^TOS Γ.

JEtf Sk.©HNA12

ΤΗγ.31 ’XAt<ipTAPIOT.lS93

Αριθ. 34

ΑΚΥβΥΝΤΗΧ

ΕΚΔΙΔΟΤΑΙ

Φρ. 3Ίριντε)ζη
ϊ1
Συνιργάιβι ιίυΐ δίχτοί πόν
«ς. Δημοσιιύονται τί ΐγχρι- χ
X νόμι-,β ίργα, »«1 οί «ΐχό»« Τ
συνιργαιών χα'ι χβλλι«χνηχ μάτ«ν. Άγγιλίβι μιτ'ν’χόνων. χ
X ΣυνδρομαΙ δίχταΐ ίΐ< χαρτο·
νόμισμα παντός ίβνους.
b
SsxyxyxyxMjxyxyxyxysi
χ

2^(?.ί?!?&Ιϊί]ΕΪ] &

ΜΕΤ’ ΕΙΚΟΝΩΝ
-------- -^
*

>

-·>■------

... . 1TTCvxiri
, ζ-, . ζ-^^τ .
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ — ΕΠΙΣΤΗΜΗ—ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ .

ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΛΟΣ ΝΙΚΗΣ «919. 2· — 3ΓΝΛΡ0Μ3

Έϋ ΕΛΔΑ4Ι. *έτη<3ία

καθ'

^βδομάδά

Q "Σχαστον ρύλλβν λιπίό 15, %,
χΠώλησκ
ια
*
χώβ
χαί χ
X πραχτιρι'α.Τόμοι ίηΧ. 8ρ.8, X
<ί χρυσόδ. 10. Έξω». fp. 14. Οί
2 βυ·»8ρομηταΙ Ιαμβάνουαι μίροι χ
X διορίαν ιΐς ιαλβχι'α χαί χάλ- X
Λλιτίχνι»ά ?ργα της «Φύσιως».
jg'^yxyxxxysxyxyxyxy®

Δο. 8.— ESilTEPIKOK" έτηΰία Φρ. 12.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ, ϊυνάν^ηβιη (μει’ «ίχόνας) ύπδ Ηλξ .— ϊυμβαλαΐ «ί« τήν φωτογραφίαν, ύπδ Φ. Λ. Α.—Μ»τ»ωρι
ύ«
*
οίίηρο?
ύπδ I. Πίτρώφ. —Π«ρ
*
τήν Ιρημον λχτήν ύπδ Η.—Φθόγγοι Άτθίδο< Μούση$ (ποίημα) ύπδ Α. Γιακουμίδου.—Άφίλιμοι γνώβΜς
Γ. άνρξυβίωτον, Τςχνητόν άραβιχόν πόμι ύπδ Φρίχ.—Βιβλιοθήχη’Ιουλίου Βίρν, Ό λαχνό; ύτ’ &ριθ. 9672 —ΠιρΙ ϊρωτο; ύπδ
Δ. Παππαδοπούίον..—’^σμΛτιον, ύπδ Τ. Μωιαί'τίνη.— ’Αν
*
τόν βόαμον — Μ χργαρϊτάι. —Εύτρίπιλα .— ’ΕπιατημοΜπόν «αίγνιον.—
ΆφαΙρβσκ «ιββοδ έχ βτήλη; όρθιας, (μετ’ ίιχόνο;) ύπδ Φ. Π. ’Αλληλογραφία. — Άγγιλίά.

ΣΪΝΑΝΤΗΣΙΣ
* ξωέβρεχε
8
φαγδαίως ·
καϊ είς τήνκαλύβην τότε,έτρεξαν
έν άκαρεν.
•Τήν έβλεπε έμ
προσθεν του, κ’
είς την μορφήν
της τής θεάς
προσεϊδε τήν είκόνα, και ή ψυχή
του είς άπειρον
κ’ εύλογημένον
κόσμον, θυμΑρης
έπλανάτο- τότ’έθεώρει άκίνητον
τήν προσφιλή
του νέαν,ήν πάντοτ ’ Λκολούθει
είς τούς Αγρούς,
καί έν έκστάσει
τότ ’ άγνφ, ώς
θαυμαστής πι
στός της, τήν έβλεπ’έμπροσθεν
του, μέ τής αίδοΰς έρύθημα,μέ
τής παρθένου
χάριν, ν’ άτενίζ’
αύτόν δειλώς.’Ω
πόσον αί καρδίαι
των έκεϊ συνε- .
κρατούντο ·, καϊ
είς φεμβώδη έκστασιν ήπλοντο
Λ φαντασία , ή(
< πλάττουσα τά ό
νειρα τοΰ πρώ
του έρωτός των,
καϊ ευφροσύνου |
μέλλοντος ζωήν ϋ
δημιουργούσα !
Άς έβρεχε, τότ’

Σ2Υ£Τ.Α.ΙΤΤ£ΪΣ3ΙΣ2

έλεγον,νά έβρεχ’
αίωνίως , άρκεΐ
νά ήμεθα έδώ, ό
είς εμπρός τοΰ
άλλου, νά συνωμίλουν όφθαλ μοί, νά έψαλλε
καρδία, καϊ εύτυχία καϊ χαρά
νά ήνωνε μ’ έλπίδας,αΰτάς μας
τάς στιγμάς.
Είς τούς βρί
ζοντας κόσμων
ώραίων, είς τήν
\ φατδρότητα θεί
ων.σκηνών,Λ ψυ
χή έπλανάτο,καϊ
τοΰ έρωτος τό ά
σμα μέ μάγον,
καϊ θεσπέσιον
τότ ’ άρμονίαν,
τής καρδίας οί
φθ ό γ γ ο ι έφώ νουν. *Ησαν μό
νοι, οίάφωνοι φί
λοι, πρό Αγνώ
στου τινός εύτυχίας, καϊ Αγνο
ούν ό είς. πρό
τοΰ άλλου, άν
Αδύνατο νά όμιλήση.
Σωρεία εΰαρέστων αίσθΑσεων,
προσέβαλλε τήν
εύγενήτων καρ
διάν, καϊ φαει
νή τής όθωότητος άκτίς,έφώτισε τάς χαριέσσας
έκείνων είκόνας
καϊ' διέθεττε τάς
δύο ύπάρξεις τής
άγάπης, διά τήν
λατρείαν Λθικοΰ
τίνος μεγαλείου,
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δπερ έμελλε νά έμφανισθη, όπότε ή εύτυχία θά ίστεψε τόν Ιερόν των σύνδεσμον διά τών άνθέων
τού ύιιενάίου.
ϋλς.

ΣΓΜΒΟΛΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΝ
ίχ των μβγίστω» θξΐάρβων,οδ; κατήγαγεν το ϊρευυητιχόυ τοΰ
αιώνος [χα; πνεύμα,έστίν άναμφιλέχπω; ή φωτογραφική τέχνη, ήτι;
λαδοΰσ» τήν γεννησιν το πρώτον τφ 1799 ύπό τοΰ Watt, ανήχθη
είς τέχνην τφ 1839 ύπό του Daguerre λαβοΰσα, τό ίνομ» Δαγ«·
ροτυπία, και εντός ολίγων ετών άνεπτύχθη έπί τοσοΰτον, ώστε ν
άριθμή σήμερον κατά χιλιάδας πανταχοΰ τής γης τους λατρευτά;
αυτής.
Σηαειών σήμορον ολίγα τινα περί φωτογραφίας καί ΐδίςκ περί τής
έχτιμήσεως τών φαχών, δέν προτίθεμαι να θίξω τό θέμα χαθ'1231 δλα
αύτοΰ τα έξ ίσου σπουδαία σημεία του, διότι ή φωτογραφική τέχνη
τοσαΰτα αντικείμενα μελέτης παρουσιάζω, ώστε αί μέχρι τή; στι
γμής ταύτη; συγγραφεϊσαι πολυπληθέστατα! σωρίΐαι ίδηγιών, πραγ
ματειών, μονογραφιών χτλ. είσίν αληθώς άπειροι. Καί φυσικότατα
ίχουβα τήν αρχήν αυτής έν τή ίδιότητι, ήν χέχτηται τό ήλιαχόν
φώ; ν’ άποσυνθίτη ενώσει; τινάς χαί ιδία τάς τοΰ αργύρου αποτελεΓ
διά τοϋτο μόνον σπουδαιότατου μςλέτης αντικείμενου εν τ* τή χη
μείά χαί οπτική. Έχομεν φώς χαί ουσίαν χημιχάς. Καί αυτή
μέν έστίν ή βάσις άλλ’ έν τή εφαρμογή άναδείχνυται πάσα ή σπουδαιότης αυτής. Διότι έχτός τής αντιγραφής προσώπων χαί τοπο
θεσιών σήμερον, αποτελεί σπουδαϊον παράγοντα έν τή μελέτη του
ουρανού (1) Ή έρευνα τής πρισματιχής άποσυνθέσεως τής ήλιαχής
άχτίνος, ήτι; υέχρι τούή χατέόειξε τρία συστατικά αυτής, εδρεν ήδη
ύψίστη; σπουδαιότητοΡ αρωγόν έν τή φωτογραφία (2) ητι; έστίν ή
τέχνη δι’ ής άποτυποΰμεν τά είδωλα τών άντιχιιμένων επί πλαχών
ύαλίνων, μεταλλικών, χάρτινων κτλ.χεχαλυμμένων οόσίαις χημικά?;
(3) χρώμενοι τώ φωτί. Έν τή αρχιτεκτονική κατά τήν χαταμίτρησιν τών οικοδομών, έν τή μιχροσχοπιχή ανατομία (4) έν αυτή
τέλος τή αστυνομία καί τώ πολέμφ ή φωτογραφία κατέχει θέσιν
οπουδαίως δρώσαν.
Είπον δτι δέν προτίθεμαι νά θίξω όλα ταϋτα τά σημεία, πολύ δέ
όλιγότερον νά εξαντλήσω τό θέμα. Έν τή βραχεία μ00 ταύτη με
λέτη θά υποδείξω μόνον οδηγίας τινάς περί τήν έκτίμησιν τοΰ συ
στήματος τών φακών, έχτιθεί; τάς άρετάς χαί ελλείψεις τών σπουδαι
ότατων παραγόντων τή; τέχνης. Καί πρώτον μεν αί ουσιωδεστεραι
τών αρετών τοΰ φαχοΰ είσί ;
α) Νά τηρή ευθείας πάσας τάς ευθείας γραμμάς.
6). Νά παρουσιάζη eartaxor βιίθοΐ ήτοι νά προΰάλλη σαφή τά
διάφορα έπίπεδα συμπλέγματός τίνος ή άλλου τίνος αντικειμένου.
γ). Τό άνοιγμα αύτοΰ ήτοι δ λόγος τής ίστιαχής άποστάσεως πρός
τήν διάμετρον τοΰ διαφράγματος, νά ή όσον οϊόν τε μιίζων, χαί
δ) ή ύλη έξ ής σύγκειται δ φαχοφόρος νά έπιτρέπη όσον οιόν τε
ελευθέραν τήν διάβασιν εις τάς χημιχάς αχτίνα; τοΰ φωτός
Αί άρεται αύται δέν άπαντώσιν έξ ίσου εις άπαντα τά συστήμα
τα τών φακών καί είς έπίμετρον οΰχί σπμνίω; δ φακοφόρος παρου
σιάζει τάς έξής σοβαρά; ελλείψεις:
α) Καμπύλωσιν τών ευθειών.
β) Ασάφειαν περί τό χέντρον τοΰ ειδώλου.
γ) Λίαν ασθενές άνοιγμα.
δ) Λίαν μιχράν γωνίαν ώς πρός τόν σκοπόν δΓ δν προώριβται, χαί
ε) Πάχυνσιν τών γραμμών ίδια περί τά πέρατα τοΰ ειδώλου.
Καί πρώτον έρευνήσωμεν τά πλεονεκτήματα τών φακοφόρων.
Ιον “Ε-ΙΛαφκ χαμπνΑάνοωί. Έξελέγχομεν τοϋτο τιθέντες πρό
τοΰ φακοφόρου έφηρμοσμένου είς τήν μηχανήν εις μιχράν άπόστασιν
χάρτην φέροντα γραμμάς οριζοντίους καί χαθέτους ή πλαισίου χτλ.
“Οταν ή συσκευή ή ακριβώς opi(ortia παρατηροϋμεν άν κατά τά
πέρατα τής αδιαφανούς ύαλου καμπυλώνται αί γραμμαί.
2ον) 'Eattaxor βάθον. Λέγομεν ότι ίχει έστιαχόν βάθος δ φακο
φόρος όταν ρίπτη σαφή τά είδωλα αντικειμένων κειμένων έν άλλοι;
ή τό κύριον αντικείμενου έπιπέδοις Έξκρταται δέ τοϋτο: α) έχ τοΰ
ανοίγματος τοΰ φαχοφόρου, 6) —
του αριθμού χαί τοΰ είδους τών
φαχών έξ ών σύγκειται καί γ) έχ τής άπό τοΰ φαχοφόρου άποστάσεως τού αντικειμένου.
1) «Barreswit etDavanne» (Chimie photographique) 1854.—
«Davanne» (La photographie appliqnie aux sciences) 1881.
2) . <tR. Radau» (tear adiations Cfiimiqaes de soleil). (Acti
nometric).
3) . «Dr Gust. Lebon». (Application de la photogr. A 1‘elude
ogdmetrique de monuments et a la topographic).
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Παρατηρητέον δέ τοϋτο, όπερ χαί ό υπολογισμός βέβαιοί: τβ
eotiaxor βάβοζΒΛΑΤΤΟΤΓΑΙ μηχοτομενη; τής ίσιιαχήι: άποσζάσεως β avfaropZroc τοϋ μηχονς χαί χΛάτονς rife tixoroc.
Διά χΑάχαςr&r alt&r 3iaotiota>r, χαΐ του αυτού άνοίγματοί
τών φαχοφόρων πλεονεκτεί ό φαχοφόρος δ Ιχων μείζονα γωνίαν..
Ό κατωτέρω
*
πίναξ παρέχει αυθωρεί τήν άπόστασιν τοΰ εγγυτά
του αντικειμένου πέραν τοϋ όποιου πάντα τά έπίπεδα θά τυπωθώσι
σαφή. Ή δε χρήσίς του είναι άπλουστάτη. Εύρεθήτε» λ. χ. ή άπό-

στάσις τοΰ πρώτου επιπέδου ΐνα ή εικών ή σαφής έπΐ τής αδιαφα
νούς ύαλου διά φαχοφόρου 15 έχατ. μ έστιαχή; άποστάσεως χαί
διαφράγματος 4)10.
Ή πρώτη στήλη παρέχει τό άνοιγμα ί)10. δμοστοίχως αύτφ κα
τά τήν δριζοντίαν γραμμήν καί ύπό τόν αριθμόν 15 (Εστιακή ά·
πόστασις τοϋ φακοφόρου έχτετιμημένη εις έχατοστ. μ.) εύρίσκομεν
9μ. 30 ζητουμένην άπόστασιν.
“Αν δε αντί τοΰ φακοφόρου τούτου έχρώμεθα άλλω 30 έχατοστ.εστι
ακή; αποστάσοως, τό πρώτο»· cxixeSor διά νά ή σαφές, μέ άνοιγμα
επίσης f)l0 θ’ απείχε 36μ 30. Έχοντε; τό άντιχείμςνον, όπερ θ’
απειχονίσωμεν, τόν θάλαμον χαί τήν θέσιν του, ΐνα μή μεταβάλλωμεν
τήν απόστασιν 9μ. 30 τοϋ φαχοφόρου Ιχοντος άπόστασιν εστιακήν
15 έκστ. μ. λαμβάνομεν διάφραγμα f)10 ’Αν θέλωμεν νά κάμωμεν
χρήσιν φακοφόρου 30 έκστ. μ. εστιακής άποστάσεως, ΐνα εδρωμεν τό
διάφραγμα, ούτινος θά κάμωμεν χοήσιν, θά ζητήσωμεν εν τή στήλη
τών 30 έπστμ. έστ άπόστ. τόν πλησιέστατον τώ αριθμώ 9μ. 30
αριθμόν. Ό αριθμός εύρίσχεται ακριβώς. Όμοστοίχως αύτώ καί όριζοντίως (Στήλη τών ανοιγμάτων) εύρίσκομεν 4)40- Αυτό έστΐ τό διά
φραγμα, ου θά κάμωμεν χρήσιν. Ή δευτέρα στήλη, οειχνόουσα τόν
χρόνον τής έκθέσεως, λέγει ότι δταν αντί 15 εχωμεν 30 έκστμ. έστ.
απόστ. δ χρόνος έσται 16η; μείζων.
'

«
>
ο
ΊίΡ
ί)10
ί)15
Π20
f)25
ί)30
f)35
fj40

η Έστιαχ. άπόστ. τούφχχβφόρσυ έχηττ^ημ. «ίς «χστ.ρι·
Έ*
Λ·
Λ 5
Ο>’

1
2
4
6
8
12
16

40

15

20

25

30

38

45

53

»
Άπόστ. τοΰ πλησκστάτ. έπιπ. σαφούς (χατχ προσέγγ.
4.20 9.30 16.20 25.20 36.30 56,70 81,60 110,40
2,70 6.30 10,80 16;80 24.30 37.80 54.60 74,10
2,40 4,80 8,10 12,90 18.30 28.50 41,10 55.80
1,80 3,90 6,60 10.20 15,00 22.80 33,00 45,00
1,50 3.30 5,40 8,70 12.30 19,20 27.60 37,20
1,35 2,85 4,80 7,50 10,50 16.50 23.70 31.80
1.20 2,70 4,20 6,60 9,30 14,40 20.70 ■28,20

Εί καί δ πίνας παρέχει κατά προσέγγισι» τά ζητούμενα, ουχ ήτ·
τον έν τή πράξει etvxi
εινχΐ κάλλιστος
3ον). Άπιγμα τοϋ φαχ
*γ
'ρον. Τκ άριστα συστήματα τών φα
κών εΐσί τά λειτουργοϋυτα σχετικώς άνευ διαφράγματος ή όπερ ταύτόν διά διαφράγματος μεγάλου ανοίγματος
Έν τή πράξει, καί τοϋτο σήμερον άπεδείχθη τρανώτατα, τα με
γάλα διάφραγματα άσφαλίζουσι τήν ζωηρότητα, τό ανάγλυφου, καί
τήν άερίαν προοπτικήν έν τή απεικονίσει τοϋ αντικειμένου, ενψ
τά μικρά μ«’οΰντα ταύτα; παρέχουσι σαφήνειαν, άπαιτοΰσι δέ καί
μείζονα τόν χρόνον τής εκθέσεως
Διά φακού; έκ τής αυτής 1U«1C ή βραχύτης τής έχθέσεω; εξαρταται έκ τοΰ λόγου τής εστιακής άποστάσεως πρό; τήν διάμετρον
τής ίπής τοΰ διαφράγματος. ’Β δ’ εστία φακού τίνος μετρείται σχηαάτιζομένου, είς φυσικόν μίγιθβς έπιπέδου τινός σχήματος ( έπιγραφής λ.χ. έφημερίδο;/. Ή δέ αδιαφανής ύαλος δέον να ή ακριβώς
παράλληλος τώ είχονιζομένω άντιχειμένερ. Μετοεΐται η βραχύτατη
τοΰ αντικειμένου άπόστασις άπό τής αδιαφανούς ύαλου και τό 1)4 τής
άποστάσεως ταύτης έστίν ή εστιακή απόστασις.
Ή δέ γωνία τοϋ φακοφόρου παρέχεται ύπό τοΰ ακολούθου πίναχος
γνωστής οΰσης τής εστιακής άποστάσεως F και τής μείζονος πλευ
ράς τοΰ ειδώλου σαριώς άπεικονιζομένου έπί τής άδιαφανους. ύαλου.
Έστω. λ. χ. φακοφόρος 10 έκστμ. απολύτου ίστιακ. άποσ. (έχτιμηθείσης ώς ανωέρρέθη) παρέχων σαφές είοωλον έπί πλακός 10 X 15
έκστμ. Ζητείται δέ ή γωνία τοϋ φακοφόρου. Παρατηρήσωμεν πρώτον
ότι 15 έχατμ.=10-ί-5 ή f+<)2 ΐ· Βλέπομεν ότι χαί f+l)2 ί άν·
τιστοιχει γωνία 72ο 44’ περίπου. (1)
,

(1) Περιττού θέματος τούτου πλειότερα ευρίσκει δ φιλομαθής
άναγνώστης εις τά συγγράμματα ""τών Monchoven, Fabres, Dava
une κτλ.

ΕύρεΙν τήν γωνίαν δοθΐίβης τής άπολύτου έστ. άποβτ.
τοΰ φακοφόρου καί τών διαστάσεων τής φωτιζό
μενης έπιφανείας
,’Επιφάν. σα
φώς φωτιζομ.
2ί +

24 +
24 +
24 +
24
4+
4+
f+
f+
f+
f+
f+
f+
f+
4+

2)34
1)2 4
Ij3 f
l)4f
3)44
2)3f
1)? 4
1)3 4
4)4 f
1)5 f
1)6 4
1 )7f
118 4
1)9 f

Γωνία
αντίστοιχος

106o
120o
98>
96o
90s
82o
80o
72o
67o
64o
61o
60o
59o
58a
58a

Επιφάνια
σαφώς φωτιζόμενη.

16’
43’
50’
44’
22r
36’
44’
3Γ

55'
30' .
28'
42'

.

f+ 1)1 04
4
4— 1 )i 04
4-1)3 4
4— 1)8 4
4- 1): 4
4— 1 )6 f
t- 1)5 4
f—1)4 f
f—1)3 4
4- 1)2 f
4)2
fj3

Γωνία
αντίσ.οιχος
57o 37’

53o
48o
47a
47o
46o
46a
43o
41o
36o
28o
18o
14o

6’
27'
54'
15'
24'
1Γ
23
7'
52’
4'
36'
50'

6'

Ή Taj-ιίτης τοΰ φακοφόρου μεταβάλλεται κατά λόγον αντίστροφον
τοΰ τετραγώνου τού ανοίγματος τοΰ διαφράγματος έκτετιμημένου συ
ναρτήσει τής απο4ντοβ ύλιαχής άποστάσεως
Συγκοίνομεν δέ τήν ταχύτητα δυο, έκ τής αυτής ϋλης, φακοφόρων
μετροΰντες τά; εστιακά; των αποστάσεις καί τήν διάμετρο» τών
διαφραγμάτων εις χιλιοστόμετρα. Κείσθω ή διάμετρος τοϋ πρώτου
διαφράγματος δεκάκις ελάσεων τής έστ. άποστ. Έστω δηλ. τό διά
φραγμα 1)10.
Ή δέ τοϋ δευτέρου διαφράγματος 1)20. Ζητήσωμεν εί; τόν χρόνον
τής εκθεσεως διά τοΰ δευτέρου διαφράγματος όχοντες ακριβώς τόν διά
τοΰ πρώτου. Πρός τοϋτο πολλαπλασεάσωμεν 1)10 έπί 1)10 ήτοι
1 )100. Πολλαπλαίιάσωμεν ομοίως 1 )20 έπί 1)20 ίχομεν 1)400 Τά
αντίστροφά των 100)1 καί 400)1 θά παράσχωσιν τόν ζητ.υμενον
χρόνον. Το δεύτερον άρα τετραπλάσιον απαιτεί χρόνον ώς τό πρώτον.
4ον) To sitpativ ita xac xnpixat axrirac.—Ή ουσιώδης αδτη
ιδιότης ίέν έξαρτάται έκ τοΰ κατασκευαστοΰ τβΰ φακοφόρου άλλ’
εχ τοϋ παρέχοντος τήν πρώτην ύλην κατασχευαστοΰ τής ύάλλου.
Έλαττοϋσι δέ τήν ιδιότητα ταύτην ή άλλοίωσις τής ύλης δι’ ης κολλώνται οί φακοί (Baume de Canada), ή μακρά εί; τόν αέρα εχθεσις,
η ύγρασία, ή χόνις καί δ διαβρωτιχός ατμός, χτλ.
EAJtl^etc τών φακοφόρων. Ή ίρευνα τών ’ιδιοτήτων, άς δέον νά
εχη πας φακοφόρος καθοδηγεί ημάς είς τήν εδρεσιν τών μειονεκτη
μάτων αύτοΰ. *Η τών γραμμών καμπύλωσις Ιστιν αισθητή ίδίρι παρατοίς φαχοφόροις τοί; δια τοποθεσία; προωρισμένοις, ώς καί ή κατά
το χεντρον τοϋ ειδώλου ασάφεια. Ή τοΰ διαφράγματος χρήσι; έ·
λαττοΐ μέν τό άνοιγμα, άλλ’ αντισταθμίζει έν μέρει τάς ελλείψεις
ταυτας.Έν πάση όμως περιπτώσει ή χρήσις τών διαφραγμάτων έν
μικρψ καί μικρότερα ( μέχρις 1 )60 έστ. άποστ. ) παρέχει μέν τάς
διαστάσεις τοϋ σαφώς φωτιζομένου μέρους, ύπό τοΰ φακοφόρου άλλ’
επιφέρει τά άνω μνημονευθέντα μεινονεκτήματα.

Φ- V.

Ά.

(XxXxyj)

ΜΕΤΕΩΡΙΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΣ
ν τή τοπαρχί? τής Άριζόνης τής Βόρειο-’Αμερι
κανική; Συμπολιτείας περί τά τέλη τοΰ 1891
τυχαίως άνεκαλύφδη, ώς ένομίζετο, ή φλέψ τοΰ φυβικοΰ σιδήρου’ τθ εύρημα εστάλη πάραυτα προ;
τόν Γδιάσημου γεωλόγον κύριον Φουτοΰ διά την δοκιμήν. Άλλ’ ό είρημένος λ.όγιος εύρεν ότι ό σίδηρος ούτος
είναι μετεωρικής προελεύσεως, καί κατά τόν ’Ιούνιον τοΰ
λήξαντος έτους, άνεγώρησεν αυτοπροσώπως είς τόν τόπον
τής άνακαλύψεως εις άπόστασιν 16 χιλιομέτρων πρός τό Ν.
Α.μέρος τοΰ Κανών Διαβόλού,παρά τάς ύπορείας τοΰ κυκλοειδοΰς υψώματος, συνισταμένου έκ ψαμμόλιθου καί τιτανείοι»,
γνωστού ύπό τό όνομα τθΰ κρατήρος Μουνταϊν. Ό λόφος ούτος έχει ύψος Ί32 μέτρων έπί τής κορυφής αύτοΰ παρατηρεΐται μία βάθύνσις κατεχομένη σχεδόν άποτόμως είς τό βάθος
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μέχρι 15—20 μέτρων,κάτωθεν τής έπιφανείας τής πεδιάδος
ητις περικυκλοΐ τον λόφον το περίμετρον τής βαθύνσεως ταύ
της έχει 1—2 χιλιομ. έξ ου συνάγεται τό άναντίρρητον
συμπέρασμα περί τής ύπάρξεως τοΰ κρατήρος. Προς βεβαίωσιν τούτου εύρέθησαν άργότερον τεμάχιά τινα ζυγίζοντα
άπο 4
ίκατοχιλιόγραμμα έκτος 130 άλλων άπό 2
μέχρι 3 χιλιόγραμμων. Πολυάριθμα δ’ άλλα μικρότερα εύρέ
θησαν γενομένης τής άνασκαφής. Πάντα ταΰτα πείθουσιν
άδιστάκτως ότι ή έχουσα τήν όψιν κρατήρος βάθυνσις, έσχηματίσθη συνεπείς τής πτώσεως μεγάλου τίνος μετεώρου,
απαραλλάκτως καθώς γεωλόγοι τινες έξηγοΰσι τήν προελευσιν
τών σεληνιακών κρατήρων. Ό έτερος γεωλόγος κ. Κένιγ,
περιεργασθείς το τεμάχιον τοΰ μετεωρικού σιδήρου έποιήσατο
την πρώτην άνακοίνωσιν κατά τήν τελευταία» συνεδρίαν τών
αμερικανών φυσιοδηφών περί τοΰ άποτελέσματος τών πειρα
μάτων του. Έκ τή; άνακοινώσεω; τοΰ κ. Κένιγ. έξάγεται
Οτι ό μετεωρικός σίδηρο; διακρίνεται διά τήν καταπληκτικήν
στερεότητα. Ούτως μόλις μετά μέγιστον κόπον, καί βλάβην
πολλών εργαλείων κατόρθωσαν νά κάμωσι τήν κοπήν αυτού.
Η κοπή αύτη άπεκάλυψε τήν παρουσίαν έν τώ μετεωρήτη
κενού έντος τοΰ όποιου, προ; εκπληζιν τών έρευνητών, εύρεθησαν άδάμαντες τινες ού μεγάλοι, καί μελανού χρώματος.
Συν τοϊς άδάμασι τούτοι; εύρέθησαν οί κόκκοι τοΰ άκριστάλλου καί άμορφου άνθρακος. ‘Έν τεμάχιον έπεξεργασθέν
διά τοΰ όξυούχου, παρήγαγε λευκόν άδάμαντα μήκους 0,5
χιλιομέτρου. Ό όγκος τοΰ σιδήρου τούτου περιέχει καί 3θ|ρ
νίκελ. Ούτως έχόντων τών πραγμάτων καθίσταται νυν
άναμφίβολον, ότι 0 μετεωρικό; σίδηρο; τοϋ κρατήρος Μουνταΐν είναι 'έν έκ τών σπουδαιότερων ευρημάτων τοΰ είδους
τουτου. Ούτως ή εικασία τοΰ γερμανοϋ γεωλόγου κ. Μεϊδενμπάουερ, ότι ό άδάμα; ήδύνατο νά ύπαρξη καί έν ταΐς
μεταγενεστέροις περίοδοι; τοϋ σχηματισμού τής γή; ώρ μ«νΰν έβεβαιώθη λαμπρώς.
'Ex Μόσχα; 'Ιωάν. Πετφώφ.

ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΕΡΗΜΟΝ ΑΚΤΗΝ
— Μάνα κρυώνω.........
—............... Σώπα παιδί μον
— Ποΐτν’ <5 πατέρας ; . , .
— ..... Άχ . . . μακρυά
— Μάνα μου θάρθη ;...........
— . .... .θ’ άργήση πολν .’
. . . "Ηταν καλύβα, σδν ρημοκκλήσι, π' ούτε
καντήλι εϊν’ άναφτό,οΰτε παππάς κεΐ’ λεχτουργάετ,
οΰτ' ένα σήμαντρο ψτωχικό, ποτέ σημαίνει.
Ήταν καλύβα άπό καλάμια, κοντά στής Θάλασ
σας τήν άμμουδιά, καί σέ κορμό ήταν δεμένη, μι
κρής συκιάς’ άπ' τού βοννον ’κεϊ τής σχισμάδες,
σαν καταρράκτης μέ βογκητό, χυνώταν κάτω ένα
ποτάμι, κοντά σ’αΰτή’ δταν φυσούσε άγριεμμένος,
άπό τή θάλασσα ό βοριάς, κι’ δταν τά κύματα σάν
βουνά, μπροστά ξεσπούσανε μέ βοή, ήταν μτά λύ
πη ’κείνη νά βλεπμς τήν πονεμμένη φτωχολογιά,
είς τήν καλύβα,που λές μόν’ γλάροι, έκατοικοϋσαν.
...Ήταν μιά μάνα μέ τό παιδί της, μξά μάνα δτννη δυστυχισμένη, μία ^τωχή, πού μοίρα μαύρη τής
είχε γράψη, νά ήναι πάντα βασανισμένη, καί μο
ναχή της νά ζτί μέ κλάμμα, μ’ άπελπισιά.
**
•
Ήταν Γεννάρης δταν ό Λάμπρος, μέ μιά γολέττα
πού σδν δελφίνι, ’πάνω στή θάλασσα έπετούσε, έτοιμαζώτανε γιά νά ψύγη, στή ξενιτειά’ γύρω τρι
γύρω τον σάν άγγελούδι,τ’άγαπημένο του τό παιδί.

ίΗ

Η ΦΥΣΙΣ
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με χάρχ έπαιζε παχουλό' μόνο Α Δέσπω έκεϊ κοντό,
σάν λυπημένη καϊ μαραμυένη, ήταν άκίνητη δί
χως φωνή.
— Τί έχεις Δέσπω ; τώρα ποΰ φεύγω ’βρήκες νά
κλαϊς ;
— Δέν ξέρω Λάμπρο,είς τή καρδιά μου, κάτι μοΰ
λέει, πώς θά....
— Τί λές;
— Νά, πώς θά κλαίω, πάντα γιά σένα ...
— "Αγιε Νικόλα!
— Νάναι μαζΰ σου, Λάμπρο, γιατί . .
— "Αχ σώπα Δέσπω' γιά οές καί τούτο μας τό
παιδί, δέν τό λυπάσαι;
....’Ετοιμαστήκανε τότε δλα,καϊ.τής γολέττας σι
γά σιγά, τήν άγκυρ’οί ναύτες μέ.τό τραγούδι, σέρ·
ναν έπάνω.
Τότε στη πλώρη ό καπετάνιος, ήταν’ ό Λάμπρος,
σωστός λεβέντης, καί στο γιαλό, μέ βουρκομένα ή
Δέσπω μάτια, μέ τό μικρό της στήν άγκαλιά, τόν
χαιρετούσε.
— Σ’ άφήνω. Δέσπω, μέ τήν εύχή μου.
— Νάναι μαζυ σου καί. τού Θεού.
— Κύτταξε Δέσπω, άχ, τό παιδί μας.
— Έννοια σου, Λάμπρο, άε στο καλό ..

Έπόθουν πάσαν θάλλουσαν εαρινήν πρωίαν
"Οτε ή φύσις μειδιά καί τά πτηνά σκιρτωσι, .
Νά ψάλλης ασμα χωρισμού μέ πάλλουσαν καρδίαν
Όμοϋ μέ τ’ ασμα τών πτηνών—κ’ εκείνα άγαπώσι!

Καί μέ τό γελοίο του τό μικρούλι, έβλεπε πούφευγε ό πατέρας, καί τά χεράκια του έπαιζαν τότε,
σάν νά του λέγανε « έχε γυιά ».

Άνθος σοί πέμπω εΰοσμον τών ’Αθηνών τό ίον·
Καί ψάλλουσ’ ασμα ήδιστον: τοϋ έρωτος τόν πόνον,
Ποθώ έκ τών μαγευτικών τής Θράκης σου τοπίων
Έν νά μοί φέρηα προσφιλές, έν ευχρουν ρόδον μόνον !

Ήταν άκίνητη σαύτή τή θέσι, ή Δέσπω καί έκλαιε λυπητερά, κι’ό Λάμπρος τότε έκεϊ στή πλώ
ρη, στάθηκε μόνος πού χαιρετούσε, μέ τό μανδήλι.
Σέ 'λίγη ώρα καί ή γολέττ’ άπό μακρυά, σάν
ένας γλάρος μέ τά φτερά του, έπήγαινε πέρα στή
ξενιτειά.
Ήλθε ή νύχτα μέ τό σκοτάδι, κι’ ό φάρος τότε
μόν’ έφαινώταν, πού άπ’ τό βράχο Ιδιν’ έλπίδα
καί συνδρομή.
»
Πέρασαν χρόνια βασανισμένα, κ’ ή μάνα έρημη
μέ τό παιδί.
Μά μιά ήμέρα πού ένας γλάρος, στή θάλασσα
’φώναζε λυπητερά, κι’ άπάνω στής βάχες κάτι κο
ράκια, πού σκούζανε άγρια τού βουνού, πού μαύρα
σύννεφα καί πυκνά, σκεπάσανε δλοτόν ούρανό, κ*
ή θάλασσα ήταν φουρτουνιασμένη, ό χάρος έφερε
στο γιαλό, ένα κατάρτι.
.
Τρέχει ή μάνα μέ τό παιδί της, καί τί νά δή ;
δχί τής γολέττας τους τό κατάρτι, πού τ’άϊ—Νικό
λα ζωγραφισμένη ήταν είκόνα .....
. Πάει ό Λάμπρος ...
♦
— Μάνα κρυώνω.,, μάνα πεινώ ....
—................. Σώπα, παιδί μου.
— Πούν’ ό πατέρας, μάνα ,δέ θάρθη;
— . . . . , . Είσ
*
. . . όρ φανό ..

ΦΘΟΓΓΟΙ ΑΤΘΙΔΟΣ ΜΟΓΣΗΣ
Είς τοΰ Βοοπόρου τάς άκτάς έν μέσω των ροδώνων
Όπου λιγεΐα αηδών αομα τερπνόν τονίζη. . ·.
ΈκεΤ ρεμβός ν’ άναπολής έπόθουν εμέ μόνον
Κ’ εμού γλνκεϊ’ άνάμνηοις νά οέ άποκοψίζη....
-Φ8-
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ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΟΓΛΙΟΤ ΒΕΡΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ
ΒΡΑΒΒΚΘΒΙΣΑ ΪΠΟ THS ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΕΙΑΣ

Περατωθεισης τής κατά το παρελθόν έτος εκο.οσεως τών καί παρ'ημών πολλάκις μνείαν ποιησαμένων ίγκαίρως τεσσά
ρων έργων τοΰ Ιουλίου Βέρν ίν μεταφράσει είς τήν Ελληνικήν, ήρξατο ήδη ή ίκτύπωσις τής κατά τό δεύτερον "τρέχον
έτος άποτελεβθησομένη; οευτέρας σειράς ίκ τών άκολούθων έργων τοΰ αΰτοΰ συγγραφέως, ό Λαχνός, αί Περιπετειαι, τρι&ν
Αγγλων και τρι&ν Ρανίδων, αι μελαιναι Ινδίαι καί τά Πεντακόσια Εκατομμύρια, τά όποια ίκδίδονται μετά τής
αυτής φιλοκαλίας καί καλλιτεχνίας παρά τοΰ κ. Θησέως Λιβερίου. Περιττόν θεωροΰμεν νά .έπαναλάβωμεν τάς αΰτάς
ως καί πρότερον συστάσεις περί τής προμήθειας τών έργων τούτων παρά τών ήμετέρων συνδρομητών, διότι πάντες δεν
άμφιβάλλομεν, ίπείσθησαν περί τής χρησιμότητός των. ’Αρκούμεθκ μονόν αναδημοσιεύοντας φοε δύο ε’κ τών εικόνων τοΰ
πρώτου ίκδιδομένου ήδη έργου.
■
.

*8-6

Έπόθουν ότε χρυσούν φώς αστέρων μαρμαιρόντων
Παίζει είς κύματα άόρά καί είς αμμώδεις θΐνας
Καί μέ χρυσάς πληροΤ γραμμάς τόν τοΰ Βοσπόρσν πόντον,
Ν’ άναπολής πάλιν εμέ, εμέ καί τάς ’Αθήνας ! .
*9-8

ΦΥΕΙΣ

,

Ώ, είς τής Θράκης τήν λαμπράν καί άφατον μαγείαν
Ότε παντέρπνου έαρος πάν άνθος, φίλε, θάλλη,
Ν’ άναπολής τής φίλης σου τήν φλογέράν καρδίαν
Καί ύπό έρωτος δεινού τό στήθος σου νά πάλλη.

Ο ΔΑΧΛίΟϊ 1·ΠΆΡΙ«. 9βί».

-&<8-

Κάλλη φαιδρά εις Βόσπορον θαυμάζοντα σέ είδα'
'Ρεμβάζει πλήν ή Μούσα μου είς θέλγητρα τά μόνα·
”Ω, τοΰ ’Ικτίνου ευλογεί τήν θέλγουσαν γλυφίδα
Κρούουσα λύραν εύφθογγον ύπό τόν Παρθενώνα 1 . . .
-$ο-

’Εδώ είς τάς ’Αθήνας μου, μακράν σου, φίλε,μένω’Εδώ διάγω τήν ζωήν τού νεαρού μου βίου,
Πλήν Πηνελόπειον ιστόν αμέριμνος ύφαίνω
Έν όνομα λατρεύουσα, ποθοΰσαι: τοϋ Κλανδίου.

Γ. Γιαχουμίδης

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ
ΤΟ ΑΝΟΞΥΔΙΩΤΟΝ
*0 χ. Ballinger ελαβεν έσχάτως προνόμιον διά σπου
δαία» τινα νεαν σύνθεσιν, προωρισμενην νά. προφυλάττη τόν
σίδηρον καί τόν χάλυβα άπό τής όξυδώσεως, καί τόν χαλκόν
άπό τοΰ πρασίου (Vert-de-gris, άνθος τοΰ χαλκού).
’Ιδού ό τύπος της συνθέσεως ταύτης.
Κηρός της ’Ιαπωνίας
6 χιλιόγραμμα
Παραφίνη
4
»
Βασελίνη
3
»
Έλαιον τής τιρεβενθίνης 3
»
. Βενζίνη
5
»
Πετρελαίου διΰλισμένον
6
»
Πρός επιτυχίαν τοΰ μίγματος τούτου, διαλύομεν τόν κη
ρόν τής ’Ιαπωνίας καί την παραφίνην,. καί μετά την διάλυσιν προσθετομεν τήν βασελίνην. Τότε άπομακρύνομεν τό
όλον άπό τής πυράς, καί πριν ή άποψυγή, προσθετομεν τό
ελαιον τής τερεβινθίνης, την βενζίναν καί τό πετρέλαιον.
’Αφίνομεν κατόπιν νά άποψυχθή ίν κυτίοις ίκ κασσίτερου.
Ούτως άπολαμβάνομιν λευκήν τινα ουσίαν όμοεάζουσαν πρός
τό λίπος, ήν πριν ή μεταχειρισθώμεν, δέον νά άλοίφωμιν
τά αντικείμενα, άτινα θέλομεν νά προφυλάξωμεν άπό τής
όζιδώσεως ή τοΰ πρασίου διά δέρματος ίλάφου.

ΤΕΧΝΗΤΟΝ ΑΡΑΒΙΚΟΝ ΚΟΜΙ
Κατά τήν Βιομηχανικήν έπι&ίώρηβιν τή$ χημείας, δυνάμεθα ευκόλως νά κατασκευάσωμεν ουσίαν, ήτις κεκτηται
πάσας τάς ιδιότητας τοΰ αραβικού, κόμεος (γόμας), ίάν
βράσωμεν 10 χελιόγρ. λιναρόσπορου μετά 80 κοίλων θεϊκοΰ
όζίος καί 100 λιτρών όδατος. Μετά 3—4, ώρας, στραγγίί
ζομεν καί προσθετομεν τετράκις τόν αλκοολικόν αυτού όγκον,
συλλέγομεν τό κατασταλλαχθέν, τό πλύνομεν καί άποζηραίνομεν, καί ούτως ίχομεν ουσίαν άμορφον, άνρουν, ανούσιον,
καί ήτις διαλύεται ίν τφ ΰδατι ώς τό αραβικόν κόμι.
ΦρΙκ.

t

ΠΕΡΙ .ΕΡΩΤΟΣ
«Άι άγαπωμεν & χαφος όγρήγορα διαβαίνει
ημέρα χωρίς ίρωτα tlvac πιχρη χαμένη». '

ΔΑΝΤΗ2.

Κατά πρώτον &ς ίξετάσωμιν, τί οΐ αρχαίοι "Ελληνες
■περί τοΰ έρωτος ώς Θεοΰ- ίδόξαζον.
Ό ίπικός ποιητής, ό θείος "Ομηρος, ό κλεινός ούτος τής
άρχαιότητος άντιγραφεύς, πολύν λόγον περί τοΰ Έρωτος, ώς
■Θεοΰ, δεν ποιείται, καθ’ότι οί άρχαϊοι Έλληνες ώς θεόν τής
αγάπης ίλάτρευον τήν Άφροδίτην. Ό 'Ησίοδος όμως, ίν
•τή «Θεογονία» αΰτοΰ, αναγνωρίζει τόνΈρωτα ώς άρχαιότατον Θεόν· διότι κατ’ αυτόν, πρώτόν υπήρχε τό Χάος, ίξ ού
παρήχθη ή Γή, ό Τάρταρος, και ό Έρως. Ό Έρως λοιπόν
κατά τήν θεωρείαν ταύτην, είναι ή ίν τή φύσει συνεκτική
καί συντηρική δύναμις, ίξ ής παράγονται καί είς τάξιν άρ-’
μονικήν συγκρατοΰνται πάντα τ’άλλα.όντα. Όλως δε διά
φορος τοΰ ίγκοσμίου τούτου καί κοσμογονικοΰ έρωτος είναι
ό παρά τοΐς μεταγενεστίρ«ς μελικοΐς ποιηταΐς· διότι κατ’

αυτούς ό Έρως είναι δ νεώτατος τών θεών. Νέος δέ τήν
ηλικίαν, ή παΐς κατά τούς νεωτάτους, διαπρεπει πρό πάν
των κατά τό κάλλος. Πανούργος δ’ είς άκρον ών καί δόλιος,
βασανίζει θεούς τε καί άνθρώπου; ανηλεώς, μηδ’ αύτοϋ τοΰ
πατρός άνδρών τε θεών τε ύπερτάτου όντος Διός, καί τής
μητρός. ’Αφροδίτης φειδόμενος. Πτέρυγας δ’ έχων χρυ
σά; περιφέρεται πανταχοΰ τοΰ κόσμου, ίν τφ Ούρανφ ίν
τφ ’Αδη και έπί τής γης, τόξον φέρων καί φαρέτραν μεστήν
φλογερών καί Ιοβόλων βελών, και τιτρώσκων παν τό προστυχον ίκ τής φύσεως. Γονείς αΰτοΰ μυθεύονται διάφοροι, ών
συνήθεις είναι δ Ζευς καί ή ’Αφροδίτη, ή δ ’Αρης καί ή ’Α
φροδίτη κατ’ άλλους δε μόνον μητέρα έχει, τήν Άφροδίτην.

Έσήμαινε ή θεότης.αδτη, ώς δύναταί τις νά ε’ικάση,
ούχί μόνον τήν αγάπην μεταξύ τών άρρενων καί τών θηλέων, ίφ' ής καί δ οικογενειακός βίος ίρείδεται καί ή τού
γένους" διάδοσες, άλλα καί πάσαν ίν γίνει συμπάθειαν καί
φιλίαν ειλικρινή; Τούτου ένεκεν ίτίμων αυτόν οί ’Αθηναίοι,
ώς σωτήρα τής ίαυτόν πατρίδος, άπό τής τυραννίας τών
Πεισιστρατειδών. Παριστα δ’ αυτόν ή μίν αρχαιότερα τέ
χνη; ώς νεανίαν ήδη ώριμον καί άκμαιον, διαπρέποντα επί
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κάλλει και ζωή, ή δέ μεταγενέστερα, ώς παϊδα χαριέστατον
καί πανούργου, μέ χρυσάς πτέρυγας, έκπλήσσοντα τούς αν
θρώπους καί τούς θεούς διά της άγχοινίας καί τών ίπιχαρίτων αυτού παιγνίων.
Πολλαπλή είναι ή σχέσις αυτού πρδς τήν ψυχήν, προσωποίησιν τής καρδίας, χρυσαλλίδα οϋσαν, ότε μεν αγαπά και
περιποιείται, άλλοτε δ’ανηλεώς τή,άποκαίει τάς πτέρυγας.
Έλατρεύετο δ’ έν Άθήναις, Κρήτη, Σάμω καί είς πολλά
μέρη τής 'Ελλάδος.
Παρ’αΰτδν δέ τάσσονται καί έτεροι σύντροφοι, άλλοι
δαίμονες, οίον ό Πόθος, ύ "Ιμερος, ή Τύχη, ή Εύδαιμονία,
ή Πειθώ, αί Χάριτες, αί Μοϋσαι κλπ. Καί εΰλόγως, διότι
πάσα ευδαιμονία, κίνησες καί ζωή έξ έρωτος δρμάται ,καί
διά τού έρωτος εις πέρας άφικνειται καί άνευ έρωτος ουδέν ·
έν τφ κόσμφ κατορθοΰται.
Ώς ή χαρά και ή λύπη, δύο είσίν /αντίθετα συναισθή
ματα τής ψυχής, τοιουτοτρόπως δ έρως και το μίσος εινε ούο
τοιαύτα. Καί κατά μέν τδ πρώτον ή ψυχή τού ανθρώπου
διασταλεΐσα διευθύνει τήν προσοχήν της πρδς τδ ^έρώμενον
άντικείμενον, θέτει αύτδ ώς τέρμα ήδύ τού σταδίου της,
πρδς δ άγωνιά, "να φθάση. Αύτδ τούτο συμβαίνει καί κατά
τό δεύτερον, κατ’ αντίθετον δμως δλως φοράν· οιοτι εις την
περίστασιν ταύτην ή ψυχή, ου μόνον δέν διαστέλλεται, άλλά
καί συσταλεΐσα συσπειροΰται, ούτως ειπειν, περί εαυτην,
διατεθειμένης άλγεινώς.
"Οταν δμως τδ συναίσθημα τοΰ Έρωτος έπιταθή, τότε
γεννάται σφοδρά Ιπιθυμία, δηλαδή ή ψυχή τού θνητού φέ
ρεται άκατασχέτως προς το έμποιούν αυτή έρωτα αντικεί
μενου- ζητεί νά τδ προσελκύση πρδς έαυτήν, νά το ίγκολπωθή καί τέλος ν ’ άφομοιώση τούτο τή ίδίcf αυτής ουσίμ.
"Οταν δμως πάσαι αί προσπάθειαι αυτής καί οι κόποι άποβαίνουσι μάταιοι, ενεκεν έμποδίων, άτινα έξωθεν, η πολλάκις καί έξ αυτού' τού ίδιου αντικειμένου, παρεμβάλλονται,
τότε ή τλήμων ψυχή καταλαμβάνεται ύπδ τής άπελπισίας,
καί άπογνώσεως. Ιδού έν αίτιον τής αυτοκτονίας.
Τουναντίον δμως συμβαίνει διά το μίσος, δπερ επιτεινό
μενου γεννφ τήν απέχθειαν καί αποστροφήν τούτέστιν ή
ψυχή τού ανθρώπου ου μόνον συστέλλεται απέναντι μυσαροΰ τίνος άντικειμένου, άλλά καί μετά φρίκης προσπαθεί νά
τ’ άποφύγη. ’Αδυνατούσα δμως πρδς τούτο, πολλάκις κα
ταλαμβάνεται ύπδ αηδίας καί αποστροφής πρδς τήν ζωήν.
"Ετερον αίτιον τής αυτοκτονίας.
Έρως δέ εις τήν σημερινήν αυτού σημασίαν δύο θνητών,
είναι, τδ νά ύπάρχωσι δύο καρδίαι τοσον σφιχτά ενωμεναι,
ώστε οί παλμοί αυτών νά συγχέωνται, αί έπιθυμίαι των νά
ταυτίζωνται καί τέλος τοιαύτην άγνήν ηδονήν νά α’ισθάνωνται
πλησίον άλλήλων,ώστε νά μήδύνανται νά μένωσι^κεχωρισμέ ·
ναι ούδ’ έπί στιγμήν μεθυσκόμενοι δέ έκ τής ήδονής ταύτης, νά πλανώνται είς ωκεανούς ονειροπολήσεων πλάττοντες
όνειρα χρυσά.
>
,
,
Οί νεότατοι ποιηται παραβάλλοντες τον έρωτα προς νή
πιου, θέλουσι μέ τούτο νά δείξωΟι πρώτον μέν τήν άστασίαν
αύτοΰ καί δεύτερον τήν άφροσύνην του. Και αληθώς, κατ
άρχάς μέν δ έρως εΐνε παιδιά τις άντιπροσωπιυομένη, ύπδ
τού παιδός, πλήν μή λησμονητέον, δτι δ λέων πρώτου
γίνη τόιούτος είναι σκύμνος· ώς δ σκύμνος σύν τφ χρόνφ
γίνεται λέων, τοιουτοτρόπως και δ παίς ουτος, του χρονου
προϊόντος, μεγεθύνεται καί καθίσταται τιτάν ακαταμάχητος
καί μάτην πλέον πάσα προσπάθεια καταβάλλεται πρδς
καταστολήν καί καταπολέμησήν αυτού.
Έκ τούτων δήλον γίγνεται, δτι ού μόνον δικτύφ άνεμον
θηρώσιν οί γονείς εκείνοι, οίτινες άπομακρύνουσι τάς θυγατέ
ρας των τών έρωμένων αύτω»,άλλά καί τάς καθιστώσι ουστυχεστάτας, καθ’ δτι στερηθεϊσαι τών έρωμένων προσώπων
μαραίνονται ώς τά κρίνα έκεϊνα,άτινα δέν λούονται πλέον υπο
διαυγών ναμάτων τής πηγής καί τής δροσοβόλου αύρας.
’Υποθέσατε μεγάλην διάνοιαν κυοφορούσαν μεγάλην

ιδέαν καθ’ήν δέ στιγμήν μέλλει αυτή, ήτις είναι τδ άντικείμενον τών ονείρων καί πόθων του, νά έκπηοήση τής
κεφαλής του, ώ; ή Άθηνά έξεπήδησε έκ τής θείας κεφαλής '
τού Διός, δέσατε τάς γεΐρας αύτού, καί ιστέ βέβαιοι οτι
ή θ’ άποθάνη έξ ασφυξίας, ή θά πάθη τάς φρενας.
Καί δέν δύναται βεβαίως ν’άποκληθή έρως δ απλούς πό
θος νεάνιδοζ πρδς τδν ύμέναιον,διότι τούτο είναι μάλλον πε
ριέργεια κενοφανούς βίου.
Ό Έρως είναι τόσον ευαίσθητος, ώστε καί ή ελάχιστη
άπερισκεψία, ή έλαχίστη άφροσύνη, τδ έλάχιστον κίνημα,
μία τέλος λέξις είναι ικανή πολλάκις, όχι μόνον νά καταστρέψη αύτόν, άλλά καί νά τόν μετατρέψη είς αιώνιον μίσος.
Ό έρως είναι καί ιδιότροπος. Πολλάκις βλέπομεν νεαράν·
κόρην ΐρώσαν έμμανώς νέου τίνος τυχαίου. Και οιά ποιαν
αιτίαν ακριβώς· διότι τήν άποφεύγεε. ’Αλλά τούτο οεν
είναι έρως πλέον, είναι μανία· εάν δέ δ νέος έκεΐνος στρέψη,
καί ρίψη εν μδνον βλέμμα έπ’ αύτής, αύτη τότε θά τδν
άποστραφή. Τδ πράγμα τούτο συμβαίνει καί εις τούς ανδρας. Πολλάκις ούτοι ίπιζητούσι τδν έρωτα τών γυναικών
εκείνων, αίτινες τούς περιφρονοΰσι. Προ πάντων δμως εις
τάς γυναίκας, καί εις τοσοΰτον βαθμόν μάλιστα, ώστε εάν
δλοι οί άνδρες έκ συμφώνου εδεικνύοντο απαθείς προς αυτας,
αύται θά καθίσταντο μανιακαί· διότι ή γυνή επλάσθη ϊνα
άγαπάται καί βοηθήται ύπδ τού άνδρός· καί ένφ δ άνηρ έ- :
ξαρτάται παρά τής γυναικδς ώς πρδς τάς επιθυμίας του
ή γυνή έξαρτάται και ώς πρδς τάς έπιθυμίας της και ώς.
πρδς τάς άνάγκας της
Ό έρως είναι καί τυφλός· διότι ή γυνή πολλάκις έράται
δυσειοεστάτου άνδρός και νομίζει αύτον άγγελον·, εράται τοΰ
άπαιχθεστάτου κακούργου καί ή φαντασία της τον παριστφ.
ώς τδν άγαθώτατον τών ανθρώπων.
Δ. ΠαπεΛδδπουλος.

Ήθελον τό παν νά ήτο φωτεινός χαράς ναός
•νά κυλίηται ό βίος είς ερώτων αρμονίαν,
σύρανός γλυκύς έλέους διανέμων εύτυχίαν,
ή αγάπη μου θρησκεία καί ο ερως μαυ Θεός.

Ήθελον.... άλλ’ έκοιμήθην, καί προσμειδιάν τό μέλλον
ειοόν πέριξ ευτυχίας χρυσά νάματα κυλίον,
«αί περίλυπος ήγέρθην, άλλά έγερθείς, δακρύων
-έν έψέλισα καί μόνον: ήθελον νά ζώ μή θέλων.
Τ. Μωραίτίνης.

“Οπου ερωτοο μαγείαν αποπνέει ό αιθήρ
έκεϊ οπού χθες εις έπη, χθες έμέθυον θνμήρη,
κ* υπό οκέψεων β νοΰο μου ουρανίων· έπλυμμήρει,
έκεϊ θέλω τής ίωήα μου νά μαρμαίρη ό άοτήρ.

έκεϊ ήθελον τοΰ βίου, ώς τι οναρ νάπερδ
είς ορίζοντα άλλοϊον,ή προσμειδιώσα ίρις·,
ελαφρά έκεϊ νά πλέη τής ζωής μου ή.τριήρης.
κωπηλατίς μου γλυκεία τής έλπίδος ή χαρά.
*Ω ή εύθυμός μου φίλη όταν ψάλλη μετ’ έμοϋ,
καί τοΰ ύπνου μ’ εξεγείρει μέ τό μαγικόντης χείλος,,
τών ωραίων οφθαλμών της τραυματίας πίπτων είλως
Είς τούς ουρανούς θά φεύγω μέ τό δ,αμα· της όμοΰ.

Θά μάς λούωοι της δρόσου οί ευώδεις σταλαγμοί
καί ϊνά θαυμάζω νέα πάντοτε τά θέλγητρά της,
εις τάς πτέρυγας τοΰ χρόνου θά χαράξω τ’ όνομά τησ
πρό αύτοΰ νά κύπτη πάσα διαθαίνουσα στιγμή.

ΝΕΟΣ ΟΙΔΙΠΟΤΣ ΕΚΟΤΣΙΟΣ.

Εν Μεδιολανοις τφ 1874 πλούσιός τις "Αγγλος είχε παλ
λακίδα έξης απέκτησε θυγάτριον. Αύτη μετά τινα χρόνον
έγκαταλιποΰσα τούτον,ένυμφεύθη ’Ιταλόν, ένφ τδ θυγάτριον
παρεδίδετο είς γαλλικήν σχολήνύπό τού πατρός οβτις παρέστη.ύπδ κηδεμονικόν χαρακτήρα. Μαθών τω 1890 τόν θά
νατον τής παλλακίδος, τής και μητρδς τής κόρης, υπέβαλε
ταύτη προτάσεις γάμου· αυτή συνήνεσε,καί οί γάμοι έτελέσθησαν έν μυστικότητι έν Λονδίνφ. Τφ 1892 άπέκτησεν
αυτή τέκνον, μετ ολίγον δέ μαθοΰσα τό φοβερόν ανοσιούρ
γημα τοσοΰτον έπληγη, ώστε έγκαταλιποΰσα τόν πατρικόν
καί συζυγικόν άμα οικον, κατέφυγε’παρά τινι κληρικψ, δστις
κατ αύτάς έπιδίδει αγωγήν κατά τοΰ φοβερού άνοσιουργού.
ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΑ

Ή ίσότης συνίσταται είς τδ νά θέλη τις νά ήναι ίσος πρδς
τούς ανώτερους του.
Coratesse Diane.
Τό αίσθημα βαίνει εύθύτερον πρδς τήν αλήθειαν ή ή λο
γική.
Alphde Calonne.
Ή παρούσα ζωή άνευ τής μελλούσης, ομοιάζει πρδς
•στοάν, (tunnel), είς τδ άκρον τής όποιας δέν φαίνεται ύπο•φόσκουοα ή ημέρα.
A. Vessiot;

Ό εχθρός σου είναι μέγας ώς μήρμυγξ, έν τούτοις φοβού αύτόν ώς έλέφαντα.
Άλή Πασσάς.
Αί κακαΐ συμβουλαι ομοιάζουσι πρδς τά άσχημα νομί
σματα, άτινα δίδει τις προθύμως είς τούς άλλους, όπόταν
τά έχη.
A. Theuriet.

Όπου πλήρης γοητείας ή χαρμόσυνος αυγή
ραίνει μ’άνθη τών ερώτων τήν παρθένον τών λειμωνών
όπου ή ζωή έν μέσω ευθυμίας ρέει μόνον
καί μαγεύει τών αστέρων ή τερπνή μαρμαρυγή,
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Απαιτείται νά έχη τις αξίαν, δπως άναγνωρίση τοιαύ
την είς τούς άλλους.
Ή σιωπή τών άγαπωμένων υφ’ ημών, είναι γλώσσα
ήτις δμιλεϊ εις τήν καρδίαν μας. '
Πόσον μακράν απέχει ό πεπαιδευμένος άνήρ τού πνευ
ματώδους 1
Ή ευγλωττία ομοιάζει πρδς άνθη εύοσμα καί ώραΐα άτι
να στολίζουσι τήν γλώσσαν, οΰχί όμως καί τήν ψυχήν.

asm tod k<dwa '
Μέσον προς πκρεμ.πόδοβεν
παραποοή-βεως τών τραπεζικών γραμ.μ.ατ£ων. Πολλάκις πολ
λοί κατεγίναντο πρός ανακάλυψιν μέσου τινός, όπως κατα'στήσωσι την παραποίησιν τών τραπεζικών γραμματίων αδύ
νατον. Εσχάτως Γερμανός τις χημικός, ό κ. Goppelsoder
προέτεινε την ακόλουθον μέθοδον. ’Εάν έμβαπτίσωμεν τεμάχεον χάρτου εν τινι μίγματι έκ διαφόρων κεχρωματισμένων ουσιών, έκαστον χρώμα θά εισδύση 'έν τφ χάρτη μετά
-διαφόρου ταχύτητος, ούτως ώστε ό χάρτης θά παρουσιάση
σειράν κεχρωματισμένων λωρίδων ύπερκειμένων άλλήλαις, έξ
ών έκαστη ήθελεν ίχει χρώμα καί πλάτος ώρισμένον. Κατά,
τόν έφευρέτην, άρκεΐ νά τηρήση τις έν μυστικότητι τδ μίγμα
τών έγχρωμων ύλών, όπως άπο^ή ανέφικτος πάσα προσπάθεια
πταραποΐήσεως.

Αγγλος τις διηγείται ότι ευρισκόμενος είς Πεκίνον ίσχετίσθη μέ τινα Μανδαρίνον· πρωίαν τινα τού νέου έτους ήκουσε
πρό τής θύρας του θόρυβον, παρατηρήσας δέ είδεν δεκάδα
άνδρών φερόντων έπ’ώμων μέγαν κύλινδρον, πραγμά τι ·μοιον προς θεατρικά παρασκήνια.
• . . Ό Μανδαρίνος τφ άπέστελλε τό έπισχίπτήριόν του!

ΣΑΡΡλ βερναρ
Η διαπρεπής καλλιτέχνες άπεφάσισε νά έξασκήση τήν
ρητορικήν καί άπό τού βήματος τού κοινοβουλίου, ώς έκ
τούτου θά έκτεθή υποψήφιος εις τάς προσεχείς ,βουλευτικάς
έκλογάς έν Γαλλία. Άς φαντασθή τις άν ή'δυάς τών ήμετέρων καλλιτεχνίδων έμιμεϊτο τήν μεγάλην συνάδελφον ! ή
γλώσσα νομίζομεν τής κ. Παρασκίυοπούλου θ ’ άνεδείκνυε ταύ
την ύπέροχον έν οίφδήποτε κοινοβ-,υλίφ, άφοϋ οΰδείς θά έλάμβανε καιρόν ουδέ νά τήν σταματήση κάν I Ταλαίπωρος ελ
ληνική βουλή I
'
" Λταλας.

Είς κατάδικος οδηγούμενος έσχάτως πρό τού ικριώματος,
ήρωτήθη παρά τού άκολουθούντος αύτόν ίερέως, άν είχε
παραγγελίαν τινά νά τώ δώση.
— "Οχι, παπά μου, τφ άπεκρίθη μετά θλίψεως ό κατά
δικος, πλήν έχω νά-σάς δωρήσω τι πρός ένθύμησιν, άν τδ
— Ευχαρίστως, φίλε μου, τφ άπαντφ ούτος.
Καί έξαγαγών αυθωρεί ό άτυχης τόν ύάλινον οφθαλμόν
του—διότι Σφερεν τοιουτον—τού τόν έθεσεν είς τήν χειρα του.
’Αλλόκοτος τφ όντι ένθύμησις J
,
'
I ’
Είς Κινέζος-διήρχετο ημέράν τινα πρό τού χρηματιστη
ρίου και ακουσας τάς φωνάς τών μεσιτών, ήρώτησε τόν αδηγούντα αυτόν, άν τούτο είναι τό βουλευτήριον.
— Έδώ είναι τό χρηματιστήριον, τφ άπαντφ ούτος,
ένθα πωλοΰνται καί άγοράζονται διάφοροι χρηματικαί άξίαι.
— Ώ, φαντάζομαι, άπεκρίθη, τότε, τί θά γίνεται εις
τό βουλευτήριον, ένθα συζητούνται πάσαι αί υποθέσεις τοΰ
Κράτους.

Έν τφ ναφ τής αγίας Ειρήνης·
Ο κ. Κ... παρουσιάζει τόν δίσκον εις τινα πτωχήν κυ
ρίαν καί ζητεί τόν όβολόν_της διά τους πτωχούς,
“ Αέν ίχω τίποτε, τφ άπαντά, έν άγανακτήσει αύτη,
όταν καί άπό τούς άπορούντας ζητείτε χρήματα, τότε
ποιοι, οί πτωχοί ;
— Ε ! τότε, νά μη δώσητε, Κυρία, τίποτε, τή άπαντφ έ
κεΐνος έν ίτοιμότητι, άλλά νά λάβητε έκ τού δίσκου, διότι συ
νάζω άκριβώς διά τούς πτωχούς, ώς βλέπετε.
— Δέν τό γνωρίζω έγω τούτο, ίπανέλαβεν έκείνη, άλλα

Η ΦΤΧ?5··
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τούς άπο-

Σας ένεγράψαμεν. Εύχαριστοΰμεν. Γράφομεν.—Ν. Α. ΧαΛχιδα.
Συνδρομή σας έλήφθη. Εύχαριστοΰμεν, — Α. Δ. Μ. ΓαΛάζιον.
Συνδρομαί σας έλήφθησαν, εύχαριστοΰμεν. Τ. X. ΆΛιξάτόρτιατ.
'Επιστολή έλήφθη. Κατάλογον άπεστείλαμεν, καί έγράψαμεν.—

Ό πρόεδρος προς τον κατηγορούμενον '.
—' ΈδικάσΟης καί άλλην φοράν κατηγορούμενε ;
,— "Ω !.... va.i, κύριε πρόεδρε, άλλ’ είς τάς επαρχίας
πάντοτε, έδώ ποτέ.

Γ. Ζ. Ν. Ψαρρά. Συνδρομή σας έλήφθη Εύχαριστοΰμεν.— Η. Ε".
Ρονχτσοπιχον. Συνδρομαί έλήφθησαν. Εύχαριστοΰμεν. ’Αποδείξεις

καλά Οά ^κάμητε νά· μή πιεζητε ούτω άλλοτε
ροΰντας.

’Επαίτης τις λαμβάνων μετά περιφρονήσεως μίαν πεν
τάραν, ήν πλούσιός τις Κύριος· τώ είχε ρίψει καί παρ’ ου
ίπερίμενε πλειότερα.
. — Καί τί νά νά την κάμω *γώ την πεντάρα ; ήρώτησεν·
— Δέν είναι δίκη σου, Οά την δώσης είς τόν πρώτον
ίπαίτην, τόν όποιον θά συνάντησές, τω άπήντησεν ό Κύ-

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑ1ΓΝΙΟΝ

λαμβάνετε έν παρόντι φύλ'ω. — θσάπ καί Θάπτε Ph[re.

ΕΓμεθα

κατευχηοιστημένοι, καίτοι . .—R. G. Λονδίνο
*
.
*
αναμένομε
— Α·.
Μ. ΤεργΖστητ διά τοιαύτην νάλάβητε άπόφασιν.—Μ. Μ.Λαμια»··.
Συνδρομή σας έ-λήφθη. Εύχαριστοΰμεν.—

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
έξβδόΟη

Ο ΙΗΧΟΓΪ ΤΟ»· Ι>ΕΛΓΛιΛί

ΠαρακαλοΟνται δσοι έλαβον άγγελίας καί ένεγράφιγσαν συνδρμητάί ν’ άποστείλωσιν αύτάς είς τήν Διεύθυνσιν τής Φύσεως. Τιμή έκαστου σώματος χαρτοδέ
του δραχμάς 4.

Αγοράζονται είς χαλλίστας τιμάς παλαιέ γραμμα·
τόστίμα μεταχειρισμένα, έπιστολαι παλαεαΐ xxl έπιστολιχά δελτάρια τής Ελλάδος καί άλλων έπιχρα- ' Λ
τειών. Έπίσής άγοράζονται νομίσματα και άρχαιότη- .,
τες, παρά τοΟ κ.
A.· W Ε I S Ζ
Budapest (Hongrie)

Vaczi-Kdrut 4
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JOURNAL HEBDOMADAIRE ILLUSTRE

Avec une gravure colorie chaque mois, par an 11 fr.
Sans la gravure, par an 9 fr.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΝ
ΑΦΑΙΡΕΣΙΣ ΠΕΣΣΟΥ ΕΚ ΣΤΗΛΗΣ ΟΡΘΙΑΣ

’Επί τοΰ αύτοϋ νόμου της άδρανείας της ύλης βασίζεται
και το πείραμα τοΰτο. της άφαιρίσεως ίκ στήλης πεσσών
τοΰ παιγνιδιού της δάμας ενός πεσσού χωρίς νά άνατραπή
ή στήλη. Προς τοΰτο μεταχειριζόμεθα τήν λεπτήν σανίδα,
δι’ ής κλειομεν τούς πεσσούς μετά τό παιγνίδιον. Έπιθέτομεν τούς πεσσούς τόν ενα ίπί τοδ άλλου καθέτως εως ου
ανυψωθη ίφ’ Ικανόν ή στήλη (ίδε τήν εικόνα). Είτα διά
τής δεξιάς χειρός κρατούντες τήν σανίδα όριζοντίως, ίπιφέρομεν είς αυτήν ταχύν κτύπον, ώστε νά ίλθη νά κτυπήση
ξηρώς καί άνευ κλονισμού τον πεσσόν, τόν όποιον θελομεν
νά έκβάλωμεν. Άν ό κτύπος ίπενξχθή καλώς, ό .πεσσός έκτινάσσεται μακράν χωρίς νά μετακινηθώ ή στήλη.

Φ. Π.
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ “ΦΥΣΕΩΣ,. ’
I. Δ. Μισ/Μγγιβτ. Δελτάριον έλήφθη. Συνδρομηταϊ ένεγράφηφησαν. Εύχαριστοΰμεν θερμώς.—Α. Σ. Κ. Καρδίτζατ. Συνδρομη
τής ένεγράοη- Άπόδειξιν σαε- άπεστείλαμεν.—Ν. Β. ΠάμφυΛα'ΜντηΛήνης. Συνδρομηταϊ ένεγράφησαν. Εύχαριστοΰμεν.— Γ. ·Χ. Γίρα ·
ΛΛ,ετΜήτην. Συνδρομηταϊ ενίγράφησαν. Εύχαριστοΰμεν.—Γ. Ν. Α.
ΦάρσαΛα. Σας ένεγράψαμεν —Άσπρε;' Έντα,Βθα. Έλάβομεν έπι-,
στολήν μετά διηγηματίου, πλήν παρακαλοΰμεν ε/ετε ύπ’ άψιν σας.
ή δημοσίευσες, τοιούτων νά μή παραβλάπτη τήν ελευθέραν είσοδον

τοΰ φύλλου εις ύποδβύλους επαρχίας.—Α. Σ. Βονκονρτστιοτ. Χρυ
σόδετους τόμους άπεστείλαμεν
ύμίν προχθές.καί σάς εγράψϊμεν.
— θ. Π. Πάτρας. Σταφίς · έλήφθη καί σας εύχαριστοΰμεν πολύ.
Καί τοϋ χρόνου.—Ν. Π. Κ. Σϋρον. ’Επιστολή μετά συνδρομής έ

λήφθη. Εύχαριστοΰμεν, Προσεχώς επιθυμία σας.— Ν. "H. B&Jor.
Έπιστολαι καί επιταγή έλήφθησαν. Συνδρομηταϊ ένεγράφησαν.

Εύχαριστοΰμεν πολύ. Ταχυδρομικών καθέκαστα. — Π. Σ.

Πάτρας

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΝ HEPI04IKON
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Μετ’ έγχρωμου είκόνος μηνιαίως· έτησίως φρ. χρ.
Άνευ αύτής, συνδρομή έτησίως
φρ. χρ.

J ννίΧ^ΉΖΕΙΚ/ΤΕΈΙ
A. SOPHA

Bulgarie
»
»
»
·»

1885-89
4891—92
25 pieces
25 »
25 · »
Ί »

100 timbres (7 var.)
100
»
(4 var.)
de 25 st. 1885-89
de 3o / , »<
»
de 50 ■ »
de· 1 Lew, 1892

» ■
Provisoire 1892 15J30 neufs ou oHifMt :

Fr.
»
»
»
»
»

2.00
4,00»
1,00
2,00
4,00
1,00

1 piece fr. 0,60 10 p. fn 4,50, 50 Ρ·
» 34,00·
fr. 18, 100 p. fr.
» 2,00
Timbres taxes, la serie, 5, 25. 50 st.
» 2,00
Boumanie: 100 limb. (10 yarietes)
» 0,60®
2 cartes-post. (diff).
» 2,00
Japon 100 timb. 10 var. y comp. t6l.
» 0,90
-» 3 cartes-postales (diff)
» 2,00
Indes Anglaises 100 timb. (5 var.)
J’accepte de bons timbres de tous pays en commission avec 33 °/o rabais.
1
Reglement apres trois mois.
• References μ. S.'.Farehi. employe au Minis
tere des affaires etrangeres, et m. Caier, employ^
A la Banque-Ottomane, a Sophia.
Toute demande doit itre accompagni du montant.
Εκ τοΰ Τυπογραφείου ΑΝΕΣΤΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ

ι

