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Η ΚΑΘΟΛΟΪ ΧΡΟΝΙΚΗ ΖΩΗ
ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ.

θεωροδντες τον χρόνον ώ; πράγμα εντελώς αδρανές, οΰτ’ 
αρχήν ούτε τέλος ίχοντα,λαβόντα δέμόνον είδος τι ζωής ενεχα 
τής ζωής ήμών, πρέπει νά παραδεχθώμεν, ότι οί άνθρωποι 
ήσθάνθησαν την ανάγκην μιάς χρονολογίας, καθ’ ημέραν 
κατά μήνα, κατ’ έτος, κατ’ αιώνα, χτλ.όπως δυνηθώσιν είς 
τό μνημονιχόν αΰτων νά ταχτοποιήσωσι τάς στι'γμάς, αΐτινες

Ό "Ηλιος άπ*  αρχαιότατων χρόνων έθεωρεΐτο, χαί νΰν 
ακόμη θεωρείται τό.πρώτον ημών ώρολόγιον. Ή δέ ανα
τολή καί δυσις αΰτοΟ (χρησιμέυσαν ίξαισίως παρ’ άπασιν. 
έν γένει τοίς άνθρώποις, εις την διαίρεσιν του χρόνου’ βρα- 
δύτιρον οί έπιστήμονες διά τών ευφυών αυτών μηχανισμών 
{κανόνισαν τάς ώρας καί τά λεπτά’ τοσοϋτον δε λαμπρά 
{μελέτησαν την έπιστήμην τοίί ήλίού τούτου, ώστε εΰρέθη 
ό χρόνος επ’ άπειρον διηρημένος, και άπεδόθη εις αυτόν βά
δισμα θεωρηθέν ώς βέβαιον, άν κα; §(ν μετεβλήθη παντά- 
πασιν ή ακινησία του.

Ο6Ν ΣΑΛΑΜΙΝί ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ

?διι ν’ άνακαλώσιν εις αυτούς τάς διά τά; έργασίας τής 
ημέρας καί διαφόρους διασκεδάσεις, ώρας. Σκοπόν δεν ?χο- 
μεν ενταύθα να παραστήσωμεν τον χρόνον ώς θηρίον, τον 
λαμβάνομεν μόνον τοιοΰτον οίος είναι, άτάραχον δηλονότι, 
οΰδαμώς ix τών παθών τής άτελοϋς ημών άνθρωπότητος 
διαταραττόμενον χαί χοιμώμενον ήσύχως έν τφ μέσφ τών 
ταχυτάτων κινήσεων καί ανωμαλιών τοϋ ήλιου,τών πλανη
τών, τών κομητών κ.τ.λ.

Έν λεπτόν, άν καί ίξεταζόμενόν αυτό, καθ’ έαυτό Ουδΐν 
είναι, περιέχει όμως την διάρκειαν τής ζωής άπειρων ύγρο- 
διαίτων μικροσκοπιών ζωυφίων, άτινα βλέπομεν άδιαλεί— 
πτως. γεννώμενα, γεννώντα καί θνήσκοντα είς τό διάστημα 
εξήκοντα δευτερολέπτων. Ημείς αύτοί δεν είμεθα, φευ 1 ΐπί 
τής γής μικροσκοπική γενεά του κόσμου, ον κατοικοδμεν, ή 
μάλλον έν τφ μίσφ τοΰ συνόλου τών κόσμων, ους βλέπομεν 
χινουμένους άνω τών κεφαλών μας; Οί κόσμοι ούτοι Ιχουσιν
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ώσαύτως ζωήν , oiott Ιχ&Μΐ xtvr&w' ί*  div &χηρχι παρ’ 
αύτοΐ; ή παρ’ ήμίν Χιαίρισι; χρόνου, ή διάρκεια τή; ύπάρ- 
ξεώ; μα; ήθελε τοίς φανή ίσως βραχύτερα, παρ’ότι φαίνε
ται «ίς ήμά; η τών ύγροδιαίτων ζωυφίων.

Γνωστόν ιίζ πάντας είναι,-ότι 1893 παρήλθον ετη, άφ’ 
8του άπέθανεν δ ’Ιησού; Χριστός. Διαχωριζόμεθά της έπο
χής ταύτης, Χιά της ζωής 38 ώς έγγιστα ανθρώπων,πεντη
κονταετών. ΈπειΧή δμως έκαστος αύτών έγέννησεν είς τινα 
της γης γωνίαν ένα τουλάχιστον Εκατοντούτην,, πρέπει νά 
μιτρήσωμεν την ζωήν 19 ανθρώπων, όπως άπό Χριστού 
κατέλθωμεν μέχρι; ήμών. Εφαρμόζοντας δέ τό νίον τούτο-· 
τού χρόνου μίτρον σίς τήν κοσμογονίαν, θέλομεν εύρη, οτι 
άπό τής ζωής τού Άδάμ μάς χωρίζει ή ζωή 118 Εκατον- 
ταετών ανθρώπων.

’Επανερχόμενοι δθεν εί; τό ζήτημα, όπερ μελλομεν νά 
έξετάσωμιν, άνάγκη νά άποΧίίξωμιν, πώς διερχόμεθα τόν 
χρόνον μας.

Ά; έξιτάσωμεν πρώτον τήν διανομήν τών 24 ώρών τής 
ημέρας, άς ή θεία Πρόνοια έχορήγησεν εις 70<τή άνθρωπον 
άναλόγως τών αναγκών .του; Άρχόμεθα δέ πρώτον έκ τοΰ 
ύπνου, όστις είς όλιγώτερον τών 8 ώρών καθ' ημέραν δέν 
δύναται νά προσδιορισθή’ ό μέσος ούτος όρος είναι μέτριος, 
σχηματίζει δέ άμέσως 24 έτη έκ τών 70- άρα ό ήρως ήμών 
μένει έπί της κλίνης 24 Ετη κοιμώμενος καί ονειρώτων.

’Ακολούθως έρχονται αί σωματικαί άνάγκαΓ πρέπει απο
λύτως νά τραφή τό σώμα, οπώς ή ίσοσταθμία του διατη- 
ρηθή. Δέν δυνάμςθα βεβαίως όλιγωτέρα; τών 2 ώρών καθ’ 
ημέραν νά προσδιορίσωμεν διά τά διάφορα τού ανθρώπου 
συμπόσια. Δύο άρα ώραι ίκ τών 24 λαμβανόμιναι σχηματί- 
ζουσι έξ (6)ίτη εις τδ διάστημα τών7θ έτών.'Ομοίως έν τή 
τροφή, δί'αναλογών υπολογισμών ό άνθρωπος χρειάζεται 10 
Ολοκλήρους μήνας εΐς- τό διάστημα τών70 ετών, λαμβανομέ- 
νου ύπ’δψιν ένός τετάρτου τής ώρας,κατΈλάχιστον καθ’έκά- 
στην ήμεραν. Έν τελεί τό ανθρώπινον γένος δέν πρέπει 
ν’άπολεσθή. Τοιαύτη ήν ή τού θεού θελησις έν ταΐς άγίαις 
αυτού Γραφαϊς διαγραφεΐσα, ό ηθικός άρα ερως, τδ λεπτόν' 
τούτο καί εύγενές αίσθημα, όπερ ό θεός τοσοΰτον άφθόνως 
διέχυσεν είς τάς ψυχάς καί εις τάς καρδίας μας, αίσθημα 
πλήρες τρυφερότητος καί ευδαιμονίας, πρόδρομος δέ ε'ρωτος 
θετικωτέρου, απασχολεί μίαν ίτι ώραν τήν ημέραν κατ’ 
έλάχιστον, καθότι οί ύπδ ίρωτος κατεχόαενοι είσίν ώ; έπί 
τό πλεΐστον πολύλογοι*  κατ’ αναλογίαν δέ ή ώρα αυτή εΐνε 
τρία ετη ίπί τών 70.

Πάντες οί άνθρωποι, έκτος ολίγων Εξαιρέσεων, δαπανώσι 
μίαν τουλάχιστον ώραν καθ’ ήαεραν εί; άσκοπους καί ανω
φελείς παιδίας καί συνδιαλέξεις ίν τοίς καφφείοις, 'έν τοίς 
χοροίς κ.λ. έν τή άνωτέρφ καί κατωτέρω κοινωνική τάξει, 
όθεν απασχολούνται Εξ έτη ίπί τών 78, λαμβανομένων δυο 
μόνον ώρών καθ’ έκάστην ημέραν.

Έκ τών 70 λοιπών έτών τής καθόλου ζωής ένδς άνθρώ
που, δαπανώμεν 59 ολόκληρα έτη, 3 μήνας καί 4 ώρας, 
κοιμώμενοι, όμιλοϋντες, τρώγοντες, άσθενούντες, περιδιαβά- 
ζοντις κτλ. κτλ. Δέν μένει, δέ πρός έπασχόλησιν τής βιο
μηχανίας ή 12 ίτή 8 μήνες κάί 25 ήμερΐαι,ι’ι; &; ό άνθρω
πος φροντίζει καί -μεριμν^ έπ ’ άγαθφ ού μόνον τής οικογέ
νειας του, όπερ φυσικώτατον, αλλά καί άύτού τού ίδιου.

Βίδαλης Μηλιώρηε.
■ ■— - »ε·Γ _ Γ ----- -------

ΟΙ ΕΡΩΤΕΣ TOP ΒΙΣΜΑΡΚ
Οί πρώτοι ίρωτές του.

Εσχάτως πολύς έγένετο λόγος διΈν σύγγραμμα τό όποιον 
ό Adolphe KotbllS έδημοσίευσιν έν Γερμανία και δπερ 
βρίθει πληροφοριών καί ανεκδότων έκ τού βίου τού βίσμαρκ. 
Έρανιζόμεθα τινά έκ τού έργου τούςου, χάριν τών άνα- 
γν&ΰτών τής «Φύσεως».

