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ΠαρακαλοΟντατ όσοι ίλαβον αγγελία? νά επιάτρέφωόι τάχιότα «οδς ήμΟς αντάς.
Όμ,οίως παρακαλοΰνται καί όσοι τών ήμ,ετέρων συνδρομητών έπίθυμουσι την άπόκτησιν αυτού,νά 

οηλώσωσι τοΰτο έγκαίοως τη διευθύνσει τή; ,,Φύσεως" συναποστέλλοντες καί το τίμημα.

ϊ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Π ΠΕΙΡΑΙΕΙ

ΠΝΕΥΜΑΤΟΠΟΙΕΙΟΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ Ν. ΠΙΠίΚΕΔΗ

ΚηόίμενΟ! τη« *ναπτύξ«0>;  τή; ’Γβνιχής ήχων βιομηχανία;, · ήν 
βεωροϋμεν έν ταις παρούσιις ιΐίριττάσίίΐν ώς, τήν μόνην άγκυραν 
σωτηρίας τής χώρας, άνοίγομεν τας σιήλχς ήμών όχαρίστω; 
τήν έκάστοτε δημοσίευσήν άγγιλιών βιομηχανικών κατασςηααιων, 
τήν ύποστήριξιν τής όποιας ώς πρώτισι:ον δημοσιογραφικοί καθήκον 
ΰπολαμβάνομεν.

Άπό τίνος Α Ελληνικά βιομηχανία σπουδαία 
άλματα προόδου καί έπιδόσεως έκτελεϊ έν τη ό- 
σημέραι προϊούση έπιρρώσει τής τοπικής ιδιοφυίας 
καί άνελίξει τών έγχωρίων δυνάμεων. Ούδέποτε 

άλλοτε άπό τής έποχής τών ένδόξων έκείνων χρό
νων παρετηρήθη τοιαύτη άμιλλα εύγενοΰς δρά- 
σεως καί έθνικής πρωτοβουλίας, οΐα Αναφαίνεται 
περί τά τέλος τού αίώνός μας. Μολονότι δε έλλεί- 
πουσιν άπο τοΰ τόπου τούτου τά κυριώτερα στοι
χεία τής ίδρύσεως και άναπτΰξεως βιομηχανικών 
καταστημάτων καί έργοστασίων έφαμίλλων πρός 
τά εύρωπαϊκά, έν τούτοις ή σύγχρονος έλληνική 
ιδιοφυία, κατανικώσα πάντα τάπαρεμπίπτοντα κω
λύματα, ήρξατο έγκαθιστώσα έν τφ τόπω ιδρύματα 
βιομηχανικά,διεγείροντα ού μόνον τόν θαυμασμόν, 
άλλά καί τήν Αντιζηλίαν τών Ευρωπαίων, δια- 
γιγνωσκόντων και προβλεπόντων . έπίφοβον αντα
γωνισμόν καί διάδοσιν τών ώφελιμωτάτων ήμών 
προί'όντων,καθό κατασκευαζομένων έκ γνησίων καί 
άγιων δωρημάτων τής θείας έλληνικής γής καί ούχι 
έκ χημικών σκευασιών καί συνθέσεων βλαπτικωτά· 
των τη. καθόλου ύγιεία, άτινα μετά τής σωματικής 
εύρωστίας άπεργάζονναι καί την άλικήν. μή αφαι- 
μάσσοντα, ώς τά Εύρωπαϊκά διά τών πομπωδών 
των συμβόλων καί τίτλων,είς βαθμόν Απελπιστικόν 
τό θυλάκιον τοΰ έχοντος ανάγκην τούτων Αγοραστού. 
Ή στατιστική τής εισαγωγής ξένων προϊόντων καί 
αί Αντενέργειαι τού εύρωπαϊκού συνασπισμού κατά 
τής προόδου παντός έλληνικοΰ έπιχειρήματος έπι- 
σφραγίζουσι τήν Αλήθειαν τών Ανωτέρω.

Ή τελειοποίησις δέ τής κατασκευής τοΰ 'Ελλη
νικού Κονιάκ ήρξατο ίδιαιτέρως Από τίνος έπισύ- 
ρουσα τήν προσοχήν καί Αντιζηλίαν τής Εύρώπης, 
καί δικαίως, διότι ΰπαρχόντων ένταύθα έν Αφθονία 
καί άρίστη ποιότητι τών πρώτων ύλών, ίδρύθησαν 
Αντάξια τής καταβληθείσας προσπάθειας έργοστά· 
σια άμιλλώμενάέπαξίως πρός τά κάλλιστα έκείνης.

Τοιαύτα ύπάρχουσιν ήδη έν Έλλάδι σχετικώς
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πολλά, άλλ’ ώς τό κατωτέρω περιγραφόμενον τών 
κ;κ. Γεωργίου καί Ν. Πιηννέλη, δπερ αυτοπρο
σώπως έσχάτως Ισχ,ορεν τήν τψήν νά έπισκεφθώ- 
ρεν, δεν πιστευομεν νά ύπάρχωσιν άλλα τοχαύτα· 
πολλώ δέ όλιγώτερον καλλίτερα καί τελειότερα.

Περίκομψον, περικαλλές, τελειότατον καθ’ δλα, 
καθαρώτατον, τακτικώτατον, χάριεν έξωτερικώς και 
επίζηλον έσωτερικώς, έγείρεται παρά τόν σιδηρο
δρομικόν σταθμόν Πειραιώς τό Μέγα έργοστάοιον 
Κονιάκ καί διαφόρων οινοπνευματωδών ποτών τών 
κ.κ. Γεωργίου καί Ν. Πιπινέλη

Εϋρομεν αύτό πλουσίως διεσκευασμένον, κάλλι- 
στα διμρημένον, καλλιτεχνικώς καί έπιστημονικώς 
κατηρτισμένον, δι' άπάντων τών τελειοτάτων μη
χανημάτων καί τών νεωτέρων έφαρμογών πεπροι- 
κισμένον, τέλειον καθ' δλα, αντάξιον τών αγώνων 
καί προσπαθειών τών αξιέπαινων Ιδρυτών του, καί 
όμολογουμένως περιποιούν μεγίστην ύπόληψιν καί 
τιμήν είς τήν γείτονα Αμών προοδευτικήν πόλιν.

Ώς δέ έκ πρώτης δφεως αντιλαμβάνεται πάς τις 
έπισκεπτόμενος τό έργοστάσιον τούτο, ό Ιδρυτής 
αύτού πρωτίστως έπεδίωξε τήν έφαργογήν τών νεω- 
τάτων έφευρέσεων καί τελειοτάτων βελτιώσεων τής 
δλως έπιστημονικής οινοπνευματοποιίας, ούδενός 
κόπου καί δαπάνης φεισθείς, Διότι κάλλιστα έκ- 
μαθών τήν εύέλπιδα διά τήν παρθένον είσέτι καί 
Μνεκμετάλλευτον, κατά μέγα μέρος, χώραν ήμών 
τέχνην τής οίνοπνευματοπαραγωγής, κατόπιν πο
λυχρονίου διατριβής έν διαφόροις Εύρωπαϊκοϊς 
κέντροις, έν οίς Λ άνάπτυξις αύτής έχει φθάσει είς 
βαθμόν τελειότατος, προσκόπτουσα μόνον κατά τής 
έλλείφεως τών φυσικών χαρισμάτων καί προνομίων 
τών αύτόθι προϊόντων,έπέτυχε τής έγκαταστάσεως 
έν Έλλάδι τελειοτάτου έργοστασίου,δπερ συνενούν 
τελείαν εύρωπαϊκωτάτην τέχνην μεθ ’ ύλικών πρώ
τιστης ποιότητος, παρέχει ήμϊν έγγιίησιν περί τού 
έν αύτφ κατασκευαζομένου Κονιάκ (καί τών άλ
λων ήδυπότων), δτι τούτο είνε ώφελιμώτατον, καί 
μηδεμίαν βλάβην άπολύτως καί σχετικώς έπιφέρει, 
πολύτιμος δ’ έπίκουρος τών ασθενών ή έν άναρ- 
ρώσει εύρισκομένων άποβαίνει.Διόπερ,είπερ τις καί 
άλλος, είνε άξιος ό ίδρυτυς έθνικής ύποστηρίξεως 
καί ευγνωμοσύνης,ώς διαθέσας κεφάλαια έν μακρώ 
χρόνω καί πολυμόχθως κτηθέντα, πρός άνίδρυσιν 
καταστήματος, έν ώ πολυάριθμοι έργατικαί χεΐρες 
εύρίσκουσιν άρτον καί δπερ ύπερόχως προστιθέ
μενον είς τά δμοια του έπεκτείνει έπί μάλλον καί 
μάλλον τήν βιομηχανικήν πρόοδον τού τόπου.

Ό κ. Γεώργ. Πιπινέλης, οδτινος τήν εικόνα δη- 
μοσιεύομεν έν τώ ήμετέρφ περιοδικά, γλυκύς,εύγε· 
νής, προσηνέστατος, κάλλιστα μεμορφωμένος καί 
συμπαθητικώτατος, είναι ό κύριος έργάτης τοΰ έπι- 
ζήλου τούτου μεγάλου καί πρωτοφανούς έργοστα- · 
σίου, ών νεώτατος έτι τήν Λλικίαν. Πλήρης δέ δρά- 
σεως, ένεργητικώτατος καί δραστηριώτατος, κατα
γόμενος έκ Κύμης τής Εύβοιας, καταγίνεται παι- 
διόθεν είς τό έμπόριον, διαπρέφας άρχήθεν, καί ώς 
τά πράγματα καθομολογούσιν. ύπισχνεΐται πολλά 
ύπέρ τής βιομηχανίας έν τώ κλάδω, δνπερ έξελέ· 
ξατο.

Χαράττοντες δέ τάς γραμμάς ταύτας εύχόμεθα 
καί Λμεΐς αύτώ νά βρέφη ήδη τούς καρπούς τών 
πολλαπλών άγώνων καί θυσιών του καί νά κατα- 
σταθή μίαν Λμέραν ό Λθικός καί ύλικός έπίκουρος 
τής προόδου καί έπεκτάσεως τελείως της βιομη
χανίας τής οινοπνευματοποιίας παρ’ ήμΐν.

Φ. Π.

0 ΘΑΝΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΕΞΟΝΤΩΣΙΣ

Όταν έπέλθη ό θάνατος παύει,ώς γνωστόν, πασα κίνησις και 
αϊσθησις διά τοΰ σώματος, ψυχόμενου,πίπτοντος, σηπομένου, δι- 
αλυομένου, αφανιζομένου' ή αναπνοή δεν γίνεται' ή καρδία δέν 
πάλλεταΓ το αίμα δέν κυκλοφορεί,πήγνυται' δεν βλέπει δ Οφθαλ
μός· τό ους δέν ακούει’ δεν οσφραίνεται ή ρίς- τδ στόμα δέν 
γεύεται και σιγά διά παντός' οι πόδες δεν υποβαστάζουσι τδ 
σώμα ούτε βαδίζουσιν'αί χεΐρες δεν κινούνται πλέον πρδς ένέρ- 
γειαν'ψδχος καίώχρότης και ακινησία' προηγείται έξάντλησις, 
άλγη, αγωνία' σήψις επακολουθεί, δψις απαίσια.

Οΐ άνθρωποι διά τοΰτο θεωροΰμεν τδν θάνατον ώς τδ μέγι- 
στον τών κακών, καί λαμβάνομεν κατ’ αύτοΰ προφυλάξεις, 
και παλαίομεν κατ ’ αύτοΰ έπερχομένου καί ΰποκύπτομεν είς αυ- 
τδν άκουσίως, εν μέσφ λύπης καί πλαυθμοΰ καί όδυρμοΰ- Θέ- 
λομεν νά διατηρησωμεν έπ’ άπειρον την ένταΰθα ζωήν και δεν 
δυνάμεθα.

Φυσικώς δέ δέν θέλομεν τδν θάνατον ούτε διά τδν εαυτόν μας, 
οδτε διά τά πέριξ μας φίλτατα πρόσωπα' θέλομεν να εχωμεν 
αιωνίως αυτά ένταΰθα ή νά παρέχωμεν είς αυτά παρηγοριάν, 
οδηγίαν, προστασίαν, βοήθειαν, ωφέλειαν, άπόλαυσιν, χαράν, 
ελπίδα, καί δ θάνατος στερεί ημάς καί αύτά πάντων τούτων, 
όπόταν καί όπως αυτός- θέλει.

Όθεν δ θάνατος είναι ό μέγιστος της άνθρωπότητος εχθρός' 
καί μόνη η άνάμνησίς του φέρει ημάς είς ακαταλόγιστου πικρίαν. 
Καί όμως, όσον πικρά καί άν είναι η άνάμνησίς του,πρέπει νά 
είμεθα γενναίοι καί αποφασιστικοί, καί πρέπει νά τδν έξετασω- 
μεν άταράχως, ίνα άντιπαρέλθωμεν αυτόν έν συναισθησει κα
θήκοντος μοιραίως έπερχομένου,ώς π.χ.σοβαράς τίνος νόσου'διότι 
έκ του μεγίστου τούτου έχθροΰ μελετωμένου τοσον μεγαλα δυ
νάμεθα νά λάθωμεν διδάγματα, ώστε τινές προέδησαν νά εί- 
πωσιν, οτι φιλοσοφία έστί μελέτη τοϋ θανάτου.

Ό θάνατος δέν είναι έξόντωσις. Ή συνιστώσα τδ σώμα ύλη 
διαλύεται, άλλ’ ούτε ?ν μόριον αύτής χάνεται. Τά χημικά 
στοιχεία, έξ ών τδ σώμα σύγκειται,οΐον τδ ύδρογόνον, τδ άζωτον 
τδ όξυγόνον, ό άνθραξ, τδ θειον κτλ. διαλύονται, ί'να συνέλθω- 
σι πάλιν είς νέου σώματος σύστασιν, αλλ' ούδέν εξαφανίζεται, 
ουδέ μεταθάλλεται έν τη ουσία αύτοΰ. Ώστε ό θάνατος είναι 
διάλυσις, άλλα δέν είναι έξόντωσις. Καί άφοΰ οδτε μικρόν τι 
μέρος της ύλης δέν χάνεται, πώς είναι δυνατόν νά χαθή τδ 
έγώ, η πνευματική ουσία τοΰ ανθρώπου,η έχουσα την συνείδη- 
σιν και την βούλησιν καί την ελευθερίαν καί τά συναισθήματα 
και τά νοήματα καί τούς πόθους, δηλαδή ή ψυχή ; ’Αδύνατον. 
Ώστε θάνατος κυρίως είνε δ τής πνευματικής ουσίας άπδ τοΰ 
ύλικοΰ σώματος διαχωρισμός καί ή έν τώ σώματι παΰσις τής 
ζωής. “Αν ύποθέσωμεν, οτι ό θάνατος φέρων τήν παΰσιν τής 
ζωής τοΰ σώματος καταστρέφει διά παντός τήν προσωπικήν 
μας συνείδησιν και μνήμην καί συναίσθηαιν, τότε δ άνθρωπος 
καί δ κόσμος ούδένα θά είχον λόγον ύπάρξεως. Άφοΰ λοιπόν 
ούδέν στοιχεϊον ύλης οΰτε χάνεται,οδτε ούσιωδώς μεταδάλλεται, 
πώς είνε δυνατόν νά χαθή ή ανώτερα τής ύλης συνειδητικη 
προσωπικότης ; Έκ τής φύσεως καί τής τάξεως τών πραγμάτων 
τοΰ κόσμου πειθόμεθα ότι δ θάνατος δέν είνε έξόντωσις τοΰ αν
θρώπου. Τό σόμπαν μαρτυρεί Δημιουργόν παντοδύναμον, αιώ
νιον, πάνσοφον, αγαθόν, δίκαιον. “Αν πρόκειται να καταστρέψη 
διά παντός ό θάνατος, 8,τι κέκτηται συνείδησιν τής ύπάρξεώς 
του, πάντες οι νόμοι τής Φύσεως θά ήσαν έργα τής τύχης, 
οπερ άδύνατον, δπως φυσικώς, αδύνατον. είνε χαί τδ να έξον- 
τώνη τήν ζωήν δ θάνατος. "Οσον είνε βέδαιον οτι υπάρχει θεός 
τόσον επίσης βέδαιον *νε  δτι θά διαρκή καί ό άνθρωπος. Ό θά
νατος δέν είνε έξόντωσις.

--------------------------------------------------«----------------------------------------------------------------------------------------

ΠΕΡΙΦΗΜΟΙ ΝΑΝΟΙ
Τινές τών Επί σμικρότητι σώματος διαπρεψάντων νάνων 

κατεστάθησαν σχεδόν περίφημοι. Τοιοϋτοί εισεν ό Ίεφφε- 
ρής Οΰοσών, γεννηθείς κατά τό 1619' ό ’Ιωσήφ Βορφελάσ- 
φκης, εύγενής Πολωνός, χαί ό Νικόλαος Φιρρής,δ Επονομα
ζόμενος Βεβές, γεννηθείς κατά τό 1741.

Τόν Ίιφφερήν Ούδσών, οχταετή όντα, προσέφερεν έντός 

άν οχι πάντες,τφ εχοοσι πλειστάχι^ παραδόσει τήν κεφαλήν 
εις τήν διάχρισιν τοΰ ξυραφίου χαί τής ψαλίίος του.

Τόν γνωρίζω προσωπιχώς καί έχ προγινιστέρας είς Πά
τρας μετάβασεώς μου.

—Αί, πώς πηγαίνουν αί ίργασίαι ·, τφ λέγω.
— Κάκιστα, μή χειρότερα' ό κόσμος έχάλασε.
— Μά δέν βλέπω δά καί τοιαύτην καταστροφήν. Ζήτε 

καλώς, άλλως τε ή κατάστασις αυτή είναι παροδική.
— ’Ελάτε αυριον εδώ. νά ίδητε τί γίνεται καί τότε θά 

πειοθήτε.
— At καί τί θά ϊδω· ή πλατεία Γεωργίου τοϋ Α’. θά 

άνατραπή, θά χαλάση, θά πλημμυρίση; τί άλλο θά γείνη;
— Κάτι χειρότερα. Νά, κάθε Κυριακήν μεταβάλλεται 

είς οημοπρατήριον. θά ίδητε έδώ, ίκεΐ, παρέχει, έχει κάτω 
νά έκπλειστηριάζωνται αί πιριουσίαι τών καλλίτερων οίκο- 
κυραίων τοϋ τόπου.Είναι νά κλαίη τις διά τήν κατάστασιν, 
όπου έφθάσαμεν.

— Μήν απελπίζετε αδελφέ, θά γυριση ό ήλιος.
— Γυρίζει μά δΐν φέγγει.
— Τί διάβολο,προσέθηκα, τόσον πλέον άπηλπίσατε. Κι

νείτε .τόν οίκτον.
— ’Ελάτε, ελάτε αυριον και θά ίδητε. Καί πότε ανα

χωρείτε κ. Πρίντεζη;
— Αυριον τήν πρωίαν.
— Ώστε θά σάς έπανίδω ;
— Πιστεύω.
Έπλησίαζεν ή μεσημβρία καί έπορεύθην πρός συνάντη

σα» τοϋ κ. Κοντογούρη, μεθ’ ού συνηντήθην είς τήν κλί
μακα τής οικίας του.

— 'Ορίστε, κ. Πρίντ.ζη, μοί λέγει ό κ. Δήμαρχος, ιί· 
σέλθετε.

Καί μέ είσήγαγεν εις δωμάτων ευρύχωρου υποδοχής, 
συνήθους παρά τοϊς πολιτευομένοις, ένθα μετ’ ολίγον προσ- 
ήλθον καί πολλοί άλλοι συνδημόταί του.

— Πολλά παράπονα άκούω καθ’ ύμών, κ. Κοντογούρη, 
τφ λέγω, ώς ούδέν μέχρι τοϋδε πράξαντος υπέρ τής πόλεως. 
Οΐ συνδημόταί σας άπογοητεύθησαν, ή μερίς σας άπόλλυσι 
τό γόητρον και πάντες ήδη κλίνουσι πρός τόν κ. Κόγκον, 
παρ’ ού καί μόνον έλπίζουσι θεραπείαν τών κακώς έχόντων.

— Αί φίλε μου, δέν είναι δυνατόν νά τούς ευχαρίστηση 
κανείς. Είναι ίύσκολος δ τόπος καί δέν δυνάμεθα νά πράτ- 
τωμεν, ό,τι θέλομεν.Μόνον,δταν Ικλέξουν άλλον δήμαρχον, 
θά ίννοήσουν, ότι δέν γίνονται αί Πάτραι διά μιάς Παρίσιοι. 
Τά βλέπω καί τά γνωρίζω όλα, αλλά τά άδυνατα δέν κα- 
τορθοΰνται όπως θέλει και επιθυμεί έκαστος. Νομίζουν,ότι είς 
υπουργός ή ιίς δήμαρχος άρκεϊ νά ίχη τόν τίτλον καί δύνα
ται τό παν νά κατορθώση, άλλα οέν έχει ούτως.

— Ναι, αλλά μοϋ φαίνεται κ. Δήμαρχε,ότι ό φωτισμός 
τής πόλεως δέν είναι έπαρκής, ή δε παραλιακή δδός ίφ’ ής 
διέρχεται δ σιδηρόδρομος,καί ίκεΐ ένθα σταθμεύει καί παρα- 
λαμβάνει Ιπιβάτας κτλ. δέν περεποιεΐ πολλήν τιμήν <:ς τόν 
δήμον. Ότε έφθάσαμεν χθες, τό σκότος άφ’ ένός καί ο βόρ
βορος τής όδοΰ ταύτης άφ’ ετέρου, μάς (φερεν είς θέσιν 
πολλά νά εΐπωμεν κατά τών αρμοδίων, οίτινες ώφειλον νά 
νά μεριμνώσι περί τούτων..

— Έχετε δίκαιον, αλλά τί νά πρωτοκάμωμεν,.είναι μό
νον αυτό τό κακόν, τό χρήζον διορθώσεως ;

— Είναι το κυριώτερο*.
— θά διορθωθή καί αύτό.
—Λαμβάνετε τακτικώς τήν «Φύσιν» Κύριε Δήμαρχε; σάς 

αρέσκει ;
— Ναί, ειδον καί τήν εικόνα μου καί σάς εύχαριστώ, 

αλλά, μοϋ φαίνεται, πρέπει νά όδηγήτι καί τόνλαόν είς τά 
καθήκοντα του, ίνα μή καταφέρεται πάντοτε καθ’ 
ύμών.

— Τί φρονείτε περί τής καταστάσεως τής σταφίδος, 
κύριε δήμαρχε ;

— Θά διορθωθή, θά βελτιωθή ή κατάστασις, δέν είναι 
ίντελής απελπισία, ώς νομίζουν.

Καί άποχαιρετίσας αυτόν ήγέρθην νά φύγω, διότι είχε 
παρέλθει ή μεσημβρία, 
προβλέψωσιν είς ταΰτα.

(Έπεται συνέχεια) <■*.  Π»

ΑΛΗΘΕΙΑΣ
Αί θλίψεις καί τά δυστυχήματα ρυτιδοΰσι τό φαιδρόν μέ- 

τωπον τοΰ ανθρώπου, όπως ο άνεμος τήν γαληνιαίαν Επι
φάνειαν τής ήρεμούσης θαλάσσης.

’Ελαφρότερα είναι ή πληγή αίχμηροϋ εγχειριδίου έπί τοϋ 
θύματος του, άπό τήν πληγήν,ήν διανοίγει έν τή καρδίφ μας 
Ενίοτε μία λέξις δηλητηριώδης.

Ταχέως ό άνθρωπος απελπίζει, οσάκις τφ συμβή δυστύ
χημά τε, καί ταχέως τό λησμονεί, άμα παρελθη.

Τόν άνθρωπον τόν δεχόμεθα κατά τό Ενδυμα καί τόν προ- 
πέμπομεν κατά τάς γνώσεις.

θεώρει απατεώνα τόν έπικαλούμενον μάρτυρα το θειον 
πρός έπιβεβαίωσιν τής αλήθειας' ύπό τήν σκέπην τής Επι- 
κλήσεως ταύτης ό ευσυνείδητος δέν αμφιβάλλει, ό δύσπι
στος πείθεται, δ δ’δρκιζόμενος είναι ύπερβέβαιος, ότι ό θείος 
ούτος μάρτυς θ’ άποφύγη τό επίπονον τής καθόδου του τα- 
ξείδιον, όπως τόν διαψεύση.

*Η αλήθεια είναι ώς άδάμας,όστις ακατέργαστος μέν,εύ- 
ρισκεται κεκρυμμένος ύπό πυκνά στρώματα γής,κατεργασμέ
νος δέ.μόνον είς τά άδαμαντοπωλεΐα'άγοραζόμενος καί κοσμών 
τούς δακτύλους μας ύφίσταται τά πάνδεινα Ex τής χρήσεως 
καί θαμβοϋται, μόλις ρανίς ΰδατος ιίσδύση ύπό τόν κρα
τούντα αυτόν χρυσόν' καθαριζόμενος όμως άναλάμπει,ΕκτΟ- 
ζεύων άπειρους μαρμαρυγάς.

Είναι μικρόνους ό άνήρ ό λησμονών τά Ετη τής ήλιχίας 
του,μωρά δη γυνή ή φιλονικοΰσα και όρκιζομένη,όπως κρύψη 
δεκάδα τινά τών Μαίων της (κατ' ίλάχιστον όρον.)

Ευγένεια είναι διάλεκτος τής καρδίας στηριζομένη Επί τής 
πρός τόν πλησίον συμπάθειας μας, καί τοΰ πόθου τόϋ 
ν αγαπηθώμεν ΰπ αύτοΰ.

Ή ευγένεια είναι ε’ις τόπνεϋμα, δη ό ήλιος, εις ημέρας 
χειμώνος.

’Απαιτείται οξυδέρκεια, ίνα διακρίνωμεν τήν αληθώς εύ- 
γενή-χαρδίαν.

Ή άληθής εύγένεια συνοδεύεται υπό τής ηθικής, ύπό τής 
άγάθότητος, ύπό τής ευαισθησίας' πρόσωπον, πεπροικισμένον 
διά μεγάλης ευαισθησίας, τρέφει ίν έαυτφ τήν αληθή ευγέ
νειαν, διότε εύγένεια είναι ή έκφρασες τής άγάθότητος.

Ή πλαστή ευγένεια, άπανταται είς άνθρώπους διεστραα- 
μένους, τυχόντας κακής ανατροφής, καί δηλοϋταε εκ τοϋ ότι 
προσπαθοΰσι νά φαίνωνταε εύγενεΐς μόνον πρός τούς καλλί
τερους των.

Ό άληθώς εύγενής είναι φιλόφρων πρός όλους καί πρός 
τούς μάλλον άγροίκους καί ταπεινούς.

Έν Μυκόνφ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΡΑΝΑΙΟΥ
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Α. Ε. Λάρισσατ. Δελταρίου έλήφθη, ώς καί προηγούμενη επι
στολή μέ χρήματα καί σάς ειχομεν γράψει καί ήδη πάλιν διά δελ
ταρίου.—Ε. Κ Mixavor. Σκέψεις έδημοσιεύθησαν. Σειρχί φύλλων 
συνδρομητριΟν έστάλησαν, Ήσυχεϊτε.—Λ.Σ. Άκρον Όκιο Σύν
δρομα! έλήφθησαν, φύλλα άπεστάλησαν. Εΰχαριστοΰμεν, γ-άφομεν.
— Α. Γ. Μ. ’Ενταύθα. Έπιστολα'ι καί συνδρομή έλήφθησαν, Ιΐοΰ 
νά σάς σεείλωμεν τά ήαερολόγια; ’Επιστολή σας χρονολογείται έξ 
’Αθηνών. —Ν. Δ· Ν. Bo'-lor. Επιστολή σας έλήφθη καί σάς άπην- 
τήσαμεν.—Σ, Β. Λαύριο?. Συνδρομή έλήφθη· άπόδειξιν λαμβάνετε 
ώς γράφετε.—Α- Μ. Broken—Hill. ’Επιστολή μέ επιταγήν έλή- 
φθη. Εΰχαριστοΰμεν πολύ. Γράφομεν.—A. Α. Μ. Πό4οτ. ’Επιστο
λή μέ περιεχόμενα έλήφθη Άπόδειξιν καί βιβλίου στέλλομεν τα- 
χυδρομικώς.—Α. Σ. Ζάπυκίον.Σάς ένεγοάψχμιν διά 3 χρυσόδετα.
— Τβ jpfj^ της Φύσεως. Έλήφθησαν. Έχει χαλώς. Ευχάριστου- 
μεν. —Ε. Φ. Κύρχνραν· Επιστολή έλήφθη. Σάς ένεγράψεμεν διά 
ένδεκα Ημερολόγια. Εΰχαριστοΰμεν γράφομεν.—Δ. Γ. Φ. Φιλια
τρά. Έλήφθη επιστολή σας. ’Απαντώμεν. — κ. χ. Γ. Σ. Π·, Γ. Ν. 
Β., Κ Δ. Κ-, Π· Δ. A., Α. Α·, καί Α. Φ Φιλιατρά. Πχραχα- 
λεΐσθε, ίνα τά αΐτούμενα παρά τοϋ αντιπροσώπου ήμών Δ. Γ. Φ. 
κχταβάλητε, κατά τά χεχανονισμένα χαί ίνα συμπεριληφθήτε είς 
κληρώσεις λαχείων. Έλπίζομεν εΐσαχουσθή παράχλησίς μας ώ; πάνυ 
διχαία. — ’AieJalc, Κρήτητ. ’Αριθμός λαχείου σας άριθ. 4431. 
Λύσεις αινιγμάτων στείλατε μέ πρώτον ταχυδρομείου, διότι προσε
χώς θά δημοσιενθώσιν, άφ’ ου δημοσιευθή καί τό 50 αίνιγμα. Ζη
τούμενα φύλλα σάς άπεστείλαμεν. Εΰχαριστοΰμεν δι’ εγγραφήν συν
δρομητών ’Ημερολογίου. Σας έγράψαμεν καί ταχυδρομικώς. — Λ. 
Γ. Β. Xeiovdv.— Συνδρομή σας έλήφθη. Άπόδειξιν λαμβάνετε τα- 
χυδρομιχώς. Σάς έσημειώσαμεν καί δι’ έν Ημερολόγιου.—Δ. Δ. θ. 
Ρβνχστούχιο?. ’Επιστολή μέ περιεχόμενα έλήφθη. "Έχει καλώ; 
Προσεχώς γράφομεν περί 3λων.—Ι.Γ. Ν. Σΰρον. ’Επιστολή έλή
φθη. Αγγελία έδηαοσιεύθη. ΆναμένΟμεν συντόμω; ώς γράφετε 
χρήματά, διότι παρήλθε πολύς καιρός ώ; βλέπετε καί είναι πολΰ 
ατοπον καί άδικον.—X. Φ. ΓαρχαΛιάνονί. Επιστολή μέ έσώκλει ■ 
στον έλήφθη. Προσπαθήσατε διά πιστής αντιγραφής νά δώσητε ζωήν 
είς εικόνα σας καί οδτω νά έπιτύχητε.—Δ. Δ. Αίγιο»·. Επιστολή 
σας μέ γραμμάτων καί άπόδειξιν έλήφθη Εΰχαριστοΰμεν πολύ.— 
Γ. Φ. Κα-ίάμας. Συνδρομή σας κάί αγγελία έλήφθη. Ευχάριστου 
μεν πολύ. Σάς ένεγράψαμεν δι’ ένδεκα Ημερολόγια.—Π. 0 'AJi- 

β/ptor. ’Επιστολή μέ περιεχόμενα έλήφθη Εΰχαριστοΰμεν πολύ.— 
Δ. καί Μ. Σοναχείμ. Συνδρομή σας έληφθη. Εΰχαριστοΰμεν. Γρά
φομεν.—Π. Σ. Bpatia. Ζητούμενα φύλλα σάς άπεστείλαμεν και 
σας έγράψαμεν.—Α- Σ. Bucarest. ’Επιστολή καί εσώκλειστα χρή
ματα έλήφθησαν. Εΰχαριστοΰμεν. Γράφομεν. —Α· Σ. Ttfror. Συν
δρομή σας έλήφθη. Εΰχαριστοΰμεν. Άπόδειξιν λαμβάνετε έν πα- 
ρόντι φύλλιρ. Ήμερολόγιον στέλλεται προσεχώς.—Π. Κ. Aevxw 
αίαν. Επιστολή έλήφθη. Έχει καλώς άναμέυομεν- Παραγγελίαν 
σας μετά λεξικών ενετε προσεχώς.—X. Κ· Τσεσμε. ’Επιστολή έ
λήφθη. Σάς ένεγράψαμεν διά 5 Ημερολόγια. Εισπράξεις όμως βρα
δύνουν ώ; παρατηρουμεν καί φύλλον έγκατελείψετε. Διατί ήμεΓ; τί 
νά κάμωμεν ένταΰθα, άφοΰ άνεθέσαμεν εις ήμας;

46. Αίνιγμα.

Ρόδο; έδώ τό πρώτον μου καί έσχατον επίσης 
"Οταν έλθή τό δεύτερον, ίΰω-ίιμ ή φύσις
’Αν χέκτησαι τό τρίτον μου, ώς δίκαιος θά ζήσης 
’Αν άγαπφς τό κεντρικόν,πτωχός θά καταντήσης 
Αί άμαξαι αχευ εμοΰ, διόλου δεν κινούνται
Οί πλεΐσιοι ρόμβοι δ:’ έμοΰ, συνήθως περατούνται

4”. Γρίφος.

Ή Σιών 
"Οσαρις 
Τόσα μήνες
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48. Γρίφος.

βασιλεΰ + ε
6

49. Αίνιγμα.

Κύματα μέ περιβρέχουν
Κόψε τό κεφάλι μου
Στό τραπέζι μ’ έχουν

Καί γλεντούν τά κάλλη μου

50. Αίνιγμα

Ώ; είμαι δλ’ ο! βασιλείς μ’ απλώνουνε τήν πλάτη
’Ανευ λαιμού καί κεφαλής βαστάζω τόν χωριάτη

φίλη τής Φύσεως

Σημ. Συμπληρωθέντων τών 50 αινιγμάτων, δημοσιεύονται προ
σεχώς αί λύσεις μετά τών όνομάτων τών πρώτων λυτών καί τών 
δοθησομένων δώρων.

ELIEBERTHETΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΜΑΓΩΝ
ΜΕΤΑΦΡΑΕ ίΣ3

ΗΛΙΑ I. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΈξεδόΟη εσχάτως καί εις τήν Ελληνικήν τό περίεργό— 

τατον καί παραδοξότατον τοΰτο βιβλίου ύπο τοΰ έν Άθήναι; 
βιβλιοπώλου κ. Άναστ. Φέξη καί άποστέλλεται ελεύθερον 
ταχυδρ. τελών είς τόν άποστέλλοντα αΰτφ δρ. 2 έκ. τοϋ 
εσωτερικού καί φρ. 2 έκ τοΰ εξωτερικού.

εκ των καταστημάτων ΑΝΕΣΤΗ ΚΟΝΣΑΝΤΙΝΪΔΟΤ


