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Φρ. 12.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Ευχαριστήριον. Πρό; τού; ήμ-οτίρου; συνδρομητΐ; χαί άναγνώστα; ύπό τής Διευθύνσεων- ΓνωστοκοΙηβι; πρό;
τοΰ; ήμ,ετόραυς συνεργάτα;.— Si
νοιχοχυρΔ,ύπό Στ .Βάλβη.—Δοπλούν βρβμα. Σύγχρονον ιστορικόν διήγημα, (συνέχεια) ύπό Ροϋ.
— ’Εν τφ θηριοτροφεία!. Μολυβ€ογρ«<ρήμ«τα (συνέχεια καί τέλος) ύπό Δικ.—Si μιΔ γαλανομάτα (ποίημα) ύπό ©.Τζαβελλα. — ’Αλ
ληλογραφία— ’Αγγελίαι.—Πιν«ξ τών περιεχομένων τού τρίτον ϊτοο; «αί τόμον.

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΗΜΕΤΕΡΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΣ

Μετά τοΟ παρόντος φύλλου λήγει τδ τρίτον έτος άπδ τής έκδόσεως τής «Φύσεως», άπδ δέ τοϋ έπομένου, έν φ σαφώς Οέλομεν έκθέση τδ πρόγραμμα τής μελλούσης πορείας ήμών, άρχεται τδ τέταρτον έτος. Έκ καθήκοντος δΟεν άποτεινόμενοι πρδς πάντας τούς ήμετέρους συνδρομητές καί άναγνώστας, έκφράζομεν τάς
απείρους κ«ί έγκαρδίους ήμών εύχαρκττίας διά τήν μέχρι τοϋδε ειλικρινή αύτών ύποστήριξιν, ήν τόσον έκθύμως παρέσχον ήμίν είς τήν έκδοσιν τοσοΰτον έπιπόνου όσον
καί ώφελίμου συγγράμματος, καί παρακαλοΟμεν έν ταύτω αύτούς, δπως εύαρεστούμενοι, ύποστηρίξωσιν ήμας καί έν τψ μέλλοντι,διότι έκτδς πολλών άλλων άναγκαίων
βελτιώσεων καί προσ&ηκών. άς θέλομεν έπιφέρη καί πάλιν κατά τε τήν ύλην, τάς
εικόνας καί τά νέα καί ένδιαφέροντα θέματα, σκοποϋμεν νά καταστήσωμεν τδ
ήμέτερον περιοδικόν σύγγραμμα απαραίτητον άνάγνωσμα ούχί μόνον παντί φιλομούσφ, άλλά καί παντί έλλην. πολίτη, διά δημοσιευμάτων καταλλήλων, άτινα πολύ
θέλουσι συντέλεση είς τήν πνευματικήν άνάπτυξιν έκαστου. Ή τριετής παρελθοΰσα
ήμετέρα πορεία καί ή άκριβής έκπλήρωσις τών ύπεσχημένων έστω ύπογρα^μδς καί έγγύησις τής μελλοόσης.
Ή «Φύσις», ώς άρχήθεν ύπεσχέθημεν, κατά μέν τδ πρώτον έτος έξεοόθη ώς οϊόν τε έπιμελώς καί συμφώνως
τφ προγράμματι ήμών, κατά δέ τδ δεύτερον έτος συνεμορφώθημεν πρδς δσας βελτιώσεις άνεφέραμεν είς τήν αρ
χήν τής έκδόσεως τοδ β' έτους, μή φεισθέντες ούδέ κόπων ούδέ δαπανών πρδς πλείονα επιτυχίαν τοϋ σκοποϋ καί
ίκανοποίησιν τών άναγνωστών μας, κατά τε τήν ύλην, τάς εικόνας, τδν χάρτην καί τδ καλλιτεχνικόν μέρος· κατά
δέ τδ τρίτον προέβημεν είς βελτιώσεις άναγκαιοτάτάς· ήδη δέ προβαίνοντες είς τδ τέταρτον έτος, ύπομιμνήσκομεν
τάς προτέρας ήμών διαθέσεις, δπως πάντες πεισθώσι περί τής είλικρινείας τών ήμετέρων άμετατρέπτων καθ ’
δσον άφορφ περί τών είς τήν καθ ’ όλου πρόοδον τοΰ ήμετέρου περιοδικού προθέσεών μας
Έπί τή προσδοκίφ δέ,δτι θελομεν έκθύμως ύποστηριχθή καί είς τδ μέλλον παρά τών ήμετέρων άναγνωστών,
προβαίνομεν ήδη μετά θάρρους είς τήν συνέχισιν τοϋ τετάρτου έτους.
Φ. ΠΠΝΤΕΖΗΣ.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΣ
Είσερχομένης ήδη τής Φ ύ ο ε ω ς είς τό τέταρ
τον άπό. τής έκδόσεως αύτής έτος, έκρίθη αναγκαία
πρός τελείαν έκπλήρωσιν τοΰ Οκοηοΰ τοΰ περιοδι
κού ή σύστασις είδικής έπιτροπείας άποτελουμένης έκ διαπρεπών λογιών καί έργον έχούσης τήν
έξέλεγξιν τής άποστελλομένης ύλης καί τήν καθ ’
όλου έποπτείαν τοΰ φύλλου. Ένεκα τούτου παρα
καλούνται οί άποστέλλοντες ύλην νά μή δεικνύωνται άνυπόμονοι περί τήν δημοσίευσιν αύτής, τοσούτω μάλλον καθ ’ δσον πλείστη ύλη έν τώ γραφείφ συνεσωρεύθη. Ταϋτα πρός αποφυγήν πάσης
παρεξηγήσεως.
(Ή Διεύθυνσις).

