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(Μελέτη έκ τοΰ Γαλλικού) ■

Ό τροχός τοϋ μοχραίως άνακυκλουμένου χρόνου
έξετέλε^ε μίαν έτχ στροφήν, δν έτι άλμα προσωτέρω
πρός τό αόέόαιον άλλά προληπτχκώς εϋελπι μέλ
λον. Ή Κλωθώ έπλεξε περί την άτρακτόν της μίαν
έτχ στροφήν τοΰ νήματος τοΰ βίου έκάστον όνθρώπου, χωρχς νά γνωρίζη ούδεϊς, άν Λ Άτροπος δχά
τής απαίσιας τηςψαλίδος έρποδίοη τήν συνέχχσιν
τοΰ έργου τούτου και κατά τό έπόμενον έτος. Μ
(5άχεχς ώς καί. αί <δέαχ τών άνθρώπων έγήρασαν
κατά έν ακόμη έτος, καί οί μή εύνοηθέντες είσέτχ
ύπό της τυφλής θεάς Τύχης προσδοκώσί τχ έκ τών
περχεχομένων τοΰ ίδχοτρόπου τής Άμαλθείας χέρατός της, δπερ συνήθως πληροΰταχ μέν δι’ αγαθών
άφαχρουμένων παρ’άλλων δυστυχών πλέον, κενοΰταχ δέ άνεξετάστως έη\ τοΰ τυχόντος. Ή αΰρχον
άνατέλλουσα ήμέρα εχναι Λ αμείλικτος δχώκτχς καί
τών μάλλον άπαιοίοδόξων ίδεών, δχότχ τό προσεχές
έτος έκ τοϋ βάθους τών ήμερων του έκπέμπεχ τήν
τής πληρώσεως τοϋ πόθου έκάστου γλυκεχαν έλπίδα, τήν βασίλισσαν ταύτην τοϋ κόσμου, άνευ τής
όποιας ούδ ’ έπί στιγμήν ούτος θά έδύνατο νά
ύπάρξη. Άλλ’ ιδιαιτέρως ή ήμέρα αυτή έχει τι τό
έκτάκτως θελκτικόν καί εύτυχές διά τόν άθώον τών
μικρών κόσμον,δι’δν είνε ήμέρα εύχών και δώρων.
Τοιαύτην συγκινητικήν καί χαρίεσσαν σκηνήν παρίστησιν ή δπχσθεν είκών, ής τήν άνέφελον χαράν
καί άγαλλίασιν έπιποθεΐ ή Διεύθυνσις τής «Φύ
σεως» δχά τούς πολυπληθείς συνδρομητάς της κατά
τό άρχόμενον νέον έτος 1895, δπερ εύχεται δηως
άποδή τρισόλβιον καί πανευτυχές.
Φ.Π.

ΤΟΥ ΝΕΟΥΕΤΟΥΣ ΕΥΧΗ ΠΡΟΣ ΠΑΝΤΑΣ
Α'ίΑιος είθε νΑ λάμπη ό νέος είς άπαντας χοόνος,
Έκαστος εϊθ
*
παντός άγαθοΰ ν’ Απολαύτι Αφθόνως !
Έχω χρημάτων κενόν τό βαλά,ντχον
. . μάλλον ούδ’ έχω
"Ολως βαλΑντιον I πλήν Αντ’ αύτών καί καρδίαν καί πλήρη

Έξ αισθημάτων Αγνών καί τόν νούν ότοχασμώνφιλανθρώπωνί
Ώ! άν ή Μοίρα μ’ ηύνόει καί δσον πας πάμπλοντος μάτην
Είς τόν Αέρα σκορπίζει, κακώς σπαταλρ, άσωτεύεχ,
Είς μωριών του πληθύν δαπανά Αφειδώς καί άθλίως,
Μάλιστα πάντμ άόπλάγχνως ένίοτε καί όλεθρίως,

Καί μ’ έχορήγει αύτό τό ποσόν ή σμικρόν πολλοστόν του,
—Περισσευμάτων περίσσευμ’ άπλοϋν θησαυρών δυσαρίθμων,
’Ανεξάντλητων, κι είς πάμπλουτον πάντα όλίγην καρδίαν,
— Έστω καί Αν άνθ’ ένός τών παμπόλλων αύτοΰ βαλαντίων.
Καί τινας έδει δέ σκέψεις όμοΰ τοΰ άνθρώπου Αξίας,
Τότε βεβαίως άλλοίαν έλάμβανε φάστν ό κόσμος
Ό έπί Γής. άόχημίαι δ’ αύτοΰ καί δειναΐ άκοσμίαι
’Γόσαι δέν Ατο ποτέ δυνατόν νώ ύπάρχωόι πλέον ι

Φεΰΐ πλήν καί αΰτ’Α εύχή, ώς καί δμοι’εύχαΐ τόσων άλλων,
Μάτην ήχεϊ,τόν Αέρα δονεί, ίσως οΰς που.,ούχίκαί καρδίας,
Ότε τοιαύτας εύχΑς θεωροΰόιν οι πλεϊότοι μωρίας ι ...
Έστωόαν όμως ούχ Αττον έδώ ύπ’ έμοΰ είρημέναι
Ειλικρινείς καί θερμαί είναι πάντως Αγνότατος πόθος.
Γνήσιος είναι χρυσός καί άδάμας— ούδέποτε νόθος I
Δώρα δέν έχω νά κάμω έφέτος· ών άπορος οΰτω,
Δώρον έν δίδω είς πάντας έγκάρδιον, τ’ £σμά μου τοΰτο :
Αϊόιος είθε νά λάμπμ ό νέος είς άπαντας χρόνος,

Έκαστος είθε παντός άγαθοΰ ν’ άπολαύμ Αφθόνως !

Φ. Οτκ.
----------------------------- --------------------------------------------------------

’Ατό Ικανού χρόνου αυνειθίζεται παρά τοΐ; πεπολιτισμε'νοις τοΰ κόσμου μερεσι, νά διακινδυνεύηται χάριν διασκεδάσεω; μέγα ποσόν χρημάτων εις τήν τύχην μικρών ορθογω
νίων παιγνιόχαρτων, ή δέ συνήθεια αυτή κατεστάθη παρά
πλείστοι; τών ανθρώπων άάθος. Βλέπετε καθ’ έκάστην ίν
τοΐ; χαρτοπαιγνίου άτομα,τών όποιων ή κοινωνική περιωπή
διακρίνεται τών λοιπών, συγχρωτιζόμενα μετ’ ανθρώπων,
τών όποιων ό κοινωνικός βίος γέμει αισχροτήτων, καί θυσιάζοντα ίν τώ άτίμφ τοΰ χαρτοπαικτεΐν έργφ περιουσίας
πολλάκις κολοσσιαίας.
’Εάν είσήλθετέ ποτέ ίν τοιούτφ καταγωγίφ, θά εΐδετε
βεβαίως διαφόρους άνδρας, νέους τε καί γέροντας, καθημένους έπί τοΰ ολέθριου εκείνου παρατραπιζίου καθίσματος,ούδολως πρός τόν πέριζ κόσμον προσέχοντας, αλλά προσηλω
μένους εις τά τών χαρτιών {κείνων σημεία,τάς κηλΐδας ταυ
τα; της ύπβλήψεω; τών θαμώνων τών τοιούτων καταγωγίων.
Πρός τί έχουσι συνελθεί έν τφ άπαισίφ έκείνφ μέρει; διά
νά συσκεφθώσι περί κοινών πατριωτικών συμφερόντων; άλλά
προς τί χρησιμεύουσι τά ίν ταις χερβίν αυτών χαριία καί
τά έπί τών τραπεζών συνεσωρευμένα ένσημα μέταλλα; ίσως
εκείνα μέν είσι τό σχέδιον της ύπ’αύτών άκολουθηθησομίνης
όδοΰ, ταΰτα δέ, τά συνεισφερόμενα χρήματα πρός ίπίτευξιν
τοΰ, δ,' ον έχουσι συνελθεί ένταΰθα, σκοποΰ.
Ναι. Τά μικρά ίκεΐνα χαρτία είσίν ή όδός, ήν θά άκο·
λουθησωσιν, ή ατιμωτική ίκείνη όδόο,έφ’ ής βαδίζουσι κα
τασχόμενοι καί περιφρονούμενοι ΰπό πάντων,κωφοί πρός τάς
κατ’ αύτών ίκσφενδονιζομένας καθ’ έκάστην ΰβρεες.
Ναι. Ό χρυσός εκείνος είνε συνεισφορά πρός ίπίτευξιν τοΰ
σκοπού τωνδιά τοΰ χρυσοΰ τούτου θκ κατορθώσωσιν ίκεϊνο,
δπερ ζητουσι- ζητοΰσι τήν άτίμωσιν, καθόσον τό χαρτοπαικτεΐν, δπερ ίστί τό αϊτιοντής τοσούτου χρυσοΰ συσσω
ρεύσει»;,ούδέν άλλο είνε ή διακινδυνεύειν ζωήν,τιμήν,περιου
σίαν, καί άλλοιοΰν τον λογικόν προορισμόν τοΰ ανθρώπουτοιούτον δε γνωστότατον σκοπόν ίχον τό όλέθριον τοΰτο ίλάττωμα,πάντα τόν ίν χαρτοπαιγνίφ εισερχόμενου ατιμάζει
καταβάλλοντα τό χρυσίον του,καί τον ατιμάζει ίν συναινέσει
αύτοΰ, τόν δελεάζει διά τής ανεξήγητου ίκείνης ποθητής
εις τοΰ; πρωτοπείρους χαρτοπαίκτας γλυκΰτητος,καί κατορθοΐ ίνα τόν ίπαναφέρη ίν τφ βωμφ αύτοΰ,έν τφ καταγωγίφ τούτφ καί δημίφ τής τιμής, ίνα ίπ' αύτοΰ θυσιάση
χάριν τοΰ πάθους του παν ό,τι προσφιλές κέκτηται, πάν
ό,τι καλόν έχει δοθή αύτφ ΰπό τοΰ Πλάστου.
Εισερχόμενος τις ίκεΐ θά κηλιδωθή άνευ ίπανορθώσεως
τοΰ κακοΰ.Θά κερδίσιρ, άλλά τό κέρδος τοΰτο είνε αύτό τό
όνειδος- διότι πρώτον μέν λαμβάνει τό χρήμα ενός άνθρώπου
πτωχοΰ, είτε, πλουσίου μέν,όστις όμως έλαβε τοΰτο ίξ ετέ
ρου πτωχοΰ- έν τή πρώτη περιπτώσει αδικεί άτίμως'ίν δέ τή
δεύτερη,συγχρωτίζεται μετ’άνθρώπου καταστάντος ήδη άτι
μου- αμαρτάνει διττώς. .Δεύτερον δέ αύτό τό κέρδος δέν είνε
άλλο τι, είμή προανάκρουσις εμβατηρίου τής μελλούσης κα
ταστροφής του. Έκέρδισε, θά έλθη καί πάλιν επανερχό
μενος, θά κερδίση ή θά χάση· καί ίάν μέν κερδίση, δηλη
τηριάζεται ΰπό τοΰ επονείδιστου τούτου δολώματος- ίάν
δέ χάση, ούδόλως θά λυπηθή- θά μειδιάση- φωνή τις δέ
τώ λίγη ίντος «έλπιζε»- τόν ευχαριστεί ή φωνή αΰτη τής
προσβληθείσης συνειδήσεως· προσλαμβάνει ήδη τό πάθος
τής τοΰ συνειδότος πορώσεως
*
καθίσταται πλέον υπόδουλος
τοΰ πάθους του. Μή τόν κατηγορήτε πλέον δέν είναι ύ·
πόλογος τών πράξεων του, κυβερνάται ύπό τοΰ πάθους του.
Ιδού τί περί χαρτοπαίκτου, τοΰ έκουσίως τούτου άτιμου
άνθρώπου ή George Sand, ό πολικός ούτος άστήρ τοΰ
γυναικείου κόσμου, άποφαίνεται, τελεία γνώστις τών έξεων

καί τών ολέθριων τών χαρτοπαιγνίων Επακολουθημάτων
ουσα.
,
«Ό χαρτοπαίκτης θυσιάζει καθ’ έκάστην τήν τιμήν του,
»καΐ όμως ανέχεται τήν ζωήν- είνε άπληστος, άλλά καί
«αναμένει τήν επιδρομήν τής τύχης στωϊκώς. θριαμβεύει
«ψυχρώ;, άλλά καί υποκύπτει ψυχρώ;. Υποφέρει κατ’
»άρχάς οικτρώς, ευρισκόμενος εις θεσιν άπρεπή- ίπειτα ό»μως συνειθίζει,ώς συμβαίνει εις όλα.'Εναλλάξ βασιλεύς καί
«επαίτης, ανέρχεται δι
* ένός μόνου άλματος τήν παμμεγέβη
«κλίμακα τών κοινωνικών βαθμιδών, πάντοτε ήρεμος, πάν«τότε κύριος έαυτοΰ, πάντοτε ύποστηριζόμενος ΰπθ τής
«ακμαίας αύτοΰ φιλοδοξίας, πάντοτε ίρεθιζόμενος ύπό τής
«οριμείας δίψης, ήτις τόν καταβιβρώσκει.
«Τί θά είνε μετ’ ολίγον, ήγεμών ή δούλος ; πώς θά έξ«έλθη έκ τοΰ καταγωγίου τούτου ; γυμνός, ή κύπτων ύπό
«τό βάρος τοϋ χρυσοΰ ; Τί τόν ενδιαφέρει δΓ αύτό ; θά
ίπανίλθη την ίπομένην, ίνα ίπανασχηματίση τήν τύχην
«αύτοΰ,νά έπανορθώση δηλ.ή νά τριπλασιάση τήν άπώλειαν.
«"Ο,τι είνε αδύνατον δι’αύτόν, είνε ή άνάπαυσις- είνε ώς
«το πτηνόν τών θυελλών τό μή δυνάμενον νά ζήση άνευ
«τών ταρασσομενων κυμάτων και τών μαινομένων άνέ«μων.’Ερωτήσατε τόν ναύτην, εάν δύναται νά ζήση ίν τή
«ξηρά- τό πτηνόν ίάν δύναται νά η εύτυχές άνευ τών
«πτερύγων αύτοΰ- τήν καρδίαν τοΰ άνθρώπου ίάν δύναται
«νά μείνη άνευ συγκινήσεων.
«Κατηγοροΰσιν αύτόν, ότι άγαπ? τόν χρυσόν άγαπ$
«αύτόν τόσον ολίγον, ώστε ρίπτει αύτόν δαψιλώς. Ο πλού«σιος άνυπομονεΐ είς τό νά καταστραφή, όπως άπολαύση
«πάλιν τής νευρώδους ταύτης καί φοβερά; κινήσεω; τοΰ κα«ταστρέφεσθαι άνευ τή; όποια; ή ζωή έστιν άνούσιος αύτφ.
«Τί εινε λοιπόν ό χρυσός εις τους οφθαλμούς του; ολιγώτιρον
»δι’ ίαυτόν,παρά κόκκοι άμμου είς τούς ΐδικούς σας. Άλλ’
«ό χρυσός είνε είς αύτόν έμβλημα τών καλών καί τών κα«κών,άτινα έρχεται νά ζητήση καί περιφρονήση.Ό χρυσός
«είνε τό μαστίγιόν του,είνε ό Θεός του, είνε τό όνειρόν του,
«είνε ό δαίμων του, είνε ή ποίησίς του, είνε ή σκιά,ήν κα«ταδιώκει ή προσβάλλει,ήν πιέζει,ήν κατόπιν άφίνει νά δια»φύγη, όπως αίσθανθή τήν εύχαρίστησιν, νά ίπαναρχίση τήν
«πάλην,κα. νά παλαίση μίαν είσετι φοράν, σώμα προς σώ»μα. μετά τής τύχης.
»Ό χαρτοπαίκτης άποχωρίζεται ίλευθέρως, άπομονοΰ«ται, διαθέτει τό μέλλον του, τό παρόν του, τήν άνάπαυσίν
«του, τήν τιμήν του,καταδικάζει έαυτόν εις τήν ταλαιπω»ρίαν, είς τόν κόπον. Κλαύσατε διά τήν πλάνην του, άλλά
«μή όμοιωθήτε αύτφ.
«Πάντες εχουσι τήν ματαιότητά των- ό χαρτοπαίκτης
«δέν έχει τοιαύτην- ούτος ούτε θαυμάζεται, ούτε έπευφημεΐ«ται, ούτε φθονεΐται. Οί θρίαμβοί του τόσον βραχείς είσιν,
«ώστε δέν άξίζουσι τόν κόπον νά όμιλή τις περί αύτών.Τού«ναντίον, ή κοινωνία τόν καταδικάζει, το κοινόν τόν περί«φρονεί καί πρό πάντοιν τάς ημέρας, καθ’άς έχασε χρήματα.
«’Εντός ολίγου μέλλει νά θυσιάση άνευ οίκτου τάς παι«δικάς απολαύσεις, χάριν τοΰ καταχθονίου έκείνου πυρετού,
»όστις δέν έπιτρέπει αύτφ νά ζήση μίαν μόνην ημέραν
«τής ζωής τών άλλων ανθρώπων. ,Ματαιότης δΓ αυτόν τά
•πάντα.
«Τό χαρτοπαίγνιον έχει τοΰτο τό φοβερόν, ότι δέν δίδει
«ήμΐν μαθήματα,έξ ών δύναταί τις νά ώφεληθή.Ό χρυσός,
»5στις ουδέποτε καταναλίσκεται, είνε πάντοτε πρό τών ό«φθαλμών σας. Σάς ακολουθεί, σας παροτρύνει, σάς λέγει
«έλπιζε- καί ίνίοτε κρατεί τάς υποσχέσεις του, σάς αποδίδει
«τό θάρρος, στερεοί τήν πΐστιν σας, αισθάνεται ότι άναβάλ«λιι έτι τήν άτίμωσιν-άλλ’ή άτίμωσις είνε δεινή, άφ’ής
«ημέρας ή τιμή ήρξατο έκουσίως κινδυνεύουσα».
Οί χαρτοπαΐκται έκτός τής άτιμώσεως, προσκτώνται καί
το όνομα τοΰ κακούργου έν τισι περίστάσεσιν. Άπληστοι
κκι άνόσιοι χαρτοπαϊκται πατέρες καταστρεφουσι τήν

τύχην μικρών άθφων πλασμάτων, τών τέκνων των. Είνε
άπάνθρωπον τοΰτο, διότι πολλοί, καίτΟι άθφοι, τιμωρούνται
διά τά πταίσματα τών άλλων. Τά άθφκ μικρά πλάσματα
ύφίστανται τά έπακολουθήματα . τής τών γεννητόρων των
κακούργου ανοησίας, είς οΰς έχει έμπιστευθή τό μέλλον
αύτών.
Πόσα άριθμοΰνται τά θύματα τών χαρτοπαιγνίων ; ανα
ρίθμητα- δέν παρέρχεται ήμέρα, καθ’ ήν νά μή άναγγέλληται έν τοΐ; έτι διατηρουμένοι; τισϊ των ατιμωτικών τούτων
καθιδρυμάτων άτίμωσις έντιμου οικογενειάρχου. Είνε οίκτρόν
τοΰτο.
Άλλα πόσον οίκτρότερον είνε ή αφροντισιά τών κυβερνή
σεων, πρός τά άτίμωσιν καί κηλίδωσιν σεβαστών ονομάτων
ίπιφέροντα ταΰτα καθιδρύματα. ’Ονόματα ένδοξα σβέννυνται διά τήν άπρονοησίαν τών διαδόχων τούτων. ’Επιφανείς
οικογενειάρχαι ίγκαταλιμπάνουσι τήν οικογένειαν των ίν
απελπιστική καί άπεγνωσμένη θέσει καί φεύγουσι ταύτην
αναχωροΰντες είς ξένην γην, ίνα ζήσωσιν ίν άφανειβρ.
Πρέπει νά κλεισθώσι τά χαρτοπαίγνια, καί νά άπαγορευθή
αυστηρώς τό χαρτοπαίζειν,
Πρός τοΰτο άς ίργασθώσι τά πεπολιτισμένα έθνη, άτινα
έπιμελούμενα τών λοιπών, άμελοΰσι τοΰ κυριωτέρου, τή;
λντρώσεως δηλ. τών ανθρώπων άπό τοΰ κακοΰ τή; έκ τοϋ
χαρτοπαίζειν άτιμώσεως.
Τό σημεϊον ίδόθη ΰπό τή; φιλοπροόδου Γαλλία;- ταύτης
άξιο; μιμητή; ύπήρξεν ή Ελλά;- ά; τήν άκολουθήσωσι καί
τά λοιπά πεπολιτισμένα έθνη.
Λοονύβεος Γ. Φουρναράχνις.

'

TITO'S

Τοιαύτη είναι ή ευτυχία
Eic τό κατάλυμα τών θνητΰν
Έρχεται θάλλουοα κα'ι ακμαία,
Άλλ’ ώς τό άνθος ακαριαία
Φεύγει όρομαίως κόαμον φθαρτόν.
Και μάς άφίνει έντός τής μέθης
Τής άπολαύσεως καί χαράς,
Χωρίς διόλου νά μας κορέση
Καί χωρίς άλλο νά άποθέοη
Είμή τόν σπόρον τής συμφοράς.
(18?6).

Νικόλαος

α.

Σοΰτσος.

Είναι αληθές- τά πάντα εις τήν φύσιν άλλοιοϋνταιΆνω ήλιοι, αστέρες ώχριώσι καί ψυχροΰνται·
Κάτω θνήσκουσι τά έθνη, ό φθορεύς δέ πάντων Χρονος
Άφθαρτος εις τάς αβύσσους επιπλέει αυτός μόνοςΆλλ’ ό άνθρωπος έν μέσω τών μυριετών μνημείων
Λησμονεί τόν πρόσκαιρόν του καί προορισμόν καί βίον,
Καί νομίζει οτι όλους τούς αιώνας έγκολποϋται,
Όταν εις αρχαίας στήλας μελετά καί προσηλοΰται,...

’Αλέξανδρο; Ζοΰτσος.
Ό ήλιος τό βήμα του ’ς τήν δύσιν όταν οτρέφη,
Όπίσω είς τούς ούρανσύς χαράττει χρυσά νέφη'
Καί ό φιλότιμος θνητός πρίν εις τόν κόσμον δύση,
Φώς χρεωστεΐ αθάνατον όπίσω του ν' άφήαη.
Παναγιώτη; Ζοΰτβος.

Πόσον επιπόνου δεϊται κ’επιμόνου γεωργίας
Τό γλυκύπικρον κ’ εύώδες δένδρον τής ελευθερίας I
(*) ’Εστάλη ήμ"ν ύπό τοΰ συνεργάτου ίμών χ.Λ·

Γιαχονμίίβν.

Η ΦΤΪΙΙ
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Δέν ποτίζεται μέ ύδωρ, άλλά μ' αϊματα μαρτύρων,
Καί δροσίζεται μέ αύρας στεναγμών άντί ζέφυρων.
Άλλά έταν μετά ταΰτα αΰζηθέν καρποφορήση,
Καί άοθμαίνων οδοιπόρος πρός τήν ρίζαν τον καθίση,
Καί γευθή καί τών καρπών του,
Έμπλεως ευγνωμοσύνης ευλογεί τόν γεωργόν του.

Η ΦΊΓΧΙΧ

Ό

λίθος... έχει αίσθημα ό λίθος καί καρδίαν,
Ειδον πολλάκις έπ’ αύτοΰ τήν νύκτα, τήν πρωίαν,
Ώς δρόσον δάκρυα πολλά- μάς άγαποΰν οί λίθοι,
Πλήν τοΰ άνθρώπου ή ψυχή ποτέ δέν έλυπήθη.
.Αημ,ήτριος ΠαηαρρηγΟηουλος.

εντυπώσεις

ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΙ. ΠΥΡΓΟΥ
ΗΤΟΙ
ΕΠΙΣΚΕΉΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ ΤΗΣ ,,ΦΥΣΕΩΣ “
ΕΝ
ΓΊΕΝΙΑΧ!

'Ιωάννης Α. Καρασοϋβσ
;.
*

Τής εύτυχίας τόνειρον σάν αστραπή διαβαίνει,
ΚΓ άφίνει μιά πικρή βαφή στα πονεμένα στήθια.
Όλα φαντάσματα, στή γή,' ένα καί μόνο μένει,
Ένα δέν είναι φάντασμα, τής συμφοράς ή αλήθεια.

Ή καρδία, τήν όποιαν
Έρως άληθής θερμαίνει,
’Απαθής εις τήν κακίαν,
Είς τήν έχθραν είναι ίένη.
'Αλέξανδρος Κατακουζηνός.

Γεώργιος X, Ζαλοαώστας.

Τίς ή τού βίου ήδονή, καί τίς ή ευτυχία ;
Κεναί έλπίδες, όνειροι, σκαιότης καί μωρία,
Έκτος στιγμών ολίγων,
Καθ’ άς ροφώμεν άπληστοι τοΰ πόθου τήν φιάλην,
Καθ’ άς τό σύμπαν φαίνεται τήν μαγικήν αγκάλην
Του κάλλους του άνοϊγον.

Εύτυχία I ποια λέζις ! πλήρης είσαι αρμονίας,
Καί τό όνομά σου μόνον τήν ψυχήν μου συγκινεί.
Όνειρον έάν δέν ήσο, γέννημα τής φαντασίας,
Ήθελ’ ή Έδέμ τήν γην μας καί τόν βίον μας φθονή.
Άν ύπήρχες, καί τοϋ κόσμου βασιλίς θά ήσο μονή,
Εύτυχία τους άνθρώπους ήθελες άποθεόνει.
Φωτεινή Α. Οίκονομίδου.

Φΐόβωρος Γ. ’Οριρανέδης.

Τής ειμαρμένης τών θνητών ειν' ό Θεός έργάτης,
άλλου κεντά μ ’ ελάσματα χρυσά τό ύφασμά της,
καί άλλου πένθους μελανός, νεφέλας ένυφαίνειό αληθής Χριστιανός πονεΤ, άλλ’ υπομένει.

Έπουλόΰται ταχέως πληγή
ήν ό έρως έν στήθει άνοίγει,
άλλ’ ουδέποτε γέννας στοργή,
μόνος τάφος τήν πνίγει.
Φεδδωρος X. Μοσχόπουλος.

’Αλέξανδρος Ρ. Ραγχαδής.

Ώ 1 όσοι πρός τοΰ θρόνου άτενίζουσι
τήν λάμψιν μετά θάμόους, άν έγίνωσκον
πόσας καλύπτει ή πορφύρα συμφοράς I
Θνητοί όπίσω, όσοι πρός τάς κορυφάς
τής άνθρωπίνης δόξης άκατάσχετοι
όρμάτε. Νέφη κρύπτουσι τάς κορυφάς
ζοφώδη, καί τά νέφη φλόγας κεραυνών.
Αημήτριος Ν. Βερναρδάκης.

θεότης ευεργετική, μάς καί’ή δυστυχία,
Καί ρέουν φωτεινότεροι τοΰ Βύρωνος οί στίχοι.
Ποθείς τήν δάφνην ; ώς αύτός καί πάσχε καί μειδία,
Καί μάρτυς έπίτοΟ σταυρού,προσεύχου-πλήν δνίστύχει
Έάν τοϋ Τάσσου τάς πληγάς ξενίζη πέτρα μία,
Ή μνήμη λάμπει, καί θρηνεί φρουρός—ή Δυστυχία.
Γεώργεος Παράσχος

Φιλία ! λέζις κούφη, κενή πάσης έννοιας,
’Ιδέα άποδράσα μακράν πάσης καρδίας I
Φιλία 1... δέν υπάρχει, κάν τήν λαλή τό στόμα
Διά φωνής γλυκείας καί. φράσεων ποικίλων,
Είναι μαγνήτης, όστις είς όφεως ζή τ’ όμμα,
Καί δέλεαρ είς χείλη τών λεγομένων φίλων.
'Αλέξανδρος I. Σαλβατώρ.

Τρέχει ό χρόνος· άτεγκτος τό παν καταδαμάζει, ;
Καί βίπτει Ναπολέοντας, κοί έθνη κατατρώγει,
Καί φθείρει, θάπτει, σφάζειΠλήν. γόνυ κλίνει εύσεόές, ένθα γραπτοί οί λόγοι.
Δέν φθείρεται, δέν σόύνει
Ό,τ’ ή ψυχή αθάνατος έπί τοΰ χάρτου χύνει I
Σπυρίδων Βασιλειάδης. ■

Άλλοίμονον I ταχύς περά ό χρόνος
καί φεύγει τό μειδίαμα τά χείλη,
τήν δέ χαράν μας, μόλις άνατείλη,
τήν σόύνουσιν άνάμνησις καί πόνος.
'Ιωάννης Γ. Φραγκιάς.

...................................... Πάντων ό βίος
ΕΤναι μεστός πικριών, καί εύδαίμωνό σώφρων εκείνος,
όστις τό φίλτρον βαθύ είς τά στήθη ένσπείρει,καί δρέπει
άνθη φιλίας αγνά καί άγάπης καρπούς έν άνάγκη.
Σταμάτιος Α. Βάλβης.

Μή τά λεγάμενα ώς μύθοι
Άπερισκέπτως έκληφθώσι 1
Μή ρεμβασμοί θεωρηθώοι I
Δέν είναι ονειρ’ ή εύχαί :
Οί ποιητάί μετά τοΰ θείου
Είναι ατενώς συσχετισμένοι,
Ώς νόες ενθουσιασμένοι,
Ώς ισχυρότατοι ψυχαί !
Διό καί κάλλιον τών άλλων
Καί τά παρόντα καθορώσι,
Και μέλλοντα προδιορώσι,
Καί κρίνουσι τό παρελθόν
Μετά τής Φύσεως άπάσης,
Τών θαυμαστών δυνάμεών της,
Τών μυστικών ενεργειών της,
Συγκοινωνεί τό πνεΰμ’ αύτών.
Φίλιππος Α. Οικονομικής.

(Συνέχεια, ίδέ προηγούμ. ψύλλον)

Μετά το φαγητόν έξήλθον τυράς έξακολούθησιν τών
ίπισκεψεών μου άνευ τής έλαχίστη; απώλεια; χρόνου,
μεταβά; πρώτον κατ’ ευθείαν είς την ’Εμπορικήν Λέσχην
τών Πατρίων προυχόντων, μιθ'ής ειχον μικρόν λογαρια
σμόν. Δύτη κεΐται επίσης παρά τή πλατείφ Γεωργίου τοϋ
Α' καί εί; τόν πρώτον όροφον διωρόφου περικαλλούς οικίας,
■hi τά; κομψά; μαρμάρινου; κλίμακα; άνήλθον έσπευσμένως.
Ησυχία κ«ί τάξι« έπεκράτει, διότι ούδείς παρευρίσκετο κατ'
{κείνην την ώραν έκτο; τοϋ κοσμήτορας καί υπηρέτου τινό;.
Έρριψα βλέμμα περιεργία; έν ταΐ; αίθούσαις και αί πρώ
τα.! έντυπώσει; μου υπήρξαν κάλλισται. Εύτρεπισμός, καθαριότης, κοσμιότης,άπλότη; καί σοβαρότη; ίκυριάρχουν πανταχοΰ. Ή δέ διευθέτησι; τών πάντων με βέβαιοί, ότι ή
λέσχη έκτιλεΐ άπό καιρού πολλοΰ τόν προορισμόν τη;, λει
τουργούσα κανονικώ; καί εύπρεπώς, καί ότι ένταϋθα δια
μείβονται σκέψεις καί εύρισκουσι κέντρον συναντήσεως, έργασίας, άναπαύσιως και αναψυχή; πάντε; όσοι τόν κερδώον Έρμήν θεραπεύουσι.
— Ωραία λέσχη, λέγω εί; τόν κοσμήτορα- και λειτουρ
γεί καλώς ; συνέρχονται τακτικώ; τά μέλη ;
— Μάλιστα,μοί άπαντά εΰγενώ; ούτος, ίδί<? τό εσπέρας.
Τώρα ενεκα τή; καταστάσεω; τή; σταφίδο; διατελεΐ έν μαρασμφ, πλήν,ότε αί έργασίαι εβαινον καλά, ή λέσχη αύτή
ήτο μία μοναδική συναναστροφή καί έξαίρετο; διασκέδασις.
Φαίνεται- καί είναι πολλά τά μέλη ; συμφωνοϋσιν ώ; πρό;
τήν συντήρησίν τη;, ώ; πρό; τά πρόσωπα ;
Σχεδόν όλοι οί μεγαλέμποροι είναι σύμφωνοι και πολύ
ήγαπημένοι. Εί; αύτό δέν Ιχομεν παράπονον.
Εύγε των.
Έκεΐθεν μετέβην εί; συνάντησιν τοΰ κ. Λιάλιου, έπίση;
συνδρομητοΰ τής «Φύσεως».
Ούτος, ώ; γνωστόν, διατελεΐ «ν καταστάσει πτωχεύσεως,
μή συμβιβασθει; εΐσέτι, καί είναι εκ τών πρώτων και σημαι
νόντων μεγαλεπηβόλων
μεγαλοκτηματιών τοΰ τόπου.
Είναι δε κάτοχο; σειρά; μεγάλων οικιών καί άλλης περιου
σίας, πλήν τό αίφνιδίως έπελθόν άπροσδόκητον παθητικόν
κατεβίβασε ταύτην πολύ ύπό τό μηδενικόν. Μή γνωρίζων
τοΰτο άνήλθον ύπό εναντία; ιδέα; τό πλούσιον μέγαρόν του.
Αί μεγαλοπρεπείς είσοδοι, τά κομψοπρεπή καί πολύτιμα
έπιπλα, οί στολισμοί τών διαδρόμων καί αιθουσών και ή
διακόσμησι; καί διάταξι; τών καθιστώντων τήν ευμάρειαν
τοϋ βίου ζηλευτήν, μοί ύπενθιμίζουσι τήν πολυτέλειαν τών
πλουσίων οικιών τοϋ ανατολικού ρυθμού και ίσταμαι
εν τφ διά λαμπροΰ τάπητο; εστρωμένφ προθαλάμφ, δι’
ού τό βλέμμα εισδύει διά τεσσάρων έναντι μου ανοικτών
θυρών μέσφ βαρυτίμων παραπετασμάτων έντός τεσσάρων
μεγαλοπρεπών αιθουσών,όπου ούδεί; φαίνεται, ούδεί; ακούε
ται. Ουδέ φωνή,ουδέ σκιά, ουδέ θόρυβο; άνθρώπου. Κρούω
διά τή; ράβδου καί περικαλλής νεάνις προσέρχεται.
.—Ύποκλινόμινο; μετά σεβασμού.
— Ό κ. Λιάλιο; ; έρωτώ.
— Ό μπαμπάς ; τώρα τόν περιμενομεν. Άν θέλετε ορί
στε, περάσατε μέσα καί έψθασε.
Ύποκλινόμενος σιγηλώς,πορεύομαι εί; τήν ύποδειχθεΐσάν
μοΛαίθουσαν καί. κάθημαι έφ’ ενός έκ τών πολλών ώραίων
έκεΛν εδρών, μέσφ ανακλίντρων καί λοιπών έπίπλων.
ΪΙετ' όλίγον ανέρχεται καί εισέρχεται εί; Κύριος.·.
Ήτο ό κύριο; Λιάλιο;.
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Μοί τείνει τήν χεΐρα μετ’απορίας. Πρίντεζης, διευθυντής
τής «Φύσεως»,τφ λέγω, έλθών χθες ένταϋθα καί άναχωρών
αΰριον διά Πύργον- έπί τή εύκαιρέ δέ ταΰτη ήλθον, όπως
σας ίδω.
Ά, μάλιστα, σάς ευχαριστώ. Πώς έχετε;
— Κάλλιστα" καί υμείς;
— ’Όχι τόσον καλά.
— Πώς ; διατί ; ίσως..
— Δηλαδή, ή σταφίς, τό έμπόριον,ή δεινή κατάστασις..
Ή αναθεματισμένη, ειπον κατ’ έμαυτόν.
—Μάς παρέσυρεν έξηκολούθησε, καί, ώς θά γνωρίζετε,δια
τελώ ακόμη έν καταστάσει πτωχιύσεώς,καί νά μέ συγχωρήτι, δεότι δέν σάς έπλήρωσα τήν συνδρομήν μου" άλλά
σάς παρακαλώ, νά ίχητε όλίγον υπομονήν καί άφοΰ άναλάβω ...
’Ενώ ώμίλει, έκινούμην στενοχωρούμενο; έπί τοϋ ώραίου
καθίσματος.
— Μά, Κύριε Λιάλιε, τφ λέγω διακόπτων, δέν είναι
ανάγκη νά γίνεται λόγο; περί τούτου. Σάς παρακαλώ,αφή
σατε τό ζήτημα τοΰτο. Πώς τόσον πολύ βραδύνει ή άποκατάστασίς σας ;
— Ναί δυστυχώς,ή δυσπιστία έζετάθη έπί τοσοϋτον,ώστε
παρεμποδίζεται πάσα πρόοδο; τή; ύποθέσεώ; μου καί συνε
πώς ή άποκατάστασι; ...
— Περίεργον" καί ζημιόνεσθε πολύ έκ τής στάσεως τών
πληρωμών σας ;
— Πάρα πολύ- κατεστράφην καί βεβαιωθήτε,ότι δέν έχω
τά μέσα . . .
— Σείς ό τόσον ισχυρός, ό περικλεή; μεγαλοκτηματίας,
σταφιδέμπορο; καί περιώνυμος προύχων τών Πατρών, δ
τοσοϋτον ώφιλήσα; καί άναπτύξας τόν τόπον.
— Κατήντησε νά μή έχωμεν νά φάγωμεν,Κύριε,καί δέν
ήξεύρω ποϋ θά φθάσωμεν ακόμη.
— Καί ίπαθον πολλοί έκ τή; δεινής, αύτή; καταστά
σεω;, κ. Λιάλιε ;
— Διά νά μή σάς ονομάσω πρόσωπα, άρκεΐ νά σά; είπω,
ότι πάντε; οί σταφιδέμποροι, σταφιδοπαραγωγοί,τοκισταί και
μέτοχοι οπωσδήποτε τοΰ έμπορίου τούτου, οίτινες σχεδόν
άποτελοΰμεν τό δλον τοΰ πληθυσμού τή; πόλεω; ταύτης,
τήν έπάθαμεν οίκτρώς. Όλο; ό τόπο; ίφυτεύθη άπό
σταφίδα, καί φυσικώς ήδη πνιγόμιθα έντός αύτή;, έζ ής
κατεκλύσθημεν διά τδν λόγον οτι ή μέν Γαλλία, ώ; γνω
ρίζετε, δέν αγοράζει πλέον, ή δέ Αγγλία δέν έξοδεύει
πλέον τοϋ δέοντος.
Έφυγα απογοητευμένο; καί έστενοχωρημένοςέκ τή; οικία;
τοϋ κ. Λιάλιου, σφόδρα δέ λυπηθεί; έκ τη; θλιβερά; αύτή;
καταστάσεω; τοΰ τέως άκμάζοντο; έμπορικοϋ τούτου κέντρου,
καί μετέβην εί; τό καψενιΐον καί ζακχαροπλαστεΐον τοΰ κ.
Κυριακοπουλου, ίνα άναλάβω όλίγον έκ. τή; καταλαβούσης με μελαγχολίας. Το ώραΐον τοΰτο κατάστημα κεΐται
παρά τή βορειοδυτική πλευρφ τής πλατείας Γεωργίου καί,
όπως πάντα τά τοιούτου είδους καταστήματα έν Πάτραις,
εϊνε μικτόν, χρησιμεϋον ώς καφφενέϊον καί ζακχαροπλαστεΐον συγχρόνως. Ό κ. Κυριακόπουλος είναι εύγενέστατος
κοσμοπολίτη; καί εις άκρον φιλόφρων. Μοί προσεφερεν άμέσω; καφφέ, κονιάκ καί γλυκίσματα.
— Δέν θέλω τίποτε,αδελφέ, τφ λέγω,παρά όλίγην ελευθε
ρίαν καρδίας, εύθυμίαν καί ζωηρότητα, διότι αήδιασα πολύ
ταχέως τον τόπον σας.Πανταχοΰ εύρον κλαυθμούς,παράπονα,
στενοχώριαν καί απελπισίαν. Οί συμπατριώταί σα; μ’ έφούσκωσαν καί άν εξακολουθήσω νά τού; έπισκέπτωμαι οΰτω,
δέν ύπολείπεται ή διαρκώ; νά-σπογγίζω τά δάκρυά μου. Ή
πόλις ομοιάζει, αδελφέ, πρό; νεκροταφεΐον, όπου δέν ακούει
τι; ή κλαυθμού; καί όδυρμούς.
—Όχ, αδελφέ, μοί λέγει αίφνης στρέφων τήν κεφαλήν
ό κ. Κυριακόπουλος, μή τού; πιστεύετε, όλοι του; έτσι
είναι, διπρόσωποι, μεμψίμοιροι, μή τού; πιστεύετε’ αυτοί
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πταίουν, αυτοί έφεραν τον τόπον t't' αΰτήν την κατάστασιν,
χαλά νά τά πάθουν. Τά κιβώτιά των είναι γεμάτα ίκ χρη
μάτων καί κάμουν πως δέν έχουν ψωμί. ’Εβίβα, κ. Πρίν
τεζη,πάρετε τό κονιάχ σας.
— ’Εβίβα, άδελφέ, ιϊθε νά μη είναι ώ; τά παριστάνουν,
διότι μά την άλήθειαν μάς απελπίζουν.
— Μη τούς πιστεύετε, πε'ρνετε άλλο έν χονιάχ, Κύριε
Πρίντεζη ;
— Ναι, άς πίωμεν, άφοΰ ούτε χονιάχ, ούτε καφέ, ούτε
νερό είχον νά μοί παρουσιάσωσιν ιίς τόσα μεγάλα' μέγαρα,
όπου μετέβην.
— Βλέπετε ; δέν σάς τά είπα. Είναι δυνατόν νά μη
έχουν ούτε νερό; Κάμνουν τόν κακομοίρη, ότι δέν έχουν.
— Τίλές άδελφέ \
— Αύτό μόνον σάς λέγω, ότι όσον έδώ άνέρχεσθε υψη
λά, τόβον κατέρχεσθε είς τό σκότος.
— Καλό καί τούτο. Άς είναι, μανθάνει τις άμφοτέρας
τάς φάσεις τοΰ ζητήματος.
— Άφησε τα κ. Πρίντεζη. Κατήντησαν αηδία.Αυτοί οί
όποιοι τά έφεραν εις την χατάστασιν αυτήν, άς τά διορθώ
σουν. Δέν μοί λέγετε κ. Πρίντεζη, τι πρέπει νά γείνη, έπειδή
μοϋ λείπουν οί περισσότεροι αριθμοί τής «Φύσεως».’Εδώ δέν
μοϋ άφίνουν φύλλον, τά κλέπτουν άπδ το καφφενεϊον.
— Ποιοι ; οί θαμωνες του καταστήματος ;
—Ναί.
— Δέν πειράζει, αφήσατε νά τά κλέπτουν.Έγώ θά σάς
στέλλω δύο «Φύσεις», τήν μίαν θά τήν άφίνετε νά τήν
κλέπτουν καί τήν άλλην θά τήν φυλάττετε, διά νά άποτε—
λέσητε σώμα. Θά πληρώνητε δέ μίαν συνδρομήν.
— Ά I τότε μάλιστα, ευχαριστώ.
— Τίποτε ήδη" θά μοϋ έπιτρέψητε ν’άναχωρήσω.
— Δεν πίνετε άλλο έν κονιάκ ;
— Ά, όχι, ευχαριστώ- θά μεταβώ είς τό λεσχίδιον νά
συναντήσω τινά, καί κατ’ ανάγκην θά πίω καί ίκεΐ.
— Τότε, όπως αγαπάτε.
Καί χαιρετίσας τόν κ.Κυριακόπουλον μετέβην εις το παρά
τήν παραλίαν κείμενον λεσχίδιον, ή μάλλον,μέγα καφφενεϊον
χρησιμεϋον ώς χρηματιστήριον, λέσχη, καφενεΐον, κέντρον
συνωστισμού καί συζητήσεων πάντων τών ΓΙατρέων τε καί
τών ξένων.
Τό λεσχίδιον ήτο κατάμεστον άνθρώπων,πολλοί δέ ΐσταντο
όρθιοι έντός καί ίκτός αΰτοϋ,καί ήναγκάσθην νά σταματήσω
είς τήν είσοδον ρίπτων περίεργα βλέμματα πρός τά δεξιά καί
αριστερά.
Μεταξύ αυτών αναγνωρίζω μερικούς ’Αθηναίους, έν οί;
καί τόν κ. Πατσιφάν έμπορον τής όδοϋ Έρμου, μεθ’ ού
διαμείβω χαιρετισμόν μακρόθεν διά μειδιάματος, καί έναντι
μου βλέπω τόν κ. Κ. Παπαγεωργίου ίμπορομεσίτην καί
συνδρομητήν τής «Φύσεως».
— Τί είναι τοΰτο ; κ. Παπαγεωργίου, τφ λέγω- χαθ
έκάστην ίπικρατεΐ ό συνωστισμός ούτος ;
— Κάτι περισσότερον, μοί άπαντφ μειδιών, έδώ έργαζόμεθκ ηδη, ανταλλάσσοντας ιδέας καί παρηγορούμεθα άλλπλοβλεπόμενοι. Καί πώς έδώ κ. Πρίντεζη ;
— Ήλθον διά ν ’ αγοράσω σταφίδα.
— Μπά ; τί ποσόν ;
—Ό,τι έχετε.
— Καί πάλιν δέν σωζόμεθα.
— Περίεργον. Δέν κάμνετε μίαν άπόφασιν, νά ρίψητε είς
τήν θάλασσαν όλην τήν παρακαταθήκην σας, διά νά λειψή
τό προϊόν καί άνατιμηθή μέ τήν νέαν έσοδείαν ■
—θά έχωμεν περισσότερον ποσόν κατά τό επόμενον έτος.
—Τότε ή νά γείνη αναγκαστική τροφή τών κατοίκων τής
Πελοπόννησου, ή νά καύσουν τά κλήματα καί νά φυτεύσουν
άλλο οί κτηματιαι.
— Άπειρα τοιαϋτα συζητοΰμεν ενταύθα άλλ’ ακόμη δέν
εύρομεν τήν λύσιν τοϋ ζητήματος.
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— Είναι γόρδιος δεσμός καί χρήζει μαχαίρας.
— Ναί" νά ίδωμεν ποΰ θά σταματήση τό κακόν.·
Καί άποχαιρετίσας τόν κ. Παπαγεωργίου, μετά σύντονον
και περί τής «Φύσεώ.» ομιλίαν μας,μετέβην πρός συνάντητησιν τοΰ κ. Ίω. Ντέλλα έργολάβου τοΰ σιδηροδρόμου καί
συνδρομητοΰ ήμετέρου.
Τόν κ. Ντέλλαν εύρον έν τή οΐκίφ αΰτοϋ παραδόξως, διότι
ούτΟς πάντοτε εύρίσκεται έξω εις τήν πόλιν καί δι’ ίργασίαν είς τάς σιδηροδρομικά; γραμμάς.
*0 κ.Ντέλλας είναι πασίγνωστος, διότι συναναστρέφεται
τούς πάντα; καί άγαπφ επίσης τούς πάντα;. Έχρημάτισε δέ
καί στρατιωτικός καί υπηρέτησε κατά τού; αγώνας τής Κρή
της,διό καί είναι άξιος έθνικής ύπολήψεως.Πάντες δέ οί άγω·
νισταί τής έποχής έκείνης γνωρίζουσιν αύτόν ώς γενναΐον πο
λεμιστήν καί κάλλιστον σύντροφον.
—Μπρέ, τόν κ.Πρίντεζην.. .πόσα χρόνια έχω νά σέ ϊδω,
τί κάμνεις, τί γίνονται οί άδελφοί σου;
— Καλά, καλά, όλοι άδελφέ σέ άσπαζόμεθα- καί σύ έδώ
τί κάμνεις, πώς τά περνάς μέ αυτού; έδώ τού; κατεστραμ
μένους ;
— Νά σοϋ πω, έγώ καταγίνομαι είς τήν έργασίαν μου,
καί δέν έχω κανενός ανάγκην. Άς είναι καλά ό κ, Δούμας,
όστις μοί έδωκε αυτήν τήν θίσιν. Μάλιστα τόν περιμένω
άπόψε μέ τόν κ. Συγγρόν, ίνα ΰπάγωμεν είς Κυλλήνην δι’
έργασίαν, άλλως θά σέ έκράτουν νά φάγωμεν μαζύ άπόψε
καί νά κοιμηθή; έδώ.
— Ευχαριστώ πολύ' βλέπω ότι έκαμες ήδη οικογένειαν.
— Άμ πώς, ένυμφεύθην καί έκαμα καί παιδί- Στάσου
νά σέ συστήσω καί εις τήν Κυρίαν μου, είναι καλλίστη
κόρη καί είμαι πολύ εύχαριστημένος- ξεύρεις, ή μήτηρ της
είναι ’Ρωσσίς.
— Χαίρω πολύ.
Καί καλέσας μέ συνέστησεν είς τήν Κυρίαν του, ήτις όμβλογουμένως είναι καλλίστη, νεωτάτη, έγγράμματος καί
αγαθότατη, καί έξ ής έν όλίγοις ε’μαθον, ότι είναι φίλη
τής συζύγου τοϋ άδελφοϋ μου.
—Μά καλά, Κύριε Πρίντεζη, μοί λέγει μετ’ ολίγον ό κ.
Ντέλλας, μοϋ στέλλεις το περιοδικόν σου, τό όποιον είναι
λαμπρόν, λαμπρότατον- δέν ζητείς καί χρήματα ;
- — Δέν θέλω να πιέζω τούς συνδρομητάς μου, άλλως
πρέπει καί τοΰτο νά γίνεται μέ τρόπον. 'Ορίστε, τήν δίδε
τε τώρα. ’
— Καλώς. Μά άδελφέ,’ξεύρεις μέ έμάγευσες μέ τάς άναμνήσεις τής Αίγυπτου. Ότε ιδίως άνέγνωσα τήν μετά
τοΰκ. Γουσίου, διευθυνιοΰ τής Άγγλοαιγυπτιακής τραπέ
ζι ,συνεντευξίν σου, όστις είναι καί παιδικός φίλος μου καί
έπολεμήσαμεν όμοϋ έν Κρήτη, Ύνθα ειχον τούτον ύπό τάς
διαταγάς μου μέ ΰπερηυχαρίστησας καί διεσχέδασα πολύ.
Είναι λαμπρός άνθρωπος, έπρεπε νά τό έγνώριζον, καί
νά σοί έδιδα μίαν έπιστολήν, ι»α έγίνετο θυσία διά σε.
— Εύχαριστώ, δέν βλάπτει' αύτό γίνεται καί άλλοτε,
όταν θά μεταβώ ίχ νέου έκεΐ.
— Ά, μάλιστα, μάλιστα.
Καί άποχαιρετίσας αύτόν μετέβην πρός συνάντησιν τών
έπίσης συνδρομητών τής Φύσεως, Παπανικολάου γυμνασι
άρχου, Παπαβασιλοπούλου καί Οίκονομίδου τηλεγραφητών,
Δουβανά, Χαρίτου, Καλεντζιώτου, Ν. Πετμεζά καί λοι
πών, μεθ’ ο άπεσυρθην κεκοπιακώς οίκαδε.

(Έπεται συνέχεια)
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ΠΩΣ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΕΎΡΩΜΕΝ
ΤΗΝ ΗΜΕΡΑΝ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΑΟΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΎΣΑΝ
ΠΡΟΣ ΟΙΑΝΔΗΠΟΤΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΝ
Διά νά εδρωμεν τήν ήμέραν τής ίβέομάέος οίασδήποτι ήμερομηνίας παρελθούσης μίλλούσης, δίδομε» είς τάς ήμέρας τους έξης
. αριθμούς.
Κυριακήν
1.
Είς τήν
ο_
V
Δευτέραν
Ρ ν
Τρίτην
3.
α y
Τετάρτην
4.
ν ο
Πέμπτη»
5.
Παρασκευήν
ο
6.
Σάββατο»
» το
0.
επιλαμβανόμεδα δέ τής λύσιως τοΰ ζητήματος ώς έξης·
Α'. Όταν ζητήται ή ήμέρα, κα®’ ήν άρχεται τό ίτος.τό όποιον
ύποθέτομιν κατ’ άρχας έχον μόνον εκατονταετηρίδας, ούχί δέ καί
δεκαετηρίδας ή καί άπλοΰς ενιαυτούς.
Λαμβάνομεν ώς πρώτην ημέραν του πρώτου από γεννησιως
Χρίστου έτους τήν πέμπτην, 5.Πολλαπλασιάζομε» τόν άριθμόν τών
εκατοντάδων έπί 6, προσθέτομε» είς τό γινόμενον τόν 5 καί διαιροϋμεν τό άθροισμα διά τοϋ 7. Τό ύπόλοιπον παριστα τό ζητούμενον.
"Εστω π. χ. τό έτος 1800 λέγομεν 6X18=108 108+5 = 113,
113 : 7 = 16 καί ΰπόλ. 1 άρα τό έτος 1800 ήρχιεε Κυριακήν Ση
μειωτέο» ότι πρός εύκοϊίαν τοΰ υπολογισμού, αντί τής τελικής διά
τοΰ 7 διαιρέσεως, δυνάμεθα ιά διαιρώμεν προηγουμένως δι’ αύτοΰ
πάντας τούς παράγοντας τών ύπολογισμών, να άγίνωμεν τά πηλίκα
και »ά λαμβάνωμεν τά υπόλοιπα δι τάς περαιτέρω πράξε.ς, (ν’
άφαιρώμεν δηλ. καθώς λέγουσιν οί μαθηματικοί, τά πολλαπλάσια
τοΰ 7). Π χ. διά τό 1800 αντί 6X18 λέγομεν 6X4=24, (4 =
18-14 καί 14=2X7), 24-21=3, (21=3χ7), 3+5=8
*
8-7 = 1.
■
,
,
Β’. Εϋρωμεν ήδη τήν πρώτην ήμέραν οίουδήποτε έτους.
Προς τοΰτο διαιροΰμεν διά 4 τόν αριθμόν τόν άποτελούμενο» έκ
τών δύο τελευταίο»» ψηφίων τοϋ έτους. Το πηλίχον (έν περιπτώ·
σει άτελοΰ.ς διαιρέσει»; τό λαμβάνομεν καθ’ ύπεροχήν) προσθέτομεν ε’ις τόν διαιρετέο» καί τό εύρεθέν άθροισμα εις τόν αριθμόν,
τόν όποιον κατά τόν προηγούμενον κανόνα εύρομεν διά τάς έχατοντάδας. Τό 5λον διαιροΰμεν διά τοΰ 7, ώς πάντοτε.
"Εστω π. χ. τό έτος 1829' διαιροΰμεν τό 29 διά 4=8, προσθέτομεν τό 8 είς τό 29 = 37, προσθέτομεν καί 1, δπερ εδρομεν έκ
τών εκατοντάδων (Γ3ε παραδ. Α'. περιπτώσεως), καί τόν αριθμόν
38 διαιροΰμεν δι' 7=5 καί ύπόλ. 8. Τό 1829 δθεν ήρχισε
Τρίτην.
"Εστω καί τό έτος 203 μ. X. 3; 4 = 1. 3 + 1=4. 4 + 3=7
(7 ό έκ τών 200 αριθμός), 7 — 7=0 άρα τό 203 ήρχισε Σάββατο».
Ρ. 'Έστω ήδη, δτι ζητείται ή εΰρεσις οίασοήποτε ήμερομηνίας, τής 4 Σεπτεμβρίου 1829 π. χ.
Έν πρώεοις εύρίσκομεν τόν αριθμόν τδν ήμερων τής τριμηνίας,
εΐ; ήν ή σχετική ήμερομηνία ύπαγεται, από τής αρχής αυτής μίχρι τής διδομένης ήαέρας, καί εις τόν άριθμόν τούτον προστιθέμε
θα τόν 6 μέν άν πρόκειται περί τής τριμηνίας τής άρχομένης από
τοϋ ’Ιανουάριου ή ’Οκτωβρίου, τον 5 δέ άν πρόκειται περί τής
Τοΰ •Απριλίου ή ’Ιουλίου. Είς τό άθροισμα προσθέτομεν τόν έκ τοΰ
έτους κατά τους άνω κανόνας εύρεθέντα άριθμόν, διαιροΰμεν δι’ 7
καί λαμβάνομεν τό ύπόλοιπον.
Διά τήν 4 Σεπτ. 1829 έχομεν ήμέρας τριμηνίας 66 (31 Ίουλ.
+ 31 Αύγ +4 Σεπτ.) 66 + 5 τής τριμηνίας ταύτης=71, 71+3
άπό τοΰ 1829=74, 74; 7 = 10 καί ύπόλοιπον 4· ίρα ή 4 Σεπτεμ
βρίου 1829 ήτο Τετάρτη.
Έάν τό έτος είναι δίσεκτον (1) πρέπει είς τούς αριθμούς τών
τριμηνιών ’Απριλίου ’Ιουλίου καί Αύγουστου νά προσθέτωμεν μίαν
•μονάδα.
Οδτω π.χ. εύρίσκομεν on ή 14 ’Ιουλίου τοΰ 1892 ήτο Τρίτη·
διότι εκ μέν τής τειμηνίας εχομεν μόνον 14 ήμ. 14+6=20 (6
διότι τό 1892 είναι Νσεκτον) 20+4 (έκ τοϋ 1892)= 24,24-21 =3.
Έπίσης δυνάμεθα νά ε'ΰρωμεν ποία ήμερα θά είναι ή 28 'Οκτω
βρίου 1936.
" Εχομεν ήμέρας τριμηνίας
28
καί έκ τής τριμηνίας
6
καί διότι τό έτος δίσεκτον
1
καί έκ του έτους 1936
3
έν 8λφ
38
38: 7 = 5 καί ύπόλοιπον 3'άρα ή 29 Όκτ. 1936 θά είναι Τρίτη.
Καί ταΰτα μέν προκειμένου περί ημερομηνίας τοΰ καθ’ ήμας

|i) Δίσικτον liven τό έτος ίκιΐνο, τό όποιον δισιροΰμενον διά 4 δέν άφίνει υπόλοιπον.

ίουλιανοϋ ημερολογίου. Έάν δέ θέλωμεν χαί τάς κατά τό γρηγο·
£ΐανόν, πάλιν τούς αύτούς υπολογισμούς θά ίκτελέσωμεν εις τό
εξαγόμενον όμως θά προσθέτωμεν τούς έξής αριθμούς άναλόγως τής
δεδομένης ημερομηνίας* ήτοι
άπό τής 15 Όκτ. 1582 μέχρι της 81 Δικ. 1699 προσθέτομεν 4
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Αί πρό τής 15 ’Οκτωβρίου 1582 ήμερομηνίαι είναι αί αυταΐ
είς τε το ίουλιανόν ήμερολόγιον καί τό γρηγοριανόν.
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Νέα Ξανθίππη. Γυνή τις έδικάζετο έσχάτως, ώ; κενώσκσα έπί τινο; διαβαίνοντο; ύπό τά παράθυρά της λέ
βητα πλήρη ζέοντος ΰδατος. Είς πάσαν έρώτησιν τών δι
καστών.
— Ένόμισα, ότι ήτο ό σύζυγός μου, άπεκρίνετο, καί
δέν έπαύσατο έπαναλαμβάνουσα άφελώς τήν δικαιολόγησιν
ταύτην.

’Ιατρέ, έλεγε ζάπλουτος καί απαθής Άγγλος πρός τόν
ιατρόν του, τί νά κάμω, όπως Απαλλαχθώ τέλος πάντων
τής αναθεματισμένης άρθρίτιδος.
— Νά ζης μέ Ιξ πέννες τήν ημέραν, καί νά τάς κερδαίνη; έν ίδρώτι τοΰ προσώπου σου,
Τίμων ό μισάνθρωπος ιδών ποτέ δύο γυναίκας κρεμαμένας εκ τινο; συκής. «Είθε νά δώσωσιν οί θεοί, άνεχραξε, νά
φέρωσιν όλα τα δένδρα τοιούτους καρπούς».

Ίερεύς τις, κηρυττων έπ’ άμβωνος, έλεγεν, βτι τό λο
γικόν χαλιναγωγεί τά πάθη- άλλά τήν ίσπεραν τής αύτής
ήμέρας έμεθύσθη έπί τοσοΰτον,ώστε έδέησεν ίνα φέρωσιν αύτόν εις τό κελλίον του. Τή δ’έπαύριον είς έκ τών ενοριτών ήρώτησεν αύτόν, τί έκαμε τόν χαλινόν χθέ; τό εσπέρας.
— Μά τήν πίστιν μου, άπεκρίθη, άφήρεσα αύτόν δι’όλίγον, ίνα πίω καί εΰφρανθώ·.:

Λεξικόν τής Γαλλικής γλώσσης.
Ό Γάλλο; όνομάζεε Άραβα τόν τοκογλύφον, — Ρωμαΐον τόν έν τοΐς θεάτροις έπί μεσθφ κροτοΰντα,—Έλληνα
τόν έν τφ χαρτοπαίγνιο» άπατώμενον,— Ελβετόν τόν θυ
ρωρόν,— Αμερικανόν τόν δόλιον,—Άγγλον τον δανειστήν,
— ’Ιουδαίον τδν φυλάργυρον,—Τούρκον τόν πρός τάς σαρ
κικά; ήδονάς άκρατώς έχοντα.
ΠΑΗΟΠΤΙΙΣ-ΤΟΜΙ I BS

ΚΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΚΡΙΣΙΣ
Α'

Κατά.

Ή χάρις τής γυναικός είναι απατηλή, καί ή άγαθότης
αυτής είναι υποκρισία.Ό έρωτόληπτος άνήρ άκολουθιϊ τήν
γυναίκα, ώς ύ βοϋς ακολουθεί τόν δήμιον τόν σύροντα αύτόν
έπί σφαγήν.
Σολομών
Ή καρδία τής γυναικός περιέχει τοβαύτας πανουργίας,όσοι
ύπάρχουσεν αστέρες ίν τφ στερεώματι καί ιχθύες ίν τή
θαλάσση.
Κόίροβ
Προτιμώ νά συγκατοικώ μετά δράκοντος μάλλον παρά
μετά γυναικός. Φοβοΰμαιτόν έρωτα τής γυναικός μάλλον ή
τήν έχθραν τοΰ άνδρός.
φιλόβοφος Σ&χράτης
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Π ΦΤΪΙΪ

Eivat περιττόν νά έκλίξν) τκ γυναίκα’ Stott όλαι ιίναι
χακαί
Ιΐλαΰτος
Καί ή άπλουστάτη γυνή δύναται νά πώληση χαί άγορώσγ
τον πανουργότατον άνδρα.
Brantdme
A son reveil, d ’ Eden, le premier hdte,
A ses c6tes. en place de la cdte,
. Vit «la chair de sa chair et les os de ses os ;»
—Et son premier sommeil fat son dernier repos.
Montaigne
Ή καρδία τής γυναικός ομοιάζει προς μητροπολιτικον
ναόν, όστις όμως όπόσα παρεκκλήσια ιίς τά πέριξ έχει! 1
Arsene Houssave
Τοΰ θανάτου πιχροτέρα ή γυνή, ής ή καρδία tlvat παγί
δες χαΐ δίκτυα, καί αΐ χεΐρες αύτής δεσμά' ό αρεστός τφ
Θιφ θά διαφυγή αύτήν, ό δέ αμαρτωλός θά συλληψθή ίν
αύτή.
Έκχληβιαβτήί
(Κεφ. Ζ', 26).
Εύκολώτερον είναι νά ιΰρεθή κόραξ λευκός ή γυνή άγαθή.
Άγιος Γ^ηγόρίΟξ

Γυνή αγαθή είναι πτηνόν μυθώδες, άνευρετος φοΐνιξ.
Ίερ. 'lSQWwpog
Ούχι άδίχως ή νήσος ’Ιθάκη έγένετο ίν τή Ιστορώ περί
φημος· μία γυνή ύπήρξεν έχει πιστή.
Stahl
Ή καρδία τής φιλάρεσκου συζύγου είναι ρόδον, τοϋ
όποιου έκαστος συνεπιφέρει Ιν ψύλλον απερχόμενος καί μιτ
όλίγον μονή ή άχανθα μένει τφ άγαθφ συζύγφ.
Σοφία \4qvov

Ή καρδία τής γυναικός είναι ώς τό κάνιστρον τής Κλεο
πάτρας· έπί τής έπιφανεΐας τά άνθη καί αί όπώραι' ίν τφ
πυθμένι ή άσπίς.
Arsene Houssaye
Ή γυνή ίπλάσθη μάλλον δια νά άγαπΧται ή νά άγαπ?,
ώς τά άνθη, άτινα ούδέν αισθάνονται έκ τοΰ έκπεμπομενου
αρώματος των, άλλά παρεχουσεν αύτό πρός όσφρησιν είς άλ
λους. Al γυναίχές εισιν αληθή άνθη τοΰ έρωτος.
A. Esqoiros
Αί πλιϊβται τών γυναικών δεν ίκπαιδεύονται είμή, ίνα
λίγη ό κόσμος ότι ήςιύρουσιν, άλλ’ όλίγον τάς μέλλει άν
ήξεύρωσι πραγματικώς.
Mme d’Arconville.

Αί χάριτες δέν παρέρχονται ώς ή καλλονή' αύται έχουσι
ζωήν, άνανεοϋνται άκαταπαύστως, καί μετά παρέλευσιν
ακόμη τριακονταετούς συζυγίας έντιμος γυνή διά τών χαρί
των ευαρεστεί τφ συμβίφ ώς έπί τών πρώτων ήμερων.
1. I. Ρονσβ&.

Δεκεμβρίω 1894.

Κωνσταντίνος Γ. Κουμεντής.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗ3-„ΦΥΣΕΟΣ“
1. X. Ο. B&Jor. Σάς άποστέλλομεν άντίγραφον άποδβίξ»ώς
σας εν παρόυτι φύλλφ, αριθμός λαχείου δαζιύΟ
*·
αριθμός. —I. χ.
Σόφια»·. "Εχετε δίκαιον ένεχεν ασχολιών έβραδύναμεν. Πέμπονται
δλα. —Α. Σ. <1άρ<σσαν. "Εχει καλώς θά έπανορθώσωμεν δέοντα.
Ήσυχεϊτε.—Π. Α. Ψ. ’Ρουχεσούαιο»·. Σάί ένεγράψαμεν άπο 1
Νοεμβρίου. Φύλλα έστάλησαν.—A. Α. Μ. Πυ-ίο»·. Βιολίον χαί 10
άριθ. σας άπεστάλησαν. —Σ. Κ. ίερχτρα»·. Σας άπεστείλαμεν
δύο χαί σάς άποστέλλομεν έτι δύο ημερολόγια, ώς γράφετε.—Π.
Π. Σ. θιοσαΛονίχην. "Εχει καλώς. Σάς ενεγράψαμεν δε αυτόθι
χαί ήσυχεϊτε. —Δ. X. Aafiooar. Επιστολή έλήφθη. Συνδρομηταί ένεγράφησαν. Εΰχαριστοΰμεν θερμώς.—Μ. Σ. idfotyr. Σάς
ένεγράψαμεν διά 2 ήμερβλόγια. —Σ. Δ. Π.
Συν
δρομή έλήφθη. Βεβαίως θά συμπεριληφθήτε.—Κ. Γ. Κ.Χωτσεα»·εα. Δελτάριο
*
καί διατριβαί·έλήφθησαν. "Εχει καλώς θά σας
γράψωμεν.—Δ. X. Σ. Atvxaoiar. ’’Εχει καλώς. — Δ. Κ. Καρπενόσιοτ. Διευθύνεις ήλλάχθη, ώς γράφετε.— Ε. Σ. ΆΛιξάνApeiar Ζητούμενοι αριθμοί σάς άπεστάλησαν. —Ν. Δ. Σΰρον. "Ε
χει καλώς, τί νά γείνη· αναμένομε
*.
Χρυσόδετου ήμερολόγιον σάς
άπεστείλαμεν. Εΰχαριστοΰμεν.—Γ. Α. Λαμία·
*.
Σάς ενεγράψαμεν
διά 10 ημερολόγια άτινα καί σας άπεστείλαμεν ήδη χθίς. — Πόρ
*
•for. Έλήφθησαν 3 δρ. ήμιρολόγιον ίστάλη.— Ε· Κ· Μνχο·
νον. ’Επιστολή καί λοιπάέλήφθη. "Εχει καλώς ε"μεθα σύμ
φωνοι διά νέας συνδρομητρίας. — Γ, Β. Γ. Tovpro-SeptfXror.
Συνδρομή 5 έτους έλήφθη. "Εχει καλώς· Άπόδειξιν στέλλομεν.
—Μ. Σ. ΜυιηΑηνηγ. Έλήφθησαν. ’Έχει καλώς, ήσυχεϊτε.—
A. Β. Atvxaia. Φύλλα και άπόδειξιν σάς άπεστείλαμεν. ’Α»αμένομεν νεωτέραν σας.—Π. Α. -ηροχώριο». Επιστολή καί συν
δρομή έλήφθη. Πρότασίν σας δεχόμεθα καί γράφομεν.— Φ
*-ίη
τή<
Φύσεως. Έλήφθησαν, έχετε ύπομονήν χαί Ισονται επιτυχείς.

ΕΞΕΔΟΘΗΠ ΕΞΕΔΟΘΗ!!

Β' Ύηέρ.
"Αν ίλειπεν ή γυνή, ό άνήρ θά»ήτο τραχύς, βάναυσος,
μισάνθρωπος, χαί θά ήγνόιι, τί έστι χάρις, διότι χάρις είναι
τό τοϋ έρωτος μειδίαμα.
Σατωβριάν.
Ή γυνή είναι τό καλλιτέχνημα τοϋ Πλάστου.

ΤΟΥ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ
ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ

Λί&ηγγ.

Ή γυνή είναι τής πλάσεως τό αριστούργημα' μετέχει
κοί τοϋ άνθρώπου καί τοϋ αγγέλου.
Βαλξάκ.
Τό δέ πάντων βαρύτατου άνθρώποις,αρρώστια καί νόσος,
μίαν έχει παρηγοριάν, γυναίκα παρακαθημένην.
Λιβάνιος.

ΗΤΟΙ
ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΙ2 ΤΩΝ ΝΕΟΤΕΡΩΝ
ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΡΓΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ
ΕΠΙ ΤΗ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΩΝ

ΚΑΙ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ

ΜΕΤΑ ΩΡΑΙΟΤΑΤΗΣ ΣΥΛΔΟΓΗΣίΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚ.'ΠΑΙΓΝΙΩΝ

ΥΠΟ

Ή γυνή είναι τό ωραιότατου τώυ πτηνών.

ΦΡ- ΠΡΙΝΤΕΖΗ

Άλφρίίος 81 Μυβσέ.

Ή γυνή δέον νά όποστή τόν έρωτα, νά τεκνοποίηση
έν όδύναις, νά έπιμεληθή τοϋ οίκου, ν’ άναθρέψη τά τέκνα'
δέον νά η χαρίεσσα,εύπροσήγορος, ίρασμία, κομψή...καί μιθ’
δλα ταΰτα καλεΐτε αύτήν άδύνατον. 'Ελιβάβιτ Ραμοννίας
(Carmen Silva)
Τιμάτε τάς γυναίκας δι ουρανίων ρόδων στρωννύουσιν
ήμΐν τήν οδόν τής ίπιγείου ζωής· συνδέουσι τούς εύτυχεΐς
τοϋ έρωτος δεσμούς, καί ύπό τόν εύδαίμονα τών χαρίτων
-πέπλον τρέφουσι δι ’ ίδράς χειρός τ« αμάραντα τών εύγενών
αισθημάτων ρόδα.
Σχίλλες
’Αλλοίμονο
*
άν έν τή δεύτερέ παρουσία αί γυναίκες πα,ρασταθώσιν ύπό τήν αύτήν μορφήν! ουδόλως απίθανου νά
έμβάλωσιν ήμάς είς πειρασμόν καί ένώπιον τοϋ Θεοϋ.
Ε. Άβώαιος

ΕΤΟΥΣ

(“Ετος πρώτον)

Ή τιμή αύτοΰ ώρίσθη, διά τούς σννδρομητάς
τϋς ,,Φΰσεως“.
Τ&υ μ£ν χρυοοδέτεον Sq.
3
Τ&ν ίΙ άχλ&ν
9

ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ „ΦΤΣΕΩΣ“
Μετεκοι/σθησαν άπό τής σήμερον έν τή όδ& Στα
άριθ. 37 άπέναντε τοΰ Άρσακείου, δπον
καί τό άρτιοΰσ’τατον βχβλίοπωλειόν της.
δίου ΰπ’

ΕΚ

των καταστημάτων

ΑΝΕΣΤΗ ΚΟΝΣΑΝΤΙΝΙΔΟΥ

