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διεξάγω μόνος τό έργον όλόκληρον, νά μή ζητήσω
παρ’ αύτών χρήματα καί έξακολουθήσω τήν έφημερίδά έπί όλόκληρον έτος, Ύπεσχέθην ταΰτα,προΚΑΙ ΠΩΣ ΕΚΔΙΔΕΙ ΤΗΝ « ΗΛΙΑΚΗΝ ΩΡΑΝ »
σθέσας,δτι θά διακόφω μετά τοΰτο τήν έκδοσίν της
έάν τό δημόσιον παύση ΰποστηρίζον αύτήν. 'Ε
Εύχαρίστως δημοσιεύομεν κατωτέρω έν μεταφρά κείνοι είπον ναί, καί έμείναμεν σύμφωνοι. Ή έπομένη ήτο Κυριακή. "Ελαβον λοιπόν δέκα έκάτοστά
σει άρθρον περί δημοσιογραφίας τοϋ ήμειέρου φί
τοΰ δολλαρίου διά τόν ϊπποσιδηρόδρομον καί άλου και άνταποκριτονέν Νέα ’Τόρκμ κ. Tello ά’
πήλθον.
Apery, μετά τής είκόνος
’Εξελεξάμην, διά τήν
του, έχοντες δι’έλπίδος
έφημερίδα μου τό όνομα
δτι μεγάλως θέλομεν Ι
« Ηλιακή "Ωρα» (Sunny
κανοποιήσει τήν περιέρ
Hour) σκοπών νά έκδώγειαν τών ήμετέρων φι
σω αύτήν είς μέγεθος 6
λαναγνωστών, ίοίως έπρός 9 δακτύλους,τετρακείνων οίτινες άρέσκονσελιδον, καί διά στοι
ται είς τά δημοσιογραφι
χείων διαφόρου μεγέ
κά καί τά φιλοπερίεργα.
θους, τής μιάς σελίδος
διατεθησομένης δι’ άγ’Οκταέτης ήμην, δτε τό
γελίας. Μετέβην παρά
πρώτον έσκέφθην νά έκτισι φίλοις έμπόροις, δ
πως συλλέξω καταχωρή
δώσω έφημερίδα, έπιθυμών νά συλλέξω δι’ αύ
σεις άγγελιών τοσαύτας
τής χρήματα πρός άγοδέ μοί ΰπεσχέθησαν, ώράν ύηοδημάτων διάτούς
'στε Λναγκάσθην νά έγνμνόποδας παϊδας, οΐπαυξήσω τό μέγεθος τής
τινες άνά τάς όδούς τής
έφημερίδος είς 9 πρός
11 δακτύλους,καί διπλα
Νέας Ύόρκης καταθλίβουσι τήν καρδίαν καί
σιάσω τάς σελίδας. ’Α
προκαλοΰσι τόν οίκτον
φού συνέλεξα άγγελίας,
τοΰ διαβάτου.
μετέβην παρά ταΐς φίΚατέστρωσα τά σχέδιά
λαις μου κυρίαις διάσυνμου καί έσκέφθην έπ ’ αύ
δρομάς.Καί τις μετά πολ
τών έν ώρα σχολής καί
λής έμπιστοσύνης, προνυκτός, δτε νομίζω έδει
επλήρωσε
συνδρομήν
μάλλον νά έκοιμώμην.
τεσσάρων έτών.
Είτα κατεσκεύασα σχε
Δύο όλόκληρα Σάββα
δίασμα—πολλά μάλιστα
τα καί έβδομάδες δύο,
πρίν Λ άποφασίσω έν έξ
μεταμεσημβρινής έργαTello D’ Apery
αύτών. Σχεδίασμα ση
σίας μετά τό σχολεΐον,
μαίνει νά λάβμς χάρτην
μοί άπέφερον χρήματα
καί διασκευάσμς αύτόν εις οίον μέγεθος καί σχήμα
άρκετά διά τήν έκδοσιν τοΰ πρώτου φύλλου, συμπεριλαμβανόμενων τών ταχυδρομικών τελών χιλ’ιέπιθυμεΐς διά τήν έφημερίδα σου, είτα δέ άναάδος άντιτύπων- μοί κατέλειπον μάλιστα καθαρόν
γράφηςέη’ αύτοΰ, τάς στήλας, τήν έπικεφαλίδα, καί
όφελος έκ δέκα δολλαοίων καί είκοσι πέντε έκατόν διά τάς Αγγελίας χώρον. Ούτως δτε έξέλεγξα
τοστών. Άλλ’ άπώλεσα τό ποσόν τοΰτο, δτε μετά
τέλος έν, ήτησάμην παρά τών γονέων μου δπως άκροασθώσι τοΰ σχεδίου μου, άφοΰ προηγουμένως
τήν είσπραξίν του, έπέστρεφον οίκοι. Δέον νά ομο
ειχον λάβει παρά γέροντος φίλου μου, τυπογράφου λογήσω δτι έκλαυσα έπ’ (Αρκετόν, δτε τέλος φίλη
Κυρία έπισκεφθεϊσά με μετά δύο ήμέρας, μοί άνήγτό έπάγγελμα, πληροφορίας περί τής δαπάνης χιλιάδος άντιτύπων.
γειλεν δη εΐφε τό άπολεσθέν χρήμά μου καθ’όδόν.
*Εχω γονείς παραδόξους. Μοί έπιτρέπουσι πάν Μετά έν έτος περίπου, ετυχε μόλις νά άναλογισθώ
τοτε νά πράττω δ,τι θέλω, άν δέν άπαρέσκη αύτοΐς·
όπόσον παράδοξον ήτο, δτι τά έξ δολλάρια καί εί
κοσι πέντε έκάτοστά, δτινα άπώλεσα τότε, ηΰξησαν
μοί είπον λοιπόν νά δοκιμάσω, έάν συνήνουν νά
•
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εΐς έξ δολλάρια και πεντήκοντα έκατοστά, δτε Λ
φίλη μου Κυρία τά εύρε ! Νομίζω δμως δτι έπληρώθη καλώς, διότι συνέθεσα καί έδημοσίευσα ποίη
μα δι’ αύτήν, δτε άπήρχετο είς Εύρώπην, άφοϋ
μάλιστα Αναγκάσθη νά τό άναγνώση !
"Οτε έξεδόθη τό πρώτον φύλλον της έφημερίδος
μου, περιήλθον δημοσίους καί ιδιωτικούς οίκους,
συνιστών τήν «'Ηλιακήν "Ωραν», είτα έλαβον δέ
σμην φύλλων καί έκόμισα άνά tv άντίτυπον είς άπάσας τάς Αμερησίους εφημερίδας τής Νέας 'Ύόρ
κης, δπερ έγένετο δεκτόν φίλοφρόνως παρ’ αύταΐς,
και τΑν έπομένην, δτε έπανήλθον οίκοι έκ τοϋ σχο
λείου ενρον άναμένοντάς με, Αμίσειαν δωδεκάδα
ρέπορτερ. ’Εταράχθην μεγάλως. Μοί άπηύθυναν
ε’ρωτήσεις περί τών πολιτικών, τής δημαρχικής διοικήσεως τής πόλεως, περί έφημερίδων τής Κυρια
κής, μοί έζήτησαν τήν γνώμην περί έφημεριδογραφίας-έν τή χώρα ταύτη καί ίν τφ έξωτερικώ, μέχρις δτου κατελήφθην ΰπδ πονοκεφάλου καί Αμήν
έτοιμος νά κλαύσω' άλλά τέλος μέ έγκατέλειπον
έν είρήνμ. καί τήν έπομένην πδσαι αί έφημερίδες τής
Νέας Ύόρκης άνέγραφαν φιλόφρόντι καί ένθαρρυντικόν περί τής έφημερίοός μου. Ό φίλος μου
τυπογράφος μοί είπεν, δτι επικρατεί συνήθεια, δπως
άποστέλληται άντίτυπον πάσης' νέας έφημερίδος
είς τάς παλαιάς. Άλλ’ ούτος άπέθανε, καί έγώ με
γάλως έθλίβην.
Τό δεύτερον φύλλον ηύξήθη εΐς δώδεκα σελί
δας καί κατά ένα δάκτυλον τό μήκος καί πλάτος. Έξέδωκα δέκα χιλιάδας άντιτύπων,διότι τότε έτελούντο αί έπί τν. έκατονταετηρίδι τής άνεξαρτησίας τής
χώρας έορταί τοΰ 1889. Έλαβον πλήθος καταχωρήσεων άγγελιών, έπί τή ΰποσχέσει έκδόσεως άν
τιτύπων εΐς τόν άνω άριθμόν. Άλλ’ ένφ Λ «'Ηλιακά
“Ωρα» έβαινε καλώς, οστώδης παρονυχίς άνεφυη
έπί τοΰ μεσαίου δακτύλου τής δεξιάς μου χειρός,
ού ένεκα χαλεπός ύπήρξεν ό χρόνος τοΰ άλγους
μου, άφοϋ μάλιστα ταύτοχρόνως τότε έπεχείρουν
τήν μεγέθυνσιν τής έφημερίδος καί έγκαιρον αύ
τής έκδοσιν. Έφοβούμην δτι θά ύπ'ελειπόμην ώς
πρός νέους συνδρομητής, άλλ’ έπεγένετο ή έπί τμ
έκατονταετηρίδι μεγάλη άγορά, εΐς ήν μοί παρεχώρησαν χώρον πρός έκθεσιν καίπώλησιν τής έφημερίδός μου, καί ένταΰθα μέ τήν δεξιάν προσδεβεμένην εΐς μασχαλιστήρα, έθέμην τά θεμέλια καταλό
γου σταθερού συνδρομητών, δστις έξακολουθεΐ αύξανόηενος συνεχώς.
Έοει νά έλεγον προηγουμένως, δτι εύθύς ώ? εύρον, δτι μοί παρείχοντο άρκεταί καταχωρήσεις άγ
γελιών,μετέβην πρός τήν Κυρίαν EllaWheelerWilcox
καί φ,τησάμην παρ ’ αύτής νά γράφμ ποίημα διά τλν
έφημερίδα μου’ έκείνη είπε, «Βεβαίως θά γράφω»,
καί τό έκαμε, καί πολλάκις μάλιστα έκτοτε. Ό
Oliver Harper έπίσης συνέθετό μοι πρωτότυπον ποί
ημα, ένώ ή Mary Ε. Bryan έγραφε διήγησιν. Πρό
τινός χρόνου, εΐχον συγγραφή μακρόν διήγημα ύπό
τό όνομα «Τό Έργαστήριον τού Wave», δπερ έδημοσίευσα ώς έπιφυλλίδα. ’Επίσης έγραφα περί πολ
λών άλλων άντικειμένων, «Παίγνια δι’ οικογέ
νειας», «Τρόπον πρός σχηματισμόν συλλογής άξιοπεριέργων πραγμάτων», «"Εντομα έν τφ οίκω των»,
ώς καί τί κύρια άρθρα περί τοΰ σκοπού της έφημε
ρίδος μου, δστις βεβαίως είναι ό περί συλλογής χρη
μάτων πρός άγοράν ύποδημάτων διά τούς γυμνόποδας. Υπάρχει στήλη εύτραπέλων, καί τινα άξιώματα. Λέγω ταΰτα, δπως άποδείξω δτι άπό τής ένάρξεώς της ή «'Ηλιακή "Ωρα», περιέχει ύλην έν
τελώς πρωτότυπον.

Περί τόν χρόνον τούτον άφίκετό μοι έπιστολΑ
κολακευτική λίαν, παρά τής βασιλίσσης τής Αγ
γλίας, τοϋθ’ δπερ μέ έκαμε νά σκέπτωμαι περί καταστρώσεως καταλόγου τών Προστατών τής έφη
μερίδος. μου, καί εύρυτέρας έν τφ έξωτερικφ διαδόσεώς αύτής. Ούδέποτε διήλθε τής διανοίας μου
σκέφις περί άποτυχίας, διό έπεμφα τήν «Ηλιακήν
"Ωραν» άπανταχοΰ, καί ταχέως άφίκοντό μοι έπιστολαί τών μάλλον πεφημισμένων καί μεγάλων
άνδρών έν τώ κόσμω μετά τών φωτογραφιών των.
Πιστεύω δ ’ δτι εΐμί κάτοχος τής μεγαλειτέρας συλ
λογής φωτογραφιών μετά τής ύπογραφής τών διασημοτέρων προσώπων έν τή χώρα ταύτη.
Έφαινοντο πάντες δτι τήν άπεδέχοντο άσμένως,
αί δέ εύρωπαϊκαί έφημερίδες, ώς καί αί τής Νοτίου
Αμερικής έγραφαν περί αύτής λίαν φίλοφρόνως.
Δέν παρέλειπον ούδεμίαν χώραν, ήν Αδυνάμην νά
εΰρω έν τη γεωγραφία μου, καί άφοϋ έξετάσας 0μαθον τά όνόματα τών διοικούντων αύτάς, τοϊς έ
πεμφα άντίτυπα τής έφημερίδος. Άνεγίγωσκον
τάς Άγγλικάς καί Γαλλικάς έφημερίδας, καί όπόταν
άνεύρισκόν τι περί προσώπου προεξέχοντος, τφ έπεμπον φύλλον τής Sunny Hour’ διό τήν σήμερον
■λαμβάνω εΐς άνταλλαγήν έφημερίδας έκ παντός μέ
ρους τοΰ κόσμου
Πρόσωπα ύφηλάς κατέχοντα θέσεις έφαινοντο εύχαριστούμενα νά παρέχωσι τήν άρωγήν των εΐς τήν
έφημερίδα μου. Ή βασίλισσα τής Ρωμουνίας συνέθετο δύο έξαίρετα ποιήματα. Ό Sir Edwin Arnold,
έγραφε δι’ έμέ δύο, έν βραχύ καί έτερον μακροσκε
λές, καί σχεδόν άπαντες οί μεγάλοι συγγραφείς έν
τφ έξωτερικώ έπεμφάν μοι διηγήματα,σκιαγραφίας
καί ποιήματα,' τοϋθ’ δπερ προύκάλει άλλους νά
γράφωσιν ούτω νομίζω, δτι άνευ καυχησιολογίας
δύναμαι νά εΐπω, δτι Α μικρά μου Sunny Hour περι
έλαβε τόν μάλλον άξιοσημείωτον κατάλογον συν
τακτών, τών συλλεγέντων ποτέ ύπό δημοσιογρά
φου—καί πάντες έγραφαν δωρεάν.
Ό Όσμάν πασσάς έγραφε ποίημά τι ώς καί τά
κατά τήν περιφανή πολιορκίαν τής Πλεύνας, άτινα
δέν είχον προηγουμένως ΐδη τό φώς τής δημοσιότητος, καί τά όποια έπί έπτά Α όκτώ φύλλα έξηκολούθησαν.Ό ήγεμών τοϋ Μαυροβούνιού έγραφέ μοι
ποίημα ίδιοχείρως. Ό πρίγκιφ Αλβέρτος (διάδοχος
τήςΆγγλίας) έγραφε διήγησιν ύπό τό όνομα α Ή Λευ
κή θύελλα». Ό πρόεδρος τών Ηνωμένων Πολιτειών
τής Κολομβίας συνέθετό ώραΐον ποίημα έπί τή παρελθούση πρώτη ήμέρα τού έτους. Ή κυρία *Αδαμ,
η Sully Prudhomme, ό ’Ιούλιος Σίμων, ό Πέτρος
Λωτή, ό Justin Μ. Clarthy, καί άλλοι ισότιμοι, έγρα
φαν διηγήσεις κλ , καί τινες μάλιστα Ίαπωνοί,άνωτέρας έν τη πατρίδι τών κατέχοντες θέσεις συνέθεντο τινά διά την έφημερίδα μου.
Αί βασίλισσαι τής ’Αγγλίας, ’Ισπανίας, Ελλάδος,
καί Ρωμουνίας, έγραφαν μοι έπιστολάς, παρέχουσαι τΑν άδειαν νά παραθέσω τά ονόματα των έν τφ
καταλόγω τών προστατών μου', ώς καί ό τελευταΐον
άποθανών Κεδίβης τής Αίγύπτου, πολλοί πρίγκι
πες, οί Βονοπάρται άπαντες,οί πρόεδροι τής Κολομ
βίας, Βενεζουέλας, Βολιβίας καί Βραζιλίας, καί ά
παντες ©{'πρωθυπουργοί καί άνώτεροι ύπάλληλοι.
Έχω μονίμους πράκτορας έν Αλεξάνδρειά, Άθήναις, Κωνσταντινουπόλει, Βουκουρεστίφ, Παρισίφ,
καί Λονδίνφ, οΐτινες μοί πέμπουσι συνδρομής καί
καταχωρήσεις άγγελιών· έχω σννδρομητάς έν Νοργαίμ, Βρεττανικαϊς Ίνδίαις, Αργεντινή Δημοκρα
τία, Χονολουλού, ’Αλάσκα, Σκωτία καί πολλαΐς άλ·
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λαις άπομεμακρυσμέναις χώραις· άλλ’ οί πλεϊστοι
εύρηνται ένταΰθα.
(Έπιτβι το τέλος)

Tello D’ Apert

ΕΡΝΕΣΤΟΣ ΡΕΝΑΝ
(Συνέχιια).
Θείος προστάτης ώδήγησε τόν προσφιλή ποιητήν
εΐς τόν κόσμον έκεϊνον, ώς ό άστήρ ό όδηγήσας τούς
μάγους πρό τών ποδών τοΰ βασιλεύοντος Ηθικολό
γου τών έθνών Καί τίς θά βεβαιώσμ. ότι ό άστήρ ού
τος δέν ήτο θεία λαμπάς άναφθεΐσαύπό τής πνοής
τού παντοδυνάμου πρός φωταγίαν τών πιστών; τίς
δέν θά βεβαιώσμ δτι καί ό θείος τοϋ Ρενάν όδηγός
δέν Ατο δαιμόνιόν τι πνεύμα δι’ ού νά μεγαλαυχώ
έπί ταις όδύναις, ούτος τής γής ώς ήμίθραυστον
θύμα σωθέν άπό τό βασανιστήριον τήςπραγματικότητος ; Ή φυχή του ήτον άφοσιωμένη εΐς τόν κό
σμον τών θείων τούτων πνευμάτων, έλάτρευεν εΐς τό
βασίλειον τής άρετής τόν μέγαν προορισμόν τών πι
στών της, καί έπί τών βωμών τής άληθείας έναπέθετε τόν άγνόν τής έλευθερίας λιβανωτόν.
•*
*
Πλήν, καί τής γής τά μεγάλα συμβάντα,- άτινα
προύξένησε δύναμις προερχομένη έκ τοΰ κόσμου,
ού ήτον θερμός λάτρης, ήσαν κύριον μέλημά του.
Τί θελκτικώτερον πρό αύτοΰ παρά Α είκών φυσι
κού πόνου έστεμμένου διά τής έκφράσέως ούρανίας
άγαλλιάσεως; Όποία μείζων ΐδέα, όποιον έμβριθέστερον έμβλημα του μάρτυρος έκείνου Χριστού τού
περιρρεομένου ύπό.του ΐδίου αίματος, καί τών δα
κρύων, καί έκτείνοντος τάς χεΐρας πρός ούρανόν ;
ή είκών αΰτη τής Ιερός όδύνης ύφωθείσης έπί Σταυ
ρού, καί άνερχομένη ώς δέησις, ώς θυμίαμα, ώς
στεναγμός πρός τόν ούρανόν,Α ίλαστήριος προσφο
ρά τής Αρωϊκής άλγηδόνος, άνορθουμένης γυμνής
καί αίματηράς πρός τόν θρόνον τοΰ ύφίστου, Α οιαυγάζουσα έλπίς, ό συμβολικός σταυρός έφ’ού έπεςετάθησαν καί άνεπαύθησαν τά έξυβρισμένα ύπό
• τής καταδίκης μέλη τοΰ μάρτυρος,ό άκάνθινος στέ
φανός όπεριβάλλων τήν κορυφήν τβυ, τό θυσιαστή
ριον τούτο τής διανοία«, τό όλέθριον διάδημα τό
έπιβληθέν τή δυνάμει τού υίού τού άνθρώπου, ώ!
ταΰτα ποσάκις δέν έπεκαλέσθη Α φυχή τοΰ φιλο
σόφου, ποσάκις δέν προσηνέχθη έπί τού σταυρού
έκείνου, καί καθημάχθη ύπό τάς άκάνθας καί/θεώ
ρησε τΑν άνθρωπίνην όδύνην άνορθουμένην ύπό
τής θείας έλπίδος, καί τΑν άταραξίαν έν τίΐ άγω'νία προδίδουσαν τήν έλπίδα έν τώ θανάτφ ; Ποσά
κις δέν άνέλαμπεν έν αύτώ ή πεποιημένη έκείνη
ζέσις Α συντηρουμένη ύπό τής άπλότητος τής καρ
δίας ; Ποσάκις εΐς τά άσματα τοΰ νυμφίου τής έκκλησίας, δέν άνεκάλυπτε τλν άνθρωπότητα μεγάλην
καί ΐσχυράν, καί ήδυνάτει ταπεινούμενος νά θεωρήσμ τούς άνθρώπους έπί τής γής όποιοι εΐσι; Πο
σάκις δέν ήρέσκετο εΐς τάς εύσεβεΐς έκείνας όδύνας
τούς ίλασμού« καί πάσας έκείνας τάς παρατόλμους
πράξεις, αϊτινες δι’ εύγενοΰς αισθήματος παρηγόρουν τά παχυλά τοΰ βίου δεινά ; Ποσάκις έν τοΐς
θρησκευτικοις τοϋ κελλίου του μυστηρίοις μετά
συγκινήσεως δέν άνεγίνωσκε τά βιβλία τού έσταυρωμένου, έξωραϊζων οι’αύτών τλν άπομόνωσιν καί
ελπίζων τΑν μεγαλειότητα καί τήν ειρήνην έν τ^
έργασία, καί τήν άνάπαυσιν τοΰ πνεύματος έν τω

καμάτφ τού σώματος ; Ποσάκις δέ, δέν ανεύρισκε
έν αύτοΐς άπαύγασμά τι μακαριότητος καί τύπον
τινα θελκτικής σοφίας;'
·
*
'■■-·

Καί ύπό τόν σίδηρον τών δημίων τής θρησκείας
έσώθη, ποιήσας διαζύγιον μέ τήν φευδή φιλοσοφίαν
τών τύπων. Ή μεγάλη αύτού άπάρνησις πρός τήν
θρησκείαν τής ύλης ήτο δι’ αύτόν άνακούφισις.
Τήν άπηρνήθη, καί προσέφερεν έαυτόν είςτλν θρη
σκείαν τών τάφων, οΐτινες καλύπτουσι τών άναμνήσεων τά έδάφη. Εΐς τήν αισθηματικήν μελαγχολίαν
δέν Αδύνατο νά ζήσμ μόνον διά τής δλίφεως έξέτεινε τό έρευνητικόν βλέμμα πέραν τής ζωής· διά
τής θλίφεως ύφωσε τΑν, καρδίαν άντί νά τλν κατα·
βάλη, Α δέ λύπη τής φυχής του ήτο είδος τι παθη
τικής ύπερηφανείας ήτις μόνη έθριάμβευε κατά τής
δυνάμεως τής τύχης.
Τοιοΰτοςό εύγενής τοΰ έλληνικοΰ χώματος φάλτης, ζήσας μέ όνειρα τών άνθηροτέρων τής ποιή-σεως έκστάσεων, μέ φωτοβόλους μορφάς περιΐπταμένας εΐς τόν άπειρον τής ΐδανικότητος όρίζοντα,
μέ πλάνας, μέ ινδάλματα,μέ φάσματα, μέ σκιάς, έξατμιζομένας ώς αί άΰλοι ούσίαι εΐς δυσάντητον
αιθέρα. Φεΰ! όπόσα-άπόρρητα θά άπεκάλυπτεν άκό
μη, όπόταν έλάμβανεν τής νυκτός τάς πτέρυγας καί
περιήρχετο. τλν οικουμένην ; όπόσα μυστήρια τής
αΐωνιότητος θά έφαλλεν Α Αδεια του λύρα ; 'Η φαν
τασία του άθροίσασα τούς άστέρας, όποιον διάδημα
θά κατεσκεύαζε διά τήν θεότητα ήν έλάτρευεν Α με
γάλη του φυχή ; Μετενεγκών τλν έξιδανίκευσιν τών
θείων ειδώλων εΐς τούς βωμούς τοΰ πνεύματος, όπόσον θυμίαμα δέν θά έκαιε πρό τής άποθεώσεώςτων;
Κομίσατε νάμα τής Ίπποκρήνης καί ράνατε τόόλοκαύτωμα τής ούρανίας πίστεως· συλλέξατε εύο
σμα άνθη έπί- τού 'Ελικώνος καί σκορπίσατε πρό
τών ποδών τού θαλερού πρεσβύτου,άποκόφατε βρά
χον τού πεντελικοΰ καί-δώσατε αύτόν πρό τοΰ ραφφδού, δπως στήσμ έπ’ αύτού τΑν έξιδανικευομένην
θεότητα. Πληρώσατε άμφορέα μέ χώμα τοΰ άστεως
τής πολιούχου παρθένου, καί δώσατε τούτον εΐς τΑν
άγκάλην τού γεραρού προσκυνητού......
Άναπετάσα,τε την πένθιμον αύλαίαν, εύγενεΐς
μουσοπόλοι. καίκρούσατε τόν κώδωνα τής σκηνής...
Παραδώσατε εΐς τό δμμα τής άνθρωπότητος τΑν γαifivvov μορφήν έκείνου, όστις δέν θά προσευχηθή
πλέον έπί τής Άκρόπόλεως, καί δέν θά γονυπετήση
ώς Ικέτης πρότρύΠαρθενώνος,ΐνα φωνήσμ έξόνόματος τών λαών τής μετανοίας τό γλυκύ τής ε ύγνωμοσύ νης όνομα, διότι τό μειδίαμά της έσταμάτησεν. ό Χάρων εΐς τά χείλη τοϋ Ρενάν.
("Eirewt ώ τέλος)·
Η.

..-AKPOanxis
τό άτιον όνομα

μάνα$ 'κιίον τον βαβιληΰ,

Λάβαρο, ‘χοϋ ‘ξ τόν ούρανό σταυρού τόν τύπον ίΐδεν Έσύντριψε ίέ τού$ ίχ&ρούρ μό τήν ούράνία αύτη

Νίκης rsisiag βύμβολο καί ψνχικήξ γαλήνης.
"Η δό$ αύτό τό ούμβόλον ώ? όπλον tig τόν γάμον μου,
1} ρίψί το γΐί δνντροφιί ’g τόν άραχνώβη τάφον μου.

’Er Καΐρω
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άνευ έμπνεύσεως τήν αλήθειαν, ήν α’ισχύνεταί τις καί άπλώς
νά θαυμάζη. ’ιταλικήν μυΐαν άπεκάλεσαν αύτόν καί Ιτα
λικόν βόρβορον, τά δέ έργα του τινές (θεώρησαν ώς βιοπορι
στικά έργα ψωμοζήτου χαμερποΰς.
Πλήν δ Ζολάς δλως απαθής, διά νέας σειράς συγγραφών
περιπαθών, έκ τής έν Μεδάν έπαύλεώς του, άπεστόμωσε τού
τους, καί πρό τοϋ νέου τούτου θριάμβου του υπέρ τοΰ η
θικού άγώνος, έκπληκτοι οί έπιφανεϊς κατήγοροί του έμειναν.
Xiw

ΧΑΡΤΑΕΤΟΙ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ

ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΖΟΛΑΣ
Ιταλός την καταγωγήν είναι δ διάσημος συγγραφεύς,
(γεννήθη ΰμως και ίσπούδασεν It Γαλλίη ΐνθα δημοσιογρά
φων εις τάς (γκριτωτέρας γαλλικάς (φημερίδας ήρξατο τοΰ
φιλολογικού του σταδίου. Πρώτα Σργα του—άτινα κατόπιν
άπεκήρυξε-—άναφέρονται τά «Μνβνήρία τήξ Maoeaiiag »
καί ή « Vend'une morte ι>. Έγίνετο 8μως κατόπιν γνωστές
διά μεγάλης-μελέτης τεχνοκριτικής περί τοϋ ζωγράφου
Manet, ού τάς εικόνας άπέρριψεν η (πιτροπή της ίτησίας
καλλιτεχνικής έκθέσεως, ώς παριστώσας θέματα άπ^δοντα
τή δημοσία ηθική. Πλην της μελέτης ταύτης, δημοσιευθείσης έν τν> Evenement, ανέπτυξε τάς έν αύτη ιδέας του
έκτενέστ«ρον έν τή μεγάλη κοινωνική έποποιί? «Οί Ρον
γχων-Μακάρ, ιστορία μιάς oixoytvflacs, και ής μέρη αυ
τοτελή εΐσιν ή Therese Raquin, Nana, Assommoir,
Ventre de Paris, Potbouille, Terre κ.λ. Ή κολοσσαέα
(πιτυχίατών έργων τούτων, έν οϊς διά ζωηρών χρωμάτων
απεικονίζεται σύμπας δ κοινωνικός βίος και τά έλκη πασών
τών τάξεων τοΰ γαλλικού λαοΰ, συνετάραξε τον κόσμον τών
γραμμάτων, δστις σύσσωμος (κηρύχθη κατά τοΰ νέου συγγραφέως, τοΰ άρχηγοΰ τής Φνδιοίογιχ^ λεγομένης σχολής.
Πλήν,παρά τάς φοδεράς έκ μέρους ταύτης αντιπράξεις, τούς
άφορισμούς της εκκλησίας, και τών συναδέλφων τόν συστη
ματικόν πόλεμον,ή φιλολογική του φήμη έκραταιοΰτο, και έν
τή σχολή ήν ίδρυσεν, απειρία δπαδών προσήρχετο. Τά ίργα
του (γένοντο ανάρπαστα, συνεπιφέροντα έκατοντάδας χιλιά
δων δραχμών είς τόν ευτυχή συγγραφέα. 'Εκατόν και πλέον
εκδόσεις άριθμοΰσι τά πλεΐστα τούτων,ουδέποτε δέ αί μυριά
δες τών έκδιδομένων άντιτύπων έπήρκεσαν είς την γενικήν
άναζήτησιν.
. Τά πολύκροτα τοΰ Ζολά μυθιστορήματα διακρίνει ευφυΐα,
καί έκτακτος άκρίβεια έν τή απεικονίσει διεφθαρμένων χα
ρακτήρων ους άπαντφ τις είς πάντα τά γαλλικά ς·ρώματα, καί
τοΰ πολιτισμού τά έλκη παρίστανται εν δλη τή άπεχθεΐ γυγνότήτι των και τά θέματά δέ τών έργων έλήφθησαν έκ
τοϋ κοινωνικού βορβόρου και διαδραματίζονται αδιακρίτως
έν κοινφ οικφ αίσχρότητος ή έν άριστοκρατικφ μεγάρφ.
Ή ήθικοποίησις τού άνθρωπίνου χαρακτήρος, διϊσχυρίζεται δ συγγραφεύς, κατορθούται Ιδίως διά τής άποκαλύψεως
τής διαφθοράς έν ολη τή άπαισιότητι αύτής. Κατηγόρησαν
τούτου, δτι αδυνατών είς εύγενεΐς ήθικούς δρίζοντας, και
σφαίρας ύψήλοτέρων διαλογισμών νά ύψωθή, κατέρχεται είς
τόν βόρβορον καί άρύεται έκειθεν τά θέματα του αντιγράφων
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Η ΦΓΣ1Σ

Η ΦΥΕΙΣ

Ό χαρταετός είναι άθυρμα παλαιό τατον
*
ή έφεύρεσίς του
ανάγεται εις χρόνους προϊστορικούς. Πού έγεννήθη ακριβώς,
δεν γνωρίζομεν
*
γνωριζομεν όμως πόθεν διήλθε περιηγούμε
νος τήν γήν όλην. Ούτως άνερευνώντες τάς όδούς δι’ ών διεπαιρεώθη, δέν θέλομεν απέχει πολύ τής αλήθειας, έάν όρίσωμεν κέντρον άφ’ού διεδόθη, την Νοτιοανατολικήν ’Ασίαν.
’Εκ τών ’Ανατολικών ’Ινδιών διεσπάρη, άφ’ ένός μέν
άνά πάσαν την γραμμήν της περί τό άκρωτήριον τής Καλής
Έλπίδος, παλαιάς έμπορικής όδοϋ, καί διεδόθη άνά τήν
Ευρώπην όλην, έξ αύτής δε μετ’ ολίγον είς ’Αμερικήν διά
τών έκεΐσε μεταναστευόντων, άφ’ έτίρου δέ καθ’ όλην τήν 7
Σινικήν αυτοκρατορίαν καί τήν ’Ιαπωνίαν. Έν τή πρώτη, ή
άναπέτασις τού χαρταετού ού μόνον συνήθεια είναι, άλλά
καί πάθος σφοδρόν, περί ού πολλά μέχρι τούδε ίγράφησαν.
Έν δέ τη Ίαπωνίφ, τό’άπλούστατον άθυρμα ευρηταε έν
παγκοίνφ χρήσει
*
έκεϊ άπαντώσι χαρταετοί παντός σχήμα
τος—νυκτερίδες καί ίχθεϊς, πίθηκοι καί δράκοντες, ίπποι,
κόρακες, οχήματα, οικίαι καί σηπίαι — κατ’ έξοχήν δέ οί
τελευταίοι, τόσφ μάλλον, καθόσον έν Ίαπωνίγ διά τοΰ αυτού
ονόματος tako δηλοϋται ο,τε χαρταετός καί ή σηπιά. Οί
Ίαπωνόπαιδες μεγάλως έπιτηδεύονται έν τή κατασκευή τών
*
χαρταετών
έθος παρ' αύτοϊς έπικρατεΐ νά έμβυθίζωσι τό νήμα
τοϋ αθύρματος των έντός γλοιώδους ούσίας, ειτα δέ έιηρρί—
πτουσι κονίαμα έξ ύάλου, όπερ φυσεκώς προσκολλδται έπί
τοϋ νήματος καί έκτραχύνει αυτό, ούτως ώστε ό κάτοχος αυ
τού νά δύνηται μεγάλως νά παραβλάπτη καί καταστρέφη
τόν χαρταετόν τών άντιπάλων του κατά τούς μεταξύ των
άγώνας χαρταετών. Ή ’Ιαπωνία ώσαύτως κε'κτηται τήν
δόξαν τής παραγωγής τού μεγίστου έν τη Ιστορία χαρταετού
Είχε μήκος καί πλάτος είκοσι καί πέντε ποδών
*
χρήσιν δ’
αύτού έποιήσατο ό κλέπτης, δστις άπεπειράθη νά αφαίρεση
τους χρυσούς ιχθεις άπό τού φρουρίου τής Nagoya, αυτούς
τούτους τούς ιχθεις, οίτενες είχον έκτεθή είς τήν {ν Βιέννη
έκθεσιν. θυελλώδη νύκτα βοηθούμενος ύπό άλλων, μετεωρίσθη
είς τό ύψος, καί ήρεμα έναπελήφθη έπί τής κορυφής τού
φρουρίου. Άλλά μάτην έμόχθησεν
*
έκ τού ^ροζενηθέντο;
θορύβου άνεκαλύφθη ύπό τών φρουρών, καί συλληφθείς κατεδικάσθη νά βρασθή έν έλαίφ
*
όπως δέ άποθαρρύνωσι τοιούτου είδους είς τό μέλλον άποπείρας, διάταγμα έδημοσιεύθη
άπαγορεύον τήν κατασκευήν χαρταετών μεγαλειτέρων το
σχήμα ώρισμενου μεγέθους. Άλλ’ έκτος τού ’Ιαπωνικού ένθουσιασμοΰ, άξιον σημειώσεως τυγχάνει ότι έν τή Νοτίφ Σι
νική, ή τών χαρταετών άνύψωσις θάλλει έπί μάλλον
*
έν τούτοις οί Άνναμΐται έπιδίδονται είς αυτήν πλειότερον τών
κατοίκων τοϋ Ουρανίου Κράτους. Παρ ’ αύτοϊς ώς καί παρά
τοϊς Βορείοις αύτών γείτοσιν, ού μόνον οί παίδες εύρίσκουσι
τήν άνύψωσιν χαρταετών παρέχουσαν μεγίστην ηδονήν, άλλά
καί αυτοί οί πρεσβύται. Ή άναπέτασις χαρταετού είναι μά
λιστα είδος θρησκευτικού (θίμου ή ίεροπραγίας μάλλον.
Τούτου κυρίως ένεκα, λέγεται, ότι ταχέως διεδόθη ό χαρ
ταετός άνά τόν Ειρηνικόν, πολύ μάλιστα πριν ή εύρη τήν
πρό; τήν Ευρώπην άγουσαν, ύπό τό δνομα Κίνα.
Έν τή άξιοσπουδάστφ συγγραφή τού άγγλου Gill «Μύ
θοι καί <£σματα τού Ειρηνικού», άναφέρεται ότι έν τή νήσφ

Hervey, μυθολογείται τι περί τού χαρταετού. Έκεϊ ό Tane
προσεκάλεσε τόν RongO είς άγώνα άνυψώσεως χαρταετού,
καθ’όν προσεπάθησε τά μέγιστα νάμνυψώση τόν ίδικόν του
διά τού είς τάς χιΐράς του νήματος
*
άλλ' ήττήθη ύπό τού
πρεσβυτέρου του αδελφού, δστις συνετώς είχε διαφυλάξει πο
σότητα νήματος διά τοιαύτην περίστασιν. Συνέπεια τού
άγώνος ύπηρζεν, ότι ό RongO κατέστη προστάτης τών άνά
τό αρχιπέλαγος (κείνο έν γίνει διασκεδάσεων καί προσέδωκε
τό όνομά του είς ό,τι ήμεΐς όνομάζομεν μάναν τού χαρταε
τού, δηλαδή τήν έν τφ μέσφ ξυλίνην καί έπιμήκη λεπτήν
ράβδον.
Καί ήδη άς ίδωμεν, τίνε τρόπφ κατασκευάζονται έν ταΐς
χώραις έκείναις οί παλαιοί ούτοι καί νεώτεροι χαρταετοί,
καθόσον καί τήν σήμερον κατασκευάζονται άκριβώς ώς καί
πρό διακοσίων έτών. Ή μάνα Α, είναι ράβδος έκ καλάμου,
προβάλλουσα πρός τά άνω, όπως καταδεικνυη τήν υπερο

Έν ταΐς Νέαις Έβρίσιν, οί χαρταετοί έχουσι τό έν τή 4
είκόνι φιρόμενον σχήμα. Ή μάνα παρ’ αύτοϊς είναι μακρυτάτη ράβδος, τό ήμισυ τής όποιας χρησιμεύει ώς ούρά. Πρός
τά άνω είς τό όγδοον περίπου τού όλου μήκους αύτής, διασταυροϋται έτέρα ράβδος
*
τό νήμα πρόσδένεται είς ο σημεϊον
συνάπτοντας αύτάι. Έπί τοΰ σκελετού (πιτίθενται φύλλα
συγκεκολημμένα πρός άλληλα καί έρραμένα, πάντοτε όμως
λεπτά καί δυσπρόσιτα ύπό τοΰ άνεμου, Πρός ισορροπίαν τό
άθυρμα φέρει είς τήν κάτω άκραν τής ράβδου δέσμην φύλ
λων πυκνήν.
Εις τάς νήσους τού Σολομώντος, ό χαρταετός, ώς ένδεικνυται έν τή 5 είκόνι, φέρει τρεις ουράς. Πράγματι είναι
Ιν μόνον φύλλον κεκομμένον είς τό σχήμα τούτο καί ίσχυροποιούμενον διά τών διασταυρουμένων ράβδων. Είναι μικρόν
καί εύθραυστον κατασκεύασμα, δλως διάφορον τού έν Νέα
Ζηλανδίφ περιέργου λίαν, όπερ ή 6 είκών άναπαριστά. Έν-

Οί χαρταετοί παρά τοΐς διαΦόρ-ας λαοϊς.
ταύθα ό χαρταετός κατασκευ
χήν τοϋ RongO έπί τού κοενοϋ
άζεται έκ φύλλων προσερραλαού. Έπί τή; ράβδου ταύτης
[
μένων έπί σκελετού, έφ’ών δεά
διασταυροϋνται τέσσαρες άλI
χρωμάτων
διαφόρων άκομψος
λαι, καί έπί τοϋ σκελετού τούI κεφαλή φιλοτιχνεΐται. Τό νήμα
-του οκτώ φύλλα προάράπτον- BaK|
| κατασκευάζεται έκ τεμαχίων
ται. Ή ούρά τοϋ άετοϋ έφ’έκα- MHR
I φύλλων φωρμίου, τήν αύτήν δέ
τέρας τών άκρων Β, Β, φέρει
■ ύλην μεταχειρίζονται πρός συρ-δέσμην πτερών, ένφ μεταξύ
I ραφήν τών φύλλων έπί τού σκε,αύτών κατ
*
άνάλογα διαστήI λετού. Οί Maories έχουσι τό
-ματα Γ, Γ, Γ,Γ, εύρηνται τέσ’ «μ>τό όνομα διά τόν χαρταετόν,
σάρες δεσμίδες έκ φύλλων τεϊοΧαρταετοί Νέας Ζηλανδίας.
Ζδ καί διά τό περιϊπτάμενον πτηδένδρου. Είς τήν δευτέραν
νόν, συμφωνοϋντες ουτω μεθ’ ημών έφ’ όσον προσεδώκαμεν
διασταυρουμένην ράβδον τό νήμα πρόσδένεται, κατασκευαζόα.ύτφ τό όνομα τοϋ άετοϋ. Έστιν ότε οί χαρταετοί τών
μενον καί αύτό έκ φύλλων. Έν όλίγοις δέ, ό RongO είχε δύο
Νεοζηλανδών κατασκευάζονται έκ φλοιοΰ δένδρων, ώς οί τών
χιλιάδας όργυιάς (12,000 πόδας) νήματος, συνεπώς ό χαρ
έν ταΐς Φιλίαις Νήσοις. Έν τφ Βρεττανικφ μουσείφ ύπάρταετός του αροοέψανί τήν &κράν τοϋ ούρανίον &όλον I
Ή 2 είκών παρίστησι μάλλον έπεξειργασμένον εργον. Καί
χει χαρταετός έκ τοιαύτης ύλης.
Άπαντες οί περιγράφέντες χαρταετοί είσίν 'Ιεροί. Άμα
πάλιν εχομεν τόν RongO, πάντοτε τόν RongO, καί σκελε
"τή άνυψώσει αύτών άδουσιν ^σματα θρησκευτικά κατά παράτόν ράβδον έκ καλάμου, έφ’ων έχουσι προσράψη τό περικά
δοσιν γνωστά αύτοϊς. Σημειωτέου όμως, ότι οί χαρταετοί εισί
λυμμα τών φύλλων.Ή ούρά διαφέρει.Έχει τρεις μόνον δεσμί
διερρυθμεσμίνοι δΓ ίλαφράς μόνον πνοάς άνεμου. Τί συμβαίνει
δας φύλλων τιϊοδένδρου, αιτινες, ώς λέγεται, παριστώσι τούς
όπόταν αίφνίδιον ρεύμα άνεμου σφοδρού τούς κάμνη νά άμτρεις αστέρας τοϋ ζωστήρος τοΰ Ώρίωνος.
φιταλαντεύωντανκαί άνατρέπωνται, ώς οί ήμέτεροιύφ ομοια;
Ή 3 είκών παριστά άλλο σχήμα χαρταετοΰ έν μεγίστη
συνθήκας, δέν αποπειρώμεθα νά έξακριβώσωμεν. Κατά πασαν
*
χρήσει
ίνταΰθα πέντε έχομεν ένώτια, άναπαριστώντα, ώς
όμως πιθανότητα, ή μελωδία άπόλλυσι τότε τό σοβαρόν καί
λέγουσι,τούς έν ταϊς-Πλειάσι έξέχοντας πέντε άστέρας. Αμφί
βολον είναι,άν Σχη τοΰτο ούτως ή άλλως, έφ’ όσον όμωςγνωμεγαλοπρεπές! '
Γ. Α. Ίωαννέδ^ς
ρίζομεν, αί ούραί τών δύο τελευταίων τούτων σχημάτων
χαρταετοΰ κατασκευάζονται πάντοτε αί αύταί.
r
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ΤΑ S'XTSTOF’A
Κάτω άπ’ τά πίΰκα τά 'ψηλά, σ’ έτος βουνοΰ τή βάχη,
Αργά άργά βαδίζαμε αμίλητοι, μονάχοι,
Ό όόηγός μου χαί έγώ. —Έχει βαθσιά, μαχρυά μας,
Μές στής αυγής τήν καταχνιά μεγάλων’ ή σκιά μας,
“Η ποΰ χαί ποΰ χαμμιά κορφή τά σύννεφα τρυποΰσσ
Καί άστραφτε όλόχρυση· — Πατρίδα, είπα, ποΰ σαι I
Ποΰ 'σαι, γλυχειά πατρίδα μου, τή γή σου νά πατήσω
Καί τ' αγιασμένο χώμα σου μέ πίθο νά φιλήσω ;
Και φεύγανε τά μάτια μου άπ’ ένα σ’ άλλο βράχο,
Καί τότε, σέ φαντάστηκα σάν ένα μονομάχο,
Ώ Βουλωμένο "Εθνος μου. νάσέρνης τδ σπαθί σου,
Καί μέ τδ τίμιο αίμά σου νά βρέχεται ή γή σου.

— ’Ακόμα δέν κουράστηκες ; μοΰ ειπ
* ό όίηγόςμον
*Κ εγώ βουβός, ακίνητος καί βλέποντας εμπρός μου
Σάν <δ διωγμένο άπ’ τής αυγής τα φώτα νυχτοποΟλι, .
Ζητούσα 'στδν ορίζοντα τά Γιάννινα, τδ Σοΰλι,
Καί λησμονοΰσα πώς έδώ κάθε βουνοΰ θυμάρι,
Σκεπάζει ή περσιάνιχο ή τούρκικο κουφάρι,
Μές στής αυγής τήν καταχνιά μοΰ φάνηκε πώς είδα
Τή γαλανή σημαία της ν’ άπλώνη ή πατρίδα.........
Τδ "Ρήγα σαν νά άκουσα νά τραγουδή τ’ «ώς πότε»,
Καί τήν καρδιά μου σφίγγοντας νά μή ραγίσγι τότε,
Έσήκωσα τά μάτια μου χωρίς κ’ έγώ νά ξεόρω
"Αν τής πατρίδος τή σκιά στήν καταχνιά θά «Βρω,
Καί, θάρρος, φώναξα παιδιά ! ψυχή, καί καρτερία ! ■
Τδ κόκκινο της λάβαρο όρθή ή .Ελευθερία
Άμα σηχώση ’στοΰ καπνοΰ τά σύννεφα τά μαΰρα,
Κι’ δ κόσμος γίνη κόλασι άπ’ τής φωττας τή λαύρα,
"Ω ! τότε θέλω νά σας ’δώ αν έγώ πέσω πρώτος
Καί πνίξη κάθε μου φωνή τών τουφεκιών δ κρότος,
Τριγύρω στή σημαία μας νά συναχθήτε όλοι
Καί νά φωνάξετε μαζή : Δική μας είν
* ή Πόλι!

Καί τών συνόρων βλέποντας τδ άσημο χανδάκι.
Τούς βράχους που ντροπιάσανε τδ τούρκικο μπαϊράκι,
Τδν Μενεξέ τής σήμερα, καί τής εχθές τδ Πέτα,
θυμήθηκα τήν άμετρη έκείνη μπαγιοννέτα
Ποΰ σαν καπνό τή σκόρπισαν οί λίγοι εύζωνοί μας,
Κ’ είπα- μιά 'μέρα θ' ακουστή στά πέρατα ή φωνή μας
Ζητώντας τήν αρχαία μας κληρονομιά, τήν Πόλι.
θ’ αστράψουν τής Άγιας-Σοφίας οί αγιασμένοι θόλοι,
Καί θά φωνάζουν άγγελοι ένφ φωτιά θά βρέχη :
"Ολος δ κόσμος etv' Ελλάς καί σύνορα δέν έχει.
Σάν καρφωμένος .έμεινα έκεΐ’στα μονοπάτια
Κ’ αίσθάνθηκα δυδ δάκρυα νά τρέχουν άπ' τά μάτια.
Άκόμη τρία βήματα, ακόμα λίγ’ έλπίδα
Καί έβλεπα τήν "Ηπειρο —ναί, τά βουνά της είδα
Καί ύστερα μ* έπνίξανε τά δάκρυα σάν ποτάμι.
Γονάτισα, καί τρέμοντας, γυρτός σάν τδ καλάμι,
Χίλιαις φοραΐς άσπάσθηκα τδ ματωμένο χώμα
Ποΰ τών προμάχων σου, Ελλάς, έγίνηκε τδ στρώμα.
Άπόμεινα σάν Τάνταλος ποΰ άπλωνε τά χέρια
Λίγο νερδ νά ξαναπιή’ δεόμουνα στ’ αστέρια,
Τδ φώς νά σβύσουν τής αυγής, ν’ απλώσουνε σκοτάδιΓια νά περάσω άπδ κεΤ, χωρίς ποτέ σημάδι
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Η ΦΓ21Σ

η φυςις
Χωρίς σκιά ή πάτημα δπίσω μου νά μείνη.
Κ' υστέρα είπα : τή γραμμή δέν θά διαβώ έκείνηθά συλλογοΰμ’ αιώνια τους δούλους αδελφούς μου
Καί βλο μις ’στα σύνορα θά τριγυρνα δ νους μου
Χωρίς ποτέ μου νά τά ιδώ" —καί τί νά δής, στή γής σου
Νά πίνη 'στο ποτήρι σου δ Τούρκος τδ κρασίσου ;
Στάσου, είχα ’πει τοΰ δδηγοΰ’ ύπνος γλυκύς μέ πιάνει.
Άς ξαπλωθούμε μιά στιγμή σ’ έκεΐνο τδ πλατάνι,

Πολίτης τχς ήρώτησε τόν Πλάτωνα, κατά ποίαν
ώραν πρέπει νά τρώγη τις.
w
·
— ’Εάν ήσαι πλούσιος, άπεκρίθη όπόταν θελή
σεις, έάν δ'ήσαι πένης όπόταν δυνηθμς.

ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΖΠΡΟΑΣΤΡΟΓ
Έκ τίνος ’Ινδικοδ παπύρου εΰρεθέντος έν τοΐς

Κι’ δ νους μου, πελαγώνοντας 'στά πρώτα δνειρά του,
Σά μαχρυσμέναις τουφεκιαΐς νά άκου’ έκεΐ κάτου.
Σάν ν’ άβλεπε μές ’στδν καπνό ποΰ χύνει τδ κανόνι,
Μές 'στών πεζών τά τάγματα τοΰ ίππικοϋ τή σκόνι,
Εκείνους ποΰ άνάστησαν τήν άτυχη πατρίδα.
Λουσμένους μές ’στδ αίμά τους’ πιδ ’κεϊ τήν αλυσίδα
Σπασμένη άπ
* τά χέρια τους, καί πιδ μακρυά ακόμα
Μέ τή σημαία σκεπαστούς τούς μάρτυρας ’στδ χώμα.
Κι’ άκου’ ακόμα τής βρονταΐς; τδ βόγγο, τδ τουφέκι,
Χι’ έβλεπα μές απ' τδν καπνδ μιά φάλαγγα παρέχει
Μέσα 'στά δάση τών λογχών ακράτητη νάπέφτη.
θαρρούσες πώς ή κόλασι είχε ξεράσει νέφτι
Καί πίσ’ απάνω ’στδ·βουνό, έτσι σ’ αύτή τή μάχη
Κατάρας, θρήνους, τουφεκιαΐς άντιλαλοΰσ
*
ή ράχη.
Ό δδηγός μου μ* έβλεπε κουνώντας τδ κεφάλι,
Καί, πάμε, είπ’, άφεντικό, ή νύχτα θά προβάλλη.
Κ’έγώ τοΰ είπα : πήγαινε εσύ, έγώ θά μείνω.
Νά, πάρε, γιά τδν κόπο σου δυδ τάλληρά σοΰδίνω,
"Ελα νά μ’ είίρης τήν αυγή πριν φύγη τδ καράβι.

Κ’ έφυγε’ τούτη τή φορά μέ είχε καταλάβει.

Β. Μ.

ΓΙα3ιμαδηε.

ΑΡΧΑΙΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ
Αίγύητιός τις ήρωτήθη, όποϊόν τι ήτο τό άντικείμενον δπερ διά πέπλου κεκαλυμμένον έφερε, καί
διατί οΰτω τό έκάλυπτε.
— Άκριόώς διά νά. μήγνωρίζετε τί είνε, άπήντησεν ■
έκεΐνος.

Ό Πλάτων ώνείδιζε τόν Σωκράτην διότι είχε κα
κίσει φίλον τοΰ τινα ένώπιον άλλων διαρκοΰντος
τοϋ γεύματος.
— Καί σύ, άπεκρίθη ό Σωκράτης, διατί δέν περι
μένεις νά μέ κακίσμς, όπόταν θά ήμεθα μόνοι ;

’Ιδιώτης τις Λρώτα τόν Σωκράτην έάν σνμβονλεύη τόν γάμον.
— Είτε νυμφευθμς είτε μή, άπεκρίθη, έσο βέ
βαιος, δτι θά μετανοήσμς.
Μή δνναμένου τον Αριστίππου νάέπιτύχμ χάριν
παρά τοϋ Διονύσου διά τινα φίλον τον, έπεσε πρό
τών ποδών τον, ίκετεΰων αύτόν.
Επειδή δέ τις έμέμφθη αύτοΰ διά τόν έξευτελισμόν τον τούτον:
— Μή κακίζετε έμέ, άπεκρίθη- εύθαρσώς ό Αρί
στιππος, άλλά τόν Διόνυσον, δστις φέρει τά ώτα είς
τούς πόδας του.

Έρειπίοις τής Παλμύρας).

Θεέ, πάτερ μον έν τοΐς ούρανοϊς, Συ έπεδαφίλενσαςτφ άνθρώπφ έλεύθερον, λαμπρόν καί άδροδίαχτον βίον. Σύ έδώρισας αύτφ δυνάμεις θείας καί
άνθρωπίναςα, ϊτινες σννάδουσαι πρός τήν καρδίαν
του καθίστησιν αύτόν βασιλέα επχ τής Γής.
Άλλ’ oxuox! ού μόνον ό άνθρωπος ήττάται νπ
άοράτων πνευμάτων, άλλά καί καθηλωμένος δι’ άξιαγάστου καί
*
καταπληκτικού τρόπον, είς άλύσεις
καί δεσμά διατελεϊ. Άποτνφλωθεϊς έκ τής πλάνης,
παραμελεί τό ύφιστον τών πάντων καί βαδίζει, φευ,
ώς έστερημένος όράσεως, έν μέσω τών ταλαιπωριών
καί ματαιοτήτων. Ναί, άρέσκεται έν τμ καταστάσεί
τον, καί άν δέν ύπήρχον ή άρχαιότης καί τά θεία
Σον άσματα, ούδέ κάν θά έγίνωσκε, ώ Κύριε, ό-άν
θρωπός, έκ-ποιον ύφους νά θεάται τά πέριξ αύτοϋ.
Έν τούτοις Σύ έπιτρέπεις Ιστιν δτε, έν τη .θεία
Σον μεγαλοπρεπείς νά διασκεδάζηται τό σκότος
τών όφθαλμών ένός τών δούλων Σον, δν Σύ προ-·'
ώρισας, ϊνα ΐδη τάς πλάνας καί έλεεινότητας τού
γένους τον. Τόν έξοπλίζετς μέ φαρέτρας τού λόγον,
ίνα ούτος άφόόως καίεύμενώς διείσδυση έν αύτοϊς,
δπως τούς έξεγείρη έκ τοΰ τρομερού αύτών λήθαρ
γου, ότέ μέν δι’ όξέων ότέ δέ δι’ άγανών βελών.
Καί έμέ, ώ Κύριε, τόν άνάξιον δονλόν Σου προώρισας διά τούτο τό έργον, καί ίδού έγώ παρασκευά
ζομαι ϊνα έπιτελέσω τό ύφαλόν μον καθήκον.
Φώτισόν με δθεν, πανύφιστε, ϊνα σαφώς νοήσω
τάς άθλιότητας ύφ’ ών πάσχει ό σημερινός αίών,
φωτισόν με ϊνα λάβω γνώσιν τών σημερινών έλεεχνοτήτων, ήτοι τού φεύδους, τής προσποιήοεως, τής
ύποκρισίας, τών σαπρών προϊόντων τον άθλιου τού
του αίώνος.
Κατάστησόνμε ίκανόν, δπως άντιστώ- καθ’ έκάστου δπως άρμόζμ.

Η ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ ΑΡΧΑΙΟΙΣ/
ΣΤΡΑΤΟΐΣ
Κατά τήν τιλιυταίαν συν<5ρίασιν τής Ιατρικής ακαδημίας
τών Παρισίων ό ιατρός Κορλιώ, γνωστός ίκ τών ικρί τής
Ιστορίας τής ιατρικής ίργων αύτοϋ, άνίγνω μακράν πραγματιίάν πιρί τής έν τοΐς στρατοΐς τής αρχαίας ’Ελλάδος καί
Ρώμης ιατρικής, έπίσπασαμίνην τήν προσοχήν τοϋ Ιπιστημονικοϋ κόσμου.
Κατά τόν Κορλιώ τάς πρώτας μαρτυρίας τής έν τφ στρατφ
ιατρικής άνιυρίσκομιν έν τφ Όμήρφ κατά τήν άλωσιν τής
Τροίας. Ό Μαχάων καί ό Ποδαλιίριος ιίναι οί μόνοι, ών
γίνιται μνιία έν τή Ίλιάδι, καίτοι ύπήρχον καί άλλοι ιατροί.
, Μιτά τόν “Ομηρον ό Λυκοϋργος άναφέριι πιρί ιατρών iv
τοΐς στρατοΐς τών Λακιδαιμονίων, ό δί Εινοφών άναφίριι
οκτώ ίατόούς έν τή καθόδφ τών Μυρίών.

Έν Π«ρσ«φ;και Μακεδονίφ οί βασιλείς ειχον τούς ιατρούς
μεθ’ έαυτών έν ταΐς έκστρατιίαις· ούτως άνευρίσκομεν παρά
μεν τφ Άρταξίρξη τόν Κτησίαν, παρά δε τφ Φιλίππφ τής
Μακεδονίας τόν Κριτόβουλαν, παρά δε τφ Άλεξάνδρφ Φί
λιππον τόν Άκαρνάνα, Κριτόδημον καί Γλαυκίαν.
Ένα καί ήμισυ αιώνα μετά τήν πτώσιν τής ’Ελλάδος
αναφαίνονται έπί τοΰ αΰτοκράτορος Αύγουστου οΐ ιατροί έν
τοίς ρωμαΐκοΐς στρατοΐς. Ό αύτοκράτωρ ούτος διωργάνώσε
διαρκείς στρατούς
*
διώρισεν ιατρούς είς τήν φρουράν πληρονομένους πολλάκις παρά τών ήττηθέντων.
Ή συστασις τών στρατιωτικών νοσοκομείων χρονολογείται
,άπό τής βασιλείας τοΰ Τραϊανού καί τοϋ Άδριανοΰ. Άφ’
έτερον 0 αύτοκράτωρ Μαυρίκιος συνέστησε σώμα νονοκόμων
έφιππων, όξινες έκόμιζον τούς τραυματίας έξω τοΰ πεδίου
τής μάχης καί περιεποιοϋντο αύτούς δεόντως.
Ό ιατρός Κορλιώ αναφέρει έν τελεί, ότι κατά τάς ύπαρχουσας έπιγραφάς, πολλαί τάξεις στρατιωτικών ιατρών ΰπήρχον, τής κλινικής, τοϋ στρατοπέδου, τών λεγεώνων, τών
ίλών, Οί ιατροί δεν ήσαν υπόχρεοι νά προσαγάγωσι δίπλω
μα ή τίτλον τινά κτλ. Αί γνώσεις αύτών περιωρίζοντο μόνον
είς τήν Ιπουλωσιν τών πληγών, τήν έξαγωγήν τών βελών
καί είς τήν παΰσιν τής' αιμορραγίας.
ΊίΤ.

• ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΑΞΙΩΜΑΤΑ
Ή αδιαφορία ομοιάζει πρός έρημόβιον άνθος έπί λεμνοθαλάσσης τίνος φυόμενον.

Ή έξ ευγνωμοσύνης άπορρέόυσα φιλία ομοιάζει πρός
φωτογραφίαν, ήτις μέ τήν πάροδον τοϋ χρόνου ώχριά.
Αί παρηγορίαι, συνήθως πίπτουσιν έπί τής καρδίας, ώς
σταγόνες.υδατος έν ζέοντι βουτυρφ. Κρίζουσι καί πηδύουσιν.

Ή φιλία μιιοϋται, όπόταν τήν περιβάλλουσιν έν ταύτφ
πολλή ευτυχία καί πολλή δυστυχία.

Μία καί μόνη ευτυχία, τό καθήκον. Μία καί μόνη πα
ρηγοριά, ή έργασία. Μία καί μόνη χαρά, τό ώραΐον.
Ή ευτυχία- όπόταν εύρίσκηται πλησίον μας, φαίνεται
τόσφ μεγάλη, ώς νά έγγίζη τόν ουρανόν. "Ινα διέλθη όμως
διά τής θυρας μας σμικρύνεται τόσον, ώστε δέν τήν βλέπομεν πλέον.
·
Ή ευτυχία ομοιάζει πρός τήν ηχώ. Σάς άπαντ$, πλήν
δεν έρχεται.
Ελισάβετ, βασίλισσα τής 'Ρωμουνίας.

ΧΡΟΝΙΚΑ
Νεώτιραι πληροφορίαι γνωρίζουσιν ήμΐν, δτι την αποστολήν τοΰ
κ. Λόοιε,Λ Έλλαδα δπως ίξετάσιρ τά οικονομικά αύτής, επροκάλεσεν ούχί ή ελληνική κυδέρνησις, αλλ
*
ή αγγλική, προτραπεΐσα υπό
τών ισχυρών κατοχών τών έλληνικων χρεωγράφων, δπως διαφωτισθή τδ"ευρωπαϊκόν δημόσιον περί τής οικονομικής καταστάσεως τοδ

τόπου.
— ’Αναμένεται είς 'Αθήνας τήν προσεχή Πέμπτην δ διάδοχος τής

*λ Ι

αδιλφδζ τοο ήμβΐβρου
etc
'Ελλάδα, χάριν τών εορτών των αργυρών γάμων τών ήμετέρων βα-

9(λέων.
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— 'Ομοίως άφίκετο εις Νσύπλιον άγγλιχδς στόλος έκ 15 'ισχυρών
σκαφών άποτελούμενος, δστις έν καιρφ καταπλεύση είς Πειραιά
διά τάς έορτάς τών αργυρών γάμων.
— .Οί δήμοι Αθηνών καί Πειραιώς, πάντες οί Σύλλογοι, Συντεχνίαι καί Σωματεία έδήλωσαν ήδη καί προπαρασκεκάζονται δπως
δεόντως έκαστος συμμετασχη τών έορτών τών αργυρών γάμων τών
ήμετέρων βασιλέων. Ό δέ βασιλεύς δι
* επιστολής του πρδς τδν δή
μαρχον έδήλωσεν, δτι ένεκα τοΰ πένθους επιθυμεί νά έορτάση τους
αργυρούς γόμους έντελώς οΐκογενείακώς.
— Ύπδ τού κ. Ίωάννου Πετρώφ τού έκ Μόσχας αγγέλλεται ή
προσεχής Ικδοσις «’Ιστορικού καί εθνολογικοί άτλαντος τής Μακε
δονίας», υπουργική έγκρίσει. Ή τιμή έκαστου τεύχους ώρίσθη είς
δρ. 15 έν- ’Ελλάδι καί φρ. ^ρυσά 15 έν τφ εξωτερικοί, όλόκληρον
δέ τδ ϊργον άποτιλούμενον εκ 4 μεγάλων τευχών κοσμούμενων διά
1000 περίπου εικόνων καί 180 πινάκων τιμαται μόνον δραχ. 60
έν Έλλάδς καί ^ρ. 60 έν τφ έξωτερικφ.
— Αί έορταί επί τή έκατονταετηρίδι τής αναχαλύψεως τής Αμε
ρικής ύπδ τοΰ Κολόμβου ήρξαντο συγχρόνως έν Αμερική καί έν Ίσπανίφ. Άλλ’ είτέτι δέν έκηρύχθη η ϊναρξις τής έκθέσεως τοϋ

Σικάγου.
— Έκ Παρισίων ή χολέρα έξέλιπε σχεδόν, έφ’ ψ, ή ύγειονομική
άρχή τής πόλεως έκρινε περιττήν τήν δημοσίευσιν χολερικών δελ
τίων. Καί έν Άμβούογφ τείνει ή χολέρα πρδς έζαφάνισιν, εν δέ

ταΐς χώραις ταΐς χατα τάς Ασιατικός άκτάς του Εΰξείνου σχεδόν
έξέλιπεν ’Εν Μασσαλία καταπολεμείται δραστηρίως·
__ Μετ’ όλίγας ήμέρας αναμένεται νά καταπλεύση εις τδν λιμένα
Πειραιώς μοίρα Ιταλικού στόλου ύπδ τήν διοίκησιν ναυάρχου, δπως
παραστή κατά τάς προσεχείς βασιλικός έορτάς.
— Άπέπλευσεν ομοίως έκ Κρονστάνδης μοίρα τοΰ ρωσσικοδ στόλου
κατευθυνομένη είς Πειραιά καί άπατελουμένη έκ τών πλοίων : «Κορνίλωφ», «Ρεσμπόνικ» καί εΡίντας». Έκ Κέρκυρας δμςίως χαταπλέουσι καί τά δύο έτερα ρωσσικά «Δούναβις» καί «Έρικλίχ», άτινα
συνοδεΰσουσι τδν Τζάρον εις Πειραιά.
__ Έν Αίγύπτφ ή έξόγχωσις τών ύδάτων τοϋ Νείλου εξακολου
θεί ανησυχούσα τάς άρχάς και τδ κοινόν. Έν "Ανω Αίγύπτφ ή κατάστασις εβελτιώθη πως, άλλ’ έν τή Κάτω Αίγύπτφ διατελεΐ πάν
τοτε έπικίνδυνος, διό-ι εξακολουθεί μεγάλη ή πίεσις τών προχωμά
των καί αυξάνεται δ κίνδυνος τής διαρρήξίως αυτών, δτε πλήμμυ-

■pat καταστρεπτικά! απειλούνται.'

ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ
-«ι»ζ/έν ’ξεύρεις άγγελονδι μου ποιαν γαλήνην φέρεις
Εις τή δική μου τήν καρδιά, καϋως και στον πατρός
Όπόταν τά καλάμια μας χαΐδεύης καί προφέρης.
Papa C. D. με τή χαρά ’σ' δλο τό πρόσωπό σου.

σου,

'Ημείς, ήμεΐς γνωρίξομεν τί βάλσαμον μάς χύνεις
Είς τάς πληγάς ποϋ ήνο^εν ή πείρα στήν καρδιά μας,
"Οταν τά παιγνιδάκια σου μονάχα των άφίνης
Και νά φαιδρύνης έρχεσαι, μικρή, τή συντροφιά μας.
Ζή&’ εύτυχές, καν’ εύτυχείς, άϋώο πλασματάκι,

Hoti γιά σάς μήν ελ&οννε στιγμαί στενοχώριας,
Και νά περάσης τήν ζωήν χωρίς κανέν φαρμάκι,
Ό έραστής σου σ’ εύχεται έξ όλης του καρδίας.

-ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ “ΦΥΣΕΟΣ»
Ζ.β. ίραι-Ια/Αμφότεραι αί έπιστολαί σας έλήφθησαν, μετά περιε
χομένων.Εΰχαριστοϋμεν θερμώς δι’ε’ιλικρινές ύπέρ τοϋ περιοδικού μας

ενδιαφέρον. Σας έγράψαμεν καί ταχυδρομιχώς. Ζ. Jf. Τφ
,,?.
*
Σας
έγεγραψαμεν συνδρομητήν και εΰχαριστούμεν δια πρρθνμίαν σας.—

Α. Κ., Κάΐςοτ.—Προχθές σας έγραψαμέν είς άπάντησιν επιστολής
αας. Άναμένομεν νεωτέραν σας.—Γ. Κ Λευκωσία»·. Σννεστημένη.
έλήφθη. Εύχαριστοΰμεν πολύ. Εύχόμεθα ευτυχίαν ευδαιμονίαν καί
μακροβιότητα. Άναμένομεν νεωτέρας ειδήσεις σας.__ Β. Κ. Σίρον.
Σας έγράψαμεν καί άπεστείλαμεν καί βιογραφίας. ’Ενεργήσατε
δέοντα.—Ζ. Ρ.'ΣΊροτ. Ήδη νενοήκαμεν. ’Εχει καλώς. Ήγνοοΰμεν
δτι ει/ετε μετρήσει καίέτέρας 15. Άφερήμ.—Γ. Α. Niar Ύάρκητ. Κλισέ έλήφθη. Εύχαριστοΰμεν, Άναμένομεν καί έτέραν πα
ραγγελίαν μας. Φύλ
α
*
άπεστείλαμεν αρκετά καί σάς εγράψαμεν
και ταχοδρομίκδς.—Ζ. Γ. Bpatiar. Άναμένομεν νεωτέραν σας.—
Γ. Κ. ‘OJtetritaar. Στερούμεθα προ πολλου ειδήσεων σας.—Α. Π..
Μαγνησίαν. Παρακαλοΰμεν θερμώς επιταχύνατε γραφόμενα σας.__
Μ. Β. Uarpat. Φυλλαδιον εστάλη ταχυδρομικώς. Άναμένομεν άπάντησιν εις τελευταίαν επιστολήν μας. — Π. Σ. Λάρνακα. Παραγγελία

σας άπεστάλη προ δύο εβδομάδων. Άναμένομεν άπάντησιν σας.—

Κ. Α. ’Αμοργόν. Έπιστολή έλήφθη. Έχει καλώς. Άναμένομεν.—
Ν.Β. Νάζοτ. Παρακαλοΰμεν αποστείλατε έχκαθάρισιν αποδείξεων,
διότι επειγόμεθα τακτοποιήσαι λογαριασμούς.

Λύβ·ς§ τών έν τώ 17 φύλλω αονςγμ.άτων.
/

182. ’Αριθμητικήν πρόβλημα.

Λαβόντες άπαντες έπί ήμ. 287
φρ.
έπεται ότι έκέρδησαν καί τήν τροφήν των άνά
φρ.5·4-3+ (2χ5)=ήτοι 18 φρ. καθ’έκάστην
καί έπί 287 ήμ
φρ.

.9,182,

5,166

Τό δλον φρ. 14,348.
Τό ποσόν τοΰτο διαιρούμενου μέ τό ισότιμον ημερομισθίου
καί τροφής δι’ ίπαντας, ήτοι φρ. 68 δίδει πηλίκον 211 ,όπερ
είναι αί έργάσιμοι ήμίραι,δς έδικαιοΰντο νά πληρω&ώσιν ημε
ρομίσθιον χαί τροφήν, ήτοι καθαρά άνά 50 φρ. καβεκάστην πλέον, τροφήν καί κατάλυμα
φρ. 10,550.
Έλαβον όμως
φρ. 9,182.
Ήτοι όλιγώτιρον
φρ. 1,368
"Ατινα διαιρούμενα διά τοΰ τιμήματος τροφής καί κατα
λύματος δίδουν πηλίκον 76, όπερ είναι αί κρατηβιϊσαι ήμεραι τής άργίας, άνά φρ. 18 καθ’ έκάστηνόβεν Ικαστος έρ
γα της ίλα&ν ήμ. 211 X φρ. 5—(76 ήμ. X φρ. 2) ==
φρ. 903 έκαστος καί οί 5 όμοΰ
φρ. 4,515.
*Ο Άρχιξυλουργός τό διπλάσιον ίκάστου τών
έργατων ήτοι 2ι 1 ΧΙΟ—(76χ3)=φρ. 1,882
Καί ό ’Αρχιτέκτων τό τριπλάσιον, ήτοι 211
Χ15-(76Χ5)=
φρ. 2,785
Τό όλον
φρ. 948Γ
Έπιτυχώς έλυσαν αυτό μόνον ό έκ Φαρσάλων κ. Μςχ.
Άθ. Κοκκινάκης.
18S. 'ιστορικόν πρόβλημα.

Ό Βρούτος εις τήν έν Φιλίπποίς μάχην καθ’ήν έφονεύετο.
184.'Ιστορικόν πρόβλημα.

New York
κ. Λ. Δ.

Τοϋ Σωκράτους, άποΟνήσκοντος. Πρός Κρίτωνα.

I. Κ'. Γρονμπάς.

‘ Βραΐλα.

cbroni<|ue parisienne. Revue illustr4e

ΣΤΗ ΣΕΛΗΝΗ

paraissant le Dimanche

Σάν μ' έρριξί ή μοΐρά μου σϊ μαύρη μελαγχόλία,
σάν ή τρελλή μου ή ξωή άρρώστησε ή δόλια
στοχαστικά παρηγοριά στον κόσμο δέ μου μένει
άλά&ευτη, π«ρώ νά βρ& τοϋ πόνον μ’ ερωμένη..
S’ ή γΐάτριβσα τοϋ λογικού τή λαύρα νά μοΰ σβύση

Abonnemente. Une an 8 fr. Six. mois 5 frs.
Χρονική καί πολιτική έπιθεώρησις, Ήχώ -τών Παρισίων, Φιλολο
γική κριτική, Τέχναι καί έπιστήμαι, Διηγήματα καί Σκιαγραφίαι,
Ποίησις, Οικονομολογικά.χαί ποικίλα διάφορα συνοδευόμενα ύπδ καλ
λιτεχνικών εικόνων, ε’ισί τά περιεχόμενα τού καλλιστου τούτου ύφ
*"
δλας τάς επόψεις γαλλικού περιοδικού, δπερ συνιστώμεν τοίς ήμετέ—
ροις φιλαγνώσταις.

Συνδρομηταί έγγράφονται παρ’ ήμΐν.

κρυφή μου άγαπητικίά, ήσουνα σύ Σελήνη.

A. X. Β.

Έκ τοΰ Τυπογραφείου ΑΝΕΣΤΗ ΚΟΝΣΤΑΝΤΪνΪδΟΪ
*

