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Η ΚΟΡΗ ΤΟΥ ΙΕΦΟΑΕ

ΙΊεριπαθοΰς Ιστορίας· ή,ρω’ίς είνε Λ έν τη είκόνι 
•άποτυπονμένη κόρη, Λ διά πλουσίων έβραϊκής συ
νήθειας κοσμημάτων κεκοσμημένή, και πλήρη φέ- 
,ρονσα τόν τύπον της ανατολικής άβρας νωχελείας.

Ό Ίεφθάε ήτο κριτής τοΰ Ιουδαϊκού λαοϋ, σώ- 
•σας αύτόν άπό τών Άμμωνιτών.'Ότε ό Ίεφθάε, κατά 
τήν γνωστήν διήγησιν τών άγ.Γραφών,είχεν έκστρα- 
τ,εύσει κατά τών έχθρών, είχεν εύχηθή άπερισκέ- 

> πτως είς τόν Θεόν έν τκί σφοδρά αύτοΰ έψέσει ύπέρ 
τής καθυποτάξεως τών έχθρών, ότι έάν έ·νίκα, θά 
προσέφερε θυσίαν τώ Ύφίστω πάντα, δν θά έβλεπε 
πρώτον έξερχόμενον τοΰ οίκον του. Άλλ’οΐμοι ! ό 
είς οΰΐος ήτο ή μονογενής, ή πεφιλημένη αύτοΰ 
■θνγάτηρ ! Ή σκληρά ειμαρμένη κεραννώδη άπέλυσε 
τήν οργήν αύτής! "Οτε ό δυστυχής’Ιεφθάε είδε ταύ- 
την, λησμονήσας και θρίαμβον καί σωτηρίαν, διέρ- 
ρηξε πάραντα τά ίμάτιά του, τηκόμενος ύπό άφα
του όδύνης. Άλλ’ ή εύχή, έπέχονσα τύπον δρκου, 
έδει νά έξετελεϊτο κατά γράμμα. Καί ή κόρη, ή α
βρά, ή ώραία, ή ώς άνθος θάλλουσα καί ώς άγγελος 
αγνή, ύποκύπτει είς τό έαυτής πεπρωμένον, κλίνει 
τήν κεφαλήν ταπεινώς πρό τής άποφάσεως τον πα- 
τρός της, δέν αντιτείνει ή εύγενής κόρη είς τόν θά
νατον! Έν μόνον ζητεί ή παρθένος, μίαν ύστάτην 
παράκλησιν απευθύνει. Νά τή έπιτραπη είς δύο μή
νας νά θρηνήσμ μέ τάς φίλας της τήν παρθενίαν 
της, διατρέχονσα τά δρη !

Ή κόρη τοΰ Ίεφθάε οΰτω προσεφέρθη είς θυ
σίαν, αί δέ θυγατέρες τών ’Ισραηλιτών έκτοτε κατ’ 
•έτος έπί τέσσαρας ήμέρας σννερχόμεναι έθρήνουν 
τήν σφαγιασθεΐσαν παρθένον !
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Η ΧΗΜΕΙΑ
0·1 ΠΡΟΔΡΟΜΟΙ THS ΧΗΜΕΙΑΣ ·

ΙΙαρακέλσος, Βάν Χέλμοντ, Μουατρέλ δ' Έλεμάν, Ζεχάν 
'Ρίν, 'Ροβέρτος Βόϋλε.

ΟΙ ΙΔΡΥΤΑΙ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Πρίστλεν, Λαβουαζιέρος, Γουιτών δέ Μορβώ, Βερτολίτος, 
Σχέελ, Χούμφρυ· Δάβυ.

Ώς άπασαι αί έπιστήμαι, καί ή χημεία ήτις κατά τόν Λα- 
, βουαζιέρον ώς άντικείμενον έχει τήν άποσυνθεσιν τών διαφό

ρων σωμάτων τής φΰσεως, διήλθεν ολόκληρον σειράν υποθέ
σεων καί πλανών, είναι ή νεωτάτη τών επιστημών, όλως 
σύγχρονος, αριθμούσα ηλικίαν μόλις ένός αίώνος, λαβοΰσα 
αρχήν κατά τό δεύτερον ήμισυ τού δεκάτου όγδοου αίώνος. 
ΟΙ άρχαϊΟι, Γαλιανός καί Πλίνιος ώσφράσθησαν αυτήν ή τήν 
έγνώρισαν, κατά δέ τόν μεσαιώνα υπήρξε θαυμασία τέχνη 
«ίς χεϊρας τών χρυσοποιητών ή κατασκευαστών χρυσοϋ. ’Αλλά 
οί άλχημισταί, ένφ άνεζήτουν τόν φιλοσοφικόν λίθον, άνέω-. 
ξαντούς οφθαλμούς τών σοφών έπί τής μετουσιώσεως τών 
μετάλλων ώς καί έπί πολλών άλλων χημικών έργασιών. Άλ- 
χημινστής τις άναζητών νά εύρη τήν κατασκευήν του χρυσού 
άνεκάλυψε εκείνην τής πορτσελάνης, κατά δέ τόν δέκατον 
εκτον αιώνα, ό Παρακέλσος ηλθεν είς ρήξιν πρός τούς θεω
ρητικούς, τούς άλχημιστάς καί τούς ποιητάς τών συστημ- 
μάτων.

Έν ετει 1718, άσημος τις καί πένης σοφός, ό Μουατρέλ 
δ’ Έλεμάν, όστις περισυνέλεγε τά άε'ρια καί καθίστα αυτά 

' ορατά καί διαχειρίσιμα, έξελήφθη ώς τρελλόςκαί παραισθη- 
ματικός, ύπό τών ακαδημαϊκών τής εποχής εκείνης, ένφ ταύ- 

/τοχρόνως ό Βάν Χέλμοντ άνεκάλυπτε τό ανθρακικόν οξύ. 
Ωσαύτως ό Eyck de Suizbach επιβεβαίωνε τήν αύξησιν τοΰ 

βάρους τών μετάλλων έν ώρα τής διαπυρώσεώς των, ένφ ό 
Περιγουρδίνος άνεκάλυπτε ότι ή στερεοποίησες τοΰ άέρος ήτο 
ή αίτια τής αΰξήσεως ταύτης τοΰ βάρους· είτα δέ ό Στάλλ 
άποφαινόμενος πλείους πλάνας η άληθείας άπεδέχετο τήν 
έσφαλμένην θεωρίαν τοΰ φλογιστικού, υποθετικής ουσίας πρός 
άνάφλεξιν καίπαυσιν συντελούσης. Κατόπιν, ’Ιρλανδός τις 
ό ‘Ροβέρτος Boyle ήνοιξε τήν αληθή πρός τήν χημίαν ο
δόν διά πολλών επιτυχών παρατηρήσεων, αίτινες άνέτρεψαν.. 
άρδην τάς φαντασιώδης θεωρίας τών άλχημιστών. Τέλος έ- 
γεννήθη τφ 1743 ό Λαβουαζιέρος, είς τών θεμελιωτών, τής 
νεωτέρας χημίας. Οότος, είχε πνεύμα φιλόπονον, εύρύτατον, 
παγκόσμιον, αί δέ έργασίαι του πολλαπλαϊ. Συνέταξε πολυ
άριθμα υπομνήματα περί τών στρωμάτων τών όρέων, τήν 
άνάλυσιν τών γύψων τών περιχώρων τών Παρισίων, περί τοΰ 
κεραυνού, τοΰ βορείου σέλαος, τής μετατροπής τοΰ ύδατος 
είς πάγον, καί έλαβεν έν τινι συναγωνισμώ χρυσουν μετάλ- 
λιον τής Ακαδημίας τών επιστημών εκ τίνος αύτοΰ έργου 
πραγματευομένου περί τοΰ καλλίτερου τρόπου τοΰ φωτισμού 
τών οδών μεγαλοπόλεώς τίνος έν συναρμολογώ τής λάμψεως 
ευκολίας καί οικονομίας. Τώ 1769 διώρίσθη διευθυντής του 
πυρυτιδοποιείου, τό δέ 1791 έξελέγη βουλευτής, ότε ανέ
πτυξε τάς περί είσπράξεως τών φόρων ιδέας του, έκδόσας σύγ
γραμμα Περί τοΰ εδαφικού πλούτου τής Γαλλίας καίέν ταύτφ 
διευκρίνιζε τό ζήτημα τής αναπνοής καί έκπνοής παρά τοϊς 
ζώσις. Πλήν ή φιλοδοξία καί φιλοχρηματία του παρέσυραν 
αύτόν μέχρι άποτυφλώσεως, ότε παρασυρθείς ύπό τών προνο
μίων τών τιμαριούχων έγένετο θύμα τής εξεγερθείσης κατά 
τών πλουσίων λαϊκής Έπαναστάσεως καί τή 8 Μαίου 1794 
έπλήρωσε μετά 28 έτέρων έπαυλεούχων διά τής κεφαλής του 
τάς φιλοδόξους καέ φιλοχρήματους αύτοΰ τάσεις. «Άνδρα 
τοσον σπάνιον καί πεπαιδευμένον, οΐος ήτο ό Λαβουαζιέρος, 
έγραφε ό Lalande, έδει τουλάχιστον νά σεβασθοΰν οί απαί
δευτοι καί κακεντρεχείς. Φαίνεται ότι ή έξουσία είχε περιέλθεε 
είς χεΐρας άγριανθρώπων.»

Κατά τόν Χέφερ τρία συναφή προβλήματα ειχον έφελκύ- 
σει ιδίως τήν προσοχήν τοΰ Λαβουαζιέρου, ή φύσις τον άέ
ρος, ή αΰζησις τοΰ βάρους τών μετάλλων διά τής διαπυρώ- 
σεως χαί ή ανεπάρκεια της θεωρίας τοΰ φλογιστοϋ (phlogi- 
stique),

Ό Λαβουαζιέρος ώς πρόδρομος τής χημείας τών αερίων 
άπεφήνατο, ότι ό άήρ δεν είναι σώμα άπλοϋν, άφοΰ άποτε- 
λεϊται άπό μέρους υγιεινού, καί άπό είδους επιβλαβούς άνα- 
θυμιάσεως, καί διότι σχεδόν άπαντα τά σώματα τής φύσεως 
δύνανται νά ύπάρχωσι είς τρεις διαφόρους καταστάσεις., τήν 
στερεάν, τήν ρευστήν χαί, τήν άερώΰη

Ό Λαβουαζιέρος άνεκάλυψε τρία άέρια, τό άζωτον, τό ό- 
ξυγόνον σχεδόν ταύτοχρονως μέ τόν Πρίστλεϋ έν ’Αγγλία καί 
τον Σχέλε εν Σουηδία, καί τό ύδρογόνον μέτόν Γουϊτών δέ 
Μορβώ.

Ό Λαβουαζιέρος άπέδειξεν, ότι ή ενέργεια τής αναπνοής 
προξενούσα διπλήν καΰσιν άνθρακός καί μέρος τοΰ έν τφ αί- 
ματι ένυπάρχοντος ύδρογόνου συνεπάγεται τόν . σχηματι
σμόν ύδατος καί άνθρακικοΰ οξέος. Έπεξήγειδέ τήν παγκό
σμιον έλζιν διά τής δυνάμεως ήτις συστέλλει καί διαστέλ- 
λει τά σώματα, συγκρατεΐ καί δένει μεταξύ αυτών τά στοι
χειώδη μόρια τών σωμάτων, ύπείκοντα ούτω εις δύω άντα- 
Ϊωνιστικάς δυνάμεις, είς τό θερμογόνου όπερ τείνει είς τόν 

ιαχωρισμόν αυτών καί είς τήν ελξιν ήτις τά πλησιάζει.
Έν τινι αύτοΰ ύπομνήματι περί τών αίτιων τής θερμότα

τος καί των μέσων τής καταμετρήσεων τών φαινομένων αυ
τής, αποδέχεται ότι τό μέν θερμογόνου ρευστόν είναι ώς 
προσπεφυκός τοΐςσώμασεν, ότι διεισδύει είς ταΰτα όπωςάπο- 
μακρύνη τά μόρια άλλήλων, ή ότι συγκρατεΐ μόριον πρός 
μόριον πρός τά στοιχειώδη καί συστατικά τών σωμάτων μέρη,. 
ή έτι ότι διατελει έν έλευθέρρι καταστάσει, δηλαδή εκτός 
παντός συνδυασμού τών σωμάτων, περί δέ τοΰ κινητού θερ
μογόνου λαμπρού επινοήματος όπερ έγκαθίστησιν ότι πάντα 
τά άτομα, αν καί φαίνωνται ότι άναίσθητοΰσι καί άκινητοΰ- 
σιν, έν τούτοις ύπόκεινται είς διηνεκή ταλάντιυσιν, λέγει ό

Λαβουαζιέρος, ότι « άντιλαμβανόμεθα αύτοΰ δι’ οίασδήποτε 
κινήσεως μεταδιδομένης είς τήν ύλην, ήν τόσον καλώς διά 
τής αίσ.θήσεως ήμών γινόμεθα συμμέτοχοι, ώστε δυνάμεθα νά 
θέσωμεν ώς άξίωμα : άνευ κινήστως οΰδεμία ’αίσθησιςΐ).

Ό Γουιτών δέ Μορβώ συνεδυάσθη πρός τάς εργασίας τοΰ 
Λαβουαζιέρου. καί συμπράξας μετ’ αύτοΰ έξεπόνησαν τό 
νέόν χημικόν ονοματολογίου καί άνεκάλυψαν τάς χαρακτηρι
στικός ιδιότητας τοΰ ύδρογόνου. Έκτος δέ τούτου, ό Γουϊ-. 
τών άναγνωρίσας τήν άπολυμαντικήν ιδιότητα τοΰ χλωρίου, 
έκαμε χρήσιν αύτοΰ διά τήν άπΟλύμανσιν τών φυλακών τοΰ 
Διζόν. Ή Μεθοδική έγχυκΛοπαιδία, ή Έφηρερίς των σοφών, 
ή Έφημερίς τής πολυτεχνικής σχολής, τά. Χρονικά τής χη· 
μίας περιέχουσι πολυάριθμα άρθρα τοΰ σοφού τούτου χημι-' 
μικοΰ. Έν δέ τοϊς Στοιχείοις τής θεωρητικής καί πρακτικής' 
χημίας, τοϊς συντεταγμένοις κατά τάς νεωτέρας ανακαλύ
ψεις, διδάσκει τήν μονάδα τής ομογενούς ύλης τής αποτε
λούσες πάντα τά σώματα.

"Ετερος συνεργάτης τοΰ Λαβουαζιε'ρου, ό Βερθολέτος, ά
νεκάλυψε τό άμμωνιακόν άλας, τό ύδροκυάνειον όξύ, τό πυ- 
ροκροτικόν άλας, τό ύπερωξυγονωμένον χλώριον, προσδιό
ρισε τάς ιδιότητας τοΰ θειϊκοΰ υδρογόνου, ίδρυσε τήν καλιο- 
μετρίαν καί έφήρμοσε τό χλώριον είς τήν λεύκανσιν τών 
υφασμάτων. Ή τελευταία αύτη άνακάλυψίς του έφηρμόσθη 
είς όλην τήν βιομηχανίαν τής Εύρώπης, πολλοί δέ έργοστα- 
σιάρχαι θησαυρίσαντες έκ ταύτης ήθέλησαν νά τόν.εύχαρι- 
στήσωσι διά σημαντικών δωρεών, άλλ' ό άκεραίου καί χρη
στού χαρακτήρος Βερθολέτος έδέχθη μόνον άπλοΰν τι δέμα 
λινού υφάσματος. Μελετήσας κατόπιν τά φαινόμενα τής ένω- 
τικής κλίσεως τών μορίων, κατεσκεύασε τούς πρώτους πίνα
κας τών χημικών συνθέσεων ή τών εκλεχτώ;/ έλξεων.

Ό Βιρθολέτος ήτο είς τών σοφών τών λαβόντων μέρος 
είς τήν εκδρομήν τής Αίγυπτου, διοργανώσας .μάλιστα τόν 
’Επιστημονικόν Σύλλογον τού Κάιρου. Μέλος τής Ακαδη
μίας τών επιστημών, ίν έτει 1780, έγένετο διχδοχικώς διευ
θυντής τών Γοβελίνων(') καί καθηγητής τής χημείας εν τφ 
Διδασκαλείφ. Ό πολιτικός αύτοΰ βίος ύπήρξεν άστατος. 
Ένφ ήτο παλαιός φίλος του Ναπολέοντος, ήρνήθη τήν φι
λίαν του δι’ άξίωμάτι (όμοτιμίαν), όπερ ελαβε παρά τής 
Παλινορθώσεως. Έν τούτοις κατά τάς Εκατόν Ημέρας, 
εποχήν καθ' ήν ό Ναπολέων άνεκτήσατο καί άπέβαλε τόν 
θρόνον, ό Βερθολέτος μετέβα^,έ γνώμην καί διέμήνυσε διά 
τοΰ Μόνζε τώ Ναπολέοντι, λίαν δυσηρεστημένερ οντι καί δι
καίως κατ’ αύτοΰ, ότι θά μετέβαινεν είς τά ανάκτορα πρός 
έπίσκεψιν αύτοΰ, άλλ’ έάν ό αύτοκράτωρ δέν ίσυγχώρει αύτόν, 
θά άνετίνασσε τόν εγκέφαλόν του είς τόν άέρα έν αύτή τή θύραε 
τοΰ άνακτόρου. Ό αύτοκράτωρ έμειδίασε διελθών έμπροσθεν 
τοΰ έξομότου, καί ό Βερθολέτος ήδυνήθη ούτω ν’ άποθάνη ' 
ήσύχως έν τή κλίνη του τώ 1822, άφήσας ήμϊν τά εξής 
έργα του: Αναζητήσεις έπί τών νόμων τής ένωτικής κλίσεων 
τών μορίων, κίοκιμή τής στατικής χημείας. Στοιχεία τής βα
φικής τέχνης, καί διάφορα αύτοΰ άρθρα δημοσιευθέντα έν τή 
Έφημερίδι τής Φυσικής καί έν τοϊς Χρονικοΐς τής Χημίας.

(Έπεται συνέχεια) Φ. Π.

ΝΕΑΝΙΔΟΣ ΟΝΕΙΡΟΝ
(Ά«όσπαβμ.α έξ άνεκδτότού ήθογραφέας).

A ............................................. ............................................  . . . .
Τήν ημέραν έκιίνην ή Πιρσιφόνη ήτο ώραιοτέρα τοΰ συ

νήθους’ ιιχι κλαύση.
Ώραία νεάνις, δεκαεξαέτις, κλαίει τόσον ώραΐα .' Τά χρώ· 

ματα τοΰ προσώπου της κατόπιν βροχής δακρύων κατέστη
σαν δροσερώτερα καί στιλπνότερα ώς τά φΰλλα τής καμε- 
λίας μετά ραγδαία» τοΰ Απριλίου βροχήν.

Διατί εκλαυσεν ή Περσεφόνη ;

, Μή τήν έρωτήσητε. “Ισως ούτε αύτή δέν θά έγνώριζε ν’ 
άπαντήση. Υπάρχει ηλικία έν τή ζωή καθήν γελώσιν ά«έυ 
ανάγκης καί κλαίουσιν ανευ λόγου.

Έάν δεν έφοβούμην μήπως έκληφθώ ώς φιλόσοφος, θά ε— 
λεγον άνενδοιάστως ότι ό γέλως καί ό κλαυθμός δέν είσίν ή 
δύο τέρψεις άθώαι έπινοηθεΐσαι άποκλιιστικώς χάριν τών 
παίδων.

* *

(') Πβριώνυμον βαπτουργιΐον χ«ί ταπητουργιϊον έ» Παρισίοιι.

Είναι ή δεύτερα ώρα μ. μ.
Λιβας Αύγουστου καίει πανταχόθεν ώ; έπί τών πυριφλε

γών άμμων τής Σαχάρας.
Ποΰ είναι ή Περσεφόνη ;
Αύτη εΰρίσκεται έντφ έρμητικώςκεκλεισμένφ δωματίωτης..
Τό δωμάτιον νεάνιδος εχεε τι τό ομοιάζον πρός ναΐσκον. 

Καί τοΰτο έξηγεϊται διότι έκουσίως ή άκουσίως ή παρθενία· 
θεωρείται πάντοτε θεά έμφαινομένη μυρίοις τρόποις είς τούς 
οφθαλμούς τών άπιστων.

Καθ’ δν χρόνον σαρκαστικώς ύπομιιδιώντες άρνεϊσθε τήν· 
παρουσίαν της, ύφίστασθε παρά τήν θέλησίν σας τό σαγη
νευτικόν της μυστήριον, τό άνέκφραστον, τό γοητευτικόν, τό 
όποϊον σας αφοπλίζει, σάς συγχέει, σας θορυβεί, θαμβοί τήν 

,όψιν σας ώς φάντασμα, ώς οπτασία ήν δέν δύνασθε νά πι· 
στεύσητε καί τήν όποιαν έχετε πρό οφθαλμών.

* *
Ποία δέ είναι ή είκών τής Περσεφόνης ;
Δεκαέξ έτη, ανάστημα κομψόν καίχάριεν, μελάνες οφθαλ

μοί μεγάλοι περιστοιχούμενοι ύπό μακρών βλεφαρίδων, (5ίς 
κανονική, χείλη ολίγον δειλά, έν μιφ λέξει ή μάλλον έν δυσίι 
φυσιογνωμία αξιέραστος.

Καί τό χρώμα ;
Τό χρώμα του προσώπου δέν δύναμαι νά σας τό έκφράσω*  

τό εζήτησα έπίτοΰ πίνακος τών ζωγράφων καί δέν τό εύρον. 
Eivat χρώμα άπαντώμενον συνήθως είς τόν έλεύθερον άέρα 
τών άγρών καί είς τάς άποτόμους κλιτύας· τών όρέων. Τά 
μιάσματα τών μεγάλων πόλεων τοΰ άφαιρούσι τήν αίγλην 
του, τό καθιστώσιν άμαυρόν.

Βοηθήσατέ με,νά εύρω όνομα είς τό χρώμα αύτό.
Ά ! είναι το χρώμα τής ύγείας.
Έξαίσιον χρώμα τό όποιον ούτε πεοιγράφεται, ούτε ζω

γραφίζεται. Ο όχλος τό συγχέει μετά του ερυθρού, άλλ’ ή 
παρομοίωσες είναι πολύ άδόκιμος. Ή υγεία έχει χρώμα δ
λως ίδικόν της, χρώμα παρθένον, γοητευτικόν, χαροποιόν, 
τό όποίον,έμπνίει εμπιστοσύνην, τό όποϊον προκαλεϊ άκατα- 
σχέτως, άσυνειδήτως τήν θωπείαν, τό φίλημα καί αύτό τό 
δάγκωμα... παρά τοϊς άγρίοις θηρίοις.

* ·
Αί άκτΐνες τοΰ ήλίόύ είσδύουσαι μέσον τών κιγκλίδων καί 

τών έκ λεπτοτάτης μουσσελίνης παραπετασμάτων, ερριπτον 
έπί τοΰ δωματίου τής Περσεφόνης γλυκιϊαν φωτός άναλαμ- 
πήν, βάφήν ελαφρώς κυανόχρουν ήτις προκαλεΐ τούς συλλο
γισμούς τής ψυχής καί τά χρυσά όνειρα τής παραφερομένης 
φαντασίας*.  '

Έξη'πλωμένη άναπαυτικώς έπί ανακλίντρου ώς ή Δανάη 
ότε κατελήφθη ύπό τού Διός μετημφιεσμένου είς χρυσήν βρο
χήν—ανέκαθεν ό χρυσός ύπήρξεν ό μεγαλείτερος θεός τοΰ 
σύμπαντος,—ή Περσεφόνη περιφέρεται διά τής φαντασίας της 
είς τά αχανή πελάγη άγνωστου κόσμου. Οί μεγάλοι μελάνες 
οφθαλμοί της έλαφρώς ημίκλειστοι νήχονται έν ποταμφ κρυ- 
σταλλώδει καί διαφανεϊ ώς οι μαργαρϊται τής δρόσου.

Η Περσεφονη χασμάται, άλλά δέν εχει ύπνον ειναϊάνή- 
συχος, τεταραγμένη, άλλ’ άγνοεϊ τήν αιτίαν τής ανησυχίας, 
τής ταραχής της . Ώ δεκαέξ έτη ! ’Εκείνος όστις σάς έκάλε- 
σεν ευτυχή, μειδιώντα, εύδαίμονα, ήπατήθη άναξίως ύπό τών 
έξωτερικώχ. φαινομένων.

’^ρωτήσατε περί τούτου τήν Περσεφόνην.
*

■» * Ζ
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Έπί μακρόν χρόνον ήσχολήθησαν νά γνωρίσωσι ποια είναι 
•ή αληθής αποστολή τής γυναικός it τφ κόσμφ τούτω· έπί τού 
αντικειμένου τούτου πλείστοι τόμοι έδηαοσιεύθησαν · Ό st; 
Λίγε» άλλα καί ό έτερος έτερα.

Τέλος, κατόπιν έπισταυ,ένων μελετών καί ευσυνείδητου ερ
γασίας έγένετο δεκτόν οτι ή αληθής αποστολή τής γυναικός 
εν τφ κόσμω τούτφ είναι ή εΰρεσις συζύγου.

Ταύτην την γνώμην, συνεμερίζετο καί ή 11 ερσεφόνη. Δυο 
ή τρία έτη πρότερον ότε ήτο ακόμη παιδίον, ή λέξίς «σύζυ
γος» είχε δΓ αΰτήν αδιάφορο» σημασίαν, ώ; ή τού θείου ή 

■ή τοΰ ίζαδελφου. Καλούμενη όπως έκλέξη μεταξύ εσθήτος έκ 
μετάξης καί συζύγου, βεβαίως καί μετά μεγίστης χαράς ή- 
•θελε προτίμηση την μεταξίνην άμφίεσιν.

Άλλα σήμερον, ήτοι εις την ηλικίαν τών δεκαέξ ετών, τά 
πράγματα μετεβλήθησαν. Σήμερον ή λέξις «σύζυγος» έλαβε 
χρώμα καί' ύπόστασιν, μεταβληθείτα εις ιΰάρεστον φαντα
σμαγορίαν, αόριστον, μόλις ίχνογραφηθεϊσαν, ώς οπτασία ό- 
ραθεΐσα ΰπό του οφθαλμού εν τή άφυπνώσει.

Σύζυγος ! μυστηριώδης σύνδεσμος λέξεων, όστις ή/οΐ βρα
δέως εις τά ώτα τής νεάνιδος ώς μυθιστορία, ώς ποίησις ής 
•δεν ακούονται μέν καλώς αί λέξεις, άλλ’ ήτις θέλγει καί μα
γεύει διά τής γλυκύτητος τοΰ ρυθμού.

♦ *

* «

Άναλαβοΰσα όλίγην ζωήν, επανέρχεται ονειροπολούσα τάς 
μάχας, τούς αγώνας, τον ώραϊον ιππότην τόν όποιον άνεγνώ- 
ρισεν έκ τής χρυσοπαρύφου ενδυμασίας του καί τόν βλέπει έ-

Ή Περσεφόνη είναι υπερήφανος. Ήμέραν τινα παρατη
ρούσα έαυτην επί τού καθρέπτου, άνέκραξεν όλως ευχαριστη
μένη.

