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Η ΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ
^ιετίι το έν Λαχεία ληότοδικαϋτικόν δρ&μα·
Ή απροσδόκητος καί πρωτοφανής αιχμαλωσία ανώ
τερων λειτουργών τής Θέ·
μιδος, φυσικώς έπήνεγκε
δυσάρεστου
έντύπωσιν,
σύγχυσιν καί αποτέλεσμα,
έ£ ου πολλά άπεκαλύφθησαν.

Ή ταφή τών εύγενών σωμάτων έν πομπή καί κατανύέει, καί τών αγενών έν άσημότητι καί σκυλεύσει, ώς
έγένετο έν Λαμία, συνεπάγεται τουναντίον, άν οί λησταί έκήδευον εκείνους έν τοϊς όρεσιν.

Ή αιχμαλωσία δικαστι
κών άρχών ύπό ληστών,
άποδεικνύει έν κριοίμω περιστάσει, ότι εκείνοι μέν
ένεδρεύουσιν, ούτοι δέ dκουοιως κοιμώνται.

Ό ιδιαίτερος βίος τοΰ
ληοτοΰ, ό οικιακός, φαίνε
ται ίπποτικώτερος τοΰ πο
λίτου, διότι ώς λέγεται,
σέβεται πλείω τά θεία, ήθη
καί έθιμα, συγγενείς καί
φίλους, καί δή τήν τιμήν.
Ύπαρχουσι δύο ειδών
ληρταί, αΐμοβόροι καί επι
εικείς ή έίευγενισμένοι. Τά
χρονικά άναφέρουοι ληοτάς, : διατηρήσαντας ά
*μόλυντον μέχρι τέλους τήν
χεΐρά των.

Ή άποκάλυψις τοΰ Παπακυριτσοπούλου άπεκάλυψεν, οτι πολύ σκοτεινός,
καί ανακριβείς πληροφο
ρίας περί τοΰ κρησφύγε
τού τών ληστών δύναται
τις νά έχη.

Τόν ληστήν παράγει ή
. απόλυτος ελευθερία. Προ
τιμά ταύτην τής ζωής.
Οί άποδράντες χωροφύ
λακες
έδειξαν δειλίαν;
Οΰχί, διότι ή βία είναι α
νώτερο τής δειλίας. · Ύπέκυψαν εις τήν σύγχυοιν,
απειρίαν, και τό απρόβλε
πτον.
—
Τόν ληστήν έφ’ όσον ίή
σκέπεί τό θάρρος, ή έτοιμότης καί γενναιότης, τό
ατρόμητου
καί άγρυπνον αύτοΰ βλέμμα· δι’ο
περ φοβούνται αυτόν πάν
τες. Μετά θάνατον δέ,
έκλαμβάνομεν αυτόν ώε
μιας γροθιάς άνθρωπον!
— Διατί; Διότι φαίνεται,
τόν έγκαταλείπουσι τ’ α
νωτέρω προσόντα.

Ή έ£έλι£ις τοΰ θλιβε
ρού δράματος διδάσκει η
μάς, ότι ό ληστής ε^ει
πλήρη συναίσθησιν τοΰ α
παίσιου καθήκοντος του,
άπ’ αρχής μέχρι τέλους.
Ή ατυχία έν πάση περιπτωσει, διπλά τά ωφελή
ματά έπιφέρει, διότι έν
όμοία περιστάσει μεταμέ
λεια δέν χωρεΐ.

Ή εύλάβεια τοΰ ληστοΰ
προς τά θεία, διδάσκει, «
ότι ό δημιουργός αύτός έ
πλασε καί τούς κακούς καί
τούς καλούς.
Ο ΛΗΣΤΗΣ

ι
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Ό ληστής οπανίφς παραδίδεται είς τούς νόμους,
4ν ω ουτοι ύποχωροΰοι πολλάκις είς αυτόν.

Διατί τοϋτο ;
κουργούντων.

Διότι οί νόμοι είναι τέκνα των κα~

Έοχολιάοθη τό λακωνικόν καί ουνετόν τής πολυθρυλλήτου έπιοτολής τοϋ άτυχους Ροζάκη καί έπεδόθη εΐς
τό μετριόψρον καί ταπεινόν ύψος αύτοΰ.
Ουτοπία I
Άλλ’ έγράψη κατ’ έμπνευοιν καί ύπαγόρευοιν τοΰ
ληοτοΰ !
Ό Καρακωοτας έτραγώδει οτε μετέφερον τούς αιχ
μαλώτους ζώντας οί ληοταί είς τά όρη, οί δέ εύζωνοι
όπόταν μετεκόμιζον μετ’ ολίγον τούτους νεκρούς έπί
των ώμων. — Άνταπόδοαις γελοία, άλλ’έμφυτος είς
τά έκδικητόν αϊοθημα τοΰ ανθρώπου !

Κατόπιν εορτής έπέκριναν την οπουδήν τών άπο«παομάτων είς ούναψιν μάχης. Άλλ’ άγνοοΰοι λοιπόν,
ότι υπάρχει καί θεός τοϋ πολέμου ;
Τό ίφ όπλου λόγχην είς τήν περίοταοιν αυτήν μας
■αναμιμνήσκει μόνον, ότι είναι φρσσις, ήτις δύναται έν
καιρύ νά χρηοιμοποιηθή, μολονότι ένταΰθα άπενέκρωοε
καί έίηψάνισε, ώς μή Ιδει,τά πάντα

Τά θύματα ήδη, ώς κοινολογεΐται, ζητοϋοι θύματα
πρός εξιλασμόν.—Θάματα καί ετέρων άθώων ;—0ύχί,
τών υπαιτίων.—Θυσιάσατε λοιπόν τήν κοινωνίαν, ήν
έδημιούργηοεν ό Χριοτός.
Τις λοιπόν ό κακός δαίμων τής θλιβερός ίλης αύ
τής ΰποθέσεως ;—'Ο δαίμων τής 'Ελλάδος. .
Αύτόν έίαψανίσατεν.

Ροβς.
---------- ----------------------------------

ΑΝΤΙΦΑΡΜΑΚΟΝ
ΚΑΤΑ ΤΗΣ

ΔΙΦΘΕΡΙΤΙΔΟΣ

| Αγγλική τις έφημιρίς έκθέτιι ώς εξής τά κατα τήν μεγάλην περί τής θεραπιίας τής διφθερίτιδος άνακάλυψιν.)
Ή φύσις τής διφθερίτιδος, τά μέσα καί ή μέθοδος τής
θεραπείας αύτής καθωρίσθησαν ίπιστημονικώς έν τή συνε
δριάσει τοΰ ύγιιονομικοΰ συνεδρίου τής 8ης τρέχοντος. Τοϋτο
θεωρείται έν Βιέννη ώς θρίαμβος τής έφετεινής συνελιύσεως
τών έπιστημόνων. Ό βακτηριολόγο; Λαίφλερ, ό δόκτωρ
Μπαϊριγκ τοϋ Βερολίνου, άμφότεροι μαθηταί τοϋ Κώχ, ό
έν Παρισίοις καθηγητής Ροϋ και ό έκ νέας 'Υόρκης δόκτωρ
Τζών Μπίλλιγκς είσίν οί άνδρις, πρός τους οποίους ή άνθρωπότης οφείλει ευγνωμοσύνην, ώς περιστείλαντάς είς κατώτατον όριον τά καταστρεπτικά αποτελέσματα μιας τών
φοβερωτέρών παιδικών νόσων. Σφανίως τοσοϋτος έξεδηλώθη
ένθουσιασμός, οίος έξερράγη, δτε οί άνδρις ούτοι έξέθηκαν
τά αποτελέσματα τών έρευνών καί τών, πειραμάτων των.
Πάντες ίπείσθησαν, ότι τό μικρόβιου, τό άνακαλυφθέν ύπό
τοϋ Λαΐφλέρ, εινε ό γεννήτωρ τής διφθερίτιδάς. Ό καθη
γητής Μπίλλιγκς άνέφερεν, ότι, έκ τών 6.000διφθεροειδών
περιπτώσεων, αΐτινες ίξητάσθησαν διά τής μικροβιολογικής
μεθόδου έν Νέψ ‘Υόρκη κατά τό λήξαν έτος, εξήκοντα τοϊς
έκατόν άπεδείχθησαν πραγματική διφθερϊτις· πάσαι δέ αύται
έδειξαν τό μικρόβιον τοϋ Λαϊφλιρ.·
Τό φάρμακον κατά τής νόσου ταύτης άνεκαλυφθη πρώ
τον. ύπό τοΰ δόκτωρος Μπαϊριγκ, τό όποιον ώνόμασεν «ορρόν
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αϊματοςΰ. Δι
* αλληλοδιαδόχων καί βαθμηδόν αυξανόμενων
δόσεων διφθέρικοΰ ίοΰ ένεβολίαζε ζώα, άτινα καθίσταντο α
πρόσβλητα υπό τής νόσου. Διά τοΰ αίματος τών ζώων τού
των έγένοντο ένέσεις έπί άλλων ζώων, αιτινες μετέδιδον εις
ταΰτα τό απρόσβλητον ή έθεράπευον αυτά, έάν ησαν προσ
βεβλημένα ύπό διφθερίτιδος. Έκ τοΰ αίματος τούτου ό δό
κτωρ Μπαϊριγκ άπέσταξε τόν ορρόν, δι’ αύτοΰ δέ ίνεβολίαζεν ανθρώπινα δντα μετ’ έκπληκτιχών αποτελεσμάτων.
Οί καθηγηταί Χοΰβνερ τοΰ Βερολίνου καί Ροΰ τών Πα·ρισίων πληρέστατα άνεγνώρισαν τήν δραστικότητα τοΰ φαρ
μάκου τούτου. Ό δόκτωρ Ροΰ έφήρμοσε τήν θεραπευτιχήν
ταύτην μέθοδον έν τώ Παιδικψ Νοσοκομείο τών Παρισίων,
κατά δέ τήν ενώπιον τοΰ ίατροσυνεδρίου εκθεσιν αύτοΰ ή
έπιτυχία ύπήρξιν αναμφισβήτητος. Ό δόκτωρ Ροΰ, μετά
τήν μικροβιολογικήν έξέτασιν τής νόσου καί τήν άνακάλυψιν
του μιχροβίου τοΰ Λαϊφλερ, ένήργησεν έπί τών πασχόντων
ύποδορείους ένεσεις αίματικοΰ όρροΰ, όν έξήγαγεν. έκ τών
αρτηριών ίππου έμβολιασθέντος προηγουμένως διά διφθερικοΰ ίοΰ. Τά αποτελέσματα υπήρξαν σχεδόν ακαριαία. Ή
έξοίδησις τοΰ λαιμοΰ άνεστάλη έντός τεσσάρων ώρών καί
έντός τριών ήμερων έξέλιπιν εντελώς. Τό διφθερικόν μικρόβιον έξηφανίσθη, ό δέ πάσχων ανέκτησε βαθμηδόν τήν υ
γείαν του. Άπό τοΰ 1890 μέχρι τοΰ 1893 περιλαμβανομένου, 3,974 παιδία πάσχοντα έκ διφθερίτιδος είσήλθον είς
τό νοσοκομείου, άπέθανον δ’ έξ αυτών 2,029, ήτοι 51 έπί
τοϊς έκατόν. Άπό τοΰ Φεβρουάριου έ. έ. έφημόσθη ή μέθο
δος τοΰ Ροϋ. Έκ τών 448 πασχόντων άπεβίωσαν 109,
ήτοι ή θνησιμότης ήλαττώθη άπό 52 είς 24 τοϊς έκατόν.
Κατά τούς αριθμούς τούτους, έάν έγίνετο χρήσις τής θερα
πείας ταύτης κατά τά προμνησθέντα ετη, 1086 παιδία ά
κόμη ήθελον άποδοθή υγιά είς τούς συγγενείς αύτών. Ότι
δε τά ευχάριστα ταΰτα αποτελέσματα δέν οφείλονται εις
απλήν τύχην, καταφαίνεται έκ τοΰ γεγονότος, ότι έν τφ
νοσοκομείφ Τρουσσώ, ένθα έφηρμόσθησαν αί παλαιοί μέθο
δοι, ή θνησιμότης κατά τούς άντιστοίχους μήνας τοΰ αύτοΰ
έτους άνήλθεν είς 60 τοίς εκατόν.
'Πρέπει μάλιστα νά σημειωθή, ότι καί οί 24 έπί τοίς έ
κατόν θάνατοι είς τό παιδικόν Νοσοκομείου, δεν πρέπει ν’
άποδοθώσιν όλοι είς τήν διφθερίτιδα. Τοΰ δόκτορος Ροϋ ή
έπιτυχία θά ήτο μεγαλητέρα άκόμη, άλλά δυστυχώς κατά
τήν ίκρηξιν τής νόσου έπηκολούθησαν άλλαι άσθένειαι, ώς
βρογχοπνευμονία, ήτις συνεπάγεται τραχυοτομίαν. Εάν τά
παιδία άπεμονοΰντο, ή νόσος ήδύνατο νά περιορισθή έντός
τών ίδιων αύτής ορίων, άλλ’ οί υγιεινοί όροι τοΰ νοσοκο
μείου εινε λίαν έλλιπεΐς.
Ό ίπιστημονικός κόσμος φρονεί, ότι τό εροον τοΰ Ροΰ
καί τών συναδέλφων αύτοΰ δύναται νά θεωρηθή ώς είς τών
λαμπρότερων ύπιρ τής άνθρωπότητος θριάμβων.

Φρίχ.

0 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΦΟΝΕΥΕΤΑΙ ΙΚ ΖΥΑΟΤΥΒΙΑί
(ιστορικόν).
Δύο ώρας άνατολικώς τής αρχαίας ’Ολυμπίας, τοΰ ίεροΰ
.έκείνου τόπου, κείται το χωρίου Λάλα, όπερ κατέστη γνωστότατον καί διά τόν πρό τής έπαναστάσεως μέγαν έξ
άγριων καί φανατικών Τουρκαλβανών συνοικισμόν, καί τήν
υπό τούτων διαρκή πίεσιν καί καταμάστιξιν τών .πέριξ
χριστιανών, καί διά τάς έν τή Έλλ. Παλιγγενεσία μεγάλας καί έπιτυχεϊς ίν αύτφ μάχας κατά τόν Μάϊον καί ’Ι
ούνιον τοΰ 1'821, καί δη κατά τήν τελευταίαν ίν τή θέσει
«Ποΰσι», ένθεν αιώνιον αντηχεί τό άσμα τής προγονικής
εύκλειας. Ή οψις τοΰ χωρίου τούτου διά τό χθαμαλόν καί
ομαλόν τοΰ έδάφους, διά τόν σύδενδρον τοϋ τόπου, διά
τό έν ώρα θέρους δροσερόν καί εύάερον, καί διά τήν 3α-

ψιλή άπόλαυσιν τής έν ώρα εαρο; ευωδίας» τής σφριγώσης
φύσεως είναι μεγαλοπρεπής, μαγευτική, πλήρης φαντασίας,
γλυκύ δέ άναδίδεται τό άρωμα τών επιγείων κολλονών, ώς
αιώνιον θυμίαμα πρός τον πλάστην. Αί θωπεΐαι τών ηλιακών
άκτίνων, ό αείποτε σχεδόν ανέφελος καί μειδιών ουρανός,
ή γαλήνη τών στοιχείων, ή ισορροπία τής θερμοκρασίας, τό
μή αυστηρόν τοΰ ψύχους μεγάλως συντελοΰαιν είς τήν υ
γείαν τών κατοίκων.
’Επιτυχής έκλογή τών Τουρκαλβανών ! . . .
Έν τω έν πάσαις ταΐς ώραις τοΰ έτους καί ύφ’ όλας τάς
υπόψεις άσπασίφ τούτφ τόπο κατφκουν, ώς είπομεν, κατά
τά τελευταία έτη τής Έλλ. Έπαναστάσεως μέχρι τής 13
’Ιουνίου τοΰ 1821 — μέχρι δηλ. τής μάχης τής γινόμενης
ίν Ποΰσι—περί τάς δύο χιλιάδας Τούρκων και ώς έπί τό
πλεΐστον τιτλοφόρων.
Είς δέ τούτων ήτο καί ό Αγάς Σαλή — αγάς ό καί
ύποδιευθυντής, ούτως είπεΐν τής Λαλαϊκής έπικρατείας,
άνθρωπος τραχύς καί είς άκρον ζηλότυπος. 'Ο Σαλή—άγας
ειχεν ώς γραμματέα τόν Πανάγον 'Ροδόπουλον έκ τής κω
μοπόλεως Δούκα,άπεχούσης τοΰ Λάλα πέντε καί δέκα λεπτά
τής ώρας.
Ό Πανάγος, ιΐκοσιτετραέτης τήν ήλικίαν, μέτριος τό
άνάστημα, λευκός τήν δψιν ήτο αυτόχρημα πρωσοποποίησις
τής ώραιότητος. Τό μέλαν καί θυσανωτόν γένειον, οί μεγάλοι
και μαΰροι οφθαλμοί, ό μακρύς περτσές, αί παχεϊαι καί
συνεχείς όφρύες, ή όλως Ελληνική ενδυμασία προσέθετον είς
τόν Πανάγον νέον κάλλος, νέαν χάριν. Καί κατά τά αισθή
ματα δέν ύστέρει καθόλου τοΰ Έλληνος. Ναι μεν ητο
γραμματεύς Τούρκου Άγά, τοϋτο όμως δέν ήμπόδιζε τόν
μόνον δνειρον έχοντα τήν έλευθερίαν τής πατρίδος 'Ροδόπουλον νά ίνεργή, νά εύχηται, νά ώφιλή ποικιλοτρόπως τούς
δυναστευόμενους αδελφούς χωρίς νά ίννοήται ύπό τοΰ έχίροΰ.
Τήν νύκτα τοΰ μηνός ’Ρεβιούλ— έββέλ — Μαρτίου τοΰ
1821, οί-Λαλαΐοι Τούρκοι έώρταζον τήν έπίτιιον τής εορτής
τής γενήσεως τοΰ Μωάμεθ καλουμένην ίδ—έλ—λεϊλλέτ—ουλ
— μπουκαρέ,—εορτήν τής εύλογημένης νυκτός.Κατά ταύτην
τήν εύλογημένην διά τούς Τούρκους καί κατηραμίνην διά
τόν άτυχή Πανάγον νύκτα έμελετήθη φεΰ ! ή καταστροφή
του.
Έ« τή oixiqi τοΰ Σαλή μεταξύ τών άλλων είχε κληθή
καί ό Πανάγος καί μετά πολλάς- καί θορυβώδεις διασκε
δάσεις ήρχισαν νά χορεύωσιν. Ή έλαφρά ένδυμασία, τό
εύκίνητον τοϋ σώματος, τό έρρυθμον τοϋ χοροΰ, άτινα διέκρινον τόν νεαρόν γραμματέα, συνδυαζόμενα καί με τά άλλα
προτερήματα, άτινα άφ»δώς έδαψείλευσεν αύτφ ή φύσις,
ήνάγκασαν τήν εύηδή, άλλ’ άθώαν σύζυγον τοΰ Σαλή νά
εΐπή: «Πράγματι έξ ούρανοΰ κατήλθεν ό άγγελος ούτος.»
Τούτο ήρκεσε νά κινήση τήν ζηλοτυπίαν τοΰ σκληροϋ Άγα
τοσοΰτον, ώστε άπεφάσισε τήν έξόντωσεν τοΰ γραμματέως.
— Τήν ίπομένην πέντε στρατιώται τοΰρκοι πελωρίου
αναστήματος μέ ύφος σκαιόν καί απότομον διέσχιζον τάς
όδούς τής κωμοπόλεως Δοΰκα.
Κάτωθεν τής οικίας τοΰ Πανάγου έστησαν οί ύπο τοΰ
2αλή—’Αγά πεμφθέντες στρατιώται.
— Γραμματικέ I Γραμματικέ ! έφώναξαν είς ταΰτα.
Καί ό ατυχής Πανάγος Υσπευσε νά ύποδεχθή τούς πι
στούς τοΰ Άγά νομίσας, ότι διά λόγους υπηρεσίας καλείται.
Δέν. έπρόφθασεν όμως νά έξέλθη τής κωμοπόλεως καί αύθαδώς συλλαμβάνεται ά αθώος γραμματεύς, καί δίκην κα
κούργου δένεται............
Μετά πορείαν ολίγων .βημάτων τέσσαρις συνεχείς πυρο
βολισμοί Νίπτονται κατά τοΰ άτυχοΰς Πανάγον! . . . . . καί
πάραυτα ό μή πυροβολήσας στρατιώτης διά σπάθη; άποκό•πτεε τήν κεφαλήν τοΰ σφαδάζοντος θύματος.
Ήτο άπόφασις τοΰ Άγά, ήν άπεφάσισε τήν νύκτα τής
13 τοΰ 'Ρεβεσίλ !.....
Θάνατος έκόστεσεν είς έπαινος εις ένα Έλληνα!

