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Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

"Εν τινι άγγλικφ περιοδικφ έδημοσιεύθη ή επομένη περί
εργος πραγματεία περί τών έν τφ μέλλοντι καταχτήσεων τής 
επιστήμης καί,τών θαυμάσιων,άτινα άμυδρώς πως άπό τοΰδε 
διαφαίνονταε.

«’Ακριβώς ό παρών μόνον αιών είναι έκεινος, καθ’ ον ό 
άνθρωπος έγένετο κύριος τών, φυσικών νόμων, δι*  ών κυβερ- 
ναται· έζέμαθε δέ τήν γεωγραφίαν τής ’Αμερικής,Αυστραλίας 
καί ’Αφρικής, καθ ’ ήν ή νοητική όρασις μικρού τμήματος τοΰ 
ανθρωπίνου γένους έπαρκώς ηύρύνθη καί άνεπτύχθη, είς τρό
πον ώστε νά κατανοώμεν τούς κλασικούς συγγραφείς.

Μέχρις έσχάτων ή ανατροφή τών παίδων ήτο τραχεία καί 
περισταλτική, μόνον δέ νεωστί τό τών «παιδικών κήπων» 
σύστημα έφελκύσατο τήν προσοχήν καί αγάπην αυτών. Ή 
τελευταία πεντηκονταετία είναι ή έποχή, καθ’ ήν έμετριά- 
σθησαν τά δεινά τοΰ πολέμου διά τής έλαφρύνσεως τής πε
ριττής σκληρότητος πρός τούς αιχμαλώτους,τούς τραυματίας 

■ καί τούς άπροστατεύτους στρατιωτικούς έπιμελήτάς καί λοι
πούς. Η ένεστώσα γενεά ύπομιμνήσκει τάς πρώτας ώργα- 
νωμένας ένεργεέας, αΐτινες έγένοντο πρός τιμωρίαν καί πα
ρακώλυσή τών έπί τών ζφων σκληροτήτων.Εις τήν λαμπράν 
έπίσης δόξαν τοΰ Ιθ' α’ιώνος ανήκει ή κατάργησες τών δι
καστικών βασάνων, ή καταδίκη τής βαναύσου μονομαχίας, 
καί τοΰ ανθρωπίνου νοΰ ή απαλλαγή άπό τών τρομερών 
φασμάτων τής μαγείας, τών έκφοβητικών πνευμάτων και 
τής δαιμονολογίας. .Ταδτα πάντα άποτελοΰσι μεγάλα βή
ματα έν τή διανοητική αναπτύξει καί προοιωνίζονται πολλφ 
αίσιώτερα διά τό μέλλον ή. ή αύξησις τών έγκλημάτων καί 
τής πτωχείας, τής παραφροσύνης καί τών αυτοκτονιών καί 
οί μεγάλοι καί καταστρεπτικοί έξοπλισμοί, άτινα πάντα 
ΰπομιμνήσκουσιν ή^-ϊν, ότι ό.χρυσούς αιών τής προόδου δέν 
έπλησίασεν ημάς εισέτι.

«Είναι δυσχερές νά είπωμεν, πότερα μάλλον δυσεπίλυτα 
τυγχάνΟυσε τά μυστήρια τοΰ παρελθόντος ή τά τοΰ μέλλον
τος. Έδει νά άποβαίνη δυνατή τοσοϋτον ακριβής τις πρό- 
βλεψις μελλοντικών γεγονότων, όσον ή παραμόρφωσες, ύφ’ 
ήν ή ιστορία έξεικονίζει παρελθόντα συμβάντα. Δεν θά ήτο 
δυσχερέστερον νά είκάσωμεν τήν πιθανήν άνάπτυξιν του πο
λιτισμού, κατόπιν διακοσίων ετών άπό τής σήμερον ή τήν 
πιθανήν ΰπαρξιν καί έξάφάνισιν τής νήσου Άτλαντίδος, ή 
τόν τόπον διατριβής τών έλλειπουσών φυλών τοΰ ’Ισραήλ. 
Καθόσον άφορ? είς τάς μηχανικάς ίφευρέσεις τοΰ ηλεκτρι
σμού, άντιχαταστήσαντος τόν ατμόν, αί, τολμηρότεραι πτή
σεις τής φαντασίας δέν θά ήδύναντο νά ύπερακοντίσωσι τά 
θαυμάσια, άτινα ετι έπιτευχθήσονται. Άναμφιβόλως έφευρε- 
θήσεται ή κατασκευή άεροπόρου συσκευής, ικανής νά μετα- 
βιβάζη. επιβάτας διά μέσου τών αέρων.μετ’ άκρίβοΰς διευ- 
θύνσεως καί μετά μεγάλης ταχύτητος. θά υπάρξωσι λαμ- 
πρώς πεφωταγωγημένα υποβρύχια πλοία, διασχίζοντα τά 
ελεύθερα θυελλών βάθη τοΰ ωκεανοί», μετά ταχύτητος έξή- 
κοντα μιλλίων καθ’ ώραν, διαπλέοντα οΰτω τόν’Ατλαντικόν 
έντός δύο ήμερών. ΤάτοΰΈδισών θαυμάσια τελειοποιηθή· 
σονται μέχρις ότου ίδωμεν πράγματα πέραν τών νύν ορίων 
τής όράσεως καί άκούσωμεν τήν φωνήν, ήτις όμιλεί έξ άπο- 
στάσεως χιλιάδων μιλιών. Άποκαλυφθήσονται μέσα πρός 
αναστολήν ■ τής ζωής, παράτασιν δ’ οΰτω, έπί αιώνας ίσως, 
τής διακοπείσης ζωής, έ»ώ ή νοομαντεία τοσοϋτον τελειοποι- 
ηθήσεται,ώστε θά δυνάμεθχ νά συνβμιλώμεν ίλευθέρω; μετά 
τών άπόντων, πιθανώς δε καί μετά τών τεθνεώτων. Ό πρός 
κατακτήσεις πόλεμο; θά θεωρείται ώ; μικρόν διαφέρων τής 
έν μέση λεωφόρφ ληστεύσεως, φοβεραί όμως καί τά μάλι
στα ευοίωνοι έπελεύσονται κοίνωνικαί μεταβολαί, ά; ούτε 
ηθική, ούτε φυσική δύναμις θέλει ισχύει νά περιστείλη.’Αλλ’ 
ηδη κατά πόσον η ανθρώπινη φυλή άποβήσεται έκ τούτων 
πάντων εύδαιμονεστέρα, κατά πόσον θά προσέγγιση περαι

τέρω «ίς τούς ουρανούς, ζώσκ ούτως ύπο τοικύτην άνωτέραν 
ούτως «ίπιίν πί«σιν καί «ύμοφοΰσα ύπάρξιως, τά μάλιστα 
προιχούσης ; Τούτο άποτιλιϊ θίμα, ίπιδίχτιχόν μιγάΧη; 
σχ«ψ«ως χαί συζητήσεως.»

Φρξκ.

ΕΝ ΟΝΕΙΡΟΝ

«ΕΙδον 1ν ονιιρον,'το όποιον 8«ν μοι ίφάνη δνιιρον. Ώνιι*  
ρεύθην OTt ίζων πρό ίνός εκατομμυρίου έτών χαί ότι χατώχουν 
πλανήτην τινά πολύ άπομιμαχρυσμίνον τοΰ ήλιαχοϋ ημών 
συστήματος’ΰπήρχον δέ πίριξ αύτοϋ, ώς χαί κατά την ίπο- 
χην μας, άστερις, άλλ’ οί άστερις ίκεΐνοι δέν ώμοίαζον μέ 
αυτούς, τούς όποιους ήδη βλέπομεν —ύπηρχον ήλιοι, σελη- 
ναι, κόσμοι κατφκημίνοι, ύπηρχον ήμέραι, νύκτις, έποχαί, 
«τη, αιώνες,οντα, ίντυπώσεις, σκέψης, γεγονότα, τά όποια 
ποσώς δέν ώμοίαζον πρός τά ιδικά μας.

Η γη, την οποίαν χατοικοΰμεν, δέν ιιχεν ίτι διαμορ· 
φωθή.Αί υλαι, δ αιτινες την συνιστώσι, έπλανώντο είς τό κε
νόν. Δέν υπήρχε» ακόμη οΰτε ύδωρ, ούτ« αήρ, ούτε χώμα, 
ουτ< λίθοι, ούτ« φυτά, ούτε ζφα, οΰ’τε τά άπλά χημικά 
σώματα, το όξυγόνον, τό ύδρογόνον, τό άζωτον, ό σίδηρος, 
χλ. Ο δέ ατμός, όστις διά τών συμπτύξεων καί τών αλλοιώ
σεων του, «μ«λλε νά δώση γέννησιν εί; διαφόρους ουσίας, 
άτμώδης, ξυστάς η στεριάς, αΐτινίς άποτελοΰσι την γην, 
ητο ακόμη άπλοΰς ατμός, ομογενής, εγκλείω» εν έαυτώ τό 
μέλλον τοΰ κόσμου ύπνώτον έν τφμυστηρίφ του. Άλλ’ ού- 
δείς προφήτης είχε προίδει τό άγνωστον.

Ο πλανήτης μας ώμοίαζε τότε τά άτμώδη έκιΐνα κύ
ματα, τά όποια ανακαλύπτει τό τηλεσκόπιον εις τό·άδυτον 
βάθος τοΰ ούρανοΰ καί τά όποια τό φασματοσκόπιον αναλύει.

Αν καί δέν ύπήρχεν ?τι ό πλανήτης μας, ύπηρχον όμως 
ώς σήμερον αστέρες, ήλιοι, ηλιακά συστήματα καί κόσμοι 
κατφκημενοι. Οί δ άνθρωποι, οί όποιοι κατψκουν τούς κό
σμους εκείνους, έζων, όπως ζώμεν καί ημείς . . .

Δεν εχω βεβαίως την ανόητον άξίωσιν νά λύσω τό μεγ» 
μυστήριον τής φύσεως. Δεν είναι όμως άναξία μελέτης καί 
θαυμασμοί» ή ενεργός εκείνη δύναμις τής δημιουργίας, ήτις 
καλείται χρόνος· νά σκεπτώμεθα δηλ. ότι έν τ? αίωνιότητι 
υπήρξαν άνθρωποι απολαύοντες ζωής, αισθανόμενοι χαράς 
και λυπας καί ότι αεί καί πάντοτε τό αίωνολόγιον τής τύ
χης ίσήμανε διαδοχικώς τήν ώραν τοΰ τέλους έκαστου κόσμου 
έπιρρίπτον σαβανον λήθης έπί τών διαφόρων σφαιρών τοΰ 
σύμπαντος.

Τό παρελθόν τών εζα'φανισθέντων κόσμων είναι άναντιρρή*  
τως τό μέλλον τής Γης. '

Μ«ιά·έκατόν ίκατομμύρια έτη ή Γη τήν όποιαν κατοι- 
κοΰμεν, δέν θά ύφίστάται πλέον,ή,άν μένωσιν «τι τότε έρ«- 
πια αυτής, τά λείψανα εκείνα θά είναι πένθιμος έρημος- οί 
διάφοροι κόσμοι τοΰ ήλιακοΰ μας συστήματος θά έχουν πε
ρατώσει τόν ζωικόν κύκλον των,τόν προορισμόντων.Καί αυτός 
ό ήλιος μας θά έχη άπολεσει τήν λάμψιν του καί σκοτεινόν 
άστρον θά πλανάται άνά τήν έρεβώδη καί αίωνίαν νύκτα. 
Ισως, παρασυρθείς ούτος ύπό τοΰ νόμου τής τύχης,ριφθή επί 

τίνος άλλου ίσβεσμενου.ήδη καί έκ τής κινήσεως καί συγκρού- 
σεως εκείνης άναγεννηθή έκ τής τέφρας του ώ; έξαστράπτων 
φοϊνιξ έτερος ήλιος. Τις οίδε !

Αλλά τότε άλλοι, νέοι, κόσμοι θά γεννηθώσι περί αυτόν, 
τό άπειρον κενόν θά πληρωθή ύπό άλλων νέων αναρίθμητων 
αστέρων, ύπό άλλων πλανητών, κόσμων τέως άγνωστων,οί ό
ποιοι ύπό τήν αρμονίαν τή; αμοιβαίας έλξεως θά ταλαντεύ- 
ωνται έν τφ φωτί τών ήλιων των,πρωίάι τε καί έσπέραι θα 
οιαδεχωνται άλλήλας,θά διαλάμπωσι κυανοί ουρανοί,νέφη θά 
καλλύνωσι τάς δύσεις, εύώδεις άτμοσφαίρας θ’ άποπνέωσι 

. τά δάση καί αί κοιλάδες,η δε φύσις θά ψάλλη καί τότε όπως 

καί σήμερον τόν ύμνον τής νεότητος κμί τής ευτυχίας καί 
άνθρωπος θά πλέη καί τότε ίν μέσφ ρόδων καί άκανθών !

Φλαμμαρίων.

ό
»

ΑΝΤΙΡΡΗ2ΕΒ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΗΕΑΣ 0ΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΤΗΣ ΔΙΦΘΕΡΙΤΙΔΟΣ

Δυστυχώς όπως καί περί τής λύμφης τοΰ Κώχ οΰτω κα 
περί τοΰ άντιδιφθεριτικοϋ οοροΰ τοΰ ιατρού Βέριγκ πολύς πά
ταγος εξακολουθεί νά γίνετανπλήν είναι βέβαιον, ότι τό νέον 
φάρμακον έχει τήν άποδιδομένην αύτφ σωστικήν δύναμιν ; 
’Ιδού τό ζήτημα. Τά βιενναΐα φύλλα δημοσιεύουσι τάς δη
λώσεις τών αύτόθι προεξαρχόντων ιατρών, καί ίδίως τοΰ 
Μόντη καί τοΰ Κάσοβιτς,' ών ή γνώμη περί τοΰ άντικιι- 
μένου τούτου έχει μεγάλην αύθεντίαν.

Παρατίθέμεν ώδε τάς κρίσεις άμφοτέρων.
Ό καθηγητής Μόντης είπεν «Είναι είσέτι πρόωρόν ν’ 

άποφαίνεταί τις περί τής δραστικότητος ή μή τού νέου φαρ- 
αάκου. Έδέησε 100 ετη,νά παρέλθωσιν,ίως ού άκριβωθή καί 
διαπιστωθη τό τελεσιουργόν τοΰ διά τής δαμαλίτιδος έμβολι- 
ασμοϋ. Πώς είναι δυνατόν νά κρίνη τ ς έντός ολίγων ημερών, 
περί τοΰ αποτελέσματος τών άντιδιφθεριχών ένέσεων ; Βε
βαίως τό νέον φάρμακον παρέχει πολλάς καί μεγάλας ελπί
δας.Ό ορρός δέον οπωσδήποτε νά παρασκευάζηται έν Βιέννη 
διότι άποστελλόμενος έκ Γερμανίας απαιτεί άδράν τιμήν.

Τόν Βερίγκειον ορρόν μετεχειρίσθην έπί δύο νοσούντων, 
άλλά προδήλφ τώ λόγφ δεν δύναμαι άπό τοΰδε νά σχημα
τίσω οριστικήν γνώμην. Τό δέ δημόσιον οφείλει νά έχη υπο
μονήν καί νά μή καταλαμβάνηται ύπό προώρων έντυπώσεων. 
Τάδε μέχρι τοΰ νΰν γενόμενα πειράματα είναι μέν δμολογου- 
μένως λίαν ένθαρρυντικά,άλλά δέον νά παρέλθωσι μήνες έως 
ου έκριβωθή μέχρι τίνος τό αποτέλεσμα».

Ό δέ ιατρός καί καθηγητής κ. Κόσοβιτς, είπεν-
«Ή βερίγγειος θεραπευτική μέθοδος είναι θεωρητικώς οΰχί 

άστήρικτος.Τά έπί τών ζφών γενόμενα πειράματα απέδειξαν 
ότι τό νέον φάρμακον είναι δραστικόν, έφαρμοσθέν δέ είς νο- 
σοΰντα παιδία,άπεδείχθη πολλαχοϋ τελεσφόρον.Ούτως η αλ- ■ 
λως έπειδή ό βερίγγειος ορρός είναι άσινής,δύναται νά έφαρ- 
μοσθή έν πάση περιπτώσει,ίνθα υποτίθεται λανθάνουσα διφθε- 
ρϊτις.Έγώθά συνεβούλευον,οσάκις έν τινι οίκογενεί^ άσθενήση 
τι παιδίον ύπό διφθερίτιδος, νά έμβολιάζωνται αμέσως τά 
άλλα παιδία πρός ένδεχομένην προαποσόβησιν τοΰ νοσήμα
τος. Έπί πάσι δέον νά διαγινώσκηται εγκαίρως ή διφθερΐτις- , 
άλλ’ έν τοϊς νοσοκομείοις, ένθα τά παιδία τών απόρων οι
κογενειών μεταφέρονται σχεδόν ημιθανή, φοβούμαι ότι ή 
θνησιμότης δέν θά λάβη σπουδαίαν ίλάττωσιν».

“Ωρστε, ή έπεστήμη πάνυ απέχει έτι τοΰ νά ίκφρασθή χα- 
τηγοηματικώς, ή δέ παλαιά θεραπεία τής διφθερίτιδος 
επανέρχεται φευ I εις τήν ήμερησίαν αυτής διάταξιν.

Φρίκ.

TH‘ ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΙ Λ ···
ΣΚΑΦΟΣ ΕΝ ΤΡΙΚΥΜΙΑ

Είναι σκληρά, αμείλικτος· Α πάλη τΑς καρδιας 
τρικιμιώδες πέλαγος, θύελλα καταιγίς.

’Ομίχλης σκότος ζοφερόν σ’ αγρίων παραλίας 
άπέλπιδος πηδάλιον άν λείπη Α πνξίς.

Τίς ήλπιζεν έως έδώ νά φθάσωμεν φιλτάτη ; 
ό.ντί γαλήνης, θύελλα ένέσκηψε δεινή.

Ένσκίπτει ; Οίμι I πάλαισον πρίν φθάση ή ύστάτη 
στιγμή καί ναναγήσωμεν είς βράχον άπηνή.

Καθώς παλαίω, πάλαισον, τό σκάφος σώον μένει 
μή δέιλιάς άν θύελλα ερριψε τόν Ιστόν

Έδώ σέ θέλω νά φανής γενναία έρωμένη 
άφού ύπερασπίζησαι άπ’έραστήν πιστόν.

Έν μέσω ύφάνων σύρτιδος γευμάτων και σκοπέλων 
διέρχεται τ’ άτρόμησον σκάφος κα\ προχωρεί

Τίς ό φανός ό έρως μας ήδέως άνατέλλων 
τό φώς έκπέμπει διαυγές καί μέ παρηγορει

Τετέλεσται άν φοβηθμς, οί βράχοι μας προσμένουν 
θά ναυαγήσωμεν οίκτρως τό πλοιον θά θραυσθμ 

Ίδέ, ίδέ τά κύματα ένώπιόν μας χαίνουν 
ώς βαθύτατη άβυσοςκ’ έκεϊ θά βυθισθή. ■ 

' Πύργος Ήρ. ’Βλιόσουλος

TAUKHAJSS ΜΑΝΑΣ .
Έτού γυοΰ της τόν τάφο γονατισμένη 
Λ δύστυχη μάννα δλη θλιμμένη 
τόν πόνο της κλαίει λυπητερά.
Μά δσα δάκρυα έκείνη χύνει 
τό χώμ’από κάτω μέ δίψα πίνει 
καΤάνθη φυτρώνουνε δροσερά.

Κι’ όταν ό Ήλιος μέ ’περηφήνεια . ,
σκορπάει τή λάμψι απ’τά ούράνια.
καί πέρνει κάθε δροσιά άπ’ τή γη 
ό τάφος έκεΐνος όπου γυρμένη 
κλαίει Λ δύστυχη, πάντοτε μένει 
δροσιάς ακένωτη βρύσι,. πηγή.

Γιατί τόχώμά του έχουν ποτίση 
τά δάκρυα πούχει έκείνη χύση 
καί δροσισμένη μένει ή γη, 
κι’ όλα τά λούλουδα γύρω γυρμένα 
ίσκιο άπάνω του έχουν θιγμένα 
μέσα ’ς τή νέκμα και ς τή σιγή !
" I. β. Αημ.ητρόπουλ««.

SirmS_M0M
Όταν πρόκηται μακράν μου νά στενάξης νά θρη- 

μή ποτέ, ύπολογίσης νήσμς
ότι μόνη σύ θρηνείς

Ή κσρδία μου στενάζει καί τό στήθος.μου παλαίει 
μέ τό δάκρυ, δπερ χέει. 
καί πονεΐ, δταν πονίϊς·

Πανσέ δθεν μή δακρύμς, μή θρηνμς καί μή τενάζμς 
σύ τόν θάνατον νά κράζμς 
δι ’ έμέ άν δέν ποθής

Πα&σε, παΰσε κ' ή άγκάλη, ήν μας έκλεισαν άνοίγει 
καί τάς λύπας καταπνίγει 
παρελθούσης έποχής-

’Αφρκινό«.

ΤΙ EISAI ■■
Πάρε τά λούλουδα μαζύ τά μυρωδάτα, 
πάρε τής νειότης ολο τό καμάρι 
καί σμίξε τα όλα μέ χάρι 
νά δής τί είσαι· καί τά κάλλη σου τ άφράτα. 
γιατί τό νοΰ μου έχουν πάρει. - 1

“ ’Αφρι«»ν6ς. f
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ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΙΓΠΠΌΓ

ΗΤΟΙ ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ 
ΤΗΣ <ΦΥΣΕΩΣ»

καί oi έκβίββ "Ελληνβς ύπό ϊποψον «οενωνβχήν 
οβτορεχήν χού έμιηοροχήν.

(Συνέχεια, ϊδε προηγ. φύλλον)

Πάντες γνωριζομεν τόν κ. Σιγάλλαν, τόν ζωηρόν (κείνον 
καί άκραιφνή πατριώτην, όστις τίς παν ίθνικόν ζήτημα και 
πάσαν πατριωτικήν περίστασιν ζωηρώς, ηλεκτρίζεται ή αι
σθητική χορδή τοϋ άδολου πατριωτισμού του καί έκάστοτι 
άπο βάθους καρδίας τας θερμοτίρας έκπέμπει εύχάς ίπί τή 
μεγάλη ιδέα· Τίς δέ δέν ΐνθυμήται τους άπό τής πλατείας 
τοϋ Συντάγματος άπαγγελθέντάς λόγους του, τούς ούριους 
διθυράμβους του. καί τάς διακαείς .προσπάθειας του πρός άνα- 
ζωπύρωσιν τοϋ έθνικοϋ αισθήματοςΠάντες. ένθυμούμεθα- 
αυτοϋ, στωμύλως κατακρίνοντος τήν υπνωτικήν κατάστασιν 

Η ΕΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΩΧΑΜΕΤ ΑΛΗ

τοϋ έθνους, ψέγοντος τήν αδιαφορίαν κάί αδράνειαν τών νέων 
καί μετά θάρρους στιγματίζοντος τάς άντεθνικάς άτυχίας 
τών ύπευθύνων.

Ειπεν δσα ήδύνατο νά εϊπη, έπραξεν. όσα ήδύνατο νά 
πράξη καί ήδη πτωχός. καίΕγκάταλελειμένος διατρέχει τάς 
έλληνικάς κοινότητας μεταδίδων τάς Ενθουσιώδεις ιδέας του.

Μόλις είδον αύτόν καθ’όδόν, ίν Ζαγαζικίφ·
— Μπά, Κύριε Πρίντεζη, σείς ; πώς εύρέθητε έδώ ; είναι 

δυνατόν ; μοί.έλεγε·
—Ναί, φίλε μου, έδώ καί έγώ τυχαίως καί άπροσδοκήτως. 

'Ρεΰμα αίφνίδιον μ" εφερεν είς τά μέρη ταϋτα, όπως έκ τοϋ 
πλησίον ίδω καί. έγώ τόν ένταΰθα ελληνισμόν.

Καί λμμβάνων με έκ τοϋ βράχίονος·
— Έλα, έλα, μαζύ μου, διότι είσαι ξένος, νά σέ οδηγήσω 

εις τούς πατριώτας. Έδώ είναι ό έλληνισμός, έδώ ό πατρι
ωτισμός, έδώ ή έλπίς τοΰ έθνους, φίλε μου.

Καί άφοΰ μετέβημεν. είς τήν έλληνικήν λέσχην-
——Χθες, φίλε μου, έξηκολοόθησεν, όπου έώρταζεν ή πατρίς 

τήν άπελευθέρωσίν της, έκαμα το,μέρος μου καλά. Δέν ήσο 
δυστυχώς παρών νά μέ άκούσης και νά γράψης,άμα ίπιστρέ- 
ψγς είς ’Αθήνας τάς ίντυπώσεις σου. Τά είπα όλα μέ.ολην 
τήν δύναμιν τής ψυχής μου. Τούς έκαμα όλους νά »ν- 
θουσιασθοΰν καί νά κλαύσουν. Τί περιμένουν ; μάς έφαγε ή 
αδράνεια καί τό άτομικόν συμφέρον πλέον. Καταρρέομεν, 
καταρρέομεν όλονέν, κ. Πρίντεζη.

Καί έξηκολούθει οΰτω δ κ. Σιγάλας μετά πόνου ψυχής, 
όλως συντετριμμένης, νά μοί διηγήτάι τήν λυπηράν κατά- 
στασιν τής πατρίδος.

— Τί όφελεϊ, έλεγε, καί ίδώ τούς τά λέγω, δπως τά 
είπα προσωπικώς είς όλους τούς πολιτικούς μας είς ’Αθήνας, 
άλλά δυστυχώς δέν ακούουν τίποτε καί τό μαΰρον ρεϋμα μάς 
παρασύρει· θάέλθη δέ ημέρα, καί δέν είναι μακράν,ότι πάν· 
τις θά μετανοήσωμίν.

Καί είχε δίκαιον, όπως πάντες έχομεν δίκαιον, οίτινες τά 
βλεπομεν, τά άκούομεν καί τά γράφομεν καθ’ έκάστην,άλλά 
ποιος είναι έκεΐνος, όστις θά διορθώση τά κακώς έχοντα τοΰ 
δυστυχούς αύτοΰ τόπου ;

— Καί πώς έδώ ; πότε αναχωρείτε; Κύρε Σιγάλα, καί 
διά ποΰ ; ήρώτησα, άν δέν είναι άδιακρισίαι

—Καϊ έγώ δέν γνωρίζω/φίλε μου, μοί άπήντησεν, οδοι
πορώ, ταξειδεύω, εύρίσκομαι πότε έδώ καί πότε έκεϊ, δέν 
ξεύρω πώς, άλλά τί κάμνω, ένας Θεός τό γνωρίζει.

. — Καί θά έπιστρέψητε είς τήν 'Ελλάδα ; ήρώτησα.
— Όχι, ποτέ, μοί άπήντησε μετ’ άγανακτήσεως, διάνά 

βλέπω αύτήν τήν κατάστασιν Όχι, ποτέ, προτιμώ νά 
άποθάνω μακράν αύτής τής άθλιας καταστάσεως.

— Καλά, μά ή έδρα τής διαμονής σας ποΰ είναι; ποΰ δύ- 
ναταί τις νά; σάς ζητήσηήδη ;

— Ά, ιδού, έγώ ταξιδεύω διαρκώς, είς έκ τών υιών μου 
μένει είς ’Αλεξάνδρειαν μετά τής συζύγου μου καί συνήθως 
εκεί καταφεύγω. 1

—Καί ποίος είναι ό υιό; σας ;
— Είναι φωτογράφος έν Αλέξανδρέ^, κατοικεί πλησίον 

τήςπλατείας Μωχάμετ Άλή, είς τό ίκρον αύτής, καί σας 
παρακαλώ πολύ νά μεταβήτε είς έπίσκεψίν των,άμα διέλθητε 
έκεϊθεν,ιδού καί τό ίπισκεπτήριόν μου. θά εύχαριστηθή πολύ 
νά σάς ίδη.

Άφοΰ δέ ίπεσκέφθην έτι τινάς φίλους καί συνδρομητάς 
τής «Φύσεως» καί μή δυνάμενος έπί πλέον νά παραμείνω 
Εκεί, διηυθύνθην μετά τών μικρών άποσκιυών μου πρός τόν 
σιδηροδρομικόν σταθμόν καί τήν τετάρτην ώραν μετά μεσημ
βρίαν ίγκατελείπομεν τό Ζαγαζίκιον καί διηυθυνόμεθα πρός 
τήν Τάνταν, τόν κεντρικόν σταθμόν τών σιδηροδρομικών 
διακλαδώσεων μεταξύ τήςΆνω,Μέσης καί Κάτω Αίγύπτου. 
“Ητον ή τρίτη φορά καθ’ ήν διηρχόμην τής πόλεως ταύτης 
καί Επειδή άναγκαστικώς θά έβλεπον αύτήν κατά τήν Ικ 
τοΰ ίσωτερικόΰ τής Αίγύπτου έπιστροφήν μου, ειχον άνα- 
βάλλει νά τήν ίπισκεφθώ κατά τήν τελευταίαν ώραν τής 
διαμονής μου έκεϊσε,ότε θά ίγνώριζον πόσον χρόνον θά ειχον 
νά διαθέσω διά ταύτην καί τά περίχωρα αύτής· Πλήν ήδη 
δέν μοί άπέμεινεν ή ή έπερχομίνη νύξ, διότι θά έφθανον έκεϊ 
περί τήν έβδόμην τής έσπέρας καί ή έπιουσα πρωία, επειδή 
ώφειλον νά άναχωρήσω τήν μεσημβρίαν δι’ ’Αλεξάνδρειαν 
καί έκεϊθεν τήν μεθ’ έπομένην Τετάρμην άτμοπλοϊκώς διά 
Πειραιά.

Εΐς Τάνταν άφιχθημεν αισίως περί τήν 7 ώραν καί 
εξερχόμενος τής άμαξοστοιχίας εύρίσκομαι έν-μέσφ ίλιγγιώ
δους κινήσεως αμαξοστοιχιών, επιβιβαζόμενων καί αποβιβα
ζόμενων έπιβατών καί άποσκευών καί ποικίλων διευθύνσεων. 
Παρατηρώ τότε έναντι μου μέγα κάφφινιϊον καί διευθυνόμενος 
έκεϊ λαμβάνω πάσας τάς άναγκάιούσας μοι πληροφορίας.

Τήν στιγμήν εκείνην υπάλληλός τις ξενοδοχείου με πλησι- . 
άζει, λέγων μοι-

— Hotel Petersbourg !
Καί έτερος’
— Hotel Londres.
’Αρχίζουν νά φιλονικούν, τίς θά. μέ λάβη, οτε-
— Ελληνικόν ξενοδοχείου έγώ θέλω καί δχι ’Αγγλικόν 

καί ρωσσικόν, τοϊς άπαντφ.
—Ελληνικόν είναι τό ίδικόν μου, μοί άπαντφ ελληνιστί 

ό πρώτος.
— Μήπως γνωρίζετε τον κ. Ίωάννην Παπαγιανόπουλον, 

διευθυντήν τοΰ καφφενιίου aLa Bourse» ; ήρώτησα τοΰτον.
— Πώς; ύπέλαβεν ευχαριστηθείς ίκ τής έρωτήσεως.Είναι 

ανεψιός.τοΰ διευθυντοϋ τοΰ ξενοδοχείου, μας, τό δέ καφφε- 
νεΐον του κεϊται ακριβώς απέναντι.

— Τότε καλώς, εΐπον. αύτφ. Άγομιν.
Καί λαβόντες άμαξαν,διηυθύνθημεν άμέσως πρός τό ξενο

δοχείου,όπου διευθετήσας τάς άποσκευάς μου,έξήλθον αυθωρεί 
καί μετέβην είς τό έναντι καφφενεϊον τοΰ χρηματιστηρίου, 

• πρός συνάντησιν τοϋ ίξ αλληλογραφίας καλλίστου φίλου καί 
πολυτίμου συνδρομητοΰ τής «Φύσεως κ.Παπαγιαννοπούλου. .

Δέν ίβράδυνα νά τόν αναγνωρίσω. "Ιστατο ασκεπής 
παρά τήν θύραν τοΰ καταστήματος του καί έν μέσφ μεγά
λης πελατείας Εξ ομογενών στοιχείων τό πλεΐστον, παρακο- 
λουθών διά τοΰ βλέμματος τήν κίνησιν καί τήν εργασίαν.

Τόν κ. Παπαγιαννόπούλον (γνώρισα μόνον έκ μοίρας 
αλληλογραφίας, ήν εϊχομεν,συνεπείφ ποιηματίων τινών, ά
τινα μοι έστελλε πρός δημοσίιυσιν.

Βλέπετε είναι καλός καταστηματάρχης καί είς άκρον φι- 
λόμουσος καί ολίγον ποιητής.

— Ό κ. Παπαγιαννόπουλος ήρώτησα.
— Έγώ, μοί άπαντφ αμέσως καί Εζήτει νά μαντεύση 

τήν ιδιότητά μου. .
— Δέν μέ γνωρίζετε είπον ; δέν μέ φαντάζεσθε τούλά

χιστον, ποιος είμαι ;
— Μήπως ό κ. Πρΐντεζης;
— Ναί, άλλά πώς άμέσως τό έμαντεύσατε ;
— Δεν ξεύρω, άλλά κάτι μοΰ έλεγε, οτι σείς είσθε, άλ

λως τε καί πρώτος ήλθατε είς τήν μνήμην μου, μόλις σάς 
είδον καί βλέπω δέν ήπατήθην.

—Ναί, περίεργον, έπεϊπον.
Καί μοί προσέφιρε άμέσως κάθισμα και διέταξε καφφέ 

καί κονιάκ, τα απαραίτητα μέσα πρός σύναψιν θερμής γνω
ριμίας καί άνταλλαγής σκέψεων καί ομιλίας.

— Καί πότε’ήλθατι, Κύριε Πρίντεζη, πώςέβραδύνατε νά 
μάς έπισκεφθήτε';

— Αύτήν τήν στιγμήν έφθασα, έπιστριφων συμφώνως μέ 
τό δρομολόγιόν μου έκ Κάιρου, Πόρτ-Σαίδ καί Ζαγαζικίου. 
Καί (γνωρίζετε ότι εύρίσκομαι έδώ ;

ΑΙΓΥΠΤΙΑ ΓΥΝΗ

— Τό είχα μάθει παρά τίνος φίλου, άλλά δέν ιίξεύρω 
καί έγώ πώς μόλις σάς είδον,τό όνομά σάς πρώτον μοί ήλθε 
κατά νοϋν. Ή προαίσθησις, φαίνεται . . .

— Ναί, μήπως δέν έχομεν τόσα παραδείγματα σχετικά ; 
Άλλως τε ή φύσις σήμερον παρουσιάζει καθ’ έκάστην ήμϊν 
τόσα καταπληκτικά φαινόμενα, τά μυστήρια τών όποιων ή 
ανθρώπινος αδυναμία έκλαμβάνει πολλάκις ώς. θαύματα. 
Πλήν δέ μοΰ λέγετε κ. Παπαγιαννόπουλε, δύναμαι νά έπι- 
σκεφθώ ολίγον τήν πόλιν σας, πριν , φύγω ;

— Καί πώς σκοπεύετε νά φύγετε άμέσως ; .
— Δηλαδή αϋριον τήν μεσημβρίαν θ’ άναχωρήσω, άλλ’ 

έπειδή θά διαθέσω τήν πρωίαν διά τήν συνάντησιν τών εν
ταύθα συνδρομητών μου,έπεθύμουν νά £ίψω βλέμμα έπί τής 
πόλεώς σας απόψε.

Καί άφήσας πρός στιγμήν τόν κ. Παπαγιανόπουλον έκαμα 
μικρόν γΰρον έντός τής πόλεως. Ή Τάντα ούδέν τό αξίωση- . 
μείωτον καί περίεργον ένέχει/Έκτασιν καί πληθυσμόν έχει 
αρκετόν, ένεκα τής έξαιρετικής αύτής θέσεως,ώς κέντρου τής 
έπικοινωνίας μεταξύ Άνω Αίγύπτου καί Κάτω, άλλ’ έξετα- 
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ζομένη όπό έποψιν Εκπολιτιστικήν,αρχιτεκτονικήν καί προόδου 
πάνυ απέχει τοϋ νά συγκάταριθμηθή μεταξύ τών νέων πό
λεων. Ή Τώντα είναι μία παλαιά άνατολική πόλις, μέ όλα 
αυτής τά χαρακτηριστικά και ούδέν πλέον. Μόνη δ’ ή ευρω
παϊκή συνοικία διακρίνεται ώς ίκ τής ίδιαζούσης έμπορικής 
κινήσεως, τών ξενοδοχείων της καί τών καταστημάτων της. 
Ούδέν συνεπώς μοι προσείλκυσε τήν περιέργειαν καί τα
χέως Επέστρεψα παρά τφ κ. Παπαγιαννοπούλφ, μεθ’ ού 
συνέφαγα το Εσπέρα; έκεϊνο.

Ό κ. Παπαγιαννόπουλος είναι εύγενέστατος καί περιποι
ητικότατος νέος, ούτινος αί διηνεκείς φιλοφρονήσεις καί 
περιποιήσεις όμολογουμένως μέ ένεθουσίασαν ύπέρ αύτοΰ.Ά- 
φήκεδε τήν έργασίαν του, ίνα. μέ συνοδεύση είς τά διάφορα, 
μέρη, "
, Έν ώριγ τοϋ γεύματος προσέρχονται διάφοροι Κύριοι, με
ταξύ τών οποίων μοί συνιστώσι τόν κ. Στέφ. Νοταράκην 
και άλλους. Ό κ. Νοταράκης είναι συνδρομητής τής «Φύ 
σεως» και δεικνύει μεγίστην ιύχαρίστησιν έπί τή γνωριμία 
μου. ’Ακριβώς δέ είχε είς τό θηλάκιόν του έπιστολήν δι’ έμέ, 
ήν ήτοιμάζετο νά δώση εΐς τό ταχυδρομείον, ότε παραδίδων 
μοι ταύτην

—Παρατηρήσατε,λέγει,Κύριοι,όπο.ίά ταχύτης καί άσφάλεια 
ταχυδρ. ύπηρεσίας έν Αίγόπτφ. Έχω Ετοιμάση πρό ήμι- 
σείας ώρας επιστολήν διά τήν Διέύθυνσιν τής «Φύσεως» είς 
Αθήνας, καί ό διευθυντής αύτής- τήν λαμβάνει’ τοσοϋτον 
ταχέως καί ασφαλώς.. Άπίστευτον δντως πράγμα, αί, Κύ
ριοι, πώς σάς φαίνεται ; '

Έγελάσαμεν πάντες.Άνοιξα; δε τήν έπιστολήν,εύρον τάς 
λύσεις τώ*  αινιγμάτων τοϋ προγενεστέρου φυλλου.

—Είναι όρθαί; μ’ έρωτ? τότε ό κ. Νοταράκης.
— ΌρθώΤαται, άπήντησα γελών.

— Δέν Εχω όμως ούδεμίαν άπαιτησεν έπί τής λύσεως αύ
τών, μοί προσθέτει, δέν θέλω δώρον, διότι δέν είμαι αξιω
ματικός τών πνευματικών άσκήσεων, άλλ’άπλοΰ; στρα
τιώτης.

— Πολύ καλά, άλλ’ή «Φύσις» θά κάμη τό χρέος της,, 
άπήντησα, ίν ανάγκη.

Μετά τό φαγητόν μετέβημεν πάντες εΐς τό καφφενεΐον 
τόΰ Χρηματιστηρίου τοϋ κ. Πάπςεγιαννοπούλου, όπου έγνώ- 
ριία καί ετερον συνδρομητήν τής «Φύσεως» τόν κ. Κωνστ. 
Άδαμίδην,νέον' Επίσης φιλόμουσον και φιλότιμον, όστις έπί- 
δειξεν άνέκαθεν μέγα διά: τήν «Φύσιν» ενδιαφέρον καί άγά
πην, καί άποουρθέντες-ιίτα πρός ύπνον περί τήν δωδεκάτην, 
κατικλίθην ευχαριστημένος. Τήν έπιοϋσαν μετέβημεν μετά 
του κ. Παπαγιαννοπούλου εΐς έπίσκεψιν τοϋ η. Άλεξ. Κορ- 
δαρέλη, έμπορου καί συμβούλου τής Ελληνικής έκεΐσε κοι- 
νότητος. '

Ό κ. Κορδαρίλης είναι άνθρωπος άπλούστατος, ηλικίας 
έως 55 έτών,εύγενέστατος καί π.ροσηνέστατος,οικογενειάρχης 
άριστος καί πΌλίτης διακεκριμμένος, δι’ όπερ αποτελεί καί 
μέλος τής Ελληνικής Κοινότητος Ζαγαζικίου.

—Κύριε Πρίντεζη, μοί λέγει σφιγγών μοι τήν χεϊρα, σάς 
συγχαίρω άπό καρδίας, διότι Εκδίδετε εν σπάνιον-Εργον. 
Είς τήν οικίαν μου είναι όλοι ευχαριστημένοι καί άναγινώ- 

. σκομεν αύτό μετά μεγάλης εύχαρισιήσεως.
— Σάς εύχαριστφ πολύ, κ. Κορδαρελη, τφάπήντησα, 

, άκριβώς αύτός είναι ό σκοπός Ενός εγκυκλοπαιδικού περιο
δικού, νά ίχη εύχάριστον καί ωφέλιμον ύλην καί νά τέρπη 

• τόν αναγνώστην. Ήκολούθησα τό πνεύμα τών εύρωπαϊκών 
τοιούτων περιοδικών συγγραμμάτων, ώς και τάς διαθέσεις 
τών αναγνωστών μου καί ώς παρατηρώ, δέν άπέτυχα.

Κατόπιν έπεσκέφθην μερικούς άλλους συνδρομητάς τής 
«Φύσεως» καί καθ’ οδόν συναντώ τάν κ. Γ. Στή^> μετά 
τής κυρίας του, διενθυντρίας τοϋ παρθεναγωγείου Τάντας, 

’ οΰς Εγνώριζον έξ Αθηνών.
— Ω ! Κύριε Πρίντεζη, κύριε Πρίντεζη, μοί φωνάζουσι 

πλησιάζοντας με άμέσως, πώς έδώ ; τί θαΰμα είναι αύτό ;

—‘Μή ρωτάτε, τοΐς άπηντηρα άμέσως, Εκών άκων εύ- 
ρέθην ίδώ και χάριν αναψυχής και δι*  υποθέσεις τής «Φύ
σεως», σείς δέ πώς περνάτε έδώ ;

—’Ελεεινά, άθλια, μοί άπαντά άμέσως ή Κυρία Ελένη 
Στήνη, άφ’ότου ήλθον καί άνέλαβον τήν διέύθυνσιν τοϋ 
Σχολείου,δέν είδον μίαν ημέραν καλήν ούτε έγώ, ούτε ό σύ
ζυγός μου, ούτε τά παιδιά μου. Ήσθενήσαμεν όλοι, έλεεινός. 
τόπος και Ελεεινοί άνθρωποι, άλλά καί αύτή ή Επιτροπή τής. 
κοινότητος δέν έφέρθη ποσώς καλώς πρός ημάς. Δέν μάς 
περιποιήθη καί ίστερήθημεν τών πάντων. Αύριον άναχωροϋ- 
μεν δι’ Αθήνας καί τούς έγκαταλείπομεν.

— Περίεργον, ιίπον, πρώτην φοράν.όπου ακούω παρά
πονα κατά τών ομογενών μας.

(’Επεται τό τέλος) Φ. Π.ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ
Διδάσκαλον «ρός μαθητήν, ον συνέλαβε απομιμούμενου 

αύτόν
—Γιάννη, άν δέν παύσης νά κάνης σάν τμσλλδρ, θά 

• σέ διώξω άπό τό σχολεϊον.

Δτβάοκαλος (πρό; τούς μαθήτάς, χατά τό μάθημα τής. 
Χημείας ).

—Τί περιέχεε τό-δδωρ τής θαλάσσης Εκτός τοΰ σοδίου· 
περί ον είπομεν ;

Γχάγκος.— Ίχθεΐς, χύριε χαθηγητά.

— Άκόμη άγαμο; Σωτήρη ;
— Ναί.
— Έξ άνάγκης ή κατα προτίμησιν ;
— Άμφοτέρων ένεκα. Έξ άνάγκης δ’ άφοΰ τό προτιμά 

Εκείνη. I

θηναϊος τις Αίγινήτην.
—- Δεν αποθνήσκουν έδώ πολύ συγνά ·; ήρώτησεν *Α·

— Όχι, άλλά μόνον άπαξ, άπήντησεν 
Καί Επηχολούθησε μακρά σιωπή.

Εκείνος.

— Άλλά, κυρία, πρέπει νά μασσάτε 
καλά. Διατί σάς ίδόθησαν οι όδόντες ;

— Δέν μοί ίδόθησαν. Ήγοράσθησαν.

τήν τροφήν σας.

Διδάσκαλος·.— Ποιος είναι ό πρώτος
Πρώτος μαθητής. —
Ό Διδάσκαλος απευθύνει τήν , 

άλλον μαθητήν. <
Δεύτερος μαθητής.— Ό Άδάμ.
Πρώτος μαθητής (ίν αγανακτήσει). —· Δεν μοϋ 

πάτε, ότι ύπενοεΐτε άπότούς παλαιούς.

τώ*  ανθρώπων ;
Ό βασιλεύς Γεώργιος.

.< αυτήν ίρώτησιν είς:

εί-

ΕΡΩΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ

Έρώτ. Έν τμ δωματίφ ΰπάρχουσιν όκτώ γωνίαι. Εΐς. 
ίκάστην γωνίαν κάθηται μία γαλή. Έπί τής ουράς ίκάστης 
γαλής κάθηται έτέρα γαλή. Έμπροσθεν ίκάστης γαλής χά- 
θηνται Επτά ετεραι. Πόσαι γαλαϊ εδρηνται έν τφ δωματίφ;. 

Άπόκρ. ’Οκτώ.

Έρώτ. Πάντα τά πράγματα εχουσιν ό,τι έγώ έχω. Τί 
είναι τοϋτο ;

Λπόκρ. Όνομα.

Έρώτ. Διατί τό γράμμα σίγμα ομοιάζει πρός ουράν 
.χοίρου ;

Άπόκρ. Διότι εύρηται είς τό τέλος τής λέξεως χοίρος.

Έρώτ. ΤΙ είναι κρεΐσσον τοΰ θεοΰ, Ετι χείρον τοΰ δια
βόλου, δπερ τρώγουσιν οί νεκροί, άλλ’ άν ετρωγον οί ζώντες, 
-θά άπέθνησκον ;

Άπάκρ. Τό ούδέν.

Έρώτ. Τίς ό καλλίτερος χρόνος πρός σπουδήν τού βι- 
'βλίου τής φύσεως '

Άκόχρ. Όταν τό φθινόπωρον στρέφει τά φύλλα.

Έρώτ. Διατί Εξεπλάγη ό Γολιάθ, οτε έκτυπήθη διά 
λίθου ;

Άπόχρ. Διότι τοιοϋτον πράγμα, ουδέποτε πρότερον εί- 
χεν έπέλθει εΐς τήν κεφαλήν του.

Έρώτ. Τί αυξάνει κοπτόμενον είς τάς δύο του άκρας ;
Άχόχρ. Ό χάνδαξ.

Έρώτ. Όποιαν συγγένειαν εχει ό άρτος πρός τήΖάτ- 
μομηχανήν ; ’

Άπόκρ.. Ό άρτος είναι ή μητηρ τής άτμομηχανής. 
Διότι ό άρτος είναι ανάγκη, ή άτμομηχανή είναι έφεύρεσις, 
άλλ’ ή ανάγκη είναι ή μήτηρ τής έφευρέσεως. Ανάγκη τέ- 
χνας κατεργάζεται. Διό ό άρτος είναι ή μήτηρ τής άτμο
μηχανής. ■

Γουϊλη?.

ΛΗΣΤΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΣ

ί

Πεπειραμένος ληστής Εκαιροφυλάκτει Επι τής δδοϋ τής 
•άγούσης είς Κ,.... δπότε συνήντησεν αύτόν άνθρωπος έφιπ
πος, χαί συνήφθη μεταξύ αύτών δ Εξής διάλογος.

Κλέπτης. — Πώς ονομάζεσαι;
Χωρικός. — Στέφανος.
Κλέπτης. — Τίνος υιός;
.Χωρικός;— Υιός τοΰ Κύρ Σταύρου ....
Κλέπτης — Ποϋ πηγαίνεις;
Χωρικός. — Ε’ις τήν φυλακήν.
«Κλέπτης. — Διά τί;-
Χωρίκός. — Διότι Εκλεψα πρόβατα.
Κλέπτης. — Καί δέν σε συνοδεύει κανείς;
Χωρικός. — Όχι. Ό δικαστικός κλητήρ είναι φίλος μου 

είχε πολλή' Εργασίαν, λοιπόν μοΰ, εδωκε τά χαρτιά μου 
(τό Ενταλμα τής φυλακίσεώς μου), καί μέ παρεκάλεσε νά 
ύπάγω μόνος μου εΐς τήν φυλακήν.

Κλέπτης —Καλά. .
Οί άνδρες άντήλλαξ·χν ταμβάκον καί φίλημα, μεθ’ δ 

άπεχωρίσθησαν.
Μετά μίαν εβδομάδα δ χωρικός επέστρεφεν Εκ Κ..... δτε 

εις τό αύτό μέρος συνήντησε τον αύτόν άνθρωπον.
Κλέπτης. — Μπά, άνεκραύγασε, Στέφανε 1 Δέν μοΰ 

Ελεγες, δτι θά πάς στή φυλακή;
Χωρικός. — Μάλιστα, Επήγα, άλλά δεν μέ άφήκαν 

νά ε’ισέλθω.
Κλέπτης. — Διατί;
Χωρικός-— Διότι Εχασα τα Εγγραφά μου, δ δέ Επι

στάτης τών φυλακών είπεν,δτι δεν δύναται νά με εΐσαγάγη 
.άνευ τοϋ Εντάλματος.

Κλέπτης. — "Ωστε δέν θά φυλακισθής;
Χωρικός. — Όχι. .
Κλέπτης. — Και Επιστρέφεις τώρα εις τό σπήτί σου ; 
Χωρικός. — Μάλιστα.

Κλέπτης.—Καλά, πήγαινε, μά άλλη φορά νά μή παί- 
ξης αύτό τό παιγνίδε, γιατί......

Χωρικός. — Ά, όχι, βέβαια, ησύχασε.
Καί άπεχωρίσθησαν, χωρίς ν ’ άνταλλάξωσι πλέον ταμ

βάκον. Ί·οϋς.

Η ΑΤΠΣΤΟΣ
Περίλυπος μελαγχολών τήν κεψαλήν του κλίνει, 
ακληρά άπογοήτευσις τα στήθη του βαρύνει..
Ή άποπτάσα δέ έλπις τοσαύτης εύτνχίας 
ψίπτει αύτόν είς Αβυσσον λύπης μελαγχολίας. 
Μή ήτο λοιπόν δνειρον; τόν άπατα έκείνη. 
πού τόσον τής καρδίας τά βάθη συνεκίνει ;

• δέν δύναται νά ψαντααθτί προσποίησιν τοιαύτην, 
άλλοψρονεΐ ό δυστυχής... έλπίζει...πλήν είς μάτην.

Β
Πολύς έπέρασε καιρός είς τάς άγκάλας άλλης, 
ζητεί τήν άνακούψισιν τής λύπης τής μεγάλης, 
ματαίως πλήν έπιζητεϊ τήν μάγον γοητείαν, 
ήτις τοΰ έσαγήνευσε τοσοϋτον τήν καρδίαν.
Θά ένθυμεΐται πάντοτε έκέινην τήν Σειρήνα 
θά έχη τήν εικόνα της παρήγορον ακτίνα 
ό έρως του δένθά σδεσθη έν δσφ ζή κινείται 
καί είς τόν Άδην...καί έκεϊ αύτήν Θά ένθυμήται.

Δ. β.

. ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΚΑΙ ΠΕΛΑΤΗΣ
Νεαρός δικηγόρος, μόλες άρχόμενος τοΰ σταδίου σου εν τινι- 

μιχρά κωμοπόλει, Εθετο είς τήν θύραν τής οικίας του τό 
δνομά του. Είς και μόνος άλλος δικηγόρος, συνταξιούχος 
δικαστής ύπήρχεν είς τό αύτό μέρος.1

Γέρων τις φυλάργυρος, φρονών, δτι ήδύνατο άνευ αμοιβής 
νά λάβν) συμβουλάς παρά τοΰ δικηγόρου, προσήλθε ε’ις τόν 
νέον Επιστήμονα, τφ εϊπεν δτι χαίρει πολύ, διότι ήλθε νά 
έγκατασταθή είς τήν πατρίδα του, καθόσον δ απόμαχος δι
καστή; είχε γηράσει πλέον και ειτα κατέληξιν είς δμιλίαν 
δι’ής εζήτησε καί Ελαβεν Απαντήσεις και ερωτήσεις σου 
τινάς νομικάς. Μετά τάΰτά ευχάριστή σας" τέ.ν νέον δικη
γόρον, Όαβε τόν πϊλόν του καί άπήρχετο, δτε ούτος Εζή- 
τησεν εύγενώς νά: τώ πληρώση δέκα δραχμάς, ώς αμοιβήν 
διά τάς συμβουλάς, άς τφ Εδωκε "

Ό γέρων τότε Εξωργισθείς άπήλθεν, δρκιζόμένος, δτι ου
δέποτε θά πληρώση, ένφ ό δικηγόρος έφώνει όπισθεν του δτι 
θά ίγιίρη αγωγήν.

Μετά τινας σκέψεις όγέρων μετέβη είς τόν παλαίμαχον 
τοϋ Δικαίου αγωνιστήν, δν, εύρεν ε’ις τόν κήπόν του σκά- 
πτοντα, και τφ είπε’

— Κεΐνο τό παλιόπαιδο, ποΰ μάς ήλθε τώρα ! Έπήγα 
φιλικώς, αύτός δέ μοΰ ζήτιϊ τώρα ώς αμοιβήν συμβουλών 
του δέκα δραχμάς.

—Καλά να σοΰ κάμη,είπεν δ άλλοτε λειτουργός τής Θέ- 
μιδος, δέν είχες δουλειά νά τόν Επισκεφθής.

— Θά τά πληρώσω λοιπόν ;
— .Βεβαίως θά τάπληρώσης.
— Πολύ, καλά εϊπεν δ γέρων καί ήτοιμάσθη ν’άναχωρήση.
— Στάσου, εϊπεν δ δικηγόρος, δέν θά μέ πλήρωσής
— Νά σέ πλήρώσω ; καϊ σένα ;' διατί; '
— Διά τάς συμβουλάς ποϋ σου Εδωκα, τώρα.
Ό γέρων τραβφ τήν κόμην του.
— Καί τί ζητεί;, δι’ αύτά : τόν ε’ρωτ^
— Είκοσι δραχμάς, εκτός ε’άν σοΰ Εγείρω άγωγήν, θά 

τριπλασιασθονν
Καί δ κυμινοπρίστης ήναγκάσθη ουτω νά πληρώση άμφο- 

τέρους τούς δικηγόρους. ΓοΔλ.
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. , .ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ.„ΦΥΣΕΟΣ“

Ε. Φ. Kdpxvpav. · Σας εγράψαμεν ταχ^υδρομιχώ; προχθές. — S. :
S. J. Washington; Nous vous avons rexpedMeles Numeros de· 
mandis.—Μ, Κ. Σ. ΜιτυΛτινην. ’Επιβτολή έλήφθη χαί άπηντή- 
σαμεν σχετιχώς πρός τήν ίκδοσϊν πονήματος σας. — Δ. Γ- Μ. 
NavtrMor. Συμμετοχή είς έχχυβεύβεις λαχείων χαί λοιπά προνό- 
μοια λογίζεται εις τούς προπληρώνοντας τήν συνδρομήν των. Στεί
λατε δευτέραν εξαμηνίαν άμέσως, ίνα σας άποστείλωμεν απόδειξιν 
χαί αριθμόν λαχείου σας, χατα :τί χεχανονισμένα.—X. Φ. Γα^γα~ 
Maroon. Σεϊράφύλλων χαί αγγελία άπεστάλη. Συνδρομή έλήφθη. 
Χαϊνην Κυπαρισίας δέν έχάμαμέν, τί συμβαίνει; απαντήσατε.Έύ- 
,χαριστοΰμεν.—Σ. Α. ίβιρον. Έχει χαλώς, σας έγγράφομεν, άλλά 
στείλατε σύνδρομά;.·—Ε. Κ. Jfvxutror. 'Εχει χαλώ;. Συμμορφού- 
μεθα πρός γραφόμενα· σας. — Η. Σ. Π- Γρίπο-ίι*./Εχει  χαλώς, 
εύχαριστοΰμεν.—Σ. Γ. Π. Άε-τα,ΡΛ». Εύχαρίστως θά έδημοσιεύετο,

• άν δέν είχε δημοβιευθή, άπάδει. — Γ. Δ. Π. flerpac. Ζητούμενβν 
αριθμόν σας άπεστείλαμεν προχθές;—Λ. Σ-’dxp"»· Όχι ο. Επιστολή 
έλήφθη. Εύχαριστοΰμεν. Σάς εγράψαμεν χαί αναμένομεν νεωτέραν 

. σας. — Π. I. Κ. fiaraxoMr. Δελτάριον έλήφθη. Εύχαριστοΰμεν 
Αναμένομεν αγγελίαν Ημερολογίου. ’Αριθμούς λαχείων άποστέλ- 
Λομεν.— Σ. Δ. Δ. Σούίζ. Συνδρομή σας έλήφθη. Εύχαριστοΰμεν , 

. Γράφομεν.—I. Σ. .’Άι·ύρο»·. Σννδρομαι έλήφθησαν. Εύχαριστοΰμεν.
'Αποδείξεις χαί αριθμοί λαχείων στέλλόνται προσεχώς. — Σ. Κ. 
Ίσμ·ϊΛΙαν·. ’Επιστολή χαί αγγελία Ημερολογίου «Φύσεως» μετά 

. συνδρομητών έλήφθη χαί εύχαριστοΰμεν πολύ. Προσεχώς γράφομεν.
—Γ. Σ. ΓεηεσΖσχ. Συνδρομή σας έλήφθη. Εύχαριστοΰμεν πθλύ. 
Γράφομεν.—Π. Φ. Kdtfor. Επιστολή έλήφθη, έύχαριβτώ χαί θά 
προσπαθήσω, Θεοΰ θέλοντος. Δι’έτέραν ύπόθεσιν άναμείνατε ολίγον 
ετι, πάντως δμως δι*  έμοΰ.—®_. Α. βαθύ Σάμον. 'Επιστολή έλή
φθη. Σας γράφομεν χαί άποστελλόμεν φύλλα. Ήσυχεΐτε.— Δ. Κ. 
Σϋρον. Σας ένεγράψαμεν διά 5 Ημερολόγια. Εύχαριστοΰμεν.

■ ,ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ

2β· "Εμμετρος άπλή άκροστιχίς.
Τό όλον μου,' έχ λέξεων δέχα, άποτελεΐται,

'Εξ <5ν ή πρώτη παταμός χαι έν'Ρωσσίφ χειται.
, Ή δεύτερα είμαι θεά αρχαία τών 'Ελλήνων,

Ή τρίτη είναι όρυχτόν τών λίαν ωφελίμων. * .
Ή δέ τέταρτη παριστφ όρος, τής Θεσσαλίας, 

Κι’ ή πέμπτ’ εμφαίνει άνομα μεγάλης ποιητρίας.
Ή ίχτη είναι Βασιλεύς έοΰ πάλαι Βυζαντίου.

Καί ή έοδόμη τ’ όνομα αρχαίου βασιλείου.
Τήν δέ ύγδόην, ίνα εύρής είς τάς Κυχλάδας χύττα, 

Καί. παρ’ εύθυς θά τήν ίδής χαι γράψε την, ώ λύτα. ' 
Ή. δέ έννάτη τ’ όνομα πατρός τής Ιστορίας, 

Κι’ή δεχάτη έμποριχή πόλις τή; Ισπανίας.
Τά αρχικά, δέ γράμματα, \

Τούτων έάν ειξεύρης,
Δεινόν χ' άρχαΐον βήτορα,

Λύτα, ευθύς θά εύρής. ■ ή
27. "Εμμετρος άπλή άκροστιχίς.

Τό όλον μου έχ λέξεων πέντε άποτελειται,
’Εξ ών ή πρώτη νήσός τις χαι έν Αίγαίίρ χεΐται,

1 Κι’ άν δέν μέ 'ξεύρης άνοιξον τόν "Ατλανια, ώ Λύτα,. 
Μετ’ ού πολύ θά τήν ίδής, είς τάς Κυχλάίας, χύτΐα- 

Ή δέ δεοτέρα βασιλεύς’τής νήσου τής Τθάχης,
Ή τρίτη νομοθέτητ τις, τής περίφημου Σπάρτης. 

Τήν δέ Τετάρτην θά εύρη;, άλλ’-δμως να προσέξης, ’ .
Κι’ επιρρημάτων τροπιχών κατάλληλον εχλέξης.

Ή πέμπτ*  εμφαίνει ποταμόν των λίαν περίφημων,
Ένφ ύπάρχουσιν έντός πληθύες χροχοδείλων.

Τά άρχιχά δέ γράμματα τούτων έάν ιϊξεύρης, 
Νομοθέτήν των Αθηνών, ώ φίλταγε, θά εδρης.

Έξ Άγχιάλου. Κ. Γ. Κουμεντής.

ΒΙΡΓΙΝΙΑ

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ
Άνδρέον X. Μο<3χονΛ

Ύπδ τδν τίτλον τούτον ίξεδόθη έσχάτως ίν Χανίοις τής 
Κρήτης μυθιστορία, συγγραφείσα ύπδ του νεαρού τελειόφοι
του τής φιλολογίας χ. ’Ανδρ. Μοσχονα, τοΰ όποιου ή πρδς

τό γράφειν ευχέρεια γνωστή τυγχάνει τοίς συνδρομηταϊς ήμών 
καί ίζ άλλων έργων κατά καιρούς χοσμησάντων τάς στήλας 
τής «Φύσεως». ·

Ή «Βιργινία» είναι μία χοινωνική ούτως ιι’πεϊν σελίς, έν 
ή σαφώς χαταδείχνυνται.όποΐαι συνέπειας τών έχ τοΰ έρωτος 
σφαλμάτων καί ποια τά προχύπτοντα ίχ τούτων δυστυχή
ματα είς τάς οικογένειας' ποικιλλόμενη δε με πλιίστας σκη- 
νάς γεγραμμένας,’ 'μέ χάριν πολλήν, κινεί τοΰ αναγνώστου 
τδ ένδιαφέρον χαί τέρπες -καί συγκινεϊ συγχρόνως. ’Αδύνατον 
έν τή άναγνώσ» τών ταλαιπωριών χάί παθημάτων τής δυσ
τυχούς ήρωίδοςνά.μή συγκίνησή τις χαί δαχρύσή, ώς άδύ- 
νατόν είναι βλέπων, τό αίσιον τέρμα τής ύποθέσεως, να μή 
αίσθανθή τις άναχούφισιν χαί χαράν.

Έν μι$·. λίξιι ή «Βιρμινιω» έν τή σήμερον έπιχρατούση 
οΐχτρξί ξενολατρεία χα1. ελλείψει μυθιστοριών Ελληνικής ιδιο
φυίας αποβαίνει εντρύφημα γλυκύ τοϊς πάσι.

Συνιστώμεν όθεν τήν άπόχτησιν τοιούτου τερπνού άμα καί 
διδακτικού βιβλίου, άφομ άλλως τε ή, τιμή του είναι λίαν 
ευτελής (Δρ. 2). ,

’Αντίτυπα εύρίσκονται καί παρ’ ήμϊν.'

ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ 
Κνρέων καί Κνρεών.

ΠΑΝΑΓ. Κ. ΦΟΦΩΛΗ

ίέ, Στοά Μελά Η,

Γνωστοποιώ τδ σεβαστόν χοινόν τών ’Αθηνών καί τών έ- 
παρχιών, ότι έν τφ Κομμωτηρίφ έκτελοΰνταί χτενίσματα 
(ιστορικά καί τής έποχής), διά τάς έν αιθούση ύποδοχάς, 
χορούς, γάμους,.έπισήμους έορτάς, κτλ.

Κατασκευάζονται προσέτι περοΰκαι πρόσθετοι,χαί περοΰ- 
και προσκεκολλημέναι (Toup6s) δΓ άνδρας, καί εικόνες διά 
ριχών κεφαλής.

Ωσαύτως ίν τφ Κομμωτηρίφ μου κείρεται τι; ή καί ξυρί
ζεται πεντάκις,προπληρόνων δρ. 2 χαί εύρίσχων μεγίστην 
καθαριότητα. ■

’Ιδιαιτέρά αίθουσα διά τήν κόμμωσιν τών Κυριών χα 
βαφήν.τής κόμης.

Τιμαί έκτος συναγωνισμού.

ΕΡΓΟΜΟΝ ΠΕϊΜΑΤβΑΰΝ ΒΟΤΩΝ
Ν.Έ. ΠΑΝΑΓΟΥ ΚΑΙ Δ. ΦΟΥΣΑΡΑ

Έν Χαλκίδι.
Τά λαμπρότερα ποτά, ωραιότερα χαί γευστικότερα, άμιλλόμενα 

προς τά ευρωπαϊκά, κατασκευάζονται εν τφ έργόβτασίω τούτφ, 
ένθα γίνεται χρήσις ύλιχών άγνοτάτών χαί πρώτης ποιότητος.

Κονιάχ, μαστίχη, οΰζο, .βανάια, άγγέλιχα, χτλΛού μόνον προτι- 
,μώνται έν 'Ελλάδι τών εύρωπαϊχών, άλλά χαί πάντα τά ξένα 
πλοία σταθμεύοντα έν Έλλάδι προμηθεύονται ήδη τοιαΰτα εχ τοΰ 
εργοστασίου τούτου. .

. Οσοι δέν τά έδοχίμαααν ίτι,, άνανΤίρρήτως άγνοοϋσι τήν χατα- 
σχευήν τή; έλληνικής μας βιιμηχανίας

ΠαρακαλοΟμεν χαί πάλιν τούς χαθυστεροΟντας είσ
έτι τήν συνδρομήν των τοΰ τρέχοντος έτους, δπως 
ε&αρεστόύμενοι άποστείλωσιν ήμϊν ταύτην άμέσως διά 
ταχ. έπιταγής ή άλλου άσφαλοΟς μέσου xal τοϊς άντα- 
ποστείλωμεν τάς σχετικά; άποδείξεις μετά τοδ . αριθ
μού τοΰ λαχείου των τής προσεχούς έκχυβεύσεως.

Έχ του Τυπογραφείου ΑΝΕΣΤΗ ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ


