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'■ Η ΕΞΕΛΙΞΙΣ . ..
Το ζητήμα τος έξελίξβως τς>ϋ· ανθρώπου· έπί της γής 

άπηαχό.ληαέν ανέκαθεν καί φυαωδίφας καί έπιατήμονας 
κάί πάντας τους φιλοοόφους.έν. γένει, οϊτινες ένεοί πάν- 

' τότε ϊστανται πρό. τών μυοτηριωδΰν φαινομένων τής , 
ζωής, χωρίς οΰδείς νά κατορθώση μέχρι τοΰδε. νά εύρη : 
τήν,λυόιν · τοΰ ύ ψί 9 τ ο υ τούτου προβλήματος μέν δΓ 

. ^ΰτούί, ά π λ ο υ ρ τ ά τ ο u δέ φαινομένου διά τήν φ ύ- 
'ό'ι νζ'ήτις έ'σαεί τήΫ· βίβλον-τής έξελίξεώς της ανοικτήν 

·: πρό τού άνθρώπου έχουάα,μεγάλοις γράμμασι πάνΤα τά 
μυοτήρια έν. αύτή .εΰλήπτως καί εΰά.ναγνώοτως κεχαραγ- ' 

' μένα, προυτίθησι. ■
;· · :■ Πτωχέ άνθρωπε ! Ούδείς άοί ' φράττει τήν οδόν τής 
.■ βίβλδυ ταύτης, άλλά.ου αύτός εαυτόν κωλύεις, τιθείς 

• ·' φραγμόν, πέπλον πυκνόν μεταξύ- τής διανοίας σου καί
,·: τής βίβλου τής φύσεως.'Άρον λ· ο ι π ό ν. τόν πέπλόν, 

ελευθερώσου τό πνεΰμά οόυ καί άνάγνωθι· διότι ενόσω η
Γ προς τό χρήμα, τήν δόξαν; τήν ευμάρειαν καί τάςάλλάς 
5 . κοσμικός απολαύσεις καί εξουσίας ,τάσις σου σοί -κατα·*  
; κυριεύει τόν νουν, ουδέποτε ούτος φυσικώς έοταί ελεύ-' 

θέρος, καί, ουδέποτε τό παρεμόεόλημένον κώλυμα 
ταξύ διανοίας καί ,βίόλου θ’άρθή. " '

Σωκράτης,'Γαλιλαίος, ,ΙΊλίνιρς' Κέπλερ, Νρύτων,Α«- : 
ίΐλδς, Κατρεφάΰ, Βλανκάρ, Βφνάν, 4ορ.βΤ.νρς,ωίρύξλεϋ, 

·' Χέιίελ καί’.λοιπ'οί .ςν'σιοδίφάι-έκ-μόίδενίζονται πρό " τής. ά-
", λανθάοτου ,βοφίας ' τρΰ ΤηόοΰΓΜονον ήκεϊ. εύρίοκό-μέν ' 

πνεύμα ελεύθερον,' δυνάρένόν νά διάγνωση, μελετ'ήση,· 
έμόαθύνη καί.έξηγήσήίτήνίεξέλιξίν τής φύοεως...Πλήν ούδέ 
τήν σοφίαν' εκείνου ήδυνή,θημεν έτι. ήμεΐς νά διάγνώοω-:, 
μεν, διαμφισόητοΰντες πόλλάς δοξασίας του,ένώ- ή ιστο
ρία'καλεϊ.αυτόν θεάνθρωπον!..

Έν τύ πρώγράμματι αυτής ή «Φύσις» άνέγραψε καί 
τήν έξέτάσιν τής.έξελίξεως'τής φύσέως.Δ,ένοφετεριςόμεθα 

: όμως περγαμηνάς εξαιρέτου άντίλήψεως' καί διαγνώσεως, 
ψυσιογνοστικήά σοφίας, εντελούς ίκανότητρς, προοράτι- 

: κότήτος,προφητείας εί καί πνεύματίκής έλευθέρτότητος,.
■ : άλλά.θά ΰστεροΰμεν ύψίστού ήμετέρου καθήκοντος καί
. ^ λδ^βφιογραφικής .μερίμνης, άν έν ταϊς στήλ’αις περισδιψ, 

.. κού, οΰτίνος έτάχθημεν έπόπται, δέν μετηνέγκομεν τάς'; 
πέρί τού ζητήματος τούτου επικρατούσας θεωρίας, καί 
δ^ν 'διεφώτίζφμεν,· έστω κάί κατ'ολίγον, τούς -ήμετέρους 

: άνάγνώστας' περί, τόΰ μεγίστης οπουδαιότητος διά. τόν 
. άνθρωπον ζητήματος τούτου. δπερ έπιτραπήτω ήμΐν

. '.. άφοΰ άναγράψωμεν ενταύθα τάς περί έξελίξεως γνώμας 
Τών ©οψωτέρων συγχρόνων ήμών άνδρών, παραλαμέάνον*  

. .. Χ τες ταύτας έκ τής ιστορίας νά θίξωμεν όλίγον τον πέπλον.
, ΐ^·^ν'τής.^λίξεως^άλλήρζι^ς'ι5λ«ίί; νεί^ς άπόψεως.

. Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΣΕΛΙΞΕΩΣ ΚΑΤΑ
ΤΟΝ ΚΑΤΡΕΦΑΖΕ

;Γ : : ’Η πιφί αύτής γνώμτ) του Ιχιν μέγα τό Ενδιαφέρον. Έν 
. -ίίρώτοις, διότι, ίτο ατομικός τοΰ Δαρβίνου· φίλος, όστις.δια 

•■,.ί’^^νπρο’ΐ'αθίΐων τοΰ Κατριφάζι έξιλέγη άντιπιστέλλον μέλος 
' ’.ί'οΰ ‘Γαλλικοδ ’Ινστιτούτού κάί διυτερον, διότι ό; γάλλος φυ- ■ 
^■'^^φής,κα^χιιδιαπρίπήθέσώι μιτάξϋτών. συναδέλφων του, 
' .καί:-ίι έπιστημονική· άξια κάί ιΐλικρίνΐιά· του ώμολογήθη ύπ’ 

αυτόΟ- το,ΰ' Δαρβίνου<· . ' ;
ΌΚάτριφέξε άνασκιυάζιι τήν θιωρίαν Τοθ Δαρβίνου·άπό. δι 

. ' τοΰ ΙδΤΒ’τήν θιώρίάν ,τής έζιλίξίωςίτάλμήσι δι.’ίργωά. άνω- ‘1

. μολογημένης’σπονδαιότητος καί κξίας.β Ή θεωρία αύτη,λέγει, 
.βασίζεται εις μίαν ά^οϋπόθισιν, την ιε^τά. φυσικούς -νόμους 
μεταβολήν τών ζωικών ειδών καί τήν διαδοχικήν παραγωγήν · 
καί γένεσιν αύτών-άπό ?ν πρωτόπλασμα, αρχέτυπον. Άλλ’ ή 
προϋπόθ,σις άυτη οιαψεύδεται ύπ' αύτής τής φύσεως καί τής · 
,παρατηρήσεως τών ίν αύτή γινομένων. Έν τή φύσει, παρατη- 
ρεϊται γεγονός άδεαφιλονιίκητον,. τό άμετάτρεπτον καί άμετά-, 
βλήτον τών ειδών.Κανέν είδος δέν παράγεται'άπό άλλο. Άπβ 1 
τόν ίππον δέν είμπορεϊ νάπαραχθη βοϋς,ουτε άπό τό πρόβατον 
λύκος, ούτε άπό την περιστεράν κόραξ. Διά τής ανθρώπινης 
ίνεργείας ποικιλίαι 'τοϋ είδους .παράγονται, ώ; παρετηρήθη 
ΐδίρε είς τάς περιστεράς. Άλλ’ άπό εν είδος νά "πάραχθή 
έτερον, .διάφορον, είνε αδύνατον.' Καί μικρά έξαίρεσις'ύπό ' 
τινα ίποψιν παρατηρούμενη είς τήν φύσιν; βέβίϊσϊ καί -·αύ- 
τή προφανώς τόν κανόνα. ΚάτορΘουται δηλαδή ‘δια νόθου ' 
έπιμιξίας συγγενών ειδών νά πάράχθή νέος'τύπος, ώς ο ήμίο-

■ νος έκ τής ένώσεως ονου καί ίππου· άλλ’ ό νέος ούτος ζωικός
; τύπος εξαντλείται είς βρώτην γενεάν,,,έστερημίνοςτώ*  πφός , 

μεταβίβασιν -τής ζώής στοιχείων. Άλλοτε δε τδ ταραχθεν 
νόθόν είδος δεν είνε στεϊρον άλλ’ αί πράκύψασαι εξ αύτοΰ .' 
*έαιιδιότητες δεν μεταβιβάζονται εις -τούς έ.πιγόνούς, μετά: · 
δέ τήν «ρώτήν ή τήν δευτέραν γενεάν -Επανέρχονται σταθε- : 
ρώς καί άπαρεγκλίτω; οί τόποι ενός, τών ειδών, έξ ού *αρή*  ζ 
χθη, και ούτως, τό' μέν γέννημα' τής νόθου ένώσεως λύκου ό 
και κυνδς είνε κύων ή λύκος,: ό δε καρπός της ίνωσεως ’ 
λαγωοΰ καί κονίκλου είνε λαγωός ή κόνικλος.

Τοιουτοτρόπως,λέγει,καί κανών καί περιωρισμένη καί πρόσ- · 
κάιρος έξαίρισίς έν τή φύσει βεβαιοΰσι'ν-,ότι αδύνατον νά πάρα- .· · 
χΟήΙν είδός άπό άλλο.Τδ δήθεν-γεγονδς λοιπόν, ,τό όποιον ά-^; 

·. ποτελεΐπήν-άναγκαίαν προϋπόθεσίν τής θεωρίας τής έξελιξεως; 
;·έ^ε';;(|^υδές«καί άνυπόστατον, ώς μαρτυρεί αύτή τής. φύσεως. 
'■ή. πάράτήρηβις'-'καί .επομένως ψευδής καί ανυπόστατος .είνε: · 
ή:έπ’· αύτοΰ στηριζομένη Θεωρία τής: έξελίζεωςΧ ; V. .

, : Θ ΚατρεφάζεΌ.Θεν, την Θεωρίαν ταύτην, αποκρούει,
■ δ’ιράΐ'-δέν. -εννοεί νά απομακρύνεται άπο των αρχών τής' Θε- >

■ τική'ς επιστήμης καί άπό τών γεγονότων καί διότι αί έπι- 
στημονικα,ί· άλήθ'ειαι. καί οι νόμοι τής φύσεως· καί ' τά καθ’

• ίκά,στήν άκριβούμενα γεγονότα καταδεικνύουσι τρ ολως πα-· 
ράλογόκ· καί. άνεπιστήμον τής θεωρίας τής γενέσεως τοϋ 
άνθρώπου διά τών υποτιθεμένων μεταμορφώσεων τών ζωικών·.

■ «ίδών,,ίΘύτε. δύνάμεθμ νά· θυσιάσωμεν γϊίώσεες ίπίστήμονικάς;. 
..,άκρ.ιβώθίίσας διά πολυχρονίων πειραματικών έρέυνών καί

έκζήτησεων, όπως- παραδίχθώμεν υποθέσειςκενάς μή ,έρειδο-. 
μίνας έπί γεγονότων ή έπί λογικής τίνος άρχής. .

Οτε κατά τό παρελθόν έτος 0V;iv.: Γαλλίι^ ρφ^ιργφώάτάι·. 
έπεχείρησαν τήν δημοσίευσιν. '.έθνολόγική; -βιβλιοθήκης'.ποός 
άποτάμίευσιν τών προόδων τής άνθρωπολογικής επιστήμης, . 

' δ Κατρεφάζε έξέλέγη όμόφώνως προς: ’σύνταξιν τοδ πρώ
του εισαγωγικού.πονήματος- «περί τών ανθρωπίνων-ψυλών^ 

: . Είς τό σύγγραμμά του τοϋτ-ο. i -Κατρεφάζε αναλύει αλας 
τάς γενομενας παρατηρήσεις κάί γεωλογικά; έρευνας- κατά 
τά τελευταία ετη, μέχρι τού 1’887, άποδίικνύει· ϊβτι τά/ 
συμπεράσματα τούτων επικυροΰσι τάς έν τοϊς ,προηγουμίνοις 

■ συγγράμμασιν αναπτυχθεί σας άρχάς καί θεωρίας του, αίτινες 
άνατρέπουσι κάί άαθιστώσιν άναξίαν σύζητήσεως πάσαν ' 
πρότασιν καί πάσαν ύπόθισιν περί αύτομάτου τής ζωής γε
νέσεως η περί καταγωγής τοδ ανθρώπου έξ άλλου έμβιου 
δντος καί καταδεικνύει τέλος,ρτι διεσκεδάσθη κατά τά τελευ
ταία ετη καί αύτή ή ■ ιδέα. περί άνατομικής-.καί μορφολογικής 
σχίσεως'τοΰ ανθρωπίνου σώματος προς τό τών πιθήκων, καί 
ότι πολλοί φυσιολόγοι έβεβαίωσαν, τήν σπουδαιότητα τών άνατ 
τόμικών καί φυσιολογικών διαφορών καί άιτοστάσεων τοΰ αν
θρωπίνου σώματός άπό τοδ τών κτηνών, σπουδαιότητα 
έςάναγκάσασάν καί αύτόν,τόν Χούξλιϋ ,νά-εϊπτ) μετά πολλάς 
μελετάς καί συζητήσεις,· «δτι παραλογίζονται οί άμφισβη- 
τοϋχτες τήν διαχωρίζουσαν άβυσσοι»,τήν διασκευήν δηλονότι 
τόΰ·-ανθρωπίνου .σώματος άπο τής.τών πιθήκων»,.

’θ, Κατρίφ.άζε τέλος ·ίπί\ηφ$είς τής ανασκευής των δοξοιμ

•σιών τοΰ· □Χεκελ, άπηύθυνε πρός αυτόν, τάς έζής έρωτήσεις. 
«Τίνι τρό'πφ τά "μαθηματικά άξιώμάτα καί αλλα έπιστημο- 
φικά δόγματά έπί γεγονότων βασιζόμενα δύνανται, νά ίξο-

• μοιωθώσι προς τήν "γενομένην συγχυσιν τοδ άνοργάνού καί 
ίνοργάνου βασιλείου ύπό’ μυρίων ίξελεγχομένην γεγονότων ;. 
ή πώ? δυνάμεθα νά έξομοιώσωμεν τάς έπιστημονικάς θεω- · 
•ρίας πρός την ψε'υδογένεσιν, ίπινοηθιίσαν, όπως καλυφθώσιν. 
αί έκ τών γεγονότων· ίκπηγάζου.σαί διαψεύσεις τών .φίλο· 
γενετικών διδασκαλιών ;

Είς τάς έρωτήσεις ταύτας ούδέν ό Χέκελ άπηντησί. Καί 
•προφανής ό λόγο;, ’διότι ούδέν είχε.ν’ άπαντήσχ).

. ’ ■ Φ, Π- ·

; ΦΥΣΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ! ΣΤΗΛΑΙ

Πδς τϊς-βεβαίως γνωρίζει·, ότι μέχρι τοΰδε έχουσιν έφευ- 
ρεθή άπειρα συστήματα ηλεκτρικών στηλών διά τήν τηλε- 

’ γράφίαν, τήν τηλεφωνίαν, τήν ήλεκτροθεραπευτικήν, το'η- ’ 
λεκτρικόν-φώς, τούς οικιακούς κώδωνας, τήν ηλεκτροχημείαν 

■.κτλ. καί δτι έκάστοτέ νέα τοιαΰτα προστίθενται εις..τα 
ύπάρχοντα, είτε’τελειότερα είτε κατώτερα έκείνων: Έκτος 
δέ τούτου, χάριν πατδιάς καί έπιστημονικήςπαρατηρήοεως 

’ έχουσι πρρστεθή τοσαϋτα έτι - ήδη συστήματα στηλών καν 
πολλών τοσοϋτον όμοιάζουσι τά μέν τών' δέ, ώστέ δ ανα- 
γραφεύς αύτών δυσκολεύεται πλέόν ν , άνηφέρη όλα ταΰτα 
έν ιδίω πονήματι, ώς πάντη επίπονον καί μεγάλην απαιτούν- 
των έκτασιν περιγραφής. - Έν τούτοις δέν πρέπει καί ν 
άποσπάσωμεν τήν προσοχήν μας ,έκεΐθεν έντελώς, διότι και η 
έλάχίστης σημαντικότητος στήλη ώς καί ή άσημοτέρά τοιαυ,- 
τη ένέχει ένίοτε τοσαΰτα ένδιάφίροντος στοιχεία,ώστε πολλά- . 
κις ή μελέτη και ή εμβριθής, εξέτασες αύτής άγει τόν πα
ρατηρητήν καί τόν φυσιοδίφην είς. άνακάλυψεν . καί τελειο- 
ποίησιν άπροοπτου και σπουδαίου · βιομηχανικού άντικειμε- 

. νου, ή και είς ·τήν λύσιν δυσκόλου προβλήματος.
Έν Έλλάοι δέν προώδέυσεν ε’τι ή παρατήρησες τών πει-' 

ραμά-τικών φυσικών φαινομένων καί διά τούτο όέν ακούον
ται παρ’ ήμΐν αρκούντως αί εφευρέσεις καί Ανακαλύψεις, 
ούτε έ,πεβλήθη έτι ή ανάγκη τής διά νόμου καταρτίσεως ' 
γραφείου πρός άπονομήν διπλωμάτων . τοϊς έφευρέταις, διά. 
τήν έξασφάλισιν τών επινοημάτων αύτών. Έν τούτοις η
μείς άνέ’καθεν δέη άπεθαρρύνάμεν τούς καταγινομένους εις 
τάςεύγενεϊς τοιαύτας άσχολίας, τούναντίον πολλάκις έδημο- 
σιεύσαμεν προϊόντα διανοητικής τοιαύτης ίργασίας τών παρ’ 
ήμΐν,· ένεθαρύναμεν δσον έδει.τούς τοιούτους έργάτας και ου 
παυσόμεθα ένθαρύνοντες πάντοτε τούς καταπόνουμένους εις , 
τοιαύτας άσχολίάς, διότι ούτε ή εύφυια λείπει έκ τών παρ 
ήμΐν, ούτε ή πενία, ήτις τά-πάντα κατεργάζεται,-όπως και 
παρ'·άπασι τοϊς ,άνεπτυγμένοις λαοΐς, καί άφορμή Τυγχά- 
,νουσι πάσης προόδου καί άνάπτύξΐως.
·. Αί ήλικτρικαί στήλαι υπήρξαν'ανέκαθεν κύριον άντικείμε- 
νον μελέτης καί παράτηρήσέως παρ’ άπασι τοϊς φυσιοοίφαις 
καί όπως ή στήλη υπήρξε τό άλφα γής έξετάσεως" καί χρη- 
σιμοποιήσεως τοΰ ηλεκτρισμού,, ή πρόοδός τοϋ δ,ποιου τοσαύ- 

1 τάς άλλας καταπληκτικάς άνακαλύψεις συνεπήνεγκε μέ- 
. . χρι.τοΰδε, άπό τής έφευρέσεως τής Βολταϊκής στήλης μέχρι 

τής χρησιμοποιήσσως· τής δυναμοηλεκτρικής μηχανής ' τοϋ 
. Graham καί τοϋ τηλεφώνου τού Ader, ούτως ή στήλη θ’ 

άποβή και τό ωμέγα τής προόδου τής' συγκοινωνίας, τοϋ φω
τός, τής θεραπείας κτλ, διά τελειότερων έτι μέσων.

• Εις τάς στήλας πάντες .οί φυσικοί καί επιστήμονες έτει
ναν καί τείνουσι έτι τάς βλέψεις των, διότι ,έκεΐθεν γεννά- 
ται έτι διά -μηχανικής ένεργείας, άτελοϋς έτι, ύπό τής άν- 

. θρωπίνης εύφυιας. διενεργουμένης, ή'αόρατός έκείνη, δύναμις,. 
τό περίεργον καί άκατανόητον ηλεκτρικόν ρεύμα, ό ηλεκτρι-'

σμός, βσπις ετί ακόμη καταπλήσσει τόν νουν καί ιξουίετε- 
pci πάσας τάς'φυαικάς δυνάμεις, κατανοοϋντες άμα πλη 
ρέστατα', 'ότι· ούτος ίνυπάρχων εν μεγάλη ποσότητι και έν τή. 
'άτμοσφαίρφ καί έν τή γή διατελ’εϊ ετι διά τάν 'άνθρωπον ίν 
λανθανούσ'η κα(ι νεκρά καταστάσει. Γνωστόν 5τι δι’ άπει
ρων μέσων, .γνωστών ·τε καί μή, παράγετάι ηλεκτρικόν 
•ρεϋμα, άλλά καί ποια είνάι αύτά τά άγνωστα έτι ήμΐν 
μέσα’, δΓ ών θά ήδυνάμεθα νά παράξώμεν εΰκολώτερον καί 
άφθονώτερον τοιοϋτον, ϊνα συγκοινωνώμεν εύκολώτερον, φω - 

. τιζώμεθα ,άνεξόδώς,θεραπευώμεθα ταχύτερον και άάφάλέστε · 
. ρόν κάί βιοποριζώ.μεθά άνετώτερον ;

Μελετήσατε,- παρατηρήσατε, σκεφθήτε και θά έδρητε. 
Εύρήτε, ευρήτε, εύρήτε, ουςέν φυσικώτερον τούτου, διότι ώς 
πάσα τέχνη καί ίπιστήμη, καί ή στήλη δεν. είπεν έτι την 
τελευτάίαν . αύτής λέξιν.. Καταπονήσατε τό πνεϋμα. ε
ξαντλήσατε τάς ’δυνάμεις ,σα’ς. έπϊκάλεσθήτε τήν ευφυΐαν. ■ 
καί θά εύρήτε.. .Ούδέν τή άληθεία τό φυσικώς .άδύνατονύπο 
τόν ήλιον, (ζ ού. τά πάντά ζωογονούνται καί άπορρέουσιν. ' 

Παρατίθεμεν κάτωθι’μικράν ’ιδέαν, άπλουστάτην. περι
γραφήν στήλν,ς, ανάξιον ίσως λόγου άντικείμινΟν, δυνάμενον 
νά δώση μικράν-δύναμιν'ηλεκτρισμού, πρός κίνησίν κατάλ
ληλον ηλεκτρικού, κώδωνος· έν άλ-λαις λέξεσΐ: ταπεινόν ζήτη- 
μα,γνωστόν ίσως-έν μέρεε .διά νά περάση τις,&ν θέλετε, τον 
καιρόν του, άλλ’ -εις ,τό βάθος του μικρού τούτου ζητήμα
τος. εις τ·, μικρόν τ-οϋτο.πείραμα,όποία σοφία, οποία μεγα—, 
λβυργος ιδέα,, όποια φαινόμενα, όποία τέλος δύναμες φυσικής 
προόδου, καλλιεργούμενης, δέν έγκλεϊεταί!. Άν είχε τις δια
περαστικήν. άντίληψιν,διορατικότητα, τύχην, δύναμιν πνεύ
ματος καί πίθον ίδεών, τί· δέν θά άπεκάλυπτεν εντεύθεν, συ-

• νεπεί^ τής παρεχόμενης μικράς ευκαιρίας καί τών στοιχεί
ων, άτινα πρώτον ήδη 'προύτίθενται; Τά πάντά κατωρθοϊ 
ή έύφυία, ένφ τδ πάντα καλύπτει ή ουτοπία. Τουναντίον' 
δέ έκ τών μικρών τά μεγάλα’.

. Έν τούτοις προβαίνομεν-, ϊνα μή μακρυγορώμεν.
Έν παντί πράγματι;, τά άπλούστερα μέσα είσΓκάι.τά· 

καλλίτερα. Τρν.ύπόγραμμόν αύτόν θά λάβωμεν ύπ’ δψει. · 
Λάβετε μικρόν ξύλινον κυτίον, κατραμώσατε αύτό’ έσωτερι- 
κώς -καί άφήσατε νά· ξηράνθή<Άνωθι τοϋ καλύμματος τοϋ 
κυτίου ποιείτε οπήν, δΓ ής περάτε, έλικοειδως, εί δυνατόν, 
τεμάχιον άνθρακας 15 εκατοστών μήκους, έπί 3 πλάτους. 
'Εκατέρωθεν ,δε τού άνθρακος τοποθετείτε στρώμα δίττοξει- 

' οίου τού μαγγανησίου είς λεπτά'τεμάχια, όχι όμως κόνιν , 
ήτοι 500 ώς έγγιστα γραμμάρια. Τό καλόν κάί σκληρόν

• διΤτοξείοιον, ό γραφιτόειδής άνθρακοΰχος σίδηρος, δν δύνασθε’ 
•νά προμηθευθήτε εκ τών φαρμακείων, είναι δ καλλίτερος. 
Προσθέσατε,·. &ν θέλετε, έν άναλογίμ κάί έγ άναμίξει,ίν πρός 
.δύο, συντετριμμένον’ κώκ κατά τόν αύτόν · τρόπον. Άνωθι 
δέ τούτων τοποθετήσατε - λευκόν φύλλο.ν στυποχάρίτου 'και . 
έπί τούτου έτερον στρώμα έκ κοπανισμένων ξηρών βαλανι-

. δίών ή δρυοφλοιοϋ δν διαβρεχετε μέ τήν ακόλουθον διάλυσιν' 
50’ γρ«μ·

ϋ
»
»

50 · 
2(10
10
10

φ.

λιυκοϋ άμμ,ωνια,κοϋ άλατος, 
οιϋλίσμένου ύδατος.- ·

• θιιϊκοϋ οξέος ' 
γλυκερίνης (πρός παρεμπόδισιν τών έγκρύσταλ-

■ λώσεων).
Έπί. τοΰ στρώματος, τούτου. θέσατε πλάκα ψευδαργύ

ρου συνυοραργυρωμένου, τοϋ σχήματος τοϋ κυτίοό σας, δστις ' 
θά χρ'ησιμεύση ώς αρνητικός πόλος τής στήλης, και-φέ- 
ροντος ίφ’ ενός;άκρου αύτοΰ χάλκινρν σύρμα ώς ήλεκτρόδιον.

Κλείσατε τώρα τό. κυτίον καί ή στήλη σας είναι έτοι- 
. μος πρός' λειτουργίαν. Έν οέ μόνον τοιοϋτον στοίχεϊον 
είναι κατάλληλον νά κινή'σγ) τήν βελόνην τοϋ γαλβανομέ
τρου κατά 20® και νά κρούση ηλεκτρικόν κώδωνα.μέ
τριου μεγέθους.

Άστειότης ! Ναι, άστειότης πειραματικής φυσικής, ήτις 
-ένέχει όμως μεγίστην σπουδαιότητα, διότι είναι καί αυτή 
μία έκ τών πολλών εκείνων στηλών, δΓ ής'δ εφευρέτης 
άνέμενε πολύ μεγάλείτερον κάί άλλόϊον άποτέλεσμα.Ήλπιζέ
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πλιίονχ, άλλ’αί γνώσεις του,-ή φχντκβία του κχίτο «νεΰμά 
του δέν τον ίβοήθησαν. Καί· τις οιδε, άν διά της μετα
τροπής, π ροσθήχης ή άφαιρένςως τών στοιχείων ταύτης ή 
εκείνης της στηλης δέν επιτυγχάνονται απροσδόκητα, τέως 
άγνωστα, 'λαμπρά, ίξαίσια άπβτελέσματα ; Μελετήσατε, 
μελετήσατε δΟεν, -καί Οά εύρητε. ’Ιδού τό συμπέρασμα.

β». ΙΙρέντ*ζη?

Άλέξ. Κάρα&εοδωρης (Ήγεμών της Σάμου).ΗΕΚΚΥΒΕΥΣΙΣ
ΤΩΝ ΛΑΧΕΙΩΝ ΤΗΣ «ΦΥΣΕΩΣ» ·

Γενομένης, συνωδά τοΐς προαγγελθεΐοΊ, τη 1η 
Ιανουάριου παρελθόντος,έν τοϊςγραφείοις ύμών,της 
έκκυ-βεύσεως τών λαχείων της «Φύσεως» ένώπιον 

-Αρμόδιας έηιτροπής καί τών προσελθόντων έπί τού- 
τω συνδρομητών μας, έκληρώθησαν κατά σειράν οί 
ακόλουθοι 60 Αριθμοί, οί'τίνες καί έκέρδισαν τά έν 
τώ ΰη' Αριθ. 19, της 4 ’Οκτωβρίου, φύλλφ της 
«Φύσεως», σειμειωθέντα Αντικείμενα, ήτοι :

1. Ό 3382 αριθμός, Ανήκων είς τόν έν Σμύρνη, 
κ. Π. Λεβιθινόν, τό χρυσούν ώρολόγιον.

2. Ό 3676, Ανήκων είς τόν έν Ναυπάκτω κ. Γ· 
Δημητρέαν, τό αργυρούν ώρολόγιον.

3. Ό 3415. Ανήκων είς τόν έν Άθήναις κ. ,Σ. 
Παρίσην, τό ρεβόλβερ.

4. Ό 2493 αριθμός, τοϋέν Πειραιεΐ κ- Β. Μαλ- 
κιοπούλου, τόν Παρθενώνα.

5· Ό 3537, τού έν Άθήναις κ. Δημ. Πετροπού- 
λου τό λεύκωμα.

6, Ό 2685, τού έν Κωνσπόλει-κ. Άγησ- Λε
βέντη, τήν ύδρόγειον σφαίραν.

7. 'Ο 2822, τού έν Άοριανουπόλει κ. Παν· Κρη
τικού, τό ώρολόγιον τού τοίχου.

8- Ό 2363, τοΰ έν Μελίτη·κ·. Μιχ. Αγγέλου, τό 
έξνπνητηριον της τοαπέζης.

9. Ό 3297, τοϋ έν 'Ρουχστουκίω κ. Δ. Θεοδο- 
σιΑδου, τό βαρόμετρου..

.10. Ό 3158 τοϋ ένΠάτραιςκ. Κ. Βασιλοπούλου, 
τό θερμόμετρου.

11. Ό 3263, τού έν ’Ιθάκη κ. Περ. Άντωνάτου,
τό τηλεσκόπιου. · .

12. Ό 2635, τού έν θήβαις κ· Νικ. Άλεξο- 
πούλου, τό Αρχαιολογικόν λεξικόν 'Ραγκαβή.

13. *0  2618, τού έν Πόρφ κ. Δ- Σωφράδη, τήν 
'Ιστορίαν τής Ελλάδος.

14· Ό 3456, τού’έν Κερκύρα κ. Δ.' Κω-τζονάνον 
τό μελανοδο’χείον.

15. Ό 3460, τοϋ έν Καρβασαρα κ. Ν. Νικήτα, τό 
δοχείου τών έπισκεπτηρίων.

16 20.Όί έξης πέντε αριθμοί. 3254, 3840, 3468, 
3324. 3880, τοϋ έν Σφάξτής Τύνιδος κ. Ν. Θεο- 
δωρίδον, τοϋ έν Σόφια κ. Άλ. Κυρώφ, τού έν Πά- 
τραις κ Θ. Μπονέλλη. τοϋ έν Άθήναις κ Α· Συ- 
ριοπούλου, καί τού έν Λαμία κ Π Παππαζαχαρί · 
ου. τούς τρεις τόμους τής «Φύσεως» χρυσόδέτους 

20-30 ΟΙ Ακόλουθοι δέκα, 3432. 2'20,3778 2513. 
3513, 30.37, 2421, 2806. 3675, 3654, ήτοι οί κ. κ, 
Άθ. Παππαχρήστου έκ,Βώλον, Π. Κριεζΰς έκ Λα· 
ρίσσής, Ίδ μ Λυμπρίτης έξ Άμφίσσης, Δ. Καπε- 
τανάκης έκ Σύρον, Μ. Κόντος έκ Πειραιώς, Δ. Βα
σιλείου έκ Βατούμ, Ν- Δέδες έκ Βυρητοϋ. ’Αγ. Πα- 
παδόπονλος έκ Κωνσπόλεως. Μ. Ν- Πετράδης έκ 
Βυτίνης καί ό κ Μιχ-Λαδάς έκ Τριπόλεως Ανά ένα 
τόμον τών εικονογραφημένων έργων τού'Ιουλίου 
Βέρν.

30-40. Οί δέκα κατόπιν. 2688 3764,3256,3899, 
3691. 3540. 3159,3565, 3520. 3568, ήτοι οί κ. κ. 
Διον Μαργέλος έκ Κόρινθόν, Χρ. Μαρκόπουλος 
έκΠύργον, Σ. Δανόπονλος έξ Άργους, Ν. Πατσιά- 
δης έκ Καλαμών. Γ Π Καμήλοςέξ ’Αργοστολιού, 
Π ΣΑλτας έκ Χαλκίδος. Δ. Νικόλαίδης έκ Μεσο
λογγίου, Άννα :Πρωτοψάλτον .έκ Ξηροχωρίου. Ί. 
Ν Δελένδας έκ Θήρας, καί Άντ. Εμμανουήλ έκ 
Φαρσάλων, άνά μίαν μεγάλτιν καλλιτεχνικήν εικόνά 
τού τοίχου.

4Θ-60 Καί οί επόμενοι 20 Αριθμοί, 3661, 2156,, 
3327,2241, 3472.3017, 3421,’ 3454. 3684, 3772, 
g 190, 3682. 3152, 3351, 3437, 2118 3045,3561, 
3337, 34 49- Ανά £ν ήμερολόγιον ή ήμεροδείκτην 
τοϋ τοίχου τοϋ 1894 έτους.

Ερχόμενοι ήδη πασι τοΐς ήμετέροις σννδρομηταϊς 
καλλιτέραν τύχην είς τό μέλλον, γνωστοποιοϋμεν 
αύτοϊς, δτι διά τάς προσεχείς κληρώσεις, αύ.ξη- 
θέντων ήδη τών ήμετέρων συνδρομητών, όρίζομεν 
από τοϋδε 100 δώρα μεγαλειτέρας Αξίας τών τοϋ 
παρελθόντος έτους, καί δτι μόνον οί προπληρώσον- 
τες τήν συνδρομήν των τοϋ όδεύοντος ήδη νέου 
έτους θάλάβωσι μέρος είς αύτάς καί θά έχωσιν είς 
τήν ήμισείαν αυτών μόνον τιμήν τά προσεχώς 
έκδοθησόμενα δύο καλλιτεχνικά έργα τής «Φύ 
σεως», ήτοι ό Ήμερολόγιον τής «Φύσεως». έξαί- 
ρετον έργον καί τό Διπλοϋν δραμα τής Μαίρης καί 
Μιμικού, μετά πλείστων ώραίων είκόνων.

Ιϊρός τούτοις’δέ,. δσοι προπληρώσωσι τήν συν
δρομήν των έν ός τοϋ Ιανουάριον καί Φεβρουά
ριου θά λάόωσιν άπόδειξίν, δι’Λς δικαιούνται νά 
στείλωσιν οίανδήποτε φωτογραφικήν είκόνα τφ έν 
Παρισίοις καλλιτέχνη κ Busine, μεθ’ ού έπί τούτφ 
συνεβλήθημεν καί θά λάβωσιν έτέραν έλαιογραφη- 
μένην καί έγχρωμον έπί ξύλου κομφοτάτην είκόνα 
δωρεάν.

Ή Αιβύθυνσις.

’Επειδή τινες τών ήμετέρων συν^ομητών ζητοΰσιν εξηγήσεις. 
περί τοΰ προνομίου τής βίχόνος, ήν διχαιοΰνται να παραγγίίλ«>σι 
τώ κ.Busine tv Παρισίοις, άπαντώμίν,δτι δβ» ςχονσι άλλο «α πρά- 
ξωβιν ή να βτίίλωβι το προσηρτημένον είς την απόδειξιν των στέ
λεχος τφ ειρημένφ χτλλιτέχντι μετά φρ. 4,95 χαί 6ά λάβωσιν 
αντ’ άύτών ά-εξοδ<ο« χομψοτάτην έλαιογραφημένην ϊΐχόνα έπί ξύ
λου,αξίας τουλάχιστον 5 30 φρ.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΟΥΛΙΟΥ ΒΕΡΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ 
βραβετθειςα ίπο της γαλλικής ακαδημειας

’ΈνΛοσςς καλλιτεχνική μοναδική καί «ρωτοφανής διά τήν 'Ελλάδα
Έκδοτης ΘΗΣΕΤΣ ΛΙΒΕΡΙΟΣ

Περατωθείσης τής κατά τό "λήξαν έτος έκδόσεωζ τής Β'. σειράς τών έργων τοΰ Ιουλίου Βέρν, ήτοι τοΰ 

Λαχνού, τών Ινδιών, τών Τυχών τών τριώκ Ρώσσων καί τριών Άγγίων, καί τών Πενζα_

-χοσίών Εκατομμυρίων, έρχεται όσον ουπω ή έκδοσις τής ^.σειράς άπο τού περίφημου έργου ό «Δεκππεκταβ- 
τής πλοίαρχος» οίτινος τήν Απόκτηση*  κρίνομεν περιττόν νά συστή-ωμεν πλειότερον τοΓς ήμετέροις συνδρομη-

-ταϊς, οίτινες άρκοΰσαν πείραν έχουσιν ήδη λάβει έκτη: 
-συγγραφέως Ιουλίου Βέρν.—Ή έκοοσις αύτη γενήσηταιΔΕΣΜΩΤΙΣ- |

Δεσμώτις! Τί; τοΟ ληστου τών δρέων ή 
•τών πόλεων, τοΰ βαρβάρου ή τοΰ έχθρικοΰ στρατού 
-τοΰ ... . Ούχί, είναι δεσμώτις τής καρδίας, τής 
•αδυσώπητου, πολέμιας έκείνης καί άοράτου αντιπάλου 
τής Κ αλ λον ή ς, ήτις λέγεται. . . ”Ερ ως! Παλαίει 
ή καρδία κατ’ αύτοΰ, παρατάσσει στρατόπεδα*  όλό- 
κληρον έπιχειρημάτων, Οχυρωμάτων, Αντιστάσεων καί 
βίας, άλλ’ είς μάτην ! έπί τέλους ύποχωρεί, ή καρδία 
υποτάσσεται, δ Ερως νικά, καί ή Καλλονή αιχμαλω
τίζεται } .. Αιχμάλωτος! κατόπιν τόσης Αντιστάσεως, 
τόσης πεισμονής καί τόσης άρνήσεως! Αιχμάλωτος ου, 
ώ καλλονή θεία, θεσπεσία ' Αιχμάλωτος! σύ,ήτις μέ- 

προμηθείας, τών προγενεστέρων έργων τοΰ διασήμου 

κατά φυλλάδια

χρι πρό δλίγου έπέτας ώς χρυσαλλίς άπδ άνθους έίς 
άνθος καί συνέλλεγες το ,μΰρον δλον τοΰ παραδείσου ; 
Δεσμώτις ήδη, συ; τής οποίας τό μειδίαμα έθραυε βρά
χους, ή Βέλησις έκαμπτε βασιλείς, καί τό βλέμμα διέ
σχιζε τά βουνά!

Δεσμώτις'λοιπόν ήδη, άκίνητος, σύννους, σκεπτική, 
μετανοημένη.καί;άναμένουσα καί έλπίζουσα!

Πλήν, τί πλέον άναμ,ένεις καί .έλπίζεις, ώ Καλλονή; . 
. . '·. ΈκάμφΘης ύπό τήν πίεσιν τοΰ Έρωτός, έλυγίσθης ‘ 
καί .... έΘραύσθης! . · .’Ήδη δέ είσαι δεσμώτις έκεί- 
νου καί μή περέμενε η'λέον ή έκεένου τό βάλσαμον, έ- 
κείνου τήν παραμυθίαν, έκείνου τό . . . . μειδίαμα.-

Δεσμώτις! έκείνου; ... σέ, άφίνω λοιπόν...; έγώ!
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Η ΦΓ£ΙΧ Η Φ^ΣΙΪ

ί

m·

r Η ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΤΟΓ ΧΩΡΙΟΓ
· \ (Ίΰτορικόν διήγημα)

(Σμνέχεια καί τέλος).

' VI·
Τήν (ποιούσαν ό Κώστας έκοψατο εΐσέτι, ότι ή μήτηρ 

τουήλθι να τόν ίξυπνήσή.
• '~Κ·άτω·;περιμινόυν,·ιΐπί, οίβυμπεθέροι,νά σέ-χαιρετίσουν. 

—Οί συμπέθεροι ; εϊπεν, δ Μήτρος
—Ναί ; ό ’κυρ Μήτρος καί. ή Αγγελική.
—Καλά, -μητέρα; τώρα-ίρχ.ομάί. :
Καί ίπήδησιν’ τής κλίνης 'του. -
—Αύτό. μβϋ έρχιται στά σχέδια, ,διινοιΐτο ένδυόμενος. 

θανε μαζεμένοι όλοι και θά τούς το πώ. Καϋμένα τά παι- 
&ά,άς εύτυχύσουν, 'καί ας χρεωστοϋν τουλάχιστον μέρος τής 
ευτυχίας των καί :είς <μί·Μ.·■

. Ένίδύθη'κα{ κατήλθε»< Τόν ύπεδέχθησαν θερμώς:, άν καί 
i κυρ.Μήτρος ήτο σοβαρός. :'

— Ήλθαμε, παιδί μου, Τφ εϊπεν ό τελευταίος, γιά νά σέ 
δοΰμε, καϊ -γιά νά συνεννοηθοό'με μαζί σου, νά εΐδοΰμε άν' 
Ιχης άκόμη τής ΐδέαις τής ίδιες- θά μοΰ πής πώς' βιάστηκα. 
Μά έχω'το λόγο μου.

?Ο Κώστας ήγέρθη·. .. ·. · · .
— Εδ&, είπε,· εισαστε,· όλοι οσοί μοδ χρειάζεστε γιά κάτε 

τι, ποΰ' εχω νά σάς πώ. Σάς παρακαλώ μόνο, νά μή μι 
σταματήση κανένας, πριν τελειώσω.-

Μήτρο, μεγάλη τιμή μου εινε, ή πρότασίς σας, 
αλλα πρώτο απ θλα,- πρεπει νά σδς πώ, ότι άκόμη δεν ά- 
ποσπούδασα καί ότι άν δέν.τελίιώσω, και άν δέν έξασφαλίσω 
το μέλλον μου, δέν Ιχω σκοπβ νά παντρευτώ I καί θά περά
σουν πολλά χρόνια έως τότε,.κυρ Μήτρο. Ή Μάρω λοιπόν 
θαρρώ πώς είνε αμαρτία νά είνε μαζί μου δεμένη εως τότε.

• , Ή Αικατερίνη ήθέληβε νά όμιλήσρ I Ό Κώστας τήν
ήμπόδισε. ■’

• —Σάς. παρεκάλεσα, είπε μειδιών, νά μή με σταματήση 
κανείς. '

Ό κύρ Μήτρος καί ή ’Αγγελική ήκουον σιωπηλοί.
. «Κοντά σ’ αύτά όμως, έξηκολούθησεν ό Κώστας, άνεκά- 

λυψα γιά λίγες ώραις, ποΰ είμαι έδώ·, ό,τι σεις δέν ξέρετε. 
Μή σάς κακοφανή, κύρ Μήτρο I Ή Μάρω σας αγαπφ τόν 
Γίώργη, τον άδελφό· μου, καί ό Γιώργης τρελλένεται γιά

• ■ τή. Μάρω.
. Ό κύρ Μήτρος δέν είπε τίποτε ί μόνον ίδάγκασε τά χεί

λη του καί κατέστη περιπόρφυρος.
—ψέματα, ψέματα-, εϊπεν ή Αικατερίνη (γειρόμενη.
—Μοΰ τό ειπε.ν ό Γιώργης, -.μητέρα. Και- έπειτα κύταζι 

. τόν κύρΖΜήτρο I φαίνεται πως κι’ (κείνος τό ξέρει. Λοιπόν 
■ έδώ ποϋ ’μαστέ, θέλετε νά'παντρέψωμι παιδιά ;

” θΧ* ’ *?τό  εινε άδύνατό, εϊπεν ή Αικατερίνη. .
Ο Κώστας ίατράφή πρός τήν μητέρα του, κώτωχρος.

—θέλεις .λοιπόν, τή είπε νά .άποθάνη μία κοπέλλα, ποΰ 
λές πώς αγαπάς ώς σήμερα καί νά · δής τό Γίώργη σου. · 

, ’ σκωτωμένο ; '
Ή. δυστυχής Αικατερίνη έκάθησε σιωπηλή.
—Δε μοΰ απαντάτε, κύρ Μήτρο ; εϊπεν ό Κώστας.. 
Ό Μήτρος ήγέρθη. '

.—Σε εύχαριστώ, παιδί'μου, είπε;, γιατί έχεις μεγάλη
• καρδιά. Από χθές ή κόρη μου. έιπε στή μάνα της, όλα όσα 

μάς »ιπις..Δέν ξέρω τί νά κάμω., ’ ··
, —Σάς τό είπα ‘έγώ,.εϊπεν ό Κώστας.

: —τΚαι τό χωρίο τί θά πή; .
.. — Τό χωριό; νά αύτό ήτο : Όταν, κύρ Μήτρο, πρόκειται· 

γιά τήν ευτυχία τοΰ παιδιού‘του» δέν- κυττάζει κανείς τί 
λέει ό κόσμος.. “Επειτα τί θά ‘πουν ;' Σάς άγαποΰν όλοι, 
καί θά εΰρουν σωστό,δ τι «κάματε, ·

Πάντες (σιώπων :
—Καί τό νόστιμον είνε, προσεθηκε γελών ό Κώστας, ότι 

ύποσχέθηκα στό Γεώργη, νά πον · στεφανώσω πριν- φύγω. 
Καί θά μείνώ ίδώ μόνο ένα μήνα.

Εκείνην τήν στιγμήν ήκούσθη ή φωνή τοΰ Γίώργη.
-—Κώστα, ποϋ είσαι; σοΰ φέρνω ενα λαγώ.
Είχε πορευθή άπό πρωίας είς τό κυνήγιον, .χάριν τοΰ 

Κώστα,
Ο Κώστας ήνοιξε τήν θύραν.

— Ελα επάνω, εϊπεν είς τόν. Γίώργη : . Έσύ έλειπες καί 
ήλθες στην ώρα.

Ό Γεώργης είσήλθεν. ,’Εκ τοΰ πρώτου' βλέμματος ίνόησε 
τί συμβαίνει.

. Πες τούς λοιπόν καί σύ τίποτε, εϊπεν ό Κώστας,
—-Τί νά ’πώ>. άπήντησεν ό Γιώργης. Γήν ημέραν που 

ή Μάρω θά πάρη άλλο, άκόμη καί σένα, έγώ θά σκοτωθώ■
Ό μήτρος ήγέρθη.
—Εινε με τήν θελησί σας; είπε πρός τούς γονείς τοϋ 

Γίώργη. -
Ο Γεώργης ήτένισε τήν μητέρα,.του, 7

-—Ώ μάνα I μάνα, τή είπε I
Ητο τοιοϋτός ό τόνος τής φωνής του καί· τοσαύτη παρά- 

κλησις ϋπήρχεν εΐς τούς, λόγους του, ώστε ή Κατερίνη 
(δάκρυσε. ’Εστράφη πρός τό/σύζυγόν τής{ .·

—r Είνε παιδί μας κι*  ά.Γεώργης, τφ'.είπε *αί·.ή·Μ·άρω  
πάλιθά γείνη κόρη μας.

Και ίνηγκαλίσθη τόν υίόν της. , 
Οίσυμπεθέροιέδωκαντάςχιϊρας.· 
—Νά .μάς ζήσουνε, ειπον :
—Καί μένα, μή μ« ξεχάσετε γιά κουμπάρο, είπε-ν' ό 

Κώστας συγκεκινημένος. ■ '·' ' ι
— ’Αδελφέ μου, ειάεό Γεώργης· ! . έναγκαλιζόμινος. και 

φιλών τον Κώσταν.

Μετά ενα μήνα μεγαλοπρεπής γαμήλιος πομπή, διέτρεχε 
τήν άπό τής εκκλησίας εΐς τήν οικίαν του καπετάν Στρατή 
άγουσαν. Ήτο ό γάμος τοϋ Γεώργη καί τής Μάρως.

Αμφότεροε .εΐς τό μέσον τής συνοδίάς ήσαν πλήρεις 
.χαρδ?:.
• . Αί κόροά. τοΰ χωρίου άνθοστόλιστοι έβάδιζον' παρά τήν 
νύμφην, έν ω -δωδεκάς παλληκαριών (βάδιζε παρά τόν 
Γεώργην.

Οπισθεν ηκολούθει ό Κώστας ο κουμπάρος.
Γυναίκες έκ τών παραθύρων κάί τών θυρών έρρανον μέ 

άνθη τόν δρόμον τών νεόνυμφων |
Ένυμφεύετο ή «αγαπημένη τοΰ χωριοΰ», 
Εφθασαν εες τόν οίκον τοϋ γαμβρού I 
Ο Γεώργης καί ή Μάρω (πλησίασαν τόν Κώσταν.

Εΐς σέ χριωστοΰμέ τήν εύτυχίαν μας.τφ εϊπεν ό Γεώργης. 
Μάρω φίλησε τόν Κώστα·.'

Ο Κώστας «νδακρυς (κ τής χαράς, ήσπάσατο τόν ά- 
δελφόν του καί (πέθηκεν αγνόν αδελφικόν φίλημα . (πί τοΰ 
μετώπου τής Μάρως,
.— Νά ζήσετε. ευτυχισμένοι, τόΐς είπε.

Ποτέ άλλοτε, ήκούσθη διηγούμενος, δέν (δοκίμασε τοι- 
αύτην χαράν, όσην τήν ημέραν εκείνην.

Έν Αθήναις Δεκέμβριος 1893.
Αν8ρ. Χ,.ΜοβχΟναφ

έν φ -δωδεκάς παλληκαριών (βάδιζε παρα τον

Οπισθεν ηκολούθει ό Κώστας 0 κουμπάρος.
j Ουρών έρρανον μέ

ΔΑΣΗ — ΔΕΝΔΡΟΦΓΤΕΙΑΙ
Άψοΰ, καί ή Γή% σύν τοϊς άν.θρώ.ιτοις άγ« X- 

λ β τ α ι,*  κατά τινα τών προφητών, επεται οτι καί ημείς οί άν
θρωποι ανευ τής ύπάρξεως δασών καί παντοειδών δένδρων δπω- 
ροφόρων καί μή, φυσικών ή παρ’ ανθρωπίνων χειρών πεφυτευ- 
μένων, δέν δυνάμεθα νά ύπάρχωμεν ή υπάρχοντες, θά' είμεθα 
στείροι*  ορατικής ,τέρψεως-καί ψυχολογικής άγαλλιάσεως, όπως 
η γη ανευ ανθρώπων. Καί έν τούτοις μ’ δλη.ν ,τήν άναντίρητον 
ύπο πασαν έποψιν χρησιμότητα τών δένδρων έπί της Γης διά 
την ανθρώπινον ευημερίαν, κατά πολύ ύστέροΰμεν τής πραγμα-

τοάοιήσεως τοΰ. προορισμού μας,' διότι ουδέποτε εληφθη πρακτική 
φροντίς πρός προστασίαν τών δασών καί δενδροφυτειών, καιεν- 
θάρ^υνσιν τών ολίγων εκείνων, ών ή ψυχή έκ φύσεως ένδια- 
φέρεται δι’ έ’να ή άλλον λόγον ύπέρ αύτών, άγωνιζόμένων 
όπως καταστήσωσι διά μυρίων κόπων φροντίδων και δαπανών υ
παρκτήνκαί ανύπαρκτον δενδροφυτεί'αν, καί τών ολίγων .εκείνων 
ώ τό ενδιαφέρον πρός τά δένδρα, καθιστά συμμέτοχους τιμής και 
εύδαιμονίας και τούς άλλους κατοίκους τούς έν ταΐς περιφερείαις 
τών πόλεων· κωμόπόλεων χωρίων,καί επαύλεων βιοΰντας.Καθόσον 

• έάν, κατά τινα ’Αγγλον, παραδεχθώμεν, ότι, ό πολιτισμός,μιας 
πόλεως άποδεικνόετανέκ τοΰ έν αύτή καταναλισκωμένου σαπω- 
νος, ΰποστηρίζομεν κάί ήμεΤς τήν γνώμην, ότι ανθρώπινος πο- 

·. λιτισμός καί έξέυγενισμός δύναται ,νά θεωρηθή τών κατοίκων ε
κείνων έν τή·.περιφέρεια τών-όποιων ενυπάρχουν καί διατηροΰν- 
-τάι τά φυσικά δάση, καί τά φυτουργούμενα καί διατηρούμενα 
πρός.άνάπτυξιν όπωροφορα ή πρός στολισμόν δένδρα. —Τήν J- 
παρξςν καί διάτήρησιν τών δασών, καί, την εξακολουθητικήν φυ- 
τουργίαν παντοειδών δένδρων, έλαφρώς ή*εϊς  συναισθανόμενα. 
Καίομεν δάση έκ μιας ή άλλης αφορμής,κόπτομεν δένδρα, άναι-' 
σθητόΰντες 'εις τήν χρησιμότητα αύτών, καί έν τούτοις ούδε- 
μίαποτέ έλήφθη παράτών, αρμοδίων πρακτική και αποτελεσματική 
φροντίς, όπως τεθή τέρμα εΐς τήν βάρόαρον αληθώς ταύτην κατα- 
στασιν,άφινόντων άτιμωρήτους πάν'ΐο’τέ'δλίγους κακοποιούς, — ύπο 
τήν προστασίαν της πολιτικής ύ'παγομένους,—πρός κοινόν κακόν 
καΙάφόρητοχπλέονσκάνδαλον.Διάνά μάθηδ ο αναγνώστης όπόί- 

: αν σημάσίιέχ^άέοδίδουν διά τήν προστασίαν τών δασών καί δένδρων 
καί τί ■WT^ip^vTat αί άρχαί άλλων πολιτισμένων εθνών, όταν 
θέλου^γα^εσόδ-ή τέρμα είς· μιαν τοιαύτην κατάστασιν, παρατί- 
θεμέ<”^έξής'ιστορικόν γεγονός. - ,

—,;,Εν τή Έλληνικωτάττι τών Νήσων «Κ ύ π ρ φ» έπι τών 
τελευταίων έτώντής κατοχής της ύπό τών Τούρκων,· εγένετο 
μεγάλη καταστροφή επί τών δασών καί δένδρων τούτου δ ένεκεν 
έπήλθέ,·'επΙ·"πσλλ·ά:έτη άνομόρία, συνεπώς σιτοδία^χαί επιζωοτία, · 
καθτ^έάί τόσόΰτον έθνησκον τά. κτήνη ώστε'οΐ κάτοχοι^έπώλουν 

■ αυτά ^ρίν’^ν δερμά-έων.Είς τήν εξακολουθητικήν αύτήν κατα- 
στροφήύ-εθτσε τέρμα άμαλτή κατοχή αύτής, ή Αγγλική Διοί- 
κησις, δ^δσΰάά ότι· τό. ίκακόν προέρχεται ■ έκ της καταστροφής

■ τώνδασών.καίίένδρώ.ύ.'’£δόθηέπομέως άύστηρά.διαταγή απαγο- 
ρεύουσα τήν κοπήν καί αύτών τών αναγκαιουντων καυσόξυλων, 
μέ αύστηράγ τιμωρίαν ίοΰ, παραβάτου.· ·Έν τούτοις είτε εκ· συμ- 
πτώσεως,' 'είτε έξ υποβολιμαίας τών "Αγγλων ένεργείας όπως

• ευρώσίν άφόρμήν;· δύώ: Αερεΐς έκοψαν τούς κλώνους· των έν τφ 
.■ίίρόάυλίφ ' των μωρεών καί οί Άγγλοι διά τήν παραβασ,ν, τής 
δίά-ιαγής: ;όών «έ'ξ·ΰ ρ ι'σα ν τ ά.γ έ ν ε ι α τώ ν Ί ε ρ έ ω ν 1» 
άνεύ ,τίνός'^διαδικασίας; πρόί μέγα μέν σκάνδαλον τών κατοίκων 
τής'Νήσου, άλλά καί μέγαν παραδειγματισμόν διά τούς έχοντας 
τάσιν προς τήν καταστροφήν τών δασών και δένδρων. Εκτοτε 
ή.Νήσος άνεδασώθη καί αί εύφόρίαι έφ’ ολών τών προϊόντων 
τής Νήσου δέν ελλείπουσιν. Δια τής τιμωρίας ταυτής επέφ.ρον 
ούτως άνεξώδωςτοιοϋτον αποτέλεσμα,οίον ημείς δεν,δυναμεθα, να 
έπιφέρωμεν διά τοΰ δασικού προσωπικού δι ’ό τό Κράτος ύποβαλ- 
λεται είς έτησίάν δαπάνην 150 χιλιάδων δραχμών. Ο λαός εκ 
μιας ή άλλης αφορμής, άγνοεϊ, άναισθητεϊ, παραγνωρίζει, α
ναγκάζεται καί περιπίπτει ώς τό μικρόν πάιδίον είς σφαλμα, α
μάρτημα. έγκλημα ή κακούργημα. Άλλ’ όταν διδαχθή και,γι-, 
νώσκει ότι άνωθεν αύτοΰ υπάρχουν αύστηροι αμετάβλητοι. Νο
μοί;·και άνδρές τής Πολιτείας. τεταγμένοι πρός έκτέλεσιν. 
αύτών, τότε βεβαίως καί ό πολίτης δέν θά. δύναται ασκέπτως να 
παραβαίνγ) τούς Νόμους τής πάτρίδός_ του καί· τά · πάντα θα 
βαίνουν έν άρμονίφ. Άλλά δυστυχώς διά τήν Έλλ. Πολιτείαν 
τά πάντα έχουσιν αντίθετον ύπαρξιν, οΰτως ώστε προτιμώμεν να 
διέλθωμεν ένεξέταστον καί τόσον συνοπτικόν τό θέμα τοϋτο.

'Εξ’Λργουζ . A. Κ Ήλιόπονλος

ΣΕ ’ΓΕΛΑΣΑ \
Tfi ^εοχοινίδη *

’Ενα ώμορφο βιβλίο Καί σβΰ γράφω αποπάτου
Μοδδωσκ γ»ά νά διαβάσω . Πώ< αύτό είναι διχόμου 
Καί μου λες νά ιφάψω μέσα Καί σοΰ λέγω νά· φιλησνμ 
Χι’ δτι θέλω ’γώ νά φτειάτω. . Τον. πετρένιο τό· σταυρό.μου.

Τραγουδάκι ίύπης γράφω Σοΰ είπα φίλα τό σταυρό μου
Καί τόν πόνο μου ’στορίζω Ποϋ καί ’γώ είχα φιλημένο.
Καί στην ίκρη τοΰ ’ξώφυλλου Για νά σμίξουν τα φιλιά μας 
*Ενα μνήμα ζωγραφίζω. Στό σταυρό τον αγιασμένο».

Κ’ έτσι εγειν’ ίνας όρκος 
Όρκος σέ. σταυρό απα»ω 1. 
Ποΰ δέν μπορείς vi^t’ άρνηθής 

’ Κ»’ όταν πειά θέ να πεθάνω.
(Μοΰολόγγτον) Χτάμυς Μπρίνιας.

«ΕΙΣ ΕΚΕΙΝΟΝ»
ΕΚ TOY ΑΝΕΚΔΟΤΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ. «ΒΕΑΤΡΙΚΗ Η ΑΟΙΔΟΣ» ,

Γιατί σπά^άζει τίιν καρδιά σάν βρίσκομαι σιμά σον 
τών. οφθαλμών σου τό γλνκά . 
μειδίαμα τ’ αγγελικό 
κα\ τρέμω στά λαλιά Σου ;

Γιαύ Λ καρδιά' μου νά κτνηά σάν νά μ| δέρνουν
·. . [.πόνοι] . ·

δταν μοΰ λές .« σέ άγαπώ » 
θέλω καν "γώ.νά'σού τδ πώ;· π 

. τδ σώμα μον παγώνει;
Γιατί νά κάθωμαι ποθώ αίώνια μαζΰ σού 

κι’ δταν νά κλείσω προσπαθώ ' κ ■ 
τά μάτια μου νά κοιμηθώ 
άχ’ ρλέπω τάν μορφ-ή Σου ; ·

Γιατνγια·Λνά σ'άγαπώ νάλυώνωσ’τΛ θωρειά σου ' 
κι’ δπου κι’ άν πάγω καί σταθώ 
στον κόσμ'· όλοΰθε ποΰ βρεθώ ·
νά βλέπω τάν σκιάν Σου; (!)

■ Ίω·. X. ϊαρ»μ.ι*ντήφ.

ΕΚΤΑΚΤΟΝ ΠΡΟΝΟΜΙΟΝ
ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ THS «ΦΥΣΕΩΣ»

Κατόηιν evfivvorioeog μ«ίά τοΰ », M. Busine, καΐίι- 
τ/χνου Ίν Πα^ΰίοΐξ, πάντερ οί βυνίρομηταΐ ΦύΟεωφ δύνανται ν’ ά®οπτη»ωβε δωρεάν τήν H χό ν α τωνκβ-

Οί πατά φύλλον άχορασταί tng Φύσεως 4«ν έχονσεν 
άλλο νά πράξωβεν ή νά ΰτείΚηοι τήν ϊπι «ίκοβε φοράί 
δημοβεσυ^ησομένην πάτωνε όιεύθυνΛν τοΰ «. Μ. Busine.01 βνΐ'δρομηται το Ίν τή &no$s(^ti τηξ Ίτηοία? πλη- 
ρωμήδ τού Stfivg αροοχίχολημίνον/πΐ τούτφ βτίλιχο?·Π&ζ δ' έγγραφόμτνοζ vsos βυνίρομητήδ λαμβάνει μέρος tls τάδ πλήρώβ«8 τδ>ν λαχείϊον τη$ προσ«%οΰβ Ίχχνβεύ- 

Μ λάβη δωρεάν, μίαν καλλιτσχνεπήν είκόνα, χαΐ δύναται ίαίοηξ ,ν& χαραγγείλη χάϊ την &$ άνωίέρω Ελαιογραφίαν τής είχόνος τον,Σύν τή άποβτολή ταύτη δέον νά βνναχοβτίλληται χαι ή φοτόγραφίά τον προσώπου, ούτινος ζητείται ή π«χρω- 
ματαίμϊνη είκύν, &>ξ χαΐ χά Εξοδα τήρίπεβτροφήρ τοΰ ί/-_ ματοδ Εχ Παριοίων, άνερχόμενα εί$ φρ, χρ. 4,95.

du teint .»

REVUE LA «NATURE» Athdnes 
Bon N’M 

Qouleur'des yeux ... .
» du teint . . . . .·. 
.» des cheveux · · · · 

» du costume. . . . .
M. Busine. M. Avenue de Villiers*  Paris.

Renseignements



ΗΦΥΣΙΣ

259. Αίνιγμα

Τα γράμματα μετάλλαξε 
καί πρόσδεσε ένα πνεύμα ’ 
— χαί θά ίδή πώς δτι — 
Έν τρόφιμον πασίγνωστον 
θά φέρη είς τήν μνήμην σου . 
τοΰ κόσμον τόν Δεσπότη.

260. Αίνιγμα

Το μεσαΓόν μόνον γράμμα 
άμφο'τέρων άν άλλάξης 
τό καλόν κακόν 9α γίνη
^αί γ|ά τοΰτο μή τό. πράξης.

έδί. Αίνιγμ*·

Τους πόδας μου. άν κόψω 
—ποτέ νά μή προκόψω — 
Πρωτόπλαστος 9ά γίνω 
καί-εύχάς πολλάς σοϋ δίνω

262. Αίνιγμα.

Διώξε τά καί βάλε πνεύμα 
καί μια νόσος φοβερά 
6έ νά φύγη- 9ά πετάξη 
χωρίς ή δολ^α νά’ χη πτερά.

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ
Αίνιγμα. 263

’Αντικατέστη· 
σον τάς τελείας 
δια γραμμάτων 

. ..... . .. ώστε πανταχό-
σε, είτε,εκ τών 

- - άνω πρός - τά
κάτω είτε εκ τών 

κάτω πρός τά άνω ν’ άναγινώσχε- 
ται ή αυτή λέξις.

164- Μαθημ. τέρψις
• ,· . . . Άντικατάστησον
'. - ; .· . τάς στιγμάς δι’
..... αριθμών τών 0-
• . . . . ποιων' τό άθροι-
..... . σμα δλων τών
διαιρέσεων όριζοντίως καί καθέτως 
νά είνε δ αριθμός 29.

265- Ιστορικόν Πρόβλημα.
Διά τών αρχικών γραμμάτων- 

τών δνομάτων,ί ένός ’Αρχαίου Βα· 
σιλέως,2 ενός Ήρωος,3 ένός νομο- 
θέτου,έ άνθους κ«ί καρπόν, 5 ένός 
πορθμού ,6 μιας πανηγΰρεως,7 ένός 
τροφίμου, 8 έ»ός μύρου, 9 ένός α
στρονόμου, ΙΟένός προφήτου,καίΐ I 
μιας νήσου,σχημάτισον τήν άκρο- 
στοιχίδα ένός,πρωθυπουργού τής 
Έλλαδος. (

Είς τξν πρώτον λύτην τεσσά
ρων έκ τώ» ανω αινιγμάτων' δο- 
θήσεται εν μυθιστόρημα. 

Τατεανή Μ. Ζαβέ.

ΑΛΛβΛΟΓΡΑΦΣΑ. ΤΗΣ “ΦΥΣΕΟΣ.,

]. Γ. Γ. Σμύρνην; Συνεστήμένη έλήφθη. Έγράψαμεν, φύλλα άπε- 
στείλαμεν.-— Κ, Λ. Κοί/ων. Συνδρομή έξάμηνβς έλήφθη. Συνδρο
μητής ένεγράφη. Ευχαριστούμενο—Σ. Κ. £'p««p*r.  Δέμα φύλλων 
σάς άπςσταλη. Πιστεύομε» ήδη έλάβετε αυτό. Άναυένομεν απο
τέλεσμα δοαστηρίου ένεργείάς σας.—Π. Λ Ο. Ά^ιύήριον. Συνδρο
μή σας έλήφθη. Εύχαριστοϋμεν. '’Απόοιιξις εν παρόντι φύλλω.— 
Μ. Δ.-Σί,οον-, Συνδρομή σας έλήφθη. Άπόδειξις έν παρόντι φύλλω. 
Εύχαριστοϋμεν. — Γ. Μ. IfavszJior.- Επιστολή μέ εσώκλειστα 
έλήφθη. Έχει καλώς. Συυμορφωβησόμεθκ σχετικώς, — Λ. Γ. 
Σύρον. -’Επιστολή έλήφθη. 'Εχει καλώς. Ειμεθα σύμφωνοι.—I. Κ. 
Αιτω^ικόν. Συνδρομή έλήφθη. Εύχαριστοϋμεν πολύ. 'Ημερολόγια 

.της «Φύσεως» · έκδοθήσονται προσεχή Αύγουστον δι’έπιόν έτος. — 

.Δ Κ -Η. 'Αργος. Έδημοσιευθη ή αρχή. Στείλατε αμέσως τήν 
•συνέχειαν.—Κ. 1. £εαπ. Έλήφθη η δεοτέρά επιστολή σαξ. Έχει 
'καλώς. Εύχαριστοϋμεν. ’Αναμένομεν καί έτέραν συνδρομήν διάνα 
ειμέθα τακτοποιημένοι μέχρις 15 ’Απριλίου 1894- — Κ. Α· Μι· 

■σο^όγγιοτ Έπιστολαί έλήφθησαν.. Συνδρομηταϊ ένεγράφησαν. 
. Εύχαριστοϋμεν. Έγράψαμεν ταχυδρομικώς.—Θ. Κ. Π. Σ»|9αστοιί- 
ποΑιν. ’Επιστολή και συνδρομή σάς έλήφθη. Ταχυδρομικών λαμβά
νετε τάς ζητούμενος πληροφορίας. — Δ. Ζ. ΒιΛισαά. Ζητούμενοι 
'αριθμοί σας άπεστάλησαν και έγράψαμεν.— Κ. Σ. Αρσμιιτ. ’Επι
στολή έλήφθη. Σας άπηντήσαμεν ταχυδρομικώς, αναφορικώς πρό’ς 
τά γραφόμενα σας και σάς άπεστείλαμεν καί τά ζητούμενα φύλλα. 
Αναμένομεν άπάντησίν σας δδηγηθώμεν. — Κ. Λ. είς Κύμη'· 

Αύ.τροί'. Σάς ενεγράψαμεν καί ταχυδρομικώς άπεστείλαμεν οδη
γίας Εύχαριστοϋμεν.—Μ. Γ- Λ^ηχάόα. ’Επιστολή μέ αποδείξεις 
έλήφθησαν. Εύχαψιστοδμεν πολύ. Αναμένομεν έτέραν. — Η. Μ- 
’Αμβοΐρΐ-ον. Βιβλία σάς άπίστείλαμεν προχθές μέ επιστολήν μας.

•__Γ. Μ. Μίρσινάτ. Δελτάριον έλήφθη. ’Αναμένομεν ταχέως ώς
νράφετε.— €>. Μ. Πάτρας. Συνεοτημένη έλήφθη. Εύχαριστοϋμεν. 
πο*ύ  ’Επιταχύνατε παρακαλοΰμεν επίλοιπους. 1— Γ. I. Σμύρνητ.

" Έλήφθη, αναμένομεν όμως συντόμώς.

OCULAIRE VINOT
S’adaptant a touies les lunettes, pour I’observation 

de astres, nerenversant pas les. objets, susceptible de 
different® puissances a volonte; Prix, 16 francs.

Lunette munie de cel oeulaire. 
Prix, 40 francs

Avec cells .lunelie, on pent voir T annsauds Saturne

.' J. VINOT, Covr de Rohan, Paris.

ΗΜΕΡΟΛΟΓ1ΟΝ .
; ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΩΝ ΚΎΡΙΩΝ

Μετά περισσής φιλοκαλίας καί εικονογραφημένου έξεδόθη καί τα» 
Ημιρολόγιον τής «Έφημερίδος τών Κυριών» τοΰ 1894 έτους, δπεμ·- 

περιέχει άρθρα, διατριβάς καί ποιήματα ύπό κυριών γραφέντα. 
Τό προσόν δε τοδτο τής γυναικείας δημοσιογραχιχής άμίλλης χα
ρακτηρίζει αρκούντως τήν φιλολογικήν δρασιν τών παρ’ ήμϊν συμ- 
πολιτιδών, δΓ δπερ συνιστώμεν την άπόκτησιν αΰτοϋ καί άνάγνωσι*--  
πασι τοίς φιλομούσοις, οΐτινες θα εΰρωσίν αρκετήν ύλην ψυχολο
γικής, μελέτης τοϋ γυναικείου φύλλου, οδτινος ήγέτης έτάχθη παρ’ ' 

ήμίν ή κυρία Καλλιρρόη Παροέν. Περιεργείας ενεκα δημοσιεύομε»- 
τά ονόματα τών λαβουσών μέρος είς τό Ήμερολόγιον τοΰτο τών ■ 
Κυριών.—Καλλ-ρρόη Παρρέν, Αιμιλία Δε Μορσιέ, Ελένη Γεωρ- 
γιάδευ, Άγαθονίκη Άντωνιάθου, Μαρία Δεραίμ, Κρυσταλλία Χρυ- 
σοβέργη, Ειρήνη I. Οΐχονομίδου, Μεριάνθη Ήλιοπόλου. Σαπφώ- 
Λεοντιάς, Μαρία Άλεξανδρίδου, Σωτηρία Άλιμπέρτη, Παναγιω— 
τουλαΓ. Γιουρδή, ’Αλεξάνδρα Καππαδόπούλου, ’Αθήνα Σιγανού κτλ. .

Τεμ,άτα’. δραχ. 9.

ιτν ν σε» σ υ. ν1 ε * νυσ » υ σ υ σ σ σ σ σ υτυυυ r·*-Γ. ΒΛΑΒΙΑΝΟΣ
Όδός ’Epyofc 

απέναντι Καπνικαρέας.
Γνναικεϊοι πίλοι 

καί πάίδων 
"Ετοεμ-οο 

χαί χχτχ πχρβ,γγιλεαν 
ϋροθέτο πωλοϋντχθ 

λβχνοχ&ς xdl χονδρο- ι 
αν&η. πτίρά, αιγρέ- 

τχς-, τχενέαι, Ύφάσμ-ατ-χ, 
«τυρά, ψοάΟας, *αβτό·  
ρεχ χαό βλχ τχ 
διά βτολ&βμ,όν ιών γυ- 
ναοκβίων πίλων εές βυμ· 
φ®ρωτάτχς τεμ.χς.

Τό Κατάστημα τοντο 
φημίζεται διά τΛν καλήν 
ηεριποίησχν καιταχύτητα, 
κομψότητα και στερεότη
τα πάντων τών έν αύτώ ., 
πωλονμένων.

: Τρέξχτ®. Τρέ^άτ®.

ΦΏΤΟΓΡΑΦΕΙΟΝ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ
12 Όδόη Έρμο© 12

Έκτακτος ευκαιρία

Ή «φΰσχς» εύχαρίστως άγγέλλουσα πάσι. τοϊς 
έαυτης συνδρομηταΐς καί συνδρο^ιητρίαις, δη Λ δϊ- 
εύθυνσχς τοΐτ ανωτέρω φωτογραφείον, έπιθυ^ονσα· 
νά'διευκολύνη τήν έν σνμπλέγρατι ή κατά, μό.νας- 
φωτογράφησχν τών μαθητριών και μαθητών τών 
διαφόρων έκπαιδευτηρίων, άπό 1«ς’Οκτωβρίου Λ λ· 
λάττωσε κατά τό ίίμισντάς τημάς, 
προτρέπει αύτοός, ϊνα δραττό|ΐενοι της καλλίστη-ς· 
καί μοναδικής ταύτης εύκαιρίας,σπεύσωσι νά φωτο- 
γραφηθώσι καλάποκτήσωσιν ούτως εύθυνώς καλλι
τεχνικός τάς εικόνας των.

Έκ τον Τυπογραφείου ΑΝΕΣΤΗ ΚΟΝΣΤΑ-ΝΤΙΝίΔΟΤ λ