Αί δυστυχείς μήτηρ καί άδέλφαί ούδέν ίννόησαν, ούδέν
ειδον,νομίσασαι, ότι ό αγαπητός των Πανάγος είχε μεταβή
είς Λάλα δι’ ύπηρισίαν καί άπ’ ώρας είς ώραν άνέμενον τόν
υιόν καί άδελφόν.
Έπήλθεν ή νύξ καί δέν άνεφάνη ! ώ τί μαρτύρων ύπέστησαν αί δυστυχείς μέχρι πρωίας I . . . . άλλ’ ό,τι έμελλον
νά ϊδωσιν, ήτο άκόμη μεγαλειτέρα συμφορά τοΰ δ,τι έφαν—
τάζοντο !',...
Δούκα
Κ. ΧρυβανΟακΟπουλος

ΕΙΣ ΤΗ» ΕΙΚΟΝΑ ΤΏΝ ΜίΗΙίβΣΤΕΥΙΟΟΒ
Άντ· Σ· Μ. καί Σοφίας Α· Σ.
(Tulia la sua virtute
' A in te locala I'alto Dio d’atnore
Sapo Gianni di Firenze)

Έν μέθη ευτυχίας υπέρτατη
Άγάπη δέ έξ έρωτος πολλή
Ό νέος μετά πόθου τήν έκράτει·
Κ ’ έκείνη έν έκτάσει καί δειλή,
Ήτένιζεν όρίζοντα μέ χάριν
Ανέφελου, γλυκύτατου, εύρύν.
Καί πλάτανος έσκίρτησεν ήδέως,
Έκεί που καί έφίλησε τήν δρΰν.
Οί κάλυκες τών ψόδων δι ’ έάείνους
Προσέφερον τό κάλλος των. ευθύς,
Τό άρωμα, τό χρώμά των, τήν δρόσον
Οί δυο δέ έκεενοι άπαθεϊς
Χωρίς ούτε εΐς φθόγγος νά έξέλθη
Χειλέων άβροτάτών βοδινών,
Έπόθουν, ώ! ποτέ νά μή παρέλθη
Τό δνειρον υπάρξεων κοινών.

Δεν ήν άπάτη, όραμα έκεϊνο,
Αλήθεια «ιν 'έκείνη ευτυχής.
Τήν βλέπω άτενίζων τήν εικόνα;,
Τούς βλέπω μέ τό δμμα τής ψυχής.
‘^ίνιώνΐί τό βλέπεις καί Σοφία
"Οτ’ είσθε ΣιΙ$ ή ζώσα μου είκών . . .
Τήν νέαν φωλεάν σας,τήν στολίζω
Μέ άνθη I Και Α κήπος ;. . . Έλιχών !

Αύγουστος 1894.
Γεώργιος Α· Πολίτης

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΙΓΪΠΤΟΤ'
ΗΤΟΙ ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ
ΤΗΣ «ΦΥΣΕΩΣ»
<

xal oi exatee
έποψεν κοςνωνικήν
εβτορεκήν xxi έμ,πορεχήν.
(Συνέχεια ?δε προηγ. φύλλον)

« Ό Σέσώστρις .1»
«Ό Σέσωστρις», ήκούσθη φωνή τις, καθ’ ήν στιγμήν
έπλησίαζον τρεις πολυτελείς μουμμίας, έν τφ μέσφ τής αι
θούσης κειμένας, καί μετά κατανύξεως, όσοι εύρισκόμιθα
έκιϊ πλησίον, εύλαβώς καί έν άκατανοήτφ έκστάσει, τά
βλέμματά μας διηυθύναμεν αμέσως πρός τό Ιστορικόν έκεϊνο
πρόσωπον τής παρεληληθυίας έποχής.
Τό σώμα τοΰ τροπαιούχου στρατηλάτου, τοΰ άρχαιοτερου
καί μεγαλειτέρου βασιλέως τής Αίγύπτου, διατηρεί έτι τά
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-χαρακτηριστικά τής έμφρόντιδος φυσιογνωμίας αύτοΰ και
θά δατήρει ετι όλην αύτής τήν ζωηρότητα, άν ή ίδι.οτρπία
καί παλιντροπία τής Φύσεως δέν είχε μιταβάλει αύτόν
είς σωρόν ειδεχθή καί απαίσιου άπό τοΰ 16 αιώνος π. X.
μέχρι σήμερον. Έν τούτοις αύτός είναι ό Ραμσής ο Β τής
Ιθ’δυναστείας καί ό Σίσωστρις κατά τούς Έλληνας μέγας
Φαραώ τής Αίγύπτου, ό ύπό τοΰ Ηροδότου καί Στράβω
νος άναφερόμενος πρώτος βασιλεύς τής Αίγυπτου, ό περί
φημος εγωιστής στρατηλάτης, ό καθυποτάξας πάντας τούς
λαούς τούς οίκοΰντας παρά τήν ακτήν τής Έρυθράς θαλάσ
σης καί πάντα τά έθνη, ίσα καθ’όδόν συνήντα, καί ό ανεγείρας μετά τάς νικάς του έπί τών κάτακτηθεισών χωρών
στήλας, έφ’ών έπέγραφε τό όνομά του καί τό τής πατρίδος του καί ίσημείου τάς δυνάμεις, άς διέθετε πρός κατάκτησιν αύτών αύτός .είναι, άνεμνήσθην, δ είσελάσας ειτα,
μεθυβθείς έκ τής σειράς τών νικών του έκ τής Ασίας εις
τήν Ευρώπην, καί ύπΟτάξας τούς Σκύθας καί τούς θρφ' κας, καί άνεγείρας, κατά τόν ‘Ηρόδοτον, στήλας ίπί τών
καταχτήσεων αύτοΰ. .
Πάραπλεύρως κεϊται ό σωρός τοΰ Σέτιος υίοϋ τοΰ Ραμσή,
βασιλέως έάισης τής Αίγύπτου τής Ιθ’. δυναστείας καί
δεξςόθεν έτέρα άρχαιοτάτη μούμμια, ή άρχαιοτάτη πασών
τών μέχρι τοΰδι εύρεθεισών έν Αίγύπτφ, χρονολογούμενη
κατά τούς άκριβεστέρους υπολογισμούς, άπό τής 6 δυνα
στείας, ήτοι 3703—3600 π. X., άνήκουσα κατά πάσαν
πιθανότητα κατά τόν άνακαλύψαντα ταύτην τφ 1881 κ·
Μάσπαρον, είς τόν βασιλέα Σοκαριμσάφ, καί άνευρεθεΐσα ίν
τή νεκρουπόλεε τής αρχαίας Μέμφιδας ίν Σακχάρα.
’Ανεγείρω τήν κεφαλήν έκεϊθεν, βαθέως άναπνέων, δέν
ήξεύρω διατί, καί αισθανόμενος τόν νοΰν μου βεβαρημένον
καί θέλων ν* ανακουφίσω αύτόν διά τίνος ίλαφροτέρας ψυ
χαγωγίας, στρέφω τά βλέμματά μου δεξιόθεν καί άριστερόθεν, καί δέν έξακολουθώ νά βλέπω ή μουμμίας ηγεμόνων,
καί λειτουργών τής θεμιδος, καί τοΰ Όσίριδος καί τής ’Ισιδος. ’Αηδία τότε πλέον μέ καταλαμβάνει καί φεύγω τα
χέως έκ τών βασιλικών έκείνων αιθουσών, ένθα οσμή σεσηπυίας πορφύρας, πολυτίμων αρωμάτων ίξητμισμένων καί
δόξης πεπτωκυίας αποπνέει πανταχόσε καί εισέρχομαι τέλος
εις άλλας αίθούσας, ένθα μέ κατακυριεύει άπογοήτευσις τής κοσμικής ταύτης ζωής. Έτέρα πληθώρα μουμμίων ανθρώπων καί δή ζφων κατάκειται έκεϊ, καλώς τα»
ξινενομημένη καί διάτηρουμένη, πλήν ούδέν τό κοινόν πλέον
έχουσών πρδς τήν Ιστορίαν καί αρχαιολογίαν. Άνδρες, γυ
ναίκες, παιδία, κΰνες, μικραί έλαφοι, κροκόδειλοι, γαλαι,
ψιττακοί, εύρίσκονται έκεϊ διά τήν θέαν, καί μόνον τήν
θέαν τεταριχευμένοι 1 Πρός τί άλλο' ; Τί όφελεϊ πλέον διά
τόν άνθρωπον ή άναρίθμητος αΰτη έκθεσις καί πείρα τοΰ νε
κρού τούτου πολυθεάματος ; Νεκροταφιΐον ! Νεκρομουσεϊον !
Αηδία,άπογοήτευσις καί αποστροφή! Προχωρώ ίν έτέρφ αι
θούση καί παρατηρώ καί έκεϊ σώμα μουμμίας πελωρίων δια
στάσεων 1 «Τί είναι τοΰτο;» εΐπον καί «λησιάζων παρα
τηρώ τόν σωρόν ωραίας γυναικός, πλαγίως κεκλιμένης, είς
νεαράν ηλικίαν βεβαίως άποθανούσης καί άναγινώσκω ίπί
τετραγώνου χάρτου'.
ί'Λμέντ, ίέρ£ΐα τ$$ ‘A9ioQ (Αιγύπτιας . 'ΛφφοδΑηβ)
11 όυναΰτιία (3,100 hi] π. X.) uvevQS&tlea τφ 1891
iv &ήβαι$ΐ.

‘Ητον ιέρεια τής Αφροδίτης Γάύτή ! καί οπαδός τών γυ
ναικείων μυστηρίων τής θρησκείας τών Αίγυπτίων.
Τήν παρατηρώ έπιστάμένως καί θαυμάζω τό άνάστημα,
τήν ώραιότητα, μορφήν καί σχήμα I ΟΙον ζήλον καί εύλάβειαν νά ειχεν ή γυνή αΰτη είς τδ έπάγγελμά της καί ής
τά χαρακτηριστικά διακρίνονται έτι μεταξύ τών δύσμορφων
μελών τοϋ άπεσκληρημίνού έκείνου πτώματος! Αί ίέρειαι
τής ίποχής έκείνης, ώς διαλαμβάνει αύτάς ή Ιστορία,έκλαμβάνονται Ισως ώς μύθος τοϊς άναγινώσκουσι τά κατ’ αύτάς,
πλήν άλλοίάν σχηματίζει τις ιδέαν, όπόταν όφθαλμοφανώς

γίνη μάρτυς της πραγματικής των ύπάρξεως, καί μορφής.
. Έδώ ή Άμέντ, ή Ιέρεια: της Αφροδίτης.! .Καί άναμιμνήσκομαι αμέσως, ότι τα μυστήρια τής θρησκείας τών
αρχαίων Αίγυπτίων όμοιάζουσι πρός τά έλληνικά μυστή
ρια τής Έλευσϊνος καί Σαμοθράκης. Άνευ τής θρησκείας
«κείνης ητον αδύνατον τοϊς Έλλησι νά νοήσωσι τά υψηλά
Τοΰ χριστιανισμού δόγματα, άτινα συμβολικώς ύπήρχον
γνωστά πρό έβδομήκοντα αιώνων «ν Αίγύπτφ. Έάν δέ ή
αλεξανδρινή σχολή, ίν ή έδιδάχθησαν. οί Κύριλλο^ Άθανάσιοι, Χρισόστομοι καί τόσοι άλλοι τής ’Εκκλησίας πατέρες,
δέν διέβλεπε τήν ύπολανθάνουσαν ομοιότητα μεταξύ τής
αρχαίας θρησκείας τοϋ Όσίριδος καί τής "Ισιδος καί τοϋ
Χριστιανισμού, ουσκόλως θά ίνηγκαλίζετο τόν χριστιανισμόν
καί θά διέδιδεν αύτόν πανταχόσε.
Άρκεΐ. Φεύγω, φεύγω έκεϊθεν άναλογιζόμενος άφ’ίτέρου.
ότι τό μέλλον ανήκει ήμίν καί ούχί πλέον τό παρελθόν καί
διερχόμενος έν τάχει τάς άπειρους αίθούσας, διαδρόμους καί
προδρόμους τοϋ περιφήμου τούτου μουσείυ τής Γκίζης, έν φ
όμολογουμίνως ίγκλείεται άπασα ή άρχαιότης, ήτοι η
Ιστορία αύτοΰ τοϋ κόσμου μέχρι σήμερον, φθάνω είς τήν
έξώθυραν, ένθα καλυπτόμενος τήν κεφαλήν εισχωρώ είς τόν
άπέραντον κήπον αύτοΰ, τόν χρησιμεύοντα νΰν ώς ζωολογι
κόν μουσεΐον, καθότι, τοιοϋτον προορισμόν διά τό μέλ
λον έχει.
Κήπος ίν Αίγύπτφ είναι στολισμός ίν αιθούση. Αι’ αύτό
βλέπετε έκεϊ 5,τε τέλειον δύναται νά παραγάγη ή τέχνη.
Ώραϊα δένδρα, σπάνια φυτά, λαμπροί χαλικόστρωτοι οδοί,
κομψά οικήματα, τεχνηταί λίμναι, ειδικά διαμερίσματα διά
ποικίλα ήμερα καί άγρια ζφα, τεχνητά σπήλαια καί πολλά
άλλα περίεργα αντικείμενα άπαρτίζουσι τόν κήπον τοϋτον
τοΰ τέως'ανακτόρου τοΰ ήγεμόνος ’Ισμαήλ. Δι’ ήμας τούς
Έλληνας όμως τά τοιαΰτα δέν προξενοϋσιν έντύπωσιν, διότι
ό τόπος μας γέμει ιδίως φυσικών καλλονών και ό οφθαλμός
μας είναι κεκορεσμένος ίκ φυσικών ιδίως μαγευτικών τοπείων.
Τεχνητόν τι σπήλαιον μέ λαβυρινθώδεις διόδους, διαμε
ρίσματα, αίθουσας, κλίμακας, έδρας, κάτοπτρα, καί πιδακίζοντα ΰδατα, όλως ασυνήθες μέ προσελκύει έντός καί
μετά διαφόρους έλιγμούς άνόδους καί καθόδους εΰρίσκομαι
έν μικρά κομψή, έντός τεχνικού βράχου έπί τούτφ κατασκευασθείσφ, αιθούση, ίν τφ μέσφ τής οποίας υπάρχει και
μικρά κομψοτάτη λίμνη. Κάθημαι ίπί αγροτικής τίνος ίδρας
καί απολαμβάνω καί έγώ τής δρόσου και εύαρίστου διαμο
νής τής μαγευτικωτάτης έκείνης θέσεως.
— Πολύ ώραία είναι έδώ, εΐπον τφ συνοδφ μου, ένφ
φύλαξ τις γέρων άραψ παρακείμενος μέ παρατηρεί κατά
πρόσωπον.
— Έχεις πολύν καιρόν ίδώ; τόν ήρωτήσαμεν.
— ΆπΟ τής κατασκευής τοϋ κήπου, μας άπήντησεν.
— Καί ήρχετο ένταΰθα ό f ’Ισμαήλ καί αί γυναϊκές του ;
— Καθ’ έκάστην είς ώρισμένας ώρας, ΰπέλαβεν. Καί
άναστενάξας·
— Διά νά μέ πάρη ό ΰπνός μιά φορά, ίδώ, είς αύτήν
την θέσιν, έξηκολούθησε, κατεδικάσθην είς θάνατον. Όταν
ήρχοντο αί γυναίκες ίδώ έπρεπε όλοι νά εϊμεθα φευγάτοι.
Ένα μεσημέρι είς τάς τρεις ήλθον έξαφνα αί γυναίκες του
καί μέ εύρον ίδώ/Ησαν ώς άγγελοι ώραϊαι, ήμίγυμναι καί
τάς έθαύμασα.Άλλά τό είπαν εις.τόν ’Ισμαήλ καί διέταξεν
ούτος αμέσως νά μέ κρεμάσουν. Έκλαυσα, παρεκάλεσα, είς
μάτην. Άλλά τήν στιγμήν όπου μέ έδεσαν καί έσήκωναν,
έξαφνα ήλθε μία διαταγή νά μ’άφήσουν. Φαίνεται κάποια
μ’ ίλυπήθηκε καί ίζήτησε τήν χάριν μου. Άκόμη τρέμω,
όταν τδ ίνθυμοϋμαι, καί, νά, φαίνεται άκόμη τό σημάδι τοΰ
σχοινιού.
— Νόστιμον καί τοΰτο, εΐπον καί άπήλθομεν.
Τήν έπαύριον ώφεελον ν’ αναχωρήσω διά τήν Ίσμαηλίαν,
άλλ’ ώς πάντοτε συμβαίνει, ίνθυμηθείς αίφνης, 8τι Αλησμό
νησα νά έπισκεφθώ ετι φίλους τινας άπαραιτήτως καί
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νά μεταβώ εΐς Χελαυάν, μικράν
κωμόπολίν, μίαν ώραν τοΰ .Κάι
ρου άπεχούσης, όπως έπισκεφθώ
συνδρομητάς μου τινας, μετέβαλον δρομολόγιου καί άπεφάσισα
ν’ αναβάλω τήν δε’ Ίσμαϊλίαν
άναχώρησίν μου διά τήν μετά
μβσημβρίαν τής έπαύριον, άντί
τής ποωίας.
Τήν ίπομένην λοιπον ένωρις
έπεσκέφθην έτι τινας τών ίν
Καίρφ φίλων μου, ούς καί άπεχαιρέτων έσπευσμένως καί ένφ
διήρχόμην τήν οδόν Μωχάμετ
Άλή, συναντώμεθα μετά τοΰ κ.
Άρχ- Ματαράγπα δικηγόρου,
ον μοί συνιστφ ό κ. Άβραμίδης.
Μόλις ιϊδομεν άλλήλους, άνεγνωρίσθημεν αμέσως.
— Ό κ. Ματαράγκας, εΐ
Αι πυραμίδες τΛς Αιγύττου.
πον, παλαιός καί οικογενειακός ·
■φίλος, μά γνωριζόμεθα πολύ καλά, καί έσφίγξαμεν θερμώς
ό αδελφός τοΰ Χεφρήν. Κατά τόν ‘Ηρόδοτον, εκατόν χι
τάς χειρας άλλήλων. Είναι υίός τοΰ έπίσης παλαιοΰ φίλου
λιάδες έργατών είργάζοντο πρός κατασκευήν αύτών, έπί
. καί γνωστοΰ ίν τοϊς γράμμασι κ. Ματαράγκα,. Νομάρχου
τρίμηνον ίργαζομένων·. καί μεταλλασσόντων είς διάστημα
Ζακύνθου, καί ανεψιός τοΰ κ. Μπουφίδου.
είκοσι έτών. Οί λίθοι έλήφθησαν ίκ τοΰ απέναντι τής Μέμ— Κύριε, Πρίντεζη, μοί λέγει ό κ. Ματαράγκας, είναι
φιδος Τρωϊκοΰ όρους. Εις μίαν τών πλευρών τής μεγάλης
ευτύχημα όπου σάς βλέπομεν «δώ. ’Ορίστε·, είς τό γραφείου
Πυραμίδος Ικειτο λίθος καί κατά Στράβωνα, ένεκλειε Σύ
μας, έδώ πλησίον κεϊται, νά σάς ίδωμεν καλλίτερον.
ριγγα σκολιάν, ήτις άνακαλυφθεΐσα καί.άνεωχθεϊσα τφ 741
— Μετάβάντες τότε έκεϊ, εΰρομεν καί τόν μικρότερον
ετει μ.χ. εύρέθησαν άγάλματά τινα χρυσά έλαχίστης αξίας.
άδελφόν του.
Ή δέ τρίτη Πυραμίς, ή καί μικρότερα, κατεσκευάσθη ύπό
Οί αδελφοί Ματαράγκα δικηγόροι, vlot πλήρεις δράσεως
του υίοΰ του Χεοπος Μυκερίνου ,καί έκαλύπτετο ύπό πολυ
καί μέλλοντος έπιζήλου, ανεπτυγμένοι καί έργατικώτατοι,
τίμων μελανών καί άλλων ποικιλοχρόων λίθων, άλλ\ έγνπροσηνίστατοι καί συμπαθέστατοι, διατηροΰσι γραφεϊον δι
μνώθη ύπό τών Αράβων.
κηγορικόν καί έργάζονται άπό κοινοΰ προασπιζόμενοι τάς
Αί δύο μεγάλαι Πυραμίδες δεικνύουσι συν τοϊς άλλοις καί
υποθέσεις τών ομοφύλων των. Σπουδάσαντες έν Έλλάδι
τας αστρονομικάς γνώσεις τών Αιγυπτίων, διότι αί τεσσαρες
κατήλθον εις Αίγυπτον, Οπου διαβλέπουσι μέλλον εύρύτερον
πλευραί αύτών διευθύνονται ακριβώς πρός τά τέσσαρα ση
καί προσοδοφορότερον καί έργάζονται φιλοτίμως πρός άνάμεία, τοΰ όρίζοντος.καί σημειοΰσι. τόν αληθή Μεσημβρινόν ·.
πτυξιν εαυτών καί τών συμφερόντων τών πελατών των.
τής Κάτω Αίγυπτου. Κατά δε τόν Στράβωνα, αί δύο Πυ
— Καί εΐσθε ευχαριστημένοι είς Αίγυπτον, ήρώτησα μετ’
ραμίδες τής Αίγύπτου συγκαταλέγονται μεταξύ τών έπτά
Ενδιαφέροντος.
θαυμάτων τοΰ κόσμου.
— Πολύ, μολονότι εύρισκόμεθα είς τό πρώτον ϊτι στά—
’Εσχάτως δέ άνοιχθέντων^τών ίν τή δεύτερα Πυραμίδι
διον τοΰ Επαγγέλματος μας, μοί άπήντησαν προσηνώς.
ασύλητων ετι μνημείων, ιύρέθησαν αί πλεϊσταε τών περί
Καί άφοΰ άντηλλάξαμεν διαφόρους ομιλίας καί έπίομεν τά
φημων μουμμίων, καί τών πολυτίμων άρχαιοτήτων τών έν
προσφιρθέντα ήμίν καφφε, κονιάκ καί σιγαρέτα, άπεχαιρέτφ μουσείφ τής Γκίζης ήδη ευρισκομένων.
τισα αύτούς καί διηυθύνθην αμέσως είς τό διά Χελουάν άναχωΤήν ίνδεκάτην ακριβώς παρά τέταρτον ή αμαξοστοιχία
.ροϋν κατά τήν δεκάτην ώραν π.μ. σιδηροδρομικόν τραϊνον.
ίστη
πρό τοΰ Χελουάν καί κατερχόμενος έζήτησα τήν διεύΜετά ημισεία; ώρας πορείαν διά μέσου πολυαρίθμων χω
θυνσιν
τοΰ έκεϊσε ευρισκομένου συνδρομητοΰ μου Άναστ.
ρίων καί κωμοπόλεων, λατομείων καί ώραίων τοπείων παρά
'Αναστασίου.
Παΐς τις προσηνέχθη νά μέ όδηγήσν).
τήν πλευράν τοΰ Νείλου, νέος τις άραψ συνταξιδιώτης, ολί
Τό
Χελουάν
είναι μικρά πόλις,: εύρυθμος, κομψοτάτη καί
γον όμελών τήν γαλλικήν, εννοήσας τό διά τόν τόπον του
νεωτάτη, κτισθεΐσα Ιδίως διά τά ιαματικά αύτής ΰδατα.
ένδιαφέρον μου, μοί-δεικνύει διά της χειρός πρός τά δε
‘Υπάρχει δέ κατάστημα λαμπρότατου ύδροθεραπευτικόν,
ξιά ήμών.
κοσμούμενου μέ κήπους καί ποικίλα ώραϊα τεχνικά τοπέϊα,
— Αί πυραμίδες ! μοί λέγει. Καί όντως στρίψας τό
πίδακας ηλεκτρικούς καί διάφορα αναπαυτικά καί διασκιβλέμμα'βλέπω έναντι μου τρεις παμμεγέθεις μεγαλοπρεπείς
δαστικά κέντρα. Τον κ. Αναστασίου έζήτησα ίξ απροόπτου
πυραμίδάς, ών ή μία μικροτέρα. ■
έν τφ Εενοδοχείφ αύτοΰ, δπερ διατηρεί μετά τοΰ γαμβρού,
Μεγάλως ηύχαριστήθην δεά τοΰτο, διότι δεν τό έπερίμετου κ. Ψιλλίδου. Διαμένει ένταΰθα πρό δεκαετίας περίπου
νον, καί διότι ίλυπούμην έγκαταλείπων τό Κάϊρόν, νά μή
καί διά της επιμελούς αύτών έργασίας κατόρθωσαν νά ανα
δυνηθώ νά ϊδω έκ τοΰ πλησίον τά πολύκροτα ταϋτα Ιστο
πτυχθούν καί άγοράσουν γαίας κάί οικοδομήσουν πλησίον
ρικά και μοναδικά μνημεία τής Αίγύπτου. Ό ουρανός ήτο
καί
λαμπρότατον ξενοδοχεΐον τού δπνου διά τούς ξένους.
γαλήνιος καί καθαρότατος, τδ δε θέαμα μοναδικόν καί λαμ
'Εργάζονται
καλώς καί είναι πολύ ευχαριστημένοι.
πρότατον, μολονότι έξ άποστάσεως χιλιομέτρων τινων. Αύται
— Ό κ. Αναστασίου ; ήρώτησα.
δι κεΐνται έκεϊ πρός διηνεκή μνήμην τής δόξης καί ισχύος
τής τότε Αίγύπτου.
— Έγώ είμαι ό γαμβρός του, άναμείνατε παρακαλώ
*
τώρα
θά
έλθη,
μοί
άπεκρίθη
ούτος.
Καί
ποιος
εΐσθε;
μέ ήρώΑί πυραμίδες αύται κατεσκευάσθησαν ύπό δύο φιλοδοξών
Φαραώ, καί τήν μεν μίαν μεγαλειτε'ραν κατεσκεύασε ό
τησε ταύτοχρόνως.
Χίοψ πρό τών Τρωικών,έν ίτει 1220 π.χ.,τήν δέ δευτέραν
— Πρίντεζης, διευθυντής τής Φύσεως.
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διάθεσίν πρός εμετόν, βάρος" είς τήν κεφαλήν, ποθεν ϊρ- — Ά 1 ναί ξεύρω, έχω ευχαρίστησήν, όρίστε, καθήσατε
μοΥ άπικρίθη, χαίρων.
χεσθε ;
'
· ·
' Μετ’ ολίγον προσήλθε καί ό κ.. ’Αναστασίου μειδιών, καί
— Πριν ή σάς διαφωτίσω, δόκτωρ, δύνασθε νά μοί εί.··
μοί προσέφερόν διάφορα αναψυκτικά, διερωτώντε; με περί τοΰ
πητε όποιου είδους είναι τό φάρμακον τούτο ;
ταξειδίου μου.
Καί ό υποκόμης Ιθεσεν εΐς τάς χεϊρας τοΰ Βορδώ, το μι
— Καί πότε αναχωρείτε είς Κάϊρον ; μέ ήρώτησαν ;
κρόν κυτίον τής’Ιωάννας. Ούτος έθετο όλίγην έκ τής περιε— ’Απόψε είς τάς πέντε δι’ Ίσμαϊλίαν καί έκεϊθεν είς
χομένης αλοιφής είς τόν όνυχα τοΰ δεξιοΰ άντίχειρος, τήν
Πορτ-Σα(τ.
όποιαν (πάτησε διά τοΰ άριστεροΰ άντίχειρος, ώσφράνθη
— Πώς τόσον γρήγορα θα μάς φύγετε, δέν θά .σάς ίχωαύτήν, καί (πλησίασε μέρος αύτής.προς τήν γλώσσαν του.
μεν τουλάχιστον εως αύριον ; νά σάς φιλοξενήσωμιν καί
— Είναι οπιον, εϊπεν, ό χυμός τοΰ 'Ασιατικού μύχωνος,
περιποιηθώμέν ;
ύπνωτικόν φάρμακον, καί οΐτινος ή ένέργεια χρησιμεύει πρό
— Εύχαριστώ διά τήν καλήν σας διάθεσίν, άλλ' αδύ : πάντων είς τό νά προκαλή όνειρα. Μήπως μετεχειρίσθης ίκ
νατον, πρέπει νά είμαι αύριον είς Ίσμαϊλίαν.
τοΰ (λλείποντος ίκ τοΰ κυτίου μέρους τής άλοιφής ταύτης;
— Τί νά γείνη άφοΰ τό θέλετε. Τότε θά συμφάγωμεν
— Τό τρίτον μόνον αύτής μέρος δόκτωρ, έσχον τήν μω..1 Λν./.Ι...
».»’ αύτοΰ,- τούς κροτάφους
. χαί.
τούλάχιστον. Είναι μεσημβρία.
ρίαν ν’ άφήσω. ..Δ
νά με
άλιίψονν.. δι
---- Έ ! αύτό, ας γείνη, άλλ’ έκ τών (νόντων.
τούς ρώθωνας καί μετέβην ούτω;; είς την συνέλευσιν τών/
Καί καθήσαντις πέριξ τραπέζης έφάγομεν ώραιότατα μετά
μάγων.
τής καλής αύτής συντροφιάς.
— Εντελώς σέ πιστεύω, εϊπεν ό Βορδώ, είναι ό τρόποςΜετά τοϋτο (πεσκέφθημεν μετά τοΰ κ. Αναστασίου τά
δν μςτεχ«ρίζετο άλλοτε ό Γέρων τοΰ "Όρους 5ιά νά ίμ·
μάλλον αξιοθέατα μέρη τής πόλεως καί άφοΰ (πεσκέφθημεν πηύση θρησκομανίαν είς τού; αιρετικούς, καί σήμερον άκόμη
κάί τόν κ.Βαρελάν,καπνέμπορον-συνδρομητήν τής«Φύσεως»,
οί υπήκοοι τοΰ Σουλτάνου τήν μεταχειρίζονται,όπως έπρα—
άνεχώρησα διά Κάϊρον.
Φ. Π.
ξες, διά νά διέλθωσιν ώρας τινάς ίν τώ παραδείσφ τοΰ(Επεται συνέχεια)
Μωάμεθ. Άλλ’ ό τρόπος ούτος είναι έπικίνδυνος, διότι διαφθείρει τήν ζωήν, επιφέρει όλεθρίαν σύγχυσιν ιδεών εί; τόν·
νοΰν. Κάμετε ταχέως έν λουτρόν, κύριε ύποκόμη, κατακλιθήτε (νωρίς, καί μή υπάγετε άλλοτε είς τήν συνέλευσιν ταύ
την τών μάγων.
Η Η ΝΥΚΓΜ ΣΥΝΑΞΙΣ ΤΩΝ ΜΑΓ11Ν
Ό υποκόμης δέν (τόλμησε νά κάμη πληριστέραν ομολο
γίαν είς τόν δόκτορα, όστις άνέβη είς τό όχημά του, άφοΰ·
Γαλλικού).
μετήλλαξαν τούς ίππους του καί έλαβε τήν πρός τό Ρουένάγουσαν,
όπου μετέβαινε νά ίπισκεφθή τόν Διοικητήν τής
(Συνέχεια χαι τέλος)
Νορμανδίας,
τόν όποιον κακοήθης πυρετός έμελλε όσον ού—
ΤΟ ΚΥΤΙΟΝ ΤΠ£ 1ΠΑΝΝΛΣ
πω νά τόν άπαλλάξη τών φροντίδων τής διοικήσεως τουΟ νέος ύποκόμής διηυθύνθη τότε είς τήν φυλακήν, δτε είδε
νά ερχηται πρός αύτόν ό πρωνοσύνεδρος ωχρός εκ τοΰ τρό
Ό υποκόμης άφοΰ άνέφξι τούς οφθαλμού; ήδύνατο νά
μου καί τάς τρίχας ώρθομένας.
πιστεύσγι, ότι ό διάβολός πράγματι τόν ίπανέφεριν όπου τον
— Ά ! κύριε, άνέκραξεν, ίλπίζω ότι θά πιστεύσητε ή
είχε παραλάβη· έχάΟητο δέ έπί τοΰ μόνου σχίμποδος τής
δη τήν μαρτυρίαν μου ... . . Είναι άτιμος μάγισσα, μέ
‘ φυλακής, μέ βαρεϊαν την κεφαλήν και τά μέλη άλγοΰντα.
ώδήγησεν είς τήν συνέλευσιν τών μάγων .... Δέν γνωρίζωΠαρά τούς πόδας του ίχειτο δ πρωτοσύνιδρος'.μέ κικλεισμέ.
ίπί πόσον καιρόν έμεινα έκεϊ, όπου (γενόμην τό παιγνιον λενους τούς οφθαλμούς, ή δέ Ιωάννα ήτο ίπί τής άχυροστρωγεώνος
δαιμόνων, οίτινες μέ κατεβασάνισαν ώ; τινα κατάδιμνής της κεκοιμημένη' μικρός λευκός άφρός έπλήρου τά χεί
κον,
καί
ίτυράννησαν ώς τον Άγιον ’Αντώνιον.
λη τής πάντοτε ώραίας ώς καί ιίς τόν τιταραγμένον ύπνον
—
Κύριε
Βερτράνδε, τφ λέγει τότε ό δποκόμης, λάβε;
της· πλησίον δ’ αύτή; ίπί τοΰ μικροΰ της άχυρίνου προσ·
αύτό τό κυτίον, καί άναχώρησον αύριον διά τούς Παρισίους.
κεφαλαίου, εύρίσκετο.sxt τό μυστηριώδες κυτίον, το όποιον
Νά ΰπάγης νά εύρη; τόν φαρμακοποιόν τοΰ Βασιλέως, όστις.
ή πτωχή. κόρη ένομιζεν, οτι είχε θέσει ιίς τό θυλάκιόν της,
είναι καλός χημικός, νά τον έρωτησης τήν ιδιότητα τής
άλλά τό όποιον είχε διολίσθηση χωρίς νά είσίλθη. Ό υπο
άλοιφής ταύτη;, καί θά μάθγς πράγματα, τά όποια θά σέ
κόμης τό ίλαβι, καί περιστρόφων αυτό μεταξύ τών δακτύ
κάμωσι νά πισ Γεύσής καλλίτερα καί φυσικώτερον, 2τι σύ καί
λων του, ήρώτα εαυτόν οιά ποίας γοητείας ή ‘Ιωάννα είχε
ίγώ έπορεύθημεν σήμερον «ί; τήν συνέλευσιν τών μάγων,.
κράτηση τήν ύπόσχεσίν της,καί τόν συνώδευσε
*
είς τό υπερ
‘Ω; πρός δέ τήν ’Ιωάνναν, ύπαγε νά τήν ειδοποίησης, ότι.
φυές ταξείδιόν της. Ό βαρύς άήρ τής φυλακής τόν ήνώθά
τή» καλέσω είς τήν έπαυλίν μου.
χλει, καί ίξήλθεν ολίγον διά ν’ άναπνεύση άναυπαυτικώτερον
— Καλώς, ύψηλότατε.
ή καταιγίς είχε παυσει, ό δ ’ ουρανός όστις είχε γείνει πλέον
αίθριος, καί ό ήλιος,όστις (πλησίαζε νά δόση, τή άνέμνησαν
"0 Φαρμακοποιός τοΰ βασιλέως ματαίως έξήγησεν είς.
ότι είχε διέλθεν τουλάχιστον τεσσαρας ώρας είς τήν συνέλευ- . τόν κύριον Βερτράνδον τάς ιδιότητας τοΰ οπίου. Δέν ήδυσιν τών μάγων. Τότε έκαμε βήματά τινα εν τινι δδφ τής
νήθη ποτέ νά πείση τόν πρωτοσύνεδρον,ότε δέν είχεν ύπάγη.
. πόλεως, και παρατήρησε όχημά τι ταχυδρομικόν ένώπιον ξε
είς τήν συνέλευσιν τών μάγων, ούτε τούς κατοίκους τοΰ
νοδοχείου τίνος' ύπηρέτης τις ήνοιγε τήν θυρίδα, καί άνήρ
Λυών, ότι ή Ιωάννα δέν ήτο μάγισσα, ούτε ότι μετά ϊζ
π.εριτυλιγαένο; είς χλαϊναν, καί τήν κεφαλήν ίχων κεκαλυμμήνας είδον τόν ύποκόμητα Μωβουϊσόν νυμφευόμενου τήν·
μένην διά μεγάλης φενάκης, κατήλθε και διηυθύνθη πρός
νέαν κόρην. Δέν συνεζη'τησαν τήν άπομάκρυνσιν τοΰ ύπο- .
τό ξενοδοχεϊον. Ό ύποκόμής Μωβουϊσόν τόν (γνώρισε αμέ
κόμητος άπο τής αυλής, ούτε τήν αποστροφήν του άπό τοΰσως' ήνο ό Βορδώ, ό ιατρός τοΰ βασιλέως, καί έδραμε πρός
βασιλέως, ούτε τής κυρίας Πομπαδούρ, ούτε τών ύπουργώνΔέν ήθέλησαν ούτε νά φαντασθώσιν ότι μία ώραιοτάτη κόρη,
αύτόν .·
— Πόσον είμαι ευτυχής, ότι σάς βλέπω, κύριε δόκτωρ!
δύναται νά τρελλάνη ενα νέον είκοσιπενταετη, καί ότι φυτφ είπε πλησιάζων.
σικώτατα εί; ύποκόμής ήράσθη έμμανώ; μιά; κόρη; πτω
χής. Τούναντίον είπον, ότι ή ’Ιωάννα έμάγευσε τόν κ. Μω
— Έχετε ανάγκην ίμοΰ ; άπικρίθη ό Βορδώ, έξετάζων
βουϊσόν.
τόν σφιγμδν τοΰ ΰποκόμητος' ναι διάβολε, ό σφιγμός σας
Μετ’ ού πολύ ή κυρία ύπόκόμησα εσχε παντοειδείς εύτυείναι τεταραγμένος, σκληρός, ώς λέγει ό Μολιερος, έχετε
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χίας' κατέστη δέ γυνή τοσοϋτον άξιάγαστος, όσον.ήτο ώραία, έπί τριάκοντα (τη (φερε-διηνεκή ευτυχίαν είς τόν σύ
ζυγόν της, χωρίς νά λαμβάνη πλέον άνάγκην νά μεταβαίνη
είς τήν συνέλευσιν τών μάγων.
I. Βιδάλης Μηλιώρης.

Ή κόρη διεσκέδασεν,ό φωτογράφος ίξεπλγει καί ήμεϊ; έδιδάχθημεν.

Φ.Ι1.

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Άθήναι τή 8 7/βρίου 1894.

Σ’ΕΝΑ ΠΛΑΝΗΜΕΝΟ ΑΓΓΕΛΟΥΔΑΚΙ
Φ ιφή μου τοΰ μπαμπάκι σου είσαι κρυφό καμάρι
είσαι τό φίλτρον τής ψυχούλας του,είσαι πολύλογο κανάρι
“I ον μικρόν καί εύοσμον,άλλά γεμάτο χάρι
ποΰ πανταχοΰ ό δύστυχος ’ξαπλώθη νά σέ πάρη.
*
Φ αντάζομαι τήν θλίψιν του,ποΰ σάν τρελλός γυρίζει,
ποΰ σέ ζητεί ποΰ σέ ποθεί καί ή καρδούλα του ραγίζει'
Ή μάννα σου ή Μέγαιρα, ή άπιστη θ’ άφρίση
άν χατορθώση ό ταλαίπωρος αύτος νά σ’ άποκτήση.
Έν Καλάμακ ’ή 16 Αύγουστου 1894.
’Ιω. Γ. Φρουδάκης.

Άκρο3το»2ζίς.
Ό
Λ
Γ
Ά

ούρανός (ντρέπεται έμπρός σου, όταν βγαίνεις
άμνί’ άργυροστόλεστη μέ νάζ’ όταν διαβαίνεις
ή ούρανος καί θάλασσα τά πάντα σέ ζηλεύουν
γάπη μου τά μάτχά σου καί μένα μέ μαγεύουν .
Έν Καλάμαις τή 16 Αύγουστου 1894.

Ιω. Γ. Φρουδάκης.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ
Ή βάλανος

φωτογράφον.

Τό ώραιότατον καί παραδοξότατον τοϋτο ίπιστημονικόν
παιγνιον άνεκάλυψε μία νέα, εύειδεστάτη Άγγλίς, ώς άνα-φέρουσι τά άγγλεκά περιοδικά.
Παρά τινι διασήμφ φωτογράφφ τοΰ Λονδίνου μετέβη
ήμέραν τινα ή άνωτέρω ήρω?ς, άνήκουσα ιίς τήν. καλει.τίραν
τάξιν τοϋ έκεϊσε κόσμου, τή συνοδεύγ τοΰ πατρός της καί
(ζήτησε νά φωτογραφηθή. Ό φωτογράφος έξετέλεσεν αμέ
σως τό καθήκον. του, άλλ’ όποια ύπήρξεν ή ίκπληξίς του,
όπόταν άποσυρθείς, ώς συνήθως,(ν τφ σκοτεενφ δωματιφ του,
παρατηρεί λίαν εύκρινώς επί τοΰ μετώπου τής νέας νεκροκεφαλήν !
Χωρίς νά είπη τίποτε περί τούτου, ζητεί τήν ίπανάληψιν τής στάσεως, ίπί τή προφάσει, ότι ή πρώτη δεν
•(πέτυχε, καί έκ δευτέρου, μετά μεγίστης ίκπλήξεως,ή άύτή
εικών τής νεκρά; κεφαλή; έπαναλαμβάνεται έπι τοΰ ώραίου
άσπιλου μετώπου τής ώραίας εκείνη; κόρη;.
·
Έ I τότε πλέον άρχίζει νά άδημονή και καταληφθείς
ύπό άνησυχίας, καλιϊ ίντό; τοΰ σκοτεινού δωματίου τόν
-πατέρα της,έπί παρουσί^ τοΰ όποιου (κτελεϊ τρίτην δοκιμήν,
καθ’ ήν φεΰ ! έπαναλαμβάνεται το αύτό.
Ό πατήρ μετά τής συνήθους αύτφ αγγλικής, ψυχραιμίας
κάμνεί τήν παρατήρησίν έί; τήν κόρην του,-ήτις διαρήγνυται
είς ζωηρούς γέλωτας καί έξηγεϊ τήν απορίαν.
Είχε διαγράψει, είπεν, απλώς νεκροκεφαλήν έπί τοΰ με
τώπου της Sta διαλύσεως κινίνης, καί ούδέν πλέον.
Αύτό ήτο τό παν, καί ήδη μανθάνομεν, ότι τό ξυστόν
τούτο (χει τό μοναδικόν προσόν νά παράγη ίπί τοΰ δέρμα
τος αφανείς γραμμάς είς γυμνόν οφθαλμόν, αΐτινες άναφαί■νονται δμως είς τήν φωτογραφικήν πλάκα.

ΚΥΡΙΟΙ Ε. ΠΑΝΑΓΟΥ ά Ν. ΦΟΥΣΑΡΑ·
Εΐς Χαλκίδα.

Έβράδυνκ
νά s&s άπαντ,ήαα, διότι ng&tov νά
πιτήνω καλοσύνην
μεχφι τςνγ'οξ τά ώφαϊα ποτά eag, τά όποΓα «ίχετε
νά μοί βτείλητε. Λοιπόν 9&ξ συγχαίρω
άπό καρδιά?, ώ; κάί όλοι οί δοκιμάσαντορ αύτά, διότι
πραγματικών ήσαν ώραϊα, εύγΐ9τα, έξαϊσια, λαμπρότατα,
προκλητικά καί λίαν ό^ιχτιχά' άνώτερα δέ καί αύτών
τών ευρωπαϊκών, μολονότι είναι τόλμη νά τό ιίαη τι$ ex
πρώτης
άπόψεωξ' ίν τούτοι$ div $ειλι&, ύπ’ άτομικήν
μου ενδύνην νά τά ίκβ'ειάσιο καί τά συστήσω εΐξ τούρ μή
δοκιμάσαντα; αύτά, &>$ τοιαύτα, διότι γνωρίζω καλώρ
τήν χρήσιν τών πρώτων υλών, ών οί μεγάλοι εύρωπαιοι
καταναλωταί ποιούνται, ένεκα τού μεγάλου κύκλου των.
Τό κονίάκ Sas εύρον γευβτιχώτατον, άρωματικώτατον, λεπτόν καί ά^οάτατον.
Tijv βανάναν
γλνχντάτην,
εύπεπτωρ ρίουβαν είξ τόνλάρυγγα,
ίπιτυγ,εβτάτην
καί ούδόλωρ διαφερουσαν τή$
εύρωπαί'κήρ, όρ τελείας liqueur.
Τήν άγγέλικάν σα$ εύρον άγγελιχατάτην χαι ποτόν
κατάλληλον
μόνον δι αγγίλουξ, ήτοι χαριτοβρύτου;
παρ^νουρ,ώ; ίνέχουβαν πάντα τά στοιχεία ποτού νεχταρώδου; καί β-εσπεσίου διά τάς ευτυχείς οτιγμάς τού βίου.
Τό δέ ούζο σαρ, αύτό πλίον δέν ϊκφράξεται- τί όσμή,
τί γεΰοις τί ίπαγωγιχόν ποτόν είναι αύτό ; άλλά δι' άν
δρας
μόνον, ίχοντας πείραν τοϋ κόσμου καί γνωρίζον
τας νά ζώσιν.
"Av δέν ίφοβούμην
νά ύπερβδ) τά όρια τής ειλικρινούς
ίνους
ντυπώάεώς
μου,
&ά
ο&ς
παρετασσον ίχτεταμίνουε επαί
καί σειράν φίλων μου εντυπώσεων,οίτινες ηύτύχησαν νά /ευ&ώσι τά ποτά ταΰτα, περιοριζόμενος μόνον
νά σάς συγχαρώ καί πάλιν καί ενθαρρύνω διά τών ολίγων
αύτών μραμμών μου, δπως μετά θάρρους Εξακολουθείτε
τό μοναδικόν διά τήν 'Ελλάδα βιομηχανικόν σας τούτο
Επιτυχές ίργον.
Λιατελ& με9’ ύπολήφεως.
Φρ. Πρίντεζης.

·Φ>Φ<Φ·Φ4Φ·Φ4Φ4Φ«Φ·Φ·Φ4Φ4Φ«Φ·Φ4Φ·Φ·Φ>Φ4Φ

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ
12. Αίνιγμα.
Γρίφος- Η»

.

13- Πρόβλημα.
Είσελβόντες τρεις άνορες εις τι ξενοδοχεϊον (γευμάτισαν· καί απο
ταθείς δ πρώτος είπε πρός τδν ξενοδόχον.—Πόσά ίαπρηρώσω; Ό
δέ πρός αύτόν.—Παρατήρησον είς τήν χρηματοβήκην καί δσα γρόσια ευρης, βες άλλα τ4σα, λάβε πέντε γρόσια καί δπελβε. Ειτα
ήλβεν δ δεύτερος, ϊβεσεν άλλα τόσα γρόβια, όσα είχεν ή χρήματοβήχη, Ιλαβε πέντε γρόσια καί άπήλθε’ χαί τέλος δ τρίτος όρριψεν
έν τή χρηματρβήκη όσα γρϊσια εύρε» ίν .αύτή, ?λαβέ καί αυτός
πέντε γρόσια κα! <3χετο άπιών. Κατόπιν πηγαίνει 0 ξενοδόχος, πα
ρατηρεί- εντός τής χρηματοβήχης χαί δέν ευρίσκει ούδέν.
Πόσα γρόσια ήσαν εντός τής χρηματοβήχης, όταν ύπήγεν 4
πρώτος ;

14. Πρόβλημα.
Είς λαγός τρέχων εΐς έκαστον πήδημα έπήδα δύο πόδας. Άλώ-

πηξ δέ τις τρέχουσα επί τά ίχνη αόϊοϋ, δπως τόν συλλαβή εις”
έκαστον πήδημα (πήδα ίξ πόδας, μέ τήν διαφοράν ότι χαβ ’ έκαστον
πήδημα τής άλώπεχος, δ λαγός, έποίει δύο. -Πόσους πόδας ητό εμ-
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πρός b λαγός, δταν ήρχισε ·*ά τΡεΧ'Λ χα* 6>Ν
έφθασεν ή άλώπηξ ;
Βατιλή Κύπρου

πηδήματα τόν

Γ. Παππαϊωάνου.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗ2„ΦΥ2ΕΟ2“

'

Π 2. Οάτραί. Σας ένεγράψαμεν άπ’ αρχής 5 έτους Φύλλα
άπεστάλησαν. Έγράψαμεν. —Ν Σ. Tool k. Επιστολή έλήφθη.
. Ευχαριστούμε». 'Απηντήσαμεν.—Α·Φ· Bourgas. Έχει καλώς,
αναμένομε» έμβασμα- Εύχαριστοΰμεν.—-Λ.Μ. ΚώνσποΛιν. Σάς ί»εγράψαμε» διά 8 χρυσόδετα Ημερολόγια. Παραγγελίαν έκτελέσωμεν
προσεχώς. Τηλεσκόπιο» τοιούτου μεγέθους φυσικώς θά φέρη χαι βάβιν.— Κ,Σ- Qatfac. Προτρέπομεν νά προτιμήσατε τδ πρώτον.
Ούδείς φόβο; άφοΰ είσθι εξασφαλισμένος.—Ν.Ο. Maa«aAlar."Qitun
χρίνετε, ήμεις φρονοϋμεν νά χάμητε εν βήμα έτι,έπί δοκιμή όμως.
—Α.Π. AZpxvpar. Αγγελία έλήφθη. Σας ένεγράψαμεν διά δύο
άπλά χαί ?ν χρυσόδετο». Εύχαριστοΰμεν.—ΣΑ.Κ. Ααύριον. Αύ·
σεις έλήφθησαν; Έχει χαλώ;. 'Ονόματα λυτών θά δημοσιευθώσι
μετά τήν δημοσίευσήν 50 .αινιγμάτων, χαΐ όσοι λύσωσι τα πλείονα
έξ αυτών θά λάβωσι δώρα, ήτοι οι τρεις πρώτοι — Χ.Φ- ΓαργαJiaravC. Δελτάριο» ελήφθη, "Εχει χαλώ;. Έγράψαμε» χαί ημείς
ταύτονρόνως.—I .Β. ΈραίΛα. Δελτάριο» έλήφθη. “Εχει χαλώ; άλλά
δέν έλαβομεν παρά φίλου μέχρι τόΰδε τίποτε χαι απορούμε» βραδύ
*
τητα.—-Ι.Δ. ί/ρχυραν. Ζητούμενα φύλλα σάς άπεστείλαμεν προ
χθές. Λύσεις αινιγμάτων ισα ίσα νά στέλλετε τώρα, διότι θά χορ
δίζουν οί λύοντες τά πλείονα χαί οΰχί οί άποστέλλοντες πρώτοι.—
Γ.Β. JtfSJov. ’Αγγελία έλήφθη Εύχαριστοΰμεν.—Σ.ΚΖ· Άγβιάτ.
. Συγγνώμην, φαίνεται έχ παραδρομής δέν εΓχετε πισεωθη — Ά.Γ.Α.
ίαρόι'τύαν. ’Ελήφθη. "Εχει χαλώς.— Σ·Α· Kaifor. ’Επιστολή
έλήφθη. “Εχει καλώς, άποστέλλομεν.— Χ.Μ.Ο. Χρήματα έλήφθη
σαν. Προσεχώς, άποστέλλομεν παραγγελίαν σας.—Τ.Δ. Κα-Ιάβροτα.
Σάς ένεγράψάμεν διά 4 Ημερολόγια. Χρήματα έλήφθησαν, ευχα
ριστούμε».—Δ.Κ. Kepxvpar. Επιστολή χαί αγγελία σας δι’-Η
μερολόγιο» έλήφθησαν χαί έχει χαλώ;, ήσυχιΐτε —Κ. Τ. Χάϊρον.
Επιστολή χαί λύσεις έλήφθησαν. Έχει χαλώ; χαί εύχαριστοδμεν
διά χαλά; διαθέσεις σας. ’Αναμένομεν. —Ν-Π.
Επι
στολή ελήφθη. Φύλλα άπεστείλαμεν χαί έγράψαμεν. Κ.Α.Κ. Σί·
φιαν. ’Επιστολή ελήφθη χαί σας άπηντήσαμε». Κληρώσεις λαχείων
γενήσωνται Ιην ’Ιανουάριου, χαθ’άς χερδίσουσι 100 δώρα. Τόμου;
χρυσόδετου; Φύσεως χαί ιατροδικαστικήν προσεχώς στέλλόμεν- Ά·
ναμένομεν νεωτέραν σας. Εξαμηνίαν δεχθιιτε. —Δ.Τ.Σ/yiar. Ζη
τούμενα’φύλλα χαΐ κάλυμμα σας άπεστείλαμεν. Συνέχειαν άπομτέλλομεν ταχτιχώς.—Κ. Ψ. Kafpor. Φύλλα σάς άπεστείλαμεν.
Έλυπήθημεν χαί ήμεϊς, δτι δέν σάς ίδομεν. Έπιφυλλασσόμεθα ε’ι;
προσεχές ταξείδιόν μας.— 1.1. Σμύρνη». "Ελαβον συνεστημένην
χαί περιεχόμενα. ’Αναμένομεν έχχαθάρισιν.

NEON ΒΑΦΕΙΟΝκιιΠΑΕΚΤΗΡΙΟΝ

Πα^ακαλούμεν καϊπάλιν τούς καθυστερούντας είσέτι τήν συνδρομήν των τοϋ τρέχοντος έτους, δπως
θύβρ^στούμενοι άποστείλωσιν ήμϊν τάύτήν αμέσως διά
ταχ. έπιταγής ή άλλου ασφαλούς μέσου καΐτοΐς άντα■ποστείλωμεν τάς.'σχετιχάς αποδείξεις μετά τοΟ αριθ
μού τού λαχείου των τής προσεχούς έχκυβεύσεως.
ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ
Κυρίων καί Κυριών.
ΠΑΝΑΓ. X. ΦΟΦΟΛΗ
14, Στοά

Μελά 14,

Γνω'στοποιώ το σεβαστόν, κοινόν τών Αθηνών καί τών έπαρχιών, ότι- έν τφ Κομμωτηρίφ έκτελοϋνται κτενίσματα
(ιστορικά καί τής έποχής), διά τάς έν αιθούση ύποδοχάς,
χορούς, γάμου;, επισήμους έορτάς, κτλ.
Κατασκευάζονται προσέτι περοΰκαι πρόσθετοι,και περοΰκαι προσκεκολλημεναι (Τοίΐρέβ) δι’ άνδρας, καί εικόνες διά
τριχών κεφαλής.
Ωσαύτως έν τφ Κομμωτηρίφ μου κείρεται τις ή καί ξυρί
ζεται πεντάκις,προπληρό»ων δρ. 2 καί εύρίσκων μεγίστη»
καθαριότητα.
’Ιδιαιτέρα αίθουσα διά τήν κόμμωσιν τών Κυριών καί
βαφήν τής κόμης.
Τιμαί έκτος συναγωνισμού.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ DNETMATOAQN HOTQN
Ν. Ε.ΠΑΝΑΓΟΥ ΚΑΙ Δ. ΦΟΥΣΑΡΑ
Έν Χαλκίδι.
Τά λαμπρότερα ποτά, ωραιότερα χαί γευστικώτερα, άμιλλόμενα
πρός τά ευρωπαϊκά, κατασκευάζονται εν τφ ιργοστασίφ τούτφ,
ένθα γίνεται χρήσις υλικών άγνοτάτων χαΐ πρώτη; ποιότητος.
Κονιάκ, μαστίχη, οδζο, βανάνα, άγγέλιχα, χτλ. ου μόνον προτιμώνται έν Έλλάδι τών ευρωπαϊκών, άλλά χαί πάντα τά ξέ α
πλοία σταθμεύοντα έν Έλλάδι προμηθεύονται ήδη τοιαΰτα έκ τοΰ
έργοστασίου τούτου.
Όσοι δέν τά εδοκίμασα» ίτι, αναντίρρητος άγνοοΰσι τήν πρόο
δον τής ίλληνιχής μας βιομηχανία;

ΤΟΥ

ΕΤΟΥΣ

ΔΙ’ ΑΤΜΟΥ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ

Δ· Σ· ΡΟΖΟΛΗ

ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ

29 —’QSbc Είγγί-Ιιατρίαι;, ακριβώς ivavtt ΈχχΛ. Ρόμ6η(—29

Καταρτίσας όλω; Ευρωπαϊκόν. Εργοστάσιο»
δι’ άτμοΰ
. διά τών τελειοτέρων μηχανημάτων, χαί προσλαβών έν τώ έργο·
στασίω μου άναδεδειγμένους τεχνήτάς,έξ ών χαι τδν έπί έςαετίαν
. έργασθίνα έν τφ ΓαλλιΚφ έργοστασίφ Six, ώς αρχιτεχνίτην τδ»
'χ. Πέτρο» Μαυρομάτη», ίχυ'σχομαι άρίστην εργασίαν βαφής έχ
διαφόρων χρωματισμών επί φορεμάτων γυναιχείων χαί ανδρών,
ήτοι Μεταξωτών, Λινομέταξων, Μάλλινων, Μαλλινοβαμβακερώ»
χαί Βαμβακερών. ’Ομοίως βάφονται παντός είδους ταινιών, δαντέλων, βελούδων, πΤερών, χειροκτίων χτλ.
Προσέτι εΐς τ' ανωτέρω Κατμστήματά μας εύρίσχονται νήματα
χρωματιστά χαΐ λευχά χαλτσών, κουβερτών χαΐ κεντήματος διά
λινάτσας χλπ. 'Ομοίως καί διάφορα; βαφαί.
Προς εύχολίαν δέ τών χ.χ. πελατών μου χατήρτισα καί ίδιον
ΠΛ»»ϊήρ>ον xaAtautr έντδς του Καταστήματός μου «ανασκευής
παντδς είδους τοιούτων μάλλίνων χαί βαμβακερών' διά τελειότα
των μηχανών χαί πεπειραμένων πλεχτρ.ιών, έργασθεισών είς τά
μάλλον άναδεδέιγμένα εργοστάσια τών Αθηνών. Προσέτι δέχομαι
οίανδήποτε παραγγελίαν χαί μεταδιορθωμάτων.
/Απαντα δέ τάνω πωλοΰνται 20 Ο/q συμφερότερα τών άλλων
καταστημάτων, μέ ποιότητα πολύ άνωτέραν, χτλ.
Οί βουλόμενοι δύνανται μίαν μόνην δόχιμήν νά χάμωσιν, δπως
πεισθώσι περί τή; αλήθειας τών ανωτέρω.

ΗΤΟΙ
ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΙΣ ΤΟΝ ΝΕΟΤΕΡΩΝ
ΦΥΣΙΚΟΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΡΓΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΝ

ΕΠΙ ΤΗ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΝψίΤΕΡΩΝ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΩΝ
ΚΑΙ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ
ΦΡ
ΠΡΙΝΤΕΖΗ
(Έτος πρώτον)

Προσεχώς έκδίίεται Ήμβρολόγχον τΛς 9,Φν·
όεως
**
ές 20 καί πλέον τυπογραφικών φύλλων,
δπερ θά. κοσμηται έκ 50 καλλιτεχνικών είκόνων έπί
λείου καί καλοΰ χάρτου και θά διαιρήται είς 5μέρη, ώς έξϋςί
Ιον μέρος. ΈορτοΛόγιον.
2ον μέρος. Φυσικά φαινάμβνά.
3ον μέρος. Άνακαλ.ΰ’^τεις καί εφευρέσεις.
4ον μέρος. ’Επιστημονικά παίγνια.
5ον μέρος. Ποικίλα και Αγγελίαν κτλ.
Ή τιμά ώρίσθη, διά τούς συνδρομητάς της,
,,Φύσεως“.

Τ&ν χρνσοίέτωι> ίρ. 3
Τ&ν &xl&v
9
Sq.

Έχ τοϋ Τυπογραφείου ΑΝΕΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΤ

