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θείαν έλπίδα καί τών θνητών οί ένθουσιώδεις ψαλμοί 
άς ένωθοΰν μέ τόν χορόν τών Χερουβείμ και έπί 
γης άς άντηχή τήν Λμέραν ταύτην ό Αδύς παιάν
α Χριστός γεννάταν είρήνη έν άνθρώποις.

Η.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΝΝΑΤΑΙ

’Εκ τον μεγάρου τού πλουσίου καί της καλύβης 
τοΰ χωρικού, εύώδης ό λιβανωτός ανέρχεται πρός 
τόν αιθέρα, καί είς τούς έπιγείους τοΰ θειου οΐκονς 
χαρμόσυνου λατρείας άκούονται οί ύμνοι. Παγκό-. 
σμιος άρμονία ψάλλει τήν εύγνωμοσύνην πρός τόν 
μέγαν εύεργέτην, καί ft άνθρωπότης σύμπασα κλί
νει γόνυ πρό της μεγάλης είκόνος τού ύπερφνοΰς. 
νηπίον, είς τοΰ μετώπου τον όποιον ένεχαράχθη 
η θεία τής έπί της γης 
άποστολής του εύαγγε- 
λία. Βηθλεέμ! ονομα 
γλυκύ , μεμνρωμένον , 
ένέχον θείάν τινα γοη- 
τείαν, όνομα έπιχέον είς j 
τήν ψυχήν άκτϊνας θειον jsg 
φωτός, καί περιβάλλον! 
την καρδίαν μέ τά Θεσπέ-F 
σια τής ούρανίον προ-^ 
στασίας χαρίσματα.

'Εορτάζει σήμερον πά
σα καρδία,άγάλλεται πά- J 
σα ψυχή. Ή άνθρωπό- 
της,ήτις. ύπό τσς πτέρυ
γας τής μοίρας τόν ρα- 
ρύν κοιμάται ύπνον, ά- 
νίσταται ένθους μέ τήν 
φωνήν τών Χερουβείμ, καί ό μέγας άστήρ τής φάτ- 
νης διαλύει τής όδυνης τήν κατήφειαν, διαχέει 
είς τούς βρίζοντας τάς λάμψεις μέ τό χαροποιόν 
άγγελμα, καί τών δακρύων ή ματαιότης έξαφανί- 
ζεται πρό τής θείας εορτής. Γαλήνη διαχύνεται 
είς τάς πνευματικός τρικυμίας, Λ άρμονία διαδέχε
ται τών κοινωνικών μαρασμών τούς στόνους, καί ft 
μελωδία τών λαών τοΰ σταυρού,άναπέμπει πρός τό 
μέγα Δαιμόνιον τής εύγνωμοσύνης τούς ψαλμούς, 
ένώ έκ τών Ιερών οίκων τού Ναζωραίου εύώδης 
ό λιβανωτός καιόμενος σκορπίζει είς τόν αίθέρα τήν 
εύωδίαν τής πίστεως.

«Γεννάται ό Χριστός !»· ίδού ή παρήγορος έλπίς, 
ft γλυκεία άνάμνησις, Λ εύμενής προστασία, Α,θεία 
εύεργεσία.«Γεννάται ό Χριστός», καί ή μεγάλη επαγ
γελία φθάνει είς τά πέρατα της γής καί ή άνθρωπό
της έν τώ μέσω έχουσα τό σωτήριον βρέφος,μετ’αύ- 
τοΰ άτενίζει μετά ίεράς εύφροσύνης, άγαλλιάσεως 
καί εύγνωμοσύνης πρός τόν ούρανόν, άτενίζει πρός 
τόν μέγαν τοΰ σύμπαντος δεσπότην,πρός τόν Θεόν. !

"Ας λχήσωσι χαρμοσύνως τά σήμαντρα’ ft παρή
γορος τών πιστών λατρεία άς διαχύσμ παντού τήν

ΜΕΑΒΤΒ ΕΠΙ ΤΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑΖ ΤΩΪΜΤΩΙΙ
(Συνέχεια καί τέλος)

Οί Έπίχούρηοι χαί οί Στωϊχοί έπρέσβιυον, ότι τά φυτά 
παρήχθησαν αυτομάτως, τά δε ζφα έγιννήθησαν έξ άλλή- 

λων διά τής ψυχής, τούτων 
δέ ούδέν θνήσχη, άλλά μι- 

ταβαίνοντα ιΐς άλληλα άλ- 
» λάσσσυσι μορφήν, ήτοι έδό- 

ξαζον τήν μετεμψύχωση», ήν 
jj. καί οί Πυθαγόριοι έπίστευον. 

Ό Πλάτων έ&εώρει τά φυ
τά έμψυχα. Ό’Αναξίμανδρος 
παραδέχεται τήν έξής παρα
γωγήν των ζφων, λίαν πε
ρίεργον, έν ή όμως ύπολαν- 

; θάνει άκτίς επιστημονικής ά- 
?■ ληθιεας. Κατά τόν φιλόσοφον 

τούτον τά πρώτα ζψα έγιν- 
νήθησαν έν ΰγρφ, περιεχό
μενα έντός φλοιών ακανθω
δών,προϊόντος όμως τού χρό
νου άπέβαινον έπί τό ξηρό

τερου, καί διαρρηγνυόμενου τού φλοιού ήλλασσον μορφήν. 
*0 δέ μεγας τής άρχαιότητος φυσιοδίφης Αριστοτέλης,' 
έθεώρει τά φυτά έψμυχα,διαφέροντα όμως τών ζώων καθόσον 
δέν κέκτηνται αρμονικού, αισθητικού καί λογικού. Σημειω
τέου δέ, δτι ό ’Αριστοτέλης έκτος τών τριών τάξεων τών 
ζερών, χερσαίων, ένύδρων, πτηνών, παρεδέχετο καί τετά- 
ρτην τάξιν, τά ουράνια, έν οίς περιλάμβανε τά άστρα, 
τόν. κόσμον καί τόν θεόν, όν έκάλει ζφον λογικόν, αθάνα
τον. Τούτο ύπομιμνήσκει ήμίν φράσιν τινά εν τινι τροπαρίερ 
τής ’Εκκλησίας «ίξαπτέρυγα ξφα τά Σεραφείμ. .. .»

Έπήλθεν ή κατ’ ίξοχήν βιολογική εποχή τού Μεσαίω- 
νος και ίπομένως τό ζήτημα τούτο, ώς καί τόσα άλλα τής 
έπιστήμης ζητήματα, ίπρεπε νά σιωπηθή. Οί τής έποχής 

,ταύτης φυσιοδϊφαι άνέφιρον καί τά καθέκαστα τής δημιουρ
γίας τών οντων είς τόν θεόν, κατά γράμμα παρακολουθοΰν- 
τες τήν Γένεσιν. Μόλις δέ κατά τούς ήμετέρους χρόνους 
σοφοί φυσιοδϊφαι έπελήφθησαν τοδ ζητήματος τής γενεσεως 
τών" δντων, οδηγούμενοι όχι πλέον ύπό φιλοσοφικών εμπνεύ
σεων,άλλά στηριζόμενοε έπί τής πείρας καί τής παρατηρήσεως.

*Ηοη τό 1819 ό Oqen ήθέλησε νά ύποστηρίξη, ότι ό άν
θρωπος κατάγεται ίκ τιν'ος ζώου άτελιστερου.Τβιαύτην γνώμην 
έξέφερε καί ό Bar καί ό Lamarc.xat τελευταίος ό Δαρβΐνος
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(πι τών διδασκαλιών τούτων στηριζόμενος καί διά σειράς πο- 
λυετών περαμάτων πειθόμενος,ίγένετο ό θεμελιωτής της φερώ
νυμου τουπερί της δημιουργίας τών οντων διδασκαλίας,ήτις 
βασίζομένη (πί της οργανικής θεωρίας της φύσεως, χαίρει 
δικαιώματα επιστημονικής θεωρίας. Ή θεωρία αύτη τοϋ 
διάσημου άγγλου φυσιοδίφου ςιναι τόσφ γνωστή τοΐς πασι, 
όσον καί κατ’ ουσίαν άγνωστος. Πας τις κάτι περί αυ
τής γινώσκεε, καί γινώσκων τι προθυμοποιείται κατά στιγ- 
μάς πνοής θεοσιβείας άνεμου νά |5ίψη ψήφον καταδικα- 
στικήν καί ανάθεμα κατά τής μεγαλοφυίας. Άλλ’ αί οδοί, 
άς ή μεγαλοφυία ίν τώ κόσμφ χαράττίι, ευτυχώς δέν άπο- 
σβέννυνται. Έλεύσεται ήμερα, οποία καί διά τόν Γαλιλλαϊον 
άνέτειλε, καθ’ ήν καί τά αυστηρότερα &£θλογιχ& μΐβη θά 
όμιλώσι περί της θεωρίας τοϋ Δαρβίνου, καθώς σήμερον περί 
τής κινήσεως τής γής, χωρίς τά παράπαν νά φοβώνται διά 
τοΰτο τά τετηκότα μάγματα καί τά πύρινα λουτρά τής κο- 
λάσεως. Δέν ίπιτρέπει ήμΐν, ούτε ό χρόνος ούτε ό τόπος νά 
έρμηνεύσωμεν τήν δαρβινικήν θεωρίαν, άρκούμεθα μόνον είς 
όλίγας τινάς λέξεις περί τής σχέσεως τής λογικής ψυχής πρός 
τό σώμα τοϋ ανθρώπου.

Ή φυσιογονική δύναμις, ή ύπό τοϋ Δημιουργού έν τή 
κοσμογονική ουσίξΐ ίμπνευσθεΐσα, διερχομένη διαφόρους ανελί
ξεις καί μεταμορφώσεις, φθάνει τήν λογικήν ψυχήν, ήτις 
φαίνεται ένεργοΰσα έν τφ τελειοτάτφ τών ζεβων, τώ λογικώ 
άνθρώπφ. Ο άνθρωπος παρίσιαται ώς τό άνθος τοϋ μεγά
λου οργανισμοί τής φύσεως, τό δ’ έν αΰτψ πνιδμα ώς ό καρ
πός αύτοϋ, ό όποιος καρπός περιέχει έν έαυτφ σπέρμα άνω- 
τέρας ζωής, τής καθαρά; πνευματικής φύσεως, έν ή μεταφυ
τεύεται άποχωριζόμενον τής υλικής φύσεως. Δέν προσήκει 
(νταϋθα νά είσέλθωμεν εις έκτενεστέρας εξηγήσεις περί τής 
αθανασίας τής ψυχής· ό λόγος ήμών περιορίζεται, είς τό ότι 
αί θρησκευτικά! ήμών πεποιθήσεις οΰδαμώς κλονίζονται διά 
τής παραδοχής τής οργανικής θεωρίας τής φύσεως. ’Απ’ 
εναντίας διά τής έλευθέρας καί άνεξαρτήτου σπουδής καί 
έρεύνης τών τής φύσεως πραγμάτων καί φαινομένων ένδυνα- 
μούταε καί στηρίζεται ό πρός τόν θεόν σεβασμός καί άγάπη.

Ό Βάκων, ότι πρώτος συνίστη τήν φυσικήν φιλοσοφίαν, 
ελεγεν, οτι προς γνώσιν τοΰ ήθικοΰ κόσμου προαπαιτεϊται ή 
γνώσις τοΰ ύλικοΰ. Ή αστρονομία λοιπόν, ή γεωλογία, ή 
χημεία καί άπασαι αί φυσικαί (πιστήμαι είναι ό αναγκαίος 
όρος τής θρησκευτικής (πιστήμης. Ό Βάκων, ό πατήρ, ούτως 
είπεΐν τής φυσικής φιλοσοφίας, ήξίου ότι τό ανθρώπινον 
πνεΰμα, ίν’ απαλλαγή άπό τοϋ ζυγοΰ τής σχολαστικής θεο
λογίας, οφείλει νά στρέψη τήν προσοχήν του είς τήν παρα- 
τήρησιν τής φύσεως καί τμν έξ αυτής συμπερασμάτων. Λέ- 
γων ότι μικρά σπουδή είς τήν φιλοσοφίαν άγει είς τήν απι
στίαν, μεγάλη όμως έπιστήμη οδηγεί είς τήν θρησκείαν, καί 
πατάσσων τούς θεολόγους τής έποχής του,, ένόει ότι ή πί
στες δέν συνίσταται είς λέξεις κενάς, σκοτεινόν πιθανολογισμόν 
σωρόν λιπτολογιών διαλεκτικών καί ούδέν θετικόν, άλλ’ έμ- 
πεδοΰται έν τή γνώσει τής Φύσεως.

Μ. Κ. ϊτεφανίδης λ. Φ

Διατι θέλγει τοσοϋτον βαθέως ή λαμπρότης τοΰ θέρους ; Διατί 
ένθουσια ή θεωρία τής ώραίας ήοΰς ύπέρ τήν ουρανομήκη τών 
όρέων κορυρήν ; Διατί θείά τις ήϊονή καταλαμβάνει ήμας, όσά- 
κις βλέπομεν τόν δύοντα ήλιον ίιαπεταν’νύοντα τήν λαμπρόν του 
πορφύραν ύπέρ τούς κλάδους τών δρυμών ; Διατί διευθύνεται τό 
βήμα μας μέ ανέκφραστου χαράν πρός τάς πεφυτευμένας μέ χα
ρών :α άνθη πρασιάς, κα'ι εΐιφραινομεθα ένδομύχως εις τήν 
τερπνήν ποικιλότητα τών χρωμάτων αύτών ; Διατί πληροϋ- 
αι ή καρδία ύπό χαρας, δσάκις μεταβαίνομεν άπό τό ποικίλοναύ- 
γασμα τών κρίνων είς τήν άργυροειδή λάμψιν τών ύψηλών λει
ριών, fl είς τήν θαυμασίαν ερυθρότητα τών εύοσμων ρόδων, τών 
οποίων οί κλάδοι περικαλύπτονται ύπό χλωρού έξαμίτου; Δέν 

έζήτησεν ό μέγας ποιητής είς μάτην νά θέλγη τά δμματα διά 
τής λαμπρότατος τών εξαίσιων χρωμάτων, δι’ ών εκάλλυνε τά 
μέγιστα καί ελάχιστα, ώς τόν κυανοϋν τοϋ Ουρανού θόλον μέ 
τούς χρυσούς αστέρας καί τήν πλανωμένην ψυϊήν μέ *«ς  κομψάς 
πτέρυγας. Δέν έκρυψιν αυτός ματαίως είς τ>««κάλυκας τώνάΫ. 
θέω» τάς εύωδίας, αί’τινες διαχύνονται είς τόν άέρα. Δέν εδων.ε 
αύτός ματαίως είς τά πτηνά τών δασών τερπνός μελφδίας δι’ών 
χαιριτώσι τήν ήώ καί τό λυκαυγές t Ό Ποιητής έπροικισεν ήμας 
μέ τό έξαίσιον τούτο τοϋ καλοΰ καί ωραίου αίσθημα ! Χωρίς τοϋ 
αισθήματος τουτου δεν ηθέλομεν γνωρίσει ούτε αυτόν είς τά με
γαλοπρεπή του ποιήματα. Χωρίς τούτου είσέτι ηθέλομεν ζή είς 
τάς ερήμους, είς τά σκοτεινά τής γής σπήλαια, ηθέλομεν μένει ίτι 
περιβεδλημένοι είς τά δέρματα, καί ούχί υψωμένοι εις τήν αληθή 
τοϋ Αιωνίου λατρείαν. Καθώς ή άρετή είναι του αθανάτου πνεύ
ματος ή κορωνις, οδιω καί τό κάλλος τών γηίνων. Τό κάλλος 
είναι τό λαμπρυνον τα γήινα και μεταβάλλον αυτά είς πνευμα
τικήν φυσιν. Τό κάλλος είναι ή μήτηρ τής ήθικότητος ή λαμ- 
πρύνουσα την θρητκείαν! Αύτό ήλευθέρωσε τόν άνθρωτον άπό 
τήν χαμερπή κατάστασιν τών θηρίων και τόν ύψωσεν είς τόν ύ
στατον τοΰ άνθρωπισμοΰβαθμόν και διέχυσε τά χαρίσματά του είς 
τήν λαμπραν φύσιν. Δεν είναι- μεμπτός δ νεανίας, δστις άποφευ- 
γει τά χαλεπα τής νεότητος αθύρματα, καί’ δι' ύψηλοτέρας τινός 
κομψότητος ζητεϊ νά φαίνηται χαριέστερος, ώς καί ή άκμάζουσα 
παρθένος, ήτις επιμελείται δι ώραιοτέρας τινός καί εκλεκτής στο
λής ή δια κομψοτέρου τινός τρόπου, νά ύψωση τό φυσικόν της κάλ
λος .Δέν είναι άξιος κα-ταφρονήσεως ό τεχνίτης, δστις διά τής εμ
πειρίας του ώραίζει τήν κατοικίαν ή διά λαμπρας του φωνής ζωο
γονεί τά αισθήματα’ ούδέ ό ζωγράφος, δστις μιμείται τήν λαμ
πρότητα τών φυσικών χρωμάτων, ούδέ ό γλύπτης δστις άπεικάζει 
επιτηδείως τα ευγενή τής φύσεως σχήματα’ ουδέ ό ποιητής δστις 
απεικονίζει μέ τάς ώραίας τής γλώσσης εικόνας τήν ζωηρότητα 
τής ψυχής, ούδέ ό πολυμήχανος υποκριτής, δστις παριστάνει άπα- 
τηλώς είς τά δμματα ήμών τά πάθη, τάς μωρίας καί τάς μεγαλο
ψυχίας τών ανθρώπων. Διά τής παραγωγής τώτ ωραίων τεχνών 
προαγεται και ή θρησκεία αύτή καί ή αληθής λατρεία τών θνητών 
πρός το Αιώνιον. Ποοάκις δέν διεπέρασεν άραγε ήμας φρίκη τις 
ενδομήχου σεβασμοΰ δσάκις έθεωρώμεν ναοδ τίνος τόν ούρανομήκη 
θόλον; Ποσάκις δέν ΰψώθη άρά γε τό πνεύμα μας είς δοξολογίαν 
τοϋ ουρανίου Πατρος, οσάκις έθεωρώμεν άγιόν τι βήμα τεχνηέντως 
κεκοσμημένον, ή χαρίεν^τι ζωγράφημα ή άρχαϊόν τι είδύλλεεον; 
Ποσακις δέν έπτερώθη άραγε ή προσευχή μας, δσάκις περιήχησεν 
ήμΐν ή δυναμις τών εύφώνων τόνων, δι’ ών έφάνη δτι οί ουρανοί 
καταβαίνουσι πρός ήμας; Δέν έπληρώθησαν άραγε τά δμματα μας 
δακρύων εύσεβοϋς συγκινήσεως, δσάκις ήκούσαμεν τών ήχων τών 
ευσεβών φδών; ’Ιδού λοιπόν, αδτη ήτο ή δύναμις τών ώραίων τε
χνών, ήτις διεπερασε θανμασίως τήν ψυχήν μας! ΑίΙται αί ώ- 
ραίαι τέχνα: δμιλοΰσι πρός τό πνεύμα καί τήν καρδίαν, καί ίξυ- 
ψώνουσι αυτά ύπέρ τά υλικά, έν’ώ τά άλλα άκαλλή ίργα καθη- 
συχάζουσι μόνον τάς χαλεπός τοϋ βίου χρείας.

Ο αποθλέπων μόνον είς τό εξωτερικόν, είς εκείνον άποσβέν- 
νυται δ σπινθήρ τής αγάπης πρός τούς πτωχούς, είς τούς όποιους 
ούδείς εξωτερικός κόσμος υπάρχει. Τό κάλλος τού σχήματος θε- 
ωρούμενον,μόνον ώς άλλαλον τής ώραίας ψυχής σημεΐον,είναι μα
γικόν καθ’εαυτό. Αύτό κοσμούν κακοϋργον τινά, χάνει δλα τά 
θέλγητρά του και μας εμβάλλει είς φρίκην.Μή άποδεχδμεθα τόν 
εξωτερικόν κόσμον ώς αρχήν τινα των πράξεων μας, διότι ουτω ή 
εύσχημοσύνη μεταβάλλεται είς άλαζονικόν κομπασμόν.Ή αΐσθησις 
τοϋ καλοΰ πρέπει νά φανεροΰται διά τοιούτων πραγμάτων,άτινα έκ- 
φράζουσι τήν άγαθότητα τής ψυχής,fl προτρέπουσι τό φρόνημα είς 
τήν αγαπην τοϋ εύγενεστέρου και τελειοτέρου/Οθεν τό·χαρίεν ά- 
παιτεΐ τήν καθαριότητα,ήτις άνεπαισθήτως φαιδρύνει τά αισθήμα
τα μας. Ή δέ καθαριότης πάλιν απαιτεί τήν άφέλειαν, ήτις εί
ναι ή βάσις τοϋ ώραίου.Ή τάξις είναι τού κάλλους ή ψυχή, χωρίς 
τήν αφέλειαν δμως δέν υπάρχει αληθής τάξις. Τό κάλλος καθ εαυτό 
είναι ή μεγίστη αφέλεια" συνάφεια τις δηλαδή όλων τών μερών ά- 
ποτελούντων εν δλον τοιουτοτρόπως, ώστε έάν τδ ίν άφαιρεθή έξ 
αυτών, νά συγχυσθοΰν δλα’ ή αποφυγή πάσης υπερβολής, ήτις δέν 
ανήκει εις τό πράγμα, καί ή συμφωνία τών όλων πρός τόν κύριον 
σκοπον αποτελοΰσι τήν αληθή άφέλειαν. Ή -ύψίστη αφέλεια είναι 
ή υψίστη αλήθεια, ή είλικρινεστάτη φύσις. Τό άπλοΰν είναι ιό 
σχήμα τοϋ εύγενοΰς. Διά τούτο τά ποιήματα τοϋ Θεού είναι τό
σον έξοχα, επειδήείςαύτάβασιλεύει ήθαυμασία άπλότης.

Α. Κοκ...

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
(Παιδική, άνάμνησις)

Ό βοριάς (μούγκριζε φριχτά’ ή· βροχή έπεφτε μέ τ’ 
ασκί’ καί σέ κάθε λάμψι τής αστραπής έβλεπες τήν ανεμο
δαρμένη θάλασσα ν’ άνεβόκατεβαίνη, καί νά στολίζη μέ ά· 
φρούς τές σκοτεινιάσμένάις άκρογίαλές. Φοβερή νυχτιά ! Ξη
μέρωνε τών Χριστουγέννων’ ήτανε. μισάνυκτα. "Ολοι μέσ’ 
‘ς τό σπίτι μου είχαν κοιμηθή βαθιιά, κ’ έγώ μοναχός άϋ-, 
πνος 'ς τήν άχαρι κάμαρά μου, φοβεσμένος άπ’ τό φοβερό 
μουγκριτό τοΰ βοριά μ’ άπ' τή βοή τής θάλασσας, μέ μά
τια θαμπωμένα άπ'τές άχτίνες τής άστραπής, ποΰ μπαί
νανε άπ’τά γυαλιά τοΰ παραθυριού μου,κουκουλωμένος μέσα 
σ' ενα παλ·φόφ0ρεμα, καθόμουνα 'μπροστά ’ς τό γιωμάτο 
άπό βιβλία τοϋ σχολειού τραπέζι μου, καί διάβαζα αδιάκο
πα ενα μικρό, ενα ώμορφο παραμυθάκι.... Πώς τ’ αγα
πούσα τό μικρό μου έκεΐνο τραπεζάκι, τό σκεπασμένο άπό 
χίλια βιβλία, καί μάλιστα τές γιορτές ποΰ Καθόμουνα καί 
διάβαζα βιβλία ξένα τοΰ σχολειού. Μέ τί χαρές, καί μέ τί 
τρεχάλες, (πήγα ’ς τό σπίτι μου, άμα ό άσπρομάλλης (κεί
νος δάσκαλός μας μάς είπε νάρθουμε ΰστερ’ άπο τρεις ήμε
ρες' τόν θυμάμαι I σάν νά τόν βλέπω ’μπροστά μου ! μέ τά 
χιονάτα μαλλιά του, μέ τή βέργα πάντα ’ς τό χέρι, μέ τό 
σταχτερό του σάλι, μέ τήν ασημένια ταμπακέρα του, καί μέ· 
τή σοβαρή του δψι. Άχ, μικρό μου ώμορφο σκολειό ! άχ, 
μικρά μου χρόνια I... Τώρα δέν 'μπορώ νά θυμηθώ τί παρα
μύθι διάβαζα, θυμάμαι μοναχά πώς ένα μικρό μαθητούδι, 
άγαποΰσε μΐά μικρή, μΐά ώμορφη γειτονοποΰλα του. Τότε 
κ’ έγώ θυμήθηκα τήν Ελενίτσα μου, τήν ώμορφη, τή ροδο
κόκκινη έκείνη μικρούλα, ποΰ μοΰχε μαγέψη τή μικρή μου 
καρδ’ά. Δέν 'μπορούσα τότε πλιΐά νά διαβάσω’ άρχισα νά 
σκέπτωμαι, νά ρεμβάζω, όσω πουρθε ό γλυκύς ύπνος καί 
μούκλισι τά μάτια μέ τές μαύρες καί μαλακός του φτεροΰ- 
γε;.......... Κοιμόμουνα κ’’ ό βοριάς μέ 'νανούριζε μέ το
μουγκριτό του, καί ή θάλασσα μέ τή βοή της’ καί τό μικρό, 
μου γατάκι ροχάλιζε κοντά μου κοιμισμένο. Άμα 6 γλυκός 
εκείνος ύπνος πεταξε άπ’ τά θολά μου μάτια, ήτανε γλυκο- 
χάραμα’ ή βροχή επεφτι σιγαλή σιγαλή, ό βοριάς (φύσαγε 
δυνατά, Καί μουψερνε 'ς τ’ αυτιά μου μαζύ μέ τή βοή καί 
τό«Καλήν ημέραν άρχοντες...» ποϋ τά παιδιά τό τραγουδού
σανε χαρωπά σέ κάθε σπίτι τής γειτονιάς, καί μοΰ γέμιζε 
άπό χαρά τή μικρή μου καρδιά. Άχ I πώς ήθελα κ’έγώ, 
νά κρατούσα τό μικρό (κείνο φαναράκι, καί νά γυρίζω στές 
γειτονίες τραγουδοΰντας τή φτωχική γέννησι τού αγαπητού 
μας Χριστού I

Τί χλωμίασμίνη μέρα ήτανε (κείνη ή παραμονή !! Τόν 
ήλιο τόν είχαν σκιπάση μαύρα καί πυκνά σύγνεφα, κΐ’ ό βο
ριάς έδερνε μέ τή βοή του τή θάλασσα. καί τή στεριά’ αλλά 
κάπου κάπου ’ξέφευγι μεσ’ άπό τά μαύρα σύγνεφα κάμμιά 
χρυσή άχτΐνα, καί περνούσε άπ’ τά γυαλιά τού παραθυριού . 
μου καί ’φώτιζε τή σκοτεινή κάμαρά μου,καί τό χλωμό μου 
πρόσωπο. Όλη «κείνη τήν ημέρα ήμουνα λυπημένος ^καί 
χλωμίασμενος· άλλά άμέσως ή λύπη ’κείνη μετατράπηκε σέ 
μεγάλη χαρά, άμα είδα τό μικρό μας ψυχογυΐό, τόν έξυπνο 
Γιαννάκο νά μοϋ φερνή κρυφά κρυφά, μέσα ’ς τόν κόρφο 
του «να μικρό γραμματάκι’ άχ ! πώς τό θυμάμαι ! άχ, πώς 
μοϋ ’φώτισε τή χλωμή μου όψι I σάν ήλιου χρυσή άχτΐνα 
πού ξεφεύγει άπό συγνεφίασμένο ουρανό, καί φωτίζει καί 
χρυσώνει τή χλωμϊασμένη φύσι. Εκείνο τό γραμματάκι μοΰ 
τώστελνε ή μικρούλα (κείνη, ή γαλανομμάτα Έλενίτσα,καί 
μουγραφι νά πάω ποΰ μέ περιμένει τήν νύκτα ‘ς τήν (κ- 
κλησίά. Τότε ή μικρή μου καρδιά ήθελε νά πετάξη χαρού
μενη άπ’ τά μικρά μου στήθ’α’ πώς τό θυμούμαι ! πώς· 
θυμούμαι (κείνη τήν ήμερα τές ατέλειωτες (κείνες ώρες, ποΰ 
ποτέ δέν ήθελαν νά περάσουν, ποτέ δέν ήθελ« νά νυχτώση 
καί καθόμουνα ’μπροστά’ς τό παραθύρι μου λυπημένος, καί 
κυτταζα τή ’ξαγριωμένη θάλασσα, καί τό σκοτεινό θόλο τ 

ούρανοϋ, ,ηαί κάπου κάπου μοϋ ξεύφεγε κενά δάκρυο δ’άφωνο 
καί κολοΰσε ’ς τό λυπημένο μάγουλό μου· έπερίμενα νά νυ· 
χτώσή’ άχ ποτέ δέ θά νυχτώσει σκεπτόμουνα’ καί πάλι διά
βαζα, καί ξαναδιάβαζα τό μικρό έκιϊνο καί ώμορφογραμμένο 
χαρτάκι. Νύχτωσε 1 καί πάλιν ό ύπνος μούκλεισε τά δακρυ- 
σμενα μου μάτια.

Ήτανε μεσάνυχτα, άμα μέ ξυπνήσανε ή καμπάνες μέ 
τές μεγάλες φωνές των, πού προσκαλούσανε τούς χριστιανούς 
στες έκκλησές γιά νά ακούσουν τή χαρμόσυνη ψαλμφδία τής 
μεγάλης γιορτής’ ή βροχή δέν επαψε,ούτε ό βοριάς, ούτε τ’ 
άστραπόβροντο" νυχτιά σοβαρή, 'σάν τή γιορτή ποϋ ξημέ
ρωνε'. Σηκώθηκα γρήγορα γρήγορα άπ’ τό ζεστό μου κριβ- 
βάτι. κ’(φόρεσα τά γιορτινά μου ροΰχα· τί χάρες, τί γλύκες 
ίνθύμησες, τί παιδικές χαρές ! Άχ I πώς φεύγουν τά χαρι
τωμένα παιδικά χρόνια I καί τώρα καμμίά φορά τά θυμοΰ- 
μαι, καί μοΰ φεύγει βαθύς στεναγμός συντροφ’ασμένος μέ 
κανένα δάκρυ θερμό, βγαλμένο μέσ' άπό τά φυλλοκάρδια. 
Έτσε σιγυρισμένος καί τυλιγμένος έβγηκα άπό τό σπίτε μου, 
καί (πήγα ’ς τήν έκκλησιά’ ή ώμορφη Έλενίτσα ήτανε ’κεΐ 
καί μέ περΐμενε................... ................. ..

• · Λχΐ τί κρίμα , τί κατάρα, τί δυστυχία μεγάλη !
παύει (δώ τό θυμητικό μου’ νά μή θυμούμαι τά γλυ
κά της λόγια! μοΰ φύγανε κΐ’αΰτά, μαζύ μέ τά γορ 
γόφτερα παιδικά μου χρόνια' θυμούμαι μοναχά πώς μοΰ- 
δωκε γιά χριστουγεννιάτικη ένθύμησι, δυό άγνά, δυο δροσερά 
φιλάκια, μέ τά τριανταφυλλένια χειλάκια της. Καί τά φύ
λαξα μέσ' 'ς τή μικρή μου καρδιά, κλεισμένα μέ τά χρυσά 

, κλειδιά τής άγνής (κείνης αγάπης.
Μεσολόγγτον. Χτ. Μπράνςας.Η ΠΑΝΩΛΗΣ

Τής πρώτης μου ζωής ή πρώτη μου αχτίδα 
άλλοίμονον ίχάθη 
είς (ρημίας βάθη,

είς έρωτα σκληρόν χωρίς καμμιά ελπίδα.

"Ημην δ«λος καί άκακος, σάν τό μικρό αρνάκι, 
οέν ήξευρα ακόμα 
ότι τό μάτι ή τό στόμα 

μέσα στην τόση γλύκα σκορπίζουν καί φαρμάκι.

Συνήντησα τό βλέμμα της τό πρώτον μέ X^f*v  
τό δεύτερον έπίσης 
αχ ! βλέμμα τής μαγίσσης 

τήν άνάμνησίν. σου σώζω ακόμη θλιβ.εράν.

Πόσον ύπέφερα..... πόσον έτυραννήθην 
έπίστευσα ς έκιίνην, 
ώς ασθενής είς κλίνην,

Ιπίστευσά τόν ιατρόν παρ’ ού καί έκτυπήθην.

'Ημέρα ήλθε θλιβερά, φιΰ ! λύπη καί πάλιν 
τόν ιατρόν μου προσκαλιΐ 
ασθενής οστις πολύ 

έφαίνετο νά πά.σχχ) είς τής ζωής τήν πάλην.

Ώς ιατρός καθήκοντος έκείνη τρέχει 
κι’ είς άλλον τήν καρδίαν 
ν*  άφίσν) έρημίαν.....

τό ηύρα 1 έχει πάν, ό,τ’ ή πανώλης εχιι.

Παρηγορούμαε μόνον 
ότι τόν ιδικόν μου πόνον 
τόν παθαίνουν σχεδόν όλοι!
ΤΑ I κατάρατη πανώλη I ΒΜ^χρόν.
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τών γενϊδλίωντοΰ 
ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

προσφιλέστατου κα\ πολυτίμου φίλου.

Μέ τή; χαρά; χαμόγελο, μ*  τη φαιδρή μου λύρα, 
Ένα τραγούδι αρμονικό θά ψάλλω στη γιορτή «ου.
Μά δ,τι χ1*  άν 'πώ είναι μικρό, xj’ όσα λουλούδια ’πήρα 
Τήν νειότη σου νά στέφουνε χαί^τή γλυκεία μορφή «ου, 

όλα γελούν μαζύ σου.

Νά σχάψω μόνο ήθελα τό έλληνικό τό χώμα,
Κι’ άπό τή δάφνη πού έχει ή μοίρα έχει κρυμμένη, 
Στεφάνι νά σού έπλεκα, νά σουδινα «τό στόμα, 
Γχά νά φιλούσες λείψανα/κλήρονομϊά βαμμένη 

....’χεΐ πού ή καρδιά σου μένει,

Ναι ! τέτοιο δώρο σ’ άξιζε, άπό τή γή βγαλμένο,
Άπό τά σπλάγχνα τη; βαθειά, πού αιώνια κοιμάται

Τό γένος τό τρισίνδοζο, τό δακρυομυρωμένο
’Εκεί πού ή φαντασία σου κάβε στιγμή πλανάται,

■ καί τά παληά θυμάται.

Αυτό; ό κόσμο; πού δέν ζή είναι ζωή βέ σένα, 
Ζωή πού τήν εικόνα .τη; μαζύ σου θέ νά θάψη' 
Στά κόκκαλα πού έρημα χοιμώνται σκορπισμένα, 
Καί στη γιορτή σου ή βερμή καρδιά σου βά άνάψη 

λιβάνι 'κεΐ νά χάψη !

Μυρτιά, πεύκο, χαί έλατο, καί δάφνη ραντισμένη
Απ’ τήν δροσιά, καί τού ήλιου θρεμμένη τήν ακτίνα,
Εί; τή μορφή σου τά πετώ τήν πολυαγαπημένη,
Καί άπ’ τό χώμα τά ξηρά τά φύλλα καί έκείνα

σού ρίχνω μέ τά κρίνα

Σαν σήμερα γεννήθηκε; καί σήμερα γιορτάζη;
Μά μήπω; πάντα έορτή δέν είναι στή καρδιά σου ;
Καί κάθε μέρα μόνο; σου π’ Άκρόπολιν θαυμάζης,
Δέν εορτάζη; τότε ’κεΐ καί τά γενέθλιά σου, 

μπροστά εις τή θεά σου ; 
Δεχέμβριο;

Κ. Ο. Παρά...Ο ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΟΣ ΑΣΤΗΡ
Η

Η ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΑΔΑΜΑΝΤΩΝ

Ό Μεσημβρινό; Άστήρ αποτελεί τήν σειράν τών έργων τοΰ 
’Ιουλίου Βέρν, άτινα, ώ; γνωστόν, ύπό τόν πέπλον τοϋ τερ
πνού μεταδίδουσιν εί; τοϋ; άναγνώστας πλείστα; ωφελί
μου; γνώσεις, ήτοι ιστορίαν, γεωγραφίαν, γεωλογίαν, τέχνας, 
έπιστήμας, κτλ. άς ήπό τήν άχαρι, μονότονου γνησίαν καί 
κοπιώδη αυτών μορφήν, αποσκορακίζει ή σύγχρονο; πρόοδο; 
τοΰ δέκατου έννάτου αΐώνος. \

Όπόσα εκατομμύρια ανθρώπων δέν έδιοάχθησαν άπό 
τών έργων τούτων τοϋ Ιουλίου Βέρν πράγματα, τά όποια 
ουδέποτε θά ίμάνθανον ! Διά τή; άναγνώσεω; τών σοφών 
έργων του, τών μυθιστορημάτων του,ώς τινε; τά άποκαλοϋ- 
σι, κάι άτινα άπλήστως ετι άναγινώσκονται άνά τήν ύφή- 
λιον, όπόσον δέν άνεπτύχθη τό πνεύμα τοϋ δέκατου έννάτου 
αίώνο; ’ Ή Γαλλική φιλολογία τό δμολογεΐ.

Το τερπνόν μετά τοϋ ωφελίμου !
Τούτο κατανόησα; καλώ; δ πολύ; ’Ιούλιο; Βέρν, συνανέ- 

μιξε τό τερπνόν μετά τοΰ ωφελίμου, ήτοι τήν μυθιστορίαν 
μετά τών άπαραιτήτω; ωφελίμων γνώσεων της γεωγραφίας, 
τή; φυσική; ιστορίας, τής αστρονομίας, τή; χημείας κτλ. καί 
άπετέλισε τό οικοδόμημά του, τό μουσειον του.

Ό Μεσημβρινός Άστήρ έχει ώ; είκός έντελώ; μυθιστορι, 
κην ύπόθεσιν, έν άπλοΰν είδύλλιον, φαντασίαν· ήτοι ύποτί- 
θησι κόρην πλουσίαν, άγαπωμένην υπό γάλλβυ εΰγενοΰς μη
χανικού, μεταβάντο; ε’ι; τάς άδαμάντοφόρου; γαία; τής 
Μεσημβρινής Αφρική; πρός έπιστημονεκάς μελέτα;, καί 
κατορθοΰντος ν’ άνταγαπηθή· μετά πολλά; δέ ^ωμαντικά; 
καί ουσιαστικά; περιπέτειας νά τήν λάβη ώς σύζυγον. Τούτο 
καί μόνον είναι ή υπόθεσες ολη, άλλ’ δ σκοπός μέγιστο; I 
ή άπόκτησις γνώσεων ποικίλων και ώφελιμοτάτων!

Και όντως, έν τή άνελίξεε τή; απλής ταύτη; ειδυλλιακής 
ύποθέσεως, ήν μετά στοργής ακολουθεί δ αναγνώστης, ϊνα 
ίδη τάς ποικίλα; καί τερπνά; φάσεις αύτής καί τό άποβησόμε- 
νον, τί δέν μανθάνει ; Διδάσκεται τήν ιστορίαν καί τήν γεω
γραφίαν τής μεσημβρινή; Αφρική;, έν άπάσαις αύτής ταΐς 
άναγκαίαις λεπτομερείαις, μανθάνει τήν καταγωγήν καί τά 
έθιμα τών ποικίλων αύτής κατοίκων, αύτοχθόνων και μή, 
διδάσκεται τήν άνακάλυψιν καί έξέλιξιν τών άδαμάντων έν 
ταΐς άδαμαντοφόραι; κοίταις των, τήν φυσικήν καί τεχνητήν 
κατασκευήν αύτών, καί πολλά άλλα.

Ό ήρω; τοΰ δράματος Κυπριανό; Μερέ, θέλων ν ’ απόκτηση 
περιουσίαν διά νά λάβη ώ; σύζυγον τήν κόρην τοΰ ζαπλού
του γαιοκτήμονο; Τζών Ούάτκινς, δστες άρνεϊται αύτώ ταύ
την, ένεκα τής πενίας τού γάλλου μηχανικού, προσπαθεί διά 
πάντων τών επιστημονικών μέσων καί τού ζήλου ώ; φυσιο
δίφου, νά έπιτύχη τήν κατασκευήν τεχνητών άδαμάντων, 
ήτες μετά απατηλήν τινα περίπτωσιν αποτυγχάνει. Τί δ’ 
άποοεικνύεται και μανθάνει έκ τούτου δ αναγνώστη; ■ Μαν
θάνει τάς έπί τής τεχνητή; κατασκευή; τοϋ άδάμαντο; προό
δους τή; βιομηχανίας καί τί μέχρι σήμερον έγένετο πρός τόν 
σκοπον τούτον.

Άναντιρρήτω; δέν δύναται τις ή νά θαυμάσή τήν ευφυΐαν 
και την έπιτυχίαν τοΰ προτιθεμένου σκοπού τού εργάτου τοΰ 
εν λόγφ έργου, τού ’Ιουλίου Βέρν, καί συστήση τήν άνάγνω- 
σιν αύτοΰ παντί φιλομούσφ, άποσκορακίζοντι τό άσκοπον 
άχαρι καί ανωφελές τών άκαρπων έκείνων αναγνωσμάτων, 
άτινα χρόνον καταναλίσκουσι καί διαστρεβλοϋσιν. ένίοτε τά 
φρονήματα καί αύτήν τήν διάνοιαν τοϋ νεαρού αναγνώστου.

«I» Π.

ΚΡΙΣΕΙΣ ΑΓΓΛΟΥ
ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΝΕΩΝ ΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

t

Καταβαινων πρό τινων ημερών εί; Πειραιά, συνεταξεί- 
δευον μέ δύο κυρίου; έν τφ αύτώ διαμερίσματι ένό; βαγο
νιού, οίτινε; ησαν κατά τά φαινόμενα ξένοι, μή έλθόντε; άλ
λοτε εις τήν 'Ελλάδα. Συνδιελέγοντο δέ γαλλιστί, ό εις μά
λιστα, ό πρεσβύτερος, μέ προφοράν αγγλικήν, περί τών έξ 
Αθηνών άποκομισθεισών έντυπώσεων άμφοτέρων,αίτινε; καθ’ 
ά ήδυνήθην νά άντιληφθώ, διέφερον ούσιωδώς.Καί ένφ’ 0 εί; 
τούτων, άγγλος, όν συμειώ υπό τό στοιχεΐον Α, τονίζων τήν 
γαλλικήν έφαίνετο άποδοκιμάζων του; τρόπου; τή; Αθηναϊκή; 
νεολαία;, ο ετερο; νεώτερο; καί γνήσιο; γάλλος, κατά τήν 
γνώμην μου, έφάνη θερμό; συνήγορος αύτής. Τόν τελευταίου 
τούτον σημειώ διά τού γράμματος Β.

’Ιδού τό νοηθέν παρ’έμοΰ απόσπασμα τοϋ όλου διαλόγου.
Α. — Παραδέχομαι καίέγώ, ότι αί πλείσται τών δεσποινί

δων τών Αθηνών είναι αξιοθαύμαστοι τόσον έκ τή; καλλονή; 
αυτών, όσον καί έκ τή; συμπεριφορά; των.

Β.—Συμφωνώ εί; τοϋτο, αγαπητέ μοι κύριε', άλλα δέ^ 
δικαιούσθε νά ίχητε γνώμην τόσον διαφορετικήν περί τών 
νέων τών καλών οικογενειών τών Αθηνών.

Α-—Φαίνεται,φίλε μου,ότι έπιστήσατε τήν προσοχήν σας 
μάλλον είς τό ώραΐον φΰλον ή είς το ύμίτιρον.

Β—Σάς έννοώ,. άλλ’έπιτρέψατέ μοι νά σά; είπω,ότι λαν- 
-θάνεσθε. Σά; είπον προηγουμένως, ότι είμαι οικογενειάρχης, 
καί ότι είχον μάλιστα τήν ατυχίαν· νά άπωλέσω έσχάτω; 
προσφιλή κόρην.

Α.—Ζητώ συγγνώμην,καί απέχω περαιτέρω πάσης Totao- 
τη; ομιλίας, ούχ ήττον δεν δύναμαι νά μήν έπεμένω είς τήν 
•γνώμην μου καί εξηγούμαι: . :

Προχθές ευρισκόμενο; εν τινι Tramway τής όοδϋ Στα-' 
•διού, ένθα μεταξύ άλλων ύπήρχον καί δύω δεσποινίδες, κύ- 
οιό; τι; κομψώς ένδεδυμένος είσήλθε μέ τό cigarette είς το 
<στόυ-α, ουδόλως κωλυθιις έκ τή; παρουσίας τών κυριών νά 
έξακολουθή νά κάπνίζη, άν καί άνωθεν τοϋ θυριδίου τοϋ βα
γονιού άνεγίγνωσκέ τι; τάς λέξεις «τό κάπνισμα απαγο
ρεύεται I! »

Νομίζω, καί πιστεύω νά συμφωνήτε μετ’ έμοϋ, ότι τοϋτο 
^δέν δύναται νά όνομασθή gentleman-like. Φρονώ δ’ ότι τά 
χαρακτηριστικά τοϋ εύγενοϋς ανθρώπου δέν έκδηλοϋνται 
διατών φωχόλ, τών μανιχΐτίων, τών στιλβόντων κομβίων, 
τών χειροκτίων καί τών τοιούτων.

Μοι φαίνεται δέ, έξηκολούθησεν ό κ. Α, ότι, ούκ ολίγοι 
τών νέων Ελλήνων μιμούνται θαυμασίω; τόν συρμόν τής 
Εσπερίας ώ; πρό; τήν ίνδυμασίανκαι τήν παράστασιν 
4ν γένει, άλλ’ εδει νά συμμορφώνται συγχρόνως καί πρό; 
τά άλλα έθιμα τών πεπολιτισμένων έθνών. Σά; έρωτώ, έ- 
-πιτρέπεται είς άνθρωπον καλή; ανατροφή; καί ευπρεπώ; 
=ένδεδυμένον, νά καπνίζη, νά συρίζη, νά <^δη, νά φωνα- 
σκή, ή νά μασσή έν ταΐς δημοσίαι; όδοΐ; ή ταϊ; πλα- 
τείακ ;

Β-— Δέν λαμβάνετε ΰπ’οψει,σεβαστέ μοι Κύριε,; ότιτάή- 
■θη καί έθιμα μετεβλήθησαν παντού κατά τους νεωτερου; χρό
νου; ή άκριβέστερον είπεΐν κατά τό ήμισυ τοΰ τρέχοντος αίώνο;, 
«αί ίδίω; έν τή ηπειρωτική Ευρώπη καί τή βορείφ Αμερική, 
ένφ έμειναν όποσοϋν στάσιμα έν ταΐς νησιωτικαΐ; χώραι;, ώς 

Ο ΒΟΣΠΟΡΟΣ

Παρά τόν Ευξεινον πόντον 12 ώρα; μακράν 
ζοΰντος χεϊνται 9 κώμαι έκ 15,000 κατοίκων,

τή; Τραπε- 
καυχωμενων 

ότι είσινάπόγονοι τών μυρίων τοϋ Εενοφώντο; όστι; παρέλειψεν 
ίσως να άναγράψη,δτι τινές τών περιωνύμων έκείνων μαχητών 
έκ τή; μακρά; άνά τήν Ασίαν πορεία;, έγκατέστησαν έν- 

έν παραδείγματα έν Άγγλίγ, Ίσλανδί^,Σικελιγ, Κορσική κλ. 
Α. — Ακούσατε, φίλτατέ μοι Κύρεε, ή ευγένεια δέν είναι 

ύπόβεσι; τοΰ ευμετάβλητου συρμοΰ, καί δέν συνίσταται είς 
τό πιθηκέζειν, άλλ’ είς τό μεγαλοφρονεΐν. Καί ό ύμέτερο; 
δεάσημο; Duclos λέγει, «La fier^ du cceur est l’attri-4 
but des honnetes gens, la fierte des manieres est celui 
des sots I». Αύτη είναι ή γνώμη μου, αγαπητέ Κύριε, καί 
δέν πιστεύω, ότι' θά τήν. αλλάξω ποτέ.

Ένεκα τοΰ συριγμοϋ τή; ατμομηχανή; δέν ήδυνήθην νά 
άντιληφθώ τής άπαντήσεω; τοϋ Α.

Εΐχομεν φθάσει, εί; τόν'σταθμόν τοϋ Πειραιώς.

Β. *ΟρνβταΕν.

ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΒΡΟΚΟΜΗΝ

Δέν.είνε οώρον πεχό καλό καί πείό χαριτωμένο, 
άπο τ’ άγνά τραγούδια.

Αύτά *χουν  τόση, δύναμι, ποΰ χαί το πεπρωμένο 
Μπροστά τους σκύφτει ντροπαλό καί σκορπά λουλούδια.

Τέτοια καί ’γώ σοΰ μάζευα ολίγα καί σοϋ στέλλω 
εί; τήν γλυχείά σου Αθήνα.

Είνε φτωχά, έμπρόςαύτά νά σκύφτουνε δέν θέλω, 
Δέν πρέπει νά ’μοιάζουνε μέ τά τραγούδια ’κείνα.

θέλω μονάχα μέ χαρά ή ’μέρα ν’ άνατείλη, 
έκείν’ή χρυσή ‘μέρα...

Καί τότε τά τραγούδια’μου ποΰ ή Μοΰσα θά μά; στείλη, 
Θέ ν’ άγιασθοΰν άπ’τ ’ ουρανού τόν Πλάστη καί πατέρα. 

Σϋ$ος
Γ. Α. Πολίτης.

ταΰθα άποχώρισθέντες τών συντρόφων. Κατά τόν αρχαιο
λόγον, όστι; ταϋτα άνακαινοϊ, καυχώνται ουτοι έπί τή κα
ταγωγή ταύτη άναγομένη εί; τήν έποχήν Άρταξέρξου τοΰ 
μνήμονος, περιφρονοΰσι δέ πάντα; τού; Έλληνα;.

Έν Βαλτιμόρη έζετίθησαν πέντε λέοντες εΐ; κοινήν θέαν 
ότε εί; τούτων ήσθένησε' ό συνταγματάρχη; Μπούν, ό ίδιο- 

•ιΤ’*'"
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κτήτης καί γυμναστής των, έκάλεσε κτηνίατρον όστις άπε- 
φάσισι νά έφαρμώση τήν ήλεκτροθιραπευτικήν. Ό λέων έξή- 
χθη τήν έπομένην τοΰ κλωβού του ύπό τοδ Μπουν, όστις 
έκράτει αύτόν άπό" τό ούς, καί άμίσως ίδέθη ασφαλώς διά 
σχοινιών. Ή ίπαφή τοδ γαλβανικοΰ ρεύματος ήτον έκτα
κτου δυνάμεως· ή αίσθησις ήτο νέα δια τό ζώον, όπερ 
κατ’άρχάς έμενεν ήσυχον, άλλ’ ότε τό ρεΰμα ίγένετο ίσχυρό- 
τερον έστρέφετο δεξιά καί. Αριστερά- ότε δέ όλη ή δύναμις» 
τής ηλεκτρικής συσκευής διεχύθη έπ'αυτού, άφήκε τρομερόν 
βρυχηθμόν καί άνωρθώθη ρίπτων τρομερά βλέμματα. Τεσ- 
σαρες άλλοι λέοντες έξηγερθησαν υπό τοδ βρυχηθμού καί έπί 
ολίγα λεπτά τρομακτικοί Ουτοι αντηχούν. Ή ηλεκτρική τότε 
συστοιχία άφηρέθη καί πάντα τά ζώα καθησύχασαν.

Όλα τά μέταλλα σχεδόν, εΰρέθησαν έν τφ ήλίφ καί τά 
αμέταλλα δέ αυτά θά εύρεθώσιν έκεϊ ημέράν τινα- όταν δέ 
ούτως άποψυχθή ώς ή γη, ή χημική σΰνθεσίς του ούσιωδώς 
θά όμοιάζγ τήν ίδικήν μας. Νΰν ό ήλιος είναι τόσφ θερμός 
ώστε ή έξωτερική αυτού ατμόσφαιρα, αντί νά σύγκηται έκ 
χλιαροδ οξυγόνου καί νιτρογόνου καί ατμού ύδατώδους, ώς 
ενταύθα, σύγκειται πρωτίστως έκ στίλβοντος ύδρογενοΰς αε
ρίου καί σιδηρώδους ατμού. Ό σίδηρος δέν είναι στερεός ούτε 
άναλελυμένος, άλλ’ ύφίσταται ώς σιδηρώδης ατμός είς άπό- 
στασιν 200,000 μιλίων ύπεράνω τής άκτινοβόλου σφαίρας, 
ήν βλέπομεν τόν ήλιον. Τούτο δύναται Ισως νά ληφθή ώς 
ορθή ίνδειξις, ότε ό ήλιος είναι θερμόν σώμα, εις τό κέντρον 
τοΰ οποίου όταν πλησιάζη τις, αισθάνεται τήν θερμότητα 
αύξανομένην.

Ή πηγή.τής θερμοκρασίας ταύτης άμα στειρεύο^, ή μάζα 
άρχεται άποψυχουμένη. Τοιοθτόν τι σώμα είναι ό ήλιος. Ή 
άπόψυξις προχωρεί μέχρι» ότου σχηματισθή στερεόν σώμα,' 
ώς ή γή, μεθ ’ ής κατά τήν χημικήν σύνθεσιν είναι παρα
πλήσια.

Ούτω δυνάμεθα νά έξηγήσωμεν τών αστέρων τά χρώμα
τα. Έκαστος βαθμός θερμότητος έν έκάστφ άστέρε έχει καί 
ίδιον χρώμα, όπερ ένίοτε παράγεται είς δύο διαφόρους βαθ
μούς θερμότητος, πλήν, λευκότατοι αστέρες εΰρίσκονται εις 
τόν μέγιστον βαθμόν τής θερμότητος, κίτρινοι δέ είναε χλι
αρότεροι, έρυθροί δέ αίματόχροοι τείνωσι νά γείνωσιν αόρα
τοι διελθόντες όλας τάς μεταβολάς των.

Η. Ρσμδόλγας.

ΑΙ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΛΑΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΦϊΣΕΩΣ
100 ΔΩΡΑ ΔΙΑ TOYS ΗΜΕΤΕΡΟΤΣ ΣΓΝΔΡΟΜΗΤΑΕ

Ή έκκύέευοις τών λαχείων τής Φύσεωςγενήοεται κατά 
τά είωθότα έν τοίς γραφείοις ημών τήν ι η» προσεχούς 
’Ιανουάριου i8g3, ώραν 2αν μ. μ. ενώπιον ειδικής επι
τροπής. Ώς προανηγγείλαμεν δέ, θά κληρωθώοιν ιοο α
ριθμοί, οίτινες θά κερδήοωσι τά έν τώ ύπ’ άριθ. 21 φύ- 
λω τής «Φύοεως» δημοσιευθέντα ποικίλα άντικείμενα. 
Τά δέ ονόματα τών έκκυέευθησομένων αριθμών θέλομεν 
δημοσιεύσει προσεχώς έν τή «Φύσει».

' Οσοι τών ήμετέρων συνδρομητών καθυστεροϋσιν έτι 
τήν συνδρομήν των τοΰ ήδη τρέχοντος έτους, παρακα- 
λοϋνται ν’ άποστείλωοί ταύτην πρό της ιί« Ιανουάριου 
ίνμ μή άποκλεισθώσι τών κληρώσεων, καθότι μόνον οί 
άποτίοντες εγκαίρως τήν συνδρομήν των καί κάτοχοι τών 
σχετικών άποδείξεων λαμόάνουσι μέρος είς ταύτας, ουν- 
ωδά τώ προγράμματι ημών.

Ή ΛςεύΟυνσες.

ΗΡΩΝΔΟΥ ΜΙΜ1ΑΜΒΟΙ
(έκ τοΰ παπύρου τοΰ βρεττανικον μουσείου) 

Δ'.
ΑΣΚΛΗΙΠΛι ΑΝΑΤΙΘΕΙΣΑΙ ΚΑΙ ΘΓΣΙΑΖΟΤΕΑΙ

Χαίροις άναξ Παίηον, δς μέδεις Τρίκκης 
καί Κών γλυκεϊαν κηπίδάυρον ώκηκας 
ουν καί Κορωνίί ή ο' έτικτε χώπσλλων 
χαίροιεν, ής τε χειρί δεξιή ψαύεις 
ΰγίατε χώνπερ οιδε τίμιοι βωμοί 
Πανακή τε κήπιώ τε κιηαώ' χοίροι, . 
χοι’ Λεωμέδοντος οίκίην τε καί τείχη 
πέρσαντες, ίητήρες άγριων νούοων, 
Ποδαλείριός τε καί Μαχάων χαιρόντων. 
Χώσοι θεοί σήν έστιήν κατοικεϋοιν. . 
καί θεοί, πάτερ Παίηον, ΐλεω δεΰτε I 
Τώλέκτορος τοΰδ’ δντιν' οίκίης τοίχων ' 
κήρυκα θύω τ’ άττίδορπα δόίαιοθε. 
Ού γαρ τι ττολλήν ούδ’ έτοιμον άντλεΟμεν* * 
έπεί τάχ’ αν βουν ή νενημένην χοίρον 
πολλή ψορίνη, κούκ άλέκτορ’, ίητρα 
νούοων έποιεύμεσθα τάς άπέψησας 
έπ’ ήπιας ου χεΐρας ωδ’, άναξ, τείνας. 
Έκ δεξιής τόν πίνακα, Κοκκάλη, οτήοον 
τής Ύγιίης, μά, μα· καλών φίλη Κυννοϊ, 
άγαλμάτων ! Τίς ήρα τήν λίθον ταύτην ' 
τέκνων έποίει καί τις έοτίν ό στήσας ;

Ή μαρκησία de la Baume έξελιπάρει ποτέ τήν εύνοιαν 
τοδ βασιλέως υπέρ τοΰ υιού αυτής, δεκαεπταετοΰ; τότε 0ν- 
τος, τοΰ κόμητος de Tailard καί μετά ταΰτα αυλάρχου., 
.καί παρεκάλει αύτόν νά τόν προσλάβρ ώ; υπασπιστήν του.

Ό δέ βασιλεύς άντιτάσσων τήν νεαράν ηλικίαν του, τή 
ήρνεΐτο τούτο.

—Μεγαλειότατι, ΰπίλαβεν ή μαρκησία τότε, μή καταδι
κάζετε αύτόν διά σφάλμα τό όποιον δέν είναι ιδικόν του, καί 
τό όποϊον διορθώνει καθ’ έκάστην.

* *
*

‘Ο Rouille de Coudray, υπουργός έπί τής Άντιβασε- 
λείας, ήτο μέν τιμιωτάτου χαρακτήρος, πλήν έθυε τφ Βάκ- 
χφ. 'Ο Δούξ τοΰ Noailles,’πρόεδρος τοΰ συμβουλίου έπετί- 
•μησιν ποτέ αύτόν έν τινι σφοδρότατη λογομαχίφ κατά τινα 
συζήτησιν, λίγων·

— Κύριε υπουργέ, όζετε πολύ οίνου.
— Πιθανόν, Κύριε συνάδελφε, τφ άπήντησεν έκεϊνος αμέ

σως, πλήν καί ύμεΐς όζετε ξυνίλας.* *
■ ' *

Άνία6οτον. Ότε τά άμάξια έφευρε'θησαν, ήτο τού συρ
μού πάντες νά όδηγώσι μόνοι των ταΰτα,έπί Λουδοβίκου του 
ΊΕ’. ή δέ καλώς ένοουμίνη τότε ανατροφή ύπεχρέου τάς 
•γυναίκας νά όδηγώσι καί αύται μόναι των τά άμάξιά των, 
Πλήν όποια σύγχυσις I Αί κομψότεραι χεΐρες ήσαν καί αί 
μάλλον αδέξιοι, καί καθ ’ ημέραν συνεβαινον παμπληθή δυσ
τυχήματα. Έάν ούτως έξηκολούθουν πάντες οί Παρισινοί θά 
καθίσταντο βαθμηδόν ανάπηροι.

Τοΰτο ήνάγκασε τότε τον βασιλέα ν’ άναθέση είς τόν d’ 
Argenson τήν έποπτείαν έπί τής ασφαλείας τών διαβατών.

— Εύχαρίστως καί προθύμως θά πράξω τοΰτο, Μεγαλειό- 
τατε, ειπεν ρΰτος. πλήν, έάν έπιθυμήτε τά δυστυχήματα νά 
παυσουν...
' — Τί ; πώς ; έάν έπιθυμώ;..άναντιρρήτως.

— Τότε άφήσατέ με νά πράξω ώς γνωρίζω.
Τήν.έπαύριον διάταξις έκδοθεΐσα άπηγόρευεν είς πάσαν . 

γυναίκα νά όδηγή μόνη της τό άμάξιόν της, ίκτός αν ϊφερεν 
έγγύησιν φρονήσεως καί ώριμότητος ώς καί ηλικίαν λογικήν, 
ήτοι τριακονταετή.

Μετά δύο ημέρας ούδέν πλέον άμάξιον έθεάθη οδηγούμε- ·; 
νον ΰπο γυναικός. Έν όλοις· τοΐς Παρισίοις δέν εύρέθη γυνή 
4χουσα τ’άπαιτούμενον θάρρος νά δείξγ, ότι δύναται νά μα- 
•στιγώνρ ίππον καί έχη ώριμον ηλικίαν!

Ό άριθμός τών λογογράφων μολονότι είναι άπιιράριθμος, 
έν τούτοις όλοέν αυξάνεται καί πάντοτε θά. βαίνη αυξανό
μενος, διότι είναι τό μόνον έπάγγελμα πρός τή τέχνη τοϊς 
διοικεΐν, όπερ πώς τις τολμ$ μετά θάρρους νά έπαγγέλλεται 
καί άνευ μαθήσεως. Alphonse Karr.

Ή ώραιότης έλκει, τό πνεύμα τέρπει, καί ή καρδία συγ- 
κρατεϊ.

Comtesse Diane.

Προτιμότερου είναι νά μελετήση τις άνθρωπόν τινα, ή 
δέκα βιβλίά-

Sainte Beuve.

’Εάν γυνή τις δέν θαυμάζει τόν σύζυγόν της, δέν τόν ά- 
γαπ$ αρκούντως. Διότι πρεπενΓ ν’ άναγνωρίζη έν αύτώ 
άνώτερόν τι δν, είδος άρχαγγίλου, όπερ νά ιύδοκή νά 
φέρη ταύτην έπί τών πτερύγων του καί άνυψώνη κατ’ όλί
γον πρός τό φώς καί πρός τήν αλήθειαν.

Octave Feuillet.

Διά τάς γυναίκας, πάντα τά ετη τής ζωής έξαρτώνται 
άπό μίαν καί μόνην ημέραν.

Mme de Stael.

Όπόταν δεν άγαπώμεν. πλέον τούς φίλους μας, , μεμφό- 
μεθα αυτών ότι μετεβλήθησαν.

Μή δίδης καιρόν είς τόν ήλιον νά ξηράνη τό δάκρυ 
τοδ άτυχούς συμπολίτου σου, όπόταν σύ δύνασαι ταχύτε- 
ρον νά τό σπογγίσρς.

Τόν χρυσόν δοκιμάζομεν διά τού πυρός, τόν δέ άνθρω
πον διά τής ευτυχίας του.

'AraroAixvi παφάββσις

ΑΠΟ ΤΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΖΕΤΑΙ
ΕΠΙΣΤΗΜΗ - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ - ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

ΝΕΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΣΓΕΤΗΜΑ—ΕΙΚΟΝΕΣ

Καό ή βονδρομ.ή μ-ένβε ή αύτή !
(Εσωτερικού, δρ. S- ’Εξωτερικού. $ρ, χρ. 1».)

ΛΟΓΟΠΑΙΓΝΙΑ
Έρ. Τί ποιοΰσιν δμοΰ οί ά-δρες, αί γυναίκες καί τά παιδία ;
Άπ. Γήράσκουσιν.

Έρ. Τί πράγμα καίεται διά νά φυλάξη μυστιχόν ;
’Απ. *0  ισπανικός κηρός.

Έρ Τί πράγμα διέρχεται προ τού ήλιου χωρίς νά άφήση σκιάν ; 
Άπ. Ό ήχος.

Έρ. Τί καλλίτερου δμοιάζιι προς τήν ημισέληνον;
* Απ. Τό ετερον ήμισυ αύτη;. '

Ερ. Τί ταχύτερον παντός πράγματος ;
Απ. Ό νους.

Έρ. Τίνι τρότω δΰνασοκ νά κάμης, ώττε νά εξέλβη τις άπό μέρος 
ένία ουδέποτε είσήλβεν;

Άπ. θά διαγράψω κύκλον πέριξ αυτού, καί 0ά τόν έξαγάγω ειτα 
όκειθεν, χωρίς βεβαίως αύτός έχγ, εισέλβη-

Έρ. Τίς Ιχει βαρυτέραν κεφαλήν;
Άπ. Ό φέρων βαρύτερον πίλον.

Έρ. Πότε οί κΰνες εισέρχονται έν τή έπκλησία;
Έπ. Όπόταν αί θύραι «ίσίν άνοικταί.

Έρ Τί πράγμα όμοιάζει πρός γάτον καί έν τούτοις δέν είναι γάτος; 

Άπ. Ή γάτα.

Έρ. Πού πηγαίνει ή δοό; τήν όποιαν βαδίζετε;
Άπ. Ούδαμοΰ, μένει εΐς τήν θέσιν της.

Έρ. Πώς όνομάζεται έκεΓνος, δστις δέν έχει ρίνα ; 
Άπ. Άρης.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑΙ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ
Ύπό τήν επιγραφήν ταύτην άπό τής 1ης .’Ιανουάριου άρ- 

χόμεθα δημοσιεύοντας έκ Παρισίών σειράν έπιστημονικών 
άρθρων έκ τής Χημείας καί Φυσικής ειλημμένων,έχοντες ύπ’ 
•δψει τά κράτεστα τών Γαλλικών συγγραμμάτων άφ’ ένός, 
καί σημειώσεις τής έν Χάλκη ’Εμπορικής Σχολής καί τής έν 
Παρισίοχς 'Ιατρικής;Σχολής άφ’ έτέρου.

ΟΜΟΙΟΣ ΑΠΟ THE 1ης ΙΑΝΟΓΑΓΙΟΥ
θά δημοσιευθώσιν άξιόλογα άρθρα περί τής προόδου τής 

νεωτέρας χρωμο φωτογραφίας τοΰ έ φ η ρ μο- 
σ μ έ ν ο υ. ή λ ε κ τ ρ ι σ μ ο ΰ έν τή ίπιστήμη καί τή 
βιομηχανίφ, ώς καί ενδιαφέροντα τοιαΰτα περί τής προόδου 
τής μ ηχ α ν ι κ ή ς,άτινα θά κινήσωσι πολύ τήν περιέργειαν 
τών παρ’ήμίν είς τά τοιαύτα καταγινομένων καί ασχο
λούμενων. Ύπό τόν τίτλον δέ «’ΑνάτόνΚόσμον» 
θά δημοσιεύωμεν έκάστοτε τάς σπουδαιοτέρας ίνδιαφερούσας 
γενικάς ειδήσεις ύπό έποψιν καλλιτεχνικήν, βιομηχανικήν, 
επιστημονικήν κτλ., άναφέροντες καί τά σπουδαιότερα βιο
τεχνικά γεγονότα τά καθ’ άπαντα τόν κόσμον συμβαίνοντα.

ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝ TQ 26 ΦΥΛΑΩ ΑΙΝΙΜΓΑΤΩΝ

189 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΙΕ
At i4001 νύκτες τών άραβικών μύθων, αί 29 περίοδοι τής 

σελήνης καί ή ερμηνεία τών,έβδομήκοντα.
Έλυσε μόνον ό ΰπό τό ψευδώνυμον κ. Faust, έξ ’Αθηνών.

190 ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΑΙΝΙΓΜΑ
Ό Biou.apx=bis-mai’k. Τό μάρκον ίσοδυναμεΐ πρός ή- 

μισείαν.λίραν, έπομίνως καί ό Βίσμαρκ=προς 1 λίραν.
Έλυσαν οί κκ. Faust έξ ’Αθηνών, Π. Δημητριάδης έκ 

Πειροίίώς καί Λ. Φέρμελης, έκ Σμύρνης.



232 Η ΦΥΣΙΣ

191 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΝ ΑΙΝΙΓΜΑ
1+8 + 9 + 2=:20.

Έλυααν αυτό οί αχ. Faust έξ ’Αθηνών, Δημητριάδης ί*  
Πειραιώς καί Ό. Παρίσης έκ Χαλκίδος.

192 ΦΓ2ΙΚΒ EPOTBSIS
Ό σπόγγος.
“Ελυσαν αυτήν οί κχ. Άγγ. Βασιλείου έκ Σύρου καί Δη- 

μητριάδης ίκ Πειραιώς.

193 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΡΩΤΗΣΙΣ
Τής έστίας.

Τού Α’ · καί Β'. έτους τόμοι τής «Φύσεως» πωλοϋνται είς 
τ'ά γραφεία αύτής, ιίς ·τ«( έζής τιμάς.

'Απλοί μέν, έκαστος άντί ftp. 8
Χρυσόδετοι δε » » » 10

Διά τάς έπαρχίας προστίθενται επί πλέον δρ. 1,50 διά 
ταχυδρομικά τέλη.

Διά τό εξωτερικόν.
'Απλοί μέν, έκαστος άντί φρ. χρ. 12
Χρυσόδετοι δέ » » » » 14

Συμπεριλαμβανομένων καί τών ταχυδρομικών τελών.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ THS “ΦΥΣΕΩΣ,,

Σ. Λ. ’A-le(avfyeiav. Επιστολή ελήφθη. Παρελθοϋσαν εβδομάδα 
σάς άπεστείλαμεν άπόδειξιν ίντός αγγελίας.—ί. Φ. Σϋρον. Αριθ
μός λαχείου σας 276.3, ήτοι b έχ δεξιών άποδείξεώς σας αριθμός.— 
Λ. Β. Μ. [latpai:. Άπόδειξιν έστείλσμεν αυτόθι ανταποκριτή -μας*  
όστις θά σάς παρουσίαση ταύτην.—Π. Ν. Δ. Παρισίονς. ’Επιστο- 
λαί σας έλήφθησαν. Έχει καλώ:. Εΰχαριστοΰμεν.—Λ Σ. ΚΧατ. 
Επιστολή καί περιεχόμενα έλήφθησαν. Εΰχαριστοΰμεν θερμώς*  
άντεπευχόμενοι τά βέλτιστα.—Ν. Π. Σ^ριν. Συνδρομή σας έλήφθη, 
Εΰχαριστοΰμεν πολύ- Άπόδειξις έν παρόντι φύλλφ. Διεύθυνσίς σας 
ήλλάγη. Φύλλα άπεστάλησαν. —Β. Κ. Σϋρον,'Επιστολή καί χρή
ματα έλήφθησαν Εΰχαριστοΰμεν πολύ. Έχει καλώς.—Α.Γ.—Π.Δ.. 
—Κ.Φ. Σΰροτ. Συνδρομαί σας έλήφθησαν. Εΰχαριστοΰμεν πολύ.— 
Ε.Χ. A. 'AiAirtor. Συνδρομή σας έλήφθη. Εΰχαριστοΰμεν πολύ 
Ταχυδρομικώς γράφομεν. — ίί. Κ. Warpac. Άγγελίαι μετά νέων συν 
δρομητών έλήφθησαν, εΰχαριστοΰμεν. Κολαχευόμεθα λίαν έπί ταΐς 
ευμενέσι χρίσεσιν ύπέρ τοΰ μέλλοντος τής «Φύσεως".—Σ ΟΙ. Ζάκυν
θον. Τά καλλιτεχνήματα δύνανται ν' άπ:σ:είλωσι μετά τήν 5ην 
’Ιανουάριου.—Φ. Δ. ΈτιαΐΐΒα. Την είκόνα άποστείλατε μετ’ όλί
γας ημέρας — Ν. Φ. Πσιραια. ’Αγγελία έλήφθη, εΰχαριστοΰμεν.— 
Ν. Π. K<ov\sioXir. ’Ενεργήσατε παραχαλοΰμεν διά συνδρομητές.—Α·> 
Ε(. Σμύρνη, .’Αγγελίαι απεστάλησαν.'Ενεργήσατε.—Κ. P.’EvtaWa 
Έλήφθησαν άγγελίαι. Εΰχαριστοΰμεν—U. Μ. Σ. Λάρνακα Δελτά
ριο, έλήφθη. Άριθμός λαχείου σας ό εκ δεξιών άποόείξτώς σας α
ριθμός. Άναμένομεν ώς γράφετε νεωτέραν σας μέ σχετικόν έμβα
σμα.—1 θ. X. BiiJev. Δελτάριο, έλήφθη. Ζητούμενου φύλλον ά— 
πεστάλη. ΆριίιμΟς λαχείου σας ό έκ δεξιών άποδείξεώς σας άριθ 
υός 2966—Γ. Ζ. I. Σμύρνην-, Δύνασθε νά στείλητε 8,τι γράφετε 
καί συμμορΦοθησόμεθα.—I. Γ. BpatJa. Άναμένομεν επιστολήν καί 
εκκαθάρισιν αποδείξεων ινα ταχτοποιήσωμεν τους λογαριασμούς, καί· 
διαγράψωμεν τοΰί δυστροποΰντας.—Λ'.ί.ίάΐρον.Εΰελπιστοΰμεν ύμΐ».

ΣΓΣΤΑΣΕΓΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑ TO NEON ΕΤΟΣ

ί Αδελφοί ‘Ρωμαΐδαι. Φωτογράφοι
■ χαί έμποροι καλλιτεχνικών ειδών.
J 'ΐω. Μαραγκός καί Sa, ’Οδός Έρμου 

έμποροι καλλιτεχνικών ειδών.
Βησεΰς Διδίριος Όδός Έρμου, Χρυ-

* σόδετα βιβλία δια δώρα.
ί ’Ιω. Καντοός. 'Οδός Έρμου· Εΐοη · 
ί πολυτελείας, ύφάσματα χτλ.
ί Κ. Ζυνέσιος. Όδός Έρμου. Είδη πο-
- λυτελείας, υφάσματα χτλ.
' ΆδελφαΙ Κάντα. Φωτογράφοι. Όδός 
ι Σταδίου. Καλλιτεχνία.
( J. LAUGHIER. ’Οδός 'Ερμου. Γυ·
1 ναιχεϊοι πίλοι χαί στηθόδεσμοι.
t Γ. Βλαβιανύς Όδός Ευαγγελίστριας
1 Εργοστάσιο, γυναικείων πίλων.
* Γ. Β. Βαρνάβας. Στοά Μελά. 'Τπο-
■ ποκάμισα χαί άσπρόρρουχα γυναικών
J ελληνικής κατασκευής.
■ Α Κωνσπαντίνου.ΌδοςΈρμοΰ.Μηχα·
ύ ναι ραπτ.,κλίναι,χομψοτεχοήματα κλ.
U Σόλων καί υιός. Ζαχαροπλάσται. 
U 'Οδός Πατησίων. Γλυκίσματα καί
ν γλυχά δώρα τοΰ νέου έτους.

Καΐσαρ Χάζ Όδός Ευαγγελίστριας. 
Κατάστιχα, φακέλλους χτλ.

Κ. ΝτΊδιος. Επιπλοποιός. 'Ορφανό- 
τροφεΐον Χατζή ΚώσταΣτερεότηςχομ- 
ψότης εύθηνία.

Κ. Six.’Αρτοποιός. Όδός Σταδίου, πα- 
ραγγελιαι τοϋ είδους του.

Μ. ‘Αρνιώτης. Βιβλιοδέτης. Πλησίον 
Χρηματιστηρίου. Καλλιτεχνία καί 
χομψότης.

Ά- Μελισσηνός. Όρολογοποιός καί ώ· 
ρολογοπώλης. Όδός Σταδίου. *Εχ-  
θεσις ποικιλία ευθηνίσ.

Ά. Στίνης. Μυροπώλης. Όδός Έρ
μου. Μεγάλη έκθεσις πάντων τών 
ειδών τοΰ καλλωπισμού.

’Αγγελος Άγγελθπουλος. "Εμπορος. 
Πλατεία Αναβρυτήριου. Υφάσματα 
κασμίοια χ.τλ. ευθηνίε.

Γ. Ζαβορϊτης. Ζαχαροπλάστης. ‘Οδό; 
Έρμου.Γλυκίσματα Τοϋρται έξαίσιαι, 
μπουπονίεραι κ.τ.λ.

Αδελφοί ίχκουστή. Έμποροι. ‘Οδός 
Σταδίου. Μεγάλη ποικιλία ειδών.

Κοντογάνης. Έργοστασιάρχης φακέ
λων κ.τ.λ.Όπισθεν Χρυσοσπηλαιωτί- 
σης.

Κ. Μειλισσιώτης. Πλατεία Όμονίας. 
Κουρεών Μυροπωλείου χ π.λ.Συσταί- 
νεται ιδιαιτέρως.

'Ιωάννης Παππβς. ‘Οδό: Πατησίων. 
Κουρεΐον Περιποίησις έξαίρετο; χαί 
διασκεδαστιχή.

Μιχ- Μπουλίς. Ανθοπώλης φυσικών 
φυτών χ.λ. έντός τοΰ Πτωχοχομείου. 
Μοναδική συλλογή.

Ελλ. Χαρτοποιεϊον. Παραπλεύρως 
Υπουργείου ’Εσωτερικών. 'Ελληνική 
βιομηχανία πάντων των χαρτών.

'Εμμ. Κλάρας. Φανοποιός. Όδός Κα· 
ΐρη. Τέχνη κομψότης στερεότης εΰ· 
θνηία.

X. ϊαχελαρόπονλος. Όδός Νίκης Οί
νοι Κεφαλληνίας παλαιοί χαί νεώτε- 
pot εξαίρετου γεύσεως.

Βαλεντίνος ϊτάγγισερ. Λτπτουργός. 
Πλησίον Αγίων Θεοδώρων Λεπτότης 
καλλιτεχνική.

•lounal pour tous. Revue illustrAe
paraissant le Dimanche

Abonnemente. Une an 9 fr- Six. mois 5 frs.

Χρονική καί πολιτική έπιθεώρησις. Ήχώ τών Παρισίων, Φιλολο
γική κριτική, Τίχναι καί έπιστημαι, Διηγήματα καί Σκιαγραφίαι, 
Ποίησις, Οικονομολογικά καί ποικίλα διάφορα συνοδευόμενα ύπό καλ
λιτεχνικών εικόνων, εισ’ι τα περιεχόμενα τοΰ καλλίστου τούτου ύφ’ 
8λας τάς επόψεις γαλλικού περιοδικού, ίπερ συνιστώμεν τοΐς ήμετέ- 
ροις φιλαγνώσταις.

Συνδρομηταί έγγράφοντα'ι παρ’ ήμΐν.

saws
Published by a boy for boys and girls

A monthly paper for the home circle

Short stories, parlor magic,, wit and humor, games = 
and sports, for boys and Girls.

ΣυνάρομηζαΙ ιγγράφανται παρ'iipir.

Έχ τοΰ Τυπογραφείου ΑΝΕΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


