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βελτιών καί έξωραίίων τό άστόργως έπί τόσας τε
τραετίας παραμεληθέν άστυ.

Τό εύχόμεθα καί τό έλπίζομεν.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΡΕΤΣΙΝΑΣ
<Κήμ.χρχος Πειραιέων

Ή έν τή γείτονι πόλει ανένδοτος και ειλικρινής 
έργασία τοΰ κατάτήν παρελθοΰσαν τετραετίαν πα- 
νηγυρικώς, τό πρώτον τότε, έκλεγέντος δημάρχου 
κ. Ρετσίνα, έξ αύτοΰ άμέσως τοΰ λαού άρυομένον 
τήν δύναμίν του, είναι γνωστή.

Ό κ. Ρετσίνας έσχε τήν εύγενή φιλοδοξίαν, όπως 
τόν πλήρη μέλλοντος ΙΙειραιά άναδείξη πόλιν καθ ’ 

όλα εύρωπαϊκήν,κέν 
τρον οέ βιομηχανίας 
καί έμπορίου.

Τά δημοτικά έργα, 
ων δραστηρίως έπε- 
δίωξε τήν συντέλε- 
σιν, πρόκεινται ήδη 
άφεύδή καί τρανά 
τεκμήρια τής αγαθής 
θελήσεως καί τοΰ 
προοδευτικού πνεύ
ματος, νφ’ οί εμφο
ρείται ό συμπαθής 
τοΰ Πειραιώς δήμαρ
χος, καί δπερ άλλως 
καί έν τώ ίδιωτικώ 
βίω άείποτε τόν διέ-

κρινεν.
Ή πανηγυρική καί πά

λιν κατίσχυσις αύτοΰ, 
ένφ άφ ’ ένός τεκμηριοΐ 
άναγνώρισιν τής έπωφε- 
λούς καί τίμιας έργασίας 
του ΰπό τών έργατίίών 
τάξεων, ασφαλίζει άφ’ έ- 
τέρον τή πόλει συνετήν 
διοίκησιν καί προοδευ
τικήν ακμήν.

ΚΠΝΣΤΣΙΡΟΠΙΝΑΣ 
Δήμαρχος 'Ερμουτολιτ&ν
Ό πάνύ μεμορφωμέ- 

νος, ρέκτης καί φιλόκα
λος κατά τήν τελευταίαν 
τετραετίαν διατελέσας 
δήμαρχος τών Έρμου- 
πολιτών, τών έπαϊρομέ- 
νων διά τά προοδευτικά 
αύτών αισθήματα, και 
πρώτων . άναδειξάντων 
τήν πρώτην βιομηχανι-

ΜΙΧΑΗΛ ΜΕΛΑΣ
Αήμ.χρχος Αθηναίων

Ό νέος δήμαρχος τής πρωτευούσης κ. Μ. Μελας, 
. τό πρώτον ήδη περιβάλλεται τό τής διιμαρχίας α

ξίωμα, τιμηθείς δι’ΰ- 
περεξακισχιλίων φή- 
φων, δοθεισών ΰπό 
•μεγάλης καί πεφω-. 
τισμένης μερίδος τοΰ 
Αθηναϊκόν λαοΰ.Εί- 
νατ όντως εΰχάρι - 
στον, οτι προκειμέ- 
νου περί δημοτικού 
άρχοντος, έκ τής ίκα
νότητος καί δραστη
ριότατος τοΰ οποίου 
κατά πρώτιστον καί 
μέγα μέρος ήρτηται 
ή εύτυχία καί ή πρόο
δος τής πρώτης πό
λεως τής Ελλάδος,
ό λαός χειραφετούμενος 
άπό τών πολιτικών κομ
μάτων, έν τη όρθοφρο-·

- σύνη αύτοΰ άπέβλεύεν 
είς άνωτερας άρετάς καί 
Λθέλησ» νά έμπιστευθή 
τήν εύημερίαν έαυτοΰ 
είς πατρικάς καί . φιλό
στοργους χεϊρας.

Ό κ. Μελας ανήκει είς 
μεγάλην .’Ηπειρωτικήν 
οικογένειαν, ούκ όλίγας · 
παρασχοϋσαν τμ πατρίδι 
έκοουΛεύσεις, καί ής τό 
όνομα ίιολλάκις θέλει · 
συναντήση τις είς πλεΐ- . 
στα έργα πρακτικής ώ- 
φελείας καί πατριωτι
σμού. Άλλ ’ό νέος δή- 
μαρχος κέκληται ήδη 

• νέαν, τήν περιφανεστά-
- την ίσως, νά προσενέγκη 
νπιιρεσίαν, άν, ώς.γενι
κή ΰπάρχει πεποίθησις, 
άναλαμοάνων τήν' άρ-

ΜΙΧΑΗΛ ΜΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤϋΡΟΠίΝΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

χήν, διά της άνδρικής καί ήφατριάστου συμπεριφο
ράς καί τής έξοχου φιλοκαλίας ήτις. ανέκαθεν τόν
διακρίνει, άξιος καταστμ της πρωτευούσιις αρχών.

t-ΕΙΣΙΝΑΣ

κήν πόλιν τοΰ 'Ελληνικόν Βασιλείου, δέν ήδύνατο 
ή νά έκλεχθή καί πάλιν δήμαρχος αύτών.

Εις τών πρώτων βιομιιχάνων τής Έρμουπόλεως
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ί κ. Κ. Τσιροπινάς, διευθύνων μέγα βνρτοσοπε^ικδν 
βιομηχανικόν κατάστημα, καϊ περιελθών πλείστας 
εύρόίπαϊκάς μεγαλοπόλεις, έδιδάχθη ηάνθ’ δσα Α 
νεωτέρα πρόοδος,. και εύημερία άπαιτοΰσι διά 
τήν ήθικήν καέ ύλικλν άνάητνξιν τοΰ τόπου κα\ 
τών συμπολιτών τον, οδ· ενεκα παρ’ αύτών ήγα· 
πήθη καί έθεωρήθη ώς ό καταλληλότατος νά κατέχμ 
τό δημαρχικόν άξίωμα. Ή πανθομολογουμένη πα
ραδειγματική φιλονομία,τάξις και φιλεργία τών σνν- 
οημοτών του. Α αμίμητος καθαοιότης της πόλεως 
καί όκαλλωπισμός αΰτής,Α φιλοξενία καί αύταπάρ- 
νησις τοΰ πολίτου έν παντί ζητΑματι θίγοντι τήν 
άξιοπρέπειαν της νήσου καί τοΰ έθνους, είναι τό δ- 
νειρον καί ό σκοπός πρός δν βάλλουσιν αί προσπά- 
θειαί του, ύποδαλλομένου καί προσωπικώς έν ανάγ
κη είς θυσίας ού σμικράς, δι’ δπερ ό έπισκεπτόμε- 
νος νυν τήν Σύρον, ώς καί οί αντίπαλοι αντοΰ, δι
καίως όμολογοΰσι τά έξοχα αύτοΰ προτερήματα.

Ήδη οέ καί πάλιν άναδειχθέντοςάρχοντος της Έρ
μουπόλεως, δέν διστάζομεν νά όμολογήσωμεν, δτι 
καί έπί της μελλούσης δημάρχίας του ού μόνον θά 
συνεχίση την τής νήσον πρόοδον καί καλλωπισμόν 
■ύφ’ δλας τάς έπόφεις, ώς καί τών συμπολιτών του 
την δυνατήν εύημερίαν καί άνάπτυξιν θά επιδίωξη, 
άλλά θιχθείσης τής φιλοτιμίας του ΰπό τών νέων 
δειγμάτων τής αγάπης, άφοσιώσεως καί έκημήσεως 
τών συνδημοτών του, θά καταδάλμ τάς δυνατάς 
προσπαθείας δπως άφήση αύτοϊς δλας έκείνας τάς 
ΰλικάς καί ήθικάς αναμνήσεις, άφ'ών τό .όνομά του 
δικαίως άπαθανατισθήσεται.

ΣΕΛΙΔΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

EAAHNIS ΝΕΟΛΑΙΑ
(ΜΕΛΕΤΗ)

ΑΡΧΗΛΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

«'ft: ίν γ’ ίμοί χρίνοιτ’ 3» ού 
φρονίί·, ίβτι. παιώχ; γή; άνιιιίζω, 
δρου.-, άλλην έπ>ι»ιϊ, χ>ί τρόποωιν 
ήδβΕϊ:' ιί yip π«τρψχ; ίνδρΐ φίλχχρόν 
χ(*ονύ<;»  (Είριπίί.).

*Ας ίξεγερθή τέλος ή Ελληνική συνείδησις.
Ζόφος έπικαθήμινος είς την ήθικήν ήμών εύκλειαν χαλύψας 

πάσαν συμμετρικήν άνάπτυξιν -τοΰ πνεύματος χαί τοΰ σώμα
τος, άς διαλυθή τέλος.

“Ας παρέλθη ό αιών της μελαγχολίας χαι της άποθαρ· 
ρύνσεως,τής ηθικής αυτοχειρίας χαί της αναίσθητου υπομονής

Μεμολυσμένη της ήθιχής ατμόσφαιρα εξαναγκάζει φοβέ
ραν άμπωτιν καί παλίρροιαν αισθημάτων, ιδεών κυμαινόμε
νων, αναθυμιάσεις αΐτινες έπλήρωσαν το παρθενικόν τοΰ Έλ 
ληνός στήθος· 'Ελληνικού κόσμου τδ ιδεώδες καλόν άπωλέ- 
σθη, τδ δέ πνεύμα της εποχή; μας ιί.αι ή αντανάκλασες τοΰ 
σημερινοΰ αύτοΰ βίου, ψευδοπολιτισμό; δέ μέ όλην την άπο 
λίτιυτον περιβολήν είναι ό κατοπτρισμος αύτοΰ- ούδεμία κοι
νωνική μας σφαίρα υπεκφεύγει την μυστηριώδη επιρροήν ην 
ή κοινή αύτη ζωή έξασκιϊ καί έπί τών τά μάλιστα ελευθέ
ρων διανοιών. Ούδεμία ώς έκ τούτου εύγενής τόλμη πρός 
άντίστασιν,υιότι τό θάρρος τών ηρώων μας συναπέθινεν ίσως 
μετ’έχιίνων, όπως ή χαρά, ή φαιδρότης, ή εύζωίκ, ή ηχώ 
αύτη τοΰ πνεύρατος,ης ό υπέρτατος νόμος καθιέρωσεν έκ τοϋ 
ιδεώδους τούς κανόνας του πραγματικού κοσμου.

Τό σκήπτρο* τοΰ κόσμου εκείνου κατισυνετρίβη ύπό τοΰ 
πϊλέκεως μαύρης μοίρας καί την βασιλικήν του πορφύραν με 
τίβαλεν είς ράκη ή άνηλεης της ειμαρμένης μαχαιρα, ήτις 
βαρεία πολύ βαρεία, κατέιεεσενέπί τοΰ επιγείου καλλιτεχνή
ματος, δπερ έπλασε* ή χε*ρ τών ούρανίων άνάκτων.

Μετά συγκινήσεως άναμιμνησκόμενοι, άνακαλύπτομεν είς: 
τά άθάνατα κειμήλια^ δτι έκάστη προγονική ύπαρξις ήτο καί 
μία ζώσα καλλιτεχνία, ήτις εζωογόνει τήν ψυχήνκινδυνεύ
ονταν νά καταβληθή ύπό τοΰ όχληροΰ τής πραγματικότητος 
φορτίου, καί μετέδιδεν εις αύτήν τό κάλλος.

Νΰν όμως μαεράς βασάνου συνέπεια ε’πέφερε τα ξηρά, τά 
άγονα, τά φθισικά άποτελέσματα άτινα μάς βυθιζουσιν είς; 
τά βάθη τής θεωρίας καί της ύλης, καί έκεϊ κύπτοντε; άνα- 
βκλλομεν επ’ αόριστον τήν προπαρασκ,υήν διά βελτίονα τύ
χην καί άποσκορακίζοντες τάς παρηγόρους ελπίδας έμμένο- 
με*  είς τήν ξηράν τοΰ βίου πεζότητα.

Μελαγχολική οκνηρία, άνία τις αόριστος φαρμακεύει τήν 
ζωήν ήμών καί μετά τών πνευματικών νόσων άγουσι βρα
δέως είς μοεραίον άδυξον τέλος ύταρξιν, ήν ή μέν δημιουρ-- 
γία ονομάζει καλλιτέχνημα, ή δέ θεότης : Έλληνα.

Κακώς διατεθειμεν'οι,συνειθίσκντε; είς αποχήν ευάρεστων 
εργασιών, ίφθάσαμεν είς τό φοβερόν σημιΐον ώστε νά άπο- 
ξενωθώμεν μέ τήν πάτριον γην, ν’ άποβάλωμεν παν προσόν 
προγονικών προνομίων καί ν’ άγνοώμεν τά θέλγητρα τοϋ 
θαυμαστού τής πατριδος μεγαλείου. -

"Η Ελληνική φύσις αείποτε έορτάζει, περιβάλλει τό σύμ· 
παν μέ τήν αιγλην τών καλλονών της, μέ φωτοβολους εικό
νας- ήμιϊ; δμως όπόσον βζσανίζομιν ,έαυτούς άναγκκζοντις 
τδ έχώ δπως ύποταχθή είς τήν στασιμότητα καί τήν απά
θειαν.

Έν τφ θλιβερφ ήμών αίώνι, έν τώ άτάκτφ κανονισμέ 
τής κοινωνικής διαίτης συνειθίσαντες, φε’ρομεν άείποτε κακήν 
διάθεσιν.ώς μοιραϊον προνόμιον κακώς διοργανωθείσης πολι
τείας, βασιζόμενος έκαστος είς ίδιον σύστημα ιδεών,θεωροΰν- 
τες τούς πλησίον ώς λείψανα πεπαλαιωμένων καί έβκωρια- 
σμένων προλήψεων.

Ουδόλως φροντίζομε*  περί γενναίου έργου,νομίζοντες όλα 
ώς αδύνατα. Σιδηρά βούλησις έπίμονος, ώς μή ύπάρχουσα, 
ομοιάζει μέ ψυχρούς συλλογισμούς στωϊκής τίνος σχολής, είς- 
ήν εντρυφώσ*  ή μαλθακή καί έκνενευρισμένη γενεά μας,τούς 
μή μεμυημένους θεωρεί ώς ήρωέσκους Χαλιμάς τίνος έστω καί 
άν ούτοι ίγεύθησσν τών καρπών τοϋ ιερού τής άληθειας δέν
δρου. τοΰ βλαστήσαντος διά τοΰ εύεργετικοΰ τής λογικής 
Φωτός.

Ούτω άκολουθοΰμεν τυφλοί τήν πλάνο*  πρός αόριστον μέλ
λον πορείαν, έγγιζοντες ήδη είς τό βάραθρον τής άδοξίας, 
καίτοι τό ΰπέρτατον καθήκον έξηγεϊ ήμΐν τήν σωτήριον μορ
φωτικήν δύναμιν έπί τών σκοτεινών δυνάμεων τής ύλικής δε
σποτείας καί δεικνύει τήν σωτηοιώδη έπίδρασιν, ήν έξασκεί τοΰ 
Ελληνικού πνεύματος ή καλλιέργεια.

Ή άληθής "Ελληνική μόρφωσις έσται ή έναρμόνιος άνά- 
πτνξις τών δυνάμεων ήμών- αύτη θά έμφυσήση ήμΐν τήν· 
πνευματικήν καί σωματικήν ύγιείαν,θα ύπομνήση τί έκαστος 
κατά τήν ειδικήν αύτοΰ ικανότητα οφείλει νά πράξη, καί θά 
πείση ήμά; όπως ύποτάξωμεν τάς όρμάς τής αιωνίου παιδι
κής ήμών ήλιχίνς είς τήν τολμηρόν άλλά μεμετρημένην βού· 
λησιν καί είς τήν ώριμον νοημοσύνην.

,Θκ ήτο άρα άδύνατον τό νά έπιθυμήση τις έλαχίστην τινα 
άπόλαυσιν τής εύτυγίας, ήτις εΐς προσφιλέστερους χοόνους 
έβασίλευεν έπί τή; χώρας ταύτης; Ό Ελληνικός νοΰς, ή> 
ύψιστη αύτη φιλοσοφία, δέν θά παράσχη άρά γε ήμΐν τής 
ευεργετικής του δυνάμεως τήν συνδρομήν, έάν δειξωμεν εφε- 
σίν τινα πρός τοΰτο : ίφεσιν πρό; ίλληνικώτερο*  βίον, ούτως 
ώστε τδ μέν παρελθόν νά λατρεύωμεν ώ; Ιερόν κληροδότημα, 
τό μέλλον ώ; συνέχειαν τοΰ μεγαλείου έκείνου,κχί τό ίνεστός. 
ώς παρακαταθήκην τινα πόθων,ελπίδων, έμπεπιστευμένων εις 
τήν. ένέργειαν ήμών καί τήν εργασίαν.

Άποστρεφομιν τούς οφθαλμού; άπό τών περιφανών καί 
φεγγοβολών εικόνων, ών τήν λάμψιν ό "Ελληνικός βιος ι.ροσ- 
φέρει είς πάσαν ανοικτήν καρδιαν, άδιαφοοοΰμεν δι’ έθ-ική*  
συμφοράν, καί καραδο*οΰμ«ν  μετά τυραννικής τίνος προσηλώ
σει·»; τό ελάχιστο*  ύλικον κέρδος τό είς τάς πτυχάς τοΰ έφη- 
μέρου τής ύπάρξεώ; μας ένδύματος κεκρυμμένου, τήςύπάρ- 
ξ*ως.ήτις  εινε βραδεία κόλασις καί συνεχής αγωνία.

Τό βλέμμα δεν τέρπεται, διότι: σβεννύμενον ύπό τοΰ ήθι- 
:κοΰ μαρασμού δέν διευθύνηται εις τήν εύρεϊαν τών Έλληνι-
:κών εικόνων άλυσον, τών ύποδεικνυουσών τήν ίνότητα έν τφ 

Ελληνικφ βίφ, ής τό συναίσθημα καθιστφ ή μάς εύτυχεϊς.
Τό σώμά μας δέ*  μορφοΰται, δέν πλκττεται κατά τούς 

κανόνας τού παρελθόντος, τό δέ πνεύμα μένει ίν στασιμό- 
τητι, διότι νομίζομε*  ότι πάντα άιτεμάθομεν, άγνΟούντε; ότι 
μεγάλα πνεύματα παρελθουσών εποχών μας, έγήρασκο*  άεί 
-διδασκόμενα.

• ·
Ποιους περιβάλλει τής "Ελλάδος ό γαλανός ούρανος καί 

ποϊοι απολαυουσι τοιουτων φυσικών χαρισμάτων, ποΰ τοιαύτη 
δοξασμένη θάλασσα λείχει τά όρια τής χώρας τω* ; ’Ιδού 
-πέραν έκεϊ, έπί τών περισωθέντων ερειπίων, τής "Ελληνικής 
δημιουργίας τό πολυδαίδαλον κατασκεύασμα· παρατηρήσατε 
τάς ώραϊα; γραμμάς άς διαγράφει ή χειρ τοΰ Φ·ιδίου έπί 
τοΰ υπερύθρου τής δύσεως στερεώματος, άποθαυμάσατε πα- 
ρακολουθοΰντες τήν προετοιμασίαν του μοναδικού μας ήλιου 
■εις τό προαιώνιου λουτρόν, ίδετε τό άνθρώπινον μεγαλούρ- 
γημα πλουσίως κεχοσμημένον, περιστιφόμενον ΰπό τών άκτί- 
νων του. ΙΙαρατηρήσατε τόν άθάνατον φρουρόν όστις νυχθη
μερόν έφορ$ εφ’ ήμών, φαντάσθητε τήν άβράν τής μεγάλης 
θεάς χεϊρα εκτείνουσαν τό θειον δόρυ καί τό άγαλμα τοϋ’Ο
λυμπίου άνακτος άπλοΰν τήν ειρήνην θαυμάσατε, σεβάσθητε 
καί κλίνατε γόνυ εύσεβώς, ώς πρό τάφου τών μεγαλητέρων 
^μαρτύρων......

Τό μέλλον μας δέν είναι δημιουργία, άλλά μίμησις· δέν 
είναι προσωποποιία, άλλ'αποτύπωμα.

Καί πώς τις νά μή άκούη τοΰ 'Ορφέως τονίζοντος τή*  λύ
ραν του προ ταύτης δέ τήν ύλην αίσθητοποιουμένην, χο- 
^εύουσαν διά τή; δυνάμεως έκείνης, ήν αναπτύσσει ή φύσις 
καί τό κάλλος αύτής,τό σκορπιζον τήν ευτυχίαν καί τήν εύω- 
•διαν τών δαφνώνων του εδάφους μα; μετά τών γλυχιλάλων 
άηδόνων του.

Είσέλθωμεν είς τό μέγα καλλιτεχνικόν έργαστήριον. άκο- 
λουθήσωμεν διά τοΰ βλέμματος: τήν σμίλην τοΰ άριστοτέ- 
χνου, άπόθαυμάζοντες. τήν άποτύπωσιν τής ζωής έπί άναι- 
σθήτου πέτρας, καί άν ήναι ό Πραξιτέλης,ά; παρατηρήσω- 
•μεν τήν καλλονήν, ή*  ζωγραφεϊ ή γλυφίς του, τής χάριτο; 
-τό θεσπέσιον,τό άληθές τής τελειό.τητος- και ή δρόσος αύτη 
νομίζει τις, ή πρωινή, μέ τά δάκρυά της πλύνει τόν πάλ 
λευκόν αμφιεσμόν του καί ή ροδίζουσα αύγή. μα; τώ. ένα- 
ποθέτει τό μάγον τη; μειδίαμα.

Άλλ ίδ->υ πέραν έκεϊ, είς βαθύσκιους πύργους, προβάλλει 
ή 'Αφροδίτη τής Μήλου καί ό Βελβεδέοειος ’Απόλλων μή 
υστερούντες τοΰ ώραίου μας Έομοΰ κατά τήν τελειότητα, 
όρθούνταε περιδοξκ, άειθαλή. αιώνια ύποδείγματα τής ιδέα; 
-τού καλού- τοιαϋτα εποδηγέτησαν τού; ημιθέου; προγόνου; 
μα;, τοιαύται χάριτες έκόσμησαν τόν άμάραντον στέφανον 
εκείνων, εις ών τήν μνήμην καλούμεθα ύπό τοΰ Ελληνική; 
•φρονήματος ν αποδώσωμεν τόν σεβασμόν. Θά τεθώμεν ολίγον 
κπί τα βήματα εκείνων καί ά; βαίνομεν βέβαιοι περί τό τέρμα 
•όπερ θά στεφάνωση τον προορισμόν μας.

Ιίροχωρήιωμεν περαιτέρω τοΰ εργαστηρίου τή; ύλης καί 
α; σταθώμεν πρό τή; εορτή; τοΰ πνεύματος. Οί κρότοι, αί 
■ιαχαί, αί έπευφημίαι καί ό ενθουσιασμός μα; ,όδηγοΰσιν είς 
τον μέγαν ναόν ένθα ό θείος Αισχύλο; άφηγείται τήν μάχην 
τή; Σαλαμϊνο; καί βο^ μέχρι εώ»· axr&f Βι>σπό(><>ν διά 
τοΰ στόματος τού ήττηθέντος ΙΙέρσον «.Ιΐαΐύίζ 'EJ.l^rur 
its.... vvr νπ&ρ άγ<ύ>· .'ο ■ -

Ιδού καί ό αθάνατο; Σοφοκλή;-δεικνύει τό μέγα καθήκον 
διά τής έθελοθ,σία;, τό έμφυσ^ εις τούς ιερού; τών 'Αθη
ναίων, πνεύμονας καί δια τής περικλύτου ’Αντιγόνης φωνεϊ- 

■« Λ ai f/irCa>· ’ δσΐις ά^~ιΐ της αντοΰ πάτρας flAor ro/rtCet, 
ziivtof υΰδαμοΰ Μ}·ω». Ίδόύ καί ό γλυκυφθογγο; Ευριπίδης 
εμποιεί τήν φρίκην είς τόν ευφάνταστον ακροατήν διά τής 
καρδίας τή; Μηλιάς, άλλά καί διά τής 7<pi;-«r«ac δεικνύει 
ήμΐν οτι ό Όρτστης,η νέος δηλαδή Έλλην, οφείλει νάσώση 

τήν δυστυχισμένη*  του Ιφιγένειαν, ή» ιέρειαν κατέστησεν εις 
τό αναθεματισμένο τζαμί ό άγριος Θόας- (λρέσια, φωνεϊ ό 
χορός τού Εύριπιδου, Έ-ί-Ιηι Ις rsoMtla σώσε τήν γλυκεϊάν 
σου αδελφήν, ήν ,ίγέννησε μία μήτηρ- Ομτστα ! πότης, 
σώσε τήν Ί^ιγόπιάκ σον.... τήν Κωνσταντινούπολιν.

("Επεται συνέχεια) Η·

ΑΝΘΟΙΝΓ

‘Η έκπαίδευσις είς έλευθέρου; άνδρας είναι ό,τι ή έλευθε- 
οία ιίς δούλους. Αύτη χαθίστησιν άνιξάρτητον τό σώμα, 
εκείνη δέ τήν ψυχήν.

X..............
Άπόφιυγε είς τάς πρός τού; άλλους σχέσεις σου όσα ψέ

γεις έν τή πρός σέ διαγωγή αύτών. Μάθε νά ύποφέρη; μεθ’ 
ύπομονής τά σφάλματα αυτών' προσφέρου δ ’ έκάστφ μετά 
τρόπων έπαγωγφν καί πριρότητος.

X

*Οστις έμπιστίυτικώς ομιλεϊ είς φλύαρον καί δανείζει άσω
τον ευρίσκει πανταχοΰ τό μυστικόν του, ούδαμοΰ δέ τά χρή
ματά του.

X

Ή ελεημοσύνη είναι τό άλας, τό έμποδίζον τήν άποσύν- 
θεσιν τοΰ πλούτου.

X

Ό βίος είναι ώρολόγιον τοΰ όποιου αί ώράι παρέρχονται 
ταχύτερον μετά μεσημβρίαν ή πρό μεσημβρίας.

X

Το κατέχει*  μίαν δισιν^ καί τό κατέχειν αυτήν έπαζίως 
είναι δύο διάφορα πράγματα- δέν έπρεπε νά έπαιρώμεθα 
είμή μόνον διά τήν Ικανότητά μας. Διατί όμως έπαιρόμεθα 
μόνο*  διά τή*  θέσιν μας;

X

Μάρτυς άποθανών ύπέρ τής ελευθερίας είναι άρα άνώτε- 
ρο; τοΰ μάρτυρος τής άληθείας; ό δέ Κάτω*  θυσιαζόμενος 
ύπέρ τής ίλευθιρία; τής Ρώμης ήτο άρα ήρωϊκώτερος τοΰ 
Σωσιπάτρου, έψηθέντος έντός χάλκινου ταύρου, ίνα άναγ- 
γείλη τοϊς άνθρώποις οτι είναι άδελφοί, οτι οφείλουσι δι α
μοιβαίας άγάπης νά βοηθώσιν άλλήλους, καί ν άνυψώνται 
μέχρι τοΰ θεοΰ διά τής άρε τής;

X

Ό λησαονών τή*  άξ<οπρέπειαν τή; ήλικίας του, έκουσίως 
παραιτείται όλων τών αξιώσεων, εί; άς είχε δικαίωμα, ώς έκ 
τής ήλικίας ταύτης.

X ,’
Προσπαθώ*  νά καλύψης εν σφάλμα διά ψεύδους είναι τό 

αύτό, ώσεί άνεπλήρους μίαν κηλΐδα δί’ οπής.
X

Ή τιμή τοϋ μέν πτωχού είναι έν τή καρδία του, τοΰ δέ 
πλουσίου έν τφ ταμιείφ του.

X

"Οσάκις οφείλεις νά συζή; μετά τινων καί κατά τάς ώρας 
τή; παραφροσύνης αύτών, ήγουν ότι τό κυριιΰον αυτούς πά
θος έπισκοτίζον καί αισθήσεις καί νουν, καθίστησιν αύτούς 
άχρατεϊς εαυτών, άποφευγε τήν έκρηξιν τής παραφροσύνη; 
αύτών δι' επιτηδείου τρόπου, είτε διά τής σιωπής σου, είτε 
τών νουνεχών, καί πεφυλαγμένων λόγων σου, ή καί διά τής 
πρόσκαιρου άπομακρύνσεώς σου·

X

Ή έπιστήμη άνευ τής ευφυΐας, είναι βαρεία άτμάμαξα 
άνευ άτμοΰ. α. ♦. β.
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ΚΑΙ ΑΙ ΕΝΑΕΡΙΟΙ ΕΚΔΡΟΜΑΙ
ΑΙΑ ΒΑΡΥΣΛΜΟΤΒΜΒί ΤΟΥ Μ?ΟΣ STOIXBIHS(’) 

(ϊυνίχεια χαί τέλος)

■ φυσικόν, εύρίσκει έν τφ χέρι ιχέγα μέρος τής συντηρησεως του,

Έν τφ διά συμπεπυκνωμένου αερίου κινητήρι αί πτέρυ
γες Α καί Β συνδέονται άπ’ εύθείας, άλλ’ ούτως ώστε τά 
πάλλοντα αύτών άκρα νά ώσιν ελεύθερα καί νά είναι δυνατή 
ή άρσις παντός μεσάζοντος οργάνου μεταξύ τούτων καί τοϋ 
σωλήνος, δυναμενου νά επιφέρη προστριβήν ή περιστροφικήν 
τινα κίνησιν καί ουτω κατά μέν τάς συστολάς τών πιέσεων 
επέρχεται ή κά
θοδος τών πτερύ
γων,κατά δέ τάς 
οιαστολάς ή ά- 
νύψωσις αύτών.

Ή χρησιμο- 
ποιουμένη ένταϋ- 
θα χημική σκευ- 
ασια είναι ή δ- 
ξειδωσις τοϋ υ
δρογόνου, ήτις α
ποκτάται εύκό- 
λως, ταχέως καί 
έν μεγάλη ποσό- 
τητι, ώς καί τό 
όξυγόνον. όπερ υ
πάρχει δλως έτοι
μον και καταλ
ληλότατο*  έ*  τή 
ατμόσφαιρα· Συ
νεπώς το ήμέτε- 
ρον πτηνόν , έν 
συγκρίσει πρός τό

(!) "Ev4'« τής βκουδαιότητος τή: «ριγί«?ή« τή: λειχου-.γίας τού μη- 
χ«νι·’ού χτηνοϋ δι’ έχςη«τιχΰν ίε-ίων «τϊ., ίνβώτ,μοΉβώομεν χαί πχλιν 
τ4ς.βγ«τι·4ς ιίχόνος. ϊνα ιφοχειρότερον ίχει αύτάς ΐνανιί του ό άνβγνώ- 
βτης χαί μήν άπόλ-υτι τόν μίτον τής ένοίβς Sii τής άνοζηττ,βςως αύτών 
«!? προηγούμν.α φύλλα.

τό δέ εκρηκτικόν μίγμα κανονίζεται κατά βούλησιν, καί 
πλησιάζει τά 25 μέρη υδρογόνου πρός 75 μέρη ατμοσφαιρι
κού άέρος, ή δέ έκρηξις γίνεται δι’ηλεκτρισμού.

Ώς έμφαίνεται έν τφ μικρφ _ _________________
σχηματι τής 1ης μεγάλης Β
*0ς μας,ή*  άναδημοσιεύομεν 
πάλιν μιας

μικρών, χάριν πλείονοςσαφη- 
μελέτης 

ταύτης ύπό τών ενδιαφερομένων 
αναγνωστών μας, ό παράγων 
τής έκρήξιως είναι τό περι
στροφικόν βυτίον Δ, όπερ φέρει 
12 φυσίγγια, μετ’ ίδιαζούσης 
έπιμελείας προπαρασκευασμέ- 
να, καί κινείται αύτομάτως διά 
μέσου δύο ξύλινων μανδάλων. 
’Επειδή δέ ούτοι είσί προωρι- 
σμένοι νά λειτουργώσι καί τό 
βυτίον νά στρέφεται, είναι άπα- 
ραιτήτως άναγκαϊον ν’ άφεθή 
τό πτηνόν ελεύθερον ε’ν τφ αέρι, διότι ο πληκτης δε*  υψοϋ- 
τάι όπως καταπέση ή ύπ’ αύτοΰ τοΰ βάρους τοΰ όλου μη
χανήματος (πτηνοΰ).

Ή έναρξις τοΰ μετεωρισμοΰ καί τής π-ώσεως εκτελεΐται 
ώς έξής. Το πτηνόν κριμάννυται διά νήματος άπό τοΰ άκρου 
οριζόντιας δοκού έπί έτέρου καθέτως επί τοΰ εδάφους κειμέ

Μηχαηχόχ nuircr.

lltipupa Ota τήί. ουβί^ήι. tux uip«wr <.oyj««<*>>■·

νου, καί κρατείται έν ταΰτφ προσδεδεμενον επί τοΰ κάθετον 
δοκοΰ, ώς ένδείκνυσι ή δεύτερα έναντι εΐκών. Δύο λυχνίας- 
(σπαρματσέτα) τιθέμεναι εις τά σημεία Α καί Β σκοποΰσε- 
τήν πυρπόλησιν άμφοτέρω*  τών νημάτων όπως άφεθή τό- 
πτήνόν μετέωρον έν τφ κενφ.

Κατά πρώτον καίομεν τό νήμα ιίς τό σημεϊον Α καί τότε 
τό πτηνό*  θά μετεωρισθή περιδόνούμενον εν εΐδει έκκρεμοΰς, 
καί θά Γλθη άπό τής θέσεως 1 εΐς τκν θέσιν 2 περιγράφον 
τοξοειδή πορείαν' άλλά μόλις έλθη ενταύθα ή φλοξ τής λυ
χνίας Β πυρπολεί τό κάθετον νήμα, καί ό πλήκτης διατελών 
ήδη ελεύθερος, πίπτεε, τό φυσιγγίου έκρήγνυται, ό σωλήν 
πάλλει ζωηρώς καί αί πτέρυγες συνεπείς τούτου πλήτ- 
τουσι ένεργητικώς τόν αέρα. Ταύτοχρόνω^ -τό π.ηνόν αφί- 

νον τό οριζόντιο*·  
έφ’ού τό πρώτον 
ίστατο έδαφος ,· 
καίλαμβ άνειέλα- 
φράν ανυψωτικήν 
κίνησιν (άριθ. 3, 
σχήμα 2). Έ*  
ταύιφ δέ τά ά- 
ναπτυχθέντα αέ
ρια φεύγουσινάνά- 
τήν ατμόσφαιραν 
άντιίέτως τή κι
νήσει τοΰ πτη
νού, ό δονητικός- 
σωλήν αναλαμ 
βάνει την προ- 
τέραν αύτοΰ δύ- 
ναμιν καί αί πτέ
ρυγες άνυψοΰνται 
εκ νέου .ολίγο» 
βραδύτερο*  άφ' 
όσονκατήρχοντο. 
Τότε αμέσως τό 

βυτίον, ακολουθούν την μηχανικήν ενέργειαν τοΰ μανδάλου, 
θέτει νέον φυσίγγιο*  ύπό την σφύραν, ήτις πίπτουσα νέαν ε- 
κρηξι» παράγει, άναφαινομένων τών αυτών ώς καί πρότερον 
φαινομένων καί κατά την αυτήν τάξιν. Διαρκούσης δέ της- 

τρίτης, τής τέταρτης·.'., καί τής:, 
δωδέκατης έκρηξεως, τό πτηνόν 

^^^^Β^ΒΒ^Κ διατρέχει όριζοντίαν περίπου α- 
πόστασιν μεταξύ 75 80 μέτρων, 

ΒΒ^^^^ΗΒη^^Η^Β 'παλαιόν κατά τής βαρύτητος καί- 
άνυψούμενον βαθμιαίως. Το αε- 

^^^ΗΒ^^Β^Β^^^^Β ροπορον τοΰτο μηχάνημα βαΐνον 
^^^ΜΒΒΜΒ^^^^Η έν τφ κενφ δέν διατρέχει 
|^^^ΜΗ|Β^Μ δυνον άμεσου καί βιαίας πτώ· 

σεώς του, διότι αί πτέρυγες κρα- 
τούμεναι φύσει υψηλά 
γειτνιάσεως τών βραχιόνων του 

τοΰ.έκ μετσξης συν· 
^^^^^■ΒΒΒ· δετικοΰ νήματος Γ (ιίχών 1), ού*  

τίνος ή επιφάνεια ιι*αι  ανάλογος 
πρός τό βάρος τοϋ ψευδούς ζώου, 
ένεργοΰσιν ενταύθα καί ώς άλεξί· 
πτωτον, τό δέ μηχάνημα κατέρ

χεται λοζοειδώς καί βραδέως πρός τό έδαφος. Τό συνδετικόν 
σύρμα Γ (aeiopiano), παριστάμενον έν τφ ήμετέρφ σχηματι 
διά στιγμών, συνδεει τήν κεφαλήν τοΰ πτηνοΰ, πρός τάς βά
σεις τών πτερύγων καί τήν ούράν. Είς τό μέλλον, οίαδήποτε 
καί άν η ή-δύναμις τοϋ κινητήρος, ό ρυθμιστής τών πτερύ
γων εσεται πάντοτε χρήσιμος, διότι ή επιφάνεια αύτοΰ, στα- 
θερώς άναλογοΰσα προς τό ολικόν βάρος, θά ματαιοί οίονδή-· 
ποτέ απρόοπτον ατύχημα ίν περιπτώσει αίφνηδιου στάσεως' 
τοΰ κινητήριου μηχανήματος.

Έπαναλαμβάνομεν, ότι εν τινι πτηνφ ή εν τινι συσκευή 
μεγάλων διαστάσεων παρακαταθήκη τις συμπεπυκνωμένου- 

υδρογόνου δύναται ν ’ άντικαταστήοη τά μικρό? σχήματός 
φυσίγγια, ή δε χρήσις τής στυπτηρίας είναι πάντοτε ωφέλι
μος καί διά τό ίλαφρόν αύτής, καί διά τήν ευπρόσιτο*  τι
μήν της.

Σημειωτέου δέ. ώς έν παρόδφ, ότι ή εκτεθειμένη επιφά
νεια τοΰ δονουμένου σωλήνος, ΐ*α  ψυχηται, καί ή-άμεσος συ
νάφεια αύτής πρός τόν αέρα, διατηροΰσιν αύτον έ» μέση τινι 
θερμοκρασία. Έν τούτοις τό κακόν ήθελεν είσθαι βιβαίως 
ολίγον καί έάν έθερμαίνετο, διότι ή άπλότης τοΰ μηχανισμό? 
καί ή μή χρησιμοπόίησις ενταύθα οίασδήποτε περιστροφικής 
κινήσεως ή μεταβιβάσεως μηχανικής ένεργείας, άποκρούουσι 
τήν παρουσίαν τών διολισθητικών ή αναψυκτικών μηχανη
μάτων έξ ού καί δέν έπιβαρύνουσι τό ολικόν βάρος τοΰ πτη
νοΰ. Έν ένί λόγφ πάντα τά προτερήματα τον παράγοντος 
κινητήρος προωστήρος άποτελοΰσι τό έναέριον σκάφος ελα
φρότερο*,  έφ’ όσον θά ήδύνατο τις νά κατασκευάση τοιοΰ- 
τον, διότι κατέχει άπάσας τάς εγγυήσεις καί .τής ανυψωτι
κής ίκανότητος καί τής άποδόσεως.

Ώμεν λίαν εύτυχεΐς, έάν διά τής παρούσης ημών διατρι
βής, κατωρθοΰμεν νά πείσωμεν τούς ήμετέρους άναγνώστας 
περί τής άκραδάντου πεποιθήσεως, ήν εχομεν όσον άφορφ είς 
τό δυνατόν τής έπιτεύξεως τής πρακτικής έναερίου ναυσι
πλοΐας, έάν όμως έπιθυμώσι πλείονας λεπτομέρειας παραπέμ- 
πομεν αύτούς είς τό λαμπρόν πόνημα τοΰ Barral, έν φ θά 
ευρωσι σοβαρωτέραν, γενικωτέραν καί μάλλον περισπούδα
στο*  σχετικήν επιστημονικήν μελέτην.

Τελευτώντες τήν μικράν ήμών διατριβήν, ας όμολογήσω- 
μεν μετά θάρρους καί έλπιδος, ότι τό ύπατον πείραμα τής 
μεγάλης ναυσιπλοΐας δέν έξαρτάται πλέον ή άπό τών χρη
ματικών κεφαλαίων καί τών δευτερεύουσών μελετών, καί ότι 
οί πρώτοι άντιμετωπίσαντες το πρόβλημα τοΰτο διά τής ά- 
νακαλύψεως έστω καί έν σμικρφ κινητήρος ίσχυροΰ καί ελα
φρού είμεθα ήμεϊς.

Έν τούτοις ώς ό Βίκτωρ Ούγγώ, ειπομεν: «Τό μέλλον 
άνήκει είς τήν έναέριον ναυσιπλοΐαν».

Φ. Π.Ο ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΟΣ ΑΣΤΗΡ
. Έ

Η ΓΗ ΤΩΝ ΑΔΑΜΑΝΤΩΝ 
ίΜνίιβτορία lUTAIor ΒβΡΝ. — Μετάφρασις Δ. I. Κ-) 

(Συνέχεια- ΐ5ε προηγουμ. φύλλον)
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ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΟΝ STEEPLE-CHASE ·
’Ενώπιον τών δύο Ιππέων, ότε έπραγματοποιήθη ή αναχώ

ρησές των τήν πρωίαν τής επαύριον,δέν έφάνη’τοΰτο καί πολύ 
γελοίου. Είναι αναμφίβολον, ότι ό Κυπριανός ήγάπα να έπι- 
δεικνύηται έν τοιούτφ όχήματι πρό τών όμμάτων τής δε- 
βποινίδος Ούάτκινς, έν τή μεγάλη όδφ τής κατασκηνώσεως 
τοΰ Βανδεργάατ. Άλλ’έ*  άνάγκη τά πάντα φορητά. ’Ησαν 
έν έρήμφ καί αί καμηλοπαρδάλεις δέν ήδύναντο νά ώσιν υ
ποζύγια ίδιοτροπώτερα μιάς δρομάδος. Το βάδισμά των εί
χε*  ομοιότητά τινα πρός τό τών π^οΖα»- έκείνων της fyifr/ov. 
Ήτο φοβερά ευσταθές καί ώμοίαζε πρός άληθή κατά μήκος 
σάλον πλοίου δστις κατ’άρχάς έπέφερεν είς τούς δύο οδοιπό
ρους έλαφράν ναυτίαν.

Άλλ’ είς δύο-τρεϊς ώρας ό Κυπριανός καί ό Λΐ έξφκειώ- 
θησαν αρκούντως. "Οθεν, άφοΰ αί καμηλοπαρδάλεις έβαινον 
καλφ βήματι καί άνήρχοντο λίαν εύάγωγοι, μετά τινας α
πόπειρας επιστροφής εύθύς κατασταλείσας, τά πάντα εβαινον 
έπί τα κρείττω.

Ένήργει ήδη, ινα έπανακτήση πάση δυνάμει όλο*  τό*  
χρόνον, τόν άπολεσθέντα κατά τάς τρεις ή τέσσαρας τελευ
ταίας ήμέρας τοΰ ταξειδίου. Ό Ματακίτ θά ώδοιπόρει τήν 

ώραν έκείνη*  J Ό ‘Αννίβας Πανταλάκκης τον είχε καταφθά- 
σει ήδη; Ό,τι καί αν συνέβη, ό Κυπριανός ήτο άποφασι- 
σμένος νά μή παραμέληση ούδέν, ίνα ίπιτύχη τοΰ σκο
πού του.

Τρεις ήμέραι οδοιπορίας είχον οδηγήσει τούς Ιππείς, ή 
μάλλον είπεϊν:ι τούς «καμηλοπαρλαλαναβάτας», είς τόπον 
πεδινόν. Ηκολούθησαν ειτα τήν δεξιάν όχθην ρύακος έλικο- 
ειδοΰς, ..όστες ερρεεν άκριβώς πρός τήν διεύθυνσιν τοΰ Βορρά. 
—άναμφιβολως μίαν τών συμβολών τοϋ Ζκμβέζ—. Αί κα- 
μηλοπαρδκλεις, έξ άποφάσεως τιθασσευθεΐσαι, ε'τί μάλλον 
εξησθενημέναι ύπό τών μακρών σταθμών όχι όλιγώτερον ή 
ύπό τής διαίτης, είς ήν ό Λΐ τάς ύπεβαλλε συστηματικώς, 
αφίνοντο νά όδηγώνται μετά πλήρους εύχερείας. Ό Κυπρι
ανός ήδύνατο ήδη νά έγκαταλείπη τά μακοά έκ σχοινιού η
νία τοΰ ύποζυγίου του καί νά το διευθύνη διά μόνης τής πιέ- 
σεως τών γονάτων.

Οντως,απαλλαγείς τής μερίμνης ταύτης τής διευθύνσεως. 
άπελάμβανε αληθούς τέρψεως, εξερχόμενος εκ χωρών άγρίω*  
καί έρημων, άς άρτι διήλθε, καί άναγνωρ·ζων πανταχοΰ τά 

Τχνη πολιτισμού, όλοίν πρ,οχωροΰντος. Έβλεπεν άπό άπο- 
στάσεως είς άπόστασιν πεδία έξ ίοτρόφου 1 ή taro, τακτικώ- 
τατα διευθετημένα, ποτιζόμενα διά συστήματος ίνδοκαλά- 
μων, πλησίον κειμένων, καί φερόντων τό ύδωρ τοΰ ποταμοδ 
δι ’ εύρυχώρων χαί πεπατημένων δρόμων. Τέλος,πνοήν γενι
κής εύημερίας έπικρατοΰσαν.

Έν τούτοις ήσθάνοντο, ότι ήσαν άκόμη είς τά όρια τής 
έρημου, όπερ εδηλοϋτο διά τοΰ εκτάκτου άριθμοΰ άγριων ζώ
ων, μυρηκαστικών ή άλλων, άτινα έπλήρουν τήν πεδιάδα. 
Έδώ κ’ έκεϊ,σμήνη άναρίθμητα πτηνών παντός μεγέθους καί 
είδους έσκίαζον τήν άτμόσφαιραν. 'Εβλεπε τις ομίλους δορ
κάδων ή άντιλόπων διερχομένων τήν όδόν.’Ενίοτε, τερατώ- 

: δης Ιπποπόταμος άνύψου τήν κεφαλήν ύπεράνω τοΰ ποτα
μού, ίβρεμε θορυβωδώς καί έβυθιζετο πάλιν είς τά ύδατα μέ 

; πάταγον καταρράκτου.
Είς όλον εκείνο τό θέαμα ό Κυπριανός άνέμενε έπ’ ολίγον 

εκείνον, ον ή ’ύχη τφ έπεφόλαττεν ίίς μίαν τών καμπών 
τής μικρας κοιλάδος, ήν ήκολούθει μετά τοΰ συντρόφου του.

Ούτος δέν ήτο άλλος, ή ό ’Αννίβας Πανταλάκκης, πάν
τοτε έφιππος, καταδιώκω*  άπό ρυτήρος τόν Ματακίτ. “Εν 
μίλιον διεχώριζε τόν ?να τοΰ άλλου, τέσσαρα όμως μίλια τό 
όλιγώτερον διεχώριζον αύτούς άκόμη άπό τοΰ Κυπριανού καί 
τοΰ Κινέζου.

Ύπό τόν λάμποντα εκείνον ήλιον, ού αί άκτΐνες έπιπτον 
σχεδόν καθέτως,έν τή πεδιάδι έκείνη, γυμνή, κατακλύζόμενη 
έκ θαμβούντος φωτός, έν μέσφ τής καθαρά; έκείνη; ατμό
σφαιρας ώς.εκ τής σφοδρας αύρας, ήτις έκυριάρχει τότε, ούδ’ 
ό έλάχιττος ύπήρχε- δισταγμός, όπως παραμείνωσιν.

Άμφότεροι ηύχαριστήθησαν τόσον έκ τής άποκαλύψεως 
έκείνης. ώστε ή πρώτη των φροντίς ύπήρξε νά τήν πανηγυ- 
ρήσωσι δι’ άληθοΰς αραβική; φαντασίας. Ό Κυπριανός άνε- 
φώνησεν εν. περιχαρές ού/γ-rf, ό Λΐ 1v «Hugh !», οπερ τήν 
αύτήν είχε σημασίαν.. Είτα έθεσαν τάς καμηλοπαρδάλεις των 
είς ταχύν τριποδισμόν.

Προφανώς ό Ματακίτ είχε παρατηρήσει τόν Νεαπολίτην, 
όστις έπλησίαζε νά τόν καταφθάση. Δέν ήδύνατο όμως νά 
βλέπη τον παλαιόν του κύριον καί τόν σύνοικον τοΰ Κόπζ, 
όντας λίαν άπομεμακρυσμένους ίτι έν τή άκρμ τής πεδιάδος.

Ο νεαρός τότε Κάφρος είς τήν θέαν τοΰ Πανταλάκκη ε
κείνου, όστις δέν ητο άνθρωπος, ί*α  τφ παράσχη χάριν τι- 
νά, όστις άνευ ουδεμιάς έξηγήσεως θά τον έφόνευεν ώς σκύ- 
λον, έπετάχυνε*  όσον ήδύνατο πλειότερον τόν δρόμον τοΰ 
σκεπαστού άμαξίου του, τοΰ ύπό στρουθοκαμήλου έλαυνομέ- 
νου. Τό ταχύπουν ζώο*  διεσκέλιζε τά διαστήματα, μεθ’ ό
σης εύστοχίας άντιπαρήλθεν αίφνης πρός όγκώδου τινός λί
θου. Εσχεν όμως τόσφ βίαιο*  κραδασμόν, ώττε ό άξων τοΰ 
άμαξίου έθραύοθη διά μιάς. Πάραυτα ό είς τών τροχών διέ
φυγε τοΰ στροφέος του, ό δέ Ματακίτ καί τό άμάξιόν του,

J ©ίίμνου aiiavtSvto; !8ίως τί; Άντίλλα; νήσους. £. Μ-
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i ιι« φόρων τον άλλον άπεμακρύν&ησαν πολύ άκόμη ίν τχΐ 
άκρ*  της πιδιάδος.

: αεροναύτου Gouidon, ήτις ίπέτυχε πληρέστατα ανευ οΰδενός ευτυχώ; απευ
κταίου έπεισοδίου, δι’ ών συνήθως περιβάλλονται ταΰτα. ’Ανυψωθείς διά τής 
μικρός άεροπόρου σφαίρας του, ήν πρότερον έπλήρωσεν έπιμελώς διά φωτα
ερίου, ανυψώθη περί τήν 7 ώραν μ,μ. έκ τή; έμπροσθεν τοϋ ξενοδοχείου πλα
τείας, και αφοΰ άφίκετο εις' 600 περίπου μέτρων ΰψος, άπεσπάσθη δι’ επιτη
δείου τρόπου και ταχείας χινήσεώ; του άπό τοΰ άεροστάτου, οπερ εξηκολού- 
θησεν άνερχομενον, αυτός δε καιήλθε διά τοΰ χαλασιπτώτου έπιτυχώ; και 
κατέπεσεν εις τήν θάλασσαν όπισθεν τών γυναικείων λουτήρων, όπόθεν παρα- 
λαβοΰσαι αύτον αί λέμβοι μετέφερον εις τήν άχτήν σώον κά'ι άβλαβή έν μέσφ 

τιΰν χειροκροτημάτων τών παρισταμένων.
Η διά χαλασιπτώτσυ κάθοδος άεροναίτου άπό ύψους τινός είναι θέαμα 

σπάνιον, άλλά και μιστόν κινδύνων, όπιρ δέν άποφασ·ίζουσι τόσον ευκόλως, 
οί άεροναΰται, καθότι ναι μέν ή ε’πιστήμη παραδέχεται ότι ή χτμόιφαιοα πιέ- 

ζουσα τό χοίλωμα τοΰ χαλασιπτώτον (ειδο; μεγάλου άλεξηλίου) βραδέως Κ 
φίνει αότδ νά κατέρχηταΐ πρός τό έδαφος, άλλ’όποια έπιτηδε.ότης,έτοιμό- 
της καί τύχη έν ταότώ κπαιτείται, ώστε αποτπώμενό; τις ίν τώ ίλιγγιώδει 
ύψει άπο τοΰ αεροστάτου, νά εύρεθή άμέσως ύπό τό άνοικτόν χαλασ πτωτον ; 
Έκν δέ τό χαλασίπτωτον δέν άποσπάται άπό τού ά·ροστάτου, ή Ιίν δέν 
κατορθωθή ν’ άναπετασθή άμέσως ή περιπλεχίή είς τα σχοινιά, τί'γίνεται;

— Δαπάνη τού x. Α. Μελισσηνοΰ έξεδόθη λίαν σοβαρόν εργον τοϋ χ. Π. 
Κασσιμάτου, πραγματευόμενον περί τών άποδιδομένων τοί; 'Εβραίοι; θρη
σκευτικών άνθρωποθυσιών,, πρό; πίστωσιν τών οποίων δ συγγραφ.ό; παρα- 
τίβησι πλείστα ίστορικά γεγονότα καί διχαστικάς άποφάσιις ίπιμαρτυρούσας 
τα; παρατόλμους τοιαύτας δοξασίας. Φρίττει όντως ό-άναγνώστης ΐπ'ι τή ά- 
ποχαλύψει άνηχόύστων μυστηρίων, άτινα ούδέχατ’ό,αρ θά ίτολμα τις νά 
όμολογήσς) οτι είδε, χαΐ θά έ.τεθυμοΰμεν ιΐλιχρ,νώ; νά έβλέπωμεν τέλος τήν 
πρωτοβουλίαν μιας άρχής, έστω χαΐ επιτροπής, άλλά διεθνούς, ήτις κατόπιν 
σοβαρών συζητήσεων χαΐ φρονι’μων μέτρων νά άπήλαττε τού; λαόν; τών 

τοιούτων δοξασιών,ή άνθρωποθυσιών, ας κατ’ ούδένα τρόπον δόναται πλέον 
ν’ άνέ/ήται ό 19 ήμών αιών.

— Οί « Καιροί» τοΰ Λονδίνου μή βεωροΰντες διδιχαιολογημένην τήν προ- 
κληβείσαν ραγδαίαν ύποτίμησίν των 'Ελληνικών χρεωγράφων άφεέρωσαν 
ιδιαίτερον άρθρον έπί τοϋ ζητήματος τούτου χαΐ ύπεστήριξαν έν τέλει ότι 
«ούδεΐς ύπάρχιι σπουδαίο; λόγος, όπως οί κάτοχοι 'Ελληνικών χρεωγοαβων 

καταληφβώσιν υπό πανιροΰ». Ό άρβρογράφος τών «Καιρών» τοΰ Λονδίνου 
εις δύο αίτια άποόίδωσι τήν έκπτωσιν τών 'Ελληνικών χρεωγράφων. Πρώ
τον εΐ; τήν χρησιμοποίηση» τών πόρων τοΰ δανείου τοΰ σιδηροδρόμου ΙΙει- 

ραιώς-.Λαρίσσης δι» τάς τακτικές άνάγχας του Έκληνιχοΰ δημοσίου ταμείου 
χαΐ δεύτερον εΐς τάς άναχρ β.ΐς πληροφορίας, τά; δημοειευθείσα; πρό μηνών 
έν τή «Έφημεριδι τής Φραγκφούρτη;» περί τών οικονομικών τή; 'Ελλάδος.

Ό βυστυχης Κάφρος φοβέρα ΐζημιώθη ίκ της Οραύβιως. 
Άλλ’ ό τρόμος μη ΰποχωρητη είς όμοίαν τινα βύγκρουσιν τόν 
ικαμι νά ^ιπλασικοη τάς άνηοοχίαςτου. Κάλλιστα ιίδώς ότι 
Ισως τοΰτο νά «υνιβαινίν ύπ’ εκείνου, εάν αφινι νά σύλληψή 
ύπό τοΰ σκληρού Νεαπολίτου, ιξανι'στη ταχύτερος, άπέζευζε 
διά περιστροφικής κινήσιως της χιερος την στρουθοκάμηλόν 
του, καί άναρριχηΟιΐς ίπ’αύτής, ήρξατο καλπασμού.

Τότε ήρξατο ‘έν ίλιγγιώδις κυνηγητό (steeple-chase), και 
τοιοΰτον, (.Ιον ό κόσμος οΰδίποτι ιΐδιν άπό τών θεαμάτων 
τοΰ Ρωμαϊκού· Ιπποδρομίου, ένθα οί δρόμοι τών στρουθοκα
μήλων καί καμηλοπαρδάλεων άπετέλουν συχνά μέρος τών 
προγραμμάτων.

Ούτως, ενφ ό Πανταλάκκης κατεδίωκε τόν Ματακΐτ, ό 
Κυπριανός καί ό Λϊ ίτριχον μεθ ’ ορμής επί τά ίχνη άμφοτέ- 
ρων. Δεν ΐνδιεφεροντο νά καταφθάσωσιν άμφοτίρους, τόν νε
αρόν μέν Κάφρον, δια νά τελειώσει το ζήτημα εκείνο τοΰ 
κλαπέντος άδάμαντος, τόν δέ άθλιον Νιαπολίτην, ίνα τιμώ· 
ρήσωσιν, ώς ηξιζεν εις τό ύποκείμενόν του;

Ούτως ο>1 καμηλοπαρδάλεις, νυσσόμιναι ύπό τών άναβα- 
τών των, ΐδόντων ήδη τά συμβαίνοντα, έτρεχον ταχιϊ; 
ώς ίπποι αρεστοί, μέ τούς μάκρους λαιμούς των τεταμένους 
πρός τά εμπρός, τό στόμα ανοιχτόν, τά ώτα άνιστραμμίνα, 
κιντριζόμεναι, μαστιγούμεναι, άναγκαζόμιναι νά καταβάλ- 
λωσι πάσαν τήν ταχύτητα, ήν ήδύναντο νά άναπτύξωσιν.

Ώ; προς τήν στρουθοκάμηλον τοΰ Ματακΐτ, ή ταχύτης 
της ετηρεϊτο θαυμασ·α. Δέν ύπάρχει νικητής τοΰ Δέρβυ ή 
τοΰ Grand Prix τών Παρισίων, όστις νά ήδύνατο νά συγ- 
κριθή πρός αυτήν. Αί βραχεϊαι πτέρυγες της, ανεπιτήδειοι 
πρός πτήσιν, τή έχρησίμευον. κυρίως, όπως ίπιταχύνη τόν 

. δρόμον της. "Ολα τέλος τόσω πολύ έπιτύγχανον, ώστε είς 
λεπτά τινα ό νεαρός Κάφρος είχε κερδΐση άπόστασιν σημαν
τικήν απ’ εκείνου, όστις τόν κατεδίωκεν.

*ΑΙ Ό Ματακΐτ είχε πολύ καλά εκλέξει τό ύποζύγιόν του, 
λαμβάνων στρουθοκάμηλον. Έάν μόνον ήδύνατο νά στηρι- 
.γθή εΐς εν τοιοΰτον βάδισμα επί εν τέταρτον τής ώρας, θ» 
ητο όριστικώς έξω πάσης προσβολής, σεσωσμένος δέ άπό τών 

'όιύχων τοΰ Νεαπολίτου.
Ό Πανταλάκκης ένόει καλώς, ότι ή έλαχίστη αργοπορία 

θά τόν ίστέριι παντός πλεονεκτήματος. Ή άπόστασις ήδη 
ηυξανε μεταξύ φυγάδος καί αύτοΰ. Έν τφ έξ άραβοσίτου 
πεδίφ, διά μέσου τοΰ όποιου ΐτελεϊτο τό κυνήγιον ΐκι νο,πυ
κνός θάμνος έκ σχοίνων καί φραγκόσυκών, σειομένων ύπό τοϋ 
ανέμου, άπέκρυπτε τήν θέαν. Έάν ό Ματακΐτ τον προσέ
βαλλε, θα ήτο αδύνατον νά τον ίπανεύρη, διότι δέν θά ηδύ- 
νατο πλέον νά τόν βλέπη.

Καλπάζοντες πάντοτε, ό Κυπριανός καί ό Κινέζος παρη· 
κολούθουν τόν αγώνα εκείνον, οΰτινος εγνώριζον τό τέλος. 
Έφθασαν τέλος είς τούς πρόποδας τήςκοιλάδος, έτριξαν δ·.ά 
μέσου πεδίων, πλήν τρία μιλιά τούς διιχώριζον ετι άπό τε 
τοΰ διώκτου καί τοΰ διωκόμενου.

Ήδυνήθησαν νά ϊδωσιν έν τούτοις, ότι ό Νεαπολίτής δι’ 
άνηκούστου προσπάθειας είχε πλησιάσει πρός τόν δραπέτην. 
Εϊτε ή στρουθοκάμηλος έξηντλήθη, είτε ίπληγώθη κτυπή
ματα είς κορμόν δένδρου ή είς βράχον, ή ταχύτης εΐχε λίαν 
ίπιβραδυνθή. Ό Πανταλάκκης δέν άπεϊχε πλέον ή τριακοσί- 
ους ποδας άπό τοΰ Κάφρου.

Άλλ' ό Ματακΐτ εφθκσε τέλος εΐς τήν εσχατιάν τής λόχ
μης. Είτα, ήφανίσθη αίφνης, ταύτοχρόνως δ’ ό ΙΙανταλάκ- 
κης καταπεσών σφοδρώς άπό τοΰ έφιππίου, έκυλινδεϊτο εν 
τφ έδάφει, ένφ ό ίππος του ίξέφευγε διά μέσου τών αγρών.

— '() Ματακΐτ μας διαφεύγει! άνέκραξεν ό Λϊ.
— Ναι! άλλ' ό αχρείος Πανταλάκκης είναι ίδικός μας! 

άπήντησεν ό Κυπριανός.
Καί άμφότεροι επέσπευσαν τό βάδισμα τών καμηλοπαρ- 

δάλεών των.
Μεθ’ ήμίσειαν ώραν, διασχίσαντες σχεδόν ολόκληρον τό εξ 

άραβοσίτου πιδίον; δέν άπεϊχον πλέον ή πεντακόσια βήματα 

άπό τοϋ μέρους ίνθα ό Νεαπολίτής εκρημνίσθη. Τό ζήτημα 
δι’ αύτούς ήτο νά γνωρίσωσιν έάν ό ’Αννίβας Πανταλάκκης 
ήδυνήθη νά έπανεγιρθή καινά φθάσωσιν εις τήν λόχμην τών 
σχοίνων, ίν ή ούτος εκειτο εκτάδην, βαρέως πληγείς κατά 
τήν πτώσιν του —τεθνεώς ίσως!

Ό άθλιος εύρίσκετο ΐκεϊ. Εις εκατόν βημάτων άπόστα- 
σιν άπ’ αύτοΰ, ό Κυπριανός καί ό Λϊ έστησαν. ’Ιδού τί είχε 
συμβή:

Ό Νιαπολίτης, ολως έν τή ορμή τής καταδιώξεως άφει- 
μένος, δέν είχε παρατηρήση γιγαντιαΐον δίκτυον, τεταμένον 
ύπό τών Κάφρων, πρός σύλληψιν τών πτηνών, άτινα διατι- 
λοΰσι μετά τών καρπών των έν διηνεκεϊ πολέμφ. Τοιοΰτον 
λοιπόν ήτο τό δίκτυον, είς ό ό Πανταλάκκης ένεπλάκη. .

Καί δέν ήτο δίκτυόντι μικρά; διαστάσεως! Έμέτρα τού
λάχιστον πεντήκοντα μέτρων περιφέρειαν, καί επεκάλυπτεν 
άπειρον πλήθος παντοίων πτηνών, παντός μεγέθους, παντός 
πτιλώματος, καί μεταξύ άλλων ήμίσειαν δωδεκάδα τών 
ΰπερμεγέθων εκείνων, μέ πτέρυγας μακροτάτας γυπαετών,οί- 
τινες δέν άπαξιοΰσι τάς χώρας τής μεσημβρινής ’Αφρικής.

Ή πτώσις τοΰ Νεαπολίτου, εν μέσφ του πτερωτού εκεί
νου κόσμου, ίνέβαλι τούτον, ώ; είκός, εν μεγάλφ θορύβφ.

Ό Πανταλάκκης κατ'άρχάς ολίγον τεθορυβημένος έκ 
τής πτώσεώς του, άπεπειράθη σχεδόν να επανεγερθή. Άλλ 
οί πόδες του, αί κνήμαι του, αί χιϊρις *ου,  είχον τόσφ κα
λώς πιριπλακή είς τόν βρόχον τοΰ δικτύου, ώστε δεν κατωρ- 
θωσε ν’ απαλλαγή αύτοΰ.

Έν τούτοις, δέν έπρεπε νά χρονοτριβή. Ούτω, ύφίστατο 
κλονισμούς φοβερούς, άπωθών πάση δυνάμει τό δίκτυον, 
ΰπιγείρων αύτό, άποσπών τούς πασσάλους, οίτινες τόν συνε- 
κράτουν επί τοΰ εδάφους, ενφ τά πτηνά, μεγάλα και μικρά, 
έκαμνον τό αύτό ίνα άποδράσωσιν.

Άλλα πλ«ότερον ό Νεαπολίτής έπάλαιε, πλειότερον ενηγ· 
καλίζετο τούς στερεούς κρίκους τοΰ μεγάλου δικτύου.

Έν τούτοις, ύπερτάτη ταπείνωσις τώ έπεφυλάσσετο. Μία 
τών καμηλοπαρδάλεων ήοχετο νά τον καταφθάση, καί ό 
αναβάτης δέν ήτο άλλος ή·ό Κινέζος. Ό Λί ερρίφθη κατά 
γής καί μέ τήν ψύχραιμον πονηριάν του, σκεπτόμενος ότι τό 
καλήτερον μέσον όπως συλλάβη τόν αιχμάλωτον ητο νά 
τόν περίκλειση όριστικώς έν τφ δικτύφ, δέν επραξεν άλλο η 
νά άποσπάση τό μέρος όπερ εύρίσκετο πρός αυτόν, ίνα ανά
μιξη τούς κρίκους τούς μέν μετά τών δέ.

Τήν στιγμήν έκείνην σκηνή, ίκ τών τά μάλα απροσδόκη
των, αίφνης διεδραματίσθη.

Τήν στιγμήν έκείνην ό άνεμος ήρξατο πνέων μετ’ εκτά
κτου μανίας, κάμπτων τά πέριξ δένδρα, ώσεΐ τερατώδης τις 
σάλπιγξ νά διέδραμε τήν επιφάνειαν τής γης.

Ό Αννίβας Πανταλάκκης δθεν έν ταϊς άπελπιστικαϊς αύ
τοΰ προσπαθειαις είχεν ήδη άποσπάσει αρκετόν αριθμόν πασ
σάλων, οίτινες συνεκράτουν τό δίκτυον διά τοΰ κατωτέρου ά
κρου του. Βλέπων τότε έαυτόν υποκείμενον είς προφανή σύλ- 
ληψιν, άφέθη είς κλονισμούς μανιώδεις, όσον ουδέποτε.

Αίφνης εν τινι βιαίγ προσβολή τής λαίλαπος τό δίκτυον 
άπεσπάσθη. Οί τελευταίοι δεσμοί, οίτινες συνέδεον μετά τοΰ 
εδάφους τό άπέραντον έκεϊνο πλέγμα διεροάγησαν καί ή πτε
ρωτή παροικία, ήτις ήτο δεσμώτις, άνέλαβε τήν πτήσιν της 
μετά βοής βαρυήχου. Τα μικρά πτηνά έπροθυμοποιήθησαν 
νά διαφύγωσιν, άλλά τά μεγάλα, τών ονύχων των έμπλα- 
κέντων είς τούς κρίκους,καθ’ ήν στιγμήν αί εύρεϊαι πτέρυγές 
των άφέθησαν έλεύθεραι, έκινήθησαν έν φοβερά άρμονίφ.Πά- 
σαι αί άερεναι έκεϊναι κώπαι συνινωθιϊσαι,όλοι εκείνοι οί θω- 
ρακικοΐ μυώνες, ών αί κινήσεις ήσαν ταύτύχρονοι, άπετελουν 
δύναμιν τόσφ κολοσσιαίαν, ώστε' πέντε κιλογραμμα δέν έβά- 
ρυνον πλειότερον ένός πτερού.

Ούτω τό δίκτυον έπαναχθέν, συστραφέν περί εαυτό, εμ- 
πλεχθέν ώς έκ τών επιδρομών τοΰ ανέμου,εύρέθη αίφνης αι- 
ωρούμενον μέ τόν Πανταλάκκην, κατειλημμε'νον διά τών
δών καί χειρών είς είκοσιπέντε ίως τριάκοντα μέτρα απο 
τοΰ εδάφους.

(Ακολουθεί).

πο-

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ

68
J/i τήκ χτραΛήν, σοΰ <ρίρνω lx μόχθων ήσνχία 
Έγύ> τής Νύχτας τό παΝΙ, τοΰ κόσμου σωτηρία· 
Τόν νοΰν σον ιΐς ΑΑ.Ιονς κόσμους μί μαγτίαν ύίηγ&, 
ΪΙΛήν άχίφαΛος ά./Λάζω και μί Λύραν στό πΛιυρό 
Ήόνν&μην μΐ ίν άσμα, τις τόν πα.Ιαιό καιρό 
Ζ&α, πΐτρτς χαΐ άνθρωπους, παρτυθΰς νά συρχινω.

«9
. —. .σ.6... — ε. .ν.α.ω.ει—τ.ς— .ν.α.— ο.ω.

— .ντ.χ.σ.ν —ει. —τ. — .ει.α—τ.. — .α.—.ρ,.ρ.ν 
—- .tou—κ.. —. .ο.α α..ενα.ε. — .οι. — .π. .εν.. 
εν..ς— .η.εν.α—υ.ο.ε.γμ. .α—.ρε.η.

■70
Πόσα έτη έζησίν ό Διογένης;

ΆραβικΟς Ίππος

ΑΥΣΕΙΧ ΤίΜ ΕΝ ΤΛι Ιίφ ΦΥΛΑΟι AINIHlATftN

62. ‘Αετός — α — ίτος. Έλυσαν αύτό ό εκ Χύρου κ. Ν. Καρα- 

χασόπουλος, οί έξ ’Αθηνών κ.κ. Π. Βασιλείου καί Γ. Εύσταθιάδης, 
ό έκ Βάρνης κ. Μιχ. Ζαχαριάδης, καί δ έκ Καρδίτζης κ. Π. Κου- 

τρουόελης.

63. Καί — α — Κέα. Έλυσαν αύτό ό έκ Ευρου χ. Ν. Καραχα- 
σόπουλος, ό έκ Βάρνης χ. Μιχ. Ζαχαριάδης, καί ό έκ Καρδίτζης κ. 
Π. Κουτρουβέλης.

64. Η ή κακομιταχιιρεξεσθι τοΰς φίλους σου. Ούδεΐς έλυσεν.

ΧΡΟΝΙΚΑ

Πρός τό τέλος του παρελθόντος μηνάς Ιουνίου έγένοντο ίν Οΰασιγκτώνι 
πειράματα, πρός παραγωγήν τεχνητής βροχής δια μίοου αεροπόρων σφαιρω- 
μάτων,πυρπολοόντων άμα ώς άνίλθωσιν ε’ν τοΐς ύψηλο!; στρώμασι διαφόρους 

εκρηκτικά; β,μοας. Οι θεαταΐ εδεδαίωσαν, οτι Ιδρεξε τό έσπέρας εκείνο, άρον 
έγένοντο αί εναέριοι αύται έχρήξεις,αλλά τίς δίν δόναται όμοίως νά μή β,βαι- 
ώτη. δτι θά έβρεχε καί ανευ τών αναφλέξεων τούτων ; άλλως τε ό τρόπος 

τής ενεργείας χαΐ ή σύγκρισις τής δυνάμεως τοΰ φυσικού από τοΰ τεχνητού 
φαινομένου είναι τοιαύτη, ώστε άπορον είναι πώς άνθρωποι.σοβαροί, οιοι οί 
«ντίποδές μας, έπιχειρουσι τοιαΰτα γελοία πράγματα. 'Απλή παρατήρησις 

Τής ατμόσφαιρας έν καιρφ καταιγίδος καταδείχνυσι τό μεγαλείου τοΰ μεν χαΐ 
τό γελοίου τοΰ δέ.

— Φοβερά σμήνη αχρίδων διήλθον πρό τινων έόϊομάδων έκ τών πόλεων 
Χαζαρέ-Βόγκάι Σώτα-Ναγπόρ επαρχίας τής Βεγγάλης τών ’Αγγλικών Ιν
διών. Ιδίως ή τελευταία αΰτη πόλις ε’χαλόφθη υπό νέφους τοιούτων άχρίδων 
έπιαχοτισαντων τό ήμισυ τοΰ φωτός τής ήμέρας χαΐ προξ.νηάασών σημαντι- 

κας ζημίας. Η κάθοδος τών άχρίδων έπί διαφόρων μερών του κόσμου θεω
ρείται φέτος έκτακτος και καταστρεπτική.

— Εν τή ναυτική Εκθέσει τοΰ Λονδίνου, έξετέθη έσχάτως πρωτοφανούς 
χολοσιαίας έκτάσεως ηλεκτρική λυχνία, χατασκευασθείσα ύπό τοΰ αγγλικοί! 
ναυαρχείου, χχ'ι ϊχουσα φωτοβόλον' ϊντασιν 5,000.000 κηρίων. Έίοποβε- 

τήΊη δί επί είδους φάρου 56 μέτρων ΰψους ύπεράνω τοΰ εδάφους
— Προσφάτως άνεχαλύφβη έν Βραζιλία μεταλλείον υδραργύρου έχτάχτως 

πλούσιον εΐς τεσσάρων χιλιομέτρων άπόστασιν τής πόλεως Tripuhj. Εινε 
δί τό πρώτον άνακαλυφθίν έν τή έπιχρατείφ ταύτη.

— Κατά τόν προσεχή Νοέμβριον, θά γίνωσι τά έγκαίνια έν τφ Palais de 
Cristal τοΰ Λονδίνου, τής διεθνούς Έχθέσεως τοΰ ηλεκτρισμού, ήτις ία διαρ- 
κέση έπί τινα; μήνας. Ή ϊκθεσις αΰτη δωργανιζομένη συνεπεία τών ΐπιτυ- 

χιών δι’ ών έστέφθησαν αί τής Βιέννης και τών Παρισίων, θά ίχη ώς βάσιν 
τόν αυτόν με εκείνα; διοργανισμάν, τά δί εκθέματα θά γίνωντα’ι δεκτά άπό 

τής 12 ’< >κτωδρίου μέχρι τής 3 Νοεμβρίου.

— Σφοδραΐ συνεχείς ματαιγίδες κατέκλυσαν τό Βέλγων χαί τά περίχωρα 
καθ’ δλην τήν ήμέραν τής 1ης Ιουλίου τρέχοντος, διαχόψασαι έντελιώς άπά- 
σας τάς τηλεφωνικός καί τηλεγραφικός συγκοινωνίας, ιδίως ή σφοδρότατη 
τούτων σπάνιάς και εκτάκτου έντάσεως, ουνοδευομένη ύπό χαταχλυβμ·αίας 
βροχής καί χαλάζης άνέστειλε πάσαν επικοινωνίαν, ή δέ βουλή συνεδριάζουσα 

κατ’ εκιίνηντήν ώραν διέκηψε τήν συνεδρίασιν.
— Προχθές Τετάρτην έγένιτο ίν Φαλήρφ ή προαγγελία άνόψωσις τοϊ

ΑΥΙΆΠΟΚΡΙΣΕΙΪ TIIS “ΦϊΧΕίϊϊ,.

Α- Π. Α Μαγνησίαν. Σας ίνιγρβ|«μιν. Έχει κ«λώ;. — Γ· Π. Μεσ
σήνην. Συνδρομή ba; ίλψρθη Κδχ«ριστο6μιν. Απόδειξη» λαμβάνετε ούν 
παρόντι φίλλφ.— Α. ίΙ. Μαγνησίαν Έπ<σεολή ΐλιίφήη χαΐ «5; άπην- 
τήσαμεν «μέσω:, Α Σ II. Βώλον 1 ίον ®ΰλλον σα; άπεσιάλη. "Εκδο— 
»<« ίίοαίυνεν ο'Ίγ>ν Ivt^e axovala; της Διευθυνσεως εΐς Σΰρον —θ. W. 
G. Seyeriuo. Επιστολή χαΐ σύνδρομα; έλήοθησαν. Σΐ; εΰχαρωτ·>5μεν. 
Άποδειξ ς σας ίστάλη τα/υδιομιχώς — Ν. Κ. £6ρον Έλαδομεν Επιστο
λήν σας με «ΐνίγματα χα'ι εΰ/οριοτοΰμεν δι’ Ε-γρϊ»ήν σας. — II. Μ. Κύπρον. 
Επιστολή μετ’ αινιγμάτων ίλήιΒηοαν "Εχει χχλώς. Άπαντήσωμεν ζ·Λν.·
— Γ. X. Βραΐλα ’Απεστείλαμεν ΰμΓν άγγ'ελίας, άχοδιίξεις χαΐ οδηγίας.
— Λ. Γ. Κ. ΛΑρισσαν. Έπ-στολή ίλή»Ίη 23; γοά»ομεν —II Κ Καρ-
δίτίζαν. Ένεγρίψχμεν χαΐ τού: έν τη δ.υτ<:? έπ στολή σας χχΐ εύ/αρι- 
στονμεν. ·Λποδίίξεις βπεστιΛαμεν. χχί σας «γράψχμεν.'— [. Ρ. ΣΟρον. 
ΙΙρίγματα έλήίθησχν· -/ρήματα ούχί. Τό ίμάντ,υον. — A R -Αρταν. 
’Απαντήσατε έλαδχτε πράγματα ; ήοεσαν ή οΰ ; — Π· Α. Αίγιναν. Λυ- 
πούμεθα· έν τούτοις ϊ/ετε xxitrfv, αν W ετε. ·

LES SOIRfiES LITTERAIRES
JOURNAL HEltD> >Μ iDAlRE LITTERURE 1LLUSTRE 

Paraissant le Dimanche
ABONNBMENTS

Union Postale par an 8,50ΦΙΛΟΛΟΓ1ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ
EBAOUAAIAION ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ HEPtOAlKOV 

MET ΕΙΚΟΝΩΝ
Έκδιδόμενον κατά Κυριακήν iv Παρχσίοις 

Χυνδρομή έτηβόα φρ. ®,ίίθ
Χορηγεί πλείστας ευκολίας προμήθειας παρεσιανών άντι- 

κιιμένων κλπ.
Συνιστάται τοΐς φίλοις τών γραμμάτων, τών χρονικών, 

τών μυθιστορημάτων καί τής μουσικής.
Συνδρομηταί έγγράφονται παρ’ ήμίν.
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120 Η ΦΥΣΙΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ

ΠΩΣ ΔΥΝΑΤΑ! ΤΙΣ ΝΑ Δ1ΕΛΘΗ. ΑΠΟ ΜΕΣΟΥ ΕΝΟΣ
♦ ΓΛΛΟΫ ΠΑΙΓΝΙΟΧΑΡΤΟΥ

Έν τινι φιλική σας συναναστροφή, αφού παρατη- 
ρήσητε έξαντλούμεναΆπαντα εκείνα τά αστεία καί 
σοβαρά περίεργα παίγνι'α, άτινα διά τών παιγνιο- 
χάρτων συνήθως έκτελοννται έκεϊ πρός διασκέδα- 
σιν τών παρεστώτων ύπδ τών εϊδικών καί εύφυών 
,έκλαμβανομένων'χαρτομαντων, χάρτοπαικτών καί 
χαρτοφίλων, ηροτείνατε τότε καί ύμεΐς εΐς τινα τοι- 
ούτον, άφοΰ είναι τόσω είδήμων της διαχειρήσεως 
τών παιγνιοχάρτων, νά διέλθη’άν δύναται δι’ όλου 
τοΰ σώματός τον διά μέσον ένός τοιοΰτον φύλλου 
παιγνιόχαρτου. Ούτος βεβαίως εύφυολογών θά σας 
άπαντήση, δτι οΰδέν εΰκολώτερον τούτον, άρκεΐ τό 
φύλλον τοΰ χάρτου νά έχη τάς αναγκαίας "διαστά

σεις, πλήν άμα τώ απαντήσατε δτι πρόκειται περί 
φύλλου παιγνιοχάρτου έχοντος τάς συνήθεις διαστά
σεις θ’ άπορήση, 0ά μορψάση καί θά σάς μνκτη- 
ρήση.

Έν τούτοις σείς Επιμένετε, καί πρός άπόδειξιν 
τοΰ διϊσχυρισμοΰ σας λαμβάνετε άμέσως έν φύλλον 
παιγνιόχαρτου έντώόποίω ποιείτε σχίσμα έπίμη- 
κες δπερ νά σταματά πλησίον τών άκρων τοΰ χάρ
του, ώς ένδείκνυσι τό 4 σχήμ. της έναντι εϊκόνος 
μας. Είτα διπλόνετε τόν χάρτην είς δύο κατά τήν 
διεύθυνσιν τού σείσματος, καί διά φαλλίδος ποιείτε 
τάς έν τώ 2 σχήηατι ύποδεικνυομένας τομάς.

Άνοίγοντες τότετό φύλλον, καί έκτείνοντες αύτό 
άπό τών άκρων αύτοΰ, βλέπομεν νά μεταβάλλεται 
εΐς μακράν έκτάσιμον ταινίαν, άποτελουμένην έκ 
μικρών γλωσσίδων σχιιματι.ζουσών γωνίας σμικρι- 
νομένας, έφ’δσον εκτείνετε τά άκρα ώς ανωτέρω 
είπομεν. Τοιουτοτρόπως δέ κατορθοΰτε νά διέλθητε 
έν τώ μέσω τοΰ παιγνιοχάρτου καί νά-λύσατε τό 
περ'εργότατον κατ’ άρχήν τοΰτο πρόβλημα, δπερ 
παρουσιάζει τήν περίπτωσιν δτι, άντί νά διέλθητε 
ΰμεΐς έντώ μέσω τοΰ.χάρτου, ούτος διέρχεται πέριξ 
ύμών, οπερ όμως είναι έν καί τό αύτό. ♦. η.

ΈΞ ΦΑΒΙΟΛΑ
ΔΡΑΜΑ EIS ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΕΝΤΕ 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΤΑΤΟ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΙΧΙΧΩΤΑΤΟΝ
Εύξίσκιται. ύπό τά πρατήρια 

Τιμ-άται άντί δραχ. μιας
Οί βίυλόμίνοι να ίγγραφώσι συνδρομητή δύνανται ν’ ά- 

ποταθώσιν βίς.τό ήμίτιρςν γραφιϊον.

ΕΠ ΤΒ, ΕΒΑΤΟΝΤΑΕΤΒΠΑΙ TBS Κ\\HN KHS
1821 — 1891

Ποίημα είς άσματα πέντε 
δπό ΗΛ. I. ΟΙΚΟΝυΜΟΠΟΓΛΟΓ

Τό ανωτέρω ποίημα συνόδίϋόμ«νον ύπό εμμέτρου-προλό
γου ίκδιδοται όσον ούτω είς κομψόν τιϋχος· χα-λλιτςχνιαό*'  
μιτά πολυτελούς έγχρωμου έζωφύλλου'.

ΕΚ ΤΟΓ ΤΓΠΟΓΙ'ΛΦΕΙΟΓ ΠλΡλΣΚΕΓΛ ΛΕΩΝΗ

Τςμ.αταο δέ λ«πτ« πεντήκοντα. 
Συνδρομηταί ίνγρχφονται χαί ίν τοΐς γραφάοις ήμων.

JOURNAL HEBDOMADAIRE ILLUSTR^
Avec une gravure colorte cheque mois par an 11 fr. 
Sans la gravure par an 9 fr.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΝ

ΚΙΚΟΑΟΓΡΑΦΠϊΚνΟν EBADUAAIAIOX ΠΕΡΙΟΑΙΧΟΧ
Μετ' έγχρώμου εϊκόνος μηνιαίως; έτησίως’φο. 11 
"Ανευ αύτής συνδρομή έτησίως φρ. 9

HIE IIOLK
Published by a hoy for boys and girls

A monthly paper for the home circle

Short' stories, parlor magic, wit and humor, games 
and sports, for boys and Girls.

Η ΗΛΙΑΚΗ ΩΡΑ
ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

ESA!iOAE\'O\
ύπό τον όωόίκαΐτούς Αημοαιορράφον Tello d' Apery ir Nlq 

'Ύΰρχιΐ, όιά τούς μικρούς χέονς xai rednAac
Χάρις, ανατροφή, πρόοδος, φιλανθρωπία, ίΰιξία καί άνά- 

πτυξις άντιπροσωπιόονται έν αύτη.
’Κτηβόα βυνδρομ,ή βνδολλάριον. 

Συνδρομηταί ίγγράφονται παρ’ ήμΐν.

REVUE ENCYCLOPEDiQJJE 
Recueil documentaire universel et’lllustr6 

paraissant le 1" et lelo de chaque mois 
ABONNEMENTS

Etranger un an US fr. six mois 45 fr.

ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΓΗΪΙΣ 
XTOI

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ A Al A 0 8 ft PH 4 Σ ΠΑΣΩΎ TOT TlXJftlV 
K'l ΕΠΙΣΓΙΙΗΜ

Έκόίδοται tr Παρισίοκ; όίζ roV μηνος μετά χαΛΛιτίχτικΰτ eixor&r 
Συνιστάται παντί φιλομούτφ, φιλοπροόδφ καί ίπιττήμονι 

Άντιπροσωπιύιται ίν Έλλάδι ύπο της «Φΰσιως». 
Συνδρομή έτησία δρ. 25

» » φρ. 13
Ό βουλόμινος δύναται ν’ άποταΟζ) πρός τήν δηύθυνσιν 

τής βΦόΐίως».

Τόμοι τοΰ πρώτον έτους της «·»5σεω$ εΰρίσκον- 
ται είς τά γραφεία αύτής και άποστέλλονται ελεύθε
ροι ’ταχυδρομικών τελών.

EIS ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ ί ΕΙΣ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ

’Λδίτοι μίν Αντί. . δρ*χ  8 ί 'Atotw 1*1»  ΔντΙ . . ΙΟ 
Χρυαό&τοι 64 ΔντΙ » 10 ; ΧρυσΟΒίτοι 64 Αντί » 12

Μόνον τό περικάλυμμα άποστέλλεται, είς μέν τό 
έσωτερικόν άντί δρ. 2.50, είς’ δέ τό έξωτερικόν 
άντί φρ. 2.50.


