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Ο ΕΜΠΡΗΣΜΟΣ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ
(χαλλίτεχνιχή Ανατύπωσες)

Η ΑΝΑΚΑΛΥΨΙΣ
ΤΗΣ ΚΙΒΩΤΟΥ ΤΟΥ ΝΩΕ
ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΡΑΡΑΤ

Πολύς εσχάτως εγένετο λίγος έν τώ άμεριχανιχώ και «ΰρωπαικώ
τύπιρ περί τής άναχαλύψεως τής αληθούς κιβωτού τοΰ Νώε έπί
τής κορυφής τοΰ ίρους ’Αραράτ. Χάριν περιέργειας άναδτ)μοσ«ύομεν χαί ημε'ς δλόχληρον την περιγραφήν τής έν λόγφ άναχαλύψβως, παραλαμβάνοντες ταύτην ίκ τής αμερικανικής πηγής,(NewYork Herald), μέ τήν αυτήν,ώς αναφέρει καί αύτη έπιφύλαξεν,όσον
άφορφ τό αναμφισβήτητου κύρος του περιβργοτάτου τούτου εύρηματος, μετά πάροδον 4,000 έτών.

«Ή ίπομένη άνακάλυψις μέλλει άναμφιβόλως νά διεγείρη
τήν κριτικήν άπαντος τοΰ σοφοϋ καί έπιστημονςποΰ κόσμου,
δστις άναμφιλέκτως έάν έπιμένη άμφιβάλλων, εΰκολον είναι
νά διοργανωτή έκδρομή πρδς τοδτο είς τδ όρος Αραράτ,
ήτις βεβαίως θ ’ απαίτηση όλιγωτέρας δαπάνα; και δυσχεριίας, καί ή; ή λύσις ίσεται άζία οΰκ ολίγου ένδιαφέροντος.
Άρχαίά τις παράδοσή λέγει ήμΐν, ότι ή κιβωτός τοδ

Νώε είχε σταματήσει έπί τοϋ όρους "Αραράτ, καί OTt τά
τέκνα τοϋ Νώε έγκαταλιπόντα τήν κιβωτόν κατήλθον πρδς
Νότον. Ή τοποθεσία τοΰ ’Αραράτ είναι τοΐς πάσι γνωστή,
έπι δέ τοϋ χάρτου εύρίσκομεν αυτό έν τή σειρά τών δρέων,
ήτις Εκτείνεται άπό τής Μαύρης θαλάσσης είς τήν Κασπίαν
θάλασσαν, έπί τής 40° μοίρας βορείου πλάτους καί τής 30°
άνατολικοΰ μήκους.Ή άνάβασις έπ’ αΰτοδ δέν είναι ευχερής
διότι αί μέν χιόνι; καλύπτουσιν αυτό, τό δέ έδαφος είναι
λίαν δυσπρόσιτου. Έν τούτοις αύτη δέν θεωρείται δυσκολωτερα τής τοϋ Λευκοΰ όρους.
*0 ιερωμένος ’Ιωσήφ Νουρής, διδάκτωρ τής θεολογίας
καί τοΰ κανονικού δικαίου, αρχιδιάκονος τής Βαβυλωνίας,
καί άποστολικός έπίτροπος τοΰ Μαλαμπάρ, άρτι άφικόμενος
εις "Αγιον Φραγκίσκον τής ’Αμερικής, έπισκεφθεί; έσχάτως
τό όρος Αραράτ, έσχε πολυαρίθμους έπισκέψεις έν τώ ξενοδοχείφ, ένθα διέμενε, καί έδωκε τάς μάλλον λεπτομερείς
πληροφορίας περί τής εΐς τδ έν λόγφ όρος άναβάσεώς του
καί τής άνακαλύψεως τής κεβωτοδ τοϋ Νώε, καθόρισα; άμα
την ήμέραν καί ώραν τής συναντησεως ταύτης καί όνομάσας
μάλιστα τά συνοδεύσαντα αύτόν πρόσωπα. Έσχεδιαγράφησεν
ίν ταύτφ τό όρος καί έχορήγησεν άπάσας τάς δυνατάς
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■πληροφορίας, αίπνε; τφ Εζητήθησαν. Ό άββα; ’Ιωσήφ
Νουρης είναι άνήρ λίαν πεπαιδευμένος καί μεγάλης ένεργητικότητος' όμιλεΐ δ* απλώς περί παντός ό,τι είδε, ή δέ
διηγησίς του ενέχει μέγιστον Ενδιαφέρον καί Εμπιστοσύνην.
«Έν ταΐς Ίνδίαις, είπεν, ούδέν άνεκοίνωσα έτι περί της
άνακαλύψεως ταύτης εΐς τάς Εφημερίδας, είς όλίγιστα δέ
πρόσωπα ώμίλησα περί τούτου Εκεί. Δέν άνεκοίνωσα τήν
άνακάλυψιν ταύτην, διότι πρός όσους συνδιελέχθην μέ περιέπαιξαν καί δέν έπίστευσαν είς τούς λόγους μου. Ήδη δέ
απέχω τοΰ νά εϊπω τί, έκτος άν ίρωτηθώ, καί Εγγυώμαι δι’
ό,τι λέγω.
«Τήν κιβωτόν τοϋ Νώε είδον έπί τοδ όρους τήν 25 ’Α
πριλίου παρελθόντος, περί τήν δευτέραν ώραν μετά μεσημ
βρίαν. Ειχον μεθ’ έαυτοϋ τόν Καχραμάνον, Αυγουστίνον,
καί Άχανόν, χριστιανούς Άσσυρίους καί τινας μουσουλμά
νους οδηγούς τών ίππων μας καί τοδ καραβανίου μας. Έταζειδεύομεν βραδέως, μετά δυσχερείας καί κοπιώδους άγώνος,
βαίνοντες έπί τών πλευρών τοΰ κωνοειδούς τούτου όρους,
όπερ ύψοδται είς 18,000 πόδας, (όλίγον τι πλέον τών 5
χιλιάδων μέτρων). Καί πρότερον, έν μηνί Μαρτίφ, είχομεν
Επιχείρηση τήν άνάβασιν τοΰ αποτόμου τούτου ύψους δι’
άλλης όδοΰ, πλήν κατήλθομεν άνευ αποτελέσματος.
«Περί τό τέλος τοΰ Απριλίου, ή χιών είχε διαλυθή έν
μερει, κάί άνηρχόμεθα ήδη τή βοηθεί^ μεγάλων ράβδων, έκ
ξύλου σκληρότατου τοΰ Κουρδιστάν, Επί τών συνόρων τής
Τουρκίας καί τής Περσίας. Έβάδιζον έπί κεφαλής τοϋ κα
ραβανίου, διευθυνόμενος πρός τό Βόρειό-’Ανατολικόν μέρος,
καί μετά πολύν κόπον άφίχθην εΐς ύψος 16,000 ποδών. Οί
σύντροφοί μο ειχον μείνει όπίσω 1,000 πόδας κάτωθι Εμοΰ.
Έπροχώρησα χιλίους ετι πόδας πρός τά άνω, καί δέν άπεΐχον
πλέον ή 1,000 μόνον πόδας άπό τής κοροφής τοΰ όρους
Αραράτ. Τότε παριτήρησαδιά γυμνοΰ οφθαλμού, ότι υπήρχε
κάτι τι Εκεΐ άνωθι, τό όποιον δέν ώμοίαζεν ουδόλως πρός τήν
λοιπήν λευκότητα τής έπί τής κορυφής τοΰ όρους ύπαρχούσης πανταχόσε χιόνος, άλλ’ ήτο χρώματος έντελώς δια
φορετικού.
■
'
« Έκπλαγείς Εν τφ άμα έκ τοΰ- παραδόξου Εκείνου ορά
ματος, έφερα τάς διόπτράς μου πρός τούς οφθαλμούς μου,
καί πλησιάσας έτι 200—300 πόδας, στρεφόμενος Εν τ’αύτφ
πρός Βορράν, προσηλώθην σύσσωμος καί μετά προσοχής έπί
τοΰ μελανού Εκείνου σημείου. Τότε άνεγνώρισα άμέσως, ότι
εύρισκόμην άπέναντι τής κιβωτοΰ, ήτοι μεγάλης λέμβου,
τής όποιας εν μέρος, τδ μάλλον πρός τήν χιόνα έκτεθειμενον,Εφαίνετο εν όλητή δψειτου. Έκαμα μεγάλην τότε στρο
φήν καί τήν Επανεϊδον καί Εν όλη αύτής τή έκτάσει.Τό σκάφος
είχε πλέον τών 300 ποδών μήκος, τό δέ ύψος αύτοϋ ήτο
100 ποδών. Έν τφ μέσφ είχε τι τό πυργωτόν, έν δέ ταΐς
πλευραΐς διεκρίνοντο είδη θυρίδων. Ή στέγη είναι συντεθλιμμένη ύπδ τής χώνος ίν τφ μέσω, πλήν τά ίχνη αύτής Εφαίνοντο Επί τών δύο άκρων.Ό καιρός ήτο καθαρότατος, αί δέ
ακτίνες τοΰ ήλίου θερμόταται· μολονότι δέ ή χιών ύπεχώρει
ύπό τούς πόδας μας έν τφ ύψει έκείνφ, ό άήρ ήτο διαπεραστι
κός καί ψυχρότατος.
«Εύρισκόμην είς κατάστασιν άπεριγράπτου θαυμασμοϋ,
διότι ειχον Ενώπιον μου αύτήν τήν κιβωτόν,περί ής δμιλοΰσιν
αί άγίαι Γραφαί, καί μολονότι ούδέποτε άμφέβαλλον περί
τοΰ κύρους αύτών, έθεώρουν έμαυτδν εύτυχέσαττον Επί τή
παρουσία τοϋ νέου τούτου ψηλαφητού τεκμηρίου πρός άποστόμισιν τών απίστων. Έκαμα τότε τδν γΰρον τοΰ κώνου
καί έξήτασα μετά θαυμασμού τήν κιβωτόν έφ’ όλων αύτής
τών πλευρών. Ευτυχώς ούτε ομίχλη ούτε νέφη Εμεσολάβουν,
ή δ ’ άτμοσφαϊρα ητο καθαρά, καί ήτο άδύνατον ν ’ άπατηθή τις πρό τοιούτου μοναδικού θεάματος.
«Έπί πολύ διέμεινα Εκεί σιωπηλώς θαυμάζων τό έκτακ
τον δι’ έμέ όραμα, λαμβάνων τάς διαστάσεις καί άποτυπών
έν τή μνήμη μου τδ σχήμα τής κιβωτού, ήν μοι έπεφυλλάσσετο νά άνακαλύψω μετά παροδικήν ύπαρξιν καί λή
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θην 4000 ίτών.Πάραυτα τότε έκάλεσα πλησίον τούς συντρό
φους μου, οίτινες έσπιυσαν νά θαυμάσωσι καί πιστοποιήσωσι
καί αύτοί τδ γεγονός. Έξήτασαν δέ καί ούτοι έπισταμένως
καί μετά σοβαρότητος τήν κιβωτόν, καί ώμολόγησαν άπαντες
ότι αύτη εινε, περί ής όμιλειή Άγια Γραφή,εύχαριστήσαντες
έν ταύτφ τόν Παντοδύναμον έπί τή παρεχόμενη αύτοΐς άνελπίστφ χάριτι καί εύνοια.
«Τδ Επαναλαμβάνω, εύρισκόμιθα πάντες Εν πλήρει συναισθήσει καί κανονική λειτουργείς τών σωματικών καί πνευμα
τικών δυνάμεών μας,καί τίποτε δέν διετάραττε τήν δψιν μαςπώποτε δέ καί έν τή εμή ύπάρξει καί έν τή ίδική των εέδομέν
τι βεβαιότερων και μάλλον άληθές καί καθαρόν τοΰ έκτοτε
παρουσιασθέντος ήμΐν θεάματος,καί κατήλθομεν πλήρεις χαράς
καί εύγνωμοσύνης, εύχαριστοΰντες συνάμα τδν θεόν, έπί τή
έν τοιούτοις χρόνοις Επιφυλάξει αύτοΰ τοιαότης θείας άποκα·
λύψεως».
Οΰτως έχει ή άνακάλυψις αδτη τής Κιβωτόν τών Νώε, περί ής
έγραψαν επανειλημμένος άπασα ή δημοσιογραφία τής ύφηλίου,
άνευ ούδενύς σχολείου, δπερ καί ήμεις κατά καθήκον πρδς τά θεία
θά πράξωυεν, μέχρι νεωτέρας «πιβεβαιώσεω; τοϋ πράγματος.

Φ. Π.

Ό διπλωμάτης ούδέποτε δύναται νά όρίση τί θά είπη,
προετοιμάζεται μόνον εΐς δ,τι δέν θέλει νά είπη.

Αί μεγάλαι διάνοια: άναζητοϋσιν άλλήλας και μεταξύ τών
μικρών, όπως οί πατριώται μεταξύ τών αλλοφύλων.

Τό απόρρητον έμπιστεύθητι μόνον είς έκεΐνον, δστις δέν δει
κνύει διάθεσιν νά τδ μαντεύση.

Ή απόλυτος καί άνόητος σιγή μόνον παρά τοΐς ζώοις εύρίσκει καταφύγιον.
Συγχωροϋντες τούς μοχθηρούς, βλάπτομεν τούς άγαθούς.
Είς τό θέατρον δέν πρέπει νά βλέπη τις τήν αρχήν τής
παραστάσεως,διότε έν παντι πράγματι ή αρχή είναι επίπονος,.

ειμαρμένη, άναρχος καί ηεριφρονοΰσα τόν μέγαν
θεσμοθέτην, δν ή γενεά τών θνητών Δία αθάνα
τον άπεκάλεσεν ; τό πνεΰμα του τό τήν κτίσινσύμπασαν διατρέχον είναι ό’ δημιουργός σου, η άνεστήθησαν πάλιν έκ τοΰ έρέβους οί τιτανεο καί έξαπέσιειλαν σέ, δπως διασπείρης είς τήν πλαστουργίαν τής γής τήν απιστίαν, καί ό θνητός βεβηλών
τήν καταγωγήν του άποκαλέση άδικον τό μέγα τον
δαιμόνιου; Είσαι δαίμων λοιπόν τοΰ αδου,άνερχόμενος είς τήν γήν δπως κατοικήσης είς τάς καρδίας
μας, άμα μεταδάλι^ς ταύτας είς ναόν σου ; Φεΰ !
είς τό άδυτον τοΰ ίεροΰ τούτου βάθος τίς θά
είσδύση, δπως άγρεύση τήν σκιάν σον ; ήτις δια
λάμπει δμως ώς φοβερά όπτασία,εισχωρούσα είς πάν
δημιούργημα καί παριβάλλουσα τοΰτο ώς άπαίσιον σάβανον, μεταμορψουμένη είς αίμα ζωής είσδΰον κρΰφα είς τάς άναριθμήτους τοΰ σύμπαντος
φλέβας, τάς πηγαζούσα; έκτής μεγάλης καρδίας, ής
τούς παλμούς άντηχοΰντας είς τό άχανές, ύπέρ τόν
γαλαξίαν, ύπέρ τήν έκτασιν καί τόν χρόνον, άκούει
ό μέγας νους τοΰ απείρου !
”Ω ! Όπόσον καθίσταται τις δυστυχής δταν σέ
αναγνώριση ! δυστυχής, μισών τήν τοιαύτην ζωήν,
τόν έπιγειον τούτον αδην, καί θεωρών έκάστην
ώραν τοϋ βίου ώς μέγα μαρτύριον,έκάστην στιγμήν
ώς μεγάλην αγωνίαν.
Όπόσον έλπίζει τις είς τήν ταχύτητα τής έναπολειπομένης διαμονής του έν τή έξευτελιστικη
φυλακή· άς παρέλθη καί αύτή, ίνα μή διά σοΰ άσεοήσωμεν έπί πλέον είς θεούς καί γονείς,ίνα μή καταρασθώμεν καί πάλιν τούς ήλίους καί τούς άστέρας, ϊνα μή φανώμεν ύπερήφανοι καί θρασείς πρός
τόν ούρανόν, καί πιστοί ίκέται πρός τόν "Αδην, ϊνα
μή περιφρονήσωμεν έτι καί μολύνωμεν δ,τι τό Δαιμόνιον έκεΐνο μόνον δύναται νά μάς άφαιρέση......
’Ώ 1 θάνατε, θάνατε ! μέγιστε τών έπιγείων εύεργέτα ! Οί θεοί άς μή έκβάλωοι τήν είκόνα σου άπό
τής καρδίας μου έως ού σύ, σύ μόνος θάνατε, συνθάφης ταύτην μετ’έκείνης είς τών δακρύων τό
χώμα....
,
,
Χ-ΕΙΛ.

. Ή άγαθότης τής νεότητες είναι αγγελική, ή δέ άγαθότης τοΰ γήρατος θεία.

Οί αληθείς φιλόσοφοι, δεν είναι Εκείνοι τούς όποιους θαυ
μάζομε» , διότι ό σοφός δέν αποκτά τήν φήμην μεταξύ τών
ανθρώπων, ζή δι’ εαυτόν και διά τδν Θεόν, έν τή άφανείφ.

Όστις σοβαρώς ήγάπησεν, ήσύχως αποθνήσκει.
Οί αληθείς στίχοι δέν γεννώνται, άλλ’ εύρίσκονται, διότι
πάν αθάνατον άντικείμενονφυσικώς δέν γεννάται, άλλά πρέ
πει νά γνωρίζη τις νά εύρίσκη αύτό.

Φρίκ.
X—·

ΣΕΛΙΔΕΣ ΕΚ ΤΗΣ ΒΙ ΒΛΟΥ ΜΟΥ
Α’

«Έγνώρισα πολύ καί είμαι δυστυχής.»
Πρός τί σύ Μοίρα μεταβάλλεις έτι τήν χεΐρώ σον
είς δψιν, είς κεραυνόν, όπως πατάξη τοΰ πνεύμα
τος τήν γαλήνην καί εί δυνατόν τό καταβύθιση είς
τάς άβύσσους τής άψανείας; Βασιλεύεις λοιπόν,

ΕΙΣ ΤΑΦΟΣ

ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΑΫΓΕΤΟΥ
. -

-α®>

(ΕίδυλλιακΟν άρχαίον διήγημα)

Οί εστεμμένοι κήρυκε; φθάνουσι» εί; Σπάρτην' «ί έφοροι καί οί
βασιλείς περικυκλοΰσι τής Παλλάδος τόν βωμόν, καί «ί ίιροφάνται τελοΰοι τήν ίεράν θυσίαν’ αί φόρμεγγε; συνοδεύουσι τοΰ χο
ρού του; διθυράμβους, ένφ οί κήρυκε; έναποθέσαντες τής έλαία;
τούς κλάδου; πρό τοΰ βωμοΰ:
.
«Πολυάριθμα, λέγουσιν, τά στατεύματά μας- ή νίκη στέφει τών
μαχητών μας τά μέτωπα, σείς δέ, καταρρίψαντε; τόν πρό; ήμας
δεσμόν άντεπεξήλθετε, καί ιδού .. είοθε ήττήμένοι. Κοινός πατήρ
ό Ηρακλής, πλήν οί απόγονοι αΰτοΰ δέν θυουσι πλέον έπί τοΰ κοι
νού βωμοΰ του. Σπαρτιαται! σας προσφέρομεν τήν ειρήνην απόδοτε του; αιχμαλώτους μας».
Μέ πολιούς τους κροτάφους ό ΠανΒίων κατεφίλει τόν Κλεό
βουλόν του, δστις πρό τών ποδών τή; λατρευτή; τουίθρήνει’ έθρήνει, διότι ή Εύάδνη του μεθ’ ή; συνανετράφη, μεθ
*
ή; συνεδέετο διά τοΰ ίερωτέρου δεσμού, έμελλε ν’ άποδοθή έίς τού; Μεσ-1
«ηνίου;.
Έκ νεαρας ήλικίας ή ώραία παρθένος ήχμαλωτίσθη, καί υπό
τήν στέγην τοΰ μεγάλου Σπαρτιάτου λησμονήσασα τάς λυπηρά;
σκηνά; τοΰ παρελθόντος, άφωσιώθη εΐς τήν υπηρεσίαν τοΰ'προσφι
λούς τη; οίκου.
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. . Οί κήρυκε; άνέμενον τήν άπόδοσιν τή; κόρης, ένφ ό Κλε. άβουλο; ώδηγήσας τήν προσφιλή του νεάνιδα εΐς τήν αΰλειον στοάν,
κατεφίλέι αύτήν, καί τά δάκρυα των μιγνύμενα έπιπτον ώ; Ιερά
τή; πίστεω; των σπονδή. ...
— Κλεόβουλέ μου ! ..
— Εΰάδνη μου I . , .
• . Κλέουσα ή ώραία κόρη άνεχώρει έκ τοΰ άγαπητού τη; τό
που, ένθα έζη ώ; δούλη, άλλ’ όπου αθώο; έρω; μέ ρόδα τά δεσμά
της περιέπλεξε. . .
. . Εθεώρησεν όπίσω ή νεδνίς τό τελευταΐον, καί ό Κλεόβου
λος τή αποστέλλει φίλημα διά τής χειρός του.. .
’Από έκάστου λόφου έθεώρει περιλύπω; ή Εΰάδνη τήν χώ
ραν εν η τόν αφήκεν. Έκάθησε μετά τών άλλων έπί τίνος χαρά
δρα;, καί κλαίουσα διηγείτο εί; τού; συνοδού; τη; τόν θάνατον
τή; μητρός τη;, πώς ουδέποτε έγνώρισε τόν πατέρα τη;, πώς
συνελήφθη αιχμάλωτος, πώς ήγάπησε τόν Κλεόβουλον, δστις τήν
ήκολούθ» εί; τόν κήπον καί τήν έστεφε μέ άνθη, πώς κάτωθεν
τών δαφνώνων έπαιζον του; αυλού; των ...
— Ω Άπολλον, έφώνει, δό; μοι ελπίδα, διά νά αναμένω τόν
Κλεόβουλόν μου' θά-έλθη· θά ίλθη, διότι μοί τό ΰποσχέθη. . . .

Ό "Ηλιο; έδυσεν, ή δέ Σπάρτη εχάθη εί; τήν Εσπερινήν ο
μίχλην.
• ·
•
Τό έαρ έφθασε’ δροσερά φύλλα έκάλυπτον τά; φαλακρά; τών
δένδρων κορυφά; καί τοΰ Φοίβου αί ακτίνες εχρύσιζον τάς ώραία;
λίμνα;, έν αί; τή; Ήρα; τά Ιερά πτηνά χαριέντω; έλούοντο.
Η Εΰάδνη, έν τή οικία τή; Άγριπίννη; έψαλλε συγκινητικόν
ασμα, συνοδεύουσα τοΰτο διά τή; κιθάρα;.
Ο συνοδό; τη; Λυκόφρων ειχεν αναχωρήσει' ή δέ νεανις συλλέγουσά άνθη τα έστελλε πρός τόν Κλεόβουλόν της,βίπτουσα τούτα
εί; τόν Πάμισον, ού τδ αφρώδε; ρεύμα έφέρετο πρό; τήν Σπάρ
την. ....
Τδν Λυκόφρονα πολλάκις παρεκάλεσε νά τήν προσλάβη είς
του; πολέμου;, πλήν :
— Εν παιδίον, έκεΐνο; τή έλεγε, δύναιαι νά μέ φονεύση εάν
σέ βλέπω πλησίον μου.
**
»
Μετά τινα έτη ό πόλεμο; κατέστη σφοδρότερος.
Έν τφ άλσει τών σεμνών θεών, πεντήκοντα νεαροί Σπαρτιαται, κατά τινα σκοτεινοτάτην νύκνα, κρατούντες δάδας, έπεκαλέσθησαν τά; φοβερά; τού αδου Έριννεϊς δρκισθέντες έξολόθρευσιν
τών Μεσσηνίων. Θέσαντες τά ξίφη των έπί τοΰ μελανός βωμού,
καί εκφωνούντο; τρομερά; άράς, άπεφάσισαν φρικώδη έκδίκησιν,
άφιερώσαντες εαυτού; εί; τδν θάνατον. . 'Ερυθρά δέ ζώνη ήτο τδ
διακριτικόν των σημεϊον.
Πέριξ τοΰ άντρου τρομερός ήτον δ τόπος, φρίκη δέ κατελάμβανε τδν εισερχόμενου έν αΰτφ.
Μέ παμμέλαιναν ένδυμασίαν και κατάχλωμοι έπιστρέφουσιν είς
Σπάρτη», καί άποχαιρετήσαντες πατρίδα καί οικείους καί τδ τελευταΐον προσβλέψαντες είς τών εφεστίων τούς βωμούς, άνεχώρησαν κρυφίως, καί άνελθόντες έπί τοΰ Ταΰγέτου έβαινον πρό;
τήν Μεσσηνίαν.
. . Έν χορφ νιαραί τή; Μεσσηνία; παρθένοι έπανηγύριζον τήν
μνήμνην. τού Σθενελάου έκεΐ, καθ’ ήν στιγμήν οί έρυθροί εσπιυδον όπω; τοΰ ήρωο; τδν τάφον άσπασθώσι. .
—Εύγνώμονοΰντε; οΐ μεταγενέστερο·., φωνεΐ προ αύτοΰ,' έξ αύ
τών ωραίο; νεανίσκος, θά γνωρίζωσι τδ δνομα τοϋ μεγάλου ήρωο;είθε δέ, ω μεγάλοι θεοί, καί δ τάφος ήμών νά άξιωθή τοιαύτη;
ποτέ, τιμής..
.
Αί παρθένοι άτάκτως έφευγον. . μία μόνη εύηδή; καί ευσχή
μων έπέρειδομένη έπί κορμού δρυδς παρετήρει τδν νέον δακρύουσα.
— Ώραϊά Μεσσηνία, τή λέγει ρ νεαρό; Σπαρτιάτης, διατί μέ
παρατηρεί; μέ πένθος οπερ μυστηριώδη; ειμαρμένη διαχέει έπί
τής μορφή; σου ;
— Σέ εΐδον τδν τάφον τοΰ ήρωο; παρατηροΰντα μέ φαιδρότατα
και ύπερήφανα βλέμματα καί μακαρίζοντα τήν τύχην του—άπήν
τησεν έκείνη έρυθριώσα.
Ό νέο; επί πολύ ήκροάζετο τήςτεθλιμμένη; φωνήςτής νεάνιδος,
καίτοι αίίτη ΐστατο σιωπώσα' ήθέλησε νά φύγη πλήν έδέσμευσαν
αύτδν τή; ώραία; κόρης οι δακρύοντες οφθαλμοί καί ή συγκινητική
της μορφή.
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—Φθονώ, έπι τέλους τή λέγει, τόν ήρωα, ού ή ιερά ένταΰθα
τέφρα αναπαύεται, και ηύχόμην νά τον μιμηθώ. ..
Έμενεν είσέτι εκεί καταρώμενος τόν άνηλεή δεσμόν τής ει
μαρμένης του’ ήγάπα πλέον τήν νεαράν Μεσσηνίαν ό Σπαρτιά
της, μέ ολοντό πάθος· οί συνεχείς πόλεμοι έφαίνοντο νυν προ αυ
τού ώς μεμακρυσμένη είκών αναμνήσεων, ή δέ άσπίς χαί τό δόρυ
δι’ αυτόν ήσαν βάρος πλέον περιττόν ή καρδία τοΰ ζωηροΰ νέου 8ν
ήμιάγριον κατέστησε τοΰ πολέμου ή άπαραβίαστος ύποχρέωσις,
έμαλάσσιτο, χαί ισχυρού; ήσθάνετο παλμούς, οπότε αί πτυχαί τής
έσθήτος τής κορασίδο; άναρριπιζόμεναι ύπό .τοΰ ζέφυρου, έθιγον
τήν μελανήν του χλαμύδα.
. . Ήγαπώντο...............
Ή νέα τόν άνεζήτει καθ’ έκάστην είς προσφιλές, τέμενος, καί
ανευρίσκουσα αυτόν έρρίπτετο είς τάς άγχάλας του καί τόν κατεφίλει, έν ώ τά βλέμματά των έσκοτίζοντο, ή καρδία των έφλέγετο, καί τά δάκρυα των έχυλύοντο έπί τών παρειών των.
Ό νεαρός Σπαρτιάτης έπελάθετο τής αποστολής. Τήν έρυθράν
ζώνην μάτην άνεζήτουν οί λοιποί του θανάτου θεράποντες.
Ό Σπαρτιάτης έδεσμεύθη ύπό τής Μεσσηνίας, πλήν φοβερά
τοΰ καθήκοντος είκών παρίσταται μέ τών Έριννύων τάς φοβεράς
μορφας πρό αύτοΰ.
—Κόρη δυστυχής., τή λέγει μετά δακρύων, μή ζητήσης ευδαι
μονίαν είς καρδίαν άφιερωθείσαν είς τόν θάνατον. Δι’ έμέ αυτή

’Επιθυμεί τόν θάνατον ό νεαρός μαχητής είς δν άφιερώθη
πλήν εκείνος όπόσον ήτο μακράν!
’
—Ύπαγε είς τήν αγαπητήν μου κόρην, έλεγεν ήμέραν τινα
είς φίλον, είπέ τη δτι μέχρι τής τελευταίας πνοής τήν ήγάπων.
Και εκείνος τή έφερε τήν φοβέραν τοϋ θανάτου είδησιν, ή
κόρη δμως μειδιάσασα ολίγον, έφώνει δακούουσα τό όνομα έκείνου
άναμιμνησκομένη δτι ήτον έν τφ θανάτφ αλλά... ζών.
, Ό νεανικός τής έρυθρας ζώνης όμιλος άπρακτος επιστρέφει
εις Σπάρτην.
Αγανακτήσας ό Πανδίων κατά τοϋ υίου του, άντ' αύτοΰ ανα
θέτει τήν ίεράν ύποχρέωσιν είς έτερον νέον βασιλικής καταγω
γής, τόν δέ Κλεόβουλον θεωρήσας ανάξιον στρατιώτην αποβάλλει
τοΰ οϊκου του.
"Εξαλλος ύπό χαράς ούτος, τρέχει είς τήν Μεσσήνην καί
φρενήοης ρίπτεται εις τής λατρευτής του τάς άγκάλας.
—Κλεόβουλέ μου, φωνεϊ μετά δακρύων ή Εύάδνη, ψυχή
προσφιλής, καρδία μου πολύτιμος.
— Έν όνόματι τών αθανάτων, Εύάδνη, πόθεν γνωρίζεις τό όνο
μα μου ; έγώ ούδέποτε σοί τό έφανέρωσα, ώρκισμένος νά τηρήσω
μυστικόν τοΰτο.
— Ούδέποτε μοί τό είπες, Κλεόβουλε ; Έλησμόνησας λοιπόν
τήν Ευάδνην σου, τήν παιδικήν σου φίλην, ήν αγάπην τών πρώ

— Κλεόβουλέ μου προσφιλή, μέ τό θερμόν μου δάκρυ σέ προ. πέμπω' μέ τούς στεναγμούς καί θρήνους, διά σέ μόνον θα ζώ, κ
ένθυμοΰ έκείνην ήτις σοί έδώρησε προθύμως δ.τι προσφιλές της εΐχε,
ο,τι μέγα καί ιερόν : τήν άγνήν καί τεθλιμμένην τήν ταλαίπωρου
καρδίαν...
» »
Περίλυπος φθάνει ό Κλεόβουλος είς Σπάρτην' ό
Πανδίων κλαιων έζήτει παρά τοΰ υίοΰ του ...
συγγνώμην.
— Τόν υίόν σου σώσε, καί άπόδός τήν Εύάδνην
του—γονυπετής εκείνος δέεται— τήν Εύάδνην, τήν
άρχαίαν του φίλην έ’νωσον τάς ατυχείς των καρ
δίας διά τοΰ στεφάνου τής τιμής καί τοΰ υμεναίου.
Δός μοι τήν προσφιλή Μεσσηνίαν' οί άθάνατοι
δέν θά κωλύσωσι τήν εύτυχή μας ένωσιν άφοΰ
άπαξ μας συνέδεσαν..
— Ή Εύάδνη ήτο δούλη, υιέ μου, ήν συνέλα
βον αιχμάλωτον
*
σύ, έκ βασιλικοΰ γένους νά συνδέσης τόν βίον σου μέδούλην !
— Ναί, πάτερ, άφ’ ού άπ’αύτής ή ζωή μου έξαρτάται.
— Τά πάντα, υιέ μου, άπώλεσα, τήν μητέρα·,
σου, τόν αδελφόν σου, τήν μικράν σου αδελφήν, ήν
οί πατριώται τής Εύάδνης σου μοί ήρπασαν, καί ής
αγνοώ τήν μαύρην μοίραν ! σέ μόνον οί αθάνατοι
*
μοίάφήκαν
άξιος τοΰ πατρός σου γόνος φανοΰ, και
μή κηλιδώσης τό πατρικόν σου όνομα...
*

Μαΰρα νέφη έκάλυπτον τόν ούρανόν' άπαισίως ό βορράς διά
μέσου τών δρυών τοΰ Ταϋγέτου έσυριζε" μακρόθεν πενθίμως άπήχει δ καταρράκτης τής Νέδας, καί ή μελαγχολική τών κυμάτων
τοΰ Παμίσου βοή. Βροχή ήρξατο πίπτουσα
*
έφαίνετο ώς νά
έκλαιεν ή φύσις. Ή πεδιάς έκαλύφθη ύπό ομίχλης, καί χλωμός
ό ήλιος έκρύβη όπισθεν τών νεφελών. Τά πτηνά έζήτουν είς τούς
κλάδους τών λόγων καί τών δαφνών προστασίαν.
Ή Εύάδνη βλέπουσα τάς ήμέρας παρερχομένας, άπηλπίζετο

Ο

Εύρίσκετο μακράν της δ αγαπητός της, καί ό Ζέφυρος δέν
ήδύνατο νά τφ φέρη τούς στεναγμούς της.
— Χαίρε, Κλεόβουλέ μου, προσφιλή μου Κλεόβουλε, έφώνει
ή νεανις...ή Εύάδνη -πλήν αί Έριννΰς άπεμάκρυνον τοΰ τεθλιμ
μένου χαιρετισμού της τήν ηχώ άπό τόν νεαρόν ικέτην των.
. . Φεΰ! ή Εύάδνη έγνώριζε τόν Κλεόβουλόν της, δν ή πα
τρική έπιταγή συγκατέλεξεν είς. τόν μυστηριώδη όμιλόν, τόν εθλιβεν είς τάς άγχάλας της, τόν κατεφίλει, μή γνωρίζουσα είς
αύτόν τίς ήτο, φοβουμένη τόν αυστηρόν Πανδίονα, έν ώ ό Κλε
όβουλος άποβαλών είς τοΰ πολέμου τόν βρασμόν τάς αναμνήσεις,
άνεχώρει άπό τόν τόπον τοΰ έρωτός του μέ εικόνα νέων μόνον
αναμνήσεων..,.

'ολοέν' τά πορφυρά καί ροδινά της χείλη, μέ πένθος εβαφεν ό Χά
ρων, τοΰ θανάτου δέ ή δψις άνεφαίνετο ήρέμα είς τήν θνήσκουσαν
μορφήν' ή ώχρότης καί ή θλίψις περιέβαλλον πενθίμως τάς ώραίας παρειάς, καί ή σβύνουσα φωνή της τόν Κλεόβουλον έκαλει,
τόν έζήτει, πλήν είς μάτην, είς τοΰήρωος τόν τάφον' δι’αυτόν πικράέθρήνει, καθημένή εις τό μνήμα, ένθα πρώτον, φεΰ ! τόν ϊδε...
. .Τήν ήμέραν δέ έκείνην, καθ’ήν έκλαιεν ή φύσις, καί έσκίαζον
τά νέφη ειμαρμένης λυπηρας, τόν γλαυκόν των ούρανόν, καί τό
πένθος έξηπλοΰτο, ώς απέραντος σκιά, ή Εύάδνη έκεϊ εύρέθη, είς
τοΰ ήρωος τόν τάφον, νεκρά........................................................
Είς τά μαραμμένα φύλλα, τά καλύπτοντα τόν τάφον, πυκνή έ
πιπτε βροχή" τής δρυός ώς καί τής δάφνη; βαρυνόμενοτ οί κλώνοι
άπό τής βροχής τό δάκρυ, έκλινον ήρέμα δπως άσπασθώσι τήν
νεκράν, καί καλύψωσι μέ πόνον τ’άνθισμένο πρόσωπον της, τό
ψυχρόν ώς τοΰ βορρέως τήν συρίζουσαν πνοήν.........

ΗΑΚΡΟΠΟΛΙΧ ΤΟΝ MESZHNIttN

*
• ·
Ό Πανδίων συνήνεσε, καί ό ώραϊος υίός'του τρέχει είς τήν Μεσ
σηνίαν, πρός τήν Εύάδνην του' τήν αναζητεί φρενήρης, τήν φωνάζει
παραφόρως, καί αύτήν ανακαλύπτει, ύπό τής δρυος τούς κλώνους,
καί τής δάφνης της τά φύλλα, είς τοΰ ήρωος τόν τάφον, άπνουν I
■

Καί έκείνη φεΰ 1 δέν έζη, καί δέν ήκουε τούς θρήνους τοΰ πιστοΰ τηςίέραστοϋ, άλλ’ούδέ καί τήν φωνήν τοΰ... τεθλιμμένου
«όεΛφοδ.
Ωραιότατος τάφος, πλησίον τοΰ μνημείου τοΰ ήρωος, έδείκνυεν
εις τοΰ Ταϋγέτου τούς όδίτας, τό μέρος ένθα εντός χρυαοΰ άμφορέως άνεπαύοντο αι τέφραι τών δύο τούτων.... άό’ίλφώΐ'.
Ό γηραιός Πανδίων, μαθών παρά τοΰ ίεροφάντου έν θυοία, τήν
τύχην τής θυγατρός του Κλεοβουλίνης, ήν με έτερον όνομα εΐχεν
έν τφ οϊκφ του κατόπιν αιχμάλωτον δούλην, ήρχετο έπί τοΰ τά
φου τών άτυχων του τέκνων, δπως τελέση σπονδάς, στέφων αύτόν
0ta δάφνης και άνθέων, καί ραντίζων μέ τό μΰρον τών γεροντικών
του δακρύων!
..Αί νεάνιδες τής Μεσσηνίας έπανηγύριζον καί πάλιν τήνμνή
μην τοΰ ήρωος, άλλά αντί τοΰ χοροΰ, ήδον πέριξ τοΰ τάφου τής
προσφιλούς των Εύάδνης, τάς πένθιμους τοΰ Πλούτωνος φδάς...
..Τοΰ Φοίβου αί πρώται ακτίνες έπιπτον έπί τοΰ τάφου των
*
ό
Ζέφυρος έσύριζε μελαγχολικώς διά μέσου τών δρυών καί τφ έδιδε
τόν ασπασμόν· δ κορυδαλλός έπλεξε τήν φωλεάν του είς τήν δά
φνην ήτις τόν έσκίαζε, ή δέ αηδών είς τούς κλάδους τής ροδω
νιάς ήτις τόν έκάλυπτε.
Ό Πάμισος έξηκολούθει τόν βοΰν του, άλλ’ άνευ άνθέων τής
Εύάδνης;
Η.
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είναι ματαία. Σέ θλίβω, παρθένε λατρευτή, διά τελευταίαν φοράν
είς τήν αγκάλην μου’ τό ανθηρόν σου στόμα καί τόν παρθενιχόν
σου κόλπον, τά τρέμοντα χείλη μου, τό τελευταίου άσπάζονται.
"Ω, προσφιλής μοι κόρη, λησμόνησον, έν όνόματι τών μεγάλων
θεών, άτυχή στρατιώτην' νύμφη τής Μεσσήνης, λησμόνησον έ'να
Σπαρτιάτην ...
Ήθέλησε νά φύγη
*
πλήν οί λευκοί τής νεάνιδος βραχίονες
τόν εΐχον ^εριβάλη ήδη, ένφ ή μέλαινα χλαμύς τοδ στρατιώτου
περιεκάλυπτε τήν προσφιλή παρθένον, ώς πέπλος μοιραίος, ώς
σάβανον τής εύτυχίας των...
Άπεχωρίσθησαν ό νέος προσεπάθει νά άναχωρήση, καί μετ’
ού πολύ έρρίπτετο πάλιν είς τής νεάνιδος τήν θερμήν αγκάλην.
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των σου ήμερών; Έλησμόνησας τά θερμά τοΰ σκληρού χωρι
σμοί! μας δάκρυα ;
— Μεγάλοι θεοί, εκτός έαυτοΰ φωνεϊ δ Κλεόβουλος, σύ ή Εύ
άδνη μου Ι..Ώ δέν ήγάπων λοιπόν τό δόρυ μόνον, δπερ νΰν καταθέ
τω πρό τών ποδών σου. Ώ όχι, πρώτον είς σέ ανήκω Εύάδνη, ή
καρδία μου εΐνε κτήμα σου, δπως καί σύ Εύάδνη είσαι ίδική μου ...
.* *
Κήροκες έκ μέρους τοΰ Πανδίονος άνεζήτουν καθ’ δλην τήν
Μεσσηνίαν τόν υιόν του Κλεόβουλον, όν μετά μακράς έρευνας
ανεΰρον καί συνέλαβον πρό τών όμμάτων τής μνηστής του.
— Μέ τό αίμά μου πλύνετε τά δάκρυά του, έφώνει ή ταλαίπω
ρος Εύάδνη, Θεοί εύσπλαγχνίσθητε τεθλιμμένην καρδίαν καί άπόδοτε ό,τι είς αύτήν ανήκει. Άπόδοτε τήν ζωήν μου, τό παν, τόν
Κλεόβουλόν μου...
Καί μέ τόν πέπλον τηςί καλύψασα, έσφιγγε τόν προσφιλή .της
είς τήν άγκάλην...........
— Μή με άφήσης έρημον, Κλεόβουλε, θά άποθάνω άνευ σοΰ.
σοί δρκίζομαι είς τήν τέφραν τής μητρός μου Μυρτοΰς, καί είς τήν
τοΰ άδελφοΰ μου Άρίφρονος...
— Εοΰ είμαι ; έντρομος φωνεϊ ό Κλεόβουλος, Εύάδνη ορκίζε
σαι είς τήν τέφραν τής μητρός μου, καί τοΰ άδελφοΰ μου.
—Αί Μοίραι, Κλεόβουλέ μου, έπλασαν τά ονόματα τών φιλτάτων μας, δπως καί τάς καρδίας μας...
— ’Ω Θεοί!........... Εύάδνη μου, χαίρε.
Ο UPAS S9EXEAA0S

Ό διάβολος προσεκλήθη ποτέ ε’ις μονομαχίαν ύπό τής
γυναικός. Ένφ δέ άμφότεροι έλαβον θέσεις απέναντι άλλήλων, ήρξατο ^αγδαιοτώτη βροχή. Τότε δ διάβολος έθεάθη
κρατών άλεξίβροχον . άπό τής μιάς χοίρος και πιστόλιον
άπό τής ετερας, καίπροσεκάλει τήν αντίπαλόν του νά πυρο
βόληση πρώτη.,
Ή γυνή δμως ένοήσασα τήν πλεκτάνην καί διαμαρτυρομενη, ήρνεΐτο νά πράξη τοΰτο.
— Δέν φοβούμαι τόν θάνατον, έλεγεν δ διάβολος, άλλά
τό ύδωρ. 'Εμπρός, πυροβόλησον, άλλως θά πυροβολήσω έγώ.
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Τότε ή γυνή έφάνη κρατούσα φυσητήρα αντλίας άπό τής
μιάς χειρός καί πιστόλιον άπό τής έτίρας.
Ό διάβολος προϊδών τότε τήν ήττάν του, έοώρησε τό άλεξίβροχον τη γυναικί και «υνεφιλιώθησκν.

Περσική δεισιδαιμονία.
— 'Εάν μεταβχίνης εις μάχην, κάμε μίαν δέησιν εάν
μελλης νά ταξειδεύσης, κάμε δύο- έάν θίλης νά στεφανωβης,
κάμε τρεις
Ποϋ κεΐται ή έδρα τής ψυχής ; άπό τών άρχαιοτάτων
χρόνων έθεωρεΐτο έδρεύουσα έν τφ έγκεφάλφ, -καί οΰδεμία
μέχρι τοϋδε νεωτέρα θεωρία κατόρθωσε νά τής μεταβάλη
κατοικίαν. Πρόσφατος όμως τοιαύτη, τοϋ δόκτορος Παύλου
Portaz, διαβεβαιοΐ, οτι αΰτη εδρεύει «έν τή μικρφ ύποφύσει
(μέρος εγκεφαλικής ουσίας καλύπτον τήν χοάνην) τοϋ έγκεφάλου, έν τφ κοιλώματι τοϋ σφηνοειδούς όστοϋ, οπερ τφ έπέχει θέσιν βασιλικής κλίνης.ο
’Αμήν ί ώ Φύσις, Φύσις 1
Πώς έγενικεύβη τό όνειον γάλα.
Ιουδαίος τις ιατρός προσκληθείς ύπό τοϋ βασιλέως Φραγ
κίσκου Α'. πάσχοντος έκ μεγάλης αδυναμίας,· καί θέλων
νά φημισθή διά τά ε’κτακτα φάρμακά του, τφ διέ
ταξε νά λάβη δνειον γάλα, δπερ όντως έπέφερε καλά απο
τελέσματα. 'Αμέσως πάντες οί αυλικοί, θεράποντες, ύπηρέ·
ται, καί θαλαμηπόλοι τοϋ ήγεμόνος, μετεχειρίσθησαν αυτό,
καί έκτοτε, λέγεται, οτι τό δνειον γάλα έτέθη ύπό τών Ια
τρών εις τήν ήμηρεσίαν διάταξιν.
Και τούτο εις τήν Φύσιν οφείλεται.
'ΡθΦς·

ΑΝΕΡΑΣΤΙΑ
ι
Μ’ έρωτοϋν πρός τί μακράν μου έ'ρριψα την ευθυμίαν
καί μέ πρόσωπον βαδίζω τεθλιμμένο
*
καί ώχρόν...
Τής μεταβολής μου θέλουν νά έκφράσω τήν αιτίαν,
κ επιμένουν και με λέγουν άοιάφορον, ψυχρόν...
Άλλ’ ούχί- μά τήν ψυχήν μου, ώς μέ κρίνουσι, οέν είμαιάν τούς φίλους αποφεύγω καί πονώ καί σιωπώ,
Άν μακράν τής ευθυμίας καί μακράν γελώτων κείμαι,
είναι μόνον... είναι μόνον... επειδή δέν αγαπώ...
II
"Οταν φλόξ άγνής αγάπης τήν καρδίαν μου θεομαίνη,
όταν ε’ρως ιδεώδης τά έντός μου πυρπολεί,
ή ΨυΖή μ°υ
τά ύψη τών αίθέρων άναβαίνει,
καί μ’ αγγέλους συναντάται, καί μ’αγγέλους δμιλεΐ.
Είς τής φύσεως τά κάλλη συγκινεΐται ή ψυχή μου
άλλά πότε ; όταν βαίνω πλήρης έρωτος άγνοϋ'
Μέ μαγεύουν όλα τότε, καί ϋ ρόαξ της έρήμου,
κ’ ή σκεά τής κυπαρίσσου, καί τό άστρον τ’ ουρανού...
III
Όταν άγαπώ μοί δίδει άετοΰ πτερά ό έρως,
είμαι ήρως, είμ’ ευδαίμων, τών αγγέλων αδελφός.
Παντού δύναμαι νά βαίνω χωρίς φόβον, έλευβέρως
βπου ε’ρως, έκεϊ θάρρος, οπού ε’ρως, έκεΐ φώς.
Ώ, τί δνειρον ώραΐον ν’ άγαπ^ς καί ν’ άγαπάσαι,
ν’ άτενίζης τούς αστέρας καί νά λίγης : «μ’ αγαπά 1»
ν' άγρυπνης καί νά ^εμβάζης, μέσφ κήπων νά πλανάσαι,
καί νά δρέπης οι' εκείνην άνθη εύοσμα, νωπά I..
IV ’
Ό ανέραστος τήν φύσιν βλέπει πάντα τεθλιμμένος,
δλα τά μισεί καί δλα τά νομίζει σκοτεινά.
Είς τον κόσμον είναι μόνος, είναι άγνωστος και ξένος,
καί τό βλέμμα του καμμία τερπνή θέα δεν πλανά.

ΦΥΣΙΣ

Η ΦΥΣΙΣ

Άνθη εύοσμα είς μάτην πρό αύτοϋ μυροβολεΐτε,
την ψυχήν του δέν μεθύσκει ή ευώδη σας πνοή.
Άστρα σβΰσατε τό φώς σας. ώ πτηνά μή κελαδήτε,
επειδή σάς άκροάται, άλλά δέν σάς έννοεί.

«ΧΑΓΔό Η ΛΙΤΕΡΗ»

V
Ώ σείς, όσοι άγαπασθε άληθώς καί αγαπάτε,
εισθ’ εύδαίμονες- Χαρήτε- ή άγάπ’ είναι χαρά...
ή άγάπ’ ειν’ ευτυχία- δστις δέν έρα, πλανάται,
δστις δέν έρ^ βαδίζει έν ερήμφ αιχμηρά..
Μίαν μόνην ευτυχίαν είς τήν γήν ίγώ γνωρίζω :
ν ’ άγαπώ καί ν ’ άγαπώμαι ύπδ φίλης λατρευτής,
δι αύτήν νά ζώ καί μόνον νά τήν βλέπω νά ελπίζω,
και τά πάντα νά εύρίσκω εις τον έρωτα αύτής.

Γ. Βοντζκλίδης.

— Έν τή φιλίμ ώ; επί τό πολύ δίδομεν τάν καρδίαν μιας, εν τώ
ίρωτι μά; τήν λαμβάνουσιν.

— Λησμονοϋμεν ταχύτερο» μεγάλήν τινα λύπην,
πιριφρόνησιν.

παρά μικρά»

— Ή χάρις είναι ή ψυχή τής ώραιότητος.

— Έξ όλων τών αισθημάτων, τά μόνα ειλικρινή είναι
άτινα δέν κηρύττει τις.

«κείνα,

— Έρως άνευ ζηλοτυπίας όμοιάζει άνθος άνευ μίσχου.

■— Πόσον Jjou; είναι έν τή πρώτη εμφανίσει του ό- Έρως ί Τδ»
^λεπει τις δια μέσον τών ιδεωδών τής φαντασίας του παραδείσων
επαυγαζοντα εξ ευδαιμονίας, παριστώντα τό παοδν τερπνόν, γλυκύ,
εράσμιο-, καί χαριεντίζοντα τό μέλλον διά τώ» λαμπρότερων τής ευ

τυχίας χρωμάτων. Ποθεί ώ» κόσμον καί επιθυμεί ινα μή ή ζωή
*βϋ
τέλος. Οί πάντες τώ φαίνονται μηδέν, γίνεται ήοως- ή
φαντασία του ιπταται εις κόσμους αιθέριους καί ύψη άτερμινα και
ποιητικά. ...

Kyr—kos.

ΕΙΝΕ ΠΙΚΡΑ ΤΑ ΞΕΝΑ
Συχνά, συχνά τά μάτια μου δακρύζουνε γιά σένα !
Τωπες αλήθεια Μαριγώ πώς είν ’ πικρά τά ξένα ί
Κυττάζω ’γώ τή θάλασσα κ’έμπρός μου κυματίζει,
Καί μοϋ θυμίζει τόν καϋμό, καί πόνο μοϋ θυμίζει I
Κυττάζω και τά σύννεφα όπου γοργά διαβαίνουν
Καί οέν μοϋ λένε τίποτα... κ’ εκείνα μέ πικραίνουν,
δανοίγω τ&ν ϋρίζοντα ποϋ μοιάζει τ’ουρανού σου,
Καί βλέπω τή λαμπρότη του πώς ’μοιάζει τοϋ ματιού σου,.
Άλλ' ουτ' αύτός παρηγοριά ’ς έμένχ δίδει φώς μου...
Κ’ίτσ’ είμαι δλος δυστυχία κ’δπειό φτωχές τοϋ κόσμου!'

Διστάζω 'ς τήν άγάπη σου πολλαϊς φοραΐς... καί λέω,
Μήπως χ' αύτή div μ’ άγαπβ ; κ’ άπό τόν πόνο κλαίω!'
Καί τή στιγμή τής συλλογής άστέρι ξεπροβαίνει,
Άπό νησάκι μακρυνό καί τήν πληγή γλυκαίνει.
Καί σάν νά λέγη: σ’ άγαπδ πίστα καί σε λατρεύω,
Καί πώς ό πόνος slv’ πιχρός χ' Ιγω σού τδ πιστεύω!
Περνούν ή ’μέραις κ’ ή νυχτιαϊς καί φλέγετ’ ή καρδιά μου.
Καί την ήμερα καρτερώ που θά σέ ’δώ κυρά μου,
Καί θά σοϋ 'πώ πόσο πικρά είναι γιά μέ τά ξένα!
Μόνο γιά μέ, δπ’ άγαπώ μέ τήν καρδιά μου έσένα !
Σύρος 20 ’Οκτωβρίου 1892.

Γ- Λ. Πολίτες»

Είναι έν τοΐς μάλιστα ενθαρρυντικόν καί παρήγορον
τδ ύπέρ τοϋ έθνικοϋ βίου άναπτυσσόμενον θερμόν αίσθη
μα, όπερ τής ψύχρας κοινωνίας ή παγετώδης συνθήκη
έμελλε νά άποσόέση, καί τοΰ ψευδοπολιτισμοΰ ή ισχύς
έμελλε νά έξευτελίοη καί έκμηδενίοη. Είς τήν άναπαράστασιν ωραίων εικόνων εθνικών αναμνήσεων, ένθα αντι
κατοπτρίζεται ή υπερήφανος άφέλεια, καί ή λεπτότης
εκείνη, ήν έπί τοΰ ήθους εγχαράσσει διατύπωσις φυσικής
βιωτικής διαίτης, ένθα παρίσταται σύμπλεγμά τι παρθενικοϋ ειδυλλίου έμφαίνοντος τό ήρεμον τών βουνών |ΐεγαλεΐον, όντως τότε ή εύαίσθητος καρδία δονεΤται υπό
μυχιαιτάτων συγκινήσεων, ζητούσα καί αυτή διά τής αρ
μονίας τών σφοδρών παλμών της νά’δηλώοη τήν ένθεον
δυναμιν, ήν προξενεί ή έπί τινας στιγμάς άναβίωσις άλησμονήτων τής πατρίου ιστορίας σελίδων, αϊτινες είσί τό
ανεκτίμητου κόσμημα, τό πολύτιμον σέμνωμα τών ημε
ρών έκείνων τής δόξης καί τής αλήθειας.
Καί κυρίως, είς τόν μέγαν κληρονόμον τοϋ παρελθόν
τος, τόν λαόν, ανήκει τοιαύτης διαθήκης ή έκτέλεσις- είς
αυτόν έδόθη ή απόλυτος κυριότης τοΰ θησαυρού τών
αναμνήσεων- είς αύτόν άνετέθη ή διαφύλαξις τών απα
ραβίαστων τής έθνικής τύχης προνομίων.
Καί τήν «Λυγερή Χάϋδω», τέκνον τοΰ λαού έποίησεήνοιξε τήν καρδίαν του καί έγκατέσπειρεν έκεΐ ό,τι εύγενές, αφελές, ειλικρινές, ώραΐον τή έδώρησαν ό πλάτανος,
τό βουνό, ό κάμπος, ή ρεματιά, ή φλογέρα, τό τρα
γούδι, τό καρυοφύλλι, ή φουστανέλλσ, ή κλεφτουρίά.
Είναι μικρόκοσμος ή «Χάϋδω», ένθα άπαντά τις προσ
φιλείς εικόνας διά πιστών καί ζωηρών χρωμάτων παριστανούσας ειδυλλιακός σκηνάς, μέ τό χάρισμα τής αφελούς
τών όρέων ποιήσεως- είναι άν&οδέσμη άπό πλάτανον, πεύ
κο, θυμάρι, έλατο, μυρτιά, ραντισμένη είς τό κρούσταλλο
τοϋ ποταμίου νερό- είναι παρθένα πεντάμορφη σάν τή
νεράιδα τοΰ κάμπου, άγνή σάν τό βλαστάρι ποΰ τό φιλεΐ μόνον ή πρωινή δροσιά, λεόέντισσα, σεμνή, υπερή
φανη, χαϊδεμένη, ντροπαλή- ‘βλαχόπουλα άφρόπλαστη,
ήτις αγαπά τόν Νάκο μέ θειον ιδανικόν έρωτα, δν περι
βάλλει μέ τήν αγίαν εκείνην αθωότητα, μέ τό θεσπέσιον
τούτο τής χωριατοπούλας κόσμημα.
Πατήρ καί υιός άγαπώσι τήν Χάϋδω, ήτις όμως δια
φλέγεται άπό τόν έρωτα τοΰ υιού, τόΰ μάλλον λεβέντηέν άφελεία δέ άναπτυσσόμενον τό ειδυλλιακόν τοΰτο
δραματίδιον καταλήγει είς τήν προσδοκωμένην ένωοιν
τοΰ Νάκου, είς δν ό άτυχης πατήρ μετανοήσας δίδει δα
κρύων τήν εύχήν του.
*

»*

Τό εργον είναι λαϊκόν, έπομένως δέν πρέπει ν’ άπαιτή τις παρ’ αύτοϋ τά συστατικά τής δραματικής τέ
χνης- ως ιδέα είναι άριστον σχεδόν, ώς έκτέλεσις δέ ύπό
την κανονικήν έξέλεγξιν είναι πλημμελές. Γλώσσα δημώ
δης, ούχί όμως άμεμπτος καί άπηλλαγμένη ασύγγνωστων
σφαλμάτων- χαρακτήρες έξεικονιζόμενοι ώς έπί τό πλεΐστον μετά πιθανότητος καί αρκετής φυσικότητος- ίδια
όμωςτό κύριον, προτέρημα τοϋ έργου, είναι ή πιστή άναπαράοτασις έθνικών σκηνών, καί ή άβίαστος πλοκή ή ούσιωδώς χαρακτηρίζουσα τούτο.

Ά*

•
* '
'
Έν τή έκτελέσεί, ή κ. Λεκατσά ώς Χάϋδω ύπερέβη πά
σαν προσδοκίαν έν τώ άσματι άρίστη, καί έν τή ύποκρίσει άμεμπτος- όμολογοΰμεν ότι μετά χαράς δραττόμεθα
τής περιστάσεως όπως καί νϋν συγχαρώμεν αυτή, έγκαρδίως. Εύγε κ. Λεκατσά. Ό κ. I. Μπονασέρας ως Νάκος
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πσλύ καλός, όμοίως κβί ό κ. Λαζσρίόηε (βροντόφωνος
όμως ύπέρ τό δέον) καί ό κ. Νικηφόρος (ΰπερόολικός ολί
γον). Ό κ. Μσλησσιώτης, ό καί ποιητής τού έργου, λίαν
Αξιέπαινος διά τήν συγγραφήν τούτου- άξιόλογος δέ είς
τό ασμα καί τόν χορόν- καί ή κ. Άρνιωτάκη, ώς πάντοτε,
καλλίστη.
*
• ·
Καί ούτως ήρξατσ έν τώ Μεγάλω Θεάτρω τών παρα
στάσεων του, ό ύπό τούς όεόοκψασμενης ικανότητας, φιλοπονίας, καί άξίας κ.κ. Άρνιωτάκη καί Λεκατσά θίασος
ούτος
H.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΔΕΑΤΙΟΝ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ
Αί’ ΤΓΙΕΙΧ ΚΑΙ Δ[· AS0ENEIS

Δι’άμψότερα τά ψΰλά, δι δλας τάς Αλικίας,
έν τφ δωματίω καί έν τώ κήπω.
ΙΙολυ σπανίως εύρΐσχεταί τις εις θίσιν^ ενδομύχου χ«ρά« ν«
«κφέρη άνακουφίί·ω< στίναγμύν, καί να δήλωσή
πβρηγορον
«ύχαρίβϊησ;»· «ν τγί μαρχσμώδ«ι κοινωνική ν“ΡΧ*)·
απ«τβ«βθη καί ή έλαχίβτη «θνικοΰ μ.ίγαλ«ίου φλύξ, ε*
θα
. «ξησμίσθ-η ώς
ψροΰδον ύνίιρον ή ελπίς, «ίναι ενθαρρυντικόν, «ωτήβιον, δτι δέν άπωλέσθη τ«λ«ίως καί ή ένθερμος πρός τά πάτρια βτοργή. Ό κ. Στήνης μ«τά ίνθουβιασρΰ θίρμού δτι σνντ«λ«ΐ «ίς τήν σωμα
τικήν άνάπλασιν, άναγγέλλίι τήν «χδοσιν απαραιτήτου διά πάσαν
ήλιχίαν καί φύλον συγγράμματος ίπιζητοΰντος τήν eitt τά βίλτίω
διαμβρφωσιν καί τήν κράτυναν τής ύγείας. Μ«τά ύπ«ρηιρανιίας 8s

χαί ήμ«ϊςσυνιστώμ«ν τβδ πολυτίμου τούτου εφσδίου τήν απόχτησιν.
Τό γραφ«ΐβν τής «Φύσεως» δέχεται συνδρσμητάς αποστέλλοντας
αυτή τό έκ 4 μόνον δραχμών τίμημα τού ώραίαυ, τοΰ ωφέλιμου
τοΰ σωτηρίου, τοΰ απαραιτήτου συγγράμματος τούτου δι’ δλας τας
ήλιχίας καί άμφότερα τά φύλα.

ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
ΜΙΑΤ. ΦΑΤΙΑΑΟΤ
Τρίτον ήδη έτος έμφανίζοται μέ άπειρα καλλιτεχνικής έκτυπώσ«ως προσόντα,καί μέ τερπνήν ωφέλιμον καί επαγωγόν υλην,πυκνώς
κοσμούσαν τάς ίχατόν όγδοήχόντα φιλόκαλους σελίδας- ώραιόταται

δέ εικόνες συντείνουσιν είς τά; ώοαίας εκτυπώσεις τού ήμερολογιου.
Τιμαται 1.20 $ιά τό εσωτερικόν χαί 2 ΦΡ- ΧΡ·
τερικόν.
Τό γραφεΐον τής «Φύσεως» αναλαμβάνει δπως αποστείλγι ασφα
λώς τοΰτο,εΐς τού; εμβάζοντας αΰτφ τό τίμημα.

Ο ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ
ΥΠΟ
EPNESTOT PENAN
Τό θαυμάσιο? τούτο έργον τού αιώνος, 2π»ρ έξέπληξε τον πεπολιτισμίνον κόσμον, ευτυχώς μεταφράζεται και είς τήν Ελληνι
κήν, έκδιδόμενον κατά φυλλάδια ύπό των αδελφών Αθανασιαδου
λίαν φιλοκάλως. Συνδρομηταί έγγράφονται καί έν τώ ήμετέρφ
γραφείφ, ένθα καί έκ τσΰ έξωτερικοΰ δύνανται νά άπευθύνωνται.
Ή συνδρομή διά τάς Αθήνας
δρ. 3.
Διά τούς προπληρώνςντας
» 2,50
Διά τό έξωτερικόν
φρ. χρ. 3.
Διά τούς προπληρώνοντας
»
» 2
«►·

ΑΙ ΕΠΤΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΑΙ ΣΥΝΟΔΟΙ
ΚΑΙ ΤΑ ΙΕΡΑ MNHMOSTNA
Πρό τινο; εξεδόθη φιλοκάλως,άπαραίτητον διά τούς θεολόγους καί

τούς φιλοσοφοΰντας σύγγραμμα πραγματευόμενου περί τών οικου
μενικών συνόδων,τής άναγκαιότητος τούτων,τής σκοπιμότητος',τής διοργανώσεως,τοΰ χαρακτηρισμού, καί τών ιδιαιτέρων αυτών προσόντων,
αμα δέ καί τοΰ αποτελέσματος αυτών ιδία δμως τό δεύτερον μέρος
τό περί «Μνημοσύνων»,είναι ΰψίστη πνευματική άπόλαυσις’ αποδειχνύει διά γλώσσης γλαφυράς τή» αθανασίαν τής ψυχής διά τήςεπι-

Η ΦΥΕΙΣ
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θυμίσς τοΰ αγαθού,έκ της ιδίας τής αίωνιότητος τοΰ ανθρώπου,εκ τής

—Γ. Δ. Χαλχίαα. Δύνασθε νά έγγραφήτε καί

αγάπης τοϋ καλού,καί τον αληθούς, Ιχ τής εμφύτου περί αθανασίας
ιδέας, έκ τής συνειδήσεως, και έκ τής, εσωτερικής τον Θεοΰ άποκα-

κληρώσεις.

λύψεως.
Τό βιβλίον συγκείμενον έκ 348 βολίδων τιμαται δραχ. 3, διά δέ
τούς σννδρομητάς τής «Φύσεως» 2.50 (συμπεριλαμβανομένων καί
των ταχυδρομικών). Άπευθνντέον ήμΐν.

