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ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΠΕΡΙ TON ΗΑ10Ν ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ

Παρατηρηθείς έ*  τής τελευταίας ■
■ έχλείψεως τοΰ ήλίου. ·

Ή Ιδία υπαρξις τοϋ περίφημου περιβλήματος τοϋ· Ήλιου, 
δπερ· περιβάλλον τόν μέλανα δίοπον ΐής Σελήνης, έ*  

. ώριχ των δλικών έκλείψεων, παράγει μεγαλεπρ,επή τήν έπι- 
φάνειαν τών δύο τούτων αστέρων,, δέν έγένετο.άμέσωςάπο- 

. δεχτή ύποτοΰ'έπιστημόνικίϋ. κόσμου άνευ οΰδιμιά; τίνος δυ- 
σχολίας.Δι’.όπερ, ει καί κατ' άρχάς ήθέλησαννα έξηγή,σωσ.ι 
το φαινόμενου, τούτο, ώς ακτινοβολίαν τών φωτεινών αχτίνων , 
αϊτινες έξέχουσιν άπο τοϋ δίσκου τής σελήνης,ήτ?ί ώς όπτι- 

■ κήν απάτην ή φαινόμενον ούδεμιάς χρήζοντος περαιτέρω πα- 
ρατηρήσ.εως, έν τούτοις ή'έξιχνίάσις τοϋ ζητήματος τούτου 
εγένετο έκτοτε αντικείμενου μεγίστου Ενδιαφέροντος παρ.’ 
άπασι ,τοϊςάστρονόμοις καί τοΐς φυσιοδίγαις. ’

Πρώτος.δ κ. Janssen, ϊνα φθάση έγχαίρως,και ι^χρατη·· 
• ρήση έν ταΐς ’ίνδίκις. τήν κατά'Δεκέμβριον τοΰ187ίγενομέ- 

νην έκλειψιν τοϋΉλέου, μόνον εις το ραυτοϋ θάρρος και τήν ί 
πρός την έπιστήμην άδυναμίαΫ.του,ύπείχών, διαρκούσης. τής i 
πολιορκίας των Παρισίών τότε, έπέβη αεροστάτου χάί άνε- 
χώρησεν έκεΐθεν, ϊνα μή· άπολέση τήν μοναδικήν έκείνην 
ευκαιρίαν. Καί δικαίως ήμείφθη δια τα κάτωθι θεμελιώδη 
πορίσματα; Λτινα έζήζεν επί τοϋ έν λόγφ ζητήματος, συνε
πείς των έν Schoolor σοφών' παρατηρήσεων τοϋ. .

Ιον,Ή θέα .κςιί ή συναρμογή τής’ηλιακής στεφάνης δια- 
•μενουσιν έν τη αυτή καταστάσεις διαρκούσης. τής έκλείψιώς, · 
οτε ή Σελήνη διολισθαίνει πρό τοϋ Ήλιου, ένφ ή άκτινοβο- 
λία, εάν τοιαύτη ύπήρχεν, ώφειλε νά μεταβάλληται έκά-· 
στοτε κατά τήν θέσιν τοΰ ήμε.τέρου. δορυφόρου;

Ιον. ’Ακτίνες, δμοίαι τών τοϋ Ήλιου, ώς. έκ των γραμμών 
'ας'προξε’νοΰσιν έν τφ φάσματοσκοπίφ, 6περ τάς αναλύει, 
προφανώς τήν αρχήν'λαμβάνουσιν απ’ άΰτής,τής στεφάνης.'

3'ον *Ετέραΐ'  ακτίνες, δμοίως άναλυθεΐσαι, άνεγνωρίσθη» 
σαν ώς άνήκουσαι ε’ις τόν Ήλιον καί δτι. άντηνακλώντο >έ*ί  
τής -ούσίας τής στεφάνης. .

/Γφ 1883, έν τή νήσω τής Καρολίνης, · ύ αυτός σοφός 
έξηκρίβωσέ έτι μάλλον το τελευταίο*  τοϋτρ φαινόμενου τής . 
άντανα’κλάσεως τοϋ ήλιακοϋ φωτός ,έπί τ.ών.,μορίων τήςστε- · 
φάνης κάι έπείσθη δτι πράγματι τά μόρια ,ταϋτα ύφίστάν- 

' ' τό, ’Οπτική τις άπάτη βεβαίως δέν θά έπίτρεπε· νά ίξακρι- 
βωθή τό φαινόμενου τής ,άντανακλάσεώς. '

Τή 16 δμως’Απριλίου παρελθόντος,δτε συνέβη ή ύλςκή ίκλδι 
. ψις τοϋΉλίου, ί> x.Jansen δέν ήρκέσθη νά βασισθή μόνον είς

I .

' A-' ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ
. *0  ivΆλεξβνδρείά μεγάτιμος άμογενΑς. ·

τήν εκτίμησιν.τοϋ οπτικού οργάνου. Ό κ,Παστερ έπανελθών . 
•έκ Σενεγάλης έκόμισε φωτογραφίας τοϋ φωτός τής 'στεφάνης 
άναλελυμένου. Αί φωτΟγραφίαι αύται'ληφθεϊσαι , κατά συν- 
,θήκας διαγεγραμμένας ύπρ τοϋ κ.,Janssen και τοϋκ. άβ.Ι», . 
Baume Pluvinel, οϊτινες ειχόν διοργανώόει -τήν άστρονο- 
μικήν ταύτην αποστολήν, έπικαίρως·έλθοϋσαι,έπεβ|βαίωσαν .· 
'δι’’άναμφισβητήτού πλέον κύρους, τήν ίπαρξΐν τών γραμ
μών Τοϋ μαγγανησίου, τής τιτάνιας, τοΰ σιδήρου,· τοΰ ύδρο- 
γόνοϋ, είκοσι.καί πλέον. μάλιστα; τόν άριθμόν,· άνΤιπροσω- 
πευουσών τους χαρακτήρας τού άντανακλωμένου φωτός.

Ταϋτα· πάντα, συνδυαζόμενα . πρός· τό γεγονός, 'δτι. ύ κ. 
Deslandres ήδυνήθηνά καταμέτρηση τήνκίνησιν τής στρο
φής τής στεφάνης εις τά δύο.ακρά' τής· αυτής'διαμέτροϋ 
ισημερινού τίνος τοϋ Ήλίόυ, .έρχονται είς έΛίσφράγεσιν τής . 
ύπάρξεως ουσίας έν τή ηλιακή περιβολή, ήν πρώτος ύ κ. 
Jansen, έν ετεί 1871 έκάλει στεφανιαίαν ατμόσφαιραν. 
■ Τούντιΰθίν ή στεφανιαία περί τόν Ήλιον (ατμόσφαιρα πι
στεύεται, ήδη άναμφισβητήτως, δπ-άποτελεΐται · έξ ουσιών . .
τώ άστέρι τούτφ άνηκουσών..·

Φ. Π. ·
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ΣΚΕΨΕΙΣ_π0ΙΗΤ0Τ
ΤαμλΤ.. Μωοαϊ-;ν,"Λ 
άΰελόώ έν ύνείροις.

Δ ο στ υ χ ή ς ό αν. επ τ ό με.νο ς ! Το άπλουν -τοΰτο ρίμα 
εύρον κεγαραγμένον βαθύτατα έν -τή ψυχή μου, μόλις ήνόησα 
ότι έίχον ψυχήν.

Υπάρχουν άνθρωποι, χαιε «V πολλοί, ών ό βίος διαρρέει 
ήρέμα, ώς ναμα ρύαν.ος ύπορρέον εντός σύμφυτων δρυμώνων. Οί 
άνθρωποι ουτοι ουδέποτε- «γνώρισαν τήν νοοχτόνα» τυραννίαν, ην 
άσχέΐ έπί τοΰ παρόντος ή νόσος ή άποχληθεϊσα σχέψις. Δι’ 
αυτούς κόσμο ς .εινε ο,τι βλέπουν κ« όπως τδ βλέπουν.. Τί 
ένδιαφέρονται διά τδ. ΰ π. ολ ά νθ ά ν ο υ ; Ή επιφάνεια εινε 
καλή ; Έ, τοΐς αρκεί τοΰτο’ ή διάνοια .των δέν έχει τήν απαΐ*  
τουμένην οξυδέρκειαν,όπως διασχίζη τον ασθενή έκείνης φλοιόν 
καί έρευνα τήν ΰπο τδ ψευδός ύπνώττουσαν πίκραν αλήθειαν.·.. 
Ευτυχείς άνθρωποι.

Τήν. γήν «γνώρισα φυτικά, ώς- αναπόσπαστο» αύτής μέλος. 
Πρδς αύτήν θά έπιστρέψω αΰριον, ΐνα επουλώσω ~ον μικροσκο- 
πικήν πληγήν, ήν ή άπόσπασίς μου τή έγέννησεν. .’Αλλά ουδέ
ποτε τήν ήγάπησα’ ουδέποτε με- ένέπνευσεν’ ούδέποτε μέ συνε- I 
κίνησεν. 1

Ή ’Επιστήμη.έχει τδν αυστηρόν της θρόνον έστημένον έπ’ 
αυτής, καί, σαρώνουσα' αμειλίκτως πάσαν ευφροσύνης απατη
λήν εικόνα, αποκαλύπτει γυμνά τάέν αυτή παντα. Το μυ
στήριον έξηλείφ.θη τών σελίδων τοΰ λεξικού της. Ο ήλιος 
ανατέλλει άλλοϊος-ήδη καί τοιοΰτον δφείλομεν νά τδν βλέπωμεν- 
Αί πεποιθήσεις εξέλ.ιπον ήδη, έπροικίσθημεν μόνον μέ άμφ ι
ό ο λ ί α ς· Δία τους σκεπτομένδυς, ή έκ τής αλήθειας τοΰ πρδ 
οφθαλμών πικρία, αντικατέστησε το ηθικόν βάλσαμον, οπερ ά- 
πεκαλέσαμεν έλπίδα. Μάς·είνε'άνέφικπον πλέον. Διατί; . . . 
Έρωτήσατε τάς Ακαδημίας-τοΰ Κόσμου. Ή ήχώ τής παρελ- 
θούσης ευδαιμονίας, τής παρελθούσης πίστεως, έσκεδάσθη έν τζ> 
μέσω τής πυκνής βλαστήσεώς:τών νέων ιδεών και τών νέων 
τής ’Επιστήμης αποκαλύψεων. Δέν αγαπώ λοιπόν τήν γήν, έν 
ή κατφκήσαν πάντα ταυτα, έφ’.ής ή Έρινν'υς Επιστήμη ένέφ 
πήξε τήν.αγχόνην τής ηθικής. μας ύπάρξεως.