'Ο συγγραφεύς ούτος χωρίς νά διηγηθή έν έκτάσει τού; 
άφρονας έρωτας τοϋ μείρακος—Όθωνος Βίσμαρκ—ότε ήτο 
έτι φοιτητής είς τόΠανιπιστήμιον τής Βόννης-,καί οΐτινε; ώ: 
άποφαίνεται, ήσαν πολυάριθμοι καί άφίνων τό έργον τοΰτο 
εί; μέλλοντα βιογράφον, μετά τόν θάνατον τού μεγάλου 
άνδρός, διότι έπί τον παρόντος εκρινεν ίπάναγκες νά καλυ- 
φθώσίν αί Ερωτικά! αύται περιπέτειαί του ύπό τον πέπλον 
τής έχεμυθίας, λαμβάνει τόν νέον Όθωνα Βίσμαρκ καθ’ 
ήν εποχήν, νεανίας άρτίμαθή; ,μόλις έγκαταλείψας τά θρανία 
τού Πανεπιστημίου, έσκέπτετο νά νυμφευθή καί άνεζήτει 
άκριβώ; εκείνην, ήτι; προώριστο νά γείνη ή σύντροφος τοϋ 
πολυδαιδάλου βίου του.

Ό νεαρός ιύγενή; άνέπτυξεν εις τό είδος τοΰτο τη; Ερεύ- 
νης, όλην τήν Ενεργητικότητα τής ζωηρά; φύσεώς του. 
Έπολλαπλασίασε τάς Επισκέψεις του παρά ταΐς φιλικαΐς 
του οικογενείάΐ; καί μ’όλην τήν Χιάθεσιν, ήν είχε πρός έκτε 
λεσιν τοΰ σχεδίου τούτου, έλάμβανεν όλας τάς προφυλάξεις 
πρός καλήν Εκλογήν. Έγραφε δέ πρός τήν άδελφήν του 
Μαλβίναν Βίσμαρκ, διά μίαν γείτονά του,ήτις είχε προσελ- 
κύσει τήν προσοχήν του : «Έμαθον νά τήν γνωρίζω, είναι 
εις στιγμάς τινας ωραία ώ; είκών, άλλά ταχέως θ’ άπω- 
λέση τήν ώραιότητά τη; καί θά γείνη Ερυθρά*  ήμην δι’ αυτήν 
έρωτόληπτος μόνον δι*  είκοσι καί τέσσαρα; ώρας.»

Δεσποινίς τις έτρεφιν πρός αύτόν μεγάλην συμπάθειαν 
καί έπεθύμει νά τόν ΰπανδρευθή πάσρ θυσίφ, έλεγον δέ μά
λιστα εΐς τά πέριξ,’ότι ό γάμος ούτος θά Εγίνετο, διότι 
συχνά έβλεπον αυτούς πιριδιαβάζοντα; όμοΰ.

*0 νέος Όθων όμως έγραφεν περί αύτής είς τήν άδελ
φήν του : «Είναι ώραϊα έπί τφ 0ριρ μόνον, όταν δέν θέλει 
τις ν’άλάσση αισθήματα, ώ; άλάσσει τό ύποκάμισόν του.» 
Άπόδειξις, ότι δέν τφ ήρεσκεν.

Ό ΓΛ^ιος τοΰ
Έν έτ« 1844, ότε ίγίνετο ό γάμος τοΰ παιδιόθεν φίλου 

του, Μαυρίκιου Βλάγκενβούργ μετά τής δεσποινίδος ΤάΧεν 
Τρέγκλαφ, παρετήρησε μετά προσοχής δεσποινίδα τινά τής 
τιμής, τήν ’Ιωάννα Πούτκαμερ, μονογενή θυγατέρα τοΰ γαιο- 
κτήμονος Έρρίκου-Έρνέστου-Ιακώβου Πούτκαμερ.

Ή έντύπωσις ύπήρξεν έμμανής. Έζήτησε νά τήν έπα— 
νίδη καί μόλις μετά δύο έτη κατόρθωσε νά συνταξειδεύσν, 
είς Χάρτζ.’Αμα τή επιστροφή,άπεφάσισε νά γράψη είς τού; 
γονείς της όπως ζητήση .τήν χειρα τής θυγατρός των. Ό 
κ. Πούτκαμερ δέν Εφάνη ΰπερμέτρως ευχαριστηθείς έκ τοΰ 
διαβήματος τούτου, διότι χωρίς νά ύπάρχη ούδεμία πράξι; 
αύτοΰ άξιόμεμπτος, ό νέο; "Οθων ειχεν, ένεκα τοΰ ορμητικού 
χαρακτήρό; του κακήν φήμην εΐς τόν τόπον. Τόν έπονώ- 
μαζον φρενοβλαβή,καί φοσικώς τοιούτος γαμβρός δέν προσε- 
μειδία τόσον εΐς τόν κ. ’Ερρίκον Πούτκαμερ. Αί-άντιστά- 
σεις όμως αύτοΰ άπέβησαν μάταιαι, διότι ή ’Ιωάννα ήγάπα 
τόν "Οθωνα καί τό ώρίολόγησεν εΐλικρινώς. Οί δέ γονείς 
ήττηθέντες ούτως, ύπεχρεώθησάν νά καλέσωσι παρ’ Εαυτοί; 
τόν νέον έρωτόληπτον καί τά πάντα έτακτοποιήθησαν.

Ό γάμος τού Βίσμαρκ μετά τής ’Ιωάννας Πούτκαμερ 
έτελεσθη τόν ’Ιούλιόν τοΰ 1847 και τό συνοικέσιον τούτο 
άπέβη αληθώς ευτυχές. Ό πρφην άρχικαγκελάριο; εΐς πλεί- 
στας περιστάσεις έξίφρασε'τούς μεγαλειτέρους επαίνους οιά 
τήν σύζυγόν τον. Οΐ έπαινοι δέ ουτοι ήσαν πραγματικοί, 
Χιότι έν τφ μέσφ τών περιπετειών τού τόσον Ενεργητικού 
καί τόσον ποικίλου σταδίου τού μεγάλου πολιτικού άνδρός, 
ή πριγκήπισα Βίσμαρκ εύρΕθη πάντοτε είς το ύψος τών κα
θηκόντων της ·

Ό Βίσμαρκ ότι ήτο κόμης είσέτι, εύρίσκετο ποτέ εί; τήν 
εξοχήν μετά τής συζύγου παρά τφ πρίγκηπι Πούτβυς. Η
μέραν τινα ίν τή τραπεζη, ότι ήτοιμάζετο νά γευθή φαγη
τού τίνος, αίφνης ή κόμησσα τφ λέγει: «"Αγαπητέ Όθων, 
άφησε άύτό τό φαγητόν, είναι βλαβερόν διά τον στόμα
χόν σου.»

— Κυρίαι μου, άπεκρίθη ό Βίσμαρκ, ίπιστρέφων τφ οι
κοδεσπότη τό καταγγελθέν ώ; βλαβερόν'φαγητόν, ΐδετι ποτέ 
σύζυγον πλέον εύπειθή έμοΰ ;

’Επειδή δέ ό πρίγκηψ Πούτβυς έκαμε χαριέντω; τήν 
παρατήρησιν τή κομήση,ότι ήτο αύτη τό μονον πρόσωπον, 
δπερ εκτός τού βασιλέως, «Χύνατο νά Επιβάλη τήν θέλησιν 
τη; είς τόν σιΧηροΰν άρχικαγκελάριον :

— ΤΑ ! όχι, άπήντησε μειδιώσα ή κόμησα, ό Όθων 
υποκύπτει έπίσης είς τάς θελήσεις καί άλλου τινός.

— Καί τίς i?vat 6 άνθρωπος ούτος, ό τόσον πανίσχυρος ;
— Μαντεύσατε . . .’Αλλ’ όχι Χέν θά δυνηθήτε . . . ιίναι 

ό μάγειρό; του I
ϊνζνγικίι «ίΟτις.

Ή συζυγική πίστις τοΰ Βίσμαρκ ίθεωρήθη παρά τών σχε
τικών φίλων του άπολύτω; απρόσβλητος. Έν τούτοις όμως 
αί κακαί γλώσσαι δέν ελειψαν νά τφ προσάψωσι μιαν Ερω
τικήν σχεσιν μετά τής Βιενναίας θεσπεσίσς άοιδοΰ, τής Παυ- 
λίνας Λούκα.

Τό περιστατικον συνέβη ώς Εξής.
Κατά τό θέρος τού 1865 ή Παυλίνα Λούκα τυγχάνουσα 

εΐς τήν άποθέωσιν τής ώραιότητο; και τής τέχνης αΰτή;, 
εύρίσκετο είς τήν Εξοχήν τοΰ Ίσλ, όπου συγχρόνως διέτριβε 
καί ό πρόιδρος τού υπουργικού συμβουλίου τής Πρωσσίας.

'Ημέραν τινά, καθ’ ήν ή άοιδός ιστατο πρό τής θυρας τού 
ξενοδοχείου « Ελισσάβετ», έτοιμος διά νά ίξέλθη, ό Βίσ
μαρκ εισήρχετο τυχαίω; κατ’ Εκείνην τήν στιγμήν καί πα
ρατήρησα; τήν άοιδόν,προεχώρησε πρός αύτήν καί τή εδωσε 

-θερμήν χειραψίαν.
— Έξοχώτατε, τφ λέγει τότε ή Λούκα, έρχισθε μετ’ 

έμοΰ ; μεταβαίνω είς τόν φωτογράφον.
— ’Αδύνατον, περιμένω τού; γραμματείς μου.
— "Αφετε, έξοχώτατε, αυτούς, τώρα, τούς εύρίσκετε καί 

κατόπιν, ΰπέλαβεν ή χαριεστάτη ήθοποιός, ρίπτουσα συνάμα 
εί; τόν πρωθυπουργόν ακαταμάχητου βλέμμα.

Ούδεμία άρνησις ήτο δυνατή. Ό Βίσμαρκ Επορεύθη είς 
τόν φωτογράφον μετά τής ηθοποιού, καί κατ’ άρχάς ίφωτο- 
γραφήθησαν ιδιαιτέρως έκαστος. Έπειτα όμως αΐφνιδίώς ή 
ήθοποιός, μετά τοΰ παιδικού ήθους της, άνέκραξεν: «Έξο
χώτατε, μία περίφημος ιδέα: Πώς σάς φαίνεται, έάν φωτο- 
γραφηθώμεν όμοΰ ; »

Πώς ν’ άντισταθή τις είς τήν μικράν ταύτην κόρην, ήτις 
ίξετρέλαινε τότιΛλας τάς κεφαλάς Εν Βιέννη καί Βερολίνφ ; 
Ό Βίσμαρκ παρεδέχθη, χωρίς νά σκεφθή ούδέν κακόν καί 
ό φωτογράφος Ετέθη ιί; τό έργον.

• Ημέρας τινάς μετά τοΰτο ή φωτογραφία, τής πλέον πε
ρίφημου ήθοποιοΰ μετά τού πλέον έξοχου πολιτικού άνδρός 
τής έποχής εύρίσκετο εΐς δλας τάς χειρας. Δέν ώμίλουν περί 
ούδενός άλλου πράγματος Εν Ίσλ, Οί Χυο Ενδιαφερόμενοι 
όμως, Εκριναν καλόν πάραυτα, .ίνα ή περιζήτητος φωτογρα
φία άποσυρθή τής κυκλοφορία; καί 0 φωτογράφο; ύπιχρεώθη 
νά μήν ίκτυπώση πλέον άλλα αντίτυπα.

Τό περιστατικον τοΰτο, ήνάγκασε τόν Βίσμαρκ νά.ή μάλ
λον προσικτικός εκτοτε, καί φυσικώς Χέν ήθέλησε πλέον νά 
φωτογραφηθή μέ ούδεμίαν κυρίαν ίκ τών γνωστών του.

"Αλλο παράδειγμα τής συζυγικής πίστεως τού Βίσμαρκ, 
ύπήρξεν ή συμπεριφορά του καθ’ όλην τήν διαμονήν τού έν 
Παρισΐοις, ώ; πρεσβευτοΰ τής. Πρωσσίας.

Ή αύτοκράτειρα Εύγενιί^, Ιν όλη τή ακμή τής ώραιό-. 
τητός της, ειχεν ήδη προηγουμένως Χιαστρέψη τάς κεφαλάς 
πλείστων γερμανών διπλωματών καί’ πρό πάντων τοϋ κό- 
μητο; Γκόλτζ, όστις εγεινεν έρωτόληπτος παράφρων. Ό 
Βίσμαρκ ήδυνήθη καλλίτερου ν*  άνησταθή ιίς τά θέλγητρα 
τής αύτοκρατείρας, χωρίς ούδέποτε νά λείψη άπό τοΰ πρδ; 
αύτήν σεβασμού του·’Ιδού τί έγραφε τήν Ιην Ιουνίου 1862, 
κατόπιν τής πρώτης άκροάσεως μετ’ εκείνη; ·

—« Ή αύτοκράτειρα είναι πάντοτε μία εκ τών ώραιοτέρων· 
γυναικών τάς όποιας γνωρίζω, είναι Χέ καί ώραιοτέρα παρ’ 

ότι ήτο πρό πέντε Ετών».Δεκαπέντε Χ’ήμέρα; κατόπιν έγρα- 
φεν εις τήν αδελφήν του Μαλβίναν α'Η αύτοκράτειρα έγέ
νετο παχύτερα καί μάλλον ωραία παρά ποτέ, είναι πολύ 
αξιαγάπητο; καί πολύ περίχαρις».

Μία άατειότης το® Μεριμέ.
Κατά τό 1865, ό Βίσμαρκ Χιαβαίνων εκ Βιάριτζ. ίφιλο- 

ξενήθη ύπο τής αύτοκρατείρας Εν τφ περιπτέρφ «Εύγινεία». 
Έν όλη τή άκμή τής ήλικίας του τότε, Επειδή Χέν ειχεν είμή 
τεσσαράκοντα πέντη έτη, ήτο λίαν πνευματώδης καί ευφυής 
συνομιλητής, φαίνεται Χέ Χτε ίκαμνε βαθείάν έντύπωσίν είς 
τάς κυρίας τή; αύλής.-Ό ακαδημαϊκός Προσπέριος Μιριμέ, 
όστες τότε διέμινιν Επίσης έν τή αύτή Επαύλει, έβλεπε μέ 
κακόν όμμα τάς συμπάθειας τών κυριών διά,τόν ξένον δι
πλωμάτην,ιδίως μιδς κομήσσης, ητις ώμολόγησε τό αίσθημά 
της. Άφοΰ προσεπάθησε νά ταϊς Εμπνευσή αποστροφήν διάτόν 
Τιυτονα, ώς άπεκάλςι τόν Βίσμαρκ καί Χωρών τήν άποτυ- 
χίαν του, συνεδύασι τδ ακόλουθον τόλμημα*

Ζωγράφος.τις κατά τά; διαθεσίμους ώρας τού έιχε κάμει 
τήν εικόνα τοΰ Βίσμαρκ, ήτι; έπέτυχεν καταπληκτικώς. Ό 
ακαδημαϊκός ώφιλήθη τή; ευκαιρίας; καθ’ ήν όλοι ήσαν 
συνηγμένοι είς τήν αίθουσαν τή; υποδοχή; τή; έπαύλιω;, 
εισήλθι βοηθούμενο;. ύπδ μια; θαλαμηπόλου είς τόν κοιτώνα 
τής ώράίας κομήσση;, έρωτολήπτου τοΰ Βίσμαρκ, καί Χιήυ- 
θέτησι όσον ήδυνήθη καλήτερον τήν εικόνα Επί τού προσκε- 
φαλαίου,παραγίμίσα; μάλιστα τήν κλίνην τή;κομήσσης,όπως 
φαίνεται ότι κάποιος εύρίσκετο έν αύτή καί άφοΰ Εχαμήλωσε 
τον λύχνον, ό Μεριμέ μετέβη παρά τή συναναστροφή.

Είς τό τέλος τής έσπερίδος, όταν πάντες ήρχισαν ν’άπο- 
σύρωνται, ό άκαΧημαϊκός ίκράτησε τήν κόμησαν είς τήν 
αίθουσαν,όπως Χώσρ καιρόν είς ένα έκαστον ν’ άποσυρθή εΐς 
τό Χωμάτιόν του. Ειτα X*  άπιχώρησι καί αύτός. Στιγμάς 
τινας μετά ταϋτα διαπεραστική φωνή άντήχησεν έν τφ πε— 
ριπτέριρ.'Η κόμησσα, ώς παράφρων Εξήλθε κατεσπιυσμένως 
έκ τοΰ κοιτώνός τη; καί εκρουε μεθ’ όρμής τήν θύραν μεά; 
κυρίας τής τιμής τής αύτοκρατείρας, κράζουσα: «Βοήθεια ! 
τρέξατε ταχέως! ΕΙς άνθρωπο; εύρίσκεται είς τό Χωμάτιόν 
μου.» Ή κυρία τή; τιμή; νομίζουσα, ότι Εγένετο παίγνιον 
οφθαλμαπάτης τινός, τήν ήκολούθησεν, άλλά μόλις είσελ- 
θοΰσα έξήλθε καί αύτη λίαν πεφοβισμενη.

Έν τφ μεταξύ τούτων ό Μεριμέ εθεσεν όλην τήν ίπαυλιν 
έπί ποδός, καί πάντες Ενόμισαν, ότι δυστύχημά τε συνέβη.

Ό Βίσμαρκ ίσπευσεν έπίσης νά προσΧράμη καί αύτός και 
έγένετο αύτόπτη; τής Εκπλήξεως τή; κομήσσης, παρατήρη
σα; έν τή κλίνη της τήν εικόνα τοΰ τόσον Χιασήμου πολι
τικού άνδρός. Ή κόμησσα δεν ήδύνατο νά πιττευση είς τούς 
ίδιους οφθαλμούς, της. Έπί τέλους ό Μεριμέ καθησύχασιν 
όλον τόν κόσμον,Εξηγών ότι αύτό; ϊπαιξιν αύτήν τήν άστειό- 
τητα. Οί παριστάμινοι ήρχισαν νά γελώσι, άλλά ή κό
μησσα τήν εύρεν άνάρμοστον.

Βεβαιοΰσιν Επίσης, ότι ή αύτοκράτειρα απέδειξε Χιά πολύν 
καιρόν τήν Χυσαρέσκειάν της εΐς. τον συγγραφέα τή; «Κο- 
λόμβας».

{’Εκ του γερμανικού) Αάμων Α. 0εο6ο«εά$η;
Ρουττσούκιον.

----------- ------------------------------ ---

ΠΑΡΑΠΟΝΟΝ
Τό άφτρον πέμπον Tfjc αυγής τό τελευταίου φως του 
Καλύπτεται εΐς τοΰ θολού καί χαύνου βλέμματός μου 
Καί τοϋ κοοούψου αντηχεί ό έαχατος ψαλμός του 

Στά οκότη τοϋ νοός μου.

Πλανΰμαι ξένος είς τήν γήν, τ’ άκόρεοτόν μου ύμμα 
Έπιοκοηεΐ άθέατον τόν βλελυγμόν τοΰ , κόομου 
Καί μάτην κρούει έρωτων τΕ]ς τύχης μου το δώμα

*0 μύχιος κλαυθμός μου.
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Πρός τι έπλάσθην ; απορώ ; npcc τί μοί έδωρήθη 
Εις ύψη «ίθεροέατη τό πνεύμα μου νά ψθάνη ;

■ Πρός τί άψοΰ τόν βίον μου αγρίως προοεκλήθη 
ή θλίψις νά μάράνη;

Ώ ού, ώ αοτρον ψωταυγες, οίκτίρμωνεΐς τόν «τόνον 
Τήν ύπαρξίν μου τήν Θολήν περιπαθώς χρυσίζεις 
Και αοτρον σύ τοΰ έρωτος· και των θέλγητρων μόνον 

Τής ύλης μέ χωρίζεις.

Ναι, όταν πλέον τής νυκτός έψίΗτανται τά οκότη 
Καί ή σιγή αυτόκλητος τήν φύοιν περιπτύσσε< 
Τής ύλης πλέον ή ζωή τριγύρω μου υπνώττει 

Κ’έτέρα αναθάλλει.

Κ’ έν μέοω ταύτης τής ζωής,^ρυοοϋν τόν κόσμον βλέπω 
Καί ένθούς μεταψέρεται είς εκταοιν ό νοΰς μου
Καί πρός λατρείαν τοΰ Παντός, καί τού ’Απείρου τρέπω 

Τούς μαύρους δισταγμούς μου.
Πρέβεζα Σεπτέμβριος Άβ. Γ. Μιχάλης.

