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Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΤΡΙΒΗ
ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ Α. ΡΑΓΚΑΒΗ
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χΜΛ/.ξφ ίς τούς νέους σπουδαστάς προθύμως πέμπω τάς 
λέξείς ταύταςϊνα δηλώσω τήν χαράν μου διότι 

ή ελληνική νεολαία τήν ματαίαν τού χρόνου σπατάλην 
άποτροπιαζομένη φιλοτιμεΐταί νά έπιδίδηται είς χρηστά 
καί ωφέλιμα.

Ό συγγραφεύς βεβαίως δεν αύτοσχεδιάζεται. Τό έρ~ 
γον αύτού απαιτεί άφθονους τάς γνώσεις, ώριμον τήν 
κρίσιν, επιμελή τήν προγνμνασιν, ϊνα έλπίση επιτυχίαν. 
Καί ακαλλιέργητου μέν δυσκόλως τό δένδρον καρποφο
ρεί· άλλ’ έν ήμέραις έαρος πολλάκις καί είς άγεωργή- 
τους άγρούς βλαστάνουσιν άνθη αυτοφυή. Τοιαΰτα καί 
έν τή πρώτη νεότητι, καί παρ’ αύτοίς έτι τοΐς μυρακί- 
οις, φύονται ένίοτε, τά τής ποιήοεως μάλιστα, καταυγα- 
ζόμενα ύπ’άκτίνων φαντασίας πρωίμου, καί ύπό τής 
αύρας ανυπόμονων αισθημάτων περιπνεόμενα. Άλλ’ 
'να καί ταύτα μή ώσιν ώκυμορα, καί φθάοωοιν εις τήν 
ποθουμένην άνάπτυξιν καί καρποφορίαν, άνάγκη, άμα έκ 
τής ρίζης προκύπτοντα, νά τυγχάνωσι καί τής δεούσης 
θεραπείας.

Διά τούτο τοΐς έκ τού κάλυκοςάρτι πρόκύπτουσι νεα- 
ροΐς ημών ποιητοϊς, οίτχνες έλπίζεταινά καταστώσι ποτέ 
τό έγκόσμημα τοΰ άναθάλλοντος Παρνασσού ημών, ούχί 
άσκοπόν ένόμισα νά υποδείξω διά τινων λέξεων τήν ά 
τραπόν ής πρέπει νά μή παρεκβαίνωσι, καί τά κυριώ- 
τερα προ'σκόμματα άέχουσι.νά περικάμπτωσιν ϊνα φθά- 
σωσιν εις τό μάλλον δυσπρόσιτου τέρμα δ έπιδιώκουσι.

Ή ποίησις έστί καί αύτή καλλιτεχνία, ή πασών μά
λιστα ύψίστη καί λεπτότατη. Ώς πάσα λοιπόν καλλιτεχνία 
απαιτεί καί αύτή, πλήν τής έμπνεύσεως, τής θείας ατμό
σφαιρας .είς ήν άναπτύσσεται πάσα καλλιτεχνία, προσέτι 
τήν άνωτάτην εντέλειαν περί τήν έκτέλεαιν. Αύτη δέ 
πάλιν ώς καί πάς έτερος κλάδος καλλιτεχνίας, περιλαμ
βάνει δύο τινά, τήν κατεργαστέαν ύλην, καί το σχήμα . 
τής κατεργασίας. Έστί δ’ ενταύθα ή μέν πρώτη, ή 
γλώσσα, τό δέ δεύτερον, ή στιχουργία.

Ώς πρός τήν γλώσσαν, ό ποιητής, όστις έστίν ό ύ- 
πέρτατος γλωσσοτέχνης, εντολήν έχει νά έπιδιώκη τήν 
άνωτάτην αύτής καλλονήν, εντέλειαν καί άκρίβειαν, άπο- 
φεύγων πάν τό χυδαίον καί βάναυσον, παν τό έλεγχον 
αμάθειαν ή απειροκαλίαν, ώς ό Άπελλής άπέρριπτε πάν 

' χρώμα ρυπαρόν,.καί ό Φειδίας εξέλεγε τόν άγνότερον 
χρυσόν καί τό στιλπνότερον μάρμαρον τού Πεντελικοϋ. 
Έπί τή γλώσση ημών δικαιούμεθα,ώς ούδέν άλλο έθνος, 
νά έγκαυχώμεθα, διότι ού μόνον κατάγεται άπο τής έν- 
τελεστάτης καί καλλίστης τών έπί γής γλωσσών, άλλ’ 
έστί καί άμεσος εκείνης συνέχεια καί έξακολούθησις. 
Έφ’ άπασών τώ όντι τών δεινών περιπετειών,ας τό έθνος 
ημών ύπέστη διά τών αιώνων, τήν γλώσσαν αύτού έν 
τοΐς κυριωτέροις τούλάχιστον, ούδέποτε άπώλεσεν, ώς 
γνωστόν έστί. πάσιν, όσοι έμελέτησαν τά συγγράμματα 
τών λόγιων Ελλήνων, καί έπ’αυτών τών ζωφερωτέρων 

τής δουλείας καιρών. Οί ελευθερίου αγωγής τυχόντες 
Έλληνες ουδέποτε έπαύσαντο καί γράφοντες και όμι- 
λοΰντες το καθαρεΰον ιδίωμα. Ότι δέ τοΰτο ύπό τού 
Κοραή έπενοήθη καί διεπλάαθη, έστίν άτοπος διϊσχυρι- 
σμός τών μή λαβόντων άφορμήν η τον κόπον νά έγκύ- 
ψωσιν εις τό ζήτημα άκριβέοτερον.

Έκ τής καταπτώσεώς της ή Ελλάς, φυσικόν ήν νά 
περιέλθη εις φιλολογικήν άτροφίαν. Ούχ ήττον όμως 
και προ τής 'Ελληνικής έπαναστάσεως καί πρό τοϋ Κο- 
ραή, έν τε τή Κωνσταντινουπόλει καί εις τά λοιπά ελλη
νικά κέντρα, ένθα υπήρχε σχετική κοινωνική άνάπτυξις, 
ώμιλεΐτο καί έγράφετο ή γλώσσα ζις σήμερον παρά τοΐς 
καλώς άνατεθραμμένοις καί ύπό τών λογιωτέρων, καί, 
πλήν τών επισήμων εγγράφων τών Πατριαρχείων καί 
άλλων, ύπάρχουσι καί συγγράμματα, ποιήματα μάλιστα 
τά τών χρόνων εκείνων τούτο μαρτυρούντα.

Ό δέ Κοραής έπεΐχε τήν θέσιν τής καί τότε καί σή
μερον ήμΐν έλλει’πούσης Ακαδημίας, διά τών εύρυτά- 
των του φιλολογικών γνώσεων άναδιφών καί ύποδεικνύων 
τάς διορθώσεις τών σφαλμάτων όσα ή αμάθεια ή ή άμέ- 
λεια είχον άφήσει νά παρεισδύσωσεν εις τήν κοινήν χρή- 
σιν, καί επιμελούμενος τής άκριβολογίας ήν πάς συγγρα
φείς εχει καθήκον νά σέβηται, καί πρό πάντων πας ποι
ητής, καθ’ δ ανώτατος καλλιτέχνης τής γλώσσης.

Ή τών άνωτέρων λοιπόν τάξεων γλώσσα, αΐτινες ελευ
θερίου τυγχάνουσιν αγωγής, ούδέποτε έπαύσατο .ουσα ή 
έκ τής άρχαίας κατ’ εύθεΐαν. άπορρέουσα καθαρά. Πλήν 
αυτής υπάρχει βεβαίως καί παρ’ ήμΐν, ώς πανταχοΰ 
ύπάρχει, καί ή τών κατωτέρων βαθμιδών ή δημοτική, 
Τής καταγωγής της, ώς είκός, πολύ μάλλον άπέχουσα, 
πτωχοτέρα, άτεχνοτέρα καί ήττον έπιμεμελημένη, διότι 
οί χρήσιν αυτής ποιούμενοι στερούνται τών προσόντων 
άτινα άνήκουσιν εις γλώσσης καλλιεργητάς. Λιτή καί 
ανεπιτήδειος χρησιμεύει εις τάς οικιακός διαλέξεις· καί 
αύτή ή ποίησις δεν άπαξιοΤ ενίοτε νά δανείώηται τ’ α
φελή αύτής άνθη διά τάς ειδυλλιακός της συνθέσεις, ως 
ό ’Αθανάσιος Λρίστόπουλος συνέταξεν εις αυτήν τά 
άσματα αύτού τά πλήρη χάριτος καί γλυκύτητος.

’Αλλά καί ή γλώσσα αύτη εί καί άπέρητος καί παρη- 
μελημένη, καί πάσης άξιώσεως οτερουμένη τοϋ νά υπη
ρέτη τή φιλολογία, ή νά αίώρήται είς τ’ ανώτατα ύψη 
τοϋ Παρνασσού, έστί καν όμως γνήσια 'Ελληνική,άπηλ- 
λαγμένη βαρβάρων · ξενισμών καί. είς βαθείας άμαθείας 
προερχομένων διαφθορών, καί υπερέχει τών τοπικών δια
λέκτων, ύν τινες ήλλοιώθηοαν καί ύπό τής μετά ξένων 
επιμιξίας. Μέχρις εκείνης δύναται ενίοτε νά κυγκατα*  
βαίνη ή Μούσα παίζουσα καί .χαριεντισμένη· ταύϊας 
πρέπει νά φεύγη ύπερηφάνως, τής πατρίδος της άνα- 
λογιζομένη καί τής καταγωγής της.

Τό περί τής γλώσσης διά τήν εθνικήν φιλολογίαν ξω
τικόν τούτο ζήτημα έστι δεκτικόν καί άξίον μακρών 
αναπτύξεων. ’Αλλά ταύτας έπαφίημι εις τήν εμβριθή 
μελέτην τών νέων όσοι προτίθενται νά έπιδ.-θώσιν είς 
τήν σπουδήν τής φιλολογίας.

Ώς δέ τής γλώσσης, ούτως όφείλει ό ποιητής νά έπι- 
μελήται μετά πάσης προσοχής, καί άκριβώς νά έχη γνώ- 
σιν τής στιχουργίας. Αύτή έστίν ό τύπος εις δν έχει 
νά χύση τάς εμπνεύσεις Έου · ό τής έμπνεύσεως καλλι
τέχνης. Πρέπει καί θεωρητικώς καί πρακτικώς νά έμβα- 
θύνη είς τούς κανόνας της, ώς ό μουσικός σπουδάζει 
τόν τής τέχνης του, μή άρκούμενος είς μόνην τής άκοής 
τήν έντύπωσιν.

Ώς ή γλώσσα, ούτω καί ή στιχουργία ημών έστί τής 
άρχαίας έξακολούθήσις, τήν σπουδαίαν όμως μεταρρύθμι- 
οιν ύποστάσα άφ’ ότου ή διαφορά τής προσωδίας τών 
υακρών καί τών βραχέων φωνηέντων έξέλιπεν έκ τής 
’Ελληνικής προφοράς, οτι τών μακρών συλλαβών τήν
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/

\
θέσιν κατέΧσβον παρ’ ήμΐν αί τετονισμέναι. Τούτου δέ 
συνέπεια, ήν πρδο τοΐο άλλοις ότι έν τ^ ήμετέρα .στι
χουργία σπάνιοι άπέβησαν οΐ .πόδες οί εχοντες αλλη
λουχίαν μακρών, ως ό σπονδείος (- -) καί ό δόλιχος 

μ διότι έν έκαστη λέξει ένα μόνον συνήθως έχο- 
μεν τόνον, καί αλλεπάλληλοι δέ μακραί σύλλαβοί άν 
συμπέοωσιν, ή μία άπορροφά τής' άλλης τήν δύναμιν 
Οιον «Σέ ύ Θεέ λατρενουσιν», όπου ό πρώτος ποΰς, 
άντί - προφέρεται υ —. Προσέτι δέ ύποτονίζομεν ε
νίοτε άτονίστους σύλλαβός,οτε έντώ μετρικώ ουνδύασμώ 
κατέχουσι θέσιν μακρών, πρό πάντων όμως έν διπδδίαις, 
όταν ό. έτερος ποΰς έχη τήν τετόνισμέν^ν του συλλα-, 
βήν, ώς «αναχωρώ, πλανώ μακράν», ένθα ή πρώτη 
διποδία έστί u u u -, άντί υ - υ ~· ομοίως « ά ε τ ό c 
νεφελοβμάων» (uu-u, uu-u άντί - υ ~ υ, - υ 
- υ), Καί αύτό επιτρέπεται καί είς τήν αρχήν του έξα- 
μέτρου ένίοτε, καθώς καί έν τή άρχαία μετρική έπιτρέ- 
πει τούτο ή £ ν τ α σ ι ς· οΐον «κ’ε ι ς θ α λ α σ σ, ί α ς 
π λ α ν ή σ ε ι ς» ζυυυ,-υυ,-υ, άντί -υυ,-υυ,-υ).

Ό αξιών λοιπόνσήμερον παρ’ήμΐν ν’άναδειχθή έμ
πειρος στιχουργος, οφείλει νά έγκύψη καί είς τής άρ
χαίας μετρικής τήν μελέτην' καί έν έκείνη θέλει :υρει 
καί τούς Ιαμβικούς καί τούς τροχαϊκούς τετραμέτρους, 
ων χρήσιν πολλάκις έποιείτο παρά τοΐς άρχαίοις τό δρά
μα, παρ’ ήμΐν δέ διετήρησεν ώο κυριώτερον αύτής βυθ- 
μόν ή διηγηματική ποίησις4 προσέτι τούς άναπαιστικούς 
τετραμέτρους, καί τούς βραχύτερους (διμέτρονς) τών 
διαφόρων ρυθμών, καθ’ ούς καί πάλαι τά άνακρεόντια 
λυρικά άσματα συνετίθεντο καί ώς έτι συντίθενται, θέ
λει δ’ έν άλλοις μάθει ότι οί νεωοτί εις τό δράμα είσαχ- 
θέντες τρίμετροι οί Ιαμβικοί’, οϊτινες ήσαν καί τοΰ αρ
χαίου δραματικού διαλόγου κυριώτεροι στίχοι άπαιτοϋαιν 

• άναποφεύκτως τήν πενθημιμερή ή τήν έφθημιμερή τομήν, 
ώς καί οί επίσης είς τήν στιχουργίαν ήμών νεωστί είσαχ- 
θέντες εξάμετροι πρέπει νά τέμνωνται ή είς τόν τρίτον, 
πόδα, ή είς τόν δεύτερον καί τέταρτον ή δέ παράβλε- 
τής . τομής ότι τρέπει τόν στίχον είς πεζολογίαν άδέ- 
ξίως άρρυθμον καί κακόηχον. Τάς δ’ έν άνέτω ρυθμώ 
γεγραμμένας χορικός καί ώδικάς συνθέσεις, θέλει άνεύ- 
ρει είς τήν σύνταξιν τών ήμετέρων εκκλησιαστικών ψαλ- 
μών καί τροπαρίων.

Έχει δέ ή ήμετέρα στιχουργία καί νέον έγκόσμημα 
προστεθέν είς αυτήν, άγνωστον δ’είς τήν άρχαιότητα. 
Τούτο έστίν ή ομοιοκαταληξία. Ίόσω δέ μάλλον έχει νά. 
σεμνύνηται έπ’ αύτή, καθ’όσον παρ’ήμΐν έφηρμόσθη εν
τελέστερου καί πληρέστερον ή παρά ταΐς πλείσταις άλ- 
λαις γλώσσαις. ’Ημείς, ώς σπάνιάς αλλαχού έχομεν ομοι
οκαταληξίαν άρχομένην καί άπ’αύτής τής προπαραλη- 
γούσης (οΐον ή,λ ι ο ς=ά π ρ ί λ ι ο ς). Καί αύτη ' μέν, 

τ καί ώς καί ή τής παραληγούσης άρχεται άπό τού τονιζο-· 
μένου φωνήεντος (θέρο ς=μ έ ρ ο ς). Έπί δέ τών είς 
τήν λήγουσαν τονιζομένων πρέπει ολόκληρος ή: 
σ υ λ λ α β ή νά ομοιοκατάληκτη ούχί δέ μόνον άπό τού- 
τονιζόμενου φωνήεντος (οΐον έ χ - θ ρ ό ς=σ α - θ ρ ό ς, 
ούχί δέ = κ.α ι - ρ ό ς ή σ ο - φ ό ς ή υ ί - ό ς).

Πρός τόν τελευταίου, τοϋτσν όρον τών είς τήν λήγου
σαν τονιζομένων λέξεων ήξεύρω ότι ύπάρχουσι συχνοί οί 
μομφάζοντες καί έξανιπτάμενοι. Πρός τί; λέγουσιν, ό 
αυστηρός ουτος κανών ό δεσμεύων τήν πτήσιν τής Μού- 
σης των ; Τίς δικαιούται νά ,έπιβάλλη αυτόν ; Διατί είς 
ήμας αί φιλολογία! αυται, ών είσίν άπηλλαγμέναι άλ- . 
λαι φιλολογίαι ;

Πρώτον μέν διότι ό στίχος αποβαίνει άσυγκρίτως εΰ- 
φωνότερος ούτω καί έντελέστέρον. Ή τελευταία συλ- 
λαβκ| ηχεί όμοϋ πάσα είς τήν ακοήν, καί λυπεί αύτήν 
άν η ατελής, ή δέ παραλήγουσα έχει, πλήν τής τελευ
ταίας συλλαβής και εν έτι φωνήεν, ή δέ παραλήγουσα τό 
φωνήεν και δύο σύλλαβός ολοκλήρους». ’Αν άλλαι γλώο- 

σαι δεν δύνανται νά φθάσωσιν είς <τήν εντέλειαν ταύτην, 
τούτο δεν.θά ήν λόγος ϊνα άπόσχωμεν αύτής καί ημείς. 
Γνωστόν δέ ότι καί. οί Γάλλοι δέν έπιδιώκουσι, διακρίνον- 
τες μεταξύ ομοιοκαταληξίας π λ ο υ σ ί α ς και ομοιοκα
ταληξίας Ji t ωχ ή ς, καί έπί τή πρώτη καυχώμενοι όταν 
τήν έπιτμγχάνωσι.

Πλήν τούτου, καλλιτέχνου άξιωσιν δέν δικαιούται νά- 
έγείρη ό όπισθοδρομών κατά τεχνικών δυσκολιών, κατά 
τοιούτων μάλιστα ών πολλοί άλλοι ύπερενίκησαν. Χιλιά
δες στίχων άριστων έγράφησαν κατά τόν έπιβεβλημένον 
κανόνα. Όστις έξ αδυναμίας θέλει νά διαφύγη αύτόν,. 
πσραιτεΤται τής αξίας τού αριστοτέχνου, οΐας ό ποιητής 
υποτίθεται. "Αν ύπό τοιούτους όρους αδύνατή νά στι- 
χουΡγή, άς άπέχη, Ούδεις εις τούτο τόν άναγκάξει..

Χυγκεφαλαιοϋντευ λέγομέν ότι παρά τών νέων τών είς 
τήν ποίησιν έπιδιδομένων, πλήν τής έμπνεύσεως,ήτις δέν 
προσκτάται ούδέ διδάσκεται, δύο ετι προσόντα απαι
τούνται άφεύκτως, τό εν βαθεΐα γνώσϊς καί ή έπιδέξιοε 
χρήσις τής γλώσσης· τό δ’ έτερον, ή άρμονική καί καλ- 
λίτεχνος στιχουργία, μετ’απταίστου τής ομοιοκοτσλη· 
ξίας, όσάκις.(γίνεται , χρήσις αύτής.

Τφ ήμίΐέρω ΆρχαΙκφ Σνλλίγφ
Ά, 'Ρ.

ΕΚΠΛΗΞΙΣ
(ΐδε ίίχόνα)

^^|^'π<ίρχει δρά γε εύδαχμονεστέρα στεγμΑ έκ«ί- 
καθ ’ Αν Α φαντασία άνατρέχουσα είς 

τό μεγαλείου τού έλληνχκοΰ παρελθόντος παραστη 
ένθους θαυμαστής είκόνος τίνος, έν δ έκπροσωπεϊ- 
ταχ τό Ιλόχχστον σημεϊον, Λ μικροτέρα γραμμή άο- 
μονικού τίνος συνόλου; Στχγμή, καθ’ ήν νά έμφανι- 
σθή τχς πρό της μορφής άρχαίας έλληνίδος, πρό 
είκόνος δηλαδή ήττς ένέχει παν δ,τχ ή ϊδέα τοΰ 
καλού καχ τοϋ ώραίου, τό αίσθημα τού εϋγενοϋς 

. καχ τοϋ έπαγωγού άπαχτεϊ. Τίς θά Αναχ τοσούτον 
τολμηρός, ώστε νά μήν όμολογήοη δτι ή γυνή έν 
τή φνσχκη, τή λογχκη, τή καλλιτεχνική αύτής μορ- 
φμ μόνον έν τώ έλληνχκώ παρελθόντχ άνευρίσκεται; 
Δέν είναι άλήθεχα αύτη άξχωματική, κεκυρωηένη 
ύπό τής φιλοσοφικής ιστορίας:

Ποτέ, ποτέ πλέον ή γυνχΫ δέν θά έπανακτήση δ,τι 
ή είμαρμένή άφαρπάσασα άπό τήν μορφήν,' τήν 
ψυχήν, τήν καρδίαν της, τό έκρυψε, τό έθαψε 8α- 
θέως είς τής 'Ελλάδος τό άπαραβίαστον χώμα. 
Μάτην -τού ψενδοπολχτισμού ή φαινομενική πρόο
δος, διά προσθέτων χαρισμάτων έπιίητεΐ τήν άνύ- 
ψωσιν τής γνναικός, καθ’ήν έποχήν έξ άλλου ό άπ- 
αίσιος κοινωνισμός ζητεί τελείως νά άφαιρέση άπ' 
αύτής κοφτήν τελευταίαν τής φυσικής της κληρο
νομιάς προστασίαν. Ή άρχαία Ελλάς, ή γενεά τών 
ήμιθέων καί τΐόν ήρωων, τών φιλοσόφων καί τών 
ποιητών, έξετίμησε-τήν γυναίκα. Ναί, τήν έξετίμη- 
σεν είς τής γύναικωνίτιδος τό πάνθεον, τήν έλά- 
τρευσεν είς τής οικογενειακής καλλιτεχνίας τήν εύ- 
τυχιαν, τήν άπεθαύμασε πρό τής άποθεώσεώς της. 
Τήν έσεβάσθη έν τμ οίκογενεία, καί τήν ποριέβαλ- 
λε μέ τά άνθη τών κήπων, καί μέ τήν θερμήν άγ- 
κάλην. Εν τμ όδφ δέ καί τοΐς καθίσμασι τοϋ Κερα- 
μεικοΰ τή άφψ,ρει τόν πέπλον τοΰ σεμνού μεγαλείου, 
ό«ως τήν παραδώσμ είς τήν έλευθέριον καλλιτε
χνίαν. Καί έν τώ οικφ, καί έν τή,.κοινωνία, Λ άρχάία 
Έλληνις ήτο γυνή μεγαλόφρων, εύγενής, καλλι- 
τέχνις.

Τής γυναικωνίτιδος δέ τήν παρθένον, μάτην, μά- 
την θ’ άναζητήσμ έπί αίώνας ό πολιτισμός· τής
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•γνναίκωνίτιδος τήνένσαρκον θνητήν θεάν δέν θά 
έπ«νίδωστ πλέον οΐ αιώνες.

'ίσως Λ έπίστήμη, Α κοινωνική μελέτη, Α φιλο
σοφικά διερευνησις, δέν είσέδυσαν έτι είς της Αρ
χαίας Έλληνίδος το πάνθε.ον : τήν γυναικωνίτιδα· 
ίσως· πλήν όπόσα διδάγματα δέν θά Αρύετο έκτου 
ναόν εκείνου της χάριτος, τής καλλονής, τής Αγνό- 
τητος, της καλλιτεχνικής ζωής ! *Η  γυνή τον συγ
χρόνου καθεστώτος θά ήτο τόλμη νά σνγκριθή 
πρός τήν Έλληνίδα τής γνναικωνίτιδος. Ναί, κν- 
οιοι κοινωνιολόγοι. κΛί θαυμαστοί τής γυναικός. 
Ερευνήσατε νΰν, όπως Ανακαλύψητε τής γυναικός 
τό αγνόν μεγαλεΐον, τήν άνεκτίμητον έν τή οίκο- 
γενεία διαύγειαν, τού χαρακτήρος τό εύγενές καί 
ήδύ, τήνμεγαλοφυχίαν, τήν σταθερότητα,καί... τήν 
καρδίαν.Ζητήσατε τήν γυναίκα, καί άν Ανακάλυψη- 
τε ταύτην, παραβάλλετε πρός τήν Αρχαίαν Έλ
ληνίδα, πρός τήν ζωσαν τού παρελθόντος ένθεον 
καλλιτεχνίαν. Γυναικωνίειρ, ώς Αννόει ταύτην Α 
Αρχαία 'Ελλάς, είναι Α λύτρωοης τοΰ πνευματικού 
καί Αθικοΰ τής γυναικός ζυγού.

***
Έξωθεν, μετά τό περιστύλιον, σειρά άγαλμάτων 

έκόσμει τήν στοάν, είς ά μέ αίφνίδιον ίσχύν καλ
λιτεχνικής έκστάσεως, ό ένθους τεχνίτης έρριψεν 
διά χιονολεύκου λίθου τήν μορφήν τών νηρηΐδων 
έν αίωνίφ ύπνω. Παρόμοιος Α στοά οπτασίας δια- 
λαμπούσης. Είς τό βάθος, μετά παμμεγέθεις φοίνι
κας, καί φυτά, ώντά παχέα φύλλα ήπλούντο εύρύθ· 
μως, διά μαρμάρινων βαθμιδών Ανήρχετό τις είς 
ώραίαν θύραν, έμπροσθεν τής όποίας ένθεν καί έν
θεν δύο άγάλματα τής Πασιθέης καί τής Ήρίννης 
έπί ώραίων βάθρων ί'σταντο. Πολύπτυχον δέ βαρύ 
κάλυμμα μετά κροσσών καί κεντημάτων έκώλυε τον 
όφθαλμόν είς τό νά προόη περαιτέρω.

. . Ήκούοντο αί θεσπέσται τών αύλητρίδων άρ- 
μονίαι, διακοπτόμενοι ύπό γελώτων διά τά παί- 
γνια τών νηπίων, άτινα μέ τάς μικράς των πλαγ
γόνας καί τά «Αθύρματα άπετέλουν σύμπλεγμά τι 
προσδίδον νέος χάριτας είς τής Αοράτου αιθούσης 
τόν κόσμον.

**•
Δέν ήτο πλέον εύχαρις Α ώραία παρθένος, Α μό

νη δέ τής φιλοσοφίας της έλπίς έκειτο έν τω άπελ- 
πισμφ της.

Έκ τών παρειών της ήρεμα άπέμαξε καί αύθις 
τά δάκρυα,καί καθΑσασα έπί τού Ανακλίντρου παρ- 
ετήρει τόν καπνόν περιβάλλοντα τών έφεστίων τά 
άγάλματα καί διασκεδαννύμενον έν τή αιθούση

. .'Τό μέγα παραπέτασμα τού θαλάμου ήτο Αμι- 
ανοιγμένον, έκ τού Αντίπεραν δέ διαδρόμου αί 
ξανθοί θεραπαινίδες τά γλυκέα βλέμματά των έρ- 
ριπτον μετά στοργής είς τήν πεφιλημένην των δέ
σποιναν, έτοιμοι όπως, εύθύμως μετά τής λύρας 
καί τής κιθάρας φαιδρύνωσι ταύτην.

, . Έκάθητο είσέτι Α ώραία δέσποινα έπί δέρμα
τος θηρίου, ού Λ κεφαλή προέβαλλε μέ τήν Αγριό
τητα τήν ψυχράν ήδη καί άβλαβή' έπί τού τρίπο
δος τραπεζίου έκειτο είσέτι τό δοχεϊον τού λιβανω
τού, όστις καιόμενος έπλΑρον μεθυστικού Αρώμα
τος τήν αίθουσαν, ένφ είς τάς χεΐρας έκράτει τό 
φίλτατον τού συζύγου δώρον, καί τά τρυφερά έμει- 
δίων πρό αύτής £όδα, δτινα άπεκόπησαν τήν πρω
ίαν μετά τών άλλων, βπως συμπλεχθώσίν είς νέους 
στεφάνους διά τά μικρά Αγάλματα τής γυναικωνί- 

τιδος. Προαίσθησίς τις Αόριστος κατέτρωγε τήν 
νεαράν δέσποιναν, βυθίζουσα ταύτην είς μελαγχο- 
λικάς σκέψεις καί Αφμρημένους τινας φόβους.

. .Αίφνης, τών αύλητρίδων Α τρομακτική κραυγή 
συνταράσσει αύτήν,ήτις έκπληκτος στρέφει όπως ΐδη 
έκεϊ, έν ω τά φόδα πίπτουσι πρό τών ποδών της 
περιλύπως.

'Τπεγερθεΐσα δέ, διά τού προσφιλούς της ριπι
δίου Αποδιώκει τού φοίβου τάς Ακτίνας,όπως κάλλιον 
Ανακάλύψη τής έκπλήξεως τήν είκόνα είς τής α<- 
θούσης τό βάθος, μέ τήν Αφηρημένην τής Ατυχίας 
έκφρασιν έπί τοΰ προσώπου τής, καί μέ ύφος στωϊ- 
κού τίνος ένδιαφέροντος έπί προσδοκωμένφ . λυπη- 
ρφ συμβάντι . .... ... . Είχε δίκαΊον· διότι 
έκ τον τής Ούράνίας ’Αφροδίτης Ανθοστεφούς 
βάθρου κατέπεσεν ό στέφανος, δν πρό όλίγου ειχον 
Αφιερώση έκεϊ αί άβράί της χεϊρες.

ΓενικΑ σνγκίνησις διεχύθη- έπί τών παρειών της 
έφαίνοντο προσκεκολυμμένοι δύο άδάμαντες, έκ 
τού στήθους της βαθύς στεναγμός έξήλθεν, καί τά 
βλέμματά της τεθλιμμένα Ατένιζον πρός τά έκεϊ, 
τήν πεφιλημένην θεάν, έν φ έκ τού μικρού θυσια
στηρίου ό λιβανωτής διεσκόρπιζεν έτι τήν εύωδίαν 
του πρό τών έφεστίων, τού προστατευτικού πανθέου 
τής γυναικωνίτιδος.
(Τή Δ1δ< Ε Γ. Κ-) Η.

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑ.
ΚΑΙ γραμματοςημομανεις

Τί γίνιται ίν Γαλλία.—Ταμιευτικοί πόροι δια τού$ οίχο~ 
νομολόγουξ.—Ή άληδήζ Ιστορία τ&ν γραμματοσήμων. 
— Γραμματοσημομανία.—διάσημοι γραμματοΟνλλίκται.

/

Ή Διεύθυνσις των Γαλλικών Τα
χυδρομβίων προτίθβται νά έκδώση 
κατ’ αύτάς δΓ έκάστην τών Γαλ- 
λιχών Άποιχιών νέον τόπον γραμ
ματοσήμων, διάοορον τοΰ βν χρήσει 
δντος, ώς γνωστόν, δμοιομόρφου. Έπί 
τούτφ ύποβάλλονται ποιχί»α σχέδια 
έχ μέρους Γάλλων καλλιτεχνών, 
συναγω»ιζομένων ota ■ τήν κατα
σκευήν νέας είχόνος, προωρισμέ- 
νης νά διαδβχθή τήν ύφισταμένην, 
άπβικονίζουσαν τή»· βτάν της Εί· 
pijrtjc xal tor άβσποίβντα τού 
Γ. ’ -J.. ___ l»_ - ~ Γ,'Ί»—.

X. ΚΟΛΟΜΒΟ& ρήτηο xal tor ίίσπόζοηα τοΰ
κΛτμον '£ρμητ, ΐργον δφβιλόμβνον εις τήν γραφίδα τοϋ Γάλλου 
καλλιτέχνου κ. Sage, δπβρ έγένετο έν βτιι 1875· προς άντιχατά- 
στάσιν τής προηγςυμένης είχόνος, ήτις παρίστα τό πρόσωπ.ον τής 
Δημοκρατίας έν κατατομή (en profil).

Ή αλλαγή τοΰ τύπου τών Γαλλικών γραμματοσήμων ύπεδείχθη 
πρό τίνος μετ’ έπιμονής ύπό τινων γραμματοσημοφίλων, φβρόντων 
ώς έπιγείρημα, δτι ή έκλογή τοΰ υφισταμένου τύπου ύπόδβιχθβϊσα 
ύπό Κυβερνητών ολίγον Δημοκρατικών έν βτιι 1875, ύπήοξβ» ήκι
στα κατάλληλος.

Ή χαρά, ήν βά αΐσβανβώσιν οί συλλί'χτα*  <ις·ο3ς παρέχεται ήδη 
πολύτιμος εύχαιρία πρός πλουτισμόν τών συλλογών των είναι ανέκ
φραστος. άλλά καί ή έπιχείοησις ύπο οικονομολογικήν ίποψιν δέν 
βινβ άναξία λόγου. Διότι λαμέανομβνου ύπ’ δψιν δτι καθ’ δλον. τόν 
κόσμον ύπάρχουσί πλέον τών 100 000 συλλογέων γραμματοσήμων, 
χαταρτιζόντων σύλλογός και χαραδοκόύντων άγρύπνως τήν έμφάνι- 
σιν παντός νέου γραμματοσήμου, όπως άποχτήσωσιν αύτό, ύπολο- 
γίζβται, δτι άν μόνον τά δύο τρίτα τοΰ αριθμού τών συλλεκτών τού
των' προμηθβυθώσιν άμεταχβφιστους τάς σειράς πασών τών Γαλλι
κών ’Αποικιών, άνερχομένών είς δέκα έπτά, άναντιρρήτως εις τά 
Γαλλικά Ταμεία βά είσρβύση αμέσως ποσόν ύπερβαίνον τά 4 έκα- 
τομμύρια φράγκων. Τά έσοδα δέ τοΰ Κράτους Βά ησαν μείζονα ίν 
τά γραμματόσημα τών Γαλλικών Αποικιών πβριελάμβανον τάς αύ
τάς πρός τά έν Γαλλίφ μόνον χρησιμοποιούμενα γραμματόσημα ά-

ξίας, διότι έν^ έ-χάστη Αποικιακή σειρά αξίζει μόνον φρ. 3,27, αί 
κλάσβις τών εν Γαλλίφ χρησιμοποιουμένιόν γραμματοσήμων «ξίζουσιν 
ίν δλφ φρ'. 8,80. .Επομένως αί πρόσοδος τοϋ Γαλλικού Κράτους θά 
ησαν κατά 7 ακόμη έχατομμύρια άνώτβραι.

Ή Γαλλία δέν είνε ή μόνη ήτις επινόησε το κερδοσκοπικόν τοΰτο 
μέτρον πρός ασφαλή έπαΰξησιν τών ταχυδρομικών αυτής πόρων, 
ούδ’ etve πρωτοφανής ή έπιχείρησις. ΠλιΓσται χώραι, άπό πολλοϋ 
«κμιταλλευόμβναι τήν ακατασχετον μανίαν τών συλλεχτών γραμμα 
τοσήμων, ιξεΰρον τρόπον νά χαρπώνται ού/ί ευκαταφρόνητους ωφέ
λειας. Τινες άνετύπωσαν τά γραμματόσημά των, άλλαι μβτέβαλον 
τα; εικόνας καί τό χρώμα τής μελάνης καί τόΰ χάρτου καί άλλαι 
«πολλαπλασίασαν τας χλάσβις τών γραμματοσήμων των.

Κίς τάς'Ηνωμένας Πολιτείας τής ’Αμερικής εινε ιδρυμένη Έται- 
ρβία,·παρ*σκευάζουσα  γραμματόσημα διά τάς μικρας Δημοκρατίας 
•της Νοτίου Αμερικής, είς τάς Κυβερνήσεις τών όποιων χορηγεί δω· 
.ρέαν δλα τά γραμματόσημα, ών αύται ποιούνται χρήσιν*  τόν τόπον 
τών· γραμματοσήμων άλλάσσει κατ’ έτος. Ή ’Εταιρία δέ ώς αν
τιστάθμισμα έχει τδ δικαίωμα νά πωλή εξ αυτών καθ’ οίανδήποτβ 
εποχήν εις τε τούς συλλέκτας καί τούς εμπόρους πάντα τά γραμ
ματόσημα, άτινα λήξαντος τοϋ Ιτους' δέ» ήθβλον διατεθή ύπό τώ*  
Ταχυδρουιχών ύπηρεσιών τών Κρατών τούτων. Ούτως, ή Εταιρία 
προσπορίζεται Ικανά κέρδη, καλύπτοντα πλέον ή βχατοντάκις τάς 
δαπάνας πρός παρασκευήν' τών κατ' έτος έχίντουμένων ύπ*  αύτής 
γραμματοσήμων.

Τδ Μοναχό, ή Έλιγολάνδη, ή Μελέτη, χαί τινα πριγκιπάτα τών 
’Ινδιών, κβρδίζουσιν ώσαύνως περισσότερα εκ τών διά συλλογές πω- 
λουμένων γραμματοσήμων ή έκ τών προοριζομένων πρός πληρωμήν 
τών διά τού Ταχυδρομείου διαβιβαζόμενων αποστολών.. *Αλ  λαι δέ 
^ώραι, ϊχουσαι γραμματόσημα ώρισμένης έπί τοΰ εδάφους αυτών ή 
τοΰ τών άλλων Κρατών χρήσεως ωφελούνται επίσης αρκετά, τής 
άποκτήσεως τών γραμματοσήμων τούτων θεωρούμενης παρά τοΐς 
συλλογεΰσι δαπανηρότατης.

Το γραμματόσημον, ώς γνωστόν, βφευρέθη τδ πρώτον έν Άγγλίμ 
τφ 1840 τήνεπινόησίνδέ αύτοϋ διεκδικεϊδ ’Αγγλος Rowilland ΗΪΠ.

Ή παράδοσις διέσωσε τό έξης ιστορικόν, προκαλέσαν τήν εφεύρε- 
σιν ταύτην. Πτεοχή τις γυνή| έν Άγγλίφ, έλάμβανε παρά τοΰ υίοΰ 
της, διαμένοντος βν Γαλλίφ «πιστολάς, άς άφοΰ προηγουμένως μετ’ 
ενδιαφέροντος έθεώρβι, κατβφίλει καί άπέδιδβν εις τόν διανομέα, δι- 
.οιαιολογουμένη ότι ένεκα τής μεγάλης ένδειας της δεν ήδύνατο νά 
πληρώση τό ταχυδρομικόν τέλος, δπερ κατά τήν εποχήν εχείνην διά' 
-τάς μεταξύ Γαλλίας και ’Αγγλίας διαμειβομένας έπιστολάς ειχεν 
-όρισθή είς δύο σελίνια. Ό Rowilland Hill παρευρεθείς τυχαίως ή- 
μέραν τινά είς τήν σκηνήν ταύτην συνβχινήθη· βδωκβ τά δύο σελί
νια εις τόν διανομέα, καί λαβών τήν επιστολήν βνεχείρησβν αύτήν 

.«’ις τήν μητέρα. Άμα άπήλθεν δ διανομβύςί ή χήρα ίνδαχρυς ειπεν 
εις τόν ευεργέτην της· «Ό, κύριε, σάς ευχαριστώ, άλλα δεν ήξιζβ 
-τόν κόπον νά πληρώσητβ, ό φάκβλλος δέν βχβι τίποτε μέσα. Επειδή 
είμεθα πολύ πτωχοί, συνεφωνήσαμεν έγώ καί δ υίός μου ν’άλλήλο- 
γραφώμβν ανταλλασσοντες χενούς «ακέλλους. Βλίπομεν άμοιβαίως 
τον γραφικόν μας χαρακτήρα έπί τοΰ φακέλλου καί τοΰτο σημαίνει 
δτι ένθυμούμεθα δ είς τόν άλλον καί βίμβθα καλά».

Τό έπβισόδιον τοΰτο κατέπληξβ τόν Rowilland Hill· άνελογίσθη 
■Srt μεγας αριθμό; ανθρώπων ένεκα τοΰ ύπιρόγχου ταχυδρομικού τέ 
λους ηδυνάτβι ν’ αλληλογραφώ καί τοιουτοτρόπως πάντες οί έπιστρβ- 
φόμενοι ώς απαράδεκτοι εχ μέρους τών έπιγραφομένων φάκιλλοι ΐ· 
στοίχιζοχ είς τά ’Αγγλικά Ταχυδρομεία μβγάλην ζημίαν καί ό σκο- 
-πός τών αλληλογραφούντων δέν βξεπληροΰτο πάντοτε. Μετ'ύλίγβν 
παρέδωκεν εις τήν δημοσιότητα φυλλάδιόν τι έν ώ μετά πειστικό- 
τητος συνηγόρβι δ πως δρισθή μικρόν ταχυδρομικόν τέλος διά τήν ’Αγ
γλίαν καί τάς ’Αποικίας της, ύποδεικνύων μόνιμον τοιοΰτον έκ 10 
έκατοστών, αλλ’ ύπό τόν δρον νά προκαχαβάλληται ύπό τών άπο· 
βτολέων, έπικολλωμένόυ έπί τών αποστολών ενσήμου κινητού χόίρ- 
-τρυ (timbre mobile).

(Έπεται τό τέλος)
Ν. Β. Κ.

Τξί ΕΥΓΕΝΕΣΤΑΤΗ ΔΕΣΠΟίΝΗ
ΒΑϊΙΛΙΚΗιΤΡΙίνΚΧ

Eli ΛονδΙυον

Μέ <5όδα ’πού Ανθήσανε είς δοξασμένη γή, 
Σού στέφω τήν’περήφανη καί εύγενή μορφή σου 

.Καί μέ χαρά ’πού μούδωσε όλόχρυση αύγή",
Μέ εύτυχία εύχομαι νά χαίρμς τήν γιορτή σου

• .Ή «ΦΑβες».

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΡΑΓΚΑΒΗΣ

ΚΟΜΦΟΥΚΟΣ
Pourquoi (lone pr6fere-t-oo 

' , '··.■ cette roate-ci a l'aatre !

/

Έ» τής ’Ανατολής άνεφάνη μέ βεσπέσιον λαμπρότητα ήάθα- 
νατος Ελλάς,πλήν, όπισθεν τής τ«αύτης αίγλης κρύπτονται φαει
νά αστρα ών όμως ή λάμψις ενώπιον τκούτου ήλιου εΐναι σμιχρά. 
Έν τή ζωή τής άνθρωπότητος μεγάλοι εΰβργέται μετέόωκαν 
τό θείον τής ηθικής δράσβως αίμα, τήν πολύτιμον ευαγγελίαν 
σωτηρίων αποκαλύψεων, την άνεκτίμητον συνδρομήν πρός τήν η
βικήν ευτυχίαν.

Ό Προμηβεύς, ώς παρουσιάζει ήμΐν τής φιλοσοφίας ή χάρις, 
ό Σωκράτης, ώς απεικονίζει ή κρίσις τής μεγαλονοίας, 0 
Χριστός, ώς εμφανίζει πρό ήμών τής ανθρωπότητας ή ευγνω
μοσύνη, εΐναι οί φάροι οί διαχέοντες εις τόν κόσμον τό παρή- 
γορον^φώςτής πληβείας, τής δικαιοσύνης,τής ζωής. Πλήν, και έν 
τη στωϊκή έκείνη γενεά, ήτις τήν πρόοδον άπηξίωσε τών συμπα
θειών της,' έν τη ζώση με τάς αρχαίας συνθήκας, τοδ Κομφου- 
κίου ή ιερά βίόλος τής ηθικής άναγεννήσεως, έχρησίμευσεν ώς 
τό μέγα εύαγγέλιον τοϋ λησμονημένου έκείνου λαού.

... Παντού, λέγει ούτος, όπου, φωτίζει ό ήλιος, 8που πνέει 
άήρ, όπου ΰπάρχωσιν ωτα ν’ άκούωπ και πνεύματα νά έννοώσι, 
είναι γνωστά τοϋ βίου τά παραγγέλματα, τής σοφίας τίμια 
καί σεβαστά τά· αξιώματα, προερχόμενα έκ τοϋ θείου, ού 
ή δόναμις άπειρος, ή σοφία .άίδιος, καί ή άγαθότης ανεξάντλη
τος. Είς τό κέντρον το3 σύμπαντος ί’δρυται δ μέγας θρόνος, έφ’ 
ού καθήμενος πνέει, και ύπο τής πνοής του τό παν έμψυχοΰταΓ 
διά τών δακτύλων άπτεται τών άστέρων καί αυτοί έν τάξει πε- 

' ριέρχονται τήν τροχιάν των. Έπί τών πτερών τοϋ αιωνίου χρό
νου περιοδεύει τό άπειρον, καί τό θέλημά του πανταχοϋ έκτελεΤ- 
ται άπεριορίστως. Εΐναι ή θεότης, πηγή τής αρμονίας, τής χά
ριτος, τής καλλονής. Εις παν έργον του καθοραται ή σοφία, 
πλήν δ ανθρώπινος νοδς άδυνατεϊ νά τήν κατανοήση. Ή απόλυ
τος γνώσις, ώς σκιά, ώς δνειρον, τό δέ ανθρώπινον πνεύμα ά- 
μυδρώς βλέπει ταύτην ή θεία σοφία δμοιάζει μέ τήν ουράνιον 
λαμπρότητα' δεν συλλογίζεται, διότι τό πνεύμα του εΐναι πηγή 
πάσης άληθείας. Τόν θρόνον του περιστέφουσιν ήδικαιοσύνη καί 
ή .άγαθότης, ένφ λάμπουσι πέριξ αύτοϋ ή αγάπη καί ή εύ· 
σπλαγχνία.
’Καθώς τό κάλυμμα, λέγει, τής αίδοϋς προστίθησι πλέον τι 

είς τήν καλλονήν, οβτως αί άρεταί λάμπουσι μάλλον; κρυπτόμε
νοι ύπό τόν πέπλον τής μετριοφροσύνης.

* Τό παρόν μόνον σοι ανήκει, τό δέ έπειτα κυοφορείται άπό τό 
μέλλον, δπερ αγνοεί τις τί θέλει παραγάγει.

* Έάν έχήζ έν τή ψυχή σου τόν εύγενή ζήλον πρός τήν αληθή 
δόξαν, καί τό ους σου θίλγηιαι ν’άκούη εγκώμια άξια τής αρε
τής, υψώθήτι, ώ άνθρωπε, υπέρ τήν κόνιν, έξ ής σύγκεισαι καί 
μεταρσιώθητι πρός τά αντικείμενα τοϋ θαυμασμοί).
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* Έν τώ φθονερφ ενεδρεύω τό κακόν, άλλά καταδιώκει τούτον 
τό κοινόν μίσος. καί πίπτει δ ίδιος εις τήν παγίδα, ήν κατά τών άλ
λων ίστησσ, ώς ή αράχνη έν τώίδίφ της ίστώ.

* Ή οικονομία τής νεότητος δύναται νά επιφύλαξη καί εις τό 
γήρας τινάς γλυχύτήτας.

* Όταν βείαιωθής περί τής τιμιότητάς τίνος, άπόθεσέ τον έν τή 
καρδίφ σου και θεώρει τούτον ώς.πολύτιμον κειμήλιον.

'*  Ώς ό παράφρων δέν είναι χαή’ήμέραν δυστυχής, ούτω καί ό 
φρόνιμος δέν ευτυχεί αιωνίως.

* Μήν έλπίζη; ευδαιμονίαν εκ τής εύνοίας τής τύχης, διότι κα
τόπιν δέν Οέλης τρέμη διά τήν σκληρότητα καί δυσμένειαν της.

* Ό μικρόψυχος ύποχωρεΐ άγενώς εις τήν πτωχείαν, εξευτελί
ζεται και υποφέρει ήλιθίως την καταφρόνησιν, προίαλεϊ δέ τήν 
ΰόριν, ώς δ ύπό έλαφρόΰ ανέμου σαλευόμενος κάλαμος' τήν στιγ
μήν τοΰ κινδύνου κυριεύεται ύπό αμηχανίας, έίς δέ τήν παρου
σίαν τοΰ κακοΰ υποκείμενος, ύφ’ ολον τής δυστυχίας τδ βάρος, 
απελπίζεται. - <

* Οΰδενδς ανθρώπου μή φθονήσης τήν νομιζομένην ευτυχίαν, 
διότι αγνοείς δπόσαι ένδό.μυχοι θλίψεις καγατρώγουσι τήν καρ
διάν του.

* Ή ολιγάρκεια είναι έργόν μεγάλης καί έξόχου φρονήσεως.
* Ή υγεία είναι δυγάτηρ τής έγκρατείας και τής άσκήσεως, 

διαχέει έπί τών παρειών τδ χρώμα τοΰ ρόδου, έν τή πνοήτήν ευ
ωδίαν τών αρωμάτων, έν τή χαρα συγχεράννυσι τήν αθωότητα 
και τήν αιδώ.

* 01 τρόμοι καί αί άγωνίαι τοΰ θανάιου εΐσίν άγνωστοι εις τδν 
ένάρετον.

* Εις τδν χοσμον τοΰτον, ούτε ευτυχία υπάρχει εξαίσιος καί μό
νιμος, ούτε δυστυχία διαρκής καί πικρά.

* Τό στήθος πλήρες στεναγμών, τί στόμα θρήνων: ιδού ήκατη- 
φής, ή μελαγχολική κατοικία τής λύπης' κλαίει διά τά δείνα τής 
ζωής, καί εόρίσκεται είς τάς ανθρωπίνους συμφοράς καί δυστυχίας.

* Αί αύθάδειςλέξεις δύνανται νά έρεθίσωσι τδν άνόητον, αλλ' 
δ φρόνιμος άδιαφόρως καί εύφυώς τάς μεταστρέφει εις γέλωτα.

* Όταν ή αρετή, ή μετριοφροσύνη καί ή τιμιότης προσεπικο- 
σμοΰσι τής εύειδοΰς νέας τά κάλλη, τότε ή μέν λάμψις τοΰ κάλ
λους της ύπερύαίνει τών αστέρων τήν. λαμπρότητα, ή ,δέ επιρ
ροή τοΰ ήθους της άποόαίνει μυστική της δύναμις, είς ήν οΰδεν 
δύναται νά άνθέξη. Εις τήν λευκότητα τοϋ στήθους της γίνεται 
σκοτεινόν τδ κρίνον, τδ δέ μειδίαμά της καθίσταται θελχτικώτε- 
ρον τοΰ κήπου τών ροδωνιών τα δμματά της αθώα ώς τα 
τής τρυγδνος, έν δέ τή καρδία της κατοικεί ήάπλότής καί ή.α
λήθεια’ τά φιλήματά της γλυκύτερα τοΰ μέλιτος. Τήν καρδίαν 
σού μή κλείσης είς τον τρυφερόν έρωτα τοιαότης νεάνιδος’ ή κα
θαρά καί ειλικρινής αγάπη της, θέλει έξευγενίση τήν καρδίαν 
σου, ήτις οίΐτως θέλει δεχθή τά<"πλέον εύαρέστους εντυπώσεις.

* Ή μέν κοινή ήσυχία κρέμαται άπό τής δικαιοσύνης, ή δέ α
τομική ευτυχία Ενός έκαστου έξήρτηται άπδ τής ειρηνικής άπο- 
λαύσεως τών προσωπικών ασφαλειών.

* Τάς έπιθυμίας περίκλησον εις τά όρια τής μετριότητες.
* Είς τήν πρόγνωσιν τοΰ θείου οΰδεν ύπάρχει άόέόαιον, καί είς 

τήν πρόνοιάν του ούδέν γίνεται τυχαϊον.
* Τδ νά θερμάνηή άγαθοποιία τήν καρδίαν σου, καί τδ νά έμποι-

ήση ή ευγνωμοσύνη γλυκεϊαν καί ιλαράν πρός τδ θειον εΰσέόειαν, 
τοΰτο είναι ή αληθής βιωτική τέχνη. Ηλς.

-—— ιιΤ. Ο J»i j —

ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΝΟΣ ΡΟΛΟΥ
Ήτο πολύ ώραίον, πολύ λεπτόν, πολύ ευαίσθητο/! Τά 

απαλά του πέταλα άκόμη συνείχοντο ύπό τοϋ καλλιτεχνικω- 
τάτου του κάλυκος, συνείχοντο μετά δυστροπίας τίνος, ώς τό 
στήθος τής νεαράς δεσποίνης’του ύπό τόν σκληρόν στηθόδε
σμον του. ·

"Υπέρυθρον, αφελές, χαριτωμένου τό μικρόν ρόδον ειχεν 
ίδη τό φώς τοΰ ήλιου έν τφ μικρφ κήπφ τής νεάνιδος ύπό 
τόν γλυκόν ουρανόν, ύπό τάς ωραίας άνταυγείας Εξαίσιου 
χειμερινής ημέρας. Καί διά τοΰτο έκομπορρημόνει, ήκκίζετο, 
ήρυθρία περισσότερον. Ήτο απόλυτος κύριος τοΰ μικροΰ 
κήπου, ήρχετο είς μυστικάς συνενοήση; με τάς περιβαλλού- 
σας αύτό ακτίνας καί μέ τό δροσίζον αΰτο ύδωρ.

Ή ώραία ροδή είχε άναπτυχθή Επί τής όχθης τοΰ μικροΰ 
αύλακος, τό δ’ ήρεμοΰν έν τή μικρφ κοίτη ύδωρ έδιδε ευ
καιρίαν είς τόν φιλάρεσκον υιόν της νά θεωρή, τή βόηθιίφ 
τών ωραίων χειμερινών ακτινών τοΰ ήλιου, τά περικαλλή του 
χρώματα έν τή ζωηρά αντανακλάσει, τή σχηματιζομένν; 
έπί τής λείας επιφάνειας του.

Άλλος Νάρκισσος τό ρόδο- τοΰτο, έφαίνετο ότι, άνακαλύ- 
ψαν τά θέλγητρά του, ειχεν άποχωρισθή, ένόμιζέ τις,έπίτηδες 
άπό τών λοιπών κλάδων τής μικρά; ροδής καί, κλινών προς 
τήν μικράν αύλακα, άφιεροΰτο Εντελώς εις τον κατοπτρι- 
σμόν του.

Δέν ίπταιε όμως καί αυτό. Ή νεανις έπί τή ίμφανίσιι 
μόνον τοϋ. μικροΰ. μπονμπουκ^οΰ ήρχισε νά περιβάλη τήν μι» 
κράν ροδήν μέ^ίξαιρετικάς περιποιήσεις. Ενθυμείται ότι τήν 
προηγουμένην. εσπέραν, καθ'ήνό ισχυρός βορράςτό ήτειλεε, 
εύρεθησαν κύκλω τής μικράς ροδής αί χεΐρέ; της αίτενες έστη
σαν μικρούς πασσάλους καί έπ*  αύτών έλαφρόν ύφασμα, αυτό 
δέ κάτωθεν ευρισκόμενον δέν ήσθάνθη ποσώς τήν ψυχράν 
πνοήν του !

Ήτο πολύ ώραίον, πολύ λεπτόν, πολύ εύαίσθησον τό μι
κρόν ρόδον I

Συνεκινεΐτο άποτόμως. Ένεθουσιάζετο εύκολώτερον καί 
Εκομψεύετο έπιχαρίτως. Τοΰ ήρεσκε νά άκούη τήν μεταλλικήν 
φωνήν τής νεάνιδος νά τό προσαγορεύη, καί ένηβρύνετο είς έ-' 
κάστην απαλήν θωπείαν της,ότε δέ.τό ήρώτα έκάστην πρωίαν:

— Πώς πέρασες απόψε ; έ! ; δέν μιλάς, μικρό μου ;
Αύτό, τή βοηθείφ τής Ελαφρώς πνεούσ.ης αύρας, κλΐνον 

περιπαθώς έφαίνετο λέγον
— Καλά I άλλά καί σύ ;
Καί έξηκολούθίι αύτή ή μυστική ομιλία των, αύτός ό 

χαιρετισμός των,όστις κατέληγεν είς ένα άσπασμόν έκ μέρους 
τή; νεάνιδος πρός αύτό, Εκείνο δέ τότε τρέμον'έπί τοΰ μί
σχου του, έκ τής βιαίας κινήσεως τοΰ άσπασμοΰ, Εξηκολού- 
θει μέ τάς παλμώδεις κλίσεις του νά συνοδεύν) τά βήματα 
τής άπομακρυνομένης νεάνιδος, ώσεί λέγον έν άμφιβολίφ,

— Μ’άγαπά ;

Αί ώραίαι ήμέραι έξηκολούθουν, είνε δέ ή τρίτη αύτη ή
μερα, καθ’ ήν, άποχωρισθέν τοΰ δεσμοΰ τοΰ κάλυκός του, είχε 
άνοίξη είς τάς ήλιακάς άκτινας τά ύπέρυθρα πέταλά του, 
τά όποια όμως δέν ειχον τήν δύναμιν αύται νά ροδινί · 
σωσι περισσότερον.

Αί χειμεριναΐ όμως ήμέραι δέν είναι συνεχώς ώραΐαι. Καί 
μετά τόν τελευταΐον ασπασμόν τής νεάνιδος ά ούρανός σκο
τίζεται καί Εντός ολίγης ώρας ό λεπτός καί υψηλός μίσχος 
μέ τό μικρόν ρόδον έκάμπτετο ύπό τό βάρος τής πιπτούσης 
βροχής.

Ή βροχή διήρκεσεν ολίγον I Πάλιν αιθρία ! Πάλιν ήλιος, 
πάλιν ακτίνες ζωηραί έπί τοΰ δροσερού κήπου. Τά μετριό- 
φρονα ία είρπον έπί τοΰ ύδατος, μυρόεντα, ζωηρότατα 
καί αί τρυφιραί άνεμόναι έπερίμενον τήν άφιξιν Εντόμου τιν.ος 
διά νά τάς κινήση ολίγον, όπως άπορρίψωσι τό είς τό άνθος 
των ύδωρ. Ή^νεανις, δραχθεϊσα τής ευκαιρίας καί αύτή, 
έξήλθε είς τόν κήπον της διά νά περιπατήση. Διήλθε τούς 
μικρούς έλικοειδεΐς δρόμους τοΰ κηπαρίου, θαυμάζουσα τά 
Εξαιρετικά χρώματα, τά όποια έχάρισεν ή βροχή είς τά φυλ
λώματα τοΰ κήπου. Τό πάν ήτο’ δί' αύτήν απόλαυσες. Έ- 
πεσκέφθη τά ία της, τάς άνεμόνας, τά μικρά λοιπά άνθη 
τά όποια ίπεριποιεΐτο.Όλα κατά σειράν, όλα μέ τό αύτό Εν- 
διαφέρον.

Ένεθυμήθη καί τό μικρόν ρόδον I Τί νά κάμνη αύτό ;
Μετέβη είς τό μέρος τοΰ μικροΰ αύλακος, όπου είχε άνα-

πτυχθή ή μικρά ροδή. Ό μικρός αύλαξ είχε πλημμυρήσει,
τό δέ βλέμμα τής νεάνιδος δέν ανακαλύπτει τό ύπίρυθρου
χρώμα τοΰ τρυφέροΰ άνθους, έπιστέφον τό φύλλωμα τής μι
κρά; ροδής.

Τί Ιγεινε ; Ποΰ είνε ; Τό ζητεί έπί τίνας στιγμάς καί τέ
λος τό ανακαλύπτει,κολυμβών έντός τοΰ πλημμυρήσαντος αύ- · 
λακος. Τά μικρά του πέταλα ειχον χωθή εις τό άκάθμρτον 
έκ τής βροχής ύδωρ καί ώς ναυαγός έπίπλεε συγκρατούμε.νον 
διά τοΰ μίσχου του I

Είχε μείνει έπί πολλήν ώραν έν τφ ύδατι τό μικρόν ρόδον 
καί μάτην προσεπάθει νά απαλλαγή τών ισχυρών . δε
σμών του. Τό εσφιγγε, τό συνείχε ίσχυρώς είς τά. θολά του 
ύδατα. -

Η νεανις πλήρης οργής διά τδ πάθημά του ζητεί νά . τό 
έγείρη καί δφάττουσα τόν μακρόν του μίσχον, τό στρέφει πρός 
τά άνω μετά βίας. Ό μίσχος άνεγείρεται άνευ όμως τοΰ 
άνθους, διότιτά πέταλα ήδη μαραμένα έπέπλεον άσυναρτή- 
τως έπί τών θολών ύδάτων τοΰ μικροΰ αύλακος.

Ή κόρη λυπεϊται καί φαίνεται ψιθυρίζουσα ’
■— Ήτο πολύ ώραϊον, μά ητο καί πολύ λεπτόν, 

ευαίσθητο τό μικρό μου τριαντάφυλλο I
πολύ

Ή κακαΐς γλώσσαις λέγουνίότι έπισκέπτεται τώρα άλλο 
τριαντάφυλλου είς καλλιτέραν έποχήν, διότε είχεν ήδη άρ- 
χίση ή άνοιζις.

Τό γνωρίζει ή απαλή ψυχή τοΰ πολύ ώραίου, πλήν πολύ 
λεπτού καί πολύ ευαίσθητου ρόδου ;

•Λάμ«ρος Άβπίρης.

TO NEON ΕΤΟΣ 1893

Ήσύχαρ, &s ό δίκαιος, έξίπνενσε το έτος, 
Κ' έτάφη είς τό άχανες διάστημα τον χρόνον. 
Ή Ιστορία δι’ αύτό ,&ά δμιλ^ άνέτως,

Όπόταν περίτ&ν έτΰν &ά γράψη άνεν φθόνον.

Αιότι αν καί πάνοπλος νΰν ή Εύράπη μίνη, 
ΌύδεΙς είς τήν πυρίτιδα ερριψε τον σπινθήρα. 
rAv όί καί βράζων ό κρατήρ τον Ήφαιστείον χαίνη, 
Έφ’ ού κα^εύδει, άγρνπνείμε όπλισμίνην χεΐρά.

Καί τούτον ενεκα στρατούς πολλούς παρασκευάζει, 
Και φονικά νηχ^ημ,ε^ Ά^γανα Ίφενρίβκει.
Ύούξ φόρους τοΰ πτωχοΰ Χαοΰ tovg πολλαπλασιάζει, 
Καί άφειδώξ το χρήμά τον ίκεΐ.καταναΧίβκει.

Έπί αγρίων ίπρεπεν πείραμα νά γείντ],
"Iva κρι&$ ή ^κβασι$ σημερινόν πολίμον·
Ή α χο μ^ η μαρτυρεί ψνχήπ&ς' δεν &ά μείνη. 
Ζωσα, έάν μικρό$ σπιν9·ήρ άπ'ο τοΰ Αίμον I

Το πείραμα ίπποτικ&$ έκαμεν ή Γαλλία,
"Ητις καί ννν εΰρίσκεται εί$ ταραχήν καί ζάλην.. 
El&t $ε ή ύ π ό^· ε σ ι ρ τον Π αν α μ 5 γελοία 
Νά γείνη τίλος, i}v ταννν φαντάζεται, μεγάλην.

Τό νέον δ' έτος ποΰ φαιδρόν σήμερον άνατέλλει, 
Ά^&ον, ως τό νήπιον καί άμαρτίας ξένον ! ... 
ΕΙ&ε καλόν προάγγελλον δ ΙΓλάστης νά τό στίλη, 
Ειρήνην είς τό πρόγραμμα τοΰ βίον τον έμφαίνον.

Εί&ε παγκόσμιον χαράν τόέννενήντα τρία 
Νά φέρη, καί άμν&ητα τά άγα^ά νά δάση I , . '.
Τάν όπλων δ& και τών στρατών νά μή μας γείνη χρεία 
άλλά καϊ τής δαπάνης των κ’ έκείνης νάμάς σώση 1 .

Εί^ε xal τής πατρίδος μας τόν σάλον νά κοπάση, 
Καί τής χρεωκοπίας της τό φάσμα νά μακρύνη, 
Τό μίγα δ’ αύτής όνομα καί πάλιν νά δοξάση, 
Καί ΙπΧ τοΰ μετώπου της κηλίς τις νά μή μείνη.

’Εν Μαγνησίφ τή Ιη ‘Ιανσυαρΐίυ 1893 
Αθλν. Πετριδης ’Ιατρός.

M^i.L I .L_U - ___ _ —

’ΈχΟεβες ίν Μονακό. ’Αγγέλλεται ότι διεθνής Έκ- 
θεσις. γενήσεται έν τφ πριγκιπάτφ τοΰ.Μονακό, κατά τούς 
μήνας ’Ιανουάριον,Φεβρουάριον καί Μάρτιον τοΰ 1893, έν ή 
έκτεθήσωνται πάντα τά προϊόντα τής βιομηχανίας,τοΰ Εμπο
ρίου, τών ωραίων τεχνών, τής γεωργίαο καί τής κηπουρικής.

1Η<πκλλ$?ον καοόμβνον άπό τοΰ 1 8S8. Τό 
μεταλλεΐον Summit Hill, κείμενον παρά τφ Manch Ckunk 
τής Πενσιλβανίας, καίει ώς γράφ« ή Εβδομαδιαία Έπι- 
θεώρησις τ&·ε’Αμερικανικ&ν Επιστημονικών άπό τοΰ 1858 
ήτοι άπό 34 Ετών.

Χωληνοβεβής γέφυρα μίτα^ύ Ευρώπης καί 

’Λβέας. Υπεβλήθη αίτησις είς τό Ύπουργεΐον τών Δη- 
μοσίωνΈργων έν Τόύρκίφ περί παραχωρήσεως προνομίου διά 
τήν Ζνωσεν τοΰ Εύρωπαΐκοΰ σιδηροδρόμου μετά τής ’Ασίας 

στηριζομένηςδιά μέσου ύποβρυχίού σωληνοειδοΰς γεφύρας, 
επί στηλών αμερικανικής τίνος ίφευρέσεως.

Όδοό ίν Ί*θυ|Ι.'κνέα.  Γαλλική τις 
τοΰ αγίου 'Ραφαήλ, ίχουσα τήν έδραν της

'Εταιρεία, ή 
έν Βάρη τής 

Γαλλίας άνέλαβε τήν κατασκευήν έν'Ρουμανίφ έπί μειοδοτική 
δημοπρασίφ 10,000 κυβικών μέτρων στρωτικής ύλης, προ-’ 
ωρισμένης διά· τήν Φοσκάνην, πρός 20 φράγκα τό τετραγω
νικόν μέτρον. ,

Νάον δσελον τοΰ Krag-Jotgeneen. Ή Κυβέρ
νησες τών Ηνωμένων Πολιτειών πρόκειται κατ’ αύτάς νά 
είσάξη είς τόν στρατόν της τό νέον όπλον Krag-Jotgen- 
sen, όπερ έχει ένδον διάμετρον (calibre) 7,8 χιλιοστομέ- 
τρων.Τό όπλον τοΰτο μετά τό τοΰ Mannlicher είναι τό μι- 
κρότερον ύπάρχον τό γε νΰν ίχον έν τή ύφηλίφ.

Περί τοΰ, αντικειμένου τούτου, ήτοι περί όπλου, εχοντος 
. τήν έλαχίστην διάμετρον, αξιωματικός τις Πρώσσος προε- 

κάλεσεν Εσχάτως συνδιάσκεψιν, καθ’ήν Εγένετο αρκετή συ- 
■ζήτησις καί άπέδειξεν είς τό άκροατήριόν του, ότι ίτι^δέν 
άφικόμεθα είς τό άκρον όριον τής ίλαττώσεως τής διαμέτρου. 
Κατ’ αύτόν δέ, όπλόν Τι, ούτινος τό βλήμμα ήθελεν έχει 
5,4 ή καί 3,5 χιλιοστόμετρα διάμετρον, δεν είναι πράγμα 
άδύνάτον,’. ιδίως έάν δύναται νά εύριθή μέταλλον ή μίγμα,· 
δι’ Ου νά. κατορθοΰται ή αύξησις, Εν δεδομένη άναλογίφ, τής 
πυκνότητος τοΰ όγκου τοΰ βλήμματος. Πλήν τ'οιοΰτον μέ
ταλλον ύπάρχει καί είναι ό βαρύλιθος ή τό ορυκτόν wolfram 
ούτινος ή παραγωγή είναι μέν ολίγον σημαντική· έτι, άλλά. 
τόΰ όποιου τό ορυκτόν εύρίσκεται έν μεγάλη ποσότητι είς 
τινας χώρας.,

τών νακρ&ν. Μετά πολλά; δυσχερείας Επε
τράπη ή Καΰσις τών νεκρών έν Δανιμαρκίφ, ένθα όμως αί άρ- 
χαί πρός τήν τοιαύτην καινοτομίαν διάκεινται λία» δυσμενώς. 
Καί ό μέν καθολ. πρωθιεράρχη; άπηγόρευσε τοΐ; ύπ’ αύτόν 
ίερεΰσι νά μετέχωσι κηδείας τών πρό; καΰσιν νεκρών, ό δέ 
υπουργό; διέταξεν, .όπως όσάκι; ίερεύ; διαμαρτυρόμενος μέλ
λει νά συνοδεύσιρ Εκφοράν νεκροΰ προωρισμενΦυ διά καΰσιν, 
οφείλει πρώτον νάζλαμβάν*>  άδειαν παρά τοΰ έπί τών Εκ
κλησιαστικών ύπουργείου.

' {έ) Tttngstene (2ουή5. tungsten, βαρύς λίθος) τυγγόστηνον, (/«-
ταλλον νέον εύθρυπτον, λευκόφαιον, στιλπνόν καί σκληρόν.

Φ. Π·
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'Οσάκις έτυχε ^χ φυ
σητέ εν τινι χαρτίνω σοικ- 
κφ, δπως έξογκφβή ούτος 
καί κατόπιν τόν οιαρ- 
ρηξητε δι’ ένός γρονθοκο- 
πήματος, ϊνα πάραγάγη 
τόν γνωστόν ύμΐν έκεϊνβν 
κρότον, ήρωτήσατέ ποτέ 
όποιαν όύναρ,ιν έχει τό 
φύσημά σας ;

θά γνωρίζετε βεβαίως, 
δτι ή δύναμις αυτή δύ- 
ναται νά καταμετρηθη 
διά μέσου τοΰ σπεερομε- 
τρου, (γνωστού ύμίν της 
Φυσικής έργαλείου). Η
μείς δμως πρός τούτα, Οά 
μεταχειρισδώμεν απλώς 
τόν χάρτινο» σάκκον άντί 
τόϋ σπειρομέτρου.

- Δέον νά λάβητε σάκ- 
κον αρκούντως μακρον 
καί έκ χάρτου άντοχι- 
κοΰ. θέσατε τούτον κατά

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ
Η ϋνναμις τοΰ· φυσήματος.

πλάτος έπίτης άκραςτης 
τραπέζης, ε'χοντες την- 
όπήν αύτοϋ πρός υμάς, 
ανεστραμμένων, δέσατε 
έπ’αύτοϋ βάρη, ολίγον 
κατ’ολίγον βαρύτερα, ώς 
ένδείκνυσιν ή έναντι ήμε- 
τέρα εΐκών,φυσήσατε τότε 
ϊνα φούσκωση, καί μετ’ 
ολίγον 6ά έκπλαγήτε πα- 
ρατηροΰντες,δτι τό φύση
μά σας άνασηκώνει δλον- 
έκεΐνο τό βάρος.

Πρός ευκολίαν δέ τοΰ- 
πειράματος,δέσατε μεγά
λα βιβλία,ώς λεξικά,τό έν 
έπί τοΰ άλλου, καί μετ” 
απορίας Οά ίδητε, ίτι 
διά- τοΰ φυσήματος σας 
θά μετακινήσητε αυτά, 
πάνυ ευκόλως. Τό πείρα
μα τούτο είναι λίαν τερ
πνόν καί ώς έκ τής εύκό- ; 
λου έκτελέσεως. Φ. ΚΙ.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ “ΦΥΣΕΟΣ,.

' S. S. θ. ΜταοΛόγχιον. Σάς ένεγράψαμεν' άπόδειξι» έν παρελ- 
θόντι φύλλφ, Ευχαριστούμε».—Ε. Αν Φ. ’Pfistaiiv Βαμβαςίας. 
Συνδρομή σας έλήφθη Αου ίτους. Ευχαριστούμε» ’Αποστείλατε καί 
τρέχοντος.—Σ. Λ. Μ. ΝιαοΛόγχιον Δελτάρια» έλήφθη, /Ο φύλλα 
έστάλησαν καί έγράψαμεν. Έργα έλήφθησαν. Συνδρομή έλήφθη. 
Ευχαριστούμε». — Κ. Α, Β. #σσσα.Ιο**Μηη,  Συνδρομητάς ένεγρά- 
ψαμεν. Ευχαριστοΰμεν θερμώς. Σάς έγράψαύεν —Ν. Ι· Κ. καί Γ. 
Π. Σ. Γίτετσ/*.  Έπιστολαί σας έλήφθησαν. Ταχυδρομικών καθέ 
καστα.—·Δ. Α Δαμδανάΐια. ’Επιστολή μετά περιεχομένων έλη- 
φθησαν. Εΰχαριστοϋμιν.’Εγράψαμεν.—Γ. Κ. A. OJttriroar. Σάς 
απηντήσαμε» τ,αχυδρομιχώς. —Α,Λ.Ταέ'γάηοτ.Συνδρομή σας έλή
φθη.Έύχσριστοϋμεν.—Π. Σ. ΒραίΙα. Σάς έ»εγράψαμεν. Ευχαρι
στούμε».—Σ. Μ. ΜισοΛΒχγιον. Δελτάριο» έλήφθη "Ετερα 10 έ· 
στάλησάν. 'Εχει καλώς, λογαριασμός κατά μή»α. Ευχαριστούμε». 
—Η. Π. ΒαβαΑΛην. ’Επιστολή καί χρήματα έλήφθησα». Εύχαρι- 
στοϋμεν. Συνδρομητή» ένεγράψομεν.—A. Ε. Ροδο,Μοτ. Τρεις 
σύνδρομα! έλήφθησαν έκ Κάδάλλας. Καθυστερεΐται έτι μία Ευχαρι
στούμε».—Α. Ε. ΒαβάΛΛαν. Άντεπευχόμεθα ευτυχές τό νέο» έτος. 
Συνδρομή έλήφθη. Ευχαριστούμε».—Ν. Κ. N? Ψαρρα ’Επιστολή καί 
συνδρομή έλήφθησαν. Ευχαριστούμε» καί ευγνωμονούμε» έπί είλι- 
κρινέσι συγχαρητηρίοις. σας.—Π. Γ· Κ. θονρίαν Συνδρομή.σας έ
λήφθη. Ευχαριστούμε» κλπ. Ταχυδρομικώς έγράψαμεν—Α· Ν. Π 
"Αμφισσαν. ’Επιστολή μετά συνδρομής σας, έλήφθη. Ένεγράφητε. 
Εόχαριστΰμε».—1. Σ. θ. Ναύπακτον. Συνδρομή σας έλήφθη.· Εύ. 
χαριστούμε». Γοάφομε».— Δίδα Ε. Γ. Κ. ΦάΛηςον. Ευχαριστούμε» 
διά κολακευτικά; κρίσεις καί θερμάς συμπάθειας πρός τό ήμέτερο» 
περιοδικόν. ’Αποστείλατε έργο» σας. — Α. Ν. Β. Λερσετα»·. Έπι- 
στολαί έλήφθησαν. Συνδρόμηται ένεγράφησα». Εΰχαριστοΰμεν.—Χ.Σ. 
καί Η, Μ. Τεργ/οεην εγεγράφητε. Εΰχαριστοΰμεν,—Ν Κ, εΰςον. 
’Επιστολή και συνδρομή έλήφθησαν Ευχαριστούμε». Γράφομε». — ®. 
Ο; Bpatlar. Ένηργήσατε’ ένεγράφητε.—©.. Π. Bur)noJcv. Ένε
γράφητε. *Ανάμέ»ομεν.

JOURNAL HEBDOMADAIRE ILLUSTRE
Avec une gravure coiorie chaque mois, par an 11 fr. 
Sans la gravure, par an 9 fr.

OIKOI'ENGIAKON
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΙ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

Μιτ’.έγχρώμου είκόνος μηνιαίως1 έτησίως φρ. χρ. 11 
Άνευ αυτής,, συνδρομή έτησίως φρ. χρ. 9

’Αγοράζονται ίίς καλλίστας τιμάς-παλαιέ γραμμα 
τόσημα μεταχειρισμένα, έπιστολαί παλαιοί κϊί im~ 
στολικά δελτάρια τής Ελλάδος καί άλλων έπικρα- 
τειών. Επίσης Αγοράζονται νομίσματα καί άρχαιότή- 
τες, παρά τοΰ κ.

A. W Ε I S Ζ
Budapest (Hon^rie) Vaczl-Kdrut 4

J ·ννΐυ^ΕϊΕΙΚίΕΈί.
A. SOPHIA

1 piece fr. 0,60 10 p. fr. 4,50, 50 p.

Bulgarie 1885—89 100 timbres (7 var.) Fr. 2.00
Β 1891—92 100 » (4 var.) » 4,00
» 25 pieces de 25 st. 1885—89 » 1,00
» 25 » de 30 » » 1) 2,00
» 25 » de 50 » » V 4,00

. » 1 » de 1 Lew, 1892 » 1,00
Provisoire 1892 15J30 neufs ou obliterAs :

fr. 18, 100 p. fr. » 34,00
Timbres taxes, la serie, 5, 25, 50 st. » 2,00
Roumanie : 100 timb. (10 variety) » 2,00

» 2 cartes-post. (dif). » 0,60
Japon 100 timb. 10 var. y comp. tel. » 2,00

» 3 cartes-postales (diff.) » 0,90
Indes Anglaises 100 timb. (5 var.) » 2,00
J’accepte de bons timbres' de tous pays en commis

sion avec 33 °/o rabais.
Reglement apres trois mois.
References M- s. Farehi.' employd au Minis

ters des affaires etrangeres, et m. Caief, employe 
A la Banque-Ottomane, A Sophia.

Toute demande doit £tre accompagne du montant.

Έκ τοΰ Τυπογραφείου ΑΝΕΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ


