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<‘On enlre, on crie ; 
et c’est la vie
on crie, on sort; 
et c’est la morta.

/
ΝΑΜΦΙΒΟΛΩΣ είς τήν 
μεγάλην αύτήν πανή- 
γυριν, ήτις καλείται 

ζωή, μία είνε Λ θύρα, πολύ
δέ γνωστή- άλλά όπόσαι 
είνε αί έξοδοι; Τάς έξόδους 
ταύτας καλώς γινώσκει Λ 
ανθρώπινη παθολογία.Τάς 
έσημείωσε, τάς έταξινόμη 
σε καί τάς ώνόμασε μέ έλ-

ληνικά ή λατινικά όνόματα μας πρόκα 
λεϊ δέ νά διέλθωμεν διά τών αιωνίως α
νοικτών τούτων θυρίδων. «’Απ' έδώ κυ
ρίαν καί κύριοι, έδώ είνε Λ έξοδος». Αλλ’ 
ύπάρχουσι κα» άνθρωποι ίσχυρογνώμονες 
οϊτινες έπιμένουοι ζητοϋντες τήν μυστι
κήν θύραν καί τέλος διαφεύγουσι διά 
τίνος άποκρύφου διεξόδου.

Γενικώς εϊπεϊν τοΰτο δέν συμπεραί- 
νουσι καί δέν ένδιαφέρει ποσώς άλλους 
ηαρά τούς στατιστικούς, οί όποιοι κρα
τούν είς τάξιν τά κατάστιχά των άλλά 
ένίοτε συμβαίνει νά ένοχλήση καί άλλους, 
έμέσως ένδιαφερομένους καί ιδού τό ζή- 
^πμα έπί τάπητος. Είς χωρικός ακολου
θεί γυναίκα πορευομένην είς τόν άγρόν 

της. Αίφνης ή γυνή πίπτει καί άποθνή- 
σκει έντός όλίγων λεπτών έζ άποπνιγμοΰ. 
Ό δυστυχής χωρικός κατηγορείται δτι 
αύτός είνε ό φονεύς της. ’Αλλ’ εύτυχώς 
ή αύτοφία άποδεικνύει, δτι προσεβλήθη 
ύπό καρδιακής συμφορήσεως καί δτι αί 
διαταράξεις αύται τής καρδίας έπέφερον 
τόν αίφνίδιον θάνατον.

Συνήθως, δταν πρόκειται περί αίφνη· 
δίου θανάτου εύχαριστοΰνται οί πολλοί 
διάτήςάπλής κλασικής έξηγήσεως. Δχάρ- 
οηξτςτοΌ άνβυρκί^ιον Καί δμως 99 τοϊς 
ήοο ούτε περί άνευρισμοϋ, ούτε περί 
διαρρήξεως τοϋ άνευρισμοϋ πρόκειται.

Ή μηχανή έστη αίφνηδίως. Ποιος άρά 
γε κόκκος άμμου ήρκεσεν ϊνα διαταράξη 
τήν αρμονικήν κίνησιν τών πολυπλόκων 
καί εύπαθών τροχών τοΰ άνθρωπίνου μη
χανισμού ; ‘Αγνωστον. Ή αύτοφία δυνα
τόν νά τόν άνακαλύφη ούχί δμως καί 
πάντοτε. Πρέπει νά μάθωμεν ώστε πολ- 
λάκις νά μένωμεν εύχαριστημένοι μέ τό 
όλίγον.

Γυνή τις αποθνήσκει αίφνηδίως κατό
πιν τής πόσεως ποτηριού φυχροΰ ύδα- 
τος. Όλοι πιστεύουν δτι πρόκειται περί 
δηλητηριάσεως, ένώ ό δόκτωρ Βρουαρ- 
δέλ, έπιφορτισθείς τήν νεκροφίαν, άνα- 
καλύπτει λίθον έν τή χοληδόχω κύστει. 
Ή ιδέα λοιπόν τής δηλητηριάσεως δέον 
ν' άπορριφθή’ άλλά πώς εϊς λίθος τής 
χοληδόχου ήδυνήθη νά έπιφέρη τόν θά
νατον αίφνηδίως ; Δέν δυνάμεθα νά εί- 
πωμεν άλλο τι έκτος τών ξηρών τούτων 
λέξεων: 'Αντανακλαστική πράξις, κώ
λυμα.

Άλλά έάν δέν είνε πάντοτε εύκολος ή 
εύρεσις τοΰ αιτίου τοϋ θανάτου άνθρώ
που ώριμου ήλικίας, φαντασθήτε πόσω 
δυσκολώτερον είνε τό έργον τοϋ ιατρού 
προκειμένου περί τής παιδικής ήλικίας’
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Κατά τόν δόκτωρα Taylor, μόνον είς τό 
Λονδϊνον αποθνήσκουν καθ ’ έκαστον έ
τος 400 πατδία, ών τό αίτιον τοϋ θανά
του δέν εινε δυνατόν νά καθορίΟωσιν έ- 
πακριβώς. Κατά τήν στατιστικήν δέ τοϋ 
δόιςτωρος Φαλτώφ έν Βιέννμ, ό αριθμός 
τών- οϋτω άγνώστως θνησκόντων παι
διών έν τή πόλει ταύτμ, ανέρχεται πε
ρίπου τήν έκαντοτάδα.

Έν Παρισίοις ό αριθμός ούτος είνε 
πολύ ήλαττωμένος, μόλις είι 3ο,οοο ά- 
νερχομένων τών μυστηριωδών θανάτων 
έτησίως.

Τούτο προέρχεται ίσως έκ τού δτι έν 
Παρισίοις εύκολώτερον εύχαριστούνται 
ή έν Λονδίνω, έκ τών διαγνώσεων τής 
έκλαμφίας ή μηνυγγίτιδος. Ένώ έν Αγ
γλία πας θάνατος παιδίου. φαινόμενος 
ύποπτος τώ ίατρώ, ύποβάλλεται είς έπί 
σημον έξέτασιν. Κατά τό διάστημα τοϋ 
1900—ΐ9θ2 έγένοντο 8,οοο τοιαϋται έξε- 
τάσεις. Είνε δέ αληθές δτι οί Άγγλοι 
δίδουσιν δλως ίδιαν έξήγησιν τών πα- 
παραδόξων τούτων παιδικών θανάτων.

Έπί παραδείγματι, θάνατος έκ δύσ
πνοιας έν τήκλίνμ τών γονέων. Έπί τών 
όκτώ δέ χιλιάδων εξετάσεων, αί ij00 κα’ 
τέληξαν είς τό ανωτέρω συμπέρασμα. Οί 
γονείς συνηθίζουν καί πλαγιάζουν τά 
νήπιά των είς τήν κλίνην των άλλά 
πολλοί μέν μέθης ένεκα, πολλοί δέ λόγω 
τού βαρέως αύτών ύπνου, πίπτουσιν ώς 
κτήνη έπί τών άθώων αύτών ύπάρξεων 
καί τήν έπιοϋσαν τά εύρίσκουσι νεκρά, 
έκ τής ασφυξίας. Ούτω πως ένώ ή μέ
θυσος μήτηρ γαλουχεϊ τό τέκνου της 
πριν κατακλιθϋ, παρέχουσα τήν ζωήν 
αύτώ διά τοϋ κόλπου της. μετ’ όλίγον 
τώ άφαιρεϊ ταύτην, διά τοϋ ίδιου πάλιν 
κόλπου της, κατά τήν διάρκειαν τοϋ κτη
νώδους ύπνου της.

Τούτο εινε αποτέλεσμα τής κακής συ
νήθειας καί καθαρώς αγγλικής, τού άλ- 
κοολισμού. Τά άποτρόπαια ταϋτα νη- 
κτερινά δράματα είνε άγνωστα είς τάς 
πλείστας χώρας, σχεδόν δέ καί είς τήν 
Γαλλίαν. Άλλά πάλιν έν Γαλλία αί μη
τέρες έχουσιν άλλας συνήθειας αίτιολο- 
γούσας κάλλιστα τούς τοιούτους θανά
τους. ούς ό ιατρός, καλούμενος συνή
θως τήν τελευταίαν στιγμήν, μόλις δύ
νανται νά τούς έπιβεδαιώσμ, ούχί δμως 
καί νά τούς έπεξηγήση. Πόσα μικρά 
παιδία άποθνήσκουσιν ασφυκτικά ή έκ 
σπασμού κατά τήν διάρκειαν τοϋ χειμώ- 
νος, είς τά στενόχωρα έκεϊνα διαμερί
σματα ένθα όλόκληρος ή πτωχή οικογέ
νεια συνωστίζεται. Άγνοοϋσι τό φώς καί

τόν άέοα. Δέν έξάγουσι ποτέ, κυριολε- 
κτικώς ποτέ, τά μικρά των είς περίπα
τον, καί τούτο, η διότι δέν έχουσι και
ρόν, ή διότι φοβούνται μήπως τούς κρυώ
σουν. Νυχθημερόν ούτω μένουν περιω- 
ρισμένα είς τό λίκνον των, είς μίαν γω - 
νίαν τοϋ μοναδικού δωματίου των, ούτι- 
νος σπανίως άνοιγοκλείουσι τό παράθυ- 
ρον, άν ύπάρχη τοιοϋτο, καί είς τό μέσον 
τοϋ οποίου καίει άποπνικτικώς ή φονβοϋ 
καλώς άρκοϋσα ίνα τοϊς φέρει τήν άσφυ 
ξίαν.

Ή δέ ύγιεινή τής τροφής; ! Άλλη 
φοβερά μάστιξ τών δυστυχών μικρών, 
άτινα άπλώς καί μόνον διότι έτυχον τής 
εύνοιας τής τύχης νά γεννηθώσιν όχι 
είς ύγιεινόν χωρίον, άλλ’ είς πρωτεύου
σαν καί δή οίαι τό Λονδϊνον, οί Παρί- 
σιοι, ή Νέα Ύόρκη, είνε καταδικασμένα 
ώς έκ τής πτωχείας τών γονέων αύτών 
νά τρώγουσι τρόφιμα λίαν δύσπεπτα καί 
ακατάλληλα καί διά τούς εύρωστέρους 
στομάχους. Οϋτω ό δόκτωρ Βαρβιέ άνα 
φέρει περίπτωσιν, καθ' ήν παιδίον τι δε
καοκτώ μηνών, κομισθέν είς τό νοσοκο- 
μεϊον έν άποπνικτική καταστάσει, έξή- 
μεσε, κατόπιν πόσεως έμετικοϋ, μεταξύ 
τών άλλων καί κράμβην(*)  τών Βρυξελών!

(*) Απόσπασμα έζ τοΰ έργου τοΰ Ι'ώσσου 
κήπος Φ. Ιό. Ονχτόμησκη, « . ο ταςείδιον τής 
Τ. τοΰ Τσάρεβιτς» κατά μετάορασιν τοΰ κ. 
Κων-ταντινίοου.

Εκτός δέ τούτου είνε καί άλλα προ
σέτι τά αίτια τών άποτόμων θανάτων 
τών παιδιών, άτινα είνε άγνωστα τώ 
κοινώ, δύσκολα δέ πρός καθορισμόν τοϊς 
ίατροϊς. Κατά τά τελευταία ταϋτα έτη 
έπεδόθησαν είς τήν μελέτην προσβολής 
λίαν παραδόξου τής υπερτροφίας τών 
θύμων (αδένων) ώς αίτίαν τοϋ ταχέως 
θανάτου, παρά τή τρυφερά ήλικία. Ότέ 
μέν τό παιδίον ύποκύπτει είς μίαν αίφνή- 
διον ασφυκτικήν κρίσιν, άφοϋ προηγου
μένως εϊχεν έκφύγει πολλών παρομοίων 
κρίσεων, ότέ δέ παύει τοϋ ζην άποτόμως 
χωρίς τίποτε νά μάς προειδοποιήση περί 
τοϋ τραγικού τούτου τέλους. Ή κεφαλή 
του πίπτει όπίσω, οί όφθαλμοί του συ- 
σπώνται, κάμνει μίαν ή δύο είσπνοάς καί 
έγκαταλείπει τήν ζωήν άνευ τής έλαχί- 
στης φωνής. Κατά τήν αύτοψίαν δέν εύ
ρίσκεται τίποτε έκτος τής ύπερβολικής 
άναπτύξεως τών θύμων.

Πώς άρά γε επέρχεται ό θάνατος κατά 
τάς περιπτώσεις ταύτας ; Άγνωστον ! 
Πολλάκις δέ συμβαίνει ώς έκ τοϋ μυστη
ριώδους τούτου θανάτου νά κατηγορη- 
Οώσιν ή τροφός, ή μήτηρ καί έν γένει ό 
φύλαξ τοϋ αίφνηδίως θανόντος μικρού.

_*)  Chou de Bruxelles. Μία τών πολλών ποικιλιών 
η; κράμβης (λχχανον) λίαν δύσπεπτος.'

Έριί.-τια αρχαίου raoB ir Καρυάχ.

* ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΩΡΑΝ ΤΟΤ ΦΑΡΑΩ *Τοιοϋτο παράδειγμα αναφέρει ό δόκτωρ 
Βερθόλδ καθ’ δ κατηγορήθη ή τροφός ώς 
αίτιος τοϋ θανάτου μικρού παιδίου έμπε- 
πιστευμένου αύτή. Άλλά άντεξετάσεως 
γενομένης άπεδείχθη οτι ό θάνατος ώφεί- 
λετο είς τήν ύπερτροφίαν τών θύμων.

Συμβάντα δέ τινα εινε παραδοξότερα 
έτι. Ό δόκτωρ Περρέν, έκ τής Νανσύ, έ 
δημοσίευσε τήν ιστορίαν μιας οικογένειας 
έν η έκ τών ένδεκα παιδιών τά έννέα 
άπέθανον αίφνηδίως καί δλα κατά τόν 
αύτόν τρόπον. Ό πατήρ των ήτο κάπη- 
λός τις καί αλκοολικός είς τόν ύπέρτα 
τον βαθμόν, καθημερινώς ών μεθυσμένος. 
Ή μήτηρ άπ ’ έναντίας ήτο λίαν ύγιής. 
Έκ τών ένδεκα παιδιών τά δύο ήσαν 
κόραι καί τά έννέα άρρενα. Τά έννέα δέ 
ταϋτα άρρενα άπέθανον άπαντα διαδοχι 
κώς έκ τοϋ αύτοϋ θανάτου, μεταξύ τοϋ 
3 — g έτους. Περιέπιπτον άποτόμως είς 
μίαν κατάστασιν βαθείας ύπνηλότητος,οί 
οφθαλμοί των πεοιεστρέφοντο καί έντός 
μιας ώρας άπέθνησκον. Ούδέποτε ό ιατρός 
ήδυνήθη νά εΰρεθή τόσον εγκαίρως, ϊνα 
διατάξιι μίαν οίανδήποτε θεραπείαν.

Πώς νά έξηγήσωμεν τούς έπανειλημ- 
μένους τούτους θανάτους ·, Ό δόκτωρ 
Περρέν Λναγκάσθη νά ύποθέση τήν ϋ- 
παρξιν οικογενειακής άοθενείας, άνεξευ- 
ρευνήτου, ής τό αίτιον άναμφιβόλως ήτο 
ή άλκοολικότης τού πατρός. Ό αλκοο
λισμός, ή σύφιλις καί ό φνματισμός είνε 
οι τρεις χάρωνες,οϊτινες παρευρίσκονται 
κατά τήν γέννησιν τών μικρών δντων. 
είς -άς λαϊκός κυρίως τάξεις. Οϋτω δέ ή 
γέννησις παραλαμβάνει έκ μέν τοϋ πρώ
της τήν ζωικήν αδυναμίαν, έκ τοϋ δευ
τέρου λαμβάνει τούς σπασμούς καί τάς 
ποικΐλλας διαταράξεις, τέλος δέ ύπδ τοϋ 
τρίτου άποτελειοϋται, άποκτώσα τήν μη 
νιγγίτιδα. Κατόπιν τούτων άποροϋμεν 
διά τούς τόσους αίφνηδίους θανάτους!

Ό Δόκτωρ "Οξ

Θ Μ Β A I Γ)

ΔΙ ’ ήρεμων σκέψεων παρέρχονται αί ή- 
μίραι έπί τοϋ Νείλου "Οσον προχωρεί 
τις προς νότον τοσοϋτον άποοσόοκητως παρου

σιάζονται καί νέα τής Άνω Αίγυπτου θεάματα, 
άρχαΐαι οίκοδομζί, άνταύγειαι κα1. απηχήσεις 
έκλιπόντος πολιτισμού

Ό πολιτισμός ούτος έναργώς ομιλεΐ περί ε
αυτού παντ αχού, ένθα ποτέ υπήρχαν θρησκευτικά 
καί πολιτικά κέντρα,καί ή διάσημος πρωτεύουσα 
τοϋ ιθαγενούς κράτους — έν έποχη τής μεγαλειτέ- 
ρας άκμής της, — κατά τάς ΙΙΓ καί ΙΘ' δυνα
στείας, όταν οί Αιγύπτιοι βασιλείς, οί ίερεΐς 
καί καλλιτέχναι άναφαίνονται αντιπρόσωποι τού 
κατά το μάλλον καί άσσον άνεπτυγμένου κό
σμου τή: Δύσεως καί έκράτουν είς τάς χειρας 
των, έν μέρει, την ζωήν κα1. τόν θάνατον τής 
παρακείμενης άσιατικής ’Ανατολής.

Άπό τής κινήσεως τής μάστιγος τών Φαραιό 
έξηρτζτο ή ΰπαρξις τών αυτόθι ηγεμόνων και 
τών λαών, άπο τών λειτουργών τοϋ παρά, τον 
Νείλον πανθέου έξηρτάτο ό βαθμός της άνοχής 
πρός τά 'ένα θρησκεύματα άπό τών ιθαγενών 
αρχιτεκτόνων, γλυπτών καί ποιητών έξηρτάτο 
νά διαιωνίσωσιν η νά παραδόσωσιν είς λήθην 
τάς απηχήσεις τοϋ ξένου πολιτισμού. Όσον 
έπέδρασαν έν Αίγύπτω οί ξένοι οργανισμοί, το
σοϋτον ή χώρα καί τά έργα τοϋ πνεύματος αυ
τής είσίν άξια βαθείας καί λεπτομερούς προσο
χής. Πανταχοϋ δέ οπού παρατηρεϊται βλακώδης 
καί άξεστις εθνισμός, πάρα’.τζ έλαττοΐ τήν ση- 
σημασίζν καί αυτών τών μνημείων.

Ί! θαλαν-ηνός έπλησίζσε ποός τήν γοαοι-
> . . 1 . r . . _ X V ,κην ακτήν του Αουςωρ μετά του οιασωζομενου 

έτι ογκώδους περιστυλίου, τών προσκεκολλημέ-

πρίγ-
A. Β.

ΆγαΟ.
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κού ναού. Περίεργοι γυναίκες καί παιδία συνε- 
σωρεϋθησαν μεταξύ τών οικοδομών, έν μέσω τών 
όποιων ύπήρχον έναλλάξ διάφορα θρησκεύματα.

νων πέριξ λευκών οίκίσκων, τών μιναρέδων παρα- 
δόξως πως έξεχόντων έν μέσω τών λειψάνων τής 
εΐς τό ίσλάμ ειδωλολατρίας καί τοϋ οβελίσκου 
όστις, φαίνεται ώς νά προκύπτη παρατηρών 
έκ τών ύψηλών ερειπωμένων τειχών τοϋ γει 
τονικοϋ ναού.

Αί Αρχαϊαι «Θήβαι» έλαβον το όνομα τοΰτο 
παρά τών κλασικών συγγραφέων, οΐτινες εις 
πάντα ϊνεζήτουν τάς έλληνικάς αύτών ονομα
σίας, ότε πράγματι ή πόλις εκαλείτο ύπό τών 
Αιγυπτίων < ’Απού> (πρωτεύουσα) τών ειδώλων, 
μετά τής προσθήκης τοϋ «τ> έμπροσθεν. Οί 
κλασικοί συγγραφείς έκ τούτου παρήγαγον το 
<·Θήβαι», οί δέ Μουσουλμάνοι κτίζοντες οικο
δομάς έν μέσω τοϋ έρημωθέντος τούτου μεγάρου 
τών άγνωστων θεών, ώνόμασαν αύτάς «έλ-Κου- 
σούρ» (Μέγαρα)- έκ τής λέζεως δέ ταύτης έλή
φθη καί τό «Λουξόρ».

Ενταύθα ήτο δ πρώτος διαρκής σταθμός τών 
ύψηλών ταζειδιωτών έν τή "Ανω Αιγύπτιο, πρός 
τόν σκοπόν νζ γνωρίσωσιν έκ τοϋ πλησίον τάς 
αρχαιότητας τής χώρας, ών τινες εόρίσκονται 
δύο βήματα άπό τής αποβάθρας τοϋ άτμο- 
πλοίου, ήν άμα έγκζταλίπη τις καί εύρεθή παρά 
τούς έκ γρανίτου στύλου: τούς ύποβασταζοντας 
τό θαυμάσιον οικοδόμημα, αισθάνεται αυθωρεί 
έαυτόν φερόμενον είς τον κόσμον τών παραδό
σεων. Γίνεται έπιλήσμων τών χρόνων έν οίς ζή. 
Αισθάνεται ψηλαφητώς έκεΐνο, οπερ μακρόθεν 
έφαίνετο έντελώς παράδοξον καί μυστηριώδες. 
Οί λίθοι διετήρησαν μετά χιλιετηρίδας τήν άθά- 
νατον ιστορίαν τών παρελθουσών ήμεοιύν, τών 
πεποιθήσεων, τών ανδραγαθημάτων. Το παρελ
θόν έγείοεται ένώπιον ήμών καί διά λίθινου τεί
χους διαχωρίζει ημάς άπό τοΰ τρέχοντος αΐώ- 
νος, διδάσκει καθ' εαυτό, καί καθ’ εαυτό συν
ταράσσει τό καταπλήσσον όραμα.

Ό βασιλεύς Άμενχοτέπ Γ’ (1500 π. χ.) 
διεκόσμισε τόν ναόν τούτον. Ή άπωτάτη άρχαιό- 
της συνδεμένη μετά τοΰ Φαραώ τούτου,τοσοΰτον 
είνε μεμακρυσμένη ώστε καθίσταται άπίστευ- 
τον, άν πράγματι ύπήρξεν, ώς ημείς αύτήν φαν- 
ταζόμεθα, άν ή διάνοια ήμών άπατάται εΐς τάς 
περί αύτής αγόνους εικασίας της, άν μάλιστα 
τά χθεσινά συμβάντα δέν είνε κατά πάντα 
σαφή. Καί λέγουσιν άκόμη οτι ό ναός ύπήρχεν 
ένταΰθα άρχαιότερον, είς μάλλον μεμακρυσμέ 
νην περίοδον. βραδύτ.-ρον δέ (πρό 3,400 έτών) 
ύπέστη μόνον άνανέωσιν.

Πρέπει,ώς λέγουσιν οί αιγυπτιολόγοι, ν' ανα- 
τρξέωμεν διά τής διανοίας επέκεινα τών ορίων 
τής πέμπτης χιλιετηρίδες, ΐνα στχθώμεν πρό 
τών χρόνων τής συλλήψεως τής θεμελιώσεως τοΰ 
Θηβχϊκοϋ ναοΰ.

Κεΐται δέ ό ναός ούτος κυρίως χαμηλότερο* 
τής άκτής· ίνα δ’ έπισκεφθή τις αύτόν, οφείλει 
νά κατέλθη βήματά τινα καί τούτο έν μέρει 
προσδίδει είς τάς εντυπώσεις ιδιαίτερον χαοχ 

κτήρα καί ιδιοτροπίαν τινά. Νομίζεις ότι ΐστα- 
σαι ένώπιον κολοσσιαίου ανοικτού τάφου, όν 
έλησμόνησαν ή δέν ήθίλησαν νά πληρώσωσι διά 
•χώματος. Οί άοράτως παρίστάμενοι νεκροί οίο- 
νεί φοβούνται νά λάβωσι μεθ* εαυτών διά παν
τός τό έμπιστευθέν αύτοϊς πνευματικόν κειμή
λιου. άλλά καί ταυτοχρόνως δέν γνωρίζουσι νά 
παραδώσωσιν αύτό είς τούς άπογένους.

Περί τό κέντρον τοϋ ναού, είδος «άγια άγιων» 
άπροσπέλαστον είς τόν όχλον ά π* αιώνων, ύψοϋν- 
ται βαθμηδόν τά παρακείμενα μεγαλοπρεπή δώ
ματα. Τούς υψηλούς ταξειδιώτας όδηγοϋσιν είς 
εν έκ τούτων,έπί τών τειχών τών όποιων ύπάρχουσι 
κεχ αραγμένα σημεία βαθείας έννοιας έχοντα. ’Εν
ταύθα ύπάρχει π. χ. παράστασις περί τής έν 
τώ κόσμω έμφανίσεως τοΰ Φαραώ Άμενχοτέπ. 
Νεαραί καί περικαλλείς θεαί, καλούμενα’. Χα- 
τώρ, έν ίδιότητι αγαθών δαιμόνων, έδραμον πρός 
τόν νεοτεχθέντα καί μετά μειδιάματος ύποστη- 
ρίζουσι τήν έξησθενημένην μητέραν άνασσαν 
Μαουτεμούαν, άπαγγέλλουσαι άνωθεν τοϋ υιού 
αύτής τάς προφτ,τικάς αύτών προρρήσεις. Έπί 
τοΰ τοίχου είκονίζονται δύο βρέφη· τό πρώτον 
κρατούσιν έπί τών χειρών άμέσως μετά το πρώ
τον. Είς τούτο ύπάρχει απόκρυφος έννοια. Οί 
αρχαίοι Αιγύπτιοι έφαντάζοντο έν έκά.στω άν- 
θρώπω τήν ύπαρξιν τής μυστηριώδους άρχής 
«κά». "Οτε δέ τό σώμα άπέθνησκε, τό «κά» 
έμενεν άθικτον καί μετέβαινεν είς άγαλμά τι 
ή εικόνα, όμοίαν πρός το εξωτερικόν τοϋ άπο- 
θανόντος καί ώδύρετο παρ' αύτόν,, έν τή αιώνια 
αύτοΰ κατοικία. Καί άν μάλιστα ή μούμια 
κατεστρέφετο, τό «κά» ήδύνατο άκόμη νά ύφί- 
σταται.

Ή προσωπικότης τού Φαραώ» λίαν ύπερεΐχε 
πάντων των λοιπών θνητών, ΐνα τό «κά» αύτού 
μή παρουσιαζη μέγα ένδιαφέρον. Ενταύθα, έν 
Λουξώρ, πειθόμεθα, περί τούτου θεωρούντες τήν 
γέννησιν τού Άμενχοτέπ. Τό οκά» τής μητρός 
προσκλίνει άνωθεν αύτοΰ καί τής βασιλίσσης κα 
έπιχέει έπ' αύτοΰ τήν εύτυχίαν. Τό βρέφος καί 
ό συνοδός αύτοΰ «κά» είκονίζονται είς διαφό 
ρους στιγμάς· ότέ μέν γαλουχούμενος ύπό τής 
«θείας βοός» (ωσαύτως θεάς Χατώρ) ότέ δέ 
έγ-γραφόμενοι είς τήν βίβλον τών βασιλέων ύπό 
τής θεάς τής γνώσεως Σαφέκχ καί άλλοτε 
προσκινούμενοι ύπό τών ουρανίων θεοτήτων κλπ.

Εις τους έπισκέπτας δεικνύουσιν εν τινι τόπι·» 
ίχνη χριστιανικού ναοΰ, τοϋ ΣΤ περίπου αίώ
νος, οτε έν Θηβαίθι έρριζώθη ή πίστις, ή άντι- 
καταστήσασα τήν είδωλολατρείαν. Αί μορφαί 
τών αγίων μετά τοΰ αίγλήεντος προσώπου αύ
τών δέν έφθάρησαν όλοτελώς· διά τού καταπε- 
σόντος πέριξ αύτών κονιάματος, διαφανώς πως 
προκύπτουσι τά αρχαία τής τών Αιγυπτίων θρη
σκείας, μετά τοΰ ύπερφυσικοΰ συμβολικού εξω
τερικού των καί τών δύσκολων ονομασιών αύ
τών. Παρά τό άρχαϊον θυσιαστήριον καθαρώς

Έχ ιών >>■ Kaerax άρ/αιοτήιων

Ησαν έτοιμα τά όνζρια, έφ' ών θά άπειρ- 
χόμεθα είς τό ού μακράν κείμενον Καρνάκ, τό 
μάλλον άξιοπερίεργον τών Θηβών. Ή οδός άγει 
διά μέσου τοποθεσίας πλήρους ποτέ μεγάρων 
τών δεσποτών τής Αιγύπτου, οικιών τοϋ έπι
δρώντος ιερατείου, τών διάσημων πολιτών καί 
εμπόρων, τών συναθροιζομένων είς τήν πολυαν- 
θρωποτάτην πρωτεύουσαν έξ όλων τών παρακει 
μένων χωρών καϊ τών μεμακρυσμένων εμπορι
κών κέντρων. Αί έμπορικαί συνοδεία·, άφικνοϋντο 
έκ τής ένδοτέρας ’Αφρικής, έκ τών άκτών τής 
Μεσογείου καί τής Έρυθράς θαλάσσης. Ή δέ 
πόλις ένισχυθεΐσα καί άναπτυχθεϊσα έν. ήμέραις 
άγώνος ύπέρ τής έκ τού ζυγού τών Γιξός ανεξαρ
τησίας, έσχάτως έφθασεν εις λαμπρόν καί αν
θηρόν σημεΐον. Άλλά καί είς αύτήν έπήλθε τό 
“έλος καί αύτήν τήν ύπέβλεπεν ό θάνατος.

Παράδοξον αίσθημα έγείοεται έν τή ψυχή 
τοϋ έπισκεπτομένου τά πανάρχαια έρείπιχ τών 
ένταΰθα άπολαυσάντων τού βίου λαών. Καί σή
μερον θερμή θαυμασία ημέρα, ώς τήν φανταζό- 
μεθα κατά τόν χειμώνα έν Άνω Αιγύπτιο. ΊΙ 
γ-ή γελά "Ηρεμος πνοή αύρας μόλις ρυτιδοϊ τήν 
επιφάνειαν τού Χειλού καί δέν ισχύει νά δια- 
σίση τά κονιορτώδη δένδρα. Πέριξ φαίνονται 
έπίμονοι προσπάθειαι πρός καλλιέργειαν τής 
γής. ’Αρκεί νά Γόης τούς ημίγυμνους κοπιών- 
τας κατοίκους, ΐνα έννοήσης τήν καταγωγήν αύ
τών άπό τών υπηκόων τών Φαραώ», τήν απε
ριόριστον ύπο μονήν καί αύτάρκειαν καί τήν 
συναίσθησιν τού άδιασπάστως βαθέως δεσμοϋ τοϋ 
παρά τόν Νείλον χωρικού μετά τής διατρεφού- 
σης αύτόν παχείας γής. Καί όμως παρά πάντα 
ταϋτα έλλείπει τι πρός τήν έπάνοδον τών άπο- 
λεσθέντων αγαθών. Άβυσσος χαίνει μεταξύ τοΰ 
παρελθόντος καί τοΰ παρόντος.... Άλλως τε.... 
'Ιδού καί αύτό τό χάος τής οικοδομής όπου διευ- 

θύνεναι ό δρόμος μας.
Πανταχοϋ ίχνη οίκτράς καταστροφής. Άν

δηρό» τι έξέχει έν ήμικρημνισμένη αιθούση 
Άκτίς ήλιου είσέδυσεν εΐς τήν μυστηριωδεστέ- 
οαν γωνίαν τού ναοϋ. Υπερήφανος φοΐνιξ έφύη 
υ.εταξύ τών θοαυσμάτων, προσωποποιώ·» τον 
θρίαμβον τής φύσεως έν μέσω τού κράτους τού 

θανάτου.Βαίνεις πρός τό προσκύνημα τοϋ Καρνάκ’ λί
θοι έπιπροσθοΰσι καθ' οδόν, απειλούσα κατά- 
πτωσιν κψίς κύπτει άνωθεν κωδονοειδίς τι κό
σμημα διεσώθη έτι έπί τιον ογκωδών στύλων. 
Αύτή λοιπόν είνε ή τεράστια λίθινη ιστορία τής 
άρχαϊας Αίγύπου έν ή αΰτη αντανακλάται δια 
των αιώνων τής ακμής αύτής. τού μεγαλείου

φαίνονται λείψανα βυζαντιακής ζωγραφικής,ήμι- 
φθαρμένοι ιππείς,τό όλοσηρικόν ύποδήματός τίνος 
καί τέλος αποσπάσματα ελληνικών έπιγραφών.

ΤΙ έκ τοΰ Ιερού τοΰ Λουξώρ έξοδος δέν είνε 
ακόμη έπαρκώς έλευθέρα έκ τών χωμάτων καί 
τών θλιβερών θραυσμάτων. Ιδού τό μέρος έκεΐνο 
τής οικοδομής δπερ άνήγειρεν ό Φαραώ Ραμ- 
σής ό μέγας. Είνε κεχ αραγμένος, αύτός ούτος, 
γιγαντιαίων διαστάσεων, έπί άρματος, έξολο- 
θοεύων τούς εχθρούς ή έπί τού θρόνου δεχόμενος 
την προσκύνησιν τών νικηθέντων καί αιχμαλι!»- 
των. Ό γνωοίζων περί τίνος πρόκειται, δύνα
ται νά διακρίνη τό στρατόπεδον τών τότε χρό
νων, τήν περιποίησιν τών ίππων, τήν τιμωρίαν 
τών παρεκτρεπ-μένων όπύιτών, τάς άποσκευάς 
τού στρατοπέδου, τους στίχους τοΰ πεζικού.

Ό διάσημος ραψωδός τών ένδοξων τούτων 
χρόνων ΙΙεντασύρ, έξήρεν έν γλαφυρφ καί ζωηρώ 
λόγω τήν ίσχύν καί τό μεγαλεΐον τοϋ βασιλέως 
του. Τό ποίημα έξετιμήθη καί άνεπαρεστάθη 
μακρόθεν δι’ εικόνων, ώς έπίσταντο νά έκδίδωσι 
μόνον οί γνώσται καί δημιουργοί παντός έξοχου, 
δηλαδή έχάρασσον έπί τών λίθων έπί τών κο
λοσσιαίων τοϋ ιερού τοίχων καί έπ' άλλων τι 
νών μερών, μεταξύ τών όποιων καί έν Λουςώρ.

Οι έκ γρανίτου άνδοιάντες τών βασιλέων, 
” I , ,* * , _ .‘, , «υφους επτά οργυιών, εισι κατα το ήμισυ κεκα- 
λυμμένοι ύπό σποδού. ΙΙαρ’ αύτούς εγείρει τήν 
υπερήφανον κορυφήν του ό σύγχρονος αύτοϊς όο- 
δοχοους οβελίσκος. Τό οθωμανικόν τέμενος ήλθε 
Χαι παρεν-βλήθη έπίσης έδώ έν μέσω τού έθνι-
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είς τούς στύλους έγκεχαραγμέναι παρχ- 
όποϊος κόσμος άνίσταται πέριξ καί είσ- 
τήν ψυχήν έκ τοϋ ύψους τών γρανι 

όγκων.
.1 "____ .1.0.... *__

εκείνου τού 
έχων πλειό- 
βίου μέσα, 
πολιτισμού, 
τών Θηβών. 

ιολεμικήν 
τον υπέρ αύ- 

εύπειθούς λαού. Άκολού-

κχΐ τής δόςης ! Σιγή κχΐ σποδός έπέθηκαν σφρα
γίδα έπί τών ερειπίων. Διατί υπήρξαν καί τί 
άκόμ.η παρουσιάζουσιν ; Ό καπνός τοϋ θυμιά
ματος διεσκεδάσθη καί έν σκαιά γυμνότητι φαί
νονται οί περιβάλλοντος ήμας τοίχο·.. Είσερ— 
χόμεθα καί βαίνομεν μεταξύ τών οίονεί μεμα- 
γευμένων ερειπίων καί πως έπί πολύ δέν δυνά- 
τεθχ νά έννοήσωμεν ποϋ κυρίως είσήλθωμεν, 
ποΐαι αί 
στάσεις, 
δύει είς 
νιτωδών

Ή άκμη τών Θηβών,αϊτινες υπήρξαν τό πο
λιτικόν κέντρον τής χώρας, είνε στενώς συνδε· 
δεμένη ρκεθ ’ έκάστης οικοδομής τοϋ ένταϋθα κύ
κλου τών ναών καί τών μνημείων. Οί αήττη
τοι Φαραώ διέταττον νά έγχαράττωσιν έπί τών 
λίθων πρός γνώσιν τών μεταγενεστέρων τό όνομα 
τής χώρας καί τών πόλεων, είς άς ό δαίμων 
τής νίκης ώδήγει τάς αίγυπτιακάς λεγεώνας. 
ΊΙ ιστορική γεωγραφία πλουτίζεται, όταν κατα- 
γινόμενος εϊς την σειράν τών γνωστών έτι έκ 
τής Γραφής ονομάτων,μανθάνεις περί τής παρακ
μής τής Δαμασκού, τής Ίόπης, τής Βηρυτού, 
τής Τύρου, τής Βαβυλώνες καί άλλων σημείων, 
περί τής αιχμαλωσίας τών Συριακών φυλών, τής 
έκθρονίσεως πολλών βασιλέων καί ηγεμόνων, τής 
διαρπαγής τών λαμπρών άνατολικών κειμηλίων, 
ένί λόγω, ή άντίληψις περί τοϋ πώς ό έξωτερι- 
κός πολιτισμός ήτο πολύ άνώτερος 
τών παρά τόν Νείλον οίκούντων, 
τέρα άνεπτυγμένα τά υλικά τοϋ 
μετά τοιούτων λεπτών ένδείξεων 
άς ούτε ώνειρέθησαν οί δεσπόται 
Τούτο ΰπεξέκαιε τόν ζήλον καί τήν 
αύτών ορμήν καί προσήλκυεν είς 
τών άγώνα μυριάδας 
θως, ενταύθα, μακράν τών επικινδύνων συνόρων 
καί τοϋ πεδίου τής μάχης, έκαστος Φαραώ 
(κατά τό διάστημα έβδομήκοντα βασιλειών και 
πεντήκοντα γενεών) διαδοχικώς άνήγειρον βαθ
μηδόν καί ανέπτυξαν τόν κύκλον τών προσκυ
νημάτων ούσως ώστε τά τελευταία κατεΐχον χώ
ρον τετραγωνικών τινων βερστίων.

Είνε θλιβερόν νά βλέπη τις τάς έπί τών τοί
χων παραστάσεις εκατοντάδων αιχμαλώτων μετ ’ 
ασπίδων έπί τού στήθους έφ’ ών σημειοϋνται 
τά ονόματα τών διαρπαγεισών ύπό τών νικητών 
πόλεών των. Μόνος ό Ραμσής ό Γ' έδώρησεν 
είς τό αιγυπτιακόν ίερατεϊον δύο ναούς, έκα- 
τοντάδα άγρών, έκατοντάδας χιλιάδων κτηνών, 
εκατομμύρια σάκκων σίτου καί 113,433 δούλους 
έν οίς Σύροι ηγεμόνες καί Μαυριτανοΐ άρχηγοί. 
Οί δούλοι διτ,ρέθησαν κατ’ έπαγγέλματα, άπαρ- 
τίσχντες μετά τών ιθαγενών δούλων τήν φρου
ράν, τούς έμπορους, τούς καλλιτέχνας, τούς 
τεχνίτας, τούς γεωργούς, τούς κτηνοτρόφους, 
τούς κυνηγούς,τού άλιεϊς, τούς λεμβούχους κλπ.

ΓΙλησιάζων είς Καρνάκ έκπλήττεσαι διά τήν 
- ροξενηθεϊσαν ένφαύθα άγρίαν ^καταστροφήν τών 
θαυμάσιων κτιρίων. Ή χώρα αΰτη ητο άφιε- 
ρωμένη είς τόν θεόν Άμμωνχ Νομίζεις ότι, 
δτε ήλθον αί καταστροφεΐς, δ ίδιος δέν ήθελε 
νά έπιτρέψη την μέχρι τών θαλάμων του προσέ- 
λευσίν τών νομάδων ορδών καί ήρξατο ρίπτων 
έπ’ αύτούς τά τεμάχια τών μεγαλοπρεπών στυ
λών, τών άγαλμάτων καί τών οβελίσκων. Τό 
οίκημα τών τιτάνων ώφειλε νά παραρένη άθη- 
κτον. Καί όμως ! άνθρωποι πυγμαίοι, τετυφλω- 
μένοι ύπό τών ευτελών παθών των, είσώρμησχν 
ένταύθα, κατέσχισχν τούς άγερώχους θόλους, 
ούς ύπεβάσταζον τεραστίου ύψους στήλαι καί 
έξετείνετο τό λαμπρόν διαμέρισμα, τό κατέχον 
χώρον πολύ εύρύτερον τής Παναγίας τών 11α 
ρισίων.

Ενώπιον ήμών εκτείνεται ή περίφημος αί
θουσα μετά 134 στύλων, ύποβασταζόντων τήν 
όγκωδεστάτην οροφήν. Ανωθεν ήμών δέν υπάρ
χει ικανός άήρ, δέν ύπάρχει ουρανός, ώστε τό 
ύψος τοϋ κτιρίου ν < χάνεται έν συγκρίσει πρός 
τό άπροσμέτρητον τών τελευταίων. Τό πάχος 
τών στύλων είνε μέγα- μόλις έξ άνθρωποι δύ- 
νανται νά έναγκαλισθώσιν έκαστον ! ’Ενταύθα 
κυρίως ύπάρχει ολόκληρον πυκνόν δάσος κανονι
κών όγκων, έπιμιμνησκόντων τό θαυμάσιον τών 
τροπικών βλαστήσεων Τά μεταξύ αύτών δια
στήματα είνε πολύ μικρά, ώς έκ τούτου δέ ενια
χού διαδέχεται είδος μυστηριώδους λυκόφωτος. 
Φαίνεται τις έπ’ αύτών έζωγραφημένος. τά χρώ
ματα δέν άπεσβέσθησαν άκόμη, ό δ’ άριθμός 
τών παραστάσεων αείποτε αυξάνεται ενόσω 
παρατηρεί τις. καί προξενεί σκοτοδίνην. Ναί, 
λέγεις καθ’ εαυτόν. ΊΙ αρχιτεκτονική θά είνε 
ή έξοχωτάτη τών τεχνών, όταν συνδεόμενη μετά 
τής γλυπτικής καί ζωγραφικής, καθιτζ τού; 
λίθους ζωντανούς. ’Άν έν τοιαύτη διασκευή 
άντήχει αίφνης μουσική τό πνεύμα ήμών θά 
άφίπτατο έκ τής ευτελούς καί ώχρας γής...·

(επε-αι συνέχεια)

Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟΣ
Κατά τΟν Σοφοχλία

Ούτε λεπτόν δεν δίδω 
δι’ άνθρωπον π’ θά ίδω 
ευκόλως να θερμαίνηται 
με τάς ελπίδας τάς κενός.

"Ακουαόν μου τά επη : 
Ό εύγενής μας πρέπει 
οοβαρός νά φαίνηται 
καί ’ς τάς ίοχάτας τάς οτιγμάς.

’Αλμυρός Ά<ίτνο. Αλέξανδρός

Η ΦΥΣΙΣ

ΑΠΟ ΤΑ

είσέτι καθ εκά-

ΡΟΣΤΟΒΙΟΝ
ΕΚΑΤΕΡΙΝΟΔΑΡ

ΝΟΒΟΡΟΣΙΣΚ

I ΙΝ έπαύριον συνέχισα τάς έν Ροστοβίω 
έπισκέψεις τών ομογενών συνδρομητών τής 

«Φύσεως», ίδιον τούς κ. κ. άδελφούς Θεόδ. καί 
Άθ. Θεοφάνην, καλλίστου; έμπορους καί άρί- 
στους ομογενείς, τόν κύριον Κοσμάν ΙΙανούτσον, 
εύγενέστατον κύριον καί διευθυντήν τών γρκ- 
'φείων Νεγρεπόντη, τόν κ. Ν. Γαβαλαν, θη- 
ραΐον, καλόν πατριώτην, άλ.λά δυστυχώς πλη- 
σιάζοντα νά λ.ησμονήση τήν πατρίδα του έκ 
έκ τής πολυχρονίου αυτού άποδημίας καί συνε
χούς διαμονής του είς τύ εξωτερικόν, τόν κ. Μ. 
Δ. Τσελέντην, θ-ρμότατον θιασώτην τών έλλη- 
κών γραμμάτων, κάλλ'.στα δέ μεμορφωμένον 
καί πολύ φιλόμουσον ώς καί τόν κ. Εύμορφό- 
πουλον έκ τών καλλίστων ομογενών μας έν Ρο
στοβίω. Κατόπιν δέ μετέβην είς έπίσκεψίν τοϋ 
κ. Άσλχνίδου, προέδρου τής αύτόθι κοινότη- 
τος καί μεγάλου έργοστασ'.άρχου, διατηρούντος 
μετά τού έτέρου άδελφού του ένΝοβοροσίσκ καί 
τών φιλότιμων άνεψιών των τά μεγάλα έν ταις 
δύο ταύταις πόλεσι καταστήματα άλευροποιίας 
καί καπνοπαραγωγής. 'Ιδίως τά σιγαρέτα Ά- 
σλανίδων ε-χουσι καλήν φήμην καί άρίστην κατα · 
ναλωσιν έν Ρωσσία Μολονότι δέ ήσθένει ό κ. 
’Ασλανίδης, κατήλθΐν είς τά γραφεία του, τή 
προσκλ.ήσει τού ανεψιού του καί ώμιλ.ήσαμ εν περ·. 
διαφόρων πατριωτικών καί κοινωτικών ζηττμά- 
των. Ό κ Ασλανίδης λίαν μετριόφρων, άλλά 

αύστηρός 
τον καιρόν 
έλεγε τό 
διά νά φανή κατά τό 
κοινότητα, ·'" 
τήν άνένερ· 
Ρ-.στοβί'ου έλπίζ...........
τής άρίστης ζωτικότητος, ήν ένέχει. Έγνώ, 
έ“·.σης τόν κ. Δ. Κογιαλήν, ....
ομογενή καί έπαξίως μεμορφωμένον είς τό δοθέν 
μοι παρά τού κ. Δούσμανη γεύματι, ένθα διήλ- 
θομεν ώραιοτάτην εσπερίδα, ώς καί τόν κ. Χρ. 
Γχλάτην άξιολογώτατον καί εύγενέστατον νέον.

>ύ άνεψιοϋ του καί ώμιλ.ήσαμ 

ιριωτικών
Ασλανίδης λίαν μετριόφρων, 

καί φίλεργος, μή έννοών νά χάνη 
του έπί ματαίω, άνέλαβεν, ώς μοι 

ενοχλητικόν βάρος τού προέδρου 
— -ένόν χρήσιμος είς την 

δωρήσας καί σχετικόν οίκόπεδον διά 
ιν σχολής τών παίδων, Η δέ κοινότης 

ει πολλά νά κατορθώση ένεκα 
ζωτικότητες, ήν ένέχει. Έγνώρισα 

, καλιστον έπίσης

δν συνήντησα παρά τώ κ. Ί. Καλουτα, οστις 
έσχε τήν εΰγενή καλωσύνην νά παραθέση ήμΐν 
έπανειλημμένως ωραιότατα γεύματα καί παρ’ ω 
έπεχειρήσαμεν πειράματα τινα πνευματισμού, 
καθ’ ά ή άξιόλογος κυρία του έίαβεν άρκετά 

ένεργον μέρος ως μεσάζον.
Είς τό ώραϊον καί άπολαυστικώτατον Ροστό- 

βιον παρέμεινα έπί δύο ημέρας είσέτι καθ’ έκά
στην μεταβαίνων καί είς τό ’Ελληνικόν καφενεϊον 
τοϋ χρηματιστηρίου, ένθα μεταβαίνουσιν οί πρό
κριτοι εμπορευόμενοι ομογενείς μας, όπου έγνώ- 
ρισα καί τούς κ. κ. Ν. Σορότον, Γ. Ρούσον, 
Π. Μονόπολιν, Φ. Φουλιάτον καί άλλους καί 
τήν επιούσαν άπήλθον σιδηροδρομικοί; διά τό 
Έκατερινοδάρ, εμπορικήν καί άρκετά άκμάζου- 
σχν πόλιν τής Ρωσσίας, δπου πολλοί ομογενείς 
είσΐν εγκατεστημένοι. Μετά όκτάωρον πορείαν 
άφίχθημεν έκεϊ, δι’ ομαλής πάντοτε σιδηρο- 
μικής όδοΰ, διά μέσου άγρών καί σπαρτοφόρων 
πάντοτε επιπέδων μερών. Είναι πόλις παλαιάς 
έποχής και ρυθμού, τριάκοντα ώς έγγιστα χι
λιάδας κατοίκους περιέχουσα, πού καί πού δέ 
διακρίνονται καλαί τινες οίκίαι καί όδοΐ εύπρό- 
σωποι, έξ ών ή κυριωτέρα ή και έμπορική δια- 
σχίζουσα τήν πόλιν ποικίλλεται μέ τά ώοαιό- 
ιερα καταστήματα καί τάς σημχντικωτέρας οι

κοδομάς.Άφίχθημεν περί τήν τετάρτην μετά μεσημ
βρίαν, άσυνήθης δέ κίνησις έφιππων περιπολιών 
καί συγκέντρωσις ομάδων πολιτών, συνομιλούν - 
των κατ’ ιδίαν μάς ένέβαλεν είς άνησυχίαν. Δέν 
έβράδυνα δέ νά πληροφορηθώ, οτι στασιαστικά 
κινήματα είχον έκδηλωθή έκ μέρους τών μα
θητών τών σχολείων, ώς καί τών προσερχομένων 
έκ τοϋ εσωτερικού στρατευσίμων, οΐτινες τήν 
προτεραίαν είχον συγκρουσθή πρός τόν στρατόν 
καί φονευθή αρκετοί. Μετέβην είς τό ελληνικόν 
καφενεϊον, άλλά μετ’ όλίγον πάντες οί έν αύτώ 
ήρξαντο απερχόμενοι, καθόσον είχε διαδοθή, 
οτι αί συγκρούσεις θά έγενικεύοντο καί τά κα
ταστήματα έκλείοντο. Τούτο μέ δυσηρέστησε, 
διότι έφθανον είς κακήν ώραν έκεϊ καί διότι εύ- 
ρισκόμην είς τό έσωτερικόν τής Ρωσσίας είς έ
ποχήν, καθ’ ήν ή έπανάστχσις έν Ρωσσία ήρ- 
χιζε νά έκδηλώται. Μετέβην τότε είς συνάντη- 
σιν τού προκρίτου ομογενούς μας κ. .’ " _ 
νώφ, άλλ’ άπ'·"·τί·'?'ε τού γραφείου του, ό δέ 

κάλλιο· 
θ όμως 
κεΐθεν, διότι 
σώοι καί έκεϊ τά γραφι 
λούς θέσεως είς ήν εί, 
κεντρί κής οδού. Διηυθύνθην δέ ε1 
Άσβεστ ’ ’ 1

ομογενούς μας, 
έχει 
μ.ού

ιοκρίτου ομογενούς μας κ. Δ. Σισμχ- 
άπουσίαζε τοΰ γραφείου του, δ δέ 
γραμματεύς του μού παρέσχε προ- 

πζσαν πληροφορίαν καί έφυγα άμέσως έ- 
ήτοιμάζοντο μετ’ όλίγον νά κλεί- 

>εϊα, ένεκα τής έπισφα- 
θέσεως είς ήν εύρίσκοντο ταύτα έπί τής 

κεντρικής οουυ. —,.,.ϊύ.?.. είς τού κ. Γ. 
Άσβεστοπούλου, καλλίστου καί σημαίνοντος 

έκ τών τά πρώτα φερόντων, δστις 
τά γραφεία του είς τήν κατοικίαν του ό- 

είς άσφχλέστερον μέρος καί έκεϊ θά ήδυνά- 
μην τέλος νά συνομιλήσω μετά συμπατριώτου
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καθόσον πρώτη·/ φοράν ερχόμενος είς τήν πόλιν 
τ χύτην, ούδένα προσωπικώς έγνώριζον Όντως 
δέ εύρον έκεΐ αύτόν μετ' άλλων καί τών ύπαλ 
λήλων του καί ηύχαρ-στήθην πολύ έκ τής γνω 
ριμίας του καί τής καλλΐστης συμπεριφοράς του, 
διότι και τής έποχής άνθρωπος είναι καί διά 
πολλών γνώσεων πεπροικισμένος τυγχάνει, αγα
πών άλλως τε τήν πατρίδα του ώς καλός πα
τριώτης, έρωτήσας με έπανειλημμένως περί πολ
λών Άφοϋ δέ παρέμεινα έπ' άρκετόν παρ’ αύ
τώ, άπήλθον είς τό ςενοδοχεΐον μου μ'ε άπόφα- 
σιν ν' αναχωρήσω τήν έπιοΰσαν διά τό Νοβο
ροσίσκ.

'Γήν έπαύρ'.ον έγνοζοισα πρός στιγμήν τούς 
καλλίστους ομογενείς μας, κ.κ. Αβραάμ. ’Ακρί
ταν, Ί. Όφριδόπουλον καί Όνούφριον Γραμ.μζ- 
τιζ.ότουλον καί περί τήν μεσημβρίαν τή συνο
δεία τοϋ κ. Β. Ίακουμάκη δστις είχε τήν 
καλωσύνην νά μέ συνοδεύση μέχρι τ-ύ σιδηρο- 
μ.ίκού σταθμού, οστις είχε δηωθή ύπό τών επα
ναστατών τήν προτεραίαν νύκτα, άπήλθον διά 
τό Νοβοροσίσκ, όπου έφθασα τήν εσπέραν.

Τό Νοβοροσίσκ είναι πόλις περίεργος πολύ 
διά τήν τοποθεσίαν του καί τήν διαρρύθμισίν του, 
έχει δέ άπό τινων έτών τοσοϋτον μεταβληθή 
διά τών κολοσσιαίων λιμενικών έργων πρός έκφόρ- 
τωσιν τών σιτηρών καί ευκολίαν τών προσερ 
χομόνων πλοίων, ώστε καταντά αγνώριστου ήδη 
πλέον. Πολυζριθμαι γέφυραι, αποβάθρα*. καί 
σιδηίόδρομικαί οδοί καί προχώσεις, κατεζ.άλυ 
ψαν τά τέως πανταχόθεν υπάρχοντα ελώδη μέρη 
καί παραλία γήπεδα καί ήδη δέν βλέπετε ή 
μίαν παραλιακήν εμπορικήν μεγάλην πόλιν. κο
λοσσιαίας ενεργούσα·. φορτώσεις. ’Επειδή δέ ώς 
έζ. τής πήξεως τής Άζοφικής έν ώρα χειμώνος, 
αί φορτώσεις δέν δύνανται νά γίνουν εις Ταϊ- 
γάνιον καί άλλας παραλίους πόλεις τής Άζο- 
φ'.κής, ένταΰθα συγκεντροϋντζι όλα τά πλοία. 
Γνωστόν δέ τυγχάνει τ-.ϊς πάσιν, ότι ή Ρωσσία 
παράγει καί προμηθεύει τήν μεγαλειτέραν πο
σότητα καί τήν καλειτέραν ποιότητα τών σι
τηρών άνά τήν ύφήλειον

Τό Νοβοροσίσκ διαιρείται ε'ς δύο διακεκρι- 
μένας πόλεις, βορειοδυτικήν καί βορειζνζτολι- 
κήν, έν τώ μέσω έχούσας τον λιμένα καί. δλην 
την έκοοοτωτικήν κίνησιν είναι δέ ώοζΐον ποά·,·- 
μα νά βλέπη τις έν ώρα ιδίως τών εργασιών 
πληθώραν πλοίων προσκεκολλημένων άνά τάς 
πολλάς άποβαθρας καί ήσύχως μεταζ.ομιζομέ- 
νων έν αύτοϊς τών σιτηρών. Καϊ είς μέν τήν 
βορειοανατολικήν πόλιν διαμ.ένουσιν οί έργάται. 
υπάλληλοι και φορτωταί, εις τήν βορειοδυτικήν, 
δέ αί άρχαί, τό βιομηχανικόν έμ.πόριον,τά. σχο
λεία ζ,Γΐ-.-Λ -Μ- ’ »· ··

ραΐα έλληνιζ.ά καφενεία, δύο ελληνικά ξενοδο
χεία έν μέγα βιομηχανικόν κατάστημά καί 
πολλά έμ.ποριζ.ά γραφεία. Ό ελληνισμός εν
ταύθα διαπρέπει καί είναι άρκετά προοδευμέ 
νος καί άξιοπρεπής καί συμ.παγής, ύπό τήν 
προεδρείαν διατελών τού ετέρου τών άδελφοίν 
'Ασλανίδου, διευθύνοντος, ώς προείπομεν μετά 
τοϋ άξιολόγου υιού του τό έν Νοβορεσίκ κα
τάστημα τής αλευροποιίας.

Άφοϋ περιήλθον καλώς καί έξήτασα την 
πόλιν, μετέβην είς τό ελληνικόν καφφενεϊον, ό
που συχνάζουν οί ομογενείς Τράπεζα·, μαρμά
ρινοι, ανάκλιντρα πολύτιμα γύρω είς τά τοι
χώματα. εφημερίδες πολλαί, έλ.ληνικαί ιδίως, 
συσωρευμέναι είς τινα μεγάλην τράπεζαν ή 
έπί τού σφαιριστηρίου, εικόνες έπίσης είς δ · 
λας τάς πλευράς έλληνικαί, ήρωϊκαί, μυθολο
γικά ή τών βασιλικών μας προσώπων, μετά 
τών τού τόπου καί τινες τήδε καζείσε ομογε
νείς άναγινώσκοντες μετά σπουδής καί άφοσιω- 
μένως, ένώ έτεροι είς πυζνήν ομάδα παρά τινι 
γωνία τοϋ καφενείου ζωηρώς καί άπεριφράστως 
συζητούσε περί τών πολιτικών ή εθνικών ζητη
μάτων τής 'Ελλάδος· ιδού ή άνέκαθεν γενική 
εικών καί πίστη κατάστασις τών ελληνικών έν

μένα; 
κήν,
την r
μα νά βλέπη τις έ 
πληθώραν πλοίων 
πολλάς άποβαθρας 
νων ίν αύτοϊς τών ...................
βορειοανατολικήν πόλιν διαμ.ένουσιν 
υπάλληλοι καί φορτωταί. είς - 
ύ'χ αί «ΡΖα'·> ~'J r1 
λεία καί λοιπά είδη 
άρκετά κομψοπρεπής 
καλειτέρου κόσμου, ζ ...
λάς οίκοδιμάς καί καταστήματα ζ 
διασκεδαστικά κέντρα, έξ ών δύο

• > " ■/-’
Ή πόλις σέ αύτη είναι 

καί κατοικεΐται ύπό τοϋ 
έχει δέ ώοαίας οδούς, κα- 

κζί ποικίλα 
άρκετά ώ

γένει καφενείων είς τό έξωτερικόν. Είναι πολύ 
ενδιαφέρον ζαί άπολαυστικόν νά τούς άζούη τις 
συζητούν ας χωρίς νά δώση άφορμήν γνωριμίας.

Δίδουσι γνώμην περί όλων τών ζητημά
των, κρίνουσι καί έπικρίνουσι βασιλείς κυβερ
νήσεις καί έφημερίδας καί έν τέλει άποφαίνον- 
ται καί δή αύθεντικώς περί ολων,ώς άν τά ζη
τήματα τών έθνώννά λύωνται διά λέξεων μόνον. 
I Ιολλάκις ήπόρησα διά τήν τόλμην των καί πολ- 
λακις έμειδίασζ διά τήν άφέλειάν των. Βασιλείς 
καί υπεύθυνοι υπουργοί νυχθημερόν πολλάκις,ει
δικός καί έν συμβουλίοις συσκεπτόμενοι περί προ
μήθειας πλοίων,διιργζνισμοϋ στρα.τού.μεταφοράς 
-δζτων ε ς 'Αθήνας, πορείας τίνος εθνικής κτλ. 
άδυνατοϋσι ν' άποφασίσωσι καί άναβαλλουσιν 
έπί πολύ την τελικήν γνώμην των,έως οτου ό χρό
νος καί ή κατάλληλος περϊπτωσις τούς δδηγήση 
εις ασφαλές συμ.πέρασμα, ένώ οί κύριοι των κα
φενείων αύτών πρός στιγμήν,έν ώρα άναπαύσεως, 
σημειώσατε καλώς,εύκ.χιρήσο.ντεςνά συσκ-οθώσι 

ατριωτικών ζητημάτων δέν δειλιώσι νά 
ήν γνώμην των. Καί άκούετε αύτούς 
Τούς άθλιους, μεγάλη σκέψις χρεια- 

ίλουν τέσσαρα θωρηκτα ; καί 
ορπιλλικά καί όχι πολεαικά. 

ις. όπου έχομεν άνάγκην, έπινε
ς. «.’Αμ τί τους ήλθε ζαί ήλάττω-

.............. , ποοσθέ-
είτα ό πρώην ειδικός, κατ' αύτόν, πάντοτε, 

χομεν άνάγκην 10(1.000 άνδρών τού- 
ί τόσον στρατόν έπρεπεν ό ζ θεο-

όπου είσέτι στερείται ή πόλις άρκετόν. ώς αν τά 
νερά νά εύρίσκωνται έςωθι τής πόλεως καί δέν τά 
είσάγομεν είς τήν πρωτεύουσαν.

Είς δέ εθνικά ζητήματα, ε" ! έδώ όλοι είναι 
ειδικοί καί λύουν δλας τάς δυσχεοείας άπό τού 
άσφαλοϋς.’Απαιτούν νά έγκαταλείψουν αί Δυνά
μεις τάς αδυναμίας καί τά συμφέροντα των καί 
νά μάς δώσουν διά τής χρήσεως τών οπλών 
τά διεκδικούμενα μέρη μας. Νά άπομακρύνουν 
τών βλέψεών μας τάς βλέψεις τών άλλων βαλ
κανικών κρατών καί νά είναι τέλος ακοίμητοι 
σρουροί κα επιμηθείς τών επιθυμιών μας. “Α. 
είναι πολύ περίεργον νά τούς άκούγ τις καί νά 
παραβάλη τόν πατριωτισμόν των μέ τον πατριω
τισμόν μας. Ό ενθουσιασμός καί ή άπελπισία 
των έκδηλούται είς τόν ύπέρτατον βαθμόν, ένώ 
ή άπάθ-ιά μας τούς απελπίζει Νομίζουν, οτι 
δυνάμεθα τά πάντα καί δέν κινούμεθα. Φαντά
ζονται, οτι τά ταμεία τοϋ Κράτους επαρκούν 
είς τάς δαπάνας τού εξοπλισμού καί προτιμώ- 
μεν τήν άδυναμΐαν. Καί συζητούν ούτως, έρρω- 
μένως καί άπελπιστικώς, άνενδιάστως καί άπο- 
φαστ'.κώς διά νά έπαναλάβουν τήν επαύριον τά. 
ίδια καί τήν μεθεπομένην πάλιν τά ίδια.

ΊΙκουον μετά περιέργειας καί έσυλλογιζόμην 
τί θά έδύνατο ό Ελληνισμός,άν συνησθάνετο τήν 
πραγματικήν του θέσιν καί άν έκαστος δέν έ- 
φρόνει κατά τό δοκούν 'Άν συνησπίζετο άφοσιω- 
μίνως περί τόν βασιλέα του καί τήν κυβέρνησίν 
του καί μετά πεποιθήσεως ήκολούθει τάς άπο- 
φάσεις καί ένεργείας των.

Τήν επαύριον μ.ετέβην πρός έπίσκεψιν τοϋ ζ.
'Ασλανίδου είς τό ώραΐον βιομηχανικόν ζατά- 

ζείμενον όλίγον ε'ξωθι τής πόλεως.
καί καινουργές. Εύρον δέ αύτόν 

φιλότιμου υιού του είς τό έπίσης 
καί εύρύχωρον γραφεΐον των, εις το 

..,· έργαζομένους, ηύχα- 
ιδόντες μ.

V · * ίσκεψιν τοϋ κ

έζ.φέρωσι 
λέγοντας 
ζ-ται νχ παραγγι 
διατί τάχα άντιι 
πρώτης δυνάμει·/.* 
νει ό άλλο
* · · W
σζν τον στρχτόν,άντ’. νά τον αύςτ,σουν» · » ·Ν · - -τ·ι ----

.
λ αχ'.στον και τ 
τόζ.ης νά κζμ.η

Διά τά νερά των 'Αθηνών,δέν κάμνουν τίπο

στημά του 
Είναι μέγα 
μετά τοΰ

ώραΐον 
βάθος τού καταστήματος έργαζομένους, ηυχα- 
ριστήθησαν δέ πολύ ίδόντες με καθόσον πρω- 
την φοράν μετά τόσα έτη οπού διατελούν συν- 
δρομηταί τής «Φύσεως» έρωριζόμεθα. Ο κ. 
Άσλανίδης είνε δ μάλλον προύχων έκ τών όμο- 
γενών μας έν Νοβ ------ —
περίστασις δέν λ.ησμον 
τοίωτικά αύτοϋ 
δέ καί είς γεύμα 
ρισα τήν άρίστως μεμορφωμένην κα1 
πέστατα ποδογετουμ.ένην αύτοϋ οικογένειαν 
J. , ' , * . . , - >γε ευφυέστατη και φικοφρονεστατη αυτου σύζυ
γος ιδίως μοί έκαμεν έντΰπωσιν διά τάς πατριω
τικής αύτής ιδέας καί ’Αθηναϊκής γνιύσεις, αΐ- 
τίνες τήν κζμ.νουν νά έκφράζεται περί τών Α
θηνών πολύ συμπαθώς καί έπιθυμεΐ νά έπισκε- 
φθή αύτάς μετά διακαούς πόθου Ότε δέ, μό
λις συστηθείς αύτή παρά τού συζύγου της έν 
τή ώραΐα αιθούση τοϋ μεγαλοπρεπούς οικήμα
τος των ήρξατο νά μοί πλίκη τά έγκώμια τιών 
Αθηνών καί νά μοί ίμιλή άδιακόπως^περί τών

θελγήτρων καί τής ώραιότητος τών διαφόρων 
αύτής έσωτερικών 
τής εκτάκτου τοπο1 
λ χύσεων αύτών, ■ 
ροντος καί ίφανταζόμην τήν ποιητικήν 
έςαρσιν, ότε έν τέλει μού λέγει καί ένόησα 
πόθον της.

— Ναί, Κύριε Πρίντεζη, 
δέν βλέπω τήν ώραν νχ έπ 
θυγατέρων μου τήν ώραίαν πόλιν σας, ή όποια 
όμ.ολογουμένως είναι καί πόλις τής θρησκείας 
καί τής άρετής, δσον είναι καί πόλις τής καρ
διάς καί τής εύτυχίας.

— Περί Ρωσσίας τί ιδέαν έχετε Κυρία ;
— Τήν είδατε, είναι χώρα τοϋ όγκου, τής 

πλήξεως καί τής ανίας.
— Είναι δμ.ως καί τόπος τής εργασίας καί 

τοϋ κέρδους, τή λέγει ό σύζυγος.
— Βεβαίως, σείς οί άνδρες αύτό μόνον φρον

τίζετε.
— 'Ενώ αί γυναίκες βλέπουν καί μακρύτε- 

ρον είπον καί είναι φυσικόν- δέν πρέπει δέ νά. 
παραβλέπωμεν τάς αισθήσεις των, καθόσον δι' 
αύτών ό πολυτισμός, ή έλευθερία καί άνζπτυξις 
μεγαλως ώφέλησαν τήν άνθρωπότητα. Ανευ τής 
γυναικός ό κόσμος θά ήτο τυφλός, έτι.

— Ναί, Κύριε Πρίντεζη
'Ομοίως αί εύγενέστατοι αύτής θυγατέρες, 

κζλλιστα μεμορφωμέναι καί ανεπτυγμένα·.,μετά 
χάριτος έλαβον μέρος είς το γεύμα καί τήν 
συζήτησιν. Είνε τύποι άπλότητος καί τα
πεινοφροσύνης. ύφ' δν ύπεμφαίνεται ή ύγειής κρί- 
σις καί εύφυής συμπεριφορά καθ' όλα.

Είς τό γεύμα τούτο είχε προσκληθή καί δ 
εύγενέστατος γαμβρός των κ. Άρκάζ.ης Σχ- 
μουρίδης, μεγαλέμποοος, όστις μετά τής άξιο- 

Κ..«(-/- τ-υ υ.ενάλως συνετέλεσεν είς τζ,ν

» καί έξωτερ'.κών μερών καί 
ιθεσίας καί μαγικών άπο- 

τήν παοετήρουν μετ ' ένδιαφέ- 
Λ αύτής 

τόν

τήν θαυμάζω 
ΐπισκεφθώ μετά

καί 
τών

είς τό γεύμα και 
τύποι ά.πλοτητος και

ιοοσίτκ κζ·. οσάκις τυγχάνκ 
ζ·ί νά έκδηλώνη τά πα- 

αίσθήματα. Μέ προσεζάλεσε 
τήν έπιοΰσαν, καθ’ ο έγνώ- 

λληνοπρε- 
ή

‘- f” * · · ·
λόγου Κυρίας του μεγάλως συνετέλεσεν 
ώραιότητα καί εύφρόσυνον έκβασιν τοϋ ώραίου 
συμποσίου. Είς δέ τά έπιδόρπια έτι μάλλον 
φαιδρύνθη ή συναναστροφή μας έκ 
σ-ως άπεσταλμίνου αίς . 
κοινότητος κομίσαντος έγγραφον δι 
λετο ή έζλογή τοϋ κ. Ασλανίδου παμψηφεϊ ώς 
Ιίροέδρου τής Έλλ. έν Νεβοροσίσζ παροικίας, 

καί συνεχάρημεν έπανειλημμένως.

(“Entxai ονιέχεια).

ί- 
τής έλεύ- 

ίφνηδίως έκ μέρους τής
* ' ύ ήγγέλ-

ίν

ΙΙοίντεζιιο.
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Ο ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΤΩΝ ΑΝΘΕ ΩΝ

ΤΑ χρωματιοτά άνθη ύποδαλλόμενα εΐς 
τήν ενέργειαν τών ατμών τοΰ πτητι 
κοΰ καλλίου μεταχρωματίζονται εΐς πρά 

οινα ή κυανα, ένώ λαμδάνουσιν ώραίαν χροιάν 
ερυθρόν, άν έκτεθώσιν είς ατμούς όξέων ώς 
έπί παραδείγματι τοΰ χλωρυδρικοΰ.

'Ομοίως είνε εύκολον ν’ άποχρωματίσωμεν 
άνθη Θέτοντες ταϋτα ύγρσ έντός χάρτινου 
κέρατο;, δι' ου καλύπτομεν οΰτω πινάκιον 
περιέχον θεΤον καΐον. Καίοντες δέ τοιαύτας 
χημικός ύποοτάσεις δυνάμεθα νά έπιτύχωμεν 
έπί παραδείγματι ανθοδέσμην ίων τεσσάρων 
χρωμάτων. "Ητοι έξ ίων φυσικού χρώματος, 
λευκών, έρυθρών και πρασίνων.

Εΐς ώραΤος τρόπος μεταχρωματιομοΰ διά 
τής προπαρασκευαστικής μεθόδου εινε και ό 
έέής. Θέτομεν τά κοπέντα άνθη έντός άσθε 
νοΰς διαλύσεως άνθρακικοΰ καλιού κατόπιν τά 
πλένομεν διά καθαροΰ ύδατος ίνα τελείως τά 
καθαρίσωμεν άπό τό περιττεΰον άλκαλικόν 
άλας όπερ ένεργεϊ ώς διαβρωτικόν. Έπειτα 
τά βυθίζορεν έντός ύδατος χρωματισμένου 
διά τίνος χρώματος άνιλίνης καί τέλος έίά- 
γομεν τά άνθη χρωματισμένα.

Είνε δέ πολύ εύκολον. νά άποκτήοωμεν 
ούτω ποικίλους χρωματισμούς άφοΰ τά χρώ
ματα τής άνιλίνης είνε πολυάριθμα. Δυστη- 
χώςόλοι οΐ προαναφερθέντες τρόποι πρός 
χρωματισμόν δέν εινε τέλειοι διότι φθείρουσι 
τά άνθη, ένώ υπάρχει άλλη τις μέθοδος κα 
λειτέρα, ή έέής :

Πρό τινων έτών ένεφανίσθηοαν διά πρώ
την φοράν παρά τοΐς άνθοπώλαις τών ΙΙα- 
ρισίων πράσινα γαρύφαλα. Ή μεγαλοπρεπής 
δέ αύτη ποικιλία άγνωστος μέχρι τοΰδετό
σην έντύπωοιν καί αξίαν ένεΤχε διά τούς Πα 
ρισινούς ώστε έφθασεν ή τιμή έκάστου άν 
θους είς τά πέντε φράγκα. Τούτοχρόνως δέ 
ένεφανίσθηοαν νάρκισοι, ίριδες καί καμέλιαι 
πράσινοι, ίόχροοι καί ρόδινοι. Πάντες δέ 
ήρώτων είς ποιον ώφείλετο η θαυμασία αύτη 
μέθοδος, πιστεύοντες βεβαίως ότι ήτο έρ
γον χημικού τίνος. Καί όμως ήπατώντο. Ή ά 
νακάλυψις ήτο τυχαία κπ: ιδού πώς έγένετο.

Δύο γυναίκες κατε,.νοντο είς τόν χρω
ματισμόν τεχνητών άνθέων. Ήμέραν δέ τινα 
ή μία τούτων έχυσεν ές απροσεξίας έντός 
ποτηριού, ένώ εύρίσκοντο λευκά γαρύφαλα, 
διάλυσιν χρώματος, δι’ ής έχρωμάτιζε πρό 
σινα πέταλα όνος ρόδου. Ποια δέ ύπήρξεν 
ή έκπληξίς της όταν παρετήρησεν, ότι τά γα- 
ρύφαλά της χάνοντα τήν λευκότητα των, 
έλάμβανον κατ* ολίγον πρασίνην χροιάν. 

Έξετάσασα τότε τό ύγρόν ένώ έδροσίζοντο 
άνεγνώρισε τήν άπροσεξίαν, ήτις έγένετο ή 
άπαρχή τοΰ τελειοτάτου χρωματισμού τών 
φυσικών άνθέων. Ιδού λοιπόν ή καταγωγή 
τών πρασίνων γαρυφάλων. Ή τύχη εϊνε αλη
θώς μέγας Εφευρέτης.

Ή δέ μέθοδος αυτή εϊνε πολύ άπλή. Δια- 
λύομεν έντός ύδατος μαλαχιτοπράσινον. με- 
θυλενικον κυανοΰν ή ιώδες, πικρικόν οξύ, 
φουίίνην ή έοζίνην, ουμφώνως πρός τόν 
χρωματισμόν όν έπιζητοΰμεν καί βυθί- 
ζομεν έντός τής διαλύσεως ταύτης τήν άκραν 
τών μίσχων άνθέων νεωοτί κοπέντων. Καλόν 
είνε μάλιστα νά κάμνωμεν έντομάς τινας 
έπί τών μίσχων πρό τής έμόαπτίσεως. 'Αφού 
λοιπόν βνθίσωμεν τούς μίσχους έντός τής 
χρωστικής ταύτης διαλύσεως, τό ύδωρ θ’ 
άνέλθη έν αύτοϊς καί μετ’αύτοΰ καί ή χρω 
στική ύλη Ούτω δέ τό μεσαϊον νεΰρον χρω 
ματίζεται έν πρώτοις, κατόπιν τά εξωτερικά 
άκρα τών πετάλων,καί τέλος ό χρωματισμός 
έπεκτείνεται έφ' όλων τών μερών τών έκτε- 
θειμένων έν τώ αέρι.

Άλλ' έάν ή μέθοδος αύτη ε’νε άπλή, ε’νε 
δι ως πολύ δύσκολον νά δώση τις τήν έξη 
γησιν τού φαινθ( ένου τούτου. Ιδού τί συμ 
βαίνει περίπου Έπειδή τά έσωτερικά όργανα 
τών φυτών κέκτηνται διαλυτικάς ιδιότητας, 
ε’νε πιθανόν ότι ή χρωστική ούοία κατ'άρ
χάς διαλύεται είς κατάστασιν λευκοματώδη 
καί άπορροφδται άχρους κατά τήν διέλευσιν 
διά τού μίσχου, κατόπιν δέ έπανοξυδοΰται 
ύπό τού άέρος φθάνουσα είς τά πέταλα. Η 
ύπόθεσις αύτη φαίνεται ή μάλλον βάσιμος, 
καθόσον τά μέρη τοΰ φυτού, άτινα δέν εύ- 
ρίσκονται είς έπαφήν μετά τοΰ άέρος δέν 
χρωματίζονται.

’Αλλο δέ πλέον άξιοπερίεργον φαινόμενον 
είνε τό έξής .· Φαίνετσι οτι αϊ διάφοροι χρω
στικά! ούοίαι δέν άκολουθοΰσιν άπασαι τήν 
αύτήν οδόν έν τώ μίσχω. Ούτω άν βυθίσω- 
μεν μίσχον γαρυφάλλου έντός διαλύσεως μίγ
ματος πρασίνου τοΰ μελαχίτου καί έοοίνης, 
θά άποκτήοωμεν εν άνθος έσστιγματισμένον 
διά ρόδινων καί πρασίνων κηλιδων, έκαστον 
δέ τών χρωμάτων τούτων θά ε’νε απολύτως 
καθαρόν.

Έκτος δέ τής ανωτέρω περιγραφείσης με
θόδου πρός χρωματισμό·· τών άνθέων υπάρ
χει καί ετέρα πολύ άπλουστέρα' άοκεΤ νά θέ- 
σωμεν καί άφήσωμεν τούς μίσχους ναρκίσ
σων, πριμερών ή πασχαλιάς (libs) έπί τινας 
ώρας έντός μελάνης καρμινίου, κα! μετά τον 
χρωματισμόν νά θέοωμεν τήν ανθοδέσμην 
έντός καθαροΰ ύδατος διά νά τήν διατηρή- 
σωμεν έπί περισσότερον χρόνον.

Ήδη δύνασθε νά αποκτήσετε άνθη περι
έργων χρωμάτων.

Σ’ όρχίζομαι, μχνοΰλά μου, στον συναπατιγμό μας, 
ότι δέν έξεράθηχε, μά στήν χαρδ’ά μου τρέχει !

Δέν κλαίω, πώς άπόθανες, ει·.ε κοινός 4 δρόμος, 
κλαίω, γ’χτί δέν πρόφθασα μάνας καρδιά νά κρίνω I 
Μετανοίωμένος έρχομαι, στό μνήμά σου σιμόνω, 
μχ ττεΐ'ο πολλαίς μέ δέρνουνε λύπαις, όταν μακρύνω! 
Βοτάνι τής παρηγοριάς δέν βρίσκω γ>ά τόν πόνο ! 
άχ ! τί πληγαϊς αγιάτρευτες, έχει αύτό; ό κόσμος !

Τί κρίμα ποΰνε στό παιδί, στήν πεθαμένη μάνα, 
νά λεγη 'κείνα ποϋπρεπε στή ζήση νά τής λέη, 
γ>χ νά τής δί-.η δύναμι, παρηγοριά καί θάρρος, 
προτού «απάνω, νά τής *πή, έλα χυρά μ’ 4 χάρος!» 
χα! νά αισθάνεται αργά, πολύ άρνά νά κλαίη, 
όταν άκούση, νά χτυπά.... ή θλιβερή καμπάνα !

Τί κρίμα πούναι στό παιδί, αργά νά τά θυμάται, 
κα! νάσχεται, νά τά λαλή σ'αύτίά, ποΰ δέν άεοΰ··ε. 
αλλα τί πόνος μέσα του καί τί κακό μυκάται, 
τί λύπαις δέρνουν τήν ψυχή κι' αύτό τόν νοΰν χτυπούνε!

ΙΙαρίοιοι, Αύγουστος 1906.
Βάθος Γ. Βέ<»γιις

Τί κρίμα πούναι στό παιδί, γ_>χ νά πονή, νά χλαίη 
και μοιρολόγια άκαιρα, ποΰ πάνε στό» αέρα, 
στ’ άραχχίασμένο μνήμα της. τής μάνας του νά λέη, 
ποϋ λόγ2α ε’νε μοναχά καί μένουν έδώ πέρα !

Τί κρίμα πούναι στό παιδί, στον τάφο της νά στέκη 
χαΐ νά ταράζη. ναρχιται, βασανισμένο σώμα, 
στίχους ποϋ μένουν στό χαρτί, νά κάθηται, νά πλέκη 
χχί »ά ποτίζη δάκρυα χορταριασμένο χ.ώμα !

Τί κρίμα πούναι στό‘παιδί, αδιάφορο στήν κλίνη 
να πέφτη, ποϋ τοΰ εστςωσε μέ πόνον ή μητέρα, 
μέ τόσα γλυκοόνειοα καί μέ χουσοελπιδες, 
(έλπίζει πάντα ή δύστυχη, νά ξημερώση 'μέςα, 
να λάμψουνε τοΰ ήλιου τη: ή ποθηταΐς άχτιδις), 
χωρίς καν ή καρδούλα του νά ταραχΟή κ’’ό νους του. 
μέσα στάς άλλας σκέψεις του, στους άλλους λογισμούς 

[του, 
ν’ αναμέτρηση τήν καρδιά τής μάνας του έκείνης !

Καί νά τής ’πή, «Μχνούλα μου,πόνο ποϋχιο μεγάλο, 
γιά σένα, xj* όλο χάνομαι καί πώς θ’ άλθή μιά 'μέρα, 
ποϋ σέ Ορον! δλόχουσο, Οά φτιάξω, νά σέ βάλλω, 
να λησμονήση; βάσανα καί τόσα περασμένα

Σάν καπετάνιος κάθεται ή μάνα στό τιμόνι 
καί ταςειδεύεΐ τήν τρανή τοϋ βίου τρικυμία, 
καί τήνε δέρνουν βάσανα καί τήνε δέρνουν πόνοι, 
μ» ή μάνα άντοχή χΐ’ έχει Χς’ ιδέα μία, 
νά βρή λιμάνι ήσυχο, ν' άράξη τό παιδί της, 
ν’ άφίση τό τιμόνι της κ·' άς φύγη κά’ ή ψυχή της I

Κ>’ όλο παλεύ' αδιάκοπα κΐ’ό νοΰς της όλο τρέχει, 
μα τρέχουν καί τά χρόνια της,τά βάσανα τήν λυώνουν, 
καί άν υπάρχουν ευτυχείς πολλοί καπετα αίοι, 
μα καί πολλοί χωρίς νά 'δουν, εΐ«ε ποϋ τελειώνουν 
τα δύσκολα ταξιίδ^α τους, χαί χάνονται πονταΐοι, 
την αμμουδιά, ποΰ θάλασσα νανουριστή τά βρέχει!

Έτσι καί μάναις δύστυχες, προτού νά ’δουν τό θέλουν, 
σβύ ανε, λυώναν σά< κεριά καί φεύγουν πικραμμέ-.ες, 
άπό αύτήν τήν πάλλη τοΰ ψεύτικου τοϋ κόσμου, 
με δαχρυσμέ/ους δφθαλμούς, χατχφαρμχχωμένους, 
απο ποτήρια πικρά τοΰ βοίθοντός των δρόμου 
χαί στό ξεψύχισμα τους την προσευχήν των στέλλουν, 
γ’α^τους κρυφούς των πόθους, παρακαλοϋσ’ ακόμα, 
~οϋ τήν σφραγίζουν δάκρυα καί στεγνωμένο στόμα !

θαρρώ, πώς βλέπ’ άκ.όμα, στόν'άποχωρισμό μας, 
τό τελευταίο δάκρυ σου, τό μάγουλο νά,βρέχη !

Ο

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ

Χάικτης ιιοιάίϊοοχος.— Λάβετε χάρτην 
άπλοΰν (άκολλάριστον) καί δώσαιέ τω «ι· στρώμα 
Ικ διαλύσεως άμιλύνης εττυς ΰδατος. "Αμα δε 
ξηρανθή άλοίψαιέ τον δί ίλαίου ξηραντικού. 
Οΰτω επιτυγχάνειε χάρτην τελείως άδιάβροχον 
δ.ά περικαλύμματα καί περιτυλίγματα καταλλη 

λότατον.
Διά τάς Ζιπαοάς κηλϊοας.— θέσατε 

Ιντδς φιάλης καί άναμίξατε καλώς.

E-sence de lerebcntliiiie (pur) 250 gram.
Οινόπνευμα (δυνατόν) 30 »
Δίθίρχ (sulfuriipie) 30 ·

ΙΙρδς χρήσιν τοΰ μίγματος τούτον δέον νά το- 
πούλετήσητε τδ λ.ερωϋεν νγαομα επί τιν^ς τραπέ
ζης καί τρίβετε τδ κηλ-.δω^εν μέρος δια τεμαχίου 
κατλαροΰ λινοΰ ύφάσματος, ποτισμένου εκ τής 
διαλύσεως ταύτης καί τρίβετε εατς ίίτου εξατμισϋή 

τδ μίγμα καί άτροιρεύί) ή κηλίς.
Ιί<ιΟ(ΐ<·ι<(ιι<»<· τών κεχΗιιιιιάτων.— 

Τδν χειμώνα πρδ πάντων τά κοσμήματα τίϋει- 
ται ιίς μεγάλην χρήσιν, διά τας συναναστρογάς, 
θέατρα, εσπερίδας καί χορού:. ’.·1λ.ζά πόσοι τών 
άναγνωστριών μας δέν ϋά ζητούν ιό μέσον νά 
τά καταστήσουν στιλπνότερα και ωραιότερα. Ιδού 
άπλούστατος τρόπος. Χύσατε, έντδς πινακίου ολί
γον οινόπνευμα κα! με μίαν καθαρόν καί μι
κρόν βούρτσαν, όπως ή τών όδόντων, τρίβετε 
τά χρυσά κοσμήματα καί τους πολυτίμους λίθους, 
ώμου προηγουμένως τά βυθίσετε ίντος τοΰ οι
νοπνεύματος. Κατόπιν τά άφίνετε νά οτεγτ τόσω- 
σιν ενιός τών πριον.δίιυν ή χονδρών πιτύρων. 
Τέλος τά τρίβετε καί διά τεμαχίου μολακοϋ δέρ- 
μακος (παλαωΰ χειροκτίου). Τά δλ άργυρό κα 

θαρίζετε τρίβοντες δ.ά σόδας.
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ΟΛΟΙ είχον πλησιάσει, σχηματίσαντες κύ
κλον, πέριξ τοΰ κ. Βερμοντιέ, Ανακριτοϋ, 
δστις ωμί,ει περί τής μυστηριώδους ύποθέσεως 

τον Σαίν-Κλουδ,ήιις Απησχόλει απδ ένδς μηνάς 
^δη τους περιέργους τών ΙΙορισίεον.

0 κύριος Ανακριτής ορθιος καί τα νώτα εχων 
εστραμμίνα πρδς την εστίαν ώμίλει, συνήρμοζεν 
ολα τα σημεία, έξήταζιν δλας τάς γνώμας, άλλ' 
ούδέν βέβαιον συμπέρασμα έξήγαγεν.

Αί πλεΐσται τών κυριών είχον ήδη έγερθή καί 
πλησιάσασαι εστάθησαν δρθιαι πλησίον τοϋ έπι- 
σημου τούτου προσώπου τής θέμιδος, προσηλοΰ- 
σαι τδ ερευνητικόν καί περίεργον βλέμμα των 
είς το στόμμα του. ’ Εφρισοον δέ, ιό πρόσωπον 
των συνεσπάτο. καί ή καρδία έπαλλεν άνυσμά- 
λως χαριν τής Απληστου περιέργειας των.

Εκ τούτων δέ ή πλέον ώχρα έψιθύρισ·ν είς 
στιγμήν τινα σιωπής.

— Είτε φρικτόν' σχεδόν Απίστευτοι·. Ή δι
καιοσύνη δέν θά ίκανοπο ηθή ποτέ τίποτε δέν 
θά ανακαλύψετε.

0 Ανακριτής εοτράφη πρδς τήν ώμιλήσασαν.
— Μα λίστα, κυρία μου. Είνε προφανές 

οί ή δικαιοσύνη δέν θά ϊκανοποίηθή. Άλλά. 
όσον Αφορά τήν λέξιν «Απίστευτο*» ήν μετεχει- 
ρίσ&ητε, δέν έχει τήν θέσιν της έδώ. Τδ βέβαιον 
είνε οτι έχομε* προ ήμών ίν έγκλημα δλως Ασύ- 
νησες, μετά μεγίστης έπιδεξιότητος γενόμενον 
και τόσον καλώς κικαλ.ν μμένον ύπδ τοϋ μυστη
ρίου, ώστε νά μή δυνάμεθα ούδέν νά ουμπερά- 
νωμεν καί νά ενεργήσωμεν. Άλλ' έγώ άλλοτε 
έτυχε νά Αναλάβω μίαν ΰπόθεσιν, είς τήν όποιαν 
αληθώς κάτι τδ φανταστατικδν έκρύπτετο. Σκε- 
φϋήτε οτι τήν Ιγκατελείψαμεν διότι οίδεμίαν 
ακτίνα φωτός ηδυνήθημεν νά Ανακαλύψωμεν.

1 ήν τελευταία* λέξιν τοϋ κ. Βερμοντιέ επη 
κολούθησε* άμέσως μία όμδφωνος τών κυριών 
επιθυμία.

— Ά ! κύριε Βερμοντιέ, διηγηθήτέ μας περί 
τουτου.

Σάς παρακαλώ δμως, μή νομίσητε δτι καί 
\']V περιπέτειαν ταύτην έξέλοβο* ή έπίστευσι ώς 
υπεράνθρωπο*, ύπερφυσικήν. Ίίμεϊς τούλάχι- 
στον πρεπει νά πιστείωμεν μόνον τά κανονικά, 
τα φυσικά πράγματα. "Ωστε Αντί τής λέξεως 
Υπερφυσικόν» καλείτερον είνε νά λέγωμεν

«Ανεξήγητο*». Έν πάση περιπτώσει εϊς τήν ύπό- 
θεσιν ήν θά σάς διηγηθώ, μέ έτάραξαν,μέ κατέ- 
πληξαν, πρό πάντων αί περιβάλλουσαι τδ γεγο
νός ̂ περιστάσεις. Άλλά ας έλθωμεν είς τδ θέμα.

Ήμην τότε Ανακριτής ε’ς τδ Άγιάτσιο, μι
κρόν λευκήν πόλιν, Αναπαυόμενη* παρά τδν αί- 
γιαλον γραφικού κόλπου, πανταχόθεν περιβαλ- 
λομέι ην ύπδ ύψηλών δρέων. Ό κύριος σκοπός 
τής έκεϊ διαμονής μου ήσαν ιδίως αί ('ιντεκδι- 
κήϊίεΐΓ, τά φοβερά ταΰια έθιμα έν οϊς πάν 
τότε ένυπάρχει τι τδ δραματικόν, τδ άγριον καί 
το ηρωικόν. Αί Αγριότεροι έκδικήσεις, άς είνε δυ
νατόν να φαιτασθώμεν, τά παλαιά μίση, καιευ- 
ναζόμενα μόνον πρδς στιγμήν, Αλλ’ ούδέποτε 
σβενννμενα, αί βδελυρότεραι πανουργίαι, αί δο- 
λοφονίαι αί ύπδ μορφήν σφαγών Απαντώσαι καί 
σχεδόνένδοξων πράξων, δλα αύτά τά μυσαρά 
πάθη έκ'ι κάτω Απαντώνται. Έπί δύο έτη δέν 
ήκηον άλλο είμή περί τής χύ<ίεω<· αΐπατοο 
τής τρομεράς ταύτης προκατολήψεως,ώς δικαίας 
καί άφευκτου Αντεκδικήσεως, ή-ι; πάντοτε μέλ
λει νά έκιελεσθή έπί τοΰ ίδιου Αδίκησα, τος, ένδς 
τών Απογόνων του ή τών συγγενών του. Είδα 
ο'ύιω σφαζομένους γέροντας,παιδία, άλλους συγ
γενείς, , τέλος είχα, φίλοι μου, τήν κεφαλήν 
πλήρη έκ τοιούτων ίσιορ.ών.

, Μίαν ήμέραν έμαθα οτι κάποιος Άγγλος ενοί
κιασε διά πολλά έτη μικρά* τινα επαυλιν εις τδ 
βάθος τοϋ κόλπον. Μετ' αύτοΰ έφερε κα'ι Γάλ 
λον ύπηρέτην τόν όποιον έλαβεν εκ Μασσαλίας 
διερχόμενος.

~ιγχρόνως ολοι οί κάτοκοι ήσχολοϋττο περί 
τοΰ παραδόξου τούτου προσώπου, δπερ μόνον 
έ,η έν τή οικία του, μή έξερχόμετον ή μόνον 
δια τδ κυνηγών ή τήν αλιείαν. Είς ούδένα ώμί- 
λει, ούτε ήρχειο ποτέ είς τήν πόλιν, καθ’έκά
στην δέ πρωίαν ήσκεϊτο ίπί μίαν—δύο ώρας 
εις το πιστολών καί τήν καραβίταν.

Ενεκα τής τοιαύτης ζωής του πλεϊστοι μύ
θοι ήκούντο. Έλεγαν τινές δτι ήτο ύψηλόν τι 
πρόσωπον έγκαταλεϊψαν τήν πατρίδα του ένεκα 
πολιτικών λόγων, άλλοι δέ δτι έκρύπτετο ένεκα 
τρομερού τίνος έγκλήματος- μάλιστα περί τούτου 
διηγούντο φοβερός λεπτομερίας.

Απτή άσισα λοιπόν, ώς Ανακριτής ποΰ ήμουν, 
νά λάβα» πληροφορίας τινάς έπ) τοΰ Ανδρος τού
τον αδύνατον δμως υπήρξε νά μάθω τι περισ
σότερόν τοΰ δνόματός, δπερ ήτο Σΐρ Τζών 
Ρόοιελ. Ίίρκέσθην λοιπόν είς το νά θέσω ύπδ 
επιτήρηση-, Αλλά ούδέν τδ ύποπτον μοί Ανέφε- 
ρον ποτέ. Επειδή δμως αί περί αύτοΰ διαδόσεις 
έξηκολούθουν, έμεγεθύνοντο καί καθίσταντο γε
νικοί,Απεφάσισα νά προσπαθήσω καί ϊδω ό ίδιος 
τον περίεργον τούτον ξένον καί πρδς τοϊτο ήρ- 
χισα τακτικιότα κυνηγών είς τάς ιδιοκτησίας του. 

ΙΙρδ πολλοΰ Ανέμενα τήν κατάλληλον ευκαι
ρίαν. δτε τέλος μοί παρυυσιάσθη τοιαύτη. Έκτύ- 
πησα μίαν πέρδικα σχεδόν ύπό τήν μύτην τού

Άγγλου. Ό κύων μου μοί τήν έφερε, Αλλ ίγω 
λαβών παρευθύς τδ θήραμα, έσπεσα νά ζητήσω ■ 
συγγνώμην διά τήν Αγένειάν μου ταύτην και τα ' 
παρακαλέσω τον Σ'ιρ Τζών Ρόουελ νά λάβμ ι 
τή πέρδικαν.

Ό κύριος αύτδς ήιο μεγάλος τδ σώμα, με 
έρυθρά μαλλιά και γένεια, υψηλότατος καί ευ
ρύστερνος. είδος Ήρακλέους προσηνούς καί εύ- 

γενοΰς. , , , ,
ζΐέν είχε τήν βρεττανικήν σκληρόν η το,άπ εναν

τίας δέ μέ ηύχαρίσιησε διά τήν λεπτότητα τών 
τρόπων μου είς τήν γαλλικήν γλώσσαν, μέ προ 
φοράν μεσημβρινήν. Οΐ'τω έντδς ολίγου έΐχομεν 
συνομ'λήσει πέντε—ες φοράς.

Μίαν εσπέραν τέλος καθιος διηρχόμην προ 
τής θύρας του τδν εϊδον καπνίζοντα τήν πίπαν 
του xal καθήμενον ιππαστί έπί τίνος έν τώ κήπω 
του έδράνου.Τδν έχαιρέτησα. έκεϊνος μ’ έκάλεσε 
νάείοέλθω χο< πια-μεν έν ποτήριον ζύθου, ίγω 
δέ πράγματι είσήλθα μή περιμένω* δεύτερον 
πρόσκληοιν.

Μ’ έδέχθη μέ δλην τήν σοβαρόν εύγειειαν, 
(ομίλησεμετ' Ιποίνων περί τής Γαλλίας καί Κορ
σικής ζωηρώς τονίσας δα ήγάπα πολύ τήν «χώ
ραν» ταύτην καί τήν «νήσον» ταύτην.

Κατόπιν τώ ύπέβαλα μέ πολλάς προφυλάξεις 
καί ύπό τό πρόσχημα ζωηρού πρδς αυτόν ίι- 
διαφέροντος διαφόρους ερωτήσεις περί τοϋ βίου 
του καί τών υποθέσεων του. ’Εκιϊνος δ απε- 
κρίθη άνευ δυσκολίας, μοί είπεν οα έταξείδεισε 
πολύ είς τήν Αφρικήν, τάς ’Ινδίας καί τήν Α- 
ιιερ-,κήν, γελών δέ προσέθηκε :

— "Εχω διέλθει πολλάς περιπειείας. Ω ! 
γΐές ! ‘Επειτα ήρχισε νά μοί διηγήται περί τών 
κυνηγίων του και μοί έλεγε περιέργους λεπτομέ
ρειας περί τής Θήρας τοΰ ίπποποιάμου, τής τί
γρεως, τοΰ έλέφανιος καί τοϋ γορίλλα Ακόμη.

— "Ολα αύτά τά ζώα εϊνε φοβερά, τφ εϊπον.
__ Ά ! όχι" τδ φοβερώιερον εϊνε ό Άνθρω

πος. ‘ΙΙρχισε δέ ιά γελά ιόν χονδρόν έκεϊνον 
γέλωτα "Αγγλου εύχαριστημένου, είπών συγ· 

ΐράνως. , , ,
— ‘Εχω κάμει Ακόμη και το κυνηγών του

Ανθρώπου 1 ,
"Επειτα ώμίλησε περί τών όπλων και με 

παρεκάλεσε τά είσέλθω είς τήν κατοικίαν του 
διά νά μοϋβείξη τά διαφόρων συστημάτων όπλα 
του. ΊΙ αίθουσα ήτο έστρωμένη δΓ υφασμά
των μαύρων, ίπό μαύρης μετάξης, πεποικιλμέ- 
νης ύπό χρυσού. .We) άλα δέ άνθη κίτρινα δ.ε- 
κλαδοΰντο έπί τοΰ σκοτεινού υφάσματος, λάμ 
ποντα ώς τό πϋρ.

Πριν ή τόν έρωτήσα) μοι ειπεν. 
— Λυτό ήιο μία ιαπωνική σημαία.
•Αλλά εις τό μέσον τοΰ πλατύτερου πλαισιώ

ματος. παράδοξόν τι προσήλκυσε τό βλέμμα 
μου. Έπί τετραγώνου ίρυθροΰ^ βελούδου, 
μαϋρον τι πράγμα διεγράφετο. Έπλησίασα.

Ήτο μία χείρ. Ανθρώπου χείρ ! Οχι δέ σκε- 
λειώδης, λευκή καί καθαρά, αλλά χειρ μαύρη, 
Απεξηραμίνη, μέ κίτρινους όνυχας, τους μυς γυ
μνούς καί μέ κηλίδας αίματος παλαιού, ομοίου 
πρδς σκωρίαν έπί τοΰ κεκομμίνου Αστού, ως 
δ* έιδς κτυπήματες πελέκεως περί το μέσον 
τοΰ Αντιβραχίονος.

ΙΙέριξ τοϋ καρπού πελώρια σιδηρά αλτσσις 
ήτο έφηρμοσμίνη, έκρίματο δέ Από τίνος κρι 
κου. ίκατοϋ νά κρατή έν α'χμαλωοία 
φαιτα.

"Εκπληκτος τότε τδν ήριότησα.
— Τί εϊνε τοϋ.ο ;
Ό Άγγλος Απεκρίθη ήσύχως-
— 'ΙΙτο ό χειρότερός μου εχθρός.

καί έλέ-

Ήτο είς
τήν’Αμερικήν.Ίήν Απέκοψα μέ τήν σπάθην, τήν 
έξέγδαρα μέ τήν κοπτεράν μάχαιράν μου καί το 
Άφησα έπι οκτώ ήμέρας εις τόν ήλον δ<α ία 
ξηρανθή. "Αχί Ήτο θαυμάσιον αύτό. .

ΊΕγισα τό αιθρώπινον τοΰτο λείψανον, οπερ 
ώρισμένως θά Ανήκεν είς κολοσσόν τη α. θ', δά
κτυλοι ήσαν ύπερβολικώς μακροί. συνεκρατοϊνιο 
δέ ύπό πελωρίων τενόιτων. Τό θέαμα τής νε
κρός ταύτης χε ρός ήτο φρ κώδες καί έπροξίνει 
είς τόν βλέποντατήν σκέψιν, δτι κάπο α φοβέρα 
καί Αγρια έκδίκησις είχε συμβή.

Έγώ εϊπον άπλώς.
— Ή χείρ αϋτη φαίνεται Ανήκεν εϊς ανθρω- 

πογ ίσχυρότατον.
Ό "Αγγλος Απή·τησε μετ’ εύχαρωτί.σεως.
— Άο '. γίές ! Άλλ ’ έγό> είμαι Ισχυρότερος. 
Αϊτή τήν δλυοσον τήν εϊχα δ ά νά τόν κρατώ- 
Ένόμιζα δα ήστιεύετο.
— Άλλά τώρα, τοϋ είπα, εινε άχρηστος.
Αέν υπάρχει φόβος νά σας φυγή.···
— Πάντοτε ήθελε νά φύγη. Ή άλυσσις ητο 

χρήσιμος. χ
‘Εκπληκτος έκ τών λόγων τουιων και νομί

ζω* δτι είχα τά κάμω μέ τρελλόν ή ευτράπελο»· 
άνθρωπον, ίξήτασα τό πρόσωπόν του δια τα
χέως βλέμματος. Άλλά τόν εύρον ήσυχου, ψυ
χρόν. σοβαρόν. Ώμίλησα λοιπόν περί άλλων 
πραγμάτων καί έθανμαζα τά δπλσ του. Πορε- 
τήρησα έν τούιοις δτι τρία γεμάτα πιστόλια ηοαν 
τοποθετημ'να έπί τών έπίπλων,ώς αν ο αιθρω- 
πος ουτος ήτο πάντοτε έτοιμος δι’ αίφνηδιαν τινα 
έπίθεσιν.

‘Εκτοτε έπανήλθον πολλάκις εις τον οικον 
του. άλλά βραδύτερον έπατσα νά πηγαίνω- Γιάν
τες τόν Ισυνηθίσαμεν κσί δέν ήσχολούμεθα πλέον 

περί αύτοΰ.

'Ολόκληρος χρόνος παρήλθεν οΰω. οπαίε 
μίαν πρωίαν προώρως μ' έξυπνα ό υπηρέτη: 
μου, ϊνα μοΰ ανογγείλη,δτι δ Σ<ρ Ίςων Ιοουελ 

έδολοφονήθη τήν νύκτα.
Ό ένοχος δέν εύρέθη.
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Είσελθών εις την αίθουσαν τοϋ Σίρ Τζών, 
είδον τό πτώμα τοΰ θύματος κατακείμενον είς 
τδ μέσον τοϋ δωματίου. Τδ γιλέκον ήτο ξεσχι
σμένου, μία χειρίς άπεσπασμένη έκρέματο. Τα 
πάντα έδείκνυον, δτι φοβέρα πάλη είχε σνμβή.

Ό “Αγγλος είχε φονετθή στραγγαλιοθεΐς. II 
μαύρη και έξογκωμένη μορφή τον, φρικώδης 
τήν θέαν, εϊχεν έκφρασιν άποτρόπαιον’ μεταξύ 
τών όδόντων τον έκράτει σφιγκτά κάτι. ’Ο λαι
μός του είχε πέντε όπάς, αϊτινες έφαίνοιτο προ- 
ξενηθεϊσαι ύπδ σιδηρού αιχμηρόν Ιργαλείου και 
όχι ύπδ τών δακτύλων χειρίς έ/.αλύπτετο δε ό
λος ύπδ αιμάτων.

Είς ιατρό; μας παρηκολούθει, δστις μετά μα
κράν έξέτασιν τών Ιχνών τών δακτύλων έπι τοϋ 
λαιμού {ψιθύρισε τους έξης παραδόξους λόγους;

— Θά έλεγε κανείς δτι τδν έπνιξε χειρ σκε
λετού I

— Φρικίασις διέτρεξε τα μέλη μου είς τδ 
άκουσμα τοΰτο καϊ έρριψα τους οφθαλμούς μου 
έπί τοΰ μέρους ένθα ειχον ίδή άλλοτε τήν άπο- 
τρόποιον νέκραν χεΐρα. Φοβερόν ! *II χειρ δέν 
ενρίον.ετο πλέον έκεϊ. Μόνη ή τεθραυσμένη ΰλυσ ■ 
σις έκρέματο.

“Εκυψα τότε πρδς τδν νεκρόν καϊ είδον συνε
σταλμένου ένα δάκτυλον τής έξαφονισθείσης ταύ
της χε'ρός, κεκομμένον ή μάλλον όπεσπασμένον 
διά τών όδόντων, άκριβώς κατά τήν δευτέραν 
αυτού φάλαγκα.

Κατόπιν ήρχίσαμεν τάς έρεύνας. Ούδέν δμως 
άνεκαλύφομεν. Οίδεμία θύρα είχε βιαοθή, ού
δέν ποράθυρον, ούδέν έ.τιπλον, οί δέ δύο φύ
λακες κΰνες δέν ειχον {ξυπνήσει.

'Ιδού και ή κατάθεσις τοΰ υπηρέτου, έν όλίγοις.
Άπδ ενός ·μηνός ό κύριός του έφαίνετο στε- 

νοχωρούμενος. Είχε λάβει πολλάς ιπιστολάς τάς 
όποιας έκαιε πάντοτε. Συχνάκις δέ έκτυπα διά 
τίνος μαστιγών, μετ’ δργής ή μάλλον τρέλλας. 
τήν ξηραμένην ταύτην χεΐρα, τήν έν τώ τείχω 
δεσμευμένην και άγνωστον πως έξαφι.νισθεΐσαν 
κατά τήν ώραν τοΰ έγκλήματος. Κατεκλίνετο 
πολύ άργά καί Ικλείετο μετά σπουδής. Πάντοτε 
δέ. εϊχεν όπλα πλησίον του. Συχνάκις τήν τύκτα 
ώμίλει ύψηλοφώνως ώς άν έφιλονίκη μετ’άλλου. 
Τήν νύκτα δέ τοϋ έ; κλήματος κατά τύχην ούδείς

θόρυβος ήκούσθη και μόνον δταν ήλθε ν’ άνοίξΐί 
τά παράθυρα ό ύπηρέτης, εύρε τδν Σϊρ Τζών 
δολοφονημένου.

Ούδένα ύποπτεύετο.
Άνεκοίνωσα τότε δ,τι ήξευρον περί τού άπο- 

θανόντος είς τόν άοτυνέμον, ήρευνήσαμεν λεπτό 
μερώς δληντήν νήσον,δέν εϋρωμεν δμωςτίποτε.

Αλλά μίαν νύκτα,τρεις ημέρας μετά τδ έγκλημα 
είδα φοβερόν ϋνειρονΕίδατήνφρικώδη χεΐρα νά 
τρεχη &C σκόρπιός, ώς άράχι η κατά μήκος τών 
ποραπετασμάτων καί τών τοίχων τοϋ δωματίου 
μου.Τρεϊς φοράς έξύπνισα,τρΐς έπανεκοιμήθην και 
τάς τρεις δέ φοράς έπνεΐδον τό ειδεχθές λείτρα- 
νον νά πηδά άνά τό δωμάτων μου, κινούν τούς 
δακτύλους του ώς πόδας.

Τήν έπομένην μοί έφεραν τήν χεΐραν ταύτην, 
εύρεθεΐσαν έν τώ κοιμητηρίφ έπί τοΰ τάφου τοΰ 
Σίρ Τζών Ρόουελ. Ό δείκτης έλειπε πράγματι.

Ιδού, κυρίαι μου, ή ιστορία. “Αλλο δέν έχω 
νά προσθέσω.

* ·
•

Τά ευαίσθητα όμως ταϋτα πλάσματα δτετίλουν 
(ϊχρά καί έφρισσον έκ τών τρομακτικών γεγονό
των τής ιστορίας ταύτης.

Μία δ’ έκ τούτων είπε :
— Αλλά δέν μάς έδώσατε και τήν έξήγη- 

σιν τοΰ πράγματος. ' ΙΙμεϊς δέν πηγαίιωμεν νά 
κοιμηθώμεν άν δέν μάθωμεν τί πράγματι είχε 
συμβή.

Ό κύριος άνακριτής έγέλασεν αύστηρώς.
— ΎΩ! άλλ ’ έγώ, κυρίαι μου, επιθυμώ νά 

εύχαριστήσω τήν περιέργειαν σας καί τάς φοβε
ρός υποψίας σας. Σκέπτομαι λοιπόν,δτι ό νόμι
μος ιδιοκτήτης τής νεκρός έκείνης χειρδς δέν 
είχε συναποθάνει μετ' αύτής και οτι ήλθε νά 
τήν έπανακτήση διά τής έτέρας ή όποια τώ είχε 
μείνει. Άλλά πώς συνέβη τοΰτο, δέν είξεύρω.

Μία κυρία έμορμύρισε.
— “Α ! δέν πιστεύω νά έγένετο τούτο ....
— Καί δ κύριος άνακριτής, γελών πάντοτε 

άνταπήντησε.
— Σάς τδ ειχον προείπει, κυρίαι μου, ότι ή 

έξήγησις δέν θά σάς ηύχαρίστει.

Guy ilc Maupassant

ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ

Οί επιστημονικοί όροι !
Ό ’Ιατρός. Κυρία μου είνε είς κακήν κα- 

τάστασιν ό λάρυγξ, <5 φάιρηγξ καί ή έπιγλωττίς.
— ΊΙ Κυρία (περίφοβος). Ώ ! θεέ μου, 

καί έγώ {νόμιζα, δτι έπασχε μόνον ό λαιμός μου !

*
Μετά τόν χορόν.
ΊΙ Δεσποινίς (πονήρως μηδειώσα). Καί 

άγαπάτε πολύ τδν χορόν, κύριε ;
Ό κύριου. Ά μανιωδώς !
ΊΙ ΔεΟποινΐς (είρωνικώς μειδιώσα). Τότε 

πρέπει νά υπάγετε είς ένα χοροδιδασκαλείου.

*
Διαφήμησις έργοοτασίου σοκολάτας.
«"Οστις δυνηθή ν’ άποδείξη δτι ή σοκολάτα 

τοΰ έργοοτασίου μου εινε βλαβερά είς τήν υγείαν, 
θά λάβη ώς άμοιβήν 10 όκάδας έκ ταύτης.»

*
— Δέν θά ΰπόγρ: είς τήν κηδείαν τοΰ μα

καρίτου φίλου σου Κ.. ;
— Μήπως αύτό; θάρθη οτή δική μου ;

♦
Κάποιος έχασε τδ μανδήλιόν του και ώδήρετο 

σφοδρώς.
— Δέν λυπούμαι δτι έχασα τό μανδήλι μτυ 

έλεγεν, άλλά διότι είχα κάμει κόμβον νά θυμηθώ 
κάτι σπουδαίου. Τιάρα έχασα τδ μανδήάι καί ξέ
χυσα κα'ι γιατί είχα κάνει κόμβο '.

♦
— Άτόσπασμα λεξικού άνεκδότου.
Φιλία. ' Υποχρέωσις μεταξύ δύο ατόμων 

νά μή φα'.νωνται δυσάρεστα πρός άλληλα.
Μέθη. Νέος τρόπος δικαιολογήσεως τών 

σφαλμάτων μας.
Έΐτυίτολή. Άπους άπεσταλμένος, δστις 

δμως ενίοτε ένεκα τούτου δέν δύναται τά φθάση 
Ι'έχοι τοϋ πρσωρισμοΰ του.

£νιι6ολαιογρ(ϊόος. Ό μάλλον έ/πιστός 
ταρτούφος τής σημερινής κοινωνίας.

ΪΝοιίοκορεΐον. ‘ Άθροισμα δυστυχών πρδς 
όφελος τών πλουσίων.

Βουλευτής. 'Υπηρέτης τών κουτ&ν επί 
άδρά άροιΰΐι.

Μετά χαράς ά^γέλομεν τοϊς άναγνώοτα ς ή
μών,Hu ό γνωστός αύτοϊς συνεργάτης της «.Φύ
σεως» κ. Θρ· Βλησίδης δούς τάς διδ κιορικας 
αυτού Ιξετάσεις. άιεκυρήχθη δ.δάκτωρ ύπδ τή: 
Σχολής τών Φυσ κομαθηματικών τοΰ Πανεπιστη
μίου, διά τοΰ επιζήλου βαθμού «λ.ίαν καλώς».

Ρ
ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Δ. Κιι?νογεροπου?.ου. Φύλλα Ημερο
λογίου.—Εσχάτως έξιδόθη τό νέον τούτο 
έργου τοΰ γνωστού ουγγραφίως τών «Δ ηγημά- 
των», «Χρυσανθέμων», α Φωτοσκιάσεων», 
«Σελίδων» κτλ. Διευθτντοΰ τή; «Πινακοθήκης» 
κ. Α. Καλ'.γεροπούλου. Τιμάται δραχμής.

Κυκλαόικόν ΊΙμερολόγιον. Έκδο- 
θήσεται προσεχώς ίπ’> τών κ. κ. II. Στεφάνου, 
I. Ξανθάκη καί Α. Ζευγούλη. Θά είνε μονα
δικός οδηγός καί σύντροφος όλων τών Κικ/.α- 
διτών.' Τιμάται δραχ. 3.

aLa rVouvelle Atlienes» Lille- 
ralure,. Arsociolor/ie. Directeur Charles 
Cullet Annie Ire Num. 1. Paris Novembre 
1906.
• —«'■H-TT'

◄· ·►-

ΠΝΕΤΜΑΤΙΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Χϊ4. Μαγική εικών

Πού είνε ό ΔΙικάδος;

·:·

it:». Αίνιγμα

Γράμμα είτε τό πρώτον μου 
Τό δεύτερον επίσης' 
Τό τρίτον δκρωτήριον, 
"Ο, άν καρατομήτη:. 
Θέλεις ίδεϊ τρεπόμενυν 
Είς άνθος τι ώροΐον.
Τδ όλον σ’ έβοήθι;σε 
Νά μάθης τι σπουδαίου.
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ίϊ<». ΙΙοό(>Λιιιια
ΑΑΔ ΕΕΕΠΘΠΚΑ ΜΜΝΝΟΙΙΣΣΣΤΩ

Δύ’ ύνόματα άρχαίων 
Στρατηγών γνωστών, άρχαίων. 
σχηματίζοτν τά στοιχεία. 
Εΐρ', φίλε λυτά, ποια ;

·:·
:θ . Γρίφος

-f- τάγματα (ρδ) (χΐ) Σ—Σ τρατ ΟΣ

ΠΙΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΑΣΚΙΙΣΕίβ 8“' ΤΕΥΧΟΥΣ

27. Οι στεναγμοί.— 28 Μέλος—ΐλος.—29. 
Αελανθασμένον.— Ό ονος έχει τι "περ δεν εχει 
ή γυνή' τήν υπομονήν.

Αύται. Γ. Γ. έξ ’Αθηνών 5, Έπαμ. Κυ 
ριακάκης έξ ’Αθηνών 4, If. Δ. ίκ Πειραιώς 
2, Παν. Ραυτοπονλου ίκ ΙΊε ραιώς 3 Μ. Σφυ- 
ρής έκ Σύρον 3, και Μαρίκα Φιλίππου ίκ ΙΙιι- 
ραιώς 4.

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
Θ· ΒΑΛΑΛΑ καί Σ<α 

’Αριθ. τηλεφώιου 1865 εν ’Αλεξάνδρειά 
Λεωφόρος Ραμλίου άριθ. 23 

ΈκτελεΓ πάσαν τραπεζιτικήν πράξιν. Πωλεΐ" τοΐς 
μετρητοί; καί διά μηνιαίων δόσεων τά; ασφαλέστερα; 
λαχειοφόρου; ομολογία;. Προεξοφλεί τοκομερίδια.

Τμήμα Μεσιτειών. Αναλαμβάνει τήν έπί ύποΟήκη 
έξεύρεσιν χρημάτων άπό 200 μέχρι 5(1000 λιρών. 
Ενεργεί αγοραπωλησία; έπί γαιών καί ακινήτων.

Τμήμα 'Αντιπροσωπειών. Δέχεται την αντιπρο
σωπείαν διαφόρων εμπορευμάτων. 'Αναλαμβάνει τήν 
διάδοσιν παντο; προιόντο;καί πάση; έφευρέσεω;.

ΛΑΣΕΙΟΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ 

KAI TQX ΑΡΧΑΤΙΙΤΙΠΟΧ ΤΙΙΣ ΕΑΑΑΑΟΣ 
’Έτος 19OC

ΚΕΡΔΗ Γ' ΚΑΙ Δ' ΚΛΗΡΩΣΕΩΣ 
Τετάρτη κλήρωσι; τή; 3) IG Δεκεμβρίου {906 

"Εκαστον γραμμάτιον παρέχει συμμετοχήν είς 
άκίξαιον το κέρδος έκάστης κληρώσεως. 

'Εκαστον γραμμάτιον ισχνόν διά μίαν έκ τών 
κληρώσεων, τιμαται δραχμής.

'ϊ Κέρδη ίκάοτης κληρώσεως
Έν μέγα κέρδος 
"Εν κέρδος 
"Εν κέρδος 
Τρία κέρδη ίκ 5,000 
Πέιτε κέρδη ίκ 1,000 
411 κέρδη ίξ 100
578 κέρδη ίκ 50

Έν δλει

Κέρδη άμφοτέρων τ&ν κληρώσι
100,000 
25,000 
10,000 

5,000 
1,000 

100
50

ίξ 100,000 δρ.
ίξ 25,000 δρ.
ίκ 10,000 δρ.

15,000 δρ.
1,000 δρ

11,100 δρ.
8,600 δρ

'!> κέρδη 225,000 δρ.

ΜΕΓΑΛΙΙ ΕΚΔΡΟΜΗ ΟΡΓΑΧίΙΥΜΕΝΙΙ ΥΠΟ ΤΙΙΣ ΔΙΕϊθϊΧΣΕΑΙΣ ΤΙΙΣ ΦΥΣΕΩΣ,

ΚΑΙ ΤΠΣ ΕΧ ΙΙΛΡΙΣΙΩΙΣ Ι ΑΧΛΙΚΙΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΩΝ lll'AKTlkflX ΤΑΞΕΙΔΙΩΝ

Απ’ ’Αθηνών είς 11 εφαια - Νεάπολιν - Μασσαλίαν - 
Λυών - Παρισίους καί τ’ άνάπαλιν.

2 μεγ. κέρδη ίξ
2 κέρδη ίξ
2 κέρδη ίκ
6 κέρδη ίκ

10 κέρδη ίκ
822 κέρδη ίξ

H56 κέρδη ίκ
Έν <

Απενϋνιπέον : ιίς

ituv.
200,000 δρ.
50 000 δρ.
20. 000 δρ.
30 ΟΟΟ δρ. 
10,000 δρ. 
82,200 δρ. 
57,000 δρ.

ΤΙΜΑΙ
Α’. θέιΙεως μετ ’ έπανόδον ............................................................ορ. ΟΟΟ
II'. Ηέάεως μετ’ επάνοδον............................................................... ορ. Τ 1 -»

Σνμπεριλαμδανομένων πάντων έν γέγει τών εξόδων. "ΙΙτοι

υλω κέρδη 450.000 δρ. 
τά δημόσια ταμιϊα τοΰ 

Ισωτερικοΰ, είς τάς ίλληνικάς προξενικός άρχάς 
έν τώ εξοηερικώ κι ι είς τό νπονργεΐπν τών Οί 
κονομικών (Γραφείου Λαχείου) είς Αθήνας.

Έν ‘Αϋήναΐί tj) ό 'Ιουνίου \906.
Ό ίαιΑύνων Τμηματάρχης Γ. Ν. ΚΟΦΙΝΑΣ

Ιον). Ναύλου άτμοπλοίου ανόδου καϊ 
καθόδου (Messageries Maritimes).

2ον). Σιδηροδρομικών Γαλλίας.
3ον). Λεωφορείων και αμαξών.
4ον). Διαμονής εν τοϊς ξενοδοχείοις.
δον). Έπιβιβάσεως και άποβιβάσεως.
6ον). Τροφής καθ’ δλην τήν διάρκειαν

τοΰ ταξειδίου.
7ον). ’Επισκέψεων έφ’ ιϊμάξης άξιο- 

' θεάτων μερών και πόλεων.
8ον). Δώρων εις ξενοδοχεία υπηρετών 

■ κτλ. καϊ είσητηρίων μουσείων κτλ.
gov). ’Εξόδων θεατρικών εσπερίδων.
1(').Δώρων είς οδηγούς και θυρωρούς κλ.

m ΠΑΡΙΣΙΝΗ ΣΧΟΛΗ WOT
ΙΩΑΝ- ΤΖΙΤΖΑ

’Οδός Διομείας (πάροδος Έρμου).
Θέλετε >ά χίνετε τέλειοι χορευται σπεύσατε 

άμέσως είς τήν τέαν παρισινήν σχολήν χορού 
τοΰ κ. ’Ιωάν. Τζίτζα.

Θέλετε >ά μάθητε τους τέονς χορούς σπιύ- 
σατε ενωρίς. Γ. Καλ. . .

ZIXAFOIUASTEIOK SAI ΠΑΝΤΟΠΠΑείΟΝ
ΣΩΤ· Θ ΛΑΛΑΟΥΝΗ

Έν Άθήναις Πλατιϊα Όμονοίας

Ύπάργονσιν πάντα τά είδη γαλον.τοποιΐας 
και ζαχαροπλαστικής ιίς τήν ίντέ λείαν, ποιόιης 
και ποικιλία εξαίρετος Καθαριόιης 
ποίησις ίκιακτος. Πελατεία 
καθ' έκάοιην.

κα'ι πιρι - 
κοομοπλημμύρα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΪΟΝ Δ.ΥΤΟΚΡΑΊΌΡΙΚΟΝ

(IMPER1ALE) ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
Έπι της Πλατείας τοϋ Συντάγματος

ΟίΚΙΑΙ 11NQMENAI
Μαρίας Ζαρίφη και Γ. Καλλιγά

(Κατ' άπαίτηΰιν της πολυπληθούς αύτοΰ 
πελατείας).

Νεόκτιστοι μέ καινουργή έπιπλα και ηλεκτρο
φώτιστοι, περιέχονσαι 60 μεσημβρινά δωμάτιο, 
μετά ιρ< φής καί άνευ. Έστιατύριον, table ll 
hole. Λουτρά ευρωπαϊκά πρώτης τάξεως.

’Αριθμός τηλεφώιον 322.
Τιμαι δωματίων άπό 3—12 δρ. άναλόγω; 

τοΰ δωματίου. Έπίπλωσις δρίστη. Θέα προς 
τήν Άκρόπολιν θατμασια. ’Ιδιοκτήτης Θ. Τσα- 
βλίρης πρώην ιδρυτής τοΰ Εστιατορίου τό“Αοτυ 
καί Βασιλικού Ξενοδοχείου, και »·ΰι· ιού

A ΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΟΥ (IMPERIALE)

‘Απάντων έκτελεσθ ησομένων συμφώνως τώ έπομέιω προγράμματι και ούτινος τήν 
πιστήν έκτέλεσιυ άνέλαβεν ή 'Εταιρεία τών “ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΑΞΕΙΔΙΩΝ,, έν ΙΙα- 
ρισίοις. ' Λποβλέποντες είς το μέγα ενδιαφέρον οπερ ενέχει ή πόλις τώ»· Παρισίων ύπδ έ- 
ποψιν Ιστορίας, εμπορίου, βιομηχανίας, επιστήμης καί καλλιτεχνίας καϊ έπιστάμενοι 
τής Ιστορικής, εμπορικής καϊ επιστημονικής συνάφειας, ήτις καθίσταται νΰν έτι στε- 
νοτέρα ώς έκ τής μεγάλης ύποτιμήσεως τοΰ χρυσού, συνεβλήθημεν έπϊ τή ευκαιρία 
τής τελευταίας μεταβάσεώς μας είς ΙΙαρισίους μετά τοΰ άπο καιρού υφισταμένου Γρα
φείου τών ΙΙοακτικών Ταξειδίων τών Παρισίων καϊ επισήμου διοργανωτοΰ τής 
Εταιρείας τών αντοκινάτων ΡαΑΖίας καϊ άλλων Έπιείτημ. Έταιοειών καϊ 
άνελάβομεν απδ κοινού τήν διοργάνωσιν μεγάλης εκδρομής απ' Άθητών είς ΙΙαρι- 
σίους ή κα'ι Λονδίνου, κατά βούλησιν καϊ τ' άνάπαλιν μετά πασών τών δυνατών ευκο
λιών καϊ παροχών πρδς ΰσον ένεστιν άνετωτέραν καϊ οίκονομικωτέραν διεξαγωγήν μέ 
τοιοΰτον σχεδδν απίστευτου τίμημα.

Ούδέυ έξοδον υπολείπεται τοϊς έκδρομεΰσιν έκτδς τών ιδιαιτέρων αγορών αύτών.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ^ 'Ιουνίου. Συγκέντρωσις ταξειδιωτών είς Λύτοκρατορικδν ξε

νοδοχεϊον, 9—10, π. μ. δπου θά γίνη καϊ τό πρόγευμα, ύπδ τήν προεδρείου τοΰ 
πρεσβυτέρου ή τοϋ έπισημοτέρου τώυ εκδρομέων.

"Ωρα 10 '/, άναχώρησις διά ΙΙειραια
"Ωρα 11 3/4 έπιβίβασις εις ατμόπλοιου εκ τών μεγαλειτέρων τής Γαλλικής ‘Εται

ρείας Messageries raaritimes καϊ απόπλους.
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ΤΡΙΤΗ 12 ’Ιουνίου. "Αφιξις είς Νεάπολιν 'Ιταλίας, άποβίβααις καί έπίσκε
φις δι' άμαξών τών άξιοθεάτων μερών τής πόλεως ύπδ τήν οδηγίαν διερμηνέων.

ΊΙ ΝΕΑ Π Ο ΛΙΣ, τέως πρωτεύουσα τοΰ ρωμαϊκού Κράτους, κατέχει μίαν τών 
καλλίτερων θέσεων τοΰ κόσμου, έπί κόλπου άμφιθεατρικού, είς τούς πρόποδας τού 
Βεζούβιού. Καταγωγής ‘Ελληνικής, ενέχει μέγα ένδιαφέρον διά τούς "Ελληνας.

ΠΕΜΠΤΗ 14 Ιουνίου. Αφιξις καί άποβίβααις είς Μασσαλίαν.δ του γενήοειαι επί
σημος δεξίωσις έκ μέρους τών έκεΐ ομογενών. Προσφώνησις καί άντιφώνησις. Έγκα- 
τάατασις είς ξενοδοχεϊον καί Ελληνική εορτή τδ εσπέρας.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ’Ιουνίου.έπίσκεφις τώνάξιοθεάτων μερών τής ύπδ τών Φω- 
καέων κτισθείαης Μασσαλίας τώ 600 π. X. νΰν σηματικωτέρας καί έμπορικωτέρας πό
λεως τής Μεσογείου.μέ 500,000κατοίκους καί σημαντικήν ‘Ελληνικήν αποικίαν Ή έπί
σκεφις τής πόλεως γενήσεται δί' άμαξών διά τής περίφημου όδοΰ Cannabiere, τοΰ λι
μένος,τής Μητροπόλε ως, τών Δικαστηρίων.τής Corniche,τών ανακτόρων τοΰ Longchamps.

Τδ εσπέρας άναχώρησις διά τδ Λ ΥΩΝ, ένθα θά γίνη καί ή διανυκτέρευσις.
ΣΑΒΒΑΤΟΝ 16 'Ιουνίου. Έπίσκεφις τής Λυών, έφ' άμαξών. Είναι ή δεύ

τερα πόλις τής Γαλλίας,κειμένη παραποταμίως τοϋ Ρήνου καί Άράρεως.'Ανάβασις μη
χανικώς είς τήν Παναγίαν τοϋ Φουρβιέρ. Τδ εσπέρας άναχώρησις διά Παρισίους.

ΚΥΡΙΑΚΗ 17 Ιουνίου. "Αφιξις είς τήν Πρωτεύουσαν τής Γαλλίας και 
επίσημος δεξίωσις έκ μέρους τής Έλληνικϋς Κοινότατος. Προσφώνησις καί άντ;- 
φώνησις. Οί ΙΙαρίοιοι μειά τών 3.000,000 κατοίκων των, τήν βιομηχανίαν καί τάς 
επιστήμης κατέκτηααν τδν κόσμον καί συνεκέντρωσαν τδ παν έκεΐ. Ο,τι έπιθυμεϊ 
τις τδ εύρίσκεί. Ειναιδιαμοιήτών μεγαλειτέρων πολυταλάντων τής ύφηλίου.Ή έπίσκεφις 
θά γίνη ούτως ώστε οί έπισκέπται νά ΐδωσι τά πάντα καί νά εύχαριστηθώσι καθ' ολα.

ΔΕΥΤΕΡΑ Ζ8 ' Ιουνίου.' Επίσημος καί γενική έπίσκεφις τών μάλλον περιέργων, 
ιστορικών καί άξιοθεάτων μερών τής μεγαλουπόλεως, άρχομένη άπδ τής ΈλληνικΑς 
Ποεϋβείας. Διάβασις άπδ τής οδού καί πλατείας τοΰ Μελοδράματος, (qrand 
Opera) τώΐ' Μεγάλων Βουλεβάρτων, τών πυλών άγιου Διονυσίου καί άγιου Μαρτί
νου, τής πλατείας τής Δημοκρατίας, τής πλατείας τής Βαστίλλης καί έπιστροφή διά τοΰ 
κοιμητηρίου τοΰ ΖΖατρός Lachaisee, τόπου άναπαύαεως τών μεγαλειτέρων άνδρών, τών 
Σκοπευτηρίων Chaamont, τοϋ ναοΰ τής Καρδίας. τού δεσπόζοντος τών Παρισίων
καί δπόθεν τδ πανόραμα τής πρωτειούαης είναι θαυμάσιον, τού Ιπποδρομίου, τής 
πλατείας Κ/ασύ, τοΰ άνδριάνιος τοΰ Moncey καί τοϋ σταθμού τοΰ αγίου Λαζάρου.

ΤΡΙΤΗ 19 'Ιουνίου. Συνέχεια έπισκέφεως έφ' άμαξών τοΰ Χρηματιστηρίου, τής 
άγοράς, τής όδοΰ Ριβολή, τού Σατελέ, τοΰ πύργου τοΰ άγ. 'Ιακώβου, τοϋ Δημαρ
χείου, τής Παναγίας (Notre Dame), τοΰ Δεσμοφυλακείου, τών Δικαστηρίων, τοΰ Δεσμο- 
τηρίον, ένθα εόρίσκονται αί ιστορικοί φυλακαί τής Μαράις Άντωαννέτας. τοΰ Ροβε- 
σπιέρου κτλ. τής πλατείας Άγ. Μιχαήλ, τοΰ Μουσείο.) Κλυνή, τής Συνοικείας τών 
Σχολείων, τής Σορβόνης, τού Πανθέου, ένθα ύπάρχαυσιν οί τάφοι όλων τών μεγάλων 
άνδρών, ο ΰς ή Δημοκρατία έτίμησεν, τοϋ Λουξεμβούργου μετά τού Μουσείου του, τής 
Γερουσίας, τοΰ Ωδείου, τοΰ Βουλεβάρτου Σαΐν Ζερμαίν, τού ύπουργείου τών Στρατιω
τικών,τοΰ μουσείου τού Λούβρου ένθα ύπάρχει τδ περίφημου άγαλμα τές ’Αφροδίτης τής 
Μήλου καί τόσαι άλλαι σημαντικοί έλλην. άρχαιότητες.

ΤΕΤΑΡΤΗ 20 Ιουνίου. Συνέχεια έπισκέψεων διά τής πλατείας Καρουσσέλ.οπου 
θά έπιβιβασθώσιν οί ταξειδιώται είς τήν Βασιλικήν αποβάθραν έπί ειδικού σκάφους 
διά διάπλουν έντδς τού ποταμού Σηκουάνα. Λίαν ενδιαφέρουσα ή διέλευσις αΰτη καί 
ή διάσχισίς τών Παρισίων καί περιχώρων διά τοϋ ποταμού. Βλέπει τις το ύδραγωγέΐον 
Όιέΐλ, τδ άγαλμα τής Ελευθερίας, φωτιζούσης τόν κόσμον (δώρον τής ‘Αμερικής 
είς τήν Γαλλίαν), τδ Κάτω Μαιδόν, τδ Σαίν Κλοΰ κτλ. Κάθοδος είς τάς Σέρβας καί 
έπίσκεφις τοΰ μουσείου τοΰ Κεραμικού καί τής βιομηχανίας τής Πορσελάνης ‘Εντεύ
θεν δι’ ειδικών άμαξώνμετάβασιςείς τάςιστορικός Βερσαλίας. Πρόγευμα. Είτα έπίσκεφις 
τών Τριανών,τών Σταύλων καί τού περιφήμου πύργου τοΰ ιστορικού βασιλικού διαμονη
τηρίου, ένθα Λουδοβίκος ύ ΙΔ'έπροτίμα νά κατοική. Ένταΰθα εΰρηνται αί περίφημοι
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αϊθουσαι τοΰ Ήρακλέους, τής ’Αφροδίτης, τής Άρτέμιδος, τοΰ ’Αρεως, ή Στοά τών 
κατόπτρων, τά δωμάτια τοϋ Βασιλέως καί τής Βασιλίσσης,περίλαμπρα δλα έκ πλούτου 
καί χλιδής. Μετά τοΰτο έπιστροφή έφ’ άμαξών διά τοϋ Ιπποδρομίου τοϋ Longchamps, 
τοϋ δάσους τής Βουλόνης,τής δενδροστοιχίας τής Grande Armee, τής Πλατείας τοϋ Ά- 
στέρος, δπου ύπάρχει έτι ή Άφίςτοϋ Θριάμβου,κατασκευασθεϊσα διαταγή τοϋ Ναπο ■ 
λέοντος 1ου πρδς τιμήν τής Μεγάλης Στρατιάς. Συνέχεια έπιστροφής διά μέσου τής δεν
δροστοιχίας τών 'Ηλιαιών Πεδίων,τοϋ ‘Υπουργείου τών Ναυτικών, τής Βασιλικής όδοΰ 
καί τοΰ ναοΰ τής Μαγδαληνής, κτισθέντος κατ’ άπομίμησιν τού έν Άθήναις Θησείου.

ΠΕΜΠΤΗ 21 "Ιουνίου. Έκκίνησις τήν πρωίαν έφ' άμαξών. Έπίσκεφις τών 
Μεγάλων καί Μικρών 'Ανακτόρων, κμταακευασθέντων κατά τήν Εκθεσιν τού 1900. 
Διάβασις διά τής Γεφύρας τοΰ Μεγάλου Αλέξανδρου Γ'. Έπίσκεφις τοϋ Μεγάρου 
τών 'Απομάχων, τού τάφου Ναπολέοντος τοϋ 1ου, τών ένδοξων τροπαίων καί τοΰ 
Στρατιωτικού Μουσείου. Επίσης τοΰ Τροκαδερδ καί τοϋ Πύργου τοΰ Άϊφελ, έφ’ ον 
θέλει γίνει άνάβασις. Μετά μεσημβρίαν έπίσκεφις τοΰ Μουσείου τοΰ Λούβρου κτλ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 Ιουνίου.’Ιδιαίτεροι έργασίαι καί έπισκέφεις τών εκδρομέων. 

ΣΑΒΒΑΤΟΝ 23 ’Ιουνίου. Θεατρική Έαπερίς.
ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ’Ιουνίου. Άναχώρησις τών έκδρομέων διά τήν Αγγλίαν. 

Τήν Πέμπτην, 28 Ιουνίου, θά εύρίσκωνται έν Βελγίω, τήν δέ Κυριακήν 1 ’Ιουλίου 

είς Παρισίους.
ΔΕΥΤΕΡΑ 25 Ίουν.— ΣΑΒΒΑΤΟΝ 30 Ίουν. Έξακολούθησις τής έπισκέφεως 

τών Παρισίων. Εκδρομή είς τδ Φοντενεμπλώ. δπου τά Ανάκτορα, ένθα διέμενον οί 
βασιλείς τής Γαλλίας καί Ναπολέων ό 1ος. Επίσκεψης τών κυριωτέρων δωματίων τοΰ 
Αύτοκράτορος, τοΰ γραφείου τής άποκηρύξεως, τής Βιβλιοθήκης, τής Αιθούσης τοΰ 
Θρόνου, ούτινος ή θαυμασία στέγη χρονολογείται άπδ τής έποχής τοΰ Ερρίκου Δ', 
τών δωματίων τής Μαρίας Άντωαννέτας και τοΰ Πάπα Πίου Ζ. αιχμαλώτου, τής 
Στοάς τής Άρτέμιδος, τής αιθούσης Φραγκίσκου τοΰ Α καί τής τοΰ Άγ. Λουδο
βίκου, ήτις είναι ή άρχαιοτέρα άπασών. Έπίσκεφις έφ’ άμάξης τοϋ παμμεγίστόυ δά

σους, ένθα έγίνετο τδ βασιλ,ικόν κυνήγιον.
ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ’Ιουλίου. Έπιστροφή είς Παρισίους τών είς Αγγλίαν έκδραμόν- 

των. Οί έκδρομεϊς θά παρευρεθώσι καί είς τήν τριήμερον μεγάλην εθνικήν έορτήν 
τών Γάλλων, έπέτειον τής καταλήφεως τής Βαστίλλης (1)14 ’Ιουλίου) καθ ήν γενή- 
σεται καί ή θαυμασία στρατιωτική έπιθεώρησις έν τώ πεδίω τοϋ Longchamps.

ΔΕΥΤΕΡΑ 2 Ιουλίου. ' Αποχγαιρετιστήριον γεΰμα μετά έσπερίδος.
ΤΡΙΤΗ 3 'Ιουλίου. Άναχώρησις τήν εσπέραν διά Μασσαλίαν.
ΤΕΤΑΡΤΗ 4 Ιουλίου. "Αφιξις τήν πρωίαν είς Μασσαλίαν καί διαμονή μέχρι 

τής έπιούσης πρδς προπαρασκενήν καί άποχαιρετισμδν διά τήν έπιστρ. είς Ελλάδα.
ΠΕΜΠΤΗ 5 Ιουλίου. Άναχώρησις διά μεγάλου έπίσης άτμοπλοίου τής Εται

ρείας Μεσαζερί διά τδν Πειραιά.
ΣΑΒΒΑΤΟΝ 7 Ιουλίου. ΙΙροσέγγισις είς Νεάπολιν τής Ιταλίας.
ΔΕΥΤΕΡΑ 9 'Ιουλίου. Άφιξις καί άποβίβααις είς Πειραιά.

ΣΥΜΠΛΗΡΟΜΑ ill ΤΗΝ ΕΞΑΚΟΛΟΥ0ΗΣΙΝ ΤΗΣ EKiPOIIHi ΜΕΧΡΙΣ ΑΓΓΛΙΑΣ
Έκ Παρισίων είς Λονδίνον— Ούίνδσωρ— Τάαε- 

σιν—Όστένδην—’Ααβέρσην—Βρυξέλλας—Παρισίους 
ΚΤΡΙΑΚΗ 24 ’Ιουνίου. Τό εσπέρας άναχώρησις δι’ ’Αγγλίαν.

Διαμονή έπι τρεις ημέρας έν τή πρωτευούαη τοϋ άγγλικοΰ Βασιλείου, παμμεγίατης 
πόλεως μέ 6,000,000 κατοίκους, κειμένης έπί τού ποταμού Ταμέαεως καί διηρημένης 

είς τρία διακεκριμμένα μέρη.
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ΗΜΕΡΑ ΠΡΩΤΗ- Περίπατος έφ’ άμάξης μετά στάσεων είς τά μάλλον σημαί
νοντα μέρη καϊ έπίσκεφις τών μνημείων. Αί δχθαι τού Ταμέσεως, τύ Wite Huaa], 
Trafalquar Square, τό Strand, τό City, η Μητρόπολις, ό άγ. Παύλος, ή γέφυρα τού 
Λονδίνου, αί άριστοκρατικαϊ συνοικίαι, τν Μουσεία, τδ Πάρκον κτλ.

ΗΜΕΡΑ ΛΕΥΤΕΡΑ· Συνέχεια περιπάτου έφ’ άμάξης. Ό Πύργος τού Λονδίνου, 
ή ’Εθνική Στοά, τδ Κοινοβούλιον, διάβασις τού West End καϊ έπίσκεφις τού 
Μουσείου Kensington.

ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ. Τήν πρωίαν συνέχεια τής έπισκέφεως τής πόλεως. 'Εκδρομή 
διά πλοίου είς τόν Τάμεσιν.— Μετά δέ τό πρόγευμα εκδρομή είς τήν βασιλικήν έπαυ- 
λιν τοϋ Οϋϊνδσωρ.— Έπίσκεφις τού βασιλικού τεμένους.— ’Τδ εσπέρας επιστροφή είς 
Λονδϊνον διά τδ γεύμα και άναχώρησις διά τδ Βέλγιον.

28 ‘Ιουνίου— “Αφιξις είς Οστένδην. Έπίσκεφις τής παραλίας καί μετά τδ 
πρόγευμα άναχώρησις διά τήν "Αμβέρσην. ‘Αφιξις κατά τήν ώραν τού γεύματος. Ή 
Άμβέρση, πρώτος λιμήν τοΰ Βελγίου καϊ εις τών σημαντικωτέρων τής Ευρώπης είνε 
ή πρώτη εμπορική πόλις τοϋ Βελγίου, κειμένη έπϊ τής άριστεράς όχθης τού Σκάλδιος 
(Escaut) απέχει 20 χιλ. τής θαλάσσης καί άριθμεϊ 350,000 κατ. είναι δέ πατρϊς τοϋ 
διασημοτάτου καλλιτέχνου Ρούβενς. (Rubens).

29 ’Ιουνίου.— Τήν πρωίαν έπίσκεφις τής Πράσινης Πλατείας, τοϋ άγάλμα' 
τος τοϋ Ρούβενς, τής Μητροπόλεως, τής Μεγάλης Πλατείας, τοϋ Δημαρχείου καί 
τοϋ Άγ.’Ιακώβου. Μετά τό πρόγευμα έπίσκεφις τοϋ Πλαντινοϋ Μουσείου, τών ’Ανα
κτόρων ,τού Χρηματιστηρίου, τού Πάρκου, τών Προκυμαιών καϊ λιμένος. Άναχώρησις 
κατά τήν 6ην ώραν διά τάς Βρυξέλας. ‘Αφιξις ένταΰθα τήν ώραν τοϋ γεύματος.

ΣΑΒΒΑΤΟΝ 30 ’Ιουνίου. Διαμονή είς τήν πρωτεύουσαν τοϋ Βελγίου άριθμοΰσαν 
500,000κατ. Έπίσκεφιςτών διαφόρων μερών έφ’ άμάξης,τήν μέν πρώτην πρωίαν τού 
Χρηματιστηρίου, τοϋ Δημαρχείου, τών ανακτόρων, τοΰ οίκου τής Λυκαίνης, τοϋ 
οίκου τών λεμβούχων, τής Πηγής, τού Ναοΰ τής Άγ. Γουδούλης, τής Στοάς, τού 
Άγ. Ούμβέρτου, τοϋ Κοινοβουλίου, τών Δικαστηρίων τοϋ Μουσείου, τοϋ Βοτανικού 
Κήπου, τής Πλατείας τών Μαρτύρων, τοϋ Πάρκου, τοΰ Ανακτόρου τοϋ Κόμητος 
τής Φλάνδρας. Μετά μεσημβρίαν δέ εκδρομή έφ’ άμάξης διά τής δενδροστοιχίας τής 
Λουΐζης είς τδ δάσος τής Κόμβρης, τδν Πύργον τοϋ Λάϊκεν, τδν Βασιλικόν Λαβύ
ρινθον κτλ. Άναχώρησις διά Παρισίους.

Tiyai έξαιοετικαί από ΙΙαρκίίων
Πρώτης θέσεως φρ. 210 
Δευτέρας » φρ. 250

Οί έπισκεφθησόμενοι τήν Αγγλίαν δέον νά δηλώσωσι τούτο έξ Αθηνών καϊ νά 
προκαταβάλωσι φρ. 35. Τό δέ υπόλοιπον είς Παρισίους.

Αί προκαταβολαϊ διά Παρισίους καταβάλλονται άπδ τοΰδε έν ολω ή έν μέρει έν 
τοϊς Γραφείοις τής εΦύσεως», έντή Τραπέζι] Αθηνών, ήέντώ Αύτοκρατορικώ Ξενο
δοχεία» 'Αθηνών.

Οί έπιθυμοϋντες νά λάβωσι μέρος είς τήν σπουδαίαν ταύτην, ώραίαν, διδακτικήν, 
ωφέλιμον καϊ εύθηνοτάτην έκδρομήν, δέον νά δηλώσωσι τούτο εγκαίρως καϊ νά προ- 
καταβάλωσι φρ. 100. Τδ δέ ύπόλοιπον 15 ημέρας πρδ τής άναχωρήσεως.

Οί έπιθυμοϋντες νά έξασφαλίσωσιν άπδ τοϋδε θέσιν είς τδ λαμπρόν τοΰτο ταξείδιον 
δέον νά μή άναβάλωσιν έπϊ πολύ τήν δήλωσίν των, καθόσον ό άριθμδς τών έκδρομέων 
έχει όρισθή έκ τών προτέρων είς 100 μόνον.

Περισσότεροι πληροφορίας φρ ΠΡΙΝΤΕΖΗΝ Διευθυντήν περιοδικού ή “ΦΥΣΙ2., 
όδδςΆθηνας άριθ. 101. Καϊ έν τοϊς Κεντρικοϊς γραφείοις τών Παρισίων: Direction des 
Voyages Pratiques a Paris.

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ EK TOY ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ


