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διαλυη τάς τροφάς καί να συντελή είς τήν διοχέτευσιν αύ
τών είς τά διάφορα μέρη τοϋ σώματος. Έπίσης συντελεί
»
τό νά διαλυη τά γεννήματα τοϋ αίματός κα· τών ιστών,
τό νά διευχολύνη τάς ίκκρίσεις, εΐς τό νά φέρη τήν ι
σορροπίαν τής θερμοκρα
σίας τοϋ σώματος διά
τής ίξατμίσεως καί εΐς
το νά σχηματίζει τούς
ιστούς,έξ ού τοΰτο σχη
ματίζεται.
■ . * ·*

Τό ύδωρ αποτελεί μέγιστον στοιχεΐον τών σωμάτων
μών.' ’Αποτελεί τά τρία
τέταρτα τοδ βάρους αυτοΰ καί διαδραματίζει σπουδαϊον πρόσωπον ίν
ταϊς χημικαΐς καί φυσικαΐς μεταβολαϊς, αιτινες συντελοΰνται έν ταϊς
Έξωτερικώς ή χρήζωϊκαϊς λειτουργίαις.
Τό ύδωρ είναι εν τών
σις τοΰ ΰδατος'αποβαί
σπουδαιότερων διαιτη
νει τό κυριώτερον μέσον
τικών μέσον, δπερ εχοτής καθαριότητος. Ού
μεν, 'Ανευ αύτοΰ οί ι
δέν ώφελιμώτερον τών
στοί τοϋ ανθρωπίνου σώ
πρό τοϋ γεύματος ψυ
ματος δέν θά ύπήρχον.
χρών λουτρών, παρακοΌταν έλλείψωσιν αί υ
λουθουμένων ύπό ΐσχυδατώδεις προμήθειας τοϋ
ρας τρίψεως ή διά τών
σώματος, τότε δέν θά
χειρών ή διά στεγνής
βραδύνωσι τώ ολέθρια
φανέλλάς. Άλλ’ή τρίψις
άποτελέσματα τής ίλπρέπει νά γίνη ΐσχυρώς
λείψιως αύτών. Όπως
καί παρατ.ιταμένως μέ
χρι; δτου διά τής αντι
τό <υτόν, όταν στερήδράσεων έπέλθη ή θέρται τοδ άπαιτουμένου
ύγροϋ, μαραίνεται καί
μανσις τοϋ δέρματος.
άπόλλυται, ουτω συμ
Οί λεπτοφυείς άνθρωποι
οί μή δυνάμενοι ώς, έκ
βαίνει καί είς τό άνθρώ
τής κράσεώς των ν’ άνπινον σώμα.
θέξωσιν εΐς τάς καταιωΤό ύδωρ πρέπει έξ
νήσέις καί. είς τά ψυ
ανάγκης νά είναι γλυκύ,
χρά λ ο υ τ ρ ά πρέ
διαυγές, άχρουν, άο
πει νά τρίβωνται διά
σμου καί νά έχη εύάρεσπόγγου βεβριγμένου μέ
ςαν γεΰσιν. Πρός τοΰτο
ψυχρόν ή χλιαρόν ύδωρ
ανάγκη νά περιέχη πο
καί κατόπιν νά τρίβων
σότητά τινα αερίου καί
ται ΐσχυρώς διά φανέλμεταλλικών ούσιών έν
λας ή διά τής χ.ειρός.
διαλύσει καί νά στερήΤά ούτώ γινόμενα
ται τελείως ζωϊκών καί
Πυροβολητής Μανροβουνεος.
λουτρά ένεργοϋσιν ώς
φυτικών υλών. Καί τά
μεταλλικά στοιχεία καί τό ανθρακικόν όξύ, τό έν τφ ΰδατι
άριστα τονωτικά, ένδυναμοΰσι; τον ί οργανισμόν, εντείνουσι
τό δέρμα καί εχουσιν έξωτερικάς ιδιότητας.
οιαλελυμένον,άναδίδουσιν είς αύτό εύάρεστον γεΰσίν τινα.
**
Έν τή ζωϊκή οικονομά, τό ύδωρ έχει τήν ιδιότητα νά
LtL »
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Υγιή; Ενήλιξ άνθρωπο; Εχει ανάγκην καθ’ Εκάστην
2,100 έως 3,000 γραμμαρίων ύδατος, εξ ού τό μεν τρίτον
Ενυπάρχει εί; τάς τροφά;, δίς λαμβάνει, τά δέ ετερα 2| 3
πρέπει νά άναπληροϋνται διά τή; πόσεως ΰδατος η άλλων
παραπλήσιων υγρών.
Ούτως, τό ύδωρ διαλύει τά; τροφάς, ύπόβοηθεϊτήν διοχέτευσιν αυτών εί; τά διάφορα τού σώματος μέρη καί την
αποβολήν Εκ τού οργανισμού πάσης βλαπτικής ούσίας, ήτι;
ενυπάρχει εν αύτφ. Όταν το ύδωρ εϊσάγηται εις τό στόμα,
Επιφέρει την εκκρισιν άφθονου σιέλου, όπερ μεταβάλλει είς
σάκχαρον τάς αμυλώδεις ούσίας τών τροφών. Τό ύδωρ Εχει
έπίση; την ιδιότητα-νά διαλύη τά άλατα καί τάς σακχα
ρώδεις ούσίας.
··
.*
*
Οί φυσιοδίφαι λέγουσιν, ότι άμα ή τροφή είσέλθη εΐς
τόν στόμαχον αρχίζει νά μετακινήται έν αύτφ, μέχρις ού
άναμιχθη τελείως μετά τού γαστρικού οξέος. Άλλ’οΰτως
Εχόντων τών πραγμάτων, ποσότης άρκοΰσα ύδατος, είσαγομένη εις τόν στόμαχον κατά συχνά χρονικά διαστήματα,
αποβαίνει άριστον έπιβοηθητικόν εΐς την πέψιν. ‘Ως έκ τη;
εισαγωγή; τού ύδατος τούτου Επέρχεται καλλίτερα αφομοί
ωσες τή; τροφή; καί συνεπώς έντελεστέρα πέψις.
*.
.
» *
Μικρά ποσότης ΰδατος, χινομένη καθ’ ίκάστην πρωίαν,
έχει λαμπρά ύγιεινά αποτελέσματα. 'Εξεγείρει την Ενέρ
γειαν τών έντερων, τονίζει τόν στόμαχον καί έπαυξάνει τήν
δρεξιν
'
Έπί πλέον το ύδωρ πινόμενον κατά τήν πρωίαν, δταν
δηλαδή ό στόμαχος εΐναι κενός,άπορροφάται ταχύτερου, εισ
δύει εΐς.τού; ίστούς καί ούτω δύναται εύκολώτερον νά απώ
θηση έξ αύτού τάς περιττά; ούσίας.
Ένταΰθα καλόν είναι νά είπωμεν ολίγα τινά περί τή;
πόσεως θερμοΰ ύδατος,ήν οί διασημότεροι άμερικανοΐ ιατροί
συνιστώσιν.
' Άπαντε; γινώσκουσι τήν Εμετικήν ιδιότητα τοΰ χλιαρού
'ΰδατος. Τοϋτο είναι καί ιύχρηστον φάρμακον καί τό άπο.τελεσματικώτερον, έξ δσων γινώσκομεν. Λαμβανόμενον τό
ύδωρ εί; μεγάλην θερμοκρασίαν καταπραϋνει τόν Εμετόν αντί
νά τόν προκαλή. Έν Αμερική κάμνουσι μεγάλην χρήσιν
τοΰ θερμού ύδατος είς είδη τινά δυσπεψία; καί πάντοτε ε
πιφέρει άριστα αποτελέσματα.
Οί εχοντε; καθιστικά Επαγγέλματα, οί εχοντες όλίγην όρεξιν, οί πάσχοντε; μετά τό φαγητόν αύτών Εκ πόνων τοΰ
στομάχου καί τών Εντέρων,άν λάβωσιν ήμισι ποτήριον τό
σον.θερμοΰ ύδατος όσον θά δύνανται νά τό ύποφέρωσι καί
το ροφήσωσι βραδέως,έλευθεροΰνται έκ τών δασαρέστων τού
των συμτωμάτων καί αισθάνονται αμέσως μεγάλην σωμα
τικήν ευεξίαν. ’Επίσης όφιλεϊ ή πόσις θερμοΰ ύδατος εις
■ τούς μή συνήθως πώσχοντας έκ δυσπεψία; άλλ ’ άπό και
ρού είς καιρόν αισθανόμενου; στομαχικά; Ενοχλήσεις.
Οί χολερικοί, οί πάσχοντε; ίκ κεφαλαλγιών,οί Εχοντε; ό
λίγην δρεξιν και οντες.ώχροί,υφιστάμενοι δέ σωματικήν χαλάρωσιν θά εύρωσι μεγάλην άνακούφισιν πίοντες δύο ή τρία
κύπελλα θερμοΰ ύδατος καθ’ Εκάστην. "Οσοι δέν δύνανται
νά πίνώσι ψυχρόν ύδωρ κατά τήν πρωίαν,ά; πίνωσι θερμόν.
Τοϋτο θά τοϊς έπιφίρη τά αύτά καλά αποτελέσματα.
Φρ£«.

