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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 'U ήλεχτριχή έλξος. Οί τροχιόδρομο» χαί οί σιδηρόδρομο» τοϋ μέλλοντος, (συνέχεια χαί τέλος) ύπο Έρ. 
Δάφφα.— 'Ανάχλησις »ί; την ζωήν, ύπο Φρίχ.— 'H ΐκασνος πυρίτες «αί τά τεχνητά νέφη, ύπό Φ. Π. —Ύπό.τό φέγγος τής 
Σελήνης (διήγημα) ύπό Όλυμπιάδος Καλογεροπούλου.—’S τόν ’Εθνιχό ποιητή Παναγιώτή Συνοδινό. 'Αντιλογία, ύπό I. Γ. Βλα- 
βιανοΰ.—Είς νεαράν άτθίδα ήβοποιόν, (ποίημα) ύπό Άλ. Γ. Γιαχουμίδου—Τρέλλες, ύπό Στ. Μπράνια. — Υπνοβάτες (ποίημα) ύπό 
Κ. Λ. Δεληγιάννη.— Αινίγματα. — 'Αλληλογραφία τής Φΰσευ,ς. —’Αγγελία» χτλ. Βιβλιοκρισία.ΕΠΕΠΌΥΣΑΙ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
^Ι^Λ^ροκειμένου,ώς καί προγενεστέρων άνηγγείλαμεν.νά γίνη κατά τήν προσεχή πρώτηγ Ίανουαρίου ή κλή- 
(,Χ^Β/ρωσις τών λαχείων τήζ «Φυσεως», είς ήν θά λάβωσι μέρος πάντες οί προπληρώσαντες τήν συνδρομήν 
των, παρακαλοΰνται διά τελευταίαν φοράν όσοι καθυστεροΰσιν έτε αύτήν, νά σπευσωσι νά μας άποστείλωσι τά 
δφειλόμενα,διότι θά στερηθώσι πάντων τών ύπό τής Διευθύνσεως παρεχομένων προνομίων, και θά διακοπή αύ- 
τοϊς ή περαιτέρω αποστολή τού ήμετέρου συγγράμματος.

2. Όμοιως παρακαλοΟνταε καί δσοι τών ήμετέρων άνταποκριτών δέν άπέστειλαν έτι τάς Εκκαθαρίσεις τών 
άποσταλεισών αύτοΐς αποδείξεων τοΰ παρόντος έτους, νά σπεύσωσιν ν’ άποστείλωσιν ήμϊν ταύτας έγκαίρως. 
δπως μή γίνωνται κατόπιν παράπονα άπό μέρους τών καταθεσάντων τήν έαυτών συνδρομήν συνδρομητών καί 
έπέρχωνται άνωμαλίαι.

3. Άρχομένης νέας περιόδου άπό τής πρώτης προσεχούς Ιανουάριου, οΐ έπιθυμοΰντες νά έγγραφώσι συνδρομηταΐ 
τούντεΰθεν, δέον νά είδοποιήσωσιν έγκαίρως τήν ήμετέραν Διεύθυνσιν, όπως όρισθή έκτοτε δ αριθμός τών έκτυπου- 
μένων φύλλων τής «Φύσεως» καί κανονεσθή ό κατάλογος τών συνδρομητών καί κληρώσεων τοΰ έπιόντος έτους. '

4. Εύχαρίστως γνωστοποεοΟμεν πάσι τοίς ήμετέροις παλαιοδς καί νέοις συνδρομηταις, δτι κατά τό νέον τοΰτο 
έτος έκδοθήσονται, ειδικόν » Ήμερολόγιον τής Φύσεως» δλως έκτακτον, μοναδικόν καί πρωτότυπον καλλιτεχνι
κόν είκονογραφημένον πόνημα, χρησιμώτατον τοϊς’πάσι, ώς καί ,έν ίδίω τεύχει τό τόσον καταθέλξαν καί συγ- 
κινήσαν τούς ήμετέρους φιλαναγνώστας πρωτότυπον έργον « Τ ό Δ ι π λ ο ΰ ν δράμα» τής Μαίρης καί τοΰ 
Μιμίκου μετά προσθήκης προλόγου, επιλόγου καί νέων καλλιτεχνικών εικόνων, άτιν.α προσενεχθήσονται πασι 
τοις ήμετέροις συνδρομηταϊς είς τήνήμισείαν μόνον αύτών τιμήν. Οί δέ έγγράφοντες τρεϊς νέους συνδρομητάς 
λαμβάνουσιν αυτά δωρεάν.

. Ή 4ιεύ&ννβι$

Η ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΛΞΙΣ
(Συνέχεια χχ· τέλος)

Χςδηρόδρομ,ος μεγάλης ταχύτητος. 
Χχέδ&ον Heilman. Προσεχές πείραμα.

‘Η μεγάλης ταχύτητας ηλεκτρική αμαξοστοιχία κατέστη 
τό κυριώτερον τών ημερών μας ζήτημα. Μεταξύ τών μελε- 
τωμένων· σχεδίων θα άναφέρωμεν ειδικώς το τοΰ Κ· J. J. 
Heilman, ούτινος τό σύστημα σκοπόν έχει τήν έφαρμογήν 
τής ηλεκτρικής ελξεως έπί τών ύπαρχουσών γραμμών, άνευ 
ούδεμιάς άλλαγής είς τό υλικόν.

Ως πρό ολίγου είπομεν, ή ηλεκτρική ελξις ούναται νά εινε 
ή τοΰ συστημάτος τοΰ έναερίου σύρματος ή τοΰ υπογείου 
καλωδίου, τά όποια μεταδίδουσι είς τάς άμαξας τήν ηλε

κτρικήν Ενέργειαν,παραγομένην είς τούς σταθμούς ή του συ
στήματος τών ^ευματοπυκνωτών τό όποιον συνίσταται κυρίως 
είς τήν άποταμίευσιν ηλεκτρικής «νεργείας,τήν όποιαν ή α
μαξοστοιχία φέρει μ.εθ’ «αυτής. Είς τό σύστημα τοϋ Κ. 
Heilman ή ένέργεια παράγεται κατ’ ανάγκην ύπό μηχα
νών εύρισκομένων έν αύτή τή άμ,αζοβτοιχία.

Είς τό πρώτον σύστημα ή αμαξοστοιχία ίξαρτάται έξ 
ένός κέντρου παραγωγού τής ένεργείας, διά τοΰτο καί ή 
εφαρμογή αύτοΰ δέν tlvat δυνατή ιίμή μετά σύγχρονον καί 
εντελή αλλαγήν όλων τών γραμμών ή μεταβολή όμως 
αύτη είναι πολύ δαπανηρά καί αδυνατούσε νά συγκατανεύσω- 
σιν είς τοΰτο αί έταιρίαι,παρά τήν προθυμίαν ήν έχουσι ν’ ά· 
κολουθήσωσι τήν πρόοδον. Τό δε σύστημα τών ριυματοπυ-, 
κνωτών δύναται νά παρουσίαση έν ταύτη τή περιστάσει 
σπουδαία προτερήματα, άλλ’ οί ρευματοπυκνωταί οί μέχρι 
τοΰδε γνωστοί' δέν άποτελοΰσι όργανα αληθώς βιομηχανικά' . 
είναι βαρείς, εύθραυστοι καί έν ένί λόγφ άδυνατοΰσι νά δώ- 
σωσι τήν γενικήν τοϋ προβλήματος λύσιν.
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Ύπολιίπεται λοιπόν- το .σύστημα Heilman, περί τοϋ 
όποιο» θα άναφερώμεν όλίγά; λεπτομερίας..

Φαίνεται Ιν πρώτοι; 5ψεω; άτό.πον να μιταβάλη τι;· την .

το παρουσιάσθη έν Μασσαλίγ.' διά τήν ανωφέρειαν .πλησίον 
.τής πύλης St. Louis). Ένεκα τήςεύκολίας·ταυτης καί τών 
οικονομιών άς παρέχει ό αριθμός τών επιβατών καί τών ίμ— 

. πορευμάτων αυξάνεται κατά πολύ,ώς τοΰτο παρατηρεϊται έν 
ταις Ήνωμέναις Πολιτείαις. Τέλος ή ηλεκτρική ελξις im-rfs- 
πεί,έν.καιρφ έορτής, τήν αΰξη'σίν τών έν ,τήσυνήθει υπηρεσία 
αμαξών, έν <ρ είνε αδύνατον νά' συντηρήση τις ίππους 
(chveaUX de reserve) καθ’ όλον τό. έτος,ίνα χρησιμεύσωσιν 
είς αύτάς τάς περιστάσεις μόνον.

’Εκτός, τούτου ετερα προτερήματα έξάγονται έκ τών ανω
τέρω ρηθεντων. Είς τούς ύπογείους σιδηροδρόμους κάί διώρυ
γας καί εις αύτάς ?τι τάς πόλεις, είναι αδύνατον ένεκα τοϋ 
καπνοΰ νά γιίνγ) χρήσι; τών ατμομηχανών. *Η  ηλεκτρική 
έλξις παρέχει, πρό πάντων είς τάς δύο πρώτας'περιστάσεις. 
τήν οίκονομικωτέραν καί άπλουστίραν λύσιν.

Τό μέγα βάρος τή; άτμαμάξης χαίή καθέτως τής σιδηράς 
γραμμής κίνησις τών αμαξών (mouvenient de lacet) ήτις 
προέρχεται έκ τής. άσυμετρικής.διανομής τής’δυνάμεως τοΰ 
εμβόλου άνάγκάζουσι τούς κατασκευαστάς τών γραμμών νά 
κάμωσι ταύτας ώς καί τά'τεχνητά έργα (οδογέφυρας, .γέ
φυρας κ. τ. λ.) πεντάκις καί εξάκις στερεότερα παρ' ό,τι 
ήπαιτοΰσιν αί άπλαΐ άμαξας (βαγόνια)

Ώς έκ τούτου τό ήμίσυ τή; δυνάμεως μιάς μηχανής κα
ταναλίσκεται εις τήν ελξιν αύτής τής μηχανής, όπερ περιο
ρίζει τήν ταχύτητα αύτών,έν <ί> αί ήλεκτρομηχαναί δύνανται 
νά ύπερβώσι ταύτην κατά πολύ, καθ’ όσον το βάρος τής 
αμαξοστοιχίας εινε μικρό.τερον καί ή δύναμις .συμμέτρικώς 
διαμεμοιράσμένη.

. Ή μεγάλη παραγωγή τής ηλεκτρικής δυνάμεως έπιτ’ρεπεν 
.τήν εφαρμογήν αύτής είς τάς δεντερευούσας υπηρεσίας τών 
αμαξοστοιχιών είς τάς τροχοπεδάς, τόν φωτισμόν. κάί τήν - 
θερμανσιν. 'Q μηχανοδηγός μίας ηλεκτρικής αμαξοστοιχίας 
μή εχων οΰδεμίαν φροντίδα διά τήν οδηγίαν τής έστίας, 
τόν ατμόν ». τ. λ. δύναται ν' άφοσιωθή έντελώί εί; τήν έ- ■ 
πιτήρησιν τής γραμμής καί ουτωςήάσφάλεια αυτής αυξάνει.

Και τέλος ή,ηλεκτρική έλξις παρέχει οικονομίαν είς·τήν 
έργασίαν καί είς τήν καύσιμον ύλην, καθότι ή ηλεκτρική 
.μηχανή εργάζεται αναλογώ; με τήν Αντίστασιν τήν όποιαν 
ύφίσταται προχωρούσα. Μέ τάς ΰπαρχουσας. άτμομηχανάς 
δαπανώμεν είς τήν κατάβασιν μιας κατωφέρειας όσον καί 
έπί οριζοντίου'έπιπέδου. Διά τών ηλεκτρικών μηχανών οί- 
κονομοΰμεν είς τήν κατωφέρειαν ότι δάπανώμεν είς τάς 
άνωφερείας. .

Μέ τοιαΰτα δθεν προτερήματα ή ηλεκτρική έλξις δέν .δύ
ναται ή νά λάβη μεγάλας διαστάσεις.

ΈρρΙκης Λαφφάς. · 
ΛιπΛωματοΰγος της er ffaptaUiq καί Μ>ιχατίχ&:.

μηχανικήν Ινίργειαν εΐ; ήλεκτρικήν ίνα πράξη μετά ταϋτα 
τουναντίον· άλλ’ έάν σκεφθώμίν, ότι διά τοιοΰτον μετασχη
ματισμού φθάνωμεν σήμερον εις μίαν, παραγωγήν (repde- 
nient) 85®/q, Θά ΐννοήσωμεν εύκόλωί, ότι ή προερχόμενη 

• ζημία είνε μηδαμινή, ίνώπιον τών προτερημάτων, ά«να 
πηγάζουσι. Χαί τά όποια δύναται ν’ άριθμηθώσιν οΰτω· 

,1. Έλώττωσι; των αντιστάσεων τή; μηχανή;·
2. Κατάργησις τβν μοχλών (bielles d’accouplement)
3. 'Μεγαλύτερα ηρεμία είς τήν χίνησιν, προερχόμενη έκ

. της άφαιρέσεω;. τών οργάνων τής εναλλασσόμενη; κινήσεως .
(ίμβόλων, μοχλών κ. τ. λ.)

4. Ευκολία εις τήν οδηγίαν· -
5. Μεγαλειτέρα προσάφεια τών αμαξών έπί . τών σιδη

ρών ράβδων, έκαστου άξονο’ς δντος κινητού.
Γό. πρώτον’ πρόγράμμα τοϋ' Χ.ΗβΗώύη ήτο νά καταστήση 

. 8λθυς τούς άξονας .τής αμαξοστοιχίας' κινητού;· ίν τούτοις 
όμως τό τοιοΰτον πείραμα ήτο δύσκολου νά γίνγ άνευ μεγά
λης μεταρυθμίσεως τοϋ ύλ’ικοΰ.. Άλλ.’ ό έφευρέτη; κατώρ- 
Θώσεν’απλόποιήση μεγάλως το πρόβλημα, καθιστών κινητούς 
τούε άξονας μόνον τή? ατμομηχανής. ··

Τό σχήμα . ταύτης, ’ συνίστατάι·ίξ Ινός. λέβητό;,. μιας, 
ατμομηχανής μεταδιδούσης τήν κίνήσιν εις δυναμομηχανήν 
ήτις παράγουσα τον ηλεκτρισμόν αποστέλλει τό ρεύμα είς· 
μικράς άλλα; δυναμομηχανάς ευρισκόμενα? έπί τών αξόνων. 
Άπαν τό παράγον υλικόν εύρίσκεται.έντος κιβωτίου, ίν «δει 

'. πυραμίδος πρός ίλάττωσιν τή; άντιστάσεω; τοΰ άέρος καί 
το όποιον τίθεται έπί δύο bogies τεσσάρων αξόνων προς ευ
κολίαν τής διαβάσεως τής αμαξοστοιχίας επί τών καμπύλών.

Ό λεβης .συνίσταται· ίκ κυλ«δροκωνικοΰ περιειλήμματος 
_ μετά κυματοειδούς Ιστία;· ή δέ ηλεκτράμαξα βαδίζει εχουσα 

όπισθεν τήν κ πνοδόχον (cheminee en arriSre), όπερ είνε 
. ευνοϊκόν διά την έξοδόν τοΰ'καπνοΰ.

Δεξιά και'αριστερά τοΰ λ'έβητος εύρίσκονται τά δοχεία 
ύδατος καί ανθράκων. ,’Η δβ ατμομηχανή εινε τοΰ συστή
ματος Ch. Brown, οριζοντίου Compound. Ή δυναμομη- 
χανή καί αί κινητήριαι μίκραί έμελετήθήσαν ύπ’ αύτοϋ τοΰ 

. Κ. Ch Brown. Ή δυναμομηχανή δυνάμεως 600 ίππων 
κινείται άμεβως ύπό τοΰ ατμομηχανής ηλεκτριζόμενης.ύπό 
ιδιαιτέρας μικράς δυναμομηχανής 4 πόλων. . ·

Ό μηχανοδηγός τίθεται έμπροσθεν τής. μηχανής καί δι’ 
ένός μοχλοΰ τον οποίον στρέφει,.κανονίζει τήν ταχύτητα άύ- 
τής μετ’ άξιοθαυμάστου ευκολίας.

Ή ηλεκτρική ατμομηχανή έχει τφ δντι τό προτέρημά, 
ότι ή ταχύτης τής ατμομηχανής εινε ανεξάρτητος τής τα- 
χύτητος αύτής τής ηλεκτραμάζη; δι’ .δ καί ή ατμομηχανή 
κινεΐτάι’μετά ταχύτητος συμφώνου πρός τήνχρήζουσαν εργα
σίαν καί έπομένως εύρίσκεται εις τήν; οίκονομικωτέραν θέσιν.

Ή ηλεκτρική ατμομηχανή Heilman κατασκευάζεται νΰν 
έν τώ έργοστασίφ τών Forges ot Chantiers τής Μεσογείου. 
Τό δε πείραμα'θά γείνγ) προσεχώς είς αυτούς τούς σιδηρο
δρόμους τοϋ γαλλικού κράτους·

Προτερήματα τής ήλικτρικήδ &ξεω$. Έκ τών ανωτέρω 
προκύπτει έν πρώτοι;, ότι ή μεγάλη, πρόοδος τής ηλεκτρικής, 
ελξεως ίφηρμοσμίνης είς τούς τροχιοδρόμους προέρχεται έκ 

•τών προτερημάτων, άτινα παρέχει αυτή.·Τό κύριον αίτιον 
βατός τής οικονομίας τής κατασκευής, συνίστατ'αε είς τά προ
τερήματα, άτινα παρέχει διά τήν έκμετάλλευβιν. Χάριν τής 
ευκολίας τής «τα&μεύβεω$ καί άνατροχϋς τή? πορείαξ 
τών ηλεκτρομηχανών ήδυνήθησαν, άνευ κινδύνου, ν ’αύξήσωσι 
κατά πλέον τών 50 τοϊς Ικατό» τήν συνήθη ταχύτητα τών 
αμαξών.Αυτή .δέ δεν είνε περιωρισαένη, ώς έν τοϊς ίπποτροχι- 
οδρόμοις, δι’ ο φθάνβυσι εύκό.λωί είς τήν. ταχύτητα50 χιλιομ. 
τήν ώραν έν τοϊς ηλεκτρικοί? τροχιόδρομοι; τών περιχώρων. 
Εκτός τούτου ήδυνήθησαν ν’ άνέλθωσιν άνωφερείας, αιτινες 
έθεωροΰντο μέχρι ποΰδε αδιάβατοι δεά τών ίππων (ώς τοΰ

ΑΜΚΛΗΣΙΣ® ΤΗΝ ΖίΙΗΝ

Έν τή ιατρική '.Ακαδημίφ τών ΠαρΊσίω'ν, ό κ. Λαμ- 
πόδ άνικοίνωσε διάφορα παραδείγματα ανθρώπων άναζη— 
σάντων δι' έλκυσυ-ών ρυθμικών τής γλώσσης. Τινά τών πα
ραδειγμάτων τούτων είναε συγκινητικότατα καί δραματικώ- 
τατα. Νεογνόν τε άνεστήθη, γυνή τις θεωρηθεζσα νεκρά κα
τόπιν πνιγμονής, πελιδνή, άκαμπτος,, μή έχουσα πλέον α
ναπνευστικά; κινήσεις· ούδ’ έλαχίστας, μή εχρύσα σφυγμούς, 
ούτε παλμούς τής καρδίας, άνεπλήθη είς τήν ζωήν έντός ή- 
μισείας ώρας κτλ.

Άναφέρομεν έν λεπτομερείς, εν τών παραδειγμάτων.
Πρόκειται περί νεαρά; γυναϊκός γεννησάσης πρό τριάκοντα 

λεπτών καί κατεχομένης ύπό έκλαμψίας, καθ’ ή; ούδέν ϊσχυ- 
σα αί αφαιμάξεις καί αί δι’ αίθέρος ένέσεις.

Αί κραυγαί καί οί θρήνοι πολυαρίθμων πάρισταμένων καί 
ή άναχώρησι; τοΰ ·ίερέως άαι τών ιατρών, οιτινες είχον ω
τοσκοπήσει τήν καρδίαν, τά πάντα έβεβαίουν, ότι είχέν έ- 
πέλθει ό θάνατος.

« Έν μέσω τής γενικής ταραγ_ήζ> ειπεν ό κ. Λαμ.πόδ,έζήτ 
τη.σα· βελόνην καί δυνατόν νήμα καί κατ'*  ευτυχίαν κατόρ
θωσα νά συλλάβω τήν γλώσσαν μεταξύ τών συνεσπασμένων 
όδόντων.

