ΑΙ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ
ΤΩΝ ΔΑΣΕΙΩΝ THS “ΦΥΕΕΩΕ»

Καί δέκα έπόμενοι άνά έν χρυσόδετον
Ιστορικόν βιβλίον.
’Ομοίως 50 άριθμοί θά κερδίσουν άνά
μίαν μεγάλην φωτογραφίαν.
50 έπόμενοι άνά έν αντικείμενον άξίας
5 δρ. κατ' έκλογήν τού κερδίζοντος.
Καί οί τελευταίοι 50 άνά έν άντικείμενον τής έκλογής μας.
Πάντες δέ οι έκκυόευθησόμενοι ούτως
αριθμοί θέλουσι δημοσιευθή έν καιρφ
διά τής «Φύσεως».
Ό αριθμός τού λαχείου είνε, ώς πάν
τοτε, ό σημειούμενος αύξων άριθμός τής
άποδείξεως, δν κατέχουσιν ήδη οί πληρώσαντες τήν συνδρομήν των- Οί δέ μή
λαβόντες έτι αύτόν, παρακαλοΰνται ν'
άποστείλωστν ύμϊν συντόμωςτήν συνδρο
μήν των καί τοϊς άποστείλωμεν τήν άπόοειξίν των μετά τού άριθμού τού λαχείου
των, ϊνα μή άποκλεισθώσι τού δικαιώμα
τος τής συμμετοχής των είς τάς κληρώ
σεις ταύτας κτλ.

Κατά τά είοθότα την 15ην τοϋ προσε
χούς Ίανουαρίου τού 1903 θέλει γίνει
ίν τοϊς γραφείοις ήμών, ώς συνήθως, ή
έκκύβευσις τών λαχείων της «Φύσεως»,
καθ’ ήν 200 καί πάλιν άριθμοί θέλουσι
κερδίσει τά κάτωθι άναφερόμενα αντικεί
μενα. Παρακαλούνται δέ δσοι καθυστεροϋσιν έτι τήν συνδρομήν των, ν’ άποστείλωσι ταύτην έγκαίρως, δπως λάόωσι
τήν άπόδειξίν των,έφ’ ής σεσημείωται ό
αριθμδς τού λαχείου των.
Θάκερδίσωσι δέ κατά σειράν ώςέξής.
Ό 1ος αριθμός έν χρυσούν ώρολόγιον.
Ό 2ος έν δπλον κυνηγητικόν.
Ό 3ος έν κομψόν πολύκροτον.
Ό 4ος μιαν συσκευήν τραπέζης.
Ό 5ος έν μετάλλινον άνθοδοχεϊον
Ό 6ος μίαν έλαιογραφίαν.
Η ΔΙΕΥ9ΪΝΣΙΣ
Ό Ίος έν ζεύγος διόπτρων.
Ό 8ος έν κρυστάλλινου βαρόμετρονΌ 9ος έν καλλιτεχνικόν θερμόμετρον.
Ό 10ος έν χρυσόδετο ν λεύκωμα.
Ό 11ος δν χρήσιμον κομψοτέχνημα.
Ό 12ος εν έξυπνητήριον.
I λέγει περί αύτοϋ ό φλαμαριών.
Ό 13ος έν αντικείμενον αξίας.
Ό έπιοκεπτόμενος ήδη ημάς
Ό 14ος έν γαλλο-ελληνικόν λεξικόνκομήτης ε’ναι πολύ μετριόφρον
Ό 15ος έν μικρόν έπιπλον.
ύποκειμενον. Είναι αληθές, οτι
Ό 16ος τά έργα τοΰ Ιουλίου Βέρν.
είναι ορατός τώ γυμνώ όφθαλμώ,
Ό 17ος τόν Έρμήν τοΰ Πραξιτέλους.
και μόλις έπέλθη νύ£, τοΰ ού‘0.18ος τήν εικόνα τού Παρθενώνοςρανού όντος διαυγούς, άναζη‘019ος Τήν Ιστορίαν της 'Ελλάδος καί
τοΰντεο αύτόν πρός δυομάς
Ό 20ος Μίαν κομψήν λυχνίαν.
τού ίενϊθ έν τώ άοτερισμώ τοϋ
Δέκα έπόμενοι άριθμοί κερδίζουν άνά
Κύκνου, δυνάμεθα να τόν διαέν κρυστάλλίνον μελανοδοχεΐον.
κρίνωμεν ύπό τήν μορφήν: ω
Δέκα έπόμενοι έτεροι αριθμοί άνά μϊαν χρού νεφελώματος. Τό καλείτερον ετι νά
φωτογραφίαν τών πριγκήπων Νικολάου μεταχειριοθή τις δίοπτρα καί τότε παρατη-^
καί Ελένης.
ρειται,- ότι δέν είναι λαμπρός καί τόοον μδλ-
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λον, καθόσον τό φως τής σελήνης άποσόέννυσιν αύτόν έν μερει διά τού γαλακτώδους
φωτισμού τού ουρανού.
■ ’Εκτός δέ τούτου ή λάμψις αύτοϋ δέναύξάνει, καθόσον ό κομηφόρος άστήρ απομακρύ
νεται ήδη ήμών.
‘Ο κομήτης ούτος απέχει τής γής 65 ε
κατομμύρια χιλιόμετρα καί φεύγει ταχέως
πέραν τού ήλιου, μέλλων νά περιέλθη την
, γην τήν 23 Νοεμβρίου έν άποστάο^ι
έκατομμυρίων χιλιομέτρων, ϊνα κατόπιν έπιστρέψη είς τά βάθη τού άχαναΰς.
Έν τώ Άστεροσκοπείω τού Juvisy έξητάσαμεναύτόν καί δή ίχνογραφήσα^εν καί έφωτογραφήσαμεν καθ έκάστην εσπέραν, οσάκις
ό καιρός έπέτρεπεν ήμίν τούτο- Είναι δέτοσούτον διαφανής, ώστε οΐ ελάχιστοι αστέρες
ένώπιον τών οποίων διήρχετο, ήσαν ορατοί
ήμίν. Μολονότι δέ δέν δύναται τιςνάτόν κατατάξη μεταξύ τών «'Ωραίων κομητών» έν
τούτοις οχετικώς μόνον θεωρείται μικρός.
Έσχον τήν περιέργειαν νά τόν μετρήσω καί
εύρον. ότι έχει μήκος όΐφ,οοο χιλιόμετρα,
πλάτος 129,000 καί όγκον 2,200 τρισεκα
τομμύρια κυβικά χιλιόμετρα, ήτοι περίπου
2,οοο τόν όγκον τής γής.
Παρά τόν καταπληκτικόν τούτον όγκον,
ό κομήτης ούτος δέν κέκτηται οχετικώς βά
ρος, καθόσον άποτελεΐται άπας έκ καπνού.Είναι σφαίρα άνεμου, ήτις μετ ’ ου πολύ θά
έίαφανισθή, ύπείκουσα τοΐς άπολύτοις τής
παγκοσμίου ελξεως νόμοις. Είναι νεφέλωμα
απολύτως έλαφρόν, ούτινος ό πυρήν δύναται
νά ή στερεός ή νά σύγκηται έκ στερεών αε
ρολίθων, διάπυρων, άλλ’ ούτινος ή κυρία
έκτασις άποτελεΐται έξ αερίων, έν οίς κυριαρχοΰσι τά άνθρακοΰχα.
Τά άέρια ταΰτα άπομονούμενα έν τοΐς άπεράντοις έκτάαεσι τοϋ άπειρου, λαμθάνουσι
φυσικώς σχήμα σφαιρικόν, και δέν έχουαιν
ούράν, ούτε κόμην ή επικεφαλίδα. Όπόταν
όμως φθάνουσιν έν ταΐς περιηλίοις χώραις, ;
γίνονται μάλλον εύαίσθητοι τών στερεών
πλανητών, διά τής θερμαντικής, φωτεινής,
ήλεκριικής καί μαγνητικήςένεργείας τού ήλίου.
Ό κομήτης τότε οιαστέλλεται, οι άτμοί του
αναπτύσσονται καί έκφεύγουσιν έν είδει φω
τεινών· διαχύσεων πρός τό άκτινοβόλον άστρον· εΐτα δέ έκατέρωθεν τής κεφαλής του
άπωθοΰνται καί άρχεται τό ούραΐον άρμα.
Ένίοτε θύσανοι αναφαίνονται έπί τής κεφα
λής και κάποτε σχηματίζεται πολλαπλούς κώ
νος, άποτελού|ΐενος έκ διαδοχικών περιβλη
μάτων. Τά άερια ταύτα συνήθως ωθούνται
π^ός τά όπισθεν, ένω ό κομήτης χωρεΐ τα
χέως είς τόν δρόμον του. Ως φαίνεται δέ

τό κυριωτερον μέρος έν ταΐς λεπτομερείαις
διαδραματίζει ό ηλεκτρισμός.
Ό ήλιος επενεργεί έπί τοΰ κομήτου ιον
διά τής έλέεως, αον δια τής θερμότητος, 3ον
διά ηλεκτρισμού καί μαγνητισμού καί φν
διά τής άπωστικής αύτοϋ δυνάμεως.
Γενικώς πιστεύεται, ότι αΐ ούρα! τών
κομητών άκολουθοϋσΐ τούτους δίκην φωσφορωδών έπομένων υλών. Είναι δέ πλάνη
τούτο, καθόσον αύται άντιτίθενται τώ ήλίω,
ώσεί ήσαν φωτεινά! σκιαι τών κομητών, συ
νήθως ελαφρώς κλι'νουσαι άντιθέτως τή κι
νήσει.
Ό λόγος τής υπάρέεως τών κομητών έν
τώ σύ^παντι διατελεΐέτι αινιγματώδης, καθ’
όσον αποτελούν έξαίρεσιν έν τή γενική αρ
μονία τών ούρανίων κινήσεων και άφ’ ετέ
ρου διαπερώσι τήν αρμονίαν ταύτην, ως παρείσακτοι φυγάδες έν ξένη μελωδία χωρών.
Τί ζητοΰσιν ένταΰθα, είναι άδηλον έτι.
Τινέε κομήται, διερχόμενοι έκ τών πλα
νητικών χωρών ήμών, ύπέκειψαν τή ισχυρά
έλέει τοΰ Διάς, Κρόνου, Ουρανού, οίτινες
διαρκώς τοΐς σταίνουοιν αόρατον παγίδα ’.
Ήχμαλωτίσθησαν καί έκτοτε διαμένουσιν έν
τώ ήλιακώ ήμώνκόσμω, μή δυνάμενοι νά διαφύγωσίν.
Πάς κομήτης άπαξ παραστρατήσας τής ό
δοΰ αύτοϋ διά τής ελκτικής έπιδράσεωε πλα
νήτου τίνος, μεταβάλλει έντελώς προοριρισμόν. Μετά τήν έπίσκεψιν αυτού εΐς τόγ
ήλιον ή θά παρελκυσθή έκ τής έπιδ^άσεως
ξένων πλανητών ή θά περιέλθη τό άπειρον
διά παραβολών καί υπερβολών, βυθιζόμενος
είς τάς αβύσσους τού άπεράντου χάους.
Πιθανώς οΐ κομήται είσί νεφελώματα έγκαταλειφθέντα έν αρχή τού ηλιακού κόσμου,
καί άτινα άνεπαισθήτωί προσελκύει ή κεν
τρική έστία πρός ήν έρχονται καί περυπτανται, ώς χρνσαλίδες πέ^ιξ τήςφλογός. Πολλά
δέ τοιαΰτα δυνατόν να κατέρχωνται έκ τών
άλλων συστημάτων και νά συναντώνται μετά
τοϋ ήμετέρου έν τή μεταφορά ήμών πρός τόν
αστερισμόν τοϋ Ήρακλέους. Τό πδν δέ τεί
νει νά πιστεύσωμεν, ότι ύπάρχουσι τήδε
κακεΐσε, διεσπαρμένοι έπί τών ούρανίων ^ω
ρών κομήται κατακερματισμένοι, ναυαγια
εκατομμυρίων κόσμων, ους θύελλα τις παρεσυρεν άπαξ. Ό δέ Κέπλερ φρονεί, ότι ύπάρ
χουσι τόσοι κομήται έν τώ ούρανώ, όσοι
ίχθεϊς έν τώ ώκεανώ.
Ή άνάλυσις τού φωτός αύτών άποδεικνύει γενικώς, κατ' απροσδόκητου σχέσιν,
φάσμα ηλιακόν, άνάλογον πρός τήν φλόγα
τού οινοπνεύματος.
Έτέρα δέ σημαντική σύμπτωσις παρουσιά
ζεται, ότι ή παρουσία άνθρακος, οξυγόνου καί

άζωτου έν τοΐς ούρανίοις τούτοις έργαστηρίοις είναι ετι μάλλον αξιοπαρατήρητος, καθ
όσον ή ζωή ακριβώς ήρξατο έπί τοϋ πλανή
του μας διά τοϋ χημικού συνδυασμού τού ανθρακος μετά τοϋ ύδρογόνου, τοΰ οξυγόνου
καί τοΰ άζωτου πρός σχηματισμόν τών πρώ
των λευκαδιοειδών κυττάρων.
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ήλεκτοισμός έχει περίεργον ιδιό
τητα έπί τοΰ ανθρωπίνου οργανισμού,
οιαπιστωθεΐσαν δέ καί πρακτικώς χρησιμοποιηθεΐσαν. Δύναται νά έφαρμοσθή
ώ; υπνωτικόν καί τοπικόν αναισθητικόν,
ώ; τοιοΰτον δέ χρησιμοποιείται άπό ι
κανού έπιτυχώς είτε πρός έκρίζωσιν ο-

Άπό πολλοΰ ήδη χρόνου στερούμεθα τής
έπισκέψεως τώνπυριφλεγών τούτων κομητών.
δόντωνείτε διά λίαν αλγεινές χειρουρΠρό ήμίσεωο αίώνος έφάνη ό ωραιότερος κο
*
γικάς εγχειρήσεις. Τήν προσοχήν τοΰ
μήτης, τώ ι858, οστις όντως υπήρξε μεγα
επιστημονικού
κόσμον έπί τών πλεενεκτη λοπρεπής. Οΐ τών ι86ι καί 1862 ήσαν θαυ
μάτων τής χρήσεω; τού ηλεκτρισμού έφιστώμάσιοι. Είπα οΐτών έτών 1874, 1881,1882
ωραιότατοι. 'Ωσαύτως τώ 1886 έφάνη εΐς σιν ήδη δύο γάλλοι ιατροί, ο Στέφανο; Λιπολύ ώραΐος, οστις ήτσ ορατός ήμΐν άπό δούκ καί ό Β'.λενχέν. Ο πρώτος χρησιμοποιεί
τής 18ης μέχρι τής 28ης Απριλίου πρό τής ηλεκτρικά ρεύματα διαλείποντα 200χκις κατά
ανατολής τοΰ Ήλιου. Άλλ’ άπό τής έμ- δευτερόλεπτο·'. Τό ζφον έπί τοΰ οποίου έξετίφανίσεως τών τού ι88ι καί 1882 ούδείς λεσε κατ’ άρχάς τά πειράματα, έλάμβανεν έπί
έτερος προσείλκυσε σοβαρώς τό ένδιαφέ- τής κεφαλής, κεκαρμένης, τόν έτερον τών πό
ρον τοϋ κοινού. Όμιλώ δέ περί τοΰ ήμετέ λων, άποτελούμενον έξ ύδροφίλου βάμδακος έμρου βορείου ημισφαιρίου, καθόσον οι τοΰ πεποτισμένου εΐς θαλάσσιον αλας καί έπικεκανοτίου κάτοικοι ειχον δύο λαμπράς επισκέ λυμμένου διά μεταλλικής πλακός.Ό έτερος πό
λος θίγει νεκαρμένην χώραν τών νώτων πρός τήν
ψεις κομητών τώ 1887 καί ΐφοίΟΐ διά γυμνού οφθαλμού ορατοί κομήται ούράν. Αυξανομένου βαθμιαίως τοΰ ηλεκτρικού
είσίν αρκούντως σπάνιοι, βλέπομεν δέ τοιού- γεύματος, τό ζφον κατ ’ άρχάς μέν καταλαμβάνε
τους άνά τετραετίαν ή πενταετίαν κατά μέ ται υπό σπασμών, ειτα δέ πίπτςι αναίσθητου,
σον όρον, δηλ. οί επιστήμονες καί καταγι- ή αναπνοή σταματφ, έλαττουμίνης δέ τότε τής
νόμενοι είς τήν αστρολογίαν και τήν μελέ έντάσεως τοϋ ηλεκτρικού γεύματος επέρχεται ύ
την τών φυσικών φαινομένων, γνωρίζοντες πνος ήσυχο; καί κανονικός. Ή αναπνοή καθί
δέ συνεπώς τά μέρη, ένθα έμφανίζονται ή σταται κανονική, ή καρδία λειτουργεί καλώς,
άλλ ’ άπασαι αί έγκεφαλικαί λειτουργία·, παύμΐν οΐ παράδοξοι ούτοι έπισκέπται.
Όσον αφορά τούς αληθώς εκπλήττοντας ουσι, τό δέ σώμα άναισθητεϊ. Ή διάρκεια τοΰ
τόν κόσμον κομήτας διά τήν ωραιότητα καί ύπνου δυνατόν νά παραταθή έφ’ ίκανόν. Πολλά
μεγαλοπρέπειαν αύτών καί οίτινες τοσούτον ζφα ήουνήθησαν νά μείνωσι κοιμώμενα ουτω έπί
θαυμασίως αναπτύσσονται άνά τούς ούρα- δύο ολοκλήρους ώρας άνευ βλάβης τής υγείας
νίους θολούς, είσί σπανιώτατοι καί αναφαί αύτών. Ή έξέγερσις είναι αίφνιδία. Ευθύς ώς δι
νονται κατά περιόδους ρεγάλας άφοΰ άπό ακοπή τό ήλεκτρικόν όεΰμα,τό ζφον ορθοποδεί,
περιπατεΐ καί πηδφ φαιδρότατον. Ούχί μόνον
τοΰ ι868 μόνον έξ εΐδεν ή Εύρώπη.
Ό δέ προκείμενος νϋν θά διέλθη σχεδόν οΰδεμία επέρχεται αδιαθεσία, άλλά ζφα τινα,
απαρατήρητος καί ώς σκιά, άλλ’ ούχί ίσως ώς ό κύων π. χ., φαίνονται μετά τήν έξέγερσιν
καί άνευ ενδιαφέροντος διά την έπιστήμην, φαιδρότερα ή έν κανονική καταστάσει. Ή άποδιότι ακριβώς ήδη έξετάζεται καίτό ζήτημα κατάστασις τοΰ ηλεκτρικού γεύματος οέν φαίνε
τής διά τήςάναλύσεως τοΰ ηλιακού φάσμα ται νά προκαλή άλγος, διότι τό ζφον ούδό την
τος συστάσεως τοϋ σύμπατος και ίσως διευ- έλαχίστην βάλλει κραυγήν.
Ο κ. Λεδούκ έδοκίμασε πολλά γεύματα.πα
κρινισθή τι έκ τούτου.
φ. ΠΡΙΝΤΕ2ΗΣ
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δ-.ά τήν μάθησιν χαί

μάθησις καί

τήν

ή εργασία έγένοντο

διά τδν βίον.

Η. Spencer.
Ή πολλή

κοίησις καταστρέφει τά πεζσν μι ή

πολλή χρίσι; τούς στίχους.

G. Tournade.
Ύπίρχουσι φώτα φωτίζοντα χαι φώτα σχοτίζοντα.

G.

Μ. Valtour·

ρατήρησε δέ οτι τά μετά 150—-200 διακοπών
κατά δευτερόλεπτεν καί έντάσεως 16—30 βολτ
έν κλειστφ άγωγφ δεικνύοντα 2—17 χιλιαμπέρ (άναλόγως τού ζφου) ανευ αύτοεπαγωγής έπιφέρουσι τά καλλίτερα αποτελέσματα.
Κατά ταΰτα δυνατόν παρά τφ ζφψ νά έμποτισθώσι δι’ ήλεκτρίσμοΰ άνευ άλγους τά αι
σθητικά κέντρα χωρίς νά έπηρεασθώσι τ ’ αναπνευ
στικά καί αγγειοκινητικά. ’Επιτυγχάνεται ού
τως δπνος ήσυχος καί παρατεταμένος καί τε
λεία ή καθολική άναισθησία.
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Βλέπετε αύτόν, δέν

*0 χ. Λεδούκ άναφέρει, δτ·. έξετέλεσε πειρά
ματα και έπί ανθρώπων,άλλά μόνον διά τοπι
κήν αναισθησίαν. Ίο ρεύμα διοχετεύεται έπί
τής χώρας εύαισθήτου ή μικτού κατ’ έπιπολήν
νεύρου π.χ. έν τή παλάμη επί τής διευθύνσεως
τοϋ μέσου δακτύλου τής χειρός. Άμα ή έντασις τοϋ ηλεκτρικού γεύματος άποβή ίκανή,όπειραματίζόμενος αισθάνεται μυρμηκίασίν ούχί αλ
γεινήν κατ’ άρχάς, εϊτα δέ επέρχεται απόλυτος
τής χώρας έκείνης αναισθησία.
Έλπίζεται,δτι διά τής μεθόδου ταύτης επι
φυλάσσεται μέγα έν τή χειρουργική μέλλον, τοσούτφ μάλλον ?σφ δ Βιλενκέν έφήρμοσε ταύτην
ού μόνον διά μικράς εγχειρήσεις, άλλά και διά
περιπλόζους εγχειρήσεις τών οφθαλμών.
Κ·Σ·

Ο ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ
Ένώ οΐ Χριστιανοί τών πρώτων αιώνων,
ήρέσκοντο είς ήδείαο και γελοέσσας παραστά
σεις τοϋ θανάτου, τουναντίον οΐ μεσαιωνι
κοί ή^ών πρόγονοι και οί τής Αναγεννήσεως,
συχνάκισ ιχνογράφησαν αύτόν, οτε μέν άναγλύφοντεςέπΐ τής τυμόαίας πλακός τόν νε
κρόν άποσυντεθεψένον ή τόν σκελετόν αύ
τοΰ, ότέ δ έπεκαλοΰντο έπιόίωσιν τών νε
κρών, έκτελούντων έπικήδειον όρχήσιν, πρω.τοοτατοϋντος τοΰ θανάτου· άλλοτε δέ παρίστων κρανία καί πρόσωπα σεσηπότΟ, γεγλυμμενα εν ταΐς ραξι τοϋ κομόολογίου μέ τήν
επιγραφήν «momento mori».
Οΐ ζωγράφοι τέλος (μεταξύ τών όποιων
ό περιώνυμος διά τοιαύτας αναπαραστάσεις
Holbein) ήρέσκοντο νά ώωγραφίςωσι τους
θριάμβους τοϋ θανάτου, άναμιμνήσκοντες
τήν άρχαίαν τών Μοιρών παράδοσιν, έφαρμόίοντες ταύτην είς τάς Χριστιανικός ιδέας.
Σήμερον έπιθυμοϋμεν νά έπισυρωμεν τήν
προσοχήν τών αναγνωστών τής φίλης, «Φύ
σεως» επί τών έξης δύο εικόνων; Έντή στοά
τών ώρώίων τεχνών τής Βιέννης είδον περιερ. γον εικόνα ένός τών αρχαιότατων ’Ιταλών ζω
γράφων ,τοΰ Ούτσέλλου,καθ ’ ό θάνατος τετοποθετημένος έπί ύψηλοϋ άρματος, κεκοσμημένος διά στεφάνων καί κρανίων καί έλκόμενος
ύπό τών βοών δρεπάνω κόπτει γαληνίως τήν
αγέλην τών βρωτών καί έν τή διόδω αύτοΰ
αφήνει πολυάριθμα πτώματα, επισκόπους,
βασιλείς, εύπατρίδας, χωρικούς κτλ.
Καί εν Παλέρμω είδον έν τώ άνακτόοω
ββίοίβηι,έτέρανεπι'σης εικόνα τής ’Ολλανδι
κής Σχολής τού XV αίώνος, ένθα ό θάνατος,
εν μορφή σκελετού, έπιβαίνων μεγάλου κέλητος ΐππάζεται έπί τών θνητών, οίτινες
κεΐνται έν σωρεία συντετριμμένοι.
Παρίοκχ

ΠΑΝ- Ν. ΔΙΒΑΡΗΣ

Όΐ ΣΠΟΓΓΟΙ,,

συνέρχεται . . . φροΰδαι αί

προς διάσωσίν του προσπάθειαι τού πλοιάρχου καί
τών ναυτών. Ή έρημος τής
μαρτο

"Ω I Μή νομίσητε,

θά σάς κάμω φυσικήν ή

δτι

χημικήν άνάλυσιν τοΰ ζωοφύτου τούτου. Είς ποιαν

δηλονότι τάέιν τώνζωοφύτων ύπάγεται,
πτύσσεται, πώς

καί

κατεργάζεται

απλώς μόνον θά φέρω

νά

φιλοίενήση

Όχι I

τών α

πρδ τών δμμάτων

στάτονς σπόγγους, άμυδράν εικόνα Τών περιπε
τειών, τών δλως ήκιστα ευάρεστων, τοΰ ταζειδίου

άγνοοϋσι πόσον κοπιώδης,

πόσον έπικίνδυνος τυγχάνει ή άνακολύμόηαις τών

σπόγγων, ούτε καν δέ ύποπτεύονται, δτι· ή άνάδυσις

τοϋ

τούτου,· δπερ

ζωοφύτου

στοιχίζει πολλάκις τήν ζωήν

Άλου είδους στρατιώται ένάλιοι άφύσικόν τινα
μάχην μαχάμενοι κα! εΐοός τι φόρου αίματος ύποθαλλόμενοι, καθότι ικανά κατ’ έτος άριθμούνται τά

ίί

έ£ αύτής ταύτης τής έργασίαο κα! ούχ!
αύτομάτου θανάτου ανθρώπινα θύματα, τούτου ένεκεν δταν

μεταχειρίζονται

σφριγώντος

ρού δασμού τών άνθρωπίνων νεαρών ύπάρίεων,άς
ο! ’Αθηναίοι κατ’έτος έπεμπον τώ Μινωταύρω.

νεανίου

βωμϊς Ο. Γερ&νης

σπουδαστής τής Έμπ. ’Ακαδημίας

οικογένειαν... Παρακολουθήσατε

μοι . . .
Βλέπετε έκεΐ μακράν είς τάς

άκτάς

κατευοδώσι καί προπέμπωσιν αί

■ γυναίκες αύτών τάς έορτίους αύτών στολάε περιδεόλημέναι,άκουσίως άναμιμνήσκεταί τις τού φοβε

ή φιλοστόργου πατρός, ίγκαταλείποντος έν έσχατη

πενία πολυμελή

κάλπουσ

τέστη ανάπηρος! . . .

τούτους άπιόντας

διότι

ψάμμος εΐ-

τούς

της. . . Βλέπετε έτερον έκεΐ μακράν ; ‘Ιδού αύτός
συνέρχεται. . . συνήλθε» .. άλλ δ δυστυχής κα

ρίζονται έν τοϊς κομμωτηρίοις των τούς λεπτοφυε-

σπογγέων,

εί<

πώς άνα-

λοιπά.

δρών δεσποινών καί δεσποινίδων, αίτινες μεταχει

τών

Αφρικής

τούτον

τής ’Αφρι

κής, έν μέσω τής άνακυκωμένης καί βρεμούσης θα

MATMONTEL

καί τής

λάσσης, ήτις δμοιάζει μέ λυσσαλέον τέρας

όποιας ή αναπνοή άνυψοΐ γιγαντιαία κύματα, άτινα
κυλινδούμενα

θραύονται

τδ έν

έπί

άλλου, δρμώσι

καί

έπί τής άκτής ; διακρί

τι

σημεΐον δρχούμενον ώς

νετε λέγω έκε' λευκόν
καρύου

κέλυφος

τού

μετά πατάγου

έπί

τών μανιωδών κυμάτων

άφορήτους υφιστάμενον

κλονισμούς ; Εΐνε

καί

πλοιά-

ριον πέντε μόλις μέτρων, δπερ, περιφρονοϋν τήν
δυσαή τών άνέμων μανίαν, ήτις κάμνει τούς ιστούς

αύτοΰ νά τρίζουν καί τά σχοινία του νά συρίζουν,

λάρου

καί δίκην

διασχίζον

τά άφρόεντα κύματα,

άτινα έέογκουμενα πλήττουσι δαιμονίως τάς πλευ
ράς του, περιλούοντα πολλάκις καί τδ

κατάστρω

μά του,παρασύρον.τα.πάν τό.προστυχόν καί ού σπανίως καί

άνθρωπίνας ύπάρίεις, σύρει

δαν του δπως

τήν καγκά-

άνασύρη έκ τού βυθού τής

δς τεμάχιά τινα σπόγγων.

Άλλά

θαλάσ-

άλλοίμονον I

αρέρχονται καί όλόκληροι ήμέραι, καθ’ άς κατό-

ntv τόσων κόπων καί τόσων κινδύνων, ούδέν ήδυνήθη νά άνασύρη τεμάχιον σπόγγου, τρέχει αλλα

χού, τούς αύτούς ύφίσταται

κινδύνους, τάς αύτάς

καταβάλλει προσπάθειας έπί όκτώ όλοκλήρους μή
νας,καθ’ δ διάστημα θά δυνηθή νά περισυλλέέη χι-

λίους ή

χιλίους

Παρατηρείτε

πεντακοσίους

μενον έν μέσω τών κυμάτων ;

γυμνός

σπόγγους

καταδυόμενος1,

Εΐνε δύτης,

έώκνεΐται είς

κοντα πέντε ή κα! τεσσαράκοντα
μένων έκείσε δύο περίπου

νά εύρη τεμάχιά

τινα

μάναν 1

άνδρα έέαφανιζό-

ολίγον άπωτέρω

όργυιών,

δπως

λεπτά,

όστις

όάθος τριά
παρά-

δυνηθή

Ύπόκειται

σπόγγων.

είς

διάρρηέιν τών άναπνευστικών αύτοΰ άγγείων, κα

θίσταται πολλάκις βορά τών καρχαριών καί άλλων

θαλασσίων κητών

νά δμως

νους άψηφεϊ, οιά νά δυνηθή

τούς κινδύ

άπαντας

καί παράσχη

πολυμελή οίκογένειάν του τεμάχιον

είς τήν

άρτου, καθότι

ούδένα άλλον ζωτικόν πόρον παρέχει αύτφ ή άγο
νος νήσος,ήν κατοικεί.
Βλέπετε

τοΰ

τηλόσε

έτερον πλοίον;

καταστρώματος ταυ

Βλέπετε έπί

άνδρα έκτάδην κείμενον,

είς τό πρόσωπον τού όποιου άφθόνως χύνεται
ΰδωρ δπως συνέλθη ;

Εΐνε δύτης διά

τό

σκαφάνδρου

καταδυόμενος, δστις έπισκεφθείς, ίνα τρυγήση τούς

πολυδαιδάλους καί έρεμνούς πυθμένας τών θαλασ
σών. τους παρεμφερείς πρός άτέρμωνα

λαβύρινθον

άπό τών δυσελίκτων

καί άχανή

έλιγμών τοΰ ό

ποίου ούδείς Άριάδνειος μίτος σωτηρίας αύτοΰ εδ-

ρηται, προσεδλήθη ύπό τού ρεύματος ή ύπό τής πιέσεως τού ϋδατος.

Εις βαθύς ψίθυρος δίδει τό σημεΐον τοϋ πολέ
μου, δν οί άνεμοι έμελλον νά κηρύξωσιν. Αίφνης
ή μανία των κηρύττεται διά φρικωδών συριγμών.
Έν πυκνόν σκότος καλύπτει τόν ουρανόν καί
συμμίγνυσιν αύτόν μετά τής γής· ό κεραυνός
διασχίζων τό σκοτεινόν τοϋτο κάλυμμα,ετι τήν
σκοτίαν επαυξάνει- εκατόν κυλιόμεναι βρονταί
άντηχοΰσι έπί οροσειράς τίνος, διαδεχόμεναι αλλήλας, άπεικονίζουσαι μυκηθμόν μειούμενον καί
.έξογκούμενον, ώς ό τών κυμάτων.Έκ τών τι
ναγμών, ϊδς τό όρος ύφίσταται έκ τών βροντών
καί τοϋ άνεμου, κραδαίνεται, ύπανοίγεται καί
έκ τών κλιτύων του, μετά φρικώοους κρό
του, ψέουσι ταχείς χείμαρροι. Τά δέ ζφα έν
τρομα άπό τοΰ δάσους είς τδ πεδίον όρμώσικαί,
είς τήν λάμψιν τού κεραυνού, οί τρεις οδοιπό
ροι ώχριώντες βλέπουσι διερχομένους παραπλεύρως αύτών τό» λέοντα, τή» τίγριν, τήν λεοπάρ
δαλην, ομοίως αύτοΐς τρέμοντα· έ» τφ γενικφ
έκείνφ κινούνφ τής φύσεως δέν υπάρχει πλέον
άγριότης καί ό φόβος, τά πάντα έχει καταπραύνιι.
Εΐς τών οδηγών τοΰ Άλόνζου ομολογεί, κυριευθείς άπό φρίκην, διεφθαρμένην τήν κορυφήν
ένός βράχου. Εΐς χείμαρρος, οστις κατακρημνίζεται άναπηδών, τδν εκριζεΐ καί τδν παρασύρει καί
ό άγριος οστις λαμβάνει αύτόν κυλιέται μετ ’ αύ
τοΰ είς τά κύματα. Ό άλλος ’Ινδός νομίζει,δτι
εδρε τήν σωτηρίαν του είς τά κοιλώματα τών
δένδρων άλλά στήλη πυρός,ής ή κορυφή άπτε{') Απόσπασμα έκ τής περίφημου μυθιστορίας του

Les «Imas»

ται τών νεφελών, κατέρχεται μέχρι τοΰ δένδρου
και τό καταστρέφει μετά τοϋ δυστυχούς, οστις
ένόμισεν, οτι θα έσώζετο έκεΐ.
Έν τοσούτφ ό Άλόνζος Εξαντλείται παλαιών
κατά τής δομής τώ» ύδάτων άναρριχάται είς
τά σκότη, κρατών αλληλοδιάδοχος τούς κλά
δους, τάς ψίζας τών ξύλων,άπερ συναντφ, χωρίς·
νά προσέχη εί τούς οδηγούς του, άνευ ετέρου
αισθήματος έκτος τής φροντίδος τής ιδίας ζωής
του· διότι ύπάρχευσιν στιγμαί μεγάλου φόβου,
δτε. πάσα συμπάθεια παύει, δτε ό άνθρωπος,
δλως περί εαυτού μερίμνων, εΐνε ευαίσθητος μό
νον δι’ εαυτόν.
Τέλος φθάνει έρπων είς τό βάθος αποτόμου
βράχου- καί ύπό τό φέγγος τών αστραπών, βλέ
πει σπήλαιο»,οΰ τό φριχτόν βάθος καί τό σκότος
θά τόν έπάγωνε είς άλλην περίστασιν. Κατακεκμηκώς, Εξαντλημένος έκ τοϋ κόπου, ^ίπτεται
είς τό βάθος εκείνου τοΰ σπηλαίου· καί έκεΐ ευ
χαριστών τόν Θεόν, πίπτει άθυμών.
Ή θύελλα τέλος καταπραυνεται,αί βρονταί,
οί άνεμοι παύουσι κλονίζοντες τό όρος· τά δδατα
τών χείμαρρων, ήττον ορμητικά, δέν μυκώνται
πλέον είς τά πέριζ· καί ό Άλόνζος αισθάνεται
^έον τά μέλη του τό βάλσαμον τοΰ ύπνου. Άλλά
κρότος, φοβερότερος τούτων θυελλών, τόν προσ
βάλλει, καθ ήν' στιγμήν άπεκοιματο.
Ουτος ό κρότος,ομοιος πρός θρύψιν χαλίκων,
εΐνε πληθύος οφεων, ών καταφύγιον εΐνε τό σπήλαιον. Ό θόλος περιβάλλεται έξ αύτών καί περιελισσόμενοι άλλήλους, προξενοϋσι δια τών κινήσεών των, τόν κρότον έκεΐνον, δν ό Άλόνζος
ήκουσε.Γνωρίζει, δτι τό δηλητήριου τών οφεων
τούτων εινε τό όξύτερον τών δηλητηρίων δτι
ερεθίζει αίφνης πάσας τάς φλέβας· πυρ δπερ κατατρώγει καί φθείρες, μέσω άφορητοτάτων στε
ναγμών, τον δυστυχεί, τόν καταλαμβάνει.Τού;
ακούει, νομίζει, δτι τους βλέπει έρποντας πέριξ
αύτοΰ ή κρίμαμένους έπί τής κεφαλής του ή πε
ριστρεφόμενους έν έαυτοΐς καί έτοιμους νά όρμήσωσιν κατ’ αύτοΰ. Τό θάρρος του έξηντλημένον
άποκάμνει· τό αίμα του παγώνει έκ τοΰ τρόμον
μόλις τολμά νά συσπειρωθή. "Αν θέλη νά συρθη
έξω τοϋ σπηλαίου, υπό τάς χεϊρας του, ύπό τά
βήματά του, τρέμει νά έγγίση έν τών κινδυνω
δών τούτων ερπετών. Κατάπληκτος, φρίσσων,
ακίνητός, περικυκλούμενος υπό χιλίω» θανάτων,
διέρχεται τό πλεΐστον τής νυκτός έν δυσφορήτφ
αγωνία, ευχόμενος φρίσσων νά ΐδη τό φως, κα
κίζω» τόν φόβον, οστις τόν συγκρατεΐ ύποτεταγμένον καί μεταχειριζόμενος ανωφελείς δυνάμεις,
δπως υπερπηδήση ταύτην τήν αδυναμίαν.
Ή έπομένη ήμέρα έδικαίωσε τον φόβον του.
Είδε τφ όντι 8λον τδν κίνδυνον,δνπερ ήσθάνθη.
τ ν εΐδεν έτι τρομερώτερον. "Επρεπε ή ν’ άποθάνη ή νά διαφύγη, Συνήθροιζεν έπίπόνως τάς
όλίγας έναπομεινέσας δυνάμεις του" άνεγείρεται
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μετά βραούτητος, κύπτει κα’ι τάς χείρας έπί τών
τρέμοντων γονάτων

λαίου,

ίχων,

φάντασμα έξερχόμενον τοΰ τάφου του.

Ή αύτή

θύελλα,ήτις τον έρριψε εΐς τόν κίνδυνον,τον διε-

φύλλαξεν άπ’ αυτού·

καί έντετοπισμένην

ώς

τό

διά

ειδικόν, τό άμεσον αίτιον

όμως τό

δέν εΰρισκον

μέλλον,

τής

μεταπτώ-

ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΩΔΕΣ ΤΑΞΕΙΔΙΟΝ

αύτού

διάνοιαν,

εις τήν
τός·. καί τό ένστικτον τούτο πάντων τών ζώων,
ευθύς όπου

κίνδυνος τά καταλαμβάνει,

δ

ρεϊάπ’ αυτών τήν

άφαι-

κακοποιόν δύναμιν.

τής

ναυαγίου,

από

Ή γή,

νυκτός.

Δρυμοί, οΐτινες τήν

ματα.

διαφυγοΰσα

' ρήλθε πάσα σκέψις. Έληξε πάσα ένασχόλησις τοϋ

συντρίμ

προτεραίαν

Έξύπνησα . . . Έλησμόνησα !...........................................

Μία τυχαία συμπτωσις, μία ουσιαστική ανασκαφή

ώς

ύψούντο

τών νεφελών, ήσαν κεκαμμένοι πρός τήν

μέχρι

φαντα

νοός εις τήν έξεύρεσιν του‘μυστηρίου.

πανταχοΰ

παρουσίαζε

μέ περιπλανωμένην τήν

σίαν εις του παρελθόντος τάς αβύσσους. . -Μοι πα-

Ημέρα εύδιος παρηγόρησε τήν φύσιν τών κα
ταστροφών

τοϋ παρελθόντος, τών εγγράφων, τών αναμνήσεων,

μία

μίγδην

τών

μετακόμισις

μου,

επιστολών

βι

βλίων, σχεδίων, φακέλλων, χαρτών, μοί έδωκε τήν
*5ήϊή’ΐν·

. .

Καί

άνεμνήσθην !

εκ τής

τάς τρίχας

φρίκης.

Οί δφεις,οδς

λόνζος ειχεν ίοή συσπειρουμένους

ό

Ότι πρό ένός έτους ακριβώς, έν τφ αύτώ έκείνφ

Ά-

ύπό τά

πρα·

χώρφ, έν τή αυτή ταύτη διαθέσει τοΰ περιβάλλον
τος,

ύπό τό αυτό εκείνο φώς τής Σελήνης,

κατά

σινίζοντα κοσμήματά του ύπανοιγόμενοι εΐς κιν-

αυτήν

τήν

ούνους,

τφ έδειξαν

Έξεριζομίνα

τά έσχισμίνα

κατακρημνε-

δένδρα,

γηραιά

σθεντα έκ τοϋ ύψους τών ορίων, ή πίτυς,

κλπ.

νιξ,

παιοίον,

διεσκορπισμένα

εκτεταμένα,

των.

πλευρά

τό

έκάλυπτον διά τών συντετριμμένων

τό

διάβασιν

ή βαθεΐα

τών κεραυνών

περιέβαλλε

καταπληκτικόν

ζφων

ημέ

σκληρών,

δειλών,

αγρίων, άτινα τό

ύδωρ

κατέπνιξεν καί έξήμεσεν.

μίαν περίοδον

Ανεπόλησα

τοΰ

ή

φόσις

παρεχώρησε καί

τοϊς

δπερ ήρνήθη

είς

τους ανθρώπους.

Ή φαντασία

μου προσκρούσασα έστη !

λαβύρινθον

είς τόν

τών ’Ιδεών, είς τον κυκεώνα τών Αναμνήσεων (κυ

Είς τόν

Μία!

—

μίαν

μελαγχολίαν

έπιχυνομένην

ναξιάς

χθές,

διηρχόμην τόν

έπι τής καρδίας

συντρόφου τής μο

κήπον

του

Ζαππείου

μοκος, όνειροπολών άνευ ούδεμιας σκεψεως ώρισμένης,

στενάζω?

άνευ

ούδενός πόνου

δεδηλωμένου,

ανήσυχος άνευ αιτίας σχεδόν διακεκριμένης.
’Ηπόρησα . ..
Κφι

ευρό?

Έσκέφθην .. .

μέν τήν

πικρίαν

.ησα
*
Άνεπό

της όδοΰ,

. . . Σκέψεις. Όνειρα. Βλέψεις.

Αισθήματα.

άπό πρωίας

μέχρις

ήτις άρχομένη άπό τοϋ Τούνελ καταλή
τής

Τριάδος,

'Αγίας

πατητική βαίνουσα οδός, άριστερόθεν

έπί

έν συμπλέγ-

χαράξαντα φωτεινήν αδ-

ώς έν κα-

τοΰ επιπέδου τής φαντασίας,
παραδείσιων

προσβληθέντα !..

μάρου ιδιοκτήτου

δεξιόθεν

καί

καί οίκοδομαί ποικίλα·.,
καί

έπαόλεις παρά-

σικώς αδαμιαίου παρατάσσονται σειραι ωραίων,αλλα
παλαιών

εδρών, ένθα φίρδην

άρκετά αναπαυτικών

μίγδην παρακάθηνται όλων τών τάξεων και έθνών

οι

άπό τοΰ

θαμώνες

διπλωμάτου μέχρι

άνωτέρου

τοΰ κατωτέρου άστου.

Και

ένφ αίρεται ή

αυλαία

καί ή διδασκαλία ωραίου μελοδράματος άρχεται συν

τφ άνακρούσμιτι καλώς κατηρτισμένης ορχήστρας,

περιέργως τά βλέμματα

ρίπτοντες πέριξ μετ’,έκ-

πλήξεως βλέπετε, ότι τό πλείστον κοινόν δέν ακο

λουθεί τήν

έξέλιξιν τών άπό θεάτρου σκηνής πα-

μεγάρου,

καταστή

ώς έπίσης τό

Ή δέ

έπ’

απολαύσεων

αύτής

φαντασία κορεσθείσα απηυ-

αΰτη

είναι ή

διότι

μετ ’ άνεκφράστου

θέατρον

διερχόμενον

όντως περιέρ

καί παραδειγματική τάξει καί ανοχή

τόν

άγγλον παρά τόν

γερμανόν, τόν

ΐταλόν, τόν

βούλγαρον παρά τόν ρώσσον, τήν όθω-

μανίδα παρά τήν γαλάτιδα κτλ. ένφ φίρδην μίγδην

άναμίξ άχθοφόροι

καί

μικροπωληται διέρχον

αντικατοπτρισμόν άπέσβεσεν ή Πραγματικότης. Τάς

ροϋντες καί ύποφέροντες συνωτισμούς καί αντιμετω-

ή

αστραπιαία

πορεία Αύτοϋ,
ένα

πισμούς καί έν μόνον προσέχοντες εύλαβώς, νά μή

πατήσωσι τινά έκ τών νωχελώς έξηπλωμενων έπί
σφρα

ζηλότυπος,

χρονικόν

σταθμόν,

άφησεν
κατά έν

περίοδον, μίαν περίοδον ανα

μακρυνή αντανάκλασες άπλέτου

φωταύγειας

νυμενης I......................................................

.

σβεν

Έπέπρωτο!

τοΰ έδάφους πολυαρίθμων κυνών,
περιπτώσει δι’

δστις έν τοιαύτη

παρατεταμένου θλιβερού άου

ένός

&ου

διαταράσσει τήν ευχάριστο? έκείνην ποικιλοάνθρωποπλημμύραν, ήτις ώς φαίνεται μεγάλως κή·

δεται τής’τάξεως καί ήσυχίας του.
Αί

Άθήναι είναι πολύ ευτυχέστερα! ύπό έποψιν

θεάτρων καί διασκεδάσεων.
νά

Ένταΰθα ούδέν δύναται

παραβληθή πρός τα ήμέτερα,

υπό

γησιν τών συμβαινόντων' νά λύση τά αινίγματα' νά

cordia σχετικώς τό καλείτερον χειμερινόν,οπού προσ

διά

έρχεται

ή

καλειτέρα

τάξις και διδάσκονται μελο

μέσου τής πορείας τοΰ Χρόνου έπί τών αισθημάτων"

δράματα τής τάξεως Labruna, 8ν πολλάκις έφιλο-

να δικαιολογήσω, μίαν έκατέρωθεν

ξένησαν αί· Άθήναι καί ή Σύρος. Τά ήμέτερα, Δη

τής Ευτυχίας—διά τής

άποχώρησιν άπό

πρός

έδραίωσιν

’Αγάπης!

μοτικόν,

Βασιλικόν

Χαρ. Β. Χτρίγγας.

καί

τοϋ Φαλήρου είναι

πολύ

ανώτερα ύπό έποψιν θέσεως, οικοδομής, άκουστικής,

χώρου, απόψεως και

διαυλακοϋσαν τοϋ

γλώσσαν, τόν χαρακτήρα, τήν

περι-

βολήν, τάς ιδέας,τήν σταθερότητα καί τόν καλλω

πισμόν.

μάλιστα νά ίσχυρισθή,

Δύναται τις

οτι ό

Κωνσταντινοπολίτης όμιλεί καλείτερον τήν έλληνικήν γλώσσαν, διατηρεί ασφαλέστερον εκεί τα

πά

θρησκευτικά, εν

έπι τό

εύρωπαίκώτερον,απο

μιμούμενος πλειότερον τά ξενικά

καί άρέσκεται

έκμανθάνη πλείονας διαλέκτους.

Ή πρός τά ξένα

όμως μεγάλη

στοργή

καί

αύτοϋ

θρησκεύματος τών πλειότερον

ίδια

πρός τά

ένεκα

να

τοΰ

εύρωπαϊκα

γειτνιαζόντων φραγκο-λεβαντίνων, πλείστοι

ομογε

νείς

μας τοιοΰτοι έκεΐδιττώς απόλλυνται καί θρησκευτικώς καί έθνικώς, καθόσον σπουδάσαντες καί

ιδίως είς ξενικά κολέγια

άνατραφέντες

δυστυχώς τό ήδη αίσθημα καί τό κύρος
δέν γινώσκουσιν ήδη τί είναι

ται τόν Οθωμανόν,

άπώλεσαν
καί αυτοί

καί πότε προσποιούν

φέροντες καί τό φέσιον, πότε τόν

γάλλον καί πότε τόν έλληνα, αν τυχόν

συμπέσουν

τά συμφέροντά των είς τάς ’Ελληνικός άρχάς ή έλ-

θωσιν είς τήν

Ελλάδα.

Δυστυχώς δέ, πολλάκις

έπισκεφθέντες τήν Κωνσταντινούπολιν,έγνωρίσαμεν
μετ’ άλλους

ψυχής

τινάς τών

Κυρίων

τούτων ών

έκηδώμεθα τής εθνικής μας άξιοπρεπείας,

ήθέλομεν παραδώσει είς τό κοινόν όνειδος τά

ονό

ματα αύτών.

οίανδήποτε

Η λεξις αΰτη, /ιο'νη. δύναται νά δώση τήν έξή-

έπερχομένης

κατά τε τήν

αν δέν

έποψιν, θά περιγράψωμεν δ’ έν όλίγοις τό τής Con

έκφραση τήν αιτίαν μιας ψύξεως

Οΐ ομογενείς μας ένταΰθα είσί πολυπληθέστατοι

γάλλον παρά τόν Οθωμανόν, τον έλληνα παρά τόν

ται συνωθούμενοι καί παρωθούμενοι, πάντες άδιαφο-

βαρεία τοΰ Χρόνου χειρ επέθεσε τήν

άρ-

ώραιοτέρα άπόλαυσις δι’

γειας καί απορίας παρατηρεί διασκεδάζω? έν απολυτφ ήσυχία

δντων,

άλληλο-εμπαιγμόν.

τριά,κλίνει ευλαβέστερο? πρός τά

Τά όνειρα έκάλυψεν δ πέπλος τών Σκέψεων. Τόν

'Ιδεών..................

ρένων καί θηλέων τόν

δύεται κομψότερα καί

καί

δηκυϊα έκλελυμένηΈστη !

οδός

ξένον,

Ή

συναγελάσεως καί τών ποικιλομόρφων

ν’ άπο-

καί δέν διαφέρουσι πολύ τών κατοίκων τών Αθηνών

Concordia, τό μέγα ώραίον καφωδείο? Crislal καί

ένα

Φαντασιοπλη-

Πόθοι παρήλασαν,

τοΰ στοίβου τής κοινής ένεργείας
!. .

μικρεμπόρων

μήκος τής εκτεταμένης ταύ

είς τόν ελληνικόν ναόν

γει

μνήσεων πλέον, διά νά μή έπαναληφθή αΰτη, ή ώς

τινά είς

έπαιτών άνωκατέρχονται

εσπέρας καθ’ όλον τό

άνέτειλε, (με

ορίζοντα τής φαντασίας

έτος, μίαν εύδαίμονα

μου, έίς εν βάρος κατέχον τήν ψυχήν μου, όταν υπό
τό ωχρόν φέγγος του νυκτερινού

καί

καί παίδων καί

πολλά άλλα καφφεία, ζυθοπωλεία και κέντρα.

σουράνησε, (φωτοβόλησε μία ΰπαρξις !

Η

6 Ανγούοτου 1.. .
δώσω έξήγησιν

κυνών

νεία καί δή τό Ελληνικόν, εντός ωραίου καλλιμαρ

οπίσω της κατά

ήδυνάμην νά

τής άνωτάτης μέχρι τής

άπό

να θαυμάση διά νά όνειροπολήση. διά νά έντρυφήση.

γίδα τής διαγραφής έπι τοϋ αισθήματος εκείνου. Και

.. . Δέν

είδους Κυριών

κατωτάτης βαθμίδας καί αχθοφόρων καί κάρρων καί

ματα ύπάρχουν. ώς καί πρεσβεΐαι τινες καί προξε

"Ετος παρήλθεν !

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

τός

Διά

...

αναμνήσεις έκάλυψεν ό βόμβος τών

6paai6cvJoc ΒΛησίδης
yoit. t&r yvoixtSr

ολό

τερον' τό αίμα μου διαρρέον ταχύτερον !

τοπτρισμφ

καθ’

τουργοί, τραπεζίται, έπίσκέπται καί ξένοι μετά παν

/
πολλά ελληνικά

λακα

οώρον, δπερ

Δι-

έμποροι, βιομήχανοι, λει

πλωμάται, στρατιωτικοί,

κεινται.
Έπί τής δδοϋ Πέρα

ναλαμβώνη τήν ζωήν τά πτηνά, τά άγρια κτήνη
φόβον·

αποχρώσεων συναγελάζεται.

κήποι

αγάπην.Παν δ,τι άνέπνεεν άκόμη, ήρξατο ν’ ά-

των

ρυπαρά, έμπροσθεν τής οποίας και έπι έδάφους φυ

όλων τών

τάξις

μεγάλοι στρατών.-ς καί

ματι συνοχής ονειρώδους,

μέγαν

βίου .μου

. .. ’^σθάνθην τήν καρδίαν μουπάλλουσαν βιαιό-

ξίαι.

λησμονήσει τόν

τήν γωνίαν τής δεξιάς πλευράς, δλως ατακτος και

δυλλίου, σβεσθέντος πλέον.

ουρανός έφαίνετο δτι συνομολόγησε ειρήνην μετά

ειχον

δικαίωμα

εΰρίσκεται είς

τά ήθη και έθιμα τοΰ τόπου, διότι ένταΰθα ή υψηλή

τής οποίας ωραία μέγαρα

τής γήί

οτι τό νά λησμονώσι τά δεινά,εινε

νά κάθηνται όπου θέλουν, Ή σκηνή

ξένος θά ζητήση νά έντρυφήση καί νά ψυχολογήση

κληρον. Ένετρύφησα είς τας λεπτομερείας ένός ει

ύπό τής θερμότητος τής άρτιγεννήτου ημέρας. Ό

δτι χαμεγέλα οεικνύων εύνοιαν καί

αύτή ό

όπου έχουσι

απόλυτον

καί τό

λαμβάνη τήν άλληλο-παρωδίαν τής τών παρεστώτων

Έν τΌύτοις τά έκχυθε'ντα ταΰτα υοατα άφή-

«ί
*

Έν

κέντρα.

τήν είσοδον

έλευθέραν

έτι ώραιοτέρα και ρωμαντικωτέρα, εξοχική καί περι

ριάρχησε

καν τά δάσηκαί τάς έξοχάς ν’ άναζωογονηθώσιν

καταστήματα καί

ωραιότερα

τφ καφε-ζυθοπωλείφ καί τώ θεάτρω,

τής τύρβης . . . Έβάδιζον. Ούχί όμως /ιοζος .' . . .

Είς τό Χάος τών Σκέψεων,

ρων,

μεγαλειτέρα

ριστανομένων, άλλά τούναντίον αρέσκεται

αύτών αΰλαξ

αριθμόν

γυ

όπόθεν άριστερόθεν χωρει ή πρός τό Ταξίμ έτέρα,

κορμών των καί τών άποκεκομμένων κλάδων των.
Προεξοχαί βράχων άποκεκομμέναι, έσημείουν τήν

τούς

ύπό

ηθών

ελευθέρων

είδους

καί μακράν

ίδιους ήχους μουσικής μεμακρυσμένης

ό φοί-

άνά

εκείνην ώραν τής εσπέρας,

ωραιότερα,

ή

καΐ αριστοκρατικότερα οδός τής πόλεως εχουσα τά

άμαξίων καί

έτεροι έφαίνοντο έχοντες ετι ήνωρθωμίνας

γην

Ή οδός Πέρα είναι

καί αυ

τρόμου,ύφ’ ού

παντός

ναίκες, αί'τινες τό κύριον πρόσωπο? παίζουσιν εν τε

μέ τήν αμφιβολίαν εις τήν καρδίαν, με τήν σκοτίαν

ταληφθώ ύπο τοΰ

κακείθεν κατει

λημμένης ύπόμικροπωλητών, μαγαζειων, υπόπτων

προσέρχονται

πρόβλημα,

μέ άλυτο? τό

. . . Και έκοιμήθ.ην,

διά στενής ρυπαράς εισόδου, ένθεν

παρισταμένων καί καφε-ζυθοπωλείου, ένφ έλευθίρως

(Συτέχει,αΐ Ids προηγ. <ρύ-1.1οτ)

σεως τοΰ ρευμβασμοΰ μου έπι τό θλιβερόν.

καθ’ δτι οί όφεις ειχον κα

203
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περιστάσεις και διαρρέουσαν τάς αρ

τηρίας του παρελθόντος,έξοικιουμένην είς τό παρόν,

τοϋ σπη

έξερχεται

καταβεβλημένος, τόσον ωχρός,

τόσον

βίου μου τάς

διδασκαλίας σοβαρών θιάσων.

To Concordia κείται είς τό βάθος αυλής όπισθεν

καταστημάτων τής όδοΰ Πέρα, έν φ εισέρχεται τις

Καί ακριβώς διά

προαγουμένου

κακοΰ

τήν

θεραπείαν

τούτου καί

τοΰ δυστυχώς

επαναφοράν

τών

άπολολώτων είς τήν ευθείαν όδόν,συνέστη έν Πέρα

Σύλλογος ύπό τήν έπωνυμίαν

Έλληνο-Καθολική

Εκπαιδευτική Εταιρεία «Σύμπνοια» ύπό τών δια
κεκριμένων πολιτών κ.κ.

Π. Βαρότση,Ναξίου καί

Φρ. Σαλάχα ιατροΰ, μέ αντιπρόεδρον τόν κ. ’Ιάκω
βον Λαγκάδην καθηγητήν καί ταμίαν

τόν κ. Χαλ-

κιόπουλον, φαρμακοποιόν.

(Έπεταί,

συνέπεια/

204

Η ΦΓΣΙΣ

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ^*
Η BAASTBSIS ΤΔΝ ΣΠΟΡΑΝ

Ό χ. Μακέν, ό διάσημος καθηγητή; τής φυτικής
φυσικής εί; τδ Μουσεΐδν τής φυσικής ιστορίας, άσχοζεΐται ήδη με ολόκληρον σειράν περιέργων πειρα
μάτων έπί τής βλαστήσεως τών σπόρων.
Είναι γνωστόν, δτι ή χρονική διάρκεια κατά τήν
δποίαν τα διάφορά είδη τών σπόρων δόνανται νά θλαστήσουν,είναι ποικιλ-ρ. Και όντως, οί σπόροι τοΰ κοινού
σίτου οιατηροΰσι τάς βλαστικάς των ιδιότητας έπί
δέκα ετη κλπ. Μερικοί σπόροι, τούς δποίους ελαβον
κατα τας αρχας τοΰ αΐώνος έκ τοΰ βοτανολογίου τοϋ
διάσημου φυσιοδίφου Τουρνε^όρ, χρονολογούμενοι έκ
τών πρώτων χρόνων τοΰ δέκατου όγδοου αΐώνος, έβλά·
στησαν έπιτυχώς.
Τούναντίον οί σπόροι του καφέ καί ιδίως τοΰ κακάου
καί τοϋ καουτσου άποθνήσκουσι τάχιστα, τόσον ώστε
οί ταξειδιώται, οΐτινες ε’ισάγουσι τους σπόρους τούτους
εΐς τήν Ευρώπην, ύποχρεουνται νά τούς ύποβάλλωσιν
εις βλαστησιν καθ’ οδόν, έπί τοΰ άτμοπλοίου. Έπί
σης είναι απολύτως ανακριβές,δτι οί κόκκοι τοΰ σίτου
οι εΰρεβέντες έντδς τών τάφων τοΰ Φαραώ έβλάστησαν, κατα τα λεγόμενα τών ευφαντάστων.
Τα πειράματα τοΰ κ. Μακέν απέδειξαν, δτι ή υγρα
σία φονεύει τήν βλαστικήν δύναμιν τών σπόρων.
Η ΠΑΡΑΓΑΓΗ ΤΟΓ ΚΑΦΦΕ

Τδ δλον τής παγκοσμίου παραγωγής τοΰ καφφέ
άνήλβε πέρυσιν είς 15,460,000 σάκκους. Διά νά έμι·
λήσωμεν δε είς όκάδας, ή μήτηρ γή «δώσε πέρυσι φόρον είς τήν καφφεποσίαν τών κατοίκων της 700 περί
που εκατομμύρια όκάδας καφφέ, έκπροσωποΰντα αξίαν
δύο δισεκατομμυρίων φράγκων καΐ άντιστοιχοΰντα πρδς
ήμίσειαν μόνον οκαν κατ’ έτος δι’ έκαστον ανβρωπον,
εξ οδ δύναται τις νά κρίνη πόσον πλειονοψηφοΰσιν έν
τώ κόσμφ οί άνθρωποι, οί δποϊοι, ούτε καφφέ πίνουν τδν
όποιον είς ορεινά τινα χωρία τής Θεσσαλίας δίδουν
μόνον είς τούς ασθενείς, ώς πολυτιμώτατον φάρμακον.
Έπί τής παγκοσμίου ταύτης παραγωγής κυριαρχεί
σχεδόν ή Βραζιλία. Έκ τοϋ συνόλου τής παγκοσυ,ίου
παραγωγής τοΰ καφφέ, παράγει μόνη αΰτη τά 4)5,
ήτοι 11, 500,000 σάκκους.
Ή μικρότερα δέ έν τφ κόσμω παραγωγή είναι ή
τής Μόκας, ήτις μόλις ανέρχεται είς 80,000 σάκκους.
Μεταξύ δέ τής πρώτης παραγωγού, τής Βραζιλίας,
καί τής έσχατης, τής ’Αραβίας, έρχονται κατά τάξιν
σπουδαιότητος ή Γουατεμάλα, Κόστα-Ρίκα, ή Βενε
ζουέλα, Κολομβία,τδ Περοΰ, ή Ίαμαική,ή Κεϋλάνη,
Μανίλλη.
Είνε δέ χαρακτηριστικόν, δτι καθ’ έκαστον έτος
αυξάνει σπουδαίως ή παραγωγή τοΰ καφέ. Ούτως ή
παγκόσμιος παραγωγή, την όποιαν ανωτέρω έσημειώσαμεν, είνε άνωτέρα τής πρδ πενταετίας κατά 1,342,
000 σάκκους, ήτοι κατά πόσον έπαρκςΰν δι’ δλην τήν
ετηαίαν κατανάλωσιν τής Γαλλίας.
II ΠΡΑΤΠΑΤΜΟΜΗΧΑΝΗ

Πρόκειται περί τής παλαιοτέρας σιδηροδρομικής άτμαμάξης τοΰ κόσμου, περί τής σεβαστής ατμομηχα
νής τοΰ Στέφενσων, ήν τδ πρώτον ούτος κατεσκεύασεν
εν ετει 4822 διά τδν σιδηρόδρομον τοΰ Χέτων, καί
ήτις εκτοτε ουδέποτε έπαύσατο έργαζομένη.
. Ηδη χρησιμεύει έτι πρδς μεταφοράν ανθράκων έν
τοϊς μεταλλείοις τοΰ Χέτων, παρά τφ Δούρβαν, τινών
μόνον τεμαχίων αυτής άντικατασταθέντων εκτοτε, χω
ρίς τδ παράπαν νά μεταβλητή το αρχικόν αύτής σχέ
διον.

Η ΦΥΖIΣ

'Εσχάτως όμως ήγοράσβη ύπδ τοΰ ’Επιστημονικού
Κολλεγίου τοΰ Δουρβάν. τής Νιουκάστλ, καί θά τοποθετηθή έν τή είσόδφ τών αιθουσών τής Σχολής έπί
μεγάλης ωραίας ' βάσεως, εν αύτώ τφ προαυλίφ τής
τιμής, ένθα οί μέλλοντες ^μηχανικοί θά δύνωνται νά
θαυμάζωσιν έν τή θαυμασίμ αύτής χαι δικαίμ ανα
παυτική στάσει τδν διάσήμον πρόγονον τών τοσούτω
τεχνηέντως πολλαπλασιασθεισών [καί προοδευσασών
ατμομηχανών.
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ΝΕΥΡΟΠΛβΕΙΑ

Καθημερινώς ήσθάνετο έαυτήν καλειτέραν,
καί εύρωστοτέραν, άκτίς δ’ έλπίδος έθαλλεν έπί τών οφθαλμών της, όταν ή ώρα τής
μεσημβρίας διήρχετο άνευ οραμάτων. Πλειστάκις έχαρακτήρισε τήν ημέραν ταύτην ώς
ευτυχή καί έύήτησε παρά τοΰ συζύγου της
νά τήν σημείωση.

Πολύ περίεργα παθήματα άναφέρουσιν οί εύρωπαΐοι ιατροί, άτινα άποοίδουσιν είς τήν όλονέν κα-

ταλαυβάνουσαν τόν κόσμον

ψίας, ήτοι διάθεσις
ταλαμβάνει

τούς

νευροπάθειαν.

πρώτοις άσθένειά τις

Παρετηρήθη έν

ύπνου άκαταμαχήτου,

άνθρώπους

ναρκολη
ήτις κα

είς πάσαν ώραν, έ£

ών πολλά άναφέρονται παραδείγματα μέχρι τοϋδε.

Όίατρός Τουρμέν όμιλεΤ περί νέου τινός, δστις
αδύνατον ήτο νά καθίση, χωρίς νά καταληφθώ άμέ

σως ύπδ ύπνου. Ό δέ Λάμπε αναφέρει Κυρίαν τινά,
ήτις έκοιμάτο καί είς τήν οδόν έτι,ευθύς ώς ίπαυε

νά περιπατή αΰτη.
έξ ής

ό πά-

άποψεύγει τδ κάθισμα. Μή τύχη καί

δμιλή-

Επίσης ύπάρχει
σχων

άλλη

ασθένεια,

σητε περί έδρας ή περί ανακλίντρου εΐς τούς νευ
ρασθενικούς αύτούς άνθρώπους,£οί όποιοι

*
κα'ακλί

νονται έν ά άγκη άλλά δέν 'κάθη·.ται ποτέ.

Είς τήν πολιτείαν Ίλλιννοά τής Αμερικής άυεφά.η έσχάτως έπιδηυία τις γέλωτος.

Γελά,

γελά,

γελά, έκεϊ ό κόσμος, διό;ι τδ^νευρικόν γούτο πάθο;

έχει φύσιν μεταδοτικήν καί τδ πράγμα τόσον έπε■.τείνεται, ώστε οί μή πάσχοντες έέν εύρίσκουσι

διόλου γέλωτος αξίαν τήν άσόένειαν ταύτην τού γέ

λωτος-

Έν τούτοις καλόν είνε ν’ άποψεύγετε -άς

αδυναμίας ταύτας τών νευροπαθών.

δ Ιατρό; σας

ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΙΔΕΑΙ
Ή γυνή υπανδρεύεται διά νά είσέλθη εί; τόν κό
σμον, ένφ ό. άνήρ ευμφεύεται διά νά έξέλθη αύτοϋ.

’Επίσης ό ανήρ νυμφεύεται διά νά ύποκύψη εί; τό
πεπρωμένου, ένώ ή γυνή διά νά έπιβληθή.

Όγάμ.ος είναι σχολεΐον, έν ω οί σύζυγοι σπουδάζουσιν ό είς τόν άλλον έπί ένα μήνα, άγαπώνται έπί
τρεις, έρίζουσιν έπί δέκα ετη, ανέχονται άλλήλους έπί
τριακονταετίαν, μεθ’ S αποχωρίζονται, ΐνα ουδέποτε
πλέον ένωθώσιν.
Έν παντί γάμφ ύπάρχει έν · στερεότυπαν,"' καί
τοΰτο εινε τδ «η π α τ ή θ η ν»

Μη δίδετε ποτέ είς τήν γυναίκα κρίσιν, ιδέαν καί
πνεύμα, διότι είναι όπλα, δι’ ών σάς φονεύουσιν.

Οταν βλέπετε παρειάς ραδ'.νάς,δμματα αγνά καί χείλη
ροδοκόκκινα, μην νομίσητε, οτι εύρίσκεσθε πρό αγγέ
λου καί γελασθήτε, διότι θά πωληθήτε.

Ή πολύπαθης μήτν,ρ.

Άλλ’ έ£ω ή ημέρα ήτο θλιβερά καί ζο
φερά. Έκ τών χαμηλών καί μονοτόνων νε
φών έπιπτε βροχή αδιάκοπος, άφθονος έν αρ
χή, κατόπιν λεπτή, ψυχρά, διαπεραστική.
Πρός τήν εσπέραν μόνον ό ούρανός κα
ταύγασε καί ό μέγας ηλιακός δίσκος έχρωματισε διά πορφύρας καί χρυσού τά νέφη,
τούς ύποφαίονς βράχους τής έρημου, τό λευ
κόν μάρμαρον .τών προδόμων τών έπαύλεων,
διά νά βυθισθή κατόπιν έκεϊ μακράν είς τάς
αβύσσους τής Μεσογείου.
Αντιθέτως, τήν επιούσαν, ό καιρός ύπήρίε λαμπρός. Ή ημέρα προεμηνύετο θερμή·
άλλ’ ή πρωία ήτο' δροσερά, ό ουρανός άνευ

205

τοΰ ελάχιστου νέφους, ή δέ γή τόσον ύπέρπληρης έκ τής κυανής λάμψεως, ώστε τά.
πάντα έκυάνιζον αύτά καθ’ έαυτά.
Ή Άνταία μετεφέρθη ύπό τήν εύνοουμένην αύτής πιστακιάν, ήτις ύπερέκειτο όλου
τοϋ λόφου, διά ν’ άπολαύση τής θέας τοΰ
άκτινσβόλου τοπείου καί τοΰ κυανού όρίζοντος.
Ό Κίννας καί ό Τιμών μή έγκαταλείποντες ούδέ καθ’ έν βήματό φορεϊον, παρηκολουθουν καί τήν έλαχίστην μεταβολήν έπι
τών χαρακτηριστικών τής ασθενούς. Παρετήρησαν έπι ταύτης αόριστον τινά ανησυ
χίαν, παραχθεϊσαν έκ τής προσδοκίας, άλλά
τίποτε έκ τοΰ θανάσιμου εκείνου τρόμου,οστις
τήν κατεκυρίευε συνήθως έπί τή προσεγγίσει
τής μεσημβρίας.
Σήμερον οΐ οφθαλμοί της ήσαν διαυγέστε
ροι καί αι παρειαί της κεχρωματισμέναι διά
ρόδινης χροιάς.
Τοϋ λοιπού ό Κίννας έτόλμα νά έλπίζη
έπί οτιγμάς τινας, ότι ή σύζυγός του ήδύ
νατο νά θεραπευθή, καί, έπί τή σκέψει ταυτη,
ότέ μέν κατελαμβάνετο ύπό τής έπιθυμίας
νά κυλισθή έπί τής γής, νά έπιτρέψη έλευθέρωςνά έκχυθώσι τά έκ τής χαράς οάκρυά του
ότέ δέ έθλίβετο έκ νέου ύπό τής οκέψεως, οτι
ίσως ήτο ή μόνη, ή ύστάτη αναλαμπή λυχ
νίας, ήτις μέλλει νά σβεσθή.
Διά παντός τρόπου έπιθυμών νά ένισχύση
τήν έλπίδα του, έστρεφεν ένίοτε τά ρλέμ—
ματά του πρός τόν Τίμωνα. Άλλά καί ού
τος άναμφιβόλως ύπό τής αύτής κατετρύχετο
σκέφεως διότι έζήτει ν’ άποφύγη τό βλέμμα
τοϋ Κίννα.
Ούδείς τούτων έφερε καί τόν έλάχιστον
ύπαινιγμόν έπί τή προσεγγίσει τής μεσημ
βρίας.
Άλλ' ό Κίννας, οστις οέν έπαυσεν ακο
λουθών τήν πορείαν τής σκιάς του, ήσθάνετο
πάλλουσαν τήν καρδίαν του, όταν είδε ταύ
την γενομένην βροχυτέραν.
Έμενον λοιπόν ούτω βεβυθυσμένοι εΐς έν
είδος ρεμβασβοΰ, ή δέ μάλλον άνήσυχος ήτο
ή Άνταία αύτή, έέηπλωμένη έπί τοΰ α
νοικτού φορείου, τήν κεφαλήν δέ άκουμβώσα
έπί πορφυρού προσκεφαλαίου άνέπνεεν, ήδο
νικώς τήν δροσεράν πνοήν, ήν ή αύρα έφερεν
έκ δυσμών έκ τοΰ μέρους τής θαλάσσης.
Άλλά περί τήν μεσημβρίαν ή αύρα αύτη
ήλαττώθη, ένώ ή θερμότης ηύέανεν, Αί άνθοδέσμαι τοΰ νάρδου θερμαινόμενοι ύπό τοΰ
ήλίου, εύωδίαζον μέχρι ζάλης. Άνωθι δέ
σμης άνεμώνων. ϊπταντο χρυσαλίδες ποικιλόχρωοι. Μικραί σαΰραι είθισμέναι πλέον είς
τό φορεϊον καί τούς άνθρώπους τούτους,
έζήρχοντο άνευ φόβου έκ τών ρωγμών πρός
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μου καί

ανήγγειλα εΐς τόν σταθμάρχην έκπληκτου

Μ ΦΤΣΙ2

ένέδραν. Ή γή σύμπασα άνεπαύετο ύπο τήν
επήρειαν τού ήλίου και τής θερμότητος, ύπά
τόν αίθριου θόλ ον του γαλανού ούρανοΰ.
Ό Τίλιων και ό Κίννας ομοίως έφαίνοντο
βεβυθιομενοι είς τήν άπειρον γαλήνην. Ώς
ο’έκ τοΰ ύπνου καταληφθεΐοα,ήάσθενής έχαμήλωσε τά βλέφαρά της και εΐς μόνος βαθύς
οτεναγ^ιός έξελθών έκ τοϋ στήθους της,έτάραξε τήν σιγήν.

εΐπεν.— Διακρίνω! . . . Εκείνος εΐνε! Εινε
ό ’Ιησούς, ό Ναζωραίος!... Μειδιά... Ώ!
ό γλυκύς! .. . Ώ ! ό έλεήμων ! . . . Αί διάτρυτοι χεϊρες του έκτείνονται πρός με, ώς
χεϊρες μητρός. . . Γάϊε! Μοί φέρει τήν
ύγείαν, τήν σωτηρίαν, καί μέ καλεϊ παρ’
Αύτώ ! . . .
Ό Κίννας ωχρότατος άπεκρίθη :
— Έάν μάς καλεϊ, άκολουθήσωμεν Αύτόν!

ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ

m Aimiims ι

ςταμο™

(σντιχιια xal

Καιά μετάφρασιν Α.ΙΤ.
ΤΕΛΟΣ

Κυβέρνησιν καί

οτι

λων τών χωρικών πρό τοΰ στάθμου.

καί

Τφ έδωσα τότε άλλό

ως,

τω

τήν κεφαλήν.

κλίνη

να

τό

ένα ποτήρι

οτι είχε μιθυσθή τελεί

νά έξαπλωθώμεν

προέτεινα

έπι ευ

όποιον

λιγάκι, διότι

δλην τήν νύκτα δέν ειχομεν κοιμηθή.
Ό

Τσελέπης

απεδέχθη

πον νά μή τόν

ενοχλούν

τά ζωύφια και ό

ήλιος,

οφανίδου και μικράς

αλλ’ ανέμενον έν-

κ. ©ε-

στρατιωτικής δυνάμεως.

χωρήσαμεν δ’ άμέσως
κ.

προσεποιούμην ότι. έκοιμώμην,

Έγώ αφ’έτέρου

ϊνα

έξαπατήσω

τόν

Άφοΰ δέ

ληστήν’

παρήλθεν

άρκετή ώρα και ήκουον τούτον ρογχαλιζοντα, ήρχισα

Άνε-

καί πάλιν διά Διακοπτόν.Ό

τή

Θεοφανίδης έν

αμαξοστοιχία

μοΰ

έζήτησε

πληροφορίας περί ιής αιχμαλωσίας μου, ήτο

τοιαύτη

κατάστασίς μου, ώστε μόλις

ή

όμως

ήδυνάμην

νά τω άποκριθώ μέ συγκεκομμένας λεξεις.

να κινούμαι κατ·’ άρχάς μέν σιγά, έπειτα δέ θορυβωδώς, ϊνα ιδω

έάν

έκοιματο

Μέ εΰχαρί-

βαθέως.

ό

Διακόπτου

Είς τό

καλός σταθμάρχης

καί ό

βοηθός του κ. Άγγελόπουλος ειχον τήν καλωσύνην

στησίν

μου δέ παρετήρησα οτι δ

ληστής ήτο

άναί-

νά μοί δώσωσιν
σθητις. Χωρίς

ενδύματα των

τινά, δι’ ών αντικα

νά χάσω τότε καιρόν ήγέρθην σιγά
τέστησα’ τά

ίδικά

μου

ράκη,

έπ·'6ην

δέ

άλλης

τόν διεσκέλισα, διότι είχε ξαπλωθή πρό τής είσοδου,

κάτω

από

τό σπήλαιον μή έξελθών

διά

και

άκριδώς ή 8

άμαξοστοιχίας
Έκεΐ οι

χθησαν έν

δι’Αίγιον.

αγαπημένοι μου συμπολΐται μέ ύπεδέτφ σταθμφ

ενθου

να. άτινα ύπέφερον. Ήτοδέ τόση ή συγκίνησίς μου
έκ τής χαρας διά τήν έκδηλουμένην πρός έμέ αγά

τών

συμπολιτών μου,

ήδυνήθην νά προφέρω.
Φεΰγων ουτω καί πηδών από βράχου είς

μέ τόσην χαράν καί

σιασμόν, ώστε άμέσως ήρχισα νά λησμονώ τά βάσα

πην

ίΟ.

ώστε

ούτε

λέξιν

δέν

Αναίσθητου σχεδόν μέ

έθε

βράχον
σαν οί συγγενείς μου έντός άμάξης καί μέ έφερον είς

μέ κίνδυνον νά κατατσακισθώ, εφθασα μετά δυο καί
ακριβώς, πρό τοϋ έπί

τής σιδηροδρομικής γραμής φυλακειου,του κειμένου
παρά τό

Χάνι τής

Άριστοτέλαινας. Έκεΐ

εΐδον

χωρικόν τινα άνερχόμενον είς τά Καλάβρυτα. Χωρίς

να χάσω καιρόν ρίπτομαι πρό τών γονάτων του καί

Ν. Σοιχίνης

κινηθώ,

καί άμέσως άπεκοιμήθη.

τοίί σπηλαίου καί νά φθάσω είς τήν κεντρικήν οδόν.

Γιατί ό κόάμος δγεινε
καί τί λοιπόν άξίζει
άφοΰ μας βασανίζει
τόν ποιό πολύ καιρό ;

σεων δέν ήδυνάμην νά

Τέλος έφθασε τοΰτο μετά τοΰ άνακριτοϋ
έξηπλώθη κάτω, έρριψεν εν μανδήλιον είς τό πρόσω

πλέον ώρας, τήν 10 καί 25'

Έν τούτοις ό Κίννας άντελήφθη οτι ή
σκιά του, άπωλέσασα τό μήκος αύτής, έστη
βραχεία παρά τούς πόδας του.
Ήτο μεσημέρια.
Αίφνης ή Άνταία ήνοιξε τούς οφθαλμούς
κα'ι εΐπε διά φωνής παραδόξου :
— Γάϊε. δός μοι τήν χεϊρα σου !
Άνηγέρθη ζωηρώς· το αίμα ήτο παγωμέ
νου εΐς τάς φλέβας της· ή τρομερά στιγμή
τών οραμάτων έπλησίασε.
— Βλέπεις, — εΐπεν ή νεαρά γυνή — τό
φώς αύτό. όπερ όγκοΰται έκεΐ κάτω εις τόν
αιθέρα; Πώς τρέμει 1 . . Σπινθηρίζει καί έρ
χεται πρός με . . .
— Ά νταία, μή πρός τό μέρος έκεΐνο παρα·
τηρής ! άνέκραςεν ο Κίννας.
Άλλ" ω! τοΰ θαύματος! τό πρόσωπον
της ούδένα τρόμον εξέφραζε. Τά χείλη της
ήνοίχθησαν, οί οφθαλμοί της παρετήρουν,
μεγαλως ήνεωγμένοι, και μία άμετρος χαρά
(ΐατέκλυσε τό πρόσωπον της.
—•Μία στήλη φωτεινή έρχεται πρός με,—

ευρισκόμενος καταστασει κατά

μου.

πρότασίν

τήν

έν άθλια

Έγώ

κοπος έκ τής αϋπνίας του δρόμου καί τών συγκινή

αγωνίως τήν άφιξιν τοΰ τραίνου.

θουν ν’ απομακρυνθώ όσον τό δυνατόν περισσότερον

Γιατί ή ζωή μας χάνεται
ό’ Ατέλειωτο σκοτάδι
κι’ ένα αιώνιο βράδυ
πλακώνει φοβερό;

ή όποια

ζαλισθή, ήρξατο δέ

Ή ώρα τής δραπετεύσεώς μου ήτο

Βλέπω, Αυτός eTvoci Ίησοϋς ό Ναζωραίο:. . .
‘Ακολου&ήσωμεν Αυτόν !»

άρχάς, άγγέλλων τήν

άπελευθέρωσίν μου,
διαδοθεΐσα ταχέως είς
τό μικρόν χωρίου προεκάλεσε τήν συγκέντρωσιν ό

χων δρομαίως καί άσεινηδήτως. Έν μόνον προσεπά-

τη

τάς λοιπάς

Μετ’ολίγον εΐδον,
τό σχέδιόν μου ήρξατο
έπιτυγχάνον, διότι άντελήφθην, οτι ό ληστής ε’χε

έπήδησα

Γιατί Λ χαρά όγρήγορα
διαβαίνει καί τά χρόνια
μέ στεναγμούς αιώνια
περνούνε είς
γή ;

Ό κ. σταθμάρχης μέ έπεριποιήθη όσον ήδύνατο,

έσπευσε δέ νά τηλεγραφήση δια τήν αμαξοστοιχίαν.

εΖΛ><;)

τής ατραπού καί έρρίφθην πρός τον κατήφορον τρέ

ΑΠΟΡΙΑ

ϊνα ηατέλθω εΐς Αίγιον.

αμαξοστοιχίαν,

'Γαύτοχρόνως έγώ συνέταξα τηλεγράφημα πρός τήν

άσυνειδήτως' άφοΰ δέειδον,

Μίαν ^ετά ταΰτα ώραν, έκ τοΰ αντιθέτου
μέρους, εν τή βραχώδει άτραπώ, ήτις ήρχετο έκ τοΰ Άστεως, έφάνη ό Πόντιος Πι
λάτος. Έπί τοΰ προσώπου του, ήδύνατό τις
νά ίδη, ότι έφερε νέαν τινά ιδέαν—ως δί
καιος άνθρωπος ών— περί τοΰ σκληρού καί
άπαιδεύτου πλήθους.
Πράγματι, μάκρόθεν άνεφώνησεν, άπομάσσων τό μέτωπόν του, κατάόρεκτον έξ
ΐδρώτος :
— Φαντάσθητε . . . Οί άνθρωποι ούτοι
ισχυρίζονται, ότι άνεστήθη 1

ποιος είμαι καί τόν παρεκάλεσα νά ζητήση έκτατον

τήν οικίαν μου, είς τό προαύλιου τής όποιας μέ ανίμενον

οί γονείς μου.

τήν

Τί ήσθάνθην

στιγμήν έκείνην, δεν

στιγμών εκείνων τρέμει έκ συγκινήσεως. "Εν μόνον

ένθυμοΰμαι, ότι έπί δέκα λεπτά

τόν ικετεύω νά μέ σώση.

στόν μου πατέρα, τον

ο

δύναμαι

έπί τή άναμνήσει τών

νά περιγράφω. Ή χειρ μου

έσφιγγον τόν σεβα

μου έπί του στήθους

σωτήρα

Ό χωρικός ούτος, οστις ήτο
Άντωνόπουλος,
κατ’ αρχάς ίδών με είς τοιούτην αγρίαν
καί ελε

μου σπασμωδικώς, άσπαζόμευος τήν λευκήν γενειά

εινήν κατάστασίν, μέ γένιον απεριποίητου,

δα του.

ροντα ράκη άντί

ρούχων,

έφοβήθη

καί

καί φέ·

Σ. Σ·

έκαμε δύο

βήματα όπισθεν.

ΜΙΑ ΕΛΠΙΣ
Ώ πώς μαραίνει ’ Α ψυχή
δταν ό νοϋς τήν φέρει
είς συμπαθή καί προσφιλή
μεμακρυσμένα μέρη.
Καί πώς αΰξάνει Λ ζωή
δταν τήν τρέφει θάρρος
μία έλπίς μας άφαιρεΐ
τόΰ χωρισμού τό βάρος.
Ν. Σαχί/η5

— Ποιος είσαι, μον Λέει.
— Σωσέ με, τω άπαντω, είμαι ό Σπνρος τον
Ξενογώντα πον είχαν πιάσει οί Ληστα'ι.

Σ. Φ.

Καί

οΰτως έληξεν ή

πολύπαθης όντω?

ληστρική αιχμαλωσία τοΰ συμπαθοΰς φίλου κ. Σπ.

Σταυρουλοπουλου,δν συγχαίρομεν άπό καρδίας τόσον
διά τήν γενναιόφρονα άπέναντι τών ληστών του στά

Έκπληκτος είδα τότε

τόν αγαθόν

χωρικόν νά

ριπτεται εΐς τάς άγκάλας μου καί να μέ φίλη.

— Έγω να γονατίσω μπροστά σον, παιδί
μον. μοΰ Λέγει- Έχω ίδή χίΛία καΛά άπό τόν
πατέρα σον. Λέγε, ποΰ θέΛειο να πάμε.
— Εις τό Αίγιον, τον άπαντω. άμέσως εί
δυνατό) ■ ΈΛα μυζυ, σε παρακαΛω.
— Ευχαρίστως, μον Λέγει ό καΛός ΆντωνόπουΛος και Λαμβάνων με έκ της χειρός μέ οδη
γεί πρός την ΖαχΛωρονν. .
Έκεΐ είσήλθον είς τόν σταθμόν τοΰ

Σιδηροδρό

σιν, όσον καί διά τήν έχέφρονα διαγωγήν του, απέ
ναντι όδυνηρας περιστάσεως, ήτις έπι πολλας ημέ
ρας

έξέθετο τήν

τής

χώρας είς

εξουσίαν

καί

έπωνήδιστον

έν γένει τάς άρχάς

έμπαιγμόν!

Έδημο-

σιεύσαμεν δέ ταύτην έν πάση τή σχετική λεπτομέ
ρεια διά τε τήν πρωτοτυπίαν

και τήν απροσδόκη

του έξέλιξίν της, όπως χρησιμεύσω, έυ πολλοΐς τοΐς
πολλοϊς,

ευχόμενοι νά ή τελευταία

ήμας χρόνοις τής προόδου.

έν

τοΐς καθ’
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Η ΦΥΣΙΣ

Η ΤΕΘΡΑΥΣΜΕΝΗ ΚΑΟΕΚΛΑ
ΓΑΜΟΣ ΕΥΤΥΧΗΣ
Ό ’Ιάκωβος άνέβη όρμητικώ; τά πέντε δια
μερίσματα τής οικίας, εν η κατοικεί καί δτε εφθασεν είς τήν τελευταίαν βαθμίδα, προ τή;
οποίας εύρίσκοντο δύο θύραι, ή μία αριστερά καί
ή άλλη δεξιά. . . , έσταμάτησε πρδς στιγμήν.
Έλαβε δέ τότε έν κλειδών έκ τοΰ θυλακίου
του, παρετήρησεν έπί πολύ τήν άριστεράν θύραν,
καί άνεστέναξε βαθέως... μετά τοϋτο δέ ήνοιξε
τήν δεξιάν θύραν, έστρεψε τήν κεφαλήν. . . .
παρετήρεσεν έτι έπ’ ολίγον τήν αριστερόν θύραν
.... άνεστέναξε καί έκ δευτέρου καί εΐτα
είσήλθεν εις τήν δεξιών, τήν ΐδικήν του.
Ότε είσήλθεν, ο Ιάκωβος, άφήρεσε τό ύποκάμισόν του, ένεδύθη τόν χιτώνα του, ελαβε
μίαν έδραν,τήν ετοπιθέτησε πρό τοϋ τοίχου,έκάθησεν ιππευτικός έπ’ αύτή;, ήναψεν έν σιγά
*
ρέτον, καί διέμενε τοιουτοτρόπως παρατηρών
τάς τολύπας τοϋ καπνού, καί προσηλών άνά
πέντε λεπτά τό ους του έπί τοϋ μεσοτοίχοϋ.
Ευρίσκετο cs αρκετήν ώραν τοιουτοτρόπως
καπνίζων καί έχων έστηριγμένον τό ούς του,
έπί τοϋ τοίχου, δτε ή τεθλιμμένη δψις του έλαβιν έκφρασίν τινα χαράς.
Ήκούετο κρότος έν τφ παρακειμένφ δωματίφ.
— Είσήλθεν, άνεφώνησε.
Καί πράγματι ήκούετο κρότος κινούμενων καθεκλών καί πινακίων,
— θά γευματίση, έσκέφθη ό ’Ιάκωβος.
Καί προσήλωσε περισσότερον τήν κεφαλήν του
έπι τοϋ τοίχου, προσπαθών ν' άντιληφθή καί
τάς μικροτέρας κινήσεις τής γείτονος, μή δυνάμενος νά τήν ιδη, άλλ' ευτυχής, διότι τήν
ήσθάνετο πλησίον του καί νά ζή πλησίον αύτής.
Νά μή τήν βλίπη πλέον. . . Ά ! τούτο ήτο
μεγάλη στενοχώρια διά τόν ’Ιάκωβον. Άλλοτε
τήν έβλεπε συχνάκις.
Προσεπάθει νά τήν συναντήση έπί τής κλί
ματος, έπί τούτω δέ άνέμενε έν τή όδφ ολοκλή
ρου; ώρας.
Τέλος, οτε τήν διέκρινε άπο μακράν, έσταμάτα τά βήματά του, άνήρχετο ταχέως βαθμί
δας τινάς, διά νά τή δύση καιρόν ν’ άνέλθη καί
«ιτα κατήρχετο βραδέως .... ώσεί νά συνην-

τώντο τυχαίω; τήν στιγμήν εκείνην. Άλλά το
σοΰτον συνεκινειτο βλέπων αύτήν νά οιέρχηται
πλησίον του, μετά τοσαύτης σοβαρότητο; καί
συστολής, ώστε τήν έχαιρέτα δσον ό αδεξιό
τερος τών ανθρώπων καί έταπείνου τού; οφθαλ
μούς, χωρίς νά τολμά νά τήν παρατηρή;
Μάτην ήλπιζεν,δτι θά είχε περρισσότερον θάρ. ρος, μάτην έδιδάσκετο χαριτωμένα; έκφράσεις,
άνευρίσκων προσχήματα συμπεριφορά; καί φανταζόμενος σοφάς εκδηλώσεις· πάντα ταΰτα κατέρρεον κατά τήν ψυχολογικήν έκείνην στιγμήν.
..... καί οσάκις τήν έβλεπε νά διέρχεται
πλησίον του, τήν έχαιρέτα άδεξιότερον, Ήμίραν δέ τινα, τφ επεσε καί ό πίλος του.
Ούτως άπελπισθεί; νά νικήση . τήν ταραχήν
του καί τήν δειλίαν του καί φοβούμενος νά κάμη
εφεξής κακήν έντύπωσιν, έπροτίμησε νά παραι
τηθώ τοϋ νά τήν βλέπη.
— Τοιουτοτρόπως, έσκέπτετο, έάν δέν κα
τορθώσω νά τή άρέσκω, τουλάχιστον είμαι βέ
βαιος, δτι δέν θά τή άπαρέσκω.
Ό Ιάκωβος έτακτοποίησε τόν βίον του, προφυλαττόμενος νά μή εϊσέρχηται κατά τάς αύ
τάς ώρας μετά τής γειτόνου του καί ηύχαριστεΐτο νά ζή πλησίον της................ χωρίς “^τη νά
υποπτεύεται τήν παρουσίαν του.
Χωρίς διόλου νά τήν βλέπη, τήν έγνώριζεν
δμως καλώς. Ώνομάζετο Καρλότα, είργάζετο
τήν ήμέραν, αναχωρούσα δέ πολύ πρωί, έπανήρχετο αργά. Ήτο δέ πολύ τιμία, άναντιρρήτως.................. . Πολύ τιμία μάλιστα καί πολ
λάκις κατά βαθ-ΐαν νύκτα ερραπτεν.
Ό δέ Ιάκωβος έπίσης έθαύμαζε τήν καλήν
καί τιμίαν ταύτην κόρην, ήτις μόνη έν τώ κόσμφ, (ήτο έντελώς μόνη, διότι δέν έδέχετο ού
δεμίαν έπίσκεψ-.ν) ήξευρε νά άποκρούη πάντας
τους πειρασμούς, οίτινες κατά τήν δδόν συνέβαινον.
Πώ; τήν ήγάπησε ; Πολλάκις ό 'Ιάκωβος
ήρώτα έαυτόν.Αδτη είχε εγκατασταθώ έν τή αύτή
οικία πρό ένός έτους. Κατά τάς πρώτας φο
ράς, δτε είδαν αύτήν', τφ έφάνη ώραία................
ιδού, οτι δέν ήπατήθη ποσώς. Κατά τάς άρχάς
δέν Ζδωκε προσοχήν είς αύτήν. Τό δέ πράγ
μα ήλθε, ολίγον κατ’ ολίγον μόνον του.............
μοιραίος ούτως είπεΐν............ άναποφεύκτως....
διά μέσου τοΰ τοίχου.
Ή δύναμι; τής γυναικός, ήν ήσθάνετο έκεΐ
.... πλησίον του, ή σκίψις, ήτις τφ ήρχετο,
δτε προσήρχετο αργά το έσπέρας : «Μήπως
εχει κατακλιθή »» ή τ'<ν πρωίαν «Μήπως έχει
έξυπνήση ;» Όλα ταΰτα ολίγον κατ’ ολίγον
κατακυριεύουσι τό πνεύμα ολόκληρον. Η σκέψις τής πρωίας έπανελαμβάνετο μέ τήν σκέψιν
τής νυκτός, χωρίς διακοπήν .... Και αύτη ή
σκέψις ήτο ολοκλήρου τής ζωής.
Ό ’Ιάκωβος ήτο καλώ; αφιερωμένος είς τά

η φ ms
αισθήματα, άτινα έδοκίμαζε διά τήν Καρλόταν.
Τήν έλάτρευε . . . καί μέ τόν τρόπον κατά τόν
οποίον τήν έλάτρευεν, ήτο βέβαιος, δτι θά τήν
έλάτρευε πάντοτε.
Έάν αύτη τφ επίτρεπε νά τή άποτείνη λό
γον .... καί αν ήτο βέβαιος εκείνος, δτι τό
έπέτρεπεν, έάν είχε τήν δύναμιν νά τή όμηλήση............ ό λόγος του ή μάλλον ή έξομολόγησίς του δέν θά ήτο μακρά : «Δεσποινίς, σάς
αγαπώ. Θέλετε νά γείνητε σύζυγός μου ;β
— Άλλά φεΰ! διά νά προσφέρη τις τήν χεΐρά του εις γυναίκα, δέον νά δύναται καί νά θέ
ση κάτι τί εντός αύτής. Καί ό ’Ιάκωβος δέν εί
χε τίποτε. Ήτο ζωγράφος, είς έξ εκείνων τών
έλπιζόντων καί οίτινες διανοώνται ν ’ άποκτήσωσι ποτέ επαυλιν ή κήπον· άλλ ’ αί εικόνες δέν
πωλοΰνται, καί κατ’ αύτόν τδν καιρόν, ιδίως
αί εικόνες τού ’Ιακώβου δέν έπωλήθησαν ποσώς.
Είς έπίμετρον δέ ό τάλας νέος, είχε χρέος, νά
πλήρωσή τό ένοίκιον τής οίκίας του καί ήναγκάσθη μάλιστα νά θέση ένέχυρον τά έπιπλά του,
διά νά έξοικονομήση τόν λήξαντα μήνα καί δέν
τφ άπέμενεν ή ή κλίνη του, καίπαλαιά τις καθέκλα, τοσοΰτον τεθραυσμένη καί τοσοΰτον ετοι
μόρροπο;, ώστε ήτο θαύμα, πώς ενίοτε έκά&ητο
έπ’ αυτής έφίππως, ώς συνείθιζε νά πράττη.

Ό ’Ιάκωβος ήτο πάντοτε έκεΐ, ίππεύων τήν
καθέκλαν του καί προσπαθών ν* άκούση διά μέ
σου τού λεπτού μεσοτοίχου τήν άναχώρησιν καί
επιστροφήν πάντοτε τή; γείτονός του. Όπως οί
τυφλοί, οίτινες διά τής επαφής έννοοΰσι τάς φυ
σιογνωμίας τών αντικειμένων, ουτω καί ό ’Ιά
κωβος διά τοΰ θροΰ τής έσθήτος τής Καρλότας
έπί τίνος επίπλου, διά τής γειτνιάσεως καί άπομακρύνσεως τών βημάτων της, διά τής ησυχίας
αύτής, ηύχαριστεΐτο, ώς νά τήν έβλεπε καλώς
ή ώς νά ευρίσκετο αντιμέτωπος αύτής.
— Ετοιμάζεται νά φάγη έσκέπτετο.
— Τρώγει, έλεγε.
— Έτελείωσε τώρα.
— Τακτοποιείται.
— Είτα, κάθηται.
— Μέλλει νά ράψώ κτλ.
Καί έφαίνετο είς τόν ’Ιάκωβον, δτι ευρίσκετο
έκεΐ καί οτι τήν έθαύμαζε σιωπών.
Ενίοτε οέ είς τό έπί τής καθέκλας του θεω
ρείου ώς έλεγεν—έκλειε τούς οφθαλμούς καί
ονειροπολεί.
— Τί αύτη νά σκέπτεται; γνωρίζει άρα γε
δτι εύρίσκομαι εδώ, τόσον πλησίον ; Έάν έγνώ
ριζε πόσον τήν αγαπώ. Καί παρεκινείτο ύπό
τοΰ διαβόλου νά κάμη κρότον, διά νά έννοήση
αύτη τήν παοουσίαν του, νά ιδη πόσον μένει ά
γρυπνος καί προσηλωμένο; δι’ αύτήν, διά νά
προκαλέση τήν προσοχήν της τέλος, άλλ’ ό φό
βος μή τήν δυσαρεστήση, τδν συνεκράτει τότε,
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καί προΰτίμα νά μή ήξεύρη αύτη, δτι τήν ήγάπα,
παρά νά ήξεύρη αυτός, δτι δέν θά τόν ήγάπα
ποτέ.
Καί διελογίζετο τά εξής : «Είναι Αδύνατον,
νά μή ένδιαφέρεται δι’έμε’. Γ.ωρίζει,δτι υπάρχω
καί δτι κατοικώ πλησίον της. Όταν εισέρχεται
διά μέσου τής θύρας μου. πάντοτε ανοικτής οΰσης,
βλέπει καλώς, δτι είναι ίρώς έντδς τού δωματίου
μου. Καί αύτη είναι περίεργος, δπως δλαι αί γυ
ναίκες. Καί οφείλει νά έρωτά έαυτήν, φί κάμνω,
καί διατί ούδέποτε έξέρχομαι.
Πιθανόν νά μέ παρετήρησε, με δλην τήν αδε
ξιότητα μου" τίς γνωρίζει; Πιθανόν νά έμάντευσεν, δτι τήν αγαπώ. Καί θά περιμένη νά τή
έξομολογηθώ, καί βλέπουσα, δτι δέν έτόλμησα
νά προχωρήσω, αύτη βεβαίως θά κάμη τό πρώ·
τον βήμα. Μίαν ημέραν (ολα είναι δυνατά άπό
τάς γυναίκας) θά εγκατάλειψη τήν εργασίαν της,
καί άναβαίνουσα τό άνάβαθρον, 6’άνοιξη άπλούστατα τήν θύραν τοΰ δωματίου μου, καί εΐσερχομένη θά ειπη : « Άφοΰ σεις δέν ίρχεσθε πρός
με, πρέπει νά έλθω έγώ.» Ναί, άλλά θά διήρχετο πολύς καιρός, ίσως προτού έλθη,
Τί νά κάμω διά νά επιταχύνω τούτο ;»
Καί ό 'Ιάκωβος πάντοτε ίππεύων τήν καθέ
κλαν του, άνεζήτει τόν καλείτερον τρόπον, ίνα
άναγκάση τήν Καρλότταν νά έκδηλωθή. Νά ρί
ψη χάρτην, μέ μίαν λε'ξιν ύπό τήν θύραν της ;
'Ιδού καί έπί τόσον καιρόν ώνειρεύετο, άλλά
αύτη θά άνεγίνωσκε μόνον αύτήν τήν λέξιν ;
Καί παραδεχόμενου, δτι θά τήν άνεγίνωσκε, μέ
τήν πρωτην φλογέράν φράσίν, θά έσχιζε τόν
χάρτην. Νά παρεκάλει άλλον νά τή όμιλήση ;
Άλλά ποιον ; Δέν ειχον ούδένα φίλον κοινόν.
Όχι, βεβαίως, δλα ταΰτα τά μέσα, ήσαν κακά
ή ακατόρθωτα καί τό μόνον μέσον διά τόν’Ιά
κωβον ήτο νά περιμένη. Άλλά καί πόσον και
ρόν θά έπερίμενε ;

Κατά τήν στιγμήν ταύτην ήτο αργά.............
πολύ αργά.
Ή Καρλόττα έν τφ δωματίω της, ερραπτεν.
Είχεν αποφασίσει νά τελειώση κατά ταύτην τήν
νύκτα, τήν εργασίαν, ήν είχε άρχίση ; Επειδή
δέ, ήτο άργά καί ήναγκάζετο ν’ άγρυπνφ, διά
νά μή καταληφθή ύπό τού ύπνου, έτραγώδει. Ό
δέ ’Ιάκωβος, έπίσης άγρυπνος, πάντοτε είς τήν
αύτήν στάσιν, άκούων καί μηχανικώς κινούμε
νος, ήκολούθει τόν ^υθμόν τοΰ άσματος.
Όταν ό σκοπός ήτο βραδύς, δλα έπήγαινον
καλώ;. Άλλ’ δταν, έγίνετο μάλλον ζωηρός, τό
μέρος τοΰ ’Ιακώβου άπέβαινεν αληθώς κινδυνώ
δες, καθόσον ή πτωχή καθήκλα αμφιρρεπής ούσα,
ύπεβάλλετο εις γυμναστικόν αγώνα, έναντίον
τών μέσων τής αντοχής της.
Όλα τά νέα άσματα Ιτελείωσαν, Καί ό ’Ιά
κωβος ήκουσε καί τόν «Φάουστ».
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Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΕΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ
«"Ω ! έάν ήτο έδώ I»
— Άλλ’ewe έοώ ! παρ’ ολίγον έλειψε νά
εΐπη.
"Ηκουίε τόν «Ρ'.γολέττον» τδν «Προφήτην»
καί τόν «Γουλλιέλμον Τέλλον».
Α» ώραι παρήρχοντο καί ό ’Ιάκωβος, οστις
οέν ηχούσε πρότερον παρόμοιον άσμα, ηύχαριστεΐτο άκροώμφύο; τής μελφδίας.
’Ολίγον κατ’ ολίγον δμως ή Καρλόττα έκο
■πίασε. Τό/ασμα της καθίστατο ήπιώτερον,ό δε
τόνος τής/φωνής της ήκούετο χωρίς δύναμιν.Βα
θμηδόν δέ ή λαμπρότης τής φωνής της έχάνετο·
κατέστη μελαγχολική καί τδ άσμα κατέπαυσεν.
*0 ’Ιάκωβος πάντοτε εις τήν καθήκλαν του,
καθήμενος ολίγον κατ’ ολίγον άπικοιμήθη. Ή
δέ Καρλόττα του μή δυναμένη έτι νά πράξη τό
αύτδ, κατέβαλε προσπάθειαν, ϊνα φίρη εΐς πέ
ρας τό έργον, δπερ ήρχισε, καί άπεφάσισε νά έπαναρχίση τδ άσμα της μέ νέας δυνάμεις, άδουσα
έν βάλσ.Ό ’Ιάκωβος τότε ώνειρευόμενος ακολου
θών οέ πάντοτε τό άσμα, έκινεΐτο μέ τήν καθέκλαν του, άλλ’ αυτή, ώς έκτης παλαιότητός
της, ώς εΐπομεν, μή δυναμένη πλέον να κρατηθή εις τούς πόοας της, μοιραίως έκαμε μερικάς
στροφάς καί ήρχισε νά ώθήται πρός τό έδαφος
δτε καί κατέπεσεν έπί τοΰ δαπέδου μετά τού ε
πιβάτου της. Ήκούσθη τότε φοβερός κρότος.Τό
έδαφος έσείσθη. Άπασα δέ ή οικία άνεστατώθη.
Ή δέ Καρλόττα, τρομάξασα, έρηζε κραυγήν.
Ό μόνος, δστις δέν άνεφώνησεν ήτον ο Ιάκω
βος, δστις έδυσκολεύθη, καθόσον έν τη πτώσει
του, διερράγη τδ μέτωπόν του καί έμενεν αναί
σθητος.
"Οταν ό ’Ιάκωβος συνήλθε τήν επαύριον πρω
ίαν, ήτον εΐς τήν κλίνην του μέ επιδέσμους είς
τδ μέτωπον. Γυνή δέ τις καθημένη πλησίον αυ
τοί, άλλά έπί στερεά; καθήκλας πλέον, ήγρύπνει
έπ ’ αυτοΰ·
—Πώς, σείς έδώ, δεσποινίς ; ήρώτησε.
— Άλλά, ναί, Κύριε,χθές τό εσπέρας, μετά
τόν κρότον, τόν όποιον έκάματε, πίπτοντες, ήλθον έοώ καί σάς εύρον άναίσθητον. Άλλά τώρα
ησυχάσατε, είσθε καλά καί δλα παρήλθονμιτ’
δλίγας οε ημέρας δέν θά έχετε τίποτε ή μικρόν
σημεΐον είς τό μέτωπον. Άλλά, δέν μοΰ λέγετε,
Κύριε, πώςΙπέσατε τοσοΰτ'ον παραδόξως ;
Ό Ιάκωβος δέν άπήντησε τίποτε. Αί γυναί
κες ευκόλως έννοοΰσι τά αισθήματα, άτινα οί
άνδρες έχουσι καί ή Καρλότα συνεπώς δέν ήρ·
γησε ν’άναγνώσηέντός τής καρδίας τοΰ’Ιακώβου.
Τό πρώτον βήμα έγένετο,ή δέ ύπόθεσις έβάδισε
τόν ροϋν της. Οί δε δύο νέοι ήρχισαν νά ομιλούν
πλέον περί εαυτών μέχρι τής προσεχούς ένώσεώς των.
Ό ’Ιάκωβος καί ή Καρλότα είναι σύζυγοι ήδη
καί ευτυχέστατοι. Ή Καρλότα δέν έργάζεται
πλέον,ζοιότι αί εικόνες τοΰ συζύγου της πωλοϋν-
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ΧΑΡΙΛΑΟΥ Σ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗ
(συνέχεια· ’8ε προηγούμενου φύλλον)

' ':··Α··
Μετά τό θέατρο®,

— Ή τιμή, Κυρία μου, ή τιμή είναι τό Ιερότε-

τερον πράγμα τών άνθρώπων.
— Καλά, φίλε μου, άλλά έέηγήσου, ποιαν τιμήν
θεωρείτε ίεροτέραν,

— Δέν
τιμή τού

νέου ή τοϋ γέροντοο ;

τοΰ

έχει νά κάμη τοΰτο, Κυρία, μία είναι ή

άνβρώπου, ή

ίερότης τών πράέεών του.

— Νά μέ συγχωρήε,τήν πρώτην έγω βλέπω τυ

χοδιωκτικήν καί τήν οευτέραν άριστοκρατικήν.
— Έχεις λάθος, Κυρία

μου, άμφότεραι έινει Ιε

.

ροί!

— Δέν ήννόησες

τότε τίποτε, φίλε μου.

ται καί επαρκούν εΐς τά; άνάγκας των. Κατοίτ
κούσι δέ διαμέρισμα άπλοΰν, άλλά κομψόν καί
έστολισμένον μετά πάσης φιλοκαλίας.
Δύο πράγματα δέ συνεπλήρωσαν τήν εύτυχίαν τών δύο συζύγων.
Τήν ήμέραν τοΰ γάμου των έπαιξαν τδν χο
ρόν τών ρόδων είς τδ μέσον δέ τής αιθούσης, έ
θεσαν τήν έτοιμόροπον καλαιάν καθέκλαν, ήτις
έγένετο αφορμή τής γνωριμίας των καί τή; τό
σον ευτυχούς ένώσεώ ςτων.

(Έκ τοϋ Γαλλικού)

’ΕρνίΦσος Φ. H·
ΧΟΝΕΤΤΟ

τί^ΓΤΊχτΤτΛ Γ

ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ ΜΟΥ
’Στά στήθεια τήν κιθάρα σου κρατούσες
Καί άκουγε νά πάλλη ή καρδιά σου
Καί μέ γιυκειά φωνοΰλα τραγουδούσες

’Στούς ούρανούς χανόταν ή ματιά σου.
Καί ’στά φτερά τής νότας παραιτοϋσες

Τά χρυσοφτερωμένα όνειρά σου.

.

Νά κολυμπούν σάν κύκνοι τά θωρούσες
’Στά αιθέρια κύματα τής μελωδ[άς σου.

Δι' απλούς τινας πόδας οί δεϊκται αντικαθί
στανται οιά τίνος κοινού σημείου. Οί οεΐκται
τοϋ ποοός,καθώς καί τά σημεία τά άντικαθιστώντα
αυτούς, τίθενται έν τή άρχή τοϋ τεμαχίου έπί
πενταγράμμου αμέσως μετά τόν οπλισμόν τοΰ
κλεισιου. Συνήθως οί πόδες προσδιορίζονται ύπό
τοΰ ονοματος τών κλασματικών αριθμών.
Ούτως ό ποϋς ό σχηματιζόμενος έκ δύο τε
τάρτων τοΰ μακροϋ καί δηλούμενος διά τοΰ κλά
σματος 2/4, ονομάζεται ποϋς δύο τετάρτων, ό
σχηματιζόμενος έκ τριών ήμίσεων (τριών ήμιμάκρων) καί δηλούμενος διά τοϋ
ονομάζεται
ποϋς Ικ τριών δευτέρων. Ό ποϋς δέ ό περιέχων
εξ ογοοα καί οηλούμενος διά τοϋ
(εξ χρώματα)
ονομάζεται ποΰς έξ ογδόων.Οδτω καί τών λοι
πών .
Εις έκαστον πόδα άπλοΰν άνταποκρίνονται σύν
θετός τις ποΰς καί τουναντίον.

Διοομένου άπλοΰ τίνος ποδός, εύρίσκομεν τόν
ανταποκρινομενον σύνθετον,προσθέτοντες στιγμήν
τινα καί τήν χρονολογικήν αξίαν διηρημένην είς
τρία. Παραλείποντες δέ τάς στιγμάς τών συνθέ
των χρόνων, εύρίσκομεν τόν άνταποκρινόρίενον
άπλοΰν πόδα.

ΙΙολλαπλασιάζοντες έπί 3 τδν αριθμητήν τοΰ
απλού ποοος καί έπί 2 τόν παρονομαστήν, εΰρισκομεν τά κλάσματα τών συνθέτων άνταποκρινομενων ποδών. Ούτως εΐς τόν άπλοΰν πόδα
% άνταποκρίνεται ό σύνθετος
είς τόν % ό
% ’· Ζ·
Έάν οε τουναντίον θέλωμεν νά ευρωμεν έκ
τών συνθέτων ποδών τά κλάσματα τών απλών
ποδών, αρκεί νάΒδιαιρέσωμεν τόν αριθμητήν μέν
διά τρία τόν δέ παρανομαστήν διά δύο. Ουτω
τοϋ 6/g είνε ό 2/4, τοΰ 9/8 εινε ό
Οί διάφοροι πόδες μετά τών τεσσάρων τονικών μορφών των, δυνατόν νά παρασταθώσιν ώς
έξής:

Απλοί πόδες

ΣΜλιτοιπύδις

(διαί. χρόνοι)
(τριαί.χρόνοι)
-δ. 1·» Έν μακρδν
•§Jlov "Εν μβκρον (στιγμένο
*
><
2ον >
μακρον
g
J2ov
>
μακρόν
Όι
.* ’3ο, > βραχύ
13ον . βραχύ
>
χρώμα
Β χρώμα

Καί έννοιωσα χαρά μέσ’ στήν καρδιά μου.
Μά τάειδα μέσ’ ’στον ρεμβασμού τά φώτα
Τό ύστερο τραγούδι νά λαλοϋ ό
Καί μέ τήν ύστερη νά σίύνουν νότα.

Γιώργος Ν. βωριαίδης

Hept Ουγκοπϋς.
Ή συγκοπή είνε άντικατάστασις τοΰ ρυθμι
κού τονισμού. Κατά τήν συνήθη τάξεν, ό ήχος
άρχεται οι’ ισχυρού χρόνου, ή διά μέρους ισχυ
ρού χρόνου καί τελειώνει έπί αδυνάτου χρόνου,
ή έπί μέρους αδυνάτου χρόνου.

Μ’ a Κ2» 5 a.

ί

Φ·
1 2

3 4

ί

2

3

4

1

3

3 4
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>

>

Διά τοΰ σημείου δηλοΰμεν τήν αρχικήν έντασιν τοΰ ήχου. Ή συγκοπή αποτελεί τό αντίστρο
φον τοΰ τοιούτου τόνου, δηλαδή ό ήχος άρχεται
έντόνως έπί τοϋ ασθενούς χρόνου καί άσθενώς τε
λειώνει έπί τοϋ ισχυρού χρόνου (ή έπί μέρους
τούτου). Ούτως ό ήχος (ώς καί τά φθογγόσημα)
ευρίσκεται κεκομμένος έν τφ χρόνφ.
Παρατηροΰμεν, δτι ό έντονος τονισμός φέρε
ται έπί τοΰ ασθενούς χρόνου, ό δέ ασθενής έπί
τού ισχυρού. Ή συγκοπή λοιπόν είνε φθογγό
σημου τι συγκεκομμένον έπί τίνος χρόνου ίσχυροτέρου τού άρχομένου.
Ό άνωθεν σημειούμενος τρόπος ήτον άλλοτε
έν χρήσει καί έκ τούτου ευκόλως έννοούμεντην
ρυθμικήν άντικατάστασιν. Άλλά σήμερον, δ
πως εύκολώτερον γράφονται τά φθογγόσημα καί
δπως μή διακόπτονται υπό τών καθέτων γραμ
μών τών ποδών, οιαιροΰμεν αυτά είς δύο μέρη,
άτινα ένοοΰμεν διά τής έννωτικής γραμμής.

ι/ΐ

Καί κΰτταέα καί ’γώ νά κολυμπούνε
Στά ίδια κύματα καί τά δικά μου

δες, είσίν εκείνοι, εΐς οδς τδ βραχύ σχηματίζει
τήν αξίαν τοϋ χρόνου.
Μεταχειριζόμεθα συχνά τόν έκ δύο χρόνων
πόδα, δστις εχει έν ήμίμακρον δι’ έκαστον χρό
νον. δηλαδή τόν έκ δύο δευτέρων πόδα.
Μεταξύ δέ τών ποδών τών ,έχόντων ώς άςίαν
χρόνου τό χρώμα, μεταχειριζόμεθα τόν έκ τριών
ογδόων.
Έκ δέ τών συνθέτων ποδών έν χρήσιι είσίν
έκεινοι είς οδς τό έστιγμένον βραχύ, αποτελεί
τήν αξίαν τοϋ χρόνου.
Ένίοτε μεταχειρίζονται τόν έκ πέντε χρόνων
πόδα, άλλ’ ό τοιούτος ένεκα τών πολλών δυ
σκολιών δέν είνε τόσον έν κοινή χρήσει.

Εΐς δύο χρόνους
Είς τρ«ίς χρόνους
Εις τέσσσρας χρόνους

Είς δύο χρόνους
Εΐς τρεις χρόνους
Εις τίσσαρος χρόνους

Οί έν χρήσει είς τήν νέαν μουσικήν άπλοι πό-

Ή συγκοπή θέτουσα άντίφατικώς τόν τονισμόν ώς
πρός τήν φύσιν τοϋ χρόνου (ή τών μερών τοΰ
χρόνου) διακόπτει τήν κανονικήν ρυθμικήν πο
ρείαν καί οδτω παρουσιάζει έπαισθητήν διδα
σκαλίαν είς τούς σπουδάζοντας.
("Επεται συνέχεια)

,
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34. Αίνιγμα.

Β- Ν ΡΟΥΤΣΟΥ - Στενογραφία, .(ξχδοσις ϋ.)
Τεύχος καλλιτεχνικόν. Τιμή φρ. 3. ’Αποκλειστική
πώλησις εις τά γραφεία τοΰ Δελτίου τής ’Ακαδημίας.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ “ΦΎΣΕΩΣ,,

φίλτατε, ϊτδ όνομα,
γράμματος άν λάδμς
κ’δνα άκμωτήριον
σιαραστλείιμως βάλμς,

Παρακαλοϋνται οί κ. κ. συνδρομηταί
μας οί άποστέλλοντες έργα πρός ,δήμοσίευσιν νά μην ανησυχούν διά τήν αργοπορίαν
τής καταχωρήσεως, διότι $α δημοσιεύον
ται κατά σειράν άρχαιότητος.

άτεϊλε με <5την άκρη
καχ αΰτοϋ τοΰ κόύμου
. καχ παραγγελίας,
Μας θέλεις, δός μου.

3». Γρϊόος.
Τ ώά λ6η ΒΡ χιών aP Θο Θη

Κισσοί
ΛΓ2ΕΙ2 ΟΝΕΪΜΑΤΙΚΏΝ ASKHiEfiN
<|ον TEVXOY2

Παρακαλοϋνται έκ τών κ. κ. συνδρομη
τών μαςοί ευαρεστούμενοι, δπως μας στέλλωσιν, άν εινε δυνατόν, τήν μικρόν πρός
ήμας αλληλογραφίαν των δι’ εικονογραφη
μένων δελταρίων τοϋ τόπον των.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ
28. 'Αν-θ-δς-ίίνθος

Έλυσαν αΰτ'ο δ χ. Παν. Α. Παπαθανασίου έχ Π«τρών, ό χ- Μιχ. Παπασταύρου, έξ Αθηνών, δ χ.
Γεώργιος. . . έξ Αθηνών. ή Δίς Σοφία Δημακοπούλου
έξ ’Αθηνών χαί ή Δίς ’Αντιγόνη Πρίντεζη έχ Τήνου.
29. Ό ΑιόνυβΜΗ %ν βεύς.

Έλυσαν αύτδ δ χ. Παν. Α Παπαθανασίου-εχ Πατρών, ό χ. Μιχαήλ Παπασταύρου έξ Αθηνών χαί ή
Δίς Σοφία Δημακοπούλου έξ ’Αθηνών.

ΜΕΓΑΛΟΣ
Μεγάλη

Όδδς

Πέρα.

ΒΡΕΤΑΜΑΣ
Έν

Κωνσταντινουπίλξΐ

Διευθυντής ΔΗΜΟΣ© ΧΑΛΛΑΣ

Κεΐται είς τό κεντρικότερου μέρος τής πόλεως με
θέαν ώραίαν έπί τοΰ Βόσπορου, υπηρεσίαν άμεμπτον
χαί μαγειρικήν γαλλικήν Πρώτης Τάξεως. Table ιΐ
Hole. Διαθέτει δε δωμάτια έν ο’ικοτροφία από 3 — 8
φο. χαί άπό.7_'—-10 φρ.

30- *Η πείνα εΐνε ύλεθρία

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ -ΦΥΣΕΛΣ· ΤΔΝ ΠΑΤΡΔΝ

Έλυσαν αΰτδ ό χ. Μιχαήλ Παπασταύρου έξ Άθη"
νών, ό χ. Παναγ. Παπαθανασίου έκ Πατρών καί ή
Δίς Σδφιά'Δημακοπούλου έξ Αθηνών.

Ό κύριος Έδουάρδος Μισέρ καθηγητής τής
Γαλλικής έν Πάτραις. έν τώ ξενοδοχέίφ τής Άφθ οας Όδός 'Άγ; Νικολάου, διατελει ανταποκριτής
τής «Φύσεως» ναι δύνανται οί συνδρομηταί ήμών να τφ
καταβάλωσι τάς συνδρομάς των.
'Ομοίως εχει τήν πληρεξουσιότητα να έγγραφη και
νέους συνδρομητάς.
. '

ίϊΐΈθΐίϊΕίΓ^τδϊ™
Εις τδ μοναδικόν φωτογραφεΐδν τών ’Αδελφών
Κ α ν τ α εν τή Πλατείμ Συντάγματος, εκτελοϋνται
χαλλιτεχνικώταται μεγεθύνσεις οΐων δήποτε φωτογρα
φιών είς διάφορα μεγέθη, ών ή επιτυχία ε’νε τώ δντι
θαυμασία, ή δέ τιμή σχετιχώς μικρότατη.
Παραγγελίας ε’νε δεκταΐ έξ όλου τοΰ εσωτερικού τής
Ελλάδος και έκ τοΰέξωτεριχοΰ.
Έπίσης εν τώ φωτογραφείς τούτω πωλοΰνται καί
πλαίσ.α δια φωτογραφίας ωραιότατα, στερεά έκ ξύλου
καλού, πεποικιλμένου διά βελούδου καί αγγειοπλαστι
κής σπάνιάς τέχνης. Τιμαί μετριώταται.

ΑΔΛΗΔ^

Δ. Μ. Καλάμας. Συνδρμμή σας έλήφθη. Άπόδειξις μετ’ αριθμού λαχείου σας έστάλη ύμΝ ταχυ
δρομικός.— Π. Ρ. Όδησσό,ν. Χρήματα έλήφθη
σαν, Άπόδειξις,τόμος τής «Φύσεως» καί λοιπά βιβλία
σας έστάλησαν ταχ. έπί συστάσει.—Λ. Σ. Π α ν ο ρ μ ο ν. Συνδρομή έλήφθη, Άπόδειξις μετά λαχείου
ταχυδρομικώς στέλλεται. Εΰχαριστοΰμεν. — Σ. Κ.
ΑΑΕί<Ι>ΟΙΑΡΜΑ1Η^ΟΓΑ(»Τ^ΕΑΓΣ^ Βώλον. Λώρον προσεχώς στέλλεται πολύ εύχαρίστως.—-Π. ΔΤαιγανιον. Επιστολή και λοιπά
έλήφθησαν. ”υχεΐ'καλώς. Τόμοι σταλήσονται μιύτόΟι.
ΒΝ ΦΙΛΙΠΠΟΤΠΟΛΕΙ
— Α- Μ.
τ ο ύμ., -υνδρομαί ήδη έλήφθησαν διά
’Αποθήκη οινοπνευματωδών ποτών. Κατάστημα αΤραπέζης. Ευχαριστούμε
'λύ. Γράφομεν. — Σ. Κ.
ποικικκών ειδών. ’Εργοστάσιου συσαμελαίου καί ταχι
. Π ό τ ι. Συνδρομή έλήφ£.'.. -.. -λλα άποστέλλονται έκ
νιού Πώλησις λιανιχώς καί χονδρικώς.
νέου.—Ε. Μ, Π ά τ ρ u ς , νίατήρ ήλθε. Προσεχώς
γράφομεν.— Ν. θ. Σ φάξ. ’Επιστολή έλήφθη. ΆναSTAVRI PAPPAJEAN
μένομεν συντόμως,ώς γράφετε.—Γ. Κ. Ρ. Λευκω
σίαν. Έλήφθησαν καί άναμένομεν γενικήν εκχαθαProprietarul fabricei de Cognac
ρισιν—Ν. Β. Ζάμνιτσαν. Μέρος παραγγελίας
“Minerva,.
εστάλη. ‘Υπόλοιπον' ετοιμάζεται.— θ. θ. Κ- ’Εν
Buzesli 100 — Bucuresci
ταύθα. Έλήφθη. Έχει καλής.— Π. Π. ΒαθύΣάμ ου. ’Επιστολή έλήφθη. Έχει καλώς' εΰχαριΤά απαράμιλλα ποτά τοϋ ’Εργοστασίου τούτου έβραβεύθησα/ εις τάς Εκθέσεις τών Παρισίων τοϋ 1900 •στοϋμεν καί άναμένομεν-συντόμως.— Ν. Ο. Μεσο
λόγγι ο ν. Στείλατε παρακαλούμεν έκχαθάρισιν άπο.
καί του Τουρίνου .τοΰ 4902.
οείξεων.— Τ. Σ. X αλκ ί δ α. Συνδρομή σας έλήφθη
Ό κ. Παπαγιάννης έσπούδασεν ε’ιδιχώς τήν κατα
Άπόδειξις μετά λαχείου σας στέλλεται ταχυδρομικώς
σκευήν έν ΓαλΛίφ.

•Εν Άβήναισ έκ τβΟ Τυπογραφείου τών Καταστημάτων Άνίστη Κωνσταντινίδου

