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.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Ή αΙχμάλωτος (μίτ’ «ίκένις) ύπό Η.— 
Π<ρΙ μαθηματική? έληίδοί. ύπό Μ. Κ. Στ«φανίδου·—’Ακρο- 
στιχΐ?, ύπό Κλίά»θουί Α. Ββσταρδάκη.—Γραμματόσημα χαΐ 

/γραμματυβημομαν»!? (συνέχεια καί τέλος), ύπό Ν. Β. Κ-— ΑιΑ 
μίαν oe’/.ίδα ποίημα —'ο Μέγας Κωνσταντίνος (μίτ’ηκό,ο;) ύπό 
Χάη. — 'Α«6 τής έφαλίδος τοΰ Φάληρού,ύπό Ήλ<·—'Η ΒοβτΙνα 
(αναμνησιι), ύπό Σ. Μπράνια.—'Π έχχΰδίυοος τών λαχ·ΐ»ν τη? 
Φύβτως.—βιατρίχά. Μάρθα ύπό Charles. — Ερωταπό-κρισις 
ύπό Άστέρο;.— Εύτράπϊλα ύπό Φρίχ. — ’ΛλληλογραχΙα τής 
Φύσΐως. — Άγγ«λίαι.

Η ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΣ
( δϊκόνα ) .

ΗΓνθονστώδης ψυχή χαχ φλογερά καρδία, είσϊν οί 
βό δύο ναόν ένθα λατρεύεται .<5 “Ερως. Θεότης, 
περιβάλ?,ουσα διά τής προστασίας της τόν κόσμον 
δλον θεότης, ήν ύμνεϊ τό σύμπαν,εΐς δ βασιλεύει.

....Πού φέρεσαι, φιλτάτη καρδία; των παλμών σον 
τό θρηνητικόν τού μυστηρίου ασμα,διατϊ τοσούτον 
πενθίμως συνοδεύει τούς βαθεΐς στεναγμούς σου ; 
ΤΩ εύγενής μορφή, ήν ζωογονεί των έλπίδών Λ 
μυρόεσσα πνοή., ήν φαιδρύνει τού έρωτος τό χαίον 
φίλημα, διατϊ νύν δεσμώτις είς τής μοίρας τό κέ- 
λευσμα, αιχμάλωτος εις. τήν σκληρόν τοΰ πεπρω
μένου άνάγκην ; "Ω διατί νά λησμόνησα Λ ακοή 
σου τής φρονήσεως τά άθώα βήματα, καίάντί τής 
χάριτος τής αγνής προσδοκίας, πικρότατη ήδη γα
λήνη είς τό γλιΛυ νά διαχέηται μέτωπόν σου ; 
Έν τη άφράστω καρτερία σου, έν τή.ίερα τής ή- 
ρεμούσης οιανοίας στιγμή, διατί νά μή άναμένης 
μετ’ίσης ύπομονής τής θλίφεως τήν εικόνα, ητις 
είναι τό μοιραϊον τής άπάτης σύμόολον ; Φεΰ. I έ- 
νόμισας συνεχή τήν ευτυχίαν, ήν εις τάς μαγικός 

, τοΰ ιδανικού χώρας έπεζήτησας, καί είς τούς όρί- 
ζοντας των Λθικών σου κόσμων δέν ανέμενες τήν 
συννεφώδη των ατυχιών όμίχλην ;

ΤΩ εύγενής καρδία ! διατί τό δηλητήριον τήςό· 
δύνής τοσούτω προώρως νά είσδύσμ είς τό άγνόν 
σου αίμα, καί. νά μαράνη τής ήόης σου τήν βλα- 
στάνουσαν τρυφερότητα; διατί νά σέ πλήξη, έν 
μέσω τής διανοιγομένης εύφροσύνης. ή όδυνηρά 
έκείνη προαίσθησις, τό άνεξήγητον άλγος, καθ’ ήν 
στιγμήν τών εύγενών πόθων τό παρήγορον έλεος 
σέ περιεκόσμει;

Είσαι άτυχός λοιπόν, παρθενική μου.καρδία; 
είσαι εξόριστος τού παραδείσου έκείνου. δι’ όν έ- 
κλαυσας έλπίζουσα,καί έθρήνεις φεΰ ! μάτην προσ- 

• δοκώσαΕίσαι μακράν τής θερμής τού πόθου 
άγκάλης, καί έρημος έντω άφίλω τής τύχης ξενώνι;

- Πρός Θεού ! είναι τούτο άληθές, δακρυόεσσα τού 
εύγενούς μαρτυρίου μορφή ; ήτις, φεΰ! δέν δια
λάμπεις πλέον έν τη ζοφώδει τής μοίρας έρημία. 
Νά κλαύσω, προσφιλές άστρον, διότι θά σβεσθής 
μετ’ όλίγον είς τόν πένθιμον τού ιδανικού σου ού- 
ρανόν, όπως άφανισθης είς τού. άπείρου πάθους 
τήν Λρεμίαν ; Ταλαίφρων I άτενίζεις έτι είς τήν 
εύφροσύνην τών νεκρών έλπίδων, άναμένουσα τήν 
παρήγορον τοϋ πόθου άγκάλην ;
Ώ τεθλιμμένε άγγελε τοΰ παραδείσου, ή καρδία 

σου μένει έτι εύγενές θύμα έπί τού βωμού τού ά- 
γνοΰ έρωτός σου, ώς σήμα τών Ιερών μαρτυρικών 
στιγμών τής συμπαθούς πίστεως. θά ριφω βλέμμα 
είς τόν ούρανόν, δπως άντλήσω τής χάριτος τό 
γλυκύ έλεος, καί τό προσφέρω είς τούς Οφθαλ
μούς μου. Θά ψάλλω τής φύσεως τό μεγαλειον, 

δπώς μειδιάσω·.'πλήν, τό μειδίαμά μου'θ’ άπονε- 
κρώσωσιν οί δεδακρυσμένοι οφθαλμοί . σον.

* ..Τά δάκρυα όμως καί έγώ πλειότερον Αγάπησα. 
Μέ ταύτα δέ μόνον θά ήμαι άξιος τής σνναδελφι- 
κής θλίψεως.

’Ορφανήν νά σέ θαυμάσω άδυνατώ, τεθλιμμένη 
νύμφη" νά κλαύσω μετά σού έρημος καί έγώ ; 
Τλήμων φίλη ! άφες με νά σέ συνοδεύσω πρός τά 
πρόσω, ΐνα πλησιάσωμεν όμοϋ είς τών τάφων τό 
βασίλειον, όπως κρύφωμεν έκεΐ τά δάκρυα καί τήν 
ζωήν, λατρεύσωμεν τήν λήθην, τήν αγίαν ταύτην 
καί συμπαθή θεότητα, καί γονυπετήσωμεν προ τοϋ 
ύπερηφάνου καί καθεύδοντος τής άθανασίας με 
γαλείου.

Ώ καρδία ! έγκαταλελειμμένη τής πίστεως ή- 
ρωίς, άφησόν με νά ψάλλω μεν όμού τούς ύμνους, 
ώς μας έδίδαξεν ή ειμαρμένη I

Άφες με νά λούω καί έγώ μέ θαλερά δάκρυα, 
τά μαραινόμενα . ταύτα άνθη σουί

* ·»
Αιχμάλωτος έτι! ώ στιγμαί άλγειναί ! Τό βλέμμα 

της οέ, μάτην έπαγρυπνεΐ.
Τόν άναμένει δμως πέριλύπως, δεσμώτις ύπό 

τής έρωτικής ίσχύος.. . αιχμάλωτος· ένω τά άνθη,, 
άτινα καθηγίασε διά τών δακρύων καί φιλημάτων, 
μάτην άναμένουσι, δέσμια καί αύτά, είς,τάς άβράς 
της χεϊρας. .

'» ■

«Ώ I έκ τίνος γρανίτου μυθώδους καί άνηλεούς, 
έπλάσθησαν τά σπλάγχνα σου, Είμαρμένη ; ».

Η.ΠΕΡΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΛΠΙΔΟΣ
Πρό τής διευκρινήσεως τής θεωρίας τών τυχηρών παιγνιϊίων 

έθεωριΐτο ώ; δίκαιον το στοίχημα έκεΤνυ, έν τώόποίφ οί στοιχη
ματίζοντας κατέθιτον ποσότητας αναλόγως των ευνοϊκών έκαστω 
περιπετειών' π. χ. είς την ρίψιν ένός κύβου ό στοιχηματίζων δια 
τήν πτώσιν ένός έ*  τών εξ αυτού αριθμών, ώρειλε να καταθέση 
τό πέμπτον τών όσα ήθελε κάταθίση ό ενάντιος, διότι ήθελεν έχη 
ύπέρ εαυτού μίαν μόνην περιπέτειαν, ένφ ό εναντίος ήθελεν έχη 
υπέρ έαυτοϋ πέντε.

Τήν φυσικωτάτην ταύτην συνθήκην χαθιστώμεν εναργεστέραν,έαν 
ΰποθέσωμεν ότι εξ παϊχτα: έστοιχημάτισαν έκαστος διά τήν πτώ
σιν ένός έκ τών έξ αριθμών τοΰ κύβου άπαξ ριφθησομένου, ό μέν 
ότι θέλει πέση ό άριύμός 1, ό δέ ότι θέλει πεση ό αριθμός 2, 
ό άλλος δτι θέλει πέσ/> δ αριθμός 3, καί όυτω καθεξής. Τότε 
ούδείς λόγος υπάρχει νά ηναι ή τοΰ ένός τών παικτών τούτων 
καταβολή μεγαλειτέρα τής τών άλλων, ό έπιτύγχάνων δέ λαμβά
νει κέρδος πενταπλάσιον τής καταβολής αυτού. ’Εάν όμως πριν 
ή ή τύχη άπο^ασίση. ήθελε τις μόνον νά αντικαταστήση τούς 
πέντε, ώ?ειλεν άναγκαίως νά τοϊς άποδώση τήν καταβολήν αυ
τών, ήτοι ήθελε καταβάλη πενταπλάσια, άναλόγως. τού αριθμού 
τών υπέρ αυτού περιπετειών.

Πρός δικαιολόγησιν τής ανωτέρω συνθήκης, έστω και τό έξής 
παράδειγμα.

36 άνθρωποι διένειμαν πρός άλλήλους τούς 36 συνδυασμούς δύο 
κύβων Α καί Β (ένός έκαστου τών έξ αριθμών,του κύβου Α συν- 
δυαζομένου μεθ' ένός έκαστου τών £ξ αριθμών τοϋ κύβου Β, γί
νονται, ώς γνωστόν, 36 συνδυασμοί), καί· έκαστος κατέθεσε τήν 
αυτήν ποσότητα χρημάτων, π. χ. εν τάληρον, έστοιχημάτισαν 
δέ επί τό άθροισμα τών αριθμών, οϋς θά παρουσιάσωσιν οί κύβοι 
συγχρόνως ριπτόμενοι, οί μέν ότι το αυτό άθροισμα θέλει εςσθαι ό 
άριθμός 8, οί δέ βτι.θέλει εισθαι ο Ί, άλλοι ό 9 καί καθεξής. 
"Ας ΰποθέσωμεν τώρα, βτι οί κύβοι ριςθέντες έπαρουσίασαν ό Α 
τόν αριθμόν 2 καί δ Β τόν αριθμόν 6 ή ό Β τόν 2 καί β Α τόν 
6, ών τό άθροισμα = 8' επειδή δέ οί συνδυασμοί οί παρέχοντες το 

άθροισμα 8 εΐναι πέντε, ήτοι 2 + 6, 3 + 5, 4 + 4, 5 + 3, 6 + 2, 
διά τούτο κερδίζοντες είναι εκείνοι, οί'τινες ε’χον λάβη ώς τυχηρόν 
των ένα τών συνδυασμών τούτων, ήτοι οί κερδίζοντες είναι πέντε. 
Έάν δέ άντικαστήσωμεν τους έχοντας τούς συνδυασμούς τού 8 δι’ 
ένος μόνου ατόμου, καί τούς έχοντας πάντας τούς άλλους συνδυα
σμούς δι ετέρου ατόμου, βλέπομεν οτι αί άμοιβαΐαι αυτών μετα- 
βολαί θέλουσιν εΐσθαι ώς 5 : 31, ήτοι άναλόγως πρός· τάς εύνοϊκάς 
έκατέρω περιπετείας.

Αί σκέψεις αύται δικαιοΰσιν αποχρώντως τήν τεθεϊσαν ανωτέρω: 
αρχήν, καθ’ ήν, έάν δυο παίζοντες, έχοντες ύπέρ εαυτών τάς πι
θανότητας α καί β, καταθέσωσι κεφάλαια γ καί δ, πρέπει πρός. 
σχηματισμόν δικαίου στοιχήματος νά έχωμεν τήν άναλογιαν 
α:6 = γ:δ, καί έάν έχων ύπέρ έαντοΰ τους 31 συνδυασμούς

: . ■ . γ. 31 1 . 31 ft 1 ,.πρεπει να καταθέσει ο — — = ο π-ταληρα. ■
U Ο V

Ή άρχή αΰτη άρκεϊ διά πάσας τάς περιπτώσεις, καθ’ άς ή τύ
χη αποφασίζει έν μια μόνον δοκιμασία ή δι’ ένός μόνον παιγνιδιού 
fpartie), οπότε ή μεταξύ τών παιζόντων συμφωνία μεταβάλλεται 
μόνον έκ τοΰ τρόπου καθ’ δν θέλει θεωρηθή ΰπ’ αυτών ή άπόςασις 
τής τύχης, ώστε, έάν ή θέληοις τών παιζόντων $ έμπόδιόν τι άν- 
θίστατο εις τήν άπόψασιν τής τύχης, τότε παραιτούμενος έκαστος 
τών δικαιωμάτων του λαμβάνει όπίσω τήν καταβολήν του.

Αέν συμβαίνει όμως τό αυτό, ότοτν πρός επιτυχίαν τού κέρδους., 
απαιτείται νά παιχθώσι πλειότερα τοΰ ένός παιγνίδια, διότι, άμα 
παιχθώσι παιγνίδιά τινα. πας παίζων άπόλλυσι τήν κυριότητα 
τών χρημάτων, άπερ κατέθεσεν,. άλλα προς άμοιβήν άποκτα έπί 
τοϋ συνόλου τών καταθέσεων δικαίωμα άνάλογον πρός τήν πιθα
νότητα, ήν δπως κερδίση το σύνολον τών καταθέσεων π. χ. 
στοιχηματίζει τις δτι θέλει ρίψη τόν αυτόν αριθμόν εις δύο διαδο
χικός ρίψεις ένός κύβου’ έπειδή ή πιβανότης αύτοΰ τοΰ γεγονότος 

1 35είναι καί ή του εναντίου ~ (διότι είς κύβος βιπτόμενος δίς00 36
ισοδύναμε? πρός δυο κύβους άπαξ ριπτομένους), δ στοιχηματίσας 
οφείλει νά καταθέση 1 τάλήρον καί ό έναντίος 35. Ας υποθέσω- 
μεν 5τι εις τήν πρώτην ρίψιν του κύβου έπέτυχεν ό στοιχηματί- 
σας,ένεκα δέ αιτίας τίνος ή δευτέρα ρίψις του *ύβου  έκ συμφώνου 
έγκαταλείπεται, τότε τό.δικαίωμα τοϋ στοίχημαείσαντος επί τοϋ 

συνόλου τών καταθέσεων αυξάνεται άπό -‘ς διό

τι οι εζ άριθμοί ένός κύβου άποτελοΰσιν έξ συνδυασμούς, 
ό έπιτυχών είς τήν πρώτην ρίψιν τοΰ κύβου έπέτυχεν υπέρ 
έαυτοϋ τούς έξ συνδυασμούς, ώσιε έκ τών 36 συνδυασμών 
30 μένουσι ύπέρ τοϋ έναντιου. Ή πιθανότης λοιπόν τής 

G 1έπιτυχίας τοΰ πρώτου ει·αι τώρα καί ήτοΰεναντίου

Άρα ό πρώτος θέλει λάβη 6 -τάληρα =-!· τοΰ συνο-
36 6 ' 6

5 
λου τών καταθέσεων, καί ό δεύτερος 30 τάληρα— τοΰ ολου.

Ό κανών ουτος ό χρησιμεύων εις τήν μεταξύ τών παικτών 
διανομήν τών κατατεθέντων χρημάτων,πριν ή ή τύχη αποφασίση, 
λέγεται κανών τής διανομής. Τό δέ γινόμενον τής όλης καταβο
λής έπί τήν πιθανότητα τής επιτυχίας λέγεται eJmc,
δι' ής έννοοΰμεν δτι έκαστος έξ οίασδήποτε τυχηρας επιχειρήσεως 
πριν ή ή τύχη άποφασίση περί τής έκβάσεως ταύτης, ελπίζει να 
λάβη κέρδος άνάλογον τής έκ τής επιχειρήσεως αποκτηθείσης · 
πιθανότητος επιτυχίας..

Παραλείποντες, δια τό ένταΰθαάναρμόδιον, τούς περί τώ<| διάφο
ρων τυχηρών παιγνιδίων, συνθετωτέρους υπολογισμούς, ών τα 
εξαγόμενα ουδόλως είναι ευνοϊκά διά τούς φιλοπαίγμονας, λέγο- 
μεν μόνον, δτι αί έκ πείρας βεβαιωθεΐσαι μεγάλαι ζημίαι, ών πα
ραίτια έγένοντο τά τοιαυτα παιγνίδια έκ πλήθος άνθρώπων, μεθυσ- 
θέντων ύπό απατηλών έλπίδων,αί ζημίαι αύται λαλοΰσιν έμφαντι- 
κώτερον τού υπολογισμού καί τής έμπαθοϋς είς τά τβιαύτα·**αι-  
γνιδια κλίσεως, ήτις διακινδυνεύει χρήματα, ών ήδύνατο νά γείνή 
χρήσις είς προαγωγήν τής ευημερίας τών κοινωνιών,διά τής κατα- 
βέσεωςαύτώνπ.χ. έν ταμείοις τών περιουσιών(Caiseesd.’epargitee) 
τοϊς δι’αξιόπιστων εγγυήσεων έξησφαλισμίνοις καί λίαν ,σοφώςδι- 
ευθυνομένοις, ένθα συλλεγόμεναι αί μικραί οικονομίαι τοΰ φιλόπο
νου εργάτου καί τοΰ πιστού υπηρέτου προδιαθέτουσιν αυτοϊς ασφα
λή καταφύγια τοΰ γήρατος καί τών άσθενεϊών καί παθημάτων.

Οί τεχνολογούντες τά τυχηρά παιγνίδια καί ύπό κενών ελπί
δων αείποτε βρσκόμενοι πολλαχώς έξήτασαν καί μετέστρεψαν τούς 
συνδυασμούς,· οδς πάρουσιάζουσιν οί τών τυχηρών παιγνιδίων, μά
λιστα τών λαχείων, .κανονισμοί, καί μεθ’ όλης τής επιστασίας: 
διεξήλθρν τούς πίνακας τών.λαχόντών άριθμών άπ’αρχής τής 
συστάσεως τών τοιούτων παιγνιδίων, ζητοΰντες νά άνεύρωσι τό 
τρωτόν αυτών μέρος. Τό μόνον, οπερ, ήδυνήθησαν νά πράξωσι, 
τό καί άλιγώτερον παράλογον, ήτο νά προσδιορίσωσιν αύξούσας 
προόδους καταβολών είς τρόμον, .ώστε μία επιτυχία, ής ή πιθα- 
νότης ήθελεν εΐσθαι ίκανώς μεγάλη, νά δυνηθή νά ισοστάθμιση 
προηγουμένην ζημίαν. ’Αλλά διά τοΰ τρόπου τούτου, ί'να φθάσω- 
σιν είς μεγάλην πιθανότητα έπιτυχίας, άπητεϊτο κατά τό εξαγό
μενον τών συλλογισμών αυτών ή κεταβολή μεγάλου κεφαλαίου, 
οδτινος δμως ή άπώλεια συνεπήγε δυστυχήματα άσυγκρίτως σπου
δαιότερα τών ωφελημάτων, άπερ ήθελε παράσχη τό τυχόν κέρ
δος· Το δέ εξαγόμενον τών συλλογισμών αυτών ήτο ή λεγομένη 
martingale δηλ. τό καταθέτειν, δσα προηγουμένως έζημιώθη τις. 
Άλλ ' οί μεν μικρας καταστάσεως άνθρωποι δέν δύνανται νά έξα- 
κολουθήσωσι τοιοΰτο παιγνίδιον, δσον δ’ άφορα τούς πλουσίους, 
oiwt δύνανται νά κάμωσι τών κεφαλαίων αυτών χρήσιν, πολύ 
επωφελεστέραν, έγκύπτοντες εις τήν βελτίωσιν τής γεωργίας, 
τήν τελειοποίησιν τών τεχνών καί τήν άνάπτυξιν τού έμπορίου. 
Εις τούτο τό έπωφελές είδος τών παιγνιδίων, ών φυσική συνέ
πεια εΐναι ή.σύστασις τραπέζης (διότι ή παραγωγός δύναμις τής 
τραπεζης αποτελεί τά κεφάλαια τών παιγνιδίων τούτων), οί νουνε
χείς καί διορατικοί αύξάνουσι τόν πλούτον αυτών είς βαθμόν άσυγ
κρίτως μείζονα καί μετά πιθανότητος; έπιτυχίας είς βαθμόν προσ- 
εγγίζοντα τή βεβαιότητι,γινόμενοι έν ταΰτφ παραίτιοι τής ευημε
ρίας τής τε κοινωνίας, έν ή ζώσι καί τοΰ έθνους, είς δ άνήκουσι.

Μ. X. ύ. φ.

(Γίί c*. Mtpaivric 3δι θ. Τ.)

Θεία, αεμνή, δώρου Θεού, άνέθαλες, ω κόρη 
είς τούς λειμώνας τής ζωής ώς ρόδον θαλερόν! 
έραηινή ώς νάρκιοοος, άγνότης, κάλλος όλη, 
εύώδης ώς υάκινθος, ώς ίον δροσερόν.

Έαρ ψαιδρόν, έαρ ήδύ στέψει τό μέτωπόν σου, 
το άποπνέον άρωμα μύρου ψυταλιών.
Σεμνότης άρρητος κοσμεί τό θέλγον πρόσωπόν του 
καί διαυγής άίγλοόολεϊς ώς άστρον ψαεινόν.

Όταν δ’ έν τώ γραψείω σας, τή σή καλλιτεχνία, 
πλανάσαι είς τούς οιανθεϊς λειμώνας τών Μουσών, 
καί σείης πολυθέλγητρου καί μαγικόν χρωστήρα, 
απαύγασμα είσ' αληθώς τών θείων καλλονών.

Διά τής ψοντασίας Σου ώραίας, χαριέσσης 
ώς άσμα κύκνου παιδιός εκπέμπεις έν ήμΐν, 
καί διαλάμπει έν αΰταϊς τό ύψος γελοέσσης

■ καρδίας, άνεκτίμητον ψαινούσης αρετήν.

‘Ως κρίνον, βασιλεύς ανθών, τό κάλλος καί τήν χάριν, 
ώς κληματίς καλλίψυλλος εξέχεις δεσποινίς· 
τοΰ παραδείσου άγγελος είς τής μορψής τήν ψαΰσιν 
καί πάσης ώραιότητος ύπάρχεις βασιλίς. .

'Ροδόπνοα καί εύγενή τάγνά αισθήματα Σου· 
αί χάριτές Σου άπειραι, ή τόση σου ζωή 
θεσπέσιαι, οΰράνίαι. Καί τά λαλήματά σου 
κελάδημα άηδόνος άθώσν καί γλυκύ.

“Ανθη λαμπρά, κρίνα λευκά, κομίσατε καί ρόδα 
παρθένοι δρέψασαι άθραί λειμώνων δροσερών

' σεμνοπρεπείς νά θΰσωμεν ρόδω, τή Θεοδώρα, 
είς λείριον έν λείριον πρόσψέρωμεν άέρόν.

' ' Κ\ΕΑΚΘΗ£ Α. ΒλΣΤΑΡΔΑΚΗΕ
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ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑ
ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΉΜΟΜΑΝΕΙΣ

{βνΐγίίί και τέλος)

j Ή Ιδέα αύτη άπήχηστ» ίύχρέττως it«s« τοίς 
s ένδι«φ»ρομένοις καί «γένττο αμέσως ή πρώτη προς 
5 κατασκευή» γραμματοσήμων άπόπιιρα. Άλλ’ ε- 
ί πβιδή πολλαί επί τοΰ αντικειμένου τούτον γνωμαι 
C «ξη»έχβησα» άπεφασίσβη καί ένεχοράχβη ύπδ τον 

Άγγ λου καλλιτέχνου Mutrealy, φάκελλος. έψ’ ού 
ι άπεικονίζετο ή ’Αγγλία χρατοσα έν ταΐς χερσί πε

ριστεράς ταχυδρόμον;,ενφ περί αυτήν παριστώντο
διάφορα μεταγωγικά μέσα χαί παντδς φόκου καί ήλιχίας άνθρωποι 
μέτ ευχαριστήσεως άναγινώσχοντες τά; ληφθείσας επιστολές των.Ό 
φάχελλος οδτος υπήρξε βραχύβιοι, διότι τδ αμέσως έπόμενον έτος χα- 
τεσχενασθη το εν χρήσει γραν.ματόσημον, φέρον τήν προτομήν τής 
βασιλισσης Βικτωρίας, χρώματος μέλανος, αδιάτρητου και αξίας μιας 
πέννας.

Ή Γαλλία ήκολοόθησε τύ παράδειγμα τής ’Αγγλίας, έν ετει δέ 
1849 έξέδωκε σειράν γραμματοσήμων από 10 centimes μέχρις ένδς 
φράγκου. Τδ γραμματόσημον των 40 centimes ήτο ερυθρόν, τοΰ 
ένος δε φράγκου ροδόχρουν. ’Επειδή τά χρώματα ταϋτα μικρδν πρδς 
αλληλα διέφερον επήρχετο σύγχνσις, τδ ροδόχρουν αντικατέστη 
δια βυσσινοχρόου. Τούτο ήρκεσε νά καταστή τδ ροδόχρουν γραμμα
τόσημου σπανιώτατον, διότι έχ,κλοφόρησεν επ’ δλίγιστον. 01 έμπο
ροι προσφέρονσιν ήδη δι’ αύτο 150 μέν φράγκα, εάν ήνε μεταχει
ρισμένου, 300 δέ έάν ηνε καινουργές. Ή ε’ιδοποίησις εΐνε ενδιαφέ
ρουσα διά τοδς τυχόν κατόχους φακέλλων παλαιας αλληλογραφίας.

Σπάνια επίσης ειΛ καί άλλα Γαλλικά γραμματόσημα, κατα- 
στάντα δυσαπόκτητα ενεκα τής μεγάλης τιμής εις ήν πωλοΰνται. 
Τά γραμματόσημα τής Γαλλικής ’Αποικίας, tie de R6union, του 
1852 αγοράζονται άντΐ 1500—2000 φρ. έκαστον, άναλόγως τής 
καταστάσεως είς ήν διατηρούνται. Πρό τίνος έπωλήθη έν Παοισίοις 
γραμματόσημον τής ανωτέρω ’Αποικίας δπερ ήτο αρκούντως εφθαρ- 
μενον αντί 1000 φ.ο. Γραμματόσημον τι τής νήσου Maurice τού 
1847 αγοράζεται αντί 2,300 φρ. “Αλλα δέ σπάνια γραμματόσημα 
τής ’Αγγλικής Γουϊάννης τοΰ .1850 αγοράζονται άπδ 100—800 φρ. 
έκαστον.

Άλλ’ ύπδ τήν έποψιν τής ποικιλίας χαί καλ
λιτεχνίας τών τύπων των γραμματοσήμων δεν δύ- 
νανται νά φημισθώσιν ούτε ή Γαλλία ούτε ή ’Αγ
γλία. 'Ως προ; τούτο .τδ γέρας άνήκει μόνον βΐς 
τδν Νέον Κόσμον. Τά γραμματόσημα τής Αμερι
κής εΐνε πράγματι αριστουργήματα τέχνης. Ού
τως εόρίσκομεν είς τάς 'Ηνωμένας Πολιτείας

τής Β. Άμερ'χής γραμματόσημον έκδοθέν τφ 1866, εκτάκτως 
μεγάλου μεγέθους, τύπου έπιβάλλοντος καί μεγαλοπρεπούς, προ- 
ωρισμένον διά τήν πληρωμήν τού τέλους τώ» εφημερίδων χαί 
περιοδικών. Τδ γραμματόσημον τούτο άντιχατεστάθη τδ 1875 ύπδ 
ετέρου, σχήματος κατά τι μείζονος τοΰ συνήθους, φέροντος λαμπρώς 
έπεξειργασμένην εικόνα πάριστώσαν τδν Κολόμβον. Έπί άλλων δέ 
γραμματοσήμων έχδοθέντων κατά τδ αύτδ έτος έφέροντο ποιχίλαι 
άλλαι εικόνες, ώς δ 'Ερμής, ή Θέμις, ή Άθηνά χαί άλλαι.

Τά γραμματόσημα τών άλλων χωρών τής Άμεριχής, ιΐσιν ωσαύ
τως αληθή κομψοτεχνήματα, παριστώντα διαφόρους εικόνας, άνα- 
γομένας είς τήν άναχάλυώιν τής Αμερικής, την ιστορίαν, τδν εκ
πολιτισμόν, τήν άνάπτνξιν τής βιομηχανίας και τών μέσων τής 
συγκοινωνίας αυτής καί είς ποικίλας άλλας αλληγοριχάς σκηνάς.

Διά τδ ιδιόρρυθμον τής κατασκευής των διαχρίνονται τά γραμμα
τόσημα τής Σινικής, ών ή εΐκών παριστφ δράκοντα καί άλλα θη
ρία λατρευόμενα ώς θεότητες, τα τής Αίγυπτου παριστώντα την 
Σφίγγα χαί τάς πυραμίδας, καί τά γραμματόσημα τής ’Ωκεανίας, 
παριστώντα πλήρεις φωτογραφιχάς εικόνας. Ίδίφ δέ τδ γραμματό
σημον τοΰ Όνουλουλον έν τή Πολυνησίφ -οΰ 1884 εΐνε τι εξαι- 
σιον καί όαοιάζει κατά τε τδ μήχις χαί τδ σχήμα πρδς χαρτόση
μο» κινητόν.

Παράδοξον έπίσης διά τήν έκτακτον σμικρότητα τού σχήματός 
του εΐνε τδ γραμματόσημον τοΰ ’ Δουκάτου τοΰ Μεκλεμβούργου 
τοΰ 1856.

’Αφού έπί τοσοΰτον ήσχολήθημεν επί τών γραμματοσήμων, άρ~ 
μόζει νά παραθέσωμεν καί τινα περί τού θερμού ζήλον τώνσυλλεκτών.

Ή γραμματοσήμομανίά άρχεται άπδ τών μικρών παιδιών καί 
εκτείνεται μέχρι τών μεγάλων. Τά παίδία καταρτίζουσι τάς συλ- 
λογάς των τη συνδρομή συγγενών των χαί οικογενειακών φίλων, προ- 
σφερόντων αυτοί; έκάστοτε γραμματόσημα αντί δώρου. ’Εφ' όσον ή 
ήλιχία τών παιδιών αυξάνει, κατά τοσοΰτον καί δ πρδς τδ σνλλέγειν 
ζήλος αυτών ριζούται. Συνήθως κατά τήν πρδς άπόχτησιν πτυχίου

ή στρατιωτικήν ύποχρςωσιν ήλικίαν ή μανία αυτή κοπάζει. Παρα- 
τηρεΐται δμως, ότι καί μετά τήν κατάθεσι» άφ'ένδς τών βιβλίων χαί 
έξ άλλου των όπλων, άναγεννάται πάλιν παρά τισιν δ πρδς τά γραμ
ματόσημα ερω-,.Πλείστοι άποτινάξαντες τήν εφηβικήν ήλιχίάν άγο- 
ράζουσιν αυτοπροσώπως γραμματόσημα διά συλλογάς,χαί αισθανόμενοι 
οίονεί εντροπήν διά τάς παιδαριώδεις ταύτας αδυναμίας των, λέγουσιν 
ότι τά άγοράζουσς διά μικρούς φίλους ή συγγενείς των. Δέν άπαντα 
δμως τό τοιούτον καί έν ’Αγγλία, ένθα δ Δούξ τοΰ ’Εδιμβούργου εινε 
καί Πρόεδρος 'Εταιρίας τίνος γρσμματοσημοφίλων, έρχόμένος οΰχί 
σπανίω: εϊς τά παίόρ'σ, χαί μετά μειράκων, είτε διά νά άγοράση 
είτε διά νά άνταλλάξη γραμματόσημα.

Οί έν Γαλλία 8μως γραμματοσημόφιλοι ώριμου 
ήλικίας τηροΰσι τήν ιδιότητά των ταύτην ύπδ αυ
στηρόν i n c ο g η i to. Μεταξύ εκείνων, οίτινες 
δέν έξεμυστηρεύθησαν τήν πρδς τά γραμματόσημα 
ιδιαιτέραν αγάπην τω> μνημονεύονται οί έξης 
νεκροί ήδη : δ de Saulcy γερουσιαστής τής Β’> 
Αυτοκρατορίας, δ Herpin, ή δούχισσα de Berry, ό 
Montaubry άοιοδς τής Opira χαί άλλον μεταξύ δέ 

τών έπιζώντων δ κ. ’Αρθούρος Ρότσχιλδ πωλήσας τήν συλλογήν τον 
διότι άπησχολεΐτο έπί πολύ, δ x. Donnatis διαλύσας τήν ίδικήν 
του αντί 50,000 φρ.,δ δέ δόκτωρ Legrand de Neuilly χαί δ κ.Gon- 
taut Biron διατηροΰσιν ακόμη τάς συλλογάς των θεωρουμένας με
ταξύ τών ώραιοτέρων. Άλλ’ δ βασιλεύς τών συλλογέων έν Παρι- 
σίοις εΐνε δ χ. de Ferrari, ουτινος ή συλλογή άποτελουμένη εκ 
10,000 διαφόρων γραμματοσήμων τφ στοιχίζει 2,000,000 φρ. Πρδς 
διατήρησιν αυτής ασχολούνται άπαύστως δύο έπιμεληταί. Περί πολ· 
λοϋ δέ ποιούμενος αυτή:, δταν γραμματόσημον τι τφ ελλείπει καί 
ή άπόκτησίς του παρουσιάζει δυσκολίας, χάριν ένδς μόνον γραμμα
τοσήμου, αγοράζει, έν ανάγκη, δλόκληρον συλλογήν. ’Αγοράζει δ’ 
επίσης αντί άδροτάτης τιμής πάν γραμματόσημον δπερ ήθελε δια
φέρει πρδς τά άλλα κατά τδ χρώμα τής μελάνης καί τού χάρτου 
χαί τδν αριθμόν τών δδόντων τής διατρήσεως (dentelures).

Έργοστασιάρχης τις ταπήτων έν Άγγλίφ, ένόμστι Tapling, 
διατελέσας καί μέλος τοΰ Κοινοβουλίου είχε συλλογήν ώραιοτάτην 
αξίας 1,500,000 φρ. Άποθανών δέ τήν έκληροδότησεν ε’ις τδ Βρετ- 
τανικδν Μουσεϊον μετά μικρού κεφαλαίου πρδς διατήρησιν της.

Έν Παρισΐοις ύπαρχε, χεντρόν τι _παρά τήν 
πλατείαν τών Ήλυσίων Πεδίων, εν φ συνερχό
μενοι συλλέχται πάσης ήλιχίας χαί τάξεως αν- 
ταλλάσσουσιν άγοράζουσι γραμματόσημα σπά
νια χαί μή. Τδ χέντρον τούτο καλείται Χρημα
τιστήριων καθόσον γίνονται εν αύτφ πράξεις απα
ράλλακτοι πρδς τάς τών διαφόρων αξιών τών 
συνήθων Χρηματιστηρίων, χατά Κυριακήν χαί 
Πέμπτην άπδ τής 6 — 8 μ- μ. Ό τόπος οδτος 

Τούτου δ’ ένεκα ύπεβλήθη πρό τίνος εις τήν Νο· 
Παρισίων αίτησις συλλεκτών τινων, παραχαλούν-

εινε άστεγος, 
μαρχίαν τών 
των νά τοΓς παραχωρηθή έστεγσσμένόν τι μέρος ίνα δύνανται 
νά ένεργώσι τάς συναλλαγας των άνέτως έν αύτω, καί μή ώσιν 
εκτεθειμένοι εις τάς διαφόρους ατμοσφαιρικά; μεταβολάς. ’Αλλαχού 
ύπαρχουσι τοιούτον είδους χρηματιστήρια λαμπρώς ηύπρεπίσμένα.

Ύπάρχουσιν επίσης.έν Παρισΐοις καί είς άλλα μέρη τού κόσμου 
αποκλειστικοί έμποροι γραμματοσήμων, χερδίζοντες έκ τής έπι^ει- 
ρήσεώς των ταύτης ίκανα. Μεταξύ αυτών φημίζεται 6 έν Παρισΐοις 
έμπορος χ. Maury διευθυντής τής. έφημερίδος «0 Συλλέκτης Γραμ
ματοσήμων». Τδ κατάστημά του εχει λαμπρά» διοργάνωσιν· εργά
ζονται έν αύτω περί τά 20 κοράσια μεμυημένα είς τήν τής χατατά- 
ξεως τών γραμματοσήμων τέχνην. Εις τδ ιδιαίτερόν του δέ γρα
φείο» ύπαρχουσι ποικίλα μηχανήματα τή βοηθείμ ' τών όποιων α
ναγνωρίζεται ή πλαστότης οίουδήποτε γραμματοσήμου. Ό x. Maury 
εκ τής πωλήσεως τών παληοχάρτων τούτων εις τούς συλλέκτας 
απέκτησε μεγάλη» περιουσία».

Κατά τινα στατιστικήν έν Παρισΐοις ύπαρχουσι γραμματόσημό- 
^ιλοι ώ» δ άριθμδς ανέρχεται είς 20 περίπου χιλ,ιάδας. 'Επομένως 
αν δεχθώμβν ώς ακριβή τδν άριθμδ» τούτον, δ ύπολογισμδς δτι καθ’ 
ίλην τήν ,ύφήλιον είσίν εγκατεσπαρμένοι πλέον τών 100,000 θηρευ
τών γραμματοσήμων, εΐνε πλέον η ακριβής.

Ν. Β. Κ.

BIS ΜΙΑΝ »3ΒΑ.ΙΔ.Α.....

Εις τήν οδόν τήν θλιβερόν τοΰ πένθους μου βαδίζω,
Λυκόφως έχων ώς αύγήν καί αστρον τήν οδύνην. 

’Επιζητώ τοΰ. βίου μου. τήν λήθην, και ελπίζω
Νεκρόν του τήν άνάμνησιν νά ίδω*  καί εκείνην

Ήτις θρηνοΰντα μ ’ ,έόλεπε κχ’ άοπλάγχνως έμειδία 
τήν ουγχωρεϊς καρδία ;

Όαχετέτ

ΜΒΓΑΧ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

<ξ%τά ’θλιμμένα ’μηοροΰ-
V? χρόνια,περασμέ- 

’’ νη νά βάλλουμε δό
ξα ; ’στη,ς Αμέραις πον 
δάκρνα μαύρα, ’στών πα
τέρων μας πέφτουν τόν 
τάφο, μέ τί ’μάτι νά ’δού
με δπίσω, τλν δλόφωτ ’ 
•έκείν’ εύτυχιά ; Άχ ! μάς 
έμεινε χδν ’ς την καρδιά 
μας, Λ έλπίδα ’ποΰ μόνη 
θερμαίνει, την ψυ^ρίι τής 
ζωής μας είκόνα;

Μέ τί τόλμη θυμόμα
στε ’κείνα, ’πού ποτέ μας, 
•δέν τά προσκυνούμε, ποΰ 
τά βλέπουμε δίχως άγά- 
πη, καί μιλοΰμε μέ τόση 
■άπονιά I ‘

Άχ I τής μοίρας μας 
ίίταν γραμμένο, είς τίι 
νειότη μας νά μαραθούμε, 
’ς τήν καρδιά μας νά σόύ- 

•σονν Λ φλόγες, καά νά Ο ΜΕΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤ ΙΝΟΣ

κλαϊμ ’ έως τά γηρατειά !
Τής πατρίδας τ’άθάνα- 

το άστέρι,δέν φωτίζει πλέ
ον τήν δήμ, γιατ’ Α μαύρη 
τής τύχης μας σκέπη, μάς 
έτύλιξε μ’ άπελπισιά ...

.. Άχ ! γιά ’δέτε σεμνό 
μεγαλείο, καί τό στέφα
νο τό τιμημένο,’πού στο-, 
λίζει κεφάλ’ ιερό ! Άχΐ 
και τ’ όνομα τ’ άγαπημέ- 
νο,τ’ άγιασμένο μέ τό- 
σαις εύχαίς, θυμηθήτε ά- 
δέρφια ’πού κλαϊτε· τόν 
πατέρα σας ’δήτε παιδιά !

. . “Αχ! άς κλάι]/ονμε 
όλοι μπροστά του, κι ’ άς 
τού ήτάλλονμ’ άγνό μοιρο- 
λόγν στήν καρδιά άς ά- 
νάήιονμε φλόγες, γιά νά 
βάλλουμε ’κεϊ τό λιβάνι, 
νά θυμιάνουμ’ άτίμητ’ ει
κόνα, νά φιλήσουμ’ άγια 
μορφή...

ΧίΗτ.

ΑΠΟ ΤΗΣ ΕΦΑΛΪΔΟΣ

ΤΟΤ ΦΑΛΗΡΟΥ
-ο»-

ΛΪοέν ήτον ή πρώτη εύτυχής στιγμή καθ’ ftv
__ wjBT δια τού βλέμματος νά περιόάλλω προσε- 
πάθουν δλην τήν γαλανήν έκτασιν, ήτις διά τών 
χαριτωμένων κυμάτων ήσπάζετο τήν άκτήν, ήν 
χθές περιέλουε μέ τόν λευκόν των άφρόν; ΤΩ όπό- 
σας συγκινήσεις δέν προξενεί τοιαύτη θέα, ήν 
πλαισιοϊ ούρανός γλαυκός, περικοσμούμενος μέ τά 
θελκτικότερα τής Αούς χρώματ.α, μέ τάς λαμπρο- 
τέρας τού Φοίβου άκτΐνας, μέ τήν θεσπεσιωτέραν 
τής δείλης πορφύραν;

Πλήν ό ρούς τού χρόνου ·σπεύδει ταχύτερος τού 
κύματος, δπερ άπό τού πόντου τά βάθη έρχεται, 
δπως άφήση έπί τής άμμώδους παραλίας τήν τε- 
λευταίαν στοναχήν, ένω τών έλπίδων τό δστρον 
σελαγίζει έν τώ μέσω τής βιωτικής νυκτός μας, 
ώς’ό φαεινός τού πόλου άστήρ^ δστις φαίνεται δια- 
_χέων τήν παρηγορίαν διά τής μορφής του.

Έκειθεν στρέφει τις τό βλέμμα, δπως έπαναπαυθμ 
τούτο έπί καθευδουσών άναμνήσεων μεγαλείου, 
ένταύθα δέ, τό έκτείνει, δπως άναμετρήση τών έλ
πίδων τήν σειράν έν τΐΐ άτελευτήτφ τού πόντου 
έπιφανεία. Ίδέαι γονιμότατοι παρηγόρων σκέψεων 
-φαιδρύνουσαι τής ψυχής τήν άθώαν θλίψιν,καί τής 
καρδίας τήν μαραινομένην τ’ρυφερότητα. Ίδέαι αϊ- 
τινες άφαρπάςουσαι τήν ζωήν μας, διαστέλλουσι 
ταύτην,έκκρεμή έν μέσφ δύο κόσμων,δύο χρόνων. 
Παρελθόν καί μέλλον, οίμοι ! Δύναταί τις νά συν- 
δέσμ τού άπειρου τήν έκτασιν ; Τό δέ ένεστώς 
είναι άρά γε τής είμαρμένης πρός τό μέλλον ή 
•άποκάλυφις, ή τού παρελθόντος ή άδυσώπητός

θεμιστοπόλος; Είναι ίσως ό άγρυπνος φύλαξ τής 
ζωής μέτρων έκαστον πρός τό τέλος βήμα, καί έν 
τή στήλμ τής λήθης άναγράφων τόν άριθμόν,δστις 
προστίθεται είς τών βασάνων τήν άτελεύτητον σει
ράν. Νέον έτος ! νέος άριθμός είς τόν πίνακα τής 
ζωής,' νέον βήμα πρός τόν τάφον· μία στιγμή εις 
τάς άναμνήσεις,έν βλέμμα είς τάς έλπίδας- έν έτος 
έτι προστίθεται είς τήν κλίμακα τής ζωής τού πα
ρελθόντος, καί μία βαθμίς άφαιρεϊται άπό τήν τού 
μέλλοντος. Μία έτι γραμμή είς τού παρερχομένου 
όνείρου τήν είκόνα, μια λάμφις έτι είς τόν άναφαι- 
νόμενον όρίζοντα. όπόσας ίδέας ή αύστηρά τού 
χρόνου δεσποτεία δέν κατεόύθισεν είς τής μαται
ότατος τήν άφάνειαν ; Προστάτης άνάλγητος, βοη
θός δσπλάγχνος, εύέργέτης σκληρός. Είς τού κό
σμου τόν βοΰν δέν σέ κωλύει, δπως ριφθίϊς έξ όλο- 
κλήρου. καί μετά τής ζωής εκεί άφαιρέσει τής μα
ταιότατος ή Ισχύς τήν ίδέαν καί τό αίσθημα, τό 
πνεύμα καί τόν νούν. Νέον έτος έσήμανε, καί εύ- 
σεόής ό θνητός, διά τού έλαίου τής ελπίδος άνα- 
νεοϊ τήν φλόγα τής θρναλλίδος τού βίου, δπως τό 
βλέμμα τής προσδοκίας είσδύση πλειότερον είς τοΰ 
αίώνος τήν ήρεμούσαν νύκτα.

* .
Λ'*.*··

Καί δμως, τής κοινωνικής συνθήκης ή άπαταλή 
όπτασία δέν έπιφέρει τήν ήδεϊαν έκείνην άνάπαυ- 
σιν,κατά τάς στιγμάς τής κλαιούσης ήθικής όδύνης 
τά δάκρυα, ό πολύτιμος ούτος τού θνητού θησαυ
ρός, ή άνεκτίμητος κληρονόμία ήν τού · πλαστουρ
γού $ χείρ ένέκρυφεν είς το σαρκίον τής φθοράς, 
διατί νά μή ρέωσιν παρηγόρως συχνότερου, άφού 
ό Λθικός βίος άποξηραινόμενος έχει τοσαύτην ά- 
νάγκην τούτων; Καρδία καί οφθαλμοί’ ίδού αί, με
γάλοι πηγαί άφ’ών λαμβάνει ή μαραινομένη ύπαρ- 
ξις τό αίμα καί τό δάκρυ, δπως μέ τό μίγμα τούτο
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ποοσλάβη νέαν ρώμην διά νέον ηρός τόν τάφον 
βήμα- καθ’ ήν ώραν έπ\ τών χειλέων εμφανίζει Α 
μοίρα τό μειδίαμα, δπως είς την σπεΰδονσαν ζωήν 
προσδώση τό άπατηλόν θάρρος

ΚίΑ σπενδομεν οί τάλαινες, ένώ Α δυστυχία μά- 
την διά τών οίμωγών της προσπαθεί νά μετριάσμ 
τοΰ χρόνου τήν' ώκύτητα

Και σπεύδομεν πρός τό*  τάφον, δν καλΰπτει τής 
γής ό .σκληρός βραχίων κα\ της θαλάσσης Α ύγρά 
άγκάλη, φέροντες μίαν λέξιν ώς άνάμνησιν, βίος.

Ένώ νήν άλγονμεν, Αδυνόμεθα, δακρύομεν, γε- 
λώμεν, πλανώμεθα, στεροάμεθα, άνακτώμεν, πά- 
σχομεν, μία στιγμή, έν ' κύμα τοϋ θανάτου άρκεϊ 
δπως περικαλύφμ τό άλγεινόν μας τοϋτο δράμα, 
καθ’ δ ή νεότης πρεσδεΐον, καί τό γήρας νεότης.

•
• ·

Και Α Σελήνη,νεάνις έτι, πάμφωτος καί μειδιώσα, 
παρακολουθεί τόν ήλιον, δστις έδυσεν Αδη, διά νά 

' στραφώσι τοΰ άνθρωπον τά βλέμματα πρός τήν Α
νατολήν, δπως φεγγοδόλον πάλιν έμφανιζόμενον 
τούτον ίδωσιν.

Καί τοΰ θνητού ό βίος, πρός στιγμήν,σδΰνει είς 
τής ματαιότητος τούς ώκεανοΰς, δπως έμφανισθή 
πάλιν, λαμπρότερος είς τόν νέον τής μακαριότη- 
τος ούρανόν, ένώ τής έπιγείου διαμονής τον Α 
άνάμνησις θά παρακολουθή τούτον, ώς Α σελήνη.

Βλς.

Η ΒΟΣΊΊΝΑ
(άνάμνησις)

Σίμω Θεολογώ
Είναι νύχτα. Έξω βρέχει καί χιονίζει Γεννάρης. .Όλοι 

κοιμούνται. Ησυχία! νεκρωμάρα I Κ’ έγώ είμαι σκυφτός 
’μπροστά ’ς τό τραπέζι μου. Ή καρδιά μου χτυπάει μέ πα
ράπονο- τό λογικό μου είναι σ.κωτεινίασμένο’ γύρω μου πυ
κνή καταχνιά. Βρίσκομαι σέ μία κατάστασι πού κ’ έγώ 
δέ» ξέρω τί έχω. Ούτε χαίρομαι, ούτε λυπούμαι- ούτε κλαίω, 
ούτε γελάω- ούτε κοιμάμαι, ούτε ξυπνός είμαι... Έχω τΟ 
δόλιο μου κεφάλι σκυφτό καί ρίχνω τά θολά μου μάτια,’δώ 
κ’ έκεΐ άπάνω ’ς τό τραπέζι μου.......... Εδώ βιβλία, έκεϊ
βιβλία. Έδώ τετράδια, εκεί χαρτιά σκορπισμένα, εδώ Σο
φοκλής, έκεϊ Όμηρος. Και παραπέρα ενα ποτηράκι γιω- 
ματο άπό βοστϊνες. Κι’ αύτοϋ τά μάτια μου σταματοΰν 
σταματούν ’ς αύτά τά μυρωδάτα λουλούδια. Το λογικό μου 
ξεσκοτείνίασε λιγάκι, κι’ άοχίζω νά λέω μοναχός μου ’σάν 
τρελλός.

—“Αχ ! ώραϊα μυρωδάτα λουλούδια ! άθώα τής φύσεως 
πλάσματα. Πώς τ’ αγαπώ, ποΰ ζοΰν μέ τό φώς τοϋ χρυ- 
σοΰ ήλιου καί μέ τή δροσιά τής αύγοΰλας I Άχ I αύτά τά 
λουλούδια ! πού πάντα γελούν, καί πάντα δροσίζουν τής καρ
διές όσο φλογισμένες κι’ άν είναι Ωραίες ώμορφες βοστΐ- 
νες, αγνές ψυχούλες, μέ τά μικρά σας καί κάτασπρα 
φυλλαράκια- γιατί νά μή ποτίζεστε καί σεις άπό ώμορφα 

• καί απαλά χεράκια; γ’ατί νά μή χύνετε τή μυρωδιά σας 
μέσα σέ ηλιοφώτιστη κάμαρα ώμορφης κόρης ; Φτωχοϋλες1 
δυστυχισμένες βοστϊνες I.............. βοστϊνα; !........ —Τό λο
γικό μου ξεσκοτείνίασε λιγάκι — κάτι έρχεται ’ς τό νού 
μ.ου.... ’A !.....  τό θυμήθηκα. ‘Ας τό γράψω.

Κϊ’ άμέσως παίρνω χαοτί κι’ αρχίζω νά γράφω.
*» .
♦ «··.·

Ήτανί νύχτα. Τό φεγγαράκι έγελούσε χαρούμενο ς τό 
καθάριο ούρανό, τό μαϊστραλλάκι έφύσαγε σιγανό σιγανό, 
καί ή θάλασδα τραγουδούσε τό λυπητερό καί αιώνιο τρα
γούδι τής. “Ημουνα μοναχός μου ’ς τήν ακρογιαλιά καί 

Λ

κύτταζα τό μικρό κυματάκι πού κυλούσε άγάλΐ’ άγάλ’α 
καί φιλούσε τήν αγαπημένη του άμμουδ’ά, τό γελαζούμενο 
φεγγαράκι πού χρύσωνε τή θάλασσα καί τή στεριά, καί 
τόν καταγάλαζο ουρανό ποΰ καθρεφτιζότανε μέσα ’ς τήν αι
ματοβαμμένη θάλασσα. Καί ή καρδιά μου είχε πλημμυρίσει 
άπό χαρά, καί χτύπαγε δυνατά δυνατά μέσ’ τά πονεμένα 
στήθεια μου.

Πώς τ’ αγαπούσα τό μικρό εκείνο κυματάκι, το δροσερά 
άγεράκι, τό ώμορφο φεγγάρι, τό γαλάζιο ουρανό, κ’ έκείνη. 
Τό κύμα μοΰ γλύκαινε τήν καρδιά με το σιγανό καί λυ
πητερό τραγουδάκι του' κ’ έκείνη μοΰ τήν γλύκαινε μέ τή 
σιγανή καί γλυκίά λαλιά της. Τό δροσερό άγεράκι μοΰ δρό- 
σιζε τά φλογισμένα μου στήθεια μέ τό δροσερά φύσημά του· 
κ’ έκείνη άμα ήθελε μπορούσε νά τά δροσίση μ’ ενα δρο
σερά καί άγνό φιλάκι. Τό χρυσό φεγγαράκι μέ φωτίζει με'σ*  
’ς λή σκοτεινιά τής νύχτας· κ’ έκεινής τά μάτια λάμπανε 
μέσ’ ’ς τό σκοτεινό μου νού. Ό γαλάζιος ουρανός μέ μά
γευε, μέ μαγνήτιζε μέ τό γαλάζιο χρώμα του και μέ τήν 
ώμορφιά του- κ’ έκεινής ή ώμορφιά, ή χάρι, καί το τριαν
ταφυλλένιο χρώμα της μέ μάγευε καί μοΰ φλόγιζε τή μι
κρούλα μου καρδιά. Όλη ή ώμορφίά τής φύσης χύθηκε ’ς 
έκεϊνο τό φτωχό πλασμ.ατάκι.

Καί τ’ αγαπούσα τόσο έκεϊνο το μικρό κυματάκι. καί 
τ’ ώμορφο ακρογιάλι, γιατί τ’ αγαπούσε κ*  έκείνη· καί πή-< 
γαινα ’ς έκεϊνο τό ακρογιάλι, γιατί ’πήγαινε κ’ έκείνη. 
’Πήγαινα καί τήν κύτταζα κρυφά κρυφά, καί ή καρδιά μου 
φτερούγιζε χαρούμενη. Γιατί ή μικρές καί άκακες καρδούλες 
έτσι φτερουγίζουν μέσα ’ς τά μικρά στήθεια, σάν τά άθώα 
πουλάκια ’ς τόν καθάριο τής άνοιξης ουρανό.

Έτσι κ’ έκεϊνο τό βράδυ έπήγα καί ’περίμενα γιά νά. 
τής κλέψω καμμίά ματιά.

Τήν είδα άπό μακρυά ποϋ ερχότανε μαζί με μιά αγα
πημένη φιλενάδα της, καί κράταγε ’ς τό μικρό της χεράκε. 
’λίγες βοστϊνες.. Ήρθανε καί σταθήκανε ’ς τήν άκρηα τής. 
αμμουδιάς καί τά λέγανε σιγά σιγά.

Άχ I πώς ’ζήλευα τά άθώα εκείνα λουλούδια ποϋ χαϊδεύ
ανε τό απαλό τής χεράκι,τό ώμορφο φεγγάρι πού τή φιλοϋσε. 
κρυφά κρυφά μέ τές χρυσές αχτίνες του, καί τό δροσερό άτ 
γεράκι που κρυβότανε μέσ’ ’ς τά στήθεΐα της, καί τής. 
σκόρπαε τά ξανθά μαλλάκια της. Ή καρδιά μου ξεχείλισε, 
άπό ζήλεια, δέν βάσταγα πλείά.

_ Αός μου μιά βοστϊνα- τής λέω μέ μισοσβισμένη φωνή- 
—Μπά ! μοΰ λέει-
Έσκυψε τό όλόξανθο κεφάλι της ’ντροπιασμένη, κ’ έφυγε 

μέ τήν αγαπημένη της, φιλενάδα της, κ’ έμεινα πάλι μο
ναχός μου εκεί ’ς τήν αμμουδιά.

Τά μάτια μου σκοτείνιασαν, τό κεφάλι μου ’βούϊζε, τά 
πόδια μου τρέμανε, καί δυό ζεστά καί χονδρά δάκρυα κυ
λήσανε άπ’ τά λιγωμένα μάτια μου μέσα ς τήν άπονη, 
θ.άλασσα ποΰ άκόμα τραγουδούσε, καί είχε ς την άγκαλία. 
της τό τρελλό φεγγαράκι ποΰ γελούσε κι’ αύτό γΐά τή δυ
στυχία μου..

Μεαολόγγιου X. Μπράν^α,ς.

Ο ΞΕΝΙΤΕΥΜΕΝΟΣ

Δέν ίέρει ότι την χαρδια μου εχαμε χθ[*ί*ατ»α,  
‘Ο χωρισμέ της δ οχληρός, ή μαύρη ίενιτειά ! 
Δέν βλέπει πόσα όάχρυα χύνουν τά 8ηό μου μάτια ! 
Γιατ’ «μποδίζει νά τά ΐδή ή δάλασσ' ή πλατεία ..... 
Πόσο πολύ οέ λαχταρώ, γιατί χαιρό δέν ο' είδα, 
Σχλάβχ γρηά μητέρα μου, αγαπητή Πατρίδα!

Άχ! άν ή Μοίρα μουγραψε για νά σέ διώ, Μητέρα, 
αχλάδα χαί δχι ’λεύτερη ! Καλλίτερα δ χάροι 
νά μοΰ τήν πάρη τήν ψυχή αυτήν τήν ίδια μέρα. 
Τέτοια ζωή τι μ’ ώφελιΐ ; "Α; λειψή ! Μ' είνέ θάρρος !

Γ. Ιΐαηουλοϊς^

Η ΕΚΚΓΒΕΓ^ΐ^
ΤΩΝ ΛΑΧΕΙΩΝ ΤΗΣ «ΦΤΣΕΩΣ»

Γενομένης έκκυβεύσεως τών λαχείων τής ΦύσεωςΛ έκλη- 
ρώθησαν οί επόμενοι αριθμοί, οιτινες καί «κέρδισαν τά όρι- 
σθέντα αντικείμενα, ώς άκολούθως,

Ό 1ος άριθμός ® 1 39, άνήκων είς τόν έν Σμύρνη 
κ. Διον. Μαμωνά», τό χρυσοΰν ώρολόγιον.

Ο 2ος άριθμός 9 3 33, άνήκων είς τόν έν Πει'ραιεΐ 
κ. Δημ. Παπαδήμαν, τό άργυροΰν ώρολόγιον.

Ό 3ος αριθμός 9337, άνήκων είς τόν έν Μελίτη κ. 
Π. Βασιλειάδήν, τό κυνηγετικόν οπισθογεμές.

Ό 4ος αριθμός'® 662. άνήκων είς τόν έν Άθήναις 
κ. Ιω. Γαλανόπουλον, τό ρεβόλβορ.

Ό 5ος άριθμός 2603, άνήκων είς τόν έν Φιλιππου- 
πόλει Άλκ. Λαδόπουλον ή έλαιογραφημένη είκών.

Ο 6ος 2553 τοΰ έν Αθήναις κ. Χρ. Α. Ήλιοπουλου, 
τήν εικόνα του έλαεογραφημένην.

Ό 7ος 2538 τού έν Βατουμ κ. X. Ζεγκίνη τό λεύ
κωμα.

Ό 8ος 2288 τοΰ έν Πειραιεΐ κ. Λ. Βενιόζη τήν ύδρό- 
γειον σφαίραν,

Ό 9ος 2141 τοΰ έν Κων)πόλει κ. Ν. Μαναράκη τό ώ
ρολόγιον τού τοίχου.

Ο 10ος 2334 τοΰ έν Χαλκίδι κ. Κ. Δημητρίου τό έξυ- 
πνητήριον

Ο 11ος 2544 τοΰ έν Σύριρ κ. Δ. Ζκννου τό βαρόμετρον. 
Ο 52ος 2576τθΰ έν Βραΐλα κ. Ίω. Βασταρδή τό θερμό 

μετρον.
Ο 13ος 2562 του έν Τριπόλει κ. Ίω. Νικολοπούλου τό 

πηλεσκόπιον.
Ο 14ος 2231 τού έν Ήρακλείφ κ. Π. Κοντάκη τήν 

διόπτραν.
Ο 15ος 1555 του έν Καλλιπόλει Μ. Ζαφειριού τήν συλ

λογήν τών μυρωδικών.
Ό 16ος 2362 τού έν Τραπεζούντι χ. Άγ. Μανωλάκη 

το άρχαιολογικόν λεξικόν 'Ραγκαβή.
ΟΊ7ος 2284 τοΰ έν Αθήναις κ. Β. Στίνη τήν Ιστο

ρίαν τοΰ Παπαρρηγοπούλου.
Ο 18ος 2536 τοΰ έν Πόρφ κ. ’-Ιω. ’Αντωνίου τό μελα

νοδοχείου.
Ό 19ος 2517 τού έν. Κορίνθφ κ. Β. Βαρνάβα τό δοχεΐον.
Ο 20ος 2700 τού έν Μήλιρ κ. Δ. Γαλανή τό χρυσοπί· 

κιλτον δοχεΐον.
Οί ακόλουθοι πέντε αριθμοί 2343, 2685, 2550 2091, 

2567 κερδίζουσι άνά δυο τόμους τής Φύσεως.
Οί δέκα κατόπιν 2341,3037, 2509, 2535, 1695,2546, 

2710, 2899, 2299. 2500 ανά ένα τόμον εικονογραφημένου 
τών έργων τού ’Ιουλίου Βίρν.

Οί δέκα κατόπιν 2169, 2716, 2586. 2464, 2547, 2194, 
2496, 1593, 2493, 2542, άνά μίαν μεγάλην καλλιτεχνι
κήν εικόνα τοΰ το χου.

Οί είκοσιν άκόλουθοι 2322, 2336, 2664,2300, 2544 
1898, 2437, 2605, 2486, 2734, 1783, 1689, 247δ’ 
2428, 2696, 2644, 1091, 1072, 2420, 2747 άνά εναν 
ημεροδείκτην τοΰ 1893.

Οί δεκαπέντε ίπόμενοι 2332, 2363, 1896, 2467, 2721, 
2750, 2371, 3040, 3005, 1842,1432,2444. 1850,. 
1702, 1004 άνά έν μυθιστόρημα.

Καί τέλος οί τελευταίοι είκοσι αριθμοί 2364, 2461,2720 
2472, 2431, 2047, 2742,1566, 2070, 3045, 2967, 
2754, 2824, 1994, 2645, ί692, 2438, 2701, 2518, 
1092 κερδίΓουσιν άνά μίαν έγχρωμον εικόνα.

ΘΕΑΤΡΙΚΑ
“ΜΑΡΘΑ*

Νΰν, ότι μετά παρέλευσιν πολλών ετών, άνεβιβάοθη επί 
τής σκηνής τού νέου θεάτρου ή Martha, τό αριστούργημα 
τού το .τοΰ νέόυ μουσικοδιδασκάλου FlOtOW, νομίζομεν καλόν 
νά γνωρίσωμεν είς τούς άναγνώστας τής «Φύσεως» έν όλί- 
γοις τήν ύπόθεσιν τοΰ μελοδράματος τούτου.

« Η Λαίδυ ■Έρ/ικέτή, θίλουσα. νά διασκεδάσει άπεφά- 
σισε μετά τής άκολούθου της Νανσύ νά μεταβώσιν είς τήν 
αγοράν, όπου κατ’ έθος τής ’Ριχμόνδης συνήγοντο είς ώρι- 
σμένην ημέραν αί άνευ εργασίας ύπηρέτριαι. ’Υπό σχήμα δέ 
αμφότεραι υπηρετριών, καί μετωνομασθεϊσαι ή μέν Μάρθα 
ή δε Βετσυ καί ύπό τήν συνοδίαν τοΰ σίρ Τριστάνου, ωσαύ
τως μεταμορφωθέντος-ΐίς χωρικόν, φθάνουσιν έκεϊ καί προσ
λαμβάνονται ώς ύπηρέτριαι ύπό τού Πλούμκεττ καί τοϋ έ~ 
ξαδέλφου του Λιονέλλου. Άλλ’ άρνούνται νά έργασθώσι, καί 
δράπετεύουσί τή'ν νύκτα, πρός μεγίστην τοΰ Λιονέλλου θλίψιν». 
όστις ήδη είχεν έρασθή τής Μάρθας. Μετ’ όλίγας ημέρας 
διιρχόμενος ό Πλούμκεττ τοΰ δάσους,όπου έγενετο τό βασι
λικόν κυνήγιον, βλέπει αίφνης τήν Μάρθαν καί τήν Βέτθυ 
περιβεβλημένας κυνήγετικάς ενδυμασίας καί θέλει νά τάς 
συλλάβη, πλήν ίμπαίζεται ύπό-τών κυριών τής τιμής. Κα
ταφθάνει έν τφ μεταξύ .καί 0 Λιονέλλης, όστις άναγνωρίζων 
τήν Έρρικέτην τή έκμυστηριεύεται έκ νέου τόν σφοδρόν έρω
τά του, καί τολμφ νά. άσπασθή τήν χεΐράτης. Τοΰτο έξέ- 
πληξε την Μάρθαν, ήτις έπικαλεσθεΐσα βοήθειαν, πέμπει εΐ; 
τήν φυλακήν τόν έρωτικόν Λιονέλλην, όστις πριν ή όδηγηθή 
έκεΐ προσφέρει είς τόν Πλούμκεττ δακτύλιον, πολύτιμον’ εν
θύμημα τού αποθανόντος.πατρός του- δι’ αύτοϋ δέ άπεδεί— 
χθη κατόπιν, ότι ό Λιονέλλης ήν υίός τού κόμητος Δέρβυ 
έξορισθέντος: ένεκα πολιτικών έρίδων. Ή βασίλισσα τής ’Αγ
γλίας θέλουσα νά διορθώρη τό αδίκημα, αναγνωρίζει τόν Λιο
νέλλην ώς κόμητα Δέρβυ- πλήν,ζλίαν άργά, διότι είχε παρα
φρονήσει ήδη, καίτοι ή Έρρικέτη προσφέρει είς αυτόν τήν 
χείρά της, τήν άποστρέφεταε. Άλλ’ αύτη έλπίζουσα νά τόν 
σωσή, ίπινοεΐ τελεσφόρον τέχνασμα. Μεταβάλλει τόν κήπον 
της εις αγοράν τής Ριχμόνδης καί ένδυθεϊσα ώς υπηρέτρια 
μετά τών ακολούθων της, ψάλλει μετ’ αυτών τό ύπηρετικον 
ασμα, το οποίον άκούων ό Λιονέλλης έπανέρχεται είς έαυτόν, 
αναλαμβάνει τό λογικόν του, καί νυμφεύεται τήν Μάρθαν.» 

Charles

ΕΡΩΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ
Ίδιτέ ποτέ τήν ευτυχίαν ;— Μάλιστα πολλάκις, είς τούς 

άλλους καί ποτέ είς έμε.

Τί είναι η λογική ; — Γυνή οδηγούμενη ύπό άλλης γυ- 
ναικός, καί-ήτις καλείται μωρέα.

Τί είναι πνεΰμα Τό πνεύμα είναε ή ευγένεια τοΰ άν- 
δρός; όπως,ή ώραιότης είναι ή εύγένεια τής γυναικός. '

Διατι αί έυγενεϊς πράξεις δέν έκτιμώνται ;—Διότι χρειά
ζονται μεγάλαι ψυχαί, αιτινες δέν ζώσι πλέον είς τόν κό
σμον τούτον. . .

Διατί τά κερδιζόμενα έν, τοΐς · ^αρτοπαικτείοις χρήματα 
δέν εΰδοκιμούσι ;■—Διότι έχασαν τον κύριόν των.

Διάτί βλεπομεν συχνάκις τους Εγγραμμάτους παρά τοίς 
πλουσίοις, και σπανίως τους πλουσίους παρά τοΐς έγγραμ- 
μάτοις ; —- Διότι οί άνθρωποι τών γραμμάτων γνωρίζουσι 
την αξίαν τοΰ πλούτου, έν φ ο' πλούσιοι άγνοοΰσι τήν αξίαν 
τών φώτων.· Άβτήρ.
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256 Η ΦΥΕΙΣ

Παιδίον τι έάλαιε γοερώς καί ήρωτήθη διά το αίτιον.— At- 
ότι έχασα, άπεκρίθη, μίαν δεκάραν,τήν οποίαν μού έδωκεν ή 
μητέρα. — Μπά, δι’ αυτό μόνον κλαίεις ; ιδού μία άλλη, 
τού είπεν ό θείος του. Πλήν τό παιδίον λαβών ταύτην, ί8ι— 
πλασίασε τάς φωνάς.—Καί διατί κλαίεις τώρα; ήρωτήθη έκ 
νέου.—-Διότι αν είχον καί τήν άλλην, θά ίΐχον δύο.

Κομψευόμενό; τις κύριος, άλλ’ ύποπτου έξωτίρικοΟ, είσ- 
ιλθών Ιν τινι ζινοδοχείφ έζήτησε νά φάγη, καί μετά τούτο 
έπιτηδείως έθεσεν έν τφ θυλακίφ του εν μαχαίριον καί εν 
κοχλιάριον. Τούτο δεν διεξέφυγε την οξυδέρκειαν τού ξενο
δόχου, όστίς πρός αποφυγήν σκανδάλου, ήρκέσθη νά πρόσθεση 
είς τον λογαριασμόν τού κυρίου δύο φράγκα έπί πλέον, διά 
τά άφαιρεθέντα αντικείμενα, άτίνα ίπληρώθησαν αυθωρεί καί 
λίαν σιωπηλώς.

’Ηλίθιός τις έν φ ώδηγιι έν τινι οικίας γνώριμόν τού τινα, 
ούτινος ή φυσιογνωμία έπεδείκνυεν άνθρωπον νουνεχή, έσύ- 
στησεν αυτόν οΰτως.—Έπιτρέψατέ μοι νά σάς παρουσιάσω 
τόν κύριον Δ.... όστίς δεν είναι τόσον ηλίθιος, όσον φαίνε
ται.—Είναι Κυρίαι, ή μόνη διαφορά, ητις υπάρχει μεταξύ 
τών δύο μας, άπεκρίθή αμέσως ό νεανίας.

Φρίκ.

ΛΕΥΚΩΜΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ

'Ο ίν Βερολίνφ Edward Soewental άπετάθη πρό ένός 
έτους πρός τούς απανταχού της γης ποιητάς, φιλοσόφους,καί ' 
δημοσιογράφους, παρακαλών αυτούς νά τψ άποστείλωσι τα
χέως έν ίκατόν λέξεσιν ίμμέτρως ή πεζώς τό απαύγασμα τών 
ίδιών καί τών αισθημάτων, έπί τφ σκοπώ της παγκοσμίου 
ίκδηλώσεως τού πνεύματος καί τού1 αισθήματος ολοκλήρου 
της άνθρωπότητος, καί της καταστάσεως τού συγχρόνου πο
λιτισμού.

Ό τίτλος τούτου είναι, «Παγκόσμιον λεύκωμα αιώνιον » 
καί θά ηναι ούτως είπεΐν ό χαιρετισμός τού τθ'. αίώνος πρός 
το μέλλον.

Τοΰ έργου τούτου τό πρώτον μέρος περιλαμβάνον τάς γνώ- 
μας τών αυστριακών, γερμανών καί έλβετών συγγραφέων, 
έξεδόθη πρό τίνος έκ τών καταστημάτων κ. Σιγεσμόνδου έν 
Βερολίνφ. Τό δέ δεύτερον μέρος θά περιέχω τάς τών γάλ- 
λων,’ άγγλων, ίταλών, Ισπανών καί πορτογάλλων. Τό τρίτον 
δέ, τάς τών σουηδών, Ολλανδών, ούγγρων, ίλλήνων, ρουμού- 
νων, σερβων καί ρώσσων· τό τέταρτον, τάς τών συγγραφέων 
τής Αμερικής, τής ’Αφρικής, τής ’Ασίας καί τής Αυστρα
λίας, τό δέ πέμπτον, θά περιλαμβάνη παραρτήματα διά τά 
τέσσαρα προηγούμενα μέρη. Οί προσκληθέντες θά γράψωσιν 
ώρισμένως είς τήν γαλλικήν, γερμανικήν καί αγγλικήν, ό μή/ 
γνωρίζων δέ ούδεμίαν τούτων οφείλει νά,συναποστέλλη χαί
την μετάφρασιν τοΰ άποστελλομένου.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ “ΦΥΣΕΟΣ,.

Α .

. Γ. Λ. Δ. Τσαγχαράία. Σας ένεγράψαμεν άπό 1ης Ιανουάριου. 
—Α..Σ. BovxovpArrtor, συνδρομητής ,ένεγράφη.'·Σώματα άπεστά- 
λησαν. ’Εγράψαμεν,— Ν. ©. Σφάξ Δελτάριρν έλήφθη. Συνδρομη- 
τήςενεγράφη. Ευχαριστοδμεν χαΐ άναμένομεν ώς γράφετε.—Α. Δ. 
ίσρπενόσιοτ. Έπιστολαί μέ περιεχόμενα έλήφθησαν. ’Εγ,οάψα- 
μεν.—Γ. X. ΒραιΛα. Δελτάριον έλήφθη. Άπηντήσαμεν.—Κ. Α. 
Β. θινσαΛονίχη* . ’Επιστολή έλήφθη. Σαςείχαμιν γράψει. Φύλλα 
συνδρομηταΐς επίσης άπεστάλησαν δι’ ύμών.—Η. A. Τ. ΆσΛάνα- 
γα. ’Απόδειξις διωρόώβη, ώς γράφετε, Ιχετε δίκαιον. Άπόστέλλομεν 
μέ παρόν ψύλλον. 'Ονομα επίσης.—Γ. Ο. Λεμησσον. Διεύθυνσίς 
σας ,διωρθωθη ώς γράφετε. Ήσυχεΐτε.— Δ. Λ. ΤσεσμΖ · ’Επιστο
λή ελήφβη, ΣυνδρομηταΙ ένεγράοησαν, Εΰχαριστοΰμεν θερμώς.— 
Σ. Σ. Ο. Μισούχγιον. Έληφθηταν. Συμμορφούαεβα.—Γ. Κ.- 
Aevxwoiar. Επιστολή έλήφθη. Άπηντήσαμεν.—Λ. Ε. Ka6a.Ua.'

Συνδρομή σας έλήφθη. Ευχαριστοδμεν.—Ν. Π. Όίφσσάσ. Δελτά- 
ριον έλήφθη. Έχει καλώς. Φύλλα άπεστείλαμεν.—Γ. Κ. 'OAttvi- 
τσατί Δελτάριον έλήφθη. Συνδρομηταί ένεγράφησαν. Εΰχαριστου- 
μεν θερμώς. Προσεχώς γράφομεν.—Α. Γ. Ertatlda Ποιημάτια 
έλήφβησαν. Έχει καλώς. ’Αγγελίας έλάβατε ; Άναμένομεν απο
τέλεσμα.—Π. Π. Ν. Μανσοκραν. Επιστολή καί δμολογία έλή- 
φθησαν. Ταχυδρομιχώς γράβομεν.—Γ, Κ. 'Οΐτισσάτ. ’Επιστολή έ
λήφθη. Γράφομεν.—Π. Μ. Σ. Κύπρον. Ταχυδρομικών γράφομεν 
καθέκαστα.—Π. Ρ. Πάτρας. Δυστυχώς τό εργον σας δέν ανταπο- 
κρίνεται εις τόν σκοπόν τοϋ ήμ. περιοδικοί.—Δ. Σ. Β. Οι, Τρι— 
xoAtv Κ. Σ. Π. Δ. Ο. Α. ’Ενταύθα R. Ο, G. ΛονδΤνοτ Δίδα 
Β. Ρι. ΑΛτηπ Λ, Δ. KaAdpat Ο. Οί. Κοον/ποΑιτ. Ευχάριστου- 
μεν εγκαρδίως διά λίαν κολακευτικές κρίσεις ύπέρ της «Φύσεως·. 
Κ. Β. Σ7ρον. Ή δημοσίευσις εικόνων καλλιτεχνημάτων κλ. άρ- 
ξεται 8σον ουχω. Σ. Μ. Μ,τσόΛάγγιον· Δημοσιεύεται. Μή παύση- 
τε ένεργουντες υπέρ τής «Φΰσεως».— CYR-COS Πίίραια. Είς τό· 
προσεχές· πληθώρα ύλης.—A. Κ. ‘Ενταύθα. Ύμετέρα διατριβή 
μέ τήν σειράν.—Κ. Β. Έντα99α Β. Τ. Ζάχντβον—Γ. Π. Σ$ρον 
Α. Φ. ΒοσσαΑονίχην. Εικόνες σας έλήφθησαν. Εΰχαριστοΰμεν.— 
Έμπσήπ καί Πόσηο Φάάηρον. Είναι όντως αδίκημα ή άπόστασίς 
σας.—Κ. Λ., Σμόρπην. Επιταγή έλήφθη. Εΰχαριστοΰμεν θερμώς. 
— D. R. Αιύο'ρνοτ. Prenons-nous γ antrement· qu’ en penses- 
vons; Faisone-le- c’est )e meilleur parti.— Κ. K. ‘ErtoWa. E’t 
δυνατόν πρωτότυπα.—A. Κ. HeipaiS. Ένεγράφητε. Εΰελπιστούμεν.

ΔΗΛΩΣΙΣ
Σημβιοδμεν έκ καθήκοντος, δτι τό ψευδώνυμον Λάμπρος Άστάρης, 

δι*  ου ύπεγράφετο τό έν τφ παρελθόντι φύλλφ ώραΐοτ' διήγημα/ 
ο Ιστορία iroc ρόδον, ώ; έμάθομεν, ανήκε προηγουμένως είς άλ
λον διηγηματογράφον. Μή θέλοντες νά νοσφισθώμεν τά λαμπρά 
έργα τού παλαιού Λάμπρον Άστάρη, δηλοϋμςν, δτι δέν άνήκεν αΰ- 
τφ τό ϊργον τούτο, άλλ’ εις τόν Λάμπρον Άστέρην, δστις τού λοι
πού θά έμφανίζηται ύπό τό ψευδώνυμον Φώτης Άστερης. Ταύτα 
πρός αποφυγήν παρεξηγήσεων.  ,

Αγοράζονται είς καλλίστα; τιμάς παλαιέ γραμμα
τόσημα μεταχειρισμένα, έπιστολαΐ παλαιαί. καί έπι- 
στολικά δελτάρια τής Ελλάδος καί άλλων έπικρα- 
τειων. Επίσης άγοράζονται νομίσματα καέ άρχαιότγ)- 
τες, παρά τού κ.

. A. W E IS Ζ · -
Budapest (Hon^rie) VaczKKdrut 4

Τ ■WIIuLtiEINiEPL
A. SOPHIA

Bulgarie 1885—89 100 timbres (7 var.) Fr 2(00
0. 1891—92 100 » (4 var.) » 4,00*
» 25 pieces de 25 st. 1885—89 : » 1,00.
» 25 » de 3·· » » » 2,00
» 25 » de 50 » » » 4,00
» 1 » de 1 Lew, 1892 B 1,00

Provisoire 1892 A5]30 neufe ou obliteris :
1 piece fr. 0,60 10 p. fr. 4,50, 50 p.
fr. 18, 100 p. fr. » 34,00

Timbres taxes, la serie, 5, 25, 50 st. » 2,00
Roumanie : 100 timb. (10 varietes) 2,00

» 2 cartes-pest. (diff). » 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’aceepte de bons timbres de tous pays en commis-

sion avec 33 °/o rabais. '
Reglement apres trois mois.
References M-a. Farehi, employe au Minis

tere des affaires etrangeres, et M. Caief, employe 
a la Banque-Ottomane, a Sophia.

Toute demands doit Sire accompagni du montant.
’Ex τοΰ Τυπογραφείου ANEBTH ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
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