί εξακο
λουθεί τήν πτήσιν του.

Βλάβη τού λέβητος θά έχη τά ούτά αποτελέσματα, 
οΐα καί ή τής μηχανής, άλλ’ έ-πψελής κατασκευή, επί- 
βλεψις καί διαχείρισις, πεποίθαμεν οτι θέλονσι προλάβη 
τοιοντόν τι.

Ούτε ό κορμός,άλλ’ ©ντε καί οι έλικες θά θραύωνται 
διά τόν άπλούστστον λόγον, οτι θά κατασκενάζωνται αρ
κούντως ισχυροί διά πάσαν περίστασιν. Έλεγχος των 
σχετικών θέσεων τοΰ σημείου τής εφαρμογής τής ανυψω
τικής δυνάμεως καί των κέντρων τής άντιστάσεως, υπο
στήριξε ως καί βαρντητος κατά τήν οριζόντιον κίνηοιν, 
καί τών κέντρων ύποοτηριξευς καί βαρύτητας κατά τήν 
άνοδον καί κάθοδον, θέλει έπιμαρτυρήση, ότι τό κατα
σκεύασμά μας δέν δύναται νά έκτελέση ακροβατικά έγ- 
χειρήματα (ατινα δέν ποθοΰμεν !), διότι αυτοί οί φυσι
κοί νόμοι δέν επιτρέπουν τοΰτο,

Δυνατόν νά άντιταχθή, βτι ένεκα τής σμικράς γωνίας 
τής σχηματισμένης υπό τών άερεπιπέδων, μικρά λάθη 
κατά τήν πηδαλιουχίαν έν τή xαθετώ διευθύνσει δυνα
τόν ν’άναγκάζωσι τά άερεπίπεθα νά πρόσκεινται παράλ
ληλα τώ τοΰ ανέμου ρεύματι, έπιφερομένης ουτω τής 
ανατροπής. Έν τοιαύτη περιπτώσε ι θέλει άπομείνει άνευ 
ύπσστηρίςεως, άλλ’ ή στερεότης του ταχέως θά έπανα- 
δώση αύτώ αποτελεσματικός τούς συνήθεις ©ρους, ή δ’ 
ανόηθεΐσα ταχύτης καί τό κέρδος συνεπώς τής άνυψω- 
τικής δυνάμεως θά έπαναφέρ^ αυτό είς τήν προτέραν 
όμαλότητα. Αί δυσχέρειαι αυται εν τε τή άεροπορεία 
καί τή νποβρυχίω θαλασσοπλοΐα εισί καθαρως ανάλογοι, 
δύνανται δέ ν άποκρουοθώσι διά τών αυτών νΰν καλώς 
γνωστών εφευρέσεων. Όθεν θέλομεν μεταχείριοθή τάς 
εφευρέσεις ταύτας ως καί σίακας μικρός έπιφανείας, πα- 
ρακωλύσντες ουτω τήν ανατροπήν καί έξασψαλίζοντες 
τήν δύναμιν τής σταθερός πηδαλιουχιας.
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Λνναμις μεταφοράν.

Τά προλεχθέντα προφανές καθιοτώσιν, άτι δυνάμεθσ 
νά καταοκευόοωμεν επιτυχές προς τπήοιν μηχάνημα διά 
των νυν έφικτών μέσων· πρΙν η όμως καταοτρέψωμε» 
τον λόγον ενδιαφέρον θέλει είοθαι νά έζετάσωμ εν όποιας 
βελτιώσεις έγγός έομέν νά έπιτύχωμεν δι’είδικύς κατα· 
σκευαζόμενων μηχανών. Θέλομεν πρόσθεσή δύο λίτρας 
άνά έκάστην ίππου δύναμιν εις τό βάρος τον ύπό τοΰ 
καθηγητού Langley άναφεραμένου κινητόν, και ενχερώς 
θά κατασκευάσω μ εν τήν μηχονήν αυτήν μέ βάρος ίο 
λίτρων εις έκάστην ίππου δύναμιν. Θά παρςώεχθύμεν 
λοιπόν ολκόν βάρος 22 λίτρων άνά έκσστην Ιππον δύ- 
ναμιν διά το τό μηχάνημα και τούς έργάτας. Συμπυ
κνωτής και τά προσαρτήματα του περιλαμβάνονται έν 
τω υπολογιομω τουτω.
'Ολκή ανυψωτική δύναμιί μέ 8ο μιλιών 

τάχο<........................................,_τ ,ί'"’ >·'*·-■'
’Ολικόν βάρος μετά έργατών,^οοΧ 22.

Ύιτολειπομένη ανυψωτική δύναμκ
Μίο λίτρα πετρελαίου θά καταναλίακι^ται άνά έκά- 

οτην ίππου δύναμιν, κα6’ ώραν. Δυνατόν νά χρηοι- 
μεύοη καί γαιάνθραξ, αλλ* ή αεροπορία τότε θά μειωθή 
πλέον τού ένόε ήμίοεωο.

400χ1=400 λίτραι πετρελαίου άνά έεάοτην ώραν. 
8667—400=21.66 ωραι πτήοεωεέν πλήρει δυνάμει. 
Άλλα τό μήκοε τούτο τοΰ χρόνον πολλαπλαοια£όμε~ 

νον επί 80 μιλιών τάχος δέν πορουοιάόει τήν άεροπο- 
ρείαν, όπόταν πετρελαίου μάναν ω< καύοιμοε υλη κομί- 
ξητυι. Ή ανυψωτική δύναμις ή σπαιτουμενη είε τό τέ
λος τή< πτήοεωε καταπίπτει etc 8,800 λίτρας. Ό μέ- 
οοε όρος τής ύψύοεωε επομένως θέλει 0'0801(17464+ 
8800)—2 = 13133 λίτραι,άπαιτων μέοον όρον έ£ ψ5 τοΤε 
% τον ανώτατου όρου=3οο ίππων δύναμις.

8667—3οο = α8. Όθεν ό χρόνοι: τήε πτήοεωε θά 
ήναι ε8 ωραι, ή δέ όεροπορεία 2θΧ8ο“22840 μιλιά* 
ή 4333 λίτραι βαρόνε δύνανται νά κομιοθώοιν έπί 1120 
μίλια μέ κατανάλωσιν τοΰ αυτόν βαρόνε πετρελαίου 
=733 γαλόνια, οντινοε ή άξια είναι έν Αμερική 23 
δολλάρια.

Δια μεγεθύνσεωε τών διαοτάαεων, ή τής μεταψοράε 
δνναμιε θέλει αύ'ήαη ταχύτερον ή ό χνόοε τήε αναλο
γίας τήε αΰδήοεωε, διότι τό τάχοε θά αύξηση ώε ή 
τετραγωνική ρίξα τήε ιδίας αναλογίας, άν μή ή προσ
τριβή δέν αύξάνη ποραλόγωε. ’Εντεύθεν ταχεία άερο- 
πορεία καί δύναμιε προς μεταψοράν προσκτηθήαεται διά 
μηχανήματος αναλογών διαατααεων.

•Ιωάν. ά. Ίωαννίδης
Μηχαη*ίΐ

ΟΙ ΜΕΓΑΛΗΤΕΡΟΙ ΠΟΤΑΜΟΙ

Οί μεγάλη τιροι ποταμοί της γής είνε ι
Είς τήν Ευρώπη» κατά μήκος αυτής ό Βόλγας, οβτις εχει 

μήκος 3,800 περίπου μέτρα. Κατά τη* «ισότητα όμως 
τοΰ υδατος μεγαλήτερος είνε ό Δούναβις. Διότι ό μέν 
Βόλγας φέρει ύδωρ 4365 κυβικά μέτρα κατά δευτερόλε
πτο», ό δε Δούναβις θ,ί 10 κυβικά μέτρα* αιτία τούτου 
εινε, διότι δεν ύπάρχουσιν έν τή περιοχή τού Βόλγα ύ· 
ψηλά ορη. Αί πηγαι αυτού είνε 335 χιλιόμετρα ΝΑ 
τής Πετρουπόλεως ίκ τού Βαλδαίκού οροπεδίου καί έκ τών

Ούραλίων ορίων. Χύνονται οι εις αυτόν περί τούς 145*'^g 
παραποτάμους έκ τών όποιων 38 give πλωτοί. Ό ΔΛλ*3| 
ναβις πηγάζει έκ των α. κλυτύων τοΰ Μελάνες Δρυμού* ;·:τ3| 
διαρρέει τήν Βυττετβίργην και τήν Βαυαρίαν καί άνίρχε- S 
ται είς την Αυστρίαν. Κατέρχεται ι'.ς τή* Σερβίαν, πηγαί- ':3 
νει ·ις τήν Βουλγαρίαν καί Ρωμουνιβν καί χύνεται εις τον Ί 
Εΰξεινο» Πόντον σχήμα τίζων δέλτα, ίκτάσεως §10 χιλ. J 
εκταρίων. Τό μήκος τού Δουνάβεως'<<*« 2,860 μ. «Ιν< δέ | 
πλατύς από τοΰ Εύξιίνου μέχρι τής Γερμανίας. ή·

Εις την Ασίαν μεγαλήτερος ποταμός, ώς πρός τό μήκος,* 
είνε ; ό ’Τανοκιάγγος (5,200 χιλώμ.), ειτα έρχονται, ό 
Γιενετίης (4,750), ό Άμούρ (4380), δ *Οβις (4300), ά ·;.■ 
Μικόγγος (4240), ό Γάγγης (-4,200), ό Λένας (4,200), -
δ'Ινδός (3,190), b Γάγγης (2,700), ό Ευφράτης (2,65G) Α 
χαί ό Βραχμαπούτρας (2.500).

Ό ’Τανοκιάγγος φέρει 21 χιλ. κυβικά μέτρα ΰδατος κατά 
οευτερόΧεπΐον κατά δε τήν πλημμύραν φθάνει $ως 35 χι- ' 
λιόμίτρα κυβικά μέτρα, κατά δευτερόλεπτο». ’Ονομάζεται ; 
ο* ο ποταμος «υτος και κυανούς ως εκ του χρώματος το ό- 
ποιον φέρει τό όοωρ αυτού* τούτο όμως δέν εινε αληθές,διότι 
τό χρώμά του eTv· μδλλον πράσινον. Πηγάζει δέ έκ τής : 
υψηλής όροσειράς τών Κουελληνίων όρέων, άτι να άποτελουσι' 
διακλάδωσήν τών'Αλπεων,ήτις χ.εΐται πρός Β.τώνΊμαλαίων' ’’ 
μεθ’ής καί ταΰτα συνδέονται . ‘Ο'Γαvoxιάγγος συνδέιται διά 
τής αύτοχρατορικής λιγομί+ης διόρυχος, ήτις «ν· ή μιγα- 
λητέρα διώρυζ τής γής (μήκος 2000 χιλιόμ. καί πλάτος 
60—300 [ΐίτρα,) μ«τά τοΰ Χοάγγου ή κίτρινου ποταμού, 
δστις πηγάζίΐ έχ τών αυτών ορίων και χύνβται ίΐς την χι- 
τρίνην θάλασσαν.

Μίτά τόν Ύανοχιάγγον μιγάλος ποταμός τής Κίνας tivt 
ό Άμούρ, οστις ν,ν» καί ποταμός τής Σι€*»ρ(ας. Ποταμοί', 
ταύΐης live καί b ’Οβις, ό Λένας καί δ Γινισβης ή 'Tivc«e 
σίης δστις eke χαί δ μιγαλήτιρος ποταμός τής Σιβηρίας. 
Ό Μιχόγγος οστις «ve ποταμός τής ’Ινδοκίνας, ό Ινδός, ό 
Γάγγης καί Βραμαπούτρας οΐτινβς elve ποταμοί τών ‘Ινδιών, 
ό Ευφράτης χαί ό Τίγρις οΐτινος εοι ποταμοί τής Μίσο- 
ποταμίας, πηγάζουσι» έκ τού ’Αραράτ χαί χύνονται δ μέν 
Τίγρις. ςίς τόν Ευφράτην, ουτος δέ λίς τονΠβρσ κόν κόλπον.

Α1ΣΠΑΜΙΑΙΤΟΪ “9ΝΗΣΚΕΙΗ,,
ΈπΙ τη εύκαιρία τών πολλιιπλών δημοσιεύσεων 

έν τε τώ ίψερησίφ καί περιοοικώ έλληνικφ τύπω, 
άρθρων, νεκρολογιών, έλεγείων, περιγραφών κ.λ.π. 
καθ ’ Άς άφθονος έκάστοτε γίνεται χρήσις πλείστων · 
σννωννμιών καί περιφράσεων τον (ιή^ατοζ' fitiiaxar, 
ή^ιέτερύς τις νπο^ιονητικός συνεργάτης σννέλεξε 
διαφόρους έν χράσει έκφράσεις δηλωτικάς τον θα· 
νάτον, αϊτινες, τή άληθεία, τνγχάνονσι περίεργοι 
καλ παμπληθείς.

Δημοσιεύομεν ήδη τάς έξης εξήκοντα τρεις.
ο'Λπέθανεν, άπήλθεν, έξέπνενσεν. άπεοίωσεν, 

άπωόέσθη, έπτερνγισεν, ήφανίσθη, έτελείωσε, ένε- 
κρώθη, άπεπτη είς τάς αιωνίους μονός, άνεπαύθη 
έν Κνρίω, κατήλθεν είε τόν τάφον, ώδηγήθη εις 
τήν ύστάτην κατοικίαν, έσβέσθη ή ίίπαρξις, έδυ- 
σεν, έτελεύτησεν, άνηρπάγη, έπλήρωσε τό κοινόν 
χρέος, μάς άφήκ,ε χρόνους, όπεδήμησε τον κό
σμου τούτον, άπεχαιρέτησε τόν κόσμον, έκοιμάθη 
τόν αιώνιον, έπαυσε νά πάσχη, έτελεύτησε τάς Λ- 
ρέρας, τετελεκε τόν δρόμον, έχασε τό φώς, μετέδη 
είς· τήν αιωνιότητα, έθερίσθη άπό τό δρέπανον τον
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θανάτου, νπετάγη είςτάς ένεξερεννήτονς τοϋ θείον 
βονλάς, ΑλενθερώθΗ άπό τΔ βάσανα, νπέστη τλν 
κοινήν τυχην,^ηέκυψεν εϊς τ6 μοιραίου τέλος,έπαν 
σε νά ζή, έπαυσε νά άναπνέη.έπηγεν είς τόν άλλον 
κόσμον, παράτησε τόν βίον, αφήκε τΛν τελεύταγαν 
πνοάν, έστερηθη της ζωής, παρέδωκε τό πνεύμα, 
δέν ύπάρχει tv τη ζωη, υπήρξεν, έχάμ^θη ύπό τον 
θανάτου, ηρπάγη υπό τού Χάρου, έσνρθη ε<ς τό 
ι]>έρετρον, ύπέκυψεν εις τό πεπρωμένον, άπωρψα- 
νίσθη ή οικογένεια, έ^υγε διά παντός, διειτεραιώ* 
θιι διά τού πορθμείου του Χάρωνος, μετέδη είς 
τα ϋδα-τα της Ζτνγός, κατηλθεν είς τά βασίλεια 
τοΰ Πλούτωνος, έχασε την ζωήν, έκλεισε τά μά
τια, δέν ζη. έγκατέληψε τόν παληόκοσμον, έπα
ν ήλθεν είς τούς οΰρανονς. άνεπαύθη είς τούς κόλ 
πους τού Θεού, είσήλθεν είς την αθανασίαν, ό 
Θεός τόν έκάλεσε παρ’ ιιύτώ, μετάλλαξε βίον, 
μετέπεσεν είς την ανυπαρξίαν, είσήλθεν cic τό ά
πειρον, έχω θη εις τΑν μαύρην γην, έγένετο μακα· 
ρϊτιςη κα^ είς τελευταίως ώραιότατα · Δνν άπέθα- 
νεν, αλλά ζή έν τη καρδία μας 1

ΕΝ ΤΑΞΕΙΔΙΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΝ
(κατά μήνα Νύέμ^ριον).

(Συνέχ«'αΐ6« «ροηγ. τύλ>ον).

Ό Βώλος ιί»α< σήμερον μία έκ τών οΐυτέρων πόλεων 
τού Βασιλείου. Έμπβριον, οίκοδ&μαί, πρσίόντκ, βιομηχανία, 
καλλωπισμός, γράμματα, τέχναι και συγκσινωνίαι βαιν&υ· 
σιν ένταΰδα μιτά καταπληκτικής ταχύτητας, Ό Βώλος 
μεταβάλλεται καί «πβκτείνίται ούσιωδώς κατ' έτος και 
μβτά δικαιτίαν δέν θά γνωρίζεται πλέον, θά «ιναι μία με* 
γαλούπολις. Ή δέ φιλομουσία καί φιλεργία τών κατοίκων 
άναι παραδιιγματική. 'Αγαπούν άμφότιρα καί αποδημούν 
συνήθ,ς ας τά χυριώτ*ρα καί πρσβοδοφβρώτςρα μέρη τής 
’Τφηλίου χάριν τής άναπτύξ«ως τού έμπορίου των και ίμ· 
πλουτισμού. Δι'όπιρ βλέπατε πάντας σχιδόν τούς κατοί
κους ιύ έχοντας καί κτηματίας καλούς. Έπαιτάα ένταυθα 
δέν ύπάρχα.

Έπισκέφθημτν τά σπουδαιότερα μέρη τής πόλεως καί 
μικρά τις σχετική περιγραφή εσεται νομίζομεν άρχετά εν
διαφέρουσα καί διδακτική,καθόσον ό τόπος ούτος προοδεύει.

Υπάρχει λαμπρότατον ιδιόκτητον έν καλλίστη τοποθε
σία εκπαιδευτήριο* μέ γυμναστικήν καί κήπον κλπ. από
λυτον ησυχίαν καί τάξϊ* τού κ. Ν. Νικολαιδου, δν ευρί
σκετε πάντοτε έκιι καρφωμένο* μέχρι τρελλας καί πάθους 
είς τό καθήκον του, μετά πολλοΰ ζήλου και έπι .ονής πο- 
θούντα καί χαταγινόμενον νά «κπαιδιύση την νεολαίαν τοΰ 
τόπου, αλλά δυστυχώς, ώς έπληροφορήθην, τοιούτον μονα
δικόν καί λαμπρόν κατάστημα δέ» ικανοποιεί τούς κόπους 
καί τάς θυσίας του κ. Νικολσίδου.

Έπεοκέφθημεν τά καταστήματα κονιάκ και οινοπνευμα
τοποιίας τών κ. κ. Λ. Μπενά, Γ. Καραμάνον, Γ. 
Κουτσίκου καί Σας, Δ. Δηαητριάδη καί Λίρα, αδελφών 
Ίωαννίδου, αδελφών Διγγοπούλων κτλ. καί ήπόρησα πολύ 
επί τή «ροόδφ τής βιομηχανίας ναύτης έν Βόλω. Ίδια το 
ούζον πολύ φημίζεται καί εχει πτρασιν Οχι μόνον έν τω 
τόπφ άλλα και εν άπάση τή 'Ελλάοι καί εν τψ ίξωτεριχφ. 
Ό Βόλο; «ϊν®ι πολύ άξιέπαινος, διότι ένεκα τών σχεσιών 
του μετά τού εξωτερικού Γ^ωκε μεγάλην ωθησιν είς τήν 
βιομηχανίαν ναύτην, έξ ού καί πολύ άνεπτύχθησαν τά οινο
πνευματώδη προϊόν τα.

: ..Η
' 1 ·Ό κ. Λ. Μπενάς ειναε αξιόλογος, άνθρωπο^'ι^^^^·;/'^)··^ 

τής παλαιός σχολής γόνος, ίχ« καλλίστην 
τυγχάνει προση»εστατος και περιποιητικών»τος, άγάπ^ν'/'ςίϊ^ 
νά καλλιεργώ έν σχετική δυνάμει καί τάς μούσας. Οι άδεϊ·" ί 
φοί Σεγγόπουλοι <bai νέοι φίλεργοι, φιλόπονοι καί φιλό-^'αΪ··^. 
μουσοι, προσηνείς καί μεμορφωμένοι καί έκ πρώτης άπό<* 
ψεως ήθελε τις τούς έκλάθει μάλλον ώς δικηγόρους καί ία- ί 
τρούς ή ώς βιομηχάνους. Διατηρούσι 5· κάλλίστον καί 
καθαρότατο* καί εν τάξει μεγίστη τό μέγα αυτών καί 
ωραίον έν τή πόλει κείμενον εργοστάσιό» των καί άγαπώσι ' 
νά διαπυνθάνωνται καί συζητώσι περί παντοίων ζητημάτων, *<>' 
15!, τοΰ εμπορίου καί τής προόδου. Οί αδελφοί ίπίσης Ίω· 
αν ν’ίου είναι νέοι ρέκται παντός καλού και τής προόδου καί 
δή επιστήμονες καί καλώς μεμορφωμένοι καί καταγίνονται ' 
ήδη μετά ψιλοπονίας καί πόνου είς άνάπτυξιν τών βιομη· 
χανικών ειδών εί; & καταγίνονται. Είναι τρεις αδελφοί καί 
καταγίνονται έταΐρικώς μέν και άδελφικώτατα, πλέον κατ’ 
ιδίαν xac «ίδικώς δ μέν είς τη» καπνεμπορείαν, δ δέ εις 
τήν σιτεμπορείαν και δ τρίτος είς την οινοπνευματοποιίαν. 
Πολύ αξιέπαινοι' καί τούς συνιχάρην. Ό κ. Καρσμάνος 
είναι έκ τών παλαιών κονιακοποιών, διατηρεί καλόν πα- ;-. 
λαών έργοστάσιον καί γραφεΐον παρά την πάλαιάν παρα- ) 
λίαν, έχει παλαιόν άριστον κονιάκ, οπερ μοί προσίφερεν 
επανειλημμένες νά δοκιμάσω καί μοί ήρεσεν, άλλ’ έχει . 
επίσης καί παλαιάν μορφήν, δηλαδή ολίγον ήλιχιωμενην καί 
παλαιά» καρδίαν δηλαδή ούχί πρόθυμον καί προσηνή ώς 
απαιτεί ό νέος πολιτισμός άλλ’ αμφιρρεπή καί ουσάολον. 
Τά πάντα παλαιά παρ’ αύτφ, άλλα καλά, συμμορφούμενα 
πρός τό καλόν κονιάκ, οπερ κατέχει καί τά χρήματά του, 
διότι καί αυτά, άπερ δυσχόλως μοί έδωκε διά τή» συνδρο
μήν του ήσαν πεπαλαιωμένα. Τό δε κατάστημα τώ» Κυ
ρίων Δημητριάδου καί Λέρα επίσης παρά τήν παραλίάν κιί· ν 
μενον είναι πολύ καλόν λειτουργούν κάλλιστα καί παρέχει 
εκδουλεύσεις είς τον τόπον. Οί ίδιοκτήται αυτού κ. κ. Δη· 
μητριάδης καί Λέρας «ίσίν εύγενέστατοι καί προσηνέστατοι 
IStqt ό κ. Λέρας, ον καί προσωπιχώς έγνωρίσαμεν τυγχάνει 

τώνσυαπαθειών τού τύπου.
Ό κ. Γ. Κούτσικος εχει ώραΐον έπίσης κατάστημα, 

είναι κάλλιστος καί φιλογενέστατος άνήρ είς άκρον φιλο
πρόοδος καί φιλάμουσος καί κοσμείται ύπό πολλών καί κα
λών προσόντων. Δι* δπερ καί δμοθύμως έξιλέγη πρόεδρος 
τής Φιλόπτωχου Εταιρείας, ήν πάνυ «παξίως διοικεί άπό 
τινων έτών και προήγαγεν είς επίζηλον όντως σημείο» καί 
προσελκύσας πάντων τών σημαινόντων καί δμογενών του 
τόπου τήν συμπάθειαν καί αγάπην καί οΐτινες έκάστοτε προ- 
θύμως παρίχουσι τήν εαυτών συνδρομήν. Μετέβην δέ μετ 
αυτού καί έπεσκέφθην τό κατάστημα τής ’Εταιρείας κάλ- 
λιστον καί ευ τάξη, xat ήτις διατηρεί καί άρχετά καλώς 
διοργανωμένον φιλαρμονικήν όμιλον, οστις ύπό τήν διεύθυν- 
σιν ειδικού μουσικοδιδάσκαλου εποιήσατο σημαντικά; προό
δους είς όλίγιστο» μάλιστα χρονικόν διάστημα καί ύπιρέβη 
τάς προσδοκίας τοΰ τόπου.Ήδη ελπίζεται οτι χάρις τή γεν
ναιοδωρία τών τακτικών αύίής καί εκτάκτων μελών, ώτινα 
έκάστοτε συνεισφέρουτιν υπέρ της προόδου τής ώφελιμωτά- 
της τφ τύπιρ ’Αδελφότητος ταύτης καί κατάστημα ειδικόν 
τφ οκοπφ καί κατάλληλον ύφ’δλας τάς «πάψεις θά ίδρυθή 
μετά καλώς λιιτουργουσών σχολών καί τάς ευεργετικά; αυ· 
τού ωφελεί ας «ύρύτερον καί συντελέστερον θά εκτείνει.

Ή Εταιρεία τού σιδηροδρόμου Θεσσαλίας απαραίτητον 
τή συγκοι»ωνί^, προόοφ και καλαισθησία κενόν επλήρωσι 
διά τής συντελεσεως τής έπεχτάσεως τής γραμμής του ήοη 
άπό Βόλου είς Άγριάν- Λεχώνιον, ίκανοποιήσασα μεγάλην 
ανάγκην καί επιθυμίαν τοΰ τόπου καί σκοπούσα ήδη νά 
ιπεκτείνη καί ε"τι περαιτέρω τό Ενεργητικόν αυτής δίκτυο*. 
Ή συγκοινωνία Βόλου-Βελεστίνου-Λαρίσσης καί ή τής Βό· 
λον·Βελεστίνου- Καρδίτσηζ-Φαρσάλων-Τρικκάλων-Καλαμ- 
πέκας, είναι δ,τι ώραΐον, καλόν καί ωφέλιμον είς τόν τόπον 
καί ύπό Ιποψιν συγκοινωνίας καί ύπό ε’ποψιν ώράιότητος 
καί άπαραιτήτως συντελεστικού είς πολλά πράγματα και
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διά τδ q*«4ptov κοιε δ'.ά τας ανάγκαε του τόπου. Η 06 
συγκοινωνία Βόλου·Άγριας-Λιχωνίας ίίναι ή άπο&ίωβις της 
συγκοινωνίας χαί της τοποθεσίας, καθ’ δσον η γρβ^μ-τ» oup· 
χιται λίαν παραλίακώς άφ’Λός μ,έ» δια μ,έσον θαυμασι,ω- 
τάτων τοπηων, δάσους εξ βλαιών, κήπων, δενδροφυτίιων 
καί άνθίων καί άφ* ετέρου δέ διά τής μαγίυτικωτατης πα
ραλιακής ακτής καί τής άριστουργη^ατικω'άτης άπόψβως 
του λαμπρότατα «? γένει Παγασητικού κόλπου. ’Γτ] συνο
δεία φίλων τών χ. κ. Άνψογιάννη καί Τριτάκη μιτέ&τψαν 
βίς Άγριάν δ·.’ εξοχικήν άπόλαυσιν και έπίτχεψιν τών βυ«· 
ορορητών μου κ. κ. Ά. θίοδοπιάδου, Ρ. Παραθήρη, S, 
Πίππα καί Ίω. Σταματιάδου, καλλίβτων πατριωτών χαι 
βημαντικωτέρων τοΰ τόπου, καί εύχαρισττιθτιμ,ίν εξαιρέτως 
καθ’ όλα ?κ τε τής πιρίποιήσεως αύτών καί τής θαυμά
σιας καλλονής τοΰ τόπου.

Έν Βόλφ διίμενον κατά την εποχήν ταύτην έκτος τοΰ 
ςπιθιωρητοΰ τοΰ ιλέγχου κ. X. Άνβμογίάννη καί τοΰ κ. Τ. 
Σακορράφου μ.<θ’ ών βυν<ταξ£ΐδίύ'’αμ,εν, οί κ. Τριτάκης γε
νικός επιθεωρητής τών μονοπωλείων, παλαιός πολύτιμος φίλος 
καί εξαίρετος σύντροφος, ένεκα τών πολλών του γνωσιων 
καί τής ευάρεστου ανατροφής, ό κ. Κ. Σταμπολής βίκον, 
επιθεωρητής καί δ κ. Ίωαν. Καμπίρης ταγματάρχης τοΰ 
πεζικού, μεθ* ών καθ’ έκάστην συνετρώγαμεν έν τφ ξενοδο· 
χείφ καί οιβρχόμεθα τά τής σχολής μας ώρας και τας έορτάς 
πότε συζητοΰντες και περιπατοΰντες καί πότ* μεταβαίνοντες 
είς Λεχώνια, Άγριαν ή Άνω Βώλον, σιδηροδρομικός ί εφ * 
άμάξης, δτ< καί ό καιρός ήοον αίσιώτατος καί ή έξοχή 
άπολ αυστικωτ ά τ η.

Ίθπεσχέφθηιεβν Ομοίως εν Βόλφ τούς κυρίους συνδρομητές 
μας Άθαν. Παπάχρηστον έμπορον Άντ. Ξενάρην ξυλέμ
πορον κ. Στ. Μ«τσάγγαν καθεκλοποιδν κ. Άντ. Τβοπα- 
νέλην, παραγγελιοδόχον, Δ. Ζαφειρόπουλον έμπορον καί κ. 
Εύάγγ. Κυριακόπουλον ε’μπορον, ώς καί τά καταστήματα 
αύτών χαί πολύ ηύγαριστήθημεν έπί τή άκρα φιλοξενείς 
τών ανωτέρω κυρίων καί τγ, σχετική εμπορική προόοφ αύτών. 
Τιμώσι αληθώς τόν τόπον, έν φ διαμένουσιν

Ό κ. Άθ. Παπάχρηστος μεγαλέμπορος ύφασμάτων καί 
νεωτεριστικών ειδών διατηρεί έν συντροφιά ικτεταμενον κα
τάστημα εν τη όδφ Έρμου καί παρά τή <γορ£ καί έκτελβί 
τάς καλειτίροες κτί περισσότερός έργασίας τοΰ ρ.οους τούτου 
εν τη πόλει καί χονδρικώς μετά του εσωτερικού, Είναι 
παλαιός ήμών προσωπικός φίλος εξ Αθηνών πάντοτε καλός, 
μειλίχιας καί περιποιητικός καί άγαπατε παρά πάντων. 
’Οσάκις δέ συναντώμεθα ύπερευχαριστούμ.εθα, πενομεν τον 
καφέ ύμου και επαναλαμβάνομε? τάς Αθηναϊκές μας άνα- 
μνήσε ις.

Ό κ. Άντ. Εανάρης είναι τό χαΛο λλιΛ τοΰ Βόλου, 
άγαπά ολον τόν κόσμον, τον Βόλον πρωτίστως καί δλος δ 
κόσμος, θ Βόλος Ιδιαίτατα τόν αγαπά ύπβρθολικώς οιότι 
είναι κάλλιστος, άγαθώτατος, πιριποιητνκώτατος, συγκα- 
ταβατ κώτατος, ομιλητικότατος πάντοτε εΰχαρις και μει
διάν, πχνταχοΰ παρών, σας έπισκέπτεται πρώτος εις την 
εορτήν σας έν στολή, κτλ. άπό δέ τάς διασκεδάσεις θέα
τρα κτλ. δέν λείπει. ’Εργατικός δέ εις υπερβολικόν βαθμόν 
συνεργάζεται καί μετά τών άδελφών του πολύ χαλώ; καί 
αγαπημένως. Περί δέ τοΰ είδους τής έργασίας του μ,ας έλε
γε?, οτι έν θεσσαλια υπάρχει ξυλεία άφθονος, καί δάση 
απέραντα άλλά δέν παρέχοντας αί οέουσαι ευκολίαι έκ μέ
ρους τής κυβερνήσεων διά τήν ίξκγωγήν καί οτι ήδύνατο 
500,000 δρ. νά είσπρίττη έξ αύτής. Φρουεΐ δέ ότι διά τάς 
άδειας δέν έπρεπε νά κατατίθενται εΐς τό τελωνείου, ίφοΰ 
υπάρχουν αί σφραγίσεες διότι είναι υποχρεωμένος ό έμπορος 
δια 100 τεμάχια νά «ξοφλή ά«·αν 5,000 τεμαχίων κτλ.

Ό κ. Ίω. Ματσάγγας έργο στασιάρχης καθεκλοποΐτς 
άγαθώτατος χαί φιλοπρόοδος, φίλεργος χαί προοδευτικός, 
είναι τύπος καλλίστου οικογενειάρχου καί έντιμωτάτου εμ
πόρου.

Ό κ. Δ. Ζαφειρόπουλος διατηρεί κάλλιστον εμπορικόν 
κατάστημα γυναικείων υφασμάτων καί ειδών πολυτελείας,

ο
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εχει την καλειτερα? πελατείαν καί είναι εΰγενέστατος, κα* 
τργχάνει πολλών συμπαθειών παρά τφ τοπφ.

Ό *. Α. Τσοπανελης αντιπρόσωπος διαφόρων ελληνικών 
οίκων είναι δ μβνος ενταύθα, δστις δύναται νά παράσχη 
«αντί ξένφ πάσαν πληροφορίαν καί βκδούλευσιν, ν’ άντε- 
προσωπβύίη είονδηπστε κατάστημα καί νά επιτυχή τάςδυσ^- 
κολωτέρας έργασίας. Ίκ·χνώτατος χαΙ εμπειρότατος είς όλο, 
γ'.νώβκει 5λας τάς εργασίας καί επιχειρήσεις καί ολιγβρκης. 
μέχρις απίστευτου βαθμού και ακάματος καί εις το λεγτιν 
καί είς τό εργάζεσθαι είναι μ.οναοικός αντιπρόσωπός και ρεΖ 
κτης επιχειρηματίας. ΓΙρό ολίγου δε χρόνου εγκατασταθείς 
εν Βόλφ υπόσχεται μέλλε» εΰρύ εις τάς ποικίλας έργασίας 
του.

Ό δε κ. Εύάγ. Κυριακόπουλος μεγαλέμπορχ καί κτη.- 
|/.ατίας, «ατηρεϊ μετά τών αδελφών του κάλλιστον κατά· 
στημα ύελίνων είδών καί ώραϊον μεγαρον παρά ττιν παρα
λίαν, περιποιουντα όντως τιμήν είς την πόλιν. Είναι δε 
εύτος λαμπρότατος νέος, συμπαθέστατος καί μειλιχίου χα· 
ραχτήρος, αίσθηματίας καί πατριώτης άριβτος, κάϊλιστος 
δέ φίλος καί φιλοφρονέβτατος πρός τούς ξένους.

('8ι«τ«ι αντέχει·).

Διετία περίπου παρήλθεν όφ’ δτου ό κ. Μον/ii πρώην έρ 
γ ©στασιάρχης χορδών τετραχόρδου, άποουρθείς ιών έργασιυ.ν 
του ςιχον ένοικιάσει οικίαν τινά ύπ’ άριθ. 7^ 
«Σηκουάνα». ’Αποφασισμένος πλέον νά έζοφλήση άπό τ&- 
άδιασπάστουε sic τδ έπάγγελμά του δυσώδεις οσμάς και βχωυ 
συλλέίεΓ κατά τό διάστημα τής λίαν έπικερδούς του έργασίας 
αρκετά χρήματα, είχεν έκλέίει ίν τ^ περί ού ό λόγος οίβίμ 
διαμέρισμα άρκούντωε ευρύχωρου ζών πλέον ή ευχαριστημένος. 
Καίτοι τό οιαμέριομα τοΰτο οέν συνίστατο είμή εκ τεσσάρων 
δωυατίων ε’χεν ένοικισσθή έκτάκτως έννεακίσια φράγκα. Ο 
άλλοτε έργοστασιάρχης τό είχε ν άνακαλύψει κατά τύχην ήυέ· 
οαν τινά περιδιαβάζων. Έσπευσε δέ αμέσως νά έλθη είς συμ
φωνίας πρός ένοικίασιν τούτου, καθ’ οτι ηροέβλεπε δτι, έ» Ιδιο
κτήτης θά ηϋζανεν έντός μικρού τό ένοίκιον τής οικίας του 
ΌΘεν δπως απόλαυση όσιμ τό δυνατόν περισσότερον χρόνον 
τό ύτΓ άριΘ, 735 διαμέρισμα ούτινος ή μετρία τιμή τοϋ ενοικίου 
τόν είχε τρυφερώς ουγκινήσει υπέγραψε συμβολαίου διά δέκα 
έτη, πρός μεγάλην χαράν το$ ίδιοισήτου.

Τά πάντα κατά τούς δύο πρώτους μήνας έόαινον αρμονικών. 
Ή οικογένεια Μουνιέ άπελάμβανε τής καλητέροε καί γλνκρ- 
τέραε άναπαύοεως. Ούδέν δυσάρεστου συμόεέηκός έλοόε χώραν 
5περ νά διαταράΐη τήν τάσω προσφιλή ειρήνην έν τή όπο(<? ή 
έν λόγω οικογένεια έπεθύμει ότι καί άν έγίνετο, νά ζήοη «ατά 
παράδειγμα τοΰ άποσυρθέντος τοϋ κόσμου ποντικού τοϋ έέόχου 
Λαφονταίνου. Ή κυρία Μουνιέ έπήγαινε τήν πρωίαν είς τήν 
αγοράν νά προμηθευτή τά τής ήμέρας. αναγκαία, ό κ. Μουνιέ 
άνεγίνωσκεν έν τφ δωματίω ίου τήν έφημερίοα, ή δέ άέιέραστος 
θυγάτηρ τωνΛουίζα έπεδίδετο είς τό κλειδοκύμβαλου, παίζουσα 
ή μάλλον σπουδάζουσα τήν μουσικήν κλίμακα. Ήρχιζε κατά 
τό σύνηθεε τήν έοδόμην καί ήμίσειαν ηρωίνην ώραν καί δέν 
έπαυεν ςίμή τήν ένδεκάτην δπως προγευματίση καί πάλιν κατά 
τήν μίαν μ. μ. μέχρι τής δκτης τής εσπέρας I 1 Εϊο τινσς οε 
περιστάσεις μέχρ1 του μεσονυκτίου.

Ταλαίπωρε Μουνιέ ! I Ήγνόεκ ό δυστυχής οτι είς τό έπάνω 
πάτωμα κατφκει ξωγράό« τκ αρειμάνιος καί κάτοχος μερικών 
χιλιάοων λιρών, τούθ δπερ τόν^ήυάγκαύε νά κατακλίνεται 
σχεδόν τήν σύγήν. Φυσικωτατα είκοσι και τριών έτών νέος 
χρειάζεται νά διασκεδάζω καί λιγάκι. Ό ήρωςμας, Μάίψος— 
ουτω ώνομάζετο δ ζωγράφος—ήγε’ρετο πολύ αργά. Τούτο 
έννοείται. Αδύνατον νά κατακλιθή τις τήν έκτηυ τής πρωίας 
καί νά έγερθή τήν όγδόην. Όθεν έίύπνα πολύάργά.

'Ο Κ. Μουνιέ ήγνόει ταυτα, διό βραδύτερου πικρώε μετεμε- 
λήθη διά τό διαμέρισμα δπερ τόσον ςσπευσε νά ένοικιάση διά 
δέκα έτη, αίώνας ώςέλεγε κατόπιν.

Κατά τό διάστημα ιών τριών μηνών κατά ,τό όποιον τό’κάτω 
πάτωμα ήτο κενόν, ό ζωγράφος μας Μάίιμκ ύπήρέεν. ό εύ· 
τυχέΰτερος τών Θνητών, Μέχρι τής μεσημβρίας ήδύνατο νά 
μίνη έπί τής κλίνης ρεμβάζων καί ν’ άπολαμβάνη τήν γλυκ.υ-

καί μοναίίαν τού καλλιτεχνικού του δωματίου. 
Ημέραν τινά όιίως έίύπνησεν έκτάκτωε λίαν τεταραγμένος. 
Ητο έννάτη. Ήκουσε μετά προσοχής παράέενον πάταγον 

προερχόμενου έκ τοϋ κάτω πατώματος. Φρίκη ί Ήτο ή αυτή 
κλίμαί επαναλαμβανόμενη τρισκσσίας τεσσαράκοντα δύσ φσράεΙ I 
'Απελπισία ! ανέκραζε..................Ά ! τούτο θά διαρκέση
πολύ άκόμη ; έπανέλαβε. Έθεσε πάρσυτσ τ© σκέπασμα άπο- 
κεφαλής έλπίζων νάποκοιμηθή. Άδύ-ατον είπε κβΙ ήγέρθη.

Αί όκτάβακ έδηκολαυθουν τήν πορείαν των.
Επί τέλους ένςδύθη καί ήρζατο νά βαδίζη κατά πλάτος καί 

μήκος τού δωματίου του. Είς ιιάτην ανοίγει τό παραθυρόφυλλου 
όπως άγαπνεύση τό·/ δροσερόν αέρα τής πρωίας καί έεσκάση 
ΟΛίγον. Ο κρότος έδηκολούδει κανονικός, μονότονος καί ένο- χλητικός.

— Μά τήν πίοτίνμου! άνεφώνησεν ό ζωγράφος. ’Ακόμη.... 
'τώρα σας βουλώ όλους I κλίμακας, αϊ; ΣταΘήτε καί σάς διορ

θώνω .
Καί ήρζατο πηδών έπί μίαν ώραν καί πλέον εν τφ σπου- 

δαστηρίω του άνατρέπων καθίσματα τραπέζαε, οιδηρικά, 
θραύων καί κατρακυλών τά ΐύλα τής θερμάσιρας έπί τοΰ πο· 
τώματος καί πάν άντικειμενον νά προέενήση κρότον καί φόβον.

Τό κλειαοκύμοαλον Ζπαυοεν άποτόμως. Τήν στιγμήν όμως 
καθ’ ήν έμελλε νά κατακλιθή έκ νέου, ή θύρα του ‘κρούσθη. 
Ηγέρθη καί ήνοιΖε μέ νυσταλέους οφθαλμούς: Ήτο ε'ς φί-, λος του.

— Καλημέρα Μάίιμε. Είσαι καλά; Σε βλέπω ομω< πολύ 
στενοχωρημένου προσέθεσε παρατηρών μετ’έκπλήέεως τά έν 
τώ στιουοαστηρίω τήοε κακείσε ευρισκόμενα άντικείμενσ,

— ’Αφεςμε, φίλε μου έγόγγυσεν ό Μίέψος. Νά φαντασΟής 
μόνον, δτι έν είδος ζώου κερασφόρου κάτοικε" κάτω τό οποίον 
παίζει κλειδοκύμβαλο·/ έπό τας έ£ τδ πρωί εως τό έοπερας ! ? 
Άν τρώγετε αύτό !

— βϊναι φρικτόν ’ ύπέλαόεν ό νεωοτί έλθών.
— Φρικτόν I λέγεις Δέν έκλεισα ^ιάτι, άδελφέ. Λοιπόν 

οιά νά διασκεδάσω καί έγώ όλίγον. έσκέφθην τήν στιγμήν 
τούτην ςν ώραϊον παιχνιδάκι. Μέ βοηθεΤς ;

— Εύχαρ-ίστως. ’Αρκεί νά εκδικηθώ μεν.
Λοιπόν είνς αδύνατον νά ίοιμηθώ πλέον. Έτελείωσε. Πάρε 

όσα δνλα δύνασαι. Έγώ θά πάρω τά σιδερικά τής θερμάστρας
Οί ουο φίλοι επί μίαν ώραν είσέτι δέν έπαυσαν θσρυβοϋντες 

Τή άληθεία, ούδέποτε ή όδός nΣηκουάναι> ήκουσε τόσα ούρλιά- 
σματα καί πατάγους. Ήτο κυριολεκτικώς ανάστατος. Άμα ό 
φίλος τον καλλιτέχνου άνεχώρηοεν τότε μόνον ήσυχία οιεδέχθη 
τήν προτέραν ανεμοζάλην. Μετ’ ολίγον καί ο ίωγράφος άνε- 
^ωρει όπως προγευματίση. Τυχαίως όμως συναντά είς τόν διά- 
ορομον άτομόν τι παχύδερμου καί έρυθροϋν τό οποίον έχειρο- 
νόμει καί ώμίλει έν πλήρει αγανακτήσει. Ή μανία του ’ 
ετο όλοέν αύίανομένη.

— Είναι φοβερόν ! ...... . άκούς έκεΐ........... μά
σπήτι I . . . . ουδέποτε ίκάθησα είς παρόμοιον διαμέρισμα 
παρεπονεθώ εις τον ιδιοκτήτην όπως έπιτύχω τήν έόωσιν 
κυρίου ζωγράφου. Δέν είναι πλέον κατάστασις αύτή. Είναι κάτι άλλο άπό σπήτι. ·

— Τί συμβαίνει, λοιπόν κύριε ; φαίνεσθαι λίαν τεταρσγμένος
ήρώτησεν ό Μόζιμος τόν παχύσαρκου κύριον, μετ’ ενδιαφέροντος. '

Φαντασθήτε, κύριε, on ό έ·-οικιαστής τον άνω πατώματος 
ποί έκαμε τόσην ταραχήν έπί δίωρον διάστημα, ώστε ένόμισα 
6π TcjcTlpiov, έντός ολίγου θά κατέρρεεν έάν ϋηκολούθει. 
Διςκινδύνευσεν ή ζωή μας, Άφβϋ καί τά κρεμαστάρια τών 
ένδυμάτων κατάπεσαν,

— Καί έθρσύσθησαυ ;
— Χίλια κομμάτια έγείναν, κύριε. Όλαι αί εικόνες υου Ξε

κολλούν ή μία μετά ίήν άλλην, Τελεία καταστροφή'
— Τόσω τδ καλλίτερου ! είπεν ό Μάίψος
— Πώς ; . . . . . Τί λέγετε κύριε ; 
Νά, λέγω ότι είσθε άδικοι ολογητος.
Αίφνη·: ό αύτόί ιιονότονοί κρότος ίττληίς. ,ό o',Ta Το0 ίω- 

...— t ! <ί ειυαι αυ,ο, κύριε ιήρώτησεν άποτόμως δ Μάίιμος, 
Άπλούστατο·/ : ή θυγάτηρ μου καταγίνεται είς τήν έκμάθηβίν

τής μουσικής κλίμακος.
— Τί «αμνει είπατε ;
— Μανθάνει κλειδοκύμβαλου, σάς είπα,
— Ωστε, έκείνη είναι ήτις έπσναλαμάνει τήν Ιδίαν στροφήν 

άπό τήν ώρα πού θά ψέέη Ζως οτου βραδυάση;
— Βεβαίως· είναι λίαν επιμελής !
— Είαίρετα ! άνέκραίε·, c νεανίας, οράττων τδν δυστυχή 

άπό τόν λαιμόν. Μάθετε ότι θά ίυλσκοπήσω όλους έάν ή αύτή 
κατάστασις έίακολουθήοη Έγώ κατοικώ είς τό επάνω oiauZ- ρισμα.

Ο κ. Μουνιέ, Ζμείνεν άναυοος. Ό ζωγράφος είτα άφήσας 
αύτόν προύχώρησε npoc του θυρωρόν καί τδν ήρώτησεν εάν έχη επιστολήν.
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— Οχι, κύριε, Μάί.ιυε, cbrsv ό θυρωρός.. 
νά oac άνακοινώσω : Μοί έκσμσν φρικτά παράπονά. 
vtire μεγάλην ταραχήν d< τήν οικίαν. Ξέρετε κ 
λου πήδημα τουε έζυπνά

-- Λοιπόν, λέγετε είε αύτούς τους παραπανουμίνους κυ^Ιο 
όπ οέν έέώφλησαν ακόμη άπό έμέ !

Εβδομός σχεδόν παρήλθε. Τάς δύο πρώτος ήμέρας ίίασκήσει 
οέν ήκούβθηααν. Τήν Τρίτην όμως οιήρκεοαν τίσσαραα ωοΆ'. 
Τέλος μετά πάροδον πέντε ήμερων αί άσκησειε έπανέλσβον γή*: 
πρωτέραν αύτών πορείαν.

— Ο Μάέιμος σχεδόν παράφρων Ήναγκάοθη νά εύρη 
όλους τ©ό< φίλους οι ηγούμενος ςίς ςνα έκαστον τό συμβεβηκος 
ως καί τό στρατήγημα τ© οποίον ή άπελπιβίο του έμελλε νά. 
βαλΛη £„ ενέργεια. Έπι τρ«*ς ήμέρας έμενε αχεδόν άνπνυ,.

Ημέραν τινά τήν 3ην μ. ^ι. άμσίίδιόν τι έσταμάτα προ 
της μεγάλης είσόοου τής οίκίσς. Ηρχισαν τότε καταβιβάζοντεσ” 
πράγμα τι βαρύτατου καί έπίμηκςς βπερ δφειλον ν’ρ 
σουν έκ νέου διά τοϋ παραθύρου, μέ σ/οιυία. Ό Μάέιμοε ϋάι '!■ 
ο? δεκαέέ φίλοι τον τούς οποίους τήν ημέραν έκείνην είχε, συνά·' 
θροίσει έπάνω εΐς τό σττρυδαστήριον, πρός ανέλκυσήν το......
στηριώδους koi πελωρίου έκείνου αντικειμένου, θά ήδννάτουν ,ί νά τό ανασύρουν.

Μετά ταϋτα άνεβίβαοαν άπό τήν κλίμακα κιβώτιόν τι τετράγω
νου, καί δύο μηχανάε στρογγυλός όμοιας μέ τροχούς. Tmv lv 
οεκατην μ. μ. ή ταιιτοποίησις τών διαφόρων έκείνων μηχ α-ζ 
νημάτων δέν εΐχεν είσέτι τελειώσει, 'έχρειάσθησαν τρεις'" 
ωραι άκόμη όπως τά πάντα διευθετηΘώσιν έν τώ σπουδσστηρίιμ..: Λ. ί τήν έσπέραν εκείνην ή οικογένεια Μουνιέ είχε περάσει : άσπρη νύκτα.

Την επομένη ν πρός τήν ένδεκάτην τής ννκτός, βαρέα βήματα— 
ήκουοντο κλουίζοντα τήν κλίμακα τής οικίας. Διάφορα ατοιιυ . 
άυήρχοντο τάε βαθμίδας έν ρυθμφ είς τό πρόσταγμα : Ζν. ύυο. 
ίν δυο! Άφικόμενα είς τό πέμπτον διαμέρισμα, βροντώδης φωνή 
αντήχησεν .' Ιϊυροδοληταί, άλτ !

— Τξ,συμβαί'/ει, τί τρέχει ; άνίφώνησεν ό κ. Mouvi ριπτό^:' 
μένος βεβισσμένως κάτω τής κλίνης.

— Δέν γνωρίζω, άπεκρίθη ή κ Μουνιέ, έντρομος καί ι·ιϋτή.. 
Μοΰ φαίνεται ότι ήκουσα προστάγματα στρατιωτικά ! "Ιοώ<·νά·:' 
είναι πυροβοληταί. θεέ μου ! πρσοέθεσεν ή ιδία. Έμε τήν.λ 
όποιαν φύλλου πήδημο έευπνά Ϋί θά γείνωμεν;

— Ακούσε, είπεν ο κ. Μουνιέ όλίγον κατ’ όλίγον ένυιΐιΜυ 
νόιιενος »αί άνοίγων τό παράθυρου. Δέν έπρόφθασεν όμως νά 
τελςιώση καί ό αύτός πάταγος ήκούσθη έκ νέου.

— ΙΙυροβοληταΙ είς τάς θέσεις οας .... 'Εμπρός ....
Είτα δεύτερα φωνή αντήχησεν άγριωτέρα.
— Μεταφέρατεεεε. Μαρς 1 1
— Τό ό,τι ήκούσθη, άνύνατον νά περιγραφή, Ένόμιζέ τις.δτι 

διακόσιοι Ήποι έκάλπαζον. Ή οροφή έκαμπτετο άπό τού ρεγά· 
λου βάρους τών πυροβολητών έν τώ δωματίω τού καλλιτέχνου 
δστις είχε αφήσει τά παράθυρα όρθάνοικτα, ΉκούΟντο ό οοϋ 
πος καί ό κρότος των συρόμενων τροχών ιών άμβίίων κα* του 
υποστάτου έφ’ οΰ ήσαν τοποθετημένα τά κανόνια. Ή βαρεία 
φωνή έέηκολούθη άποστέλλουσα τά προστάγματά τκ κανονικών.

— Γεμίσατε ! Πυρ
Τήν στιγμήν εκείνην τρομερά έκπυροεκρότησις αντήχησε κλο- 

νίσασα τό^ οΤκιμα έκ Θεμελίων. Άκτίς φωτός έέήλθε τότε τοϋ 
ύαλωτοϋ διαφράγματος τοϋ δωματίου ένώ βροχή τέφρας καί αν
θράκων προΐενηθεϊσα έκ τής κόνεως, ύλης ύγράς είσέτι, ςκά-, 
λνψεν έ£ όλοκλήρου τήν κεφαλήν καί τούς ώμους τής κ, 
Mouvd εύρισιιομένης έκ τού πανικού έκείνου είς -ήν γωνίαν . τοΰ παράθυρου.

Τήν έπομένην ό δυστηχής Μουνιέ έγραφεν έπιστολήν πλήρη 
δακρύων τώ ιδιοκτήτη έν ή τόν ικέτευε, νά περάση άφεύκτωε 
έκ τής οικίας του ητις όσον ούπω κατεστρέφετο Άούνατρν 
πλέον νά μείνω είς τήν οίκίαν σας, ιζ> έγραφε. Τρσβούν κα
νονιές δλην τήν νύκτα είς τό έπάνω διαιιέρισμα. 'Εκτός τούτου, 
είκοσι περίπου πυροβολητσί έκαμαν έφοοον, φέροντες βαρέα 
υποδήματα καί πτερνιστήρας καί οπάΘαε. Τό ακίνητον κτήμα 
σας έντός μικρού θά γευή κινητόν 1 Ή σύζυγός μου καί ή £υ- 
ϊάτκ|ρ μου θά παραφρονήσουν. Είναι λίαν εύαίσθητοι.

Τήν έπομένην ό Ιδιοκτήτης ήτο παρών.
— Ο^Μάέιμος θά είναι, Ζλεγεν ό ιδιοκτήτης πρδς τδν άλ- 

λοφρονουντα κ. Μουνιέ.
— Αγαπά πάντοτε ν' αστεΐζεται.
— Καί χωρίς νά προοέέη πολύ είς τά παράπονα τοΰ δυστυ

χούς έργοστααιάρχου ’οπευσε νά συναντήση τόν ζωγράφον παρ’ 
cu Ζμαθεν έν έκτάσει τά συμβάντα.

Αδύνατου νά φσντασθή τι- τούς γίλωτας τοϋ ιδιοκτήτου όταν 
έμαθεν οτι ό πυροβολισμός δέν ήτο άλλο τι «ίμή κτυπήματα έύ- 
λων χονδρών έπί τοϋ σανιδώματος καί <ότ· ό έξςρχόμενος κα
πνός καί ή πίπτονσα τέφρα ήτις εΐχεν οσμήν νίτρου μετά χώ
ματος άναμεμιγμενου οέν ήσαν πορλ ύδωρ ριπτόμενον κατά 
τήν ώρισμένην στιγμήν τής έκπυρσοκροτήσεως έπί τών έσοε- 
σμένων άνθράκων τής θερμάστρας.



230 η ο γ s ι χ

ΕΙΣ ΑΝΑΧΩΡΟΥΣΑΝ

Ο Ιδιοκτήτης μή έπιθυμον ώς σώφρων άνθρωπος νά εύχσρι- 
στήση τδν ένα «αί νά δυσσρεστήοη τδν άλλον, ύϊρισε είς άμφο- 
τέρονς συνέντευίιν δπως συνεννοούμενοι παύσουν τού λοιπού 
τάς έκδικήσεις καί γελοίας δισμάχβς

Πράγματι 6 κ. Mouvic ύπςσχέθη οτι ή θυγστηρ του οέν θά 
έπανελάμβονε τάς ενασκήσεις πρό τής Ϋας u. μ. δ δέ Μάκρος 
οτι θά άφηνε πλέον τά πολεμικά του σχέδια.

Έκτοτε, όλοι έκσψώντο ήσύχως κσί ή φιλία ή μάλλον ειλι
κρινής έβασίλευσεν έκ νέου έν τή ύπ’ όριθ. γάό οικία.

Τέλος, πράγμα άλλόκοτον ςλαδε χώραν. Μετά τίνας μήνας 
ειδός τι σχέσεων τρυφερωτάΐων συνέδεσε περισσότερον τδν 
ηρωά μαε Μάέιμον μετά toC πατρός τής νεσρδο ύπάρίεως, ήτις 
έν τή άθφφ της ψυχή ποσάκις είχε γείνει airier αληθούς έπσ- 
ναστάσεως.

Η σχέσις αντη κατέστη μάλλον διακαής βραδύτερου μετά τής 
Ουγατρδς πλέον τού κ. Μουνιέ. τής οποίας αποτέλεσμα ύπήρ- 
fcv ή ένωσις ιών δύο νεαρών 6λοστών. Έκτοτε εέησαν ευτυ
χέστεροι. Διότι ούτε ή Λουίία έκαμε κατάχρηοΐν είς τάς καθ’ 
ήμιτονίαν κλίμακας, ούτς δ Μάέψος άνέλαθέ τδ καθήκον πλέον 
τού πυροβολητού.

(Έ* τον Γ*)λ(κον)
υπό ΗΙΛΤΟΚΟΧ SlTAAH

ΥΨΗΛΟΤΕΡΑ ΟΡΙ-Ι
ΜΕΓΑΛΗΤΕΡΑΙ ΠΕΔΙΑΔΕΣ

"Υψηλότερα όρη.

'Υψηλότερα όρη τήε γή< είνε; Ek τήν Ευρώπην αΐ 
ν Άλπεκ, των όποιων ύψηλοτέρα κορυψή είνε τό Λευκόν 
, όροο η,8ιο ρ. ΑΙ Άλπεκ κατόχους» χώρον εό περίπου
! : έκατορ. εκταρίων (έκτάριον ίο ^ιλ. ρέτρ.) έχουοι 51

πλάτος ςως joo χιλρ- Ή υψηλότερα κορυφή αυτών είνε 
πάντοτε χιονοσκεπής καί διά τούτο ονομάζεται καί λευκόν 
ορος. Ή κορνψή τών Άλπεων είνε γρανιτική* περιέχουοι 

·., δέ μέταλλα, οίδηρον, μόλυβδον, υδράργυρον, χαλκόν, 
• κααοίτερον καί λιθάνθρακας. Ή άμπελος καλλιεργείται 
ΐ ,ί ' Ρ'χρι ^00 μέτρων ύψος, άλλ ’ αί οταψνλαί ουδέποτε γλυ- 

καίνουοιν είς τδ ύψος αύτό. Ή πεύκη, ή δρϋε καί ή 
; ·. έλάτη απαντάται μέχρι ι8οο μέτρων.
ί :ί Ek τήν Άαίον τά υψηλότερα όρη είνε τά 'ίμαλάϊα, 
j, τών οποίων ύψηλοτέρα κορυψή είνε δ Εύερεοτος 8,889 

μ. Ή καλλιέργεια τών οιτηρών φθάνει πρδς τό βόρειον 
.μέρος μέχρι ψ,βοο μ. πρός δέ τό νότιον μέχρι 3,yoo μ. 
περιέχουοι δέ οίδηρον και χαλκόν.

ό.·. · Εις τήν Άψρικήν, τό υψηλότερου όρος είνε τδ Κιλι- 
, μάνίαρον ό,ιρο μ.
'■ Το όρος τοΰτο εύρίακεται είς τδ άνατολικδν μέρος τής
τ· ; ·. Αφρικής και καλύπτεται καί τοντο πάντοτε ύπό χιόνος. 
S 'λ Είς τήν "Αμερικήν είνε αί Κορδιλιέραι, τών όποιων 
ί , ύψηλοτέρα κορυψή ε{νε ό Σοράτα 6,55ο μ. είς τήν Βολ- 
λ . 6 6ίαν. Al Άνδεις ή Κορδιλιέραι έχουοι πολλά ήψαίοτια
f έκ τών όποιων α6 είνε ενεργά· περιέχουοι δέ αρκετόν

χρυσόν, άργυρον καί χαλκόν.
» . Εις δέ την Αύστραλίσν είνε Αύοτραλιακαί Άλπεις τών 
ί· όποιων ύψηλοτέρα κορυψή είνε δ Κοοιοϋσκος j,2j6 μ.

ξ Μίγαλότεραι πεδιάδες.

t ' Μεγαλήτεραι πεδιάδες τής γής είνε :
F’«.· Ek τήν Ευρώπην ή μεγαλητέρα είνε ή άρχίζουοα άπό 
τ ? τηι; Α. πλευράς τής Γαλλίας καί τελεντώσα μέχρι τού 
6 Βεριγγΐου πορθμού, διακοπτομένη μόνον ύπό των Ούρα-

λίων όρέων. Ή πεδιάς αύτη περιλαμβάνει τά βόρεια 
ί · . τής Γαλλίας, τό Βέλγων, τήν "Ολλανδίαν, τήν βόρειον

Γερμανίαν καί τήν Δανίαν, τήν Ρωσσίαν καί τήν Σιβη- 
ρίαν. Μεταέϋ τδν Ούραλίων όρέων καί τής Καοπίας 

θαλάσσης στενοΰται καί είτσ πάλιν ευρύνεται καί περ 
λαμβάνει ολόκληρον σχεδόν τήν Σιβηρίαν.

Ek τήν Άψρικήν, είνε ή έρημος Σαχάρα ήτις έκτεί- 
νεται άπό τοΰ "Ατλαντικόν Ωκεανού μέχρι τού Νείλον 
καί άπό τού όρους Άτλαντος μέχρι του Νύγειρος πο
ταμού. Ή έρημος αύτη έχει μήκος 5,οοο χίλιόμ. καί 
πλάτος ιόοο χιλιόρ. ‘Η θερμ.οκρασία ανέρχεται μέχρι 
η05 υπό τήν σκιάν και μέχρις Joo είς τδν ήλιον, ένώ 
τήν νύκτα κατέρχεται ενίοτε εις αο καί 3ο.

Είς τήν "Αμερικήν είνε ή βόρειος ποδιάς ήτις εκτεί
νεται μέχρι τού Μείικοΰ κόλπου. Ή πεδιάς τής "Αμε
ρικής καί ή πεδιάς τοϋ Λα-Πλάτα-

ΔΥΟ ΛΕΞΕΙΣ
Έπί τού νεκρού τής πολνκλανΰτον 

Μαριέτιας Άριάτ. ϋνρρςιυ.

«Λέή Υιχεροτόσρε γιά κά npc όσο -ίόγνα σαν χεΑχκω».

Μέ έκψρσσιν όδννηρώς ώραίαν, πριν έτι τδ ύέλινον ώς · 
αρραβώνα θανάτου ό μάγος δψθαλμός σου προολάβη, άτε- 
νίζων μέ τοιαύτην παράκληοιν μοί ύπέβαλεν, ένώ τά ώ- 
χρόλευκά σου χείλη άτονώτερον έπανελάμβανον,

αΜη •irf<wcyriG'rfC γΐιΐ χά προ άιά .1η~ια σα>- Λ£0άκω».

Θεματοψΰλαέ μυστικός παρακαταθήκης ιερός αδυνατώ 
νά συναρμόσω εις λέέεις τής ψυχής τήν δδυνην, τής καρ
διάς τδ άλγος, διότι Τό στήθος μου όγκοϋται έκ λυγμών 
έκσπώντων είς άσυνάρτητον, πλήν θλιβερόν κραυγήν πό
νου μυχίου. Καί τό κάλλος τού έπους καί τής ιδέας τό 
ύψος παραμερίζουν πρό τής ορμής τού αισθήματος καί 
παρασύρονται πρδ τής πλημμύρας τών δακρύων έπί τώ 
προώριω οου θανάτω,

’λλ άιάϊς γιον άΛηβΐκ, ω απέριττος αΐίΗςμον-

'Ριγτιλώς γλυκεία ώο αυγή εαρινή, άβρά ώς πέταλου" 
ρόδου, χαρίεσσα ως χελιδων άντικοτωπτριζες έν τή Φυ
σιογνωμία σου τή ίωηρδ, έν τή κατατομή σου τή Ελ
ληνική, δλην, δλην τήν αιθρίαν τού "Αττικού μας ούρα- . 
νοϋύψ" όν έγεννήθης καί έτράψης. Τής δέ μορψής τά 
δώρα καί τοϋ σώματος σ' χάριτες, ουνδιαζόμενοι άρμο- 
νικώς μέ πνεύματος υπεροχήν, μέ ψυχής αγνότητα, μέ 
καρδίας εύγένειαν, πλαισιουμενην ύπό εκτάκτου μορψω- 
οεως, παρεΤχον τδν πραγματικόν τύπον τής Έλληνίοος 
γυναικός.

Ή μετά σοΰ άναστροψή άπετέλει όντως έντρύψημα 
πνευματικόν, καθόσον ή σπινθηροόόλος ευφυΐα οου πρού- 
ίένει τήν έκπληξιν, ή άχαθότης σου επέβαλλε τήν εύ- 
λάβειαν καί ή αριστοκρατική άπλότης τών τρόπων σου 
καθίστα δέσμιον πάντα ευτυχή θνητόν τυχόντα τής γνω
ριμίας σου, άπολαυόντα τής ψιλίας αου. Πρδς τά ζηλευτά 
ταύτα χαρίσματα πσραλλήλως προέκυπτον αί μεγάλοι 
άρεταί τής δεοποίνης. Πίοτις καί άψοσίωσις συζυγική διέ- 
κρινε τόνάκυμοντονέγγαμον βίονοου, φιλοστοργία άπει
ρος έκάλλυνε τδν αρχοντικόν σον οίκον, έκδηλουμένη δι ’ . 
αδιάλειπτου μεριμνης περί τήν ελληνοπρεπή μορψωσιν καί 
χριστιανικήν διάπλασιν τών πεψιλημένων σον τέκνων,

Ώ οιίραζοάΰτιο άτόδ?, ώ ΆλΐηχιΓ γιου μήτερ.

Ήδη άπσρηγόρητος ό σύζυγος, ορφανά τά τέκνα, - 

ουντεΤβψμένοί οι φ(λόΐ, Π^οεγγί(ονν to άνΟοβριθές 
^ερετρέν oou wi ψιλοΟντες το ύστατον τό μέτωπόν σου, 
άποτυποΟμεν Ιν τύστήθει υσςτήν ποθεινήν βου εικόνα, 
πρό της ©ποίαο αοόεοτοε μέχρι 6α νάτου 6α καί η ή λάμ
πας τής μνήμης 1. . .

Μετ’ ολίγον σι καί όπσλά οι νεκροΒάπται έναποθέ- 
. τούτες τό πεηονημένον οώμάοου είς τά βάθη τοΰ τά^ου, 

θα τό καλύψωοι με χύμα έλαψρον ύς τό πτεούγισμα 
τής ^υγάδος ψυχής οου, ένω έγύ διερμηνευς πόσου σου 
διακαούς 6’ αποκρυσταλλώσω είς στίχους,

γ^σΐα ftov Άζ&α, ώ Άτθίς μου περ«τ^ι^ο<, 
w 'E.tl>tvidoc *αρ3ΐας σοι· ηα,Ιμούζ-

Τάρα, που σ^^σ^ηχαν ζά duo τά μάιια σου 7€fi Λακτα, 
με τΐχ· ι^υγ^ς τά άϋΛα Λίΐχριεττα μον άγνάντα,

ζάτ Παρ&ετάτα, κάζου το Σαρινικό, 
για τά τοιά^ζ μίσ' 'στό χάμα 
xai τό θάνατο ακόμα 

‘στητ Άθί)να μας γ.Ιυκύ !

Έμμ- Γουβίλης

HIC I - -------------

ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΤΑΎΡΟΉΤΑΙ

Πένθος ’ςτδν κόομο ' δ Θεάς εί< άγ·ασμένο £ύλο 
σάν μαραμένο φύλλο

άνέρχεται, διά ήμά< χολήν καί δέος πίνει 
μέ τους ληστάς σταυρώνεται με τούς κακούργους σβύνει.

Έκεϊνος δστις διοικεί τδν κόσμο με τδ βλέμμα 
χύνει τδ άγιο αψα 

in άνω είς τόν Γολγοθά κ/ άκάνθιο στεφάνι 
τόν άναγκά^ουν οί θνητοί ’ςτήν κεφαλή νά βάνη.

Χριστός οταυρούται ] δλ’ ή γή έκ θεμελίων τρέμει, 
ή φύοις διανέμει

τδ πένθος της ’ςτάν σύρανό κ’ ό ουρανός ’ςτ’ αστέρια 
κι’ αύτά δακρύζουν καί. τού λέν ’ςτού χάουε. τάλλα μέρια

Έτά< χεΐρας ήλους δέχεται, ύπδ θνητών κτυπδτα· 
μά ’ατό σταυρέ κρεμάται, 

δ Κύριος τοϋ Σόμπαντος ό μέ τδ βλέμμα μόνον 
«υντρίδων έν μι&,στιγμή καί βασιλεϊς καϊ θρόνον.

Σταυρούται ό δυνάμενοε τόν κάσ^ιο νά σταύρωση 
κι'ώς νέφος νά νψώση,

με τδν μικρόν του δάκτυλον τήν γήν καί τάε θαλάσσας, 
δ τούς άοτέραε άπαντας sk τδ κενόν κρεμάσαε 1

Ραπίζεται, υθρίέεται, τά πάντα υπομένει 
κ' tk έύλο άναόαίνει 

δ κατσικών ’ςτονς©ύρανούς κι’ άθάνατοευπάρχων, 
ό με τό νεύμα μοναχά τόν κόαμο δλον άρχων

δ
Χριστός σταυρούται 1 κλαύσωμεν τά άγαθά του πάθη 

κι’ άπ' τής καρδιάς τά βάθη 
χύοωμεν δάκρυ θολερό, εν δάκρ* εύγνωμοσύνής, 
πάσχει φρικτάδ άρχηγάς, φεύ, τής Χριστιανοσύνες ί

Πέτρος 'Αξιωτϊδης.

‘Αν«χωρ<Τς... «I οου μ’ αγάπην «I κυκλόύόι",
βέ προπέμηουοι μ' δύχάί έτη στροφής ταχείας · '
τούς *δφ$αλμονς των δάκρυα τού χωρισμού θολο.νόί 

καί σέ άσπάδονται θερμώς μετά πικρός καρδίας.

’Αναχωρείς..· μετά χ«ράς πετδς είς χώραν άλλην 
^κράν νά ύήβης τών πολλών, μακράν άπδ τήν ίάλην 

νά λύπησης είς μαγικάς καί διανθεΐς φτάσεις 
καί ή ψν/ή μί ν“ λουσθη μ* άρώματα θαλίοοης.

Φεύγεις κι’άλλοΟ απέρχεσαι με πτερωμένον πόδα 
μ’άλλας νά δρέψης φίλαε οου τοϋ ίαρος τά ράαα' 

άκούσης άσματα χαρδί κ’ άπδ χαράν ν’.άοτράψης 
καί εις τήν λήθην πορελθδν βαρυθυμον νά θάψης.

Έπί πολύ έκεϊ μακράν τδ πδν νά ληομονήσης, 
είς άλλας τέρψεις νά δαθής είς άλλαε ουγκινήοειο 

νά πλάο^ς νέα δνειρα καί νέαν εύτυχίαν 
κ’Τσωςάκόμη καί αύτήν ν’άλλά^ς τήν καρδίαν.

’Αναχωρείς... Αί φίλαι σου ένώ μέ λύπης ήθος 
οε χαιρετώσι μεθ' ένδς φιλήματος υστάτου,

είς άλλος φίλος συμπαθής, κρατών τά δάκρυά του 
σε βλέπει φεύγουσαν σιγών μέ πληγωμένου στήθος.

Καί μόνος λέγει: —Ένφ έντδς τερπνών άνθώνων . 
θά τρέχεις άνθη δρέπουσα έκεϊ μέ κοΟφον βήμα,

έγίίά έδώ βαρυπενθής καί κατηφής ώς μνήμα 
μέ τούς παλμούς μου θά μετρώ τού χωρισμού τδν χρό/Ον t

ΆΌιτ,βι __ _ ■
ΔΗΜ. ΤΣ. ΚΡ.

ΚΟΝΙΑΚ
ήδώ άν.ηριίαιον θειον ποιον 
όδρή δ’ τϊδοϊα άπό κρατήρος όδωδεΐ.

ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΡΑΧΑΝΑ
ΕΝ ΒΟΛί?

Όσψρανθήτε γευθήτε ταρπίίτε 
Τοϋτ" έστι τό νέκταρ, τούτου 
Χράι παρέχειν πίνειν τοιάιν 
ύρ&ν ψώ,οτζ.

Τό ίργοοτάβιον ύπόβχ,ται 25000 φρ- ι<ί ίν-
τινα άναχαύ.ύψη οτι δέν ιιναι άγνδν αταφνΧίΐς.

ΚΟΧΪΑΚ
Δ. δημητριαδης: ΚΑΙ Σ-α

ΑΙΔΗΨΟΣ—ΒΟΛΟΣ
ΕΞ ΟΙΝΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΣΤΑΦΥΛΗΣ 

7ίρνάέ>· τψ 189ί.
"Εξαγωγή χονδρικώς. — ΠώΧηΛις λιανικές.

Τό άνίγιωριβρΑον χαί πιψημιβμίνον ΚΟΝΙΑΚ τούτο, 
τνγχάνιι έζαιριτιχης χαταναλώαιως παρά τφ χαλψ χοικφ, 
ϊ»«χα τις ϊξαιρίτον αυτού ποιότητοι, της ·άαρέ«τον αύτοΰ 
όοριΐζ χαί γιύαιως χαΐ τοΰ Ιξαισιοτέτου αύτοΰ χρώματα;. 
Άπϊή δοχιριή άρχιί.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ
ΚΑΘΕΚΛΟΠΟΙΙΑΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ I. ΜΑΤΣΑΓΚΟΥ
ΕΝ ΒΟΛΩι

ΜιγάΧη παρακαταθήκη ίλών τών ιίδώι καθισμάτων ίγ- 
χωρίον κατασκιΆ, ήγγιινηιίνη; στίριότπτο; χαί άκρα; φι
λοκαλίας. Πωλοΰνται οί ιϊς ρ,,τρία; καί συριφιρτιχάς τιρκά; 
χαί κατασκευάζονται ίπίσης παντός είδονς έπιπλα κατά 
παραγγελίαν [«τά [ΐεγάλης άκριβείας.
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑ1ΓΝΙΟΝ

Αί άκονάιαι κινήσεις.

’Εκλέξατε μεταξύ τών προσώπων τών παρευρι- 
σκομένο'ν ίν τινι συναναστροφή άτομόν τι τό όποι
ον νά δύσπιστή πρός τάς κινονμένας τραπέζας, τά 
ταραχοποιό πνεύματα, καί έν γένει τά φαντάσματα, 
καίπαρακαλέσατε αύτό νά λάόμμαχαίριον καί κρα
τεί άριζοντίως στιιρίζων τήν χεΐράν τον έπι τής 
τραπέζης, ώς οείκνυσιν Λ κατωτέρω είκών.

Λάόετε τότε ονο ξύλινα πυρεία, τά όποια δια
σχίζεται κατά μήκος είς δυο, μέχρι τού σημείου έν φ κεϊται τό φώσφορον, χωρίς νά βλάφηται τό παρά- 
παν τοΰτο, καί μετά ταΰτα προσαρμόσατε τά τέσ- 
σαρα τεμάχια τό έν έπί τοϋ άλλον ούτως ώστε 
ν ’ άποτελεσθή έν V. Θέσατε τότε τό τρίγωνον τον
το σχήμα έν είδει ίππέως έπί τον μετάλλινου έλά- 
σματος τον μαχαιριού συσταίνοντες τώ ήμετέρω 
πειραματιστή νά κρατή αύτό δσον ήν αύτώ δννα-

ΗΛΙΑ Γ· 0ΙΚ0Ν0Μ0Π0ΪΛ0Ϊ
ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ

ΕΠΙΣΤΟΛΟΓΡΑΦΙΑ

(Έλληνιοτί και γαλλιστί).
Μ<τα μαθημάτων

Πρακτιχής διπλογραφίας,—ιστορίας τού έμπορίου,— έμπο- 
ρϊυματολογίας, — έμιϊορικού διχαίου, — έμπορικήςγεωγραφίας, 
—παγκοβμίου συγκοινωνίας,— μετρολογίας,—Υομίσματολο· ■· 
γίας ώς χϊι «λήρους συλλογής έγγραφων έμποριχών χαί ιωω- 
τιχών.

ΈξιούΟη ίσγάτοις ?rapa του έχοότου Ίω. Δ. Φέξη χαΐ 
^ωλιίται αντί φρ. 10 «αντί βποστέλλοντι το τίμημα «ςτδ 
έχοοτιχόν βιβλιοπωλείου ό «Κάδμος», όοος Αιόλου, Ά&ήνας.

■ τόν άριζοντίως καί νά κανονίζη τήν θέσιν τον ίπ
πέως διά τής χειρός του, όντως ώστε τά άκρα τών

■ ,πυρείων τά φέροντα τό φώσφορον νά έφάπτωνται 
. έλαφρώς τής τραπέζης χωρίς νά έγκαταλείπωσιν

' ρ αύτήν όλοτελώς.
Πρός μεγίστην έκπληξιν πάντων ώς καί τοΰ άπί- 

στον πείραματιστοϋ θά ηαρατηρηθή δτι τά πν- 
,ί ρεϊα θ ’ άρχίσωσι νά βαδίζωάι κατά μήκος τοΰ έλά-

■ σματος, χωρίς νά δύνηταί τις νά έξηγήση επακρι
βώς τό φαινόμενου, δπερ έν τούτοις οφείλεται είς 
τάς ακούσιας κινήσεις τοΰ κρατοΰντος τήν μάχαι-

,’ ραν Προσώπου, αίτινες άλλως εί«Λν έντελώς αύρα- 
τοι Καί είς τούτον καί είς τό θεώμενον κοινόν.

γί ' ,’Jva καταστή τό πείραμα μάλλον έπαγωγόν, δύ- 
νασθε νά κατασκευάσατε μακροσκοπικόν πανομοιό- ; τύπον ίππέως, φέρον πόδας κεφαλήν καί σώμα, διά 

■γ*· μέσον τεσσάρων πυρείων καί χονδρού χάρτου τών 
; ' επισκεπτηρίων, έν ω ποιείτε σχισμάδα τινά πρός

τόποθέτησιν αύτοΰ έπί τοΰ έλάσματος, καί τό ό- 
’ ποιον θά κινήται έπί τής μαχαίρας έν μεγίστη έκ- 

πλήξει τών περιέργων.

Ή Έηιστολογρ&φίβ αύτη γρήτιμος «αντί πολίτη, ίίιώ- 
τγι, έμπόρω, χαλλιτέγνη, βιομη^άνω, κτλ. Ειν« όοηγος 
απαραίτητος «ις πασα* περςβταβιν.

ΗΛΙΑ Γ ΟΙΚ^ΗΟΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ
Έπί τή βάαει

τών έξοχωτέρων μυθολογικών χαί εθνογραφικών έργων, 
τών οιασήμων

Burnouf, Wilson, Alfred de Maury, Max Muller, 
Dupuis, Bertrand, Ern. Renan, Leftvre. Dicard, Lam6 
Fleury, Troy on, AIL Berlill on, Gerugeg. Girard de 
Riaile, Morreau de Jonn&, Perrot, Adalbert, Kulm, 
Forchammer, Baudry, General Tseng-Ki·Tong. Tad a· 
masa Hajashi κτλ.

Herb πολλών βϊκόνων

’Ινδοί—Αιγύπτιοι— Άσσύριοι—Πίρσαι—Έλληνες—Ρω
μαίο; —Κελτοί—Γαλάτας — Σχαν οινα,υο ι—Γερμ«νο<—Σλαύοι 
— Σύγχρονοι μυθοπλαστίχαΐ ύρησκεΐαι χαΐ «ιδολολατρείαι— 
Αφρικανοί—Ίνδοοίναι—Κινέζοι <— Ιάπωνες—*Ίνχαι— Ίν- 
οαμίρέχανοι—Έσχιμώίΐ—Μυθολογιχαί παραδόσεις χαί Μύθοι·' 
τών χριστιανικών λαών.

ΈζεδύΟη εσχάτως υπό τού κ.’Ιωαν. Δ. Φέξη χαι τιμάται 
αντί φρ. 6,50.

REVUE MEDICALE MENSUELLE

Μ ΚΟΡΒΕΑΗΣ

ΚΑΠΝΟ11ΩΛΗΣ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΩΝ ΣΙΓΑΡΕΤΩΝ
Έναντι τοΰ Συλλόγου τών Πριγκίπων

Κατανάλωβις χονδρικώς καί λιανικώς
Λίχεταί *ai παραγγελίας παντός εΖίονς

Ιατρική μηνιαία έπιΟεώρησις ίπίσης έχ&δομένη ΰπο τού 
κ. Ω. Ν. Διέάρη ιατρού, έν Παριαίοις και τη συνεργασία · 
τών σπουδαιότερων χα&ηγητών γάλλωυ. ·

Εννδ^ο^Λ Εξωτερικού ip- 25
Διά την Ελλάδα Α συνδρομή ορ- 2ο
Δι’ αμφότερα » » 3ο

w Tvflcfpifiiow τών Κατα«τηρ&τ«ν Ανίατη Κωνσταντίνου