ΕΡΕΓΝΗΜΕΝ ΑΙ ΓΝΩΣΕΙΣ
Ή γλώϋόο.
Έάν ήνάι .πίθανώτατον, οτιΊ χωρισμός τών φυλών προ
ερχόμενο; συν τφ χρόνφ έπί μακρά; περιόδου, έγένετο κατ’
άρχάς διά τή; διαφορά; τή; Επιδράσεω; του Εδάφους, τοΰ
κλίματος, τοΰ εϊδου; τή; ζωής κα. τών σχέσεων, άναμφιβόλω; ή διαφορά τών γλωσσών ήγαγε πρώτη εί; διάκρισιν
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τών Εθνηκοτήτων. Ή χρήσις τής γλώσσης διά τήν εκφρασιν τών ιδεών είναι τό σημεΐον τή; άναχωρήσεω; πάσης δι
ανοητική; καί κοινωνικής άναπτύζεως, ή; παρέστησε κατό
πιν τού; βαθμού; καί τάς διαδοχικά; φύσεις, μορφουμένη
μετά τής γραμμή; καί ποικιλοΰσα. Ούδεμία γλώσσα Εφευρέθη ίκ προμελέτης. Άπίθανον σχεδόν,, ότι ό άνθρωπος κατέγινέ ποτέ εΐς άπομίμησιν ήχων, οίτινες προσέβαλον τά
ώτά του. Έξ αρχή; φαίνεται, ότι ήρθρησεν αυτούς αυτο
μάτως και ούτω φυσικώς, ώς αναπνέει- Ό λόγος παρ' αυτφ εΐναι Εξωτερική Εκδήλωσες τοΰ πνεύματος, ή πρώτη με—
τάδοσις, ή κοινωνία τής σκέψεως. Κατόπιν διά τή; παρεμ
βάσεως τών κοινωνικών συνθηκών ή γλώσσα ποικιλλουμένη
εύρύτατα ταυτίζεται μετά τοΰ πνεύματος τών λαών, ίν φ
άφ’ Ετέρου τό πνεΰμα εκάστου λαοΰ αποφασίζει τήν τελείωσιν καί Επίδρασιν τή; γλώσσης αύτοΰ. Ή διακεκρι
μένη ίθνικότης άρχεται άπό τής διαφοράς τής γλώσσης.
άφ’ ής αΰτη εμποδίζει-τούς ανθρώπους άπό τού νά συνενοοΰνται.
Ή γλώσσα προσδιορίζουσα κατά τό μάλλον καί ήττον
άκριβώς καί όρθώ; τήν γενικήν μορφήν καί τόν τρόπον τής
έκφράσεως τών σκέψεων λαοΰ τινός, χαρακτηρίζει την διεύθυνσιν καί πορείαν πάσης αύτοΰ τής άγωγής, δηλοι ούτω
τά; τάσεις αύτοΰ πρός τήν ύψηλοτέραν άνάπτυξιν τών πνευμα
τικών του δυνάμεων εί; τήν φιλολογικήν καί Επιστημονικήν
δράσιν καί άποτυποΐ τέλος τόν χαρακτήρα τοΰ Εθνικού
πνεύματος.
Ή ποικιλία τών γλωσσών είναι μεγάλη. Ό Halles έν
•τφ ίθνογραφικφ αύτοΰ άτλαντι αριθμεί 860 γλώσσας, ήτοι
έν Εύρώπη 53, Άσίφ 153, ’Αφρική H4, Άμερική-423,
.καί Ώκεανίφ II7. Ή μετάφρασις τών 'Αγίων Γραφών έγένιτο εΐς 177 γλώσσας υπό τής βιβλικής Εταιρείας τοΰ
Λονδίνου, συνοδεύονται δέ ύπό 5000 διαλέκτων. Έτερούπολογίζει 3,64? γλώσσας καί διαλέκτους.
Δούκα

Κ. Χρυσανθακόσουλος

Ετς Άβαελάρδον καέ Ένζοΐζαν.
Φιλοσοφία εϊν’ άλλο καί άλλο είσ’, "Ερως . . αν όμως
Φιλοσοφούσα; ψυχάς, τύρανν’, έμπλέξης ποτέ
Είς τήν σαγήνην σου, είς τά λεπτά σου τά δίκτυα, τότε
Σπαίρουσι πλέον αύται δίκην ιχθύων εκεί,
Κ’ επινοείς όσημέρ’ εΐς αύτάς δεινοτέρας βασάνου;,
Εως έκπνεύσωσι καί τέλος ριφθώσ εις το πΰρ,
Άν εις τό πΰρ δέν βληθώσι καί πρίν, ζώσαι, σπαίρουσαι ετι,
Άτε φιλόσοφοι δή και φιλαλήθεις ψυχαί !'....
Ζεϋγος πολύστονον, πολύπαθες, Άδαιλάρδ, Έλοιζα;
Έκτακτ’ οί πόνοι σου, φεΰ, ησαν, ώς μέγας ό νοΰς !—

Εις την 'Άλκηότιν.
Άλκηστις !—άνασσα συ τήν ψυχήν, όχι μόνον τό στέμμα,
Δίς ήξιώθης λοιπόν καί τής ένταΰθα ζωής :
Ότ’ εΐς τόν “Αδμητον μόνη έκ πάντων αύτοΰ τών οικείων,
Θυήσκοντα θνήσκουαα σύ έδωκας νέαν ζωήν.

Εις τόν ΒτργίΛιον.
Ώ τοΰ 'Ομήρου άπλή αντανάκλασες, όμως ώραία,
Τέκνον αύτοΰ νοερόν, χαϊρε, Βιργίλιε, σύ !
“Αν τών 'Ελλήνων δέν είσαι ό μέγιστος, ούτε τοΰ Κόσμου,
Τής Κοσμοκράτορος καν μέγιστος είσ’ επικός.

Είς τόν Βίόμαρκ.
Τήν Γερμανίαν ένώσας, ώ Βίσμαρκ, σύ μέγας έδείχθης,
Δείχθητι μέγας λοιπόν καί τήν Ελλάδα Ενών !
Οί Γερμανοί τήν παιδείαν έγένοντο Έλληνες ’ είθε
Καί τήν καρδίαν νά ζή πας των φιλέλλην θερμός !

Εις τόν θεμιάτοκλέα.
ΤΩ θεμιστόκλεις, σωτήρ τής Ελλάδος, σωτήρ τής Ευρώπης
Ποιος Εδείχθης όμοΰ έν Σαλαμΐνι νικών !
Άλλ’ ή άρίστη πασών τών νικών σου έγένετο οτε,
Ύπέρ πατρίδος ένδούς, σύ κατενίκας σαυτόν :
«Πάταςον '.» ότε εφώνεις πρός τόν υπερόπτην τής Σπάρτης
«Ναύαρχον» πάταξον μέν, άκουσον δέ, αρχηγέ !»

Είς τόν Φειίηαν-

ΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ
Φτλτατε κυρεε Πρίντεζη,

Ή πρό τίνος Εν τφ ύμετέρφ άξιολόγφ περιοόικφ συγγράμματι καταχωρισθεϊσα διατριδή μου «Τό καλόν αείποτε επίκαι
ρον», έσκόπει ού μόνον ύπέρ τοΰ «Πανθέου» του κ. Οίκονομίδου
νά ποίηση εύφημον μνείαν, άλλά καί πάσης καθόλου άληθοΰς
ΙΊοιήσεω; τόν ύπερασπισμόν προέθετο, κα'ι ταΰτα, διότι τής συγ
χρόνου’ ήμών ποιητικής φιλολογίας τό προαιώνιου δενδρον όσημέραι μαραινόμενου, χρήζει συντόνου -προσοχής καί μερίμνης
καλλιέργων δέ πνευματικών Εργαλείων τα μάλιστα Επιτηδείων,
όπως ανανθήση καν τούτο εΐς τό μέλλον-λαμπρόν καί άναδώση
εΰρώστους πά/.tv καί Επιζήλους καρπούς. Ένεκα τούτου έπικαιρότατον καί σήμερον, νομίζω,- τοΰ νά προσφέρω παντί τώ γνησίως φιλομούσφ τρυφήν τινα πνευματικήν, οΰχί άναξίαν λόγου,
ήδιστόν τι απόγευμα ποιητικόν, μεταφυτεύων έν τη ύμετέρα άνθόύση «Φύσει» άποσπασθέντα τινα ανθύλλια έκ τοΰ εϋανθοΰς
τοΰ «Πανθέου» κήπου καί ταΰτα θαλλε.ρώτατα τήν ουσίαν καί
ευωδέστατα, τό μύρον τής φιλοσοφίας, τοΰ ώραίου καί τής θρη
σκείας άποπνέοντα. Έστωσαν δέ ταΰτα καί μόνα διαμαρτύρη
σή έντονος ΰψίστων ύπέρ τής καλλιλογίας τής ελληνικής αλη
θειών τών εύ φρονούντων εΰμούσων, πρός τούς παρ’ ήμΐν
άμουσους και χαμαιζήλους τοΰ Ψυχάρη ταπεινούς δούλους, πρός
τούς κορακιστί κρώζωντας τήν ποίησίν των νεανίσκους έν αύτή
—φρίκη!—τών Μουσών τή κύιτίδι, ένθα άλλοι άληθεϊς, Ενθεοι
ποιηται ήδυφωνότατα έκελάδησαν.
Μετά πάσης ύπολήψεως.
Έν Αθήναις τη 18 Σεπτεμβρίου 1894.
"Ολως πρόθυμος
’Αλ· Γ. Γιακουμίδης.

Έπλασε τόσους ό Ζεύς μεγαλόνοας άνδρας, Φειδία,
"Ομως νά πλάσης αυτόν, σέ, μόνον σέ, ικανόν !

Π φιλία.
Σπάνιον άν τι ό “Ερως τήν σήμερον, τ’ είν’ ή φιλία ;.. . ·
Τό σπανιώτατον, φεΰ τών έπί γής· αγαθών!
Ποΰ Άχιλλέως δέσμοί φιλικοί καί Πατρόκλου νΰν πλέον ;
Ποΰ είς Όρέστης τά νΰν καί ό Πυλάδης του ποΰ ;

Τίς ό γνήΰϊος καλλιτέχνης ;
Ό καλλιτέχνης ό γνήσιος είν’ εύγενής, μεγαλόφρων :
Έργον άν ίδη καλόν καί παρ’ έχθρφ επαινεί!

®«ός καί 'Ρόδον.
Κ ’ Επειτα λέγουσιν ; «Όχι! Θεός δέν υπάρχει διόλου !...
Δέν θιωροΰσι τό ρόδον καί μόνον, ευθύς νά πεισθώσιν,
Άν ή ποικίλη τών όντων πληθύς έπαρκώς δέν τούς πείθη,
Ή αρμονία καί τάξις τοΰ Σύμπαντος, Κόσμων απείρων
Άν ικανή καί τξανή δέν τοϊς ηναι θεοΰ μαρτυρία !. . .
— 'Ρόδον μου ειν’ ή δέν είναι θεός ;... αφελές μου σύ άνθος,
Φέρον άπόδειξιν,' οί’αν σοφών κεφαλή δέν εύρίσκει,
Λέγε, μαρτύρει καν σύ, άποκρίθητι όπως γνωρίζεις.:
Είν.’ή δεν είναι Θεός, τοΰ παντός ποιητής καί κοσμήτωρ ;
— «Πώς! καί εύρίσκεται άνθρωπος είς αμφιθάλλων εΐσέτι,
“Εν τών αρίστων αύτοΰ τοΰ θεοΰ έν τφ Κόσμφ πλασμάτων;..»
«Πώς ! μυριόφωνον γλώσσαν θεοΰ δέν λαλεϊ όλ’ ή Φύσις,
Κ’ Εκαστος φθόγγος αύτής δεν ύμνεϊτήν σεπτήν ΰπαρξίν του;..
Μία τής γλώσσης του φράσις κ’έγώ,φθόγγος εΐς τής φωνήςτου,
Τής ευωδίας κ’ εύχροίας όμοΰ δέν λαλώ σοι τήν γλώσσαν,
“Ητις, ένώ με όρας καί οσφραίνεσ’ ευφρόσυνος, λέγει
Έν αίθερίφ τινί, μυστικφ, θαυμασίφ της τρόπφ :
«Σέ άγαπώ ό θεός σου καί Πλάστης, ώ άνθρωπε, χαϊρε
( Έχ τή; Βιενναίας πρωτοτύπου έχδόσεως. γενομένη;
ύπό τοΰ ποιητοΰ έν ετει 1885).