— "Ω ! τί αξιέραστου άντικείμενον δ·. 'ανατολικόν διήγημα ! 
Αλλά τις είναι ό ευτυχής θνητός όστις θέλει είσθαι άξιος 

νά λάβν] την χεΐοά της ;
Θαυμάσατε τήν κόρην. Μετά τών χειρών εσταυρωμένων 

κάτωθι τής κεφαλής καί τής δψεως θωπευομένης ήδέως ύπό 
πού πνεύματος τού, δωματίου, ονειροπολεί τούς μυθιστορικούς 
χρόνους τών πρώτων σταυροφοριών.

'Ιππότης, άνδρεϊος πολεμιστής τήν αρπάζει από τής πα
τρικής οικίας καί επί τών γλουτών ΰψαύχενος κέλητος φέρει 
μεθ’ εαυτού τήν παρθένον εις Παλαιστίνην. Έντφ μέσφ τής 
•οδού ό άγνωστος άρπαξ άφαιρεϊ τήν καλύπτραν του όπωςέ- 
φησυχάση διά φιλήματος τήν ημιθανή κόρην... Είναι ό ωραι
ότερος Ιππότης τού χριστιανισμού !...

Λαμβάνει χώραν μάχη. Ή ατυχής Περσεφόνη με'νειαΐχμά- 
λωτος εις τάς χεϊρας τών Τούρκων ή άληθώς είπεϊν φαντά
ζεται ότι μένει αιχμάλωτος εις τάς χεϊρας τών Τούρκων. Ό 
Σουλτάνος, ενώπιον τού όποιου προσήχθη,'καταλαμβάνεται 
ύπο παραφόρου προς αΰτήν έρωτος. Ή νεαρά Χριστιανή άν- 
■θίσταται, δήλα δή ήθελε ν'άντιστή’ αλλά., τό δνειρον τούτο 
άοχεται καθιστάμενου όλίγφ κινδυνώδες καί ή Περσεφόνη τό 
εγκαταλείπει.

* * '
Άπό τών σταυροφοριών καί τής γής τής Παλαιστίνης ή 

ώραία.κόρη μεταβαίνει δε’ ένός άλματος είς τό άνάκτορον τού 
φεουδάρχου. Έχει άληθώς ζωηροτάτην φαντασίαν.

Εύρίσκεται έντός ΰψικορύφου πύργου. Είναι μεσονύκτιον. 
Ή άλαζονική σελήνη καταπόρφυρος εισδύει μετά τής ψύχρας 
άκτϊνός της διά τού Γοτθικού εξώστου εις τόν κοιτώνα τών 
συζύγων.

Ά ! ακούεται άσμα καί ό μίλφδικός ήχο; αυλού. Είναι ό 
συμπαθής νεανίας δν χθες έγνώρισεν, ιδιαιτέρως παρετήρησε 

' μεταξύ πολλών έν τή χοροεσπερίδι τού μεγάρου της, όστις 
έρχεται νά ψάλλη τόν έρωτά του ΰπό τό παράθυρον τής υ
περήφανου δεσποίνης. Τί θά κάμη ή Περσεφόνη ; Θά φανή 
εις τό παράθυρον ; Θά εγκατάλειψη διά τών άκρων τών πο- 
δών τόν θάλαμον τού υπόπτου καί άγριου συζύγου ; 

ξερχόμενον νικητήν αλλά λευκόν έκ τοΰ κονιορτοΰ τών χαρα
κωμάτων.

Ονειροπολεί τόν Μεσαίωνα, τόν Μεσαίωνα έκείνον τόν ό
ποιον άνέγνωσεν εις τά Μυθιστορήματα. Διέρχεται διά τής 
φαντασίας της πάντοτε τάς έρωτικάς καί συγκοινητικάς διη
γήσεις τούΠιράμου καί τής θίσβης, τού 'Ιππολύτου καί τής 
Διανόρας, τοΰ 'Ρωμαίου καί τής Ίουλιέττας, διέρχεται μέσφ 
τών λαμπρών ερώτων τής Γαλλικής Αυλής καί κατέρχεται 
άνεπκισθήτως μέχοι τών συγχρόνων έτών.

— "Ω ! Θεέ ! τί πεζότης !·.. ανακράζει ή νεανις ύπαινιτ- 
τομένη τά ενδύματα καί τά έριοΰχα υποκάμισα τών συγχρό
νων της.

Άληθώς δε, ό κόσμος τών γυναικών σύγκειται όλος έκ πε- 
ζότητος καί ποιήσιως.

Καί νά σκεπτώμεθκ, ότι μεταξύ τοσούτων εΰφυεστάτων 
επινοητών γρίφων καί λογόγρίφων, δεν εύρέθη ακόμη τις ό 
όποιος νά γνωρίζη νά ειπη τί είναι ποίησις καί τί πεζότης 
κατά τάς απαιτήσεις τών γυναικών.

* *
Εόρισκόμεθα εις τόν Ιθ'. αιώνα.
Πρίγκιψ τις εκ Βρασιλίας—εξακολουθεί πάντοτε τό όνει- 

ρον τής Περσεφόνης—αφιχθείς πρό ολίγων ήμερων έν Έλ- 
λάδι, μεταβαίνει τό εσπέρας εις τό Θέατρον καί φέρει κατά 
τύχην τάς διόπτρας του επί θεωρείου τής δευτέράς σειράς ό
που παρατηρεί ζεύγος οφθαλμών άνεκφράστου ήδύτητος καί 
ποόσωπον άπεριγράπτου κάλλους. Φαντάζεται ότι έχει απέ
ναντι του δαίμονα, άγγελον—είναι γνωστόν ότι έν τή συγ- 
χρόνω ερωτική διαλέκτφ άγγελος καί δαίμων είσί ταύτόσημα.

' Τήν επαύριον, θεράπων έν χρυσή οίκοστολή παρουσιάζε
ται έν τή οικίορ τής Περσεφόνης φέοων δώρο» είς τήν νεάνιδα 
ίκ μέρους τοΰ πρίγκιπος άδάμαντα πρωτοφανούς μεγέθους.

Τί θέλειάραγε νά έκφράση ό άδάμας ούτος; Άπλούστατα, 
είναι ερωτική έκδήλωσις. Ό Βρασιλιανός Πρίγκιψ έζήτησε 
τήν χεϊρα τής Περσεφόνης. Απερίγραπτος χαρά τών γονέων, 
ευφροσύνη τών συγγενών, λύσσα καί μανία πασών τών νεα- 
νίδων τής γεετονείάς, tStcy δέ τών λεγομένων στενών φίλων.

Ή Περσεφόνη ήτοιμάσθη όπως καταστή πριγκήπισσα’ αλλά 
καθ’ ήν στιγμήν πρόκειται νά τελεσθή τό μυστήριον τού γά· 
μού, αισθάνεται έγειρομένην έν τή ψυχή της τήν άγρίαν ταύ
την αμφιβολίαν : έάν ήμέραν τινα γεννηθή είς τόν πρίγκιπα 
ή ιδέα νά έπανίδη τούς οικείους καί τήν γενέθλιάν του χώραν;

Έν τοιαύτη περιπτώσει ή Περσεφόνη οφείλει νά εγκατά
λειψη τόν ώραϊον ουρανόν τής Ελλάδος διά νά μεταβή καί 
διέλθη τάς ημέρας της είς τήν Βρασιλίαν, τήν κλασικήν χώ
ραν τού κίτρινου πυρετού. Δειλιάσασα ποό τής σκέψεως ταύ- 
της στρέφει πρός έαυτήν τό πλοιάριον τής ανησύχου φαντα
σίας της καί λησμονούσα τον πρίγκιπα καί τούς άδάμαντάς 
του, ονειροπολεί μετ’ ού μολύ όμότιμον τής ’Αγγλίας, υιόν 
τού "Ρότσιλδ ή ξανθόν ήγεμονόπαιδα τής Γερμανίας· καί 
οΰτω όνειρευομένη τίτλους ΰψηλότητος, πλούτη αμύθητα, μέ
γαρα, άμαξας, θεράποντας καί φιλάς ύπό φθόνου καταβιβρω- 
σκομένας, αποκοιμάται ήσύχως.

Άς τήν άφήσωμεν καί ημείς κοιμωμένην.

Έν Έρμονπόλει II. Κ. ΣλλΤΑΜΠΛ5Η3

ΤΟ ΜΕΙΔΙΑΜΑ

Τό μειδίαμα είναι μορφασμός πολυσήμαντος.
Μειδίαμα ανώτερου πρός κατώτερον διερμηνεύει ειρωνείαν.
Μειδίαμα κατωτέρου πρός άνώτερον κολακείαν.
Μειδίαμα ιατρού ελπίδα.
Μειδίαμα ίερέως θάνατον.
Μειδίαμα γυναικός μέλλουσαν κωμωδίαν ή τραγφδίαν.

Η ΚΑΚΗ HEH8EPA.
ΚΩΜΩΔΙΑ ΕΙΣ ΠΡΑΞΙΝ ΜΙΑΝ

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΣ

τπο Φ. ΠΡΙΝΤΕΖΗ

ΠΡΟΣΩΠΑ
ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ, πενΟερί του. 

ΕΡΜΙΟΝΗ. Ουγάτηρ της.

ΣΚΗΝΗ Α'.
(Ή σχηνη παςιστά αίθουσαν μέτριας ποΛστεΛείας. Έν τφ 

αέσω κεΐται τράπεζα κεκαΛυμμένη Λά πρασίνου υφάσμα
τος. Λεζιόθεν, Αριστερόθεν καί είς τό βάθος ΰπάρχουσι 
θύραι. Έν τη μια πΛευρδ. τοΰ τοίχου χΛειθοχύμβα-Ιον 
xai Απέναντι ΑνάκΛιντρον. Ή αίθουσα είναι φωτισμένη 
χαϊ παριστα νέκτα μετά τό όεϊπνον).

ΕΡΜΙΟΝΗ χβί είτα ΧΡΙΣΤΙΝΑ
{’Ανσσυρομένον τοΰ παραπιτάσμχτος ή 'Ερμιόνη χαθηται παρα το χλει- 

δοκόμδχλον χαί χροΰει τεμάχιο» έκ της Λοοχίας ακόυσα).

ΕΡΜΙΟΝΗ (χρουει καί α3«ι)

ΧΡΙΣΤΙΝΑ

(Εισέρχεται αιφνηδίως ΐκ τής δεξιάς θύρας τεταραγμενη). 
Έρμιόνη!.··. Παυσε, παύσε σέ παρακαλώ.

ΕΡΜΙΟΝΗ

Διατί; τί τρέχει πάλιν ; τί είναι;
ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Τί τρέχει; τί εί-αι:.... καί σύ κάθεσαι ανόητη, και παί
ζεις πιάνο καί τραγουδεϊς ;.... Παύσε, σοΰ λέγω, έλα δω... 
κλείσε τήν πόρτα.... και άκουσέ με...... (Ή Έρμιόνη εγεί
ρεται αμέσως, κλείει τήν πρός τά δεξιά θύραν καί λαμβάνει 
θέσιν πλησίον τής μητρός της). "Εκλεισες καλά ; Δέν πρέπει 
νά αάς άκούση κάνεις. Πού είναι ή ύπηρέτρια ; Κλείσε καί 
τό πιάνο, κλεϊσέ το γρήγορα....

' · ΕΡΜΙΟΝΗ

Μπά ! τί έπαθες, καλέ μητέρα, απόψε; φοβάσαι καί τό 
πιάνο μην άκούση;

ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Ναι, κλεϊσέ το, κλεϊσέ το γρήγορα. Τό φοβούμαι καί αυτό. 
Μού φαίνεται σάν άνθρωπος καί αυτό!......  καί μήπως όλα
αύτά τά κοκαλάκϊα δέν ομοιάζουν μέ δόντια ; Τά νεϋρά μου 
μέ πιάνουν νά τό βλέπω άνοικτό...... κλεϊσέ το, κλείσε το.
(Ή Έρμιόνη σπεύδει καί τό κλείει καί έπανέρχεται καί κά
θεται πλησίον της). “Α ! παιδί μου, παιδί μου ! τί ητανε η 
μοίρα σου! ό άνδρας σου, ό άνδρούλης σου σέ άπατά....

ΕΡΜΙΟΝΗ
Ό Φραγκίσκος;

ΧΡΙΣΤΙΝΑ .

Ναι ό Φραγκίσκος σου... Πρό ολίγου έλαβα ένα γράμμα 
ανώνυμο... καί τί νομίζεις γράφει;... I! τί νομίζεις; ό άν
δρας σου είναι φοβερός χαρΐοπαίκτης.... παίζει τρομερά.... 
δέν τό πιστεύεις; ...(δεικνύουσα τήν επιστολήν)· νά διάβασε, 
διάβασε μόνη σου, κόρη μου, νά ’δής..ί

ΕΡΜΙΟΝΗ

(Λαμβάνουσα τήν επιστολήν καί έξετάζουσα αΰτήν)· ’Επι
στολή άνώνυμος! .... Φρίκη μέ καταλαμβάνει.... πάρε την 
μητέρα, δέν τήν διαβάζω.... σύ τήν διάβασες;

ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Άν τήν διάβασα εγώ ; τί λές ;.·.. τήν έφαγα μέ τά μά
τια μου.... 1

Ά!
ΕΡΜΙΟΝΗ

μητέρα, τί μού κάμνεις......
ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Έπρεπε, παιδί μου.... όταν είδα ότι έγραφε διά τόν άν· 
δρα σου.... δεν ήμπορεσα νά κρατηθώ....

ΕΡΜΙΟΝΗ
(Αίδονσα «ντ5) όκίσω τήν επιστολήν)

’Εγώ όμως δεν τήν διαβάζω, σού τήν χαρίζω.
ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Έρμιόνη, άκουσέ μι.... Είσαι παιδί μου, καί άγαπώ τόν 
άνδρα σου σάν παιδί μου καί αυτόν... άλλα δεν θά τόν συγ
χωρήσω ποτέ νά σέ καταστρέψχι, ούτε θά τόν άφήσω. Α
κούσε λοιπόν νά ίδής τί γράφει αυτό τό γράμμα.

EPMIONH

Μητέρα, άδίκως συκοφαντείς τόν Φραγκίσκον. ’Ενθυμεί
σαι πρό δύο μηνών είχε χάσει τήν καρφίτσα, την οποίαν τού 
έδωκες νά σοΰ διορθώση καί είχες θυμώσει τόσον πολύ, ποΰ 
τόν ύβρισες καί τόν είπες άσωτον καί ψεύστη», νομίζουσα ότι 
θά τήν είχε πωλήσει, ή παίξει ’ς τά χαρτιά. Έν τούτοις ή 
καρφίτσα εύρέθη, μάς τήν έφερεν ή γειτόνισά μας κυρία Μα- 
ριγώ, καί τού λόγου σου είχες άδικον. Μάλιστα είναι αυτή 
ή καρφίτσα ποΰ φορεϊς τώρα είς τόν λαιμόν σου, ενθυμείσαι 
σού τήν έχει κάμει αυτός δώοον είς τόν γάμον μας....

ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Καί τήν φορώ άκόμη ; . . . δέν τήν θέλω . . . νά, τί
ποτε δέν θέλω πλέον απ’ αυτόν ...

ΕΡΜΙΟΝΗ

Καί τόν εξύβρισες μάλιστα τότε, μητέρα, τόσον πολύ, 
ποΰ δέν κατεδέχθη ούτε λέξιν νά σου άπαντήση, άλλ’ οΰδ’ 
έθύμωσε κάν . · .

ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Διότι είχε άδικον. Έπειτα σύ ξεύρεις τόν χαρακτήρα μου, 
όταν δέν μού άπαντ$, πόσον μέ συγχίζει. Είμαι νευρικιά, 
πολύ νευρικχά . . . άλλ’όμως καί πολύ καλή. Ό άνδρας 
σου είναι όπως καί σύ, σού ομοιάζει έχετε τόν αυτόν χαρα
κτήρα. Είσθε ανόητοι καί μαζέτες ! . . . Ά ! δέν μπορώ νά 
κάμω μέ τέτοιους άνθρώπους, νά μού λέγουν πάντοτε οτι 
έχω δίκαιον . . . Μέ γελάτε, μέ κοροϊδεύετε .. . έγώ τά εν
νοώ . . . καί μέ άπατάτε ., . Ναι σάς ξεύρω καί τούς δύο .. . 
Άκουσέ, παιδί μου; ό άνδρας σου είναι ποκύ καλός, έχει 
χάραις σ τήν αγάπη του, άλλά σύ δέν καταλαμβάνεις 
διατί·.. Έγώ μόνον τόν εννοώ... είναι προσποίησις, είναι 
προσποίησες αΰτη . . . ό άνδρας σου είναι χαρτοπαίκτης !

ΕΡΜΙΟΝΗ ·

Τί λές· καλέ μητέρα; θά μέ τρελλάνης; αυτός είναι άγ- 
γλος, είναι φιλαλήθης, δέν μέ άπατ^, μέ λατρεύει! ... Συ 
τό» συκοφαντείς καί θά τόν χαλάσης. Άν καλά δέν ενθυ
μείσαι τί σοΰ είπε μίαν ήμερα»;.. ■ «Μητέρα, είσαι άδικος, 
καί άδίκως μού φορτώνεσαι, καί θά σέ κάμω νά τά πληρώ- 
σης όλα μίαν ήμέραν, άλλά καί θά σέ διορθώσω έγώ ! ...» 
τά ενθυμείσαι αυτά; τόν είχες φέρει είς ενα σημεϊον,πού δέν 
ήμπόρεσε νά κρατηθή άπό τόν θυμόν του . . . καί έ» τούτοις 
σοΰ τά είπεν αυτά με τόσην χάριν καί τόσοι» εΰγενώς! . . . .

ΧΡΙΣΤΙΝΑ

(Ειρωνεύουσα αυτή?). «Μέ τόσην χάριν καί τόσον εύγε— 
νώς». · · Αύτά, κόρη μου, είναι κοροφέξαλα ποΰ δέν παίρνουν 
σ’έμενα... ’Εδώ, εδώ είναι ή Ρόδος (τή δεικνύει τήν επι
στολήν).... αυτό τό γράμμα μάς τά λέγει όλα. τί είναι καί 
τί δέν είναι ό άνδρούλης σου, ό άγαπητός καί λατρευτός. 
Άκουσέ. ( Άναγινώσκει).

«Κυρία.

Ό γαμβρός σας είναι είς άθλιος. Τό εσπέρας, οσάκις εξέρ
χεται δι’ ύποθέσεις του, πηγαίνει είς τά χαρτοπαικτέϊα καί 
παίζει πολλά χρήματα. Σάς άπατά οίκτρώς!. ...» .
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ι.

ΕΡΜΙΟΝΗ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Σιωπή.... τσιμουδιά.... νά τον «ρχςται.

ΕΡΜΙΟΝΗ I καί τά χαρτιά- άγαπά καί παίζει, καί ότι είναι ένας φοβερός:
Χά! χά! χά 1 χά!... (γελ^ σπασμοδικώς). Τί ψίΰδοςί... | χαρτοπαίκτης. 

αυτός, τρία ετη ποΰ τον έχω άνδρα, δέν ήγγισε τά χαρτιά | 
ς τό σπητι, ούτε είπε ποτέ τίποτε. ,Αΰτός άποστρέφεται τά | θέλεις νά 

χαρτιά σαν τούς λυσσασμένους σκύλους, και σύ μου λέγεις 
ότι παίζει χρήματα; Δέν τό πιστεύω....

ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΊΕ! καϋμένη.... πόσον άπατάσαι.... "Ακούσε. Δέν έτι·

λείωσα· (άναγινώσκει). I ΣΚΗΝΗ, S.
«Είς φίλος, δστις δέν επιθυμεί την καταστροφήν σας, θά I ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΕΡΜΙΟΝΗ καί ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ

έλθη μετ’ ολίγον είς έπίσκεψίν σας καί θα σας διηγηθή καί | 
προφορικώς την άτιμον καί αίσχράν διαγωγήν του άνδρός τής I ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ
κυρίας θυγατρός σας. θά σάς δώση δέ γνωριμίαν, έγχειρί- I , (Εισερχόμενος βιαστικός καί ζωηρός). Πώς I δέν παίζεις; 
ζων ΰμϊν το έτερον ήμισυ τοϋ κεκομμένου χάρτου της ντά· I *πόψε  πιάνο, Ερμιόνη ; Τί συμβαίνει; έκουράσθης ή έξε· 
μας σπαθί, τό όποιον σας έσωκλείω έν τή επιστολή ταύτη. I χορ^ίσθη πάλιν;

Εις φίλος». ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Τ’ άκοϋς τά μαντάτα, κόρη μου ; Πάρε τώρα, διάβασε * «^ένταις....Ξεύρεις τά φορέματα, ή μό-

καί φρίξι, νά καί τό μισό επισκεπτήριο, ποΰ μάς έχει μέσα I Kti ίν τι <ιωνουν 150τί···· 
’ς τό γράμμα’αΰτός ό λαμπρός, ό χρυσός φίλος. I ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ

ΕΡΜΙΟΝΗ I ”Α ! ναί I εννοώ.... είναι καί ή εποχή....
(Όλη έντρομος καί έξαλλος λαμβάνουσα αυτό). Μία ντάμα I ΕΡΜΙΟΝΗ

σπαθί! (πίπτει επί του ανακλίντρου περίτρομος). I Ποΰ ήσο ; Φραγκίσκε; πόθεν έρχεσαι ;

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ
Κομμένη είς τό μέσον καί σημειωμένη μέ μολύβι. Πώς ή έρώτησις αυτή απόψε ; πρώτην φοράν ακούω νά

ΕΡΜΙΟΝΗ If* ’ «ρωτάς τοιοΰτον τι ; αμφιβάλλεις ότι έχω εργασίαν;
Καί τίνος νά ηναι ό χαρακτήρ τής επιστολής; ποιος είναι I ΕΡΜΙΟΝΗ

αυτός ό φίλος; I Όχι ποσώς, άλλ’ ή μητέρα μου έξ’έφρασε απορίαν, διατί.
ΧΡΙΣΤΙΝΑ I τάχα αί έργασίαι νάγίνονται τό έσπέραςκαί όχι τήν ημέραν;

Ξεύρω κι’ εγώ; "Αγνωστος, ή μάλλον θά ήναι προσποιη- I ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ
μένα, άφοΰ είναι φίλος. /μ > » , , ,

I (Μετά δυσαρέσκειας). Η μητεσα σου δυναται να αμφε· 
ΕΡΜΙΟΝΗ I βάλη καί είναι δικαίωμά της, καί άς μέ ερώτηση καί θά τής.

Καί πάλιν αμφιβάλλω, μητέρα. Αυτό είναι φοβερόν δρά- I δώσω τήν δέουσαν άπάντησιν, άλλ’ είς εσέ δέν επιτρέπω νά
• μα !... ίσως άστειότης! I άμφιβάλης, ούτε νά μοΰ κάμης πλέον τήν έρώτησιν αυτήν...

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Γ1ά νά σου ’πώ, Έρμιόνη, αν σύ παίζης ακόμη κούκλαις, I Ουφ!... τί τά θέλετε αυτά... άς κουρεύωνται... Δέν μοΰ 

εγώ δέν παίζω καί.δέν χορατεύω, καί σέ παρακαλώ διά τε- I *̂ς  γαμβρέ μου, ποτέ μου δέν σέ ήρώτησα. Ξεύρεις νά παί· 
λευταίαν φοράν νά σκεφθής ολίγον σοβαρώς, διότι είσαι δυ- I ίΐί χ«ρτϊά;
στυχής! ΦΣΑΓΚΙΣΚΟΣ

ΕΡΜΙΟΝΙ-Ι I Πώς; νά μην ξίύρω νά παίζω χαρτιά ; καί διά ποιον μΐ
Τώρα θά ελθχί ό Φραγκίσκος καί θά σου λύση καί αυτήν I πέρασις παρακαλώ; διά κανένα βλάκα ;

σου την απορίαν, καί τον χρυσό σου φίλον ! I ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ Οχι δά, αλλά ήθιλα \ά παίζαμι καί μαζύ, για νά πε·
Μπά ! καί «ας φοβερίζεις μέ τον άνδρα σου, τον γαρτο· I 11 ω?α'

παίκτην ; Λ Γ | ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ
Μπα, διατί όχι ; μετά χαράς σας. Πού είναι τά χαρτιά;

’Αμέσως.
ΕΡΜΙΟΝΗ

Ποσώς
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Τί ανόητος ποϋ είσαι.... Ποτέ δέν έπίστευον, ή Έρμιόνη „ Α iYYt^0«· ϊαΡβΡ« μου, καί δέν τό ειξευρα.
μου, τήν όποιαν άνέθριψκ μέ τόσην προσοχήν καί θυσίας, νά I ν* φιλήσω, (τον πλησιάζει καί τον άσπάζεται).
καταντήσγ ανόητος καί είς αυτήν τήν θέσιν! νά μέ ύβρίζη. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ
(κλαίει). . ‘ Μπά, πώς ήτανε τοΰτο ; καλέ πενθερά ; κανένας φούρνος

EPMIQNH (μέ θυμόν) θά έχάλασε.
Μητέρα, πρόσεξον τί λέγεις!.... .I ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ Ναί, Τώρα μάλιστα. Μούκαμες τήν καρδιά μου, αλλά;
Είσαι ανόητη.·.. I θά μοΰ κάμης καί μίαν χάριν.

ΕΡΜΙΟΝΗ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ
Δέν ειμαι’άνόητη, αγαπώ τόν άνδρα μου. Μάλεστα, ευχαρίστως, λέγε, δ,τι θέλεις. Έτσι σέ θέλω,.

ΧΡΙΣΤΙΝΑ πάντοτε χαρούμενη,· καί όχι πλέον θυμούς, νεύρα καί γκρί-
ν ·. · ci· - * > · . . , , ... I νίαις, σάν κακή πενθερά.Καλα. θα σας όείζω εγω τώρα αμέσως καί τών δύω σας. 1 ' r

θά τόν κάμω ρεζίλι. Έχί όλίγην υπομονήν νά ελθη καί θά 
μάθγς τότε τήν αλήθειαν. ’Αμέσως θά σου αποδείξω έγώ, ότι

(Έπιται συνήτιικ).

Ο ΠΤΑΡΜΟΣ ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙΣ ΕΘΝΕΣΙ

Σάς χαιρετώσιν, όπόταν πταρνίζεσθε, λέγει ό ’Αριστο
τέλης, όπως άποδείξωσιν ότι ίκτιμώσι τόν έγκέφαλόν σας, 
εδοας τοϋ πνεύματος καί τής νοημοσύνης. Τήν φιλοφροσύνην 
όμως ταύτην άνεύρομεν παρ’ άπασι τοϊς λαοϊς καί παρ αυτοϊς 
τοϊς βαρβάροις. Όπόταν ό αύτοκράτωρ τοΰ Μονομοταπά 
πταρνίζηται, οΐ υπήκοοί του ειδοποιούνται διάεγνωστοΰ συν
θήματος καί είς άπαντα τά κράτη του γίνονται γενικαί έπευ- 
φημίαι.

Ό πατήρ Φαβριανός Έτράδο διατείνεται ότι, όπως α- 
νεύρωμεν τήν αρχήν τοϋ χαιρετισμού τούτου, πρεπει ν 
άνέλθωμεν είς τήν εποχήν τοϋ Προμηθεως. Ό ένδοξος ούτος

• παραποιητής τοϋ Διός, κρύψας ηλιακήν ακτίνα εν τινι κιβω- 
τίφ, όπως άναζωογονήση τό άγαλμά του, τήν έθισεν έντός 
τών ρωθώνων, τοϋτό δ’ έκαμεν αυτόν νά πταρνισθή αμέσως. 
Οί ραββϊνοι διατείνονται ότι τήν τιμήν τοΰ πρώτου πταρ- 
μοΰ πρέπει ν’ άποδώσωμεν είς τόν ’Αδάμ δΓ ον ή Εύα δέν

ράψει έτι ρινόμακτρον. Κατ’ άρχάς λέγουσιν, ότι ητο 
προγνωστικόν θανάτου, ή ιδέα δέ αύτη διετηρήθη μέχρι τού 
’Ιακώβ, όστις μή Οέλων ν’ άποθάνη διά τοιαύτην παραμι
κρών αιτίαν, παρεκάλεσε τόν, θεόν νά μεταβάλη τήν τάξιν 
τάύτην τών πραγμάτων, διά τςϋτο δέ έπεκράτησεν ή συνή-

• θεία νά έκφέρωμεν εύχάς ευτυχίας, όταν πταρνίζηται τις. 
■ ’Επί τής ποντιφηκίας τοϋ Μεγάλου Γρηγορίου ένέσκηψεν

έν ’Ιταλία επιδημία τις, ήτις έξεδηλοϋτο διά πταρμών καί 
ήτις καί σήμερον έτι κάμνει πολλά θύματα ύπό τό όνομα ιμ- 
φλουέντζα ή γρίππη. 'Ένεκα τούτου συνίστων είς τόν Θεόν 
εκείνους οιτινες προσεβάλλοντο έκ τής άσθενείας ταύτης καί 
ών ή - βλεννομεμβράνη ήρεθίζετο σφοδρότατα. Παρά τοϊς 
άρχαίοις ό πταρμός έξελαμβάνετο ότέ μέν ώς καλός οιωνός, 
ότέ δέ καί ώς κακός άναλόγως τής εποχής, τού μέρους καί 
τών περιστάσεων. Καλός πταρρός ητο ό έπερχόμενος απο 
τής μεσημβρίας μέχρι τοΰ μεσονυκτίου καί όπόταν ή σελήνή 
εύρίσκετο έπί τών αστερισμών τοΰ ταύρου, τοϋ λέοντος, τού 
ζυγοϋ, τοϋ αίγόκερω καί τών ιχθύων. Έάν όμως συνέβαινιν 
άπό του μεσονυκτίου μέχρι τής μεσημβρίας, ή δέ σελήνη εύ
ρίσκετο έπί τής παρθένου ,τοϋ υδροχόου ή τοΰ σκορπίου καί 
έξήρχετό τις τής κλίνης ή τής τραπέζης τότε συνίστων την 
ψυχήν του είς τούς θεούς. Ό πταρμός όπόταν ήκούετο δε- 
ξι^, έθεωρείτο παρά τοϊς Έλλησι καί τοϊς Ρωμαίοις ώς κα
λός οιωνός. Οί δέ Έλληνες όμιλοϋντες περί ώραίου τίνος προ
σώπου, έλεγον ότι ό «"Ερως έπταρνίσθη όπόταν έγεννάτο».

Φρίκ

ΑΝΩΝΥΜΟΝ

Πότε ψέρομαι θυμήρης 
όπου Λ ψοδή μονήρης 
μεστή μύρων, δρόσου πλήρης 

αναθάλλει.

Πότε ίπταμαι μεθύων 
πότε σιωπώ δακρύων 
λυκαυγές καί νύξ τόν.βίον 

περιβάλλει.

"Αλλοτε γελώ καί κλαίω , 
πότε φρίσσω, πότε καίω . 
•καί είς έρωτος εκπνέω 

τήν μαγείαν.

Πότε δρέπω ένθους πάλιν 
τών έρώτων τερπνήν ζάλην 
ή είς γνναικός αγκάλην 

τήν εύτυχίαν.

Πότε μέθης τερπνόν μύρον 
πότε λίβανον ονείρων 
πότε δράμα, πότε λήρον 

πέριξ χύνω.

Σήμερον έγγύς εκείνης 
μεστός σψρίγους καί γαλήνης 
αύριον πλησίον Φρύνης 

γόνυ κλίνω.

II
Έδώ στόνος κ’ εύτυχία 
έκεϊ δάκρυ κ’ εύθνμία 
πέραν μέθης αρμονία 

κυματίζ’είς τό κενόν.

Τήν χαράν τό δάκρυ στέψει . 
τήν όδύνην νέψος τρέψει 
ή χαρά ψιλεϊ τά νέψη 
ή ζωή τόν κεραυνόν.

Κ’ έγώ τέκνον τής γαλήνης 
τής χαράς και τής όδύνης 
τής εύδίας και τής δίνης 
Γην ποθώ καί Ούρανόν !

Τ. MfiPAiTlNHS·

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ

139. Αίνιγμα.
ΕΙς θρη ά^τ^ογίΐτοκα κΓ ίΐς ζου Λιός cor Opdror 

Ti/r xazoixtar έγω.
ΆΛ2' άποκεφα,Λιοθώ, ζ&ν yp6rur

Mizpor ίγύ παρέχω.

140. Αίνιγμα
Είμ'ι ζζζράπου»' ίπΐ γης καί ίρπεζαζ συκάμα
Μη μοΰ κοπρ ή κε^αΛί), 5-όζι, έν ζώ αμα 

ΆφΙπζαμαι και πνέω
Καί εις ζήν yiaiv άνεσιν και ζέγ^-ιν ιΗαχέω.

141. Αίνιγμα
Τό πρ&τον μου θά ιΰαηζε σζά ζέασαρα σζοιχεΐα, 
θά 'όήζε θέ τό άΛΛον μου εις τά σιδηρουργεία 
Τά δύο ταϋτα, ^ίΛε που, άν συναρμοΛογ^σης 
ΚύκΛωπα μέγα θά Ιδης καί θέ ν' ίπορησης.

142. Αίνιγμα.
Χαρά σ' έκέίνον ποΰ μ ’ εΰρεϊ- πΛήν πρέπει νάπροσέζη 

Μη μοΰ κοπή ή κεραΛή, 
^ίιότι πΛέον τερπωΐί)

ΕΙς πάσαν ΙπιχεΙρησιν δέν θέΛει άύτψ στέρζει.

143. Έρωτήσιις
/). Ποίον ?poc άποζιάεΐται ΐκ ΰίο (ύαν άτΐΐθέιον ισχύος ;
2) . ΠοΊα γννη είναι ποάύ ζένη είς zor 'κέσμον ;
3) . Ποιον χιαρίον εης ΈλΛάδος, Star ίφαιρέσιομεν τδ tc-icutator 

γράμμα, μειοι δάο ;
I. Π.*
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ΛΥΣΕΙΣ Tfi3i EX Til· 37 ΦΥΑΛίΥ ΑΙΜΓΜΑΤίίλ
130. Αίνιγμα. Πύρ—'Ετος^ΜΙυρετύς. "Ελυσαν αύτό ό χ. Σ. Δ. 

Παπϊε Ικ Εηροχωρίου χαί ό χ. Ν. Σινανοε ex Τριπόλεως.
131. flpic σνμχΑιίρΰ>σιν. *Β  τελευταία τής ζωής ήμερα είναι 

ή γενέθλιας τής «Ιωνιότητος. Έλυσαν αυτό οί χχ. Κ. Πετρόπου- 
λος έό Αθηνών χαί Δ. Γεωργίου έχ Πειραιώς.

132. Αημΰόΐί. "Ο λύχνος. Έλυσεν ό χ. Κ. Εύσταθιάδης έξ 
’Αμοργού.

133. Τρωτηοτις. lev) Ό Ζάλεοκος. 2ον) Ότι άμφότερα ϊχοοσι 
μύτην. 3ον) Ό Λυγχεύς. 4ον)'Ό "Η—λιος.

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ ΤΗΣ “ΦΪΧΕίΙΪ,,

Λ- 4. Εάίρον. ’Επιστολή, σας έλήφβη. Σά; άπηντήσαρεν αμέσως έν 
έχτάσει.—Λ. S. ’Αλεξάνδρειάν. Χρήματα έλήφθησαν. Άναμένομεν ύπό- 

λοιπον. Έγράψαμεν.—-J. Μ. D. Ploesti. ΔελτάριΟν έλήφθη. Συνεμορ· 
φώθηρεν ώς γράφετε.— Γ· Φ· ΣπΑρτην- Επιστολή χαΐ δελτάρων Ιλήφβη- 
σαν εΰχαριστοδμεν πολύ.— Ν. Α. Κέρκυραν- ΤελευταΓον δελτάριον μόνον 

έλάδομεν, χαΐ εϋχαριΛοΰρεν πολύ οι’ εΰγενεστάτην προθυμίαν σας. Χθες 
έστείλαμιν ιΐχόνας/Ιωάννη. Άναμένομεν ώς γράφετε. —Ν. Ε. Π· καί Α. Φ. 
Χαλκίδα. ’Επιστολή, χρήματα χαΐ δελτάριον έλήφθησαν· σάς απηντήσαμεν 
προχθές. — Λ. Η. Κ. Μιτνλήνην. Σειράς άπεστείλαμεν. Άναμένομεν ά- 
πάντησιν εις δελτάριόν μας. — Ν. II. *Αλΐ@έρΐον.  Διευθυνσ/ς σας ήλλόγη, 
ώς γράφετε. — Γ. Ο. Σύρον. Ζητηθείς αριθμός σάς άπεστάλη προχθές. — 
Α. Γ. Α. Γαλάζιον. ’Επιστολή έλήφθη. Άπόδειξις 2ου έτους ιιχε δοθή 

ε’ις πληρώσαντα συνδρομήν σας. Έν τούτοις εν παρόντι φύλλω σάς απο· 
στέλλομεν άντίγραοον αυτής. Κληρώσεις 2οο έτους εγένοντο. — I. Π. ’Α
λεξάνδρειαν. ’Επιστολή έλήφθη. Άναμένομεν, ώς γράφετε, ταχεϊαν έχ- 
χαθάρισιν. — Β. Μ. ’Αμαλιάβα. Επιστολή χαΐ 12 δραχμαΐ έλήφθησαν. 
Προγενεστέρου όμως μέ δραχ. S δέν έλάδομεν. Ταχυβρομιχώς έπίσης σάς 

‘έγράψαμεν. Σάς εύχαριστοϋμεν. — Π. Ν. 4. Παρισίους. ’Επιστολήν σας, 
ώς και συνδρομήν έλάθομεν. Σάς εόχαριστοϋμεν. πολύ Ταχυδρομιχώς σας 
έγράψαμεν.—Γ. X.’Ενταύθα. Εις γραφείου μας εθρίσκεται επιστολή δι’υ
μάς. Έλθετε ή στείλατε νά λάδητε.—Κ. Λ. Ναύπακτον. Καί επίτηδες νά 
τό ε’ζάμνετε δέν θά ήργοπορήτε τόσον.—Γ. Κ. Λευκωσίαν. Επιστολή χαι 
χρήματα έλήφθησαν. Σάς εύχαριστοδμεν. Ταχυδρομικώς θά σάς γράψωμεν 

έν έχτάσει.

ΒΙΒΑΙΟθΗΚΗ ΙΟΓΑΙΟϊ ΒΈΡΑ
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ

ΒΡΑΒΕΪΘΕΙΣΑ ΓΠΟ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 
*Εκδο<Ης καλλιτεχνική είς μέγα Sor

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

Π. ΦΕΡΜΠΟΥ

ΕΚΔΟΤΗΣ : Θ- ΛΙΒΕΡΙΟΣ
---- ♦ίίΙΙΙΙίΙΉ—

Κατά τό έτος τοΰτο θά έκδοθώσι τά έξης έργα :
Ι*ωδύρος  ό Καταχτητής . . . μετ’εικόνων <48 
Ό Μββημβρενύς Άατήρ » β3
Ό Χανβελλώρ » 8**
Μήαος έπέ τού Εερηνεχού ’ίίκεανηύ 81 
*Ο Λαχνός.............. .. .................. μετ’ εικόνων -415J

ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
Διά την άπόκτηβιν τών 5 ανωτέρω έργων τοΰ 1892.
! Διά μέν τούς έν ταΐς έπαρχίαις Δρ. ®Ο

Διά δέ τούς έν τφ έξωτερικώ Φρ. 2S
Συνδρομηταί έγγράφονται παρ’ ήμϊν έγγυωμένοις τήν α

νελλιπή κατά Σάββατον αποστολήν τών έκδιδομένων τευ
χών, άνευ προσθήκης ταχυδρομικών τελών.

Ό πληρόνων δραχ. 6 θά λαμβάν·/) 10 τεύχη.
Πάσα παραγγελία δέον νά συνοδεύηται καί ύπό τοΰ αντι

τίμου αυτής.

Πωλείται κατάστημα πολυτελείας αξίας 10,000 δρ. άντί 
6,000, ή έπί συνεταιρισμό καί καταβολή 4,000 δραχμών. 
Πληροφορίας παρ’ ήμϊν.

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΐ ΣΤΡΟΪ
Ύπό τοΰ φιλοπονωτάτου κ. Ν. Π. Κουτσοβίλλη έξεδόθη- 

έσχάτως ό τοπογραφικός χάρτης της νήσου Σύρου έπί τγί 
βάσει μεν τοΰ ύπό τοΰ Αγγλικού ’Επιτελείου έγκριθέντος 
χάρτου του Στάνλεϋ, άλλά είς μεγαλειτέραν κλίμακα, μετά 
πολλών προσθηκών καί διορθώσεων, καί άκριβοϋς όρισμοΰ 
τών θέσεων τών αρχαίων ερειπίων κτλ.

Ό χάρτης ςιύτος χρησιμότατος παντί ένδιαφερομένφ καί 
καλλιτεχνικότατα ,επιζειργασμένος. πωλείται έν Σύρφ παρά 
τφ κ. Νικ. Λυμπερίφ άντΐ δρ. 2,30 διά τό εσωτερικόν, καί 
άντί φρ. 2,60 διά τό εξωτερικόν..

EIAOIIOHSEIS
Παρακαλοΰνται οί έκ τών ήμετέρων συνδρομητών, ών ή 

συνδρομή έληξε τήν 31 Δεκεμβρίου, νά εύαρεστηθώσι ν’ά- 
νανεώσωσι ταύτην, όπως τοϊς αποστείλωμεν τάς σχετικής 
αποδείξεις των.

Ειδοποιούνται πάντες οί ήμέτεροι συνδρομηταί, οϊ τε έν τώ· 
έσωτερικφ τοΰ Κράτους διαμένοντες, ώ; καί οί έν τφ εξωτε- 
ρικφ, άτι δύνανταικαί απ’ ευθείας ν’ άποστέλλωβιν ήμϊν τήν 
συνδρομήν των, είς γραμματόσημα παντός Κράτους, τραπε
ζογραμμάτια, έπιταγάς, συναλλαγματικής, ή καί οίονδήποτε 
άλλο νόμισμα αντιπροσώπευαν τήν αξίαν τής συνδρομής των.

’Ομοίως παρακαλοΰνται όσοι τών ήμετε’ρων ανταποκριτών 
καί συνδρομητών όφείλουσιν έτι συνδρομής τοΰ λήξαντος 
έτους, νά εύαρεστηθώσι ν’ αποστείλωσιν ήμϊν ταύτας, όσον τό 
δυνατόν ταχύτερον, διότι αί θυσίαι εις άς ύποβαλλόμεθα, 
όπως καταστήσωμιν τό ήμέτερον περιοδικόν έφάμιλλον τών 
ευρωπαϊκών, καί αντάξιον τοΰ προορισμού του, καν τοΰτο 
όπως ίκανοποιώμεν καί τήν έλληνικήν φιλολογικήν πρόοδον 
καί τάς δικαίας απαιτήσεις τοΰ κοινοί} καί τήν φιλοτιμίαν 
μας; έπιβάλλουσιν ήμΐν τό καθήκον νά άπαιτώμεν έν μέτρφ 
δικαίφ καί τήν άπότισιν τών εαυτών ύποχοεώσεων.

Εισερχόμενοι όσον ούπω είς τό τρίτον έτος τής ΐκδό’σεως 
τής «Φύσεως», άγγέλλομεν μετ’ εύχαριστήσεως τοϊς άξιο· 
τίμοις συνδρομηταίς μας, ότι αυξανόμενου βαθμηδόν τοΰ 
άριθμοϋ τών ήμετέρων συνδρομητών θέλομεν καταρτίσει κατά 
τό έτος τοΰτο λαχεϊον μεγαλείτερον μέ πλείονας κληρώσεις, 
ήτοι κατά τό τρίτον έτος 100 συνδρομηταί θά κερδαίνωσι 
100 δώρα, έξ ών οί ήμίσεις θά όρίζωσιν αυτοί τό είδος τοΰ 
αντικειμένου, έπί τή βάσει τής άξίας τοΰ λαχνού των.

’Ομοίως καθιστώμεν γνωστόν τοϊς ήμιτέροις συνδρομή- 
ταΐς, ότι ό εγγράφων έ'να μέν συνδρομητήν, είς τήν «Φύσιν» 
διά τό τρίτον τοΰτο έτος, θά πληρώση διά τήν έαυτοϋ συν
δρομήν δρ. 6, ό εγγράφων δύο θά πληρώση δρ. 4. ό εγ
γράφων τρείς θά πληρώση 2, ό εγγράφων 4 θά λάβη τήν 
αΦύβιν» δωρεάν έπί έν έτος, καί ό εγγράφων πλείονας θά 
λάβη σχετικόν δώρον. 'Ομοίως καί είς τούς έν τφ έξωτερικφ 
διαμένοντας συνδρομητάς μας γενήσηται εκπτωσις άνάλογος.

Ή Διεύθυνσις τής «Φύσεως» αναλαμβάνει τήν προμήθειαν 
καί άποστολήν οίουδήποτε αντικειμένου έξ ’Αθηνών έπί προ
μηθείς 5 °/0 μόνον. Πασα παραγγελία δέον νά συνοδεύηται 
καί ύπό τοΰ άντιτίμου καί τών ταχυδρομικών τελών.

Τόμοι τοΰ πρώτου έτους της Φύαεως εύρίσκον- 
ται είς τά γραφεία αύτης και αποστέλλονται έλευθε- 
ροι ταχυδρομικών τελών.

ΕΙΣ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ
Άδετοι μεν άντί. . δραχ 8 
Χρυσόδετοι δέ άντί “ ΙΟ

Μόνον τό περικάλυμμα άποστέλλεται, είς μέν τό 
Εσωτερικόν αντί δρ. 2.50, είς δέ τό Εξωτερικόν 
αντί φρ. 2.50.

ΕΙΣ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ
Άδετοι μ.λν άντί . . φρ. 1Ο“ 
Χρυσόδετοι δέ άντί » 12