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ! ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ! ΜΕΛΕΤΑΙ
ΥΠΟ

I. Ε. ΜΕΧΟΛώΡΑ
Έξεδόθησαν άρτίως έκ τής «Άναπλάσιως» άνατυπωθεΐσαι, α
ύπό την επιγραφήν «δ Πατήρ καί δ οικοδεσπότης» «ή Μήτηρ καί
ή οίκοδέσποινα»ήβικοβρησκευτιχαΐ μελέται μετά γλώσσης καταλλή
λου γεγραμμέναι ύπο τοϋ ύφηγητοϋ καί έκ τών διακεκριμμένων παρ’
ήμΐν λογιών κ. I. Μεσολωοά. Τδ βιβλίον?καλλιτεχνικώς έκτετυπωμένον καί άπαρτιζόμενον έ^ 88 σελίδων, είναι "τό πρώτον μέρος τής

τών θρησκευτικών καί κοινωνικών

μελετών ωφελίμου καί τερπνής

σειράς.

ΤΙΜΗ ΕΙΣ ΗΜΕΤΕΡΟΝ ΛΟΓΙΟΝ
Μετ’ ΐδιαζούσης χαράς αναγγέλλομε», καίτοι άλλαι συνάδελφοι
προέλαβον ημάς, δτι μεταφρασθεΐσα εις τήν Γερμανικήν δημοσιεύ
εται έν τώ έγκρίτφ έν Βελγίω περιοδικω, διατριβή προ πολλοΰ έκδοθεΐσα ύπδ τοϋ ήμετέρου συνεργάτου κ. X. ’Ηλιοπούλου, καί επιγραφομένη «Αναζητήσατε τήν άρχαίαν Ελλάδα». 'Ομοίως δέ καί
περικοπαί τινες τής περί «’Αφροδίτης» μελέτης αύτον είς τήν ’Ιτα
λικήν, έν τφ «II Picolo·. Ή τοιαύτη πρδς τδν Έλληνα λόγιον
προσγιγνομένη τιμή, είναι τοσούτιρ μάλλον αισθητή ήμΐν, καθ’ δσον
πλεΐσται διατριβαί καί μελέταιαύτοΰ καί τάς στήλας τής «Φύσεως»

θά λάβητε μέρος είς.

Γ3ΧΓΟΣ3ΤΟΙΙΟΙΗΣΙΣ
Παρακαλοΰνται όσοι έκ τών ήμετέρων κ.κ.συνδρομητών καθυστεροΟσιν έτι τήν συνδρομ.ήν των τοδ ήδη τρέ
χοντος έτους, δπως ευαρεστούμενοι άποστείλωσιν ήμΐν
ταύτην ώς τάχιστα, είτε άπ’ εύθείας δι’ έπιταγης,

χαρτονομισμάτων παντός έθνους ή γραμματοσήμων,
είτε διά μέσου τών κ.κ. ανταποκριτών μας, διότι έκτδς

τοδ δτι βαδίζομεν ήδη τδν όγδοον μήνα τοδ 3ου έτους,
δτε πάντες όρείλουσι νά έχωσι άποστείλλει ταύτην,έπειγόμεθα καί νά τακτοποιήσωμεν τάς κληρώσεις τών
λαχείων, είς ά μόνον οί πληρώσαντες έγκαίρως τήν έτη-

σίαν συνδρομήν των θά λάβω σι μέρος.

Ή ΛοεύΒυνσες.
Πρός ευκολίαν των έν ταΐς έπαρχίαιρ καί τω έξωτερι
*^

διαμενόντων συνδρομητ&ν μας το γραφεΐον της αΦύσεως»
Αναλαμβάνει τήν προμήθειαν καί αποστολήν έξ Αθηνών

και Ευρώπης είς οίονδήποτε μέρος, παντός συγγράμματος

ή ετέρου Αντικειμένου, έπί προκαταβολή τοΰ Αντιτίμου,
τ&ν ταχυδρομικ&ν έξόδων καί προμήθειας 5 ο]ο μόνον.

έκόσμησαν.

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ
136 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Haute Nouveaute

Ήρώτησέ τις επαίτην τινά πδσας πεντάρας σύνέλεξε καθ’όλην
τήν ήμέραν. Ούτος άπήντησεν, οτι θά ειχεν εκατόν πεντάρας,’ έάν
ειχεν έτι, τδ 2ν τρίτον καί έν τέταρτον τών όσων είχε συνάξει, έπί
πλέον δέ, πέντε πεντάρας.
Ιίόσας πραγματικάς πεντάρας είχεν ;

ΓΑΛΛΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΩΝ
J-LAUGIER

(θά ληφθώσιν ύπ’ έψει μόνον

αί διά τής αριθμητικής λογικής

λύσεις, ούχί δέ χαί αί αλγεβρικοί.

187 ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΩΤΗ8ΙΒ

Τίς δ ποιητής Οστις άπήντησεν είς τούς παραδαλόντας τήν σύζυ
γόν του πρδς ρδδον:
«Δέν βλέπω τδ χρώμα άλλά τάς άκάνθας του».
188 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ

Ν’ άποτελεσθή διά πέντε περιττών αριθμών δ άριθμδς 14.

'Οδο$ Ερμοδ «Ο
Είς τδ νεωστι συστηθέν κατάστημα τοΰτο έκομίσθη έξ Ευρώ
πης μεγάλη καί εκλεκτή συλλογή γυναικείων πίλων περιστηθίων
(κορσέδων) καί ζωστήρων τοΰ τελευταίου συρμοΰ. Πάσα παραγ
γελία τοιούτων έκτελεΐται μετ’ ΐδιαζούσης τέχνης κομψότητος
καί στερέότητος ύπδ δύο έπί τούτφ μετακληθεισών έκ Παρισίων
γαλλίδων:' Πρδς ευκολίαν τών έν ταΐς έπαρχίαις συνδρομητών
μας, τδ ήμέτερον γραφεΤον αναλαμβάνει ύπ’ ευθύνην του πάσαν
σχετικήν παραγγελίαν έκ τοϋ ανωτέρω καταστήματος, άμα τή
άπαστολή τοΰ τιμήματος καί τών σχετικερν δδηγιών.

EIZ^OHOIHSIS
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ "ΦΥΣΕΩΣ,»
X. Ν. ΆταΛάνιητ. Συνδρομή σας έλήφθη, ευχαριστουμεν πολύ.
Σας έγράψαμεν. — X. Β. Afyirar. Συνδρομή σας έλήφθη· Ευχα
ριστούμε».— Π Γ. A. Νάζον. ’Επιστολή σας έλήφθη καί ένηργήσαμεν δέοντα. Ήσυχεΐτε.— Σ. Σ. Ραψ-άτητ. Ζητούμενου φύλλον σάς
άπεστείλαμεν. Περί ενταλμάτων σας ώμιλήσαμεν δέοντα καί μάς
ύπεσχέθησαν ταχύτητα. — Γ. A. Κ. rOArerit^ar. Δελτάριον έλά
βομεν. Άλλά χρήματα ούχί. Διά τίνος μέσου έστάλησαν ; ’Απαν
τήσατε.— I. Γ. ΒραίΛα. Άναμένομεν ταχεΐαν έκκάθάρισιν.— //.
Π. Ααμίατ. Συνεστημένη έλήφθη ευχαριστουμεν θερμώς. Παραχαλοϋμεν ενεργήσατε δέοντα καί παρά Π. Β. αποσταλή ταχέως έκκα-

θάρησις.— X. Π. Βραΐλα. Επιστολή έλάφθη. Ταχυδρομιχώς καθέ
καστα.— H- Κ. Σΰροτ. Προχθές σάς έγράψαμεν.— Λί. Β. ΙΙάιραΐ.
Άπεστείλαμεν έτέρας αποδείξεις. Έκτελέσατε γοαφόμενά μας.— Τ.

Α. Νίαν-'Τόρκην. ’Επιστολή καί δολλάρια έληφθησαν: Προσεχώς
σάς γράφομεν.— Π. Δ. #rjper. Παραχαλοϋμεν απαντήσανε είς επι
στολήν μαε παρελθόντος μηνάς- 1. 6. Βραΐλα. Άναμένεμεν νεωτέραν
σας— I. If. Νέατ'Υόρχην, Συνδρομή σας έλήφθη. Άπόοειξις στέλλεται προσεχώς.— Θ. Μ. Hatpac. Άναμένομεν ειδήσεις σας.— Γ. Σ.
Χίαν. Είσέτι στερούμεθα άπαντήσεώς σας. Διατί μάς «λησμονήσατε;

Τοϋ Α'. καί Β'. έτους τόμοι της «Φύσεως» πωλοϋνται είς
τά γραφεία αύτής, εις τάς έξης τιμάς.
Άπλοι μεν, έκαστος αντί
δρ.
8
Χρυσόδετοι δέ »
»
»
10
Διά τάς επαρχίας προστίθενται έπί πλέον δρ. 1,50 διά
ταχυδρομικά τέλη.
Διά τδ έξωτερικόν..
Άπλοι μέν, έκαστος αντί
φρ. χρ,
12
Χρυσόδετοι δέ »
»
» » 14
Συμπεριλαμβανομένων καί τών ταχυδρομικών τελών.
’Εν τ& αρτισυστάτω έν τή όδω Εύαγγελιστρίας επι
πλοποιεία τ&ν κκ. Κ. Ριξότη καί ΐΊός εύρίσκονται παν
τός είδους έπιπλα καινουργή, στερεότατα, φιλοκαλίας χαΐ
εύθηνίας έκτος παντός συναγωνισμού.
Πας τις δύναται νά τά Ιδη.

Ί3Γ«^τίπογραφϊί^^