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΙΓΪΠΤΟΓ
ΗΤΟΙ ΕΙΠΣΚΕΨΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΓΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ
ΤΗΣ «ΦΥΣΕΩΣ»

καί ol sxctes "Ελλην&ς ύ«<> ίπηψεν κοενωνεκήν
εβτορεκήν καδ έμ.Λορεχήν.
(Συνέχεια, ΐδι προηγ. φύλλον)
Είναι νύξ σκοτέινοτάτη, άμυδρώ; φωτιζόμενη ύπό ολίγων
λαμπτήρων καί έζερχόμενο; τή; αμαξοστοιχία;, μόλις δια
κρίνω Ιν μέσφ τή; κινήσεω; τών αποβιβαζόμενων Επιβατών
καί αποσκευών άπλοϋν σταθμόν καί πρό Εμού, Εκτιινομένην,
πενεχράν πόλιν !
«Αύτό είναι τό Πόρτ-Σαίδ;» διηρώτων έμαυτόν, καί Εζήτουν νά άνεύρω που θέαν μάλλον ευχάριστου, ίνα μέ ι
κανοποίηση.
Ή πρώτη Εντύπωσε; ύπήρξε δυσάρεστος δι' Εμέ και α
ληθώς Ελυπούμην, ότι το Πόρτ-Σαίδ, ή νέα αύτη πόλις,
ήτι; ίσφράγισε τοσοϋτον γιγάντειον ίργον,έφαίνετο έκ πρώ
της άπόψιως τοσοϋτον πενιχρά. Ούδαμοΰ διεκρίνον άπλιτον καί Εκτεταμενον φωτισμόν, ούδαμοΰ μεγάλα κτίρια,
ούδαμοΰ κίνησιν καί θόρυβον μεγαλουπόλιως.
Λαμβάνω άμαξαν και διατάσσω νά μέ μεταφέρουν εί; ελ
ληνικόν τι ξενοδοχείου.
— Si Signore, μοί άπαντωσι και μετ ’ ολίγον ή άμαξα
φθάνει έντός μεγάλη; πλατείας, ίν μέσφ τής .όποιας κεΐται
Εκτεταμένος δενδρόφυτο; κήπο; καί σταματά πρό τριώροφου
ξενοδοχείου άνωθι τοϋ όποιου άναγινώσκω«Ηθίβ1 de Paris»Μά τοϋτο δέν πρέπει νά ήναι ελληνικόν ξενοδοχεΐον,

— Είναι γαλλικόν,μοί άπαντώσιν· Ελληνικόν δέν υπάρ
χει τοΰ ύπνου Ενταύθα.
Ά; είναι. Παΐ; τι; τοΰ ξενοδοχείου προσήλθε καί μέ ώ
δήγησεν έντό; αύτοΰ. Εί; τήν κλίμακα άνέμενε γαλλί; ξανθοπλόκαμο; μέ βραχεΐαν ίσθήτα, χαριεντω; ένδεδυμίνη,
καί φέρουσα λευκόν περίζωμα, άπο τοΰ λαιμοΰ μέχρι τών
ποδών, δέσμην κλειδιών παρά τού; γόμφου; καί άνθο; ίπί
τοΰ στήθου;.
<
— Είναι ή Madarna,Ti διευθύντρια, μοί λέγει ό παΐ;.
— Soyez 1β bien venu, πρεσθετιι αΰτη καί προποριυομένη μέ ώδήγησεν εί; ώραιον εύρύχωρον δωμάτιον, βλέπον
πρός τήν πλατείαν. Άφοΰ δέ ήναψε τό φως'
— Desirez-vous prendre part au diner? μοί λίγει,
tout le monde est a table.
Ένφ μοί όμιλεΐ, καταλαμβάνομαι ύπό φρίκης καί μετά
περιέργεια; Εξετάζω τό πεντηκονταετές περίπου, χλωμόν,
καί ρητιδωμενον Εκεϊνο γύναιου, τό όποιον τοσοϋτον έπιτηδείως προσποιείται τήν νέαν,χωρίς φυσικώς ούδέ κατά κεραίαν
νά δύναται νά πλησιάση ταύτην ή κατά τήν περιβολήν καί
άναπωλώ. τότε ε’ις τήν μνήμην μου έπιισοδιον φίλου μου,
μεταβάντος εί; Παρισιού; καί συναντηθέντο; που μετάγαλλίδος γυναικό; προκεχωρηκυία; ηλικίας καί προσφυώς προσποιηθείση; τήν νέαν καί τή άπαντώ·
— Tres bien, j’y vais.
Έτοιμασθεί; άμέσως κατήλθον εί; τό Εστιατόριον, ένθα
τριακοντάς γάλλων καί ίταλών άμφοτέρων τών φύλων, κατερρόφουν ήδη τδν συνήθη εΐς πάν γαλλικόν γεΰμα ίκ τών
Ενόντων θερμόν ζωμόν.
'
Μοί κομίζει ή δεσπινίς χηρογεροντοκόρη καί τόν έμόν καί
ευρίσκω αύτόν. άηδεστατον. Άναντιρρήτως θά Εθεσε θερμόν
ύδωρ ιίς χορταρόζωμον καί κατεσκεύασι το πρόχειρον Ε
κείνο COB S O m έ. Ά; είναι,τό δεύτερον φαγητόν άπηρτί
ζετο άπό κρόμμυα μετά κρέατος νεροβράστου,τό τρίτόν άπό
πατάτα; πουρέ περιβεβριγμίνα; μέ σάλτσαν ντομάτας, τό
τέταρτον άπό τυρόν ξηρόν καί γλύκισμα ουδόλως διαφίρον
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τής φέτας άρτου, διυτέρας ποιότητος, ίπιπασμένης με (λαχίστην δόσιν κόνεως έκ σακχάρεως, καί το πεμπτον «wo κα
φέ τοΰ μαστέλλου. Έν έκάστφ παρουσιαζομένφ μοι πινακίω,
ένδομύχως συγχαίρω την ανοησίαν μου έττί τή συμμέτοχη
μου είς τοιοϋτον ανούσιον γεϋμα, άδρώς βεβαίως πληρώθησομένφ, ένφ άφ’ ίτερου μετ’ απορίας μου καί αηδίας
έν ταύτφ παρακολουθώ τούς αστεϊσμούς καί χαριεντισμούς
τδν συνδαιτόρων πρός την χαριτόβρυτον ξενοδόχου μας.
Έτεραε κυρίας παρακαθήμεναε, ούχ ήττον χαριέστεραι (κεί
νης, ζηλοφθονοΰσιν ίσως τήν τύχην της.
«Είναι γάλλοι 1 διελογίσθην,άρκεΐ δτε διασκεδάζουν, έστω
καί μέ ανδράποδα, αυτό τοϊς αρκεί.» Άλλως τε, ό γαλλος
καί ό Ιταλός, άμα μιθύουν, κλείουν τούς οφθαλμούς.
Έκ τοΰ απέναντι.δωματίου, χρησιμεύοντος ώς ίστιατορίου, δπόταν ή τράπεζα τής μεγάλης αιθούσης «αταληφθη
ύπό πελατών, ακούονται άσματα καί φωναί,προκαλοϋσαι τήν
διευθύντριαν, οπότε βαρυνθείς τόν ανούσιον δι
* έμέ θόρυβον
ίκεϊνον,(γείρομαι καί (ξέρχομαι είς τήν πλατείαν.
. Ήτο ή δεύτερα κακή (ντύπωσις ήν έδοκίμαζον ίν Πόρτφ.
Έξηκολούθησα τόν δρόμον μου, εως ού συναντήσω καφφι
*
νεΐον ίλληνικόν, οπότε βλέπω τάς οδούς όλας σημαιοστόλι
στους και φωταγωγημένας καί έναντι μου πληθύν ανθρώπων
■ ερχομένων έν μουσικαΐς καί βεγγάλοες.
«Περίεργον I τί τρέχει !»ειπον κατ’έμαυτόν καί έξηκολούθησα τήν πρός τό πλήθος πορείαν μου.
«Μαρς ίλληνικόν !» παιανίζουν. ΖήτωΙ καί ούρρά ακούον
ται και μετ’ολίγον εύρίσκομαι ίν τφ μέσω χιλιάδων 'Ελ
λήνων έορταζόντων τήν 25 Μαρτίου ! καί κρατουντών φα
νούς ! Ήτο ή μουσική τής Φιλαρμονικής τοϋ Πόρτου, ήτις
μετέβαινεν εις τό θεατρον νά παιανίση, λόγφ πλείονος φαι,δρότητος και έπισημότητος.
—‘Ωραία ειπον, τήν 25 Μαρτίου κατώρθωσά να παρευρεθώ εις δύο πόλεις, τήν Ίσμαϊλίαν καί τό Πόρτ-Σαίδ.
Φθάνω εις τδ θέατρον, άναγινώσκω έπί τοϋ προγράμμα
τος «Μάρκος Βότσαρης, ’Ελληνικός θίασος Καρδοβίλλη»
εισέρχομαι έντός, αναγνωρίζω πλεϊστα πρόσωπα μεταξύ τών
θεατριζομένων, άπέχώ τοΰ να δώσω είς ούδένα γνωριμίαν;
διά λόγους εύνοήτους καί διότι, ό καύσων ήτο άφορητος ίκεΐ
καί εξέρχομαι καί μεταβαίνω είς τό ολίγον άπωτέρω κείμενον
καφφενεΐον ή «Ανατολή», όπου διατάσσω εναν καφφέ βαρύν
καί,γλυκόν μέ ύδωρ φρέσκο καί καθαρόν, κατά τό σύνηθες.
. Άνέπνευσα ευχαριστημένος, δτι εύρισχόμην μεταξύ πα
τριωτών. Ειχον άποσυρθή εΐς τινα άπόκεντρον θέσιν έξωθι
τοϋ καφφενείου καί ήκουον μετά περεεργείας τούς συνομιλοΰντας.
Μεταξύ τών πολλών διαλόγων, ήκουσα καί τόν έξής.
---- "Ολο τά ίδια κάθε χρόνο, βημαίαις, μουσικαΐς καί
θέατρα καί τίποτε άλλο.
— Καί εκκλησία, τήν λησμόνησες *, προσέθηκέ τις.
— Άμ μήπως πήγαμε ;
'
— Γι’ αύτό δέν βλέπομεν προκοπή, καί όσοι πη
γαίνουν. ...
Ήγέρθην καί προτιμήσας τήν σιωπηλήν έντύπωσιν, διέτρεζα μόνος βραδέως καί ήσυχως τινάς οδούς τής πόλεως,
ίχων ώραϊον αρωματικόν τσιγαρέτον είς τό στόμα καί πιριεργαζόμενος τά ώραΐα καί ποικίλα καταστήματα αύτής, «Ttνα, είρήσθω (ν παρόδφ, είσίν ανοικτά καθ’ δλην τήν νύκτα,
διότι ενταύθα τό έμπόριον ίκτελεϊται ιδίως τότε, ένεκα τών
πολλών άφικνουμένων καί άναχωρούντων πλοίων διά τοΰ
Ίσθμοΰ καί περί τό μεσονύκτιον μετέβην νά κοιμηθώ.
Τήν Ιπαύριον λίαν, πρωί ήγέρθην καί ίξήλθον.
Ή πόλις δέν είναι σπουδαία,άλλ
*
ίνέχει πολύ τό ένδια—
φέρον διά. τό ιστορικόν αύτής μέρρς καί τό μέγα έμπόριον,
οπερ διενεργεΐται. Πληθυσμόν δέ μέγαν δέν εχει, άλλά διέρ
χεται τοσοϋτος έντεϋθεν κόσμος, ένεκα τοΰ ίσθμοΰ, ώστε
βλέπετε δλην τήν πόλιν πλήρη καταστημάτων έργαζομένων
πάντων θαυμασίως έφ ’ όλης τής νυκτός.
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Τό Πόρτ-Σαίδ κείται ακριβώς παρά τήν είσοδον τής
Σουεζείου διώρυγος καί έκτίσθη κατά τό 1859, δτε διωρύσσετο ό ισθμός έπί τής ήγεμονείας τοΰ Σαιδ Πασσά,έξ οΰ
καί ίπωνομάσθη ή πόλις.
Τό Πόρτο είναι έδρα τής Διευθύνσεως τής Παγκοσμίου
'Εταιρίας τοΰ Πορθμοΰ τοΰ Σουέζ, όστις ώς γνωστόν, μετά
τά τελευταία γεγονότα τοΰ Άραμπή καί τής κατοχής ύπό
των Άγγλων έκηρύχθη ουδέτερος καί ελεύθερος είς τήν ναυ
σιπλοΐαν, καί κατοικεΐται μόνον ύπό 8—10,000 ψυχών.
'Ο δέ φάρος τοΰ λιμένος είναι έξαίσιος, ίχων ύψος 54 μέ
τρων, καί τό φώς αύτοΰ ίξικνιΐται μέχρις είκοσι μιλίων
άπόστασιν.
Ό πρώτος συνδρομητής τής «Φύσεως» ον έπεσκέφθην έν
ταΰθα,ήτον ό ιατρός κ. Γ. Κούππας,ον εύρον έν τφ γραφείφ
αύτοΰ, περί τήν 8 ώραν τής πρωίας, περιποιοΰντα τούς άσθενεΐς του. Μ’ ίνόμισε δέ καί έμέ τοιοϋτον, ένφ έξαιρετικώς
έφαινόμην πολύ καλά είς τήν ύγείαν μου καί μοί ενευσε νά
καθήσω, όπερ και προθύμως επραξα.
Άμα ήλθεν ή σειρά μου, διά βλέμματος ίνόησα, ότι ετί
θετο είς τήν διάθεσίν μου.
— Είμαι ό Διευθυντής τής «Φύσεως» τών Αθηνών, κ.
Πρίντεζης, S λέγω καί ήλθον νά σάς ΐδω.
— Τής; ήρώτησεν, μή άκούσας καλώς.
— Τής «Φύσεως», άπήντησα.
—' Ά, ναι, μάλιστα, μοί είπεν, ακριβώς χθές τό έσπέρας
ελαβον δύο φύλλα, νά, ιδού
*
άλλά, νά με συγχώρησε, καθήσατε μίαν στιγμήν.
Καί άφοΰ ίξήτασεν «τι δύο τρεις ασθενείς, αναμένοντας καί
συνεβούλευσε τά δέοντα, διέταξε καφέ καί μ’ έπλησίασε. '
— Φίλε μου, μοί λέγει,τό περιοδικόν σας itvai λαμπρότατον, τό έσπέρας ιδίως τό έξηγώ είς τά παιδιά μου καί
διασκεδάζομεν ώραιότατα. Καί πώς έδώ, είσθε ευχαριστη
μένος ;
— Ήλθον χάριν αναψυχής καί όπως έπισκεφθώ έκ τοΰ
σύνεγγυς τούς συνδρομητής μου, έπειδή ίχω πολλούς είς
Αίγυπτον.
— Ά, καλά ίκάματε καί θά γραφώσιν καί άλλοι πολ
λοί. ’Αλήθεια, σας οφείλω καί τήν συνδρομήν μου, πόσον
κάμνει ;
— Εύχαριστώ, δέν ήλθον μόνον δι’ αύτό, άλλά καί νά
σας ΐδω. Είσθε ευχαριστημένος Κύριε Κούππα έδώ, έχετε
πελατείαν, αρκετήν:
— ’Αρκετήν καί είμαι ευχαριστημένος άπό αύτήν, ζώ
πολύ καλά, καί πότε πότε έρχομαι καί είς τάς Αθήνας.
Πέρισυ διήλθον τών ’Αθηνών καί είδον μεγάλην διαφοράν.
— Ναι, άλλά είμεθα είς τήν έποχήν τής άναμορφώσεως
κάί θά ίδετε καί πολλά βίαια άλματα, καί σφάλματα.
— Ά, ναί, παντοΰ συμβαίνουν.αύτά καί δέν μοΰ εκαμαν'ίντύπωσιν. Ή πόλις σας όμως προοδεύει;
— Μάλιστα καί αί συγκοινωνίαν. Καί τό κλίμα ύπό υγι
εινήν ίποψιν, πώς είναι έδώ ;
— Καλόν, έπιδημιακάς νόσους δέν «χομεν, μολονότι εύρισκόμεθα είςτό μέσον Ευρώπης καί τών μολυσμένων εστιών,
όπόθεν ήδύναντο νά μάς φερωσι πολλά κακά.Ή διώρυξ ω
φέλησε πολύ φαίνεται τό κλίμα.
Καί ούτως ιίπομεν αρκετά μετά τοϋ κ. Κούπα μέχρι τής
ώρας, καθ’ ήν έμελλε νά εξέλθη πρός έπίσκεψιν τών ασθε
νών του.
*0 κ. Κούπας είναι έκ τών διακεκριμμένων ιατρών,ού μό
νον τοΰ Πόρτο,άλλά καί τής Αίγύπτου, καί διά τοϋτο έκτιμάται πολύ παρά τών ήμετέρων έκεΐσε ομογενών.
Είναι άνήρ περίπου πεντηκοντούτης, μέτριου άναστήματος, μέτριος είς τάς έκφράσεις του καί είς τήν συμπεριφοράν
του, καί, ολιγαρκής άλλ' υπέρμετρος, ώς ίμαθον, είς τήν ευ
ζωίαν. Άγαπέέ νά διάγη ήσύχως, άλλά νά μή τφ λείπει
τίποτε, καί διά τοϋτο ο,τι κερδίζει, τό (ξοδεύει είς τήν ευ
δαιμονίαν αύτοΰ καί τοΰ οίκου του. Πράγμα,όπερ δέν συμ

βαίνει είς τούς παρ’ ήμΐν πλεονέκτας, νοΐτινες έξ άντιζηλίας
καί οικονομίας καταγίνονται ώς έπί το πλεΐστον,όλοι είς άπόκτησιν περιουσιών.

ΑΠΟΦΡΑΣ ΗΜΕΡΑ ι

Έν Καΐρφ δμοίως παρετήρησα τό αύτό παρά τοϊς έκεΐσε
ιατροΐς, κυρίοις Γ. Μπίστη,Τούρτουλη καί Ίατρφ, οίτινες
είναι άξιοι παντός έπαίνου καί συγχαρητηρίων διά τήν
πεφημισμένήν αύτών Ικανότητα καί έκτίμησιν, μεγάλως καταγινομένων είς άνύψωσιν τοΰ γοήτρου τής έλληνικής έπιστήμης καί άξίας παρά τφ έκεΐσε έλληνισμφ καί έν μέσφ
τοσούτου ξένου στοιχείου. Είναι οι μόνοι ιατροί, οίτινες
όντως τιμώσι τό ελληνικόν όνομα. *
0 δέ κ. Γαζούασης, έλθών ίσχάτως έκ Βυρηττοΰ, είναι επίσης πολύ καλός καί υ
πόσχεται διά τής καλής του διαγωγής καί συμπεριφοράς νά'
καθέξη μετ’ ού πολύ θέσιν ισάξιον, οί δέ λοιποί μετά λύ
πης, παρετηρήσαμεν, ότι πάραγνφρίζοντες τό μέλλον καί
τό γνώθι σ εαυτό ν,παρασκευάζουσι τήν άφάνειαν των
και τήν είς τά βάθη τής Αφρικής διερεύνησιν άξέστου
πελατείας.

Πρό έξ μηνών, Κυρία σεβαστή καί ένάριτος άνε.χώρει έκ
Σύρου μεταβαίνουσα είς Θεσσαλονίκην, όπως διέλθη τό έτος
παρά τή έκεϊ καλώς άποκαταστημενη θυγατρί της. Ταύτην
συνώδευε μέχρι τοΰ Πειραιώς ό εύελπις καί εύβιδής δικαοκταέτης υίός της ’Αλέκος. Ή κυρία έπέβη, δέν ένθυμοϋμαι
τίνος άτμοπλοίου τής έταιρίας τών Γαλλικών Διαπορθμεύσεων, άκολουθουμένη ύπό τοΰ υίοΰ της καί έμοΰ. Ό καιρός
ήν άγριος, ή θάλασσα τρικυμιώδης, ή δέ ήμέρα, άν ή
μνήμη δέν μέ άπατά, Τρίτη. Άποφράς ημέρα !
Άπεχαιρέτισεν ό υιός τήν χήραν μητέρα του. Ή μήτηρ
τόν ίνηγκαλίσθη καί τόν ήσπάσθη, δοϋσα αΰτφ συμβουλάς
τόσας, όσας δύναται μία καλή καί φιλόστοργος μήτηρ νά
δώσφ είς έν καλόν τεκνον καί εύχάς μίαν ή δύο δεά στόματος
άλλά πόσας έν τή καρδίφ! Τφ συνέστησε νά προσίξη κατά
τήν έξοδόν του έκ τοΰ άτμοπλοίου, μήπως κρυολογήσν) καί
προσέθηκέ μίαν έτι εύχήν καί ίν είσέτι φίλημα. Θερμά καί
ειλικρινή άμφότερα.
’Απεχαιρέτισα καί έγώ τήν κυρίαν,διαβεβαιώσας σύναμα
αύτήν,ότι θά φυλάξω καλώς τόν υίόν της, μέχρι, τής ίντεϋ·
θεν άναχωρήσεώς του διά Σύρον καί άπήλθον μετά τοΰ Ά
λικου, άμφότεροι έπιβάντες τής άναμενΟύσης ήμδς λέμβου.
Ή αήτηρ έπί τής γεφύρας ίσταμένη καί μέ οφθαλμούς
δακρυβρέκτους—τις οίδε πόσα φανταζομένη !—μάς άπεχαι·
ρέτιζε διά λευκοΰ μανδηλίου, παρηκολούθει δέ διά τής δράσεως τήν λέμβον, ήτις, μετά ήμίσειαν ώραν εφθασι παρά
τήν άποβάθραν !
Τό άτμόπλοιον άπήρε τάς άγκυρας καί άπεπλευσεν.

