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Είς αύτοκράτώρ έτελεύτησεν !
Είς ήγεμών άπήλθεν ! · ..
Είς άνθρωπος έξέπνευσεν ! -
Διίναμίξ, άρχή καί, ύλη δράσασα έπ’ άρκετόν 

έπί τής αίνίγματώδους καί άκατανοήτου ταύτης 
ξενίας, άφηρπάσθη ά- 
νοικτιρμόνως άπό τής 
άγκάλης καί συντρο- 
τροφίας ήμών, Ας έ
καστον μέλος τής έ- 
νότητος καί όμογε- 
νείας έσαεί, εί δυνα
τόν ,θ’άπετέλει παρη
γοριάν καί άνακούφι- 
σιν έν τΛ άκανθώδει 
καί όδυνηρα τάύτμ 
συμβιώσει, χωρίς νά 
είσακουσθώσι παρά 
τού δημιουργού τού 
παντός, ού§' Α γόη 
τής τρυφερός συζύ
γου, ούδ’ οί κοπετοί 
τών πεφιλημένων υί- 
ών, ούδ’οί θρήνοι τών 
άγαπητών συγγενών, 
ούδ*  οί κλαυθμοί τών 
φιλτάτων οίκείων,ούδ' 
αί ίκεσίαι τών πιστών 
ύπηκόων, ούδ ’ αί έ- 
πανειλήμμέναι δεή
σεις τών κατοίκων ό- 
λοκλήρον τής ύφη- 
λίον.

Μά διατί ;
Ό αύτοκράτώρ ’Α

λέξανδρος άπεβίωσεν, 
ώς ό θνητότερος τών 
ανθρώπων, άφού τά 
πάντα ύπεχώρουν πρό 
τής άμετατρέπτου θε
λήσεως ’Εκείνου ί 

Ούτε ή έπιμονή, Ο ΑΠΟΒΙΛΣΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ :

ούτε τά άφθονον χρυσίο ν, ούτε A έ^ιστήμη, ούτε 
Α άνωτάτιυ έπιμέλεια, φροντίς καί περιποίησις 
ίσχνσαν νά καταβάλωσι τήν δύναμιν Εκείνην, ήτις 
καλείται Φ ν σ ι ς !

Καί προστίθεται νέον τεκμήριον τής άνωτάτης 
θελήσεως, πρό της οποίας τόν αύχένα κλίνει πάν
τοτε ό άνθρωπος. Πρό τού πεσόντος δέ κραταιο· 
τάτου· καί άκμαιοτάτου τών Αγεμόνων, κάμπτοντες 
ήμεΐς σήμερον τά γόνυ, ύψούμεν τήν φαντασίαν 

πρός τά ύπέρτατον έ- 
κεΐνο 'Ον, δπερ άμα 
τη έλεύσει τού κλει
νού Τζάρου είς τόν 
κόσμον, είχε θέσει 
τέρμα τού λαμπρού 
σταδίου τον, Τήν 20 'Οκτωβρίου 1894, χω
ράς Λμεϊς νά προγι- 
γνώσκωμεν τούτο.Και 
κλαίομεν Αδη πι- 
κρώς.
Καί δέν ίσχυσαν φυ- 

σικώς ούδ 'ή γόη, ούδ ’ 
οί κοπετοί, ούδ’ οί 
θρήνοι,ούδ’οί κλαυθ
μοί, ούδ’ αί ίκεσίαι 
καί δεήσεις Λμών I.

Κλαίομεν τόν άπο- 
πτάντα άξιολάτρεντον 
μονάρχην καί πατέρα, 
άλλ’ άκριβώς διά νά 
τόν κλανσωμεν ούτω 
πΔρεσκεύασεν ίσως 
ήμΐν τοιαύτην Θλιβε
ρήν δοκιμασίαν ό α<- 
ώνιος πατήρ I

Είναι καί τούτο έκ 
τών άπαισίων έκείνων 
ποτηρίων, ών τό σπά- Τ νιον χύμα στάγδην 
πίπτει ώς ζέων καί 
καυστικός μόλυβδος 
έπί τής καροίας τού 
άνθρώπβυ διά τήν με- 
ταμόρφωσιν τών κοι
νωνικών συνθηκών ;
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Ώ ! ακατανόητοι βουλαί τού Ύφίάτου ! Αρκεί 
πλέον ! Σχίσατε τέλος τήν γήν καί καταποντίσατε 
τήν αδυναμίαν τής άνθρωπίνης καρδίας 1 ήτις ένφ 
δείκνυται άφ’ ένός θηριωδεστέρα καί αύτής τής τί
γρεως, φηγνυται άφνω θρηνούσα πρό τού φάσμα
τος τον θανάτου I δν ούδέποτε θά δυνηθή νά έθίσμ 
κατόπιν τοσούτων παραδειγμάτων καί τηλικούτων 
πτωμάτων πεφιλημένων δντων άπό καταβολής τού 
έπαγωγού κόσμου I .

Γνωρίζω Γ ή Φύσις θέλει νά παραβάλλω τόν 
θάνατον πρός άπλούν φυσικόν φαινόμενον, ούτινος 
μετά τήν έμφάνισιν αύτού ένταύθα, Λ μέν κοσμική 
ούσία μένει έπί τής γής,ή δέ δρώσα δυναμις, ήτις 
ώδήγει τήν ύλην, έπιστρέφει . . . ποΰ ;

Γνωρίζω ! ή Φ ύ σ ι ς θέλει νά διδάξμ ήμας, δτι 
ό Λλεκτρισμός, δστις διενεργεί τήν θύελλαν καί 
τήν καταιγίδα, μετά τήν έπαναφοράν τών στοιχεί
ων είς τήν έδραν των, έπανέρχεται ούτος είς τήν 
έστίαν του, έξ ής έπαναλαμβάνει καί πάλιν τό πάι· 
γνίδιον, πλήν δμως καί δέν άπόλλυται !

Γνωρίζω! ή Φ ύ σ ι ς ήτις περιλαμβάνει έν έαυτή 
έκεϊνα καί ήμδς αύτούς, άποστέλλει έκάστοτε έπί 
τής γής ταύτης, ώςτι φαινόμενον καί τόν ήγεμόνα 
καί τόν γεωργόν,ούς μετά τήν έκτέλεσιν τού προο
ρισμού των, μετακαλεΐ πάλιν . - πού ;

Ώ φώς τής άληθείας I Σέ γνωρίζω ! Ό ’Αλέ
ξανδρος Γ. δέν άπέθανεν ! ούτε έχάθη ! άλλά με- 
τέβη είς άλλην ζωήν, έν ή προύπήρξε καί θά 
μεθυπάρξη !

Μή τόσον έξιστάμεθα! ό άγαθός καί πολυφίλητος 
σύζυγος, πατήρ καί φίλος καί έθνάρχης ζή, χαρίεις 
καί εύχαριστημένος, εύδαιμονέστερος καί Λσ’υχώ- 
τερος, είς μέρος δπου πάντες θά μεταβώμεν, αφού 
τάχιον ft βράδιον διατρέξωμεν τό στάδιόν μας ! 
Ναί ! Ή Φύσις έκτελεΐ 'άμετάστρεπτον καί άδιά- 
πτωτον έργον, ούτινος τήν άξίαν πάνν άπέχομεν 
νά έκτιμήσωμεν 1

♦ . Πρίντεζης.

ΑΙ ΠΡΟΟΔΟΙ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ 
ΚΑΙ Η ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ 

ΕΝ Τη ΜΕΛΛΟΝΤΙ ΑΙΠΝΙ

Νέαν περισπούδαστο*  πραγματεία*  περί τής έν τφ μέλλοντι προ
όδου τής αστρονομίας, τοΰ διαπρεπούς Φλαμμαρίωνος, μεταφέρομεν 
ώδε, έ*  μεταφράσει χάριν τών ήμετέρων συνδρομητών.

Έν τφ ίδρυθέντι έσχάτως,ύπό έκατομμυριούχου 
άμερικανού, τού κ. Yerkess, άστεροσκοπείω έπί τών 
όχθών τής λίμνης Γενέβης έν ταΐς Ήνωμέναΐς Πο- 
λιτείαις, έτοποθετήθη ήδη τό μεγαλείτερονκαί,ίσχυ- 
ρότερον τηλεσκόπιον έκ τών μέχρι τούοε κατασκευ- 
ασθέντων, δπερ φέρει φακόν ένός μέτρου.διαμέτρου 
καί μήκος 20 μέτρων, καί τό όποιον είχεν έκτεθή 
είς τήν τελευταίαν "Εκθεσιν τού Σικάγου. Μόλις 
δέ τούτο συνετελέσθη καί άμέσως έγένετο σκέψις 
νά κατασκευάσουν, διά τήν προσεχή Παγκόσμιον 
"Εκθεσιν τού 1900, φακόν διαμέτρου ένός μέτρου 
καί 50 έκατοστών I Συνεπεία δέ τούτου μετά μεγά
λου ένδιαφέροντος ό έπιστημονικός κόσμος παρα
κολουθεί τάς τόσφ ένεργητικάς προόδους καί άνα- 
καλύφεις τής πρώτης τών έπιστημών, καί μετά πε- 
ριεργείας διερωτά μέχρι τίνος σημείου Λ άνθρωπίνη 
ιδιοφυία θά ώθήση τό φώς έπί τών μυστηρίων της 
άπεριορίστου ταύτης έξελίξεως.

'Αληθές είναι, δτι είναι δύσκολον νά προίδη τις 
τό μέλλον, καθόσον μάλλον αί συντελεσθεϊσαι θαυ

μάσιοι πρόοδοι τής άστρονομίας, άπό ένός έτους 
ίδίως, παρουσιάζουσιν ήμϊν τό καλλίτερον μέσον 
τής δυσκολίας ταύτης. Πρό έκατόν έτών, ούδείς 
σοφός,ούδείς ποιητής έδύνατο νά φαντασθή τάς γε- 
νομένας κατακτήσεις έν τή μαθηματική ανακαλύψει 
τών τέως άγνώστων άστέρων, οίον τού Ποσειδώ- 
νος καί τοΰΔορυφόρου τού Σειρίου,ούδέ τήν χημι
κήν άνάλυσιν τού φωτός τών άστέρων, ούδέ τήν 
ούράνιον φωτογραφίαν, ούδέ τήν πληθ-ΰν τών γε-· 
νομένων ανακαλύψεων έν τφ έδάφει τής ώραιοτά- 
της τών έπιστημών. Σχεδόν άπασαι αί νέαι μέθοδοι 
έθεωρούντο άπροσδόκητοι, καί άν άνατρέξωμεν είς 
παλαιότέραν έποχήν, θά ίδωμεν, δτιτό πρώτον με
γεθυντικόν τηλεσκόπιον διηυθύνθη πρός τόν ούρα- 
νόν μόλις τώ 1609, ύπό τού Γαλιλαίου, δηλαδή 
προσφάτως, ούτως είπεΐν.’Επί δύο έως τρεις χιλι
άδας έτη, οί άνθρωποι έχρώντο τμ ύέλω, χωρίς 
ποσώς νά φαντάζωνται ούτε τό μικροσκόπιον, ούτε 
τό τηλεσκόπιον, καί ούτε νά δύνανται νά έξαγά- 
γωσιν έκ της μαγικής ταύτης ούσίας, τής πολυτι- 
μοτέρας καί τού χρυσού, τάς ιδιότητας, αΐτινες 
έμελλον πολύ βραδύτερον άτυχώς νά μάς άνοίξωσι 
τάς πύλας τού άπείρου έλάσσονος καί τού άπειρου 
μείζονος. Καί έάν άνατρέξωμεν έτι άπώτερον, είς 
τάς άρχάς αύτάς τού πολιτισμού θά άναμνησθώμεν 
παραδόξως, δτι ή ύελος τυχαίως δλως άνεκαλύφθη. 
Τήν ύαλον άνευρίσκομεν έν τοΐς Αΐγυπτιακοΐς τά- 
φοις χρονολογουμένοις άπο τριάκοντα αίώνων, ά
νευρίσκομεν αύτήν έν τοϊς έρειπείοις της Πομ
πηίας, οί Έλληνες καί ’Ρωμαίοι έγνώριζον αύτήν, 
οίχαράκται μετεχειρίζοντο ύελίνους σφαίρας πεπλη- 
ρωμένας ύδατος, δπως διέρχονται έντεύθεν αί άκ- 
τϊνες τής λυχνίας ή τού ήλίου καί φωτίζονται ούτω 
καλείτερον τά πρός έργασίαν αντικείμενα αύτών, 
καί ό ’Αριστοφάνης αύτός προτείνει έν τινι κωμω
δία αύτού τόν τρόπον τής έξαφανίσεως τών κλη- 
τεύσεων τών δανειστών γεγραμμένων έπί πινακίων 
έξ ’Ισπανικού κηρού, διά τής έκθέσεως τών πινα
κιδίων τούτων είς τόν ήλιον, δπιοθεν ένός τών δια
θλαστικών τούτων σφαιρών. Οί παλαιοί έπί πολ
λάς χιλιάδας έτών μετεχειρίσθησαν τήν ύελον χω
ρίς νά μαντεύσωσι τήν όπτικήν αύτής άξίαν. Τίς 
οίδε δέ, άν πλησίον ήμών δέν εύρίσκωνται νΰν καί 
άλλα σώματα, ύλαι καί δυνάμεις, τά όποια δέν 
γνωρίζομεν νά χρησιμοποιήσωμεν, καί άτινα είς 
τό μέλλον δι ’ άπροσδοκήτου τίνος άνακαλύψεως δέν 
μέλλουσι νά μάς άνοίξωσι νέας όδονς θαυμασίας 
καί άφθόνους διά τήν κατάκτησίν τού άπείρου ! 
Είναι δύσκολον, φαίνεται, νά μαντεύσωμεν δ,τι δέν 
ύπάρχει έτι, δ,τι διατελεΐ ύπνώττον έν τοΐς λανθά- 
νουσι όνείροις τού άγνώστου. Ιίλήν δυνάμεθα νά 
έρωτήσωμεν. τί ήθελε συμβή. έάν τά σύγχρονα 
όπτικά έργαλεϊά μας έξηκολούθουν μεγεθυνόμενα 
καί τελειοποιούμενα άπό βαθμού είς βιιθμόν;

"Ας άπαντήσωμεν , ήδη εΐς έρώτησιν, πολλάκις 
γενομένην ήμϊν. Τά τηλεσκόπια δύνανται έτι νά 
τελειοποιηθώσι καί νά πλησιάσωσι τή άντικείμενα 
έγγύτερον έτι ήμΐν ;

- Άπαντώμεν άνενδοιάστως μάλιστα, διότι δυ
νάμεθα άναντιρρήτως καί ήδη μάλιστα, νά κατα- 
σκευάσωμεν κάτοπτρα τηλεσκοπίων καί φακούς 
διοπτρικούς μεγαλειτέρους τών ύπαρχόντων, άνευ 
ούδενός κωλύματος. Τούτο είναι ζήτημα μόνον 
χρήματος.

Λαμδανομένης ώς αφετηρίας της βαθμιαίας κατα
σκευής τών άστρονομικών φακών άπό ενός αίώνος, 
φαίνεται πιθανόν, δτι περί τά μέσα τοΰ εικοστού 

αίώνος οι διερευνηταί τών ούρανίων σωμάτων θά 
. έχωσιν είς τήν διάθεσίν των φακούς δύο μέτρων 

περιφέρειας, ό δέ είκοστός πρώτος αιών δέν θά έμ- 
φανισθίϊ έν τή ιστορία, άνευ τής παροχής αύτμ 
όργάνου όπτικοΰ τριών μέτρων,ήτοι τριπλασίου με
γέθους τών σημερινών. Τοιαύτην πεποίθησιν, τού- 
λάχιστον έσχημάτισα έγώ, κατόπιν- όμιλίας μου 
σχετικής μετά τού μόνου κατασκευαστού μεγάλων 
φακών, ύπάρχοντος έν άπάσή τή ύφηλίφ. τού κ. 
Mantois έκ Παρισίων, δστις κατασκευάζει ήδη τούς 
μεγάλους δίσκους τού κ. Avian Clark, έπί τούτω έλ- 
θόντος έξ ’Αμερικής.

Συμφωνώ μετά τών KK'Mantois καί Clark, δτι αί 
πρόοδοι τής όπτικής έξαρτώνται μάλλον έκ τής με- 
γεθύνσεως τών φακών τής διόπτρας ή έκ τής τού 

. κατόπτρου τών τηλεσκοπίων, διότι τούτο έπιφέρει 
μικροτέραν μεγέθυνσιν κατ’ έπιφάνειαν, άλλοιοϊ 
έλαφρώς τήν γεωμετρικήν αύτοΰ κυρτότητα ένεκα 
τού βάρους αύτού,άπορροφα περισσότερον φώς καί 
άπόλλυσι ταχύτερον τήν στιλπνότητά του Είς μέ
γας διαθλαστής άξίζει πάντοτε καλείτερον ένός με
γάλου άνταυγαστήρος, μέ δλην τήν διπλήν ή καί 
τριπλήν διάμετρον τούτων άπό τών πρώτων, κα
θότι δέν άρκεΐ νά μεγεθύνωνται τά άντικείμενα, 
άπαιτουμένης πρωτίστως τής εύκρινείας.

Τούτου δεδομένου, τί δέον νά προσδοκώμεν έκ 
τής προόδου τών Αντικειμένων τούτων τής τέχνης 
καί τής βιομηχανίας; όποίας έλπίδας Λ επιστήμη 
δύναται νά έχη έπί τοΰ μέλλοντος τής όπτικής.

Άρκούμεθα εΐς άπάντησιν νά έπιχειρήσωμεν μι- 
κράν έκδρομήν είς τόν .ούρανόν,άρχόμενοι άπό τού 
πλησιεστέρου ήμϊν πλανήτου, έςακολουθούντες 
άπόΧόαμου εΐς κόσμον τήν έπίσκεφιν τού Λλιακού 
ήμών’συστήματος καί είτα απομακρυνόμενοι μέχρι 
τών άστέρων, μέχρι τών άπομεμακρυσμένων πλα
νητικών συστημάτων τού σύμπαντος, μέχρι 
βαθυτήτων βυθών τού άπείρου.

(Επεται συνέχεια) φ. ϋρίντβζη?

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΙΓΓΠΤΟΓ

τών

ΗΤΟΙ ΕΠΪΣΚΕΨΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ 
ΤΗΣ «ΦΥΣΕΩΣ»

καί οί έκείββ "Ελληνες ύπό ϊποψιν κοενωνβχήν 
ίατορικήν χαί έμ-πορεκήν· .

(Τέλος, ΐδε προηγ. ψύλλον)
Μετά ταϋτα μετέβην χαί άπεχαερέτισα πάντας τούς 

γνωστούς μοι χαί φίλους ίν Τάντ$ καί περί τήν μεσημ
βρίαν, τή συνοδείερ του χαλλίστου φίλου μου χ. Παπαγιαν- 
νοπούλου, διηυθύνθην προς τόν σιδηροδρομικόν σταθμόν.'

Μετ’ολίγον δ’έγκατέλιπον καί τήν κωμόπολιν ταύτην καί 
άφοΰ διήλθομεν τήν σιδηράν γέφυραν τοΰ Νείλου, τό Κάφρ- 
Ζαγιάτ καί τό Δαμανχούρ,. άφεκόμεθα μετά ώραιότατον 
ταξείδιον περί τήν 8 ώραν τής νυκτός είς * Αλεξάνδρειαν.

Τήν έσπεραν έκείνην ό καύσων ήτον αφόρητος. Καθ’ ό-' 
λην τήν ημέραν είχεν έπικρατήση νότιος πνιγηρός καιρός,ότι 
πνέουν τά καλούμενα έκεϊ άραβιστί χαμψίνια, χαΐ δεσπόζει 
ύγρά, βαρεία κουφόβρασις, ανυπόφορος, καταπιέζουσα 
τούς πνεύμονας χαί στενοχωρούσα τό σώμα. Μετά τό 
φαγητόν, μετέβην είς τήν πλατείαν όπου ή ατμό
σφαιρα ήτο . κάπως ύποφερτή, άλλά περί τό μισονύ - 
κτιον τοσοϋτον κατέστη πνιγηρά,δτε ήσθανόμην τήν άνάγχην 
,δροσεροΰ άέρος, ΰν ούδαμοΰ τότε εκεί εΰρισκον. ’Ενθυμού
μενος δέ τήν ώραίαν καί απολαυστικήν αύραν τών Αθηνών 

ιδίως τοϋ. Φαλήρου, ής οί εύδαίμονες αύτδν άστοι τοσοϋτον 
έπιχαρίτως χρήσιν καθ’έκάστην ποιοΰνται,τούς έζήλευον,μά 
τήν αλήθειαν ένδομύχως καί έλυπούμην τούς Αλεξανδρινούς, 
έπίτή στερήσει τοιαύτης άπολαύσεως/Ητον ήμόνη πιρίστασις 
ένΑίγύπτιρ, καθ’ ήν επιθύμησα τάς Αθήνας, καί θά ίδιδον, 
άν ήμην πλούσιος,δεν ήξεύρω τι τήν ώραν έκείνην,διά ν‘απο
λαύσω ολίγον ζέφυρον ίκ τοδ άπό τδν στύλων τοϋ ’Ολυμπίου 
Διός ή, άπό τών βράχων τής Άκροπόλεως ή τής άκτής τού 
Φαλήρου.Πλήν ήτο δνειρον ή ίπΛυμία μου, καί άνεμνήσθην 
τοϋ παγωτοϋ. Έπλησίαζεν ή δεύτερα ώρα μετά τό μέσο-, 
νύκτιον καί ή ατμόσφαιρα ίξηκολούθει ή αυτή. Τά καφενεία 
δλα τής πλατείας ήσαν Ιξωθεν μεστά άνθρώπων καί οΰδείς 
{τόλμα νά ίγκαταλείψη τόν άνοικτόν άερα διά νά ίγκλεισθή 
μεταξύ θερμών κλινοσκεπασμάτων, πολύ δε μάλλον έγώ,-,ό 
έθίσας παιδιόθεν ίμαυτόν είς τήν ίλευθεραν, ανοικτήν 
χαρίεσαν και γελόεσσαν φύσιν 1 . «'Ατυχείς κάτοικοι τής 
Αίγυπτου I είπον κατ’ έμαύτόν, πόσον υποφέρετε διά τό 
χρυσίον της και είόσον ιδρώτα χύνετε ένταΰθα διά τήν έξα- 
.σφάλισιν τών γηρατείων σας.» Τά χαμψίνια ίπικρατοδν 
συνηθέστατα έν Αίγύπτφ, διαρκοϋν ώς έπί τό πλεΐστον μίαν, 
ή δύο καί πολλάκις τρεις ημέρας,· ότε πλε'ον τό σώμα άπό- 
ναρκοΟται.Ό δέ άνθρωπος καταντά τότε νυσταλέος, χαϋνος 
καί οχληρός.

Ήγίρθην τοϋ καφφενείου, άποφασίσας τέλος νά μεταβώ 
είς τό δωμάτιόν μου, ότε συναντδ καθ’ οδόν τόν κ, Ξανθόν 
φίλον μου έξ Αθηνών, ίλθόντα είς Αίγυπτον δι’ υποθέσεις 
του, κρατούντα τόν πΐλόν του διά τής μιας χεερός, τήν 
ράβδον του δεά τής έτέρας καί ίχοντα έλεύθερον τό στήθος 
του ίκ τής πιέσεως τών ίνδυμάτων.

,’Εφύσα δι’ όλης τής δυνάμεως τών πνευμόνων.
— Ξανθέ! τφ λέγω.
— Ουφ! έσκασα, μοι λέγει, σταματών, δέν ύποφέρεται 
ζέστη ίδω.
— Καί έγώ, τφ άπαντώ. Άνοικονόμητος είναι.
Καί έκινοΰμεν ταΰτοχρόνως τούς πίλους μας πρό τοδ 

προσώπου μας ίνα άερισθώμεν.
— θά έφαγες καί πολύ, ίσως, τφ λέγω, διότι σέ βλέπω 

πολύ φουσκωμένον.
— Ναί, καλά τό ίνόησες, εγελάσθην, έφαγα πολύ καί ή 

χώνευσις δέν γίνεται, ίλλείψει άέρος. Άλλά, ε’ξηκολούθησε, 
μοϋ φαίνεται καί σύ τό ίδιον ίπαθες, είσαι πολύ- στενο
χωρημένος.·

— Ναί, δέν γνωρίζομεν ·;όν τόπον καλά καί ώς ξένοι 
καί ταξειδιώται, τρώγομεν πολύ καί τήν έπάθαμεν.

.Καί έκινοΰμεν διαρκώς τούς πίλους μας διά νά παρααγά- 
γωμεν αέρα· άλλ’ είς μάτην, ό Αίολος είχε κλείσει καλώς 
τούς ασκούς του ή μάλλον είχεν έγκαταλείψει προ πολλοΰ 
τήν μονότονον καί χθαμαλήν Αίγυπτον.

— Παγωτό ! τφ λέγω τότε, δέν υπάρχει παγωτόν; 'Εχω 
δρεξιν νά φάγώ πίντε-Ιξ. .

— Πώς; το καφφενεΐον τής Ανατολής δέν εχει;
— Όχι, δέν ήρχισαν άκόμη νά κάμνουν. Έζήτησα καί 

μοί άπήντησαν. ότί τόν έρχόμενον μήνα θ’ αρχίσουν.Είμεθα 
άκόμη είς τόν ’Απρίλιον, ένφ έδώ επρεπε νά μή^λείπη ό πά
γος, άφοΰ δέν υπάρχει χειμών.

— Μά δέν είναι δυνατόν, κάπου θά έχουν. Πηγαίνομεν 
νά έρωτήσωμεν είς τά

— Πηγαίνομεν.
Καί διευθυνθέντες 

πλαστεΐα, άλλα μέν 
έχοντα.

— Διάβολε είπον.

η

> 1 ,Μ
ζαχαροπλαστεία ;

βαθμηδόν πρός πάντα τά ζαχαρο- 
εύρομεν κεκλεισμένα καί άλλα μή

— Μ,ΛνυΛ» . »»<*υν,  ούτε παγωτόν. Τί νά κάμωμεν;
— Τί νά κάμωμεν, θά περάσωμεν έτσι.
— ’Αδύνατον, πρέπει νά εΰρωμεν, δέν είναι δυνατόν είς 

’Αλεξάνδρειαν νά μήν ύπάρχν) παγωτόν;
— Καί έγώ τό πιστεύω......
— Ά,τώρα ίνθυμήθην, ίξηκολούθησεν ό κ.Ξανθός,γνωρίζω

/
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?να μέρος όπου κατασκευάζουν είδικώς παγωτά. Πηγαίνομεν; 
Είναι όμως ολίγον μακράν. Ήμισείας ώρας δρόμος.

— Τί θά κάμωμεν ; Πηγαίνομεν.
Άστραπιαίως άλλ’ Εν άπλέτω ίδρώτι άφίχθημεν μετ’ολί

γον Εχει.
Πλήν παρ’ Ελπίδα καί Εδώ άνθρακες δ θησαυρός. Τό κα

τάστημα ήτο κλειστόν.
—Τίκ, τάκ ’ κτυπούμεν.
—Τί θέλετε; μας Ερω- 

τώσιν εσώθεν.
— ΠαγωτάΙ
— Αΰριον. -
— Όχι, τώρα, πλη-.' 

ρόνομεν, μίαν λίραν δία 
δέκα παγωτά.

— Δεν Εχει, αύριον !
«Cambrodge I »
Κατατεθλιμμένόι χαί 

καταβεβλημένοι, ίπιστρε- 
φομεν καί μεταβάντες εΐς 
Tt ζυθοπωλείου, Επίομεν 
άπό εν ποτηριού ζύθου - 
πλέον ή ήττον ψυχροδ, 
διότι τό ύδωρ τίς Αίγυ
πτου είναι θερμόν χαί ώς 
γνωστόν λαμβάνεται Εκ 
τοδ ποταμοί*  Νείλου δι- 
ϋλιζόμινον καί μετά τούτο 
Επορεύθημεν τρίτην τίς 
πρωίας ώραν πρός ύπνον.

Τήν ίπάύριφν Τρίτην, 
ώφειλον νά εξοφλήσω τούς 
μετά της ’Αλεξάνδρειάς ■ 
καί Αίγυπτου λογάρια-, 
σμούς μου, όπως όπως, 
χαί την μεθεπομένην Τε
τάρτην νά έπιβιβασθώ τοδ 
διά Πειραιά άναχωροΰν- 
τος άτμοπλοίου τής Έ-, 
ταιρείας Κεδιβιί.’

— Έγερθείς περί την 
όγδόην ώραν της πρωίας 
έπελαβόμην της Επισκέ— 
ψεως καί τοδ αποχαιρε
τισμού φίλων, συνδρο
μητών χαί γνωστών μοι. Μετέβην είς συνάντησιν 
Άβέρωφ, Γουσίου χαί Παντελίδου,ούς ευτυχώς Αμέσως εύρον 
καί μετά μικράν Ανταλλαγή» φιλόφρονος ομιλίας τούς απο
χαιρέτισα καί μετά τούτο Επορεύθην είς τό Ελληνικόν προξε- 
νεϊον, όπως ίδω τόν κ. Γρυπάρην, ον κατά την πρώτην Επί- 
σκεψίν μου δεν εύρον Εκεί καί λάβω τό διαβατήριόν μου.

Ό η. Γρυπάρης δυστυχώς έλειπεν εις Κάϊρον καί εύρον 
Εκεί τούς κυρίους Μηλιώτην, Βυζάντιον, Έεμποδν καί Χα- 
τζΐσκον, οίτινες λίαν φιλοφρόνως με ύπεδέχθησαν καί περεε- 
ποιήθησαν.Κατά καθήχον δέ κάί φιλικόν καί δημοσιογραφι
κόν οφείλω Ενταύθα νά όμολογήσω, ότι τό ελληνικόν πρακτο- 
ρεΐον Αλεξάνδρειάς λίαν άξιεπαίνωις ίκτελεί τόν προορισμόν 
του καί της άμερίστου Απολαύει Εχει Εμπιστοσύνης παρά πάσι 
τοϊς όμογενέσι, ώς και της έγκριτου ύποληψεως άπό μέρους 
τών αλλοδαπών .Τό δέ Αντάξιον κμί Επίζηλον προσωπικόν του 
γενικώς επιδοκιμάζεται π«ρά; παντός έξ Ελλάδος Ερχομένου 
καί Επίσκεπτομένου αύτό.Ό κ. Μηλιώτης λίαν ευπροσήγορος, 
ζωηρός χαί μειδιών, πάντοτε ίμετά χάριτος καί προθυμίας 
σάς παρέχει πάσαν δυνατήν ίκδούλευσιν, ό δέ χ. Βυζάντιος 
βαρύς μέν, σοβαρός καί βραχύλογος, άλλα ειλικρινής καί Εκ 
πείρας τοδ καθήκοντος λειτουργός πιστός, σάς χορηγεί τάς 
άπαιτουμένας τυχόν υπηρεσίας του.

, Λαβών παρά τοδ κ. Χατζίσκου, άδελφοΰ τοδ ήμετέρου 
συμπολίτου έν Άθήναις, τό διαβατηριόν μου, άπεχαερέτισα 
πάντας καί άπηλθον. Την έπομένην Τετάρτην μετά χαράς 
καί λύπης Ετοιμάζω τάς άποσκευάς μου καί την τρίτην ώραν 
μετά μεσημβρίαν, τη συνοδείφ πολλών φίλων καί γνωρίμων 
Επιβιβάζομαι είς τό άτμόπλοιον.

Μέχρις αΰτοδ συνοδεύομαι καί ύπό τοδ καλλίστου 
φίλου, συνδρομητοδ της «Φύσεως» καί παροδικού συνερ

γάτου κ. Καβάφη, περί 
ού μέχρι τοΰδε δέν είχον 
αναφέρει τι,όπως σχημα
τίσω τελείαν περί αυτού 
γνώμην καί γράψω άνα- 
φορικώς.

Ό κ. Καβάφης είναι 
τέλειος gentleman; της 
λεπτής Εκείνης σοβαράς 
αγγλικής ανατροφής οπα
δός καί φυσιχώς, διότι 
άνετράφη είς Αγγλίαν, 
κάλλιστα μεμορφωμένος 
χαί πεπαιδευμένος Εξ έ- 

1 κείνων,οΐτινεςπερί πολλοδ 
ποιούνται τάς μεθ’ οξ- 
ουδηποτε σχέσεες των. 
Ένφ άπ * άρχης τίς εις 
’Αλεξάνδρειαν άπόβιβά- 
σεώς μου ε’γνώρισα αυ
τόν, προσωπικώς, διότι 
τό πρότερον μόνον Εξ άλ- 
ληλογραφίας Εγνωριζόμε- 
θα, σπανίως τόν εβλε- 
πον καί τούτο αποδίδω 
εις την ίξιοιασμένην καί 
Επιφυλακτικήν αΰτοδ δια
γωγήν πρός σύναψιν σχέ- 
σεως καί φιλίας. Καί ε- 
χ« δίκαιον, διότι ποσώ- 
κις δεν μεταμελείται τις 
μετά βεβιασμένην καί 
άκαιρον γνωριμίαν μετ’ 
ανθρώπων, μη συνιγ- 
δόντων πρός τάς ίδέας, 

γνώσεις καί αίσθήματά 
του;

Κατά τάς δύο τελευταίας λοιπόν ημέρας, ότε διέμεινα ίν 
’Αλεξάνδρειά, ό χάλλιστος κ. Καβάφης δέν Ιλειπεν Εκ τοδ 
πλησίον μου. Ότε δ’ άπεχαιρέτεσα πάντας, κατά την τε- 
λευταίαν στιγμήν ό κ. Καβάφης μοί έσφιγγε την χεΐρα καί 
ηυχετο ταχέως νά μέ έβλεπε, είτε Εν ’Αλεξάνδρειά, είτε ίν 
Αίγύπτφ. ’Ομοίως τό αυτό συνέβη καί μέ τόν κύριον 
Ν. Μαραγκόπουλον, σν οίκογενειαχώς έγνώρίσα άρχήθεν ίν 
Άλεξανδρείφ καί ούτινος τά Επανειλημμένα ατυχήματα, 
ιδίφ δέ η απώλεια ανεκτίμητου αγγέλου,πεφιλημένου υίοϋ κα- 
τεκεραύνωσαν καί χατασυνετριψαν την χαρδίαν. Τπάρχου- 
σιν ατυχήματα, δπάρχουσι ζημίαι ήθικαί καί ύλικαί ίν τφ 
κόσμφ, αϊτινες καί λησμονούνται χαί περιφρονοδνται μετά 
καιρόν ύπό της ύπερηφάνου καρδίας τοδ ανθρώπου,ύπάρχου- 
σιν όμως καί Αποχωρισμοί, μεταναστεύσεις ψυχών ανεκτί
μητων άφ*  ημών, αΐτινες ού μόνον δέν λησμονοΰνται, αλλά 
εις πάν βήμά μας κτυποϋν δίκην σφυράς Επί άκμωνος τόν 
κρόταφον τοΰ Εγκεφάλου μας καί μάς λέγουσιν ώς δι’Εμφυσή- 
ματος. «Τί θέλεις αυτόθι, είς αυτά τά πρόσκαιρα μηδαμινά 
τοδ κόσμου καί λησμονείς Εμέ τό τέχνον σου, τό σπλάγχνου 
της καρδίας σου ;»

Τοιαύτην Απώλειαν ίσχον καί Εγώ καί γνωρίζω τόν πόνον. 
’Οσάκις δέβλέπω ομοιοπαθή, κατέρχεται ή καρδία μου, πνι-
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γομένη ίν τφ έκρινομένω ,ύπ’ αυτής θερμφ αίμκτι και διά τοΰ 
στόματος οΰδέν δύναμαι νά εϊπω. Έκαστη αιτία έχει την 
άντίκρισιν αυτής.
Μετά μίαν ώραν αίρεται ή άγκυρα,καί προβαίνει το πλοϊον. 

Ένφ δέ Απομακρύνεται τοδ λιμένος της ’Αλεξάνδρειάς, το 
βλέμμα μου πενθίμως, άμυδρώς ετι προσβλέπει Επί τοδ Αλ
λόκοτου Αμμώδους Επιπέδου της χώρας τών Φαραώ, εν η ή 
ιστορία διιδραμάτισε τόμέγιστον μέρος της ανθρώπινης ίξελί· 
ξεως,Ενφ η καρδία μου άφ’ Ετέρου περιεσφίγγετο ύπό λύπης 
Επί τη άκαίρφ έγκαταλείψει τοεαυτης ,ποθητης γης!

«‘Αν δέν ύπηρχον ή λύπη, η θλϊψις, ό πόνος καί ή οδύνη, 
είπον κατ’ ίμαυτόν, η μελλουσα ευτυχία καί ευδαιμονία καί 
Αληθής Απόλαυσις θά ήσαν ουτοπία» καί άποσπάσας τό 
βλέμμα μου έκεΐθεν,Εστράφην πλήρης χαράς καί έλπίδος πρός 
την διεύθυνσιν τοΰ φέροντός με σκάφους,ίνθα παρατηρώ το 
Αχανές, έξ ού μετά τριάκοντα καί εξ ώρας θά άναβλαστηση 
η πεφιλημένη. πατρίς I

«Τάλαινα πατρίς 1 άνεμνήσθην, Εκ της ζοφώδους Εκείνης 
ομίχλης θά έξέλθης, οία σέ άφηκα πρό 25 ημερών ;

Είναι έκτη ώρα και άνεμος δροσερός φυσ<£. Κρούει δέ ό 
χώδων τοΰ δείπνου καί κατέρχομαι Εντός τοδ πλοίου. Συν
τρώγω μέ ποικίλα ξένα μοι πρόσωπα καί μεταξύ αυτών 
διακρίνω τόν έκ Μανσούρας κ. Σαρρήν, αδελφόν τοδ Εκ Μι- 
χάλας Κεμπίρ κ. Άθ. Σαρρη, δν την προηγουμένην ημέραν 
μοί είχε συστήση ό κ·. Μαραγκόπουλος, ώς συνταξιδιώτην. 
Eivat ζωηρός,πολυμαθής καί· πεπειραμένος· άνερχόμεθα μετά 
τό δεϊπνον έπί τού καταστρώματος, Ενθα πίνομεν όμοΰ . τό 
τέϊον καί συνομιλουμεν περί διαφόρων αντικειμένων. *0  κ. 
Σαρρης δεικνύει μεγα Ενδιαφέρον Επί της αγωγής τού αν
θρώπου, ή κριτική του λαμβάνει υψιστον θέμα ορθολογι
σμού καί θαυμάζω Εν ίκείνφ τάς ιδέας τοΰ εξω διαβιοΰντος 
Ελληνισμού, Προσποιούμαι είς τμς Ερωτήσεις μου άθώαν 
τινα άκριτολογίαν, όπως ψυχολογήσω ολίγον επί τών αι
σθημάτων καί τής δυνάμεως τής λογικής του καί οΰδαμού 
διαβλέπω περιαυτολογίαν, άνοιαν ή κουφότητα είς τάς Εκ
φράσεις του, συνήθως παρατηρουμενας είς τούς παρ’ ήμΐν 
συνήθεις συνταξειδιώτας.

Τήν Επαύριον την πρωίαν όρώμεν θάλασσαν καί ούρανον 
καί ειτα ουρανόν καί θάλασσαν,συνειθίζομεν μετ‘ολίγον είς τό - 
θέαμα τοδτο καί περί τήν μεσημβρίαν διακρίνομεν τήν νήσον 
Κρήτην. Πρός τό Εσπέρας πλησιάζομεν τας νήσους τοΰ Αι
γαίου καί τήν έπομένην πρωίαν τής Παρασκευής Ενφ κοιμώ- 

μέθα Ετι, άφύπνιζόμεθα' ύπό τής άνελισσομίνη'ς Εν θορύβφ 
αλυσσεως τοΰ πλοίου, συρόμενης ύπό τής πιπτούσης είς τό 
ύγρόν βαρύγδουπου άγκυρας. Έφθάσαμεν !

Θόρυβος καί φωναί, ταραχή καί κίνησις μάς αναγκάζει νά 
Εγερθώμεν καί μετ’ολίγον οί οφθαλμοί μας άν.τικρύζουσι τόν 
άγαπητον Πειραιά. Τά πάντα εύρΐσκονται είς τήν θέσιντων, 
καί μειδίαμα γλυκύ υποβόσκει είς τά χείλη μας.

Μετά μίαν ώραν ανέρχομαι είς ’Αθήνας καί ^ίπτομαε είς 
τάς άγκάλας τών ίδικών μου ! Πάντες δέ μέ παρατηρούσε 
μετά περιεργίας I Είααι άντικείμενον προσοχής I

Θέτω τότε Επί κεφαλής μου Ιν αραβικόν φεσιόν, όπερ 
φερόν έξ Αίγύπτου καί δλοε . . . γελώσε.

Τέλος τών «Αναμνήσεων τής Αίγύπτου».
Φ. ΙΙρΕνταζης

ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΜΕΝΟ ΠΟΤΑΜΙ
(φαντασία)

Ήτον αΰγή άνοίξεως, αί πρώται τοΰ λυκαυγούς Ανταυ- 
γειαι ειχον Αποσβέσει είς τον ουρανόν Τούς άστερας, μεγα
λοπρεπής δέ είς τόν ορίζοντα άνεφαίνετο μετά μικρόν ή είκών 
τής (Εοδοδακτύλου θεάς.

Με κροκοβαφή χλαμύδα, ή Ήώς ένδεδυμένη 1
Μέ διάδημα, έκ λίθων πολυτίμων έοτεμμένη 
Φαίνεται έπί τεθρίππου, χρυσοτεύκτου καθημένη 
Ύπό πτεροφόρων ίππων, πυροχράων συρόμενη.
Κρατεί δάδα μέ τήν μίαν χεΐρα καί τήν γην φωτίζει 
Μέ. τήν άλλην δέ, άφθόνως ρόδα καθ’ όδόν σκορπίζει. 
Ό υΙός της ’Εωσφόρος άνωθεν της πτερυγίζει 
Καί αλέκτωρ είς τό άρμα, εγερτήριον σαλπίζει.

Κατά τήν γλυκεΐαν καί ποιητικήν, ταύτην τής . πρωίας ώ
ραν, καθ’ ήν άπό τής μόλις άφύπνιζομένης φύσεως αιρόμενη 
ή ώς Ελαφρόν κάλυμμα σκέπουσα τά σφριγώδη αυτής μέλη, 
δροσοφόρος ό μίχλη,ή γέννώσα τήν εΰάρεστον Εκείνην φρικία- 
σιν, καθ’ ήν τά ήδύλαλα πτηνά,τινάσσοντα τάς πτέρυγάς, 
των τονίζουσι τό Εωθινόν των £σμα καί οί άνθοφόροι θάμνοι 
καί τά δροσόλουατα δένδρα άναδιδουσι τάς μεθυστικάς των 
ευωδίας, κατά τήν ώραν ταύτην άναχωρήσας Εκ τής ύπνωτ- 
τούσης ίτι πόλεως Α.·. Επορευόμην πρός τήν Εξοχήν, όπου 
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' χατφα» ή μάμμη μου, δια της άπεξηραμμένης κοίτης ένές 
ποταμού.

Ή παλαιέ αΰτη κοίτη, ·?>ν άλλοτε διέτρεχεν αεικίνητον 
καί θορυβώδες (όεΰμα, στερηθεϊσα τούτου πρό τινων ίτών, 
απομένει σήμερον εύρεΐα καί ήρεμος όδός χαλικόστρωτος χαί 
{«χιασμένη, ώς λεωφόρος μεγαλοπόλεως ΰπδ διπλού «τοίχου 
άμφιλάφών πλατάνων, χαθ*  όλην την έλεχοειδή αύτής έχ- 
τασιν.

Μετά πάροδον ώρας: σχεδόν διά της ρομαντικής ταύτης 
όδοΰ έφθικσα έίς τδ χωρίο*-  "Οταν είσήλθον είς τήν αύλήν 
της οικίας τής; μάμμης μου, άί.ροδόχρυσοι ακτίνες τοΰ άνα- 
τείλαντος ηδη ήλιου, ίχρώμάτιζον εύαρέστως τούς λευκούς 
αύτης τοίχους.

Τήν καλήν γραίαν εύρον περιποιουμενην τά πτηνά καί’τά . 
άνθη της.

Ώς μέ είδε ριφθεντα είς τάς άγκάλας της·
— Σέ Επερίμενα, μοί είπε, καταφιλοΰσά με.
—-Καί πώς τό ήξευρες; καλή μου γιαγιά, τή εΐπον, έγώ 

χθες άκόμη επέστρεψα άπό τδ ταξεΐδί μου.
— Είδα ‘ς τδνειρό μου πώς έφθασες, καί πώς πρωί πρωί 

ήλθες νά με ίδής. Νά, σοΰ .έχω έτοιμο καί τδ πρόγευμά σου, 
μοί είπε καί με είσήγαγεν είς τήν οικίαν.

Είχομεν τόσον καιρόν νά- συναντηθώμεν καί εΐχομεν τόσα 
νά εέπωμεν μ» τήν καλήν ·μό.υ μάμμην, ώστε διεμεινα καθ’ 
όλην τήν ημέραν είς τήν Εξοχήν πλησίον της.

Μέ ήρώτα μετ’’ Ενδιαφέροντος περί τών διαφόρων Επεισο
δίων τοΰ ταξειδίου μου, έγώ δέ εύχαρίστως τή διηγήθην 
πολλά Εξ αύτών.

Όταν τήν παρεκάλεσα κάί'ίγώ νά μοί διηγηθή τά συμ
βάντα εις τδ χωρίον, κατά τήν απουσίαν μου, μοί άπεκρίθη-

— Πολλά δέν έγειναν, παιδάκι μου, μά σάν αύτδ τό 
πράγμα, νά στερέψή τδ ποτάμι, δέν 'θυμούμαι νά ξανάγεινε.

—Καλε,ποίδ ποτάμι,ίστέρεψε; ήρώτησα.
Έκείνη δέ έσπευσεν άμέσως ν * άποκριθή, δείξασα έκ τοΰ 

παραθύρου τήν δδόν δι’ ής τήν πρωίαν διήλθον.
— Νά,. αύτο έδώ κάτω, όπου είναι δρόμος τώρα.
-’ΑΙ δέν πειράζει γιαγιά, τή είπον έγώ άστειευόμενος, 

καλλίτερα ποΰ έγεινεν ένας ωραίος δρόμος, διότι ό άλλος δέν 
άξίζει, έγώ άπ’αύτόν ήλθα έδώ.

—Καλέ, άπδ τό στοιχειωμένο ποτάμι ’πέρασες; μέ ήρώ
τησεν ή προληπτική καί δυσιιδαίμων γραϊα. "A I το καλό, 
ποΰ σοΰ θέλω, νά μή περνάς άπδ ’κεΐ, παιδάκι μου, ίξηκο- 
λούθησε μετά σοβαρότητος.

— Και γιατί, γιαγιά ; ήρώτησα μετά περιέργειας.
— Τί νά σοΰ ’πώ, μοι άπεκρίθη, λένε πώς ή στοιχειω- 

μέναις Νεράιδες, λαβώνουν, όσους περνοΰν άπδ ’κεΐ.
— Καλέ δέν βαρύνεσαι νά πιστέύης τέτοια πράγματα ; 

αύτά είναι παραμύθια.
— Al Γ παιδί μου, μή τδ ’πής αύτό, πώς έξεράθη δ πο

ταμός, τό είδα μέ τά μάτια μου. "Ακούσε, ίπανέλαβεν, έσύ 
έλειπες καί δέν ’ξεύρεις τίποτε, έγώ θαρρώ, πώς είναι χθες 
άκόμη. Ό ποταμός αύτός πριν, δύο χρόνια, ήτο μεγάλος 
κι’ έτρεχε χειμώνα καλοκαίρι, πώς είχε Νεράιδες όλοιτόξευ- 
ραν, οί βοσκοί που κατέβαζαν έκεϊ άπ ’ τά βουνά τά διψα- 
σμίνα των κοπάδια, γ’ά νά τά' ποτίσουν, όταν έκάθοντο xt’ 
έπαιζαν τή φλογέρα των, τής έβλεπαν ποΰ.έβγαιναν άπ*  τά 
νερά σάν άφρός, καί χόρευαν καί τραγουδούσαν.Αύτοί έχουν 
γιά τδ ποτάμι ένα τραγούδι, ποΰ λέει πώς ή Νεράιδες έφται
ξαν, ποΰ έξεράθη τό ποτάμι.

«Έκεΐνο ποΰ είδα έγώ, εινε πώς μΐά νύχτα *ς  τό τέλος 
τοΰ προπερασμένου καλοκαιριού έβρεξε τόθο πολύ καί άστρα- 
φτε καί βροντούσε τόσο δυνατά, δπου θαροϋσες πώς χαλ? ό 
κόσμος.Τδ πρωί σάν ξημέρωσε, σηκώνομαι και κυττάζω άπδ 
τδ παράθυρο νά ίδώ άν φούσκωσε, σάν άλλες φορές τδ πο
τάμι, τί βλέπω ; τδ ποτάμι ήτο ,στειρεμμένο. Σημείο έγεινε 
παιδάκι μου, μοί είπε, καί έκαμε, τό σημεϊον τοΰ σταυρού.

— θά άλλαξε δρόμον ό ποταμός, άπό τήν πλημμύραν,

πού θά εγεινε τότε, εΐπον έγώ, διότι έμαθα, οτι ίδώ πλησίον 
έγεινε νέο γιφύρι χαί φαίνεται πώς άπδ ’χέΐ τρέχει τώρα τδ 
^εΰμά'του. .

—Ά-! όχι, μοί άπήντησεν, άλλος είναι αύτός, δ ποτα
μός ίστέρεψε για πάντα, χ’ ή άστραπα,ίς έπεσαν χι’ έχα
ψαν τής Νεράιδες, μά- τα στοιχειά των είναι «τον ποταμό, 
όπως λέει καί τδ τραγούδι τών βοσκών.

— Καί τί λέγει αύτό τό τραγούδι, ίνθυμήσαι νά μοΰ τδ 
είπής, καλή μου γιαγιά;

— Σοΰ τό λέγω, άλλά νά μή λ'ές άλλη φορά, πώς πι
στεύω παραμύθια, ακούσε λοιπόν ·

—Σέ λιβάδι άνθιβμένο 
Ώοάν ψίδι ξαπλωμένο 

■Τό ποτάμι έκυλοΰοε 
Τό νερό του τ’όμαλό.

. "Επαιζε μέ τά χοχλάκια 
Καίμε δροσερά ψιλάκια 
Τάοπρο. κύμα έψιλοϋσε 
’Αγκαλιά μέσ’ τό γιαλό.

— Έκαθρέψτιζε μέ χάρι 
Τ' αστέρια τδ φεγγάρι 
Τά καλάμια τά χλωρά 
Καί τής ληγερές ληγιές 
Δρόσιζε τά περιστέρια 
Καί τάρνάκια ταίρια ταίρια 
Όταν τρέχαν στά νερά 
Μεσημέρ’άπ’τής βορκές.

—Κολυμπούσαν χέλια ψάρια 
Στά νερά του τά καθάρια 
Πλέαν ψέλλαν δίχως έννοια 
Πάππιαίς χήνες ραρθακοί · 
Καί Νεράϊοβς ωμορψούλες

• Άσπροψόραις σάν νυψουλαις 
Σέ παλάτια κρυσταλλένια 
Έβασίλευαν έκεϊ.

—Μά ξεράθη πέρα πέρα 
Μια καταραμένη μέρα 
Τό ποτάμι καί τό κλαΐνε 
Στής νυχτός τή σιγαλιά 
Τό λιβάδι καί τό κΰμα 
Κι’ή Νεράιδες τό κρίμα 
Έχουν ποΰ ξεράθη λένε 
Τά διαβατικά πουλιά.

—Λεν πώς ενα καλοκαίρι 
Κεΐ ποΰ μές τό μεσημέρι 
Χόρευαν καί τραγουδούσαν 
Ή Νεράιδες στον άψρό 
Είπανε μέ περηψάνεία 
Πώς σέ θάλασσα κι’ ούράνια

- Όλες τής,-θεές περνούσαν 
Στό τραγούδι στό χορό.

— Σάν τ’άκούσαν ή θεές 
Τούρανςϋ ή ξακουστές 
Τής θσλάσοης ή Σειρήνες . ”
Άπό ζήλια καί οργή 
Όρκο έκαμαν μεγάλο 
νά ξαλείψουν δίχως άλλο 
Τής περήφανες έκεΐνες 
Άπό πάνω άπ’τή γή.

—Κι’ έξαλφίψαν πέρα πέρα 
Μια καταραμένη μέρα 
Καί παλάτια κρυσταλλένια 
Καί Νεράιδες καί νερά, 
Μά στοιχειώσαν κι’άν τυχαίνη. 
Μεσημέρι νά διαβαίνη 
Κανείς ’κείθε δίχως έννοια 
Άλλη δέν περνά φορά.

*

-Όταν τήν Εσπέραν ίπιστρίφων είς τήν πόλιν,διερχόμενος 
πάλιν διά τής αύτής όδοΰ, δεν μοί έφάνη πλέον, ώς τήν 
πρωίαν ώραία.Έχων έτι έναυλον είς τά ώτά μου τδ τραγοϋδι 
τών βοσκών, όσάχις ήκουον τόν ψίθυρον τών ύπδ ίλαφρας 
της αύρας πνοής σειομένων φύλλων, ή έπληττε τήν ακοήν 
μου τής νυκτερίδος ή φωνή, ένφ παρετήρουν χινουμένην τήν 
οχιάν δένδρου, ή διέκρινον μακρόθεν πλησίον φράκτου έστη- 
μένον μέγαν τινα λευκόλιθον, Ενόμιζον πρδς στιγμήν, ότι 
τών στοιχειωμένων Νηρηίδων τις ήρχετο, ίνα με (ξελέγξη 
διά τήν απιστίαν μου.

"Ω 1 πλάνος φαντασία, ή τά μηδαμινά διά ψευδούς φακού 
μεγεθύνουσα, πόσους Εκ τοΰ μή όντος έπλασες κόσμους, 
αφανής εις τ’άληθη τής διανοίας δμματα.

Έν 'Ανδρφ Γεώρ. Α. Καρυβτινάχης.ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ
Ό Φράγκ ήκούσθη προχθές λέγων'
— Έάν οί ιχθεΐς Εγνώριζον νά ζώσιν έν τή ξηρ?, άντί έν 

τή θαλάσση, θά έπρομηθεύοντο όσους σκώληκας ήθελον,χω- 
φίς νά έχουν μέσα τους έγκίστρια.

’Αφρικανός Εξερευνητής (μεταξύ άνθρωποφάγων) μονο
λογεί"

— Ό βασιλεύς Άσυχούζκς μέ θέλει διά χεΰμα σήμερον. 
Ίσως φρονιμώτερον είναι νά μή μεταβώ. Δέν δύναμαι ν’ 
αποφασίσω περί της έννοιας τής έκφράσεώς του.

Ή σύζυγος. — Θέλω νά σοΰ ομιλήσω διά μερικά πράγ
ματα, ποΰ έχομεν απόλυτον ανάγκην διά τδ σπητι.

Ό σύζυγος.— Ποια είναι αύτά ;
Ή σύζυγος.— Δηλαδή, γιά νά κάνωμε άρχή, αγάπη 

μου, δέν θέλω ένα καινούργιο καπελλο ;

Ήκούσαμεν νεαράν δεσποινίδα, λεγουσαν πρός άλλην*
— *0  άνήρ, ώς τό ωρολόγιον, δέον νά έκτιμδται έχ τοΰ 

τρόπου, καθ’ δν Εργάζεται.
Οί λόγοι τής δεσποινίδος μάς έρριψαν είς.σκέψεις.

— Μά γΐά πες μου, ειπεν ό Τάσος είς τόν Χρηστίδην, ό 
Χρηστίδης περί ού πρδ ολίγου ώμιλουμεν, δέν είναι συγγε
νής σου ;

— Μεμακρυσμένος συγγενής, ειπεν δ Χρηστίδης.
— Πολύ μεμακρυσμένος ;
— Μά έτσι, μοΰ φαίνεται. Είναι ό πρεσβύτερος δώδεκα 

άδελφφν, Ενφ έγώ είμαι ό νεώτιρος.

Ο μικρός Άλ^ρεδ.—Μπαμπά, δέν μοΰ φαίνεται καλό 
οί μεγάλοι άνθρωποι νά φορούν παντελόνια όσο μπορούν μα- 
κρυά, καί Εμείς τά παιδιά νά φορούμε τά δικά μας όσο τό 
δυνατόν κοντά. Νομίζω, οτε ή διαφορά είναι μεγάλη καί 
πρέπει νά τήν μετρήσουμε.

Γείτων. — Ό πατήρ σου Ενοικιάζει τήν οικίαν, έν ή 
κατοικείτε ;

Πατς. — ^θχι βεβαίως. Είναι δικό μας το σπήτι. Ό 
πατέρας μου τό ήγόρασε, τδ ίπλήρωσε, το ήσφάλισε, τό υ
ποθήκευσε.

Μαμμά.—Κωστάκι, είδον, ότι ή μικρά αδελφή σου ίχει 
τό μικρόν μήλον. Τήν άφήκες νά ΕκλΕξ]},ώς σοί ειπον ;

Κωστάκης. — Ναι, μαμμά. Τής είπα νά Εκλεξη ή τό 
μιχρότερον ή κανένα ... καί αύτή Εξέλεξε τό μεκρόν.

Ό αύτοκράτωρ τής Αύστρίας Φραγκίσκος δ Α’. παρί- 

στατό ποτέ μάρτυς φιλονεικίας μεταξύ τών δύο υίών του. 
Τέλος ό είς τούτων είπε πρός τόν έτερον.

— Είσαι ό μεγαλείτερος γάιδαρος Εν Βιέννγ).
—■ Σώπα, ειπεν ό αύτοκράτωρ, λησμονείς, ότι είμαι ίδώ :

’ —Ήδυνάμην μίαν φοράν νά αγοράσω τήν καλλιτέραν Εν 
τή πόλει οικίαν, άνθ’ ένός καί μόνου άσματος.

— Διατί δέν τήν ήγόρασες -
— Δέν έγνώριζον νά ψάλλω.

Γουίλης.

ΗΘΞ ΚΙΝΕΖΩΝ

Ή ναυτική πυξίς τών Κινέζων βλέπ« πρός νότον, άντί 
νά βλεπη πρός Βορράν.

Οί άνδρες τρεφουσι κόμην μακράν, Ενφ αί γυναίκες τήν 
περιελίσσουσεν είς κόμβην.

Ενδυμασίας ράπτουσι μόνον οί άνδρες, αί γυναίκες μίτα- 
φέρουσι διάφορα φορτία.

Ή δμιλουμίνη γλώσσα δέν γράφεται, ή δέ γραφομίνη δέν 
όμιλεΐται.

Τά βιβλία άναγινώσχονται ίκ τών όπισθεν,, πάσα δέ ση- 
μείωσις αναγράφεται είς τά άνω τής: σελίδος.

Διά. πένθος χρησιμεύει τό λευκόν χρώμα.
Παρά τήν νύμφην, τήν ήμεραν τού γάμου ’ παρίσταται. 

γραϊα μελανειμονούσα.
Τό Κινεζικόν Επώνυμον προηγείται τού κυρίου ονόματος.
Σφίγγουσι τάς ιδίας των χειρας, άντί τής χειρός Εκείνου, 

ον θίλουσι νά χαιρετίσωσε.
Είς τούς ίππους ανέρχονται έχ τού δεξιού μέρους.
Άρχονται τού γεύματος δι‘ Επιδορπίων καί άποπερατώσι 

τοΰτο διά ζωμών καί ιχθύων.
Ο κουρεύς κείρει τάς. τρίχας τής κεφαλής καί συμπληροϊ 

το έργον του διά μικράς μαχαίρας, δι’ ής άποκόπτει τούς τε 
όφρϋς καί τάς έντός τής ψινόο τρίχας.

ΝΟΞΜΩΝ ΚΥΩΝ

Κύων τής Νέας Γής, άνήχων είς κάτοικον τής Χαλιφά- 
ξης ίν Νέφ Σκωτίφ, συνείθιζεν Εκάστην πρωίαν νά μετα
βαίνει είς Κρεοπωλεΐον, φερων δεχάλεπτον είς τό στόμα πρός 
αγοράν τοϋ προγεύματος τόυ. Ημέραν τινά εύρε κεκλεισμέ- 
νον το κρεοπωλεΐον τοΰτο, διό, εβη πρός έτερον, άπέθηχε τό 
δεκάλεπτον έπί τής τραπέζης καί ήρξατο λειχόμενος, ώς 
συνήθως έπραττε, ότε έζήτ« τδ πρόγευμά του παρά τού 
πρώτου κρεοπώλου- άλλ’ ©-κρεοπώλης, άντί. να περιποεηθή 
τθν πελάτην του, άνέλαβε μέν τδ νόμισμα, έδίωξεν όμως 
τόν δυστυχή κύνα ίκ τού καταστήματος του. Τήν έπομένην 
πρωίαν, ό κυων λαβών τήν συνήθη άπολαβήν του, μετεβη 
ευθύς πρός τό κατάστημα έξ ού έπεδιώχθη τήν προτεραίαν, 
άπεθπκε τό δεκάλεπτον Επί εής τραπέζης χα*  άφοΰ έξέφερε 
ύλακην, ώσεί νά έλιγε-

— Μή τολμήσης νά μοΰ παίξιρς τήν ϊδια δουλειά-
"Εθ'.χε τόν πόδά Επ’ αυτού. Ό κρεοπώλης’μή ίπιθυμών 

νά δεακινδυνεύση ύπό τοιαύτας περιστάσεις, τφ έδωχε .τε- 
μάχιον κρέατος, όπερ ό κύων ταχέως καταβρόχθισε καί άνα- 
λαβών τό νόμισμά του άπήλθε πρός τό κατάστημα τού τί
μιου κρεοπώλου, μεθ’ ού έξ αρχής συνελλάσσετο. ’Ενταύθα 
ήγόρασε δεύτερον πρόγευμα καί οΰτω άνεπλήρωσε τήν απώ
λειαν τής προτεραίας.

Γοάλ.
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ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ,,ΦΪΣΕΰΣ"

Ε. Δ. A. Bift-SaXS. ’Επιστολή χαί σύνδρομα! έλήφθησαν. 
Ευχαριστούμε». ’Αποδείξεις χαί παραγγελίαι σας άποστέλλόνται 
μέ προοεχές ταχυδρομείο*. — Σ. ,Κ. ΊαμαΜαν. .’Αγγελία έλή- 
Ϊίη. Ευχαριστούμε». Σάς ένεγράψαμε» δια <0 χρυσόδετα.—Κ. Τ. 

άΧροτ. Έχει καλώς. Λύσεις βεβαίως θά δημοσιευθώσιν χαί ή- 
συχεΐτε.—Ν. X- Μαγάγα». Έχει καλώς. 'Διεύθυνσις διωρθώθή.— 
Ν. Γ. ΆΒηταιον. Συνδρομή σας βλήφθη. Ευχαριστούμε*.  ’Α
ριθμός λαχείου σας είναι δ έχ δεξιά άποδείξεώς σας αριθμός. Σας 
ενεγράψαμεν δι’ ίν χρυσόδβτον Ήμερολόγιον.— Β. I. 1\. Αάρ raxa. 
Σας ενεγράψαμεν. Στείλατε συνδρομή*  σας, όπως σας έφοδιάσωμεν 
μέ άπόδειξι» χαί Αριθμόν λαχείου "σας. '— Α. Μ. 55. Άπείρατάο»·. 
Καλώς δεχόμεθα χαι σάς έγράψαμε». — Γ. X. Κ. Δημηεζάνα»·, 
Δεχόμεθα 40 λεπτά τά 400. Στείλατε τοιαΰτα ασφαλώς διά συνε- 
στημένης ή δέματος —Π. Π. Φινιάτ- Αγγελία έλήφθη. Σάς β- 
νεγράψαμεν διά 2 .‘Ημερολόγια.—Η, Σ., Π. TpixoAtr. Δείτάριον 
«λήφθη. “Εχει καλώς. ’Αριθμός λαχείου σας1 4 έχ δεξιά άποδείξεώς 
σας αριθμός. — Π. Β. βαρώσια. Επιστολή χαί τοκομερίδια έ*  
λήφθη. Ευχαριστούμε» θερμώς χαί γράφομε*.  Σάς αναμένομε*  χαί 
εύχόμεθα παντα, όπως επιθυμείτε.—A. Ρ. ΒόΛον. ’Επιστολή ελή· 
φθησαν. Έχετε δίκαιον, άλλα αιτία ύπήρξεν ή συχνή μετακόμισις. 
Φύλλα στέλλονται καί γράφομεν.—A. X. Turno-Magnrele. Άμ- 
φότεραι συνεστημέναι έπιστολαί έλήφθησαν. Ευχαριστούμε» θερ
μώς χαί σάς γράφομε*  έ» έχτάσει.—Ν.Ν.Βάίον.’Επιστολή με ***-  
ταγήν όλάβομεν.Ένεγράψαμε». συνδρομητήν χαί δι’ Ημερολόγιο».Ευ· 
χαριστοϋμεν. Γράφομε*. —Α. Δ. ’Af^oato-tior. Συνδρομή σας ε- 
λήφθη. Εύχαριστοΰμεν. Άπόδειξι» λαμβάνετε εν παρόντι φύλλφ 
Έχετε δίκαιο», διεύθυνσις διωρθώθή καί εχάματε καλά ΰπομνήσαν· 
τες γνωριμίαν. Άσπαζόμεθα.—Ε· Κ. ΦάρσαΑα. Σάς ένεγράψαμε*  
δι’ Jv χρυσόδετο» 'Ημερολόγιο*.  Έχει καλώς.

ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ
ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ

ΗΤΟΙ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΙΣ ΤΩΝ ΝΕΟΤΕΡΩΝ 
ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΡΓΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ 

ΕΠΙ ΤΗ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΩΝ 
ΚΑΙ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ

ΜΕΤΑ ΩΡΑΙΟΤΑΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΙΙΙΣΤΗΜΟΝΙΚ. ΠΑΙΓΝΙΩΝ

ΥΠΟ
ΦΡ ΤΤΡΙ NT ΕΖΗ

(“Μυς πρβτβν)
Προσεχώς έκδίδεται δλως έκτακτον καί πρωτό

τυπον ’Ημβρολόγιον τίίς,,Φύ^εως·*  έξ 20 καί 
πλέον τυπογραφικών φύλλων, δπερ θά κοομηται 
έκ 50 καλλιτεχνικών εικόνων φιλοκάλως· έκτετυπω-· 
μένον έπί λείου καί καλού χάρτου καί θά διαι
ρείται είς 5 μέρη.

Ή τιμή αύτοΰ ώρίοθη, διά τούς συνδρομητής 
τάς „Φύσεως“.

Τ&ν μ£ν χρυσοί/τεόν ίρ. 3 
Τ&ν όΙ άπλ&ν όρ. 9

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΣ

Ή διεύθι'νσις της «Φύσεως αναγκάζεται καί πά
λιν ϊνα ποιήσηται γνωστόν πδσι τοϊς έαυτοϊς πολυ- 
πληθέσι συνδρομηταϊς, άφορμήν λαμβάνουσα έξ 

έπανειλημμένων καί πάλιν ερωτήσεων μερικών έξ 
αΰτών, ότι εύχαρίστως άναδέχ,εται νά έκτελή πάσαν 
αύτών παραγγελία*  κτλ., ήτοι παροχήν πληροφο
ριών έπί παντός βιομηχανικού, έμπορικού, οικονο
μολογικού, κτλ. ζητήματος, νά δημοσιεύη οίανδή- 
ποτε άγγελίαν καί γνωστοποίησίν,νά έγγράφμ συν
δρομητής είς πάντα τά συγγράμματα καί τάς έφη- 
μερίδας, νά προμηθεύη αύτοϊς οίονδήποτε σύγ
γραμμα καί άντικείμενον έξ Ελλάδος καί Εύρώπης 
καί δτι άναλαμόάνμ τήν μετάφρασιν, σύνταξιν, δι- 
όρθωσιν καί έκτύπωσιν οίονδήποτε έργου καί είς 
οΐανδήποτε γλώσσαν ^κτλ. έπί μετρία άμοιόη καί 
προκαταβολή τού άντιτίμον.

?«-’ Ή Διεύθυνσις

ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ
Κυρίων καί Κυριών.

ΠΑΝΑΓ. X. ΦΟΦΟΛΗ
14, Στοά Μελά 14,

Γνωστοποιώ τό σιβαστόν κοινόν τών Αθηνών καί τών ί— 
παρχιών, οτι έν τφ Κομμωτηριφ ίκτίλοΰνται κτενίσματα· 
(ιστορικά καί τής έποχής), διά τάς έν αιθούση ύποδοχάς, 
χορούς, γάμους, ίπισήμους έορτάς, κτλ.

,4 Κατασκευάζονται προσέτι περοΰκαι πρόσθετοι,καί περοΰ- 
και προσκικόλλημέναν (Τοίΐρέβ) δι’ άνδρας, καί εικόνες διά 
ριχών κεφαλής.

Ωσαύτως έν τφ Κομμωτηρίφ μου κιιρεται τις ή καί ξυρί
ζεται πεντάκις,προπληρόνων δρ. 2 και εύρίσκων μεγίστη*  
καθαριότητα.

’Ιδιαιτέρα αίθουσα διά τήν κόμμωσιν τών Κυριών κα 
βαφήν της κόμης.

Τιμαί έκτός συναγωνισμού.

Φ·Φ·Φ·Φ·Φ·Φ·Φ·Φ·Φ·Φ·Φ·Φ·Φ·Φ·Φ·Φ·Φ·Φ·Φ·Φ·

ΪΡΓΟΣΤΑΜ ΠΝΕϊΗΙΤΟΔΟΝ ΠΟΤΩΝ
Ν. Β.ΠΑΝΑΓΟΥ ΚΑΙ Δ. ΦΟΥΣΑΡΑ

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

πρός τά εύρωπαϊκά, κατασκευάζονται εν τφ έργοστασίψ τούτιρ, 
ένθα γίνεται χρήσις ύλιχων άγνρτάτω*  καί πρώτης ποιότητος.

Κονιάκ, μαστίχη, ούζο, βανάνα, ΐγγέλιχα, κτλ. ου μόνον προτι 
μώνται έ*  Έλλάδι τών ευρωπαϊκών, αλλά καί πάντα τά ξέν 
πλοία σταθμεύοντα εν Έλλάδι προμηθεύονται ήδη τοιαΰτα έκ τοΰ 
εργοστασίου τούτου.

Οσοι Βεν τά εδοχίμασαν ότι, άναντιρρήτως άγνοοΰσι τήν κατα
σκευή*  τής έλληνικής μας βιομηχανίας.

ΓΝΛΕΤθηθΙίϊΣ5ΙΖ

Παραχαλοδνται πάντες.δσοι έλαβον αγγελίας τοδ 
Ημερολογίου τής «Φύσεως», όπως ευαρεστούμενοι έ- 
πιστρέψωσι ταύτας τή Διευθύνσει τής «Φύσεως», ίνα 
χανονίσ^ έγκαίρως τάς άποστολάς τών τευχών, καθότι 
ή έχτύπωσις έγγίζει τί πέρας.

Ή Διεύθυνάις

Παραχαλοδμεν χαί πάλιν τούς χαθυστεροδντας είσ- 
έτι τήν συνδρομήν των τοδ τρέχοντος έτους, δπως 
εύαρεστούμενοι άποστείλωσιν ήμΐν ταύτην αμέσως διά 
ταχ. έπιταγής ή άλλου άσφαλοδς μέσου χαίτοδς άντα- 
ποστεέλωμεν τάς σχετιχάς αποδείξεις μετά τοδ άριθ- 
μου τοδ λαχείου των τήςπροσεχοδς έχχυβεύσεως.

Έκ τοΰ Τυπογραφείου ΑΝΕΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ


