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ΑΙ ΠΕΡΙ ΟΜΗΡΟΥ ΗΑΡΑΑΟΞΟΙ ΙΑΕΑΙ
Γνωστόν δτι ό Όμηρος έσχε καί έχει τούς 

άντιδοξούντας. Πρώτος δστιςήρχισε τούς παραλό
γους περί Όμηρου διϊσχυρισμούς είναι ό Ζαχαρίας 
Βόγαις,φιλολόγος Άγγλος αναφανείς τό 16S8, δστις 
έζήτησεν ’ άποδείξη δτχ τά. ποιήματα του 'Ομήρου 
βασίζονται είς τήν έβραϊκήν Ιστορίαν. Μετά τούτον 
φαίνονται δύο συγγράμματα ύπό τόν τίτλον «'Ομι
λία έν εχδεχ συμπαραβολής της ζωής Μωϋσέως καί 
'Ομήρου χαί Όμηρος Ιστορικός τοΰ λαού τών 
Εβραίων». Μετά ταΰτα έφάνη ό Κροέσης, τό ιγο^, 
δστις ήθέλησε ν’ απόδειξη δτι ή ΌδύσΛια δέν 
είνε άλλο η Λ Ιστορία τών Ισραηλιτών έπί Πα· 
τριαρχών κατά τούτον ή Ίλιάς δέν παριστά τήν 
αληθή ύπαρξιν τής Τρωάδος, άλλ’ύπό τό όνομα 
τούτο έννοούν τήν ’Ιεριχώ- άλλά καί κατά τόν Π· 
Άρδοϋχνον ή Ίλχάς δέν είχεν άλλον σκοπόν ή τήν 
παρηγοριάν τών Ιερέων είς τάς δυστυχίας των.

Είς άρχαιολόγος Άγλος, Βρυάη καλούμενος, τό 
ιγρό, έοημοσίευσε σύγγραμμα περί τού Τρωικού 
πολέμου, ένθα διαβεβαιοι, δτι ποτέ δέν ύπήρξε 
Τρωϊκός πόλεμος, ούτε έκστρατεία Ελλήνων κατά 
Τρωάδος, ούτε πόλις Τρωάς καί δτι ό Όμηρος 
έγεννήθη είς τάς Θήβας τής Αίγύπτου ήτο δέ ποι
ητής δεισιδαίμων, δστις γηράσας είς τάς περί τόν 
Νείλον χώρας, παρήγαγε τά φανταστικά ποιήματά· 
του έπί Ίσιδος, μετέφερε δέ τήν ποίησιν είς τήν 
Τρωάδα, ύποκρύφας μέ ελληνικά όνόματα θεώνκαί 
ηρώων τήν μοναρχίαν τού Φαραώ.

Έν τούτοις ό έκ Νεαπόλεως Βενσάν Κολό άπο- 
θανών τό ιδίδ διϊσχυρίσθη, δτι ούτε τά ποιήματα 
τού Όμηρου είνε Ελληνικά, άλλ’ ’Ιταλικά.

Μετά τούτον ό Γράβος έπίσημος συγγραφεύς διϊ- 
σχυρίσθη, δτι ό Όμηρος κατάγεται άπό τό Βέλγιον, 
καί τά συμβάντα τού Τρωικού πολέμου συνέβησαν 
είς τά πέριξ τού Άμστερδάμ- πρός άπόδειξιν τής 
ιδέας ταύτης έδημοσίενσε τρεις μεγάλους τόμους 
ών ή περίληφις τής συγγραφής ταύτης κατά λέξιν 
μεταφραζομένη έχει ώς έξής: «Δημοκρατία τών Ήλυ- 
σίων πεδίων καί αρχαίος κόσμος» σύγγραμα ένθα 
άποδεικνύεται Ιδίως δτι τά Ήλύσια πεδία καί ό τών 
αρχαίων άδηςείσί τά όνόματα άρχαίάς τινός δημο
κρατίας, συνισταμένης ύπό ανθρώπων δικαίων καί 
θρησκευτικών" έκειτο δέ Λ δημοκρατία αύτη είς 
τήν βόρειον άκραν τής Γαλλίας καί Ιδίως είς τάς 
νήσους τού κάτω Ρήνου ό δέ δδης Ιδίως ύπήρξεν 
ό πρώτος τόπος ένθα συνεστήθησαν τά μυστήρια 

τών αρχαίων, ένθα καί ό Όδυσσεύς έμυήθη, ή δέ 
Κίρκη είνε τό έμβλημα τής έκκλησίας τών Ήλυ- 
σίων, τά δέ Ήλύσια ό πρώτος τόπος ένθεν έξήλθον 
αί τέχναι, αί έπιάτήμαι καί ή μυθολογία. Οί Ήλύ- 
σιοι δέ, οϊτινες έπωνομάζονται ύπό άλλην έννοιαν 
Άτλαντες, ύπερβόρειοι, χειμέριοι κλπ. είνε έκεΐνοι 
οϊτινες πρώτοι έδίδαξαν τόν πολιτισμόν είς τούς 
Αίγυπτίους καί Έλληνας- οί δέ μυθώδεις θεοί εΙσίν 
αί πολίτικα! έταιρίαι τών Ήλυσίων- ό δέ θόλοςτού 
ούρανού είνε ή παράστασις τών έταιριών τούτων 
καί τής φιλοσοφίας τών νομοθετών Άτλάντων, ό δέ 
ούράνιος αετός εινε τό έμβλημα τών καθιδρυτών τού 
έθνους τών Γάλλων, καί τέλος ό Όμηρος καί ό 
Ησίοδος κατάγονται έκ τού Βελγίου.

Κατά τήν αύτήν έποχήν τό αύτό άντικείμενον 
ύπεστηρίχθη καί άπό τόν έκκλησιαστικόν Δαβίαν.

Άλλά μήπως καί ό Μέγας Ναπολέων δέν είπεν 
δτι αδύνατον νά ύπήρξε Τρωϊκός πόλεμος ; Έν 
τούτοις αί άνακαλύφεις τού Σχλήμαν έφύμωσαν 
πάντας τούτους καί. ήδη ταύτας προσπαθοΰσι νά 
παραστήσωσιν ώς έργα νεωτέρων τοΰ Όδυσσέως 
χρόνων.

Έφαντάσθη ποτέ ό Όμηρος ή ό Ησίοδος δτι θά 
θεωρηθώσι Βέλγοι, καί θά διαφιλονεικηθώσι τόσον 
παραλόγως καί αύτά τά ποιήματά των ; έν τούτοις 
έπτά πόλεις έλληνίδες διαφιλονείκουν έπιμόνωςτήν 
πατρίδα τού 'Ομήρου- τού Ησιόδου ήν βεβαία- 
κατά τόν ΙΘ'. αίώνα έπί τής θεωρουμένης ακ
μής τών φώτων, άνεφάνη καί όγδόη καί. πού, είς 
τά ύπερβόρεια τής Εύρώπης, είς τόπον δλως άγνω
στον παρά τών άρχαιοτάτων" καί δμως κατά τόν 
ενεστώτα αίώνα οιεφιλονείκησάν τινες καί τήν 
ύπαρξιν τών άπογώνων τών αρχαίων Ελλήνων. 
Πάντα ταΰτα θά σχηματίσωσι κωμωδίαν γελειω- 
δεστάτην,. διότι δεικνύουν δτι δσοι παραπολύ λε
πτολογούν, αύτών ή φαντασία παρεκτρέπεται είς 
άφμρημένας καί λεπτοτάτας Ιδέας.

■—------—————'

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΕΛΙΤΟΣ

Το μέλι «ναι γνωστόν εκ παναρχαιοτάτης εποχής, «νί
κα τής ευάρεστου γεύσεώς του, υπήρχε καί ύπάρχει προς 
χρήσεν παρ’ άπάσαις ταις τάξεσικαί φυλαϊς τών ανθρώπων* 
ή δέ ιατρική πριν γάνη εύχρηστου το ζάκχαρον, μεγάλην 
γρήσιν ίποίει αύτοΰ προς διατήρησιν εύκοιλιότητος, πρδς 
κατασκευήν τών μελιπήκτων, τοΰ δξυμελιτος, καί έκλειγμά- 
των,'.τοΰ λαυδάνου τοΰ Ρουσσώ,· τής Αιγυπτιακής αλοιφής,
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χαί άλλων φα^ιαχιυτιχών σκευασιών. χτλ. Τρωγόμενον οέ 
έπιφέρει εύκοιλιότητά καί ενίοτε συμβαίνουσι χαί έντεραλγί- 
αι αΐτινες χατ^^ύρμν διά πόσεως ψυχροΰ δδατος.

Το μέλι ένούμενέν μετά τοΰ ' οίνου ή τρωγόμενον μετά 
άρτου ίν οινοποσία καταπαύει την μέθην. Μετά («λιτός 
κατασκευάζεται τδ ύδρόμελι ή μελίκρατον, δΰο ειδών, το 
ύδρόμελι άπλοϋν, κατασκευαζόμενον έκ 10 δρ. μέλιτος, χαί 
100 δρ. δδατος χλιαρού εχει ιδιότητα καταπραϋντικήν καί 
ευκοίλιον· τδ δε άλλο είδος είναι τδ λεγόμενον «ύδρόμιλι 
οινώδες.» κατασκευάζεται διαλυόμενων 100 μέρη μέλιτος 
λευκού είς 500 δδατος χλιαρού, ένθα προστίθενται καί 3 δρ. 
δλη ζυμώσεως* άπαντα ί»μού άφίνονται ΰπδ 20ο, 25ο θερ- 
μότητος έκατονταβάθμου,μεχρις οδ τδ υγρόν Αποχτήση οσμήν 
οινώδη. Τδ ύδρόμελί τοϋτο είναι είδος οίνου, τδ όποιον με-' 
τεχειρίζοντο οί αρχαίοι, καί ήδη είναι εύχρηστον είς πολ
λά βόρεια μέρη της Ευρώπης. Μετά τήν έφεύρεσιν τής σακχά- 
ρεως,ή χρή«« τοϋ μέλιτος έμετριάσθη καί οίκιακώς και ί- 
ατρικώς* καί όμως ή τιμή του δέν έξέπεσι.

Καθ ’ Όμηρον ή Κίρκη κατασκεύαζε τδν κιχεώνα έκ μέ
λιτος, οίνου μαύρου τυρού αιγίου και Αλεύρου. . .......

’Αλλά κάί τδ καλόν ευάρεστου και πολύχρηστον μίλι, 
ίπιφέριι πολλάκις τρωγόμενον δεινά Αποτελέσματα. Έάν 
βρωθη κατά κόρον επιφέρει πικρίαν καί αποστροφήν.

Οί αρχαίοι ήμών προπάτορες Αναφέρουν πολλά περί ολέ
θριων Αποτελεσμάτων τοϋ μέλιτος* δ Ξενοφών αναφέρει δτι, 
όσοι τών Ελλήνων έφαγον κηρόπηττας, οτε έστρατοπέδευ- 
σαν είς τινα χώραν τών Κόλχων, έκυριεΰθησαν ύπδ παρα
φροσύνης καί είχον ίμετον καί διάρροιαν καί ούδεΐς τούτων 
ήδύνατο νά ποδοστατήση, πολλοί δέ άπέθανον. Όσοι δέ 
έφαγον ολίγον ήσαν ώς μεθυσμένοι, καί πολλοί έκειντο κα
τά γής ώς κυριευμένοι ύπδ άθυμίας* Τήν Ακόλουθον όμως 
ημέραν, όσοι έλυτρώθησαν, συνήλθον είς τάς φρένας των τήν 
αυτήν ώραν, καθ’ ήν τήν προτεραίαν έφαγον τδ μέλι καί 
ούδεΐς άπέθανΓ, τήν Τρίτην δέ καί τετάρτην ημέραν άνε- 
λάβανον τάς δυνάμεις των ώς αν είχον πίη καθάρσιου.

Ό δέ Αίλιανδς λέγει, δτι ε’ις τήν Τραπεζοϋντα έγίνετο 
βαρύόσμον μέλι, το όποιον τρωγόμενον έπέφιρεν εις μέν τούς 
ύγιεΐς παραφροσύνην, ε’ις δέ τούς επιληπτικούς θεραπείαν. 
Παρ’ήμΐν γίγνεται πικρίζον έάν αί μέλισσαι έκμυζώσι τοϋ
το έκ τών κομάρων.

Αί ιδιότητες αυται τοΰ’μέλιτος, άναφερόμεναι ύπδ τών 
Αρχαίων έθεωροΰντο ύπό τών μεταγενεστέρων ώς μυθώδεις. 
Αλλ’δ Σαιντιλάϊρος περιοδεύων έν ’Αμερική εύρε μέλι, τό 
δποΐον έπέφερε κεφαλαλγίαν καί ό ίδιος φαγών έξ άλλου τί
νος είδους, μικρόν ελειψε ν * άποθάνη, ύποστάς τά βαρύτε
ρα συμπτώματα καί μάλιστα ποράφροσύνην, καταπαύσα- 
σαν μετά μεγάλης δυσκολίας, Έν τούτοις τδ μέλι τοϋτο 
άναλυθιν μετ’ επιστασίας δέν εύρέθη ε”χον τι δηλητηριώδες. 
Τα αύτά σχεδόν συμπτώματα έπέρχονται καί εκ τίνος μέ
λιτος τής Σουηδίας.

Ή ποιότης Τοϋ μέλιτος «ξαρταται έκ τής ποιότητος τών 
άνθέων, ένθα αί. μέλισσαι έκμυζώσι τοϋτο. Τό τοϋ Τμη- 
τοΰ τών ’Αθηνών μέλι είναι τό ώραιώτατον πάντων, καί 
τούτο άρχαιόθεν έθεωρείτο. Λέγεται δε δτι δ Βασιλεύς τής 
Περσίας χάριν τ;ύ μέλιτος καί τών σύκων τής ’Αττικής 
εκίνησε τόν κατά τών 'Ελλήνων πόλεμον εκείνον, διότι δο- 

'κιμάσας μέλι καί σύκα, ώρέχθη νά κατακτήση τήν χώραν 
τούτων.

Φ.

ΚATΑΠΟΣΪΣ ΒΕΛΟΝΩΝ

. Έκ τής πείρας καί Τής συνήθειας παρακινούμενοι γν-, 
ναΤκες τινές, έχουσι τήν μονομονίαν νά καταπίνωοι βε-: 
λόνας. Ούτως άναψέρετάε ύπδ τής ιστορίας δτι τω ι8θ2· 
θεραπαινίς τις κατέπιεν έν Σκάνδΐναοία πέντε’ κυτίων 
ελόνας, αίτινες έμειναν έν τφ βωματι αύτής άνευ σήμα ν-’ 

τικής-διαταράξε.φς του οργανισμού της. Άφ’ ου δε αί 
βελόνες περιώδενσαν τά διάφορα μέρη τού σώματός της 
εξήλθον μετά τινας εβδομάδας ιιο τοιαΰται άπδ τής έ- 
πίδερμίδος της χωρίς ή κόρη νά πάθη.τίποτε.

’Αλλά και πολλά άλλα τοιαύτά παραδείγματα σχετι
κά ή χειρουργική μας αναφέρει,

Τό ι8ί3 έν Σουηδία ιατρός τις έξήγαγεν έκ τού σώ
ματος γυναικός 2^3 βελόνας!

Έτέρα δέ τις γυνή κατέπινε καρφίδας, αί δπόϊαι με
τά παρέλευσιν διετίας έξήρχοντσ άνευ συνεπείας έκ τής 
επιφάνειας τοϋ σώματός της ολως μόναι των. Τό δέ ι883 
δ Ιατρός Σαρμά παρετήρησεν, ότι βελόνη είσελθοϋσα 
άκουσίως είς τόν μηρόν γυναικός, έίήλθε μετά έξ μήνας.

Τό περίεργον τούτο φαινόμενου αποδίδεται κατ’ άλ
λους μέν εις τήν μαγνητικήν έπίρειαν τής βελόνης, κατ’ 
άλλους δέ εις τήν κίνησιν των υγρών τού σώματος, άτι
να μετακινούσι καί άποόάλλονσιν άόλαόώς τό άνοικονό- 
ροιτον έν τώ όργανισμω τού σώματος ξένον τούτο σώμα 
εκτός αύτοϋ διά μέσου τών διαστελλομένων αυτού μυώνων.

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΤΑΞΕΙΔΙΟΥ
(Σννίχκα !%ι προηγουμενον ψύλλον).

Ερχόμενός ·πς διά τοΰ ποταμού είς Βραΐλαν τδ πρώτον 
αντικείμενου, δπερ βλέπει πλησιάζων καί προξενούν έντύ- 
πωσιν διά τδ μεγαλοπρεπές καί έπιβάλλον, αυτού εΐναι ό 
άτμόμυλος τοϋ κ. Π. Βιολάτου, Κεφαλλήνος, θν εσχάτως 
οικοδόμησε παρά τάς δχθας του Δουνάβεως. Είναι έξαώροφος 
παμμεγίθηι, ευρύχωρος, στερεώτατος καί ώραιότατος. Τιμά 
δέ όντως τον Ελληνισμόν ή παρουσία του. ,ΐκεΐ, πλήν Αδικεί 
πολύ τήν Ελλάδα ή έκ τοϋ ελεύθερου βασιλείου Απουσία 
του. Έν τούτοις σεβασθώμεν τήν ίπ.θυμίαν και θέλησιν τοϋ 
ιδιοκτήτου αύτοϋ δστις τόν ήθέλησεν εκεί. Μηχανήματα 
εξαρτήματα τελειότατα, σύστημα τελευταΐον, διευθέτησις 
καί τάξις τελεία, μηχανισμός καί λειτουργία άμεμπτος, 
Αφθονία μέσων και χρημάτων έπεριόριστος είσί τά χάρα- 
κτηρίζοντα προσόντα τοϋ καλλίστου τούτου ιδρύματος οπερ 
εχει καί τδ πλεονάζον προσόν νά χρησιμοποιήται ένεκα τοΰ 
πλουσίου μηχανισμού του καί είς έτέραν βιομηχανικήν χρήσιν 
την νήματουργίαν κτλ.

Ό ιδιοκτήτης αύτοΰ κ. Π. Βιολάτος πρδ τριακονταετίας 
έγκατεστημένος ένταΰθα είναι τύπος καΐ ουσία ακριβούς καί 
φιλοτίμου έμπορου καί δεινού οικονομολόγου 1 Εργατικός 
καί σκεπτικιστής, μέχρι τού ιδεώδους, ουδέποτε σφάλλει 
εις τούς υπολογισμούς του καί άποφαίνεται πάντοτε μετά 
μαθηματικής Ακρίβειας. Όταν όμιλεΐ ή γλώσσα του νομί
ζετε, 8τι μηχανικώς κινείται, πότε βραδέως, καί πότε τα
χέως ιδίως δέ ρυθμικώς καί σεγηλώς προκαλοΰσα τήν προ
σοχήν, ώς νά συνεδεετο μετά τής κρίσεως διά νήματος, μή 
έπιτρεπούσης νά άποφαίνεται ή μόνον εν λελογιρμένοις καί 
όριστικοΐς διανοήμέσι. Τοιοϋτος έν δλίγοις δ κ. Π. Βιολάτος, 
οβτινος δ μέχρι τοΰδε βίος, ώς λεγουσι πάντες οί γνωρί- 
σαντες αυτόν, υπήρξε μεστός επιτυχών επιχειρήσεων, Είναι 
δέ έτει ζωηρός καί Ακμαίος καί έλπίζει καί ή πατρίς πολλά 
έξ αύτοΰ είς το μέλλον,

Ή Βραΐλα Αριθμεί καί έτερα ίλληνικά βιομηχανικά 
εργοστάσια ώς τά τοΰ κ. Μήλα άίμόμυλον πρώτης τάξεως, 
το τών Αδελφών Γαλιατσάτου, άτμόμυλον επίσης πρώτης 
τάξεως, το οίνόπνευματοποιειον καί μακαρονοποιείον τών 
αδελφών Μελισσαράτου'κτλ. Πρδς τούτοις δέ άλλοι όμο— 
γενεϊς μας κέκτηνταϊ σημαντικόν αριθμόν ατμόπλοιών καί 
φορτηγών πλοίων, ως οί κύριοι Εμπειρικός,. Σταθάτος, 
βερφιλάτος κτλ.

Έπεσκέφθημεν καί έφέτος άπαντας τούτους καί κατά κα
θήκον καί κατ’ Ανάγκην διότι οί ίδιοκτήται αύτών τυγχά- 
νουσι καί φίλοι καί συνδρομηταί μας. Ό κ. Γαλίατσάτος 
άπλοΰς μεν άλλα πρακτικότατος καί κάλλιστος άνθρωπος, 
είναι έκ τών κεφαλλήνων εκείνων, οΐτινες παιδιόθεν έγκα- 
ταλιίψαντες τήν πατρίδα των, ήλθον εις τδ έξωτερικδν νά 
έργασθώσιν καί διατρίψωσιν καί τό κατόρθωσαν. Άπό τοΰ 
μηδενδς .άρχίσαντες ώκοδόμησαν διά τή; έργασίας καί τι
μιότητες μέλλον ζηλευτόν. Τόν εύρίσκεται πάντοτε έκεί Απο 
δρθρου βαθέως μέχρι λύχνων άφάς και μόλις, σάς γνωρίσει 
μετά χαρά? **ί εύχαριστήσεως σάς δίδ^ι θέσιν. πλησίον 
αυτού παρά τή επιμήκη τραπέζη ένθα διενεργεί τάς πλή
ρωμά; αύτοϋ καί εισπράξεις. Είναι δε πάντοτε σχεδόν φι— 
λομειδής, χαρίεις, καί ευπροσήγορος, άρεσχεται εις τά 
Αστεία καί λογοπαίγνια καί όπόταν σάς ίδη ζωηρόν κάί 
πνευματώδη καί ένοήση τήν ύπεροχήν σας υποχωρεί μειδιών 
καί άρεσκόμενος νά σάς Ακούη, σάς παρατηρεί μετά θαυ
μασμού. Άν δέ έχετε τήν τύχην νά τδν πεΐσήτε περί τής 
προόδου τής πατρίδος τοϋ παίρνετε κυριολεχτικώς τήν καρ
διά του.

Ό κ. Μήλα; ένεκα τών έμ.πορικών στενοχώριών του εις 
άς άπό τίνος πε ριήλθε τό έργοστάσιόν του δυστυχώς δέν φαί
νεται ηδη οίος άλλοτε ήτο. Ή σκίψις καί μελαγχολία, είχον 
καταβάλλει άπό τίνος αυτόν. Άλλ’ άφ’ οτου ό κ. ’Αχ. 
Χατζηπέτρος κεφαλαιούχος καί επιχειρηματίας άνέλαβεν 
εταιρικώς νά έργασθή ύπερ τής άνορθώσεως κάί προόδου τού 
βιοτεχνικού καί λαμπρού τούτου καταστήματος καί τά 
πράγματα καί τά πρόσωπα βαίνουσι αισίως και κατ’ ευχήν, 
Τά πάντα ήδη πλέον μετεβλήθησαν τό άατΑστήμά έργά- 
ζεται «προσκόπτω; καί τελείως καί ό κ. Μήλας ευχαριστη
μένος προσβλέπει είς ούσιοοέστερον μέλλον. 1

Είσελθόντε; εις τά γραφεία εύρομεν τόν κ. Χατζηπίτρεν 
εις τδ βάθος παρά τοίς ίδιαιτέροις αύτοϋ γραφείοις καταγι- 
νόμ νον είς τήν ίξακρίβωσιν τής περιεχομένη; ποιότητος Αμύ
λου ε"ν τινι δοκιμαζομένφ άλεύρφ.

Έχάρη πολύ έπι τή έπισκέψει μας Αλλά καί δέν ελειψε 
νά έκφραση τήν λύπην του διότι εύρομεν αύτδν έν στενο- 
χώρφ θέσει δπως δέοντος μας έλεγε, μίίς ύποδεχθή καί περι- 
ποιηθή. Ό κ. Χατζηπέτρος τυγχάνει παλαιός συνδρομητής 
τήςσΦύσεως»εκ Τουρνο-Μαγουρελίου καί πρώτην φοράν έβλέ- 
πωμεν Αλλήλους μετά συμπαθή καί φιλικήν κάποτε Αλλη
λογραφίαν ήν διετηροϋμεν. Έφόρει δέ ποδήρη τής εργα
σίας του λευκόν λινόν μανδύαν καί αί χεΐρες του ήσαν 
άπησχολημέναι εντός μεγάλης λεκάνης περιεχούσης ύδωρ 
μετ’ αλεύρου.

— Ε’ις πολύ άσχημον θέσιν μ’ ευρίσκετε, μάς λέγει γελών 
όπως καταλλήλως σάς πιριποιηθώ καί εχει γούστο νά τά 

--------- γράψ*-τί καί αύτά εις τήν «Φύσιν».
— At, καί τί βλάπτει ; καλείτερον τοϋτο σάς τιμά, τφ 

. απαντώ, άλλά τί κάμνετε έκεΐ ;
— Παρατηρώ έξάγων κατ’ ολίγον διά τής ζυμώσεως καί 

τής τριβής τήν ποιότητα τοΰ περιεχομένου εν τώ άλεύρφ 
αμύλου.

— Καί ?έν υπάρχει άλλη άπλουστέρα . μέθοδος; πόση 
ώρα απαιτείται πρός τούτο ;

— Πολλάκις μία καί περισσότερα ωρα.
— Μά είναι κοπιώδης εργασία αδτη οέν είναι δυνατόν νά 

γίνεται ούτως εις Ευρώπην.
— Καί έν τούτοις ουτω γνωρίζομεν, δτι παντού γίνεται. 
Μοΰ έφάνη παράδοξον τούτο καί κατά σύμπτωσιν άνέ- 

γνωσα εσχάτως είς γαλλικόν σύγγραμμα έπιστημονικώτερον 
καί άπλούστερον τρόπον, θν θέλομιν προσεχώς δημοσιεύσει 
είς τήν «Φύσιν» χάριν τών ενδιαφερομένων.

’Αφοΰ δέ μετά τινα ώραν Ιτελείωσεν ό κ. Χατζηπέτρος 
τήν τεχνικήν ταύτην έργασίαν καί μάς επέδιξε τδ πόρισμα 
αύτής ειπομεν σχετικά τινα καί είτα μάς συνώδε^εν είς 
έπίσχεψιν τοϋ Ατμομύλου εις δλα αύτοϋ τά διαμερίσματα' 
καί λεπτομέρειας άνιλθόντες μέχρι τοϋ πενταωρόφου πατώ
ματος. όπόθεν εΐδομεν xfcl τήν άπόψυξιν τοϋ ίκ τής Ατμό-

μηχανής θερμαινόμενου καί έξαγομένου υδατος, δπερ όντως 
Αποτελεί ώραϊον καί περίεργον τεχνικόν φαινόμενον. Ό 
Ατμόμυλος ούτος άπδ της εισαγωγής καί Αποθηκεύσεως τοϋ 
σίτου μέχρι τής έξαγωγής αυτού είς άλευρον έν σάκκοις' 
ίκτελεϊ ποικιλοτάτην έργασίαν κινήσεως. καθαρισμού, κο
πής, τριβής καί μεταλλαγής θέσεων Απ’ αρχής μέχρι τέ
λους, ήτις προσελκύει ένδιαφερόντως τήν περιέργειαν παντός 
έπισκεπτου. ’Αφού δέ ,είδομεν άπασαν τήν λειτουργίαν τοϋ 
κατασιήματο, εύχαριστήσαμεν τδν κ. Χατζηπέτρον ιδίως ό 
Τάκης, δστις έμεινε κατενθουσιασμένος ίχ τής χαταπλη
κτικής έργασίας τού άοιακόπως ίργαζομένου'ιςελωρίου πολυ- 
ποι.κίλου τούτου άτμομύλου καί. ΑποχαιρετήσανΤες ήπήλ- 
θομεν έκειθεν. ■ .

Ή Βραΐλα σχεδόν καθ’ ολοκληρίαν είναι τόπος ελλη
νικός. Είς τήν παραλίαν δπου εύρίσκονται άπαν,τα τά -γρα
φεία τών. εμπορικών έργασιών τών σιτηρών, είς τήν. πλα
τείαν τής'πόλεως; άπαντα τά μεγαλείτερα καφενεία, -ζυθο
πωλεία, ξενοδοχεία καί λοιπά κέντρα,-είς τάς δδο.ύς, συ- 
ναστρόφάς, δμηγύρεις καί κήπους παντού παραδόξως άκούετε 
τήν 'Ελληνικήν όμιλουμένην.-Καί μετ ’Απορίας ίστάμενοι 
πάρατηρεΐται κύκλωθι υμών, - σκέπτεσθαι άναλογιζόμενοι 
πού εύρίσκέσθχι καί ούσιαστικώς ένώ οφθαλμοφανών πείθεσθαι 
δτι ιίσθαι'έν μέσφ, εν αυτή τή καρδία τής Ρωμουνίας, τι»- 
Πικώς βλέπετε καί πιστεύετε, δτι. υπάρχετε έν αύτφ τφ 

,έλληνισμφ, διότι πάν τό περιβάλλον υμάς είναι έθνισμός !υ.

. , ■ I ι ι · f

ΕΚ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΙΡΑΣ

Ά^ιεινόν έιΤτι πείρα έπιστάναι·1 ή-πολλά-οίδέναι.

Μλ Ιχε <^ίλον φυλάργνρον Λ πλεονεκτΗν. Οντος 
γάρ άευτοτε αίσθημα φιλίας καί αγάπης· έχει- · .

ΜΛ. πανιά έμπισ’τενον, πολλοί-γάρ είαιν-πλάνοι, 
κόλακες καί έπίβουλοι. ■

Πικρότερον καί θλτόερώτερον δέν ύπάρχει τών ■ 
έπίβούλων συγγενών, Πολλοί δ ’ έκ τούτων καί τό 
παν άν παρέξι^ς αύτοΐς άγνώμονοι καί■ ά>·άριο'τοί 
είο’ιν. ·ι.

Ή εν τη ζω^ δόξα αφανίζεται, έόν-μΑί προέρ
χονται έκ μεγάλων κοινο^ελών έργων ώς ό πομ- 
φόλυξ τοΰ ΰδατος, - .

Ό βίος διέρχεται ώς διάττων άστήρ, - οΰδέν έγ- 
καταλείπων .ίχνος.

Ή ΰπαρξις αβένννται ώς-άταγών ΰδατος-έν τώ 
Ώκεανώ.

Μόνη δέ Λ δόξα είναι άθάνατος καί αΰτη άπο- 
κτάται διά τών κοινοφελών πράξεων.

Φρίκ.

τ<Χ

ΒΙΟΣ - ΑΡΕΤΗ -ΜΕΛΕΤΗ

Ό βίος! ΤΙ είναί ποτέ. ούτος;
Είναι συνεχής διαδοχή -θλιβερών καί' εΰθΰμων μεταβολών, 

ήδέων έλπίδων καί πικρών φαντασιών, εΐναι δ χρυσούς έ-

If
ί
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κείνος ίστός, δν π«ς νεαρός νους υφαίνει μετά τοβαύτης έ- 
πιμελίίας καί δν τό έλάχιστον πρόσκρουσμα ρηγνύει καί δι- 
αφθείρει. ο

Βίος! Πόσον είναι ωραίος, .πόσον .ιλαρός διά την νεότητα, 
της οποίας προσμειδιφ Ιν γλυκύ μέλλον, αστράπτει εις τό 
βλέμμα ώς λαμπρά τις άκτίς. ειναί τις συνέντευξις, μάχη 
τις ενίοτε κλαυθμού και γέλωτος, είναι πρασιά τις χαριέντων 
εύοσμων άνθεων,.., άλλά καί ταΰτα ομοίως τοϊς όνείροις, 
δμοίως ταις ελπίσιν, άποθνήσκουσι καί δέν παραμένει έξ αυ
τών είμή μία άνάμνησις,

I

1

Ο ΚΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ
’ . (ΜεΟ’.βλη; τή; πομπή; χαί λαμπρότητά; του)

Υπερήφανος Ιπί τοΰ μίσχου αύτοΰ αύξάνιι ό κάλυξ τοΰ 
ραίου, χαιρετά τόν ήλιον μετά τοΰ ελιγμού τή; ερυθρά; 
στεφάνης;· και ήδη προγεύεται τήν χαράν τοΰ ΰπερηφάνου 
αύτοΰ θριάμβου έπί τών άλλων άνθέων.

Τα Λειριά επ’ ίσης καί αύτά εγείρονται υπερήφανα..., 
εικόνες της τεόεητος δντα, έρυθροΰχαι τό χάροάρνΛΛοτ, τό 
έμβλημα τ&ν χΑθατ.
. Και νεότης, καλλονή καί ερως ώραίζουσι τόν βίον,

. Άλλά φεϋ! Τό ρόδον Θά πέση κατάκοπου, άπειρηκός έκ 
τών ιδίων άκτίνων, &ς *‘Zev έπιποθήση.

Ό χρόνος και ή ενδεια ζωτικού χυμού μαραίνουσι τά λει
ριά, κακά άγρια φυτά θά καταπνίξωσι τό καρυόφυλλου, 
ή τό πνεύμα τού ανέμου θ' απόσπαση τά πέταλα αύτοΰ, 8ι- 

,ασκορπίζον αύτά έπί τής γής.
Και πάντα τών ελπίδων τά άνθη, δι’ ών στεφανοΰσαι, 

ώ κόρη, πάντα θά Λέσωσιν. Έν τφ φθινοπώρφ τής σής ύ- 
πάρξεως θά εύρεθής ώς δένδρου πτωχόν έν αύχμηρφ'άρούρη: 
τότε αυτή ή άνάμνησις τών δοκιμασθεισών τέρψεων θά σι 

λυπήση έν τή παρούση σου έγκαταλεί- 
ψει, εν ή ούδΐν άνθος, τού τοσούτον ήδη 
ωραίου στεφάνου σου, διετηρήθη.Τό πάν 
παρήλθευ έν τή λήθη παρήλθεν ή νεό
της, καί έν τή καρδίφ τή κενή πάσης 
άληθούς και σταθερ&ς καλλονής, γεν- 
νάται πικρία τις ανιαρά..

Άλλ* ωθείς τό βλέμμα σου πρός τά 
έκιΐσε, προς τήν λαμπράν εκείνην πρα
σιάν, ήτις,τώρα σοί προσμειδιφ πέμπου- 
σά σοι τά έαυτής θυμιάματα.

Δέν παρατηρείς.εν άνθος άνυψούμενον 
όχι έκ ζωηρών χρωμάτων, άλλ’ ισχυ
ρόν, όχι ασθενές είς τό νά συμπτύξη 
τόν μίσχον αύτοΰ ύπό τής πνοής τοΰ α
νέμου, ούτε εί; τό νά πέση ύπό χιόνος;

Είναι ή άμάραντος ε’ιχών της άδε
της καί της μεΛέτης. Ανάγκη πασα νά 
μοχθήση τις δπως έφιχθή είς τήν κο
ρυφήν, ένθα ούτος αύξάνιι και διαμένει 
καί είς τάς θυελλώδεις ημέρας ένφ τ ’ 
άλλα άνθη πίπτουσιν, αυτός ζή είσέτι 
έκ σωτηρίας καί ειρήνης.

Όταν αί πικρίαι καί αί συμφοραί 
καθιστώσι . θλιβερός τάς ημέρας ημών, 
όταν οί πάγοι τού έγωϊσμόΰ, αί άπο- 
θαρρυντικαί δυσχίρειαι άποβάλωσιν η
μάς έν μέσω τής δδοϋ, καταστάσεις 
άνισράς ΐκ τής μεμαραμένης καλλονής, 
έκ τής νεαρά; νεότητος, έκ τών τάφων; 
οϊτινες έχουσι περίκλειση μεταξύ τών 
ψυχρών αύτών τοίχων, τούς ακριβείς 
ημών ποθους, τότε ή ένάρετος επιστή
μη θά έξυψώση τήν καρδίαν ημών, δα- 
κτυλοδιίκνοΰσα ήμϊν έν εύγενές τέρμα·.

Κατά τα έτη ταΰτα τής χαράς; ένώ 
βαίνομιν τρέμοντες είς ζήτησιν άνθεων, 
όπως συστρέψωμεν ποθεινόν στέφανον, 
άκούομίν τήν φωνήν ήτες προσκαλεϊ η
μάς νά δρέψωμεν έν άνθος άμοιρου μέν 
θεωρίας άλλ ’ αθάνατον διαμένον.

Ή Νεότης είναι ό πρόσφορος πρός 
τήν μελέτην χρόνος· υψοΰ λοιπόν τούς 
νόας, υψοΰ τάς καρδίας!

(χατά τδ ’Ιταλικόν.)
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ΣΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ
Μέ τά δροσόλουστα πτερά άόρατο σοΰ φέρει

- Τήν καλειτέρα μου εύχή τό μυρομένο άγέρι
Νά ζήσης ν’ άκτινοβολής σάν τό μαργαριτάρι 

ίο νά γίνης καύχημα τών άδελφών καμάρι 
Λουλούδι ν άσαι .πασχαλιά Μαρτίου μυρομένη 
Τής άρετής κορύφωμα παρθένα ζηλεμένη, 

άπδ τάς δχβας τον Νείλου.
>Μ. ΚΟΡΜΠΕΤΗΣ

■k'

I

ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ

Γιά σένα θάλασσα πλατεία πάπλώνης τά νερά σου 
Σ’ τούς βράχους, σταΤς παραγιαλαΤς μέ τ’ άσπρα κύματά σου 
Πονεϊ τού ναύτη ή καρδιά ν’ άπλώση τό πανί του 
Νά φθάση στήν Πατρίδα του! νά βρή τήν άκριόή του.

Απλώνει τ’ άσπρα του πανειά μές τούς καιρούς καί τρέχει 
Πετώντας_μές τά κύματα καί συλλογή του έχει 
Τιμώνιΐ Ξενιτιά! Καιρό! 'Αγάπη.... καί ΤΙατρΙδα 
Καί τοΰ φωτίζει τήν ματιά κάθε καλή έλπίδα...

Τ’ αρέσουν θάλαοσαις πλατια'ς, τής ίενειτιάς τά μέρη
Μά πλειότερα όνειρα γλυκά

, Στοΰ στήθους του τά μυστικά
U τοΰ νησιού του λυγερή στους λογισμούς, του φέρει.

I. Γ. ΝΑΝΝΟΣ

t

έχ Σύρον.

Ο ΠΟΝΟΣ ΤΗΣ ΔΥΣΤΥΧΙΑΣ 
(Άμφότεραι νέαι, ώραΤαι όμήλιχε;)

ΠΕΡΙΕΡΓΟΝ ΦΔΪΝΟΜΕΝΟΝ

Νεάνίς έγεννήθη ίχουσα κοιλίαν πολύ μεγάλην ήτις έ- 
πηύξανε μέχρι τής ηλικίας τών 10 έτών. Κατά τό διά

στημα δέ τοΰτο ήτο καχεκτιλή, καί τό ύψος τοΰ σώματός 
της ίσιαμάτησεν, ώστε τό πλάτος αύτοΰ καί το ύψος ητο 
ίσον, καί δέν ήδύνατο νά περιπατήσω ούτε μόνη, ούτε βοη- 
θουμένη ύπό άλλου καί διότι ή κοιλία της έξετιίνετο μέχρι 
τών γονάτων.

Κατά τήν ηλικίαν τών 14 όμως ετών αίφνης αναφαίνεται 
πληγή τις είς τόν όμφαλόν, έξ ής ιρρευσεν υπέρ τάς 4 όκά- 
οας ύδατώδους υγρού, μεθ’ ου έξήρχοντο ΐκ τής κοιλίας και 
πολλαί τρίχες. Μετά τήν ρεΰσιν τού ύγροΰ ή κοιλία ηλατ- 
τώθη, άλλ’ ή οπή τής πληγής δέν έκλείσθη, καί ό ιατρός 
παρετήρησίν εντός τής κοιλίας δτι εύρίσκετο οώμά τι εχον 
τρίχας καί όοόντας.

Μετά πολύν καιρόν άπεφάσισεν ή επιστήμη καί έσχισε 
τήν κοιλίαν, εύρε δε έν ταύτη έν βρέφος, εχον προσωπον κα
λώς μ.ορφωμένον, όφθαλαους,. ρίνα στόμα, γλώσσαν και τι- 
νας όδόντας· Λαιμόν είχε μικρότατου, ή δε κοιλία είχε κα
λώς. Υπήρχε δί δ δμφαλος καί τά χαρακτηριστικά άρ- 
ρνο; τέκνου ηλικιωμένου.

Τό δν τούτο έτρέφετο έν τη κοιλίφ τής κόρης εκτός τής 
μ.ήτρας καί συνεκοινώνει διά τής κοιλίας του πρός τήν τής 
κόρης διά τίνος φλιβός.
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ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Μή έμπιστεύου τήν διατήρησιν των ιδεών είς τήν μνή
μην σου.

Ή γάρ μνήμη είναι ώς κλωβός, έκ τοΰ όποιου τής 
θύρας άφίπτανται αί πλεΤσται ίδέαι ανεπιστρεπτί όλί- 
γαι δέ διατηρούνται ή επανέρχονται.

Έν τή μνήμη τρέφονται αί ίδέαι έκ τής έπαναλήήτε- 
«ως· άνευ-ταύτης άποκτηθεΐοαι ίδέαι θνήοκουοι και εξα
φανίζονται.

Ή συχνή έπανάληψις αποτελεί τήν εξιν ήτις εί
ναι άλλη φύότς· Διά τούτης μανθάνουσι καί αυτά τά 
άλογα ζώα ποιείν έργα.

Όσον καιρόντοΰ βίου σου ενθυμείσαι, κατά τόσον θε
ωρεί ότι έίησες· κατά τον άλλον χρόνον έζη το σώμα Σου, 
άλλά σύ ό λογικός άνθρωπος δέν έζής.

Αί ίδέαι είσίν έν τή μνήμη ύγραι ως αιθήρ καί ευκόλως 
έζατμίζονται έκ τού χρόνου. Κρατούνται δέ καί διατη
ρούνται, έάν στερεόπόιηθώσί, γράφε ούν τάς ιδέας Σου, 
άμα συλλαμόάνης ταύτας, καί διατήοει γεγραμμένας. 
Ούτως εχ:ις τάς ιδέας έκτος σεαυτοΰ’ ϊνα έχεις δέ τού
τος έν τφ κλωβώ τής μνήμης σου, διά τής έπανα- 
λήφεως διατήρει.

Όσον πλείονας ιδέας διατρέφεις έν τή μνήμη, τόσον 
πολυμαθέστατος είσαι.

Όστις ποθεί ν ’ απόκτηση τι, τό αποκτά διά τής έμ· 
φρόνου επιμονής, υπομονής καί τής πρόνοιας.

Τοΰ εχθρού σου μή λέγε τά σφάλματά του ουδέ τά 
έλαττύματα,άλλά προφυλάττου έκ τών βελών αύτοΰ.

Τοΰ φίλου σου μή λέγε ένωπιόν ίου τά προτερήματα 
καί άρετάς του, άλλ’ άπόντος αύτοΰ λέγε ταΰτα πρός 
άλλους μετ' επαίνων, χωρίς νά προαδοκής όφελος.

Ή ύψηλόφρων σφάλλει είς τό οκέπτεσθαι, είναι ψί- 
λαυτος. καί άποβλέπει είς τήν άπόλαυσιν τιμής καί δόίης.

Άπόφευγε τήν φιλίαν μικρονόου καί μή προνοοΰντος 
περί καλού. Πολλάκις τοιοΰτοι φίλοι έγένοντο πρόξενοι 
βλαβών καί ζημιών άκουσίως.

Μή επιζητεί ν’ ακούεται συχνά τό όνομά σου διότι 
έφελκύεις τόν φθόνον καί τό μίσος τών γνωρίμων σου. 
Έργάζου έν μετριοφροσύνη καί άφανεία μάλλον.

Ρ.
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ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ

ΠΕΡΙ ΑΚΑΘΑΡΣΙΩΝ
Τών καθαρσίων τινά μέν ένεργοϋνται έπί τών παχεων έν

τερων, τά δέ έπί τών λεπτών, καί άλλα έπ’ άμφοτέρων.
Καί τά μέν είσι τονικά, μή έπιφέροντα σημαντικήν χα- 

λάρωσιν. . Τά δέ άτονικά παράγοντα χαλάρωσιν.
Τά ίπί τών παχεων' έντερων ένεργοϋντα ιίσί τό ^εβέντι, 

ή άλοή καί τινα άλλα.
Τά δ’ έπί τών λεπτών έντερων ένεργ.ούντα είσίν ή θεϊκή 

μαγνήσια, ή θεϊκή βόδ«, ή θ. πάτασσα, ή τρυγική σόδα (το 
κρεμόρι), ή σκαμμωνία κλπ. Ταΰτα είσι καί άτονικά καί 
ύόραγωγικα καλούνται.

Έπ * άμφοτέρων ένεργοΰσι ήσιναμική, ή μάνα, τό έλαιον 
τοΰ κίκεος (^ετσινόλαδον) κλπ.

Κατά τήν ιδιοσυγκρασίαν, τήν κράσιν. καί τήν έν γένει 
σωματικήν κατάστασιν δέον νά λαμβάνη τις καί τό είδος 
τοΰ καθαρσίου.

"Έχετε συμφορήσεις έκ πληθώρας καθ’ &ς ή ζωική δϋναμις 
είνε ισχυρά ; λάβετε ατονικόν καθάρσιον.

"Έχετε ατονίαν ; λάβετε τονικόν καθάρσιον.
Έχετε πλησμονήν υγρών; ώς έστίν ή λεμφική κρίσις, 

λάβετε ύδραγωγικόν καθάρσιον.
Έχετε δυσκοιλιότητα, καθ’ ήν'πλεονάζουσι τά κόπραινα 

ίν τοϊς παχέοις έντέροις; λάβετε καθάρσιον ένεργοΰν έπί 
τούτων.

Θέλετε νά καθαρίσητε καί τά λεπτά καί τά παχέα έν
τερα ; λάβετε τά έπ ’ άμφοτέροις ένεργοΰντα.

Ή ίνωσις καθαρτικών ένεργούντων τά 'μεν έπί τών λε
πτών,τά'δέ έπί τών παχεων έντερων, αποτελεί τό άσφαλέ- 
στερον καί ίπωφελίστερον καθάρσιον· τοιΟΰτο Ιστ’ί το κοινώς 
καλοόμενον άχονα_ .ΙαζάτίΒα, τό όποιον άποτελβται εκ σι- 

Ζναμικής, μάννας, σόδας καί ρεβεντίου.
Έχετε πλεονάζουσαν έν τφ αϊματι τήν ίνίάήν, ώς συμ

βαίνει είς τήν πνευμονίαν, τήν πλευρίτιδα, τήν αρθρίτιδα 
κλπ. λάβετε τά διαλΰοντα τής εν τφ αϊματι πλεοναζοΰσης 
Ιηχης φάρμακα, ώς έστίν ή ένστίμμιος τρύξ, ύπό δόσιν μεί- 
ζονα, τό σαλικυλλάτον σόδας κλπ. .

ΠΑΤΡΙΕ ΚΑΙ ΜΗΤΕΡΑ

—"Ήμουν κοντά σου καί ή πατρίδα 
μ’έπήρε στρατιώτη, δικό τής φρουρό 

καί σύ μητέρα, κρυφή jjou ,ελπίδα, · 
τά μάτχα,σου βρεχεις μέ δάκρυ πικρό.

Δάση, λαγκάδια; βουνά χχονισμένα , 
δέ σκιάζομαι μάννα, φρουρός ya διαβώ 

μά έλ’ άπαρνιοΰμαι τόν όρκον γιά σένα 
καί φεύγω σά κλέφτης, λειποτακτώ.

—Τί λόγια π ’ ακούω I νά μή σε χάρώ ! 
ay γίνης προδότης στά ξένα νά ζήσης.

Τό γυρ μου, Χριστέ, μου 1 μή μου στέρησης 
Άχ ! λύπη τέτοια δέν θέλω νά δώ.

Άτιμος θαναι 1 γλυκειά μου Παρθένα ’ 
τό πόδι του βάστα μή τό σκιρτήση 

γί ’ αυτή τή πατρίοα κι ’ όχι γχά μένα 
τ’αγόρι ποΰ φεύγει,, έχω γεννήσει.

[ Έ« τοΰ Ιταλικού) 
Σύρος 1898 Μ. ΒΙΤΑΛΗΣ

ΔΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΚΑΡΔΙΑ

, Όσες- φορές τά μάτια μου ρωτήσαν τά δικά σου: 
—γιατί δέν. βγάζουν δάκρυα στά τόσα βάσανά σου;

τόσες ^ορές κατάστεγνα μοϋ είπανε άλήθέιά: 
—τά ποιο μεγάλα δάκρυα τά χύνουνε τά στήθεια.

Κι’όσες φορές τά στήθεια σοΰ έζύπνησε,ό παλμός μου 
κι ’ έζήτησε άνακούφισι άπ’τή καρδιά σου φως μου 
τόσες-φορές έκτύπησε καί μουπε μυστικά :

—καρδιά που στάζει δάκρυο, θάπή πώς ’Αγαπά !
Μ ΒΙΤΑΛΗ3

- Σν^ος 1899.
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JL-.A REVUE

PARISIENNE MODERNE

MENSUELLE

Νέον γαλλικόν φιλολογικόν περιοδικόν έκδιδόμενον έν 
Παρισίοις ύπό τοΰ Έλληνος ιατρού κ. Π. Ν. Διβάρη τή 
συνεργασία τών καλλίτερων λογογράφων τών Παρισίων

Συνδρομή έζωτερικοΰ φρ. αό
Συνδρομηταί έγράγονται παρ’ ήμϊν ή καί κατ’ ευθείαν.

68, Rue de Rennes Paris-

» laiiia
REVUE MEDICALE MENSUELLE

Ιατρική μηνιαία επιθεώρησις επίσης έκδιδομένη ύπό τοΰ 
κ. Π. Ν. Διβάρη ιατρού, έν Παρισίοις καί τή συνεργασία 
τών σπουδαιότερων καθηγητών γάλλων.

Συνδρομή έζωτερικοΰ φρ. αό
Συνδρομή άμφοτέρων φρ. 35

Ο» TOY ST?89T
Νέον δεκαπενθήμερον 

είκονογραφημενον περιοδικόν,

Περιέχει άρίστας καλλιτεχνικά; εικόνας τοΰ τελευταίου 
συρμού, σχέδια, επιφυλλίδα, ωφελίμους γνώσεις, λαχξίον 
κτλ.

Έκδίδεται έν Άθήναις Οδός Βουλής άριθ. 20.
Μοναδικόν διά πάσαν γυναίκα.

Συνδρομή έτησία έσωτερ. δρ. 12
» » έίωτερ. φρ. u

Συνδρομηταί έγγράφονται καί διά τού γραφείου τής «Φύ- 
σεως».

ΜΕΓΑ ΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΙΟΝ

ΕΜΜ· ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ
Όύος Σταδίου anerarzt όίάζρου Βαριίτί.

Ύπάρχουσιν τά καλείτερα καί παχύτερα γάλα- 
κτα, νωπότατα βούτυρα πρόβεχον καί άγελάδος, ρι- 
ζόγαλα γλυκύτατα, καϊμάκι περιφηηιον· Πρός τού- 
τοις κατασκευάζονται λουκουμάδες άνεβατοί γευ
στικότατοι καί μυρωδάτοι, καταΐψι γεμιστόν μέ κα
ρύδι καί άρωμα, πουγάτσα δέ πρώτης ποιότητος 
τοΰ γάλακτος, ανεπίδεκτος συναγωνισμού.Οί εχον· 
τες δρεξιν άς προσέλθωσιν, ιδίως όταν κάμνει ήιΰ- 
χος.

Δέχεται καί παραγγελίας

1Μ

ΤΟ
flS> Ο Ο

Έχετε υιούς, αδελφούς, συγγενείς καί φίλους οί onoiot 
ποδηλατοΰν καί θέλετε νά τοίς κάμητε μποναμδ; Λάβετε 
τήν καλοσύνην νά μεταβήτε είς τήν ΑΓΓΛΟΑΜΕΡΙ- 
ΚΑΝΙΚΗΝ ΑΓΟΡΑΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ τών κ. κ. X. 
ΓΡΙΜΠΙΛΑ καί Γ. ΜΙΣΘΟΥ, όδός ’Ακαδημίας καί 
Σίνα έναντι Άστυκλινικής.

Έκεΐ θά εύρήτε πράγματα ωραιότατα τά πε
φημισμένα ποδήλατα Ντεφέντερ (Defender) τά όποια 
τρέχουν μόνα τους, φανούς, κουδούνια, σάλπιγγες, φα- 
νέλλες ποδηλατικιές. — SEN-SEN (σεν-σέν μπύρα αγ
γλική Tennents, αρώματα κλπ. κλπ.) μέ τιμάς ανεπίδε
κτους συναγωνισμού κοί έπί τή ευκαιρία μάλιστα τών 
εορτών έκπτωσις 30 %.

Έκεΐ καί τήν γνωστήν ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΝ ΣΧΟ
ΛΗΝ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ τήν όλως κατά αμερικανικόν 
ούοτημα λειτουργούσαν.

Έπτόκεφθήτ» καί θά πετόθήτε.

ΚΩΝ· φ. ΣΚΟΚΟΪ

ΗΜΕΡΟλΟΓΙΟΝ
ΤΟΥ
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ΤΟΜΟΣ 1^-ΕΤΟΣ

Ό εφετεινός τόμος τοΰ λαμπρού καί πανελληνίου φήμης

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΣΚΟΚΟΤ ΤΟΥ 1900
εινε ίξόχως επιτυχής, ό τελαότερος καί πλουσιότερος της όλης σειράς, 
φαντασβήτε πλέον τί πλούτος, τί ποικιλία, τί εΰφυία καί χάρις καί 
αίσθημα περικλείεται εις τόν τόμον τοΰ 1900, άφοΰ οί προηγούμενοι 
κρίνονται ώς αμίμητοι και απαράμιλλοι, θαυμάσιοι είς τό ειδός των.

Είς τό ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΣΚΟΚΟΥ,ΤΟΥ 1900 ίξειχονίζε-
ται καί πάλιν έν σμικρω ή σύγχρονος έν Έλλάδι λογοτεχνία.

Άποτελεΐται άπό 450 πυκνές, κομψός και χαριτωμένα; σελίδας' 
Κοσμείται δι’ 60 πράγματι καλλιτεχνικών εικόνων καί γελοιογρςα 
φιών εΰφυεστάτων. Περιέχει δέ υπέρ τά | 30 θέματα κιί διατριβα- 
ποικίλης φύσεως :—διηγήματα, ποιήσεις, ηθογραφίας,, κοινωνικός 
μελέτα;, Ιστορικός πραγματείας, κωμωδίας, μονολόγους, λαο
γραφίας, δδοιπορικάς έντυπώοεις, σκαλαθύρματα, έπιγράμματα, 
άνέκδοτα, σατυρικά παίγνια, γνώμας, σκέψεις, συμόουκάς, βιο· 
γραφήματα, καί ίν γένει ό,τι εύφυές καί χαφίίν, δυνάμενον νά 
διεγείργι τδ ένδιαφέρον, τήν σκέψιν, τήν φαντασίαν, τδ αίσθημα.

Συνεργαται είσί καί εφέτος περί τους 50—ίλη δηλαδή ή φάλαγξ 
τών έν Έλλάδι κορυφαίων ποιητών και πεζογρέφων.

Αιά τήν άπόκτησιν τοΰ θαυμάσιου

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΣΚΟΚΟΥ ΤΟΥ 1900 
χάριν τών απανταχού φίλων καί ανταποκριτών τής εΦύσεως» άνα- 
οεχόμεθα τήν αποστολήν αύτοΰ είς πάντας εμβάζοντα ήμίν τό ισότιμον 

*9· X?· 8 θεά τό Εξωτερικόν
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ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ
ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΔΩΔΙΜΩΝ ΚΑΙ ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΩΝ

(Conserves alimentaires)

ΕΝ ΓΑΛΑΖΙΟ!
ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΧΤΟΥ

ΙΔΡΥΘΕΝ ΤΛ 1882

xac τεμ,ηΟέν δ&ά πεντε β^αβεέων ά^έας Mac διπλωμάτων τομής Μτλ

ήτοι : δώ, Διπλώματος Τιμής, τοϋ 1896 (Bordeaux), Διπλώματος Τιμής τού 1897 (Arcachons) Δι
πλώματος Τιμής τοϋ 1897 (Bordeaux), Μεγάλου Βραβείου Τιμής τοϋ 1898 τών Παρισίων χολ Δι
πλώματος εκτός αυναγωνιαμοϋ τοϋ 1898 Παρισίων-

Τό πεφημισμένον τούτο κατάστημα μοναδικόν καθ’ δλην τήν ’Ανατολήν είς τό ειδός του διά τήν 

έκτακτον επιτυχίαν τών παρασκευαζομένων προϊόντων του, παράγει κατ’ έτος μέγαν αριθμόν έδω- 

- δίμων έκ παντοίων λαχανικών καί καρπών, οίον, ντομάτας, 

κολοκυθάκια, μπιζέλια, φασολάκια, μήλα, ροδάκινα, λεμονά

κια κτλ. τά όποια διατηρούνται νωπότατα καθ’δλον τόν χει

μώνα καί έδραδεύθησαν έκ τών πρώτων είς δλας τάς Εύρώ- 

παϊκάς Εκθέσεις διά την άκραν έπιτυχίαν των. Τό κατά

στημα καταναλίσκει καθ ’ έκαστον έτος κα'θ ’ άπασάν την Ρου

μανίαν μέγαν άριθμάν κυτίων νωπών τοιουτων έδωδίμο)γ καί 

δέν προφθάνει τάς παραγγελίας τοΰ έξωτερικου-

Ή δ’έπιτυχία καί διατήρησις έν ώρα χέιμώνος έν καλή 

καί φυσική καταστάσει τών παρασκευαζομένων ποικίλων είδών 

του, μοναδικής προελεύσεως τοΰ τόπου, έφείλκυσαν τήν προ

σοχήν οΰχί μόνον τών έντοπίων καταναλωτών του, άλλά καί 

τής Εύρώπης ακόμη, οϊτινες πάντες έθαύμασαν καί έπήνεσαν 

τήν τάξιν, έπιτηδειότητα, καθαριότητα καί άκριόή διατήρησιν 

έπί πολύν χρόνον έν καταλλήλοις κυτίοις, πάντων τών έν αύ-
. Ζ , 

τοίς έγκεκλεισμένων φυτικών έδωδίμων καί καρπών .

Ό,κ. Ενάτ. Ρονκλιώτης κατώρθωσεν ούτω νά. παρέχη έν ώρα χέιμώνος δ,τι τό θέρος φιλο

δωρεί καί νά διατηρη έν νωπωτάτμ καταστήσει δ,τι ό χειμών καταστρέφει.

Ζεΰς έν τη φύσει.ι .
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