«Μόΰ άφήκαν τό «πτώμα» καί μόνος έσκυμμένος έπί 
τοϋ σώματος, ένφ. ένήργουν τούς ρυθμικού; έλκυσμούς, κρα
τών διά τών όδόντων τό νήμα, τό όποιον ητο πεπερασμένου 

'. είς’τήν γλώσσάν της,έκαμα διά τών χειρών καί τών αντιβρα
χίων ισχυρά; πιέσεις θωρακικάς καί κοιλιακά;. Μετά δεκα- 
πέντε-λεπτά μόΰ έφάνη,οτι ήρχιζεν ή αναπνοή της· οί σφυγ
μοί δέν είχον έπανέλθει, άλλά μόνον ελαφρότατη . κίνησις 

• τής καρδία;· Έξηκολούθησα τούς έλκυσμούς καί μετά δέκα 
λεπτά . ή αναπνοή καί ή κυκλοφορία ίπανελήφθησαν 
νονικώς.»

*Η άνακοίνωσις αυτή παρήγαγε .μεγάλην συγκίνησιν 
τό' σοφόν άκροατήριον.

κα·

εί;

Φρι*.

Η AKAIHOS ΠΪΡΙΤΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΧλΗΤΑ ΜΕΦΗ

Πάντες άποδεχόμεθα τανϋν, ότι τό ύπό τής άνάφλεγομέ-, 
νης πυρίτιδος παραγόμενον νέφος καπνοΰ. έν τινι .στρατί^ ίν 
ώριφ μάχη;, .γίνεται. πρόξενον ασφαλούς άποκαλύψεω;'τής 
θέσεως αύτής' καί τών δυνάμεων ,της άπίναντι τόΰ έχθ’ροΰ'. 
Τούντεϋθεν πάσαι αί γνώσεις τή; επιστήμης είχον τεθή είς 
ένέργειαν ύπο'των’ειδημόνων πρός άνακάλυψιν τής έν χρήσεε 
τό γε νΰν ϊχον άκαπνου πυρίτιδος ίν τφ γαλλικφ στρατφ, ήτις 

• τέλος μετά πολλά?· απόπειρας ίπετευχθη.
Πλήν—«πιστευτόν πράγμα—· αρκετός χρόνος.έτι δέν πα·· 

ρήλθε μετά .την άνακάλυψιν πή; ιδεώδους ταύτη; πυρίτιδος 
καί ήδη καταγίνονται ακριβώς τούνάντιον, ήτοι εις' τήν έ- 
,ξεύρεσιν' μέσου πρός παραγωγήν πολλοϋ καπνοΰ, ήτοι τεχνη- 

■ τών νεφών, τή μεσολαβήσει καί όπισθεν τών οποίων στρατι
ωτικόν τι σώμα, έν ώρ« ; μάχης,' νά δύναται νά έργάζήται . 
ασφαλώς και κεκρυμμίνω?, -ούτως εΐπεϊν, άπό τών ομμάτων 

, τοΰ ίχθροΰ. ·
Συνεπώς ήδη πανταχόσε καταβάλλονται, δραστήριαι,προσ- : 

πάθειαι, όπως γενικευθή ή. τοιαύτη παρασκευή νυκτερινών ού
τως είπεϊν μαχών. Δυστυχώς όμως «ί. άπαίσιαι καί τρομι- 
ραί συγκρούσεις έν ώρά νυκτός, αί έκπλήξεις κ,αί ό πανικός, 
.ήτοι τά αναπόφευκτα απευκταία· καί τά φυσικά συμπτώ- 

: μάτα, άτιναθά μέσολαβώσιν έν τοιαύτη περιπτώσει, δέν συν- 
τελουσιν'ιίς ' έπέκτασιν τοϋ μέτρου τούτου , έν πολυάριθμοι; 
στρατιαΐς.Τούντεϋθεν εσχάτως έγένετο σκεψϊςνά μετατρέψω.σιν 
έν μέρ,ει τα; ήμερινά; μάχα; εί; νυκτερινά;, δηλαδή όπισθεν 
τών τεχνητών νεφών καταλλήλω;-συνδυαζομένων, ό μετάχειρι- ' 
ζόμενος τό είδος τοΰτο τή; τέγ_νης, νά έξασφαλίζη ύπέρ έαυ- 1 

, τοΰ πάσας-τας έν ’καιρφ ήμερα; ένεργείας του, έπιβάλλων· 
' άναγκαστ?κώς. εί? τόν αντίπαλόν του τήν αβεβαιότητα, τ'άς 

ατυχία; καί τά κωλύματα τών έν τοιαύτη ώριή νυκτός παρεμ- 
πιπτουσών ενεργειών του.

- Χωρίς- νά ένδιατρίψωμεν εις λεπτομέρεια; περί τόΰ τρόπου 
τή; παραγωγής τών τεχνητών νεφών, ίθεωρήσαμεν μόνον 
έπάναγκε; ήδη νά σημειώσωμεν μόνον έντάΰθα 1 χρονογραφι-' 
Λώς, ότι ένδ» μετά 'πολύμοχθον αγώνα·,, μόλις κατωρθώθη ή . 
άνακάλυψις τής πολυθρυλλήτου-άκάπνου πυρίτιδος, δεν πα
ρήλθε πολύς χρόνος καί ίθεωρήθη καί αύτη άσκοπος, καί'έπι-' 
βλαβής καί άναζητεΐται πάλιν τό ένάντίον, ήτοι ή στρατη
γική ,ένέργεια όπισθεν ,πυκνοΰ καπνοΰ. Φ. Π. ■

ΓΠΟ ΤΟ ΦΕΓΓΟΣ-ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ
Ή νύξ είνε χλιαρά.' .βαρεία και διαπεραστική η βερμότη; της 

. ατμόσφαιρας βαρύνει επί τών δένδρων' πρός τήν δύσιν ρ· ήλιο.ς 
άποσβενύμενος πορφύρα .περιβάλλεται, έπιχέων έπί τών αγρών 
λάμψιν ώς τήν της πυρκαιας. Κατά τήν πνιγηράν ταύτην η
μέραν, ό Τουι δέ-Φριλέζ άπεκοιμήθη έντός πλοιαρίου μικρού’ 
έιχε λουσθή, καί όπως ,άνακτήσηται. τας δυνάμεις του, πολυτε
λές δεΤπνον.έν τή έπαύλει έθηκε τέρμα εις τήν εξοχικήν ταύ
την εκδρομήν.

Ήρχετο έκεϊ. καθ’ έκάστην Κυριακήν, όπως ,άναπαυθή έκ 
τών κόπων τής έόδομάδος' άλλως τό δάσος πολλά-είχε δι’αυ
τόν θέλγητρα' εΰρισκεν έκεϊ τήν λαμπρότητα διαρκούς εαρος*  
έξ ένός μέρους, πληθύς καί πλούτος ανήκουστος δένδρων γη
ραιών όσον και ό κόσμος'.έξ άλλου, ατραποί άγνωστοι είς τους 
συνήθεις περιπατητάς, μυστηριώδη συνδένδρα μέρη, ενθ' άνα- 
μίξ έφύοντο, χλόη, παχεΐα καί υψηλή, μετά φυτών παρασίτων 

■ ’ καί ανθυλλίων ύγρών έκ τής δρόσου. Άπώτερον, γωνίαι σκιε
ροί, διά τών. οποίων διαυγή καί ήρεμα ρέουσι ·τά ρυάκια. ,

. Καί τόσον έγγύς τών Παρισίών; πάντα ταϋτα, τέταρτον ώ
ρας διά τοΰ σιδηρόδρομου,' ήρκει όπως θέση «ς τόν πόδα έν · 
τώ παραδείσφ τούτφ τών πτωχών ; ένθα τάς θερινός Κυριάκός 
νέφη. Παρισινών άπληστων καθαροί αίρος,· έρχονται όπως εύ- ’ 
θυμήσωσιν. ■ ■

Ό Γουί συνείθιζε νά παραμένη έν τφ δάσεί .μέχρι πρσκε- ' 
^ωρηκυΐας ώρας, καπνίζων τό σιγάρόν του·'· ή άτμόσφαιρα ήτο 
τόσον γλυκεία, ύπό τά φυλλώματα' έν τη σιγή .τής έσπέρας, 
δύναται ελευθέριο; .νά παραδοθή ·είς· τούς ίδιους· ρεμβασμούς, 
χωρίς .νά φ'οθηθή ότι θά· τόν ταράξωσι τά βακχικά άσματα τών 
φίλων, ούς άφινεν έν Παρισίοις; καί έν τούτοις οφείλει άμέσώς

• νά έπίστρέψη είς την πόλιν, επωφελούμενος τοΰ πρώτου συρμού 
έκ φόδου μή ή· θεία του ’Αγγελική ανησυχήσει 5 .

Ή νύξ είνε μελανή' έν τφ τεταραγμένφ τοΰ ούρανοΰ θόλου 
οί αστέρες σπανίζουσιν., "Ηδη :άκούών μακρόθεν τόν έκ τής. 
προσεγγίσεως όής αμαξοστοιχίας παραγόμενον θόρυβον, καί τό . 
βάρύ-κύλισμα τών τροχών τών βάγονίων, επιταχύνει τό~βήμα.

Αίφνης ΐσταταί ακίνητος έντείνων τήν άκοήν πλησιέστατα 
αύτοϋ ακούει ύπόκωφον θρήνον.

Καϊ αύθις-ακροάζεται·· διακρίνει.' θρήνους καί κραυγά; παι- - ’
• δίου. Πλήν πόθεν έρχονται αί φωναί..αύται;

Ώς ·έκ· τοϋ σκότους τής νυκτός, αδυνατεί να διακρίνη. τό 
•μικρόν έν απελπισία πλάσμα, δέν διαβλέπει; εΐμη τά"δένδρα και 
τάς ύπερμήπεις. αύτών σκιάς, αιτινες φαντάστικώς μεγεθύνον
ται πέριξ αύτοϋ άποτελοΰσαι πυκνόν έκ φυλλώματος περίβολον, 
ρϊγος είς ·αύτόν έμποιόΰντα. Τήν στιγμ'ήν ταύτην ώς σινδών έν 
τώ ούρανφ τά ,νέφη έσχίσθησαν,. άφήσαντα τήν σελήνην ν’ανα- 
φανή έν μέσφ αύτών. "Απαστράπτουσα ύψοϋται όλοέ'ν φωτίζου- 
σα βαθμηδόν τό δάσος, τα δένδρα, τούς ρύακάς, τάς έΰλυγί- . 
στους λεύνβς,. ών αΐ κορυφαί λούονται έν τώ άπλέτφ φωτί.

Επωφελούμενος τή; στιγμής ταύτης, προσεκτικά ρίπτει, 
περί εαυτόν βλέμματά, κατορθοΐ δε οίίτω'νά διακρίνη·ού μα
κράν τού σμίκρότατον πλασμα κατάκείμενον έπί ξηρών φυλ- . 
λων, παρά μέλάν τι αντικείμενου,όπερ ήωρέΐτο.

- ' Ήτο κρεμασμένος.·
Ό άπό τών κλώνω.ν δρύός κρ’εμάμενος άνήρ φαίνεται κοι-

• μώμενος, έτοιμος όπως αναρπασθή ύπό τών ανέμων’· ή κεκλιμ- 
μένη κεφαλή του εινε πελιδνή, ζωηρά δ’ έτι άνταναχλάτάι έν 
τοϊς ήνεωγμένοις ΰφθαλμοϊς του, : ή αγωνία τής τελευταίας '

'■ πνοής. , >
Ό Γο'υί δι ’ ενός άλματος έΰρέθη αυτομάτως βήματά τινα 

της σκηνής ταότης.. Είδος τρόμου παραλύει τας κινήσεις του, 
καί-ένώπιον. τοϋ τεθνεώτος τούτου άνδρός, καί τοϋ · έτερου ζών- . 
τος μικρού πλάσματος, ή καρδία του σφοδρόν αισθάνεται σύγκί-'. 
νησιν.,

Ή πρώτη αύτοϋ σκέψις είνε νά -καλέση τόν δασοφύλακα καί 
πάντα δυνάμενον ν’ άκούσγ τής" φωνής του, άλλ’ ήδεϊα· συν- 
ναίσθησις τόν εμποδίζει, μικρά .χαί τρυφερά χειρ εΙχεν έπιτεθεϊ · 
έπί τής ΐδικής του.' , ' .

Γλυκεία φωνή ψιθυρίζει.
— Σώσατε τον, κύριε, σώσατε τον.
— Τίς είσαι μικρά μου ; καί τί· ζητεϊς πλησίον τοϋ άνδρός ' 

·■ τούτου; .
Τό παιδίον δέν . άπαντά, έπαπαναλαμέάνων καί αύθις τούσ 

θρήνους του.
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Την λαμβάνει είς την αγκάλην του, την άνυψοι μέχρι του 
προσώπου τοο, και βυθίζων τά όμματά τόν εντός τών όφθαλ- 

• μών της, διακρίνει ύπό μελανήν ώς τον γαγάτην κόμην, προ
σώπου εξαετούς κορασιού- ηλιοκαές. φωτιζόμενου ύπό δύο δει
λών, πλήν σύνάμα εξαίσιας λαμπρότητος οφθαλμών.

Πόθεν έρχεται τό ασθενές τοΰτο πλάσμα ; Βεβαίως έκ τών 
θερμών κλιμάτων, έχει άλλως τε τόν τύπον και τήν προφοράν 
τών κορών της ’Ανατολής.

— Ποία είσαι, πώς ονομάζεσαι ;
— ’Ονομάζομαι Μαγδαληνή.'
— Και ό άνήρ ούτος; είναι ό πατήρ σου βεβαίως ;
— Μάλιστα, Κύριε.
— Ε'χομεν μεταβεΐ εΐς περίπατον άνά τό δάσος, λαβόντες 

έπί τής χλόης τό πρόγευμά μας, ειτα οτε τό σκότος έπήλθεν, 
ό πατήρ μου μ’ έλαβεν έπί τών γονάτων του, μέ ήσπάσθη και 
μοί είπε :

' "'«Βλέπεις, μικρά μου·, αύτό τό σχοινίον ; μέ αύτό θά κρεμα- 
σθώ’> έγώ έγέλασα. Με τό σχοινίον τοΰτο είχον παίξει καθ’ 
ολην τήν διάρκειαν τής ήμερας; ένόμισα ' δε βτι καί ό πατήρ 
μου ήθελεν έπίσης να διασκεδάσει. Έν τούτοις έδεσε τό σχοινίον 
έπί τών κλάδων τοΰ δένδρου τούτου’ άνυψώθη έπί ένός λίθου, 
καί τόν είδον νά αίωρήται, όπως όταν παίζωσΓ καί έγώ έξη- 

λευσε νά μεταβώσι εΐς τήν εξοχήν. Ενοίκιασαν έν Σαδίλλη οΐ- 
κίσκον μεταξύ αυλής καί'κήπου, ένθ’ άπασα ή οικογένεια ένε- 
καταστάθη πρός τήν άρχήν τοξ έαρος.

Ό 'Ύβεβυν έλάτρευε τό θυγάτριόν του, πλήν καί τούτου 
άκόμη προύτίμα τήν σύζυγόν του, τήν Συλβίαν του, ώς συνεί- 
θιζε νά τον άποκαλή. Πρός τήν νεαράν ταύτην γυναίκα, τήν 
σφριγώσαν, πρός τήν αξιοπαρατηρητον όντως ταύτην καλλονήν, 
ό ατυχής άλλόκοτον υφίστατο ελξιν. Ούδέν έφαίνετο αρκετα 
κομψόν είς τήν ύπερήφανον ίσπανίδά. Έπεθύμησε ν ’ απόκτηση 
άμαξαν, ίππον, καί ιπποκόμον. Ό 'Ύβελυν συγκατένευσεν είς 
άπάσας τάς ορέξεις της.Αί μετά τοσούτων μόχθων άποκτηθεϊ- 
σαι έκατόν χιλ. φράγκων, ολίγον κατ’ ολίγον κατησωτεύθησαν, 
καί έν βραχυτάτω χρόνιρ ειδον οτι τοϊς απεμενον 20 χιλ. φράγ
κων μόνον, μόλις τό απολύτως άνα.γκαϊον ποσόν, όπως έπισ- 
τρέψωσιν είς ’Αμερικήν, καί νέαν έπιζητήσωσι τύχην.

Άλλ ’ ή Συλβία έβδελύσσετο τό έμπόριον, έφριττε πρό τοΰ 
φάσματος της πενίας’ δέν ήγάπα τόν σύζυγόν της, -καί πολύ 
ολίγον τήν θυγατέρα της’ ή πολυτέλεια τήν προσήλκυεν. Ή 
σκέψις.ότι θα ήναγκάζετο εντός ολίγου νά εγκατάλειψη τόν εΐς 
τήν υπώρειαν καταφύτου λόφου, μικρόν αύτής οΐκίσκον, ότι δέν 
θά ήδύνατο πλέον νά έπανάλαμβάνη καθ’ έκάστην ώς μέχρι 
τοΰδε, τόν συνήθη αυτής .περίπατον, έξηπλωμένη νωχελώς έν-

— Τί θ’ άπογείνη ή μικρά αΰτη ; ήρώτησεν ό Γουί τόν α
στυνόμον.

■ — θά τήν άποστείλωμεν εΐς τό δημόσιον Άσυλου,έκτος έάν 
γνωρίζετέ τινα, όστις θά άνελάμβανε νά φροντίση περί αύτης. 
προσέθηκε, παρατηρών αύτόν προσεκτικός.

Ή σκέψις νά συμπαραλάβρ τήν μικράν ταύτην, τζ> είχεν ήδη 
έπέλθεΓ είπεν αύθις μετ ’ άποφάσεως :

• — Ζώ μετά γηραιάς μου τινός θείας, λαμπράς γυναικός 
ήτις θέλει έπιμεληθή τής μικρας.

— Είναι λοιπόν πλούσια ή θεία σας ;
— Κερδίζω χίλια οκτακόσια φράγκα τό έτος είς τό Υπουρ

γείου, καί διά τοΰ ποσοΰ τούτου θά ζήσωμεν ευτυχείς καί οί 
τρεις.,

Ό αστυνόμος έζήτησε καί έλαβε πληροφορίας τινας άφορώ- 
σας τήν θείαν ’Αγγελικήν, καί τήν επαύριον ό Γουί ώδήγησε 
τήν Μαγδαληνήν είς τόταπεινόν οίκημα του.

Ιδού τινι τρόπω ό Γουί δέ Φριλέζ έγένετο ένιός ολίγων 
-ήμερων πατήρ οικογένειας. Καί ήδη χαίρετε λεμβοδρομίαι, καί 
έκλεκτά εξοχικά δείπνα, καταστάντα ήδη απολαύσει© ύπέρτεραι 
τών δυνάμεών του. Ή μισθοδοσία του, ηΰξησεν, έγένετο δεύτερος 
τμηματάρχης έν τω Ύπουργείψ. Τότε ή Μαγδαληνή, άγουσα 
ήδη τό δέκατου πέμπτον έτος τής ηλικίας της, ώδηγήθη είς 

μου, νά μας ©έ'ρη τήν κόρην της, ώραίαν ξανθήν εϊκοσαέτιδα 
μ.ετ’ άρκετά εύσεβάστου προικός, οπερ ποσώς δέν παραβλάπτει 
τήν ύπόθεσίν μας. Τοιουτοτρόπως θά εξασφάλισης σεαυτφ οικο
γένειαν καί θά δυνηθής, έό περιπτώσει θανάτου μου,·νά κρατήσης 
πλησίον σου τό μικρόν, μας θυγάτριόν.

Μίαν μεγαλην προίκα, μίαν ξανθήν κόρην, μίαν έξαδέλφην, 
ταΰτα μόνον ήδυνήθη ν ’ άντιληφθή έκ τής όμήλίας τής θείας 
του ,

— Πρόκειται περί αύτοΰ τούτου τοΰ συμφέροντος τής μικρας 
μας, προσέθηκεν ή θεία ’Αγγελική, όπως προτρέψη αύτόν εΐς 
τόν γάμον.

— “Εχετε δίκαιον, θεία μου.
■ Μικράν όντως είχε δΓ αύτόν σημασίαν αν ή σύζυγός του 

ήτο ξανθή ή μελαχροινή’ ένυμφεύετο όπως μή αποχωρισθή τής 
Μαγδαληνής.

Αί δύο έξαδέλφαι έφθασαν. Πρό τών προίτοίμΛσιβν του Γά
μου τοΰ Γουί, ή Μαγδαληνή διέμενεν απαθής, άλλά μεταξύ'τών 
οφρύων της έχαράσσετο βαθυτάτη αΰλαξ. ' ’

Δέν έγέλα πλέον, τό ατυχές καί πολύ ήγαπημένον παιδίον, 
ούδ ’ έφαντάζετο κάν τήν θυσίαν, είς ήν χάριν αύτής είχεν ύπο- 
βληθή ό Γουί.

' Άλλοτε συνείθιζε τό έσπέρας, να παίζη έπι τοΰ κλειδοκυμ-

Τύ ίν Κωνσταντινουχύλει

Το Γ*δρ*λτ4ρ.

κολούθουν. >ά γελώ, μοί εφαίνετο’ τό πραγμα τόσον άστεΐον. 
Μετά παρέλευσιν όμως ολίγης ώρας, οπότε ή αΐώρησις έπαυ- 
σεν, ησθάνθην μικρόν φόβον’ έκαλεσα τόν πατέρα, πλήν έκεϊνος 
δέν μοί άπήντησε. .

— Πτωχή μικρά ! ήδέως ΰπετονθώρησεν ό νεανίας.
— Καί ή μήτηρ σου; τήν ήρώτησεν.
— ’Αναχώρησε
— Που μετέβη ;
— ’Αγνοώ. Τήν παρελθοΰσαν έβδομάδα έπιστρέψαντες είς 

τόν οίκον μετά τοΰ'πατρός μου, εϋρομεν αύτόν κενόν, ή μαμά 
είχεν αναχωρήσει άνεπιστρεπτεί.

Έκ τών πληροφοριών, άς κατόρθωσε νά συλλέξη ό αστυ
νόμος τοΰ Άγ. Μενδάου περί-της οικογένειας της Μαγδαλη
νής, έγένετο γνωστόν, οτι αύτη ητο καταγωγής ’Αμερικανικής, 
καί οτι ό πατήρ της ονομαζόμενος 'Ύβελυν μετώκησεν εΐ*ς  Πα
ρισίους, άφοΰ κατόρθωσε νά σχηματίση έν τή γενετείρα, μικράν 
περιουσίαν άνερχόμένην εΐς έκατόν.χιλ. φράγκων.

Τά πράγματα έβαινον καλώς έπί δύο περίπου έτη’ άλλ’έκ 
πτώσεως από τοΰ ίππου, ό'Ύβελυν. ύπέφερεν επί πολύν χρόνον’ 
ή ύγεία του προσεβλήθη, βαθεΐα μελαγχολία, ήν έπηύξανε καί 
ή νοσταλγία κατέλαβε· τό πνεΰμά του.

Ή ατμόσφαιρα τών Παρισίων έδάρυνεν έπ’ αύτοΰ’ ή σύζυ
γός του ωραία Ίσπανίς μέ χνοώδεις οφθαλμούς, τόν συνεβού- 

μίγα Ίχχοίρόμιον.

τός τοΰ φαέθωνός της, ότι δέν θά εζη πλέον ώς άλλοτε, ότι 
δέν θά ήτο πλέον πλούσια, τήν έκαμεν έξω φρενών. Μή δέν 
ήτο τάχα άρκετά ωραία ; πάμπολλοι άνδρες άνέκοπτον τόν δρό
μον των, κατά τήν διάδασίν της, άποθαυμάζοντες τήν λάμπου- 
σαν αύτής καλλονήν. Άμέσως συνέλαδε τήν άπόφασίν της. Η
μέραν τινα, κατα την απουσίαν τοΰ συζύγου της καί της Μαγ
δαληνής, απήλθε τοΰ οίκου, άνευ ούδεμιας τΰψεως συνειδότος. 
συμπαραλαβοΰσα μεθ' έαυτης καί τάς είκοσιν χιλ. φράγκων. ·

Είς τήν έπϊστροφήν των, ό πατήρ καί τό παιδίον, εύρον τόν 
οίκον κενόν’ τό πτηνόν είχεν άποπτη είς άναζήτησιν νέας φω- 
λεας.

Έπί ένός επίπλου, ή Συλβία είχεν αφήσει επιστολήν, έν ή 
διεφαίνετο τό άγονον τής καρδίας της. .

«Φοβούμαι τήν πενίαν, επιστρέφω είς γενέτειραν. Ύγίαινε 
διά παντός».

Ό.'Ύβελυν έμεινεν έννεώς. Ή λήθη της γυναικός ταύτης 
τόν κατεσυνέτριψε. Ή μελαγχολία τόν έκυρίευσε. Συνέλαβε 
στερεάν άπόφασίν ν’ αύτοκτονήση, ήσύχως δέ προητοίμασε τόν 
θάνατόν του.

Τήν επαύριον άφήκε τόν έν Σαβίλλη οΐκίσκον καί μετφκησεν . 
είς τό ξενοδοχεϊον, κείμενον κατα τήν συνοικίαν τοΰ θρόνου.

Έσκέπτετο’
«Όταν δέν εχω.πλέον χρήματα, θ' άποθάνω.» 
Ή ήμέρα ηλθεν καθ’ήν συνετέλεσε τό άπαίσιον σχέδιόν του. 

οίκοτροφόιεν. Πόσον είχε καταστή ωραία,! Δέν ήτο πλέον ή παϊς 
εκείνη, μέ τήν πυκνήν καί ακατάστατου κόμην, άλλα νεανις 
θελκτικωτάτη, μέ μεγάλους παμμέλανας οφθαλμούς διαυγείς 
καί άπαΟτράπτοντας, μέ χείλη ερυθρά ώς άνθη ροιας, αίμό- 
χρουν. διαγράφοντα γραμμήν έπί έπιδερμίδος μελάγχρου καί 
χνοώδους.

Οί φίλοι του Γουί έλεγον ; .
— Πόσον ωραία είναι ή Μαγδαληνή !
Έφ φ ό Γουί ύπόκωφον έδόκίμαζεν οργήν’ ό θαυμασμός ούτος 

τόν παρώργιζεν.
Κατέστη σύννους καί σιωπηλός, ζηλοτυπών τό παιδίον τοΰτο 

έως καί είς αύτά τά μειδιάματα του, καί είς αύτά τά βλέμματά 
του.

Ή θεία ’Αγγελική ταχέως διέγνω τά έν αϋτψ συμβαίνοντα.
— Έράσαι τής Μαγδαληνής ; τ$ είπεν ήμέραν τινά.
Ο Γουί, όστις δέν ητο προητοιμασμένος είς τοιαύτην έρώτη- 

σιν, ήσθάνθη άπαν · το αίμα τών φλεβών του συρρέον πρός τήν 
καρδίαν του.

— "Ενα παιδί, απεκρίθη βεβαίως δέν πιστεύετε τοΰτο θεία 
μου.

— Αληθώς ; ειπεν, έκπλήκτους άνοίγουσα τούς οφθαλμούς
■■θς-

,. — ’Αληθέστατα.
— Έν τοιαύτη περιπτώσει, νά σκεφθώμεν όπως σοί εΰρωμεν 

καλήν σύζυγον’ θά γράψω άμέσως πρός μίαν γηραιάν έξαδέλφην

βάλλου τάς άρεστάς αύτφ μελωδίας, τώ έζήτει τήν γνώμην του 
έπί παντός πράγματος’ ήδη, ούδ’ έπαιζε πλέον, καί σχεδόν δέν 
ώμίλεΓ βαρυνούσας δ’ήσθάνετο ό Γουί επ ’ αύτοΰ,· τάς κόρας 
τών μελανών οφθαλμών της’ καί εν τούτοις προθύμως έμειδία 
πρός τήν μνηστήν του, άσχολόυμένην ,είπερ τις καί άλλη είς τάς 
προετοιμασίας τοΰ γάμου. Ήτο πράγματι γυνή ίσχυρ.ου χαρα- 
κτήρος ή Μαγδαληνή. ■ ' ■

'Οκτώ ήμέραι άκόμη και ή ζωή τοΰ Γουί δέ Φριλέζ -έμελλε 
να μεταδληθή’ αί .έξαδέλφαι είχον έπανακαμψει είς το χωρίον 
των, όπου ώφειλε νά μέταβή είς άναζήτησιν Των. Εύρισκόμεθα 
ήδη πρόςτό τέλος τοΰ Σεπτεμβρίου, τά φύλλα πίπτουσιν, ό ου
ρανός πορφυροΰται πρός τόν ορίζοντα. Ό Μάρνης κυματίζει 
χαρίεις καί διαυγέστατος, μ-εταξύ τών χλοερών οχθών του. Τά 
οινοπωλεία βρίθουσιν απείρου κόσμου καί έπί τών κρυσταλλω
δών αύτοΰ ναμάτων, έλαφραί όλισθαινουσιν αί λέμβοι ύπό ήδέος 
•ώθούμεναι ζεφύρου:

Έκεΐ έπανευρίσκομεν αμφοτέρους, τήν τε Μαγδαληνήν καί τόν 
Γουί’ εκείνη έζήτησεν, όπως διά τελευταίαν φοράν έπανίδη τό 
μέρος τοΰτο. Άπό δέκα έτών δέν είχον έπανέλθει έκεΐ-

Ή αύτή ώς καί άλλοτε ήμέρα Σεπτεμβρίου, ή αύτή έν τή 
ατμόσφαιρα γαλήνη. Φίλοι οί αύτοί οί καί άλλοτε, άλιεύουσι 
διαπεραιούμενοί' διά λέμβων είς τήν αντίπεραν όχθην, όπως πα- 
ραδοθώσιν είς τήν εύθυμίαν, ύπό τήν σκιάν τών ελατών, 

(Έπεται τό τέλος).
Όλνμ-στ’.ας Κοελογβροηούλου.
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Σ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΠΟΙΗΤΗ
■ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΥΝΟΔΥΝΟ

ΑΝΤΙΛΟΓΙΑ

r

"Octo κι’ άν λές πώς γέρακες και τό παραπονιέμαι
. . πώς έχεις την καρδιά ζεΟτή ποτέ δέν μας τ’ άρνιέΟαι 

Κι’ octo κι’ Sv δείχνουν. ·τά μαλλιά της κεφάλής χειμώνα 
<!έ φέρνουν 'ς το παράπονο μόνον έκεΐνα μόνα.

• -Γιά πέ μου όμως ’ϋάν καί Οέ ποιος δεύτερος ’ς τή νειότη,. 
ποιανού Λ καρδιά φλογίζεται μέ αίσθημα κι’ άγνότη > 

.Ποιανού Λ καρδιά ώΰάν καί δέ άνάόει Όάν καμίνι;
. ποιανού ποιανού τής λευτεριάς τό άρωμα .μας χύνει ; ]

• -Άν είς τά χρόνια γέραβες και άλλαξ’ ή μορφή ctou.
άν άΟπριΟαν ή τρίχες δον κι ’ έγυρε τό κορμί 0ου 
Μά ή καρδιά όου τιλιό γε££ή- καί άπό παληκάρι 
χτυπά μέσα ς’ τό .στήθος σου μέ λεβεντιά καί χάρν 
Μάς τό ’πες μέ. παράπονο πώς γέρασες ’< τά χρόνια, 
πώς ’σάν θνμτός ύπάκουσες είς τή μεγάλη Πρόνοια 
Τοϋ κυβερνήτη μάς θεού; .καί πώς πολύ λυπάσαι

’ άμα τά πρώτα νειάτα σου μονάχος άου θυμάσαι- 
Μά δέν λογάριασες ποτέ πώς ’όάν τάγερατιά σου, 
πώς ’σάν τή Χάμήι πού ς’ έμάς σκορπίζει ή ματιά σου 
Καθένας νά ’χμ.τό θελε και δλοι σέ ζηλεύουν 
καί νά σου μοιάσουν δέν ’μπορούν ένφ πολλοί γυρεύουν, 
Πόσα παράπονα πικρά ,’ς .τόν Παρνασσό μας είπες 
μέ πόσα μαύρα χρώματα τής Μούάας σου τμς λύπάις 
Αέν μας φανέρωσες ;, . χωρίς ποτέ νά λογαριάσεις
'-πώς μέ αύτά τή λύρα σόν δέν είμπορεΐς νά σπάσμς·
- Παρ’’ δσο-περισσότερο τόν πόνο' σου ξεβράζεις . 

τόάο σέ περισσότερη χαρά· τή λύρα βάζεις'. 
Καί κάθ’ ένα βογγυτό ποΰίι λύρα σου θά βγάλμ.

• .'Αγία έπανάστάόι γεννά δ’ έμάς μεγάλη.
Κι’ ένω νομίζει πώς μ’ αύτά τή λύρα σου θά σπάθης,

, ’ . ένώ'θαρρεΐς.γιίι ύστερη φρρά'πώ'ς θά ξεόπάομς 
Πάλι, κοντά σου ξέθαλλή ή Μούσα πλησιάζει · 
καί άπ’ άρχης ’ς τά αίματά ποϊό δυνατά σέ βάζει’

. Τέτομής καρδίαΐς ώόάν καί σέ δέν παρατά ή λύρα; 
δέν τής άρέσει.νά τήν ’πουν άπό τά τώρα χήρα· 
Μά kj' άν ’ς τόν '$δην κατεβμς κι’ έκεΐ θά σ’. άκλουθήσμ . 
καί μοιρολόγι 'Ελληνικό μονάχη θά. τονίόμ ' 
θά σ.’ άκλουθήόμ καί μάζυ μέ σένα είς τό χώμα

• θέ νά Gappn πώς ’ς τή ζωή εύρίόκεται άκόμα' 
Τό ξέρει πώς’ς· αύτήν τήν γή τ^ς χήράις παρατούνε-,

» γΐ’ αύτό έκείνους π’ άγαπούν ’ς τόν τάφον άκλονθοΰνε 
Tjavi .γνωρίζει πώς κανείς .στή γή δέν θά γνωρίσμ 
ώσάν κ’ έόέ τμς έθνικαίς.χορδαϊς της νά χορξίσμ ' .

-'· ’ I. Γ. Βλαβιανός
Το άνωτέρω ποίημα συνέθεσσ’ μετά τήν κατά 

,Νξβριαν 1892. άνάγνωαιν άπό τοΰ βήματος τοΰ' 
Παρνασσόν ύπό τοΰ ποιητοΰ Π. Συνοδινοϋ διαφό
ρων Λοιημάτων τον, έν οίς ύπήρχο'ν κα\ τά παρά
πονά τον περί ών Λ. αντιλογία.

I. Γ*  Βλαβεανός.

,'. ΕΙΣ NEAP ΑΝ, ΑΤΘΙΔΑ ΗΘΟΠΟΙΟΝ
’ (Τή δεσποινίδά Άθηνά)...

. Le ib&Hre est.un point · d’ opiique
,. οΰ tout boit et p«uf s’y rtilechir, ’

■ sous la baguette magique de J’arinonie
V. HUGO. ’

«Της οπτικής -είναι θέατρον έν τι μόνον σημεϊον 
• »Έν0α. τδ παν νά· ανακλάται όφείλει λαμπρώς

»Ύπδ τάν μάγον έπήρειάν της τέχνης' καί άρ-
[μονίάς»Ό ένθε'ος, είπε τών Γάλλων, δεινός ποιητής. · 

Πνεύματα θεία τφ όντι ήγλάϊσαν' κ ’ έξοχα πάντη. 
Τής Γαλλίας έκέίνην τήν φίλην Λάσι σκηνήν. 
Ίέρια τούτης σεμνή Λ'Ραχήλ μεγάλη τό πνεύμα

. Τού Κορνηλίσν Λρμήνευσε τα πνεύμα λαμπρώς... ■ 
Πλήν τών αρχαίων έλλήνών Λ έμμούσα,· έξοχός

; Ιφύσις' '
ι

Έπηξε πρύ5τη τής τέχνης, μέγα βάθρον, στερρόν.1 
Ναί, τήν σκηνήν αί ηθήναι έλάμπρυνον πρώ

τον αί πάλαι "Οτε τό γένος σεμνών, ίζη, κλεινών τραγωδών 1 
Έξάλλως οί «Πέρσαι» πάΰιν έξήπτων. τό μάχι— 

[μον μένος · Ή δ’ «’Αντιγόνη» σεπτήν έφερε τήν διδαχήν .. . 
Ώ, αί Άθηναι έκεΐναι ένεΐχόν ύήίηφρόνας νόας 
Καί κάλλισφύρων Μουσών έκήλει ταύτας.ούδή!· 
Ή Άθηνά ευθαλή την έλαίάν έφόρ ’ είς τό κράνος 
Μέγαν δτε σοφίας έκόσμει. πλήρη ναόν. 
Την Σκηνήν σϋ κοσμοϋά’ Άθηνά, δείχθητι μεί- 

|ζων δαφνών I -Ίνα σέ στέφμ γλυκύ στέμμ’ άμαράντων δαφνών !
Άλί?. Γ. Γιακουμ.ίδης.

2 .
Τή σαρακοστ.ή νηστεύει
Καί ’ς τήν έκχλησοά πηγαίνει, 
Μά ’ς τήν απονιά, ’ς.τδ ψέμμα.' 
■Άλλη μία Sb τής βγαίνει.

4 '
“Αν του ’πής τί μώχης.κά,ν^ . 

-Κοινωνία δε βα σοΰ οώση, 
Κένωνα θέ νί σου ρίξη 
Τή ψυχοΰλχ σου να βωβή. .

6
. Τήν εΰχή να σοΰ διαβάση 

Κοινωνία γ^ά να σοΰ δώση 
Κι’ άπδ τη κόλασι τή μαύρη 
Τή ψυχούλα βου νά σώτη.

Τ ΡΕΑ ΛΕΣ
1

Κοινωνίά νά χοινιβνήσβ
Μή τήί ϊώβ^ς; μή πίπα μίν ’ 
Εινβι inovvi χαί κλέφτρα, 
Μώχει κλέψή τήν χαροιά μου.

3 .
| Άπονο, τρίλλέ χορίτσι

Που. δυο χρόνια μΐ «αώίύηϊ,

Άπέ του «απά το χέρι 
Κοινωνία νά μή γνριύι)?.

■■ " ’ ' 5 : .

Θά βοΰ ’πή ναρβής’ς ιμίνα 
Πο5 δυο χρβν'α μ*  ««?δ·ύβ»ε .

I · Τή -σνχώρεσι νά napvjs, 
I Κ’δοτβρα’νά τβυ γυρβύ^

' 7 ' 8
Έλα άί> τότ< νά' μ’ ιυρης ' Έλα αυ τότβ νά μ’ «ΰργι< 
"Εφταιξα να ’-πή; ·. χαί σώνίι Τήν χάρδιά σου νά μοϋ ' 

. Για νά «αάβουν άπο ’μένα Καί' σύ νά ττ\. δική μου 
ΟΓά'τέλίίωτοι οί πόνοι. 'Τή ψυχή σου για νά σώσή^.

9
Τότε θά κοινωνήβής 
Θάσαι κ«;ά χριστ^ανίμέντι .-

- .Καί θέ νάμινΐε—ξανθή μου
• . Φίλοι δυά άγάπήμένόι..

Μβσρλόγγιον ’ Στ. Μιφ4νΐα$

' Η ΥΠΝΟΒΑΤΙΣ

Πενίχρότης παντού’ μιά λυχνία.
Λίγο φώς δίδει φεϋ σ’ ένα δώμα, ■

■ ' - Πλήν φωτίζει συνάμα ζ ’ το στρώμα, 
Μίαν κόρηνδεκάξμ χρΟνών: ■

. Κατηφής πενιχρά περιστρέφει. 
Πανταχοΰ τδ πλανώμενον βλέμμα, 
Περιρέει ς’τάς. φλέβας τό'αίμα· 
Κι’ έχει, μείνει μονάχα σκιά-

■ Αίφνηδίως έγείρετ’ ή νέα, ·
Είς τό πρόσωπόν φέρει τήν χεϊρα, ' 
Ένδυθεΐσα δ’ άνοίγει τη>- 0-υρα, ' 
Σταματά’ πλήν έξέρχετ' εύθύς. .

Προχωρεί τάς όδόΰς καί έμπρός της, 
Δέν ύπάρχει πληά δψις κτιρίου, 
Μόν ’ ή πύλη τού κοιμητηρίου, 
Διαγράφετ’αύτή φοβερά.

Της παρέχει τήν δίοδον αύτη,
Ή δέ νέα είς τάφον προβαίνει·
Μετ ’ όλίγον δέ γονατισμένη,

^Ανθη δρέπει. . . Ψυχή-δυστυχής ύ ; ..

Τήν πρωίαν τά άνθη σψά της,
• Είς τήν κλίνην της βλέπει· τίς τάχα 
Σ’ όρφανήν φέρει άνθη ρονάχα ; . . . 
’Αγνοεί ύπνοβάτις πώς ήν !

Άθήναις Κων Α.. ΔεληγιΑννης. .

Ttf ΦΙΛΤΑΤΗ ΕΛΛΗΝΙΔΙ ΗΘΟΠΟΙΈ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ
Οί μεγάλοι όφθαλμοί Σου

■ οί μυστηριώδους κάλλους 
.διηγούνται τής ψυχής σου 
τού< ύπεργηίνους σάλους.'

. Νά σέ στέψωσι, φιλτάτη, 
νέους, γέροντας έμπνέεις 
τών Σειρήνων ύπερτάτη . 
είτε παίζεις, είτε κλαίεις.

Καί οί φθόγγοι καί τό σχήμα, 
τοϋ προτύπου στόματός σου 
μαρτυρούν μέ παν σού βήμα ■ 
πϋρ- όποιον giv έντός σου. .-

Ώς γυνή, Εύαγγελια 
ώς ήθοποιός, ώς κάλλος,

’ είσαι πλέον ή τελεία 
είσαι τών φρενών ό σάλος.

Είσαι Μούσα έν άκτϊσι 
εις ^οδοπλασμένον σώμα !
Ώ, χωρίς νά σ’ άγΛπήση 
δέν σ’ήΐένισεν έν δμμα . .·.·'

• Αΰτοσχεόίαζον τή 15 ’Οκτωβρίου 1893-

Π. Σ. ΣΥΝΟΔΙΝΟΣι

: ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΈΝ ΤΩι 23 ΦϊΛΑΩι ΑΙΝΙΓΜΑΤΩΝ
148. Αίνιγμα. ΚανΑριον—ΚανΑρης—Χάν—'Αρης — 

Κανά—ρίς—-υς—είς
“Ελυσαν αυτό δ κ, Ίω. Κουρκουμέλης έκ Μεσολογγίου, δ χ. Ν. 

Καραχασόπουλος έχ Σύρου, δ·χ. Γ. Καζίάνης έξ Αθηνών, δ χ. 
Μ· Καμπάνης έχ Σύρου, χαί δ χ. Π. Καλμποΰρος έχ Καλα
βρύτων.

24β. ΑΕνεγμα. ’άΟν— 'Ο — ών.
"Ελυσεν αύτό δ χ. Ν. Καρβχασδτουλος έχ Σύρβυ.

247. Αίνιγμα. Ζάκυνθος—ύάκυνθος.
"Ελυσαν αΰτδ δ χ. Ίω. Κουρκουμέλης έχ Μεσολογγίου, δ κ.Ν. 

• Καρακασόπουλος έχ'Σύρου, δ κ', Γ. Καζίάνης εξ Αθηνών, δ κ.’Ιω. 
Σαραμαντής έξ Αθηνών, χαί δ χ. Μ.. Κβμπάνης έχ. Σύρου.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΊΑ ΤΗΣ “ΦΥΣΕΩ2,,.

Μ. X. Πάτρας. Έχ»ί καλώς. Σας ένβγράψαμβν. Φύλλα άπίστιί- 
λαμβν.— fi. Λ. Ktpxvpar. Μάλιστα έλήφθη. ’Απόδίίξιν μβτ’ αρίθ-. 
μοΰλάχβιου σας λαμδάνβτε έν καβόντι ,^ύλλιρ. Εϋχίριστοΰμεν.— 
Α. Κ. Λαΰριοτ, Σονδρομαι έλήφθησαν, βιιχαριστονμίν θερμώς. Ά- 
κοδήξβις λαμδάητί ταχυδρομικώς μιτ' έτιιστολής μας.— Λ. Ρ. 
"ΚαρίΙτζατ. Συνεστημένη έλήφθη. Εύχαριστοΰμεν πολύ.— Γ. Γ. Α; 

Μιχρομάνην. Συνδρομή έλήφθη. Εύχαριστοϋμβ». Άπόδειξις έν πά- 
ρίντι φύλλω.— Γ. Φ. Μεσσήνην. ΙΊαρακαλοΰμεν άποβτβίλατε έχ· 

: θκαάρισιν — Ν. Π. ΚαΛάμας. Σύνδρομα! έληφθησάν. Εύχαρισ.τοϋ- 

μεν πολύ,ώς χαί .δί’εύγενές ενδιαφέρον σας, ταχυδρομικώ; λαμβάνετε- 
αποδείξεις («τ’ επιστολής μας.·—4. Σ. Ααμίατ. Έ^ει καλώς, φαί
νεται θά «πληρώσατε είς ανταποκριτήν μας, ευχαριστοΰμεν.— 
I. Β Κ. Δάρταχα. Έλάβομεν'αγγελίαν σας, άλλά'-στερούμεθα έ- 
πιστολής σας. Στείλατε άντίτιιπον μετά τήν εκδοσιν.. Υποσχέσεις 
δέν έξεπληρώθησαν.— I. Β. KtSrirnoAir. Ζητούμενα φύλλα σας 
άπεστείλαμεν σήμερον..— Π. Ε, ‘Ισδμιατ. Συνδρομή σας έλήφθη. 
Εΰχαριστοΰμεν Άριθ. λαχείου σας. 3901·’Απόδειζ(ς έν παρόντι φύλ- . 
λω.— A. Κ... Ε. ‘EfravBa. Πονημάτιόν σας.έλήφθη, άλλ’ ακατάλ
ληλον δυστυχώς διά τήν ΦύοίΓ.— Η. Μ. ’Αμβοΰργον. Έπιστολαί 
σας έλήφθησαν. Παραγγελίας σας βιβλία καί εικόνες στέλλονταε 
προσεχώς.— Κ.,Β. Mepaiyar. Σάς έγράψαμεν καί σ-τερούμεθα ά- 
παντήσεώς-σας.— Κ. Β. Bpatla. Τί γίνεσθε · άναμένομεν άνυπο- 
μόνως επιστολήν σας.—Θ.Μ. Πάτρας. ’Επισπεύσατε αποστολήν έχ- 
καθαρίσεωί προ τοΰ νέου έτους.— Γ. Κ. Mrpaivar. . Άναμένομεν 
ταχέως, άπάντησίν σας καί αποτέλεσμα.— Γ. Ε. [leipaia. Έχει 
καλώς. Π. Κ. ΚαΑάβρυτα. .Επιστολή έλήφθη'. Ευχαριστοΰμεν πολύ' 
δι’ εΰγενή φροντίδα σας. Β. Μ Moiiaxior. Ζητούμενα φύλλα σάς 
απεστείλαμενπροχθές Έγγράψατε χα! μερικούς φίλους σας συνδρο
μητές.—Γ. Λ. Α.. £ρπΐΛα. Ζητούμενα φύλλα σάς απεστείλαμεν 
καί σας έγράψαμεν ταχυδρομιχώς.·— Α. Π. Σ®λοκ.· Παρακαλοϋμεν

- νά έχωμεν τήν έχκαθάρισιλ προ τοϋ τέλους τοΰ έτους.— Σ.Κ.' Κ/ρ- 
χνραν. Συνδρομητήν ενεγράψαμεν, φύλλα χαί άπόδειξιν άποστβίλα- 
λαμεν. Ευχαριστοΰμεν.'ΟΜΙΛΟΙ ΦΙΛΟΤΕΧΝΩΝ

.Έν πλήθοντι άκροατηρίφ, έν φ διεχρίνοντο πολλαί χυ- 
. ρίαι, μέλη τοΰ 'Όμίλου πάσαι δημοσιογράφοι, δραμ; συγ

γραφείς, ηθοποιοί κλπ, έγενετο ωραία έορτή έπί τη έγχαθι— 
δρύσει τοΰ ’Ομίλου έ.ν τφ νέφ καταστήματι, · έπί τής δδοΰ 
Πατησίων. Τόν αγιασμόν έτέλεσεν έν μεγαλοπρεπείς ό. σε— 
€α«μιώτατε>ς αρχιμανδρίτης κ.’Ιω.Μαρτίνος,μεθ'δ ό πρόιδρος 
κ. Γ. Δουρούτης μετά σύντομον προσλαλιάν έδωχε τον λό
γον είς τόν γενικόν γραμματέα χ. Δήμήτριον Καλογερό- 
πουλον, διδάκτορα, δστις διά λόγου μεστοΰ δυνάμεως .ιδεών 
καί χάριτος άνέπτυζε τόν σκοπόν τοΰ ’Ομίλου.Πάντες άνα- 
χωροΰντες απεχό.μισαν άρίστας ,ίντυπώσεις.ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ϋαναγιώτον ΐ\ Καοτριώτου (Καστρωμένου), ΊΓα |*.vyj-  
1*·εία  τόόν -Αθηνών, ιστορική καί αρχαιολογική αυτών ' 
πιρεγραφή, κατά τάφ νέας πηγάς χαί ^πιγραφάς. Άθήναι 
1893 είς 8ον βελ. 1—212,Τιμάται άδετον μέν 2,50 δραχ. 
δεδεμένον δέ κάί έπί άαλοΰ χάρτου 3 δραχμών..

"Άρτε έζεδόθη το ύπό τόν άνω τίτλον λαμπρόν, τή άλη- 
θεί$ έργον τοΰ έφορου τών αρχαιοτήτων τοΰ Μουσείου της 

Άκροπόλεως καί δ· φ· κ. Παναγιώτου Γ. Καστριώτου, έν 
. ώ πάνυ εΰμεθόδως κάί σαφώς αναγράφονται τα διάφορα έν 

τή.ήμετέριρ πόλει αρχαία μνημεία ύπό ιστορικήν καί αρχαιο
λογικήν έποψιν. *0  συγγραψεύ; κάθό αρχαιολόγος ή -ο ό. μό
νης κατάλληλος διά τό παρόν ίργον, όπερ οντω, έ/οηζεν 
άνδρός επιστήμονος, ο£ος ό κ. Καστριώτης, δστις ιΪόι γνω
στός καί έζ άλλων Επιστημονικών ■ έργων.,όίον ’' 7'ώκ ^ήμαν 

τήδ ’Λττιπήί (γερμανιστι έν Λειψίφ 1886) καί φιλολογι
κών καί αρχαιολογικών διατριβών.

Τό περί ού ό λογος σύγγραμμα πληροί πράγματι μ<γα 
κενόν έν τή πτωχή μας φιλολογία καί' πρέπει νά άγόράσθή 
καί νά μίλετηθή παρά πάντων πρός γνώσιν · της Ιστορίας τών 
τοσούτων τής πολεώς μας μνημείων, τά όποΐα, δυστυχώς, 
άγνοοΰμιν. \ .

Συγχαίρομε? τφ κ. Καστριώτη δια τό ϊργον του.τοΰτο 
καί εΰχόμεθα νά .ίδωμεν καί τό' άγγελθέν Ίργον του περί 
^ελφ&ν.
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ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ Ο ΕΡΜΗΣ
MIX· ΣΑΛ1ΒΕΡΟΥ

'Οδό? τταδίού 38·.

ΗΜΕΡΟΑΟΠΟΝ
Ελληνοπρεπούς συμπεριφοράς 

δχά το έτος Ι»©4.
ύπο Π. I. ΦΕΡΜΠΟΤ, καβηγητοΰ.

Έξιδόθη, τό πρώτον, τό ύπό .τόν «νωτέρω τίτλον,κάλλι— 
βτον καί ώφΛψώτατον τοΰτο Ήμερολόγιον, όπχρ πρέπει 
πάντχς ν ’ άποκτήσωβι, διότι πιριέχη θησαυρόν οδηγιών 
της έλληνοπριποΰς όντως συμπεριφοράς. Τοιαΰτα έργα πρέ
πει να «χδίδωνται συνεχώς κάί ν’ άνσγινώσκονται άπλή- 
στως, ΐδίιρ παρ’ ήμϊν, οπού ή μεγίστη περί τό φέρεσΟαι 
έλίυθιριότηί προσγίγνεται πρόξενος ανεπανόρθωτων ένίοτε 
παχών.

Τιμάται άδετον δρ. 1. χρυσόδετον δρ. 1,50.
■ Διά τό εξωτερικόν εΐς χρυσόν.

σύγγραμμα βραβευθέν ύπό της Γαλλικής ’Ακαδη
μίας καί τον πρός ένθάρρυνσιν τών έλληνικών σπου 
οών Συλλόγου.

Μετάόραύις ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Μ· ΚΑΡΑΛΗ
ΤΙΜΑΤΑΙ άδετος . .... δρ. 1«
χρυσόδετος διά δώρον τον νέου έτους » _
Διά τό εξωτερικόν ...... ψρ.
Διά τό έσωτερικόν 1 δρ- έπι πλέόν διά ταχυδρ. 
έξοδα.

1β
16

ΕΙΔΟΠΟΙΕΪΣ3ΙΣ1

Μετά τιναρ ημέρας εκδίδεται ή .ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ 
τοΰ 1894 ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ κ. ’ίωάννου Άροε'νη 
χαί τήν συμμετοχήν τώνπροεστώτων είς τά Ελληνικά Γράμ
ματα Άνδρών.

ΕΤΟΣ δΕΚΑΤΟΧ—ΤΟΜΟΣ ΔΕΚΑΤΟΣ
Τό προσεχές έτος τοΰ 1894 θ’ άποτελε'σιρ μέγαν τόμον 

έκ 41"Ο σελίδων μέ ύλην άντιπροσωπεύουσαν τακτικήν 
σύνθεσίν βιβλίου Ικ 35 τυπογραφικών φύλλων μεγάλου 
§0ν οχήματος, Σπανίως, &ν μί} ούδεποτε έλληνικόν ήμερο- 
λόγιον έτιμήθη διά τής συνεργασίας καί τής δειράρ τ&ν &ρ~ 
&ρων και έργων δι’ ών κοσμ.εΐται τά 1894 τής «Ποικίλης 
Στοάς». Ούχί πλέον 'Ημερολόγιου άλλά σπουδαϊον έτήσιον 
δημοσίευμά μέ αληθή ‘φιλολογικόν χαρακτήρα, έργον ύπό 
πάσαν εποψιν βαθυτέρας έκτιμήσεως καί προσοχήί-

Είς τό 1894 παρέσχον τήν συνεργασίαν αύτών αί κυρίάι 
καί δεσποινίδες Καλλιρρόη Παρρέν, Σαπφω Αεοντιάρ, 
Καλλιόπη Κεχαγιά, Παρασκευή Παπακώδτα, Φλωρεντία 
Φονντουκλη, ·ό παρ*  ήμϊν πρεσβευτής τής Σερβίας καί δια
πρεπής λόγιος άνήρ κ. Βλάδαν Γεώργεβιτρ, Γ. Φιλάρετος, 
'Εμμανουήλ Λυκούδηρ, Άλ. Φιλαδελφεύρ, Κ. Κρυοταλ- 
ληρ, Τιμολεων φιλήμων, &. Χελδράΐχ, Πίτρορ 'Άποοτο- 
λίδηρ, Κ. Παλαμ&ρ, Μήτβορ Χατζόπουλορ, Γ. Καλλιοπί- 
ρηρ, Σταμ. Βάλβηρ, Στεφ. Μαρτξώκηρ, Γουβταύορ Λαφ· 
φών, ’Αυδρ. Μαρτζώκηρ, Δ. Ύλιακόπουλοδ, 'Ιωάν. Φυ- 
χάρηρ καί όλος ί> άλλος έκλεκτός φιλολογικός κόσμος τής ‘Ί- 
μετέρας πατρίδος.

ΕΚΛΕΚΤΗ ΜΟΤΣΙΚΗ fa στολίζει τό τελευταϊον α
νέκδοτον μουδι^όν συνθεμάτων τοδ αειμνήστου Άλ. Κατα- 
κουζηνοϋ, ή Πόλκα, τοϋ Διαδόχου.

Ό,τι 8μωρ Ιδίωρ θά καταστήση πράγματι μοναδικόν 
τον τόμον τοΰ 1894 τήςσΠοικίλη,ς Στοάς»εινε ή εν αύτφ δη
μοσίευσες ανεκδότων έργων άιραΐων τοΰ κατά τό έτος τοΰτο 
θανόντος σοφοΰ έπιστήμονος καί διαπρεπούς ποιητοΰ ΘΕΟ
ΔΩΡΟΥ ΑΦΕΝΤΟΥΛΗ, πρός δέ ολοκλήρου τοΰ Δ' “Α- 
βματορ τοΰ έντελώς ανεκδότου καί έξοχου Ήρωϊκοκωμι— 
ποΰ ποιήματος ό ΙΩΤΑΣ τοΰ αλησμόνητου Θεοδώρου Όρ· 
φανίδου.

Το ολον συμπληροΐ ή δημοσίευσες 100 αύτογράφων ση
μειωμάτων μετά τών πανομοιότυπων τών ύπογραφων- έκ. 
τοϋ περιβλέπτου Λευκώματος φιλέλληνος λογίου, όλων τών 
διαπρεπέστερων Ελλήνων εΐς τά γράμματα, τήν Ιπιδτήμην, 
τόν βτρατόν, τήν πολιτικήν.

Ή τιμή τοΰ έργου ώρίσθη διά τό Έσωτερικόν δρ. 5. 
καί τό Εξωτερικόν φρ. χρ. 6—Λαμπρώρ χρυΰοδέτον 

εΐς το ’Εσωτερικόν δρ. 8, Έξωτερ. φρ. χρ. 8.50.
Πάσα αίτηδιρ άπευθυκται είς τό Διεθνές βιβλιοπωλείου 

τοϋ κ. Κ. ΜΠΕΚ είς ον άνετεθη' άποκλειδτικώρ ή πώλη- 
σις καί διάδοσις τοΰ προσεχούς έτους τοϋ 1894 του ’Εθνι
κού 'Ημερολογίου ή «Ποικίλη Στοά» είτε άπ’ εύθείας, εϊτε 
διά τοϋ γραφείου τής «Φύσεως».

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Διά προμήθειαν έπίπλων.

Εν τφ όρφανοτροφείφ Χατζή Κώστα έξετέθήσαν- 
πρός πώλήσιν διάφορα έπιπλα, έργα τών όρφανών το& 
καταστήματος, clov.μπουφέδες, δουλάπια, τραπεζαρίας 
βιβλωθήκαι, γραφεία, ερμάρια μαγαζείου, τραπέζια σά
λας, κονσόλες, κομά, νιπτήρες, κομοδίνα, καναπέδες, 
πολυθρόνά, καθέκλαι τραπεζαρίας καί σάλας, και διά
φορα άλλ® αντικείμενα καί κομψοτεχνήματα διά στολι
σμόν αιθουσών, κτλ.

Πάντα τά ανωτέρω έκτδς της ά-παραμίλλου στερεό
τατος καί κεμψότήτος αύτών πωλοΟνται 20 °)0 εύθυνό- 
τερα άπδ τά έν τή πόλει καταστήματα.

Διά τούς έν ταΐς έπαρχίας. καί τφ’ έξωτερικφ άγο- 
ραστάς ή «Φύσις» αναλαμβάνει πάσαν εύθύνήν τής 
προμήθειας καί αποστολής αύτών δπου δεϊ.ΑΝΑΣΤ. ΚΟΝΤΟΓΟΝΗ

E3ST ^ΘΈΪΜ·^.ΙΣ2
Χρωμολιθογραφεϊον, Χρωμοτυπογραφεϊον, 

ΤυπογραφεΙον, Κυτοποιεϊον 
και ΦακελλοποιεΤον.

Έκτυποΰνται βιβλία καί Περιοδικά συγγράμμα
τα, Άγγελίάι,. Προσκλητήρια γάμου, Επισκεπτή
ρια, Έτικέται, κτλ. Έκτελοΰνται δέ παντός είδους 
χρωματυπογραψικής και λιθογραφικής έργασίας είς 
τίΐ.ν έντέλειαν. ’Αποθήκη Ταχυδρομικού χάρτου, 
Φακέλλων, Κατάστιχων, Εξηγήσεων κτλ. Κατα
σκευάζονται όμοίώς παντός είδους, σχήματος καί 
μεγέθους κυτία, δυνάμενα κατ’ εύφυΰ μέθοδον τού 
καταστηματάρχου ν’ άποστέλλωνται και εΐς μακρυ- 
νάς αποστάσεις, έν κιβωτίοις έν μικρώ χώρφ.

Ή «Φύσις» χάριν τών έαυτής έν ταΐς έπαρχίαις 
και τώ έξωτερικφ συνδρομητών αναλαμβάνει τήν' 
έκτέλεσιν πάσης σχετικής παραγγελίας.

’Εκ τοΰ Τυπογραφείου ΑΝΕΣΤΗ ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ.,