Έστρεψα τό βλέμμα μου' αλλαχού. Προ έμοϋ ήστραπούόλει 
κάτοπτρου, ατέρμον, γαλανόν και αιγλήεν ώς ο ουρανός. Γαλή
νιου ή οργίλου ώς ό οφθαλμός ερωτευμένου δημίου. Ή γή μ' 
«πότισε μέ τα νάματα τής πικρίας της. Έστράφην πρδς τήν 
θάλασσαν, ίνα έκπλύνω έν τή πικρία τών ναμάτων αύτής τδ 
δηλητήριου είς δ ή πρώτη έόάπτισε τήν ψυχήν μου.· Κατάρα 
εις τδν αιώνα τής ,έρεύνης I Συνθήκαι προαιώνιοι κατέστησαν 
τδν βίον φριχτόν’ προσήλιες κώ σύ να τδν κατάστήσης αδ'ιωτον. 
Γελά ή αυγή, διαγέλα τδ σόμπαν, καί, ο γέλως των ούτος μοί 
φαίνεται ειρωνεία δια τά πνευματικά μας ολισθήματα.

Ποθώ πάντοτε τό παρελθόν. Ή εποχή μας μάτην ώνομάσθη 
«εποχή τής προόδου». "Αν είνε πρόοδος τδ φυγαδεύει» τήν ευ
φροσύνην *αί  τήν γαλήνην τοΰ πνεύματος’ άν εινε πρόοδος τδ 
συντρίόειν την καρδίαν τή υπαγορεύσει τής διανοίας, τοΰ άτι- 
θάσσου αύτοΰ τέρατος τδ όποιον -τά- πάντα ζητεί, καί, μηδέν εύ- 
ρίσκον, τά πάντα φρονεί, οτι άπέκτησεν’ άν εινε πρόοδος τό 
θραύειν τοΰ παρελθόντος τήν λύραν διά ν’άνάπτης. τήν πυράν 
τοΰ κλιβάνου τών χημικών σκευασιών τής συγχρόνου επιστήμης, 
αν .εινε ταΰτα πρό ο δ ο. ς, τότε,... προτιμώ τήν. παρακμήν ! 
Έρρέτω τδ μέλλον. Έν τφ παρελθόντι ανευρίσκω, ψυχία ευδαι
μονίας’ έν τφ παρόντι σωρείαν άπατης· έν τφ μέλλοντι εντελή 
τήν άπόγνωσιν. Έρρέτω τό μέλλον!·

Ή γή μ’ένεπότίσε τάς δηλητηριώδεις αύτής πικρίας. Μισώ, 
τήν γήν.

Έπόθησα κάτοπτρον μέγα, αμετάβλητον, αθάνατον, απρόσιτον 
είς τής ανατόμου επιστήμης τήν μάχαιραν, οπφς έν αύτή κα
τοπτρίζω τά όνειρα μου, τά όπόϊα ή γηίνη πρακτική άπολακτί- 
ζει ώς μωρίας, ώς πνευματικά μολύσματα’ όπως έν αΰτφ α
νευρίσκω τάς αθανάτους είκόνας,άς τδ παρελθόν τώ ένεπιστεόθη 
ώς. αίωνίαν και άείζωον παρακαταθήκην. Καί τό κάτοπτρον 
τοΰιο τό «νεΰρόν έν τή άπεράντφ τοΰ πέλαγους έκτάσει. .

Έλάτρευσα τήν θάλασσαν και τής ερωμένης μου αύτής—&νΧ 
ειχον ποτέ—πλειότερον, τόσον, ώστε σχεδόν έζήλευεν εκείνη 
την απροσδόκητου αντίζηλόν της. Έγκατελίμπανον τάς άγκάλας 
αύτής, ιν ’ άποθαύμάσω τήν αφρώδη ταινίαν μικροΰ τής έτέρας

■ κύματος, ή τήν είς' τάς γλαυκάς της 'άγκάλας κατοπτριζομένην 
. τρεμοφεγγή εικόνά έ·νδξ τών Ούρανών άδάμαντος. -

Λατρεύω τήν θαλασσαν. Την έψαλλα είς στίχους ασθενείς 
| άλλα πάντας τοΰς ψυχικούς μου πόθους καί τάς όδύνας διερμη

νεύοντας’ τοσούτους δεν αφιέρωσα δΓ . . . έκείνην, Τό φαντα
σιώδες τοϋτοϊν, τό' τανύαν τάς χορδάς πάσης ευαίσθητου καρ
δίας, τό απασχολούν πάσαν αΐθερΟπετή μοΰσαν, δέν·μέ‘ συγκινεΐ 
οσον είς βρυγμδς τής λαίλαπας, Οσον είς τοΰ κύματος ψιθυρισμός 
έπί τής ύποτριζούσης άμμου τής άκτής,' ήτις έναγκαλίζεται τήν ■ 
πρδ αύτής φιλοπαίγμονα γαλανήν νύμφην.

Καί δέν είνε. ό έρως μου εγωιστής./Απαγε ! Λευκοπτέρύγα 
πλόϊά θωπεύουσι τά αύροπληγή τής έρωμένης μου στήθη, καί 
έγώ... ψάλλω τά πλοία! Γυμνοί-τήν έ-ναγκαλίζονται Νάρκισσοι, 
καί έγώ. . . ψάλλω την Ήχώ τών πρδς αυτήν παραφόρων φι
λημάτων ! Οί λάροι προσπετώ.ντες τήν χαιρετίζουσι διά μορίων 
ασμάτων έρωτος, . καί.έγώ.·-»·, ψάλλω τ' άσματά των διά τής 
παρατόναυ μου λαλιάς !. Ό. τηλαυγής τοΰ Ούρανοϋ θεός λούε
ται είς τά νάματά της. καί κοιμίζετα.ι είς τάς άγκάλας τής φί- 
μου, καί έγώ ... εξυμνώ τήν αίγλην του καί ψάλλω τδν. έρωτά 
των ! Ερως άρκούμενος εΐς τό θαυμάζειν τά θέλγητρα τής λα- 
τρευομένης νύμφης. Έρως θλιβόμενος, αν ή νύμφη δέν έχει 
και άλλους έραστάς.

Q ερως μου δέν. είνε εγωιστής. Ώς αμοιβήν μου ποθώ μόνον, ' 
όταν ή στιγμή τού υψίστου μυστηρίου έπέλθη, καθ’ήν ή κρα- 
ταιά του Αγνώστου φωνή θά μέ καλέσή εις τά ζοφερά του 
βασίλεια, ’Εκείνη νά μέ όδηγήση είς αύτά, προσδεχομένη τήν 
λύραν ως πανύστατον καί αιώνιον σύντροφόν μου.

( Άθήνησιν 23η 8]βρίου 1893).
'Βλίας 1.. Οΐχονομ.όπουλος

ΕΚ ΤΗΣ ;
; ΠΑΛΑΤΙΝΗΣ ΦΪΣΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
— Τί είναι ό γάμοςΑναγκαστική ώθησις -τής φύ

σεως τοΰ ανθρώπου συνόδευομένης με γλυκίσματα καί κομ- 
φέτα, όπως έκουσίως ΰποβληθή εΐς τόν αφόρητου ζυγόν*  διά 
τόν πολλαπλασιασμόν ή άναγένησιν τοΰ γένους. .

■—Τί είναι ό άγαμος βίος;;—Αγέλη ανθρώπων, ούς ή 
φύαις ίστέρησε τοΰ μίτου, όστις συνδέει τήν ανθρωπότητα 
πρός αυτούς. Όασις έν κοινωνίφ. ’Απόκληροι τής παγκο
σμίου τύχης καί επικοινωνίας.

— Πότε ό άνθρωπος είναι έν τή μεγίστη αύτοΰ·· δόξη ίν 
τφ κόσμφ Όπόταν έχων τήν σύντροφον τοΰ βίου του 
αριστερόθεν αύτοΰ και τούς μέλλοντας απογόνους έμπροσθεν 
του, σκαπτών τήν γήν, τοΐς δεικνύει τό τελευταίου στάδιον 
τής ζωής? καί ....φεύγει. .

— Τί το ούδέποτε θεραπευόμενου Ή άνθρωπίνη αδυ
ναμία καί κουφότνίς.

1 —Τίς ό έχθρός τής τιμιότητος ;— Ή χαμερπής δουλεία
καί τό άτιμου χρήμα-

— Ποιον τό. δυσκολότερου πρόβλημα Ή λύσις τοϋ 
ζητήματος τής αυριον.

— Τί έστ'ιν άβεβαώτης;— Ή χειριστή καί ή σκληρότερα 
τών αγωνιών.

— Τι έστί δυστυχία 'Η λυδία λίθος ή δοκιμάζουβα 
τόν άνθρωπον, καί ή καλλιτε'ρα σχολή ή καλλιεργούσα τό 
πνεΰμα,.

—-Τί έστί «ύτυχία π ’Απάτη, δολιότης καί ειρωνεία τοϋ 
παρόντος βίου.