Κατόπιν μετέβην είς έπίσκεψιν τοϋ κ. Εύστ. Βαλεντή,
μεγαλεμπόρου, λογιοτάτου, καί φιλομουσωτάτου Έλληνος,
όστις λίαν εύγενώς καί προσηνώς μοί προσηνέχθη καί προ·
εθυμοποιήθη οίποθεν νά παράσχη τάς δυνατάς αύτοΰ έκδουλεύσεις πρός ΰποστήριξιν καί πλείονα διάδοσιν τής«Φύσεως»
παρά τοίς έκεΐσε φιλομούσοις ήμών συμπατριώταις, διότι
ώς μοί έλεγε,τοιοϋτον λαμπρόν καί ώραϊον περιοδικόν περι
ποιεί τιμήν είς πάντα "Ελληνα καί πρέπει πάντες νά τό
λαμβάνωαιν.
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Ηύχαρίστησα πολύ τόν κ. Βαλεντήν καί μετ’ ολίγον μέ
συνέστησεν είς τούς κυρίους Νικόλ. Λόντον, πρόξενον τής
‘Ελλάδος έν Πόρτ-Σα’ίδ, Έμμ. Άρβανιτόπουλον καί Γ.
Σάσσον, οίτινες ακριβώς καθ’ ήν ώραν εύρισκόμην έκεϊ ειχον προσέλθει άπαντις, παρά τφ κ. Βαλεντή, ώς έπιτροπή
πρός συλλογήν έράνων, καί ούτως ίλαβον αφορμήν νά γνω
ρίσω τούς κορυφαίους τής έκεΐσε έλληνεκής κοινότητος. Τόν
μειλίχιον, άγαθότατον, προσηνέστατον, καί ακραιφνή πα
τριώτην καί ζηλωτήν τοΰ καθήκοντος κ. Λόντον,γνωρίζομεν
πάντες, είτε προσωπικώς, είτε έκ φήμης, είτε καί έκ τών
έφημερίδων. Οί δέ κκ. Άρβανιτόπουλος καί Σάσσος είσίς
δύο ομογενείς, διαρκείς κάτοικοι τοΰ Πόρτ-Σαίδ, άνδρε
φιλοπρόοδοι, φιλογενέστατοι καί έργατικώτατοι, οίτινες
διά τής διηνεκούς έργασίας, φιλοπονίας καί ίκανότητός των
απέκτησαν μεγάλην περιουσίαν καί είσί πάντοτε οί πρώτοι,
οίτινες είς πάσαν άνάγκην τής πατρίδος, τίθενται έπί κεφα
λής τής κοινωτικής έκείνης φάλαγγος. Περί τών άνδρών
τούτων ήθέλομεν πολλά γράψει ένταΰθα, άν εϊχομεν συλλέξει
τάς δέουσας περί αύτών βιογραφικάς σημειώσεις, έλλείψει
τών όποιων έπιφυλαττόμεθα νά πράξωμεν τούτο λίαν προ
σεχώς, όπότε θέλομεν έκδώσει τάς Αναμνήσεις ήμών ταύτας
τής Αίγύπτου έν ίδιαιτέρφ τεύχει μετά πάντων τών σχετι
κών εικόνων κλπ.
Κατόπιν μετέβημεν είς συνάντησιν τοϋ κ. Φωτοπούλου
κουρέως, Παρεντή, δεευθυντοΰ τοΰ καφφενείου τής «Άκροπόλεως», Ίω. Δημητριάδου ζαχαρόπλάστου, καί Δημητριάδου, γραμματέως τοΰ κ. Μακρή, μεγαλεμπόρου, Απάν
των συνδρομητών.τής «Φύσεως», καί άνδρών ομολογούμε
νως εύγενεστάτων καί φιλογράμμάτων, οίτινες άφοΰ ύπεδέχθησαν ημάς πάνυ φιλοφρόνως καί συνομελήσαμεν ίπ’ αρ
κετόν περί διαφόρων Αντικειμένων, παρέμεινα εις Πόρτο
μέχρί τής έσπέρας, περιεργαζόμενος τά μάλλον αξιοθέατα
μέρη τής πόλεως καί συλλέγων τάς μάλλον ένδιαφερούσας
μοι πληροφορίας.
(Έπεται συνέχεια)
Φ., Π·
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Αί μητέρες at τόσους πόνους καί ωδίνας ύφιΟτάμεναι, ΐνα μάς φέρωσιν είς τόν κόσμον, αί μητέρες αί θηλάζουσαι,άνατρέφουσαι καί τοσοΰτον κοπιάζουσαε όπως άνάπτύξωσιν ημάς καί καταστήσωσιν άνδρας τελείους καί
υγιείς, έκεΐναι υπέρ πάντα άλλον γνωρίζουσι τί σημαίνει ή
λέξις στοργή. Έγώ άπλώς μόνον φαντάζομαι τό φίλτρον
τής μητρός τής καλής πρός τό καλόν τεκνον. Περί ούδενός
άλλου βεβαίως θά ηυχετο ή ίρίτιμος έκείνη ταξειδιώτις ή
περί τής ύγιιίας τών τέκνων της, τών θυγατέρων τής, τών
συγγενών της. Νά έπανίδη τούς πάντας ώς τούς άφήκε καί
κρείσσονας έτι εί δυνατόν, ήτο τό ονειρόν της, ύ πόθος της.
Τό άπμόπλοιον διέσχιζε τήν θάλασσαν ταχύτατα. Μετά
δύο ημέρας εύρίσκετο ή μήτηρ έίς Θεσσαλονίκην παρά τή
θυγατρί της καί ό υιός είς Σύρον και αύθις παρά τοϊς λοιποΐς οίκείοις καί συγγενέσι. Καί ή μέν καί οί δέ ήσαν καλώς
ίχοντες. Πάντες ηύτύχουν. Είς όλους ό δρίζων ίγέλα έν
πλήρει τή διαυγείς του καί τή γλυκύτητί του.

Θά προιτίμων ν’ άφήσω άτελή τά γραφόμενά μου, ώς
ατελής άτυχώς είναι ό σκοπός τής ζωής. Πικρόν, ώ πολύ,
πικρόν τό ποτήριον, όπερ «δοκίμασαν άτυχεΐς αδελφοί καί
μήτηρ άτυχεστέρα. Ό ευειδής (κείνος και ευφυής νέος, τό
δεκαοκταετες εκςΐνς παληκάρι, απίθανε προχθές καί άπέθαν.ε
χωρίς νά χαιρετίση τούς προσφιλείς αύτφ οικείους τό τελευταϊον.
Ήτο σκληρός ό θάνατος του Άλέκου. Τό ποδήλατον,ού
τίνος έπέβαινεν δ εύελπις (κείνος νέος, είς δν έδιδε τόσην
χάρεν καί ένόμιζέ τις ότι είχε πτερά, Ιλαθε τοϋ σκοπού του.
Τό δίτροχον ίκεϊνο «ντικείμινον ίσως δέν έπταιεν.Ό πηδα
λιούχος ήπατήθη ύπό τοϋ σκότους τής νυκτός. Ή μοίρα
(φθόνησε τό παιδίον. Τό έρεβος τής νυκτός (βοήθησε τήν κα
κήν Μοίραν είς τό άπαίσεον έ'ργον της. Ένόμισεν ό Άλεκος
τό κενόν, τό χάος (κείνο, γην δμαλήν καί εύρεΐαν.Έσπευσιν ■
όπως διέλθη καί (κείνην διά τών πτερύγων τού, πλήν φεΰ !
αί πτέρυγες του έθλάσθήσαν,κατεκερματίσθησαν, ό δέ πλήρης
ελπίδων μέλλοντος νεανίας, εύρε τόν σκληρόν ίκεΐ θάνατον.
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Μία «τιγμ.τ> ήρχεσεν,όπως σβίσθή μία προσφιλής υπαρξις.
Τό δυστύχημα είναι μέγα. Ή συμφορά ανεπανόρθωτος,
Έπί ματαίφ 0α θρηνήσωσιν οί ωραίοι όφ&οΛμοι της αδελ
φής του Φανής καί οί ?τι ώραιότερόι τής έτέρας αδελφής του
'Ιουλίας. Τό πεπρωμένου άμιίλιχτον, απηνές, «αχόν, δεν
πτοεϊται, δεν κάμπτεται. Τετέλεσται !
- Τό ήρεμον κΰμα καί ή γλυκεία αΰρα μεταφίρουτι τάς
γλυκείας καί ευχάριστους ειδήσεις τοίς ίν ξένη χώ,οι»: ζώσι
προσφιλέσιν ύπάρξεσιν, ένφ ή άγρια θάλασσα καί ό ίσχύρός
βορράς τάς πίκρας αγγελίας.
'
Άχ, μήτηρ δυστυχής καί σύ αδελφή μακράν τής Σύρου
ζώσαι καί ίσως εύτυχέστεραι, ότι δεν είδετε κατακερματι
σμένου τό προσφιλές παιδίον ! Πικρός βορράς βεβαίως καί
άγριον κΰμα σας ανήγγειλε τόν οδυνηρόν καί άπροσδόκητον
θάνατόν τοΰ άγαπητοΰ υιού καί άδελφοΰ ! Κλαύσατε,
κλαύσατε άν καί περιττόν τά. δάκρυα,άφοΰ έκεΐνος άπώλετο.
Πικρόν τό ποτήριον 1
Ό Άλέκος ήδη φέρει άλλου είδους πτέρυγας. Ούδεμία
δύναμες είναι Ικανή νά θλάση τάς πτέρυγας ίκείνας. Αί πτέ
ρυγες τής μακαριότητος, τής άγιωσύνης καί τής άθανασίας
δέν κατακερματίζονται, ή καρδία τής μητρός καί τών συγ
γενών όμως ρήγνυται καί οί λυγμοί πνίγουσι τόν πόνον.
’Ατυχής μήτηρ 1 Ίσως άγνοεΐς ίτι τήν συιχφοράν. Παρη
γοριάς λόγοι μόνον έδώ δέν χωρούν.'0 θεός. άς γλυκάνη τήν
οδύνην σου. Σκληρόν τό πεπρωμένου !
Τρίτην άπεχαιρέτιζες τόν Άλέκον σου μεταβαίνουσα εΐς
Θεσσαλονίκην καί Τρίτην συνέβη τό δυστύχημα.
Άποφράς ημέρα !
Πειραιιύς, Αύγουστος.
Γ. Α. Πολίτης.

ΑΜΝΗΣΤΕΙΑ ΚΙΣ ΚΪΝ

Α

(ΓΕΓΟΝΟΣ)
(Συνέχεια).
'Απερχόμενος τής πλατείας Καποδιστρίου, είχον κατά
νοΰν, ίνα ευθύς ώς ήθελον φθάσει οίκοι, ΐδω εν τή φαρμακο
λογία, ήτις έκειτο έπί τοΰ γραφείου ένος τών συνοίκων μου,
τάς ένεργείας τής στρυχνίνης, άς πράγματι άπλήστως ήρχισα ήδη νά άναγινώσκω. Ή στρυχνίνη, άνέγνων, ενεργεί
δραστηρίως ύπέρ παντός άλλου δηλητηρίου, καί οτι, στιγμάς τινας μετά τήν λήψιν αυτής Απέρχονται καθ’ άπαν τό
σώμα τιναγμοί ακαριαίοι, δίδοντες άμέσως 1 τέρμα είς τήν
ζωήν. Έκ τούτου έπείσθην προδείλως,ότι ήμην πλέον έκτος
παντός κινδύνου, καί μετ’ όλίγην άκόμη μελέτην ήθελον
κατακλιθή.
’Αλλά, φεΰ! ότε εφθασα είς τό μέρος, Ενθα άναφέρεται
ότε ύπάρχουσιν οργανισμοί είς ους ή στρυχνίνη ενεργεί ίμμέσως, έπερχομένου τοΰ θανάτου έστιν ότε' καί μετά ϊξ ώ
ρας, τιναγμόν ήσθάνθην άμέσως άπ’ άκρου είς άκρον του
σώματός μου,; ώς βάτραχος τινασσόμενος έπί τοΰ έκ ψευ
δαργύρου τόξου τοϋ Γαλβάνη. Έδάκρυον ήδη καί ήμην άπαρηγόρητος, οχι τόσον ότι θά άπέθνησκο.ν, δσον ότι ήθελον
μαρτυρήση βασανιζόμενος καί άδηλον πότε θά έπήρχετο ό
θάνατος· έστηρίχθην διά τελευταίαν ίπί τής κλίνης μου καί
θέσας όπισθέν μου τά δύο προσκεφάλαια, έκαλύφθην ίνδεδυμένος καί άπώλεσα πλέον πάσαν έλπίδα ζωής. ,Διελογιζόμην νά καλέσω εις βοήθειαν τούς έν τή οικίφ καθεύδοντας
ήρέμα συνήκους μου, άλλ’ είναι μάταιον, έλεγον, ένφ έγώ
άφεύκτως αποθνήσκω' άλλως τε έφόβούμην, ότι άμα τφ ά—
κούσματι, πάντες ήθελον θρηνήσει καί τοΰτο ήθελεν εισθαι
ικανόν νά μοί έπιφέρη τόν θάνατον Ικ συγκοπής. “Ηδη μοι
έφαίνετό, ότι τό στόμα μου ήνοίγετσ δυσκόλως, ή λαλιά
καθίστατο τραβλή καί κοπιώδης καί ή κατάποσις δύσκολος'
άπερ, ώς άνέγνων πρό μίκροΰ, ήσαν τά συμπτώματα τής

διά στρυχνίνης δηλητηριάσεως. Νερό ! έκραξα, ίνα βεβαιωθώ
περί τών συμπτωμάτων τούτων, καί πράγματι τό ρ τής
λέξεως ταύτης δεν ήδυνάμην νά προφέρω εύκρινώς' τό πρόσωπόν μου καίτοι άπέφευγον νά ίδω έν τφ ίπί τής τραπέ—
ζης κατόπτρω, έγνώριζον δμως, ήτο ό,τι οίκτρόν καί άποτρόπαιον ίδεΐν; ώς έκ τών συσπομένων μυών αί αισθή
σεις μου ειχον καλώς, άλλ’ εν τοσούτφ, ώς λέγει καί ό
Άφεντούλης, «τά γυϊα 'βαρυνόμενα πονήρως ύπηρέτουν τή.
βουλήσει» καί ό Μορφεύς λάθρα μέ άπήγαγε πρός τόν φο
βερόν αύτοΰ πατέρα τόν "Γπνον, τόν θεόν τών ονείρων καί
άδελφόν τοΰ θανάτου. Έκεϊ είς τά βασίλεια τοΰ “Τπνου τά
καί βασίλεια τοΰ θανάτου, ώφειλον νά ιδω τέλος τόν Χάρωνα καί πληρωθή ούτως ή όργή τοΰ άπειρου. Καί ιδού αί
φνης προβάλλει έν τφ σκότει ό Χάρων, πέριξ του οποίου όρχοΰνται μαινόμεναι αί Έριννΰς καί οΐ Δαίμονες· ήν φοβε
ρός τήν δψιν, είχε ανάστημα τεράστιον καί εφερε καθ’άπαν
τό σώμά του τρίχας μελανάς· άλλ’ ευθύς ώς έφάνη ό συρ
φετός ούτος, άμέσως σύρραξις φοβερά έπηκολούθησεν, ώσεί
έσύρονιο βιαίως δεκακισχίλιοι δίφροι, άλλαλαγμοί πατα
γώδεις, συριγμοί, λίθοι κρημνιζόμενοι, κονιορτός, κεραυνοί
κάί αί τραχεΐαι ύλακαί τοΰ Κέρβερου, φρικαλέον άπετέλουν
πανδαιμόνιον έν τφ σκότει. Έφρικίασα πρό τοΰ φοβεροΰ
έκείνου θεάματος καί περίφοβος ήρώτησα τόν συνοδοιπόρον
μου, τίς ήτο ό θόρυβος’ μή φοβήσαι, μοί είπε, δέν είναι τί
ποτε, ό Χάρων καί οι συν αύτφ δεκακισχίλιοι τόν αριθμόν
απέρχεται καλούμενος ύπό τοϋ Πλούτωνος· άλλά ξένε, μοί·
λέγει, σπεϋσε ώς τάχιστα νά σέ οδηγήσω καί φύγρς νΰν,
δτε καί δ Χάρων άπουσιάζει καί ή έλευσίς σου έδώ δέν έ
γένετο γνωστή είσέτι· καί άμέσως ήρχιαα νά τόν ακολουθώ
είς τό σκότος, κρατών αύτόν πάντοτε εκ τοΰ ένδύματος.
Ώδοιπορήσαμεν περίπου δύο ώρας καί άφικόμεθα είς τάς
δχθας τοΰ Άχέρωνος ποταμοΰ, ε’νθα κεκμηκότες καί κάθι
δροι έκαθήσαμεν παρά τάς έκβολάς αύτοΰ.
Ό καλός ούτος άνθρωπος, όστις έλαβε τήν καλοσύνην νά·
μέ όδηγήση καί φύγω έκεϊθεν, μέ ίγνώριζε, καί ήδη'μοί
έφανέρωσεν, δτι είμεθα ποτέ συμμαθηταί είς τό ίν Πάτραις
γυμνάσιον καί όντως τή βοηθε{$ τών άστρα,πών, αίτινες
άπό καιροΰ είς καιρόν κατηύγαζον τό άχανις, ήδυνήθην καί
έγώ νά τόν αναγνωρίσω· ήτο συμμαθητής μου άποθανών
πρό διετείας. Μέ παρεκάλει δέ ό δυστυχής θερμώς, νά εΐπωείς τούς γονείς και φίλους του, δτι τόν είδον ίν ’Αδη παρά
τούς πρόποδας'τοΰ όρους Έρήνοπ, καί νά έκθε'σω αματ
*
κατ’ αύτόν, άπερ δακρύων ήρξατο νά μοί ίστορή. Τόν
παρηγορούν καί έγώ δι’ δσα ύφίστατο καί ειχον συγκινηθή·
είτα έξηγαγον έκ τοΰ θυλακίου μου καί τφ προσέφερον δύοποΰρα, άπερ όμως ούτος οέν εδέχθη, λέγων μοι ότι, τό
προσόν τοΰτο τοΰ πδρ
ϊξάρί'εν
μόνον οί
τό εχουσιν έκεϊ. Καί ταϋτα λέ—
γων μοι ούτος, αίφνης έξύπνησα άκούσας τόν άκόλουθον θό
ρυβον : (Τοΰ Μάϊ λουλούδια στεφάνι, ζήτω του ρέ τοΰ Σωτηρόπλου ζήτωωω !! Καί τί μάς έκανε ρέ ποΰ θά;σκράου!
(δέν έπίασε) πάρεμε καί μένα μπάρμπ—σκρα—μπουμ !...)
Ήτο' ήδη έβδομη πρωϊνή καί ήρχοντο ίκ τών εξοχών έν
κραιπάλη οί πρός ύπάντησιν τοΰ Μαίου μεταβάντες άφ’ ε
σπέρας νέοι. -Ειχον άνοικτούς τούς οφθαλμούς, άλλ’ έν τούτοις είσέτι τελείως έξυπνος δέν ήμην, ούδέ νά ομιλήσω ή
δυνάμην. Τί μοι συνέβαινε δέν εγνώριζον, μέ κατείχε άφα—■
σία, εύρισκόμην δηλονότι μεταξύ ύπνου καί έγρηγόρσεως·
άλλ’ δμως μετ’ ολίγον ήγέρθην καί έκπλητος έθεώρουν έμαυτόν ζώντα· διελογιζόμην, άν παν ό,τι μοι συνέβη, ήτο
δνειρον, άποκύημα ζωηράς φαντασίας, ή ήτο γεγονός" άλλ’
έν τοσούτφ όνειρον δέν ήτο καί άρκούντως έβεβαιούμην περί·
τής άληθείας τούτου, βλέπων δτι, πλήν τοΰ πίλου και
τών υποδημάτων μου, εφερον πάντα τά άλλα ένδύματα.
Καί έν άπεριγράπτφ χαρ? άριθμήσας, έγνων ότι ειχον παριέλθει έννέα ώραι, άφ’ ής στιγμής επιον τήν στρυχνίνην,
διό καί χαίρων έβεβαιούμην πλέον, δτι δεν θά άπέθνη-

ματοξ,

καί καπνόν
δαίμονες

έκ τον βτό-

•σκον, οτε καί παρά πάσαν προσδοκίαν t αίφνης ήκουσα καί
τάς ΰλακάς τοϋ σκύλου,όστις (γαύγιζε πρωί πρωί ξυλοκοπού-μενος έπί λυχναροφυτηλοκλοπή. Μοί ήτο άκατανόητον, μοί
-έφαίνετό γριφώδις καί έπ’ οΰδενί τρόπφ ήδυνάμην νά έννοήσω τί ακριβώς συνέβη· ήμην εκστατικός καί ήπόρουν, πώς ό
σκύλος δέν έδηλητηριάσθη, ένφ ή στρυχνίνη ύπερέβαινε τό
ποσόν ένός γραμμαρίου καί δόλος ριφθείς έκ τοΰ έξώστου
έγένετο άνάρπαστος. Άλλ’ ώ ! τοΰ κωμικοτραγικού ! Μέ
τί νά έδηλητηριάζετο ; μέ είκοσι κόκκους άντιπυρίνης j ’Ι
δού άπλούστατα τί συνέβη. Έντός μικράς ΐοΠΙδΙβ, ήτις
ίκειτο έπί τοϋ γραφείου μου, εύρίσκετο πλήν πολλών άλλων
άντικειμένων καί έν ξηρίον άντιπυρίνης, όπερ προκιιμένου νά
•δηλητηριάσω τόν σκύλον, παραδόξως ίλαβον άντί τοΰ πρός
τόν σκοπόν τοΰτον φυλλασσομένου εκεί μικοοΰ φακέλλου τής
•στρυχνίνης.
Μετά ήμίσειαν περίπου ώραν, άφ’ ής ήγέρθην, ό μικρός
λοϋστρος,όστις μας ΰπηρέτει,θορυβωδώς κατήρχετο τήν. κλί
μακα, κρατών έν χερσί πιστόλιον, δν τέλος κατώρθωσα δι’
απειλών νά άναχαιτίσω.^Τί συμβαίνει ; τόν ήρώτησα. . .
Ά άά (κλαίων) . . άφεντικό . . — τί τρέχει λοιπόν; . .—
ό σκύλος μοΰ πήρε, τό .
Ποεό ; . . . πές λοιπον .
Τό κρέας, ποΰ σάς ψώνισα. . .
Άφ’ ού πλέον έγώ εζησα, άς ζή κ’ αύτός,. ελεγον κατ’
έμαυτόν, κ’ άς τρώγη πρός χάριν μου, μά καί τά, λαμπόγυαλα. “Ισως είναι άπαίτησις τοΰ άπειρου' ίσως, άφ’ ού
άλλως συνεμάχησαν αύτφ καί τόν θέλουν καί τά- στοιχεία
αύτά τής φύσεως.

ό

«Έν τή τοΰ βίου συμπάση τραγίρδΐφ λϋπαι ήδοναΐς άμα κε·
ράννύνται.» καί, «Ώςήδύ τοϊς σωθεΐσι πίνων μεμνήσθαι.»
Χρ. ΦερεντΧνος.

ΣΚΕΨΕΙΣ
Τρέμετε τόν φθόνον σιγώντα είς καρδίας μοχθηράς ή λαλοΰντα είς στόματα φλύαρα' αντιπροσωπεύουν τάς ιοβόλους
γλώσσας τών έχιδνών, αίτινες έν σιγή προξενοϋσι τδν θάνατον .

Μετά καρτερίας νά ύπομένωμεν τούς κακούς καί φθονερούς,
•γεννηθέντας έπί τώ σκοπώ νά ένισχύωσι τήν υπομονήν μας.
Ό κακεντρεχής καί αχάριστος ομοιάζει μέ τά νεογνά.τής
«χίδνης, άτινα, ώς λέγουσι, κατατρώγουσιν έν τή γεννήσει των
τήν κοιλίαν τής μητρός των, διά νά έξέλθωσιν.

Δυνάμεθα νά άκούωμεν τάς γνώμας πάντων, χωρίς πάντες
νά άκούωσι τήν ίδικήν μας.

"Οστις θέλει νά έχη φίλον, οφείλει νά φυλάττη τά έξης
τρία' νά τόν τιμά παρόντα, νά τδν έπαινή άπόντα καί νά χαίρη
όταν οι άλλοι τδν έπαινώσιν.
Ό άληθής φίλος είναι ή γλυκεία δασις έν ή άφόδως αναπαυόμεθα κατάκοποι έκ τής πολυμόχθου οδοιπορίας μας.
Ό αληθής φίλος είναι τδ γλυκύ προσκεφάλαιον, έφ ’ ου ναρκοΰται ή βαρυαλγής κεφαλή μας.

Εύρες φίλον, ουτινος τήν άδολον φιλίαν έδοκίμασας ; προσάρτα τούτον διά σιδηροΰ δεσμοϋ είς την καρδίαν σου' θά είναι
τδ ιαματικόν φάρμακον πάσης συμφοράς σου καί ό παρήγορος
άγγελος πάσης σου θλίψεως.
Ή φιλία ομοιάζει μέ άνθοφόρον κάνιστρον έξ ού πάσα ηλικία
εκλέγει τά αρεστά αυτή άνθη. Και ή'μέν παιδική εκλέγει μετά
πόθου τά έχοντα ζωηρότερα χρώματα, άτινα παρατηρεί κατ’
αρχάς μειδιώσα, παίζει κατόπιν μετ ’ αύτών, τά μαλάσσει βρα
δύτερου και άφοΰ κορεσθή, τά ρίπτει μακράν τετριμμένα καί
νεκρά, ζητούσα νέα..

Ή ροδόχρους δμως εφηβική ηλικία εκλέγει τούς κομψότε
ρους και ευώδεις κάλυκας, τά εΰαισθητότερα άνθη, τά λεπτό
τερα χρώματα, τα έχοντα τήν έννοιαν της ειλικρίνειας, τής
αγάπης, τά περιποιείται καί φυλάττει μετά προσοχής, τά θαυ
μάζει και συνδιαλέγεται τρόπον τινά μετ' αυτών καί πριν η
έκπνεύσωσι τά ξηραίνει έντός βάμβακος, Οπως διατηρηθώσιν
αιωνίως καί ούτως ευχαριστεί τήν ειλικρινή της καρδίαν ή
τρισολβία νεότης. ■
Ή δέ γεροντική ηλικία εκλέγει μέν τά ευώδη άνθη, μή .δυναμένη 8μως νά διατηρήση αύτά, ώς έκ τοΰ γήρατος της και
αποβλέπουσα είς τήν άνάπαυσίν. της μόνον, λησμονεί τα ατυχή,
άτινα ξηραίνονται καί άνευ της έλαχίστης παρατηρήσεως λησμονοΰνται.
Σύρος.
Εθαγγελία Κορωναέου.

ΠΛΗΓΗ ΑΓΙΑΤΡΕΥΤΗ
Αμάθητος νά πιω νερό ήθέληοα σέ βρύσι και ’κεΐ ένα ώμ-ορψο παιδί καθόταν καί τηρούσε
κι’ άμα ρέ εΓχε τό μικρό νά πίνω άντικρύση
άρχίνησε ’ς τόν άνεμο σαίταις και πετοϋσε.·

Μία έτυχε μέσ’ ’ς τήν καρδιά κχ’ έμένανε νά φθάση
και πριν προφθάοω ώχ νά πώ, τό ‘έχασ’ άπ’ εμπρός μου
τρέχω, φωνάζω, τό .ζητω τόν πόνο νά περάση
μά κείνο άφαντο μέ μιας έγίνηκ’ άπ' τό φως μου.
Και μ ’ άφισε αγιάτρευτο :μέ τήν πληγή έκείνη
κι’ ώρκίστηκα νερό ποτέ νά μή ξαναζητήσω
γιατί βαθε^ά ’ς τά στήθη μου ή σαϊτιά ”χει μείνει
μαζή μ’ αύτήν θά κοιμηθώ, μαζξ| καί θά ’ξυπνήσω.

Κγ’ όσο περνάει ό καιρός, όσο περνούν οΐ χρόνοι
βογγω, στενάζω άδχάκοπα 'μερόνυχτα ύποφέρω
κι' άντί νά ψεύγουν έρχονται πεχό δυνατοί οί πόνοι
ποΰ μέ κατηντησαν τρελλόν χωρίς γιατί νά ξέρω
Ανάθεμά το τό νερό πού μέ σύρε ’ς τή βρύσι
ανάθεμα καί τό παιδί μέ τό τρελλό παιχνίδι·
τό αΐμά μου καλλίτερα άλλη φορά νά χύση,
παρά νερό νά όρεχτώ καί νά μοΰ βγη σέ ξίδι.·
'Αφρικανός.

'

ΩΣ ΠΟΤΕ;

πότί απελπις fia <bg πότε βτενάξω ·,
ΰ/ίό όακρναμίνα δμματα πότε Ο·ά κνττάξω
Tor σκοτεινόν μ' ορίζοντα,τον βίον μον τ^ν δίνην
πικρ&ν μοί προξενεί χαί άρρητον δδννην ;
'ίίρ πότε 9’αφνπνίζωμαι Απογοητευμένη
Μ' Απείπισίαξ όνειρα κατατνραννονμένη,
Τήν πένδιμον αυτήν όδόν,ώς πότε βαδίζω,
Άφοΰ ήμέραρ εύτνχείξ δεν πρέπει νά έλπίζω ;
“ίϊ, είναι προτιμώτερον τους όφ&αλμούξ νά κ^είβω
\Άπό τήν καθημερινήν νά λείψω τρικυμίαν,
Καί μόνο 'σ τήν άπόΐντον τον τάφον ηρεμίαν
Νά ευρώ δ,τι έκί ποτί όΐν ήδυνήθην.
...
Τήν λήθην I
’Ήτκ

Λουκί».
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ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ
20. Αίνιγμα—Λογοπαίγνιου.
Είμαι πάντοτε, μέ πνεύμα χ
* αιωνίως περισπώμαι
’Επειδή το έχω έργον πανταχοϋ νά άκροώμαι.
“Λν μοΰ άποχόψης δμως τήν στρογγύ-Ιην κεφαλήν
'Ρυπαρόν θά γίνω ζώον καί νωθρόν είς τήν ιλύν,

,αφοΰ πρώτον μ’ ίν σου νεΰμα
μοΰ άλλάξης καί Λ πνο^μα
Έν Σπέτσαις.

!

.1- Γ.

ΓιαννιΛπος

Προηγούμενοι τόμοι τής Φύσεως τού 1, 2, 3 καί
4 έτους εύρίσκονται έν τοϊς γραφείοις ήμών καί πωλοΟνται άδετοι μέν πρός 8 δρ. καί χρυσόδετοι πρός 10
δρ. έκαστος. Είς τδ έξωτερικόν δέ άποστέλλονται ελεύ
θεροι ταχυδρομικών τελών άδετοι μέν πρός φρ. 12 καί
χρυσόδετοι προς φρ. 14.
Είς τούς έγγραφομένους νεωστέ συνδρομητάς τής
< Φύσεως» έκ τοΰ έξωτερικοΟ δίδονται καί οί τέσσαρες
χρυσόδετοι τόμοι αντί φρ. 42.

21. Αίνιγμα.
Ειμ’επάνω ‘στό βουνό
■ Στού Βοσπόρου τάς άχτάς,
Έγώ βασιλεϊς γεννώ,
Έγώ χάνω βουλευτάς.
Πλήν πρός τί μαχρυγορώ,
Είς παν βήμα σου θαρρώ,
Κ’ εις παν βλέμμα μ’απχντάς-

"

“Ανδρος.

2S. Αίνιγμα.
Φοβερόν τής Γής στοιχείον είμαι χαί πολύ μεγάλο
Πλήν άν τύχη κ»’ άφαιρέσής.
■
. *
Άπ’ τό τέλος δυο στοιχεία, καί άπό τήν άρχήν έν άλλο
Στήν τροφήν σου θά μέ θέσης.

"Ανδρος

Κόρη καλλίστης παρ’ ήμϊν οικογένειας, φέρουσα πτυ
χίου τοϋ Άρσακείόυ μέ τόν βαθμόν «άριστα»καί γνωρίζουσα
καλώς τήν αγγλικήν καί τό κλειδοκύμβαλου, ζητεί παραδό
σεις παρ ’ οίκογενείαις ή τήν πρόσληψίν της έν Παρθεναγωγείφ. Συνιστώμεν αύτήν θερμότατα, έσμεν ,δέ πεποισμένοι
ότι οί εχοντες ανάγκην διδασκαλίσσης ηθικής και διά πολ
λών κεκοσμημένης αρετών,δέν θέλουσι παρίδει τήν αγγελίαν
μας ταύτην. Πληροφορία! παρ’ ήμΐν.

ΒΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ TOMAWQN ΠΟΤΩΝ
Ν.Ε. ΠΑΗΑΓΟΥ ΚΑΙ Δ. ΦΟΥΣΑΡΑ

Γ- Λ. Καρυστινάχης.

·ΦΦΦ·Φ·Φ·Φ·Φ·Φ·Φ·Φ·Φ·Φ·Φ·Φ·ΦΦΦ·ΦΦΦ·Φ·Φ·Φ

Έν Χαλκΐδι.
Τά λαμπρότερα ποτά, ωραιότερα καί γευστικότερα, άμιλλόμενα
πρός τά ευρωπαϊκά, κατασκευάζονται

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ „ΦΥ2Ε&3“

Κονιάκ, μαστίχη, οδζο,

Α''. τόμον άπ.Μν.—Κ. A. X- άούχα. Έλήφθησαν, διά συνδρο
μήν δμως έχετε άδικον, διότι πάντες είναι συνεργάται καί τότε
Ή. Σ. Π. ΤρίΛοΛ»·. Σας ένεγράψαμεν άπ
*
αρχής 5 έτους κα!
άπεστείλαμεν σειράν. Άπόδειξιν μετ’ αριθμού λαχείου σας λαμβά
νετε ταχυδρομιχώς. Εΰχαριστοΰμεν.—Γ. Φ, Κάϊρον. ’Αγγελία έλή
φθη. Σάς ένεγράψαμεν δώ 15 Ημερολόγια. Εΰχαριστοΰμεν. Μέ
παρελθόν σάς εγράψαμεν. ΉσυχεΓτε.—Η. Π. Μ. Κάϊρον. Δελτά■ ριον Χαί αγγελίαν έλάβομεν. Σάς ένεγράψαμεν δι’ επτά χρυσόδετα.
Έγράψαμεν. Εΰχαριστοΰμεν.—Δ. Ζ. 'Aieidripetav. Φύλλα θά
στέλλωνται εφεξής αυτόθι. ΉσυχεΓτε. Έγράψαμεν.-—Κ. I. Κιαν.
Έλήφθη συνδρομή παρελθόντος έτους .—Εΰχαριστοΰμεν.I. Λ. ΑμΣυνδρομή σας έλήφθη. Άπόδειξις έν παρόντι φύλλφ. Εΰχαριστούμεν. — Β. Κ. Πύργον. Συνδρομήν σας έλήφθη. ’Αριθμός
λαχείου σας 152, δ έν δεξιά- άποδείξεώς σας, ήτις σ,τέλλεται έν ,παρόντι φύλλφ.—Δ. Δ. Α. ΆΑμνρόν. Συνδρομήν σας έλήφθη. Άπόφισσαν.

μετ’αριθμού λαχείου otic έν παρόντι φύλλφ.— Ή. Σ. Π.
Συνδρομή έλήφθη. Σάς ένεγράψαμεν καί άπεστείλαμεν
σειράν φύλλων. Άπόδειξις έν παρόντι φύλλφ, —Κ. Τ- ΊσμαϊΛίαν.

δείξεις
-

Τρίπο-Ιιν.

’Επιστολή έλήφθη. Έχετε δίκαιον. Έξετελέσθησαν. Δ', τόμον χρυ
σόδετον άπεστείλαμεν. Έγράψαμεν.— Ά·. Μ ΙΑεσο^άγγιον. Έχετε
δίκαιον. 'Αριθμός λαχείου ό έκ δεξιά άποδείξεώς σας 3967. — Δ.
Α. Σ. ΜισοΑάγγίοτ. Έχει καλώς. Ήσυ^είτε. Άριθμός λαχείου
σας 3968 — Γ. Κ. Ζ. Πύργον. Δελτάριον; έλήφθη. Άπηντήσαμεν.
— Ν, Ε. Π. καί Δ. Φ. Xa-lxiia. ’Επιστολή σας έλήφθη. Έχει
καλώς. θά σάς γράψωμεν. 'Αγγελίαν δμως διά δημοσίευσιν εις
Ήμεροόόγιον δέν μάς έστείλατε,. — θ. Ν Μ. ΒίΛον. Επιστολή
έλήφθη. Εύχαριστοϋμεν.—X. Μ. Πύργον. ’Επιστολή έλήφθη. Φύλ
λα προσεχώς στέλλομεν. Έχετε δίκαιον.—Ν. Κ. Ki6actodxoitv.
Συνδρομή σας έλήφθη. Εύχαριστοϋμεν. Άπόδειξιν στέλλομεν ταχυ
δρομικές καί γράφομεν.—Γ. X.-ίάϊροπ. Συνδρομητής ένεγράφή.
Σάς έγράψαμεν καί άπεστείλαμεν δέοντα.
Ζ

τώ έργοστασίω

τούτφ,

βανάνα, άγγέλικα, κτλ. ού μόνον προ

τιμώντας έν Έλλάδι τών εΰρωπαϊκών,
I. Γ. Σιτεεσας. 'Επιστολή έλήφθη. “Εχει καλώς.—Κ.· 1. Αεατ.
Συνδρομή σα< έλήφθη. Άπόδειξιν μετ’άριθ. λαχείου σας λαμβά
νετε ταχυδρομιχώς.—I. Λ. Άμφισσα»·. Β· Κ. Πύργον Συνδρομαί σας έλήφθησαν Αποδείξει? καί αριθμούς λαχείων σας λαμβά
νετε ταχυδρομιχώς. Εΰχαριστοΰμεν. — Μ. Α. Πάρον. Δελτάριον,
έλήφθη, σάς άπηντήσαμεν. — Α. Δ. Α. Άλμνρόν. Συνεστημένη
έλήφθη. Άπόδειξιν λαμβάνετε έν παρόντι φύλλφ. Σας ενεγραψαμεν
καί δι’ίν χρυσόδετον. — Π. Σ. Πάτρας. Συνεστημένη έλήφθη,
άλλ’εχετε λάθος, διότι Ιχομεν έπιστολήν σας ένή εύκρινώς γράφετε

έν

ένθα γίνεται χρήσις υλικών αγνότατων καί πρώτης ποιότητος.
άλλά καί πάντα

πλοία σταθμευοντα έν Έλλάδι προμηθεύονται ήδη τοιαϋτα

εργοστασίου τούτου.
Όσοι δεν τά έδοχίμασαν έτι, άναντιρρήτως άγνοοϋσι

τά ξέ α

εκ τοΰ

τήν πρόο

δον τής ελληνικής μας βιομηχανίας-

ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ
Κνρίων και Κυριών.
ΠΑΝΑΓ. X. ΦΟΦΟΛΗ
14, Στοά

Μελά 14,

Γνωστοποιώ τό σεβαστόν κοινόν τών Αθηνών καί τών έ—
παρχιών, ότι ίν τφ Κομμωτηρίφ ίκτελουνται κτενίσματα
(ιστορικά καί τής έποχής), διά τάς εν αιθούση ΰποδοχάς,
χορούς, γάμους, έπισήμους ίορτάς, κτλ.
Κατασκευάζονται προσέτι περοϋκαι πρόσθετοι,καί περοϋκαι προσκεκολλημέναι (Toupds) δΓ άνδρας, καί εικόνες διά
τριχών κεφαλής.
,.
’Ωσαύτως ίν τφ Κομμωτηρίφ μου κείρεται τι; ή καί ξυρί
ζεται πεντάκις,προπληρόνων δρ. 2 καί εύρίσκων . μεγίστην
καθαριότητα. ’Ιδιαιτέρα αίθουσα διά τήν κόμμωσιν τών Κυριών καί
βαφήν τής.κόμης. '
Τιμαί έκτος συναγωνισμού.

ΠαρακαλοΟμεν κ«1 πάλιν τούς καθυστεροΰντας είσέτι τήν συνδρομήν των τοΰ τρέχοντος έτους, δπως
εύαρεστούμενοι άποστείλωσιν ήμΐν ταύτην άμέσως διά
ταχ. έπιταγής ή άλλου άσφαλοΰς μέσου καί τοϊς άνταποστείλωμεν τάς σχετικά; αποδείξεις μετά τοΰ άριθμου τοΰ λαχείου των τής προσεχούς έκκυβεύσεως.
Έκ τοΰ Τυπογραφείου

ΑΝΕΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ

