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έκαλύφθη ό δόλος, καί τά κύματα άπό τού βάθους,
τοΰ μεγάλου κι’ όργίλου μας πόντον, άφρισμένα
μέ πάταγον έσπων, είς τήν άκτήν.
Είμεθα μόνοι! Ή καρδία μας έπαλλε σκόδρα,
οΰς πόθους μου θεία φωνή, μέ,άρμονίας
και ύπόκωφοι ήκονοντο στόνοι, έκπεμπόμενοι έκ
βάλλει. Τό όνειρόνμου ώς άστήρ, τοΰ
στήθους θερμού’ πλήν, τά βλέμματα προσηλωμένα
βίου μον μαρμαίρει, κι’ ό έρως μου, τής
I
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ—ΕΠΙΣΤΗΜΗ—ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
<j; λιτίχνιχαίργα
1
είς της"«Φύσίως».
τό έδαφος
πίστεως ό μάρέμενον
έτι, και
· — .....
-....
,
gxyxrxy'-ey?
τυς, παράφορος
τά
χείλη
έληέκ τον πυρός,
σμόνησαν τότε,
τής άτυχούς
καί τάς λέξεις
καρδίας,ρεμβώκαί τήν φωνήν·
δης είς τόν ά
μάς έδέσμευεν
πειρόν τής είό έρως.
μαρμένης χρό
νον, πλανάται
’Αγωνία καί
θρηνωδών.
άγνωστος θλί’Ακοίμητος
φις, και άόριπρό τής είκόνος
στος τότε δει
έκείνης,στρέφει
λία, τάς στιγτό δμμα δεοαμάς διεδέχοντ’
κρυσμένον, δ
ήρέμα.
πως ζωής τήν
Αί πνοαί μας
έλπίδα λάβη,κι’
θερμοί συνηάναπανθή.
νοΰντο, αί διάΜοσχοβόλος ό
νοιαι έπλαττον
κόσμους, ένθ *
Ζέφυρος π^έει,
άνέσπερος βίος
μέ τό άρωμα
άπλοΰτατ, ένθ ’
και μέ τήν δρό
σον,ν’ άσπασθίί
άγάπη άγνή βα
σιλεύει.
τήν γλυκεΐαν
μορφήν , κα\ό
. . . Πλήν, ό
ήλιος, ότ’ άνακάλυξ είς δν
τέλλει,τάς άκτΐτάς άκτινας, ρί
νας του πρώτον
πτει ήλιος ό
έκεϊ, βίπτει μέ
ζωογόνος,στρέ
χάριν.
φει ’κεΐ τήν
Χαρμοσύνου
μορφήν μειδιώ£οδώνος τά άν
σαν, μέ άνέκφραστον χάριν
θη, μέ μυρσί
ήδεΐαν · ούτω
νην, μέ ία, μέ
προσέβλεφα έκρίνους, περι
κείνην, ής τά
πλέκονται κύβλέμματα μ έ
κλω, δπως στέπαρετήρουν,ώς
φωσι ’κει τήν
παρθένον, τήν σεμνήν τής καρδίας θεάν.
άκτΐνες θείου φωτός.
Είμεθα μόνοι- τήν είχα έγγύς μου- Ό βορέας έξω ** Τ’ονομά μουαίφνης προφέρει, και έγώ τό ίδικόν
έμυκάτο, άπό σύννεφα μαΰρα πυκνά, τούρανοΰ’ της φώνώ· παραφόρως δ’ τότ’ είς άλλήλων, τήν άγ-

.

258

Η ΦΓΣΙΣ

259

Η ΦΓΧΙΧ

νάλην £ιπτόμεθ’ όμοή. ’
Καί έκλαίομεν τότε σιγώντες· ναί, καί τό δάκρν
ίκεΐνο τ’Αγνόν, είν’ τής καρδίας ή γλώσσα.
Ήσπαζόμεθα τότ’ ΑπειρΑκις’ καί μέ τό πνρινον
•φίλημα ‘κείνο, ώμίλει ό έρως.
*
Ώ στιγμαί ήδντάτης γαλήνης ! σιωπώσα αγνή
ευτυχία, ήτις πνίγεις είς άβυσσον λήθης, της <5οννης πικρούς στεναγμούς, δπως μ’άνθη στολίσεις
καί ϊδης, τάς ψνχάς μας φαιδράς, ώς καί σύ.
Εύτυχία, θεότης φιλτάτη, ήν λατρεύει · πιστός
δπαδός, είς τού έρωτος ’κεΐ τήν άγκάλην, εύτνχία
γλνκύθυμος φίλη, μέ είκόνας ζώσα όνείρων, φεΰ !
Λ λύρα πιστώς ν ’ άνακρούσμ, τούς ψαλμούς σου
δέν θά δννηθμ.
. ; (Ίλημμνρίς αίσθημάτων ώραίων, τά φλέγόμενα
στήθη δροσίζει, δταν σού Λ μορφή διαχύση,τήν μυρύπνονν αύραν ήμιν ...
Καρδία! Έρως! Ώμίλουν έτι· Λ δίψα ή ακόρε
στος, τής φλογέρας ψυχής μας, δέν είχε σδύσει
άκόμη.
Τό άστρον τών έλπίδων μας, έφώτιζε λαμπρόν
άνέμενον οί άπειροι, τον έρωτός μας πόθοι, αίώνιοι, άτελεύτητοι. Πόθοι θερμοί Αόριστοι, αγνοί, ι
δανικοί' πόθοι λατρείας φλογέράς, περιπαθούς άγά·
πης, άποδιώκοντες στιγμάς δακρύων καί όδύνης,
καί κύματα προχέοντες Αρρήτου εύφροσύνης ....
* *
Πλήν, καί ό χρόνος έζηλοτύπει, καί ή Σελήνη
φανεισα τότε, έκεϊ’ψηλά, μάς είδε μόνους, έν τή
έκστάσει,έν τω τού έρωτος θαυμασμω,έν τήάγκάλη..
«
» *

·

Έν ειδωλον Αγάπησα άπ’ της στιγμής εκείνης,
πλειότερον δ’ έλάτρενσα τήν προσφιλή παρθένον,
άφ’ δτον τής καρδίας της ή.μυστική φωνή, μοί
έκραζε μέ τών παλμών τήν μάγον Αρμονίαν, «σέ
άγαπώ».
... Είς τά ρόδινα χείλη τής μούσης, δχ, ποσάκις μέ πύρ τής Αγάπης, δέν έφλόγισ ’ ό Έρως ;
. . . Τήν Αγάπων μέ έκστασιν θείαν, τήν έλάτρενα μόνος σιγών, πλήν έπήλθε εύδαίμων καιρός
καί έκείνη «χρυσέ μον» μοί λέγει, «δέν μ’ έγνώρισας έτι καλώς· άν σ’ Λγάπων εγώ ένδομύχως,
τούτο μόν’ Λ καρδία γνωρίζει' ννν δ’ όπότε αύγή
μειδιώσα, άνατέλλ’ ύπεράνω ήμών, καί τό φως τού
Αγνού έρωτός μας, χαιρετά τόν εύέλπιδα βίον, και
τά δάκρυα σβυνει ή θέρμη, τών τοιούτων φαιδρών
Ασπασμών, άς έλπίσωμέν ήδ’ εύτυχώς». Καί τήν
έδλεπον καί μ’ έθεώρει, μέ Ασπάζετο καί τήν έφίλουν. δέν μ’ ώμίλει κ’ έγώ σιωπών, δέν έγνώριζον
πώς... τί... νά εΐπω. ήμην βωβός,
Πλήν, Αόριστος τότε τού θάρρονς, ή ισχύς μ’ έγκαρδιώνει, καί μέ ένθεον κράζω φωνήν : «Άγγελέ
μου».
Κ’ έκείνη; Παράφορος νύμφη.....
*
·
*·
’Στής σελήνης τόν δίσκον μέ πάθος, νύν τά
βλέμματα ‘κεΐ συναντώνταΐ' καί. όπότε έκείνη Ασύχως τήν γλυκείαν της κρύπτει μορφήν, είς νεφέλας,
«Άχ! φίλη» φωνώμεν «καί σύ, τόν Αγνόν έρωτά
μας φθονείς
Ώ παρθένε σεμνού.μεγαλείου, τής άγνότητος
νύμφη ώραία, τ’ ούρανού ή Αθάνατος κόρη, τών
Αστέρων λαμπρά βασιλίς, Αειπάρθενε πόθων μη
τέρα, μαγικέ τής Αγάπης λαμπτήρ, ζηλοτυπεΐς ;

.... Ναί. όροιΑζει μέ σέ και έκείνη 1 !
* ·
'
•

.

Η Αΰρηλία έχπλαγεΐσα έπί τώ απροσοοκήτω τούτω εύρήματι,
ησθάνθη φριχίασιν ανέκφραστου χαράς, αφ’ ένδς έπί τή τρανή έκδη- λώσει τών πρδ; αυτήν αισθημάτων τοΰ ΐίεριχλέους εί; ού την καρ
διάν δέν είχεν είσέτι μαντεύσει, ότι ένεφώλευεν άγνδ; πρός αΰτην
Έρως καί διότι τή παοείχετο εΰκαιρία ποιούμενη χρήσιν, έπί άπο06o(t, τών χρημάτων τούτων, ν’ άναχοοφίση έχ τή; δυστυχίας τήν
πτωχήν Μαρίαν.
— Ευδοκία, λεγει είς τήν ύπηρέτριαν, πήγαινε νά φέρης έν άμάξι
καί ετοιμάσου νά (λθης εξω μάζύ μου.
Ή άμαξα δέν έέράδυνί νά έλθη. ‘Επιδασα δέ αυτή; ή δεσποινίς.
Αΰρηλία μετά τή; υπηρέτρια; της, διηυθύνθησαν εις τήν οικίαν
τής άποττειλάση; τήν επιστολήν Μαρίας.

»

(Kat νϋν, αναμνήσεις μοί μένονσι μόνον, ώς όπτασία όνείρου φαιδρόν, και τό δΑκρν μον πίπτει
ηενθίμως, εις γην. . . , )
Χ.αριχλΗς.

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟ ΔΩΡΟ
*Α; χωρίσω τώρα τά δώρα έκάστου. Μισή δωδεκάδα κάλτσαι; καί
έξ μανδήλια δια τήν υπηρέτριαν και εν χρυσοΰν νόμισμα <0 φράγ
κων ένα λαιμοδέτη και ένα ζεύγος χειρόκτια διά τδν μικρόν μου
έξάδελφον ίν album φωτογραφιών διά τήν φίλην μου Ευγενίαν έν
ζεΰγο; υποδημάτων καί έν χρυσοΰν νόμισμα διά τδν μικρόν μας υ
πηρέτην. Άλλ’ (λησμόνησα τδ κυριώτερον: διά τδν κ. Πιρικλήν Ν.
ποΰ μοΰ εχαρισε πέρυσι βαρύτιμον βραχιόλιον, προφασιζόμβνος ότι
δεν τδ ήγόρασε αλλά τδ είχε κληρονομήσει άπδ τήν μητέρα του, ένώ
εγώ έπληροφορήβην τδ εναντίον, δέν έφρόντισα ν’ αγοράσω τδ κατάλ
ληλον δώρον.
Ό αδελφός μου αναχώρησα; επειγόντως δι’ ύποθεσίν του είς Καλάμας, τρεις ημέρα; πρό των χριστουγεννών μοί άφήκε 300 φράγκα.
“Ας παρατηρήσω πόσα μένουν ακόμη. (Λαμβάνουσα έκ τοΰ σύρτου
θυλάχιόν τι έκ δέρματος εξάγει τά έναπομένοντα νομίσματα άτινα

μετρμ). Μοί μένουν μόνον 28,2ΰ/Μ. Τί έξοδα 1 τί έξοδα 1 100
φράγκα διά τδ ένοίκιαν, 85 διά τήν έξόφλησιν τοΰ λογαριασμού ιοΰ
εμπόρου, 20 φρ. εις τδ γαλακτοπώλην, άλλα μικρά ποσά, διά διά
φορα άλλα 'ψώνια καί ιδού 5τι ό ισολογισμός εύρίσκεται. ’Αλλά πώς
νά κάμω, με τδ ευτελές αυτό ποσδν δεν δύναμαι ούτε νά σκεφθώ
καν περί τοΰ δώρου δπερ αρμόζει νά προσφέρω εις τδν κ. Πιρικλήν

θα ητο δε άπρεπες άν δέν τφ προσέφερόν τι.
— Κυρία, λέγει ή υπηρέτρια εισερχόμενη, ένα παιδάκι έχει νά
σάς οώση ένα γράμμα. Του το ’ζήτησα καί μοΰ ειπεν ότι θέλει νά
σάς τδ οώση ιδιοχείρως.
— Ά; εισέλθη.
’Εξελθοΰσης τής υπηρέτριας εισέρχεται επταετές παιδίον πενιχρώ;
ενδεδυμένον αλλ’ ώραιον ώς μικρό, πτερωτό αγγελούδι καί τή εγχει
ρίζω επιστολήν. Αλλά πριν ακόμη προφθάση ή Αΰρηλία νά ανάγνω
ση τήν επιγραφήν τής επιστολής τδ παιδί έξηφανίσθη.
Η επιστολή, διηυθύνετο πρδς αυτήν. Τήν αποσφραγίζει καί αναγινώσκει :
• Εύγενεστάτη Κυρία Αΰρηλία,
Άπευθύνουσα πρδς ύμάς τήν παρούσαν, σάς ζητώσυγγνώμην διά
τήν τόλμην μου ταύτην. Είναι οκτώ έτη άφ’ δτου ύπηρέτουν εις
τήν οικίαν τής μακαρίτιδος τής μάμμης σας, τής καλής καί άγιας
εκείνης γυναικδς τής όποιας τδ όνομα μετ’ ευγνωμοσύνης φέρω πάν
τοτε είς τά χείλη μου. Άπδ τής εποχής εκείνης, καθώς γνωρίζετε,
ύπανδρεύθην. Έ^ω ήδη τέσσαρα τέκνα, δ σύζυγός μου εύρίσκεται
άπδ πολλοϋ άνευ εργασίας, δ οικοδεσπότης πρδς Sv όοείλομεν δύο ενοί
κια μάς ήπείλησε σήμερον, ότι άν δέν τδν πληρωσωμεν μέχρι τής
αέριόν, θά μάς έξώση τής οικίας. Μή προσδοκώσα άλλοθεν συνδρο
μή ή μόνον άπδ ύμάς, τολμώ νά σάς παρακαλέσω, δπως μοί άποστειλητε τριάκοντα φράγχα, ατινα μοί αναγχαιοΰσι διά τήν πληρωμήν
τοΰ ενοικίου καί θά σάς είμαι ευγνώμων εφ’ όρου ζωής.

Ή άφωσιωμένη δούλη σας
Μαρία Κ.
δδδς............ '. άριθ. 5 »

Τήν δυστυχή t ποιος ’ξεύρει τί Χριστούγεννα νά ’πέρασε· πρέπει
νά τήν συνδράμω. ’Αλλά πώς ! τή χρειάζονται μόνον διά τήν πλη
ρωμήν τοΰ ενοικίου δραχ. 30
*
τδ άποθεματιχόν μου είναι ολιγώτε-

ρον χαί δμως πρέπει νά τής δώσω χαί κάτι at άκόμη.
Αίφνης ένφ διελογίζετο ταΰτα βλέπει έπί τοΰ διά τάπητος (στρω
μένου πατώματος χρηματοφυλάκιον έκ μέλανος δέρματος· Κύψασα
λαμβάνει αυτό, τδ αναγνωρίζει χαί ενθυμείται ότι έπεσεν έκ τοΰ
θυλακίου τοΰ κ. Περικλεούς πρδ μιας ώρας, ότε ητο έχει καθ’ ήν
στιγμήν έκυψε νά άναλάβη έκ τοΰ πατώματος άνθός τι όλισθήσαν
έχ τής χομβιοδόχης του. Τδ ανοίγει έκφυλλίζει φύλλα τινα χαί έπί
τίνος έξ αυτών άναγινώσχει τά επόμενα : '
Πρδς ένθύμησιν: Νά απαντήσω βες τήν επιστολήν τοΰ Ν. — Νά
διέλθω τοΰ χρηματιστηρίου πρδς συνάντησίν τοΰ Δ. — Νά εξοφλήσω
τδν λογαριασμόν τοΰ βάπτου μου. — Νά αγοράσω Ην δαχτυλίδιον
διά τήν δεσποινίδά Αΰρηλία».

♦ »
Ελίς τι διαμέρισμα ύπήρχον επισκεπτήρια τοΰ κατόχου καί δυο
χαρτονομίσματα εξ έχατδν φράγκων έκαστον.

!

Ή Μαρία, τύπο; πραγματική; ελληνική; καλλονή; καί ζηλευτή;
ΰγιεία;, έλθοϋσα δικατετραέτι; εί; ’Αθήνα; ποοσβλήφθη είς τήν ύπηρεσίαν τή; κ. Ξ. μάμμη; τή; δεσποινίδο; 'Αΰρηλία; καί μετά πεν
ταετή έντιμον καί πρόθυμον εργασίαν παρά τή οίχίφ ταύτη συνέλβξεν εκ τών μισθών καί τών εκαστβτε διδόμενων αΰτή δώρων μικρόν
τι κεφάλαιο'
,
*
έξασφαλίζον τήν προίκα τη;, ότε- ημέραν τινα προσμειδιασάση; αυτή τή; τύχη; έζήτησε τήν χειρα τη; εΰσταλή; τι;
νέο; όνόματι Άνδρέα; Ν. , εί; έκ τών πρώτη; τάξεω; έργατών κατοπτροποιείου. Ή Μαρία συνήνεσε καί μετά τινα; ημέρα; έτελίσθη-·
σαν οί γόμοι, άνταλλαξάση; τοΰ; στεφάνου; τή; μητρΰ; τή;
δεσποί'ίδο; Αΰρηλία;, ήτι; χαίέδώρησεν εί; τήν νύμφην πολύτιμον
καρφίτσαν άξια; 600 περίπου φράγκων.
Ό βίος τοΰ νεαροΰ ζεύγους διέρρεεν έ» χαρά καί εΰτυχΐφ. ’Αλλά
μετά τό εκτον τοΰ γάμου των έτο; δ ατυχ_η; σύζυγο; προσβαλλόμενο;
βαθμηδόν εκ τών ^ηυικών αναθυμιάσεων τοΰ εργοστασίου ήσθένησε
μείνα; κλινήρη; επ’ αρκετόν χρόνον. Ή ύγεία του έκλονίσθη κατά
τοσοΰτον, ώστε οί ιατροί τώ συνέστησαν νά άπόσχη εντελώς τής
εργασία; ταύτη;Ήτο ήδη πατήρ τεσσάρων τέκνων. Ήνοιξε τή συνδρομή φίλων
τού τίνων εμπορικόν χατήστημα ευθηνών ειδών καί έχέρδιζε τά;
πρός συντήρησιν τή; οικογένεια; του. Ή τύχη όμω; τώ εφάνη χαί
πάλιν δυσμενής, διότι μή άνταποχρινόμενο; εις τά έξοδα εΐ; £ ύπεβάλλετο καί στενοχωρούμενο; έχ τών δανειστών του ηναγχάσθη νά
*
χρεωχοπήση
εύρέθη δέ μετ' ολίγον άνευ ίβολοΰ καί μετά πολλά;
δυσκολία; κατόρθωσε νά έπιτύχη ιδιωτικήν τινα θέσιν παρ’ έμποριχω
τινι γραφείω εξοιχονομών ουτω τ’ απολύτως αναγκαία.
Ήτο Δεκέμβριο; μήν ότε τό κατάστημά λόγω οικονομία; άπήλλαξε
τόν’Ανδρέαν τής υπηρεσία; κα
*
έμβινεν αύθι; ό δυστυχή; άνευ πόρων.
Εί; τήν οίχογένειάν του έβασίλευβν ή πενία
*
γνώριμοι καί φίλοι
του βλέποντε; αυτόν καθ’ δδόν άπέστρεφον σχοπίμω; τό πρόσωπον ή
μετέβαλλον διεύθυνσιν φόβιρ μή ζητηση παρ’ αυτών τι.
Τήν παραμονήν τών Χριστουγέννων επιτροπή εχ φιλάνθρωπων
περιερχομένη τά; συνοικίας διένβμεν εί; τοΰ; απόρου; βοηθήματα.
Διήλθον καί έκ τή; κατοικία; του,ητις ητο ελεεινόν καί άνήλιον δω
μάτων ε’ι; τό βάθος βορδορώδου; αύλής καί έδωκαν εις τήν σύζυγόν
του τεμάχιον κρέατος, χριστόψωμον, δρυζαν καί δύο δραχμά; Οΰτω
δέ ή Γέννησι; τοΰ Σωτήρος έωρτάσθη καί έν τώ οΓχφ τούτφ εύφροσύνω; οπωσδήποτε, έν μέσω τών σκιρτημάτων καί τών φαιδρών .καί
-αθώων γελώτων τών τέκνων του, επι τών προσώπων τών όποιων
άπεικονίζετο ή ευθυμία καί ή ζωηρότη;. Άλλ’ ή ευτυχία αΰτη τα
χέως οιέρρεύσε, διεδέχθη δ’ αυτήν μετά τρεΓ; ήμερα; καί αυθις ή
έπάοατο; απελπισία καί εί; τόν εγκέφαλον τοΰ δυστυχούς πατρο; άνεκυκώντο απαίσιοι σκέψεις.
Ό πτωχό; πατήρ έξήλθε τήν πρωίαν έλπίζων νά είσπραξη τι
έκ τών άπειρων οφειλετών του.

Ή φέρουσα τήν δεσποινίδα Αΰρηλίαν άυαξα εστη πρδ τής αυλαία;
θύοας τή; Μαρία; καί οΰο γυναΓχε; κατελθαϋσαι τή; άμάξη; εχώρησαν
προς τήν τρώγλην άφ’ ή; ήπειλειτο νά εκδιωχθή ή άτυχή; οικογένεια.
—Μαρία, άνέχραξεν ή δεσποινίς Αΰρηλία, ιδού λάβε αΰτά τά χρή
ματα. Καί τή έδωΧε χαί δυο χαρτονομίσματα, ένώ ύπελόγιζε νά τή
δώση έως πεντήχοντα φράγκα.
Ή θέα τή; δυστυχούς γυναιχός, εί; το πρόσωπον τή; όποια; ή
αθλϊότη; είχε βαθίως έγχαραχθή, τή έκίνησε ζωηράν συμπάθειαν.
Κατά τήν στιγμήν δ’, εκείνην καί πλειότερα ακόμη θά. τή εδιδεν έαν
ε’Ζ,ν·.

— Ω ευχαριστώ ! Κυρία, μυριάκις ευχαριστώ.
Και ριφθεΓσα (ίς τά γόνατα ή πτωχή γυνή τή κατεφίλει τάς χείρα; παραφόρως, περιβρέχουσα άμα αΰτά; διά κρουνών δακρύων.;
Μετ’ ολίγον έπέστρεψεν b σύζυγο; περιαλγή; καί τρόμων καί καθίσα; έπί πεπαλαιωμένού τινο; εδράνου ϊλαβεν έπί τών γονάτων του
το μικρότερου τέκνον του χαί ήτένιζεν αΰτδ περίλυπο; καί άφωνο;
"Εξω εις τάς όδοΰ; ήτο μέγα; συνωστισμός. Τά μαγαζιΐα ήσαν

πλήρη κυριών έξοδευουσών αφειδώς προς αγοράν αθυρμάτων χαί
πλαγγόνων. ΠαΓδις, παιδίσκαι καί έφηβοι πάση; τάξεω; καί ηλιαία;
δια ροκανών χαί συριχτρών έπλήρουν τήν άτμοσφαίραν έχχωφωτιχών
ήχων.

Ή σύζυγό; του πλησιάσασα αυτόν τώ έθεσεν εις τήν χειρα τά 8ύο
χαρτονομίσματα, έπί τή θέα τών όποιων οί οφθαλμοί τοΰ δυστυχούς
επληοώθησαν δαχρύων χαράς.
— "Έλα. τώ λέγει ή Μαρία, νά ευχαρίστηση; και σΰ τήν εύεργέτιδά μας.
Καί δ πατήρ μέτά.τή; μητρός καί τών τεσσάρων τέκνων έγονάτισαν έν συμκλέγματι καί ύψώσαντε; τοΰ; οφθαλμού; πρό; αΰτήν
έψέλλισαν «ΰχαριστηρίου; τινά; λέξεις «καταλήπτους.
— Λάβε αυτό τό χρηματοφυλάκιον.λέγει αύτφ ή δεσποινίς Αΰρη
λία,καί φέρε το αμέσως εί; τήν διεύθυνσιν ταύτην, ήν έσημει'ωσε δε ά
μολυβδΐοος, προσθέσασα κάτωθεν τά; έξή; λέξεις.
« Εΰχαριστώ άπείρως
*
είμαι όφειλέτι; καί εΰγνώμων.
Αΰρηλία »
Ό Άνδρέα; συμφώνω; πρό; τήν γραφεΓσαν διεύθυνσιν έφερε τό
χρηματοφυλάκιον είς-τήν .κατοικίαν τοΰ κ, Περικλέου; Ν.
* *

Είναι πρωτοχρονιά.
— Κυρία, έρχεται b κ.Περικλής.
— Άνοιξε γρήγορα ! ~
— Κύριε Περικλή, τώ λέγει ή δεσποινίς Αΰρηλία μετά τάς άνταλλαγάσας άμφοτέροθεν εΰχάς έπί τή πρώτη τοΰ έτους, σας ζητώ

συγγνώμην διά τήν τολαηράν πράξίν μου. Λυπούμαι διότι δέν δύνα
μαι αμέσως νά σί; αποδώσω τά δανεισθέντα .... ’Αλλά φρονώ ότι
πολύ θα εΰχαριστ^θήτε μανθάνοντε; ότι συνετελίσατε νά σώσω έχ
τή; δυστυχίας έξ αθώα πλάσματα. Καί τώ διηγήθη εν λεπτομερείς,
δλην τήν ιστορίαν, άκουσθεισαν ύπό τοΰ Περιχλέου; μετ’άκρου εν
διαφέροντος.
— Σας συγχαίρω έκ καρδία; άπήντητεν. Ίδου καί τό δώρον όπεο
εϊχον κατά- νουν νά σά; προσφέρω.

Καί τή ένεχείρισε πολύτιμον δαχτυλίδιον, δπερ ακολούθως δ ίδιος
έφόρεσεν εί; τόν δάκτυλον της.
> — Τί ευτυχία ! άνεφώνησεν ή δεσποινίς Αΰρηλία. ‘Ομολογώ ότι
δεν προσεδόκων τιαύτην τιμήν.
—Αΰρηλία, ό αδελφό; σας γνωρίζει τό μυστικόν δπερ βαθέω; είναι
κεχαραγμένον εί; τήν καρδίαν μου. Δέν άν;μ<νον δέ ή κατάλληλον
ευκαιρίαν όπως σά; καταστήσω γνωστόν δτι πρό πολλοΰ σας έξέλεξα
ώ; σύζυγόν μου. Άν συναινήτε, τό δαχτυλίδιον τοΰτο ά; θεωρηθή
ώ; άρραβών.
Ή Αΰρηλία, χαταπόρφύρο; γενομένη, τφ άπήντησε μετά περι
φράσεων ότι ασμένως αποδέχεται τήν δήλωσίν του καί άποσπάσασα
χαριέντω; τήν χειρα τη; έκ τών στιβαρών χειρών του Περιχλέου;
οπισθοχώρησε καί πετώσα έκ τή; χαρά; τη; είσήλθεν εί; τόν άντιθαλαμον είποδσα αΰτώ:
— Ει; το επανιδείν,όταν, έπιστρέψη ό αδελφό; μου.

•
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Ν. Β. Κ.

ΕΙ Σ ΝΑΥΑΓΟΣ ΤΗΣ ΤΑΟΡΜΙΝΑΣ
• (Τή Αίδι Μρθ. Π.)

Είς τα παράλια τής ..;...... . όπου σπανιότατα τδν χει
μώνα βλίπου'σι τον ήλιόν έν τή πλήρη αύτου μεγαλοπρεπείς,
άμαζα καινουργής, συρόμενη ύπδ αραβικών ίππων διήρχετο
βραδέως, φερουσα δύο γυναίκας· τήν μάμην μετά τής δικαοκταέτώος έγγονής.
Άλλ’ή Σώσωμ—ή έγγονή, διατάσσει νά σταθώσι, καί
πρώτη πετώσα έκ τής άμάζης, σπεύδει νά ίδη είς τδ μέρος
είς ο ήκουσε μεμιγμένους ήχους έξησθενημένης ζωής, μετά
τών βροντωδών τής έζουσίας φωνών.
— *Ω Σεβάσμη ! αποτεινόμενη πρδς τήν μάμην της, λέ
γει, παρετήρησον ολίγον δεζιά-.. είναι είς ναύτης! πόσον είναι
έξησθενημένος.
Έν τούτοι; ή άμαξα ταχέως εφθασεν εις τδ ύποδειχθίν
μέρος μετά τάς έπιμόνους τής γραίας μάμης διαταγάς, έπιμινούσης νά έξακολουθήσωσι τδν δρόμον των.
- Άλλ’ ιδέ, παρατήρησον, ώ μάμη, μοί φαίνεται δτι εί
ναι ’Ιταλός ναύτης· δίακρίνιται άπδ τούς περικυκλοΰντας
αυτόν. Είναι ώχρδς καί φαίνεται πάσχων.
Τδν οδτω περικοκλωμένον έκράτουν στιβαραί χεΐρες ανθρώ
πων τής έζουσίας, ίφαίνετο δέ ώσεΐ νά ώμίλη μόνος του, ζη
τών άνωτέραν τινα δικαίαν δύναμιν, όπως έπέμβη, καί άπαλλάξρ αύτον απ’έκείνους. οιτινες νομίζοντες τόν δυστυχή τριλλόν προθυμοποιούντο ένίοτε νά τον φιλοδωρώσι μ.έ ραβδι-
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Μετ’ ολίγα λεπτά ίξυπνήσας ήσθάνθη εαυτόν καλλίτερου
σμούς, διά *
ά ίκτελέσωσιν ίσως το καθήκον των I Μάτην δ
καί ίπροχώρησεν 8σον τφ έπέτρεπον τά Spta τής θέσεώς του.
δυστυχή? διεμαρτύρετο, ότι επασχε.
Είς τό άκρον έστάθη ώς κεραυνόπληκτο?. Άνεγνώρισε λευ
— Είναι τρελλός, άπήντησαν εις τήν ίρώτησιν τών κυριών.
κόν πίλον, κυανήν έσθήτα- ήτο ή ίγγονή τής κομίσσης, ήτις
Ό Ναύτης τά πάντα είδε τά πάντα ήσθάνθη καί τά πάναίφνης έχάθη μεταξύ των έπιβατών. Ά.κουσιως ήθέλησε νά
ήκουσε. Έπροχώρησε βήματά τινα καί βιαίως αποσπασθιίς
προχωρήση
άλλ’ άνεκρατεϊτο έκάστοτε, αίσχυνόμενος ν ’άναίξ αΰτών {χαιρέτισε σιωπηλώς, ήτοιμάζετο δέ νά όμιλήση,
μιχθή,
ρυπαρός
αυτός, μεταξύ τοΰ ώραιου ίκείνου πλήθους,
ότε η άγνωστο? ήρώτησενά μάθη τά διατρίξαντα,
καί
άπεμακρύνθη
κατευθυνόμενος πρός τήν θέσιν του.
Τό πρόσωπον τοΰ νέου μετιμορφώθη. 01 βαθεϊς άποστίλΆπό στιγμήν είς στιγμήν άλλοιοθτο· έφαινετο ώσει καβοντες οφθαλμοί του, έν οίς συνεκεντροΰτο όλη ή ζωή ήτις
φαρρίων ίν ίαυτφ
*
ήτο άδύνατον πλέον νά σταθή, νά λοτφ ύπελείπετο, προσηλώθησαν βίς την άγνωστον.
γιρθή, νά όμιλήση, καί ήδη ακόμη, tv μόνον ίσκέπτετο μη
— Δέν είμαι τρελλός ανέκραζε- μέ διακεκομμένην, άλλα
χανικώς ποϋ νά τήν ήδη. Καί πώς νά μή ευχαρίστηση αρ
ήχηράν φωνήν, ταχύτητος άμα καί ανυπομονησία?.
κούντως τήν σώτειράν του;
Ύπό τήν φωνήν ταύτην άνεγνώρισαν άνθρωπον αδίκως
*Η βαθυτέρα θλίψις ή καταλαμβάνουσα υμάς, καί ή άπάσχοντα, όστις ούδέν άλλο εχων κατ’ ίκείνην τήν στιγμήν
πογ’οητεύουσα, εΐνε νά ΰποπτευθώμεν άπαξ τό άντίκείμενον
όπως ΰπερασπισθή, έφαινετο ζητών βοήθειαν.
της καθαρας αγάπης μα?- δέν ύπάρχει πλέον μέλλον, δέν
— ’Αφήσατε ύπ’ ευθύνην μας, είπον, είς τούς άλλως τε
ύπάρχουσι πλέον προσφιλείς αΰταπάται- ή καρδία διατελεΐ,
γνωστούς της έζουσίας ανθρώπους, καί αναχωρήσατε.
ούτως είπεΐν εις άένναον άσφυξ-ίαν καί ίξάντλησιν.
Ή ωχρά κοιλοπάρεως μορφή-του ήρχισε νά ζωογονήταε.
Τά γεγονότα παρήρχοντο αστραπηδόν πρό της διανοίας
Καίτοι δέ τά χαρακτηριστικά του δέν ησαν τοεαυτα, ώστε
του,
ώμολόγει καθ’ίαυτόν, ότι ήτον ωραία, δη ίπί του με
νά επισύρωσι τήν εύνοιαν τών δύο γυναεκων,ίν τούτοις παρουτώπου
αυτής άπεικονίζετο ή σφραγίς τοδ οίκτου. Έκοιμάτο
σίαζον κάποτε ίκφρασίν τινα εΰχάριστον, ώσανεί ή ώραιότης
ίπί
τινα
λεπτά ίξυπνών δέ ίκ διαλειμμάτων. «’Εάν ήρχετο
νά ίκοιμάτο ελαφρώς καί κατά τάς περιστάσεις νά ίξηγεέρετο
νά ίρωτήση διά τήν υγείαν μου» 1 έλεγεν χαμηλή καί έξηΕίς τοιαύτας στιγμάς φυσιογνωμιστής τις θά διέκρινεν άν όχι
σθενημένη φωνή.
κάλλος, αρκετήν όμως χάριν.'
Έν είχε κατά νουν νά άποθάνη έν τη πατρική του έστί^
— Πώς εύρίσκεσαι έδώ, πόθεν είσαι ;
κατά τήν Piazza del Duomo,
— Άπό τή Νάπολι τής ’Ιταλίας έψέλλισε . . . Φαβιάνης
II
Γαριβάλδης ναυαγός τής Ταορμ...... καί πώςδέ {μάθετε έξακολουθεί νά λέγη, τίποτε- δέν είναι δυνατόν, καί ήρχισε νά
Αί ήμέραι παρήρχοντο.
κλαίη ,.,.όταν «έπέσαμε στήν φο^τοννιαβμ.έυη, άφοϋ τρακαΈν ίσκέπτετο, ίάν ητο ύγιής . .. . καί αυτός θά εΐρραμε μ’ ίνα μεγάλο πλοίο, κ’ έβλεπα ότι τά κύματα μέ
γάζετο μετά τών άλλων, γυμνόπους, μέ γραμμωτήν μόνον
παρεσύρανε, ήθελα καί έγώ νά πεθάνω..... αλλά δέν ήμπόφλανέλαν έπί τοΰ κορμού· ώραΐος όπως άλλοτε ητο. Ώ 1
ρεσα.... Λέγουν πώς είμαι τρελλός' ψέμματα ! . . . Έχω τά
πόσον θά ήτο ευτυχής, ίάν πρό τών οφθαλμών άνέσυρε τό
λογικά μου καλλίτερα άπό πολλούς ποΰ νομίζουν πώς είναι
παραπέτσαμα, όπως ό ήλιος τούς άναζωογονήση. Αλλά
έξυπνος ...... "Αλλοι έσώθησαν, ίξακολόυθιϊ, καί φθάβανε
ταΰτα πάντα ίσκέπτετο άγωνιών, καί μή δυνάμενος πλέον
στή πατρίδα, άλλοι {πνίγηκαν, καί άλλοι, ώς έγώ ναυαγιήρχησε νά κλαίη ώς μωρόν παιδίον.
σμένοε ύποφέρουνε. Άλλ’ητο τόσον αδύνατος ώστε ή διήγηΔιακεκομμένος βήξ διερρήγνυε τό σεσηπώς στήθος του.
σις τον κατέβαλλε τόσον, ώστε έπεσε κατά γης.
Μήπως' δέν θά ίπανέβλεπε πλέον τούς σωτήρας του. Ε
Τόν άνεσήκωσαν καί τον παρέλαβον.
βδομάδες διέρρευσαν έκτοτε . . . Καθ’ έκάστην ίξησθένει
Έφρόντισαν ν’άποσταλή διά Μ... εις Νάπολι. Άλλ’ ό
πλειότερον- ό ιατρός ήρχετο μόνον όπως τόν βλίπη, άλλά
τούς διαβάτας ίπιτηρών ιατρός τόν {σταμάτησε, καί ταχέως
καί τοϋτο ίγένετο ίπί ποδός, {νόμιζε περιττόν πλέον νά ίζεάνακαλύψας ότι ήτο φθισικός, ειπεν, ότι είναι αδύνατόν νά
τάζη τήνάσθένειάν του. {γνώριζε, on τό άγγεΐον ήτο ήδη
τόν παραλάβη τό ατμόπλοιου.
αρκετά ραγισμένου· ολίγον μόνον τονωτικά, καί ταΰτα τφ
*0 ναύτης έζ απελπισίας μή δυνάμενος.νά άρθρώσηλέζω,
ήσαν άρκετά.
παρετήρησε τον ίατρόν δεά τρόπου τοσοϋτον έκφραστικοΰ,ώστε
Πρωίάν τινα είδε τήν κόμισσαν όπισθεν τοΰ ίατροΰ, εούτος ήναγκάσθη νά ίρωτήση.
βλεπεν καί ίσκέπτετο. Βεβαίως ή μάμη θά ώμίλει περί αύτοϋ
— Κάτι κυρίαι, μία κόρη. . .αύται μέ παρέλαβον λέγει.
είς τήν ίγγονήν της, καί θά τήν ώδήγει ίκεΐ. Βραδέως σπεύ
'Ο ιατρός ταραχθείς ίσπευσεν αμέσως όπως άνευρη τάς
δει νά περιβληθή τά καλλίτερα ιμάτιά του, καί άναμίνει.
κυρίας, αίτινες τόν παρέλαβον,καί μετ’ ολίγα λεπτά ίπιστρέΝέος τις έφερε πρός αυτόν διάφορα γλυκίσματα.
— Έκ μέρους τής Κυρίας.
ψας τφ λέγει :
Και άνίχώρησεν. ,
—■ "Ε 1 παιδί μου «ς ίχης μεγάλη χάρι, διότι ετυχε νά
Έξέπεμψεν κραυγήν, μίαν μόνην, διαλογιζόμενος, ότι ποτέ
γνωρισθής μέ αυτήν τήν κυρίαν καί μέτήν έγγονήν της. Λάβε
πλέον δέν θά τήν ίβλεπεν, άφοΰ ήδη γνωρίζουσα αυτόν ούτως
λοιπόν, τήν θέσιν σου- τό είσιτήριόν σου είναι τρίτης θέσεως.
άσθενεΐ δεν ήρχετο- έπεσε λυπόθυμος.
Κατ’{ξαιρετικήν δέ εύνοιαν ίτοποθετήθη είς καλόν μέρος.
Τήν ίπιοδσαν ήλθεν ό Ιατρός καί τόν εύρε είς. άκρον έξηΌ Φαβιανής καθίσας ίπί τίνος ίξέδρας καί αισθανθείς εαυ
σθενημενον, μή παύοντα δέ νά παραληρή καί νά τόν έρωτά,
τόν καλλίτερου ήρχισε νά σκέπτηταε.... Λοιπόν ή ευεργέτες
όταν ρίπτουν άνθρωπον άποθανόντα είς θάλασσαν, δέν έρ
του; . . .
χονται όλοι οί ίπιβάταε έπί τοϋ καταστρώματος; δέν είναι
Θά έλεγε τις βλέπων αυτόν, ότι νέά τις άνησυχία προσεέτσι; όλοε ;
τίθετο εις τάς άλλας άνησυχίας του.
— Θά «λθη 1 . . . . Θά ελθη ! ... .
’Εν τφ μεταξύ ήρχισε νά έρευνφ διά τών οφθαλμών του
Ήλθε όμως ή στιγμή καθ’ ήν ίφαίνετο ότι δέν θά ήδύ
πέριξ, δπως άναγνωρίση τήν σώτειρά του. Συχνάκις ίπανενατο πλέον νά διαφυγή τόν θάνατον, αί δυνάμεις του ίξέλάμβανε «έγγονή κομίσσης». Όχι, δέν τόν ίξέπληττε τό
λειπον, καί πράγματι δέν ειχεν πολλάς στιγμάς ό άτυχή?.
μεγαλεΐον τοΰ τίτλου, τόν ίξέπληττε τό μεγαλεΐον τής πράΉ φωνή του δέν έξήρχετο πλέον άπό τοΰ στήθους του,
ςεως. Μόλις ήδύνατο νά σταθη όρθιος, έμεινε όμως ίπί πολύ,
εΐ μή μετ’ άγωνίας, ή δέ αναπνοή του καθίστατο δύσκολος.
ύψώνων τούς ώμους του μέ φυσιογνωμίαν ανθρώπου τά πάντα
— Θά έλθη, καί πάλιν άνεφώνησε.
. εχοντος καί μηδέν εχοντος. Έσκέφθη, ίσκέφθη άκόμη ολί
Αύται
ήσαν αί τελευταία? του λέξεις.
γον τέλος, ίκοιμήθη.
Τά
χείλη
του έκλεισαν φέροντα πικρόν μειδίαμα. Απίθανε.
'Ο ύπνος γαλουχεϊ τούς δυστυχείς ώς μήτηρ.

Η ΦΓΣΙΣ
III
Τά πάντα προετοιμάσθησαν ταχέως, δπως συνήθως γίνον
ται, ότάν τις άποθάνη ίν άτμοπλοίφ κατά πολυήμερον τα·
ξείδιον. ’Εδώ ό θάνατος εΐνε γλυκύς, ταχύς, εύκολος.
Πάντες οί άνδρις τοΰ πληρώματος ίτάχθησαν ίκατέρωθεν. "Ολοι προσήρχοντο, έκ τών πρώτων δέ ή κόμησσα μετά
τής ίγγονής της. Αύτη ούδόλως ύπόπτευε τήν τελευτάίαν
άπαγοήτευσιν τοΰ δυστυχούς ναυαγοΰ.
Πάντες κατελήφθησαν ύπό βιαιοτάτων συγκινήσεων. Ίε-
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πλοίου. .Υπήρξε καί αυτό, ελαμψε, καί ίσβέσθη I
Πάντες ειδον τό κιβώηον όλισθήσαν πρός τούς γηραιούς
τοΰ Άτλαντος κόλπους.
Τό άφροσκεπές πέλαγος το έδέχθη ύπό μελαιναν χροιάν.
ΤΑρά γε ίκ τής μελαίνης βαφής τόϋ κιβωτίου;Έκαμε καί
αυτό όπως καί οί ίν τφ άτμοπλοίφ άναπάλσεις τινας, προσέκρουσεν είς τάς πλευράς τοΰ πλοίου άπετέλεσε στιγμιαίας
μαρμαρυγάς,καί άπέβη ώς οί έν τφ άτμοπλοίφ ίκνέου ήρεμον,
Έν μόνον ειδον οί παρευρισκόμενοι γεγραμμένον εις τδ

Ο ΦΟΝΟΣ ΤΗΣ ΒΙΡΓ1ΝΙΑΣ ΥΠΟ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΕ

•ρεύς ης παρατυχών άνέγνωσε τάς ,κεκανονισμένας εύχάς.
Ή θάλασσα ϊμελλε νά καλύψη διά παντός πλέον, άλλ’
ώς πτώμα {κείνον, τόν όποιον πρό ήμερών .τά κύματα ίφερον άγωνιώντα ίπί τής λευκής ράχεώς,των ζώντα.
—-Μάϊνα, {φώναξε· ναύκληρος ης.
Τά άστρα ώχρίων, κατ’ ίκείνην δέ τήν σηγμήν διάττων
άστήρ, άποσπασθείς άπό του ύψους, διέγραψε φωτεινοτάτην
είς το στερέωμα γραμμήν, καί ίλθών ίσβέσθη ύπερθεν τοΰ

κιβώτιον τό κεχρεσμένον ώς φέρετρον
Προσοχή'.... ή ύγράβΐα τό βλάπτει.
^αί αύτή ή υπέρυθρός δύσις ήρξατο ώχριώσα καί μετ’ ο
λίγον τό σκότος διεχύθη.Μία φωνή ήκούσθη.’Ο λ ο τ αχ ώ ς.
Οί ίπιβάται. άπεμακρύνθησαν.
*0 θροΰς τοϋ ύδατος προστριβόμενος ίπί τών· πλευρών τοΰ
άτμοπλοίου, άπετέλει πένθιμον ίμβατήριον..
Κ. I. Καρόλου»

Η

Η ΦΥΪΙΣ
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γεν αποτεινόμενος πρός αυτήν, χαί θλίβων τάς δύο της χείρας
^έντός τών ίδιχών του, πόσον σέ αγαπώ" ώ, έαν ήξευρβς .. Μαρ..
( Εικών )
είς σέ οφείλω τήν ευτυχίαν μου τήν ήρεμόν μου ταύτην χαί ποίτιχήν ζωήν. Μαρία, . . . είπέ μοι πώς δύναμαι νά σέ ευχαριστή
σω ; τί δύναμαι νά σοί χαρίσω τώρα χατά τήν πρώτην τοΰ
έτους.
Φίλος μου καλλιτέχνης διιρχόμενο; κατά τύχην πλησίον
—Δεν γνωρίζεις ; ... έν δακτυλ... έν περιδέρ. ·ρ.. .αιον.
καταφμτου τινός λιιμώνος, καί παρατήρησα; έν αύτώ απλήν
—Ναι, έχεις δίκαιον Μαρία μου,έν περιδέραιόν,έν ώραιον περικαί σεμνήν νεάνιδα τόσον ένεθουσιάσθη έκ τής ώραιότητός
δέραιον, τό όποιον θά φέρης πάντοτε έπί του ωραίου τραχήλου σου,
της, ώστε άπεφάσισε πρός άνάμνησίν νά γράψη εικόνα, έν ή
καί όπερ θα σοί ήναι ή μόνη άνάμνησις τοϋ συζύγου σου, όπότα»
ώς έν κατόπτρω νά θιάται ήδόμενος τό ιΰνοηθέν εκείνο τής
εκείνος μακράν πλέον σβυ.. .θά έργάζηται, καθ ας στιγμας 6α
φύσεως πλάσμα. Ήρξατο λοιπόν τοϋ έργου του καί μετά
πλάττη μόνος του φαντασιώδη, όνειρα τοϋ μέλλοντος, κα6’ ας
πάροδον μηνάς έπαρουσιασεν είς τούς φίλους του τφ δντι α
στιγμας τέλος, σε μόνον 6α σκέπτηται καί χειραγωγούμενος ύπό
ριστούργημα. Ή ιδανική έκείνη εικών τής νεάνεδος, ήν πάς
τής άναμνήσεως τής γλυκείας σου μορφής, διά σέ καί μόνην 0ά έρτις θά έξελάμβανε ώς μίαν τών Χαρίτων, έν τφ μίσφ τοϋ
γάζηται.
φυσικού έκείνου κάλλους τοΰ λιιμώνος" ή μικρά ίκείνη λί
"Ω I σέ ευχαριστώ Μαυρίκιε" πόσον είσαι καλός και πόσον σέ.
αγαπώ ! είσαι, πάντοτε άγγελικώτερος αφ' ότι σέ έφανταζομην.
μνη μέ τά κρυστάλλινα αυτής όδατα, τά υψιτενή καί καταώ! έν ώραιον περιδέραιον, τό όποιον θα φέρω πάντοτε έπι τοϋ τρα
' πράσινα έκεΐνα πέριξ δένδρα, και έπί πάσι» ό αίθριος, «ό
χήλου μου πρός άνάμνησίν σου" πλήν Μαυρίκιε, τοϋτο, ποϋ θα
γαλανός ουρανός άπό ’πάνου», αποτελούν μά την αλήθειάν
τοποθετήσω όταν δέν θά τό φορώ ;
τι τό όποιον πρός στιγμήν τουλάχιστον καί τον ψυχρότερου
— "Οπου συ επιθυμείς, Μαρία μου, είς έν συρτάριον λ. χ.
παρατηρητήν ήδύνατο νά κάμη νά νομίση, δτι δέν ζή έν τώ
—
Είς συρτάριον; αλλά δέν θά τό έχω πλέον είς τούς οφθαλ
κόσμφ τούτφ !
μούς
μου.
Πλήν δυστυχώς ό φίλος μου καλλιτέχνης τόσον είχεν έν— Θά το έχης όταν άνοίγη; τό συρτάριον.
θουσιασθή έκ τής προτέρας αύτοΰ παρατηρήσεως, καί τό- .
—
Μία έργασία.: .καθ’ έκάστην Μαυρίκιε.. .ώ έάν εΐχον.,..
σον είχεν έξαφθή ή τρυφερά του άκόμη φαντασία, ώστε ήτο
άλλά δέν θά ήθελες νά μοΰ τό χαρίσης,— Ποιον; Μαρία. —Έ
*
' αδύνατον νά παρέλθη ήμερα καί νά μήν εύρίσκη καί εν φαν.κιβώτιον διά τά κοσμήματα, έν ώραίον κοσμηματοκιίώτιον, ένθα,
ταστικόν λάθος, κυρίως έπί τοϋ ιδανικού προσώπου τής. νεάθά έβλεπον τό ώραϊόνμου περιδέραιον διά τών κρυστάλλινων τοι
νιδος, τό όποιον ταχέως έσπευδε νά διορθώσή. Οί οφθαλμοί,
χωμάτων του.
αί ξανθαί τής κεφαλής τρίχες, ή ρίς, ή πτυχή έκείνη τοΰ
— Καί αν σοί έδιδον καί τοϋτο έπίσης τό κιβώτιον ; ...
φορέματος παρά τό φρϊσσον στήθος, ή χειρ, όλα, ολα, τέλος
— ”0 πόσον μέ άγάπας, Μαυρίκιε, καί πόσον χάρίεν θά ήτο
ήθελον άκόμη κάτι τι καί τοϋτο πάντοτε προσέτρεχε ό' φίλος
μου νά τό προοθίση, ΐνα κατάστήση τήν εικόνα του ώραιο- . τοϋτο έκ μέρους σου ; θά ήδυνάμην νά τό θαυμάζω έπί τής ίαμα·
τοθήκης μου ... Άλλά αΰτη είναι τόσον παλαίά, ώστε ήθελεν
τέραν άκόμη καί αυτής τής φυσικότητός της. Μάτην οί
άποσβεσθή έκ τής λάμψεως τοϋ κιβωτίου.
φίλοι του προσεπάθουν νά σταματήσωσι τό κακόν" ητο α
— Βεβαίως τό ώραιον κιβώτιον θά έπήγαινεν έπί τίνος κομψοΰ
δύνατον ! 'Έως ού τέλος ή έπιμεμελημένη διόρθωσες έπέφερε
έπίπλου.
,
τήν έντιλή παραμόρφωση·, καί ή τέως Χάρις, μέ τό ήρεμον
— Ά ! δέν σοί λέγω τοϋτο, τοϋτο είναι ευχάριστου μόνον να.
βλέμμα της, μέ τό γλυκύ μειδίαμά της καί μέ τό άπλοϋν ίτό φανταζόμεθα" πλήν, φαντάσου Μαυρίκιέ μου, φαντάσου έν πε
μάτιόν της, κατέστη Μέγαιρα απαίσιος, Έριν.ύς ιίδεχθεστάτη,
ριδέραιου ώραιον εντός ώραίου κιβωτίου έπί τίνος λαμπρας ιμα
καί τήν όψιν άποτροπαιος, έτοιμη άπό στιγμής είς στιγμήν
τιοθήκης... ώ πόσον είσαι καλός Μαυρίκιε. ·. Άλλά...
νά καταστρέψη καί αυτόν τόν δημιουργόν της δστις ύπόστα— Τί άλλά ;...
σιν τή έδωκε! Μάτην ό. φίλος μου προσπαθεί τότε νά κα— Τό πτωχόν μας δωμάτων, τό τόσον άπλοϋν, τό τόσον μέ
ταστείλη τήν εκπληξίν του, καί έναγωνίως ζητεί ν’ άνευρη
τριου, πόσον ήθελεν έξευτελισθή εμπρός τοιαύτης έπιπλώσεως...
έν τώ «ργφ του, έκεΐνο :όπερ άοχήθεν ίδανικεύθη.Αδύνατον!
ώστε ...
Ή μορφή της καί έν τφ ύπνφ του άκόμη τόν καταδιώκει!
— Πιστεύεις;
—' Έλα δά τόσον αφιλόκαλος δέν είσαι" πήγαινε νά ενοίκιά— Αί, μά τοϋτο πλέον καταντά άνυπόφορον, άνακράζει
σης έν ώραιον διαμέρισμα.
αίφνης ό άγαπητός μου καλλιτέχνης, καί ή εικών βληθεϊσα
— Τότε διατί νά μή σοί ένοικιάσω μίαν ώραίαν οικίαν ;
μετά πατάγου έπί τοϋ έδάφους κατακερματίζεται, τά δέ
συντρίμματα της, συλλεγέντα ύστερον έτέθησαν είς περίβλε— “Ω Μαυρίκιε είσαι" είσαι είς άγγελος ; πόσον σέ άγαπώ ;
ώ ναί" νά μετοικήσωμεν είς μίαν ώραίαν οικίαν κάτωθεν τών πα
ππον μέρος ΐνα διδάσκωσιν άλλοτε τόν φίλον καλλιτέχνην νά
ραθύρων τής οποίας θά έκτείυηται, παμμέγιστος όρίζων, ή θάλασ
μή ΰπερβαίνη τήν έξιδανίκευσίν του;
σα, θα αντανακλά έπί τών παραθύρων της τάς θαλπεράς ήλιακάς
Άθήνησι 1893.
ακτίνας... τά πτηνά θά ,ψάλλωσι χαιρετίζοντα τήν αύγήν, τό δέ
β&νο; Γ. Τζαΐέλλα;.
ήδύ των τερέτισμα συνοδευόμενον καί ύπό τοϋ ψιθύρου τών υπό.
τής αύρας σαλευομένων κλάδων τών δένδρων θά φθάνη μέχρις
ημών, καί οΰτω θά λικνιζόμεθα είς άλλον κόσμον, φαντασιώδη,
υψηλόν ώ Μαυρίκιε, θά ήμεθα ευτυχέστατοι" έγώ δέ καθημένη,
παρά τό πλευράν σου θά ψάλλω τούς ωραίους εκείνους στίχους
{ΑΝΑΜΝΗΣΙΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΤΟΤ ΕΤΟΥΣ)
τούς οποίους μοί έδώρησας.
— ”Ω αγαπητή μου Μαρία . .. γλυκύτατέ μου άγγελε, πό
σον
σέ άγαπώ" διά σέ τό παν, τήν περιουσίαν μου, δι έν σου·
Δύοίρατβιναι υπάρξεις, αληθής.χαι ζώσα άπειχόνισι; δύο φιμειδίαμα, καί αυτήν έτι τήν ζωήν μου, πλήν, άνευ ω
λονμένων καρδιών, χθές μόλις τόν πόδα επί τοϋ άκατίου τής διά
ραίας οικίας τά έπιπλα άχρηστα, άνευ ώραίων έπίπλων ή Ιμα
τοϋ γάμου συμβιώσεώς των θεϊσαι, ixetvxo έν τινι πενιχρφ δωματιοθήκη όασις έν μέσω Σαχάρας, άνευ ιματιοθήκης τό κοσμηματίφ τήν ευτυχίαν αυτών έν τή αμοιβαία των αγάπη, καί μόνη
τοκιβώτιον θά όμοιάζη πίλον έπί τής κεφαλής ένός βρακα, άνεα
ταύτη ευρίσκουσαι.
αύτοΰ τό ώραιον περιδέραιον αφανές.... αλλ όλα ταΰτα δύναν
Προσέβλεπον άλλήλους υγροί; κάι ερωτύλοι; οφθαλμοί;, άποπνιται νά έξοικονομήση μηνιαϊοςμισθός 150 δραχμών;
γόμενοι έν τω γαλαχτώδει όρίζοντι τοϋ αισθήματος, είς απείρου;
Λοιπόν ές άλλοτε τό περιδέραιου.
δ* έξεχόνοντο ερωτικών δυνδιαλέξεων διαχύσεις, ένφ ό εραστής
Κ. Κ. τ. φ.
θλίβων τήν προσφιλή αντοδ σύντροφον έπί τής χαρδίας του, έμεβύσχετο ύπό τής γλυκείας αυτής μορφής χαί χάριτος. Μαρία ! έλε-

σις αυτή τής φιλαυτίας τοΰ πλουσίου καί τής φιλοδοξίας
τοΰ ισχυρού, ό διαιρώ» τούς αδελφούς ανθρώπους είς τάξεις
και τίτλους ;

ΤΟΛΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ

Ο ΑΪΤΩΝ ΠΟΛΛΑ
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Τιμή «ες τόν Οαλασαοπόρον Behring. Ή
ρωσσική κυβέρνησις, προΰτίθεται, ώς λέγεται, νά έγείρη
μνημεΐον έπί τοϋ τάφου τοϋ διάσημου θαλασσοπόρου Beh
ring, έν τη φερωνύμφ νήσφ. Ό τάφος ούτος άνεκαλύφθη
έσχάτως ύπό τοϋ-πληρώματος ρωσσικοϋ τίνος πλοίου
'Ο πλοίαρχος Nillas Behring, δστις έδωκε τό δνομά του
είς τό στενόν, όπερ χωρίζει τήν ’Ασίαν άπό τή; Αμερικής,
άπεθανεν ώς γνωστόν έν ετει 1741.

Χτρ«τεωττχά γραμματόσημα.Ή λύσι; τοϋ ζητή
ματος τής κατασκευής στρατιωτικών γραμματοσήμων,· όπερ
άπησχόλησε ζωηρώς καί ένδιαφέροντως έσχάτως τήν Γεν.
-Διεύθυνσιν τών ταχ. καί τηλεγράφων καί τού; ενδιαφερομέ
νους έν Γαλλία, προσέκρουσιν εις πολλά; δυσκολία;, διότι
^υποτίθεται ότι τοιούτω
*
γραμματοσήμων θά δύναται έκαστος
νά ποιήται χρήσιν καί μή στρατιωτικός.Συνεπώ;. ήδη γίνεται
σκέψι; όπως έν έκάστω συντάγματι σφραγίζονται μόνον αί lm-στολαί τών στρατιωτικών, διά,σφαγίδος φερούσης τόν αριθμόν
τοϋ συντάγματος καί νά ύπόκηνται είς πληρωμήν ήλαττωμένου τέλους άπό μόνον τών άποδεκτών των.

*θ-β

Ή έπαύξησις σήμερον τών άναγκών καλείται, πρόοδο;,
πολιτισμός.
*8-8

*Η ’Ελληνική φιλολογία εΐναι θέατρον ουράνιον καί πιρικαλλέστατον, ένθα ή ψυχή καθαιρομένη τοΰ χαμερποϋ; και
άτιμου πάθους, φέρεται πρό; τό θειον καί άσπιλον ή ελλη
νική φιλολογία είναι μιλίγλωσσος μάγισσα, έζαρπάζουσα καί
αποπλανώσα τήν ψυχήν πρό; τό άπλετον καί άνέσπεοον φώς
τοΰ αληθοΰ; καί ώραίου
*
είναι άπαύγασμα καί κελάδημα
θεοσότου: τινΟ; οίστρου" είναι τό χρυσοΰν έκεϊνο νάμα, όπερ
φαίνεται ότι έχει τήν πηγήν του ει; του ύψίστου τό στήθος,
*8-β

‘Ο τοϋ Περικλεούς αιών είναι χρυσοΰς καί άστερογείτων
κολοσσός, τοΰ όποιου βάθρον είναι σύμπασα ή οικουμένη,
είναι τά ^περιφανή προπύλαια, όπισθεν τών όποιων έγείρεται
ό Παρθενών—τοΰ Θεοΰ.
f ΣπϊΡΙΔβΝ

Βλ£ΙΑΒΙΑΔΗ£.

Οέ μεγαλόσταυροι τής Λ,^γεώνος τής τεμής.
Έκ τών ξένων ηγεμόνων καί βασιλοπαίδων φέρουσε τού
τον οΐ αύτοκράτορες τή; Ήωσσία; καί Αυστρίας, οί βασιλείς
τής Ελλάδος, τή; ’Ιταλίας, τοΰ Βελγίου, τής Δανίας, τή;
Ήορτόγαλλίας, τής Σουηδία; καί Νορβηγία;, τή; 'Ρωμουνίας, τής Σερβίας, τοΰ Μαυροβούνιου, τής Βαυαρίας, ό Μιλάνος, καί ό Πρίγκιψ τή; Ουαλίας, ό Τσάρεβιτς, οί μ.
■δούκες Αλέξανδρος , καί Βλαδίμηρος; ό δούξ τοϋ ’Εδιμβούρ
γου, οί μ. δοϋκε; τή; Αυστρία; Άλβρέχτος Κάρολος, Βί
κτωρ, Σηνιέ, Φρειδερίκος, Φερδινάνδος τής Τοσκάνης, ό Βάττεμβεργ, ό Χεδίβης, ό Βέης της Τύνιδος, ό αΰτοκράτωρ
τή; ’Ιαπωνία;,1 ό βασιλεύ; τοϋ Σιάμ, ό Σάχη;, ό Άλεξαν•δρο; Φρειδ. τής Βυρτεμβέργης,© διάδοχο; τής Ελλάδος Κων
σταντίνος καί πρό τινων ημερών ό βασιλόπαις Γεώργιος.
Έκ τών πολιτικών άνδρών φέρουσι τοϋτον, έ Βίσμαρκ, ό
.Χοενλόε, ό Μέττέρνίχ, ό Γίερς, ό Βανόφσκης, ό Βυροντσώφ
Δασκώφ, ό Μορεγχάϊμ, ό Δέλα-Ρόκα, ό Βενόσεα, ό Σα—
γάστας, ό Κανόβα; δε Καστέλλο, ό Μαρτινέζ-Κάμπος, ό
Κίαμηλ πασσάς, ο Έσσάδ πασσάς. Έκ τών ήμετέρων ό κ.
Δηλιγίάννη; και ό κ. Τρικούπης. Έκ δε τών “Αγγλων ό
Γλάδοτών καί ό Σαλισβουρή ούδέν γαλλικόν παράσημο» φέ;ρουσι.

ΛΗΣΜΟΝΗΘΕΙΣΑΙ ΣΕΛΙΔΕΣ
Ή συμπάθεια είναι ή άληθή; καί θιλκτικωτάτη τής ά'θωότητος λαλιά, είναι τό κάλλιστον αυτή; τεκμήριο», είναι
'όπως ή αιδώ; είς τάς παρειάς'τής παρθένου.
■ -8
*8-

Διατί ή ευτυχία έπί τοΰ κόσμου τούτου, διατί τουλάχι
στον νά μήν ήτο σώμά τι υπαρκτόν, τοϋ οποίου άπαξ τι;
γινόμενος κάτοχος, νά μή φοβήται πλέον τήν άπώλειαν ;

-&■$Άν άπό τοΰ βίου τούτου ημών ίλιιπεν ή ελεημοσύνη, ή
•διαγράφουσα καθήκοντα άγάπης και άρωγής πρός τούς ά-δελφού; ήμών ανθρώπους, ή εΰγενιστέρα καί θειοτέρα τών
^απολαύσεων θά ήτον ή αυτοχειρία.
*8-8
Έω; πότε θά διαρκέση ό συρμό; τή; κοινωνίας, ή Ικτρω-

AKPOSTIXI2

Φως είσαι τών όμμάτων μου. Ψυχή τοΰ σώματός μου.
Άστήρ είσαι τοΰ βίου μου, ή σκέψις τοΰ νοός μου.
Ναός είς δν προσεύχομαι, Θεός είς δν πιστεύω !
Ή μ’ άλλους λόγους είσαι συ το δν οπερ λατρεύω !
ΙΙαπαυλεας.

Τώ παρεόπονδάβτω καί άξοολόγω
χ. Β. Βουλγάρβε.
Είς 'Λ&ηνκ$
(Πρό τή; είκόνος

βοι>)

Το γόνυ κάμπτω εύλαβως πρό δαφνηφόρου δοξης,
πρό τής είκόνος γεραροϋ, Σοΰ, Βούλγαρι σεπτέ·
καί έν έκστάοει μυστική, έκ τής ψυχής μου όλης,
. τό νέον έτος εύδαιμον, Σοί προσφωνώ, κλεινέ.
Ήμιμάθείας έθραυσας τάς σιδηράς της πύλας,
‘ έκλάμψας, ώσπερ νικητής ακλόνητος, κλυτός.
καί οιαρρήξας τούς φραγμούς τής φρικαλέας σπείρας,
διά τής παύσοφίας σου μαρμαίρεις αγλαός.'

’Εσκέλιοας τό έρεβος, τήν άβυοοον, τόν δνόφον,
καί βόθρον άκτινόπλεκτον άνήλθες ύψηλόν"
άπεκομίσω δάφνινου στέμμα άκτινοθόλον,
άρας τό παραπέτασμα τοοοΰτων αρετών.
Στέφος, τό μάρτυρας, κλεινόν τό μέτωπόν Σου στέφει»
ω Μουσοπόλε γεραρέ,·. εΰφίλητε, σεμνέ,
συναισθημάτων ύψηλών ή £ή καρδία γέμει,
καί δόξα ή αθάνατος προσμένει καί ’Εσέ ! !
ΚλΕΛΝΘΗΖ Α. Βα£ΤΑΡΔΛΚΗ£.
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ΡΩΜΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
Φ. ΒΕΡΤΟΔ.ΙΝΗ
Μετάφρασις

ΣΠΥΡ. Π. ΛΑΜΠΡΟΥ

ΑΝΪ”ΓΩΕ|Σ ΦΙΑΛΗΣ ΠΛΗΡΟΓΕ ΪΆΑΤΟΕ
ΑΙ’ ΑΧΓΡΟΤ

Περίεργον πιίραμα άποδιικνύιι ή παρατιθίμίνη είκών,
πείραμα οΰτινος-ή έκτέλισις κατ’.άρχάς μέν φαίνεται ακα
τόρθωτος, πλήν ούδέν {» τούτοι? άπλούστΕρον. Λυγίσατι 'έν
ίχυρον πριν τό εισαγάγετε εις την φιάλην, είς τρόπον ώστε
το λυγισ&εν μέρος, λαμβάνον λοξήν θέσιν, νά ί.νιργη διά
συμπιέσεως πρός συγκράτησή της φιάλης, όταν άνυψώμεν
αυτήν.Καλάν είνε νά «χη εις τήν διάΟεσίν του 0 έκτελών τό
πείραμα τούτο στελέχη τινά άχυρων, έντελώς άθικτα καί
άθραυστα, όπως δύναται νά άναπληρώσγι έκεϊνα, τά όποια
πιθανόν νά θραυσθωσι κατά τήν πρώτην έκτέλεσιν. Δοκι
μάσατε.
Φ. Π.

Μόνον τά όνόματα τοΰ γνωστού ιστορικού Βερτολίνη.
και τό τοΰ ήμετέρου διαπρεπούς κ. Λάμπρου είναι ή
μόνη σύστασις συγγράμματος, έξυπηρετοϋ.ντος μεγίστην
τής Ιστορικής επιστήμης ανάγκην, καί πληροΰντος έπαισθητοτάτην έλλειψιν. *
Η περιπετειώδης ιστορία των
'Ρωμαίων, ή πλήρης έπιόλητικών κατορθωμάτων, ό όγκος
ούτος μεγάλων γεγονότων, ή αθάνατος σειρά μεγάλων
άναμνήσεων, μέχρι τοΰδε παρ’ ήμΐν δέν ήτο σαφής καί
δι’ άρκετών χρωστήρων είκονισμένη.
Ήδη αύτη εμφανίζεται μέ πολύτιμα προσόντα άτινα
καθιστώοι τό σύγγραμμα τούτο απαραίτητον είς πάντα.
Ή εκδοσις γίνεται άνά τεύχη, έκτελεΤται δέ μετά
πρωτοφανούς καλλιτεχνικής δεξιότητος , ήτις διακρίνει
πάντα τά έκδιδόμενα έργα τοΰ γνωστοΰ κ. Καρόλου
Μπέκ, όστις διά τούτων ούχί σμικρων ωφελειών γίνεται
πρόξενος είς τήν επιστήμην.
Γό έργον κοσμείται .ύπό λαμπρών εικόνων, ώς ή παρατιθεμένη, εύρωπαϊκών, έπί χάρτου άρίστου, καί εις
σχήμα μέγα 8ον.
Χάριν δ' εύκολίας δύνανται οί βουλόμενοι νά έγγραφώσιν συνδρομηταϊ καί έν τώ γραφείω τής «Φύσεως».
Ή σπουδαιότης τού έργου, ή καλλιτεχνική αυτού
έκτύπωσις, καί ή λοιπή φιλοκαλία καθιστώοι τούτο μο
ναδικόν καί ώς σύγγραμμα, καί ώς τό λαμπρότερον κό
σμημα επιστημονικού γραφείου.
Ή Τιμή δι’ δλον τό έργον
διά τάς ’Αθήνας καί Πειραιά δρ. 38
»
'Επαρχίας
»
40
Εξωτερικόν
ή>ρ. 40

Η ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ “ΦΥΣΕΩΣ,.
Ζ. Γ. ΛΓ/αν "Εφισον. Συνδρομηταϊ ένβγράφησαν. Εύχαριστοδμίν
θερμότατα διά ζωηρόν υπέρ τή? «Φύσεως» ενδιαφέρον σας. Ταχύ·

δρομιχώς αποδείξεις.'— Λ. S. Λαρίαν/Ιια. Ένεγράφητε. Εΰχαριστοϋμεν προθυμίαν σας.— Δ. Ζ. ‘Ενταύθα ’Επιστολή έλήφθη, έχ«ι
καλώ?.— Γ. Φ. Λαμίαν, Συνδρομηταϊ ένεγράφησαν πάντες. Εϋχαριστοϋμ*» ύμάς θερμότατα διά ζωηρόν ύπέρ τής «Φύσεως» ενδια

Άρξαμένης τής έκτυπώσεως τοΰ χρήσιμοτάτου καί άναγκαιοτ.άτου το?ς π άσε
Ανωτέρω συγγράμματος,περί οδπρογενεστέρως έγράψαμέν, παρακαλοΰνται οί καθυστεροΟντες έτι άγγελίας
αύτοϋ, ευαρεστούμενοι, ν’ άποστείλωσι ταύτας πρός
τόν έκδότην.

φέρον σα?.— Κ. Λ. Metelin Συνδρομηταϊ ένεγράφησαν. Φύλλα άπεστάλησαν. Ταχυδρομικώς καθέκαστα.—Ά Π. 'ΑΛραμίτιον. ’Επιστολή
χαϊ 20 δραχμαί έλήφθησαν. Ταχνίρομιχώς έγράψαμεν.—Κ. Φ. Κ.

ΆΛΐξάνόριιαν ’Επιστολή χαϊ ποιημάτων έλήφθησαν. Έχβι χαλώ?.
Συνδρομητάε δέν έλάβομεν «τι. Άναμένομεν τινά? — Γ. Φ. Meaσήνητ. ’Επιστολή,Δελτάριον έλήφθησαν. Άσχολίαι πολλαί, άδιαθεσίαι καί ελλειψις χρόνου ήμπόδισαν έκτέλεσιν παραγγελίας σα? εγ

καίρως. Ήσνχείτε,. ίχανοποιήσωμεν ύμάς τάχιστα.— I. Δ. ΜισόΛόγγιον. Δελτάριον έλήφθη. Αγγελία ούχί. Σημειώσατε μας πα·
ραπαλοδμίν όνόματα.— Γ. Α. Κ. ’O-ittviraav. Δελτάριον έλήφθη·
*Αποροϋμβν έπί καθυστερήσει φύλλων. Γράφαμεν.— Κ. Α. ίάΐρον.
Συνδρομηταϊ ένεγράφησαν. Χρυσοδέτους τόμους καί άποδιίξεις άπέστείλαμεν. ’Εγράψαμεν. Εΰχαριστουμεν. — Κ. Β; θ»σσαΛονίχην.
'Επιστολή καί χρήματα έλήφθησαν. Ευχαριστοϋμέν. Ταχυδρομικώς

’Αγοράζονται είς καλλίστας τιμάς παλαιά γραμμα
τόσημα μεταχειρισμένα, έπιστολαί παλαιαί καί έπιστολικά δελτάρια τής Ελλάδος καί άλλων επικρα
τειών. ’Επίσης αγοράζονται νομίσματα καί Αρχαιότη
τες, παρά τοΰ κ.
A.
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καθέκαστα. —Π. Γ. Λ. Νάξον. Επιστολή καί φυλλάδια Πηνελόπης
έλήφθησαν. Ζητούμενα άπεστάλησαν ύμΐ». Άναμένομεν νεωτέραν
σας.—Π, Ζ. θονρίαν. Συνδρομή σας έλήφθη, ευχαριστοΰμεν πολύ.
—Κ, Π. ΦιΛιπποΰποΛιτ, Ρ.Κ· Κα-Ιάμας. Δ. Δ. iZpxupur. Εύ·
χαριστοΰμεν διά τάς ύπέρ τής «Φύσεως» χρίσεις σας.—Κ. Ε. Ζ7««-

ραι3. Έλήφθη. Γ. Γ. fhtpatS. Εις τό προσε/ές.—R. C. Ο. Λονflrov. Ευχαριστούμε», θά προσπαθήσωμεν. Ν. Π, Κωνσταντίνον·
xoJtv. Στερούμεθα έπιστολής σας. — Φεηάτε χαϊ Πένσχα Phie.
’Αδυνατούμε» νά τό πιστεύσωμεν «τι.—Ρ. Σ. Ο. Ρείαιστάν. Προ·
θύμως· πλήν, καί περί ήμώ» δε» έχει κύρος ή πρώτη ύπόσχεσίς σας;
—Γ. Ε. Πειραια. φύλλο» άποστέλλεται ταχτίκΰς. Ένεγραφητε άπό
τής 1 Ίανουαρ. ε ε. —Δ. Κ. Ζλτιραια. Φύλλο» λαμβάνετε ;

JOURNAL HEBDOMADAIRE ILLUSTRE
Avec une gravure colorie chaque mois, par an 11 fr.
Sans la gravure, par an 9 fr.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΝ
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΙ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΝ ΠΕΡΙ04ΙΚΟΝ
Μετ’ έγχρωμου είκόνος μηνιαίως· έτησίως φρ. χρ. Η
Άνιυ αύτής, συνδρομή έτησίως
φρ. χρ.
9
Έχ του Τυπογραφείου ΑΝΕΣΤΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΤ

