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Η ΤΡΩΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙΧΩΡΑ ΑΥΤΗΣ
Ο HA1OS
Λεατήρηΰες τΑς ένβργείας τοΰ Ήλιον.

Τό ζήτημα τής διατηρήσεως τής θερμότητος- τοΰ
Ήλίου, ήν ουτος άκαταπαύστως διαχέει πέριξ αύτοΰ,
έξακολουθεΐ νά ήναι πάντοτε ζήτημα άναμφισβητήτως
νέον, έφ’όσον δέν κατορθοΰται ή ακριβής λύσις αύτοΰ.
α Πώς είναι δυνατόν ό Ήλιος νά διατηρή άλλοίωτον
» τήν θερμότητα αύτοΰ, άφοΰ διηνεκώς άπό διακοσίων
» και επέκεινα ίσως αιώνων διαχέει αύτήν άνά τήν ύφήλιον ; »
Τό άντικείμενον τοΰτο θέλομεν έξετάσει έπισταμένως
έφ’όσον αί επιστημονικοί αναζητήσεις καί παρατηρήσεις
έπιτρέπουσιν ήμΐν, φδε. ’Αφίνοντες δέ κατά μέρος τάς
περί τούτου εξηγήσεις τών αρχαίων, αϊτινες άναγκαστικώς άναφέρονται πρός παραδόσεις καί ύποθέσεις λίαν
προβληματικός, ίδωμεν τί ή έπιστήμη άποφαίνεται Τό γε
νυν έχον.
Ή παραβολή τοΰ Ήλιου πρός συνήθη φλογοκάμινον
συντηρουμένην έξ εύφλεκτων υλών, φλεγομένων ως ό
γαιάνθραξ καί μεταβαλλόμενων είτα εΐς κόνιν καί είς
αέριον, προφανώς είναι μωρία. Έκτος τοΰ ότι δέν βλέπομεν ποσώς ουσίαν έν αυτή δυναμένην νά παράσχη διά

τής πυρακτώσεως αύτής θερμότητα συγκριτήν πρός τήν
τοΰ άστρου τής ήμέρας, είναι προφανέστατου, ότι έάν
άπετελεΤτο έκεΤ άνωθεν.φαινόμενου καθαρός καί άπλής
καύσεως, πρό χρόνων πολλών ή καύσις αύτη θά ήτο συντετελεσμένη καί ή φλογοκάμινος έσβεσμένη. Έάν τροφοδοτήσωμεν δέ αύτήν δι’ έξαιρεΐικοϋ τίνος τρόπου,
όπως τή παράσχωμεν πάσαν έκείνην τήν θερμότητα ήν
δύναται νά παραγάγη, είναι.'πλέον ή βέβαιον, ότι πυρά
ένός στρώματος γαιάνθρακος ιοο μέτρων πάχους ήθελεν
έξαντληθή έν διαστήματι μιας ώρας, ήτοι 2^°° μέτρα
καθ’ήμέραν καί 8,760 χιλιόμετρα κατ’έτος. ’Αδυνα
τούσα άλλως τε, όπως τοΰ Ήλιου ή θερμότης, νά τήξη
έν μιάήμέρα στήλην πάγου 17 χιλιομέτρων, ήτις τή ή
θελεν έπιτεόή, τό στρώμα έκεΐνο τοΰάνθρακος, 2φοο
μέτρων πάχους, .δέν ήθελε καή ούχ’ήττον,έάν παρεντίθετο
έφ’ όλης τής πυκνότητος τοΰ ηλιακού φωτός, 6go μιλίων
χιλιομέτρων, είς διάστημα έλάσσον τών 8οο έτών. Ώστε
βεβαιότατα, κατά τό διάστημα τοΰτο τοΰ χρόνου του
λάχιστον ό Ήλιος εύρίσκεται έν πυρώσει, καί έν τοιαύτη
περιήτώσει, ωφειλε νά ήναι πρό πολλοΰ έσβεσμένος.
Ουτω οκεπτόμενοι, παραδεχόμεθα εθελουσίως συνθήκας πολύ έλάσσονας τής πραγματικότητος. Ό Tyndall
διετύπωοε πολύ εΰρύτερον άνάλογον ιδέαν, εΐπών ότι, ή
έκπεμπομένη θερμότης του Ήλιου έν μια ωρα είναι Ιση
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πρός τήν ύπό στρώματος γαιάνθρακος τής αύτής έπιφανείας και
χιλιαμετρων πάχους παραγομένην. Έν ύπολογιομω δε τοιούτω. 27 χιλιομέτρων καθ’ ώραν, 648 χι
λιομέτρων καθ’ ήμέραν καί 236,682 χιλιομέτρων κατ’
. έτος, ό Ήλιος θά έκαίετο εντελώς καί θά μετεόάλλετο
εις κόνιν εις διάστημα χρόνου όλιγότερον τών 3 έτών.
Τούντεϋθεν εξάγεται, ότι ό Ήλιος ενέχει τά μέθα ν’
ανακτά νέαν ποσότητα θερμότητος. έφ’όσον τοιαύτην
εκπέμπει πέριξ αύτοΰ, χωρίς ούτω νά έξαντλήται. Έν
τούτοις, έπειδή ή αόριστος άεικινησία ύτάρχει τόσον έν
. ; τώ Οΰρανώ όσον και έπί τής Γής, δφείλομεν νά ποιήσωμεν διάκρισίν τινα έπϊ τών λεχθέντων καί νά προσθέσωμεν : « χωρίς νά έξαντλήται, έφ' όσον ή παράγουσα
τήν άνακτωμένην θερμότητα ταύτην αίτια θά δύναται νά
έξακολουθή δρώοα.»
Καί τίς δύναται λοιπόν νά ή ή αιτία αύτη ;Έπέπρωτο
τώ ήμετέρω αίώχι, σύχί νά άνακαλύψη ταύτην, διότι περί
αυτής ύπήρχεν εικασία πρό πολλοϋ, άλλά νά τήν ύπολογίση, καί νά τήν αναγνώριση ώς ικανήν πρός παραγω
γήν τού καταπληκτικού αποτελέσματος, ουτινος πρό όλίγου έποιησάμεθα ανωτέρω ύπαινιγμόν. Εδρεύει όλοκλήρως έν τω φυσικω καί μηχανικώ φαινομένω τοΰ μετασχη
ματισμού τής κινήσεως είς θερμότητα.
Ό πλήξις καί αί συγκρούσεις παράγουσι θερμότητα.
Ρίνη (λίμα), ήτις ταχέως φθείρει τούς όδόντας μιας
πριόνος, θερμαίνει τοσοΰτον τό έλασμα ταύτης, ώστε
άδυνατούμεν νά έγγίξωμεν αυτό διά τής χειρός· πρό
χρόνου πολλοϋ συνειθίξομεν νά θερμαίνωμεν τάς χεΐρας
προστρίβοντες αύτάς έπ’ άλλήλων, πλήν άπό τριάκοντα
έτών περίπου μόλις έδόθη έντελέστερος προσδιορισμός
είς τήν έκτίμησιν τής θερμότητος, της άφ' όμοιας πη
γής προερχομένης. Βάρος εκατόν χιλιογράμμων, καταπίπτον άπό ύψους 42S μέτρων έπί σκληρού σώματος, άναπτύσσει άρκοΰσαν ποσότητα θερμότητος, ΐνα βράση είς
ιοο βαθμών θερμοκρασίας λίτραν ύδατος, εχουσαν άρ. χικώς μηδενικόν θερμοκρασίαν. Τούτο καλείται φυσικώς,
τό «μηχανικόν ισοδύναμον» τής θερμότητος.
Έν τώ πειράιιατι τούτω παρετηρήθη τό πρώτον ήλύσις τοΰ άπασχολοΰντος ήμας νυν ζητήματος. Έγένετο
σκέψις περί τών πολυαρίθμων μετεωρικών σωμάτων,άτινα
πίπτουσιν έπί τής γής, εΐπον οτι πλείονα τοιαύτα θά έπιπτον έπί τού Ήλιου, ή δέ έπακολουθήσασα ιδέα ότι αί
συγκρούσεις αυται προσδίδουσι τώ Ήλίω ποσότητα θερ
μότητος όμοίαν πρός τήν καθ’ έκάστην ύπ’ αύτοΰ έκπεμπομένην καί άπολλυμένην, έλαβε ποιαν τινα ύπόστασιν.
Οί δέ γενόμενοι κατόπιν υπολογισμοί άπέδειξαν τό ορ
θόν τής θεωρίας ταύτης, καταδείξαντες, οτι ό Ήλιος ερ
χόμενος έκ τοΰ άπειρου διαστήματος, έάν κατ’ έτος προσεπορίζετο όγκον Ισον πρός τό έκατοστόν τής μάζης
τής Γής, θά συνεπλήρου ούτω τήν άφαιρούμένην άπ’ αυ
τού ισην ποσότητα.
Πολλοί άστρονόμοι καί φυσικοί δέν βλέπουσιν άλλην
αιτίαν είς τήν διατήρησιν τής θερμότητος τού Ήλιου.
(Έπεται συνέχεια).

♦· Ορίντεξη?.

Η ΓΗ ΕΧΕΙ ΚΕΝΤΡΟΝ ΧΡΥΣΟΥΝ;
*
Ζήτημ
έπιστηρίονικώτατον σπουδαιότατος μεγίστης άν»·
κινήθη τελευταίο» έν Ούασιγκτώνη. Κατά τάς τελευταίας
δυο συνεδρίας τοϋ Νομοθετικού Σώματος πολλά τών μελών
αύτοΰ θερμώς συνηγόρησαν ύπέρ προτάσεως περί διορύξεως
οπής έν τη γη πολλών μιλιών τό βάθος.
Πρό πολλοϋ διέγνων, οτι άκατανόητον ποσόν αξίας έν
μορφή πολυτίμων μετάλλων καί άλλων μεταλλικών υλών

________ _________

ευρηται έγκεκλεισμένον, άπροσπέλαστον ύπό τόν φλοιόν τοϋ
πλανήτου τούτου. "Απαντα τά μέχρι τοΰδε εξ αύτοΰ άνορυχθέντα πλούτη προήλθον απλώς έκ τών επιπόλαιων αμυ
χών τής επιφάνειας. Καταστάσης δ’ άπαξ προσπελαστής
τής έσωτερικής ΐρημίας τής σφαίρας, πρόδηλον είναι, δτι πάς
τις θέλει κα.ταστη χιλιάκις πλουσιότερος τοΰ Μόντε Χρίστου.
Οι γεωλόγοι συμφωνοΰσιν, οτι τό πλεϊστο» τοΰ εσωτερικού
τής γής συνίσταται έκ μετάλλων. ’Επειδή ή τής επιφάνειας
ύλη τοϋ πλανήτου έχει βάρος μόνον οίς καί ημισυ μεγάλε ίτερον τοϋ ύδατος, συνάγεται μετά βεβαιότατος απολύτου, ότι
παρά τό κέντρον ή ανάλογος βαρύτης τών ουσιών είναι ένδεκάκις μεγαλειτέρα τής τοΰ ύδατος. Τοΰτο δ άποδοτέον εις
τό δτι, ένφ ή γήινος αΰτη σφαίρα άπεψυχοΰτο σημπυκνουμένη, «ί βαρύτεραι οΰσίαι έπεζήτουν κατά φυσικόν νόμον τό
κέντρον. ’Εντεύθεν πιθανόν είναι δτι, ή μεγίστη εσωτερική
μάζα τής σφαίρας συνίσταται έκ σιδήρου. ’Αλλ’ ύπάρχουσιν άλλα μέταλλα βαρύτερα τοΰ σιδήρου, άτινα φυσικώς
ευρηνται έπισεσωρευμένα άμέσως περί τό κέντρον τής σφαίρας.
Μεταξύ τών άλλων πρωτίστως δέον νά συγκαταριθμήσωμεν καί τόν χρυσόν. Ό άμερικανός γεωλόγος Γίλβερτ, έν
διατριβή αύτοΰ πρό τίνος δημοσιευθείση ε”ν τινι τής νέας Ύόρ
κης έφημερίδι, φρονεί άδιστάκτως δτι εις το σημείο» τοΰτο
ύπάρχουσι μεγάλοι σωροί τοΰ ύπώχρου μετάλλου παρ' άλ
λοθι που έπί τής γής· Άλλ ’ εΐσι γνωσται καί δύο ή τρεις
άλλαι.ΰλαι βαρύτεραι καί αύτοΰ τοΰ χρυσού, έν αίς καί ή
πλατίνη, ήτις προσεκτήσατο έν τη αγορά διπλάσιάν αξίαν
κατά τά ούο τελευταία έτη, ένεκα τής αύξηθείσης δαπάνης
τής παραγωγής.
Ουδόλως λοιπόν παραλόγως, μέλη τοΰ Νομοθετικού Σώμα
τος, γερουσιασταί, και πρόσωπα άλλα άνεγνωρισμένης ίπι*
σ·ϊημονικής βαρύτητος, σκέπτονται περί τοϋ συνετού και
εφικτού τής διορύξεως οπής έν τή γή, έπί σκοπφ εξαγωγής
τών μεταλλικών αύτής περιεχομένων Χάριν έπιστημοιικών
πειραμάτων οπή άνεσκάφη τελευταιον έν Σπέλλιγκ τής Γερ
μανίας, εΐς βάθος ένός μιλίου. Δυστυχώς δμως εις τό σημεΐον
τούτο άνιυρέθη ύδωρ, ούτω δ’ ούδέν νεώτερον προσετέθη
καί ουσιώδες είς τάς περί τοΰ έσωτερικοΰ τής γής γνώσεις
ήμών. Φρέαρ άλλο διωρύχθη έν Γήλιγκ τής Δυτικής Βιργινίας, είς βάθος τριών τετάρτων μιλίου. Είναι ξηρόν, ή δέ τής
διορύξεως πρόοδος προβαίνει μέ ταχύτητα 10 περίπου ποδών
τήν ήμέραν. Ή διεύθυνσις τής διορύξεως αύτοΰ, δυσανα
σχετεί μεγάλως, φοβουμένη οτι ούτε έλαιον ούτε άλλο τι θα .
εΰρεθή πριν ή ή οπή διεξέλθη είς τούς ’Αντίποδας, καί τις
καταπεση έντός αύτής.
Ούδείς έπιστήμων φαντάζεται δτι αποτελέσματα έπιτυχή
(έμπορικώς δμιλοϋμεν) θέλουσιν ίπιτευχθή, χωρίς νά άνασκαφή οπή πολλφ βαθύτερα τών μέχρι τοΰδε ύπορυχθεισών.
Ύπελογίσθη, οτι είκοσι μίλια κάτωθι τής έπιφανείας τής γής
πάν γνωστόν άντικείμενον—-μέταλλα, βράχοι κλ —διαλύον
ται και ρευστοποιοννται.
Τοΰ σημείου τούτου άπαξ προσπελασθέντος, φυσικώς πάν
τό ύπ' αύτό θέλει άναβρύση άφ’εαυτού, άνευ δαπανών έξορύξεως. Άμέσως δ' ή τιμή τών μετάλλων έν τή άγορ^ θέ
λει μειωθή είς έλάχιστόν τι ή μηδέν, καί έποχή νέα θέλει
άνατείλν) έπί τού πολιτισμού. Προέβαλλον δτι τοιοϋτος τε
χνικός οχετός θέλει καταστή είδος ηφαιστείου, δι' ου εξαγωμενον τό έν ρευστή καταστάσει ευρισκόμενον έσωτερικον τής
γής, θέλει καταπλημμυρήσχι τήν έξωτερικήν έπιφάνειαν αυ
τής, καταστρέφον πάσαν έπ’ αύτής υπαρξιν καί έν γένει διαταράσσον τούς νόμους τής σχέσεως αύτής πρδς τό Σύμπαν.
Άλλά πάς κίνδυνος θέλει προληφθή, άν τά τής διορύξεως
<ργα ίδρυθώσιν ίπι πεδιάδος άναπεπταμμένης.

Γ· Ji. Ίωαννίδης.
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τοΰ ποταμού Βέλος, έν Συρίφ, ήθέλησαν νά έτοιμάσωσι τό
φαγητόν των. Έπειδή δέ έστεροϋντο λίθων, ινα στηρίξωσι
τά δοχεία των,μιτεχέιοίσθησαν τεμάχια σόδας τά όποια με
τακόμισαν ίκ τοϋ πλοίου των. Κατά την παρασκευή» τοΰ
φαγητού,τά τεμάχια ταΰτα τής σόδας άναμιχθέντα μετά τής
άμμου διελύθησα» καί μετεσχηματίσθησαν είς ύγράν-ουσίαν.
Τοιαύτη είναι,λέγει ό ιστορικός λατίνος ή καταγωγή τής ύέλου,
πλη» οί σοφοί τής σήμερον θεωρούσι τούτο μύθον, διότι ναι μέν
βεβαιοϋται, ότι ή άνακάλυψις τής ύέλου είναι άρχαιοτάτη,
πλη» τα πολυάριθμα εΰρεθέντα ομοιότυπα, άτινα είσί κατα
τεθειμένα παρά τοίς διάφορος εύρωπαϊκοίς Μουσείοις,άποδεικνύουσιν οτι ή κατασκευή τής ύέλου ήτο γνωστή παρά διαφόροις λαοΐς τής άρχαιότητος, ιδίως τοΐς Αίγυπτίοις,, οιτίνες ειχον φθάσει είς βαθμό» τελειότητος, ον οί νεώτεροιπολύ
βραδύτερον έφθασάν καί ούδέποτε έτι ύπεοέβησαν. Καί όντως
ή Αιγυπτιακή ύελουργία, καί τή άπομιμήσει. ταύτης ή Ελ
ληνική καί εΐτα ή ’Ιταλική, παρεσκεύαζε τή» ύελον κατά
τήν αύτή» μέθοδο», ώς γίνεται σήμερον.
Η ΰελος είναι ούσία άδιάφθαρτος. Τά λείψανα ταύτης
δύνανται καί πάλιν νά διαλυθώσι, έκατοντάκις καί πλέον, καί
ίσως πίνομεν έν κυάθοις ή διαβλέπομεν διά μέσου ύαλοπινάκων, ών χρήσιν έποίουν πρότερον οί αρχαίοι.
♦ρίκ.

Ζ

/

Ή ύαλος μάς φαίνεται βεβαίως τόσω κοινόν πράγμα
ώστε παρερχόμεθα πρό αύτής ώς πρό τοΰ κοινοτέρου φυσικού
αντικειμένου. Καί έν τούτοις ή Ιστορία τδν κοινότερων αυ
τών άντικειμένων μάς είναι πολλάκις .όλως άγνωστος, διότι
ουδέποτε κατεγίναμε» είς αύτά, θιωροΰντες ταΰτα μικρού
καί αναξίου λόγου ενδιαφέροντος.
Η χρήσις τής ύέλου χρονολογείται μόλις-άπό τών μέσων
τοΰ δέκατου πέμπτου αίώνος. Μέχρι δέ τής ίποχής έκείνης
αί ύαλοι τών παραθύρων άντικαθιστώντό υπό κηρωτού πα
νιού (μουσαμά) ή χάρτου κεχρισμένου δι’ έλαίου.
Έν Σκωτία μέχρι τοΰ 1661 τό άνάκτορον τοΰ βασιλέως
έφερε ύέλους μόνον είς τά ανώτερα αύτοΰ διαμερίσματα, είς
δέ τά κατώτερα καί ισόγεια αί θυρίδες ήσαν έντελώς ξύλιναι,
καί ήνοίγοντο οσάκις έπρόκειτο ν’άνανεώσωσι τόν αέρα.
Τέλος άπο τής βασιλείας του Λουδοβίκου ΙΑ' καί εντεύ
θεν χρονολογούνται τά πρώτα έργοστάσια τής ΰελουργικής ίν
Παρισίοις.
Η πρώτη έ» τούτοις κατασκευή τής ύέλου έγένετο έν Γαλλίβρ κατά τόν δέκατο» τρίτον αιώνα, άλλά δέν ίσκέφθησαν
νά τήν χρησιμοποιήσωσιν εις τας θυρίδας. Τό δέ περίεργόν
είναι ότι οί αρχαίοι μετεχειρίζοντο διαφανή τινα ούσία» είς
τάς θυρίδας των Οί δέ Ρωμαίοι έποίουν χρήσιν μαγνήτου
*
διαυγούς, αλαβάστρου, ή έκ τοΰ είδους εκείνου τοϋ γύψου δν
οί λατόμοι καλοϋσι κατοπτροειδη.
Οί ύελοπίνακες άναφέρονται τό πρώτον ύπό τοΰ Lactance
ΚΑΙ ΤΑ ΝΕΑ ΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΤ ΠΟΑΕΜΟΤ
άποβιώσαντι τφ 325· άλλ’ άνεκαλύφθησαν είς Πομπηίαν
καί Ηράκλειον τής ’Ιταλίας ύίλιναι έσχάραι σχεδόν ανέπα
φοι, δπερ άποδείκνυσιν ότι έγένετο τούτω» χρήσις έπί τών
Κατά τό εικοστόν' πρώτον συνέδριο» τής γερμανικής ια
πρώτων αύτοκρατόρων, εΐς περιστάσεις καί μέγαρα ίξαιρετρικής 'Εταιρείας, 8περ τελευταίως συνεκροτείτο έν Βερολίνω,
τικάς.
συνεζητήθη, Ιπι μακρόν καί είδότως, ή βαρύτης τών έν πο
Κατά τόν δεύτερον αιώνα ή ύαλος ήτο τοσοΰτον άραιώς
λεμώ τραυμάτων, τών έκ τών νέων έν χρήσει, είς τούς εύδιαδεδομένη, ώστε τά αύτοκρατορικά ανάκτορα τής Ρώμης
ρωπαίκούς στρατούς όπλων, προερχόμενων.' "Ολως φυσικώς,
διιτίθεντο ίτι κατά τό παλαιόν σύστημα. Τόν έπόμενον όμως
έπί πολύ ώμίλησα» περί των βλημάτων, οίς ποιούνται χρή
αιώνα τά πάντα μετεβλήθησαν, διότι οί χριστιανοί, πρός οδς
σιν τανϋν αΐ Γαλλικαί καί Γερμανικαί στρατιαί. Πλεΐστοι
έπετράπη ή ελεύθερα ίξάσκησις τής πρός τη» θρησκείαν των
χειρουργοί, έκ τών πέραν τοΰ 'Ρήνου, προσήλθον όπως άπολατρείας, μεταχειρίσθησαν τήν ύελον είς τάς εκκλησίας των.
φερωσι τά αποτελέσματα τών πολυαρίθμων δοκιμασιών των,
Το έθος τοΰτο είς Ιταλίαν λαβόν τή» άρχή» του, είσήχθη
τών έπί τών ζφων καί έπί τών πτωμάτων γεγενημένων. Ώς
βαθμηδόν είς τά λοιπά μέρη τής Εύρώπης. Είς Αγγλίαν
είκός, τά συμπεράσματα τών εαυτών σπουδών εΐσί περιβεείσήχθη τόν 7ον αιώνα, καί ετη τινά βραδύτερο» είς Γερμα
βλημένα δι’ άληθοϋς ένδιαφέροντος. Άλλως έν Γαλλίφ τό
νίαν ύπό τών Άγγλων Ιεραποστόλων.
ούσιώδες τούτο ζήτημα, ύπήρξε τό αντικείμενο» άξιοσημειώΜετά τάς εκκλησίας, ή χρήσις τής ύέλου μετεδόθη είς
τω» ε’ργων τών κκ. Delorme, Chauvel καί Hubart, οΐτινες
τά ιδιωτικά οικοδομήματα, πλήν ή πρόοδος αΰτη έγένετο
έδημοσίευσαν, έπί τοΰ ζητήματος τούτου, περισπούδαστα
τοσούτω βραδέως, ώστε κατά τόν 17 αιώνα δέν είχεν ίτι
έγγραφα. Έκ τής συζητήσεως δέ -.·οϋ έν Βερολίνφ συνε
έντελώς γενικευθή είς τάς μάλλον πεπολιτισμένας χώρας τής
δρίου προκύπτει, drt τά ύπό τών σφαιρών τών Γαλλικών
Ευρώπης, ήτοι είς Αγγλίαν καί Γερμανίαν.
καί τών Γερμανικών όπλων προερχόμενα αποτελέσματα κατ ’
Αί ^ρώται ΰελοι, άς μεταχειρίζο'ντο, ήσαν κεχρωματισμέούδέν ουσιωδώς διαφερουςξίν.
ναι, διότι έπί πολύν χρόνον ή κατασκευή τής λευκής ύέλου
Ό ’Ιατρός Bruns de Tubingen κατήρξατο τής συζη
ήτον ετι δυσκατόρθωτος, καί αγνοείται ή έποχή τής αρχής
τήσεως εν τφ τελευταίφ συνεδρίω καταφθάς έκεΐ μέ τό σύνο
της. Υποτίθεται δμως δτε ταύτην ελαβε κατά τόν 14 αιώνα. ■ λο» τών διακοσΐων και πλέον πειραμάτων του. «Έπί 1,8(10
Αί πρώται ΰελοι άρχήθεν κατεσκευάζοντο μικρών διαστά
μέτρων Γερμανική, τις σφαίρα, άφοϋ διαπεράση μεταλλικήν
σεων, συνέδεο» δέ ταύτας ίν ανάγκη διά μεταλλικών συνδέ
τινα πλάκα, 12 χιλιοστομέτρων, δύναται νά διατρυπηση
σεων.
έτέραν πλάκα, πάχους 2 χιλιοστομέτρων, κειμένην χίλια
Μεγάλων διαστάσεων ύελοπίνακας ήρχισαν νά κατασκιυάβήματα μακρύτερον ». ’Αλυσιτελές οθεν καθίσταται εΐς τό
ζωσι κατά τόν 16 αιώνα,πλήν μόλις διεδόθηβαν αύταε κατά
μέλλον νά θαρρήσχι τις έπί τούς θυρεούς, ή έπί τά άμυντικά
τόν 17· ή δέ ίν γένει βιομηχανία τής ύέλου, άν καί αρχαιό
μέσα πρός έκμηθένισιν τών βλημάτων, καθότι μία μόνη τών
τατη, σημαντικάς προόδους ίποιήσατο μόλις κατά τούς τελευ
σφαιρών τούτων δύναται νά διαπεράση, άναλόγως τής άποταίους τούτους χρόνους τοΰ 19 αίώνος.
στάσεως, καθ ή» αυτή' ΐβλήθη, τρεις, τέσσαρας καί πέντε
Είναι γνωστόν πώς ό Πλίνιος διηγείται τά τής άνακαλύδιαδοχικώς ανθρώπους. Προστεθήτω ε’ις τοΰτο ό μέγας αριθ
ψεως τής ύέλου.
μός τώ» φυσιγγίων τά όποια έκαστος στρατιώτης μεθ ’ έαυτοΰ
"Εμποροι Φοίνικες άλκυονίου κατελθόντες είς τάς δχθας
φέρει, ή χρήσις τών έπαναληπτικών οπλών, άτινα καθίστησι
μάλλον ταχεΐαν την πυροβόλησιν, ή χρήσις τής άκαπνου
πυρίτιδος, ήτις επιτρέπει νά κρυβή τις τέλεον καί συνεπώς
Κοιν. μαρκάσι, ορυκτόν συγκείμενον έκ λεπτών διαφανών φύλ
κάλλιον νά εύθυβάλγι τούς πυροβολισμούς του, καί έ'ξητε
λων επιφάνειας λαμπρά;, λευκής η ώχρας, ύποπραβίνου ή ipiSoot8οδς.
λαμπρόν άπεικόνισμα τών φρικωδών καταστροφών, αΐτινες
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κχτά τόν προσεχή πόλεμον, άναμίνουσι τάς στρατιάς.-—
Άλλ’ όλα ταύτα,κατά τό λέγειν των γερμανών χειρουργών,
είσί τά έλαττωματικά· μέρη τών βλημάτων τούτων.— Έξ
εναντίας φαίνεται, ότι κατά μόνας έξεταζόμεναι αί νεαι
σφαΐραι θέλουσιν εύρεθή ίττον άνθρωποκτόνοι, ή αί άρχαϊαι.
— Ή γνώμη αΰτη άποσπάται εκ σειράς γεγονότων άποδε·
δειγμένων ήδη, παρ’ήμϊν, παρά τού x. Delorme.—Τδ πά
λαι ή μολύβδινος σφαίρα παρεμορφούτό και συνετρίβετο, δ
δε προερχόμενος παρ’αυτής πόρος, έπί τίνος σανίδος, έφαίνετο τετράκις μεγαλείτερος, κατά την διάμετρον, άπδ την
τής σφαίρας. ’Επί των τιτρωσκομένων, άρα, ανάλογοι βλάβαι έπήρχοντο, καθόσον σχεδόν πάντα τά διά τυφεκίου τραύ
ματα εύρίσκοντο κατακεκομμένα, τά δέ στόμια τής εαυτών
ίξόδου παρείχαν τό σχήμα χώνης, έν φ ό σκολιδς πόρος, δ
ύπδ τού βλήματος παραγόμενος,; ών κατά την διάμετρον τρι
πλάσιος τής τής σφαίρας, παρεβλαπτε πλειότερα όργανα και
εξέθετε μάλλον τον τραυματίαν εις ίκτεταμένας διαταράξεις
καί είς βαρείας αιμορραγίας.
’Αλλά τούτο δεν είναι τό όλον. Διότι έν τφ μετ’ άκανονίστων χειλέων ύπδ τής σφαίρας, σχηματισθέντι τούτφ
πόρφ, ένθα ^άκη ενδυμάτων εκ φύσεως σηπτικών έδύναντο
ενίοτε νά παρασυρθώσιν, άνεπτύσσετο πύησις ευκόλως. Έν
τοιαύτη περιπτώσει, αί τού τραύματος πλύσεις έγίνοντο
ατελέστατα, συνεπώς, ή αναπτυσσόμενη φοβερά πυαιμία
κατεδίκαζεν είς θάνατον είτε έν τοϊς φορητοΐς, είτε έν τοΐς
μονίμοες νοσοκομείοις, τούς ατυχείς τραυματίας, ών τήν
ζωήν έφείσθησαν, ήδη, αί σφαΐραι έπί τού πεδίου τής μάχης.
Διά τών νέων όμως όπλων τά πράγματα όλως ήλλαξαν.
Ή μεταλλική άμφίεσις, ήν τά βλήματα φέρουσιν, έμποοίζετ τήν συντριβήν τού μολύβδου καί ούτως ή διάμετρος
τού τραύματος μόλις φθάνει έκείνην της σφαίρας. Άλλ’
έκτος τούτων, τά μαλακά μέρη δεν θά ήδύναντο. μετά τήν
δι’ αυτών δίοδον τής σφαίρας, νά συμπέσωσι προς άλληλα,
άποκλείοντα ούτως, έξ ένδς μέν τήν είσοδον του έξωθεν
άέρος, δστις καθίσταται αιτία μολυσμού, έξ άλλου δέ διευκολύνοντα τήν πήξιν τού αίματος έν'ός τραυματικού τίνος
πόρου μίκράς διαμέτρου ; Τοιούτφ τρόπφ τά πράγματα καθί
στανται ευνοϊκότερα, ώς δ κ. Reger (de Hanovre) δεν
διστάζει νά δμολογήση, ότι ή τών νέων όπλων έφεύρεσις έστίν
αληθής πρόοδος τής άνθρωπότητος, καθότι ταύτα καθίστησιν έφικτά εις πολλάς χιλιάδας τραυματιών τήν παρά ταΐς
οΐκογενείαις τήν έπάνοοον, ώς μελών δυναμένων εφεξής νά
δράσωσι καί ούχί αναπήρων.
’Από τίνος χρόνου, ή αξιομνημόνευτος έγκαθίδρυσις τού
άσυλου τών ’Απομάχων ύπέστη πλεϊστας κατηγορίας, όνο·
μασθεΐσα μάλιστα καί κατοικία τών αναπήρων, καθότι οί
ατυχείς τού ασύλου τούτου κοινόβιοι, μόλις κατορθούσι νά
περιπατώσι ύπδ τά δένδρα τής ομωνύμου πλατείας.
Διά τού νέου όμως όπλου Lebel, πάντες οί τραυματίαι
ή άποθνήσκουσιν ή άναζώσιν, ουτω δέ δ γηραιός αύτοκράτωρ, δοτές κοιμάται τον αιώνιον ύπδ τούς θόλους τού άσύλου
τών απομάχων, δεν θ’ άκούση πλέον τ' ανόμοια τών βάκ
τρων βήματα, καθώς καί τά τών. ξύλινων κνημών ν ’ άντηχώσιν έπί τών αρχαίων διαδρόμων.
Συμφώνως τφ κ. Delorme καί κ. Bruns de Tubingen
δίς μανθάνομεν, ότι τά νέα βλήματα έπί άποστάσεως 300
ή 400 μέτρων προξενούσε φρικώδη αποτελέσματα. Έν τούτοις οί άνω |ηθέντες περιορίζονται μόνον είς τό νά όνομάζωσι τήν άπόστασιν ταύτην ζώνην έπικίνδυνον δηλ. ζώνην,
ήτις έστίν ή μεταξύ δύο σωμάτων μεγίστη άπόστασις. Τά
φρικώδη όμως αποτελέσματα συνίστανται είς τάς τών όστών
παρασχίδας, είς τάς τών νεφρών ή τού σπληνδς βήξεις καί
είς τάς καθ’ 8λας τάς διευθύνσεις συντρίψεις τής κρανιακής
θήκης κ.λ.
Τό άληθές εΐνε, ότι έν ταΐς περιλαμβανομέναις ζώναις με
ταξύ 4 καί 800 μέτρων, καθώς καί μεταξύ 8 καί 1200, τά
τραύματα είσίν ήττον ή άλλοτε σοβαρά. ’Αλλά τά νέα βλή

ματα έξικνούνται άπδ 1200 έως 2000 μέτρα. Καθ’ ίλην
λοιπόν τήν μεμακρυσμένην ταύτην διαδρομήν, αΐ άλλοτε έν
χρήσει σφαΐραι άπέβαλον τό μεϊζον μέρος τής διαπεραστικής
αυτών ισχύος, έν φ σήμερον δέν συμβαίνει τό αυτό, καθόσον
ή σφαίρα Lebel,παραδ. χάριν,προξενεί ευκόλως πληγάς θα
νάσιμους.
Έξ όλων λοιπόν τών πειραμάτων τούτων,τί δύναταί τις νά
έξάξη ώς συμπέρασμα ; Τό ζήτημα έστί λίαν δύσκολο
*
πρδς
λύσιν. Έν τούτοις τόσον παρ’ ήμΐν, όσον και παρά τοΐς
άλλοις λαοΐς έστι συμφώνως παραδεδειγμένον, ότι έπί
τού πεδίου τής μάχης μένουσιν πλειότεροι ή άλλοτε θανασίμως πετρωμένοι. Τούτο δ’ οφείλεται τό μέν εις τήν τελειο
ποίησή τής πολεμικής καί τήν ταχύτητα τών πυροβολισμών,
τό δέ, προ πάντων, είς τήν μείζονα διαπεραστικήν δύναμιν
τών νέων βλημάτων. Έν τούτοις παρηγορεΐταί τις, έχων
ύπ’ δψει ότι ή τών τραυματιών θεραπεία επιτυγχάνεται τήν
σήμερον καλλίτερον καί ταχύτερο» ή άλλοτε.

Fr. Charmy-

ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΕΡΩΝΗ
Ή κυρόχ |αέ τάς «αμβλέας.;
. Ή πόλις τών Πατρών καλού ηΰμοίρισεν εφέτος θιάσου, ούτινος
τό πρωταγωνιστούν πρόσωπον απασχολεί άπδ μηνδς fl μάλλον
συγκινεϊ όμιλον τινα αυτόθι μετ’ άκσθέκτου ζήλου περί τά θεα
τρικά ένδιατρίβοντα. Διά τδ θίατρον τών Πατρών ή εμφάνισες τής
δεσποινίδας Βερώνη ήν άπόκτημα, όπως διά τάς ’Αθήνας εΐνε
έτέρα πρωταγωνίστρια, καλλιτέχνις, ήτις τάς έφώτισε διά τής
αληθούς τέχνης καί τάς συνήρπασε δια τού δικαίου θριάμβου.
Παρεπιδημούντβς έκεϊσε εσχάτως, ήθελήσαμεν οΰ μόνον εκ τού
σύνεγγυς ν’ άντιληφθώμεν τής αξίας τής ουτω φημιζομένης ηθο
ποιού καί έκτιμήσωμεν τδ τυχδν ύπαρχον δραματικόν αυτής τάλαντον, άλλα καί δημοσιογραφικόν ν* έκτελέσωμεν καθήκον
άναγράφοντες, άπροσωπολήπτους περί αυτής κρίσεις,
σχετικάς καί απολύτους, αφού μάλιστα ή ’Αθηναϊκή σκηνή πρό
κειται κατ’ αύτάς, νά τήν δεχθή καί τήν υπόθαλψη.
Τήν δεσπ. Βερωνη εΐδομεν είς τήν «Κυρίαν μέ τάς Καμελίας».
Τήν σύμπτωσιν έθεωρήσαμεν ευθύς έξ αρχής άτυχεστάτην, διότι καθ’
ήμας, ήτο τολμηρόν νά πρωταγωνιστήσει έν δράματι 8περ γνωστή
καλλιτέχνις άνήγαγεν είς τδ κορύφωμα τής τέχνης, ήγλάϊσεν, έξιδανίκευεν. Αλλά και ή σύγκρισις ήτο έναργεστέρα, μας έδίδετο
δ’ οίίτω άρίστη ευκαιρία όπως συγκεκριμένως, σαφώς καθορίσωμεν τά όρια τής επιτυχίας, κρίνωμεν τήν δύναμιν . τής δράσεως,
τήν λεπτότητα τής ύποκρίσεως, τήν λάμψιν έκτιμήσωμεν τού
καλλιτεχνικού σπινθήρος. τού κατά τάς συχνάς διαβεβαιώσεις τών
Πατρέων κριτών της, fl μάλλον ένδς ύπδ ποικίλας υποστάσεις,
ύπολανθάνοντος έν αυτή. Οΐ ειλικρινείς ούτοι πόθοι μου τήν εσπέ
ραν έκείνην ούδαμώς έπληρώθησαν’ άλλα καί δέν άπεγοητεύθημεν'
είδομεν γήν, προσπάθειαν, θέλησιν. Έλπίσωμεν—αν καί ή ελπίς
τόσον συχνά άπατα—8τι θά εΐδωμεν ουρανόν, φώς, τέχνην.
Βεβαίως ή δεσποινίς Βερώνη δέν έγεννήθη καλλιτέχνις
*
εάν
γίνη, ή τιμή θά ήνε μεγαλειτέρα δι’ αύτήν, ή έκτίμησις τού κοι
νού θερμοτέρα, ένθουσιώδης ή κριτική, ή τών πραγμάτων καί μό
νην έχομένη. Τήν τελευταία» ταύτην αύστηράν σήμερον δεικνυμένην δέν θεωρούμεν ποσώς ώς άποθάρρυνσιν
*
άπ’ έναντίας ώς
τδ μόνον βελτιώσεως καί φιλοτιμίας μέσον, αφού ή αγαθή ηθο
ποιός ζητεί, ποθεί ν’ άναδειχθη. Δεν ώκνησαν, καί πάλιν τά θο
ρυβώδη κρόταλα τής κένοφημίας νά έπισείσωσιν άγαλλόμενοι οΐ
ένθερμοι θαυμαστοί της
*
καί τ» ή κρίσις αυτών άναμφιβόλως πολύ
δέν δΰναται νά βαρόνη, διότι τδν βαθμόν τής ύποκριτικής ίκανότητος δέν δύνανται νά σταθμίσωσι πρώτην φοράν και άσυγκρίτως
βλέποντες διερμηνευόμενον τδ δράμα, ουδέποτε δέ πρότερον άπδ
τδ πρόσωπον τδ ένσαρκωθέν τδν χαρακτήρα τής Μαργαρίτας, έν
τούτοις πολύ έπεθυμούμεν αντί τών συνήθων αοριστολογικών νά
έξέθετον λεπτομερείς έξ έκάστης σκηνής κρίσεις. Καθότι διά μίαν
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Άλλ’ εΐς τήν ε'. πραξιν άνεμένομεν νά τήν ίδωμεν, ίνα ορι
στικήν πλέον έκφέρωμεν κρίσιν, καίτοι τά προηγούμενα ήγγυώντο περί τών παρεπομένων. Ή ε'. πραξις αποτελεί τό κέντρον τής άναδείξεως’ εινε ό καθ’ αύτό ρόλος, ή λυδία λίθος τής
ίκανότητος, τό στεφάνωμα τοϋ δράματος. Είς τήν πραξιν ταύτην
δια να κρίνωμεν τήν δεσποινίδα Βερώνη, πρέπει νά λησμονήσωμεν παντελώς τήν κ. Παρασκευοπούλου. Ή πρωταγωνίστρια τοΰ
Πατραΐκοΰ Παραδείσου ένεφανίσθη ώς κοινή άσθενής, fl μάλλον
ώς άναρρωνύουσα. Ή δψις της δέν ήτο φθισικής, διότι ούτε ίσοΰτε ωχρότερα εινε τής κ. Παρασκευοπούλου. Ή φωνή
σιγανή, αλλά πολλακις καθίστατο ζωηρά. Βήχει άπαξ
μόνον καί έν άρχή,ένφ ή Μαργαρίτα βρίσκεται εις τό τελευταίου
στάδιον τής νόσου,ώς διακηρύττει ό ιατρός καί άποδεικνύε: δ ταχύς
θάνατός της' έπρεπε οθεν νά δειχθη πλέον έξηντλημένη, πλέον
άτονος. Ή άνάγνωσις άμφοτέρων τών επιστολών υπήρξε ταχεία,
ώς νά τήν έβίαζέ τις’ δέν έφαίνετο ή φωνή έξερχομένη έκ κατε
στραμμένων στηθών ή αγωνία, ή δύσπνοια άσθενέσταται, μόλις
άντιληπταί' τά βήματά της σχεδόν ακλόνητα. "Οταν τή αγγέλ
λεται ή έλευσις του Άρμάνδου παίζει ώς ή κ. Παρασκευοπούλου
περίπου'άλλ’δταν εισέρχεται ούτος λησμονεί καί πάθημα καί ωχρό
τητα καί έξάντλησιν, καί τρέχει κυριολεκτικώς καί ρηγνύει φρικώδεις ανακραυγας καί αντί νά πέση αιονώτατα είς τάς τεινομένας
αγκάλας τοΰ Αρμάνδου, αύτή τόν έναγκαλίζεται παραφδρως'
αντί δέ δ Άρμάνδος τότε νά προλάβη ένδεχομένην πτώσιν, άναγ ·
κάζεται νά στηρίζη έαυιον. Οταν κάθηται είς τό ανάκλιντρου
διατηρεί τάς δυνάμεις της’ όταν εγείρεται διά νά ένδυθή, ούδεμίαν
γεννφ έντύπωσιν. Άργότερον δέ ένώ πνίγεται έκ συγκινήσεως ό
Άρμάνδος, αύτή ή ύποτιθεμένη ώς ψυχορραγούσα, ενέχει άκμαΐα
τά στοιχεία τής ζωής.
1
Τελευταία άναλαμπή έπιτυχίας τής δεσποινίδος Βερώνης
εινε όταν πίπτη νεκρά. Ήτο βεβαίως απότομος ή πτώσις
αλλ έν γένει επιτυχής. Ή πτώσις τήν ίίψωσεν.
Ιδού έν ταχείφ σημειώσει τό ενεργητικόν καί παθητικόν τής
παραστασεως ώς πρός τήν δεσποινίδα Βερώνη. Ύπεδείξαμεν τάς
ατελείας της, καί ζωρότερον τας έπιτυχίας. Έλπίζομεν να ένεπνεετο πλειότερον έκ τοϋ Άρμάνδου τοΰ όποιου τδ θερμώς έκφραζόμενον αίσθημα ήδύνατο νά εύρη τήν γλυκυτέραν, τήν βαθυτέραν άπήχησιν είς τά στήθη αύτής ώς Μαργαρίτας Ή απαγ
γελία της, περί ής τόσους επαίνους είχομεν ακούσει έν Άθήναις,
ητο ένιαχοΰ τραχεία, επίπλαστος, μονότονος. Τό εύστροφον, ή
από τής ήδείας είς τήν άδ’.άφορον καί άπό τής φυσικής είς τήν
έντονον μεταλλαγή τής φωνής εινε πολλαχοΰ αναγκαιότατα. Τό
έπί τής σκηνής βάδισμά της ήτο κάλλιστον. Εΐς τινα μέρη άνεμνήσθημεν τής κ. Παρασκευοπούλου' εΐς τούτο συντείνει τό κομψόν
ανάστημά της καί τις φιλοκαλία μεθ' ής ένδύεται. Λαμβάνομεν
ύπ’ όψει τήν έλαφρυντικήν περίπτωσιν, ότι πρώτην φοράν άνεδέχθη τό βάρος τής διερμηνέίας τοΰ χαρακτήρος τής Μαργαρίτας.
Αλλ από μίαν «πεφημισμένην καλλιτέχνιδα,κατέχουσαν τό μυ
στήριον τής δραματικής τέχνης,δυναμένην νά υπερβη καί τό τέ
λειον είς τήνΛεκουβρέρ,κ.λ.π.» έστω καί διά πρώτην φοράν, είχομεν τό δικαίωμα ν’ άναμείνωμεν πολύ άνωτέραν τέχνην. Δέν
είχομεν πολλάς απαιτήσεις, καίτοι οι τίτλοι St’ ών έπεβάρυνον
τήν ηθοποιόν άντεπροσώπουν καί υποχρεώσεις πρός έπιτυχίαν.Τής
Μαργαρίτας ό χαρακτήρ δέν εινε ώς δ τής Λεκουβρέρ'είνε ελαστικός,
ελεύθερος' ή ηθοποιός ή ύποάρινομένη τοΰτον πρέπει νά-εινε εντε
λώς κυρία τής σκηνής, πάσης λέξεως, κινήματος, έκφράσεως, Τόν
χαρακτήρα τούτον δέν έμελέτησε,δέν έψυχολόγησε'δέν ένεβάθυνεν
είςτόν σκοπόν τοΰ δράματος.Όκ. Τσούπαςώς Άρμάνδος άριστος
ανώτερος έαυτοΰ.Απ'αρχής τοϋ δράματοξ έξησφάλισε τήν επιτυ
χίαν. Είς τήν ά μόνον πραξιν όταν αναχωρεί είνε ύπερβολικός,
είς δέ τήν γ’ τόν αντιπολιτεύθη ή βαρεία φωνή του. Είς τήν γ
πραξιν άμα λαμβάνη επιστολήν τής Μαργαρίτας καί όταν ρί
πτεται είς τάς αγκάλας τοΰ πατρός του δ κ. Τσούκας
λεσε φρικίασιν συγκινήσεως. Φαίνεται έν τούτοι; ότι καί
παρέστησε τό πρόσωπον τοΰτο και ότι μάλιστα πλείστας λεπτο
μέρειας έδιδάχθη. Ή δεσποινίς Βερώνη ύπήρξεν εύτυχής τοιοΰτον έχουσα Άρμάνδον Ό κ. Άρνιωτάκης ώς πατήρ άγαν συμ
βουλευτικός, βαρύς ώς ίεροκήρυξ, καί ώς άγαλμα άτεχνον ίστά·
μένος. Πολύ καλλίτερον παίζει τό μέρος τοΰτο έν Άθήναις δ
κ. Κοτοπούλης δίδων ζωήν, ήν καί άκεραίαν μεταδίδει είς πάν
τας. Ό κ. Άρνιωτάκης ήθέλησε νά φανή επιβλητικός καί έχαλάρωσε τό δραματικόν, μέρος.
Ό κ. Παρασκευόπουλος ώς Σαγρέδος είς τό στοιχεϊόν του’ κω
μικός κάλλιστος, άποσπάσας συχνά τήν ευαρέσκειαν τοϋ ακροα
τηρίου. Ό κ. Μαυροκέφαλος λεπτότατος, αύτόχρημα Παρισινός
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ήθοποιόν πολλά έχέγγυα παρέχουσαν εΰοιώνου( μέλλοντος. λίαν
επικινδύνους θιωροΰμεν τάς προς άνάδειξίν της βεβιασμένας ρε
κλάμας. Ημείς θά τήν παρακολουθήσωμεν σκηνήν πρός σκηνήν,
ίνα τρανώτερον πιστωθή ή αλήθεια.
Έν τη α'. κράξει- υπήρξε ψυχρά καί ύπέρ τό δέον σοβαρά, ενώ
ή Μαργαρίτα πριν άγαπήση τον Άρμάνδον αντιπροσωπεύει τόν
χαριέστερον, τόν αφελέστερου, τόν έ - ευθέριώτερον χαρακτήρα. Ή
συχνή διασταύρωσές τών βραχιόνων καθ’ ήν στιγμήν αισθάνεται
τοΰ πάθους τήν άφύπνισιν, ήρμοζε μάλλον εΐς νεαράν κόρην δει
λήν, σκεπτικήν, ή εις γυναίκα εξοικειωμένων πρός τά παράφορα
αισθήματα. Τάς λέξεις δέν τονίζει, άλλά μάλλον απαγγέλλει
μετ έπιτηδεύσεως υ.ειούσης τήν ϊντύπωσιν ήν προκαλεΐ ή εκφρασις του προσώπου. Διά νά έκφραση δέ περιπάθειαν, δέν όκνει νά
καταφυγή καί είς παιδικήν άπομίμησιν.
Έν τηβ’ πράξει, άνταξία τής πρώτης, ή αύτή έπιφυλακτικότης ώς πρός τήν έκδήλωσιν τοΰ πάθους'φαίνεται θυμωμένη,άγνοοΰμεν δέ ό θυμός αν έχη «χέσιν τινα μέ τήν παιζομένην σκηνήν.
Τας ώραιοτέρας έκφράσεις έκ κακής συνήθειας συνοδεύει δι
* υπερ
βολικής κινήσεως τής κεφαλής, οίονεί άντλοΰσα τήν έπιδεβαίωσιν
τών λόγων της έκ ταύτης. Τοΰτο εις μίαν καλλιτέχνιδα δέν επι
τρέπεται, 8πως άσκοποι καί αψυχολόγητοι αί συχνοί έπί τοΰ
ανακλίντρου άνακινήσεις, καθ’ήν στιγμήν υποτίθεται, ότι άφοσιοΰται είς τήν έκδήλωσιν τοΰ αισθήματος τοΰ έρώντος αύτήν Άρ
μάνδου' δια τών σκέψεων ας άνελίττειδέν συγκινεϊ. Τό τέλος τής
6' πράξεως εινε έξ έκείνων τών σκηνών,καθ’ άς δύναται μία καλλιτέχνις νά επίδειξη ολην τήν τέχνην της. Όταν λαμβάνη τήν
επιστολήν τοΰ κόμητος, καί άφοΰ τήν παρατηρεί καί άμφιρρέπει
σκεπτομένη, τήν σχίζει μετ’ άποφάσεως και δι’ αποτόμου κινήσεως
ρίπτεται περιπαθώς είς τάς άγκάλας τοΰ Άρμάνδου, δείκνυται τό
πρώτον ήέντελεσ.τέρα ίκφρασις τοΰ ίρωτος,παραδιδομένης τής γυναικός πλέον είς τάς τύχαςτούτου. Ή κ. Παρασκευοπούλου τήν
σκηνήν ταύτην παίζει άπαραμίλλως, τελείως, έν φυσικότητι σπαvif ή δεσποινίς Βερώνη δυστυχώς ήκιστα ψυχολογήσασα, ρίπτε
ται ΰπερβολικώτατα, άπολύουσα έκ τών χειλέων ώς κεραυνόν τό
δνομκ τοΰ Άρμάνδου, ένώ ώφειλε νά συγκεντρώσω δλην τήν όρ·
μήντής καρδίας της και τήν μεταδώση εις τό κοινόν διανασιπλάστου στροφής καί περιπαθοϋςφωνής πρός τόν πλησίον τηςΆρμάνδον.
Εις τήν γ' πραξιν ή έμφάνισις- τής Μαργαρίτας έπανερχομένης
έκ τοΰ κήπου δέν κάμνει καμμίαν έντύπωσιν " δέν ήθέλησε νά μιμηθη τήν κ. Παρασκευοπούλου, ήτις διά μιας μόνης λέξεως δίδει
χάριν καί ζωήν είς τήν ώραίαν εικόνα, ήτις διαγράφεται είς τό
βάθος τής σκηνής. Άλλ’ έάν ή δεσποινίς Βερώνη δέν δύναται νά
ήνε δημιουργική έντη ύποκρίσει, ήδύνατο διά τίνος κινήσεως, δι’
ήσσονος έπιβλητικότητος νά προκαλέση έντύπωσίν τινα. Έκτος
τούτου ή Μαργαρίτα φέρει έσθήτα λεπτοτάτην, έλαφράν, προδίδουσαν τί τό αίθέριον, τό νεφελώδες, όπως ό συγγραφεύς ύποδηλοΐ
θέτων μετ’ όλίγον είς τό στόμα αύτής τήν φράσιν:
«Περιβεβλημένη λευκήν έσθήτα άφίεμαι δι’ άκατίου είς τήν
διάκρισιν τοΰ άνέμου, λευκή ώς σκιά». Ή δεσπ. Βερώνη ουδόλως
έλαβε τοΰτο ύπ’ 5ψει. Καλώς έπαιξε, κατά τήν μετά τοΰ πατρός
τοΰ Άρμάνδου συνάντησίν της,’Εν τφ μέρει τούτφ είδομενδτι εινε
ηθοποιός άξία μέλλοντος. Όταν μετά τήν παράκλησιν τοϋ πατρός
όπως αποχωρισθή του Αρμάνδου σκέπτεται μεταξύ έρωτος καί
καθήκοντος, φαίνεται άπό στήθους άπαγγέλλουσα έπιτυχώς μέν,
άλλ’ ίχι καί ώς καλλιτέχνίς.Άλλ’ όταν άναλογίζεται τό παρελ
θόν καί βλέπει καταρρεούσας τάς περί τοΰ μέλλοντος ελπίδας
της, ή δεσποινίς Βερώνη ύψοΰται κάπως. Όταν συγκινεΐται καί
κλαίη επιτυγχάνει έξαιρέτως, ή δε γ' πραξις εΐνε μεστή τοιούτων
συγκινήσεων. Ή συγκίνησίς της δέν προκαλεΐ ρίγος, άλλά συγ
κρατεί, ήδύνει. Επίσης καλώς έπαιξεν είς τήν έμφάνισιν τοΰ Άρ
μάνδου, ώς καί όταν μετ’ ολίγον τόν εγκαταλείπει. Ή σκηνή
αΰτη ύπήρξεν ή μόνη λάμψις τής όλης δράσεώς της, ένφ είς τό
δραμα τοΰτο μία καλλιτέχνις,μία νέα Παρασκευοπούλου,δύναται νά
ηνε φωτεινή, απ αρχής μέχρι τέλους. Μας μετέφερεν ό αποχω
ρισμός τής ώς Μαργαρίτας εΐς Άθήνας’μας άνέμνησε τήν μοναδικήνκ.Παρασκευοπούλου,τήν γλυκεΐαν καί συμπαθεστάτηνΜαρ
γαρίταν, ήν τήν στιγμήν έκείνην άναπαρίστα δ νους ήμών. Όταν
κλαίουσα μειδιά, τό πρόσωπον τής έν Πάτραις πρωταγωνίστριας
καταυγάζεται ύπό τοΰ φωτός τής έπιτυχίας, άποδιδούσης κατά
τήν άναχώρησίν της διά τής έκφράσεως τά συμμιγή αισθήματα
τοΰ παραπόνου, τής έγκαταλείψεως, τοΰ έρωτος, τής άνάγκης.
Είς τήν δ· πραξιν υπήρξε μέτρια. Ούδέν ύπήρξεν άνώτερον τής
κοινής έντυπώσεως. Όταν δ Άρμάνδος ίνώπιον τών άλλων τη
ρίπτει κατα πρόσωπον τας σκαιοτέρας προσβολάς, τάς πλέον έπονειδίστους ύβρεις, αύτή σκέπτεται Στωΐκώς!
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ώς Τάστων. Ό ύποδυόμενος τόν Γουσταΰον. κ. Μιχαηλίδης έγελωτοποίησε τήν δ' πραξιν. Ένόμιζεν ότι παρίστα τόν «Δήμιον
τής Ένετίας» fl τούς «Πειρατά;» καί έφώναζεν άφορήτως. Ό
Βαρβίλης μετριότατος. Ό τόν ιατρόν δ’ ΰποδυθείς προύκάλεσε
τους γέλωτας, όπως πάντοτε τό πρόσωπον τοΰτο καί έν Άθή
ναις δέν γνωρίζω διατί καθίσταται κωμικόν.
Τοιαύτη ή έκτέλεσις τοΰ δράματος.
Ευχόμεθα είλικρινώς όπως τό έλλ.θέατρον πλησίοντής κ.Παρασκευοπούλου Ιδη λάμπουσαν νέαν καλλιτέχνιδα,τήν δεσποινίδα Βε
ρώνη,ήν όμως να ΰψώση όπως καί τήν πρώτην τό κοινόν καί στεφα
νώσω ή νίκη κηρυττομένη ούχί άπό τών παρασκηνίων καί έξ ατομικοί
ενδιαφέροντος δι επιπόλαιων καί κολακευτικών κρίσεων,άλλ’έξαύστηροτέρας καί είδήμονος κριτικής.Διά νά κατορθώσω
πρίπει νά βιασθή, ν’ αποφεύγω δέ τά θεατρικά παράσιτα. Μετά
τήν κ. Παρασκευοπούλου κατέχει τήν τιμητικωτέραν θέσιν’ αλλα
δέν έννοοΰμεν καί τούς υπερβολικούς, τούς παρ’ αξίαν επαίνους.
Ή δεσποινίς Βερώνη θά έλθη, έλπίζομεν, είς ’Αθήνας, καί
τότε θ’ άποδειχθή πλέον ή αλήθεια τών ήμετέρων σημειώσεων.

ήτοι εΐς αύτ'οκράτωρ, δύο μέλλοντες βασιλείς καί έν άτομον,
όπερ καί αύτό ίσω: βασιλεύση ποτέ, άνεσήκωσβν αύτούς
ύψηλά άνω τοΰ έδάφους μετά τής μιάς μόνον χειρός καί δια
τής μεγαλειτέρας εύκολίας.
Ή Δεσποινίς Βέντλιϋ άγει ηλικίαν μόλις εΐκοσιδιετή· πλήν
τά καταπληκτικά αύτά φαινόμενα δέν οφείλονται είς αύτήν
καί μόνην άλλ’ εις τόν μαγνητισμόν, ούτινος εύχαρίστως
μεν βλέπομεν και θαυμάζομεν τά φαινόμενα, πλήν άγνοοΰμεν
έτε δυστυχώς τάς αιτίας.
Φ. Πρίντεζης.

X.
ΤΗι ΕΑΛΗΝ1ΔΙ ΚΛΑΙΤΕΧΝΙΔΙ

κ.

Στο δρόμο μου μχά μέρα συναντώ
λευκοντυμένη λυγερή, ωραία,
στεφανωμένη σαν .θεά. Τήν σταματώ,
καί τήν ρωτώ άν Εανανεχών’ ή γραία.

ΠαρεηόβηΐΛας.

ΜΑΤΠΪΙΚΟΙ ΠΚΙΡΑΜΑ

Καί, ναί, μοΰ λέει, ήμουνα κ’ έγώ γρηά
άπό τήν πίκρα νά γυρίζω δάση ορη
για ναύρω σέ καμιά μεριά
κόρη, ώ λατρευτή μου κόρη.

ηγεμόνες;" ανγψογμενοι δια τοϊ· μαγνητιςμογ
’Επί τή^εύκαιρίοι τών χρυσών γάμων τοΰ βασιλέως καί
τής βασιλίσσης τής Δανιμαρκίας, καθ’ ήν συνηθροισθησαν έν
Κοπενάγη πάντες οί συγγενείς αύτών, έν τώ στενφ κύκλφ
τής βασιλικής οικογένειας έξετελέσθησαν ήμέραν τινά περί-’
έργα μαγνητικά πειράματα καθ’ ά άνεργόν μέρος έλ,αβεν ό
Διάδοχος τής Ελλάδος καί ό Τζάρος. Ή δεσποινίς Βέντλεϋ
ή νέα κόρη, παρ’ γ, ό διάσηαος Κούμβερλανδ άνεγνώρισε
θαυμάσια προτερήματα καί καταπληκτικήν δεξιότητα είς
τό χειρίζειν τά μαγνητικά, ήτο ή ήρωίς τής συναναστροφής
καί εξέπληξε τούς σεπτούς θεατάς της διά τής εκτελέσεως
σπουδαίων καί πολύ περιέργων φυσικο-μαγνητικών φαινο
μένων, έξ ών άναφέρομεν ακολούθως τινά χάριν τών ήμετέ
ρων φιλαναγνωστών.
Μεταξύ τών άλλων πειραμάτων,ή Δεσποινίς Βέντλεϋ ελαβέ
^άβδον σφαιριστηρίου, ήν κρατώσα ελαφρώς διά τοΰ άκρου
τών δακ'ύλων της προσεκλήθησαν οί περιεστώτες νά μετακινήσωσιν.
Ό διάδοχος τής ’Ελλάδος προσήλθε πρώτος, προσεπάθησε
νά τήν χαμηλώση δε’ όλης τής δυνάμεώς του, άλλά δέν τό
κατώρθωσε. Προσήλθε δεύτερος δ· Τζάρος, κατεγίνετο καί ού
τος νά μετακινήσγι τούλάχιστον εκ τής δριζοντίου θέσεώς
της τήν ράβδον, άλλ’εΐς μάτην, δέν τό κατώρθωσε καί ού
τος. Ή ξυλίνη ράβδος έξηκολούθει τεταμένη ,άκάμπτως εις
τάς έλαφράς χεϊρας τής διάσημου μαγνητιστρίας, καί πρό
τών ύψηλών έκείνων προσώπων, ούδέν δυναμένων κατά τής
άπλής θελήσεως μιάς γυναικός.
Ό Τζάρος τότε άγανακτήσας ή πειραχθείς ίσως έπί τή
άουναμία του, ε’λαβε τό σώμα δλόκληρον τής παντοδυ
νάμου ήρωΐοος εΐς τάς χβϊραςς αύτοΰ καί το άνεσηκωσεν
υψηλά ώς πτερόν μετά τής μεγαλειτέρας εύκολίας.
Ό κ. Κούμβερλανδ έξηγήσας άμέσως τήν περίστασιν,
τοΐς ειπεν, οτι ή άνέγερσις έγίνετο, διότι αύτή ή Δεσποινίς.
Βέντλεϋ συγκατένευσεν είς τοΰτο. καί ότι ούδείς θά ουνηθή
νά άνυψώση αύτήν ούδέ κατά κεραίαν άπό τού έδάφους, έάν
αδτη δέν θελήση. Καί όντως τό πείραμα έπανελήφθη· ό
Τζάρος ’Αλέξανδρος Γ'. μετά τής γνωστής καί ούχί κοινής
αύτοΰ ^ωμαλεότητος προσεπάθησε νά τήν άνεγείρη, άλλ’
εστάθη έντελώς άδύνατον νά άνασηκώση το έλαφρόν έκεΐνο
σώμα ούδέ κατά ?ν εκατοστόν τοΰ μέτρου, άναγνωρίσας τέ
λος τήν υπεροχήν τοΰ μαγνητισμού.
Ή Βέντλεϋ όμως εδωκε τό τελευταίου δείγμα τής μεγί
στης αύτής υπεροχής. ’Ελαβε μέγα κάθισμα, καί άφοΰ έπ’
αΰτοΰ έτοποθιτήθησαν ό Τζάρος, ό διάδοχος Κωνσταντίνος,
ό διάδοχος τής Δανιμαρκίας καί ό δούξ τής Κουμβερλάνδης,

Ευαγγελία Παρασκευοπούλου

Άχ 1 καί παιδεύομαι ή δόλρ καί χτυπχέ με.
μά μέσ’ τά βάσανα, μοναχοκόρη μία
μοΰ οτέλν’ ή τύχη καί ζαναγενιέμαι
μέ τό καμάρι μου" Τήν λέν’ Εύαγγελία.
*4. X. Βονρνάζρΐ

ΑΑΙΟΙΑΙ
Βασιλεύς τοΰ κόσμου tivat ή δνβτνχία, διότι άφ’ όνου
εκτίσθη ίκεΐνος, αυτή ένυπάρχεε, κυριαρχεί. Άπορον όμως,
διατί δ άνθρωπος τήν περιφρονεϊ καί τήν ύβρίζει I

Ή ζωή ένέχει όντως καλλίστπς στιγμάς, αϊτινες
βοηθοΰσι νά λησμονώμεν τάς ανεπανόρθωτου; πικρίας.

μας

Οί αμφίβολοι χαρακτήρες πλέουσιν ώ; ιχθύες, ποτέ πρός
τήν επιφάνειαν, πότε πρός τον πυθμένα, καί ουδέποτε πρός
μίαν διεύθυνσιν.

Ό άνθρωπος εχει οφθαλμούς διά νά βλέπη. Ή δε γυνή
ίχει τοιούτους δια νά βλεπωνται.

Είς τόν δρόμον τής ζωής, τούς λίθους, ούς δέον ν’ άποφεύγωμεν, εινα. οί λεγόμενοι «πολύτιμοι».

Διά νά ήναι τις φίλος μέ όλου;, δέον νά μή συναντάτα
είς τήν ,όδόν ύπ’ ούδενός.
• -«®>-

Δέν τολμφ τιί »λίον νά προσβάλη τόν άπαξ συγχωρήσαντα, διότι αισθάνεται τό μεγαλεΐον της ήττης.

«Φύβες.
1

4

f.

1'20

H orsis

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝ10Ν
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΑϊΤΙΓΙ ΑΙΑ ΤΗΝ STAOMIS1N
ΤΗΝ ΕΠΙΧΤΟΑΛΝ.

‘Ίνα ζυγίσωμεν ελαφρά αντικείμενα, οίον «πιστολάς,
έριον, κτλ. απαιτείται πλάστιγξ άμέμπτου λεπτότητος
καί ακρίβειας. Προς τον σκο
πόν τούτον συνιστώμεν τοΐς
ήμετέροις άναγνώσταις τήν
ακόλουθον πλάστιγκα, κατασκευαζόμενων προχείρως δώ
τεμαχίου κυλινδροειδούς ξύ
λου, ώς ακολούθως.
Λάβετε τεμάχιον ξύλου
30 εκατοστόμετρων μήκους
περίπου και βυθίσατε αύτο
έν τινι ύελίνη φιάλη φερούση
ανοικτόν στόμιον καί πεπληρωμένη ύδατος, άφ’ ού είς
τδ κατώτερον μέρος τοϋ ξύ
λου σας κρεμάσητε βάρος τι
δπερ να κράτη αυτό Εν τώ
ύγρώ μέχρις είκοσι Εκατοστό
μετρων, ώςδείκνυσι τδ έναντι
ήμέτερον σχήμα. Προσαρμό
σατε τότε εις τήν κορυφήν
τοϋ ξύλου τη βοηθεί$ μικρού
ήλου έπισκεπτήριόν τι δπερ
θά χρησιμεύση ώς πινάκιον
τής πλάστιγκος καί ούτως
έχετε αυτήν έτοιμων. Δέν
*
υπολείπεται
ή νά βαθμολογίσητε αυτήν. Προς τούτο θέ
σατε έπί τού πινακίου τρία ήμιόβολα (πεντάρας) άντιστοιχοϋντα προς βάρος 15 γραμμαρίων. Τότε ή συσκευή σας θά
βυθισθή εις ποσότητά τινα εντός υγρού καί σωμειόνετε διά
μιάς γραφίδος τήν γραμμήν μέχρι τοϋ σημείου τού ξύλου
είς δ έφθασε τδ ύδωρ.
’Αφού βαθμολογίσητε τοιουτοτρόπως τδ μηχάνημά σας,
άποσύρατε τά ήμιόβολά σας και θέσατε έπι τοϋ πινα
κίου τήν επιστολήν τήν όποιαν Επιθυμείτε νά ζυγίσητε. Έάν
ή γραμμή τής γραφίδος τήν όποιαν έχετε χαράξει εύρίσκεται
ύπεράνω τής επιφάνειας τοϋ ύδατος, ή επιστολή σας ζυγίζει
όλιγώτερον τών 15 γραμμαρίων καί Επομένως ή Ιπιστολή
απαιτεί είκοσάλεπτον γραμματόσημον έάν προώρισται διά
τδ Εσωτερικόν, καί είκοσιπεντάλεπτον γραμματόσημον έάν
προώρισται διά τδ Εξωτερικόν έάν δέ τουναντίον ή γραμμή
τής γραφίδος σας εύρίσκεται ύπδ τδ υγρόν· τδ ταχυδρομικόν
τέλος τής Επιστολής σας πρέπει νά ε’νε διπλάσίον.

Φ. Π.
Λ,ύοεος τ<5ν έν

κάμηλον, άχρηστονμέν εις έμέ Επί τοϋ παρόντος, άλλ’ ήτις
αέ υπηρέτησε καλώς καί πιστώς καί διά τούτο τήν διεφύλαξα άμοίβων αυτήν ήδη. Τήν προσθέτω είς τήν κληρονο
μιάν σας καί ήδη θά έχητε 20 καμήλους. Λάβετε τώρα έκα
στος τδ άνήκον αύτφ μέρος, άλλά προσέξατε νά μή διαφωνίσητε, διότι ούαί ύμΐν !
Ό πρεσβύτερος έλαβε 10 καμήλους, δ δεύτερος πέντε καί
δ τέταρτος τέσσαρας.
Τότε δ καδής τοΐς ειπεν «Καλώς «ποιήσατε,ήδη λαμβάνω
όπίσω τήν ιδικήν μου, διότι παρατηρώ συμφωνείτε καί μεταξύ
σας καί πρδς Εμέ καί πηγαίνετε είς τδ καλό. Ό Αλλάχ
είναι μέγας I».
Έλυσαν αύτδ οί κκ. Κ. Π. Οικονόμου Εκ Κέρκυρας,
θεοδ. Α. Δρακάκης Εκ ..Σύρου, Στ. Μπράνιας εκ Μεσολογλίου καί Ίωανν. Κ. Γρουμπός Εκ Βραΐλας.
<74. Αριθμητικόν πρόβλημα.

3><5χ7χ9-|-6χ8+4 + 2-|-1=945 + 48 + 7=1000
Έλυσαν αυτό οΐ κκ. Γ. Μπάρακλης Εξ ’Αθηνών καί Δ.
Ρούσσης ΕκΚαλαμών.
Επομένως τδ ύποσχεθέν δώρον θά λάβη δ πρώτος λύτης
δ κ. Κ. Π. Οικονόμου έκΚερκύρας.
/

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ “ΦΥΣΕΟΣ,,

— A. X. Κάΐρor. Έπιστολαί οχ; έλήφθησαν. Ταχυδρομικών σας
έγράψαμεν δέοντα. — 4. X. Ρουεσουκιότ. Δελτάριον έλή«θη άλλα
χρήματα ούχί· Ενεργήσατε δέοντα. — Α. Π. Μαγνησία
*
■ ’έπιστολή
σας ίλήφθη- Σας απηντήσαμεν και άναμένομεν ώς γράφετε. — Η. Κ.
Σΰροτ. Χρήματα έλήφθησαν, ευχαρισνοδμεν πολύ, ζητηθέντα φύλλα
σάς άπεστεΐλαμεν. — θ. Β. Qatpac. Έπιστολαί σας καί έμπεριεχόμενα έλήφθησαν. Ευχαριστοΰμεν πολύ.— A. X. Β. ‘ABqratt. Ποιη
μάτων σας ελήφθη αλλά βραδέως.Έν τούτοις άν δυνηθωμεν θα τδ δη-

μοσκύσωμεν. — I. Κ. BpaiAar. Έπιστολή καί δελτάριον έλήφθησαν.
Ταχυδρομικών γράφομεν εν έκτάσει.—Κ. A. Λ. Νέαν-Ύ<!ρχ·ητ. Επι
στολήν σας καί ποίημάτια «λάβομεν, άναμένομεν καί αποτέλεσμα
ενεργειών σας.—1. ?■ Σΰρο
*.
Παραχαλούμεν απαντήσατε είς τήντελευταίαν επιστολήν μας συμφώνως ταΰτη.

ΕΞΕΔΟΘΗ
έν έδοαςτέρφ τβύχ«ο
Α βιογραφία της έλληνίδος καλλιτέχνιδος

ΕΥΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ
έν ή μετ’ άκριβείας καί άπαραμίλλου χάριτος καί λεπτο
μέρειας αναγράφονται τά τού πολυδαιδάλου βίου τής έξοχου
πρωταγωνίστριας καί μοναδικής ηθοποιού μας άπδ τής γε
νετής της μέχρι τών άπδ τής σκηνής τοϋ θεάτρου Παρα
δείσου θριάμβων της.
Πωλείται άντί λεπτών 3 Ο
Εν τφ γραφείφ ήμών, τφ Πρακτορείφ τών Εφημερίδων, τώ
Κιοσκίφ τής Πλατείας Συντάγματος κτλ.

1 ® φύλλω αονογιχάτων.

171. Αίνιγμα. ’Ιωνία—Γωνία.

Έλυσαν αυτό οί κκ. Κωνστ. Π. Οικονόμου Εκ Κερκύρας, θεόδ,Α· Δρακάκης έκ Σύρου, Στ. Μπράνιας έκ Μεσο
λογγίου, Περικλής Δ. Σάντος εκ Σμύρνης, καί Ίω. Κ.
Γρουμπδς έκ Βραΐλας.
172. Αίνιγμα. ’Ενώ-ρίς=’Ενωρίς.

Έλυσαν αύτδ οί κκ. Περικλής Δ. Σάντος Εκ Σμύρνης,
καί Δημ. Λαδόπουλος έκ Πειραιώς.
17S. ’Οθωμανικόν πρόβλημα.

Διά νά κάμητε τήν διανομήν Εν δμονοίςρ καί όπως δια
θέτει ό πατήρ σας, εΤπεν ό καδής, έφερα μίαν ’ιδικήν μου
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paraissant le Dimanohe
Abonnemenie. Une an 8 fr. Six. mois 5 frs.

Χρονική καί πολιτική έπιθεώοησις, Ήχώ τών Παρισίων, Φιλολο

γική κριτική, Τεχναι καί επιστήμαι, Διηγήματα κάί Σχιαγραφίαι'
Ποιησις, Οικονομολογικά χαί ποικίλα διάφορα συνοδευόμενα ύπδ καλ
λιτεχνικών εικόνων, είσι τά περιεχόμενα του καλλίστου τούτου ύφ’
δλας τάς επόψεις γαλλικού περιοδικού, 8«ερ συνιστώμεν τοΐς ήμετέροις φιλαγνώσταις.

ΣυνδρομηταΙ έγγοάφονται παρ’ ήμιν.

'Βχ τοΰ ΤνπογραρειονΆτίστη XuretarxivlSo<e,
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