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0 ΑΝ0Ρ0Π0Ι ΜΕΤΑ θΛΝ’ί
ΚΑΤΑ TOTS ΠΝβΠΙΑΤΙΣΤΑΣ

ΙΙΦΝΙΔΙΩΣ ή βαθμηδόν 
γίνεται ό χωρισμός της 
ψυχής και τον σώματος ;

Ή άπελευθέρωσις γί
νεται βαθμηδόν διά βρα- 
δύτητος διαψόρου κατά 
τά άτομα και κατά τάς 
περιστάσεις τοΰ θανάτου. 

Οί δεσμοί οί ένοΰντες τήν ψυχήν μετά του 
σώματος δέν διαλύονται ή όλίγον κατ’ ολί
γον καί τόσον ήκιστα ταχέως,καθόσον ή ζωή 
ύπήρΐε μάλλον υλική και μάλλον ψιλήδονος.

’Οποία είναι ή κατάστασις τής ψυχής α
μέσως μετά τόν θάνατον τοϋ σώματος; “Ε
χει στιγμιαίως τήν συνείδησιν έαντής ; έν 
ένί λόγω, τί βλέπει ; τί αισθάνεται;

’Εν τή στιγμή τοΰ θανάτου τά πάντα είσί 
κατ ’ άρχάς συγκεχυμένα, ή ψυχή έχει ανάγ
κην χρόνου τινός, ίνα άναγνωριση έαυτήν, 
εύρίσκεται ώσεί έσκοτισμένη, έν καταστάσει 
δέ ανθρώπου έέεγειρομένου έ£ ύπνου βα- 
θέως καί όστις ζητεί νά έννοήση τήν κατάστα- 
σίν του. Ή διορατικότης τών ιδεών καί ή 
μνήμη τοΰ παρελθόντος έπανέρχονται αύτή, 
καθ όσον έκλείπει ή επιρροή τής ύλης, ής 
άπηλλάγη καί διαλύεται τό είδος τής όχίχλης, 
ήτις έπισκοτίζει τάς ιδέας- της. Ή διάρκεια 
τής ταραχής, ήτις ακολουθεί τόν θάνατον, 
είναι πολύ διάψορος- δύναται νά ή ώρών τι 
νων μόνον καί πολλών ημερών, πολλών μη
νών καί πολλών έτών μάλιστα. Εΐναι δέ βρα- 
χυτάτη δι’ εκείνους, οίτινες ζώντες, συνε- 
ταυτίσθηοαν μετά τής εαυτών μελλούσης 
καταστάσεως, έπειδή αμέσως έννοοΰσι τήν 
θέσιν των καί έπί τοσοΰτον εΐναιέκτεταμένη, 
καθ’ όσον ό άνθρωπος έζησεν έπι τό ύλικώ-

τερον Έπίσης ·δέ' καί|τό αίσθημα,’ όρί®-.αι 
σθάνεται ή ψυχή'κατά τήν. στιγμήν'έκ^ην, 
εΐναι πολύ διάψορόν. ■ Ή τον θάνατον παρα
κολουθούσα ταραχή ουδόλως θλιόει τόν αγα
θόν άνθρωπον εΐναι-γαληνταία.καί-’καθ*  δλα 
όμοια πρός έκείνην, ήτις συνοδεύει ήσυχόν 
τινα έζέγερσιν. Δι’ εκείνον όμως, δστις ούχί 
καθαράν έχει τήν συνείδησιν καί οστις προσ- 
ηλώθη είς τήνσωματικήν μάλλον ή*εϊς  τήν 
πνευματικήν ζωήν, ή τελευτή είναι πλήρης 
στενοχώριας καί αγωνιών, αίτινες αύέάνου· 
σι, καθ’ όσον ή ψυχή έαυτήν αναγνωρίζει, 
έπειδή τότε καταλαμβάνεται υπό ψόδου καί 
είδους τίνος ψρίκης απέναντι εκείνων, άπερ 
βλέπει καί προπάντων απέναντι έκείνων τά 
όποια προνοεΐ.' . .

Τό αίσθημα, δπερ ήδύνατο τις ν ’ άποκα-, 
λέση ψυσικόν, είναι αίσθημα μεγάλης, τινός 
άνακουψίσεως καί απέραντου τίνος εύπραγίας- 
διατελεΤ τις τότε'ώς άπηλλαγμένος ένός ψορ · 
τίου καί οίονεί πανευδαίμων, μή αΐσθανόμενος 
σχεδόν ποσώς πλέον τούς σωματικούς πόνους, 
ούςέδοκιμαζε πρό τινων στιγμών· εύρίσκεται 
έντελώς έλεύθερος. ώς ό απορρίπτων τάς 
βαρείας άλύσσεις. ;

Έν τή νέα αυτής θέσει; ή’ ψυχή^όχι μό
νον βλέπει καί ακούει πάν δ,τι εόλεπε καί 
ήκουε πρό τοΰ θανάτου, άλλά.όλέπει καί έν- 
νοεΤ πλεΐστα άλλα πράγματα, άπερ διέψεύγον 
τά τέως χονδροειδή, ύψ’ ων ■ περιεόάλλετο 
σωματικά όργανα- έχει δέ.αιοθήματακαί αντι
λήψεις αγνώστους ήδη είς ημάς.

Περί τούτου ούδείς ό άμψιόάλλων.
Περί δέ τής έλευθέρας· καταστάσεως τής 

ψυχής μετά θάνατον, τής άπαλλοτριώσεως 
αύτής παντός έγκοσμίου ώς καί τής- διορατι- 
κότητος αύτής έν τή νέα διαόιώσει της, ού 
μόνον όμιλονοιν αύτά τά πνεύματα έκάοτοτε 
έρωτώμενα, άλλά καί αύται αί Τραψαί καί αί 
σύγχρονοι παρατηρήσεις, αποδέχονται,

, π.
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τίΆάν&ρώπιρ'τούτεοτιτοέντε- 
ρον\ δελεάζει,’προδίδει,τιμωρεί, 
Ή. κοιλία εινε βάρος τρομεράν 
διά την άν&ροχιάέητα·'% αύτη 
εινε ή ύπεΰ^υνος δι’ δλα 'οχεδον 
ιά οφάλματα· εινεό άσκδς τα>ν 
άκολάόι&ν. Με μίαν λέξιν ή 
κοιλία τρώγει και τον Sv- 
’^ρωπον.ί) Βίκτωρ Ούγκώ

Ο θέμα.τ.οΰ ,αρθριδίου 
τούτου δέν' εινε,. φίλ- 
.τα.τοι,-άναγνώσται, ώς 
ύποτίθετε τόσον άπαί- 
σιον, δοω περίεργον, 
διότι δέν θά ομιλήσω— 

Λ μεν περί των θνησι- 
> μαιών, τών πτωμάτων 

καί τής σεσηπυίας ύλης 
τών νεκρών, άλλά θά έ- 
ξετάσωμεν τί πραγματι
κές συμβαίνει έπί τών 
σφαζομένων πρδς τρο
φήν τοΰ άνθρωπου ζώ- 
- ·· τί περιέχει τδ νε- 

—ί-- είς 
καί 

ύπόκειται καί τέλος είς όποιους κιν- 
οΐ κρεωφάγοι άνθρωποι ύποκείμεθα.

ων, ■
κρδν τοΰτο κρέας 
όποιας άοθενείας

βλάκας 
ούνους

Ένώ δέ θά ήδυνάμην νά θέσω άντι τής. 
όλίγω πως απαίσιας ταύτης επικεφαλίδας τήν 
λέξιν Ζωοφαγία, όμως επειδή χρειάζομαι 
πολύ τήν προσοχήν τών αναγνωστών τής 
«Φύσεως» ένεκα τής σπουδαιότητος των κα
τωτέρω γραμμών μου, προύτίμησα τήν ουσά 
ρεστον λέξιν Νεκρολογία.

Κατά τδν Γαβριελότην, ιδού τι μετά τον 
θάνατον συμβαίνει έπί τών πτωμάτων. Γνω
ρίζετε βεβαίως, ότι παν σώμα, οίασδήποτε 
φύσεως καί ύλης, σύγκειται έξ άπειρων άτό 
μων· εύθύς λοιπόν άμα σώμα τι έγκαταλειφθή 
ύπδ τής ζωής,^αί^φυσικαί καί χημικοί δυνάμεις 
ρίπτονται έπί τής άγρας αύτών, μετ' αληθούς 
μανίας, ϊνα διαλύσωσι τδ θήραμα κατά τα μό
ρια καί άτομα αύτοΰ. Τούτο αποτελεί τδν δαί - 
μονατής άποσύνθέσεως, δστις έρχεται έπί τής 
σκηνής και επιλαμβάνεται τοΰ έργου τοΰ με 
τασχηματισμοΰ διά του αποχωρισμού τών μο 
ρίων καί τοϋ οργασμού πρδς παραγωγήν 
νέων προϊόντων. Ανεκαλύψθη λοιπόν, ότι δ 
οργασμός ουτος είνε αποτέλεσμα τών ενερ
γειών οντος τίνος ζώντος, δπερ κέκτηται τήν 
αξιοθαύμαστου. δύναμιν.. ίνα κατασυντρίβη 
τήν ισορροπίαν τής συνθέσεως τών δργανί - 
σμών, οϊτινες υπήρξαν έν τή ζωή καί άπο 
δύση τήν ελευθερίαν είς τά άποτελούντα

αίτινες προσ-

τούς οργανισμούς τούτους στοιχεία, ϊνα τέ
λος ταΰτα δυνηθώσι καί σχηματίσωσι νέας 
καί άπλουστέρας, είσέλθωσι δε έν τή μεγάλη 
κυκλοφορία τής ορυκτής ύλης, ένθα ή ζωή 
έπανευρίσκει ταΰτα, τά αιχμαλωτίζει έκ νέου, 
ϊνα συνδυάση άλλας δ^γανικάς συνθέσεις. 
Καί ούτω βλέπετε αίωνιαν τινά. κυκλοφοοίαν 
τών στοιχείων, έξ ού καταφαίνεται/οτι φαινο
μενικός μόνον είνε ό θάνατος, καθόσον τά μό
ρια, άτινα άποτελοϋσι οίονδήποτε θνησιμαϊον 
ποτέ, δέν θνήσκουσιν,άλλ’ απλώς διαλύον
ται, διασπέίρ'ονται καί. μετασχηματίζονται έν 
άλλω τινί*  σώματι Ώστε δυνάμεθα νά έπα- 
ναλάβωμεν τδ γνωστόν ρήμα, «Ζωή ίσον θά
νατος».

Τά πρώτα μετά τδν .θάνατον φαινόμενα 
δέν είνε βεβαίως άμέσως ή δυσώδης οήψις· 
οΰχ ήττον δμως παράγονται τρομερά αποτε
λέσματα. Γενικώς δέ ή ΰγιεστέρα καί ή πλέον 
ανεπίληπτος σαρξ ζώου τίνος φονευομένου > · V*.  t Ί —περιεχει τρία ειοη υΛων :

ιον Θρεπτικός ύλας, 
καίρως εύρηντ ι έντδς τοϋ σώματος τοΰ 
ζώου.

2·.ι Τ ά ς έ κ κ ρ ί ο ε ι ς τάς προωρισμένας 
διά τήν έσωτερικήν χρήσιν, ώς. έν παραδείγ- 
ματι ό σίελος, δ γαστρικός χυμός, δ παγκρεα- 
τικδς χυμός, ή χολή, τό άρθροσίελ.ον, διά
φοροι έκκριτικαί βλένναι καί ορροί, κτλ,

3ίν Έτέρας έ κ κ ρ ι τ ι κάς σ υσ τάσεις 
ώς ό ίδρώς, τά^ούρα, αΐ ’πεοιττωμματικαι ύ- 
λαι κτλ. πάντα άτομα μεταχειρισμένα, απο
βαλλόμενα και περιέχοντα δηλητήρια, άτινα 
ή χημεία πρδ πολλοΰ γνωρίζει ύπδ τδ όνομα 
κρεατίνη, κ ρ ε α τ ι ν ί ν η, τ υ ρ ο σ ύ ν η. 
κτλ. ή δέ νεωτέρα περί τά μικρόβια έπιστή- 
μη προσέθηκε τά μικροζωάρια, τήν 
πτωμαΐνην, τήν λ ε υ κ ο μ αΐ ν η ν, τήν 
τοξίνην τά ποικίλα μικρόβιά καί 
τάς μίασμα τι κ ά ς έ κ κ ρ ί σ ε ι ς των.

Τοιαΰτα. ε’νε τά δηλητήρια ή άς εϊπομεν 
τά συστατικά τοΰ κρέατος, άτινα καταβροχθί- 
ζομεν,δταν ε’νε καλής ποιότητος. Τί δέ νά εϊ- 
πωμεν περί τών βλαβερών κρεάτων, τών προσ - 
βεβλημένων ζώων ύπδ μιασματικών άσθενιών 
ών πολλαί ε’νε μεταδοτικά! τώ άνθρώπω ή 
καί περί τών κρεάτων τών απλώς κατα- 
π ε π.ο ν η μ έ ν ω ν καί βασανισμένων 
ζώων πρδ ή καί κατ' αυτήν την σφαγήν αύ 
τών !

Διότι, άναμφιβόλλως, θά άγνοεΐτε, ότι όσα 
ζώα ύποφέρουσι πολύ πρδ τοΰ θανάτου των, 
καθίστανται συνήθως νοσώδη καί πολλάκις 
γίνονται πρόξενο δηλητηριάσεων . . .

Αί βάρβαροι καταπονήσεις τών είς τδ σφα
γείου όοηγουμένων ζώων, αί βάσανοι τών 
δεσμευόμενων ή κρεμαμένων άπδ τών ποδών 

υ.·

. ζώων καί φερομένων έπί τινασσομένων φορ
τηγών αμαξών, ο! συνωστισμοί καί αί άσφυ- 
ξίαι έντδς των κλωβών καί των αποθηκών, 
ή έπί τόσας ημέρας αιχμαλωσία των έντδς 
στενών χώρων καί ή στέρησις τροφής καί υ- 
δατος, παντα ταΰτα έπρεπε νά προλαμβάνον
ται είς τά πολιτισμένα μέρη, διότι ούτω τδ 
αΐμα καί -6 κρέας τών θρεπτικών τούτων ζώων 

• καθίσταται βλαβερόν και πολλάκις δηλητη
ριώδες είς τούς ανθρώπους, καθόσον μάλιστα 
πολλάκις προσβάλλονται, ώςείπομεν. τά ζώα 
καί ύπδ ασθενειών μεταδοτικών τω άνθρωπω.

Μή νομίσητε δέ ότι ε’νε πάντοτε δυνατδν 
νά προλαμβάνηται ή πώλησις όλων των επι
βλαβών κρεάτων καί δή είς τάς μεγαλουπό- 
λεις· αρκεί μόνον νά μάθετε, δτι κατ’ έπ.'ση- 
μον στατιστικήν έν Παρισίοις καί Λονδίνω 
έκ τών έλευθέρων πρδς κατανάλωσιν ζώων 
είκοσι τοΐς εκατόν ε’νε ασθενή ! Σημειώσατε 
δέ. δτι δ άριθμδς ούτος θά ήτο άσυγκρίτως 
ύπέρτερος, άν ή ιατρική έπίβλεψιςτών κρεά
των ήτο κάλλιον διοργανωμένη, διότι καλώς 
θά εννοείτε, πόσον φροντίζουοιν οί κ. ζωέμ- 
ποροι, ,κρεατοπώλαι καί ξενοδόχοι ν’ άποκρύ- 
πτωσιν άπδ τών οφθαλμών τών έξεταστών 
τά έπιβλαβή διά τήν δημοσίαν ύγείαν κρέατα.

Πρδ πάντων όμως ο κίνδυνος ε’νε μεγα- 
λείτερος είς τάς επαρχίας, δπου τά ζώα οδη
γούνται είς τά σφαγεία, άνευ προηγουμένης 
έπιθεωρήσεως.

'Αλλά δέν θά λησμονήσωμεν ένταΰθα καί 
τδ φρικώδες έργον τής τεχνητής παχύνσεω. 
τών φαγοσίμων ζώων. Ή άτακτος αύτη συσ- 
σώρευσις περιττού λίπους, ή έπιτυγχανομένη 
συνήθως διά βασάνων φρικωδών, ώς έν παρα- 
δείγματι διά χοανών, έγκλείσεωςένσκότει έξο-, 
ρύξεως τών όφθαλμών κτλ. ε’νε αληθής κα
ταστροφή τοΰ σώματος ύπδ έποψιν υγείας 
καί μάλιστα δηλητηρίασις πολλάκις τοϋ κρέα
τος, τών θυμάτων τών λουκουλλικών ορέξεων 
τής κοιλίας τού πεπολιτισμένου κόσμου !

Σημειοϋμεν προσέτι μετά φρίκης ολίγα τινά 
περί τής αίσχρας καταπόσεως τών ολίγον ή 
περισσότερον σεσηπότων κρεάτων, ατινα οι 
κρεωφάγοι, δποία αηδής λέξις ! εύχαρι- 
στοΰνται νά τρώγωσι μόνον, δταν τούς μυ
ρίση, καθώς αρέσκονται νά λέγωσι καί μάλι
στα δταν ποόκηται περί π ο υ λ ε ρ ι κ ώ ν καί 
ιδίως περί θηράματος, άτινα πολλάκις τρώ- 
γουσι καί μετά τοΰ περιεχομένου των εντέ
ρων ! Φρίκη ! . . .

Έν τώ άξιολόγω έργω τοΰ κ. Dujardin- 
Beaumetz αημειοΰται, οτι είς τά κρέατα ανα
πτύσσονται τοξίναε καί άλκαλιοειδή τοξικά 
(δηλητήρια) έπιψέροντα τδν βέβαιόν θάνατον. 
Τοιαΰτα είνε ή Νεβρίνη, ή Μυδαλεΐνη, ή 
Μόυκαρίνη κτλ. Κατάτδ είδος δέ τών ζώων

τά δηλητήρια ταΰτα είνε άναλόγως καί δη
λητηριώδη. „

Επίσης καί είς τά τεταριχευμένα κρέατα, 
άτινα τρώγομεν επτά—δκτώ ήμέρας μετά 
τήν σφαγήν ύπάρχει εύλογος φόβος δηλητη- 
ριάσεως.

Ή ένεστώσα λοιπδν μαγειρική, ήτις ούδέν 
άλλο ε’νε ή τέχνη, ήτις εύχάρίστως δη'ητη.- 
ριάζει τούς θαυμαστός της καί πελάτας, ε’νε 
ύποχρεωμένη νά διατηρή το χρώμα και τήν 
οσμήν, άτινα έκ τής σήψεως άλλοιόΟνται.' 
Τότε λοιπόν έπιτυγχάνονται. τά,παράδοξα 
έκεϊνα μίγματα, άτινα γεννώσι ψευδή πεί
ναν καί δίψαν, αϊτινες φυσικά ύπερβάλλουσι 
τά όρια τών κανονικών .αναγκών κάί.άνοί- 
γουσι τήν θύραν πρδς τδν αλκοολισμού..

Πόσον δύσκολον πρόβλημα- είνε να κατορ· 
θώσωμεν, ώστε νά χωνεύώσιν οΐ στάβαχοι 
ήμών τάς θηριακάς ταύτας τροφός! .

Ή πείρα μέχρι τοΰδε άπέδειξεν,δτι.οί,πολύ 
κρεωφάγοι είνε μάλλον εύπρόσιτοι.ή-.οί.φ.υτοφά- 
γοι είς τάςεπιδημικός καί μεταδοτικός νόσους.

Έν τούτοις ή ζωοφαγία ου μόνον προσ
φέρει είς τδν άνθρωπον τήν έπιτηδειότητα 
πρδς άπόκτησιν τών επιδημικών νόσων, άλλ’ 
είνε άκόμη.αιτία τής προόδου καί άποκτήσεως 
τών οξέων καί χρονιών νοσημάτων, άρθρι- 
τιδος, λιθιάσεως, νεφρικών νευραλγιών, τών 
παθήσεων τοΰ ήπατος, τής στομακάκης, τής 
ταινίας, παθήσεων τινων . σκωληκογενών καί 
τέλος τής τρομερός φ υ μ α τ ι ω σ ε ω ς.

Δέν θέλομεν διά τούτων νά φοβίσωμεν καί 
άποτρέψωμεν ύμας άπδ τής κρεωφαγί.ας, ούτε _ 
νά ίδρύσωμεν σύλλογον τών φ υ τ ,ο.φ ά,γ ω ν*  
άλλά σκοπός ήμών ε’νε νά άποδείξωμεν είς 
όποιας άσθενείας ύπόκεινται τά πρδς τροφήν 
τοΰ άνθρώπου νεκρά κρέατα καί έπομένως 
είς όποιους κινδύνους εϊμεθα εκτεθειμένοι, 
ϊνα καί ήμεΤς οσω τδ δυνατδν καταβάλλωμεν 
περισσοτέρας φροντίδας έν τή εκλογή τοΰ 
κρέατος, πρδ πάντων όμως ή πολιτεία λάβει 
αύστηρά μέτρα. Κιοούς .

ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΑΚΙ
Σέ ραχοβοΰνι άπό τήν έρημΖα συντροφιασμένο 

ποΰ τορνιο έκεΐ πάνω ποτέ δέ φτερουγιαζει 

κεί τοΰ βορρηα το φύσημα βογγάεε .δαιμονισμένο

,ϊν άραχν;άριχο εκκλησάκι ξαποστάζει,' 

Τό σώριασαν ή παγωνιά, βροχαις καί. ανεμοζάλη 

στερήθηκε τδ λάδι του, καντύλαις Ουμια,τό 

τδ σήμαντρό του «τσάκισε κάνεις έκεΐ δέν ψάλλει 

καί άπόμμνε έρείπάρ,. στη ’τύχη τό φτωχό.

Μονάχα ένα πεύκο στο ιερό του φυτρωμένο 

τά πλουμιστά του απλώνει ’περήφανα κλαριά 

και μέρα νύχτα άπό τό άγλο χώμα ποτισμένο .

στά λείψανα ποΰ μείνανε κρατάει συντροφιά

Μίλτων ΒιτΛλης
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Πτριγραφή τοΰ δίνδρον_ Πατρις αύζον.—01 πράται Ιρα-σταΐ τοϋ χαφί.—Ets ΦρύΑλος.— Σνοτατιχα τοΰ καφέ. — Ο χαφίς Ιατρικά:·— ΌδηγΙαι πιρί τής χρήοεως αύτοϋ.—
ΚΑΦΕΣ! ίνόμχ γνωστότατου, ΐνα μήεΐπω προσ- 

φιλέστατον. Δύναμαι μάλιστα νά ίσχνρισθώ, δτι 
μετά τόν άρτον κατέχει τά σκήπτρα μεταόύ τών έν 
τώ όψοφυλακίφ λοιπών συναδέλφων του! Τό γάλα, 
ή φυσική, ούτως είπείν, τροφή μετά τόν ύπνον, 
τροφή, ήτις ούτε πρέπει νά συγκρίνεται διά τάς 
θρεπτικός συστάσεις της πρός τόν καφέν, τό γάλα, 
λέγω, παρηγκωνίσθη, βεβαίως ένεκα τής άλλαγής 
τών άναγκών τβΰ κοινωνικού βίου' καί αύτό δέ 
τό τέϊον, τό προϊόν τοΰτο, δπερ βασιλεύει παρά 
τοΐς βορείοις λαοΐς, άν καί έπέοραμεν άκατάσχε- 
τον πρός τήν κομψευομένην Εύρώπην, έν τούτοις 
ώχριά πρό τοΰ μελαγχροινοϋ καφέ καί μόλις 
τάς έσπερας τού ψυχρού χειμώνος ένθυμούμεθα 
τό ίανθόν ίγχυμα τοΰ προϊόντος τής Κεϋλάνης. 
Άν καΓδέν είνε περιττόν, έν τούτοις δέν είνε 
δυνατόν άπό τής. στήλης τούτης νά έπεκταθώμεν 
έπί τών αίτίων τής ύπεροχής τοΰ καφέ, θά άρκεσθώ- 
μεν δέάπλώς νά· γνωρίσωμεν τοΐς φίλοις άναγ.ώ- 
σταις καλείτερον τό φυτόν έί ου παράγονται οΐ κόκ
κοι ούς όνομαζομεν καφέν.

ΚΑΦΕΑ είνε τό όνομα τοΰ δένδρου τούτου, δπερ 
όμως έπιστημονικώς πρέπει νά όνομάζηται κοφέα 
άνήκει δέ μ?τά τής ίπεκουάνας, τής κίνας καί τοΰ 
έρυθροδάνου είς τήν οίκογένειαν τών έρυθροδανο- 
ειδών. Ό κορμός, ώς καί οΐ κλάδοι τής καφέας 
είνε κεκαλυμμένοι ύπό φλοιού ύποφαίου, τό δέ 
δλον δένδρου ύψοΰται μέχρις έπτά—όκτώ μέ
τρων. Τά φύλλα της ωοειδή προμήκη, φύονται έπί 
τών κλάδων άντιθέτως καί είνε χρώματος βαθέως 
πρασίνου. Τά άνθη της, φυόμενα κατ’ άνθοδέσμας 
έπί τής μασχάλης τών φύλλων, όμοιάίουσι πολύ 
πρός τά τοΰ ΙασμΙνου (γιασεμιού) όσμήν δέ άναδί- 
δουσιν εύχάριστον. Ό καρπός της κατά τό σχήμα, 
τόν δγκον καί τό χρώμα, όμοιάζει καταπληκτικώς 
πρός τά κεράσια' κατ’ άρχάς είνε κίτρινος, ειτα 
καθίσταται έρυθρός καί τέλος έν τή τε/.εΐα αυτού 
άκμή καί τή έποχή τής όριμάνσεως λαμβάνει χρώμα 
βαθύφσιόν, Άν σελήσητε νά δοκιμάσητε τόν καρ
πόν τής καφέας ή κοφέας, έν τοιαύτη καταστάσει, 
θά εύρετε τήν γεύσιν του όλίγον ύπόίινον καί έν- 
θυμίζουσαν τήν ούσίαν τοϋ έγχύματος τοΰ καφέ.Ό 
πυρήν καί έίωτερικώς φαίνεται διηρημένος είς δύο 
κοιλότητας, αΐτινες έσωτερικώς διπλασιάζονται ύπό 
χονδρωδους μεμβράνας' έντός αύτών εύρίσκεται 
άνά εΐς σπόρος, δν ήμεΐς καλσύμεν κ ουκ κ 1 τοΰ 
καφέ.

Ή καφέα κατάγεται έκ τής Άβυσσινίας ένθα 
σχηματίζει μεγάλα δάση, άφθονε! δέ πρό πάντων 
έν τή έπαρχίφ Κάφφα, έί ής ίσως θά έλαβε καί 
τό όνομα. Χρήσιν τοΰ καφέ είνε άποδεδειγμένον 
δτι έποιούντο οί κάτοικοι τών χωρών τούτων πρό 
άμνημονεύτων χρόνων, καίτοι ούτε οί Αίγύπτιοι, 
ούτε οί Έλληνες, ούτε ο! Ρωμαίοι, ούτε μάλιστα 
οΐ Άραβες τών πρώτων αίώνων τής έγείρας, ούτε 
οί Σταυροφόροι, έλαδον γνώσιν τής καφέας. Ό 
μαυριτανός Ιατρός Εύν-Βαίθαρ, ό διατρέίας άπα- 
οαν τήν βορείαν Αφρικήν κατά τόν XIII αιώνα, 
ούδέν λέγει, ό δέ Σχεχαοεδϊνος. συγγραφεύς αρα
βικού χειρογράφου, ευρισκομένου έν τή ’Εθνική τής 
Γαλλίας βιβλιοθήκη καί ζόσας κατά τόν XV αίώνα, 
άρκεΐται γράφων,δτι ο! Άβυσσινοί έποιούντο χρή
σιν τοΰ καφέ πρό άμνημονεύτων χρόνων.

Διά τήν έν Άραβί<? δέ κατά πρώτον χρήσιν τού 
καφέ, γνωρίίομεν νοστιμώτατόν θρύλλον, δστις 
αν καί ούδέν τό έκπλητικόν παρουσιάζει, δύναται 
δέ κάλλιστα νά πιστευθή, έν τούτοις δέν άπέ.κτησε 
καί 'ιστορικήν αλήθειαν. Κατά τόν θρύλλον λοιπόν 
τούτον, λέγεται, δτι είς τά περίχωρα τής Μέκας, 
εύρΙσκετο ήμέραν τινά ποιυήν βάσκων αίγας καί 
δστις έέηπλωμένος έπί τής χλόης ύπό τόν ήλιον 
είδεν αίφνης πρό αύτού θέαμα παραδοΕότατον' μία τών αίγών του ήρχισε νά τρέχη, νά πηδά, νά μη- 
κάται, νά κυλιέται έπί τού έδάφους καί κα’θώς έλεγε, 
ό ίδιος αργότερου καί νά γελά. Τέλος ή περίεργος 
αΐό έκαμνεν ώς εΐς τρελλός. Ό βοσκός περίεργος 
νά μάθη τί συμβαίνει, παρετήρησε μέ προσοχήν τό 
ποίυνιόν του καί είδε μετ’ έκπλήέεωο καί έτέραν 
αίγα, ήτις μέχρι τοΰοε έτρωγεν ήσύχως έκ τίνος 
θάμνου, έόαίφνης ν’ άρχίση τάς αύτάς τρέλλας· έν 
γένει δέ δσαι αίγες έτρωγον έκ τού θάμνου έκείνου 
έγένοντο ζωηρότεροι καί εύθυμώτεραι. Οΰτω θρυλ- 
λεΐται έν ’Αραβία, δτι τό πρώτον έχνώσθη ή διε
γερτική Ιδιότης τών κόκκων τής καφέας.

Έν Εύρώπη πολλ.οί φέρονται ώς είσηγηταί τού 
καρπού τής Άβυσσινίας, τό βέβαιον δμως είνε. δτι 
άπό τού i5gt ήρδαντο ασχολούμενοι οί έν Εύρώπη, 
περί τοΰ καφέ. ’Επίσης εϊνε βέβαιον, δτι ό καφές 
δέν άπέκτησεν άμέσως καί ευκόλως τάς συμπαθείας 
τών Εύρωπαίων. Άπόδειέις τούτου είνε δτι άν 
καί είσήχθη ή χρήσις του έπί Λουδοβίκου τοΰ XIII 
έν τούτοις έπρεπε νά διέλθη καί ό XIV καί ό XV Λου
δοβίκος ΐνα προσηλυτίση πελότας βασιλείς καί έπο- 
μένωε νά πολλαπλασιασθή ή ζήτησις τοΰ καφέ. Ή 
έν άρχή δυσκολία τής μεταδόσεων τού καφέ ώφεί- 
λετο, φρονώ,είς τό δυσάρεστο? τής γευσεως αύτού, 
διότι, άναγνώσται μου, πρέπει νά έχετε ύπ’βψιν, 
δτι ό έντός τών κομψών κυαθίσκων βαρύ-γλυ- 
κ ύ< καφές, δν τόσον ήδονικώς ροφδτε, είνε έπινό- 
ηυα τών όρέέεων και τής λουκουλικής μαγειρικής τής 
γηραιός εύρώπης, καθόσον οΐ πρώτοι τούτου έρα- 
σιαί, Άβυσσινοί, Άραβες, Τούρκοι καί σχεδόν έν 
γένει οΐ Άνατολϊται ήρκούντο καταβροχθίζοντες 
τούς έφρυγανισμένους κόκους τής καφέας καί δή ά- 
νευ σακχάρεως. Έχρειάσθη λοιπόν ή εύρωπαΐκή 
τέχνη πρός καλλίστην παρασκευήν τού έγχύμα
τος καί ή συνήθεια, ΐνα ό καφές καταστή ού μόνον 
προσφιλής, άλλά πάθος είς πολλούς' καί ένώ είσή
χθη ώς έπωφελές τή ύγείφ προϊόν, διά τής κατα- 
χρήσεως καθίσταται βλαβερώτατον.

Ό άφρυκτος καφές περιέχει πολλά συστατικά, 
ί£ ών ουσιωδέστατου είνε ή καφεΐνη ή τεϊνίνη καί 
τό καφεδεψικόν ,όέύ. Διά τής φρύίεως (καβουρδί- 
σματος) δμως ή δριμύτης τών ούσιών τούτων άλ- 
λοιούται καί μετ’ αύτής καί ή ένέργεια τού άφεψή- 
ματος

Ή καφεΐνη ύπάρχει καί είς τά φύλλα τής καφέας, 
έν δέ τή Βραζιλίφ καί τή ΆραδΙφ τά φύλλα τής 
καφέας κατέχουσι τήν θέσιν τών τοΰ τείου.Ή καφεΐ
νη εύρηται έν πλειοτέρα άφθονία έν τή καφέα τής 
Μαρτινίκας καί είτα κατά σειράν έν τή τής ’Ιάβας, 
Μέκας, Κεϋλάνης κτλ.

Ό καφές δρά διεγερτικώς έπί τών νεύρων· άρα 
όρθόν είνε τό λεγόμενον, δτι άποδιώκει τόν Μορ- 
φέα, άναπτεροΐ τήν φαντασίαν, αγωνίζεται πρός τήν 
έκ τού θάλπους χαύνωσιν καί ζωογονεί τόν κατα- 
πεπονημένον σωματικώς ή πνευματικώς. Έν τού- 
τοις μακράν άπό τούς νευρικούς καί τούς άπό άγρυ- 
πνίαν πασχοντας, διότι ή πάθησις αύτών όέύνεται. 
Πάντοτε δέ νά προτιμάτε τόν λεπτώς έφρυγανισμέ- 
νον καφέν καί μέ πολύ σάκχαρον, διότι ή ένέργεια 
αύτού ουτω μετριάζεται. Κυρίως δ’ αποφεύγετε 

τήν πόσιν τού καφέ μετά τό γεύμα, καθόσον αντι
τάσσεται έπί τής γενέσεως τών πεπτώνων καί έπο- 
μένως δυσχεραίνει τό ίργον τής πέψεως.

Τό άφέψημα τού άφρύκτου καφέ εινε χρήσιμον 
ώς ένεργούν κατά τών διαλειπόντων πυρετών, 
άλλά διδόμενον έν ώρα άπυρεέίας. ’Επίσης ώφελεΐ 
διά τάς^νευρικάς ήμικρανίαί, ένώ άπεναντίας βλά
πτει πρός τάς έκ συμφορήσεων κεφαλαλγίας.

ΚΛΑΔΟΣ καφέας
(b) Sv&os.— (c) καρπός

Τελευτώντες λέγομεν αναγκαία τινά διά τόν κα
φέν μετά τού γάλακτος. Τό μίγμα τούτο πολλοί 
Ιατροί παραδέχονται ώς επιβλαβές· έν τούτοις καί 
άν δέν πιστεύσωμεν είς τό τοιούτον, πρέπει δμως 
νά παραδεχθώμεν, δτι είνε μέν οικονομικόν καί εύ
κολου έν τή έτοψασία, άλλ*  δμως άν δέν βλάπτει 
ούτε καί ώφελεΐ. Τούτο δέ συμβαίνει, διότι τά θρε
πτικά συστατικά τοϋ γάλακτος μιγνυόμενα μέ τά τού 
καφέ άποτελούσιν ούσίας άδιαλύτους, άπαιτούσας ύ- 
περβολικάς τάς έκκρήσεις τού σακχαρώδους ύγρού It ού είς πολλούς είνε βλαβερόν τό μίγμα.

Προκειμένου δμως νά πληρούιαι ή γαστήρ ήμών 
δι’ άνωφελών τροφών καί ή πιεστική ήμών λειτουρ
γία νά καταπονήται έπί ματαίω, νομίζομεν, δτι είνε 
καλλίτερου νά λαμβάνομεν έν τή καταλλήλω ώρα 
καθαρόν τό θρεπτικότατου κοί καθαρόν έπϊσης τόν 
διεγερτικόν καφέν.

Ώστε ώς συμπέρασμα έδάγομεν έκ τών άνωτέρω 
δτι δ καφές είνε σπουδαίου ιατρικόν προϊόν. Έν 
τούτοις έπειδή τό μελαγχροινόν προϊόν τής Αφρι
κής κατέκτησε τάς συμπαθείας τών δύο κόσμων 
κατά τάς ψυχρός δέ ώρας τού χειμώνος είνε ό μο
ναδικός σύντροφος τών άνυμφεύτων καί κυρίως τών 
περί τά οικονομικά όλίγον ^στενοχωρημένων, παρα- 
δεχόμεθα έντελώς, δτι τό δεκάλεπτου βαρύ-γλυκύ 
έγχυμα, είνε άναγκαιότατόν προϊόν άκόγη δέ 
καί όφελιμώτατον, άρκεΐ νά γνωρίζη τις τήν 
χρήσιν του.

Προτιμάτε λοιπόν ώς πρωινήν τροφήν τό καθα
ρόν γάλά, είτα δέ περί τήν ιοην ωραν.'λαμβάνειε 
μικρόν κυασίσκον καφέ καθώς καί μετά τόν μεσημ- 
βριανόν ύπνον, δηλαδή κατά τήν 3 μ. μ. ώραν.

Ούτω πιστεύομεν δτι ό καφές ού μόνον αβλαβής 
άλλά καί έπωφελής θά είνε.

Άνδ. Πρίντεζης

ΘΕΡΙΝΗ ΕΚ4Ρ0ΜΗ ΕΙΣ ΤΗΝΟΝ
Είναι λίαν παρήγορον χαί εΐς αχρον άναχουφι- 

στιχεν χαι απολαυστικόν, όπόταν καταστενοχωρού- 
μενός τις ύπό τοϋ πνιγηρού θερινού καύσωνος και 
τής ίτι πυρώδους και «νίγηρας καταστάσεως τής 
ατμόσφαιρας τών Αθηνών, έπεβεβαρυμένης εις επί
μετρο? χαί ύπό τής φλογώδους αυγχεντρώσεως 
τών θερμ-οιάτω» αχτίνων τοϋ Ήλιου έπι τής μαρ- 
μαρολιθοχτίστου έ-ιφανείας τών ποικιλόμορφων χτι
ρίων καί τών πλακόστρωτων πεζοδρομίων τής πό · 
λεώς μας, περιβαλλόμενης οΰτω οΐίσης, δίκην πεπυ- 
ρακτωμενης λάβας, ύπό ύπερμετρου θερμότητος, νά 
δράτετται τέλος τής εύδαίμονος περιστάσεως, ίνα . 
έγκαταλείπη μετά σπουδής τήν όχληροτάτην διαβίω- 
σιν έν τοιαύτη άνυποφόρω καταστάσει καί νά μετα- 
δαίνη εΐς ευχάριστου καί εύμορφον παραθαλάσσιον 
ακτήν ή εΐς σύδενδρον καί χλοερόν ήδύπνουν εξο
χήν ή εις περικομψόν τινα περιαυγή καί είχαρι νή
σον, ένθα τουναντίον αΐ θεριναί απολαύσεις καί 
αί δροσιστικαί περιοχαί της καθιστώσι τόν βίον του 
άπλετως ήρεμον καί έντελώς μακάριον.

Καί έν τούτοις ποσάκις απόντες και άναλ.υγιζό 
μ-νοι τάς πολυποίκιλας καί απαραιτήτους ασχολίας 
μας, ώς και τάς απαιτουμένας πρός τοιαύτην έκ- 
κινησιν τοϋ έαυτοδ μας δαπάνας, δέν παραιτούμεθα 
τοιουτων ωφελίμων καί ψυχωφελών ύγιεινοτατων 
άλλως τε ταξειδίων πρός μεγίστην ήμών λύπην καί 
ζημίαν, καθόσον άλλαι μέν αί βουλαι τοΐς ανθρώ
πους, αλλαι δέ τοΐς θεοϊς αί κελεύσεις ; Άλλά καί 
ή επιμονή τούς θεούς κάμπτει.,

Μή δυνάμενος οθεν νά υποφέρω τήν «φετεΐ/ήν 
ύπερβολικήν θερμότητα καί νά ύποβάλλομα: εΐς 
συνθήχας αγωνίας τοσοϋτον έλεεινάς χαί πνιγηρός, 
κλιματολογικής καί πνευματικής δ'ιαβ'.ώιεως αδυ·. 
νάτου όσημεραι καθιστάμενης έχων, δ’άλλωςτεκαί 
τήν θυγατέρα μου ’Αντιγόνην, έκπαιδευομένην είς . 
τό έν Λουτρά τής νήσου Τήνου γαλλικόν Παρθενα
γωγείου, άπεφάσισα νά έγκαταλείψω δι ’ όλίγας του
λάχιστον ημέρας, χάριν απολύτου αναψυχής τάς 
Αθήνας, καί νά εκδράμω μέχρις ίκεΐσε.

Έτοιμασθείς λοιπόν εκ των ένόντων, συμπαρί- 
λαβον τήν έμήν σύζυγον, τήν μικράν θυγατέρα μου 
Ίσμήνην μετά τοΰ υίοΰ μου Τάκη, τοΰ .γνωστοΰ 
τοΐς ήμέτεροις αναγνώσταις <χ προηγουμένων μετ ’ 
αΰτοϋ συνταξειδίων μου καί κατήλθόμεν αύθωρεί· 
εις Πειραιά.

Τά διά Σύρου ατμόπλοια συνήθως αναχωροοσι 
μετά τήν 9 ώραν; τής νυκτός, επομένως έδει νά 
δειπνήσωμεν ένταδθα καί τούτου γενομένου. έξωθι 
τοϋ ξενοδοχείου τής Πετρουπόλεως, τοϋ φίλόυ κ. 
Γ. Άναγνωστοπούλου, πυρά τόν κήπον Μιαούλη, 
τοϋ μόνου καλλίστου παρακτίου εστιατορίου τής γε;- 
τονος πόλεως, άνήλθομεν περί τήν 8 ώραν έν τώ 
πρός αναχώρησιν σταθμεύοντι παρά τήν ακτήν 
άτμοπλοίφ «Έρμούπολις» τής Νέας ’Εταιρείας 
καί μόλις έπατήσαμεν τόν πόδα ένταΰθά, ή ανα
κούφισες καί αναψυχή ήρξατο έκδηλουμένη καί 
καταλαμβάνουσήμας άμέσως.

Διάσημος Γαλλίς έλεγε : «Μόλις εϊσέλθω είς 
πλοϊον, νομίζω έμαυτήν έν άλλη σφαίρα ευτυχίας 
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σμον τώνάθλιοτήτων καί φαντάζομαι, ότι ταξειδιύω 

πρδς άλλον μεστόν εύτυχίας καί γαλήνης.» Είχενή 

τάλαςδίκαιον, άλλ’ έλησμίνησε νά πρόσθεση τι καί 

τό προσθέτω έγώ. «Καί όπόταν έκ τοϋ πλοίου έξέλ- 

θω φεΰ καί πάλιν είς τήν ξηράν, επανέρχομαι έκ 

νέου είς τδν κόσμον τών βασάνων κτλ.»

Γ. Β I Τ λ Λ Η Σ
Αντιπρόεδροί RovOjs

Τήν «Έρμούπολιν» γνωρίζομεν ήδη καλώς, διότι 

πολλάκις έταξιδεύσαμεν μετ’ αύτής, ή δέ ’Ισμήνη 

μέ τραβα έκ τής χειρός νά κατέλθωμεν είς τδ δια

μέρισμα τής Α'. Οέσεως, διά νά ιδη τούς κοιτώνας.

—Έδώ, νά αύτή είναι ή κοκέτα μου, έδώ θά κοι

μηθώ, μοί λέγει, είσερχομένη εις τδ γυναικεΐον’ 

έδώ έκοιμήθην καί άλλοτε- ή δέ μήτηρ της ρηπιζο- 

μένη διά τοΰ ρηπιδίου της ανακράζει παραπονουμέ- 

νη, «ουφ! τί ανυπόφορος ζέστη, Θά σκάση κανείς 

έδώ μέσα».

Ό καμαρώτος βέλων νά μας ευχαρίστηση, μάς 

δίδει ιδιαίτερον διαμέρισμα, αλλά καί έκεΐ χειρό

τερα, δτε τέλος ή ’Ισμήνη μετά τής μητρός της 

εκλέγουν δύο ευάερους κοιτωνίσκους, ό Τάκης προ

τιμά έπίσης άλλον, ένφ έγώ λέγω εις τδν καμα

ρωτόν νά μοΰ έτοιμάση τοιοΰτον είς τήν αίθουσαν, 

άνωθι τοΰ καναπέ.

—Δέν θά είμπορέσητε, κ. Πρίντεζη, νά κοιμηθή- 

τε, μοί λέγει τότε ό καμαρώτος, άπδ τδν διαρκή 

κρότον τοΰ έλικος.

— Τουλάχιστον θέ έχω άέρα, τώ απαντώ.

Καί όντως ήλθομεν είς τήν θάλασσαν διά νά εΰ- 

ρομεν καθαρόν άέρα, άλλως έμένομεν καί είς τά 

πνιγηρά τών ’Αθηνών δωμάτιά μας. ·

Μετά τοϋτο άνήλθομεν εΐς τδ κατάστρωμα, ένθα 

περιεφερόμεθα τήδε κακεϊσε καί ειτα πάλιν έκαθή- 

μεθα καί πάλιν έγειρόμεθα, συνωμιλουμεν καί συνε- 

ζητοΰμεν μετά του ένδς καί τοΰ άλλου, έως οτου 

παρέλθη ή ώρα, ήτις όμως δέν παρήρχετο ταχέως 

καί έξηκολουθοΰμεν, ώς καρφωμένοι έπί πολύ έκεΐ. 

Όταν άδημονή τις τά πάντα τ$ φαίνονται ανιαρά. 

Τέλος περί τήν έννάτην καί ήμίσειαν ώραν τδ πλοΐον 

μας ήρξατο ν’ άπαλλάσσηται τών περιβασταζόντων 

ρυτό χονδρών σχοινιών ζσ! άγ··υεών. κα! οί ά·'<ρ· 

όμενοι ταύτοχρόνώς βαρύγ^ϊβΜκ κινήσεις μας ένέ- 

πλησαν χαρας, διότι τδ σκάφος έμελλε νά έκΐώβέση.

Καί όντως αμέσως έπηκολούθησε ζωηρότερα κί- 

νησις επιβατών καί πληρώματος’ οί πρώτοι ήρξαντο 

άποχαιρετίζοντες τούς οικείου; καί συμμαζευόμενοι,. 

ένώ οί ναΰται καί αξιωματικοί τοΰ πλοίου άνελάμ- 

δανον τά πρδς ταξείδιον καθήκοντα των.

Καί ήτο ώραιότατον θέαμα νά βλέπη τις τότε τούς 

περιττούς έπιβάτας και μικρΟπωλητας νά εγκατα- 

λείπωσι τδ πλοΐον, τού; λεμβούχους μέ τάς καθί- 

γρους όψεις καίφωνάςτων νά προσκαλώσι του; αν

θρώπους των νά έξελθουν, διότι τδ πλοΐον θά τούς 

συμπαραλάβγ,. τούςτρυφερούς έπιβάτας καί έπιδα- 

τρίας συγκεκινημένους νά στρέφωνται πρδς τας Α
θήνας καί τινας νά σπογγίζωσι διά τοΰ μανδηλίου 

τους οφθαλμούς των. Καί τινας νά λέγωρι μέ δια

κεκομμένη·? φωνήν πρδς τούς ίδικούς των :
—Νά μας γράφης·!ΪΙέτρε. '

—Νά μας τήλεγραφήσης, Νίκο, άμα φθάσης.

— Μή μας λησμονείς ! Νότη.

—Άχ ! πότε θα σέ ξαναϊδώ ! ’Ιουλία.

—Πάιι, πάει τδ καί»μένό...τδ παιδί.

Καί τά τοιαΰτα, άνευ περιορισμού καί ορίων έκ 

μέρους τών ενδιαφερομένων, έως οτου έξηφανίοθη- 

σαν τελείως καί άπεμακρύνθη τδ πλοΐον έκεϊθεν.

Έξ δλων τών επικλήσεων, τδ «Μή μας λησμο

νείς.» μοί εκαμεν έντύπωσιν καί στραφείς είδον νεά- 

νιδα έν ταύτώ φέρουσαν τδ μανδήλιόν είς τούς ο

φθαλμούς, κλαίουσαν δέ καί όδυρομένην’

«Μή μας λησμονεί» !

Πτωχή νέα! δέν γνωρίζει, οτι οφθαλμοί δπου δέν 

βλέπονται λησμονουνται καί οτι δύναταί τιςνά ήναι 

ε’ς Κ.άίρον ή ’Αθήνας, νά. άναπωλή εις τήν μνήμην 

του ευτυχείς ώρας καί στιγμας καί εν τούτοις τοϋτο 

νά μή συγκινή.τδν άλλον.

Καί ή Έρμοόπολις έξήρχετο γοργώς καί μέ χά

ριν τοΰ λιμένος, ή δέ 'Ισμήνη μέ έσυρε, τότε έκ 

τοΰ βραχίονος, λέγουσά μοι:

—Είς τήν γέφυραν, εΐς τήν γέφυραν, πάτερ, πη- 

γαινομεν, τί ωραία ποΰ είναι. Καί έν ταύτφ κάποιος 

μέ πλησιάζει καί μοί λέγει

— Πώς έδώ, Κύριε Πρίντεζη, μαζύ λοιπδν καί 

πάλιν ταξειδεΰομεν:

Ήτον δ κάλλιστος φίλος βουλευτής Σύρου καί 

αντιπρόεδρος τής Βουλής κ. Α. Βιτάλης, δστις με- 

τίβαινεν είς τήν επαρχίαν του.

—Ναί, φίλτατε. Σείς δέ μόνος καί ή Κυρία;

—Τήν έχω εις τήν εξοχήν, είς τήν Σΰρον.

— Ώραία καί έγώ τήν πηγαίνω έκεΐ, ώς καί 

είς Τήνον πρδς αναψυχήν. ’Ιδού την, έρχεται.

—Προσκυνώ, ττ κάμνετε, Κυρία Πρίντεζη, λοι

πόν συνταξειδεύομεν ; θά έχωμεν ώραΐον ταξείδιον.

—Μάλιστα, ώς φαίνεται’ και τι κάμνει ή Κυ

ρία σας; Κύριε Βιτάλη.

—Πολύ καλά, σας χαιρέτα.

—Είναι ευχαριστημένη άπδ τήν εξοχήν;

—Ώ, πολύ, πολύ, εχομεν δροσιάν καί ήσυχίαν.

—Χαίρω πολύ, ώραΐον καιρόν θά έχωμεν.

—Ναί, πολύ καλόν. Αΐ, πηγαίνομεν καί είς τήν 

γέφυραν, νά καθήσωμεν όλίγον, άπ' έκεΐ τδ θέαμα 

τοΰ λιμένος είναι έξαίσιον !

— Ναί, ναί, πηγαίνομεν, άφοΰ και ή ’Ισμήνη 

<>.ασ πσραχιν’ΐ εί; τούτο.

Καί ένώτδ σκάφος μας ήρέμως καί βραδέως έχώ- 

ρει πρδς τήν έξοδον τοΰ λιμένος, αί έκατέρωθεν 

απόψεις παρήρχοντο, ώς φασμαγορικαί εικόνες 

ενώπιον μας. Τοσοϋτο δέ μαγευτικόν ήτο τδ θέαμα 

τής κύκλωθεν πόλεως, τών πολυποίκιλων φώτων 

καί αποχρώσεων τοΰ λιμένος έν γένει καί τών κά

που κάπου κινούμενων λέμβων μιταξύ τών άκινη· 

τούντω-ν πελωρίων·σζ.αφών, ώστε παρομοίαζε πρδς 

φανταστικόν.

Ήδη έξερχόμεθα τοϋ λιμένος, άνεμο; γλυκύς καί 

δροσερός χαιρετίζει ήμας χαρμοσύνως καί βαθμηδόν 

άκούεται άπδ δλους μας ;

—Άχ, τι δροσιά !

—Άχ, τί αεράκι !

—Ψυχή μου θάλασσα! καί τά τοιαΰτα.

Έπι - τής γεφύρας εΰρομιν τδν υποπλοίαρχον 

μετά τίνος αξιωματικού τής ξηρας καί Κυρίας τι- 

νας καθημένας μετά τών συνοδευόντων αύτάς Κυ

ρίων, πρδς ους δ. κ. Βιτάλης έσπευσε νά μας συ- 

στήση’ άλλά μόλις ήρχισε λέγων «ό κ. Πρίντεζης 

μετά τής Κυρίας του»...

—Τδν κ. Πρίντεζη καλώς γνωρίζω άπδ τά τα- 

ξείδιά του καί άπδ τήν ώραίαν περιγραφήν του, τής 

«προσαράξεως τής Έλ—Καΐρας είς Μυτυλήνην, 

απαντά ό υποπλοίαρχος.

Ό δέ άξιωματικδς κ. Καλβοκορεσης, λοχαγός :

—Τδν κ. Πρίντεζην, τδν διδάσκαλόν μου. πώς νά 

λησμονήσω, έξηκολούθησεν, άφοΰ παρ ’ αύτΟΰ έδι- 

δάχθην τδν ηλεκτρικόν Τηλέγραφον είς τδ Σύν

ταγμα τοΰ Μηχανικού ένθα έδίδασκε τον λόχον τών 

Τηλεγραφητών. Έκτοτε, κύριε Πρίντεζη, ό λόχος 

έλοβε καλάς βάσεις καί λειτουργεί άριστα ή διδα

σκαλία τής ηλεκτρικής Τηλεγραφίας.

Καί εν ταύτώ αφοΰ συνεζητήσαμεν μετά τοΰ κ. 

Βιτάλη περί τών αμφιβόλων πάντοτε πολιτικών τής 

ήμέρας ίδια τοϋ φλέγοντος ζητήματος τής διαλύσεως 

ή ί*ή  τής Βουλής, κατά τήν επικρατούσαν γνώμην, 

άν μέν ή παρούσα Κυβέρνησις κλίνη πρδς τδ θεο- 

τοκικδν κόμμα, δέν θα έχωμεν διάλυσιν, άν δέ πρδς 

τδ Δηληγιαννικδν, οπερ καί τδ πιθανώτερον. Οά 

έχωμεν τοιαύτην, δ διοικών τδ πλοΐον παρετήρησεν 

αίφνης, διά τοΰ τηλεσκοπίου δεξιόθεν .τοϋ φάρου τώ> 

Φλεβών άμυδρόν τι φώς, οπερ τδν έθεσεν είς αμφι

βολίαν, αν ήτο πλοΐον ερχόμενον πρδς ήμας ή οχι. 

Ένταΰθα, ώς γνωσιόν, συνέβη πρό τινων χρόνων 

ή φοβερά καί καταστρεπτική σόγκρουσις μεταξύ τής 

ήμετέρας Θεσσαλίας καί του ’Ιταλικού Ταορμίνας, 

χαθ ’ ήν τδ δεύτερον κατεποντίσθη, πνιγέντων πολ

λών επιβατών καί έκτοτε οί ναυτικοί μετά συγκινή 

σεως διερχόμενοι έντεΰθεν, προσέχουν πολύ. Καί 

τινες μέν διετείνοντο, ότι ητο πλοΐον, έτεροι φάρος 

αί Κυρίαι δέ ότι ήτον άστήρ.

Τέλος μετά ήμισείας ώρας πλοΰν έπλησίασε και 

εϊδομεν, on ό πλοίαρχος είχε δίκαιον. Ήτο μέγα 

τι φορτηγδν πλοΐον, τδ όποιον διά τον φόβον τών 

’Ιουδαίων, έκλινε πολύ δεξιόθ.ν ήμών.

Ήδη άνεμένομεν πάντες τήν ανατολήν τής Σε

λήνης, διά νά τδίδωμεν καλείτερον. άλλ’αΰτη πάν

τοτε ήργει. Είναι φυσικόν, οσάκις αναμένω τις κάτι, 

ν αδημονή καί να γέννα ζητήματα. Τότε έκαμα 

τήν έξής έρώτησιν. δείξας τήν ζωηρώς λάμπουσαν 

άνωθι ήμών Άφροδίτην :

—Τίς δύναται κάλλιον νά όρίση, εις ποιον ση

μεΐον του ορίζοντας κάτωθι τοΰ άστέρος τούτου θ' 

άνατείλη ή Σελήνη, δεξιόθεν, άριστερόθεν ή κά

τωθι ;

■ Ό κύριος Βιτάλης άπήντησε πρώτος :

—Δέν ανάγονται είς τήν πολιτικήν αύτά. Επο

μένως έγώ δέν δύναμαι να είπω τίποτε,
— Έγώ νά σας ε’πω, ύπελαβεν δ άξιωματικδς 

τής ξηρας κ. Καλβοκορέσης, θ’ άνατείλτ) ακριβώς 

έκεΐ, άριστερόθεν της Αφροδίτης, μεταξύ τών δύο 
λόφων. Έγώ είμαι νυκτερινός καί τά γνωρίζω αύτά. 

Νά σας είπώ καί διά τήν Πούλιαν ποΰ «βρίσκεται.

Καί πραγματικώς’μετ’-ολίγον τδ λυκόφως τοΰ 

Μεγάλου άστέρος τής νυκτός ήρξατο. ύποφώσκον 

έκεΐ. Αποτεινόμενος δέ προς τον κ. Βίτάλην τότε, 

ήρώτησα αύτδν μετά, περιέργειας : ’ ' · .

—Διατί μεταξύ τόσων βουλευτών τής επαρχίας 

Σύρου, απολαμβάνετε εξαιρετικής συμπαθείας παρά 

τών συμπολιτών σας ; εχετε τόσην επιρροήν, καί σάς 

εκλέγουν πάντοτε ;

—Ά, μάλιστα' είς αύτδ νά σας απαντήσω. Διότι 

τούς έκαμα τόσα καλά, 5 Γραμματοσχολεΐα είς τα 

χωρία, Ταχυδρομείο·? καί . Τηλεγραφείου είς άνω 

Σύρον, έπήρα τδν Νόμον τής Δεξαμενής, κατώρ- 

θωσα νά γίνη διά Β. Δ. έν Έρμουπόλει Έμπο- 

ρική Σχολή, άπήλλαξα τήν επαρχίαν μου τόσων 

κακών, «βελτίωσα τήν θέσιν πολλών συμπολιτών 

μου, τρέχω νυχθημερόν διά τάς υποθέσεις των, ένφ 

δέ σεΐς συζητεϊτε διά τδν ορίζοντα, τούς φάρους, 

τήν Σελήνην καί τήν Πούλιαν, έγώ ήδη συλλογί

ζομαι, τώρα όπου πηγαίνω είς Σύρον, μήπως έλη- 

σμόνησα κανενός συμπολίτου, μου τήν παραγγελίαν 

καί δέν τδν ευχαριστήσω.

— ’Αλήθεια, διατί δέν έγεινε ή Δεξαμενή ;

— Διότι δέν συμφέρει είς τούς ενδιαφερομένους.

Καί όντως άκούραστος, πρόθυμος, έπίμονος, ευ

χάριστος και ειλικρινής ό βουλευτής Σύρου κ- Βι- 

τάλης, εννοεί πάντοτε ν’άνταποκριθή πληρέστατα 

είς τάς απαιτήσεις τοΰ κόμματος καί τάς αρχας τής 

συγχρόνου πολιτικής του. Ώς πιστός στρατιώτης, 

εύσταθής οπαδός, ειλικρινής φίλος καί αψευδής 

,πολιτευτής κατώρθωσεν έν όλιγίστφ χρόνω να προσ

έλκυση τήν ύποστήριξιν καί εμπιστοσύνην τών συν- 

επαρχιωτών του και τήν αγάπην καί συμπάθειαν 

τοϋ κόμματος, μεθ' ού ανέκαθεν συνεργάζεται έκθυ- 

μως ΰποστηρίζων τας αρχάς του.

(’·Επεται συνέχεια)

Τα γραφεία τύς Φύόεως ρεταφέ· 
ρον-βαε άπό 1ης Τβρίον, όλίγω κα· 
•τωτέρω τΛς όδοϋ Λνκόύργον, έπί 
τΛς οδοί? Σωκράτονς άρ· ίί® άκρι- 
βώς δπιόθεν τΑς Δημαρχίας·

Ζητείται τό ύπ' άρ. ^8 τοϋ Δ' έτους ψύλλον 
τής α Άναπλάοεως» τών Αθηνών. Ό β/ων έκ 
τών ήμετέρων συνδρομητών τοιοΰτον, παρακαλεΐται 
νά μάέ τό άποσ^είλη καί ώς άντάλλαγμα θά λάβη 
τήν ςίκόνα τών ’Αθηνών,
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΕΙΣ
Etc όποίου είδους σωλήνας ή έλξις γίνεται ένερ- 

γητικωτέρα.

Ή ϊίλξις γίνεται· ένεργητικωτέρα έν τοΐς χυ· 
τοΐς σωλήσι και τοΐς έκ Λαμαρίνας ή είς τάς πλιν- 
θίνους καί λίθινους. Τοΰτο δέ. διότι οί χυτοί 
και οί έκ Λαμαρίνας σωλήνες θερμαίνονται τα
χύτερον καί λαμβάκουσι την θερμοκρασίαν τοΰ 
ρεύματος τοΰ άνερχομένου άέρος και ούτως ή έλ- 
ζις ένεργεΐται ταχύτερον.

Τί κακόν προξενεί ό είσούων έν τή έστία αήρ ;

Ιον Εμποδίζει την έξοδον τον καπνοΰ καί 
3ον Τό κατερχόμενον τοΰ άέρος ρεΰμα απω

θεί τον έκ της καύσεως καπνόν, οστις εν τοιαύτη 
περιπτώσει διά τοΰ στομίου της εστίας εξέρχεται 
είς τό δωμάτιόν.

Έκ τίνοο συνίσταται ούσίας ό καπνός τών λαμ' 
πών καί κηρίων ;

Εινε μίγμα θερμόν άέρος, άτμών καί άνθρα
κας άτελώς καιόμενον, διαφεύγει δέ πριν ή μετα
τροπή είς άνθρακικόν οξύ. “Ανθρακα Λέγοντες 
ένοοΰμεν την κοινώς Λεγομένην «καπνιάν.»

Διατί αί λάμπαι καπνίζουοιν ένίοτε ;

Καπνίζουν αΐ λάμπαι, οσάκις ή θρυαλλίς είνε 
πολύ ϋι/τηλή, διότι τότε ή θρυαλλίς άντλεΐ πολύ 
έλαιον, τό όποιον δεν εχει τόν άπαιτούμενον 
καιρόν νά καταναλωθη καί οΰτω τό περίσευμα 
τον άκαυτου άνθρακος μεταβάλλεται είς κνίσαν. 
Επίσης κανπίζουν, όταν ό άηρ δεν άνανεοϋται 
ταχέως, ίνα έπαρκέσρ εις την καύσιν καί επίσης 
όταν ή θρυαλλίς δέν εινε κεκομμένη κανονικών, 
διότι πάλιν τότε αί υψηλότεροι ταύτης έξοχαί 
αφίνουσιν περίσσευμα ελαίου η πετρελαίου.

Διατί άνευ τοΰ ΰελίνον σωλήνος ή λάμπα κα
πνίζει ;

Αιότι ό ύάλινος σωλήν δημιουργεί ρεύμα άέρος 
κατάλληλον διά τήν κανσιν τοΰ έλαίου. "Οταν 
λοιπόν άφαιρεθη ό σωλήν, ό άηρ δέν έι εργεΐ 
καταλλήλως, έπομένως ή καΰσις γίνεται ατελής 
έξ ού καί ή λάμπα καπνίζει. Επίσης, άν εινε 
πολύ βραχύς ό σωλήν. πάλιν καπνίζει-

Γίνεται οικονομία όταν χαμηλούμεν τήν θρυαλ
λίδα τής λάμπας, οσάκις οέν μάς χρησιμεύει;

Ή καύσις τοΰ ελαίου άναλογεϊ κατά προσέγ- 
γισιν πρός τό ύψος τής θρυαλλίδος' ώστε υπάρχει 
λόγος νά χαμηλο.ΰμεν ταύτην. Άλλ '.· επειδή διά 
τον τρόπον τούτου άπανθρακοΰται ταχύτερον ή 
θρυαλλίς, καλλίτερον είνε ν’ άφαιρώμεν τόν σω
λήνα. οτε επειδή παύει ή ίλξις καί τό ρεΰμα τον 
αέρος έλλατοΰται καί ή κατανάλωσες.

Ποιον φώς είνε καλλίτερον καί Αβλαβέστερον;
Προτιμώτερον τό δι’ ελαίου φώς ή τό διά πε" 

τρελαίον, καθόσον τό πρώτον εινε γλυκύτερον 
καί σταθερότητας μονίμου-

&IΑΣΚΙΑΑΣΤιΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Η ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΟΥ
- (ΐδε προηγ. τεύχος)

ΑΤΣΙΣ. Αιά. τον σχήματος τούτον ό αγρός 
διαιρείται ώς όγεωργός ήθελεν. Αί κάθετοι γραμ 
μαΐ. άμα τάς προεκτείνετε διά μολυθδίδος. διαι
ρούσε το τετράγωνον είς ύ ίσα προφανώς ορθο
γώνια παραλληλόγραμμα. Έπειτα, άν προε 
κτεΐνητε τάς οριζοντίους θά ίδητε, ότι έκαστον 
τών ορθογωνίων παραλληλογράμμων διαιρείται 
είο (ι ίσα τετράπλευρα ορθογώνια καί έπομένως ό 
όλος αγρός διήρηται είς ϊβ. τοιαΰτα τετράγωνα. 
Νυν θεωρήσατε τό σχήμα ώς έχει έν τή είκόνι. 
Ταάμέρη, είς ά διηρηται, περιέχουσιν έκαστον 
άνά ά ίσα τετράγωνα καί. έπομένως αί ά επι
φάνειας, δι ’ ών εχει διηρεθγ τό σχήμα ήμών είναι 
ίσαι. Περιέχουσι δε προδήλως καί ίσον’αριθμόν 
δένδρων.

Επιτυχείς λύσεις έστειλαν οί κ. κ. Κ. Γαιννάκης, Δ. 
Χατζηδημητρίου, Γιράσιμος Μηλιαράκης καί ή Πόπη 
’Λ9ανασιαδου, άπαντες έξΆθητων.

Σ. Φ. ΟΙ ανωτέρω παραχαλαΰνται νά διέλάωσι έκ των 
γραφείων μας καί λάβονοι τήν εικόνα των Άθην&ν.

ΑΙ ΙΟ ΔΕΚΑ ΔΡΥΣ

Γό κάτωθι σχήμα δεικνύει αγρόν περιέχοντα 
δέκα δρεις καί μίαν λίμνην Νά διανεμηθή είς 
5 πρόσωπα, ών έκαστον νά λάβηΐσην επιφάνειαν 
γής καί δύο δρεις, ή δέ λίμνη νά μένη ουδέτερος.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ

Πρόχειρος ύβρόμ-υλος

Ή παρατιθεμένη είκών, εύθύς έκ πρώτης δψεως 
δίδει έπαρκή Ιδέαν τής έφαρμογής ένός προχείρου 
άερομύλου ώς καί τής κατασκευής τίν.

. 'Ως βλέπετε, ή κινητήριος δύναμις είνε είδος τι 
σίφωνος κατεσκευασμένου έκ καλάμων καί καρύων. 
Άλλά άντί τούτων μετα.χειρισθήτε άπλούστατα 
σωλήνα έκ καουτσούκ. Τό ύδωρ έκ τής λεκάνης 
διά τού σίφωνος πίπτει έπί τροχού, άποτελουμένου 
έκ χονδρού Φελού έν ω είνε προοηρμωσμέναι ίί 
ξύλινοι λαβίέες φέρουσαι είς-τά άκρα καρυόφλοιδα’ 
(δύνασθε νά μεταχειρισθήτε καί λευκοσίδηρον'· 
Ό τροχός ουτος εύρίσκεται στερεώς έπί άξωνος 
τετραγώνου, δστις άπολήγων στρογγύλως, στε- 
ρεοϋται είς δύο ξυλίνας ράβδους έφ’ ών καί έλευ- 
θέρως στρέφεται. Έπί τού αύτοΰ άξωνος είνε στε
ρεσμένος δεύτερος μικρότερος καί άπλοΰς τροχός 
έκ φελού, έ^’ ού εύρίσκεται λωρίον δερμάτινου ή 
τσόχινου. Τό λωρίον τούτο δίδει κίυησιν είς έτε
ρον έναντι τροχόν, δστις στρεφόμενος μετά τοΰ 
άίονόε του, δίδει κίνησιν εΐς ξύλινου τινα κόπα
νον. ’Ιδού ή κατασκευή του, ήτις άν καί δχι τόσον 
άπλή, έν τούτοις εύκολος καί εύχάριστος.

Διά τοΰ κινουμένου κοπάνου δύνασθε ήδη ή να 
πύίητε γάλα διά βούτυρον ή, άν εϊσθε υπομονη
τικοί. νά κατασκευάσατε καί παγωτόν.

Δέν έχετε ή να θέσητε είς έυέργεισν τόν ΰδρό- 
μυλόν σας καί...καλήν δρεξίν.

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ
Κατά τών in, μελάνης κηλίόων.

Πλύνατε κατ’ άρχάς τάς κηλίδα; δια γάλακτος 
νωπού μέχρις δτου δεν εξέρχεται πλέον |χελανη.Ειτα 
τρίψατε το μέρος τούτο ελαφρώς διά ψήκτρας βεβα- 
πτισμένης έν όξαλικώ όξεί", μέχρις δτου έξαλειφθή ή 
χηλίς. Μετά τοΰτο πλύνατε δια καθαρόν Οδατος.

Ο( έν ταϊς οϊκέαις μύρμηκες.

Είνε πολύ ενοχλητικοί· οί μύρμηκες, όταν άντί 
τώ»κήπων προτιμώσι τάς οικίας καί κατα προτίμη- 
σιν τάς όψοθήχας. Φαντχσθήτε δέ τήν οργήν τών. 
δεσποινών, όταν πολλάκις' βλέπωσιν εντός τών δοχείων 
τοΰ γλυκού νά έπιπλέωσι τά λαίμαργα ταΰτα ζώα. 
"Αν λοιπόν θέλετε νά άπαλλαγητε τούτων, κατα
σκευάσατε μίγμα έκ λεπτής κόνεως σακχάρεως καί 
βόρακος επίσης είς κόνω εσά μέρη. Διά τής κό- 
ν<ως ταύτης πεπαλίσατε τα προσβαλλόμενα μέρη 
ύπό τών ^κυρμήκων και θά ίδητε μετ’ εύχαριστήσεως 
δτι δέν θα πλησιάσωσι πλέον.
Ποτόν πρός άνάκοΰφιοιν τΐ^ς $ίψης τών Ασθενών.

Άπασαι βεβαίως αί οίκογένειαι, άναγνωρίζουσαι 
τήν χρησιμότητα ποτού τίνος καταπραϋντικού τής 
δίψης'τών ασθενών των, κατασκευάζουσιν ώς έπί Το 
πλεΐττον λεμονάδας, πορτοκαλάδας, ενιαι.Άέ καί 
γρόγ, ποτόν αγγλικόν κατασκευαζόμενον δι*  οινοπνεύ
ματος,καί λεμονιού ή πορτοκαλιού ή καί χλιαρού 
ύοατος. .

Έν τούτοις σάς συνιστώμεν καί τό ακόλουθον νέον 
ποτόν, πολύ ευκολον εν -τή κατασκευή καί εύαρεστό- 
τερον έν τή γεύσει. Λαμβάνετε δύο-τξια μήλα καί 
τά κόπτετε εις τεμάχια, χωρίς νά τά εκ^λοιδίσητε, 
άτινα βράζετε εντός λίτρας υδατος έπί εν τέταρτον 
ειτα διαλύσατε καί αφήσατε νά χαμηλώση β θερμο
κρασία του καί γίνη ώς ή τόΰ δωματίου τοΰ ασθενούς. 
“Ηδη τό ποτόν εινε έτοιμον καί δεν ύπάρχει αναγκη 
νά ρίψετε σάκχαριν.

ω ΐέΤΜ snnouE moe
Κατά τ^ς Ισχνότητος.

Είνε σπουδαιότατου τδ ζήτημα τοΰτο, καθόσον 
διά τής (σχυότητος ού μόυου έπιψέρεται άσχημία 
τοϋ προσώπου καί έυ γέυει τού σώματος", άλλά καί 
μεγίστη άδυυαμία καί άτονία, έξ ού άλλοιοΰται τό 
χρώμα καί ή ζωηρότης τού πάσχουτος.

Κατά τής (σχνότητος λοιπόν κάλλ ιστόν ιατρικόν 
μέσον εΐνε τδ μουρουν έλαιον, περιέχον έν 
άφθονίφ άπαντα τά παχυντικά συστατικά καί τό ό
ποιον κατά τόν κ. Φιλάρετου, άν δέν είχε τήν κα
κήν γεΰσιν του, θά έθεωρεΤτο καθ’αύτό τροφή. Ή 
μεθοδική λοιπόν χρήσις αύτοΰ, δταν ,τά πεπτικά 
δργανα λειτουργοΰσι καλώς, έπιφέρει ευάρεστα 
Αποτελέσματα.

Μετά τό μουρουνέλαιον έρχουται αΐ φαρμακευτι
κής παρασκευαζόμενοι .κάνεις τών κρεάτων 
έξ ών η καλλιτέρα είνε ή somatose, κόνις ύποκή- 
τρινοο, άοσμος καί άγευστος περιέχουσα Αποκλει
στικής τά θρεπτικά στοιχεία τοΰ κρέατος δλως έ
τοιμα πρός άφομοίωσιν. Ή δέ χρήσις αύτής ένδεί- 
κνυται ού μόνον κατά τής (σχνότητος, Αλλά καί τής 
Αδυναμίας καί Ατονίας τοΰ όργανισμΟΰ τοΰ Ανθρώ
που ένΑναρρώσει δντος κατόπιν μακράς Ασθενείασ, 
Αναιμίας κ.τ.λ. Διά τής κόνεως ταύτης έν δια- 
στήματι δύο μηνών τό βάρος τοΰ σώματος αύ- 
ξάνεται περίπου κατά 5 χιλιόγρ. Ή δόσις αύτής 
ποικίλλει άπό 2—3—δ κοχλιάρ. γλυκού τήν ήμέ- 
ραν, διαλύεται δέ έντδς όλίγου ΰδατος tic τδ οποίον 
προσθέτομεν είτα ζωμόν κρέατος ή άλλο ζέον ύ- 
γρόν. Τά αύτά Αποτελέσματα έπιτυγχάνονται καί 
οιΑ τής ύπό μορφήν ,καταποτίου ή διαλύοεως, ή δ- 
ρυκτών ύδάγων (Bourbpnue); μεθοδικής λήψεως Αρ
σενικού,

Ό ίατρόςοαί
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Έν τφ κατ’ έτος ' γένομένιρ διαγωνισμώ των 
έίωτερικών άποφόίτων' τοϋ άρσακείου, έλαβε*  τό 
βραβείο/ ή γνωστή ήμών έκ Χαλανδρίου ΐ7έτης 
Πολυξένη Λίτσα.

Ή έπί τοϋ δοθέντος .· διαγωνίσματος, ποιος 
ό τελειότερος τύπος Έλληνίδος δε- 
σποίνής, έκθεσις αύτής, κριθεΐσα ύπερτέρα τών 
άλλων·,· καί παρά τής ιδίας άναγνωσθείσα ένώπιον 
τής Επιτροπής, ής πρόήδρευεν δ άίιότιμος κ. Κ. 
Καραπάνος, έπέσπασε τδν θαυμασμόν τοΰ παρι- 
σταμένου πλήθους έκραγέντος έν τώ άμα έίς ζωή· 
ρωτάτας; έπευφ ημίας.

Ή άσυνήθής είς ιγετιδα νεάνιδα εύθαρσής καί 
ά^ρενωπή στάσις, τδ ύψηλδν άνάστημα καί ή 
δχως έλληνοπρεπής τής μορφής αύτής έόαρσις, 
κατά τήν στιγμήν τής άπαγγεΛ1ας προσέδιδον έυ- 
πνευσιν σοβαρας δέσποίνης άπδ περιωπής έέαγγελ· 
λούσής τήν πολλαπλήν τής Έλληνίδος μόρφωσιν.

Ή άποστροφή τής βραδευθείσης ήολυίένης,Λίτσα 
Ιδίως πρδς τάς μητέρας, δπ.ωο άποσκορακίσωσι τήν 
ξενομανίαν. καί έπιστήσωσι πάσαν τήν προσοχήν 
αύτών έπί τού μεγαλείου τής πατρίδος, δύναται νά 
χαρακτηριοθή ώς έπιβολή υποχρεώσεως, ήτις κηρυσ- 
βομόνη ύπδ νεαροτάτης παρθένου ούδέν άλλο είναι 
ή έμπνευσις θεία, ήν πάσαι αί Έλληνίδες κδραι 
πρέπει νά ένστερ,νίσθώσιν.

Ή ιΦύσις» εύχαρίστως δημοσιεύουσα τήν βρα- 
δευθέϊσαν τούτην "Εκθεσιν τής δαφνοστεφούς κόρης 
έπί τή περιστάσει τούτη συγχαίρει άπδ καρδίας τήν 
βραόευθεΤσαν φιλτάτην Ιϊολυόένην,άλλ’ίοίως τούς 
γενελς αύτής, θειον καί θείαν, άίιοτίμους Φίλιππον 
καί Μαργέταν. Λίτσα,οίτινες έν τή άόκνω αύτών 
φροντίδι πρός τελείαν τής ανεψιάς έκπαίδευσιν, ού· 
οενδς ψεισθέντες κόπου, δικαίως άπολαμόάνουσι 
τής εύχαριστήσεωο, βλέποντες βραβευθείσαν τήν 
άντάξιον αύτών άνεψιάν Πολυόένην.

Π...

Ή ΈΛΛηνίς era έχει ΰριστον προορισμόν 
xai τούτον οφείΛει νά έχπ.ιηρώσγ. Νά δοξάση 
τήν Πατρίδα αύτής.

' Οπως δέ κατορθώση νά έκπΛηρώση tor προ
ορισμόν τούτον, πρέπει >ά Λάβη τοιαύτην ανα
τροφήν, ώστε γενομένη δέσποινα, νά κατανόηση 
αυτόν καί ζά καθήκοντα αύτής.

Τινές θέΛουσι τήν γυναίκα οίκέτιδα, τουτέστιι 
άσχοΛουμένην είς τάς οίκιακάς εργασίας χαί ού
δέν πΛέον'Οχι! ανακράζω μετ ’ αγ.ανακτήσεως, 
δέν είναι ό προορισμός αύτής, δέν είναι ό τύπος 
τής ΈΛΛηνΐδος δεσποϊνης.

Ή εις τα οικιακά άσχοΛΐα είναι Λ τών κα
θηκόντων αυτής.

ΆΛΛά τα Λοιπά καθήκοντα, τίς θά τα άνα- 
Λάβη ;

Σιωπήν μόνον άντιτάσσουσιν οί κουφοί εκεί
νοι είς τήν έρώτησιν ταύτην.

Η δέσποινα οφείΛει βεβαίως ν' άναΛάβη τήν 
διοίκησιν τοϋ οίκου σωφρόνως καί τακτιχώς. ΆΛ
Λ' όπόσον μεγάΛα καθήκοντα άΛΛα έχει!

Καί πρώτον οφείΛει άφοσίωσινκαί πίστιν πρός 

εκείνον,οστις άποτεΛεϊτό στήριγμα αυτής πρός 
τόν σύντροφον τοϋ βίου αύτής.-Μή Λησμονή ότι 
είναι ΈΛΛηνίς καί ΈΛΛηνίς ήτον εκείνη,- ήτις 
έθαυμάσθη άπό τόσων ετών, ή ενάρετος ΠηνεΛόπη 
ήτις έπι είκοσιν όΛα έτη άνέμενε πιστή τήν επά
νοδον τον ποΛυπαθοΰς Ιθακήσιου ήρωος.

'ΟφείΛει ν' άνακουφίζη αυτόν άπό τών κό
πων τής εργασίας αύτοϋ φερομένη σωφρόνως και 
και οικονομοϋοα παν ό,τι εκείνες δημιουργεί.

' Μή Λησμονή ποτέ’ή- ΈΛΛηνίς δέοποινα, ότι 
είναι χρισζιανή, ότι οφείΛει τήν σωτηρίαν αύτής 
πρός εκείνον, οστις. τήν άνήώωσε. Γενομένη δέ 
μήτηρ. οφείΛει νά.όδηγήση τα τέκνα αύτής 'προς 
τήν ευσέβειαν. Νά φροντίζρ δε και διά τήν θρη
σκευτικήν μόρφωσιν εκείνων, οίτινες τυ^όν εύρισ· 
κονται είς τήν υπηρεσίαν αύτής.

Είς τήν ανατροφήν όμως των τέκνων πρέπει 
νά συγκέντρωση πάσαν τήν ενέργειαν αύτής. Ή 
μήτηρ είναι τό πρώτον πρόσωπον, όπερ ό άν
θρωπος γνωρίζει έπί τής γής. Αύτήν. μανθάνει 
πρώτον ν’ άγαπα καί ύπ’ αύτής οδηγείται είς 
τα πρώτά βήματα. Τό ΙΛαρόν βΛέμμακάί όγΛυ- 
κύς ήχος τής φωνής τής' μητρος έζεγεΐρουσι τάς 
ύπνωττούσας δυνάμεις τοΰ παιδός,ώς ή εαρινή 
Λύρα άνοίγει τά είς τούς κάΛυκας ρόδα. · Έζ 
αύτής Λοιπόν έξαρτάται τό παν, ή ανατροφή των 
Λαίδών καί είς τοΰτο πρέπει νά έπιδοθήδΓ όΛων 
των δυνάμεων αύτής, γνωρίζουσα, ότι μεγάΛων 
άνδρων καίαίμητέρες ήσαν μεγάΛαι ως ή Αν
θούσα, ή 'ΤμμέΛεια, ή Νόννα καί τά τέκνααύτής 
νά θεωρή ως μόνον κόσμον, ώς άΛΛη 'Ρωμαία 
ΚορνηΛια.
Ή ΈΛΛηνίς έχει τήν ύποχρέωσιν νά ήναι ό 
τέΛείος τύπος τής δεσποϊνης, άφ ’ ού είναι απόγο
νος γυναικών, αΐτινες έθαυμάσθησαν ώς δέσποι- 
ναι σύμπαντος τού κόσμου καί τάς ίεράς παρα- 
δόσεις τής πατρίδος αύτής πρέπει νά τηρή καί 
νά μή άπομακρύνεται αύτών, θέΛουσα νά έγκοΛ- 
πωθη έθιμα εθνών, όΛως άπάδοντα πρός τάς 
παραδόσεις ταύτας.Άφετε, ώ μητέρες, τήν ξενο
μανίαν, έν ω έχετε θησαυρόν έν τή ήμετέρα πα- 
τρίδι, όν αγνοείτε καί τόν όποιον πρέπει νά 
καταστήσηζε γνωστόν είς τάς θυγατέρας} ύμών, 
δίδουσαι παίδευσιν ΈΛΛηνοπρεπή.

Μή Λησμονείτε, ότι είοθε ΈΛΛυνΐδες, ότι άπο- 
ζεΛείτε τό εύρημα τοϋ μεγαΛεΐου χαί τής δόζης 
αύτής.

25 ’Ιουλίου 1903 Πολυξένη Λίταα
ή ex Χαλανδρίου.

ΑΛΗΘΕΙΑΣ

Τδ χαλλίτερον και ασφαλέστερου μέσον τής ανε
ξαρτησίας εινε νά χατορθώση τις νά μην έχη ανά
γκην οΰδενός.

Αί γυναίκες καί οί βασιλείς δέν εχουσι φίλους, 
αλλ.’ υποτελείς και ΰπηρέτας.

Άσφάλιζον καλώς τήν θύραν σου, διότι φόθο; 
είναι νά εΐσέλθουν ποντικοί, μύρμηκες καί δφεις.

Η καλλονή είναι ή έδρα του διαβόλου.

II ΦΟΤΟΓΡΛΦΙΚΙΙΤΕΧΝΙΙ
Τήν σήμερον τα φωτογραφικά μηχανήματα έτελειο- 

'πόιήίησαν επί τοσοϋτον, ώστε είνε εύχρηστα και είς 
χεΐρας παίοων, αί 3έ τιμα'ι αύτών κατέστησαν τόσω 
μέτριαι, ώστε είς πολλά βαλάντια εΐνε προσιτή τοιάύτη 
τιςάσχόλησις. Παίδες, νεάνιδες, γυναίκες, ταξειδιώται, 
έφημεριδογράφοι καί πλεΐστοι έρασιτέχναι ασχολούνται 
μέ τήν φωτογραφίαν- "Ωστε, φρονοΰντες, δτι έν έκαστω 
τής εΦύσεως» τεύχη, μία φωτογραφική στηλη θα 
εύρίσκη οΰκ ολίγους αναγνώστας, αρχόμεθα απο τοΰ 
παρόντος τεύχους δημοσιεύοντες τήν πρακτικήν 
εξάσκησιν τής φωτογραφίας κ’ αφίνοντες πασαν 
ματαιοπονΐαν έπι τής θεωρίας καί ιστορίας αυτής.,

Τδ παρδν περί φωτογραφίας άρθρον ήμΰ>ν,_ θέλει 
γραφή κατά τοιουτον τρόπον, ώστε καί οί άπλήν μό
νον ιδέαν περί φωτογραφίας εχοντες, δυνηθώσι νά 
παρακολουθήσωσιν ήμας. t χ

”Ας ύποθέση δ αναγνώστης, δτι εχομεν ανα χεϊρας 
άπλοΰν τι μηχάνημα (<) έκ τών λεγ-μένων (inslan- 
tanfe) Πριν ή φωτογραφήσωμεν πρέπει να θεσωμεν 
έντδς τής μηχανής, δσας πλάκας αΰτη δέχεται. Πρδς 
τοΰτο δέ άγοραζομεν εν κυτίον (περιέχον δώδεκα τοι- 
αύτας), δπερ μετά προσοχής φυλάσσομεν, μή ανοίγοντες 
αύτδ παρά είς τδ σκότος καί ένώπιον ερυθρού 
φωτός.Έντδς τής οικίας σας πρέπει νά έχετε,πάν
τοτε μικρδνδωμάτιον, άνευ παραθύρου ή καί μετά, τοι- 
ούτου, άλλ’ ερμητικώς κεκλεισμένου- Τδ δωματιον 
τούτο, δπερ νυν φωτογραφικόν θάλαμον θα 
κάλούμεν, διά νά εινε κατάλληλον ποέπει νά εινε ξη
ρόν, διότι ή ύγρασία βλάπτει τά φωτογραφικά είδη και 
προϊόντα, καί δεύτερον άμα κλείεται ή θύρα, να μή 
φαίνεται ούδαμοΰ γραμμή ςκυτεινή. Εισερχόμεθαλ.οιπον 
εντός τοϋ θαλάμου τούτου εχοντες τάς πλάκας καί την 
μηχανήν' βεβαίως είς τδ σκότος δέν δυνάμεθα νά έρ- 
γασθώυ,εν καί δή οί πρωτόπειροι. Χρειαζόμεθα, λοιπόν . 
αβλαβές φώς, δηλαδή ακτίνας μή άλλοιοΰσας την ευαι
σθησίαν τών πλακών. Τοιοΰτον φώς εινε τό έρυθροΰν 
καί πρδς τοΰτο άγοραζομεν ένα φωτογραφικόν 
φαν όν (πετρελαίου, ελαίου, άσετυλίνης, ηλεκτρικού, 
αεριόφωτος, κηρίων κλτ.) ’Αντί φα-οΰ τήν ημέραν 
δυνάμεθα νά μεταχεισθώμεν τό φυσικόν φώς.. Αρκεί 
μόνον νά έχωμεν παράθυρο" μή δεχόμενον άρκεκόν 
ΐρώς πρδ τοΰ όποιου θέτομεν έρυθράν ύαλον ή καί 
χάρτην πολύ σκοτεινού ερυθρού χρώματος. Νΰν ειμεθα 
ασφαλείς καί δυνάμεθα ν’ άνοίξωμεν τας πλακας, 
δπερ ευκόλως κατορθιύμεν χαράζοντεο διά μαχαι:ιδίου 
τδ κυτίον εκεί όπου χωρίζεται τδ κάλυμμα,. Επειτα 
έτοιμάζομιν τήν μηχανήν μας 'Ήμεις, επειδή δεν 
εινε δυνατόν άπό τής στήλης ταύτης νά άριθμή,σωμεν 
δλα τά συστήματα, θά έχωμεν ύπ’ δψιν το ύπό άπλου- 
στέραν μορφήν στιγμιαίον φ,ωτογρ. μηχά
νημά, ούτινος ιδέαν λαμβάνετε εκ τής έναντι ει- 
κόνος. Διά τών σημείων δ καί δ ανοίγομεν την,μη
χανήν έκ τών όπισθεν καί έξάγομεν τας μετάλλινους 
πλακοδόχους. (6 ή 1- άναλόγως τής μηχανής»' έζά,γο- 
μεν τώρα μετά προσοχής έκ τοϋ ευτίου μίαν πλακα 
τήν όποιαν κρατοϋμεν πάντοτε έκ τών πλάγιων, μα
κράν τής αναπνοής, καί διά τοϋ ερυθρού φωτός παρα- 
τηοοΰμεν ποϊον μέρος αύτής ε’νε τό θαμβόν’ κατόπιν 
περνώμεν ταύ’ην είς μίαν τών πλακοδόχων, προ-

(1) Περί των διαφόρων φωτογραφικών συστηαάτων, τών 
οι’ έρασιτίχνας προτιμητέοι", των καλλιτέρων, ευθυνοτέρων’ 
μ»τά τη; χρήοεω; ίνό: Ικάστου χ«^ τών διαφόρων, φακών, 
θέλομεν γράψει προσέχω; έν έκτίνεστέρω χαί ειδική αρίρφ.

Έν τούτοι; εΐς πασαν α'τησιν συνοδενομένην ύπο 25 λε
πτού γραμματοσήμου δίδομεν πάσαν πληροφορίαν δωρεάν. Ά· 
πενδυντέον : Άνδρέαν Πρίντεζην. Γηαφεϊον ·Φύοεωι·.

νοντες, ώστε ή ύαλος ν ά ί-γγίζη-τδ μετ άλ
λον. ή δέ πάστα νά. εδρητάι ανωθι. Αφού 
πληρώσωμεν όλας τάς πλακοδόχους τοποθετοΰμεν τήν 
μέν έπί τής δέ ώς ήσσαν πριν έντδς τής μηχανής. 
Ειτα κλείομεν τά σημεία δ καί δ, ασφαλιζομεν την 
μηχανήν καί ούτως ειμεθα έτοιμοι δια να φωτογρα- 

φησωμδν· . , . , «
Δια τη< στιγμιαίας φωγραφη<ηως wτυγχάνουν 

καλώς σκηνάς τών δδώέ, όπου,βεβαίως όλοι κινούνται, 
άρκε~ νά ύπάρχη ήλιος ή αρκετόν φώς, διότι σεν 
εΐνε δυνατόν δ καθείς νά έχη έξαίρετον φακόν καί 
μηχανήν. Γενικώς δέ πρέπει πρδς ^ωτογ^άφησιν να 
τοπδθετούμεθα ούτως, ώστε ήμεις μέν να, εχωμεν τον 
ήλιον όπισθεν, τό δέ φωτογραφούμενον αντικείμενον 
νά φωτίζεται κατά πρόσωπον. Έάν ή μηχανή μας 
εινέ καλή καί δ φακός μεγάλης ταχύτητος, πρεπε: να 
άνοίξωμεν τδν μικρότερου πρδς φωτισμόν'διαφραγμα. 
Έν τή έναντι φωτογραφική μηχανή ή κλείς τού δια
φράγματος δείκνυται δια τοΰ γ'ρ α μ . β Εν γένει όμως 
χαί ή χρήσις τών διαφραγμάτων καίή απόστασις εξ 
ής πρέπει νά φωτογραφώμεν, κανονίζεται αναλόγως, 
τής μηχανής· ώστε πρέπει να πέιραματιθώμεν επ 
αρκετόν, νά θυσιάζωμεν μερικάς δωδεκάδας πλακών, 
έως ού συνηθήσωμεν τήν μηχανήν'

Άφου λοιπόν τοποθετηθώμεν, ώς είπομεν, παρατη
ρούμε*  έντδς της ύαλου ζ'άν φαίνεται τδ φωτογρα- 
φούμενον άντικείμενον καθαρά καί δπως θέλομεν. 
Έν τοιαύτη περιπτώσει στρίβωμεν τήν λαβίδα, α 
κατά τδ γράμμα I όπερ σημαίνει Instantane- ειτα. 
κρατώμεν την μηχανήν καλώς, πάντοτε παρατηρούνΤες 
έντδς τής ύαλου μήπως τδ ά,ντιχε'ωενον,μετατοπισθή 
καί σύρωμεν πρδς τά κάτω τήν λαβίδα γ. ”Ηδή ριπτο- 
μεν τήν μεταχειρισμένη? πλάκα διά τού μηχανισμού 
Σ. Έάν θέλωμεν νά φωτογραφήσωμεν πλήθος, άμαξας, 
πλατείας καί έν γένει τοιούτου είδους ε’κόνας, μετα- 
χειριζόμεθα τήν μηχανή? πλαγίως, δτε θα παρατη- 
ροΰμεν έντδς τής ύαλο,υ η. , · . .

Διά τας άργάς φωτογραφίας (posees) θα δυσκολευ- 
θώμεν περισσότερον. Πρέπει νά εύρισκόμεθα μετά τού. 
πρός φωτογράφησιν άντικειμένου έν τή σκι?.' να τοπο- 
θετήσωμεν τήν μηχανήν έπί στερεού, στηρίγματος, 
νά στρέψωμεν τήν λαβίδα α πρδς.τδ γράμμα Ρ (Poses). 
Ό φωτογραφούμενος πρέπει νά δέχεται κατα πρό
σωπον τό ύπαρχον φως" δήλαδη άν εύρισκόμεθα. εντός 
δωματίου, να εχη έστραμμένον τδ πρόσωπον πρδς,το 
παράθυρον' καί τέλος νά μή κινεΐται. Δια την κατάλ
ληλον άπόστασιν επαναλαμβάνομε"· ότι δια τής πείρας 
θά συνηθήσωμεν ώς καί διά τδν .χρόνον τοΰ τραβήγ
ματος τής λαβίδος γ .

ΓΕπεται συνέχεια!
ΑΝ&ΡΕΑΣ ΠΡΙΝΤεΖΗΙ
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tnO ΑΒΥΣΣΟΥΣ

Ο ΠΟΝΟΣ ΜΟΥ

—Ποιος ίϊδί τδ τραγούδι μου 
Γοργά νά φτερουγάη 

Καί τδ σκοπδ τής λύρας μου 
Νά τδ άκολουθάη;

— Τώ τδ είδα ποΰ περήφανο 

“Έσχιζε τόν αγέρα 

Καί τό σκοπό τής λύρας m 

Σάν ίσκιο παραπέρα’ 

Τώ τδ είδα πού έπέραβε 

’Πδ πάνω y.'w «αν χάδι 

Καί ράφισε απαλό φιλί 

Γιά ύοτερνδ σημάδι.

Είπε τδ τριαντάφυλλο 

Κ·.’ επεβε και μαράθη.

—Έτσι είν’ ό Κόσμος ! πόσους τρών 

Ή πίκρες καί τά πάθη.—

♦
— Ποιος είδετδ τραγούδι μου 

Γοργά νά φτερρυγάη 

Καί τδ σκοπό τής λίρας μου 

Νά τδ άκολουθάη;

—Έγώ είδα τδ τραγούδι σου

Ποΰ πέρασε σιμά μου 

Καί ρίγησαν απ’ τδν καϋμδ 

Τά φύλλα, τά κλαριά μου. 

Κι’ ερχόταν έναγύρω μου 

Σάν νά ζητούσε κάτι 

Μές ατά κλειστά παράθυρα 

Κάποια σκιά φευγάΐη. 

Ειπ ’ δ κισσός ποΰ δίπλωνε

—Τώρα, καιρό κλεισμένο 

"Ω ! ενα έρημόσπητο 

Μές στά δεντριά κρυμμένο.

★

Η ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗ

—Ποιος είδε το τραγούδι μου 

Γοργά νά φτερουγάη 

Καί τδ σκοπό τής λύρας μου 

Νά τδ άκολουθάη ;

— Έδώ εινε τδ τραγούδι σου 

Τάόάνατό σου ασμα

Μές στα κλαριά μου φώλιασε 

θρηνώντας κάποιο πλάσμα. 

Ποΰ έχουνε άπδ καιρό 

Στή ρίζα μου θαμμένο 

Κάποιο κορμί παρΟενικο 

Ν άραΐδογεννημένο... 

Είπε βαθειά καϊ στέναξε 

Τδ έρμο κυπαρίσσι 

Κι’ ακόυσα τδ βαρύ σκοπό 

Τον τραγουδιού νάρχίση.

Ιούνιος 2)903

«Μακάριοι οί ίλεημονες Sti αυτοί • ύλεη&ήυονται.·· (Μαχ&. Ε". “<—8.)
I

Ει« μεγάλη αρετή ή Ελεημοσύνη 
τα πληθη τών αμαρτιών καλύπτει κι’άποπλύνει 
Δεν πρεπει δμιος να ποιή; αυτήν εμπρός ανθρώπων, 
τδ θεαθήναι άπεχε αύτοΐς με πάντα τρόπον..
Ειδ’ άλλως παρα τοΰ Πατρδ; τ<όν έπαινον δέν εχει:, 
και δπως οί ΰποκριταί άπ τδν μισθόν θ’ άπίχη;- 
Όταν πτωχόν συ έλεής, μή ή αριστερά σου 
μάθη ποτέ, ίπερ ποιεί ή χειρ, ή δεξιά σου.

XI
Έποίησε τδν πλούσιον και τδν πιωχδν ομοίως 
Θεός ο Κύριος αυτούς κατέστη®’ έπι τούτιρ · 
ίνα ό εΐ; τόν έτερον υπηρέτη τιμίως 
κ*  είς τάς άνάγκας τοΰ πτωχού να χρήτ’ αυτός τώ

( [πλούτιρΛοιπόν, μή στρέψης, πλούσιη τδ πρόσωπον ποτέ σου 
εκ τοϋ αθλίου πένήτος καί τοΰ γυμνοΰ παιδός του, 
την θύραητής οικίας σου μή κλείνης’μή εμπρός του, 
καθ’ δτι ειτα φοβεραι θα ην αί συμφοραί σου I

lit
Άλλοϋ ίσως, τά χρήματα, ματαίως τά σκορπίζεις 
κι*  ουδόλως φείδεσαι αύτών έκεΐ ποΰ ασωτεύεις- 
μέ τόκον δέ ύπέρογκον παρέχεις καί δανείζεις’ 
γ>ά μόνα δέ τά πάθη σου και τδ έγώ δουλεύεις. 
Έκ τών πολλών σου δαπανών μη τόν πτωχόν αφίσης. 
χωρίς να δίδης είς αύτδν έκεϊνο ’ποϋ ανήκει’ 
τής χήρος δέ τό δΐίεπτον ποτέ μή λησ^υονήσης, 
μή κρύπτε, μή τά πλούτη σου νεκρά έν αποθήκη.

IV
Μη τδν πτωχόν καί όρφανόν, μηδέποτε παρίδης, 
άλλ’ έκ περισσευμάτων σου να δίδης να χαρίζη; 
εί; τά; οϊκτράς αιτήσει; των ευθύς νά αποδίδης 
και οΰτω τδν Πανεύσπλαγχνον Θεόν εξευμενίζει;.. 
Ό δίδων άρτον τοΐς πτω^οΐς, χιτώνα ή οβολόν, 
εν οΰρανοΐς άδιώρυκτον θα εύρη θησαυρόν. 
Δό; τώ πτω’χψ και όρφανώ, δό; ελεημοσύνην, 
μέ ιλαρόν τδ πρόσωπον, με πρόθυμον καρδίαν 
και χήραν δέ τήν δύστηνον έλέει μ’ εύσπλαγχνίαν, 
ϊν’ άπ’ τήν θείαν τοΰ θεού στεφθής Δικαιοσύνην.

’BrAMirg .9)1)903. ' e. t. Κόντη;

ΤΡΙΚΥΜΙΕΣ

Μ^τβας Πα«Μ«ύρα·υ

ΣΕ ΜΙΛ ΚΟΡΗ
Μή μοΰ ζητεί; ανώφελα 
άγάπη νά σοϋ δώσω ■ 
Νεκρώθηκαν τά βτήθεια μου 
Στού πόνου τδν καΰμί, 
Καί .οέ ν μπορώ έ δύστυχος 
άγάπη πειά νά νειώβω 
τον κάκου ψάχνω άδικα 
Γιά ναθρω ενα παλμό; 
"Αν δμως νεκρωθήκανε 
Καί πιά δ ν αγαπούνε 
Γιά τ' δρφανό ραγίζονται 
Ποϋ τριγυρνά γυμνό 
Πονούν γιά ξένα βάσανα 
Καί ποιδ πολύ πονούνε 
Λησμονημένου κ’έρημο 
Στδν τάφο.τδν νεκρέ.

1903 4ημ. S. Αημακόπουλος

Ε. LABOULAGE

Ο ΠΡΙΓΚΗΨ TQH ΧΡΥΙ0Ν ΠΥΡΓΒΚ
■ ΙΣ τό βασίλειον τών Χρυ- 
σών-Πύργων εζη ποτέ γέ
ρων τις βασιλεύ;, δστις 
θά ήτο σχεδόν έρημος, αν 
δέν είχεν ένα καί μόνον 
υιόν, τον όποιον φαντά- 
ζεσθ» πλέον πόσον ήγά
πα ! ήτο ή μοναδική ελ
πίς δυναστείας, ήτις ήγ- 
γιζεν εΐ; τό τέλος της. 
Ό γέρων ήγεμών συχνά- 
κι; έκράτει τήν λευκήν 
κεφαλήν του μέτάς Ρυτι
δωμένα; χεϊρά; του καί 
έσκέπτετο νά νύμφευση 
τόν μόνον βλαστόν του, 
νά εύρη μίαν πριγκήπισ- 
σαν εΰγενή, πλουσίαν, ώ
ραίαν καί προ πάντων ά- 

Αύτό ήτο ή μόνη φιλοδο-
• ....... r λ * ’λγαθήν καί γλυκεϊαν.

ξία, ό μόνος πόθο; τοΰ γηραιού βασιλέως. Ο
σάκις έκάστην νύκτα έκοιμάτο, ταΰτα έσκέπτε
το, μέχρι; δτςυ ό ύπνο; τόν κατελάμβανε καί 
τότε πλέον ώνειρεύετο δτι ήτο πάππος, δτι ένη- 
γκαλίζιτο .προσφιλείς ξανθούς έγγόνους καί πρό 
πάντων, δτι βυθισμένος εΐς τας άγκάλας τοΰ γη
ραιού θρόνου του, έβλεπε στρατόν δλόκληρον έκ 
τών πριγκήπων έγγόνων του, οίτινες παρήλαυνον 
πρό αυτού μέ στέμμα έπί τής κεφαλής καί σκή-
ιττροΝ τήν χ^ρα.

Δυστυχώς μεταξύ τών τόσων αρετών, αίτινες 
στολίζουσι πάντοτε ενα διάδοχον, ό Καρλΐνος 
(τό όνομα τού διαδόχου) ήτον άγριώτερος ακό
μη καί άπό νεαρόν πώλον. Εΐς τό δνομα μόνον 
τής γυναικός έτίιασσε τήν κεφαλήν του καί έτρε
χε·, εΐς τό δάσος. Ούτε τά δάκρυα τοΰ πατρός, 
ούτε αί προσευχαί ολοκλήρου έθνους, ούτε τα 
συμφέροντα τοΰ Κράτους ήδυνήθησαν νά μαλά- 
ξωσι τήν έκ βράχου καρδίαν του. Είκοσι ιεροκήρυ
κες έξήντλησαν τήν ρητορίαν δ’ά νά τόν καταπεί- 
σωσι καί τριάκοντα συγκλητικοί τήν ευφράδειαν 
αΰ-.ών. Είζευρεν ό Καρλΐνος έκ γενετή:, δτι το 
νά είνε τις ΐσχυρογνώμων ήτο προνόμιο·, βασιλικόν.

’Αλλα πολλάκις είς μίαν μόνην στιγμήν «υμ- 
βαίνουσι πράγματα περισσότερα παρά εις εκα
τόν ετη· ούδείς δέ δύναταιποτέ να ειπη:«Πο
τέ δέν θά περάσω άπόαύτόν τόν δρόμον». Πρω
ίαν τινα, έ·.φ ίκέθηντο εΐς τήν τράπεζαν καί δ 
πρίγκηψ, ώς πάντοτε, ένουθετεΐτο, ά-.τί δέ πά
σης άπαντήσεω:, ήρκεΐτο παρατηρών τάς ιπτα- 
μένας εΐς τόν άέρα μυίας, λησμονήσας οτι έκράτει 
είς τάς χεΐρας του μαχαίριον, έκαμεν απότομον

κίνημα έξ ανυπομονησίας χαί έτρύπησε τόν δά
κτυλόν του. Σταγών αίματος ««πήδησε έπεσε 
προτού Καρλίνου, εντός'πινακίου κρέμας· τότε 
έσχηματίσθη παράξενου μίγμα ροδίνού και λευ
κού χρώματος· κατά τύχην δέ, ίσως κατά θείαν 
τιμωρίαν ή τρελλοτέρα ιδιοτροπία κατέλαβε 
τόν πρίγκηπα έπί τή θέ$ τοΰ ροδίνου γάλακτος.

— Μεγαλιιότατε,' είπεν εΐς τόν πατέρα του, 
έαν δέν εΰρω αμέσως γυναίκα τόσφ λευκήν καί 
ροδίνην καθώς τό χρωματισθέν εκ τοΰ αίματός 
μου γάλα, είμαι S-θρωπος χαμμένος.: Αΰτη ή 
νύμφη, τό θαύμα τούτο, .κάπου πρέπει νά ύπάρ- 
χη. Τήν άγαπώ, χάνω τήν κεφαλήν μου, με 
χρειάζεται, την θέλω. Είς τολμηρόν ψυχήν ού- 
δέν είνε αδύνατον. Άν θέλετε νά ζήσω, αφή
σατε με νά διατρέξω τό*  κόσμον, ίνα εΰρω τό 
όνειρόν μου’ άλλως άπό αύριον θά είμαι νεκρός 
εκ τή; θλίψεως καϊ τής απελπισίας. .

Τίς θά ήκ:υε τά; ωραίας αύτά; τρέλλας χω
ρίς νά μεί·.η κατάπληκτο;; Ό δυστυχής βασι
λεύς ένόμισεν οτι, τό άνάκτορον τευ επεσεν έπί 
τής κεφαλής του’ ώχρίασεν, έρυθρίασεν, έκλαυ- 
σε καί τέλος άναλαδών τήν ομιλίαν του έφώνησεν:

— ’Ω I παιδί μβυ! Στήριγμα τών γηρατειών 
μου, α?μα τής καρδίας μου, ζωή τής ψυχής μου, 
ποια ιδέα ήλθεν εΐς τήν κεφαλήν σου ; Έχασες 
τό κρανίον σου.; Χθέ; ακόμη μέ έκαμνες νά ά- 
ποθάνω έκ τής λύπης, άρνούμενος νά νομφευθής 
καί νά μοί δώσης διαδόχους’ σήμερον, διά νά μέ 
άποδιώξης ταχύτερον τοΰ κόσμου τούτου, νέαν 
χίμαιραν σκέπτεσαι; Ποϋ θέλεις νά ύπάγης δυ
στυχή ; Ποΰ άφίνεις τήν πατριό» σου, τό σπή- ,.. . 
τι σου, τό λίκνον σου ; Γνωρίζεις εΐς ποιους κιν- *’ 
δΰ'/ους ^ίπτεταΐ δ ταξειδευων; Άφησε τά; κιν
δυνώδεις ταύτας σκέψεις’ μείνε μαζύ μου, έάν 
δέν θέλης, παιδί μου, νά άφαιρέσής τήν ζωήν 
μου και νά καταστρίψης τό σπήτι καί τδ βα
σιλεών σου.

Οί λόγοι ούτοι καί άλλοι άκόμη φρονιμότε
ροι ούδέν έφερον αποτέλεσμα. Ό Καρλΐνος ού
δέν ήκουεν, ούσέν έβλεπε καί μόνον τό πάθος του 
ήσθάνετο. Πάν δ,τι τφ έλεγον διά του ένος «ίί- 
ήρχετο καί έξήρχετο διά τοΰ ετέρου ώτός· αί 
συμ.βουλαί βρρίπτΰντο είς τόν άνεμον.

"Οτε πλέον ό γέρων ένόησεν, δτι εύκολώτερον 
ήτο νά συγχΛνήβη τόν χάλκινου άλέκτορα τοΰ 
γειτονικού κωδωνοστασίου, παρά τόν χαϊδεμένου 
πρίγκηπα, άνεστέναξε καί άπεψάσισε τό ταξεί- 
διον. Άφοΰ τφ έδωκε σοφά; συμβουλής, δςού- 
βέποτε ό πρίγκηψ ενεθυμήθη, αρκετούς σάκκους 
ταλλήρων, οΰς ό πρίγκηψ έδέχθη πολύ προθυ- 
μότερον τών συν.βουλώ·/ καί σκλάβους πιστούς, 
δ λευκόθριξ βασιλεύς ένηγχαλίσθη τόν άστατου 
υιόν του,, τόν άπεχαιρέτησε καί μέ τήν καρδίαν 
έξογκωμένην άνήλθεν είς τό. υψηλότερου μέρος 
τοΰ πύργου του 'οιά.·..νά'·βλΙπη’έπί . μακρόν τόν 
υίόν του. Καί οτε πλέον ή συ«δεί« όξηφανίσθη
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ε’ις τό ακρον τοΰ όρίζοντος, χονδρά1, σταγόνε; 
δακρύων έρρευσαν έκ τών παρειών τοΰ βασιλέως 
τών χρυσών πύργων. Άλλά τά δάκρυά του, csv 
ήσαν δάκρυα παιδός· ησαν δάκρυα πατρός. Παι
δικά δάκρυα είνε βροχή θέρους" χονδράί σταγό
νες, αίτινες αμέσως εξατμίζονται. Δάκρυα πατρός 
εινε βροχή φθινοπώρου*  πίπτουσι βραδέως καί 
ποτέ δέν ξηραίνονται.

Έ'- τούτοις ό πρίγκηψ έταξείδευεν δ,τι έζή- 
τει δέ» ήτο ευκολον νά εΰρη καί τό ταζείδιόν 
του διήρκεσε πολύ περισσότερον τίς μια; ημέ
ρας. Διετρεξεν όρη καί πεδιάδας, διέσχισε βα
σίλεια, δουκάτα, κομητίας καί βαρωνιπς, έπεσκέ- 
φθη πόλεις, χωρία, πύργους, έπαύλεις, καλύβας, 
παρετήρησεν δλας τάς γυναίκας τοϋ δροσού του, 
ΰφ’ δλων παρετηρήθη, ακέριη καί από εκείνα; 
αίτινες έχαμήλουν τους οφθαλμούς πρό τής δια- 
βάσεώς του, άλλά τό ώραΐον ovttpov του, τόν 
θησαυρόν του άδύνατον νά εύρη εΐς τήν γηραιάν 
Ευρώπην.

Είχε φθάσει πλέον είς τήν παραλίαν είδε τήν 
άφρίζουσαν θάλασσαν, τά ογκώδη κύμ.ατα, το α
χανές διάστημα καί έζήτησεν αμέσως πλοϊον. Οί 
υπηρεται του κατά βύμπχαοιν βεβαίως, πάντες 
ήσθένησαν, άρια ήκουσαν τό νέον διά θαλάσσης 
δρομολόγιου.

Ό πρίγκηψ μόνος πλέων διέτρεξε τήν Αίγυ
πτον, τάς ’Ινδίας τήν Κίνα, διερχόμενος άπό 
έπαρχία; εΐς επαρχίαν, άπό άστεως εις αστυ άπό 
οικίας εις οικίαν, άπό καλύβης είς καλύβην ζη
τών τήν ώραίαν εικόνα, ήτις εχαράχθή <*  τφ 
έγκεφάλφ του, άλλά τά πάντα χαμμένος κόπος 
υπήρξαν. Είδε γυναίκας δλων τών χρωμάτων 
καστανάς, ξανθές, φαιάς, ερυθρές, λευκές, 
κίτρινους, πυρράς, μαϋρας, άλλά μίαν δέν ευρε 
και άφοΰ τέλος διέτρεξε τάς χώρας άπάσας έ- 
φθασε καί εΐς το τέλος τοϋ κόσμου, όπου πρδ αυ
τού δέν έβλεπε πλέον παρά τήν θάλασσαν καί 
τόν οΰρανον ένουμένους. Το δνειρόν του έκλινε 
περί την ούσιν άπελπις περιεπάτει έπί της πα
ραλίας, δτε εύρε γέροντα θερμαινόμενου ύπό τόν 
ήλιον. Τον ήρώτησεν, αν ύπήρχε τι πέραν τών 
κυμάτων τούτων, ατινα μΧχρκν έχάνοντο.

Όχι άπεκρίθη δγέρων, ούδείς εύρε ποτέ τι 
είς τήν θάλασσαν ταύτην, ούτε νήσον, ούτε ό
χθην ήπείρου*  βστις δέ πρός τά έκεΐ άπήλθε ου
δέποτε επανήλθε. Ενθυμούμαι δμως καλώς, δτε 
ήμουν παιοίον, ήκουσα νά λέγουν οΐ γέροντες, 
έκπαραδόσεως τών προπάππων, ότι έκεΐ μακράν, 
πολύ μακράν, πέραν τοΰ όρίζοντος εύρίσκετο ή 
νήσος τών Μοιρών, εκείνων αίτινες νήθουσι καί 
κλώθουσι το νήματης άνθρωπίνη; ζωής. Άλλ’ 
άλλοίμονον ! οστις έπλησίασε τάς σκληρά; ταύτας 
νεράιδας, υπήρξε δυστυχής! Ή θέα των δίδει 
τόν θάνατον !

■— Αδιάφορου! έμορμύρισεν έ Καρλϊνος. 
Λέμβος ήτο έκεΐ πλησίον έπήδησεν έπ’ αυ

τής, έλυσε τό σχοενίον, άνεπίτασσετό ιστίου καί 
ώλίσθησενέπίτοϋ ωκεανού. Έπίήμέραςπαρετήρει 
θάλασσανμόνον καί ουρανόν. Τέλος έρριξε κραυ
γήν" εΐοεν ίπϊ τή; εσχατιά; μέλαν σήμεϊον καί 
μετ’ ολίγον ή τύχη έρριψε τόν Καολίνου επί 
τών ογθών τής νήσου, έξ ής ούοεί; επιστρέφει. 
Ότε πλέον ή λέμβο; έστη πρό τή; βραχώδους 
ακτή:, ό πρίγκηψ έπήδησε καί μέ-πολύν κόπον, 
μέ τάς χεΐρα; δέ καί τοΰ; πόδας ήοχισε ν ’ άναρ- 
ριχάται.Ότε έφθασεν έπί τίνος οροπεδίου, κάται· 
ματωμένος, έμεινε κατάπληκτο: έκ τή: φρίκη:. 
Βράχοι κατάμαυροι διεσπαρμένοι έδώ καί έκεΐ, 
έξερχόμενοι έκ καταλεύκου χ ιωνάς καί ούτε έν δίν- 
δρον, ούτε δράξ χλόη:. Είκών φρίκη; καί θανά
του. Επί τοΰ βάθου; ύπήρχε παραπέτασμα, έν φ 
παριστάνοντο, ολα τά στοιχεία τή: ζωής. Βασι
λείς, στρατιώται, έργάται, ποιμένες καί. πλη- 
σίων τούτων γυναίκες πλουσίως ένοεουμέναΐ καί 
χωρικαί νήθουσαι. ’Ολίγον παρέχει παΐδες καί 
κορασίδες κρατούμενοι έκ τής χειρός έχόρευον. 
Πρό τοϋ παραπετάσματος, ή δέσποινα τοϋ οική
ματος περιεπάτει.’Ητο γηραιά κυρία, αν είνε 
δυνατόν νά όνομάση τις ουτω τήν προσωποποίη
σή τοΰ θανάτου, καθόσον υπό τήν διαφανή καί 
κιτρίνην ώς ό κηρός επιδερμίδα τη; έφαίνετο ό 
οστεώδης σκελετό; της. Αίφνης ή γραία ερριψεν 
άπότομον βλέμμα έπί τής ζώση; εκείνη; είκόνό: 
ύψωσε τήν άριστεράν χεΐρα τη: καί λεπτότατα 
νήματα Ιφάνησαν τανυόμενα, άτινα γελώσα έκοψε 
διά ψαλίδος. Όδυρμοί ήκσύσθησαν, κατάραι,· 
σκότος έπεχύθη έπί τοΰ παραπετάσματος καί 
ό γέλως τής μέγαιρας συνώδευσε τήν φρίκην τής 
όλης ε’ικόνος.

Άμέσως δ Καρλϊνος ήκουσε τάς λέξεις ταύ
τας :

— Φύγε, δυστυχή, σώθητι! Γνωρίζω τί ζη
τείς, δέν δύναμαι νά σέ βοηθήσω. Πήγαινε εΐς 
τήν αδελφήν μου, ίσω; σοι οώση δ,τι θέληση;’. 
Είμαι ό θάνατος, είνε ή Ζωή ! . . .

Ό Καρλϊνος δέν έπέμεινε νά έπανακούση 
τους λόγους τούτους.

“Εφυγε δρομαίως καί εύρέθη μετ ’ δλ.ίγον 
εντός καταφύτου πεδιάδος. Εΐς τήν όχθην κρυ
στάλλινου ποταμίσκου γυνή τυφλή έπλεκε νή
ματα μετάξης καί χρυσού.

Ό Καρλϊνος άφοΰ μέ σεβασμόν τήν έχαιρέ· 
τησεν ήρχισε νά τη διηγείται τό ταξείδιόν του. 
Άλλ’ είς τάς.πρώτα; λέξεις ή νηρηΐ; τόν έστα· 
μάτησε.

— Τέκνου μου, ούδέν.δύναμαι δι’ έσέ. Εί
μαι τυφλή καί ούτε έγώ γνωρίζω τί κάμνω. 
Ή ηλακάτη μου στρέφεται δπως θέλει. Πή
γαινε εϊ; τήν άλλην αδελφήν μου*  ίσως σοι 
δώση δτι, επιθυμείς. Είνε ή Γέν.ησις, είμαι ή 
Ζωή.

— Ευχαριστώ, ειπεν ό Καρλϊνος καί έτρεξεν 
εις τήν νεωτέραν τών Μοιρών.

— Συ είσαι δ,τι ώνειρευόμην, ο,τι έλά- 
τρευον.

Άλλά αν ησαι θαύμα, οπτασία μόνον, εύ· 
σπλαγχνήσου με καί εΐπέ τήν άλήθειαν.

Ή ώραία νηρηί; γελώσα έλαβε τάς τεινο- 
μένας χεΐρα; τόΰ Καρλίνου καί πρώτη τοΰ είπε ; 
.. — Πηγαίνομεν είς τόν καλόν βασιλέα τών 
Χρυσών Πύργων, οστις θά είνε τόσον εύτυχής 
νά εύλογήση τά τέκνα του |

— Φιλτάτη ψυχή, σπεύδω καί έγώ ώς συ 
νά ιδω τόν πατέρα μου, άλλά είσαι πριγκή 
πίσσα καί δέν θέλω άσήμως νά είσέλθωμεν εΐς 
τά ανάκτορά μας. Πηγαίνω νά μάθή ο λαός 
τήν είσοδον τής βασιλίσσης του διά νά σε ύπο- 
δεχθή, νά φέρω άμαξας καί στρατόν...

Έφίλησε τήν χεΐρα της καί έφυγε.
Όταν ευρέθη μόνη ή κόρη έφοβήθη. Ή φωνή 

ένός κόρακες, ή βοή τοΰ δάσους τήν έτρομαξε. 
Παρά τήν πηγήν ΰπήρχε γηραιό δρυς μέ τόν κορ
μόν κενόν. Ή ωραία μνηστή τοΰ Καρλίνου 
ει’σήλθεν εντός τοΰ κενοΰ κορμού τής δρυό; καί 
άνελθοϋσα έκάθησεν έπί τίνος κλάδου, βλέ- 
πουσα επί τής κρυστάλλινης πηγής τήν μορ
φήν της. ■ *,

Εΐς τά περίχωρα υπήρχε μαύρη σκλάβα, τήν 
οποίαν εστελλεν έκάστην πρωίαν ή κυρία της 
νά φέρη ύδωρ έκ τής πηγής. Ή Λουκία (ούτως 
εκαλείτο ή άφρικανή) ίφθασεν ώ; συνήθως φέ- 
ρουσα έπί τοϋ ώμου τήν λάγηνον" άλλά μόλις 
έσκυψε νά τήν βυθίση έν τφ ύδατι, είδε τήν 
μορφήν τής. νηρηΐδος. Ή ανόητος επειδή ποτέ 
δέν ειχεν ι’δή τήν μορφήν της, έφαντάσθη οτι ή 
μορφή τών ύδάτων ήτο ίδική τής.

— Πτωχή Λουκίκ! εφώναξεν. Νά είσαι τό
σον ώραία καί δροσερά καί ή κυρά σόύ ώ; ζώον 
νά σέ στίλη μέ τήν στάμνα εΐ; τόν ώμο ! Όχι, 
Ποτέ I

Καί έν τή όργή τη; έθραυσε τήν λάγηνον 
καί έπανήλθεν εΐς τήν .οικίαν.

Ότϊ ή κύρά της τήν ήρώτησε, τί έγένετο ή 
λάγηνος, είπε :

— Τόσες φορές ή στάμνα έπήγε γιά νερό, 
ώστε έπί τέλους έσπασε.

*Η κυρά της έφερε μίαν ξυλίνην στάμναν καί 
έζήτησεν αμέσως νά φέρη ύδωρ έκ τής πηγής.

Ή Λουκία έτρεξεν είς τήν πηγήν, καί άφοΰ 
έπί πολύ έθαύμασε τήν τρέμουσαν έπί τοΰ ύδα- 
τος εικόνα, άνεκραξεν:

— Δέ/ είμαι μιά μαϊμού I καθώς με λέγουν. 
Είμαι πλέον ωραία-άπό τήν κυρά μοι,» καί μό
νον οί γάιδαροι σηκώνουν εΐς τήν ράχι τους βα
ρέλια. ,

Ταυτοχρόνω; έκτύπησε τήν υδρίαν έπί τών 
πετρών καί άφοΰ τήν εθραυσεν εΐς μύρια τεμά- 
γΐτ έπέστρεψεν εΐ; τν^ν σικί^-'.

Τήν εύρεν μέσφ πράσινη; χλόης, καλύκων 
ρόδων καί υψηλών στάχυων. Περί αύτήν χρυ- 
σαλίδες έπέτων καί μικρότατα πρόβατα έκρέ- 
μαντο άπό τών μαστών τών αμνάδων.

Ή νηρηις άφοΰ σιωπηλή ήκσυσε τήν ιστορίαν 
τοΰ Καρλίνου, τον ώδήγησεν εΐς έρημον μέρος 
προσφέρουσα δέ τρία κίτρα καί ίν μαχαιρίδιον 
εκ μαργαρίτου καί χρυσού, είπε διά φωνής γλυ
κείας.

— Καρκίνε 1 Δύνκσαι τώρα νά έπιστρέψης 
εΐς τόν πατέρα σου. Εύρες ό,τι έζήτει;. Φύγε 
λοιπόν καί όταν θά είσαι εΐς τό βασίλειόν σου, 
μόλις φθάσής είς τήν πρώτην πηγήν, κόψε έν 
κίτρον" θά έξέλθη νηρηΐς, ήτις θά eci εΐπη : Δός ' 
με νά πιω.

Τάχιστα σύ πρόσφορε ύοωρ, άλλως τε θά 
έκφΰγη τών χειρών σου, ώ; ο άνεμος ! "Αν 
καί τής δευτέρα; ή φωνή δέν σέ εύρη πρόθυμον, 
πρόσεξον εΐς τήν τρίτην καί δός τη ,νά πίη. 
Θά <χης σύζυγον, ώς τήν σκέπτεσαι.

Δεκάκις έφίλησε τήν χεΐρα τής νεαρά; μοίρας 
ο'’πρίγκηψ καί άνεχώρησε τάχιστα. Άλλά φεΰ ! 
Αί νηρηΐδες εινε πάντοτε ιδιότροποι, καί ή 
τύχη πάντοτε είνε νηρηές ! *

Πολλά ΰπέφερεν ό Καρλϊνος, ϊνα έκ τοΰ 
άκρου τοΰ κόσμου φθάση εΐς τό βασίλειόν του. 
Τέλος δμως έφθασε καί σταθείς είς τήν πρώτην 
πηγήν, έξήγαγε τά τρία κίτρα μετά προσοχής. 
Έλαβεν έν καί μέ τό χρυσοΰν μαχαιρίδιον τό 
έκοψεν είς τό μέσον. TQ I τοΰ θαύματος I Μία 
λάμψις διεχύθη καί νεάνις λευκή ώς τό γάλα 
καί ροδίνη ώς χαμαικέρασον ΐστατο πρό αύτοΰ.

— «Δός μοι νά πιω» ειπεν...
—. Πόσον ώραία έμορμύρισε έκπληκτος δ 

πρίγκηψ, λησμονήσας τάς συμβουλάς τής Μοί
ρας και είς έν δευτερόλεπτον ή νεαρά κόρη εΐ- 
χεν έξαφανισθή.

Ό Καρλϊνος ωχρός καί τρίμων έκοψε, τό δεύ
τερον κίτρον.

Άλλά μόλις ίξήλθε καί ή δευτέρα νύμφη ό 
θαυμασμός τοΰ πρίγκηπος ΰπήρξεν ή αιτία νά 
έξάφανισθή καί αύτη.

Ό Καρλϊνος έκτύπητε τήν κεφαλήν- του έξ 
άπελπησίας, ήγέρθη διά νά τρέξη δπισθεν τής 
έξαφανΐσθείσης άλλ ’ ένεθυμήθη τό τρίτον κί
τρον καί προσεκτικός πλέον τό ήνοιξε.

— «Δός μοι νά πιω».
Άμέσως ό Καρλϊνος τή προσέφερενύδωρ καί 

ΐδοΰ ή ώραία καί λεπτή παρθένος, λευκή ώς 
ανθόγαλα καί ροδίνη εΐς τάς παρειάς έμεινενεΐς 
τάς χείράς του.

Ήτο θαύμα δμοιον τοΰ όποίου δέν έγένετο 
άλλο. Ό πρίγκηψ έχανε τήν κεφαλήν θαυμάζων 
τήν νύμφην του έφοβεϊτο πολύ μήπως τό δνει- 
ρον δπερ έξήλθεν έκ τής σχισμής τοΰ κίτρου, 
πετάξνι πρός τόν ουρανόν.
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Ότε πάλιν ή κυρία της {ζήτησε τήν υδρίαν, 
είπεν ή σκλάβα πλήρης οργής :

— Ένας γάιδαρος έπεσεν επάνω μου· ή 
στάμνα έπεσε καί έγινε κομμάτια.

Ή Κυρία της πλέον έχασε τήν υπομονήν, 
ήρπασε τήν μάστιγα και έδωσεν ένα καλό μά · 
θημα είς τήν μαύρην, άπό έκεΐνα, ατινα πολύ 
δυσκόλως λησμονοϋνται. Κατόπιν έξεκρέμασε 
χαλκίνην υδρίαν καί τής είπε;

— Τρέχα, χαϋμένη, τυφλόμυγα. Εΐς τήν 
στιγμήν φέρε μου νερό, διότι θά σέ δώσω πε
ρισσότερα μαθήματα μέ τό βούρδουλα.

Ή σκλάβα είδε πάλιν τήν' γελώσαν μορφήν 
τή; νηρηϊδο; έπί τοΰ ΰδατος καί έφώναξε:

—Όχι I ποτέ πλέον δέν θά κουβαλήσω νερό ! 
Δέν είμαι διά νά ψοφήσω σάν σκυλί ε’ις τά χέ
ρια μιας λυσσασμένης κυράς 1

Εΐποΰσα ταΰτα έσυρεν έκ τής κεφαλής -.ης 
μεγάλην καρφίδα, ήτις εκράτει τά μαλλιά της 
καί δι*  αυτής έτρύπησεν εις πολλά μέρη τήν χαλ
κίνην υδρίαν, ώστε τό ΰοωρ έτρεχεν ώς άπό 
ποτιστήρος. Είς τό θέαμα τούτο ή κεκρυμίνη 
νηρηίς έγέλασε δυνατά. Ή άφρικανή ύψωσε 
τούς οφθαλμούς, άνεγνώρισε τήν ώραίαν καί εν- 
νοήσασα τά πάντα, έμορμύρισεν:

— Ά! σύ λοιπόν είσαι ή αίτια δλων αύτών ! 
θά μοΰ τό πληρώσης.

Έπειτα διά γλυκυτέρας φωνής είπε,
— Τί κάμνεις έκεϊ, ωραία μου κόρη ;
Ή νηρηίς, ήτις ήτο τόσω καλή οσω καί 

ωραία αφού παρηγόρησε τήν σκλάβαν, τής είπε 
πώς έφθασε μέ τόν πρίγκηπα, πώς έμεινε μόνη 
εΐς τό δάσος καί δτι άπό στιγμής είς στιγμήν 
άνέμενε τόν Καρλΐνον νά έλθη μέ μεγάλην ακο
λουθίαν, διά νά τήν φέρουν είς τόν βασιλέα καί 
τήν αυλήν του.

Τότε συνέλαβε μυσαράν ιδέαν ή κακή σκλάβα 
κτι είπε.

— Φίλη μου, ό σύζυγός σας πλησιάζει με με
γάλην συνοδείαν. Άλλά τά χρυσά μαλλιά σας 
είνε εις μεγάλην αταξίαν ! Άφήσατέ με νά τά 
διορθώσω.

— Σάς ευχαριστώ πολύ, είπεν ή νηρηί; καί. 
έτεινε τήν χεΐρα της είς τήν σκλάβαν.

Μόλις ή Λουκία άνήλθε πλησίον τήςνηρηΐδος 
καί έλαβε διά τών έβενίνων χειρών της τάς χρυ- 
σάς τρίχας τής κόρης, έσυρε πάλιν τήν καρφίδα 
της καί τήν έβύθισεν εΐς τήν κεφαλήν τής ωραίας. 
Ή νηρηίς αίσθανθεΐσα τόν πόνον έκραύγασε.

— Περιστερά! Περιστερά τοϋ δάσους!
’Αμέσως μετεμορφώθη είς αγριοπερίστερά? καί 

έπέταξεν έντός τοΰ δάσους, ή δε άφρικανή ψυχρά 
έπί τφ θεάματι έλαβε τήν θέσιν της καί {βύ
θισε τήν κεφαλήν αυτής εντός τοΰ φυλλώματος 
.τής δρυός.

Έν τούτοις ό πρίγκηψ έπί μεγαλοπρεπούς 
'ίππου έτρεχεν άκατασχέτως, άφήσας όπισθεν 

μακράν ακολουθίαν ιππέων. Σκεφθήτε πλέον τήν 
ίκπληψίν του, οτε εύρε κόρακα, έκεϊ οπού άφήκε 
κύκνον. Ένόμισεν, δτι έτρελλάθη· ήθέλησε νά 
ομιλήση, άλλ’άούνατον τά δάκρυα ε’πνιγον τήν 
φωνήν του, ένφ διά τών δακρυβρέκτων οφθαλμών 
του διηρεύνα πανταχού τά φυλλώματα μήπως 
εύρη τήν αγαπητήν του νηρηΐδα, οτε ή άφρικανή 
■λαμβάνουσα ύφος τεθλιμένο?, είπε χομηλούσα 
τους οφθαλμούς :

— Μή άναζητής εΐς μάτην, ώ πρίγκηψ! Υ
πήρξα τό θύμα μοίρας κακής. Άπαισία τύχη 
μετέβαλε τόν κρίνον σας είς άνθρακα.

Ό Καρκίνος έδιπλασίασε τότε τάς άπελ- 
πιστικάς κραυγά; του, άλλ ’ είχε καρδίαν άγαθήν 
καί ώς πρίγκηψ «τήρησε τόν λόγον του. Έτεινε 
λοιπόν τήν χεΐρα είς τήν μαύρην σκλάβαν καί 
άφού τήν κατεβίβασε τής δρυός τήν ένέδυσε μέ 
κατάλλευκον ένδυμα καί πλυθήν τριχάπτων, 
άδαμάντων καί μαργαριτών. Ή συνοδεία εϊχεν 
ήδη φθ άσει. Ο πρίγκηψ άνήλθεν έπί τής χρυσής 
άμάξης έχων αριστερά τήν άφρικανήν καί εί; τό 
πρώτον του νεύμα ή συνοδεία έξεκίνησε.

Δώδεκα κάτασπρα άλογα έσυρον τήν χρυσήν 
άμαξαν, φέροντα τούς διαδόχους τοΰ βασιλείου 
τών Χρυσών-Πύργων εΐς τά χρυσά ανάκτορα.

Μετά πορείαν μιας λεύγης συνήντησαν τόν 
γηραιόν βασιλέα μετά τών μεγιστάνων. Ό βα
σιλεύς άμέσως μέ ανοικτάς άγκάλας έσπευοε 
πρός τήν χρυσήν άμαξαν, δτε ίδών αίφνης τήν 
μαύρην νύμφην, άνέκραξεν υψών τάς χεΐρας του 
άπελπιστικώ’.

•— Ώ! Θεέ! Ύπήρξας πολύ σκληρός 1 Έ- 
γνώριζον, δτι ό υιός μου ήτο τρελλός, άλλά δέν 
μοί ειπον, δτι έγένετο καί τυφλός. Αυτός εί«ε 
δ ροδινός κρίνος, τόν όποιον έζήτησες είς τά 
έσχατα τοΰ κόσμου ; Τοΰτο είνε τό ρόοον τό 
οροσερώτερον τής αυγής, τό θαύμα τοΰτο τής 
καλλονής, ήτις έξήλθεν ενός κίτρου ! Φαντάζεσαι 
δτι τά άσπρα μου μαλλιά θά ανεχθούν καί τήν 
νέαν σού ταύτην τρέλλαν ; Νομίζη: δτι δύναμαι 
νά άφήσω τό ένδοξον βασίλειον τών Χρυσών 
Πύργων, εΐς μαυριδερούς απογόνους;

Ό Πρίγκηψ γονυπετής έρρίφθη πρό τοΰ πα- 
τρός του, ενώ ό πρωτοσύμβουλος. τού βασιλείου, 
άνήρ μεγάλ,ης πείρας, έπειθε τον βασιλέα, λέγων 
δτι ή μεταμόρφωσες αύτη ήτο φυσική, ενεκα τοϋ 
φθόνου τών κακών νηρηΐδων καί δτι μετά τήν 
πρώτην ημέραν τών γάμων θά καθίστατο πάλιν 
λευκή.

Τί νά κάμη λοιπόν ό βα’σιλεύς ; Έδέχθη καί 
τό νέον τούτο μαρτύριον. Οΐ κήρυκες.οιεκήρυξαν 
δτι οί γάμοι τού διαδόχου θά έγένοντο μετά 
οκτώ ημέρας, ΐνα προετοιμάσωσι τά τής με
γάλης τελετής.

Είς τά άνάκτορα ήτοιμάσθη μεγαλοπρεπές 
διαμέρισμα διά τήν άφρικανήν· κόμησαι, δούκισα^ 
καί κυρίαι έπί τής τιμής τής ΐκούμβονον τά ύπο_ 

δήματα, έφερον τάς παντόφλας καί τήν έβοήθουν 
νά βάλη τό ύποκάμισόν της. Άπό όλα τά μέρη 
τοΰ βασιλείου έφερον δώρα διά τήν πριγκήπισσαν, 
ή δε αυλή ήτο πλήρης ποιητών καί μουσικών 
ΐνα εξ'.μνήσωσ. τήν βασιλοπούλαν τού κίτρου.

Άλλά καί τό μαγειρείου δέν έλησμονήθη. 
πεντήκοντα διευθυνταί τών μεγαλειτέρων ξενο
δοχείων τοΰ βασιλείου, εκατόν μάγειροι καί τρια
κόσιοι παραμάγειροι ήσαν έπί ποοός, υπό τάς 
οιαταγάς τού Βουχάβη, άρχιμαγείρου τοΰ βασι- 
λέως.Όρνιθες, κόκοροι, καπόνια, Ινδιάνοι, φασια
νοί, τρίγωνες, δρτυγες, ίχθύε; κτλ·, εύρίσκοντο 
είς τάς μαγειρικός τραπέζας. ‘Ενώ λοιπόν 
ήσχολοΰτο είς τό σπουδαΐον εργον οί μάγειροι 
είδον νά πετάξη έπί τίνος παραθύρου τοϋ μαγει
ρείου ώραία άγριοπεριστερά, ήτις μέ φωνήν 
γλυκεΐαν είπε:

Ρού-κου, ρού-κον, ρού-κον, ρού-κον 
Αρχιμάγειρα Βονχάβη 
’πίς μ' ό πρίγκηψ με τί μαύρη 
5χ I τί γίνεται τί κάνει ;

Έκπληκτος ό άρχιμάγειρος έτρεξεν εΐς τήν 
νέαν του κυρίαν καί τής διηγήθη τό θαΰμα τής 
δμιλούσης περιστεράς. Άλλά ή μαύρη βασιλο
πούλα, ήτις έγνώριζε κάλλιστα τί συμβαίνει δι- 
έταξεν άμέσως τόν άρχιμάγειρον νά συλλάβη 
τήν άγριοπεριστεράν καί νά τήν κάμη κεφτέδες!

Τί νά κάμη ά άρχιμάγειοος; Ήθελε δέν ήθελε 
συνέλαβεν τήν περιστεράν, τής έκοψε τον λαιμόν 
καί τήν έρριψεν εΐς τήν αυλήν διά νά τήν μ«- 
δίσουνοί βοηθοί. Άλλά άπό τόνλαιμόν της έπεσαν 
τρεις σταγόνες αίματος καί μετά τρεις ημέρας 
έφύτρωσεν ώραία κιτρέα, ή όποια έμεγάλωσε 
τόσον ταχέως, ώστε τήν έσπέραν είχε καί άνθη.

Ό Καρλΐνος ήτο εις τόν εξώστην του διά νά 
πάρη αέρα, οτε είδε τό νέον τοΰτο δένορον. 
Άμέσως έζήτησε νά μάθη ποιος είχε φυτεύσει 
τό ώραΐον τούτο δένδρον· δτε δέ έμαθε τήν πε
ρίεργον Ιστορίαν του άμέσως διέταξεν έπί ποι
νή θανάτου νά μή πλησιάση ούδείς τήν κιτρέαν.

Τήν έπομένην μόλις, έξύπνησεν δ πρίγκηψ 
έτρεξεν εΐς τόν κήπον δπου εύρεν έπί τοΰ δένδρου 
τρία κίτρα, τρία ωραία κίτρα ώς έκεΐνα τά όποια 
ή Μοίρα τοΰ έχάρισεν. Ό Καρλΐνος έλαβε προ- 
φυλακτικώς τά τρία κίτρα και έκλείσθη εΐς τό 
διαμέρισμά του. Άμέσως έπλήρωσε ΰδατος έν 
χρυσοΰν ποτήριον καί διά τοΰ χρυσού μαχαιριδίου 
έκοψε τό πρώτον καί τό δεύτερον κίτρον. Δύο 
νηρηίοες έξήλθον, άλλά ό Καρλΐνος τάς άφήκε νά 
φύγουν. Άμα δμως έξήλθεν ή ώραιοτάτη νηρηίς 
τοϋ τελευταίου κίτρου, τής εδωκεν νά πίη άπό 
τό χρυσοΰν ποτήριον καί ή γαλακτόχρους νύμφη 
έμεινε γελώσα είς τάς χεΐρας τοϋ πρίγκηπο; καί 
διηγήθη τήν ιστορίαν τής μαύρης σκλάβας. 
Ό Καρλΐνος, τρελλός ήδη άπό χαράν, ήρχισε νά 
φωνάζη, νά καταραται, νά κλαίη, νά ψάλλη καί 
τέλος τόσον θόρυβον ίκσμεν, ώστε έτρεξεν ό 

βασιλεύς. Τώρα πλέον καί ό γέρων πατήρ του 
ήρχισε νά χορεύη νά γέλα, νά φωνάζη φέρων έπί 
κεφαλής τό στέμμα καί τό σκήπτρου εΐς’τήυχεϊρα· 
Έπειτα έστάθη ολίγον έσκέφθη, έλαβε μεγάλην 
έσθήτα, έκάλυψε τήν νύμφην του άπδ κεφαλής 
μέχρι ποδών καί διά τής χειρός τήν. ώδήγησεν εΐς 
τήν αίθουσαν τών γευμάτων.
■ Ήτον ή ώρα τοΰ γεύματος. Όλοι οί μεγι
στάνες, οί αύλικοί, αί άρχαί τοΰ βασιλείου άνέ- 
μενον τήν είσοδον τοΰ βασιλέως διά νά καθίσου . 
Ότε ό βασιλεύς είσήλθεν έκάλεσεν όναμαστί πλη · 
σίον του δλους τούς κεκλημένους καί είπε;

— Όποίας τιμωρίας άξιος είνε εκείνος, δστις 
ήθελε πνίξη έν θαύμα τού θεοΰ ;

Ό είς λοιπόν έλεγε νά κρεμάσουν ανάποδα 
τόν κακοΰργον, ό άλλος, νά. τόν καύσουν, έτερος 
νά τόν δέσουν είς δύο άλογα κτλ.

Ότε ήλθε καί ή σειρά τής άφρικανής σκλά
βας, αύτη μή έννοήσασα είπε :

— Νά άλοιφθή μέ πίσαν καί νά καή είς τό 
μέσον τής πλατείας.

— 'Ετοιμάσου, άνεφώνησεν ό βασιλεύ; τών 
Χρυσών Πύργων. Μόνη σου εξέλεξες τό είδος 
τοΰ θανάτου σου, κακούργος. ■ .

Συγχρόνως δέ άφήρεσε τήν έσθήτα άαί .πα
ρουσίασε τήν νύμφην τοΰ κίτρου.

Ένφ όέ ή δυστυχή; έτρεμε καί οί όδόντ?ς 
της συνεκρούοντο, ή ώραία νύμφη είπε :

— Μεγαλειότατε, {λησμονήσατε ισως.νά μοί 
δώσητε τό δώρον τών γάμων μου. . .

— ’Ώ! παιδί μου I Είπέ με τι θέλεις καί 
είς τόν βασιλικόν μου λόγον, θά το έχης. 
Θέλεις τό στέμμα μου;

— Μεγαλειότατε ζητώ χά^ιν διά .τήν μαύ
ρην ταύτην. Γυνή πτωχή,, αμαθής, δυστυχής 
σκλάβα, υπέφερε τόσον, ώστε δι’αυτήν ή ζωή 
ήτο βάσανον ! Έπιτρέψατέ μοι νά τήν κάμω ευ
τυχή καί νά τήν μάθω, δτι ή ευτυχία τοΰ κό
σμου τούτου είνε ή Αγάπη. .

— Ώ κόρη μου I είσαι άληθής άγγελος. Ώ.ς 
βασιλεύ; κρατώ τόν λόγον μου.

Έπειτα δλοι έκάθησαν είς τήν τράπεζαν· ό 
βασιλεύς ήτο τόσον ευχαριστημένος, ώστε έφαγε 
διά τέσσαρας, ό δέ Καρλΐνος ολονέν τήν σύζυγόν 
του παρετήρει, ώστε πολλάκι; έτρύπα τούς δα
κτύλους του έκ τής απροσεξίας. .

Όταν ό βασιλεύς άπέθανεν, άνήλθον. έπί τοϋ 
θρόνου ό Καρλΐνος καί ή ώραία του σύζυγος. Έπί 
ήμισυ αίώνος, αν πιστεύσωμεν την 'ιστορίαν, 
ούδέ μία σταγών αίματος έχύθη εΐς τό έΰτυχι- 
σμένον βασίλειον τών Χρυσών Πύργων. Καί τήν 
σήμερον οί κάτοικοι τούτου μέ πολλήν εΰχαρί- 
στησιν όμιλοϋσι τάς εσπέρας περί τών παλαιών 
εκείνων χρόνων καί δέν είνε μόνον οί παίδας, 
οίτινες έρωτοΰν πότε θά έλθη ή καλή έκείνη 
εποχή, οπότε έζων αί νεράιδες..

Κισσός
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ΕΙΣ TO ESTIATOPION
— Δεν σοΰ φαίνεται, Κώστα, πώς βρωμά αύτά 

τδ ψάρι; μού έρχεται μία άσχημη μυρωδιά στή μύτη

— Έχετε άδικον, Κύριε Λεωνίδα' πρΙν είχε μία 

μυρωδιά, διότι τδ άφεντικό ψωνίζει πάντοτε τά 

φθηνότερα ψάρια, μά τώρα πού έμαγερεύθηκε έμπήκε 

ντομάτα, κρομμύδι, κανέλλα, έχετε άδικο νά λέτε 

πώε μυρίζει άσχημα.

— Γιά φέρτο κοντά...

*»·Η·"«ιι·η·ιι·ΐΐ·ι<·Β·ιΐ·ιι·ΐι·'ΐ·ιι·ιι*ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·'  ιι·η·κι*η*α·η·»ι*η·ι
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Είς τήν Έκθεσίν τών Αθηνών.

— Μαμά, διατί οί Κινέζοι άφίνουν κοτσίδα ;

— Διά νά τούς βλέπει όλος ό κόσμος! ...

— Ά ! δι’αύτό και έμεϊς τά κορίτσια, άφίνουμε 

κοτσίδα ;

Ό λόγος περί ίδρύσεως νοσοκομείου φθισικών 

έν Πεντέλη.

ΕΙς άμαρονοιωτης. Άκούς έκεΐ δύο ώρας δρόμο 
κοντά μας νά μάς φέρουν ολους τούς φθισικούς I θά 

καταντίστ, το Μαρούσι νά γίνη φθισικοχώρι , .

ΕΙς άάηταΐες· Άμ’ εμείς τί νά πούμε οπού έ- 
χομαι δίπλα μας τδ φρενοκομείο ! . . .

Είς τήν αίθουσαν τής γλυπτικής εΐς κομψευό- 

μενος διά νά φανή κριτικός κιί «κουοθη άπδ κύ

κλον- δεσποινίδάν λέγει έξετάζων συμδουλικδν αγαλ- 

μάτιον τής ελευθερίας' =

— Ώραΐον, ώραΐον, άλλά δέν «μοιάζει πολύ ώς 

τδ πρωτότυπον I

ΜΟΙΡΑΙΑ ΣΤΝΑΝΤΗΣΙΣ
— Τίνος εΐνε αύτό τό γράμμα;
— Νά, τοϋ αφέντη, τοΰ τό πηγαίνω. Άμ’ αύτό 

τίνος είνε Κώστα ;
— Τής Κυράς, μού τό ’δωσαν καί έγώ τής τό 

πηγαίνω.
— Ξέρεις, Κώστα, νά γελάσουμε, έγώ θά κάνω 

τήν κουτή καί Θά τό δώσω τής Κυράς τοϋτο καί 
σύ αύτδ δόσετο τού αφέντη νά λένε πώς δ ένας 

άνοιίε τό γράμμα τοϋ άλλου, νά γελάσουμε
— Καλά λές, μά...
— ΤΙ μά, καί μά...
— Νά κάνουμε τδν ανήξερο.
—’Αμ 1 Βέθαια ! ένοείται!...

’Εντυπώσεις άπδ τήν Έκθεσιν.

Τό παραδοξώτερον πραγμα τής έκθέσεως ήτο, 

λέγει τις:

Ό Μπαμπάς. Ό Ζοζός . . .

Ή μαμά- Όχι ’. οί Κινέζοι ’.

Ή γιαγιά- *Α  ! μπά ! Τά έφταμηνίτικα.

Ό Γιάγχΰς Τά biribi ...

Ό μιχρος Τοτός. Όχι, ή γυναίκεςπΌ3 πωλουν 
σαμπάνια ...

Παιδική άστρονομία.

Ό μικρός Άλικος εινε μόλις τριών και ήμί- 

σεως έτους, καί ομώς άγαπα πολύ νά παρατηρή τούς 

έν τφ ούρανφ αστέρας και κατά προτίμησιν τήν Σε

λήνην.

Ήμέραν τινά παρατηρήσας έξαίφνης διά προιτην 

φοράν τήν Σελήνην είς σχήμα δρέπανου, άναψωνεϊ 

κάτωχρος.

— Ώ! πάει τδ φεγγάρι ! έσπασε ! . , .

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΙΣ. Πρό πολλοϋ έγένοντο 

καί τά εγκαίνια του τμήματος τών μηχανών έν τή 

μεγάλη καί ιδιαιτέρα αιθούση τή παρα τδ μέγαρον 

κατασκευασθείση. Σωρεία, ποικιλία καί πλήθος μη

χανών ώς έπί τδ πλεϊστον έκ τών μεγαλειτέρων 

μηχανουργείων τής αλλοδαπής εκτίθενται, μεταξύ 

τών «ποιων θαυμάζονται τά : έναέρια μεταγωγικά 

σκαφίδρια ελληνικής κατασκευής καί αί μηχαναί 

τών έργοστασίων Βασιλειάίοο.

Ή δημοφιλής ταραντέλα με τά χαριτωμένα biribi 

παίζει διαρκώς, ώς καί ή γλυκεία ορχήστρα τών 

Ρωμάνων, ένφ ό παράδοξος σζ.υλάνθρωπος Ζοζός, 

τά αμερικανικά νευρόσπαστα, τδ έξοχον μπαΛίτο οί 
ηλεκτρικοί κινηματογράφοι, τά εστιατόρια, καφενεία 

καί ζυθοπωλεία προσελκύουν έπίσης απειρίαν έπι- 

σκεπτών.

Περί τής ίκθ-ίσεως θά έπανέλθωμεν άλλοτε έκτε- 

νώς’

ΘΕΑΤΡΟΝ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ. Μεταξύ τών τελευ

ταίως παιχθέντων έργων «ΓΙου χάνει ή μάνα τδ 

παιδί καιτδ σκυλί αφέντη» «Δικηγόρος μέ σπιρού

νια» «Έμπάτ» σκυλλο: αλέστε» «Σιδηροδρομικό;· 

έπιθιωρητής» «Ό Άόραάμ έγέννησε τδν ’Ισαάκ 

κ.ι,λ.» Τδ έπικαιρώτερον ήτο ή πρωτότυπος κφμω- 

δία «Ή 1η Σεμτεμδρίου». Εύρισκόμεθα είς τα 

πρόθυρα τής Αθηναϊκής ταύτης πανηγΰρεως. · τά 

σπήτια μας εινε άνω κάτω, οί δυστυχείς μετακομι- 

σταί τρέχομεν κατέβρ’χτοι έκ του ίδρώτος εις ανα- 

ζήτησιν καλειτέρας οικίας καί μόλις τήν δροσεραν 

έσπέραν μεταόαίνοντες είς το θέατρον Νεαπολεω; 

εύρίσκομεν όλίγην αναψυχήν. Φαντασθητε τώρα να 

παίζεται ή «ί Σεπιεμδρίου» δηλαδή ή κωμωδία 

ήτις παίζεται, είς βάρος μας κατά τήν ήμέραν. 

Σκεφθήτε νά έχετε ενώπιον σας τδν δαιμόνων Παν- 

τόπουλον ύπδ μορφήν προγάστορος καί μετακομι- 

ζομε’νου Αθηναίου, έν μέσφ τών ανεστραμμένων 

και κενών επίπλων, τών πρισμένων κοφινών καί μέ 

τήν αιωνίως μετακομιζομένην σύζυγόν του. Και βλέ

ποντας οΰτω τας αστειοτάτας παρεξηγήσεις τας πε

ριπέτειας του μετακομίζοντος Παντοπούλου. είπήτε 

μ.ου άν εινε δυνατόν νά μείνη τις απαθής καί αμέ

τοχος τών έκκριτικών γελώτων.

Ν. ΣΚΗΝΗ. Καί είς αύτήν ακόμη τήν θεα- 

τρούποΛιν, οΰτως είπεϊν, τούς Παρισίους ίφθασεν ή 
φήμη τοϋ νεωτέρου καί τελ-ιοτέρου τών θεάτρων 

μας. Εΐς εν τών τελευταίων φύλλων τοϋ παρισινού 

«Φιγγαρώ» πλέκεται τδ έγκώμιον τοϋ κ. Χρηστο

ί·» έθαόμασαν διά τδ μέγα κατόρθωμά του, Νά κα

ταρτίση τόσον ευκόλως θίασον τοιοΰτον, ώστε είς 

μικρότατου χρονικόν διάστημα ν’ άναβιόάση άπδ τής 

σκηνής τοϋ πρωτοφανούς θεάτρου του έργα κλασ

σικά τών περιφημότερων συγγραφέων, έργα άπαι- 

τώντα μελέτην πολλήν καί προγυμνάσεις.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ

SAI 4TSSW 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΌ^ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 

τοΰ ' γΐ '. τόμον (V , πβρ.)' - . . ' ' '
Κατα τό σύνηθες 'άπό'.τοΰ ΐαυ τεύχους τής «Φύ

σεως» τοϋ τρέχοντος τόμου, είσήλθομίν'βϊς τόν νέον 

διαγωνισμόν. Έπί τή ευκαιρία λοιπόν, ταύτη, πα?α· 
καλοΰμεν τούς λαμβάνοντας μέρος είς τόν. διαγωνι· 
σμόν’.να συμμτρφωθώσι με τούς, κάτωθι δρους^ άλλως 

θα επιθαρώνόνται έν τοΐς άποτελέσμασιν. ’

Ιον Αί συνθέσεις Πνευμ.’Ασκήσεων νά γραφών- 
ται έπί' άλλου' χάρτου καί αί λύσει; επί ετέρου.

2θν Επι που, αύτοΰ χάρτου.'(τών πνευματικών 

άτκήσεων καί. λύσεων) απαγορεύεται πάσα ετεροει
δής σημείωσις κάΓδλως άσχίτος. · ■ - ■

3ον Οί διαγωνιζόμενοι όφέίλουσι νά ύπογράφωντα: 
καθ’ δλον τό έτος διά. του -αύτοΰ -πάντοτε ψευδω
νύμου ή όνό^.ατός.,των, διότι άλλως έ<ί τά αποτε- 

λίσματα δεν θα άθροίζυ.ντάι- έπί w-αύτό.·

4ον Καθίσταται γνωστόν'δτι- αί λύσει; των πνευ
ματικών ασκήσεων θα'δημοσιεύονται άπασαι εί; τό 
τελευταιον τεύχος τής^Φύσεως/μετά τοΰ καταλόγου 

δλων τών λυτών καί τί^ν λυθέήτων'ύπό ένός έκάστου 

πνευματικών ασκήσεων. . / .
5ον Ουτω;,αφίεται περισσότερος'χώρος διά τάς 

πνευματικά; ασκήσεις, αίτινες από. τοΰ παρόντος, τεύ

χους θά εΐνε πλειότεραι καί ποικιλότερα!·
θον Ό συνθέτης ώς καί ό λύτης τών περισσοτέ

ρων πνευματικών άσκήσεφν τοϋ δλου έτους θα λαμ

βάνει ώς βραθεΐον ένα τόμον'τής «Φύσεως».
Ό δεύτερος μετά τούτον θά λαμβάνη, τήν Επι

στημονικήν Έπισκίπησιν.

Έκ της Juv^vraeac

SEΜΜΰΧΙϊών ν ΑΚΡΟΠΟΛΙΪ,,
ΕΝ ΧΑΝΙΟΙΣ ίΚΡΗΤΗΧ)

ΟΛΟΣ ΤΡΙΜΑΡΤΥΡΟΣ .
I ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΠΑΑΤεΐΑΝ'ΐΜΑΤΡ080*ΗΙθΝ  | 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΣ
Τό κεντρτκώτερον κατ άνετώτερον μέ 

δωμάτια ευρύχωρα καί βύάβρο, 
, τελείως έπτπλωμένα.• , .

Διαμερίσματα άποκλειστικώο δι’οίκογενείαο 

ΠΡΟΘΥΜΟΣ ΥΠΗΡΚΖΙΑ,λΚΡΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΣ 

^^'^^ίΤΤΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΕΙΟΝ 

Ν. Ε ΓΕΩΡΓΑΤΟΥ 
ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ SS- ΚΑΤΔΟΙ ΛΡΚΙΟΥ. ΠΑΓΟΥ 

,αθ’ηναι

CORDONNERIE—Ν- Ε. GEORGATOS 
Rue de Stade 35, ■

Κατασκευάζονται παντόςείδους καί ποιότητας 
υποδήματα είς τήν έντίλειαν. Τό κατάστημα ίίυ- 

πηρετεΤ τήν καλλιτί'ρα^ τάίΐν,. τών- χρηματιστών, 
τραπεζιτών κτλ. ’Ακρίβεια, στερεότης καί τέχνη 
άπαράμιλλος. Ίκα.νοποίησις καί Τής δυσκολωτέρας 

Ιδιοτροπίας. ΤιμαΙ συγκάταοατικαΙ κ cl ώρισμέ
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ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ! ΑΣΚΗΣΕΙΣ

22- ΜΑΓΙΚΗ ΕΙΚΗΝ

Να είρε&ή εντός της αν^οδΐομης δ Μέγας Ναπολέων 
ή ανζνγύζ τον χαί τδ τέχνον τον.

23· Τανόγρεφος.
"Εγεινε τέρας μυθικό, πόλις έλληνική 
καί μείνατε μπροστά σ’ αύτδ τδ θαύμα έκστατικοί 
"Αμ ! τέτοιο θαύμα καί έγώ μπορώ εύθύς 
νά κάμω,άνάνεοάοω μοναχά τδν τόνον παραπάνω.

ΆΧτ(. Λαρίτος
, 24. Μωσαϊκόν-

Ό Μώμος, δ ΙΙάριο
• ,τδ· άνθος δ Λάροο,

. ούν τούτοις ή χάρις 
καί τέλος τό θάρρος, 
δν δώσουν στοιχεία 
θά γείνη βεβαίως 
θεός τις άρχαϊοο.

'τίίεά. Χάριτος
25· Τριφτ

είς
εΐς εΐς ____

* εΐς πάτον άνω 
εΐς εΐς

εΐς
Γ. Α. Ίατρίδης 

26· Γρίφος.

Ώά βραστά ή ψητά, ούρανία, ποία, τρίγωνα 
καί λάδι.

Γ. Δ. ’ίατρίδης
27· Αίνιγμα.

Είμαι νήσος τις μεγάλη 
ατά μεσόγεια πελάγη. 
"Αν τδ πρώτον μού κοπή 
πάς τις πάντα μέ πατεί. 
"Αν δέ σίγμα άψαιρέσης 
κι’ άντ’ αύτού νί μοΰ προσθέσης, 
ώ 1 άμέσως τότε πλέον 
άνθος γίνομαι ώραΐον

Γ. Δ. ΊατρΙδης

28- Άκροστεχές

Τά άρχικά γράμματα τών ζητουμένων ζώων' σχη· 
μστίίουσιν έπϊσης ίώον άγριον.

Ζώον ήμερον. Ζώον ήμερον. Όρνεον. ’Ιχθύς.
Κιοοδς

29·Γρίφος. ■ .
υ

u ν
λ ον ώ λόγος.

υ υ
υ

Κισσοί 
30· Γρϊφος.

Ώ πεπόνι μέ τατό'ί ύδροπεπόνι έχουν ώς 4- γένεια. 
ίισοΰς

3|. Φίρθην Μϋγδπν.

Ό άγύκας — αγι—τό—παμπάλο 
Κισσοί

32- Φώνηεντόλιπαν.

Μ—μ—το—κκλς—τρτ.
Κισσός

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ “ΦΥΣΕΩΣ,,

Η. Κ. Ν. Ά ργ ο σ τ ό λ ι ο ν. . Διεύθυνσίς σαςζήλ- 
λάγη. Φύλλα έστείλλαμεν αυτόθι. Άναμένοιαεν καί 
νεωτέραν.—Μ. Β. Πειραιά. "Εχει καλώς, άλλά 
περιμένομεν καί υλικήν ένίσχυσιν.— X. X. Σ ι β ϊ ν- 
ελ·Κόμ. Δελτάριον και χρήματα έλήφθησαν, εΰχαρι- 
στοϋμεν' ταχυορ. έστείλαμεν άπάντησιν, άπόδειξιν 
μετ’ άριθμ. λαχείου καί φωτογραφίαν ’Αθηνών.— 
Φ. A. Τ. Pera. ’Επιστολή έλήφθη ως καί συνδρομή 
Αδελφότητος. Έχαριστούμεν. Άπόδειξις ταχυδρομι- 
κώς.—Π. Α. Κάίρον. Συνδρομή σας έλήφθη. Εΰ- 
χαριστοΰμεν πολύ. Άπόδειξις μετ’αριθμού λαχείου 
ταχυδρομικώς.— Κ- Ν. Όδεβέστιον. Επιστολή 
μετά λύσεως έλήφθη Έγράψαμεν. Άναμένομεν νεώτε- 
ρόν σας.—Β. Γ. Τ ρ ί κ κ α λ α. Συνδρομή σας έλήφθη, 
εΰχαριστόϋμεν. — Υ. Γ. Έ ν τ.α ϋ θ α. Υπάρχουν πολ
λά είδη virage διά τήν έμφάνισιν τών πλακών’ περι
μείνατε είς προσεχές τεύχος εκτενή μελέτην περί 
τούτων.— Δ. Μ- Πειραιά. Ποίημα σας δεν εδημο- 
σιεύθη μέχρις ώρας ενεκεν τού πλήθους τών πρός δημο- 
σίευσιν ποιημάτων’ παρακαλοϋμεν αναμεί,νατε σειράν 
σας. — ά. Κ. ’Ενταύθα. ’Αδύνατον νά δημόσιευθή 
διήγημά σας. Κνριολεκτικως εινε γελοΐον συγνώμην 
διά τήν εκφρασιν, αλλ’ όφείλομεν νά ειμεθα ειλικρινείς. 
Μ. Ρ. Κ ο π ε ν ά γη ν. Χρήματα κτλ. έλήφθησαν. Σάς 
εΰχαριστόϋμεν καί διά τό δώρον. "Εχετε δίκαιον ήμεις 
πρέπει νά λαμβάνωμεν δώρα ίχι νά στέλλωμεν... 
άλλά...— Δ. Α. Σμύρνην Δελτάριον έλήφθη σας 
άπαντήσαμεν.— Ε. Β. θή 6α ς. Άπορούμεν πολύ έπι 
νέφε αναβολή. ’Ελπίζομε* ‘πλέον να παύση αύτη ή 
ιστορία.— Ί. 11. Βραίλαν. Ποιημάτισν έλήφθη 
εχει καλώς.— Δ.Γ.Μ. Σύρ°ν. Συνδρομή έλήφθη, 
εΰχαριστόϋμεν πολύ.—Σ. Κ- Π ό τ ι ο ν Ρω σ σ ί α ς. 
Άναμένομεν έξόφλησιν λ^σμών σας δπως απαλλάξω- 
μεν ύμας τού λοιπού.— X. I. Τ. Έ ντ α ύ.θ α. Ζη
τούμενα φύλλα άπεστάλλησαν ύμΐν’ δέουσαι ένέργειαι 
έγένοντο παρά τώ ταχυδρομείω.—Γ. Δ. 1. Λαρισ- 
σα. Βραχεία καί ποιημάτιον έλήφθη. , Εχει καλώς, 
άναμένομεν.— Θ. Κ. Με λ ί τη ν. Δελτάριον έλήφθη. 
Διάφύλλον Άναπλάσεως φροντίζομεν εικόνα προσεχώς 
Οά εχετε.—Κ. Ψ. Κά>ι ρο.ν. ’Επιστολή έλήφθη. 
Συνδρομητής ένεγράφη εΰχαριστόϋμεν πολύ.

* Έν Άθήναις έκ τού Τυπογραφείου τών Καταστημάτων ’Ανίατη Κωνσταντινίδου εφ