------ ---- 'Τ—5--- —---------

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΙΓΓΠΤΟΓ

ΗΤΟΙ ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ 
ΤΗΣ «ΦΥΣΕΩΣ»

μ«1 ο£ έκβΰββ "Ελληνες ύπο ϊποψεν χοενωνεκήν 
όβτορεκήν καί έμιπορςχήν.

(Συνέχεια, ιδε προηγ. ψύλλον'*

Έπιστρέφοντα είς to δωμάτων μου,μία καί μόνη θλιβερά 
σκέψις μέ κατέλαβε, το τέρμα τοΰ έν Αίγόπτφ ταξειδίου 
μου. Κατά τό δρομολόγιόν μου έως έδώ ώφειλοννά φθίσω, 
ήτοι άπόΠειραιώς εΐς ’Αλεξάνδρειαν,—Μιχάλω —Κεμπίρ, 
Τάνταν,—Κάϊρον,—Χελουάν,— Ίσμαϊλίαν, — Πόρτ-Σαϊδ, 
καί ίντεΰθεν έπιστρέφων εΐς ’Αλεξάνδρειαν, νά διέλθω τοΰ 

' Ζαγαζικίου και της Τάντας καί έκεϊθεν είς Αθήνας.Δικαίως 
λοιπόν ό μακρυνήν οδοιπορίαν Επιχειρών οδοιπόρος, όταν 
φθάσή έως έκεί, ένθα δέν οφείλει πλέον νά προχωρήση, ίστα- 

• ται καί καταθετών τήν ράβδον του κατά γής, άνακουφιζό- 
μενος έπ’ ολίγον, ρίπτει 'έν βλέμμα πρός τό άπροχώρητον 
έμπρός καί έτερον πρός νά όπίσω καί δι’ αιφνίδιας άπο- 
φάσεως στρέφει τό βήμα καί λαμβάνει τήν πρός τήν οικίαν 
του άγουσαν. Οΰτω καί έγώ μόλις είσήλθον έν τφ δωματίφ 
μου, έκάθησα ίπί αναπαυτικού ανακλίντρου, θέσας τό πίλον 
μου καί τήν ράβδον μου έπί τής έναντι τραπεζης καί είπον*

«Έως έδώ! δέν έχω πλέον νά. προχωρήσω. Άπό αύριον 
τήν πρωίαν Επανέρχομαι είς ’Αθήνας».

Άναπολήσα; δέ πρός στιγμήν τήν αισίαν εύόδωσιν τοΰ 
μέχρι Πόρτ-Σαϊδ ταξειδίόυ μΟυ, ηύχαρίστησα τόν θεόν, ότι 
μέ ώδήγησεν έως έδώ ϋγιώς και ικετέυσα, όπως έπανέλθω 
οΰτως καί είς Αθήνας.

Πλήν άπίστευτον πράγμα, διελογίσθην! τί είναι ό άνθρω
πος ! μία άπόφασι; ! Πρό εϊκοσιν ήμερών εΰρισκόμην έτι είς 
’Αθήνας, αμέριμνος άπό τοιούτου ταξειδίου καί μετά 30 ή
μέρας εΰρίσκομαι είς Πόρτ-Σαϊδ, καί μετά 10 ήμέρας θά 
είμαι πάλιν είς' ’Αθήνας, ώς να μή συνέβη τίποτε ! Οΰτω 
γίνονται καί παρέρχονται. έν τφ κόσμφ τούτφ τά μεγαλεί- 
τερα, όπως καί -τά μικρότερα συμβεβηκότα !

Τήν έϊεαύριον περί τήν εβδόμην ώραν πίνω τόν καφέν μου 
εξωθι τοΰ καφφενείου τής Ανατολής καί μετά ταϋτα άπο- 
χαιρετίζω τό αγαπητόν μου Πόρτ-Σαϊδ καί μεταβαίνω εις τόν 
σιδηροδρομικόν σταθμόν. Μετ’ολίγον διερχόμεθα καί πάλιν 
παρά τήν θαυμασίαν διώρυγα τοΰΣουέζ καί περί τήν μεσημ

βρίαν άφικνούμεθκ είς Ίσμαϊλίαν,εΐς τόν σταθμόν τής όποιας 
βλέπω τόν κ. Δαρειάτην μετά φίλου του περιμένοντά με.

Αύτήν τήν, φοράν μ’ έγνώρ.ισεν άμέσως.
— Τί χαρακτηριστικόν τής «Φύσεως» είδατε τώρα έπ*  

έμοϋ καί μ’ {πλησιάσατε; τφ λέγφ.
—Ά! τώρα μάλιστα, σάς έγνώρισα, μοί λε'γει, διότι εισθε 

όλως «Φύσ,ς».
Καί μετέβημεν είς τό απέναντι ξενοδοχείου, όπου «πήρα- 

μεν έκ τοΰ προχείρου ολίγον τι φαγητόν, καί άφοΰ έπιον εί; 
υγείαν τών έν Ίσμαϊλίφ γνωστών μοι καί φίλων, άπεχαιρέ- 
τισα πάντας, ευχηθείς «τό αισίως έπανιδεϊν αύτοίς» καί εί
σήλθον άμέσως είς τήν διά .Ζαγαζίκιον, αναχωρούσαν κατά 
τήν ώραν {κείνην, αμαξοστοιχίαν.

Τό τραϊνον έβαινε ταχύτατα,άπό καιρού είς καιρόν ίστατο 
πρό έκάστης συναντωμένη; κωμοπόλεως καί άκριβώς τήν 4 
και ήμίσεεαν τής αυτής μετά μεσημβρίας άφικνούμεθα είς 
Ζαγαζίκιον.

Τό Ζαγαζίκιον διασχίζεται ύπό διακλωδώσεως τοΰΝείλου, 
πανταχόθιν βλέπω πρό έμοΰ ΰδατα καί φοβούμαι μήπως 
έχω νά κάμω μέ πόλιν, ήν θά διατρέχω, ώς .{ν Βενετία, 
μέ άραβικάς γόνδολας. Πλήν ό φόβος μου ούτος ταχέως 
ίξαφανίζιται, διότι μόλις διήλθον τήν πρώτην ύδατοφόρον 
κοίτην, εισέρχομαι έντός τής πόλεως, ής αί οδοί αποτε
λούνται έκ χώματος καί ευχαριστημένος προχωρώ πρός τό 
πρώτον άπό τοΰ σταθμοΰ ευρισκόμενον ίλληνικόν ξενοδοχεΐον, 
δπερ ευτυχώς ητο τών άδελφών κκ. Βαρούχα.

’Ανέρχομαι τάς ώραίας κλίμακας, παρατηρώ έκτακτον 
. διαίρεσιν και ευρυχωρίαν καί θαυμάζω τό ίλληνικόν τοϋτο 
νέον ξενοδοχεΐον.

Ό θαλαμηπόλος μέ όδηγεϊ τότε είς έν ώραιον δωμάτων 
και μοί ζητεί είτα τό όνομά μου. Τφ δίδω είς άπάντησιν τό 
έπισκεπτήριόν μου καί κλείσας τήν θύραν πλύνομαι, άλλαζω 
ένδύματα καί κατέρχομαι, όπως έξέλθω εις τήν πόλιν.Παρά 
τήν θύραν ό διευθυντής τοΰ ξενοδοχείου κ. Βαρούχα; μέ πε- 
ριέμενεν.

— Κύριε Πρίντεζη, μοί λε'γει, θά γνωρίζετε βεβαίως τόν 
κ. Μαρουδήν, υποδιευθυντήν τών Τηλεγράφων ;

— Πώς; τφ απαντώ, βεβαιότατα καί φίλοι εϊμεθα καί 
συνάδελφοι παλαιόθεν, πώς τό {νοήσατε ;

—■ Άπό τό έπισκεπτήριόν σας και άπό τό όνομά σας, σάς 
γνωρίζω πολύ καλά άπό τάς ’Αθήνας.

Περίεργον, είπον κατ’ έμαυτόν, παντοΰ γνώριμος. Έάν 
καί είς τά άλλα μέρη τοΰ κόσμου συμβαίνει τό αύτό, ό έλ- 
ληνισμός. βεβαίως είναι σπουδαίος παράγων, τον όποιον 
ή Πρόνοια ήρεμα καί άθορύβως παρασκευάζει διά τό μέλλον 
τής πατρίδος, καί τόν όποιον μίαν ημέραν θά περίσυλλέξρ 
καί θά συγκεντρώση έκεϊ όπου είναι οί πόθοι αύτοΰκαί έκείνου.

— Καί είναι φίλος σας, ό κ. Μαρουδής; ήρώτησα*
— Καί φίλος καί πατριώτης άριστος. Ό κ. Μαρουδής 

είναι ό πατήρ καί άδελφός μας. Τόν έκτιμώμεν δέ πολύ, 
διότι είναι άνθρωπος ωφέλιμος, ίγγράμματος, έχει καρδίαν 
άγαθοτάτην μέ αισθήματα σπάνια καί προτερήματα ανεκτί
μητα.

—Έχετε δίκαιον καί δι’ αυτό καί έγώ τόν άγαπώ καί 
υπολήπτομαι πολύ.

—Πέρνομιν ένα κονιάκ καί ένα καφφέ; κ.Πρίντεζη, μοί 
προσθέτει τότε ό κ. Βαρούχα;.

— Ευχαρίστως, τφ άπαντώ, διότι δέν έδυνάμην ν’ άρ- 
νηθώ εύγενή καί πατριωτικήν προσφοράν, ά» καί ίβιαζόμην 
νά ίπισκεφθώ τήν πόλιν. Καί εισθε’ εύχαριστημένος έδώ κ. 
Βαρούχα, τόν ήρώτησα, είνε ΐδικόν σας τό ξενοδοχεΐον 
τούτο; ' ■,

— Ναί, εΐμεθα, καί δόξα τφ. Θιφ πηγαίνομεν καλά, 
αυτό τό ξενοδοχεΐον τό έκτίσαμεν τώρα, είνάι ΐδικόν μας 
καί τό διατηροΰμεν, μετά τοΰ άδελφοΰ μου.

— Ποιος είναι ό αδελφός σας ;
Καλέσα; δ’αύτόν, μοί τόν συνέστησε καί-είπομεν οΰτω 

■αρκετά περί διαφόρων άντικειμε'νων, ίδίφ τοΰ κ. Μαρουδή, 
μετά τών καλών καί άγαθωτάτων αύτών άνθρώπων, οίτινες 
ήλθον ένταΰθα νά έργασθώσι καί ώφελήσωσιν εαυτούς, τού; 
οικείους των καί τήν πατρίδα των. Πάντες σχεδόν οί ομογε
νείς μας έν τφ έξωτερικφ ύπό τών αύτών έμφοροΰντάι ευ
τυχώς αισθημάτων.

Είτα {γερθείς ηύχαρίστησα αυτούς καί έξήλθον άνά τήν 
πόλιν. Έλαβόν τήν πρό ίμοΰ έκτεινομένην ευθείαν έμπορικήν 
οδόν, ής τά έκατέρωθεν καταστήματα σχεδόν άπαντα Ελ
ληνικά μοί έφελκύουσι τήν προσοχήν, καί παρατηρήσας με
ταξύ αύτών καί κουρεΐον ίλληνικόν, εισέρχομαι έντός αύτοΰ, 
όπως ξυρισθώ.

— Καλώς ορίσατε, Κύριε Πρίντεζη, μοί λέγει ό κουρεύς, 
παρατηρών με καί μειδιών.

Τόν παρατηρώ έκπληκτος καί άναλογιζόμενος, ότι καί νά 
θέλη τις νά ταξειδεύσνι αγνώριστος, δέν θά δύνηθή; ένεκα 
τών'άπανταχοΰ. συναντωμένων δμογενών, τώ'άπαντφ*

— Καί πώς, μέ γνωρίζεις ;
— Έγώ, κ. Πρίντεζη ; καί δέν μ' ίνθυμεΐσθε είς ’Αθή

νας, δέν σάς είδον χελεάκις είς τά κουρεία Λεούση καί Στήνη 
καί είς τόσα άλλα μέρη ; καί ποιος δέν σάς γνωρίζει εΐς 
’Αθήνας ;

— Έχεις δίκαιον, είπον, άφοΰ ήσο «κεϊ, βεβαίως θά μ’ 
έβλεπες, καί πώς ίδώ ;

— 'Η ανάγκη.Εΐς τάς ’Αθήνας έγείναμεν πολλοί, παρα- 
γεμίσαμεν άπ’ όλα τά εϊδη καί {βγήκαμε πάρα έξω νά ίδω
μεν καί άλλον κόσμον καί νά φάμε καί ξενικό ψωμί.

— Καί εισθε εύχαριστημένος ;
— Όχι καί τόσον, διότι καί ίδώ σχετικώς είναι πολλά 

κουρεία, διότι ό καλλωπισμός δέν είναι εΐς τούς έξω ομογε
νείς, όπως καί ιίς τούς έσω, εΐς τήν ήμηρεσίαν διάταξη». 
’Εδώ δέν έχει κηφήνας, λιμοκοντόρους καί ίργολάβους, είναι 
όλοι τής έργασίας άνθρωποι.

— Καί μήπως ηλθετε καί έδώ διά νά τούς διδάξητε τήν 
πολυτέλειαν καί τήν νωχέλειαν ;

— "Όχι, Κύριε Πρίντεζη, δέν ίπιθυμοΰμιν νά βλέπωμεν 
-έδώ, ό,τι βλαβερόν μετεφυτεύσαμεν έκτης Εύρώπη; ε’ις τήν 
Ελλάδα, άλλά τούλάχιστον θέλομεν νά βλέπωμεν πάντας 
τούς ομογενείς μας, τουλάχιστον δίς τής έβδομάδος ξυριζό
μενους.

— Δέν είναι πολύ ;
— Όχι, εί* αι τό τακτικόν, άλλ’ αύτοί δέν ξυρίζονται 

διόλου, είναι όλοι έργατικοί καί άπησχολημένοι.
— Διόλου ; Πώς τοϋτο ;
— Σχεδόν όλοι άφίνουν τά γίνεια των.
Καί μ’ Ικαμεν ν’ άναμνησθώ ένφ έξυριζόμην, τά πρό

σωπα πάντων τών ομογενών μας ίνΑΐγύπτφ,όσους έγνώρισα 
καί εύρον πράγματι, 8τι είχε δίκαιον. Οί ομογενείς μας, ώς 
•ίπί τό’πλεΐστον ίκει, δέν ξυρίζονται, τά τεσσαρα τουλάχι
στον πέμπτα άφίνουν τά γένιια των, ένφ έπρεπε τούλάχι
στον νά συμβαίνη τό έναντίον, ένεκα· τοϋ πολλοΰ έπικρα- 
τοϋντος εκεΐσε καύσωνος. Καί είς ίπίρρωσιν, εν παρά
δειγμα. Ο φίλος μου κ. Β. Στήνη; διατρίβει τούς έξ 
μήνας τοϋ έτους είς Αίγυπτον, καθ’ ους άφίνει τά γένειά του 
ελεύθερα νά φύωντάι έκεϊ, τουναντίον δέ όπόταν διαμένει έν 
Έλλάδι, τά ξυρίζει δίς τής έβδομάδος.

Έξερχόμενος είτα τοϋ κουρείου προεχώρησα μόνος πρός 
τήν αύτήν οδόν, όλως ξένος έν μέσφ τοΰ Ζαγαζικίου, καί μό
νον σύντροφον έχων τό σιγαρίτον ,μου καί τήν ράβδον αου.

— Ή πόλις φαίνεται έχει αρκετήν έκΤασιν, μολονότι δέν 
τήν έπεσκέφθην όλην, άλλά καί δεν μοί ήρεσε, διότι οοσα 
παλαιοτάτη, στερείται τών κανόνων τής καλλονής καί εύρυ- 
χωρίας,έξ ών. εύχαριστεΐται τό βλέμμα καί τέρπεται ή ψυχή.

Τό Ζαγαζίκιον ήτο μία έκ τών’ένδοξοτάτων καί αρχαιό
τατων πόλεων τής Κάτω Αίγυπτου,ολως κατάσκιος, δροσε- 
ρωτάτη καί τερπνή, ή; ή περιφέρεια ήτο μεγίστη. Έλέγετο 
δε τό πάλαι Βούβαστι; καί έγένετο πρωτεύουσα τών Φαραώ 

τής ΚΒ'. δυναστείας τ'φ 990 π. X. Τή; άρχαίας ταύτης 
πόλεως σφζονται μόνον τά έρείπια.

Μή Ιχων πολύ καιρόν νά διαθέσω ένταΰθα, ίπελαβόμην 
άμέσως τής {πισκέψεως τών συνδρομητών -.ής «Φύσεως».

Καί κατά πρώτον μέν, μετέβην εΐ; συνάντησιν τοΰ κ. 
Φοινικοπούλου, προέδρου τή; Ελληνικής κοινότητος έν Ζα- 
γαζικίφ, πολυταλάντου ομογενούς, χαίροντός άπεριόριστον έ— 
κεΐσε φήμην διά τάς πολλαπλά; αύτοΰ ευεργεσίας ,άγαθοεργία; 
καί τάς πρός τήν πατρίδα πολυειδεϊς εκδουλεύσεις του, καί 
μετ’άπορίας εύρον αύτόν {ν τφ γραφείφ του, κειμένφ κάτωθι 
τής άπλουστάτης οικίας του,έν στενή όδφ καί πενιχρφ δια
μερίσματα Πάς τις άλλος θά έξελάμβανεν αύτό έν Αθήναις 
διά γραφεϊον δικαστικού τίνος κλητήρος. Καί έφοβήθην τή 
άληθείφ. Άλλ’άντιμετωπισθείς μετ'ολίγον πρός άνδρα άπλού- 
στατον μέν έξωτερικώς, άλλά πλουσιώτατον έν προτερήμασιν 
ίσωτερικώς,ίξεπλάγην καί λαβών κάθισμα έκάθισα έναντι αύ
τοΰ, ψυχόλογών. τόν μαργαρίτην έκεϊνον, όστις μέ τό ταπει
νότατου αύτοΰ ύφος, τήν μειλίχιον συμπεριφοράν του, τήν 
θαυμασίαν σεμνότητά του καί τό άπέριττον τής έκφράσεώς 
του, μοί όμίλει ούχί ώς άνθρωπος τοΰ κόσμου τούτου., άλλ ’ 
έτέρου, μάλλον προκεχωρημένου και προοδευμένου. "Οσοτ 
άνέγνωτε τόν Φλαμμαρίωνα. καί τά φανταστικά ταξείδια 
τών σοφών είς τά ουράνια σώματα, άτινα φαντάζονται ούτοι 
κατφκημίνα, δύνασθ» νά λάβητε ιδέαν τής ποιότητος τοΰ 
σπανίου τούτου άνδρδς.Περίεργον πράγμα, άλλ’ άληθέστατον 
καί μοί ίκαμεν έντύπωσιν.

— Εισθε ό κ. Φοινυιόπουλος, πρόεδρος τής .κοινότητος ;
— Μάλιστα, μοί άπήντησεν άμέσως μετριοφρονώ; δλως 

καί ταπεινώς.
— Είμαι ό διευθυντής τής «Φύσεως» Πρίντεζης καί 

μέ συνεβούλευσαν εΐς Κάϊρον πολλοί φίλοι νά σάς ίπισκεφθώ.
— Πολύ σάς ευχαριστώ, είμαι πρόθυμος είς ότι δύναμαι 

νά σάς φανώ χρήσιμος. "
— Ηλθον νά ίπισκεφθώ τόν τόπον σας καί τούς ολίγους 

ένταΰθα συνδρομητάς μου.
— Χαίρω πολύ, εις τάς 6 νά έλθητε είς τήν λέσχην νά 

σάς συστήσω καί είς τούς συμπολίτας μου.Λοιπόν σείς έκδί— 
δετε τήν «Φύσιν» ;

— Μάλιστα, άλλά δυστυχώς δέν συγκαταλέγεσθε μεταξύ 
τών συνδρομητών μας.

—Ναί, δυστυχώς δεν έχω καιρόν ν’ άναγινώσκω,άλλά νά 
μοί στείλετε Ιν σώμα χρυσόδετον άπό τής εκδόσεώς της, τό 
όποιον θά δωρήσω είς τό σχολείου τής Κοινότητος μας.

—Εύχαριστώ;. Και μένετε ίδώ διαρκώς κ.Φοινικόπουλε;
— Σχεδόν, ταξειδεύω δέ ένίοτε χάριν τών ΰποθέσεών μου. 

Πώς ευρίσκετε τόν τόπον μας ;
— Ήσυχον, άλλ'ή πόλις σας δέν είναι και τόσον άξιοζή- 

,λευτος.
— Ναί, άλλά χάριτι τοΰ σιδηροδρομικού κέντρου, εΐς δ 

εΰρίσκεπαι τό Ζαγαζίκιον καί τοΰ κεντρικού σταθμοΰ ένταΰθα 
δστις προσεχώς οίκοδομεΐται, . μεταρρυθμίζεται όλονέν καί 
κάπως θά βελτιωθή .

— Είναι πολλοί Έλληνες ένταΰθα ;
— Σχετικώς ολίγοι, τό εν τέταρτον, άλλ’έφέτος δέν τούς 

ηύνόησε ή τύχη τών βαμβάκων.
— Παντοΰ ώς ίμαθον.
Καί άποχαιρετήσας τόν κ.Φοίνικόπουλον τόν άληθή φοί

νικα, τοΰ Ζαγαζικίου, μετέβην εΐς έπίσκεψιν τοΰ κ. Σαούλη 
μεγαλεμπόρου, ολίγον άπέχοντος τοΰ γραφείου έκείνου, δν εύ
ρον πνιγόμενον έν τή ίργάσίφ.

Τό κατάστημα αύτοΰ παρωμοίασα πρός μέγα ’Αθηναϊκόν 
Βουγά καί μικρόν PrintempS, Ό,τι θέλετε ευρίσκετε έκεϊ, 
πάντα τά είδη τής {νδυμασίας άνδρών γυναικών καί πάντα 
τής πρώτης άνάγκης χρήσιμα άντικείμενα ώς καί τοΰ novitov 
τό γάΛα,Ιτι.Έπιον ένα καφφέ καί {κάπνισα τρία τσιγαρέτα, 
εως ότου εύκάιρησή ό κ. Σαούλη; πρίσβύτερος νά συνομιλή- 
σωμεν, διότι έργάζονται έκεί τρεΐς-τέσσαρε; αδελφοί.
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Πάντίς ούτοι Siv είναι μόνον Ιμποροι άλλα χαί φελόμου- 
σοι,διότι ώς παρετήρησα, άγαποΰν πολύ τά γράμματα, δεί- 
ξμντες μέγα ένδιαφέρον διά τό περιοδικόν μου, του όποιου 
ήθέληβαν νά λάβωτιολόκληρον.την σειράν χρυσόδετο?. Άφοϋ 
δέ εϊπομεν αρκετά καί άνεδέχθησαν έχόυσίω; νά συστήσουν 
καΐείς τούς φίλους των την ιύρυτέραν διάδοσιν τήςβΦύσεω;» 
«χεϊσε, τούς άπεχαιρέτισα, εΰχαριστήσάς διά την εΰγενή αυ
τών προθυμίαν καί μετέβην εις τό Club, ήτοι λέσχην Ελ
ληνικήν, διιυθυνομε'νην παρά. τών. αδελφών Δεκαβάλα χαί 
άπαρτιζομένην άπό καφενείου, ξενοδοχείου καί, θεάτρου, δπερ 
χρησιμεύει χαί διά διαλέξεις χαί χορόν και συναναστροφές. 
«Ευγέ τους! είπον κατ’ έμαυτόν, βλίπων όλαταϋτα, γνω
ρίζουν κάλλεον νά διασκεδάζουν άπό μεριχάς κωμοπόλεις 
.το’5 ’Ελληνικού Βασιλείου, Ενθα ούτε ξενοδοχείου,ούτε άλλο 
τι ανθρώπινον χε'ντρον εΰρίσχεται.

Ό χ. Δεκαβάλας είναι επίσης λαμπρός άνθρωπος, περι- 
ποιητιχώτατος, εύγενεστατος χαί άξιος πολλών συγχαρητη
ρίων, διότι χατωρθοΐ διά τής ίκανότητός του νά συγχεντροΐ 
είς τό κατάστημά του πάντάς τούς ομογενείς.

Ενταύθα άνελπίστως συνήντησα χαί μίαν παλαιάν γνω
ριμίαν τών Αθηνών. Ποιαν νομίζετε ; Τον χ. Σιγάλαν.

Τόν Εθνικόν ποιητήν !
("Επεται συνεχεία) Φ. Π.

---- .-------- ο—- ------------------- -------

ΗΘΟΓΡΑΦΙΑ!
ΜΟΝΑΧΗ.

Α'
Καϋμός μεγάλος νάνε όρψανΑ
καϊ κάν of-’ 2να άδέλφι νά μΑν έχη. 
χαρούμενη στδ κόσμο νά φανη, 
’ςτό πλάγι του έλενθερα νά τρέχη !

Τώρ’ άν κνττάξμ έξω μνά φορά 
γλωσσαις κακαΐς θά της είποΰνε λόγια·.. 
καέ είνε Α ζωή της συφορά, 
τραγοΰδί της τά μαύρα μοιρολόγια.

“Αν είχε κάν Λ δόλια όρφανή
Τύν τρόπο της...θά εύρισκ ’ £να ταίρι 
νά κλαίμ μαζί της, νά τΛν συμπονμ. . . 
—μά στΑ φτωχά ποιός δίνει άγάπης χέρί !

Άν ήταν κάν ώραία . . . Μά ισχνή 
ή συφορά τΑν έχει καταντΑση· 
κλαμμένα μάτια, στεναγμού φωνή 
ποιός είμπορεϊ ν ’ άκούση, νά ποθήσω !

Δουλεύτρα είνε’μά κάνεις κάνείς 
«ίς τάν αίώνα τούτον δπου ζούμε 
δέν θέλει προκοπιά μιας όρφανης . . · 
παράδες προκομμένους άγαπούμε ! 

Β’.
Καί λυώνει... χωρίς λάμφι καί φωτιά 
ςτό σπίτι της κλεισμένη νύκτα-μέρα ! ·. . 
Γι’ αύτην αστέρια δέν έχ’ Α νυκτιά, 
τό φως δέν λαμπροφέγγει ςτόν αιθέρα!

Νά πάρη βήμα πιά δεν είμπορεϊ. . .
Τά πονεμμένα στήθη σκάφτει σκάφτει 
βήχας ξερός και θέΛμη καυτερή— 
άστένειαπόύ ζήτα τό νεκροθάφτη!

— «Είνε κτικιάρα· μή ζυγώσης, μή ! »
Στήν κόρη λέει μιά. ςτήν δ^λη άλλη
—Μπορεί νά μάς κολλήσμ ςτή στιγμή. . .
«παλεύει μές ςτού Χάρου την άγκάλη !»

—« Ποιός, Κόρη uou, νά δώση νυχτικιά 
»νά ράψη ; καί ό ίδρωτας κολλάει. . .
»Α κακομοίρα ! είνε φθισικιά. . -
»ό χάρος της Κοιμάται πλάϊ-πλάϊ ! »

— «Θά πά νά τήν ίδώ . . δέν είμπορώ’ 
’'φτωχή· καί έρμη είνε θυγατέρα ...»
— «Αύτό μονάχα δέ σού συγχωρώ! »
— «Θαρρώ Α ύστερή της είνε ’μέρα !»

’ Ή κόρη τρέχει μ’ άγγελου φτερά· 
κτνπά τΑν- πόρτα, δυνατά χτυπάει . . . 
Τού κάκου γιά ν’ άνοίξμ καρτερμ !. . .
— Ή πεθαμμένη πιά δέν άγροικάει!

’Εν Σπέτσαις 1. |·. Γιαννοΰχος.

Η ΧΩΡΙΚΗ ΚΑΙ Η ΑΣΤΗ

Προσπαθεί όσον δύνασαι νά φαίνεσαι ωραία 
Τάς παρειάς σου τάς ώχρας κοκκίνιζε καί βάφε 
Φόρει χρυσά φορέματα μετάξινα καί νέα, 
Καί όσον θές τά κάλλη σου ως πηλοπλάθος πλάθε.

Ουδέποτε θά δυνηθής νά ύπερβής εκείνην
Την χωρικήν την άμουοον την άνευ γλωσσών καί πιάνου- 
Την άδολον καί άπλαστον εκείνην ηρωίνην
Την έχουσαν τον έρωτα μικρότερον τοΰ νάνου.

Είνε λουλούδι φυσικό πού χύνει μιά γλυκάδα 
Ποΰ χύνει ένα άρωμα μιά πλάνα φαρμακάδα.
Πού άναοτήνει τούς νεκρούς τούς ζωντανούς πεθαίνει 
Της ματωμέναις της καρδιαίς κι αύταΤςΆκόμ’ευφραίνει..

'Ωσάν νεράιδα περπατεΤ στά χόρτα τ’ άνθιομένά 
Θαρρείς πώς άνθη φύονται οτί χώμα πού πατάει 
Ή φύσις πάσα έκθαμβος θαρρείς πώς χαιρετάει 
Τά θεΤά της τά θέλγητρα τά αΐθεροπλασμένα.

Ωσάν άγκίοτρι μοΰ κεντά τά ερημά μου στήθη 
Ή δροσερά της ή πνοή τά δροσερά της κάλλη 
’Αείποτε δέν ’ξέρω πώς εύώδιά καί θάλλει 
Καί φεύγει με φωνάζοντας «γλυκεία φίλη στήθι».

Ώ έναυλος εΐσέτ’ ήχεΤ εις τά κουφά μου ωτα 
Ή στεντόρεια της φωνή πού μ’ έδειωξε μακράν της 
Όταν ποτέ παράφορος τής έδωκα τά πρώτα 
Φιλήματα τά παιδικά χωρίς τήν άδειάν της.

Ίσως νομίζεις έυατήν περιπαθή καί τούτο 
Διότι βλέπεις νεαρούς νά σέ κύκλουν κηφήνας
Γιατί βαρεΐ ή τσέπη σου καί δύνασαι λιθίνάς 
Νά θραύης καί νά συγκινής καρδίας στο μινοΰτο.

■Έπρεπεν ωραία φίλη νά τεχθής εις άλλα χρόνια 
Όπου δέν έξετιμώντο όπως τώρα τά σαλόνια 
Όπου ήκμαζε τό κάλλος, ή άνδρεία και τό γνώναι 
ΚΓόχι τώρα πού τιμώνται τό argent κι’οί πάντοπώλαι

Τώρα πανταχοϋ ή λάμψις τού χρυσού σου βαλαντίου 
Λάτρεις κόλακας ελκύει, όχι άκραιφνεΤς έρώντας, 
Τώρα παντοχοϋ ό κρότος τοΰ πολλού σόυ τού χρυσίου 
Γέροντας κατεσκληκότας μεταβάλλει εις σφριγώντας

Ιρηγάριος ΚασαρΟς.

ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ
Λένε, πώς τοΰ νερού σταλαγματισΤσ,

Μέ τόν καιρόν τήν πέτρα βαθουλιάζσυν, 
Καί τής άγαπημένης ή ματιαΤς,

Τ’ άγαπημένου τήν καρδιά τή σφάζουν.

Τό πρώτο όμως, ψεύτικο ρητό
Μού φαίνεται πώς είνε, γιατί χρόνο 

'Ολόκληρο θαρρώ πώς σ’ άγαπώ,
Μέ τής άγάπης σύντροφο τόν πόνο.

Καί ή καρδιά σου πάντοτε σκληρή,
Δέν νοιώθει κάθε δάκρυ μου πού στάζει,

Ένω ό σκληρός γρανίτης, προχωρεί,
’Από νερού σταλαγματιαΐς, νά σκάζη.

Τό δεύτερο τό βλέπω αληθινό,
"Αν καί γιά μένα πάλι δέν ταιριάζει,

’Ώ κόρη υποφέρω καί πονώ ...
Καί μιά ματιά σου τήν καρδιά μου σφάζει.

’Er Πιιραιιΐ
Γεώργιος Α. Πολίτης

Η ΠΜΟΡΦΙΑ ΣΟΥ
Βλέπω παντού τήν άνοιξι ν’ άνθη νά λουλουδίζη 
τού ήλχου τό χαμόγελο τό βλέπω ’σάν ροδίζη 
τής νύχτας τ’ άργυρόλαμπρό αστέρι καμαρώνω 
μά ολα χάνονται μέ μιας σιμά σόυ σάν ζυγώνω 
γίατί ή 'δική σου ή ωμορφχά τήν άνοιξι μυρώνει 
τόν ήλχο μέ χαμόγελο κάθε πρωί χρυσώνει 
δίνει ’ς τή νύχτα τή δροσιά τή λάμψι ’c τό φεγγάρι 
καί τά σκεπάζει όλα τους ή ΐδική σου χάρι 
μά ’γω πού χαίρω άληθινά γΐ’ αυτή τήν ωμορφιά σου 
καλλίτερα' σέ άγαπώ γιά τή χρυσή, καρδιά σου 
γιατί ή ώμορφιά θά μαρανθή, θά σβύση, θά περάση 
μά τήν καρδιά ’γώ π’ άγαπώ ποτέ δέ θά γεράση 
ποτέ καρδιά πού άγαπδ τά γερατειά δέν ξέρει

όλα τά βάσανα τής γής άκόμ'άν ύποφέρη .· 
ποτέ καρδιά πού άγαπδ δέν χάνει · τή δροοχά της 
μένει άθάνατη γιά αυτή, δέν σβύν’ ή ώμορφχα της 
γι’ αύτό κχ' εγώ προτίμησα καρδχά νά άγαπήσω 
καί ύστερα τήν ώμορφιά πού έχεις νά εκτιμήσω 
όποιος ζηλεύει ώμορφιά, εγώ τού τήν χαρίζω, 
νά μή ζητήοη τήν καρδιά, γίατΐ δέν τήν δανείζω.

’Αφρικχνώς.

εντυπωςειζ

Διασήμων άνδρών.
Τά δεσπογικά καθεστώτα δεν έγένοντο διά διαρκή πολι

τείαν. J. Casimir-Perter.
Ή δύναμις ένός κράτους συνίσταται, άνεκλήτως έν τή 

οίχονομίιρ τών δυνάμεών του. GLADSTONE.,
Όστις δέν γνωρίζει ν’ άδημονή, ουδέποτε έμαθε νά οι— 

οιχή. Comte d’ herisson.
Τό πρός αλιείαν τών ανθρώπων δέλεαρ σ.πανίως είναι 

γνήσιον. HENRI RabUSSON.
Τί είναι μυθιστορία ή κωμωδία;—Κατάθεσις μαρτύρων 

περί τής ζωής. Rene DoUMTC.
Όπόταν οί ώραΐοι οφθαλμοί γυναικός. καλύπτονται ύπό 

τών δακρύων, ό άνήρ τότε δέν βλέπει καθαρώς.
A. Tournier. I

Τάς γυναίκας οφείλει τις .πάντοτε ή νά συγχωρή ή νά 
προοποιήται άγνοιαν. GUV.DE MAUPASSANT.

Εΰκολώτερον είναι εις ?να Τολστόί νά γίνη υποδηματο
ποιός, ή είς έναν ύποδηματαποιόν νά γίνη Τολστόης..

. ■ · . WOLZ.
Τό παρελθόν είναι ό μάλλον άνοικτίρμων τών πιστωτών. 

G. Μ. Valtour.

Άόήμων άνδρών.
Οί διβποτιχοί νόμοι γίνονται διά τόν αυχένα τοΰ πτωχοΰ. 

Conte Πρέτς
Ή δύναμις ίνός κράτους συνίσταται ιίς τήν ευημερίαν 

τοΰ λαοΰ. Κ. Ββ·Μί}τοος.
Όσης δεν υποφέρει, δεν γνωρίζει νά φωνάζρ. · ■

S. «&όν-Νέκος.
Ό μικρός άλιεύει τόν μεγάλον μέ ψωμί, ίνφ ό μεγάλος 

άλιεύει τόν ptxpov μέ φαρμάκι- Β· ϋλαηέώπιθς·
Τί είναι μυθιστορία ή κωμωδία ; — Ό καθρόπτης τής α

ξίας έκάστου κατεργάρη. Γ. ΆΒηναϊο?.
Όταν ή γυναίκα τοΰ πλουσίου κλαίει, θέλει αέρα, καί 

όταν τοΰ πτωχοΰ, θέλει ξύλο. Ο. Χηουργίτιη$·

Εΰκολώτερον είνατ ό κλητήρ . νά γίνη θήμαρχος ή ό 
δήμαρχος κλητήρ. Λί. ΙΙβρδίχης.

Τό παρελθόν είναι ό δάσκαλος τοΰ δανειστοϋ.
Η. Κουμηούρηφ.ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ

— Άλλα ιατρέ,. είπατε τήν παρελθοΰσαν εβδομάδα, ότι 
ήτυ βέβαιον, πώς θ’άποθάνν> ό ασθενής, τώρα δέ είναι ίντε- 
λώς υγιής · . ·

—Μά, κυρία, τό είπα διά νά διπλασιάσητε την πιριποί- 
ησιν, διότι άλ)ως ...

Κυρία (πρός διώσημον ζωγράφον .ζφων).—Μεγάλως ευ
χαριστούμαι ίπισχεπτομένη ύμάς. Αγαπώ πολύ'τά ζφκ.

Φρόσω.— 'Όταν γίνη καλά ή μαμά μου, θά πάρη τόσα 
καινούργια πράγματα. . .

Διαμ,άντω. — Μπά, ή δική μου ή μαμά παίρνει καινούρ
για πράγματα, όταν ειν.αι άρρωστη. Παίρνει νευραλγία, 
πνευμονία, θέρμη .

— Ώστε βλέπεις *αι  έάν έννοή ό κλέπτης τήν λειτουργίαν 
τοΰ μηχανήματος, δέν δύναται νά τό ίμποδίβη, όπως κω- 
δωνεση, Δι*  αύτό και δέν φοβούμαι νά σάς τό Επιδεικνύω.

’Ιατρός έν Σικάγψ ώδήγησεν ημέραν Τινα.μαθήτάς του 
<ΐς ίπίσκεψιν νοσοκομείου τής πόλεως ταύτης. ’Ασθενής προ- 
σήρχετο τότε προς θεραπείαν, ούτινος τήν νόσον αμέσως έχα- 
ρακτήρισεν. ό ιατρός ως τυφοειδή πυρετόν, καί προσέθηκε.

— Ά, φοβερά νόσος είναι ό τυφοειδής πυρετός.Φρικώ- 
δης. Ή φονεύει τόν πάσχοντα ή καταλείπει αυτόν ίντελώς 
ηλίθιον. Καί έγώ προσεβλήθην ποτέ ίξ αύτου.

Ναύτης ίτοποθέτησεν έφίππιον άντιθέτως:Διαβάτης πάρε· 
τήρησεν αύτφ τό λάθος του. Ό ναύτης άνεφώνησε.

— Καί ποΰ ξεύρεις άπό πΐό μέρος θά χαβαλίσω ;

Περιηγητής.—Οί,Κινέζοι τηρώσιν άπαράβατον κανόνα
-όπως κανονίζουσι τά .χρέη των όλα κατά τήν Πρώτην τοΰ
έτους.

GUV.DE


ies Π ΦΥΣΙΣ

Ξενοδόχος.—Ναί, άλλ’ αυτήν τήν φοράν τά κανονίζουν 
μέ τούς Ίάπωνα-ς προ· ταύτης. . Γουλ.

’Επιτήδειος κλέπτης βυθίσας τήν χεΐρά του είς τό θηλά- 
κιον τοϋ *όρ·  Εΰστ,. . άστοϋ χαλλιφάγου χαί Οηλιπρεποΰς 
ήλίευβεν αντί του βαλαντίου του τό άρωματώ^ες ρινόμακ- 
τρόν του.Ένοήβας δέ ούτος τοδτο χαί συλλαμβάνων αύτόν·

— Βρί, λωποδύτη πού πας τό μαντήλι μου ; τφ λέγει.

εγω είμαι τίμιος. Μία 
. Εκείνη . . . ξέρετε.

κυρίαμε σνμπαυάς,— Κύριε, να ( 
μ’ έστειλε νά σάς το πάρω

— Ή Φροσ.. ,
— Μάλιστα . . . μάλιστα ... .

. — Καλά, χαλά, τόνε δόσέ τής .το. . , Στάσου, νά χαί 
έ’»α φράγκο διά τόν κόπον σου.-

ΑΔΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ „ΦΥΣΕΩΣ“

X. Π. Μ. Πύργον. Ζητούμενα φύλλα σάς άπεστείλαμεν. Περί 
συνδρομής σας ταχυδρομιχώς γράφομεν.— X. Φ. ΓαργαΛιάνους. 

• ’Επιστολή μέ περιεχόμενα έλήφθη. Τόν δυστροποϋντα νά πληρώση 
■ διεγράψαμεν. Νέον συνδρομητήν ένεγράψαμεν. Εΰχαριστοΰμεν πολύ 

. Εικόνες δέν έλήφθησαν, πώς έστάλησαν;—Κ.' Κ. ΤρίχοΛιν. Ίίλή- 
φΊησαν εκτόςαποδείξεων. Εΰχαριστοΰμεν πολύ.— Β. Σ. ΤρΙποΙιν. 
Έλήφθη. Εΰχαριστοΰμεν.— Κ. Δ. Ζ. Gonsple. Συνδρομή έλήφθη. 
Άπόδειξις μετ’ αριθμού λαχείου σας στέλλεται ταχυδρομιχώς. βΰχα- 
ριστοΰμεν.— Κ. Τ. Κάιρο?· Σάς ένεγράψαμεν δι’ ίν χρυσόδετον. 
Γράφομεν. — Γ. Λ..Κ. "Aripor. Έλήφθησαν, εΰχαριστοΰμεν. — 
Γ. Κ. Σΰρον Δέον νά διατελήτε συνδρομητής τής «Φύσεως» πρός 
τοϋτο.—-A. Ζ. BJJov. “Εχει καλώς'. Εΰχαριστοΰμεν.Άρίθ, λαχείου ■ 
σας 307. — ©. Κ. Λ/έσ<?.ίή·γ-«ο»·. Έχει Καλώς' Εΰχαριστοΰμεν. 
Γράφομεν. Σάς ένεγράψαμεν δι'-ίν-ήμερολάγιον. — Ά.Τ.’ί'κεαΰΛι 
Διεύθυνσίς ήλλάγη.-^Κ. X. Π. Πύργον- ’Επιστολή[. καί.περιεχό- 
μενα έλήφθησαν. Έχει καλώς.’ Ήσυχείτε. Ένεγράψαμεν συνδρομη
τήν χαί άναμένομεν ώς γράφετε αγγελίας, χαί λοιπά διά νά σάς απαν- ; 
τήσωμεν.Συνδρομητής ένεγράφή άπ’άρχής 5 έτους χαι οΰχ) δ? έξα- · 
μηνίαν,— Π. Π. Φετεά»·.“Εχετε δίκαιον;. Έγένετο,παραδρομή.’Αγ
γελίαν ήμερολογίου δέν έλάβομεν. Στείλά'τε 'παρακαλοδμέν δνόματα. 
—Α. Γ. Γ. 'Ενταύθα.Έλήφθησαν απαντα.— Ε. Κι Σ?ρο>·. Μά
λιστα, ύμας άφεώρων. ’Αγγελίας άπεστεελμμεν. Εΰχαριστοΰμεν και 
σα« θαυμάζομεν, και άναμένομεν πάντοτε μαργαρίτας, χτλ.—-Ι· Δ, 

,ίερκτρατ. Καί ήμεΓς άποροΰμεν. ’Εξετά-ζετέ ταχυδρομείο». Φύλλον 
άποστέλλομεν. —Σ. Κ. ’Αργος. Επιστολή καί χρήματα έλήφθη-

• σαν, εΰχαριστοΰμεν. Γράψωμεν’.

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ

25. Αίνιγμα—'Αχρυστοιχίς.

Ζητείται λέξις ένδεχαγράμματός,τής όποιας τά στοιχεία διαφόρως 
συνδυαζόμενχ νά σχηματίζωσι τάς' έξής .λέξεις. 1) Έπ.ιπλον αίθού- 
σης.2) Έπιπλον χοιτώνος. 3) Κοίλωμα βράχου. 4j ’Αντίθετον του 
μέσου. 5) Μέτρο·» βάρους 6) Πόλιν τής Ελλάδος. 7) Σύνδεσμον.

84. Αίνιγμα.
Όταν γυρίζω δυστυχή 
χάμνω αυτόν ποΰ μ’ έχει· 

, εάν τό τρίτον μοΰ κοπή, 
γυρίζω πάλιν κ’εΰτυχή, 
κάμνω αύτόν που μ’ εχει· 
έάν τό πρώτον μου κοπή 
κι’ άν τύχη νά μέ πιάσης 
πρόσεχε μή με σπάσης ' 
έάν στά δύο πρώτά μου 
τό Σκτον μοΰ κωλήσης, 
γάτον άμέσως φρόντισε 
καλόν νά άποκτήσγ,ς

SS. Πρόβλημα.
Άποθανών τις κατέλιπε διαθήκην, δι’ής διέτασσεν, ίνα ο! τρεις, 

αύτοΰ υιοί διανείμωσι την περιουσίαν του ώς έξης·
Ό μέν πρώτος νά λάβη το '/ι τοΰ δλου ποσοΰ, δ δεύτερος τό 

’/; τοΰ ύπολοίπου, δ τρίτος τό ’/, τοϋ νέου ύπολοίπου.
Έκ δέ τοΰ ύπολειφθίντος, τό μέν·/, νά διανείμωσιν είς τρεις πιω-, 

χούς, τό δέ έτερον ’/, νά χρησιμεύοη διά τήν κηδείαν του.
Συνέβη δέ ώστε καί οί 3 υίοί έλαβον τό αυτό ποσόν, διά δέ τούς, 

πτωχούς (ώς και διά τήν κηδείαν τού) τό */,  έκ τοΰ ποσοΰ τό 
όποιον έκαστος «λαβεν. Έκ δέ τών 3 πτωχών διέτασσεν, ίνα δ μέν 
εΐς λάβη τά */ι 0· ® έτερος τό ’/, τοΰ ύπολοίπου χαί δ έτερος τό 
έτερον1/, δπερ εύρέθη ότι ητο 1,000 δραχμαί.

Ζητείται ή αρχική περιουσία, τό μερίδων έκαστου τέκνου, τί 
έμεινε διά τούς πτωχούς, τί διά τήν κηδείαν, καί πόσα έκαστος, 
πτωχός ελαβεν. Β. α. Πουρναρδς.

ΝΕΟΗ ΒΑΦΕ10Η KAI HAEKTHPION
ΔΓ ΑΤΜΟΥ

Δ. Σ. ΡΟΖΟΛΗ χ*ι]Π. ΜΑΤΡΟΜΜΑΤΗ
Άρ.29·4Οδ·Είίαγγολε<ϊτρίας καί Απέναντι Ρόμ6ης.Άρ.89 .

Ειδοποιώ τήν πολυπληθή πελατείαν μου, ότι καταρτίβας 
έντελώς πλέον το προ ένός έτους συσταθέν νέον Ευρωπαϊκόν 
ίργοοτάσεον βαφής δι’ άτμου . όλως διά νέου συστήματος 
μηχανημάτων, συνεταιριστείς δέ χαΐ μετά τοΰ άρίστου τε
χνίτου χ. Πέτρου Μαυρομμάτη, ΰποσχόμεθα ίπιτυχίαν άρί- 

- στην έφ Απάντων τών πρό βαφήν χαί καθαρισμών ένδυμά— 
των γυναικείων τε καί ανδρικών λ. χ. φορεμάτων μεταξω
τών, λενομετάξων, μάλλινων, μαλλινοβαμβαχιρών χαί βαμ
βακερών, οίον παλτών, σαχακίων, χτλ. χορδελών, δαντελών, 
βελούδων, πτερών μετά φριζαρίσματος, όμοιου τών ευρωπαϊ
κών. Τά προς βαφήν καί καθαρισμόν παραλαμβανόμενα γυ
ναικεία τε χαί ανδρικά ένδύματα σιδερόνονται τελείως ξύλο— 
μένα καί μή, δι’ ειδικού τεχνίτου. Παραδίδονται δϊ έντός 
τής έβδομάδος καί.έν ανάγκη έντός τής ήμέρας.

Προσέτι είς τό μνωτίρω κατάστημά μας εύρίσκονται νή
ματα Ευρωπαϊκά λευκά χαί. χρωματιστά καλτσών, κουβερ
τών καί κεντημάτων διά λινάτσας στερεωτάτων χρωματισμών.

Επίσης έντός' τοϋ καταστήματος μας καταρτίσαντες τέ
λειον πλεκτήριον καλτσών παντός είδους χαί ποιοτητος γυ
ναικείων καί άνδρών,παίδων χαί χορασίων, δεχόμεθα πάσαν 
παραγγελείαν έπί τοιούτων κενουργών, ώς «αί μεταδιορθω- 
μάτων. “Απαντα. δέ τάΰ.τα θελουσιν εύρει οί βουλόμενοι 
πάρ’ ήμΐν είςμεγάλην διαφοράν κατά τε τήν τιμήν χαι ποιό
τητα., .ΣοΫΐστώμεν ιδιαιτέρως τήν στερεότητα τοΰ μαύρου 
νήματος, καθ’ότι βάφεται όλως διά νέας έφευρέσεως. 
Ποιοΰμεν έν ταυτφ γνωστόν, ότι άπαντα τά πρός βαφήν καί 
καθαρισμόν ένδύματα δύνανται παραδίδωσϊν όσοι έκ τών χ.,κ.

. .πελατών μας εύρίσκωσι τό έργοστάσιόν μας πλησιέστερον, 
έπι τής όδοΰΠάτησίων καί άκριβώς έναντι τοΰΠολυτεχνείου.

Παραχάλοδμεν, όπως ευαρεστούμενοι ίπισκεφθώσι τ ’ ανω
τέρω χατατήματά μας όσοι βούλωντάι καί πεισθώσι περί τής 
αλήθειας τών ανωτέρω.

Πεποιθότες οτι θέλομεν τύχη καί αυθις πάσης ύποστηρίξεως
Διατελοΰμεν πρόθυμοι

Δ. £. Ροζολής καί Ο. I. Μαυρομμάτης.

Έκ τοΰ Τυπογραφείου ΑΝΕΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ


