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Ο ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
ΤΗΣ ΚΟΡΗΣ

Διά ^ιέοου τών παψλαζόντων κυμάτων καί τού θεμε- 
λιόθεν ανακυκώντος τά μαρμαίροντα τού Ποσειδώνος 
βασίλεια ανέμου πληοίοτιον, ώσπερ λευκόπτερος κύκνος, 
πλοίον διασχίζει ύπερηφάνως τά υγρά κέλευθα, όπερ πα· 
ραδοθέν είς τά άπιστα νώτα τής μάγου άλλά καί απα
τηλής θαλάσσης πέπρωται ή νά έκτελέοη ευτυχώς τήν 
πορείαν του, ή διά τού απαίσιου ροίζου τών κολπουμέ- 
νων Ιστίων του νά ψάλη τό κύκνειον ασμά του.

Τις διαλογίζεται καί έναγωνίως,έν νώ αναστρέφει τάς 
φοόεράς ταύτας σκέψεις,ζητεί δέ εύφημων καί εΰοιώνως 
μαντεύων νά διίδη τήν λύοιν τόσον φοόεροϋ διλήμματος ·,

Τις είναι έκεΤνος ό αιθέριος καλλονής άγγελος, ό 
προσηλωμένος έπ) τής κυματοπλήγος άκροτάτης α
κτής, ό είς ούδέν προσέχων άλλά διαρκώς έχων 
πρός έν σημεϊον έστραμμένα καί όμμα καί νούν ; 
Διατί τό περικαλλές εκείνο πλάσμα, τό άμιλλώμενον 
πρός τήν Άφροδίτην, ζητεί έντός τών γλαυκών οφθαλ
μών του, τών δύο τούτων έπί τού προσώπου του σε- 
λαγιζόντων πρώτου μεγέθους αστέρων, νάπεριλάόη πά
σαν τήν έμπροσθεν του έξαπλουμένην νωχελώς ΰγράν 
έκταοιν καί νά ερώτηση τον άτέρμανα πόντον, οποίαν 
άπόφασιν έγκρύπτει έν τοϊς κξλαινοίς σπλάγχνεσί του, 
καί άν θά έπαναλάόη ήθά ,λησμονήση προοκαίρως τάς 
απαίσιας ορέξεις του ; Τό ώς λάρος έπί τής κορυφής 
τών κυμάτων κούφως ιπτάμενον εκείνο . πλοίον εγκλείει, 
ό,τι προσφιλές έχει αύτη έπι τής γής· είναι ή κιόωτός 
τών χρυσών πόθων καί τών ονείρων της, είναι τό θησαυ- 
ροφυλάκισν τής εύτυχίας καί τού μέλλοντος της, είναι 
τέλος ολόκληρος ό κόσμος δι’αύτήν. Ό διά στιόαράς 
χειρος διευθύνων τό πηδάλιον ήλιοκαής καί όλκιμος έκεϊ- 
νος νεανίας, μεθ’ ου περιπαθώς ανταλλάσσει χαιρετι
σμόν, είναι τό αντικείμενου τής λατρείας της, σ έπί γής 
θεός της. Είναι ό Γιάννος της, τό χάρμα της, δν όσον 
περισσότερον τό πλοίον άφίπταται καί μόνον τό ρινό- 
μακτρόν του διακρίνει,τοσοϋτον ζωηρότερου φαντάζεται 
περιχαρή έπιστρέφοντα πάλιν καί άνυπαμονοΰντΛ νά ρι- 
φθή είς τάς αφρώδεις άγκάλας της, ’Εν τή γλυκεία 
ταύτη ρέμθη ή άγγελόμορφος κόρη έξακολουθητικώς 
διαμένει, εύοσμον καί αγλαόν ρόδον τής κατά τήν ώραν 
ταύτην τού έαρος άνθοόριθοΰς φύσεως. Εύοιώνως προσ
βλέπει τό μέλλον, ή δέ άελλόπους φαντασία της πλάτ- 
τουσα μελιχρά όνειρα ποοσδίδωσι τή μορφή της άρρη
τον γλυκύτητα καί περιβάλλει αύτήν διά τοΰ διαδήματος 
τής αίγλης, καί τοΰ κάλλους.Τό μεθυοτικώς κολπούμενον 
παρθενικόν στήθος της κατακλύζεται ύπό μυρίων στοχα
σμών,ών τό εύελπι άποδιώκει πάντα εφιάλτην καί πάσαν 
άπαιοίαν προαίσθησιν.Είθε ή προσδοκία καί αί εύχαί τού 
αγγέλου τούτου νά κατισχύσωσιν, ό δέ άπληστος καί

πσμφάγαςΠόσβιδών· νά μή,οινοίξη τάς αχανείς πύλαβ,του 
και καταπνίξη διά παντός τήν. χαράν καί τήν εύδάιμβ-- 
νίαν της, άπαίσιος. δε νυκτιΚσραξ διά τοΰ πενθίμαυ,.κρω-- 
γμαϋ του. καταοπαράξη τα παρθενικόν καί αγνόν στήθος 
της, τά αγνοούν είσέτι τί έατι λύπη καί δυστυχία. . . .

ΠΕΡΙ TOT ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΊ
Ή^ΕΣΚΤΡΙΣΚΖΤΟΎ'

(Κατά τήν Atmosphere τοΰ Flammarian)

Α’.
Τά μεγαλοπρεπέστερα καί θαυμασιώτερα των. άτμο·· 

σφαιρικών φαινομένων αιτίαν έχουσι τήν έν τώϋάέρι, πε- 
ριόλήματι τού ήμετέρου πλανήτου,παρουσίαν· τοΰ. ήλεκ> 
τρισμού. Τήν υβαρξιν τής δυνάμεως ταύτης,. τής προ- 
καλούοης τάς άοτραπάς, τάς βροντάς και τούς, κεραυ
νούς, τούς συνοδεύοντας τάς θύελλας καί ιςαταιγίδας 
καί" τά εις έκστασιν τον παρατηρητήν έμόΐάλλαν.τα πολικά 
σέλα, ανέκαθεν οί άνθρωποι έγνώρισαν. Επτά έλους π-Χ. 
αιώνας ό δεύτερος τών βασιλέων τής'Ρώμης Ναυμδα 
Πομπίλιος, τήν μεταξύ κεραυνού καί μεμονωμένων υψη
λών αντικειμένων οχέοιν ίδών και τό άγώγιμο.ν τού αιδή- 
ρου παρατηρήσας, έπεχείρησεν, ό,τι μετά δύο. καί ήμί- 
σειαν χιλιετηρίδας ό’Αμερικανός Φραγκλΐνος κατώρθωοε, 
τήν άπομάκρυνσιν δηλ.τοϋ κεραυνού άπά ώρισμένων με
ρών.Ό διαδεχθείς αύτόνΤύλλος'Οοτίλιος έξακαλουθήαας 
τού προκατόχου του τάς απόπειρας, «υρε τον θάνατον 
κεραυνοβολήσεις κατά τήν έκτέλεοιν σχετικής τίνος δο
κιμής. Καί πολλά δέ άλλα παραπλήσια ή ιστορία ανα
φέρει γεγονότα. Μόνον όμως έν έτει 1650 μ. X,· ότε τό 
γνωστόν πείραμα τού Θάλητος έκαναληψθεν είχεν υπο
δείξει νέαν άγνωστον έως τότε δύναμιν, πάντες δέ οί 
επιστήμονες περί αύτήν ήσχολοΰντο, ό δήμαρχος τού 
ΜαγδεμόούργουΌθων δέ Γκερίκ, ό τήν αεραντλίαν άνα- 
καλύψας καί διά πολλών άλλων τήν φυσικήν πλουτίσας, 
άνεΰρεν ομοιότητά τινα μεταξύ αστραπής καί ηλεκτρι
κού οπινθήρος. Κατά τήν αυτήν σχεδόν έποχήν έτερος 
άνήρ περί τά αύτά φαινόμενα ασχολούμενος, ό Άγγλος 
Wall, ήλεκτρίζων κύλινδρον ήλέκτρου καί παρατηρήσας 
σπινθήρα αρκούντως εντατικόν καί υπό χαρακτηριστικού 
αυνοδευόμενον κρότου, παρέόαλεν εκείνον μέν πρός τήν 
αστραπήν, αύτόν δέ πρός τήν βροντήν, καί έν ύπομνή- 
ματι, καταχωριοθέντι έν ταΤς Transactions Philosopbi- 
ques, έξέθηκε, πρώτος αύτός τήν σύγκρισιν, ήν έκ 
έκ τού άνωτέρου πειράματος οδηγηθείς έκαμε.

Μετ’ ού πολύ ή ταυτότης τών δύο?φαινομένων καί δι’ 
άλλων έρευνών είχε καταδειχθή· ένώ δέ οΐ Ευρωπαίοι 
επιστήμονες συνεσκέπτοντο καί συνεζήτουν περί τού 
πράγματος, πρακτικός’Αμερικανός, ό ύπέρ πάντας. τους 
ανθρώπους τόν’πρακτικώτερον νοϋν έπιδειξάμενος,ό Βε
νιαμίν Φραγκλίνος,έπειρδτο. Καί οί κόποι του έστέψθη- 
σαν ύπό έπιτυχίας, έπέπρωτο δέ νά λεχθή δι’ αύτόν τό 

Eripuit coelo fulmen sceptrumque tyrannis (*) 
Γνωρίμων ό Φραγκλΐνος κατά βάθος τά τού ηλεκτρι

σμού καί πολυειδήέπ’αύτού πειράματα έκτελέσας, γνω
στότατα ήδ>| έν τή φυσική ύπό τό όνομά του, ουνέλαόε 
τήν τολμηραν άπόψασιν νά άναζητήση τόν ατμοσφαιρι
κόν ηλεκτρισμόν έν τή πηγή αύτή,έντός δηλ.τών νεφών. 
Πρός τούτο άνυπομόνως περιέμενε τήν άποπεράτωσιν

f V «Άείβπαβ» το·» κερα-υΛι «λο τοΰ ούρκνοδ καί τβ αχηπτραν 
aifb τώ* ηιρά«νω*»· ίιάτι ά ΦραγχλΓνβζ χαί »#λιτιχώ« IBpaw χατα 
τους χρόνους-της άν*ζ«ρτη«ίας τής πατρίδος αύτου.

-κωδωνοστασίου έγειρομένου τότε ( έν Φιλαδέλφεια, όπως 
άπ’ αύτοΰ έπιχειρήση τάς-δόκιμός που. Άλλ' ή συντέ- 
,λεσις -τού οικοδομήματος έίράδυνεν, ή δ’ υπομονή τοΟ 
άνδρός.έξηντλεΐτο· επειδή δέ προέκειπο απλώς περί άνα- 

ίόιόάσεως είς τι ύψος αντικειμένου μεταλλικού καί συν- 
δέσεως -αυτού μετά τών κάτω, άπεφάσισε νά μεταχειρι- 
σθή προς τούτο μέσον άπλούστατον., τόν πρός παιδιάν 
χρήσιμον αετόν.Παρεσκεύασελοιπόν τοιούτονίνωσας δύο 
,βάάδους μεταλλικός έν σχήματι σταυρού καί έπενδύσας 
αΰτάς μέ μετάξινον ύφασμα·ημέραν δέ τινα βροχερόν τοΰ 
■Ιουνίου τού Π52, παραλαβών μεθ’ εαυτού καΐ τόν μι

κρόν ύίάν του,—ϊνα μη ψωραθη αύτός αετόν άνυψόνων, 
,έξήλθεν.χίς τούς αγρούς καί διά νήματος διηύθυνε τό 
.μηχάνημά του είς τόν πρός όν όρον. Ή ημέρα, ώς εί- 
-πομεν,ήτο βροχερά,ηλεκτρισμός δέ άφθονος έν τή άτμο- 
..σφαίρα ,ύπήρχεν καί όμως ούδέν ό Φραγκλΐνος παρετή- 
<ρει. Τήν στενοχώριαν του έπέτεινε βροχή λεπτή άρξα- 
.μέν,η, ότε .αίφνης προτείνας τόν δάκτυλον πρός κλείδα 
σιδηράν, ηητις εύρίσκετο είς τό άκρον τοΰ νήματος, δι’ 
ίτέρου δέ τοιούτου ήτο προσδεδεμένη έπί παρακειμένου 
δένδρου, πσρετήρηοε σπινθήρα έκπηδώντα μεταξύ τής 
-κλειδός καί τοΰ δακτύλου του! Ειχεν έπιτύχει ούτω ή ά- 
■πόπειρώ που καί πρώτος αύτός κατώρθον καταφρονών τόν 
κεραυνόν νά τόν άναζητήση έν αύτή τή κοιτίδι του ! Πρό 
τής ύγράνσεως τού νήματος δέν ήτο δυνατόν νά μεταδοθή 
δ/αύτοΰ τό ,ήλεκτρικϊν ρευοτόνμετά ιήν υγρανσιν όμως 
άφθονον τούτο κατήρχετο καί έπέτρεπε τήν άπόσπασιν 
πλήθους σπινθήρων.

Ουτω το .μυστήριον τό περιβάλλον τάς άστραπάς, τάς 
βροντάς., τούς-κεραυνούς άπεκαλύπτετο, αί δέ περαιτέρω 
ερευναι παρείχαν μέσον πρός καταψρόνηοιν των έξ αύτών 
κινδύνων, πρός μυκτήρισιν τοΰ φοόεροΰ όπλου τού έκ- 
δικητικοΰ νεφεληγηρέτου,—έννοοΰμεν τήν έπ'ινόησιν τοΰ 
άλεξικεραύνου,.Αί έρευναι όμως αδται δέν ήσαν ακίνδυνοι, 
διότι ή ιστορία αριθμεί θύματα καί είς τήν περίστασιν 
ταύτην, διά τών «όνων δέ καί τών μόχθων και τής ζωής 
έτι των επιστημόνων έχομεν τάς σημερινός γνώσεις ά- 
πόκτημα καί μέσα σωτηρίας άπό κινδύνων έξεύρει. Άνα- 
φέρομεν τόν έν Πετρουπόλει 'Ρίχμαν, μέλος τής Άκα- · 
δημείας τών επιστημών τής πόλεως ταύτης,κεραυνοόολη- 
θέντα έν έτει 1753 ήθ Αύγούστου ν.) κατά τήν έκτέλε- 
σιν σχετικών πειραμάτων.—Καί ήδη μετά τήν βραχείαν 
ταύτην ιστορικήν έπισκόπησιν τοΰ ζητήματος έξετάσω- 
μεν τόν τρόπον, καθ’όν ή ηλεκτρική δύναμις έν τή ατμό
σφαιρα δρά καί ύφίσταται.

Β'.
Ή άπό τών θαλασσών έξάτμισις τοΰ ΰδατος, ό σχη

ματισμός τών νεφών καί ή διάλυσις αύτών είς βροχήν, οί 
άνεμοι καί τά αέρια ρεύματα, είναι αί κύριαι αίτίαι αί 
προξενοϋσαι έν τή ατμόσφαιρα γένεσιν θετικής ήλεκ- 
τρικής.

Ό ηλεκτρισμός καί ό μαγνητισμός είναι δυνάμεις δρώ- 
σαι έπί τών κόσμων καί εκτεινόμενοι άνά τό σύμπαν πολύ 
περισσότερον,παρ’όσον άλλοτε ένομίζετο. Ή έπί τής γής 
ύπαρξίς των καί ή αδιάλειπτος αύτών ενέργεια έκδη- 
λούται έκ τών διαταραχών, τάς όποιας διαρκώς είς τήν 
μαγνητικήν βελόνην έπιφέρουσιν. Όπως δέ πάν ό,τι έπί 
τοΰ ήμετέρου πλανήτου ύφίσταται, έκ τοΰ ήλιου έχει 
τήν πηγήν αύτοΰ, ούτω καί ό ηλεκτρισμός άπ’αύτοΰ ·έφ ’ 
ημάς έκπορεύεται. Ή έμφάνισις κηλίδων έπί τοΰ ήλιου 
συμβαδίζει πάντοτε πρός τά σέλα τά πολικά καί τά 
άλλα σχετικά φαινόμενα. Πασίγνωστου είναι πλέον, άτι 
μία είναι ή δύναμις ή διέπουσα τό σύμπαν, ύπό τά διά
φορα ονόματα τής οποίας έκδηλοΰμεν τάς διαφόρους εκ
φάνσεις αύτής.Διά τοΰτο πάντοτε,οσάκις αί δυνάμεις τής 
φύσεως έπί μεγάλων μαζών ένεργοϋοι, γεννάται, ώς καί 
ανωτέρω είπομεν, ηλεκτρισμός,άστραπαί δέ καί κεραυνοί 

καί βρονταί συνοδεύουσι πάντοτε τάς θύελλας και τούς 
τυφώνας τών τροπικών χωρών, έχουσαι έντασίν συμβα- 
δίζουσαν μετά τής τούτων.

Άλλ'ή γή είναι τό κοινόν τού ηλεκτρισμού δοχεΤον 
ένεκα λοιπόν τής θετικής ήλεκτρίσεως τών νεφών αύτη 
έξ έπιδράσεως μεταπίπτει είς τήν αντίθετον. Κατά 
γενικόν όθεν κανόνα—ύποκείμενον καί είς έξαιρέ- 
σεις, σπανίας όμως—τά νέφη καί ό άήρ είναι ηλεκτρι
σμένα θετικώς, ή δέ γή άρνητικώς. Διά τοΰτο συχνό
τατα βλέπομεν νέφη, έλκυόμενα ύπό τών κορυφών τών 
όρέων, νά πλησιάζωσιν αύτάς, νά έπικάθηνται, καί μετ’ 
όλίγον, όμωνύιιως έξ έπαφής ήλεκτρισθέντα, ν’άπομα- 
κρύνωνται κατ αντίθετον διεύθυνσιν.

Τό ποοόν τοΰ έν τή άτμοσφαίρα ήλεκτρισμοΰ αύξά- 
νεται μετά τοΰ ύψους μέτριο ορίου, ύφίστα-ται δέ αυξο
μειώσεις όπως καί ή θερμοτης καί ή ατμοσφαιρική πίεσις 
καί ή ύγρασία καί πάντες έν γένει οί. κλιματολογικοί 
παράγοντες έν ένί καί τώ αύτώ τόπω. Αί αύξομειώσεις 
αυται είναι διπλής περιόδου, έτήσιαι καί ημερήσιοι.Ύ- 
πάρχουσι δέ και έκτακτοι μεταόολαί τής έντάσεως τής 
ηλεκτρικής δυνάμεως, ισχυρότεροι πολύ τών τακτικών, 
αί καλούμενοι διαταράξεις, αίτινες συνοδεύονται πάν
τοτε ύπό καταιγίδων, έμφανίσεως σέλαος πολικού κλ. Τό 
μέγιστον ποσόν τών ημερησίων παρατηρεϊται τό μέν θέ
ρος τή έκτη ή έόδσμη ώρα, τόν δέ χειμώνα τή ένδεκάτη· 
τό δε έλά^ιστον τό μέν θέρος τή έκτη,τόν δέ χειμώνα τή 
τρίτη μετά μεσημβρίαν ώρα. Περί τήν δύσιν τοΰ ήλιου 
παρατηρεϊται έτερον μέγιστον, μεθ’ ο έπεται διαρκής 
μέχρι τής άνατολής αύτοΰ έλάττωοις. Εις τάς έτησίας 
τό μέγιστον συμβαίνει τόν ’Ιανουάριον καΐ τό έλάχιστον 
τόν 'Ιούλιον. Αί μεταόολαί αυται έξαρτώνται τούτο μέν 
έκ τής έν τω άέρι υγρασίας (κατάπτωαις τής έντάσεως 
κατά τήν νύκτα), τούτο δέ έκ τής κυκλοφορίας τών α
τμοσφαιρικών βευμάτωναύτη δραστηριώτερον εις τό ή- 
μέτερον ήμισψαίριον τελείται χατά τόν χειμώνα-διάτοΰτο 
και κατά τήν έποχήν τούτην τά β ό ρ ε ι α σέλα ψθά- 
νουσι τήν μεγίστην των λαμπρότητα. φ.Π.

. Ώχ—-a ‘ίΓ

’Σ ΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΜΟΥ ΛΕΥΚΩΜΑ

Πολλοί σ’ αυτό τό λεύκωμα Και νύπτουαα θ αναζητώ 
θά γράψουνε τραγούδια. μετά παλμών χαρίίας,
"Αλλοι,’δγαλμέν’άπ'την καρδιά άν πράγματι οί στίχοι του 
δροσάτα 'σάν λουλούδια^ έγχρύπτουν αλήθειας.

Ποϋ θά εκφράζουνε πιστ 
το κάβε αίσθημά του« 
χι ’ αληθινή θά φαίνεται 
*δώ μίσα ή καρδιά νυς.

Κι’ άλλοι ξηρά αντίγραφα 
θά γράψουν γιά τόν τύπο, 
θά ’μοιάζουν ξένα λούλουόα 
χλεμμεν’ άπ’ άλλο κήπο.

Κι’ όταν τά ’μμάτια τής ψυχής 
θά βλέπουν ένα ένα 
τά γνήσια αισθήματα
και τ’ άλλα. . τά κλεμμένα,

Τότε θά χύπτω ενδαχρυς 
χαί θά φιλώ τούς στίχους, 
ποΰ άναπνέουβιν ήδεΐς 
ειλικρίνειας ήχους.

Αίαθήματ’ αληθούς χαρδιαε 
χοινά χαί τετριμμένα, 
χωρίς νά τά αίαθάνωνται, 
θά γράψουνε γιά μένα.

Ο! στί/Οι ποϋ εύρίαχουαιν 
ηχώ μία’ τήν καρδιά μου, 
πώς θά ’ξεβάψουν γρήγορα 
άπο τά δάκρυα μου I

Καί ’γώ όταν τά φύλλα του 
μέ πόνον θα γυρίσω, 
ζητούν» βίο άνέμνηβιν 
φίλης νά έντρυφήαω, 

Πάτραι

Πλήν άν ξεβάψουν γρήγορα 
άπό τό λεύκωμα μου, 
Αιάτ«ι θά 'ν* ’στην μνήμη μου 
Αιύτια ’στην καρδιά μου.

Μαρία β. Χρύβη

I
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Η ΝΗΣΟΣ ΠΡΩΤΗ
ΚΑΙ Η ΕΚ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ ΘΕΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΞ

"Εν τών μάλιστα μαγευτικών τοπείων, άτινα έχει νά 
έπιδείξγι ή φύσις έν τφ ίλενθερφ έλληνικφ έδάφει μακράν τής 
απατηλής τέχνης καί τής ίπιτετηδευμένης καλλονής, παρέ
χει ή έν τή Μεσογείφ δεξαμενή καί παρά τήν νοτιοδυτικήν 
ακτήν τής Πελοποννήσου μικρά νήσος Πρώτη.

Ή νήσος αύτη όρωμένη έκ τής 'έξ περίπου στάδια πρός 
άνατολάς αυτής και έπί άπόπτου οροπεδίου κείμενης κωμο- 
πόλεως Γαργαλιάνων, παρίστησι κροκόδειλον παμμέγιστον 
κείμενον προ τοΰ έπινείου τή; μνησθείσης κωμοπόλεως και 
οίονεί φρουρουντα έκεΐθιν άπασαν τήν πρός Δυσμάς έκτεινο- 
μένην Μεσόγειον. Θέα θελκτική όσον καί περίεργος, καί ήν 
ούδαμοΰ ήθελέ τις ίδει έν ϊβ·$ μαγεία διαγραφομένην ύπό τής 
άρεστοτέχνιδος φύσεως. ’Αλλά καί πέραν τής νήσου ταύτης 
άφιέμενος ό οφθαλμός εΐς τήν άτέρμονα Μεσόγειον θάλασσαν, 
τήν έξικνουμένην μέχρις ’Αφρικής, κορέννυται πλανώμενος 
άνά τόν εύρύν θαλάσσιον όρίζοντα, ον πλησίστια διασχίζουσιν 
απειράριθμα σκάφη, καί φέρεται έκθαμβος ένθεν μέν διορών 
άνά τθ Ίόνιον τάς Στροφάδας νήσους, τήν Ζάκυνθον, Κε
φαλληνίαν,ένθεν δέ άνά τήν γηραιάν Πύλον καί τάς Οίνούσας, 
καθορών έξ άπόψεως τάς άκτάς τής όμορου Γερηνίας, παρά 
τάς όποιας πιθανώς τέθαπεαι καί ή αρχαία' δμηρική Πύλος, 
ή Νηλήιος, περί ής άλλως μαρτυροϋσι καί ικανά μνημεία 
σφζόμενα έτι καί νΰν. Άλλ' ήδη έκεΐ παρά τούς φυέντας 
θάμνους καί τόν άβατον κισσόν καθημένη τήν νύκτα ή ίά- 
λεμος γλαυξ αντηχεί έν μέσφ σιγαλής ερημιάς τό πένθιμου κί.. 
Οποία άλλότριος μοίρα ! Πέραν πρός τό βάθος άπλοΰται ή 

άφροεσσα καί βαθύρρους τής Μεσογείου θάλασσα, ίδώ κά- 
τοπτος ή εύφορος καί τροφοδότις τής Τριφυλίας πεδιάς 
«εύβοτος, ευμηλος, οίνοπληθής· ίνθα ή πολύκαρπος αλόη 
έρρίζωται, δγχναι και ροιαι καί μηλέαι άγλαόκαρποι, συκέαι 
τε γλυκεραί καί έλαΐαι τηλεθόωσαι».

Τέλος άμφότιραι αί ζείδωροι αύται έκτάσείς, άνωθεν τών 
οποίων άναπέπταται γαλανός ουρανός, ανοίγονται έντεΰθεν 
ώς ίπί πλαισίου ζωγράφου ποικίλων αποχρώσεων,καί ή φύ— 
σις δείκνυσιν ύπερηφάνως τό μεγαλεΐον αύτης ριγηλόν καί έν 
ολη αυτοϋ τή μαγείγ, έν ψ είς τόν ορίζοντα ύ ήλιος πυρ
φόρος κατερχόμενος αύγάζει χρυσόχροα τά πέριξ καί δύεται.

Χρ. Φερεντΐνος.
----------------  —»_ga ι —.------------- ·

Η ΚΑΛΗ ΜΙΚΡΑ ΠΡΟΜΗΤΩΡ
φε- ·»

(Grossmutterchen)

— Μετ’ άκρόασιν τής έξοχου φερωνύμου συνθέσεως τοΰ 
μουσουργού Lailger(*) έν τφ όμίλφ τών Φιλομούσων τή 4η 
Δεκεμβρίου 1894.

Εντός τού εύκτηρίού της ώραίου δωματίου 
Περί τήν δύσιν κάθηται χειμερινού ήλιου 
Γλυκεία γραία τήν μορφήν, κ’έν ίλαρα γαλήνη 
Πρός τους μίκρούςέγγόνονς της τοιαύτα απευθύνει, 
Ένφμετ’ άκρας προσοχής αύτήν σιερικυκλούσι 
Καί μετ' αγάπης καί στοργής πολλής τήν θεωρούσε.- 

«’Αγαπητοί μου έγγονοι! 
Έν τη θρησκεία έμμονοι 
Καί έν τή εύποιία, 
Νά ζήτε άνθρωποι καλοί, 
’Αχ ! τοΰτο πόσον ώψελεΐ ! . . . 
Είν ’ άκρα εύτυχία ! . . .

(*) Καί πρός ποιητικήν άμα ερμηνείαν αυτής.

Ό Ούρανός σάς εύλογεϊ, 
Όπου βαδίζετε ή γή 
Τά κάλλιστ' άνθει φύει, 
Πετώσιν άγγελοι έκεΐ 
Κ’ έν ουρανία μουσική. 
Καί ούς καί νοϋς μεθύει. . . 
Κ’ έμέ, κ’ έμέ μίαν φοράν, 
'Οπότε Αμήν νέα, 
Μ’εβλεηον μ’ άπειρον χαράν, · 
— Ώς ήμην καί ώραία —, 
Παντού πτωχοί καί δυστυχείς.......
Ό πούς μου ϊπτατο ταχύς, 
Ή χείρ νά έλεήση, 
Νά τούς παραμυθήση, 
Ώστε μηδείς αύτων ν’ άλγη, 
Χαράν είς έκαστον ή Γή 
Καί τέρψιν νά προσφέρμ.

Πλήν, ώς έγώ, τίς έχαιρε ποτέ τών έπαιτών ; 
Ώ ! πλήρης θείας χάριτος 
Εύδαιμονία άψητος
Ή τών εύεργετών ! . . . 
Μ’ έκήλει τότε μουσική, 
Ένόμιζον άγγελική 
Φωνή έκ τών χειλέων των 
Θερμής ευγνωμοσύνης, 
Έν φ έξέπνε'άπ’ αύτών 
Ή φράσις τής όδύνης ! 
Ώ I ναί, ναί, δτε συμπαθής 
Τοΐς έτεινον τήν χεΐρα, 
Ήνοίγετό μοι παρευθύς 
Τών Ούρανών ή θύρα. 
Κ’ έκ χώρων πανευδίων 

Τών Χερουβείμ 
Καί Σεραφείμ, 

Ώ ! ποια έκστασις ! χαρά ! 
Μ’έβλεπον δμματα φαιδρά 
Καί χείλη μ’ έμειδίων ! . . . 
Μακαριότης ώς αύτή 
Τρυφή έπουρανία 
Πώς άλλως είνε δυνατή 
Παμφίλτατα τεκνία I 
'Αγαπητοί μου εγγονοι 1 
Έν τή θρησκεία έμμονοι 
Καί έν τή εύποιία 
Νά ζήτε άνθρωποι καλοί, 
Άχ ! τούτο πόσον ώφελεϊ ! 
Εΐν’ άκρα εύτυχία! ...

Φέλίππος Α. Οΐ«ονομέ$ης.
•X»*

ΑΦΙΛΟΣ
Σ’ τήν άνοιξιν τού βίου μου είμ’ άφιλος καί μόνον 
Πιστόν μου έχωσύντροφον,τήν θλΐφιν καί τόν πόνον. 
Είμ’ άφιλος, καί δι' έμέ ούδείς ποτέ φροντίζει, 
Ούτε χαμόγελο γλυκύ κανείς δέν μού χαρίζει.
Δέν έχω φίλην είς αύτήν τήν γήν τής είρωνείας, 
Νά τής είπώ τάς θλί-φεις μου κ' έκείνη νά δακρύση, 
Καί μ’ένα της φιλί θερμό τό παν νά διαλύση,
Καί έφιάλτας άπήνεϊς καί φοβερδς άνίας...
Δέν έχω φίλην ! μόνη μου αίώνια βαδίζω
Τόν δρόμον τούτον τής ζωής τόν πλήρη μυστηρίου, 
Καί μόνον ό γλυκύς Μορφεύς μέ κάμνει νά έλπίζω 
Μ’ονειρα φεύ 1 απατηλά, άρσιν τοΰ μαρτυρίου...

Λουκία.

ΕΙΤΤ"ΧΊΙΟΣ3ΕΙΣ3

ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΓΟΥ
ΗΤΟΙ

ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ ΤΗΣ ,.ΦΤΣΕΩΣ“
ΕΝ ΓΣΓΆ,ι ΓΤΚΚΓΙ.Α.Σ3

Τήν επαύριον Κυριακήν Ιξελθών περί τήν 9 ώραν τής 
πρωίας έπελαβόμην τη; έπισκέψεως τών έπιλοίπων συνδρο
μητών τής «Φύσεως», άποφασίσας νά ίδω όσους πλείονας 
ϊδυνάμην, διότι τήν μεσημβρίαν έμελλον ν ’ αναχωρήσω, καί 
διότι ύπελείποντο είσέτι αρκετοί, ένφ λεπτή βροχή περιε- 
λουε τό ’Αχαϊκόν έδαφος. Ό ουρανός ήτο κεκαλυμμίνος 
ύπό τής μικρά; νεφελώδους του έσθήτος, οί δέ κάτοικοι τής 
Άρόης ίφερον τήν προφυλακτικήν των ασπίδα.

’Εν ταΐς όδοϊς ολίγους παρατηρώ Ιξ αυτών, καί βαδί- 
ζων πάντοτε ύπό τάς στοάς οικιών τής πόλεως μεταβαίνω 
διαδοχικώς παρά τισι συνδρομηταί;, οίτινες κατά συγκυρίαν 
άπουσίαζον έκ τών οικιών των, καί μετά θαυμασμού πλη
ροφορούμαι, ότι εΰρίσκοντο ίν τή έκκλησίφ.

— “A I τούτο είναι περίεργον, διελογίσθην, οι Πατρεΐς 
είναι χριστιανικώτεροι τών Άθηναίοιν.

Διέρχομαι μετ’ ολίγον πρό τής μητροπόλεως καί παρα
τηρώ εκ τής θύρας τόν ναόν μεστόν ανθρώπων, καί Ιν με
γάλη τάξει καί κατανύξεε άκροωμένων τής θείας λειτουρ-

— Είθε ό Ύψιστο;, είπον, νά είσακούσή τών προσευχών 
των, μολονότι τοιαΰται εύχαί ύλικής άπολαύσεως δεν φθά- 
νουσι μίχρις έκεΐ' καί έφυγον έκείθεν παρά . τήν θέλησίν 
μου, διότι δέν μοί ύπελείπετο χρόνος επαρκής Ικ τών ασχο
λιών μου, ΐνα παραμείνω πλειότερον.

Φθάνω είς τήν πλατείαν Γεωργίου καί παρατηρώ κίνηην 
Ιλαχίστην, ολίγους περιδιαβάζοντας κατά μήκος αυτής.

Ψεκάδες λεπτοτάτης βροχής έρράντιζον τήν πλατείαν.
«Νεκρά πόλις, διελογίσθην, ήν ή άπρονοησία τών αρμο

δίων κατέστησεν Ιπί μάλλον έπισφαλή. “Αν έξακολουθήσρ ή 
κατάστασις αύτη, δεν διατρέχουσίν αί Πάτραι τόν κίνδυνον 
νά περιελθωσιν είς τήν θέσιν τής Ύδρας καί τών Ψαρρών; 
Οί κάτοικοι αύτών δέν υπάρχει κίνδυνος, μήπως Ιγκαταλεί- 
ψωσι τήν πόλιν ; Πρώτοι οί σταφιδοτοκισταί, σταφιδομεσΐ- 
ται, σταφιδοτραπεζϊταε, σταφιδοπαραγγελιοδόχοι καί ξένοι, 
δεύτεροι οί σταφιδαγορασταί, μεταπωληταί καί παραλήπται, 
καί τρίτοι οί χριωκόποι, οί κατεστραμμένοι καί άπένταρον, 
θά Ιχωσι πλέον ενδιαφέρον καί έλπίδα νά μένωσιν ένταδθα;»

Είναι ζήτημα, δπερ θέτομεν έπί τοΰ τάπητος, διότι τά 
μετ’ ολίγον διαδραματισθέντα πρό ήμών ίν τή πλατείς 
Γεωργίου τοΰ Α’ , Ιφερον ήμάς εί; σκέψεις δυστυχώς τοι- 
αύτας.

«Δεκαοκτώ χιλιάδες μία ! δεκαοκτώ χιλιάδες δύο, δεκα
οκτώ χιλιάδες 1 · . . έχει άλλος, Κύριοι, τί λέτε; »

«Δεκαοκτώ καί μισήΐ»
'Εν ώ σύννους περιεπάτουν κατά μήκος τής πλατείας, 

αί ανωτέρω λέξεις μ’ έκαμαν νά στρέψω τήν κεφαλήν.
“Εξωθι τοΰ καφφενείου Βουρδέρη ήσαν έστημίναι δύο τρά

πεζα: καί περί αύτάς δύο ή τρεις γραφεί; καθήμενοι καί 
τινες άλλοι ίστάμενοι όρθιοι.

— «Οικία Τριώροφος, έπί επτακοσίων πήχεων οικοπέδου, 
με κήπον καί φρέαρ, δεκαπέντε χιλιάδες μία ! δεκαπέντε χι
λιάδες δύο, δεκαπέντε χιλιάδες, ά—λά . . . έχει άλλος ;

— «Δεκαέξ χιλιάδες».
— Έν φ ίβάδιζον πρός τό καφφενείον Βουρδερη, ετερος 

κήρυξ έφώνει τ’ ανωτέρω ίκ τής αντιθέτου πλευράς.
— ’Οκτώ χιλιάδες μία, οκτώ χιλιάδες δύο, οκτώ χιλιά

δες . . . θάπάρη τέλος, έχει άλλο; Κύριοι; . . . ά—λά ! . . 
ά—λά I . . Είναι ώραΐον κτήμα Κύριοι, παράγει 40,000 

"λιτρών σταφίδος.

“Αλλος άπωτέρω Ιπίσης άνέκραξε έννέα χιλιάδες, καί 
διά μιάς ή πλατεία κατεκλύσθη Ιξ ανθρώπων, ίδίρτ δέ τά 
μέρη ίνθα διενηργοϋντο αί δημοπρασίαι.

Μόλις ό κόσμος Ιξήλθε τών ναών διηυθύνθη πρδς τήν 
πλατείαν.

Τίτο Κυριακή, καί κατ’ έθος καί ανάγκην ή ήμέρα αύτη 
άφιεροΰται είς τήν άργίαν, διασκέδασιν,πολυφαγίαν καί πο
λυποσίαν, τά Ιερά καθήκοντα καί τήν έκποίησιν τών περι
ουσιών τών πτωχευόντων.

Ή ήμερα, βλέπετε, ήρχισεν άπό τής έκτελέσεως τών 
θείων καί ίπηκολούθησεν μετά ταϋτα ή εκποίησες τών περι
ουσιών. Αύτη θά τελειώσω ακριβώς τήν μεσημβρίαν, ότε ό 
κόσμος θά πολυφάγε καί πολυπίη καί κατόπιν θ’άναπαυθή, 
θά διασκεδάση καί θά περιπατήση.

Τήν έπιοΰσαν δε θ’ άναλάβτρ τήν έργασίαν του,καί πάλιν 
θά ελθν) ή Κυριακή, ότε θά έκπόιηθώσι νέαι περιουσίαι καί 
ούτω καθεξής.Οΰτω μεταβάλλονται αί κοινωνίαι,πλουτίζουν 
δηλ. ή πτωχεύουν οί άνθρωποι, καί συνεπώς στρεφόμεθα άνω 
καί κάτω,δεξιά καί άριστερά,μέ γαλήνην ή τρικυμίαν, άπα· 
ραλλάκτως όπως στρέφηται ή γή, δ κόσμος, τό σύμπαν I

Οια ματαια έργασία I καί κούφη ματαιοπονία ί
Όλα αύτά διά νά πτωχύνη εΐς, νά πλουτίσρ έτερος, νά 

διασκέδαση άλλος καί νά κλαύση έτερος.
Καί δι’’δλα ταΰτα δέν ύπήρχε τρόπος, άλλη συνθήκη έν 

τή πανσοφίιγ τοΰ Παντός ;
Φαίνεται ούχί.
— «Είκοσι χιλιάδες μία, είκοσι χιλιάδες δύο, είκοσι χι

λιάδες . . . ά—λά. . . θά πάρη τέλος. . . έχε: άλλος Κύ
ριοι; ά—λά ! . .

Εύρισκόμην πλησίον τοΰ δημοπρατηρίου καί ήκροώμην 
τών πλησίων μου φθεγγομίνων.

— Είναι αναγκαστική έκποίησις ; ήρώτα τις τόν άλλον 
πώς εύρέθη τό κτήμα αυτό είς χεΐράς του ;

— Τί τά γυρεύεις ; άπήντα μετ’ άποστροφής ό άλλος, 0 
κόσμος χώνεται, ό κόσμος καταστρέφεται, τά κτήματα πω- 
λοΰνται δι’ ένα κομμάτι ψωμί,καί σύ έρωτας τίνος είναε καί 
τίνος ήτο το κτήμα;

Καί είχε δίκαιον νά έρωτ? ό πρώτος, διότι ήτο ψυχο- 
λόγος.

—Τίς ή αίτια τής καθημερ. έκποιήσεως έν στενφ κύκλφ 
καί εσπευσμένως καί άθρόως τοσούτων κτημάτων ; Μόνον ή 
αναγκαστική βία τών δανειστών ',

— Ούχί. Πολλάκις δ πανικός.
Καί βεβαίως, όπόταν είς μίαν κοινωνίαν, είς μίαν πόλιν 

έπέλθρ οικονομική κρίσις, έμπορική καταστροφή καί τοΰ συ
νήθους παραγωγικού πλούτου ή άποσύνθεσις, τά άτομα εκ- 
τροχιάζονται τής τακτικής των,απομακρύνονται τοΰ κέντρου, 
περί δ στρέφονται, χάνουν τήν σειράν των καί έγκατα- 
λείποντα τάς πηγνυομένας εστίας των, άπέρχονται είς άνα- 
ζήτησιν ίτέρας φωλεάς, έτέρα; μάλλον ανεκτής ζωής. 
Τά εκποιούμενα άρά γε κτήματα έν τοΐς δημοπρατηρίοις 
καί μή, είναι μόνον τών πτωχευσάντων, τών οφειλετών -, 
Όσοι θέλουν νά Ικποιήσουν εκ τών άνωτέρω άναφερομένων 
τά άκίνητα κτήματά των καί ν’ άπέλθουν μακράν τοΰ τό
που, ένθα ούδέν έλπίζουσι πλέον, πρός άναζήτησιν' εργασία; 
και πόρου ζωής, τί άλλο έκτος τούτου υπολείπεται νά πρά- 
ζωσι;

Λυπηρόν τό πράγμα καί όντως έπακολούθημά· Ιχον τάς 
Ιρημώσεις τών πόλεων.

Εύχόμεθα, ϊνα μή τοιβΰτον συμβή καί είς τήν φίλην πό
λιν τής Άοόης, άλλα τούναντίον ν’άναλάβη τήν προτίραν 
αύτής ζωηρότητα, ακμήν καί έμπορικήν εύκλειαν.

Πλησιαζούσης ήδη τής ίνδεκάτης πρό μεσημβρίας ώρας,
έφυγον έκ τοΰ τόπου {κείνου τοδ ύλισμοΰ καί ΐβραΐσμοΰ καί
μετέβην, ν’ άναπνεύσω ολίγον θεωρητικόν καί φιλοσοφικόν
αέρα παρά τοΐς ίμοΐς άγαπητοΐς φίλοι; καί άναγνώστάίς.
Τόν κ. Μεγακλέα Πετμεζάν καί Π. Παπαϊωάννου δυστυχώ;
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δέν ίδυνήθην νά συναντήσω, παρά τήν ίπιθυμίαν μου, καί 
ίπειδή ή ώρα παρήρχετο καί ό χρόνος τής άναχωρήσεώς 
μου ίπλησίαζε, μετέβην παρά τφ κ. Διδάχφ,φαρμακοποιφ, 
όστις τυγχάνει άρχήθεν συνδρομητής τής «Φύσεωςο καί 
είς τών καλλίτερων αυτής ύποστηρικτών.

— Μόνον πέντε λεπτά, κ. Διδάχε, τφ λέγω, έχω νά 
διαθέσω, διότι μετά το φαγητόν οφείλω αμέσως ν' αναχω
ρήσω διά Πύργον.

— Τόσον έσπευσμένως, κ. Πρίντεζη; τουλάχιστον νά 
πίωμεν εν κονιάκ.

— Δι’εν κονιάκ έχομεν καιρόν. Άς iivat.
— Καί πώς σας ίφάνησαν αί Πάτραι*, εισθε ευχαριστη

μένος ;
— Άπό τούς συνδρομητής μου πάρα πολύ, τφ απαντώ, 

άλλ’άπό τούς συμπολίτας σας ουχί, διότι ή θέσις των μέ 
λυπεί.

—Ναί, είναι είς έλεεινήν κατάστασιν, ή σταφίς τούς κα
τέστρεψε.

— Καί πώς πηγαίνουν αί εργασίαι σας κ. Διδάχε; βλέπω 
έτοιμάζετε νέον φαρμακιΐον έδώ πλησίον. Οί ασθενείς τών 
Πατρών είναι σχετικώς πολλοί ή ολίγοι;

— Όλοι είναι ασθενείς, όλοι πάσχουν καί έργασίαι δέν 
λείπουν. Προσεχώς δέ μεταφέρεται τό φαρμακείου μου εις τό 
νέον κατάστημα, δπερ είναι καλλίτερου καί εΰρυχωρότερον.

— Άπό τήν αΦύσιν» εισθε ευχαριστημένος ;
— “Ω ! πολύ μ’ ευχαριστεί,καί τήν άναγινώσκομεν άπλή- 

στως. Συγχαίρω ύμΐν.
— Ευχαριστώ πολύ.
Καί άποχαιρετίσαςτόν κ.Διδάχον μετέβην οίκαδε καί μετά 

μίαν ώραν έπέβαινον τής διά Πύργον άναχωρούσης αμαξο
στοιχίας.

(Έπεται συνέχεια) Φ. Πρίντεζης
< . _ _ — λ 11

Ο ΡΑΦΤΗΣ
(’Ηθογραφία)

·»-
Ό ’Ράφτης, ώς καλείται έν τή Στερεή Έλλάδι ό Έλ- 
ληνορράπτης, απολαύει παρά τοΐς χωρικοΐς ιδιαιτέρας όλως 
ίκτιμήσεως, παρεμφερούς τή τοϋ παππά τοϋ χωριού. Είναι 
ό δριστος φίλος τών καλλιπαρείων χωρικών, είναι ό περιζή
τητος τοϋ χωριοϋ γαμβρός είναι, είναε τέλος, ό γαλάντης 
καί κομψευόμινος,ώς αβρά καί λυμφατική Άτθίς.

Τοιοΰτος καί ό ήρως μας. Ό Πάρεδρος τοϋ χωρίου ίπε- 
δίωκε πάαη θυσίφ τήν χεΐρα τοϋ ράφτου διά λ)σμόν τής 
μονογενούς θυγατρός του Μάρως, ήτις ήρα μανιωδώς τοϋ 
Κώστα.

Τά προκαταρκτικά τής συμπεθεριάς ίτελείωσαν* ώρίσθη 
δέ ή τοϋ Σάββατου ίσπέρα διά τήν επίσημον ανταλλαγήν 
τοϋ άρραβώνος δακτυλίου.

Τφ δντε τό ίσπίρας έκεϊνο ό θύντΰ$ τοϋ παρέδρου (φω
τοβολεί, όλοι οί συγγενείς τής νύμφης συνέρρεον, ώς οί κλη
τοί ποτέ τοϋ Πηλίως, ου; άχη&ανάτιβιν ό ποιητής Κά- 
τουλλος.

Μετ’ ολίγον καταφθάνουσι καί οί συγγενείς καί φίλοι τοϋ 
γαμβροϋ μετά φανών καί λαμπάδων.

Ή τράπεζα αυθωρεί έτοιμάζεται'άπαντες παρακάθηνται, 
τρώγουσι, πίνουσι, διασκεδάζουσι ...

Έρχεται τέλος ή ώρα τής άνταλλαγής τοϋ άρραβώνος, 
οπότε είς των τοΰ γαμβροί Αι’αντείήε τή φωνή βοφ—κοντσχαρ- 
τερατε,γιά νά συμφωνήσουμε* καί τί μάς δίνει γιά προίκα;

’Επέρχεται σφοδρά διαφωνία ώς πρός τάς αξιώσεις ιού 
γαμβροϋ καί τοϋ πενθεροϋ. Τό συνοικέσιον διαλύεται, ή δέ 
νύμφη μένει στά κρύα τοϋ λουτρού.

Τήν χεΐρα τοΰ γαμβροϋ πρό πολλοϋ έζήτει καί έτερος 
προεστώς τοϋ χωριού διά τήν ψυχοκόρην του, άλλ’ ό γαμ
βρός πάντοτε άπήντα τό στερεότυπον «δέν εχω καιρόν»’ 
Κατά τό έσπε'ρας τών αρραβώνων πολλοί έμακάριζον τήν 
κόρην τοΰ παρέδρου, πλήν τής ψυχοκόρης, ήτις έκλαιε διά 
τήν χυλόπητάν της.

* * 
•

Περί τό μεσονύκτιον οπότε αί φωναί, τό γλίντι, καί τά 
νταούλια έπαυσαν πλέον έν τή οίκίιφ.τού Παρέδρου καί ή πο
λύφωτος λυχνία τού οΰντά έσβέσθη,κρότος σφοδρός αφύπνισε 
τούς έν τή οικίφ τής ψυχοκόρης κοιμωμένους. ΤΗτο ό ράφτης 
μετά τών συγγενών του. Ούτος, ένεκα τής προς τόν πάρε— 
δρον φιλονικίας, πρός έκδίκησιν μετέβαινεν νά ζητήση τήν 
χεΐρα τής ψυχοκόρης.

Ό πατήρ τής ψυχοκόρης έντρομος άναπηδ? έκ τής στρω
μνής του καί κρατών τό καρυοφύλλι άνά χεΐρας έρωτφ «ποιος 
είναι».

— Έρχούμαστε νά πάρουμε τήν κόρην σου’ ορέ μάς τήν 
δίνεις ;

— Φευγάστε γιατί θά ρίξου· ήρθατε μεθυσμένοι, νά μέ 
σουργουνέψετε"

— Δέν σέ γελάμε, τά χαλάσαμε μέ τόν τσιφούτη τόν 
πάρεδρο.

— Άν δέν μέ γελάτε βάλτε ένα ’κατοστάρικο στή κλει- 
δαρότρουπα καί ύστερα ανοίγω.

Τφ όντι τό έκατόφραγκον έτέθη, ή αυλόπορτα τοϋ προ- 
εστώτος άνεφχθη. Έξύπνησαν καί τήν ψυχοκόρην, ήτις και 
μετά τήν ανταλλαγήν τοΰ άρραβώνος δέν ίπίστευεν είσέτι 
εις τήν αλήθειαν,άλλ'ένόμιζεν ότι εΰρίσκεται εν συνεχιΐ ήδυ- 
τάτφ όνείρφ. Άλλ’ ότι μετά οκταήμερον ό υμέναιος τήν 
συνέδεσε μετά.τοϋ ράφτου σφιγκτότερα καί εύρίσκετο πλέον 
εΐς τάς άγκάλας του,τότε έπείσθη πλέον. Συχνά δέ έπανα- 
λαμβάνουσιν αί συγχώρίαί τηςβό,τι δέν έβλεπε 'στον ύπνον 
της, τό είδε ’στο ξύπνα της».

KTP-KOS.

Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΪ ΧΡΙΣΤΟΥ

Φέρει τούς μάγους εύλαέεΤς ή λάμψις τών άοτέρων 
Παρά την φάτνην, λίόανον καί μύρτα προσκομίζουν'* 
Κλίνει τό γόνυ έκαστος εμπρός νηπίου χσίρων, 
Εμπρός εκείνου εύσεόώς σιγώσι, γονατίζουν.
Ό πλάστης σάρκα έλαόεν έκ θείας εΰσπλαγχνίσς, 

Τοΰ κόσμου ό Μεσαίας.

Θυμίαμα, ήχος γλυκύς, αρμονικός πλανδται, 
Έντός έκείνου τοϋ μικρού σπηλαίου, τοϋ άγιου.
’Αγάπης χείλη I την ψυχήν ανοιχτέ, εύλογεΐτε 
Τήν θείαντου ένσάρκωσιν, τήν γέννησιν Κυρίου. 
Όποιος μέ άδολη ψυχή τόν Άνθρωπο ύμνηση, 

Θεό θά προσκύνηση.

Θεός καί άνθρωπος μαζύ, ό Πλάστης καί τό πλάσμα. 
Ώ ! ποια αύταπάρνησις εκούσιος, γενναία!

Άφ’ ου όιέκρινε. βαθύ ’ς τήν ευτυχίαν φάσμα, 
Κατήλθενέπί γής σωτήρ. Ώ δωρεά ώραία !
Έν φ θρησκεία και βωμός τό πάν έληομονήθη, 

Ό "Υψιστος ’γεννήθη.

Δέν άφησε τό σπλάγχνο του ’ς τήν άβυσσο νά πέση, 
Τό βεΰμα ήθελεν αύτό μακράν τό παρασύρει, 
Άπό μακράν τό βλέμμα του δέν ήθελεν άρκέσει, 
Και σάρκα έλαδ’ ό Θεός ’ς» τήν φάτνη τήν θυμήρη.

Γελά ή γή κι’ ουρανός, τά Χερουβείμ λαλοϋσι,
Τόν λυτρωτήν ΰμνοϋσι.

Μέσα ’ς τό σκότος άστραψε, άνοϊξθν τ’ ουράνια, 
Καί έστειλε τόν Λόγον του ό Πλάστης, τ’έλεός του, 
Άσήμαντον, άγνώριστον, μέ δίχως ’περηφάνεια. 
Καί έσωσε τόν άνθρωπο, καί έσώθ’ ό όμοιος του. 
Χριστέ μου ! Ταυτη τήν στιγμή μέ δάκρυα γεμίζω, 

Καί εις εσέ ελπίζω*

Χριστός γεννάται σήμερον, τόν κόσμο νά λύτρωση ! 
Άποκαλύφθητε λοιπόν καί κλίνατε τό γόνυ
Εμπρός άπειρου, έμπροσθεν έκείνου ποΰ θά δώση 
Ζωήν, ζωήν αιώνιον, τήν αληθή, τήν μόνη.
Κλίνατε γόνυ ! προσευχήν, ω ναί ! προσευχηθήτε, 

’Στον πλάστη δεηθήτε !

“Ω 1 Λυτρωτά μου, δόξα σοι ! Πλάστα έλέησόν με ! 
Αισθάνομαι Πανάγαθε, αισθάνομαι, γνωρίζω, 
Πτωχός έγώ, αμαρτωλός, Θεέ συγχώρησαν με, 
Ότι δέν είμαι άξιος έσέ νά ατενίζω- 
Τήν άπειρον αγάπην σου τά χείλη τά πιστά μου 

Ζητούν, ώ Λυτρωτά μου !
Κωνστ. Λεληγιάννης

Θ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ QKEAN0Y 
και κ κεμγηζε iss m m so hwpun

α) Ό άπέραντος ούτος σιδηρόδρομος, ό ερπων άνά μέ
σον τών άκηράτων δασών κλπ., ό άναρριχώμενος έπί 
τών Γρανιτικών ορίων είς ύψος 2306 μέτρων, καί ούτι- 
νος οί σπάνιοι σταθμοί τυγχάνουσιν άπομεμονωμένοι ίν 
μέσω τών έρημων τοΰ Νέου Κόσμου, ίρμαιον τών κακο- 
βούλων επιδρομών καί έπινοήσεων τών αγρίων ’Ινδών, ή α
πέραντος καί ή μεγίστη αύτη τής ύφηλίου όδός ίτελειώθη 
όλοσχερώς τή 10η Μαίου 1869, παλαισάντων κατά μνρίων 
προσκομμάτων τών Αμερικανών καί ίπιδειξάντων τό τολ
μηρόν τής ιδίας ίπινοίας καί τήν ίσχύν τής θελήσεώς των.

Ή άπόστασις άπό Νέας Τόρκης,άφετηρίας τής γραμμής, 
μέχρι τοΰ άγ. Φραγκίσκου, τέρματος αυτής, είναι 700 λευ
γών, καί ή πορεία διαρκεΐ έπί ίπτά όλας ήμέρας.Ούδείς ποτέ 
όδοιπορών θά έφθανε σφος καί υγιής άπό Νέας Ύόρκης 
εις τόν άγ. Φραγκίσκον, έάν αί άμαξαι τοΰ σιδηροδρόμου 
τούτου ήσαν κατεσκευασμέναι, ώς αί τών τής Ευρώπης. Ό 
’Αμερικανός, καίπερ τολμηρότατος καί ψιψοκίνδυνος, άγα- 
πά όμως τήν ευζωίαν καί προτιμά, ίνα κρημνισθή δια- 
βαίνων γέφυραν έτοιμόρροπον καί κλονουμένην καί άποθά- 
νη έν εύμαριίφ, ή ν* άπολεσθή κακοπαθών.

"Εκαστος οδοιπόρος, πληρόνων ολίγον άργύριον (10 
φράγκα καθ’ίκάστην),δύναται νά όδοιπορή μόνος ή μετά τών 
φίλων ΐν ίδιαιτέρφ χωρίσματι (Stateroom), ή πληρόνων 
20 φρ. καί έν ίδιφ άμάξη (palace-cat) ίχούση κλίνην, 
τράπεζαν, καθέκλας, άνάκλιντρον κλπ. κλπ. ΑΙ συνήθεις 
άτμάμαξαι περιέχουσι 48 θέσεις. Έν τφ μέσιρ μένει ί- 
λευθέρα δίοδος συναπτομένη ταΐς τοιαύταις άπασών τών άλ
λων αμαξών, δι’ ·ών οί οδοιπόροι δύνανται νά μεταβαίνώσιν 
ίλευθέρως άπό τής πρώτης μέχρι τή<- τελευταίας- άμάξης, 
ώς έν άτμοπλοίφ.

Εκατέρωθεν τοϋ διαδρόμου τούτου είναι καθέδραι περί- 
ακτοι άναπαυτικώταται. Πληρόνων εν τάληρον δύναται 
έκαστος νά κοιμηθή ίν κλίνη έξαιρέτφ, πληρόνων δέ δύο 
φράγκα έχει ώς κλίνην μίαν τών καθεδρών τούτων.

Αί άμαξαι θερμαίνονται τόν χειμώνα δι’ ίστιών κει
μένων ίν τοΐς άκροις* ό δε άερισμός γίνεται δι’ ιδίων μη- | 

χανών. Έκάστη άμαξα έχει άπόπατον ιδιαίτερον, καί 
ίδιαν καλλωπισμού τράπεζαν, ίν ή υπάρχει πλήθος. ό· 
θονών, σαπώνια, ψήκτραι, κτέναι κτλ.

Πότε θά ίδω-μεν έν Εύρώπι^ τοιούτονς σιδηρο
δρόμους ;

β) Έκαστος δύναται σήμερον νά περιίλθη τήν γήν έν 80 
ήμέραις, ήτοι ίν τφ αύτφ χρόνφ, ίν ω άλλοτε ό περιηγη
τής έπορεύετο άπό Παρισίων εις Πετρούπολιν.

’Ιδού τοϋ περιηγητικού δρομολογίου αί αποστάσεις.
Άπό Παρισίων μέχρι Νεοβοράκου 11 ήμέραι. Άπό 

Νεοβοράκου διά τοϋ σιδηροδρόμου τοϋ Ειρηνικού ’Ωκεα
νού μέ^ρι άγ. Φραγκίσκου 7 ήμέραι.

Άπο άγ. Φραγκίσκου μέχρι Vokohama δι* άτμο
πλοίου 21 ήμέραι.

Άπο Vokohama μέχρι Χόνγ-Κόνγ δι* άτμοπλοίου 6 ή
μέραι.

Άπό Χόνγ-Κόνγ μέχρι Καλκούττας δι* άτμοπλοίου 12 
ήμέραι.

Άπό Καλκούττας μέχρι Βομβάης διά σιδηροδρόμου 3 
ήμέραι.

Άπό Βομβάης μέχρι Κάιρου (δι’ άτμοπλοίου μέχρι 
Σουέζ καί κατόπιν διά σιδηροδρόμου μέχρι Καίρου) 14 
ήμέραι.

Άπό Καίρου μέχρι Παρισίων 6 ήμέραι.
Τό όλον 80 ήμέραι. Θαυμάσιου τφ όντι I

Κ. Γ. Κονμεντής.
(Έκ τοΰ Γαλλικού)

ΕΙΣ ΤΗΝΠΤΩΧΕΙΑΝ

Πτωχεία ! όταν μέλαινα τάς πτέρυγας άπλώνης, 
κι’ ώς Έρινύς επέρχεσαι άγρια, φοβερά, 

γνωρίζεις πόσας ευτυχείς υπάρξεις θανατόνεις, 
καί ότι πρό τής σής μορφής άπέρχετ’ ή χαρά;

Έκεϊ, ένθα το φάσμα σου σιωπηλόν άπλουται, 
όνειρα μάτην πλάττονται γλυκέα, μελιχρά, 

καί ό δεσμός τής ακραιφνούς αγάπης χαλαροΰται, 
τά δ’ εΰγενή αισθήματα καθίστανται ψυχρά.

Κι’ εάν εΐς οίκογένειάν ποτέ κατασκηνώοης, 
αμέσως θά έπέλθη τν]ς λύπης ή άχλύς, 

ή στέρηαις, τά βάσανα, αύταί αί ατιμώσεις, 
εύθυς ό γέλως θ’ άποστη, ως κουφή χρυσαλίς. 

(’Απόσπασμα «κ τοΰ «Γονδολιέρου»)
I. β. Αημήτρύηουλος.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ

Τό βαλάννιον.

Ή κατασκευή βαλαντίων εκ χάρτου προαπαιτεί προσο
χήν καί ίπιτηδειότητα. Κόψατε τετραγωνικώς τεμάχιον 
χάρτου, διπλώσατε αυτό είς τρία ίσα μέρη, ώς εμφαίνε- 
ται έν τφ σχήματι 1, καί ε?τα είς τρία ίσα μέρη, ώς 
παρίσταται τούτο έπί τών ίστιγμμένων γραμμών τού 
σχήματός μας. Ούτως έχετε μικρόν τετράγωνον, δπερ πιέ
ζετε είς τάς τέσσαρας αυτού γωνίας, ίνα είσαγάγητε ίντός 
αύτοΰ τάς πλευράς καί τφ δώσητε τό σχήμα άστίρος (σχ.
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3). Άνοίξατί αΰτό'τότι ένττλώς, ώς ήτο ίν άρχ?, χωρίς 
νά το πιέσητ«, όπως διακρίνωνται καλώς αί πτυχαί, αΐτιν«ς 
έσχηματίσθησαν κατά την προτίραν κατασκιυήν καί αΐτινίς 
θά φανώσιν όπως ίν τφ σχήματι 2. Συλλάβιτς τότβ μιταξύ 
του άντίχειρος καί τών δακτύλων της μιας χαράς τά δύο

σημςία α καί β, μίταζύ δέτοΰ άντίχαρος καί τδν δακτύ
λων της άλλης χαράς το γ καί δ. Τσακίσατ» ίλαφρώζ τον 
χάρτην, ώστ? αί τίβσαρίς γωνίαι διπλούμίναι καί στρςφό- 
μίναι έκαστη έπί μιας πλιυράς, καί κατά την αύτήν δ«ύ· 
θυνσιν να σχηματίσωοι το σχ. 4. Είτα φέρίτέ τό σημιΐον 
α ίπι τοδ αημιίου β, το γ έπί του δ καί τό « έπέ τοδ ζ, ώς 
το οχ. 5. Σφίγξατι rr>v αιχμήν η έντός της σχισμάδος καί 
ούτω θά ?χητι τό βαλάντιό» σας.

«I». Π.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ,,ΦΥΣΕΟΣ*4

A. A. XeAovar. Επιστολή έλήφβη. Έκάμομς» παρατηρήστις 
σας. Άνωμαλίαι ήρθησαν καί «φέξης ύπισχνσΰντσι ταχτικήν.—Κ. 
Α. Α. Ενταύθα. Δυστυχώς δέν ένίχρίθη. — I. Β. Πάτρας. Συν
δρομή σας ελήφβη. Εύχαριστοΰμεν άπόδ«ιξ·ς «ν παρόντι φύλλω. — 
Α. Ν. Π. XaJJiavvvc· ’Επιστολή μέ αινίγματα έλήφβη. 'Εχει 
καλώς. Ήμερολόγιον άπβστάλαμί» ύμΐν ταχυδρομιχώς.—I. Β. Μ. 
θβσσαΧονίκην. Δβλτάριον έλήφβη θά δημοσίευσή έν καιρφ. 
Φύλλα αποστέλλονται. Έστέ ήσυχος.—Α. Δ. Π. Sfyxvfar. Αντί
τιμο* Ήμ«ρολογίου έλήφβη. Εύχαριστοΰμεν πολύ.—Ε. Κ· Λόχο
ν ον. Επιστολή μετά συνδρομής καί αινιγμάτων έλήφβη. Εύχαρι- 
στοΰμεν, εχει καλώς καί ήσυχάσατε·—Α. Ο. Πάτρας. ’Επιστολή 
μέ συνδρομή* έλήφβη. Εύχαριστοΰμεν. Παραχαλοΰμεν επιταχύνανε 
καί έκκαβάρισιν λοιπών.— Α· X. Tumo-Magurele. ’Επιστολή μετά 
συνδρομής κ. Π., έλήφβη, εύχαριστοΰμεν, γράφομε». —Κ. Β. Δ. 
Πάτρας. Σάς άπιστείλαμεν άπόδειξιν φύλλο* καί «νεγράψαμε»· — X. 
Φ. Γαργα4ιάνους·. ’Επιστολήσας έλήφβη Έχομε» πληβώρα» 
ύλης καί ώς έκ τούτου ή βραδύτης. 'Ημερολόγια ίστείλαμεν ύμι».

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΠΝΕΤΜΑΤΟΑΟΝ HOTQN
Ν. Ε. ΠΑΝΑΓΟΥ ΚΑΙ Δ. ΦΟΥΣΑΡΑ

Έν Χαλκίδι.
Βραβευβέν κατά τήν τελευταία» παγκόσμιον Έκβεσιν τοΰ Λυών.

Τά λαμπρότερα ποτά, τά ωραιότερα καί γευστικότερα, άμιλλώ- 
μενα προς τά ευρωπαϊκά,κατασκευάζονται έν τώ έργοοτασίω τούτιρ, 
ενβα γίνεται χρήσις ύλικών άγνοτάτων καί πρώτης ποιότητος.

Τά Κονιάκ, μαστΐχη, ουζο,βανάνα, άγγίλικα, κτλ.ού μόνον προ- 
τιμώνται έν 'Ελλάδι τώ» ευρωπαϊκών, άλλά καί πάντα τά ξένα 
πλοία σταβμεύοντα έν Έλλάδι προμηβεύονται ήδη τοιαδτα έχ τοϋ 
άρίστου τούτου εργοστασίου.

"Οσά δέν τά έδοκίμασαν lit, άναντιρρήτως άγνοουσι τήν πρόο
δον τής ελληνικής μας ταύτης βιομηχανίας

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ
Η ΠΡΟΟΔΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΝ ΓΧΑ.ΤΙ»Α.ΙΧ

Βραβευΰέν έν τη Δ' ’Ολυμπιακή έκ&έβα

Έν τώ λαμπρώ καί έπί τό εύρωπαϊκώτερον διεοκευα— 
σμένω τούτω ύαχαροπλαατείω κατασκευάζονται παντοει
δή γλυκίσματα,Σακχαρόπηκτα πρωτοφανή καί ποιότητος; 
άρίστης.Τά δέ κ ο μ ψ έ τ α τού είσιν έκτακτα, άμιλλώ- 
μενα πρός τά εκλεκτότερα των καλλίτερων ’Αθηναϊκών 
εργοστασίων καί βραόευθέντα έν τή Δ’ Όλυμπιαή Εκ
θέσει.

Οΐ βουλόμενοι προσελθέτωσαν.

Κ ΟΥΡΒ'ΙΟΝ

Γ. ζαρουχλιωτου
Έν ττί πλατεία, Γεωργίου τοΰ Α'.

ΕΝ ΠΑΤΡΑ ΙΣ

Έν τώ κομψοτάτυ καί όντως εύρωπαϊκω τούτω Κου— 
ρείω εύρίσκει πάς φιλόκαλος καί φίλος τής καθαριότη- 
τος πάσαν τήν δυνατήν περιποίησιν. Πρδς δέ τούτοις έν 
αύτώ έκτελοΰνται θερμά καί ψυχρά λουτρά.

Περιπσίησις εξαίρετος. Συνιστάται Θερμώς

ΕΞΕΔΟΘΗ!! ΕΞΕΔΟΘΗ!!

ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΝ
ΚΑΙ ΔίΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΟΝ

ΜΕΤΑ ΑΡΑΙΟΤΑΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΒΙΣΤΗΜΟΗΙΕ. ΠΑΙΓΝΙΛΝ 
ΥΠΟ

ΦΡ. ΠΡΙΝΤΕΖΗ
('ΐιτος πρώτον)

Ή τιμλ αύτοΰ ώρίσθη, διά τούς σννδρομητάς 
τής ,,Φιίσεως“.

Τ&ν μϊν χρνβοδέτον δ$. 3
Τ&ν $1 άπλ&ν δρ· 9

ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ,,ΦΥΣΕΟΣ“
Μετεκομίσθησαν άπό της σήμερον eic τήν όδόν 

Σταδίου ύπ’ άριθ. 37 άπέναντι τοΰ ’Αρσάκειου, 
όπου και τό άρ-ησύστατον βιβλιοπωλεϊόν της.

ΕΚ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΣ'ΓΗ ΚΟΝΣΑΝΤΙΝΙΔΟΤ