— Τί δέν δύναται ν’ άχουσθή Ό,τι ό νους σκέπτεται 
χαί ή καρδία αισθάνεται.

—-Τί είναι έλπίς·,— Διαυγές φώς τής ζωής, παράτασις 
τοϋ βίου,' καταφύγιου τών δυστυχών, πόθος Δαναίδος, καί 
αρχή καί τέρμα τοδ βίου.

— Τί ούδέποτε πρέπει να χάνη τίς ;— Τήν τιμήν του, 
τήν ύπομονήν και τήν ίλπίδα.

— Τί έστΐ όρμέμφυτον 'Οφθαλμός αόρατος δφτις δια
βλέπει πάσας τάς ένέδρά; χαί όλους τούς κινδύνους.

Η ΦΓΣΙί

•—Τί έστΐ έκστασις;—Όνειρον προφανές καί άκατα·’ 
νόητον.

— Τί έστί βλέμμα ;— Ή έκφρασις τής κάρδίας.
— Τί έστί οφθαλμός; Παρηγοριά τοΰ δημιουργού, ή 

χάρις αύτοΰ πρός τό πλάσμα του ίνα άφ’ ένος μέν τοΰτο νο
μίζει, ότι βλέπει τά πάντα καί έογάζεται διά τήν πρόοδον 
καί άνάπτυξίν του, όπόταν δέ έπέλθη τό τέλος του καί ήδη 
τδ μάταιο» τών-κόπων του, καί τήν απάτην τών οφθαλμών 
του, ένοήση ποΰ έγκειται ή ευτυχία καί τό μέλλον του.

— Τί είναι σκέψις;—■ Ό χαλινός τοΰ . ανθρώπου, όστις 
άναχαετίζιι αύτόν έκ πολλών κινδύνων, διά τής έπιδράσεως 
τοΰ δημιουργού ή άλλης ύπερφυοΰς δυνάμεως.

. — Τί είναι σύμπτωσϊς ;—·■ Ή μήτηρ τών θαυμάσιων συμ
βάντων, ή ό αόρατος οδηγός, έπί τό φυσικότερο».

— Τί είναι χρυσός ;—Ό ηλεκτρισμός τής νομιζομένης 
ευτυχίας τής παρούσης ζωής, ό μοχλός ό κενών τόν κόσμον, 
δν έπλασεν ό άνθρωπος, ό έπίγειος Θεός ό λύφν πάσας τάς 
διαφοράς, καί ό έπανορθών τά πάντα.

. — Τί είναι χηρεία Ακατανόητος περίστασις. Βουλή 
ανεξιχνίαστος.

ΡοΰςΗ ΛΙΜΝΗ ΤΟΥ ΕΡΗΜΙΤΟΥ
(Συνέχεια καί τέλος). . '

—Λάβε τήν χώπην Άλικο. Σύ δέ,’Ιωάννη, κάθηαον εΐς 
τό μέσον. Έγώ θά μείνω έπί τής πρώρας.

Ένώ δέ οί άλλονίτοποθετοΰντο είς τάς θέσεις των, ό Γαυ- 
λιέλμος μετά προσοχής έξήτασε τά πολύκροτόν τό,ύ. /

—Έσο έτοιμος νά πυροβόλησης, Ιωάννη, έάν χρειασθή. 
Έμπρός Άλέκο. ' ■

Μετά μίαν στιγμήνέπλεον ίπί τής έπιφανείας τής λίμνης.
— Τί ώραΐα θά ήτο νά ήκολουθώμεν τόν Ερημίτην κά

τω είς τόν ρύακα, έντός τοΰ ίδίκοϋ του μονοξύλόυ, παρετή- 
ρησεν ό Άλέκος.

— θά ήτο, άπήντησεν ό Γουλιέλμος, άλλα δέν γνωρίζο
με» είσέτι καλώς ίάν κατήλθεν. Όπως δήποτε, επιθυμώ νά 
εξετάσω τήν νησίδα.

’Ολίγα τής κώπης πλήγματα ίφερον τό μονόξυλον παρά 
τήν νησίδα, ήν ήρξαντο περιπλεοντες, μετά προσοχής έπι— 
σκοποΰντες τάς άκτάς αύτής; Δέν είχ-ον προχωρήσει έπί πο—' 
λύ, ότε ό ’Ιωάννης πάλιν ανύψωσε τήν χείρα’

— Παιδιά, (ψιθύρισε, νομίζω, ότι ακούω Τι νά κινήται. 
παρά τήν ακτήν.

Ό Άλέκος έπαυσε'κωπηλατών, καί ίπιμιλώς ,ήκροάσθη- 
σαν, άλλ’ ό έπι τής όχθης θροϋς, έάν ύπήρξέ τις, έπαυσεν 
έπίσης, σιγή δέ βαθεία ήκολούθησεν. Ό Άλέκος τότε ,ίβύ- 
θισεν αύθις τήν κώπην,άλλά’ δέν ειχο» προχωρήσει πολύ πε
ραιτέρω, οτε πάλιν ό ’Ιωάννης ώμίλησεν.

— Υπάρχει άνοιγμά τι εΐς τούς’κλάδους, άκριβώς παρά 
τή» μεγάλην'έκείνην-αϊγιιρο».

Ό Άλέκος διηύθυνε τό μονόξυλον πρός τό ύποδειχθέ» 
σημεϊον, άλλ’ΐνφ έπραττε τοΰτο, τά χαμόκλαδα παρςμιρί- 
σθησαν, καί έπί τοΰ άκρου στελέχους, όπερ οί κλάδοι άπέ- 
κρυπτον, άνήρ ύψηλόσωμος ένεφανίσθη.

Εκπληκτικόν πρόσωπόν. Πώγων λευκός άπέκρυπτε τό 
εύρύ στήθος του, ένφ οί ώμοι του έκαλύπτοντο ύπό πλού
σιας άλλ’ ατημέλητου κόμης. Τά ένδύματά του συνίσταντο 
είς χιτώνα καί περισκελιδα, άτινα είχαν ■ αποκτήσει τά χρώ
μα χοός, έφερε δέ υποδήματα ίκ τεμαχίου δέρματος, "I- 
στατο. ευθυτενής, μ8τά ύφους μεγαλοπρεπούς, δίκην οντος 
τινός τοΰ δάσους ετοίμου νά ύλακτήση. Διά τής μεδφ του 
χειρός έκράτει όπλον, όπερ έβλεπε πρός τά άνω. · ■

Έπί τή άπροσδοκήτφ ταύτη εμφανίσει, ή κάτω σιαγών 
τοϋ Άλικου κατέπεσεν, ένώ ή κώπη του ολίγου., δεϊν. νά 
έπραττε τ» αυτό.

■Τό μονόξυλου ήρέμα {πλησίασε τό στέλεχος.
Ο Γουλιέλμος άνεπήδησεν αμέσως, . όχι όμως πριν ή 

τό φάντασμα τούς προσαγορεύση.
— Τί θέλετε; ήρώτησε μέ ύφος, δπερ έδήλου μεγάλη» 

όργήν.
·— θέλομεν τό μονόξυλον καί τό όπλον μας, άπήντησεν 

ό. Γουλιέλμος.
•Δεν άνεγνώσατε, όσα ίγραψα έπί τοϋ φλοιοϋ ;
—■ Μάλιστα.
:—Τότε διατι δεν άνεχωρήσατε. έντεΟθεν.; Τό μονόξυλον 

σας εύρίσκεται ήδη κάτω εΐς τόν ποταμόν πριν ή σείς μετα- 
βήτε έκεΐ. Έχω. ανάγκην τοΰ όπλου καί σκοπεύω νά τό 
κρατήσω. Έάν δέν σάς έπλήρωβα αρκετά, θά σβς δώσω 
καί άλλα. .Άλλ·’ .αναχωρήσατε έντεϋθεν . . . , άπέλθετε 
ταύτην τήν στιγμήν, σάς- λέγώ.'

Καί ή φωνή τοΰ αγνώστου άνυψοϋτο έν πρόφανεΐ. άγα- 
νακτήσει,έπί τή διαρρήξει τοϋ έρημητηρίου του.

*0 Γουλιέλμος δέν ύπεχώρησε, τό δε μονόξυλον προχώ
ρησαν απείχε τοΰ .ξένου μόλις όσον ήτο το μήκος του.

— Δέν έχεις δικαίωμα νά μας δίδης διαταγάς, είπεν., 
Εχομεν ένταΰθα δικαίωμα νά μένωμεν, όσον καί σύ.

Τό πρόσωπόν τοΰ ξένου έπεσκιάσθη, ήρξατο δέ μετακινών 
τό όπλον του μετά δυσαρέσκειας. ,

Φύγετε ταύτην τήν στιγμήν, άνεφώνησε.
. —. Δέν θά άπέλθωμεν πριν ή μ$ς ίπιστρέψης’ τά πράγ

ματά·'μας,'
....—■ Φύγετε, .λέγω, άλλως δέν .εύθύνομαι διά τάς συνε- 

, πείας, άπήντησε μανιώδης ό ξένος· καί ένφ ώμίλει,άνεσήκωσε 
τό όπλον;

■ Κλικ, ήχησε τό πολύκροτου τοΰ Γοϋλιέλμου. Κλικ, κλικ, 
ήκολούθησαν τά τών. φίλων του, άλλ’ ούδεΐς ώμίλησεν.

, Ό ξένος έφάνη καταπλαγείς.
— Δεν φεύγετε ; ανέκραξε.
—- Δεν έχεις δικαίωμα νά μάς διατάξης νά φύγωμεν, 

άλλά δός μας όπίσω τά πράγματά μας καί φεύγομεν. .
Ή φωνή τοΰ Γοϋλιέλμου έτρεμεν ολίγον, άλλα τό βλέμ- 

,. μ.ά του δέν έκλονίσθη.
' ' Ήσύχως- ό ξένος άνήγειρε τό όπλον μέχρι του ώμου του, 
- ταύτοχρόνφς . όμως τό πολύκροτου τοΰ '’Ιωάννου έξιπυρσο- 

κρότησεν. Ό ξένος τότε κατεβίβαβε τό όπλον.
— Σάς δίδω όπίσω τα, πράγματά σας έφ’ ίνί δρφ. Θά 

ύποσχεθήτε,ότί δέν θα εΐπήτε. είς τινα, ότι μί ίδατε.
— θά ύποσχεθώμεν... εάν πρέπει.
Ό ξένος άμφεταλαντεύετο. Έφαΐνετο · ευρισκόμενος, εν 

δισταγμέ νά βασιοθη είς τον λόγην . των, ή «ά δόφη πέρας 
είς τήν ,ύπόθεσιν διά τριών ταχειών τοΰ όπλου του βολών. 
Οι νέοι καθίσταντο νευρικότεροι, Ό Γουλιέλμος είχεν όμι- 
λήσιι άρκου'ντως θαρραλέως, άλλ’ ,ή καρδία του Φρικωδώς 
ίπαλλεν. Ή ίκπυρσοχρότηβι; -του Ίωάννου καί ή αποτυχία 

. τής βολής έντελώς έξενεύριβεν αύτόν, ένφ ό Άλέκος έφα.ί- 
νετο σχεδόν παραλελυμένος, ούχί ύπό δέους, αλλ' έκ ,τοΰ 
παραδόξου τής περιστάσεως. ι

Τέλος ό ξένος ώμίληβεν, άφεις τό όπλον του νά κατα- 
πέση έπί τοΰ στελέχους- '

— Άποβιβασθήτε, είπεν. Ουδέποτε άνέμενον νά προσκα- 
λέσω τινα νά θέση πόδα έπί τής νησίδος ταύτης. Άλλ α- 
ποβιβασθήτε Έδώ ... απ’ ίκεϊ ... . πρός τά αριστερά.

Ό Άλέκος προώθησε τό μονόξυλον πρός τό ένδεικνυόμε- 
νον . σημείου. Ό Γουλιέλμος παρεμέρισε τά χαμόκλαδα’ καί 
εΐσήλθον elf μικράν τεχνητήν δεξαμενήν, έν ή τό πλοιάριον 

, των ιύρίσχετο.
— Είναι άνακάλυψις, παιδία, έψιθύρισεν 0 Άλέκος.
Είχεν άναλάβει ίκ τ^ζ καταπλήξεώς του καί ταχέως, έ- 

πανεκτα ήδη τό συνηθες ιυθυμον πνέϋμα του·
Οί νέοι άπεβιβάοθησαν, ό δέ ξένος έπλησίασεν. Ήτο ολι- 

• γώτερον φρικώδης ·τήν όψιν, όπόταν έπληρίασεν αρκούντως 
ώστε ή έκφρασις τών οφθαλμών του νά διαφαίνηται κάθαρώς
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. καί όπόταν άπαντα της όργης του τά Ιχνη κατέλιπον. τό 
πρόσω,πόν του. 'Τπιδίξατο-τούς άπροσδοάήτούς ξένους του 
μετά μεγάλης αξιοπρέπειας..

— Έκιϊ κιϊται τό μονόξυλον,σας, έίπιν,.ίδού τό όπλόν · 
σας; Καί τό Ενεχείρισεν ιίς τόν Γούλιέλμον. Ήδη είμί αο· 
πλος καίείς τήν διάθεσίν <ας· αύτός ό νέος, δακτυλοδεικτών 
τον Ίωάννην, είναι ταχύς κάΐ. Επιτήδειος σκοπευτής. Δύνα- 
οθι νά ίδήτε τά ίχνη τής σφαίρας του Επί τής.άκτηριδος 
τού όπλου.

Ή προσφώνησές του καί al πράξεις του ιξέπληξαν τούς

1 . Το δν έπέβλεπεν,.Λά*οήρ'αστος  μάμμη, δχηγουμένη αύτφ ιστορίας καί μύθους,' άγουπνώσα νυχθημερό 
, ■ · κλίνην αυτόν, ένω ή νόθος κατεβίδρωσκεν άνιλεώς τόν μικρόν Κωνσταντίνον^

• . νιους πλειότερον παντός άλλου. Ένφ λοιπόν Εσιώπων, ό 
ξένος εξηκολούθήσεν."
' ( επιστρέφω τά πράγματα ταύτα, καί τίθημι μπό '
την Εξουσίαν σας ώς Εχέγγυον Εμπιστοσύνης. .Σάς παρακαλώ 
να. πιστεύσητε ό,τι μέλλω νά σάς εΐπω, καί.σεβασθήτε την 
άέτησίν |άου, ότι δεν θα είπήτε είς ούδένα περί τής Ενταύθα 

·■ περιουσίας μου.
Έγείρων τότε τήν δεξιάν πρός τον ουρανόν, .προσέθετο με
ύφος , βαθύ και Επιβλητικόν.

.—’ Ουδένα έβλαψα. Επί δώδεκα ετη ιίμή Εξόριστος, άλλ’ 
ονδένα-Εκακοποίησα.'

Οί νέοι προσέβλεψαν μετά θαυμασμού προς αύτόν/άφού ' 
δι Ελέχθησαν αί παράδοξοι αύται λέξεις,,ό .Γουλιέλμος ήτέ

. ον παρά, τήν ■ [,

λιέλμου. .Είτα, άφοΰ έξήτ'ασε μάλλον Επεσταμένως. τό· προ- I.
σωπον τού νεανίόυ, έξέτεινε τήν χεΐρα δΓ ήσυχου καί άκου- I
σίου κινήματος. .0 Γουλιέλμος τότε εκλινεν επ’ αύτής. Μετά ' ■ ί ’ 
μίαν δΐ στιγμήν άνήγειρε τό πρόσωπόν καί Εκ τών· όφθαλ- Γ
μών του βλέμμα θριάμβου έξεπέμπετο. . ' : ·[_

—■ Έγνώριζον ό-ι δεν ήπατώμην, άνεφώνησεν, Έγνώρι- Κ
ζον ότι είδον το ΚΕ με τόν στέφανον τών άνθέων,όταν άνύ- · ■
ψωσις τήν χεϊρα/ύπΐρ τήν κεφαλήν, θείε Κάρολε, θείε μου I
Κάρολε, δέν. μι αναγνωρίζεις · |
. , Ό ξένος προσέβλεψεν εις τόν νεανίαν μετά βαθέος Ενδια- I
φέρονται, καί άπήντησε. j

.— Να σέ γνωρίζω; Δέν τρ πισιεύω. Πού σέ ειδον προη- · >·
γουμένώ; ; ,Β-

t

νισε τον ξένον, Ενφ άνυπομονούσης προσδοκίας σημεϊακατε· 
πλημμύρισαν το πρόσωπόν του. ■ . ■

—· Μοί Επιτρέπεις νά έδω τήν. δεξιάν σου; ήρώτησε. δί- 
στάζων πως.
_ ~ Τήν δεξιάν μου ; ίπανέλαβιν ό ξένος άνασκιρτησας. 
Τι τήν θέλεις' τήν δεξιάν μόυ :.

— Τίποτε, ίσως, άλλά πιθανόν πολύ Ώ, Εάν ήναι ώς 
σκέπτομαι, η σήμερον θα ήναι ευτυχής ήμερα, 
, Ό ξένος μεγάλώς Εταράχθη. Τό πρώτον., καίτοι λίαν 

ευγενώς, άπεποιήθή νά ύποχωρήσχ) ιίς τήν αινησιν τού Γου· .

—Πού μέ είδες; Μέ είδες χιλιάκις. Είμαι ο ανιψιός σου,
• ό-Γουλιίλμος Έ... Καί, ώ θείε μου Κάρολε, όλοι μας γνω- 

ρίζομεν, ότι ούδένα Εκακοποίησες. Ό κ. Γεώργιος Σ... Επέ- 
στρεψιν έίς 'την πόλιν, καί εκτότε σέ'άναζητούμεν άπανταχού.

Ώς έλεγε κατόπιν ό Άλέκος, δέν ητο. ομιλία αξία τού 
αρχηγού τής Τριάδος, είς τοιαύτην σπουδαίαν περίστασιν, . 
άλλά τό ίξ αυτής αποτέλεσμα άντικατέστησε πάσαν τού 
ύφους της ατέλειαν. ‘Ο ξένος Εφάνη σχεδόν Εμβρόντητος 
αύτής. Τότε ήσύχως, ώς τις Εν όνιίρφ, ειπεν. 
Μ — Είσαι ό Γουλιέλμος, τό μσιράκιον, όπερ συνείθιζε

Εξ-

να
• X

Τό δέ. μικρότερου, πάάχον επίσης δέινώς, ουδέ στιγμήν έγκΊτέλέιηενή τάλ,άινα φιλόστοργος μήτηρ·. 
έν τούτοις άμφότερα άπέόυρεν, έκεΐθεν ή άκατανόητος θέλησες τού .... θεού.,'

)

■άναρριχδται ,ίπΐ τών γονάτων μου, όπως άκούη διηγήσεις 
τών δασών κατά τάς παλαιάς έκείνας ευτυχείς ημέρας ; καί 

. ίχτείνων ανοικτούς τούς βραχίονας, ίνηγκαλίζετο τόν νέον ί- 
• γκαρδίως. .’

'Ο Άλέκος και ό Ιωάννης διέμενον άφωνοι τής σκηνής 
θεαταί( καίτοι' ό πρώτος κατώρθωσε νά ψιθυρίσρ’

—-Άραγε, ,εΰρισκόμεθα είς τό τέλος·; ·
. Μετά τινας στιγμάς. ό Ερημίτης, όχι πλέον ξένος, άπα- 
λασσων Εκ τών αγκαλών του τόν Γούλιέλμον,ήρώτησε’

— Τί είχες ειπη .περί τού Γεωργίου Έ...
— ίπανήλθεν είς· τήν πόλιν πρό πολλού ήδη.
— Οί φίλοι μου τότε γνωρίζουν, ότι οέν είμαι ένοχος. 

'Δόξά τφ. θεφ !. · -

— Άλλ’. ουδέποτε ' ΕπίστευΟαν', ότι ήσο ένοχος.
— Έπίστεύον είς τόν λόγον μου, άλλά τά πράγματα

ήσαν σκοτεινά. · . ·
Είς τό σημείον τούτο τής συνομιλίας ό Άλέκος και Ίω- 

άννήςσυνετώς άπέσύρθησαν,καταλιπόντες θειον καί άνεψιόν νά 
μεταδώσωσιν άλλήλοις ειδήσεις,αίτινες πιθανόν νά μή ήθελον . 
οί άλλοι νά άκούσωσι. Μετά δ’ πάροδον ήμισ'είας ώρας,ό Γου
λιέλμος προσεκάλεσεν αυτούς νά Ελθωσν μετ’ ' αυτού, καί 
ακολόυθήσωσι τόν θειον του είς τήν οικίαν του.·

Έδέχθησαν τήν πρόσκλησιν καί. ώδηγήθησαν δΓ ίλικο— 

λιέλμος προσεκάλεσεν αυτούς νά Ελθωσι μετ’ ' αυτού, καί

Έδέχθησαν τήν

" Γ

ι
Kai .

ειδούς άτραπού εις -τό κέντρον τής νησίδος. ’Αφίκοντο'τότε 
είς μέρος όπου βραχώδεις ογκόλιθοι, άνυψούμενοι δίκην στη-' 
λών είς.ύψος 15 μέχρις 20 ποδών,ίπλήρουν. τά πέριξ. Έντός . 
τριγώνου σχηματιζομένου υπό τ.ριών έξ. αύτών,ό ’Ερημίτης , 
ειχεν Εγείρει τήν καλύβην του. Τήν Επίπλωσιν αύτής άπε*  · , , 
τελούν' μικρά τράπεζα. κεκαλυμμένη διά δέρματος άρκ.του,' 
εν εδρανον, κλίνη παρά τόν τοίχον τραχεία μετά στρωμνής ' 
Εκ χόρτων ξηρών, καί τινα άλλα μαγειρικά σκεύη. - Τεμάχια 
άπε.ξηραμένα έλάφουκαί. άρκτου Εξήρτηντό έκ τής οροφής.

' · — ’Ιδού τό αγροκήπιό*  μου, ειπεν ο Ερημίτης, ότε
τούς ώδήγησέν είς μικράν καλλιεργημένην Ικτασιν, πέραν, 
τών βράχων, όπου-χόρτος,· καί γεώμηλα ήύξανον.

— Βλέπετε,έχω άρκετά νά φάγω ίξ όσων Ενταΰθα φύον-

.·
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ται χαί Ixtivwv» άτινα φονεύω θηρεύών, είπεν.
—. Δςν μεταβαίνεις είς τάς πόλεις ; ήρώτησεν ό Άλέκος.
—- Δεν άπεμαχρύνθη» έντεΰθεν πέραν τών 5 μιλιών προ 

ισαρίθμων ίτων, άπήντηοε. Προς τό μέρος τής πόλεώς σας 
' ποτέ δεν·· μετέβην, άφ’δτου -άνεχώρησα μετά την δίκην μου· 

εκτβτι άπαξ ή. δίς μόνον έπίσκέφθη» πεπολιτισμένους. Μόί 
Ιξελιπον τελευταΐον τα πυρεία καί πολεμοφόδια’ ,έσκιπτόμη»

* δέ όπως άπέλθω είς κοινωνίαν τινα ανθρώπων, όπως προμη- 
θευθώ τοιαΰτα .. . άλλ’ Ισως ή έλευσις σας μέ άπαλλάξη 
τούτου’..

— ’Αλλά βεβαίως θά ελθης μεθ’ ήμων, θείε ·, ήρώτησεν ό 
Γουλιέλμος.

•—"Οχι! ουδέποτε θά ίξέλθ ω πλέον εντεϋθεν... ’Εάν 
θέλής σύ, έλθέ καί πάλιν πρός‘έπίσκεψίν μου.... Πιθανόν ό 
πατήρ σου νά έλθη ποτέ, καίτοι ουδέποτε ήγάπήσε τά δά—

> «η·.·,. Δέν θά ηδυνάμην νά, ζησω μεταξύ άλλων ανθρώπων
έχ νέου.

Τό ΰφος του,άλτ,θώζ ίνίσχυε τούς λόγους του,διότι όπότάν 
οί νέοι τόν έστενοχώρησαν νά μι,ταβάλη άπόφασιν,· ηρξατο 
έπιδεικνυων δυσθυμίαν έπί, τ?ι παρουσία των, καί καθαρής 
ύπέδιιξεν, δτι προύτίμα νά μέίνη, καί πάλεν μόνος. Ένφ δ’ 
εκείνοι άκουσίως ήγείροντό ν’. άναχωρήσώσιν, έξέτεινέ τήν 
χεΐρα, οι’ονεΐ πρός απολογίαν καί είπε.

— Σύγγνωτέ μοι, ίάν φαίνωμαι. αγροίκος, άλλά δώδεκά 
. έτη βίου μοναστικού με κατέστησαν ακατάλληλον διά πά

σαν συναναστροφήν, έκτος τής τών: ίδιων μου σκέψεων!
Μετά μεγίστης συντριβής όί νέοι δεέσχισάν τήν πρός το. 

μονόξυλον των όδόν, καί τό καθειλκυσαν εις τό ύδωρ. Ό 
αποχωρισμός δεν έγένετο φιλοφρονητικός· Ό .’Ερημίτης δέν 
είχεν εύχάςνά διαπέμψη είς τον άλλοτε φίλον του. *Ε5έχθη  
τό όπλον. ως δώρον παρά του Γουλιέλμου, άλλ’,άπεποιήθη 
νάλάβη όπίσω τά χρυσά νομίσματα, λίγων ότι είχε πλειό-: 

.· τέρα άφ’όσα θά τ$ εχρειάζοντο ποτέ.
— θά χαρώ νά οάς ϊδω καί πάλιν το προσεχές έτος, 

είπεν, ένώ τό μονόξυλον κατέλειπε τήν ακτήν· δτε δέ εκαμ- 
πτον την άκραν τής νησίδος,·. ειδον ρί νέοι τό παράδοξον

• προσωπον εύθυτενες Ιστάμενον επί τοϋ στελέχους, έφ ού
ίστατο, οπότε διημφισβήτεί αΰτοίς τό δικαίωμα τής πα- 
ράβιάσεως τοΰ άσυλου του: ;,Γουλ. Λ. Ίωοεννόδης.

ΤΑΙΣ ΑΓΝΜΣ

ΤΗΣ ΜΑΙΡΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΙΜΗΚΟΥ ΨΥΧΑΙΣ

μ . · . ..... Εί δ® τοϋ χρόνου
ο «ρόσθεν βανοΰμαι-, κέρδος αΰι’ ΐγώ λέγω
• όσ«ί< γάρ έν Λολλοΐίην, ώε έγωνβκνς
• ί*ί ’ π“ί °νΧ*  *ατθ “νων κέρδος φέρει ;·'

Σόφοκλ. Αντιγόνη.

Είς άνθος τήν Αγάπην Σού Αν δλήν όυγκεντρώόιρς, 
ώς είς τήν Ανθρωπότητά τοιαύτην Αν όηόύης. 
Αν δι’ ’Εκείνην αίσθανθψς νά πάλλη ή καρδία 

δεν όοί Αρκεί ή γήινος όνταΰθα κατοικία· ■

. . Οί μάρτυρες υψιπετή ένέκλέιον Αγάπην,· 
είς τόν βωμόν της έθυαν ζωήν, περιουσίαν, 
καταφρονούν τά βάσανα, τυράννων των; τήν σπάθην 
καί κατακτοΰν τήν ποθητήν ψυχής έλευθερίαν.

Ό θάνατος τούς ήγνίσε, τόις δδώκε τόν βίον, . 
έξέλαμψαν, ώς πρόσκαιροι τοΰ βίου παροδίται, 
τόν κόσμον ίκαλοώπισαν, ώς τόν Αγρόν τό ίον, 
έδίδαξαν. όκύρωάάν τό «ί·ν Αγάπμ ζήτε».· . . .

Τροφός τής φανταΰίας μας Α φύόχς, ft παιδεία ’ 
μήτηρ είν’ τής καρδίαςμας ή άπειρος άγάπη, 
δπου ό ζόφος, ft Αχλύς, ft τύρβη, Λ Avia 
δέν ζώδιν δπον πρόληψις καί δόλος καί Απάτη.

Έπί της γής δέν ϊπταται δότις πτερά λαμβάνει■
Άν διανοίας τά πτερά μνε ft φανταρία, 
ήτις ύψοι και την ζωήν λαμπρύνει, εΐνε πλάνη 
δτι ψυχήν. Αποθεοΐ, Αγιάζει ft καρδία ; ·

Ό "Ερως ζώπυρον ψυχής μοίραίως λάτρην θύει, 
τρικυμιώδες πέλαγος τόν ναύτην, όοτις πλέει, 
άπάγει κ’ είς τά κύματα τοϋ Αχανούς κυλίει· 
πρός Χάρωνα ό έραΰτής διηνεκώς παλαίει.

Τό δώμα τής άϋλου μας ψυχής στενός κλωβίδκος,. 
δταν ό έρως'τήν ψυχήν ύψώόμ, μεγαλύνη.
ταράσσεται, άγωνιξί, όείεται ό οίκίόκος,
ή έγκλειστος αιχμάλωτος νά άποπτμ άφίνει.

Ώ δίλημμα άπαίάιον .! Αποτρόπαια όκέψις 1

&ν ή ζωή μνε κλωβός, τό άπειρον ποΰ κεΐται; 
δν ήμεψα ■ αιχμάλωτοι, τοΰ βίου που ή τέρψις ;
τίς μας' συνέχει τόν κλωβόν νά θραύσώμεν ; είπήτε-

-Η Αηδών μετά παλμών τό Αχανές ΰεάται, 
έχει καρδίαν, αΐσθησιν, νοημοσύνην, κρίόιν,

.■ ποθεί τό άπειρον ζήτεϊ τήν έλευθέραν φύσιν 
μόνον ό άνθρωπος λοιπόν ούτως οίκτρώς πλαναταν

Τήν αγωνίαν, άνθρωπε, μσθάνθης τής ψυχής σου 
τό πρόβλημα δτάν ποτέ διερευνάς τοΰ §ίου 
μέ δάκρυα δταν ΰγροί βλέπουν οί όφθαλμοί δου 
τήν ψυχρόν πλάκα παγερού πλήν προσφιλούς μνημείου

Τί πράττεις, ώ έγωϊστά ! όύ τά πτηνά μιμείσαι"
<5 λογικός έπικροαεις είς τάΰεις των Αλόγων ;
Νάί, μάθε'τήν Αλήθειαν'λοιπόν, Μηδέν, καλείσαι 
Αναίσθητος, Ανάλγητος καί πλήρης'δόλου ψόγων, ·

Ζώμεν. συνένοχοι ήμεΐς, προσφέρομεν'άλλήλους 
ύπόλήψιν, έκτίμηόιν, Αγάπην καί λατρείαν 
ψευδή, πιάτοί θεράποντες τής ψυχοβόρου ύλης 
βδελύγματα, ΰποκριταί είς μίαν ,παρφδίαν.

Πνεύμα φαυλότατος κρατεί, άξων, τό πδν τό χρήμα, 
μειδίαμα έπίπλαότον τά χείλη διαστέλλεν

, ω κοινωνία στυγερά! ώ κάλλιον τό μνήμα
| ή είς τοιαΰτα τέλματα νά βνθιόθώ καί έλη.

I ’Εδώ έπί τοΰ τάφου των τό βήμα φέρε· στήάι· 
έδώ μετ.έστη έπί γής δύο’Αγγέλων δικός 
Αγνήν Αγάπην έκλεισαν τά φλογερά των Ατήθη

• υπνώττουν ήδη εύτυχεϊς Λ-ΜΑΙΡΗ ό ΜΙΜΗΚΟΣ-

' Ό Ζέφυρος τούς έλουε κατά Ήοϋς αιθρίαν
: τά χείλη όταν ήνωνεν Αγάπη των Αγγέλων 

τά άστρα ένητένιζον μέ φλέγουσαν καρδίαν 
όταν εύδαίμονες θνητοί διέπλαττον τό μέλλον.

• Τό μέλλον - : . ..άκανθο ψυχής, τής διανοίας ζόφος 
τήν αίγλην την έσκίαόεν ώς μέλαν βαρύ νέφος 
είς λογισμούς ερατεινούς ένέσκηψεν ό γνόφος 
ώ πόσον προτιμότερου ν’ άπέθνηιίκέ τις βρέφος I

Χρυσή άκτίς τοΰ μέλλοντος τόν νοΰν σου σελαγίζει 
καί είς έκότάΟεις ρίπτεόαι <3έ αίρ’ ή φαντασία, 
τής ειμαρμένης κτύπημα αίφνης σέ Αφυπνίζει., 
τό πάν δεινή παρίόταται πρό Αοΰ Απελπισία.,

Άπέδτρεψαν τούς οφθαλμούς έπί τής γής καί είδον ' 
τό μέλλον άπελπι, φρικτόν, άνέφικτον, άόχάλλον 
τόν θάνατον προείλοντα, τόν χωρισμόν προεϊδον · 
έπόθηόαν τό άπειρον, ζωήν καί Κόσμον άλλον.

Έπί τοΰ τάφου σας νωπά δυο άνθη δρέψας ρίπτω
τό γόνυ κλίνας ε-ϋλαβώς τό μέτωπόν μου κύπτω
δέηόις είς τό Αχανές τοϋ στήθους μου έκφεύγει,
ένώ μολπή ουράνιος τήν Ακοήν μου θέλγει.

ν

ί.

’Εκεϊ είς τάς άτέρμονας ήπείρους τοΰ Απείρου 
έκεΐ όπου έπέταξαν αί θείαί άας ψυχαλ .
ΑγγελικτΊν Αποτελούν καί θείαν .Αρμονίαν 
πτερυγωμάτων Σας ό θροϋς, αί προς:ύμας εύχαί.

Νά ζήόητε Λδύναάθε, νά ήάθβ εύτυχεϊς 
ώ όχι τής άγνότητος ό θάνατος άόπίς.

Φεΰ 1 δεέπλαόαν χίμαιρας είς τής αύρας τάς θωπείας 
τούς έλίκνιζεν ό “Ερως, τούς έμάγενεν ή φύάις 
ό παλμός, τίς ουδέ, πρώτος Αν ήκούοθη τής καρδίας· 
€ίς τόν Παοθενώνα, όπου ή οίκτρά έδόθή λύότς.

Ιούλιος <893
Σιμονιδηι Γ. Βλλβιλνος

ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΟΤΕΧΝΩΝ
’Υπό αισίους οιωνούς συνεστηθη έπί τέλους και έν σωματείο», ί- 

χο» αληβη, πραγματικόν καί κοινοφελη σκοπόν. Νέοι φ-λόμουσοι, 
'άνδρες .διαπρεπή κατέχοντες έ» τη χοινωνίφι, το?ς γράμμαει' καί τή 
καλλιτεχνία βέσι», δημοσιογράφοι, κυρίαι και δεσποινίδες, ηβοποιοί, 
διδάκτορες ,χλπ. συνελθόντες ίδρυσαν τόν «"Ομιλον τΰν Φιλοτέ
χνων», όστις, κατά τό καταστατικόν, σκοπεΐτήν ύποστήριξιν της 
παρ' ήμΐ» καθόλου καλλιτεχνίας καί ίδιά τής άπό’σκηνης, την άν«· 
ζωπΰρώσιν τοϋ παρά'τη ήμετέργ; κοινωΰςι · καλ. αισθήματος καί 
τήν ένθάρρυνσιν πάσης καλλιτεχνικής ιδιοφυίας. Ή ΐίρυσις τοϋ δμί- 
λου. τούτου η» αναγκαιότατη, συμπαθώς δέ εχαΐριτίσθη ΰφ*  άπάν- 
των', ήροσδοχόντων τήν δια τοΰ ομίλου τουτου . έβίτευξιν πολλώ» 
αγαθών καί ώθησίν σθεν.αράν τής χαλλιτεχ. χινήσεως, ινα τι γεν- 
ναΓον έπιτβλεσθή, ’Ο όμιλος άποτελβΐται έχ 250 καί πλέον μέγρι 
τής σήμερον μελών, πάντων διαπνεομένων ύπό τοΰ εύγενοΰ; αίσθή- 
ματος, ινα ζωηρώς έργασθώσιν υπέρ τοΰ σκοποΰ τοΰ δμίλ.ο<».'

Γενομένων τώ»' αρχαιρεσιών εζελέγησαν παμψηφεϊ :. Έπίτι- 
'· μος Πρόεδρος ή Α. Β.Υ.,'δ πρίγχηψ Νικόλαος, τακτικός δ ». 

Δουρούτης, ’Αντιπρόεδροι οί κχ· ©. Βε*λιανίτης  χαΐ Κ. Ν. Ήάδος, 
Γενικός γραμματευς ό χ. Δημήτρ, Καλογερδπουλος, β’ώιχοι οί κκ. 
Ίω. Βλαβιανός ,χαϊ Κυρ. Κοσμάς, ταμίας δ χ. Σ. Χατζη- 
μιχάλης, κοσμήτωρ δ κ. Σπ. Παβχάλης, ταχτικοί σύμβουλοι οί 
χκ. Ν; Γ. Μαντζαέΐνος, Άλέζ. Φιλαλδελφεύς κ·ί: Κ.Τιολδάσης, α
ναπληρωματικοί δέ οί κκ.'Φ. Καμπιώτης, Αρ. Τσουκαλάς καί Δ. 
’Αναστασόπουλος.·

Τών δέ τμημάτων έξελέγησα» επιτροπαί τών αναγνωσμάτων οί 
κκ. Π. Κουτούζης, Μ. Σιγάλας χαί Μ. Ο'χονομάκής. Τη; μουσι
κής οί κκ. 'Σπ. Καίσαρης, Ε. Ραυτόπουλος καί Γ. Κ. Μακκας. 
Τών εκδρομών οί χκ. ,Φ. Πρίντ>ζης, θ. 'Γζαδέλλας χαί Ν. Κομιτί- 
πουλος,; καί'τών πάρα'στάσεων! «ί κχ. Δ. Κοτοπούλης, Ν. Ζάνος 
καί Ήλ. Καπιτανάχης.

Ό Όμιλος προσεχώς τελεί έπισήμως τά εγκαίνια τών εργασιών 
του, θέλει δέ έχδώσει χαί εβδομαδιαίο» καλλιτεχνικό» ψύλλον. Πρός 
τούτοις θά ίδρυση ειδικήν διά τούς ηθοποιούς βιβλιοθήκην, σχο
λήν καλλιτεχνικών μαθημάτων, θά γίνωνται αναγνώσματα περί ΐί- 
χνης, εκθέσεις έργων ζωγραφική; καί γλυπτικής τέχνης, έκδρομαί, 
συναυλίαι, χτλ. Ή··«Φύπς»' συγχαίρουσα έγχαρδίως- τους διοργανω
τής, προσφέρει άίμένως τάς δυνάμεις της πρός έξυπηρέτησιν τοΰ 
σκοποΰ τοϋ 'Ομίλου, όστις είναι τόσον μέγας. και ϋψηλδς.

Ό αυτός Όμιλος διωργάνωσε προχθές πολύ επάτυχώς ώραίαν 
παράβτασιν. Έδοθη, πρωταγωνιστούσης τής χ. Παρασχενοπούλου 
νι'Η Σκύλλα» τοΰ Βαοίλειάδού, βχηναΐ έχ τοϋ «Κόχλωπος» του 
Εΰριπίδόυ, · καί «Ή Σύζυγος τοϋ Λουλουδάκη» τοϋ χ. ’Αγγέλου 
Βλάχου. Η παράστασις έστέφθη υπό πλήρους επιτυχίας. Ευγπ είς 
τόν δμιλον τών Φιλοτέχνων.

ΕΚ ΤΟΓ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟΥ ΜΟΥ
Ή «ριή τοϋ μιν πτωχού είναι έν τη χαρδί? του, τοϋ if 

πλουσίου έν τώ ταμιίψ του. ..

Ή έπιστήμη άνευ της ςΰφυϊας, είναι-βαρεία ατμάμαξα 
άνιυ άτμυΰ.·

'Υπάρχει ? παραφροσύνη νοός χάί παραφροσύνη χαράκτή- 
ρο;. 'Η μέν πρώτη θεραπεύεται, ή δέ δεύτερα είναι ανίατος.

'Η συκοφαντία ομοιάζει πρός τόν α»θρωπον δταν δέν καίη 
ρυπαίνει.

Χορήγησον τήν φιλοξενίαν σου καί εις τόν έχθρόν σου’ τό 
δένδρον δέν άρνεΐται τήν σκιάν του, οΰδ’ είς αύτόν τόν ξυ
λοκόπον

Άγχίνοες λόγοι είς τό στόμα ένός μωροϋ, καί χρυσά νο
μίσματα εις τάς χεΐρας τοΰ πτωχοΰ, γεννώσεν-άείποτε την 
ύποψίαν, ότι προέρχονται έκ κλοπή;.

Ό βίος είναι καραβάνιον διιρχόμενον τήν έρημον τής Σα
χάρας. ’Ενιαχού άπαντ^ καί οάσεις, άλλ’ έγ ούδεμιφ τού
των έπιτρέπετοΛ νά έγκαταμεώη.

Ό εύεργέτης είναι.τύοαννος, έγων έξουσίαν Ιεράν καί α- 
παραβίαστον,

I. Μ.

• A I ΝΙΓΜΑΤΑ ·

. . 2i0 Αίνιγμα.
Άν μ’ άσήστ,ς 'όπως είμαι 
Έντος τοΰ Αιγαίου κείμαι. - ·
Άν μέ άποκεφαλίσης 
’ς τάς θεάς νά με ζητήσγς.

Ν. Μελισσινός.
2^1 Αίνιγμα. .

"Αν ποσώς ,οΰθέν μου σθύσης 
άλλ’ ώς γράφομαι μ’άφτ,σψς 

Ζ είμαι εν έκ των πτηνών 
καί τις έκ τών μηχανών.
Άν δυο γράμματα πρόσθεσης

. και οΰραν μου αφαίρεσής. . ·
άνθος είμαι έκ τών κρινών 
και συνοικία. Άθήνών.
Άν τά δανεικά τοΰ δύσης

■' και ουράν ·μόν άποδώσης, · ·
έν δέ γράμμα νεον θέσης, 
είς τήν μνήμην σου θά φέρω

. δίχως άλΛο—το ή,ξεΰρω— .
ήρωας τής Εκκλησίας ,
και κατά Τούρκων τυραννίας, 
και εχθρόν τών .Γάλλων Ινα

■ ηοΰ αρπάζει μέρη ξένα;· 
Άν δύο γράμματ’αφαίρεσης 1 
και τόν τόνον μετάθεσης 
θά παρέξής λέξιν μίαν, 
ποΰ συχνά ’στην κοινωνίαν 
βοηθέ? την δυστυχίαν ,·
και τήν αγαθοεργίαν.

242 Έρώτησις
Τί πράγμα τρώγομεν καί πριν γεννηθη καί άμα γεννηθώ;

243 ’Ερώτησες. '
Τις γνωρίζει ολας τάς σωματικός μας πράξεις, αγνοεί δε. 

παντελώς τάς διανοητικός·, 1
Βραΐλα, Κ. Ε.

■ *■ — ■- * -*·  - -*·  <-*·  - Α -*■ -*■ -*■  ■* —*

ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝ ΤΩ18-? ΦΥΛΑΩ ΑΙΝΙΓΜΑΤΩΝ
1 ΛίνιγμΑ. Κηφίσοός—ούραλης— Αάλής—Ροδανός 

'οδαρός—Χκάλθηε—ΚΟδρος.
"Ελυσαν abtb, οί κ. κ. Άλ. Παρίσης έζ Αθηνών καί δ κ. Διον. 

Δημητρόπουλος έκ ΠατρΟν.
S. Αίνιγμα. Παπδς— 

"Ελυσαν αυτό oi κχ. Ά λ. Παρίσης ίξ 'Αθηνών, i κ. Δ. Χαριτω- 
νίδης έκ Σύρου καί δ κ·. Διον. Δημητρόπουλος έχ Ηατρών.

8. Αϊνιγμ». Χιών — Χιτών.
"Ελυσε» αυτό δ χ. Χαριτωήδης έκ 'Σύρον.

4. Αίνιγμα. ΧΑμος*—άμμος.
"Ελυσαν αυτό δ κ. Μ. Μαρκίδης έχ Σμύρνης, δ χ. Διον. Δημη-

τρόπουλος έχ Πατρδν καί δ χ. Περ. Σάρτόρηε «χ Κων)πόλεως



<·

ιιΦΓΣΐε

S. Αίνεγμοι. Βοΰς—»θδμος—β^σκορος.
■/Ελυσεν.αΰτό ό κ. Π. Σαρτόρης έκ'Κωνσπόλεως· '

. ·. Λδνιγμ». Λίμα — Λαμία. .
- “Ελυσαν αύτό οί κ. Άλ. Παρίσης έξ ’Αθηνών, ό χ'. Άγ. Δημη- 

τρίου έκ Τριπόλεως καί ά κ. Μ Νάνο; έκ Πειραιώς.
Τ. Αίνεγμα. Κάλλος—χάλος (τύλος)—»αλ4ς —κίλως. 

“Ελυσαν αυτρ ό κ. Δ, Χαριτωνίδης έχ Σύρου, δ χ. Περ. Σάρτό- 
ρης έκ Κω’οπόλεως καί ο κ, Άγ. Δημη-ςρίου έκ Τριπόλεως.
8. Αίνιγμα. “Ακτεον—Χιλωνίτος—’ΐχθϋς—Αίω’—Λ’κωνικδς 

—-Εΰβοϊκάς—Τμητύς—Σπερχεεός—’Αχιλλεύς.'
Ούδεΐς ελυσεν.

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΙΣ

’Επίσημον θρίαμβόν ήρατοή' χαΛλιτέχν.; Αΐχ., Βερώνη, ....—-- ------ . - , ... , εν
τφ μεγάλφ χειμερινή θεάτρφ,.ϊνθχ δ «Άρχάϊχός σύλλογοί» πρός 
τιμήν τοΰ έτραίου αύτοΰ πρίγχιπος ,του Σάξ-Μάϊνιγγ»ν, έδιδε πανη- χ 
γυριχήν παράστασιν·- “Ο,τι εχλεχτόν έχει νά επίδειξη ήήμετέρα

. ; κοινωνία επλήρου τό θέατρον, δπερ ήτο κατάμεστο» άπό τής . 
αρχής τής παραστάσεως. Παρίσταντο· αί'Λ. Β Τ. δ διάδοχο; 
μετά τής πριγκιπίσσης Σόφιας, δ· πρίγχιψ τοϋ Σαξ - Μάϊνιγ· 

•γεν ..μετά τής· πριγχιπίσβης .Κχρλόττας, μετά τοΰ μεγάλου 
τελετάρχου καί αντιπροσώπου έν τοϊς, άνχχτόροίς τοΰ συλλόγου 

. χ. Μπουτούρη, χαί τοΰ όπασπίστοδ χ. Γουλιμή- έχ τδν έταίρων 
τοϋ συλλόγου δέ ίπα»τό ύπουργιχόν. συμβούλιο», ό πρύτανις μετά 
τοΰ άντιπρύτά’οως, δ δήμαρχος, μετά τών συμβούλω», ανώτεροι -Α
ξιωματικοί έν μεγάλη στολή, .καθηγηταί .τοΰ Πανεπιστήμιου ' χαί . 
πλήθος άλλων. Τήν, επιτροπήν τοϋ συλλόγου έχί τής.υποδοχής 
άπετέλόυ» ό πρόεδρος πρΰτανις, οί-Αντιπρόεδροι χ.χ. Π. Κορωναϊος 

, στρατηγός εν μεγάλη στολή χχ! Σ.Βάλβης,μετά τώ» χχ. Ν.Σχινά 
ταγματάρχου, ·Σ. (ίαγανέ1η, Δ. Καμπούρογλου, X. Ήλιοπούλου 
χαί Γ. 3εν·άχη. Ή «Φαύσταν.ιφοοέλαβενάτΓασαντήνμεγαλοπρέ- 
πειαν αυτής χαί έδιδάχθη άμίμπήως. Ή.Δίς Βερώνη έπανειλημμέ-

'. νως χληθεϊσα επί τή; σκηνής,· έοέχθη διά του προεδρείου τοΰ συλλό
γου τά-8«ρμά συγχαρητήριά τοΰ διαδόχου,' τών. πριγκίπων, ’τοδ 
πρωθυπουργού τών υπουργών καί Των λοιπών.

: Πάντές άνέμιμνήβκοντό του κ. Βεςναρδάχη, όστις έν τή παρα- 
, στάσέι Ααύτη'θά έβλεπε» άπαν το μεγαλείο» τής «Φχύβτας» του, · 

θχυμαζόμίνον· και επευφημούμενων ύπό τοΰ άνθους τής ’Αθηναϊκής 
κοινωνίας.
, Ό Αρχαϊκό; σύλλογος,ώς ΐμάβομέν, πρός άνάμνησιν' τής πχρα· 

. στάσεως ταύτης, προητοίμασε .δύο πολυτελή- λευκώματα, Χαλλιτε- 
χνικώς ίπεξειργασμένα, ών τό μέ». ίν βά άποστείλη τώ έταίρω. αΰ- 
τοδ πρίγκιπί τοΰ Σαξ-Μάινιγγεή τ» δ*  άλλο »<3 επίσης ίτάίρω αΰ· 
τοΰ κ. Δί Βερναρδάκη.

. Ή παράστασις αυτή άντως.^το.τ’ο επισφρή^σμα τής ίλης εφε- 
τεινής θεατρικής περιόδου έ.ν τή οΔηθεϊ. επιτυχία·.

. / ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ THS “.ΦΥ2Ε02,. .

Κ.Ε; .1εο’αόείαΓ. Περί φώ.τογρχφικής μηχανής άπηντήσαμεν τα- . 
χυδρομικώςί Φωτογραφείτε χωρίς νΐ έννοεΐοθε ϋπ’ ούδενός. Μηχανή 
κρύπτεται ύπό τό,ίνδυμα.ΕΓναίμικράχαΙφωτογραφειστιγμιαίως— 

; Π.Μ.Σ.’2?πτα5β<ι.Βι6λία .·σμς άπεστάλήσαν εις Γεωργικήν Σχολήν, 
ελάβετε .αύτά:. φύλλααΦύσέωςόδμοίως θά διευΟύνώνται αύτόίι.—Γ.Ι. 
ΆάταΜά,Πίράρτημα γραφείου μας· μετεκομίβθηήδη έν τώ ©εάτρω 

. Κωμωδιών, όπου δύνασθε να μας άνταμώσητε εύχολώτιρον,“Ελθετε 
. έκεΓ,αφοΰ δυσχολεΰεσθε εΐς Κεντρικόν γραφεϊον.—n.M.’^Jefaripfi· 

αν. Φύλλα ίστάλησαν *αΐ  βας ίγράψαμενι-Δ'Κ. Β. Μερσίναν. ’Ε
πιστολή έλήφθη, Άπηντήσαμεν.—Σ.Ε.Γ·. Άσερος- Συνδρομή 
σας .δέν έλήφθη. Άποτανθεΐτε παρακαλουμεν εΐς ίντινα έμβάσατε 

' αυτήν, άλλως δεν θά συμπεοιληφθιίτε είς κληρώσεις.— I. Γ. Δ. Κη· 
pqvtidv. Έχ*'  **λώς.  Έξακοίουθήσωμεν αποστολήν .φύλλου,Περί . 
λοιπών' ταχυδρομικώς γράφομεν.—Ai t*.  Κ. ’Br.taSda Συνδρομή 
σας ελήφθη. Άοιθ. 32έξηγτλήθη , Μόλις άνατυπωθή άποστείλω- 
μεν ύμΐν αύτόν.— Μ. KfRarttpfter.’Επιστολή έλήφθη. έχει κα
λώς Εύχάριστοΰμέν. ’Αναμένομεν βμνδρομητάς.—Η. Ο. Ένιαΰθα 

, Έλήφθησαν, εχει καλώς.— β. Μ.'βάΐραΐ, Συνεστημένη .έλήφθη.
Εύχαριστοΰμεν πολύ. Ενεργήσατε. περί Χοίπώ.ν παρακαλουμεν φ>α-

. ττηρίως καί ταχέως·--©. Κ. Σέ<?ασί'ουπα4»ν, ’Επιστολή σας μας.
'. κάτελύπηβίν χάί άποροΰμεν. Έγράψαμεν-ύμίν.' —Η. Μ. Άμδοΰρ- 

γον. 'Συνεστημένη μέ μάρκά έλήφθησανΒιβλία άποστέλλονταε 
προσεχώς.— Β. Δ. Ά. Stoenisci. Ζητούμενους αριθμούς σάς άπο- 

' , στβλλομεν αϊριον — Α. Π. Σ9ρον. Συνδρομή σας έλήφθη, θά βυμ-.
περ-.ληφθήεε εί; κληρώσεις.— Δ. Τ . Sc'ynar, Συνεστημένη μέ περί*

■ έχίμενα έλήφθησαν, Εύχαριστοΰμεν. Γράφομε»-— Ν, Γ. Τσισμ^.

“Εχει καλώς, «λλ’ ημείς δέν έλάβομεν-τέποτε.—Λ.Τ. ’BrtaWa.'E,!· 
’ θέτε' παρακαλουμεν είς έντάμωσίν μας'.—0. ί. ’A.le?0rjpetar.

Δεν έκδίδομεν φέτος επετηρίδα, διότι έτοιμαζόμεθα εΐ; άλλάίργα.—' 
Χ..Γ· *Ε,φς:<??τ*.-θά ‘περιμένώμεν :

Έξεδόθη ! έξεδόθη ! έξεδάθη J 
ΚΩΝΣΤ. Φ. ΣΚΟΚΟΥ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
. του Ι894ετοϊ£

χρονογραφικόν, φιλολογικόν, γελοιογραφικόν
έτος έννατον—τόμος δννατος '

Τό ΗΜΕΡΟΛόΠΟΝ ΣΚΟΚΟϊ εΐνε τό καλλι- 
,τεχνικώτερύν, .πλουσιώτερον καί τελειότερον είς τό 
είοός του.
. Είς τάς κομφάς .τού σελίδας αντιπροσωπεύεται 
έν σμικρώ ή σύγχρονος έν Έλλάδι λογοτεχνία. -

ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΠΟΝ ΤΟΓ 1894 .
θά είνε καί εφέτος μοναδικόν, διά, τόν χάριν, τήν κα
λαισθησίαν, τήν ποικιλίαν, τής ύλης, τήν έκλογόν 

. τής συνεργασίας, πλούσιον είς είκόνας καί εύφνίαν 
σπινθηρίζουσαν, ώς πάντοτε.'

Περιέχει έφέτος καί πάλιν
- Διηγήματα, —’Ηθογραφίας, — Ποιήΰέις,

—’Αρθρα έπιΟτημονικά,—Καλλιτεχνικής μελέτας και 
όημειώάεις,—Δραμλτια,—Κωμειδύλλια.— Σκαλαθύρματα; 

—Επιγράμματα, — Κοινωνιογραφικάς είκόνας,— 
Γελοιογραφικάς όκιινάς, κλπ, κλπ.

ΤΙ Μ ΑΤΑ I ΧΡΤΧΟΔΕΤΟΝ

Διά'τήν 'Ελλάδα φρ. 4,ASO—Διά τδ ’Εξώτ” φρ. δί

Ή Διενθυνσχς τής «Φύσεως αναλαμβάνει, χάριν 
τών-συνδρομητών καί φίλων αύτής, τήν απόστολόν 
είς πάντα έμβάζοντα αύτή τό άντίτιμρν. ,

Τό Ήμεροί.όγιον τοί? 1894 έξετυηώθη καί 
πάλιν ε.ίς τά καλλιτεχνικά πιεστήρια τών Καταστη
μάτων Άνέστη. Κωνσταντινίδον.

OCULAIRE VINOT

S'adaptant a ioutes les lunettes,pour I’observation . 
des astres, ne reriversant pas les objets, susceptible de 
differences puissances'a vo]oate. Prix, 16 francs.

LunettA» munie de cet oeulaire. 
I*rtx,  4O franca.

Avec cette lunette, on peut -voir Γanneau de Satume

. J. VINOT, Cour pg Rohan. Paris’-
' Τό έπι τής έδοΟ Νίκης τέως παράρτημα τών- γρα- 

' φείων τής «Φύσεως». μετεχβμίσθη έν τφ θεάτρφ τών 
Κωμωδιών, έπί τής. όδοΟ Προαστείου.

ΠΑΡΑ ΤΙΝΙ χαλλίστη οικογένεια ζητούνται εΐς ή δύο οίχότροφοι 
ίκ τοδ εξωτερικού, *αρ ’η. διδάσκεται'καί ή γαλλική γλώσσα. Πλη- 
βοφορίαι παρ*  ήμίν.

ΕΛΑΒΟΜΕΝ’έντολήν να ε/ποιήσωμεν συνδρομητοΰ·μ«ς tcvo; άπο- 
δημήσαντος είςτό έξωτερικόν,τά ίξής αντικείμενα, ίτινχ έκομίσαμεν 
έξ Ευρώπης. '

Μίαν υδρόγειον σφαίραν .τελειότατης καταρχευής, 4,00 φρ, άξίχς 
άνΐί 60 μόνον φράγκων.

Μίαν φωτογραφική’, μηχανήν χοράτώς’ λειτουργούσαν (instan-
. lane) 95 φρ. αξίας, αντί.65 μόνον.

•Καί έτέραν φωτογραφική» μηχανήν μεγεθυνσεως, αξίας 1-50 φργ.■ 
• άντί 100 μόνον. .

Έκ .του Τυπογραφείου ΑΝΒΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ. '

»

,