Θυμάσαι, ψυχή μου, έκεϊνα τά χρόνια,
πού παίζαμε μόνοι, γεμάτοι χαρά,
πού γιάνα φιλάκι, άθφα τρυγόνια,
μαλώναμε μόνο καμμια φορά ; . . .
Έπέρασαν τώρα έκεϊνα τά νιάτα 1
Σύ είσαι γυναίκα καί αυδρα$ έγώ, —
καί σύ μαγειρεύεις, γλυκειά μαυρομμάτα,
καί ’γώ . . . τής ζωής μου τάμπέλι τρυγώ !
Τί λέγεις ; Άφίνεις καί σύ τό τσουκάλι,
ν’ άφήσω καί ’γώ τήν δική μου δουλειά,
καί. πάλι πουλάκια, νά τρέξωμε πάλι
'ψηλά ’ς τόν αέρα μέ χίλια φιλιά ; . . .
25’Ιουνίου 1886.
Koboldchen.
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ΔΙΈϊΓ’ΈΙΙνίΑ.

(Συνεχεία, ΐδε προηγούμενου φύλλον)

Ή Μαίρη μόλις ΐπιστρέψασα εις τό δωμάτων της έξή
γαγε τοϋ θυλακίου της τό* μικρόν χάρτην, τόν όποιον ιιχε λάβει ίκ τών κιγκλίδων ζαί ίν συγκινήσει παρατηρούσα
αύτόν άνέγνωσε.

«Είναι τό έπισκεπτήριόν του είπε» καί ήρξατο σκεπτομένη.
Ή Μαίρη τήν ελληνικήν δεν έγνώριζε καλώς. Ώμίλει αυτήν πολύ άτελώς, άνεγίνωσκε δέ χωρίς νά έννοή. Καί
διατί νά τήν γνωρίζη, άφοΰ δέν εϊξευρεν, άν θά εμενεν είς
τήν Ελλάδα διαρκώς ;
Αιά τοϋτο έγερθεϊσα ίλαβε τό λεξικόν της, -καί άνεζήτησε
τήν έξήγησιν τών λέξεων « διδάχτωρ τής ιατρικής ».
«Ά 1 ένόησα, έξηκολούθησε μετ’ ολίγον, είναι διδάκτωρ
τής ιατρικής καί ονομάζεται Μιχαήλ............ 9
Ή Μαίρη ενταύθα άνεστέναξεν ΐχ βάθους καρδίας, ώσεί
νά έξήγαγε έκεϊθεν μέγα τι βάρος, όπερ τήν ίπίεζε, καί έν
ταύτφ δάκρυα χαράς καί εύχαριστήσεως ερρεον έκ τών
οφθαλμών της.
• Ήσαν δέ ταΰτα δύο φόροι ους άπέτιε' τον μέν ένα έξ ευ
γνωμοσύνης διά τήν ίκανοποιουμένην αμφιβολίαν της, τόν
δ’ έτερον διά τήν εΰόδωσιν τής έπιθυμίας της. «Άγαπώ
καί άνταγαπώμαι» διελογίσθη, καί άφέθη εις μυρίους γλυ
κείς διαλογισμούς καί έρωτύλα ovitpa.
Είτα λαβοϋσα τό έπισκεπτήριόν, το παρετήρησεν άπλήστως, τό άνεγίνωσκεν ίπανειλημμίνως καί κατεφίλει ένθουσιωδώς.
«Πλήν, έσκέφθη καθ’ έαυτήν, διατί δέν μοί έγραψε καί
λέξιν τινά ίδιοχείρως; διατί δέν μοι έξέφρασε καί μίαν έπι·
θυμίαν του, έστω καί τήν έλαχίστην γραμμήν διατί δέν εθετο ένταΰθα, ίνα έννοήσω τόν χαρακτήρα τής καρδίας του;
Άλλά δέν τόν αδικώ,διότι ή δειλία,ή αμφιβολία, ή έλλειψες
χρόνου δέν θά τφ επίτρεψαν τοϋτο. “Ηδη εΐναι ή σειρά μου,
τί '
λέγω;
πρέπει νά τφ ανταποδώσω τά ίσα... Αλλά,
,*■"··
...... μήπως
δέν τφ έδωκα τό άνθος, τό λευκόν έκεϊνο ίον, όπερ έκφράζει
τά πάντα ; Αρκεί, νομίζω τοϋτο καί άς αναμένω τάς περι
στάσεις. Αυτός ήδη θά μέ ζητήση, θά έλθρ είς συνάντησίν
μου, καί ούτω θά έννοήσω άν μ’ αγαπά πιστώς καί είλικρινώς».
Οΰτω διαλογιζομένη, ήκουσε κρότον είς τήν θύραν.
«’Εμπρός !» άπήντησεν.
Καί έν φ εκρυπτεν αύθωρεί τό έπισκεπτήριόν έντός τοϋ
λευκώματος της, είσήλθεν ή Μις θόρπ.
—■ At! αγαπητή μου, τή λέγει ή φίλη της, θά έξέλθωμεν όμοϋ σήμερον ;
— "Οχι, φιλτάτη, διό« θά γράψω είς Γερμανίαν,... ιίξεύρεις, οτι ε/ομεν ταχυδρομείου αϋριον.
— Μά νομίζω, έχεις καιρόν ολην τήν νύκτα νά γράφιρς.
— Ναί, άλλά προτιμώ σήμερον νά μή έξίλθω.
— Περίεργον μοί φαίνεται, Μαίρη· άλλη τις θά ύπέθε·
τεν ίσως, δτι αποφεύγεις νά έξερχησαι μετ’έμοϋ. Πρό έβδομάδος ,έξέρχεσαι πάντοτε μόνη·

— "Ω ! μή μέ παρεξηγεΐς σύ, αγαπητή μου- είναι περι
στάσεις, είναι έποχαί, ώς γνωρίζεις, καθ’ άς μεταβάλλει τις
τρόπον τοΰ ζην χωρίς νά θελη. Ευχαριστούμαι ήδη κάποτε
νά ρεμβάζω, νά σκέπτωμαι, νά έξέρχωμαι μόνη . . . At 1
τοϋτο κάπως μέ ευχαριστεί, μέ διασκεδάζει . . . μοι ανα
κουφίζει δέ τήν μονοτονίαν τοϋ ποιητικού τούτου τόπου. . .
— Καλά, καλά, άγαπητή μου, κάμε όπως νομίζρς καλείτερον. Λοιπόν σέ άφίνω. . . . Άλλά, αλήθεια Μαίρη,
είπε μοι, είμαι περίεργος I Πώς έξήγησες τό περίεργον έκεϊνο
δνειρον σου, τό όποιον μοί διηγεϊσο πρό ημερών ; είχε συνέ
πειας ;
— Ουφ ! όνειρα 1 λέγεις ; δέν τ’ άφίνεις αύτά; τά πι
στεύεις καί σύ ;.. έχεις κανέν νόστιμον βιβλίον νά μοί δανεί«ης ;
Καί έν φ ή Μαίρη προσεπάθει ν’ άλλάξη ομιλίαν, η Θόρπ
τήν παοετήρει μετά περιεργίας.
— Βιβλία ; πολλά. . . . Τί είδους βιβλίον θέλεις ; Ιστο
ρικόν, ποιητικόν, μυθιστορίαν, αρχαιολογικόν, τί πράγμα ;
άπήντησεν ή μις θόρπ.
— Μυθιστορίαν.
— ’Ερωτικόν βέβαια ;
— “Εστω ! Άς είνε καί έρωτικόν.
— θέλεις τήν Μαλβίναν ; Τόν ιππότην Γονζαλέζ ; τούς
έρωτας τοΰ πλοιάρχου Κίνκ ;
— Θέλω νά ϊδω έρωτικάς περιπέτειας, απιστίας δρωμέ
νων, αφοσιώσεις καί έγκαταλείψεις, αυτοκτονίας καί θανά
τους, πικρίας καί θηριωδίας έραστών καί τά τοιαΰτα. . . .
Θέλω νά τά μάθω όλα. Ξεύρεις, αγαπητή μου, πόσον κατέγεινα είς τήν ποίησιν καί τήν αρχαιολογίαν του άτυχους
τούτου τόπου. Τόν ήγάπησα ακριβώς διά τάς συμφοράς του.
Άπό τοϋ μεγίστου αύτοΰ κλέους, δόξης καί επιφάνειας, καί
άπό τοϋ αμύθητου αύτοΰ πλούτου καί τής μεγάλης ευη
μερίας, περιήλθεν είς κατάπτωσιν, άπό ταπεινώσεως
είς ταπείνωσιν καί άπό πενιχρότητος είς πενιχρότητα’
δηλ. εις τό σημεϊον αύτό, είς δ τόν βλέπομεν ήδη. Ύπήρξεν
όντως άστήρ τηλαυγής, όστις έφώτισεν έπί τοσοϋτον εαυ
τόν καί τήν ύφήλιον, ώστε άποσβεσθείς ηδη, έγκατέλιπε μό
νον τάς άκτίνας έκείνας, άς οί Προμηθείς τοϋ κόσμου τφ
άφήρεσαν.
...JAM φιλτάτη, ήγάπησα είλικρινώς τόν τόπον αύ
τόν, άλλ’ άπηύδησα πλέον νά τον μελετώ καί νά συμμε
τέχω τών συμφορών του καί θέλω ήδη νά τραπώ έτεραν ο
δόν. θέλω νά μελετήσω και τήν καρδίαν του, τά πάθη του.
τάς χαράς του, καί τούς έρωτάς του. θέλω ν ανακουφίσω
καί τήν ψυχήν μου, ήτις υποφέρει άπό τήν μονοτονίαν τής
λύπης και τής μελαγχολίας. Θέλω έν βιβλίον έλληνικής,
έλληνικωτάτης ύποθεσεως, ήτις νά περιγραφή πιστώς τήν
καρδίαν τοϋ Έλληνος. Άπηύδησα πλέον μέ τά μελαγχο
λικά, καί θέλω βιβλίον τι τό όποιον ν’ ανακούφιση την
καρδίαν μου, νά κορέση τήν πιριέργίαν μου καί τέρψη τήν
φαντασίαν μου. Γνωρίζεις κανέν τοιοϋτον βιβλίον, φιλτάτη ;
'Η μις Θόρπ έθετο τόν μικρόν δάκτυλον πρό τοΰ στό
ματός της καί ώσεί σκεπτομένη έκίνει τήν κεφαλήν.
— Αναζητείς είς τήν μνήμην σου τό βιβλίον, ύπέλαβεν
ή Μαίρη, ή επίτηδες έθεσες τόν δάκτυλον προ τοΰ στόματος,
ίνα σιωπήσης ;
— Ναί,.·. σιωπώ διά νά μ’ άφήσης νά εΰρω τό βι
βλίου, όπερ μοί ζητείς.
Καί ολίγον σκεφθεϊσα.

— Είναι δύσκολον αύτό τό όποιον ζητείς, άγαπητή μου,
έξηκολούθησιν ή μις θόρπ. Έν τούτοις θά προσπαθήσω νά
σοί το εΰρω. Ναί . . . διότι πραγματικώς σοί χρειάζεται βιβλίον κατάλληλον διά νά μελιτήσης τήν καρδίαν καί τούς
έρωτας τών Ελλήνων. ’Επειδή όμως ένδιχεται νά βρα
δύνω, έως ότου κατορθώσω νά σοί τό εΰρω, σέ παρακαλώ
νά μοι χορηγήσης τον άπαιτούμενον χρόνον.
— Καί πόσος χαιρός σοί χρειάζεται διά τοϋτο,φιλτάτη ;
— Μά, ίξαρταται έκ τών περιστάσεων, θά γράψω είς
τήν Γαλλίαν καί είς τήν Αγγλίαν καί αγνοώ ακριβώς πόσος
καιρός θά παρέλθη.
—· Εις τήν Γαλλίαν ; είς τήν Αγγλίαν ; . . . Καί δέν ύ·
πάρχαυσιν έδώ βιβλιοθήκαε ; βιβλιοπωλεία ;
— "Ω ! ναί ύπάρχουσιν, άλλά τήν καρδίαν τοϋ Έλληνος
δέν θά τήν εΰρωμεν έκεϊ ....
'Η Μαίρη εγειρόμενη καί πλησιάζουσα έκπληκτος τήν
μις θόρπ·
— Τήν καρδίαν τοΰ "Ελληνος δέν θά τήν εΰρωμεν έκεϊ !
αλλα ποΰ λοιπόν ;
— Ούδαμοΰ !
— Ούδαμοΰ ;
— "Ισως ύπό τόν Παρθενώνα, ύπό τούς στύλους τοΰ ’Ο
λυμπίου Διός, ύπο τό Θησεϊον, ύπό τόν ναόν τής Άθηνάς,
ύπο τά μακρά τείχη τοΰ Πειραιώς....
— "Ω ! ναί έχεις δίκαιον, δέν ίφαντάσθην ποτέ τοϋτο.
Ένόσφ ή δόξα καί τό μεγαλεΐόν του είναι υποκάτω έκεϊ τεθαμμένη, ό Έλλην τής σήμερον δέν έχει καρδίαν .... Άλλά,
φιλτάτη, δέν αγαπά λοιπόν πλέον ό Έλλην ;
— Άν άγαπά ; καί τί σ’ ένδιαφέρει τούτο ; θέλεις νά μάθης άν άγαπφ, ώς αγαπά ό γάλλος ό άγγλος, ό γερμανός ;
Μήπως άγαπφς; Μαίρη, καί θελεις νά μάθγς άν άνταγαπάσαι;
— Χά, χά, χά, αστεία όπου είσαι. Χά, χά, χά, μήπως
άγαπώ ; μ’ έξέλαβες ώς μειράκιον, μις θόρπ ;
— Γελάς! Μαίρη ; γελφς ; προσποιείσαι τήν Κλωθώ, καί
μόλις έπιχειρώ νά συλλάβω τό νήμα, όπερ κλώθεις,διολισθαί
νεις ώς έγχελυς.
— Χά, χά, χά, μέ κάμνεις νά γελάσω χωρίς νά θέλω.
— Γέλα, γέλα, άφοΰ τό θέλεις, άλλά τό βιβλίον, όπερ
μοι έζήτησας... θά σοί τό εΰρω.
J — Αλήθεια ;... πότε ;
— Μίαν ημέραν, άλλά πότε άκριβώς, δέν γνωρίζω.
Καί άπεχωρίσθησαν.
Ή δέ Μαίρη μείνασα μόνη έν τφ δωματίφ της έξήγαγε τό
σημειωματάριων της, άνέγνωσε καί πάλιν τό έπισκεπτήριον
τού Μιμικού, καί λαβοϋσα τήν γραφίδα έσημ.είωσε έν τφ
λευκώματι.
«■Hat er Kein Herzl»

Ήτοι-

«div

καρδίαν ;»

(“Επεται συνέχεια)
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Ούραγκοτάγκους είδα ότι δέν έχετε. Δέν προμηθεύεσθε
απ’ ίδώ κανένα, διά νά έχετε έπι τέλους μιαν άνάμνησίνέξ ’Αθηνών ; θά μέ έρωτήσετε πού πρέπει ν’ άπευθυνθήτε.
Χμ ! Κα νένα μικρόν περίπατον νά κάμετε έ’ως τήν φιλο
σοφικήν σχολήν τοΰ Πανεπιστημίου. Τόν κ. Μιστριωτην
λ. χ. ίδέτε τον, θαυμάσατε τον | . . συλλάβετέ τον. Ό κ.
Αίσωπος αναλαμβάνει νά μυθολογήσγ τό γεγονός.
* *
’
Καί άλλη άντίθεσις, ή χιλιοστή.
Ό Χριστός σταυροϋται. Ή έκκλησία καλεί πρός ήμέρωσιν τούς θνητούς, καί ήμεϊς οί χριστιανοί τρέχομεν είς τά
θηρία, πρός έξεγερσιν τών ενστίκτων μας !
·* *

Τήν προσοχήν μου αίχμαλωτίζει μία ζώσα . . . Κάρυά
τις. Φόρεμα πράσινον. Πέτασος μέλας, ψιάθινος, μέ έρυθράν στεφάνην. ’Οφθαλμοί άπαράμιλλοι, φλογεροί, Χρώμα
παρειών έξοχον, σπάνιον δι’ ’Ελληνίδα. Αιωνίως μειδιά.
Απορώ πώς ό πατήρ της δέν γράφει ώοαιότερα ποιήματα,
αναστρεφόμενος καθ’ έκάστην μέ τοιοϋτον κάλλος. “Ισως διά
νά άφήση τό στάδιον έλεύθερον εις τούς άλλους.
*

Είς ιατρός μέ πλησιάζει, κυττάζων τήν ΰαιναν.
— Τί ήσυχος πού εινε καί όμως τί τέρας I ...
— Θά έγραψε, φαίνεται, καί αύτή . . συνταγάς, τώ λέ
γω καί δ άθλιος . . . συναινεϊ διά τής σιγής. ■
* *

Ως Ισπανοί ταυρομάχοι, μέ τά ιππευτικά ύποδήματά
των, τό μαστίγιον δεινώς κροταΰν, μέ τάς πολυποίκιλους εν
δυμασίας καί τήν στενώ; έφαρμοζομένην πιρισκιλίδα, δίδουν
οί δαμασταί το σύνθημα τής ένάρξεως τής παραστάσεως, ήτις
όμως ύπήρξεν έν συνόλω πενιχρά λίαν. Στεφάνην χαρτίνην
καί φλεγομένην διαπερώσι δι’ άλματος οί λέοντες. Έπί τοΰ
έλέφαντος ενθρονίζεται ό είς δαμαστής καί τέλος είς βόας
περιελισσεται περί τόν λαιμόν αύτοΰ, έξάγων συχνά τήν λεπτοτάτην, ώς βελόνην, γλώσσάν του. Τό θέαμα συμπληροϊ
είς κροκόδειλος . . . δακρύων. Τήν στιγμήν έκείνην άκριβώς
ένόμισα ότι έδάκρυζεν ή έρωμε'νη μου ! . .
*
Μία λαμπρά ευκαιρία διά τόν Μποέμ τοΰ «Άστεος».
Νά λάβή συνεντεύξεις καί μετά τών θηρίων, άφοΰ έλαβεν ήδη
τοιαύτας μέ τούς λογίους, τούς άγριωτε'ρους θηρίων ύπό έποψιν κρίσεως καί φρονήματος.
Ας έρωτήση λ. χ. τήν λάμα περί τοΰ Πολέμη, τόν
πίθηκον περί τοϋ Δαμβέργη καί τοϋ Δροσίνη, τήν ύαιναν
περί τοΰ Παλαμά, τόν άετόν περί τοϋ Παράσχου, τήν Zebu
περί τοΰ Στεφάνου, τον βόαν περί τοϋ Μαρκορά, βόα τής
γλώσσης. Έάν ΰπήρχεν αγριόχοιρος, ήδύνατο νά τόν έρωτήση περί τοΰ . . . Κορόμηλά καί τού Μητσάκη.
Μποέμ ! — Άπόοτ . . .

οΰς.
*
1

ΕΝ ΤΩι ΘΗΡΙΟΤΡΟΦΕΙΩι
Μολνόδογραφιίματα.
{Συνέχεια καί τέλος).

Είς πρώην ύπουργός χαίνει πρό ένός κλωβού.
Μεϊράξ τις άποτεινόμενος προς τον πατέρα του:
—· Μπαμπά, τώ λε'γει, αύτόν γιατί τόν έχουν ίξω.
— Έ, παιδί μου τφ άπαντφ παντού ή πολιτική εχει τά
μεβα................
— Ά, γι’ αύτό είνε λοιπόν όξω! . .
*
'
Αύτό, διά τόν κ. Μοντενέγοον ή . . . ΜάνροΖούνιον διά
νά μεταφράσωμεν τό όνομά του.

Άλλονται τά θηρία, σείουσι τούς κλωβούς, άναρριχώνείς τά κιγκλιδώματα. "Οπισθεν μου όμιλοΰν.
— Οχι, φίλε μου, ή Μαίρη τδ εκρυβεν επίτηδες. *
0 Μι
μικός . . .
Παντοΰ αύτοί οί Έλληνες βλακίζουν.
*

Περιεργότερον ζφον τοΰ ΤωμηοΟ δέν άπήντησα είς τήν
ζωήν μου.
*

Έάν λάβετε ύπ’ οψει τούς έγκληματικούς άπολογισμούς
θά ομολογήσετε μετ’ εμοΰ, ότι τό θηριοτροφεϊον τοΰ Μοντενεγρου είνε έν έλάχιστον τμήμα τής Ελλάδος . . .
* «
•
Πώς τρέχει ό κόσμος ! Νά ειχον κατά τάς παραστάσεις
των τόσον πλήθος θεατών οί ηθοποιοί μας, τί άλλο ήθιλον !
Προτείνομεν, χάριν τοΰ βαλαντίου των, ή Παρασκευοπούλου
νά ύποδυθή τήν ύαιναν, ό Π’αντόπουλος τόν έλέφαντα, ό
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Άλεξιάδης τον λέοντα βρυχώμενον καί τό θέαμα θά επι
τυχή. Περί τούτου έγγυώμεθα.
. *
4
Καί έπειδη περί θεάτρου, άναφερομεν ότι έλειπε μια αρ
κούδα. *
0 κ. Καλαποθάκης διεμαρτυρήθη, λέγων οτι ούτως
αδικείται ή «Λεϊλά» του, μή αντιπροσωπεύουν».
• 4
Έπρεπε νά ίδητε τά θηρία αύτά καθ' ήν ώραν τοΐς έρριπτετο ή τροφή, ήτις συνίστατο είς τεμάχια καθημαγμένων κρεάτων. "Ολα καθημένα έν παρατάξει, άρπάζοντα όρμητικώς έν μέβφ τών έμπροσθίων ποδών το κρέας καί με
κεκλυμένην κεφαλήν ροκανίζοντα ήσύχως, άπολαυστικώς,
άδιαφοροΰντα δε διά τούς πέριξ θεωμένους. Μουσική θεσπεσία ό τριγμός τών όδόντων καί κοκκάλων. Βάγνερ I Σοϋβερτ!

— Δέν έλαβες μέρος, είς τήν παράστασιν; τον Ερωτώ.
— Μά τί νά λάβω. Διετέλεσα βουλευτής. Είναι περιττόν
πλέον.
Ένεθυαήθην τότε τόν κ. Σταυρόπουλον, δν όμως μάτην
άνεζήτησα.
«
* 4
Είσήλθον είς τό θηριοτροφείου έλκυσθεις άπό τάς ρεκλά
μας τού Μεντενέγρου, ού τό δνομα είνε έν κομμάτι μαγνή
της, καί έξέρχομαι πλήρης ποιήσεως. Ή Καρυάτις με α
κολουθεί. Καί μέ τήν μοναδικήν αύτήν έντύπωσιν αναχωρώ
αΰριον είς Κ]πολιν, ένώ, ώς πρός αποχαιρετισμόν, άτμήρης
ή γραφές μου, είκή καί ώς ετυχε, μεταβάλλει είς λέςεις έπί
του αθώου χάρτου τάς πυρετώδεες τών οφθαλμών έντυπώπεις.
Άθήναι ! πόλις τοΰ Περικλεούς καί τοϋ Μοντενέγρου
χαϊρε! Ή αδελφή σου Κ)πολις με προσμένει. Καί σεις α
κόμη θηρία, -χαίρετε. Έάν κατά τήν απουσίαν μου φύγετε
ήσυχεΐτε- μή φοβεΐσθε' θά σας έπανίδω είς τό πρόσωπον
τών λογιών μας.

Τελειόνω μέ έν καλαμπούρι.
Πρόκειται περί τοϋ έκ Θήρας ρήτορας Σιγάλα.
— Αυτός τί. θέλει εδώ στά &η$1α ; λέγω είς τον φίλον
ρεπόρτερ.
— Πώς τί θέλει! Άφοϋ είνε άπό τήν... -Θήραν !
26 Μαρτίου
Λέχ.

ΣΕ ΜΙΑΓΑΛΑΝΟΜΜΑΤΑ

ΕΔΟΥΑΡΔΟΣ

ΜΟΝΤΕΝΕΓΡΟΣ
Διευθυντής τοΰ Θηριοτροφείου.

Καί μία παράλειψις.
Κατά την παράστασιν, είς θηριοδαμαστής έκάθισε καί πί
νων άμερίμνως καφέν άνεγίνωσκεν εφημερίδα. Ή μουσική
παίζει πένθιμον έμβατήριον. Οί λέοντες μελαγχολικοί βαί
νουν έμπροσθεν του.
Τρέχω πρός τόν θηριοδαμαστήν, ώς άλλος Μποέμ.
—Μέ συγχωρεϊτε. Είμαι δημοσιογράφος. Σάς παρακαλώ
τί έφημερίδα άνεγινώσκατε καί τόσον ευκόλως άπεκοιμήσατε
τούς λέοντας;
—Τήν «Παλιγγενεσίαν».
— Θέλετε νά έπιτύχητε περισσότερον ;
—Ναι.
—Λάβετε 'έν δράμα τοΰ Άντωνιάδου.
Καί μοί τό ύποσχέθη προθύμως ό καϋμένος.

«Κύριοι I φωνεΐ αίφνης είς τών υπηρετών άνερχόμενος
μίαν σανίδα. Βγάτε δξω. Τό θέαμα πήρε τέλος.» Άλλά
τό πλήθος δείκνυται νωθρόν, είς δέ—'Ηπειρώτης προφανώς
—φωνάζει ίν αγανακτήσει·
— Τώρα μπήκαμαν δέν ίδαμαν ακόμα. Καί ακούεται
ώς ίπωδός μακρόθεν, αποτελούσα άληθή εικόνα έκ τοϋ φυ
σικού ή κραυγή— Ζύσου γέρο ! . . .
4*Τ
Ένώ εξέρχομαι, ό φίλος πρός ον είχα δώση τό rendez
vous Εμφανίζεται.

Μή θαρρής πώς.θάσαι πάντα
ώμορφη, ξανθχά και νειά.
θέ ναρθή καιρός νά γίνουν
τά μαλλιά «ου σάν χιονιά.

Καί θά σδύση ή ματιά σου
πούνε τώρα φλογερή
Καί τα κάλλη σου θά λυώσουν
όπως λυώνει τό κερί.

Τό άηίόνι πλέον πάει
διά σέ δεν θά λαλή
Ούτε τ’άστρου τής «ύγουλας
στο γιαλό θά σέ καλή.

ΑΓ γιαυτό λοιπόν, φιλτάτη
και γιά τόσα τόσα άλλα
Τρέξε πέτα στή φωληά μου
νά έδώ στήν αγκαλιά μου ·

Έλα.... γρήγορα.... πηλάλα !
Άθήνησι.
Θανοε

Τζαβελδας.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ "ΦΥΣΕΩΣ.,
Κ. Κ.-Ε. Μ.—Π. Ζ.—Β. Σ.—Κ. Φ.—Δ, Γ__ Ά. Σ.-Σ. I.
ένταΰθα. Συνδρομαί σας έλήφθησαν. Εύχαριστοΰμεν πολύ.—Γ.Έ. Ά
Ά.
Σας ενεγράψαάεν από 1 Ίανουαοίου καί άπεστείλα
μεν σειράν φύλλων. Έκδιδόμενα δ’ αποστελλομεν τακτικώς. Ζητού
μενου άριθ. 39 σάς άπεστείλαμεν προχθές.—
Πάτρας.
Έλήφθη καί δεύτερον έργον. Ήδη παν δημοσίευμα θχ ϋποβάλληται
εις τόν έλεγχον αρμόδιας εκ καθηγητών επιτροπής. >αί όσα έγκρίνονται θά-δημοσιεύωνται.—Π. Δ.
Έλάβομεν νέας δι
ευθύνσεις συνδρομητών. Συμμορφοθησόμεθα. — Μ. Κ.
Χρήματα έλήφθησαν εύχαριστοΰμεν πολύ. Γράφομεν.—F. Η.
<piJa
αινιγμάτων επιτυχείς, πλήν άφίκοντο κα
τόπιν εορτής, διότι ειχον ήδη δημοσιευθή. "Αλλοτε επιταχύνατε.
II. Σ.
Ζητούμενα φύλλα σάς άπεστείλαμεν.—Σ. Μ. Λ/εΣυνεστημένη έλήφθη. Φύλλον απεστάλη. Ευχάριστουμεν.—Σ. Μ.
Τί γίνεσθε; Έλάβετε τέλος βιβλίο»; ’Απαν
τήσατε.—’A. Ε.
20 φο. έλήφθησαν Εύχαριστοΰμεν.
Γράφομεν δέοντα.—Μ.Β.
Τι άπεκάμετε ; Επιταχύνατε
αποστολήν έκκαθαρίσεως. — Ε. Δ. X. Μ.
Άπεστείλαμεν
φύλλα άλλ’ άποροΰμεν διά τήν διακοπήν. Γράφομεν.—Γ.Ν. Κ.—
’Επιστολή έλήφθη. Συνεμορφώθημεν προς γραφόμενα
σας. Ταχύδρομικώς καθέκαστα. — Δ Ά.
Επιστολή
έλήφθη. Εύχαριστοΰμεν θερμότατα. Ταχύδρομικώς εκτενέστερου.—
Ί. Σ.
Σάς ένεγράψαμεν μετά' τοΰ φίλου σας. Σειραί
φύλλων άποσταλήσονται προσεχώς. Γράψωμεν. Ήσυχεΐτε. — Ί. Β.
’Επιστολή μετά αινίγματος έλήφθησαν. Εύχαριστοΰμεν ώς
καί διά πληροφορίας. Γράφομεν προσεχώς.— Ν. Μ.
’Ε
πιταχύνατε έκκαθαρισιν διότι είσερχόμεθα εις το τέταρτον έτος.—
Κ.
’Εκκαθαρισιν έλάβομεν. Εύχαριστοΰμεν. —Ν. Ο.
Κων)πολιν. Λογαριασμός έχεε καλώς. Εύχαριστοΰμεν. Γράφομεν —
Κ. Σ.
Παραγγελία σας εστάλη. Σάς όφείλομεν ήδη. δρ. 3.

Βραΐ-la.

Μιτυληνης. Λύσεις
.
οοΛόγγιBpatl
ον. aΠάτρας.
ΒονχονρίΠάτρας.
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