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ΈΚ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ £α^όντως. Ήρξατό δέ ή φύσις κατασκευάζούσα πρώτον την 
κατάλληλον κατοικίαν τών οντων αυτών, διότι κατά τήν γε- 
ωγονικήν ταύτην περίοδον ,ήρξατο ή παραγωγή στρωματω- 
δών τήςΓής πετρωμάτων,σχηματισθέντων έκ τής κατάμικρόν ' 
καθιζήσεως τών έν τοΐς υδασε περιεχομένων ορυκτών υλών. 
Ούτως ή γηίνη · σφαίρα ούσα τό πρώτον νεφελοειδής δηλ. 

άτμώδης ,ένφ ειτά περί τόν πυρήνά της κατέστη ροώδης, ήρ- 
. ξατο νά ίερεόποιήταΓ πάσαι δέ αί υλαι της δέν έρευστοποιή- 
. θησαν ούδ’έστερεοπόιήθησαν συγχρόνως,άλλ’έν διαφόρφ θερ
μοκρασία έκαστη-, έπομίνως' καί έν διαφόρφ χρόνφ, καθ’ 
.όσον ουδέ'τήν σήμερον ετι ή τε ^ευστοποίησις καί ή στερε
οποίησές έπετελέσθη. Ή δέ ψύχρανσίς εξακολουθούσα, κατέ- 
.στήσε τόν μέν δλον όγκον τής σφαίρας ήττονα, τήν δέ στε- ' 
ρεοποιουμένην μάζαν του πύρήνός της μείζονα- έκ τάύτης δ’ 
έσχηματίσθησαν πετρώματα, τά μέν έκ τών έσωθεν τοϋ 
φλοιοΰ- έξερευγομένων υλών,· άτινα καί nvptyevij έκλήθη- 
σαν, τά δέ έκ τής-καθιζήσεως ή κατάκρημνήσεως. έπ ·’. 
αύτοϋ τών έν τη πυκνή ίτι άτμοσφαίρμ τή άργότέρον ψευστο- 
ποιηθείση ορυκτών υλών, άτινα κμί ϋδατογενή ώνομάσθη- / 
σάν, Καί τά.μέν πυριγενή,· σχηματίσθέντα πρότερον άκα- 
νονίστως, ώνομάσθησαν κάί άστρωτα πετρώματα, τά δέ 
ϋδάτογενή, κανονικώς έκ βαθμιαίας καθιζήσεως παραχθέντα, · 

ί έκλήθησαν έστρινμ/να ή στρωματώί^ πετρώματα. Ταϋτα 
ί δέ καίτοι ώφειλον νά κήνται δριζοντίως έπί τών πρώτων, 

ίνεκεν όμως τών συνεχών εκρήξεων έκ τοϋ κεντρικού πυρός- 
τοϋ γρανίτου, τράχίτου, βασάλτου ή ,^ύακος (λάβας), πολ- 
λαχοϋ διετρυπήθησαν μετετοπίσθησάν ή άντέκαταστήθησαν 
καί άπώλεσαν τήν δρ'ιζοντείαν θεσιν των.

Καί τά μέν .πυριγενή πετρώματα έσχημάτισαν όρη με
γάλα ή μικρά καί νήσους,' κατασταθέντα ήδη στάδια προς . 
μεταλλωρυχεία*·  τά δε ΰδατογενή έσχημάτισαν κοιλάδας 
καί πεδιάδας, αϊτινές καίτοι μετετοπίσθησάν καίήλλοι,ώθη- 

• ,σαν, κα.τεστάθησαν άρχήθεν αί κοιτίδες τής,δημιουργίας τών 
οργανικών δντων, ήτοι τών φυτών’καί τών .ζώων', πρός δέ ' 
καί τών μέσων τής διατηρήσέως αύτών, ήτοι υπήρξαν καί. 
στάδια τής γεωργίας -καί κτηνοτροφίας. Δέον·'δέ νά παρατη- ' 
ρήσωμεν·δτι ή πρώτη'όργανική ζωή άτελεστάτη ούσα, ήρξα- 

' το νά έπωάζηται έν τοϊς όδασιν, άτίνα έκάλυπτον κατά τούς 
άρχεγόνους χρόνους το μειζον μέρος τής επιφάνειας τής γηί- 

. νης σφαίρας, 5τε τά υδατα ταϋτα έψυχράνθησαν άρκούντως, 
ώστε νά επιτρέψουν τήν.·βπαρξιν οργανικών δντων. Άλλ’ 
επειδή τά, ύδατογενή, έν οίς κατά διαφόρους περιόδους 
άνεπτύχθη διάφορος οργανική ζωή, προβαίνούσα έκ τής 
άτελείας εις τήν τελεώτητα, επαθον πολλάς αναστατώσεις,. 
τά έν ,αυτοΐς γεννώμενα οργανικά όντα καταπλακώθηκαν, 
τά προγενέστερα ύπό τών μεταγενεστέρων, καί. άπελι&ώ- .

ΠΒΡΙ ΓΕΩΓΟΝΙΑΣ

ά πρωτόγονα πετρώματα-, τά σχη- 
ματίσαντα τό πρώτον στερεόν στρώμα 
τοΰ γήινου φλοιοΰ, ήσαν: Ιον δ Γρανί- 

| η)?,συνιστάμενος έκ τοΰ μαρμαρνμ/ου 
έκ του χαίαζίον .καί έκ του άβτψίου. 
2ον 6 Γνΐ,ύβιοξ, συνιστάμενος . έκ 
μαρμαρυγίου πλεονάζοντος καί άστρίου 

καί 3ον οί χλωρήτικβί σχισεό-
λιθοι, .συνιστάμίνοϊ έξ ,άργιλλωοών ουσιών καί πλείστων 
μεταλλούχων. Έν τούτοις τή παρελεύσει πλείστων αίώ.- 

, νων καί τη, προόοφ της ψύξεως, οί'ά'τμ'οί· τών έξαερω- 
θείσών συστατικών της Γης μετεβάλλοντο είς όοώοη κατά- 
στασιν. Τών υλών δε τουτων, πιπτουσών. καθ’άδράς στα-' 
γόνας έπί τοΰ έδάφους, αί μέν βαρύτεραι τών. όποιων ίχνη έκ

• δυσξηράνσεως ε'τί κάί νΰν παρουσιάσθησαν, άπετέλεσαν ζύ
μην είς παραγωγήν νέων πετρωμάτων, αί.δ'ελαφρότεραι,· 
ούσαι καί' πλειότεραι, . μετεβάλλονΤο αύθις. είς ατμούς έπί

' τοΰ ,καίοντος έκείνου έδάφους ούτοι δέ, πηδώντες είς 
, τάνώτατα .στρώματα της βαρείας · έκεινης ατμόσφαιρας 

καί πηγνύμενοι είς δδατα 100® θέρμότητος, μετεβάλ- 
λοντο είς βροχάς,'αϊτινες αύθις έπί· τοΰ έδάφους πίπτόυσαι- 
εύκόλως,έξητμίζόντο.και εν τώ άνωτάτω αύτής ,στρώμάτι 
άνερχόμεναι έρευστοπόιοϋντο πάλιν έίς βροχάς όπως αύθις 

■ έξάτμισθοϋν. Ή αλληλοδιάδοχος'αυτή χημική καί μηχα- 
νικη ένέργεια τών στοιχείων, παρήγάγε μέν φρικώδεες κα
ταιγίδας, συνετέλεσαν όμως είς την περαιτέρω ψύχρανσιν 
τής γήινης σφαίρας, ήτις τέλος παρουσιάσθη £ωόδης.

,'jj χημική ενέργεια των θερμών ΰδάτων, άποτελεσάν-· 
των παλίρροιας καί χειμάρρους, συνετέλεσεν είς την κατα
τριβήν τών γρανίτωδών πετρωμάτων καί έκ τούτου· προέκυ- 
ψαν άργιλλοι καί αργιλικοί σχιστόλιθοι, άλλά καί -^ύακες 
μεταλλικών άλάτων χαλικίτου καί δίττανθρακούχων' τιτά- 
νων> έκτων όποίων ηύξήνθη ό φλοιός τής σφαίρας. Μετάτάς 
αναστατώσεις δέ τής πρώτης ταύτης γιγαντομάχου1 περιόδου. 
ή φύσις ίφάνη πέριο'ρισθεισα είς ύπερτάτην σιγήν, όπως πα-

• ρασκευασθή πρός τό υψηλόν Ιργον. τής δημιουργίας' όργανι-, 
κών όντων’σκότος δ’έκάλυπτε τόν υδάτινον όγκον τής Γής, 
οπερ εκέχυτο έν τη πυκνή καί ύγρ$ της ατμόσφαιρα,την όποί-. 
αν.ό "Ηλιος δέν ήδύνατο.μέν νά διάσχιση όπως φθάση'έίς 
τήν επιφάνειαν τόΰ 'γήινου φλοιού, άλλ’ έθέρμαινεν όπερ-'
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Φηβαν, «ίσχωρησάση; ιίς τού; πόρους τών όντων έκιίνων 
ύλης άνοργάνου ύδατώδους· αΐ άπολιθώσίΐς δ’ αύται <!vt 

τών ζησάντων κατά τάς γιωλογικάς περιόδοις ΰρ- 
γανίκών δντων.

Ένεχα τούτου αί άπολιθώσεις αύται, άνευρισκόμεναι 
νυν, δηλούν ου μόνον τήν ηλικίαν τών στρωματώδών πετρω
μάτων χαί τήν τάξιν των άλλά χαίτην ιστορίαν.τής Γής 
και. τής Ιπ ’ αυτής άναπτυχβείσης οργανική; ζωής. Όσον 
δέ αρχαιότερα live τά ύδατογενή πετρώματα, τόσον τά εν 
αύτοες απολιθώματα, άπλούστερον τόν οργανισμόν εχοντα, 
είνε όλιγώτερα και διαφέρουν πλειοτέρων τών οργανικών 
όντων τής περιόδου ημών διότι, ή κατά πρώτον φανεΐσα 
οργανική ζωή, άπλουστάτη τόν τε οργανισμόν καί τήν βύ- 

- στάσιν,, προέβη βαθμηδόν κατά τήν δεέλευσιν τοΰ απείρου 
χρόνου εις βιλτίώσιν μείζονα κατά ποσδν, ποιόν ή μέγεθος, 
άναλόγως τοΰ χρόνου τούτου, Διαιρούνται δέ τα ύδατογενή 
η στρωματώδη πετρώματα εις συστήματα, τών όποιων 
έκαστον διεμορφώθη είς ’ιδίαν γεωλογικήν περίοδον· διαμορ- 
φωθέντων δέ τών συστημάτων τούτων είς τέσσαρας μεγάλας 
χρονικάς περιόδους, διηρέθη καί ή από τής παραγωγής τών 
αρχικών πετρωμάτων μέχρι τής συντέλειας τών τελευταίων, 
iv οίς παρήχθη καί δ άνθρωπος,ιστορία τής Γής εις τέσσαρας 

. γεωλογικά; περιόδους.
Τά κατά την πρώτην περίοόοι·, κληθεΐσαν καί μετα- 

βατικήν, συντελεσθέντα πρωτογόνα ύδατογενή πετρώματα, 
άτινα καί μεοοταγή ή μεταβατικά καλούνται, ώς δμοιώ- 
ζοντα προς τά έφ ’ ών κεϊνται κατά τήν κρυσταλλώδη ύφήν 
των καί τά ύφ’ & κείνται κατά το περιεχόμενον, περιέχουν 
άργιλλικόν σχιστόλιθον, φαιόν λεπταμίτην (grauwacke), 
καί έν γίνει συγχεενται έκ σχιστόλιθων, τιτανόλιθων και 
αμμολίθων. Τών τιτανόλιθων οί μέν εινε κεχρωματισμένοι, 
οί δ*  έχουν φλέβας μόνον διαφόρων χρωμάτων, καί έκ τού
των κατασκευάζονται μάρμαρα οικιακής χρήσεως· έν αύτοις 

• . δ’ εύρίσκοντάι καί μεταλλικαί φλέβες έκ μολύβδου, χαλ- 
.. κοΰ, αργύρου και ψευδαργύρου. Αί έν τοΐς πετρώμασι τού

τοι; τυγχάνουσαι άπολιθώσεις εΤνε ζώων θαλασσίων άρχη- 
γόνου έποχής,' οία σήμερον δέν υπάρχουν έν φ δέ ή ζωΐς 

. κατά' την περίοδον ταύτην υπήρξε πτωχή,' ή γλωρις, 
-εν άρχή άδρανής ούσα, έσχεν έν τελεί τόν χαρακτήρα τοΰ 
μεγαλείου. Διότι ή μεγίστη τής Γής θερμοκρασία καί ή 
σταθερά τής ατμόσφαιρας ύγρασία, ούσαι γενικαί καθ’ δλα 
τά γήινα πλάτη, συνετέλεσαν εις τήν καταπληκτικήν άνάπ- 
τυξιν μεγαλοπρεπούς φυτείας καλυψάσης τήν γήν άπασαν 
και εκ πελωρίων καί πολυπληθών δένδρων συνισταμένης.
Επελθουσών δε μετά αιώνας γήινων αναστατώσεων καί κα

θιζήσεων τού έδάφους, τά φυτά έκεΐνα . κατεπλακώθησαν 
. καί-άπετέλεσαν τούς λι&άν&ρακα?, οϊτινες ούδέν άλλο εΐνε 

ή άπηνθρακωμένα καί άπολελιθωμένα φυτά.
• Ενφ δέ κατά τήν πρώτην ταύτην γεωλογικήν περίοδον ή Γή 
κατειχετο μάλλον ύπο ζώων θαλασσοβίων καί Ιδίως μαλα
κόστρακων καί ιχθύων, κατά την ίευτέραν κατείχετο μάλ
λον ύπο χερσαίων καί ιδίως ερπετών μορφής άλλοκότου 
και μεγέθους τεράστιου, μή ζώντων πλέον. Συνετε— 
λέσθη δέ τό μέν πρώτον αύτής πέτρωμα έκ πυριγενών καί 

. ύοατογενών τοιούτων, δΓ ών κατεπλακώθη τό προηγούμενου 
άνθρακοφόρον, τό δ’ έπί τούτου δεύτερον έκ ποιαιλοχρόου 
ψαμμόλιθου καί κογχυλιοφόρου - τιτάνου καί έκ στοιβάδων 
θαλασσίου άλατος, καταστάντος ορυκτού, Έπί τούτου έσχη- 
ματίσθη νέον πέτρωμα συσταθέν έκ πετρών άπό τής θαλ- 
λάσης άποτεθέντων και συγκειμένων εκ στοιβάδων άλεπαλ- 
ληλων άργίλλου καί τιτάνον είχε δε τούτο-χρώμα φαιον 
η κυανίζον καί λευκόν, ή κιτρινίζον, εξ- ού ενάγονται ήδη 
αί λιΟογραφικαί πλάκις. Περιέχει, δέ καί άπολιθώσεις 
φυτών , καί ζφων ιδιαιτέρου οργανισμού και πρδ πάν
των ερπετών θαλασσίων, μεγέθους καί διαστάσεως έκτα
κτου. Έπισυμβάσαι εέ νέαι ίρεύξεες πυριγενούς ύλης έκ 
τής διηνεκούς ψυχράνσεως, τά μέν τρία ταΰτα πετρώματα 

ήνω^θώθησαν τό δέ ύπερτεθέν τέταρτον, κρητιδικόν κλη- 
θέν, κατετεθη δριζοντείως. Έσχηματίσθη δέ τούτο έκ κα
θιζήσεων άνθρακούχουτιτάνου, περιεχομένου έν τφ δδατι,δι’ 
οδ συνελήφθησαντά αναρίθμητα ζωόφυτά καί τά οστρακόδερ
μα και έσχημάτισαν τό ορυκτόν αύτών κάλυμμα, όντος τού 
θαλασσίου τούτου υδατος κεκορεσμένου τιτανούχων άλάτων.

Τά μετά ταΰτα σχηματισθέντα κατά τήν τριτόγενή 
μεωλομιχήν περίοδον πετρώματα, ύποοιαιρεθέντα ..είς τρία 
είδη, άπετέλεσαν πολλών έκατοντάδων μέτρων πυκνότητα, 
ή δέ κατά ταύτην δημιουργία οργανικών όντων παρουσιά- 
σθη ολως νέα- διότι πάσα σχεδόν ή ζωίς καί ή χλωρίς 
κατά ταύτην παρουσιάζεται μεταβεβλημένη, τότε πρώτον 
εμφανισθείσης τής δμοταξίας τών μαστοφόρων, τών πτηνών 
καί άλλων, μή έμφανισθέντων τέως ζφων, πρός δέ καί 
δένορων άνθοφόρων, ταυτιζόμενων μετά τών άνθοφόρων τών 
ήμερων μας φυτών. Καί αί μέν θάλασσαι πληροϋνται ΰπ’ 
οργανικών, οντων, ών τινα έκ τών προδημιουργηθέντων δέν 
υπάρχουν πλέον, τινά δέ παρουσιάζονται ύπό διάφορον μορ
φήν ή δέ ίπιφάνεια τής Γής καλλωπίζεται καί ύπ’ οπω
ρών ποικίλων καί δένδρων δικοτυλιδόνων, Ή δέ ατμόσφαι
ρα καθαρισθεΐσα ήδη .καί άπαλλαγεΐσα τού καλύμματος 
τών άτμών, αϊτινες δέν ε”παυσαν τέως νά τήν καλύπτουν, 
επίτρεψε τήν αύξησιν .καί πολλαπλασίασα τών· πτηνών,· 
οεαπλασσομένων μετ’οργάνων πνευμονεκών.

(Έπεται τό τέλος).

ΕΚ ΤΗΣ ΠΑΛΑΤΙΝΗΣ_ ΦΓΣΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
— Τί είναι τάφος; — Μικρά τοποθεσία γής έν 

Η άποσυντιθέμενον τό σώμα τοΰ ανθρώπου είς 
πτητικός ούσίας, ανέρχονται αύται κατά σειράν 
έλαφρότητος είς χώρας Ημϊν αγνώστους έτι.

— Τί δέ είναι πτητικαι οΰσίαι ; — Αί αόρατοι 
δυνάμεις αί άποτελοΰσαι τό σώμα, έξ ών μερικαί 
μόνον είσί ήμϊν γνωσταί, οίον τό θερμογόνου, όξυ- 
γόνον, ανθρακικόν όξύ, Ηλεκτρισμός, μαγνητισμός, 
άζωτον κτλ.

— Τί είναι στέφανος διά γεροντοκόρην ; — Σαρ
κασμός τιμής καί άρετής.

— Τί είναι χαρά ; — Διάρρηξις της ησυχίας.
— Τί είναι θλίψις ;—Τό έκχείλισμα τής ευαισθη

σίας.
. — Τί περγαμηνήν φέρει έκαστος γεννώμενος; 

— Τής ίδίας αύτοΰ ειμαρμένης.
·— Τί είναι οΰρανός ;—Κλίνη τοΰ οφθαλμού.

' —Τί είναι άστήρ ; —/Οδηγός, τοΰ πνεύματος 
είς Αγνώστους χώρας.

— Τί είναι όρος ; —Ύψωμα τής πεδιάδος διά τά 
τετράποδα.

— Τί είναι εστία;— Καταφύγιον τοΰ σώματος 
καί τοΰ πνεύματος.

— Τί είναι πόλεμος ;— 'Αναγκαστική έλάττωσις 
τοΰ άνθρωπίνου γένους έν ελλείψει έπιδημίας.

— Τί είναι ειρήνη ; — ’Αφορμή αίτίας πρός 
έριδα. Λέβης πληρούμενος άτμοΰ μέχρι διαρρήξεως.

— Τί είναι μουσεΐον ; — Συλλεκτήριον παρελ- 
θουσών αναμνήσεων.

— Τί είναι νεκροταφείου ; —Εκτεταμένος χώρος, 
ένθα μετά σπουδής κρύπτομεν τάς Ανοησίας μας, 
χωρίς νά σκεπτόμεθα δτι μετ’ όλίγον άπασαι φεύ- 
γουάιν έκεΐθεν.

— Τί είναι αδύνατον ;— Ό,τι έκαστος θέλει.
— Τί δέν έγκαταλείπει ποτέ τόν άνθρωπον ; — 

Ή άπελπισία.
— Τί είναι έξις ; — Ή έπανάληψις τοΰ αύτοΰ 

πράγματος.

■—Τί μάλλον έπιθυμει ό άνθρωπος;—Τό χειρό
τερον, τήν ζωήν.

— Τί δέ δέν έπιθυμει ; — Τό καλλίτερου, τήυ 
έγκατάλειψιν τοΰ βίου.

— Τί είναι συνείδησις Ή αλήθεια, ή δικαιο
σύνη καί ό αλάθητος κριτής, δν ούδέποτε σχεδόν 
ό άνθρώπος συμβουλεύεται είς τάς ένεργείας του.

— Τί είναι μνήμη; — Πνευματική αποθήκη.
— Τί είναι φαντασία ;—Πανόραμα, τοΰ πνεύμα

τός, είς δ άρ.έσκεται νά τυρβάζη τούτο έν ώρα με
λαγχολίας.

— Τί πράγμα έξουδετεροΐ τούς πόνους μας, κό
πους, 'καί μελαγχολίας ; —Ό ύπνος.

— Τί -πληρόνομεν μέ ειρωνείαν και πικρίαν ; — 
•Τόν ίατρόν μετά τόν θάνατον τού συγγενούς μας·.

— Τί είναι έγκλημα ;—Περιπλοκή πρός τό αδιέ
ξοδον.

— Τί είναι τρόμος ; — Αίφνιδία συνάντησις 
πρός τόν θάνατον.
. —Πότε ό χρόνος είναι βραχύς ; — ’Εν ώρα τέρ- 

•ψεως. /
-γ· Καί πότεμακρός ;—Έν ώρα όδύνης. .

■ Τί είναι φόβος ; — Προειδοποίησις δυστυχή
ματος.

— Τί έπιφέρει πάντοτε καλόν Αποτέλεσμα ; — Ή 
φρόνησις.

Τί είναι περιφρόνησις ’Ανοησία.
—Τί είναι εύωδία ; — Ή προσέγγισις πασών τών 

αίσθήσεών. μας. πρός τι.
— Τί είναι δυσωδία.;—Ή άπομάκρυνσις Λμών 

άπό τίνος. ·
— Τί είναι φύσις ; — Ό ροΰς τής φύσεως.

Ροΰς.

ΑΛΦΟΝΣΟΥ ΑΑ.ΜΑΡΤ1ΝΟΎ

(Ποιητική μελέτη).

Σιγώσα έπανήλθεν ή έσπέρα. 
Έγώ έπί τών βράχων παραμένων, 
ακολουθώ είς τόν εύρυν αιθέρα 
τό άρμα τής νυκτός τό άναβαΐνον.

Ή ’Αφροδίτη αργυρά προκύπτει, 
καί κάτω ό άστήρ τών έρωμένων 
τό φώς του τό μυστηριώδες ρίπτει, 
τόν τάπητα τόν χλοερόν λευκαίνων.

Τόν ψίθυρον ακούω τών κλαδιών 
έκείνης τής φηγού τής μελαμφύλλου : 
Θά έλεγέ τις πέριξ τών μνημείων 
δτι σκιά τις πτερυγίζει φίλου.

Άλλ' αίφνης, έκφυγοΰσα τοΰ αίθέρος, 
κατέρχεται έπί τό μέτωπόν μου 
άκτίς τις τοΰ νυκτερινού άστέρος, 
καί ψαύει μαλακώς τών οφθαλμών μου.

’Ω φώς γλυκύ πλανήτου διαπύρου, 
άκτίς ωραία, παρ’ έμού τί θέλεις ;
Είς τάς πληγάς καρδίας Αποκλήρου 
ώς βάλσαμον αΐγλήεν έπιτέλλεις ;

Κατέρχεσαι νά μοί ανακοίνωσης . ’
τών κόσμων τά μυστήρια τά θεία;
Τάπόρρητα τής σφαίρας νά δηλώσης, 
είς ήν θά σ’άνελκύση ή πρωία ;

’Απόκρυφος τις νους σέ κατευθύνει 
πρός τόν άλγοϋντα έν τη δυστυχία, 
κατ έρχεσαι, ώς Λ Ημέρα κλίνη., . 
νά τόν φωτίσης ώς έλπϊς γλυκεία ;

Τό μέλλον έρχεσαι, νά φανερώσης, 
βπερ'ποθεί ή τάλαινα καρδία ;
Ή τής Ημέρας τής μή τελευτώσης, 
άγνή άκτίς μου, είσαι η πρωία ; .

Τό φώς σου, φίλη, μέ-Αναρριπίζει, 
πληρούμαι έκ παραφορών άρρητων,, 
ό νούς μου πρός τούς πάλαι πτερυγίζει τ 
Γλυκύ μου φώς, μή είσαι Η ψυχή των;

Ναί, ίσως αί μακάριαι σκιαί των. 
κατήλθον είς τού άλσους τό πεδίόν.
Περί εμέ δινούνται αί μορφαί των, 
καί μοί παρίστανται .αύτοί πλησίον !

Άχ, άν ύμεϊς, σκιαί πεφιλημένων, 
τώ ονϊι είσθε, Θέλω παν. έσπέρας 
νά μ’ έπισκέπτησθε μεμακρυσμένον 
άπό παντός θορύβου τής Ημέρας 1.

Είρήνην καί αγάπην νά δωρήτε 
είς τήν κ.ατάπονον ψυχήν μου, δπως 
οί τής νυκτός δροσώδεις μαργαρίταν 
ζωογονούσι τδνθη φιλανθρώπως.

Ναί, έρχεσθέ4 . . . Άλλά πυκνοί χωρούστ, 
ζοφώδεις οί άτμοί πρός τόν αιθέρα :
Τήν μελιχρόν ακτίνα μοί στερούσι, 
καί συγκαλύπτει πάντα Η έσπέρα.

ΣτΛΜΑΤίοε Δ. Βάλβης.

ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ

Ή δβχάτη στροφή τοΰ ποιήμστος τούτου μίτεφράσθη into το5 
Βλκχορ (Λα μα ρτΗου Ποιητ. Μιλέ τ. σιλ. 22) ώδ» :

“Ισωρ ύίτο τί σχήμά σου κατέρχονται σ υ μ φ ώ ν ω ς,
Είς τ’ άλσος αΐ ψυχαι αΐ εΰτυχ*Γ;  τ«ν·

Ώ| ίίμ’άτέναντι θαρρώ τής φίλης των ιίκόνος, 
θαρ^ώ ιτί»ς τα?ς λαλώ, ,κως *ιμ. ’έγγύς των.

Τό πρωτότυπον όμολογονμένως ίέν έχ«ι σαφώς. Ό ποιητής λέγει;

Peut—<Jtre ces manes heureux
dissent ainsi sur le bocage. ' 
Enveloppedelenrimage.. 
Jecroismesenlirplus p r έ s d’e u x Γ

Άλλά νομίζω ότι ή έννοια τδν δύο τελευταίων . στίχων s’vs ή. 
έξης: Ό ποιητής υπολαμβάνει έαυτόν έγγύτιρον δντά πρός. τάς μα- 
χαρίας έχβίνας σκιάς, άτι περιβαλλόμίνος ύπό τών μορφών τώ» 
«ίδώλων τών άποθανίντών φίλων (Etiveloppede ί e u r i m- 
a ge), χατςλθόντων είς τό άλσος διά *ής  άκτΐνος τής σιλήνης) Glis-. 
Sent ainsi sur le bocage).

Κατά ταύτην δέ τήν άντίληψιν έγένίτο ή έμή μιτάφρασις

Όπόταν νά λησμονή^η$ τά αεριβτοιχοΰντα Sff
άεινά, 9·λί^ει$, βνΰτνχίαξ, αόνονξ κακουχία?, ταπεινώ- 
ΰει$, δτερήβεις κτλ. βτρέψον τύν νοΰυ Οου πρόδ τό άό- 
ρατον, τήν χώραν Ικείνην τή§ Ιααγγελία?, ήν ίπιζητεΐ ή 
$ιάνοιά βου καί δέλεις ληβμονήβει αύτά καϊ εϋρει? &ντο>? 
^βυχίαν, γαλήνην και χαράν. Τοϋτο τί άλλο βηλοΐ τι ζτι 
μετά τον ααρόντα βίον αρομηνύεται με'λλουδα ζωή.
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Ο ΤΡΕΛΛΟΣ
(κοινωνικήείελίς).

I

ε;

A

'■ Ό Ήλιος είχε πρόπολλοϋ 
j ίυσει. Ό ’Ιούλιος έχώρει *a>· 
'· ουτος προς τήνδ^σιν του·, ιίς 
jt δε τήνέκτέινομένην παραλίαν,' 
" τήν ύπό τοϋ σκιόφωτος όλονέν 
J περιβαλλομενην ώς um-κί-· 

■ πλου λευκόφαιου ,όμάςίπιβα- 
: _ τών συνιχεντροϋτο, κατ αλα'μ-, 

I βάνουφα το κρηπίδωμα της 
μίκράς ακτής τής κώμης

• Νέας ΪΙέλλης. ' 
Άνέμενον'ϊν μικρόν πυρό- 

'. σάαφον (φ’ού θά ίπεβιβάζοντο 
«μετ’ ολίγον,όπως .μιταβώσιν 
5? . έίς Χαλκίδα χάριν τής έμπο- 

ρικής έκιΐσε πανηγΰρεως- 
Άνέμενο*  ΐπί πολύ. Τό μεσονύκτιον είχε παρέλθη 'χαί τό 

άτμόπλοιον δέν άνεφαίνιτο ίτΐ. Ένικα δ»·ταΰ αισθητού ψύ
χους οί' ταξμδιφται ιβάδιζον άνά τήν αμμώδη ακτήν, ένθα 
τδ κύμα άπό τοΰ ,άνοικτοΰ πέλαγους φερ.όμενον, · έθροίυετο

■ i’Kfwt ήρέμΰ. ά,φροΰς έπί μακράς ίκτάσιως. και οΐπόδίς αυ
τών περιέλούοντο ήολλάκις ύπό τόΰ ΰδατος ίν τφ σκότει.'. 

δμάδι των. ταζειδιωτων. συγκατιλέγετό κάί τις· 
.^κενδύτης πωγωνοφόρος ώσεϊ πεντηκοντούτης, μιθ’οΰ οί 
λοιποί διήρχόντο διασκιδάζοντες.τάς ώρας, καθ’ &ς τό άτ- | 

’αόπλοιον καθυστέρεν. - -
. «βιναι τρελλός!» (ψυδύριζον . γελώντες καί κομπάζοντας 

μεταξύ των οί ταξειδιώται καί διήρχο'ντο πρό αύτοϋ άποτεί-· 
νοντες αύτφ παντός είδους σκωπτικάς κάί «νοητούς έρωτήσεις. 

Έπί πολύ ό .πτωχός γέρων έγίνετο ούτω άντικείμενον δια
σκεδάσεις τών αφρόνων (κείνων ανθρώπων, καί τίς οιδένό- 

' ποιων πικριών τόν .σάλον τής κατασπαραγμένης καρδίας του 
ανηλεώς άνεκίνουν.

Ή περιέργεια ώθησε καί ίμέ πλησίον του. Πόθος δέ μ’ 
έφλεγε .νά γνωρίσω (κ τοΰ σύνεγγυς τόν. παράδοξον(κείνον . 
γέροντα, τό κλονιζόμενον (κείνο (ρεέπιον.τής ζώής, όπως μάθω 
τά κατ ’αυτόν. Καί (νφοί ταξειδίώται ιίσήρχοντο τέλος είς τάς 
λέμβους, άμα τή έμφανίσεί μετ’ού πολύ 'τοΰπλοίού. καί ό

• ρακένδυτης βαρυαλγώς έκαθέσθη. έπί τίνος, σεσηηυίας ανε
στραμμένης (ν τή άκτή λέμβου, έγώ πλησιάσας αυτόν
' Ά Καλησπέρα, τφ λέγω, φίλε, μου.· ·

‘Ο.γέρων άφορμάς ίχών κατά τών ανθρώπων, έγείρας τά 
βλέμμα πρός με. καί άτενίσας/βλοσυρώς, μετά μικράν σιω
πήν μοί άπήντησε·

~ Τί θέλεις; καί ποιος είσαι ;
— Τίποτε, τφ απαντώ μέ ύφος γλυκύ; είμαι μόνος, καί 

έπεθύμουν νά συνομιλήσωμεν. . . ·
\ —■ Ήρώτησες καί ίμέ.άν έχώ τήν · ςρεξίν σου ·; ύπέλαβεν . 

άμεοως (κείνης.’Ιδού 1... τό πλοϊόν μόυ φθάνει μετ’ολίγον είς 
τον λιμένά, ίξηκολούθησεν ενθους, τά φορτία του. (πωλήθησαν 
εις τήν Όδέσσα,... κομίζει χρυσόν άφθονον,....θ*  βοηθήσω 
τό κράτος, θά ημερώσω τούς κακούργους, θά Ιδρύσω τραπέζας

• ’. . . θά’σώσω· οικογένειας . , καί ... .
«"Οντως-είναι φρενοβλαβής!-διελογίσθην,. δ άτυχης!» 
— Ν«ί, ίξηκολούθήσιν, έρχεται, . , . άμα φθάση θά έκ- 

δικηθώ διά τού χρυσίου μου όλούς,-θά καταδιώξω τούς ί- 
θλίρυς έχθρόύς. μου; μέχρι τής Μαρσέλλίας ·. .·.

Τήν στιγμήν εκείνην αστραπή · διέσχισε τά νεφελώματα,
• άπας ό κόλπος -διεφωτίσθη, αί κορύφαί. τών έναντι μας υψι

τενών ρρέων. τής Εύβοιας έφάνησαν · έν πορφυρό" άναλαμπή- 
κυμαινόμιναι, καί'

— Βοήθεια ! βοήθεια! κραυγάζει αίφνης ό ρακένδυτης.

καί μ'ε αρπάζει άπό τοΰ τραχήλου, όλως έξω φρένών.—Δολο- . 
φόνε, μοί λέγει, ήλθες νά μέ φρνεύσής, άλλά θά σοΰ δείξω 
έγώ, θά ,σέ πνίξω·σάν γατί.

Ευτυχώς δεν παρεξήγησα τό κίνημα αύτοϋ' «χτίστην καί 
. αί δυνάμεις μου ένεργοΰσαι λελογισμενως καί ταχύτερον ύ- 

περίσχυ^αν τών προσπαθειών .(κείνου και κατώρθώσα μετά 
. πολλοϋ άγώνος νά τόν Επαναφέρω ιίς τήν θέσιν του.

— ‘Ας άνέλθωμεν είς αύτόν τον κάβο, μοί λέγει τέλος,
• μετ’ολίγον, άς ρίψώμεν τήν άγκυρα, ή,ζάλη παρήλθε· -τήν

• πρωίαν φεΰγομεν. - ,
— Ναί, τφ λέγω, καπετάνιε νά φύγωμιν, · · .
— Τί κάθησαι, ειτα ίπανέλαβεν, ό κίνδυνος.δέν παρήλθε' - 

στρέψατε αριστερά. . ...ολίγον δεξιά .. · · - ευθείαν,γραμ'- 
μήν. . . κρατήσατε. . ·

. Καί αύθις έκαθέσθη έπί’τής σεσηπυίας λέμβου', στηρίξας
• τόν άγκώνά που έπί τής.κεκυρτωμένης ιςαρίνας, άποβλέπων ’ 

πάντοτε πρός το νεφελώδες στερέωμα, τό όποιον έξετείνετο 
ύπεράνω ήμών ώς μΛκροτάτη οθόνη καί ίπεδόθη ιίς σκέψεις 
μιλαγχολικάς,. αιτινες μ’ Ιφερον είς συναίσθησιν ψυχολογικής 
μελέτης ......

★ *+ .
«’Αγνώμων πολιτεία,ϊ έλεγ&ν κατ’ (μαυτόν μετ’ ολίγον, ’ 

σκαπτόμενος έπί τοϋ ανωτέρω συμβάντος^ ό Θεός βεβαίως 
δεν'είναι άδικος, άλλά μόνοι · ήμεΐς.. Πρό μιας στιγμής όί 
ταξειδιώται διήρχοντο τάς ώρας τής ανίας των χλευάζοντας 

. εν δμόιον πλάσμα των, πρός ό τό πεπρωμένου έπέκλωσε 
! σωρείας δυστυχιών. ·

Ούδείς τό εύσπλαγχνίσθη, ούδείς τό άνεκούφισε, ούδείς τό
■ πέρίέθαλψε. Δέν εύρεν ήχώ είς πονετικά στήθη ή κλαυθμηρά 

τών ωχρών χειλέων τού κραυγή. Τό άλγος τής ψυχής έσβύ-’ 
,νιτο έν τή ζάλη τής κεφαλής,

. Καί διατί πανέρημος; Μήπως δέν ύπάρχέι οΰδαμοϋ φι
λανθρωπία·; Είναι' λοιπόν αΰτη ' τόσον απρόσιτος εις τά 
όρφανά · ταϋτα τής μοίρας, εις τούς αποκλήρους τής τύ
χης ; . .·. Είναι' τρελλός ! καί. τοΰτο άρκεΐ, όπως ή υγιής, 
μερίς τής κοινωνίας χλευάση, σκώψη, έμπαίξη. Καί όμως, 
αΰτη ή φαινομενικός ύ γ t ή ς .μερίς είναι ή μάλλον νο
σηρά καί χρήζουσα μείζονος περιθάλψεως. Ναί ! ό άνθρω
πος είναι οδοιπόρος έπί της γής ταύτης, καί ό,τι δήποτε 
συναντφ . οφείλει διερχόμένος πρό αύτοϋ ν.’ άφήση εύαρέ- 
στο.υς έντυπώσεις καί βάδϊσή πρός τόν δρόμον τόυ, ον τφ 
(χάραξε τό στάδιόν ταυ».

Πάν o,Tt ύπάρχιι έν, τφ κόσμφ ϊχει την μικράν Ιστορίαν, 
του- συνεπώς καί. τοΰ· φρενοβλαβούς έκείνου γέροντας συνο
ψίζεται είς όλίγας λέξεις,

Ήν νησιώτης, παλαίμαχος τοΰ αγρίου κύματος. Πλει- 
στάκις διεπόρευσε . τόν Έυξεινον καί άπ ’άκρΟυ είς άκρον 
τήν Μεσόγειον. Ή γολίττα του μυριάκις είσήρχετο- γαυ- 
ριφσα είς τούς λιμένας . μετά ποντοπορίαν μ,ακροτάτην. . 
Εύθυμος κατά τινα άσεληνον τοΰ παρελθόντος ’Ιανου
άριου νύκτα έπλεε παρά τήν Σκΰρ.Ον, ότε αίφνης προσ- 
κολληθέν το πλοιάριόν του έπί τίνος αποτόμου βράχου, κάτι-’ 
στράφη τέλεον μεταβληθέν εις συντρίμματα, ίκτός· μικρών τι- 
νων τεμαχίων, άτινα έπί τινας ήμέρας περιεδινοΰντο έν τφ · 
Αίγαίφ πελάγει, πένθιμα λείψανα τοΰ ναυαγίου ,Ό ναυκλη- 
ρών ίίκοσαετής υιός τόυ ίστάμενος έπί τοΰ οίακος καί πα-, 
λαίων μέχρι τής τελευταίας στιγμής άπώλετο μετά τεσσάρων 
άλλων ναυτών.

Είθε κάί .ό τρελλός ήδη πατήρ του νά τόν ήκολούθει.Σήμερον 
δέν θά περιεπλανάτο άνά τήν χλευαστικήν κοινωνίαν. Τό χώ
μα τοΰ τάφου του, άν μή ύ βυθός τής θαλάσσης ή ή άμμώδης 
άκτή, θά ήσαν ύποφερτώτερα τής κοινωνίας, έν ή σήμερον 
σύρεντο κάταπεπονημενον σαρκίον του. Τούλάχιστον · είς τά 
•βάθη τοΰ τάφου ύπάρχδι ή αιώνια γαλήνη. . . .

' Άλλά φαίνεται ή κοινωνία ίχέι ανάγκην καί τών τρελλών 
της 1 Kyr-Kos
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ΜΙΑ-ΕΝΑ , 
Ήγίμονίς τοϋ Μανροβουνίον

ΝΙ Κ.ΟΛΑΟΧ Π ΕΤΡΟΒΙΤΣ-ΝίΕΓΟΣ
' Ήγεμών τοϋ Μαυροβουνίόν

ΕΚΔΡΟΜΗ ΑΠΟ ΣΓΡΟΪ ΕΙΣ ΑΝΔΡ ΟΝ
(Νεανική

Αιμοσταγής δ ήλιος προβάλλει έκ τινων. νεφών, άτινα 
ίπικάθηνται τών άρέων τής γειτνιαζούσης Τήνου καί 
πορφυροί τάς πέριξ νήσόυς, αιτινες καλύπτονται ύπό λευκού 
έτι πέπλου. Ή θάλασσα άπλοϋτ.αι πάλλιυκος ,έκ τής πολ
λής γαλήνης, διότι οί άνεμοι φυσικώς καθεύδουσιν ίΐς τούς 
άσκούς τοϋ Αίολου. ·-

• Τήν σιγήν τοΰ ήσύχου αίγιαλόϋ διακόπτει αίφνης ό· ήχος 
τής έπι τής· σημαιοστόλιστου θαλαμηγού άΤριδος» · πάιανι- 
ζούσης μουσικής μετά τών δξέων τού τροχοφόρου σύριγμών. 

. καλούντων τούς νεαρούς βλαστούς, μαθητάς τοϋ Γυμνάσιου·. 
μΛς, ίνα μεταφέρη άύτούς είς τήν «υανθή νήσον τής’Ανδρου, 
καί'έκεϊ είς Ινα τών λειμώνων της .πανηγυρίσωσι τήν πρώ- 
την τού Μαϊο.υ έν τφ μέσφ τής καλλιανθοϋς ,φύσεως.

Θέαμα τερπνότατο·*  ! ■ Αί χρυόίζουσαί τοϋ ’ άνατέλλοντος 
ήλιου, ακτίνες, πορφυρούσι τά πρόσωπα τών έν τφ πλοίφ 
ίκδρρμέων, ή προκυμαία πληροΰται πλήθους, καί αΐ λέμ?οι. 
κατάμεστοι, έν αίς ώς ίδιάζον δι'ακρίνιται ή γλαύξ, πολυ- 
ορκούσι τό άτμόπλοιον - οί δέ μαθηταί χαριέντώς ανέρχον
ται τάς. κλίμακας τής Ίρεδος,.ύπό τόν ήχον τής. μουσικής.

• Κόσμος πολύς, έκλικτός, έκτος τών Καθηγητών καί· μα
θητών επιβαίνει τού ατμόπλοιου' καί ολίγαι τοΰ ώραίου 
φύλου, αϊτινις ώς νά ίξιλέγησαν αντιπρόσωποι αΰτοΰ, 

. άναπληρόύσι τήν μονότονον ασχήμιαν μας.Ό πλοίαρχος δίδει 
τό-σημεΐον τής άναχωρήσεως τήν'έατην ώραν καί μετ' ολίγα 
μόνον λιπτά εύρισκόμεθα έξωθι τού λιμένος. Ή γλυκύφθογ- 
γος μουσική παιανίζει άπα'ύστως, καί τό άτμόπλοιον, ώς 
νήσσα νηχομένη, διασχίζει- τήν λευκοφόρον θάλασσαν κάί 
άφίνιι διπλήν όπισθεν διά τών τροχών του γραμμήν.

Άπομακρυνόμεθα’ -τής Σύρου καί πλησιάζομίν-τήν Τή
νον. όί μαθηταί καθ’ · δμίλους «ύθύμως ^δουσιν ίν τφ ά- 
τμοπλο’.φ,· ύ Γις μάλιστα τών .ομίλων ύπό τόν ήχον πλα- 
γυαύλου- τό· δέ ώραΐον ,φύλον οιεσκεδασμένον τήδι κακέΐσε 
ποικίλλιι τήν ώραίαν δψιν τού έπί τού καταστρώματος πλή
θους. ■

Μακρόθεν διακρίνεται. το στινόν τής Άνδρου καί. μίτά 
μικρόν παρκπλέομεν τούς απόκρημνους' τής Τήνου βράχους 
και πλησιάζόμεν αύτό. Τό άτμόπλοιον τότε ύπεΐκον. εις‘φυ
σικόν. νόμον, ΐπειδή έκ τού συνωστισμού τού έπί τοΰ κατα
στρώματος πλήθους, - το κέντρον τής βαρύτητος άπώλλιτο 
τήν ισορροπίαν αύτοϋ (κ τής' μικράς κινήσεως τής πρό τού 
στενού θαλάσσης, ήρξατο ταλαντευόμενον, καί συνίπως 

; καί ' ήμεΐς, τούτο ήρκεσε νά διεγιίρη καί παρ’ ήμΐνάρκιτόν 
θόρυβον, γέλωτα καί τρόμον.

Διερχόμεθα . τό στενόν, όπερ έχει τόσον μήκος, όσον ου
δέποτε ήλπίζβμεν.. θαυμάζομιν παραπλέοντις τήν .Άνδρον, 
ότε μετά μικρόν' διερχόμεθα προ τού-Κορθΐον οί συριγμο» 

.δέ τοΰ άτμοπλοίου καί δ ήχος ·τής μουσικής-μάς πείθουσιν 
είς τούτο' καί πώντες θαυμάζομεν τήν ώραίαν τοποθεσίαν 
τής .πολίχνης ταύτης. 'Εξακολουθεί δ παράπλους.' καί μέτ’ 
ολίγον δ φάρος μάς, αναγγέλλει, ότι πλησίάζομεν εις τόν 
πρός θν όρον. Είνε ή 9 ώρα, ότε είσερχόμεθκ εΰς μικρόν 
όπισθεν τής π'όλιως δρμισκον, προ τοΰ δποίου κεΐται δ φα
νός, καί απέναντι αύτοϋ πλησίον τής ξηράς μικρόν φρούριον' 
άρχαιον, ένούμινον μετ’ αυτής διά μικράς. γέφυρας «Κα
μάρας» καλούμενης, έξ ής καί ή'δνομαφία θλού τοΰλιμένος.

, Άνθβστόλιστςι μάς περιεκύκλωσαν α( άναμενουβαι ήμάς 
| έκ« λέμβοι καί κόσμος πολύς ; συνέρχεται έπί τής προκυ

μαίας. Έξήλθο*  ■ πρώτον, οΐ πολΐτάι.καί κατόπιν ύπό τον 
ήχον τών μουσικών οργάνων οι μαθηταί,. οίτινες παρα- 
ταχθέντες εις τήν πλατείαν τήν άνωθεν τοΰ τόπου τής άπο-
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βάσεώς μας, κειμένηρ ετάχθημεν κατά στοίχους καί μετά 
μικράν άνάπαυσιν έξεκινήσαμεν διά τόν προορισθίντα ήμϊν 
λειμώνα.

Πορευόμεθα ήοη διά πλατείας καί αμαξιτής δδοΰ τής 
πόλεως, ήτις περιστοιχίζεται ύπό ύψηλών οικιών και κατα
στημάτων. Ή πόλις είναι' αρκετά ώραία. Ευεργετικά τινα 
νέφη σκιάζουσι τόν ήλιον καί. ρυτω ή πορεία καθίσταται 
ευχάριστος, προ πάντων διότι' θαυμάζαμεν την πέριξ έν 
έαρινή στολή θάλλονταν φύσιν, τούς ώραίους κήπους τών 
Λάμύρων καί Μεσαριάς,. τάς ΰψηλάς κυπαρίσσους, τάς δια- 
κρινούσας αύτοΰς καί τάς ύπό τών δένδρων κεκαλυμμένας 
έξοχικάς οικίας. Μετά, μιας ώρας ευχάριστων πορείαν διά 
τής αμαξιτής. ταύτης δδοΰ είσερχόμεθα· είς στενόν δρομί- 
σκον, όπου .τήν μουσικήν άναπληροΐ δ. μελπων τοΰ ρύακος 
ήχος, όστις άναμιγνυμενος μετά τής μελωδία; τών κελα- 
δούντων πτηνών άποτελεϊ εντρύφημα ίζαίσιον.

.Ή φύοις ευωδιάζει'καί τδ πάν'καθεύδει. ,
Διερχόμεθα κάτωθεν μικράς -άνθοβτολίστου γέφυρας, ήτις 

παριστά εικόνα,τήν δΛοίαν.'μόνη,ή χειρ τοΰ-Πλάστου έδύ- 
νατο νά δημιουργήση. Περιβάλλεται πανταχόθιν ·πδ άρμο- 
νικοϋ συμπλέγματος άνθέων καί πρασιάς έκ τών φύλλων τών 
όποιων, ώς αδαμάντινοι λίθοι πίπτουσι' σταγόνες υδατος 
διαυγεστάτου, δπερ είς τάς βάσεις αυτής σχηματίζει ρύακα. 
Τά πολύχρωμα τοπεΐά, αΐ διαυγείς. πηγαί., τό μυριόφωνον 
τών πτηνών άσμα καί τό μύρον' τών άνθέων οίδουσι πτέ
ρυγας καί είς τήν πεζοτεραν -διάνοιαν. Τβ φύσες! πόσον είσαι 
μεγαλοπρεπής 1 και πόσον έπαναπαύει τό όμμα τοΰ θεατού δ 
πολυποίκιλοςπέπλοςσου!·

Φθίνομεν τέλος είς. τρ χωρίον Μένιταις, δπου είς πλατείαν, 
έξωθεν έκκλησΐας τινός, ε^χει παρατεθή γεύμα ύπδ τήν σκιάν 
πασχαλιών καί έπί τραπεζών άνθοστολίστων διά τούς έκ— 
δραμόντας πολίτας. Οί μαθηταί’ διασκορπίζονται ύπό τάς 
λεμονιάς τών πίριξ κήπων, έξ ών άπας, δ λόφος είναι κατά· 
φυτος, καί έκεΐ γευματίζουσι διά τών ποικίλων έδεσμάτων, 
άτινα εκχστος είχε μεθ ’' εαυτού κομίσει έκ Σύρου.

Τδ γεύμα δέν υστερεί οίνου και διά τοΰτο κατά τό τέλος 
αύτού -ή ευθυμία έκδηλοϋται διά της ζωηρότητός τινων καί 
τών άσμάτων-

/ Οί- μαθηταί τότε συνέρχονται φαιδρότατοι καί τοποθετη- 
θέντες έν χλοερφ τοπείφ μετά τών καθηγητών των φωτογρα-

' φοΰνται. Μετά, μικρόν δέ δοθέντος τού σημείου συναθροιζό- 
μεθα ε“ξωθεν τής εκκλησίας καί έκκινήσαντες εντεύθεν, Ιπι- 
στρέφομεν είς τήν πόλιν δια τής αύτής δδοΰ, άλλ’ ήδη ίπί 
μάλλον ,εΰθυμότεροί; Μάς δροσίζει ή μυροβόλος τού βουνού 

■ αύρα καί τό όμμα έκτεινόμενον μακράν είς τό βαθυκύανου 
πέλαγος, συναντά τάς ενιαχού εγκατεσπαρμένα; νησίδας 
καί άφίεται είς έκτασιν άτέρμονα καί μυστηριώδη. Ή καλ
λονή τής Άνδρου καταπλήσσει τούς πάντας, διότι είναι 
φυσική, μέ .τό άπέριττον τής ενδυμασίας, μέ τό άγνόν τού 

. προσώπου, μέ τό ρόδινου χρώμα, όπερ μόνον είς καθαρόν 
άέρα ύφίστάται, καί μέ τό αγγελικόν εκείνο τής άθωότητος 
μειδίαμα., Εανθαί καί ,μαυρομμάται εκατέρωθεν τής δδοΰ 
μάς ένατενίζουσι καί ύπό ύπό τήν.γλυκύφθογγον μουσικήν 
συναθροιζόμεθα είς τήν πλατείαν όπου καταλαμβάνομεν τά 
πέριξ καφφενεΐα.- '

Φωτογραφούμεθα καί πάλιν ενταύθα πάντες δμού καί 
ολίγον πρδ. τής άναχωρήσεώς μας, εγείρεται δ κ. Καΐρης, 
τελειόφοιτος τής φιλολογίας όστις προσφωνεί ημάς διά κα
ταλλήλου λόγου, έξάρας τήν ωφέλειαν τών τοιούτων έκδρο- 
μών, άντιφωνήσαντοςδι'ολίγων τού γυμνασιάρχου κ. Φραγ- 
κίδού. Βλέπετε είς τό 'Ρωμαίϊκο δεν-λείπουν καί αύτά διά 
να πληρωδη τδ ρητόν. Το ατμόπλοιου καλεΐ ήδη ημάς ά- 
παΰστως, μετά μικρόν δέ άποχαιρετίζομεν τήν νήσον καί 
είσερχόμεθα φαιδρότατοι είς τάς λέμβους, αίτινες πλήρεις 
κατεΰθύνονται είς τό φορεΐον.

Πάντες εύρίσκονται έπί τοϋ καταστρώματος, τό ώραΐον 
φΰλον καταλαμβάνει τήν είσοδόν τής Α’. θέσεως, οίδέ μα-

θηταί τής τετάρτης εισέρχονται είς τήν Β’. Επειδή δά 
ή σχεδόν ανεπαίσθητος έκείνη τής θάλασσης κίνησις είχα 
παύση, δέν αίσθανόμεθα παντάπασι τήν κίνησιν τού άτμο- 
πλοίου.Μάς ριπίζει ή πόντιας αύρα καί ένφ δ ήλιος ήδη με
γαλοπρεπές δύεται παραπλέομεν τήν νήσον καί’μετά δύο- 
ώρών ευχάριστου έντεύθεν πλούν πλησιάζομεν τήν Σύρον/ ' 
οπού υποδέχονται ημάς διά φωσφόρων τήν θην Μ. Μ. ώραν 
οί. συγγενείς καί φίλοι, ώς νά έπανηρχόμεθα έκ μακρινού 
ταξιιδίου. Μετ’ ολίγον εύρισκόμεθα πάντες φαιδρότατοι 
καί κεκμηκότες «ς τάς οικίας μας. Τάσος.

ΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΣ
— Ό άνήρ ή ή γυνή Ιχει πλείονας τίτλους ;
·— Ή γυνή' καί ιδού πώς’
Διά τον φυσιολόγον, είναι ή γυνή τοϋ άνΙ 

τόν 
τόν 
τόν

ιθρώ^ον. 
ον άνθρωπον, «Ινάι ή σύντροφος τοΰ βίου του. 
;·’ ιατρόν, είναι ,άνσικιίμενόν έξετάσεως.

ασθενή, είναι νοσοκόμος. .
Ιερέα είναι ή δεξιά χειρ τοΰ. έπαγγέλματός του.

Διά
Διά 
Διά 
Διά τδν
Δια τήνκόρην είναι 0 υπηρέτης τών έπιθυμιών της. 
Διά-τόν Άνατολίτην είναι επίπλου τής ανάγκης. 
Διά τόν καλλιτέχνην είναι εμπνευβις. 
Διά τόν ποιητήν ή Μούσα..
Διά τόν πλούσιον, είναι αντικείμενου πολυτελείας. 
Διά τόν πτωχόν, ειναν κάρφός τού οφθαλμού’ 
Διά τον φρόνιμον, είναι, ευτυχία. 
Διά τον άσωτον, δυστυχία.
Διά τόν υίόν, ανεξάντλητου ταμείαν. 
Διά τδν σπουδαστήν, άνθος εύ,ώδις. 
Διά. τον έρωτωμανή, αντικείμενου ' πόθου. 
Διά τόυ λαίμαργου, ώριμος πάντοτε καρπός· 
Διά τόν κατάχρεων προίξ, ήτοι πίθος χρυσοΰ. 
Διά τόν γέροντα, άθυρμάτιον. 
Διά τδν βλάκα, πτηνού μέ πολλάς φωλιάν. 
Διά τόν βασιλέα γέφυρα. 

.Διά τήν υπηρέτριαν υπόδειγμα. 
Διά τόν δικηγόρον, τροχός ευγλωττίας. 
Διά τόν δημοσιογράφον, ευάρεστος συν.τροφία- 
Διά τόν χειρόνακτα, βοηθός.
Διά τόν άύλικόν, βίβλος τής κολακείας. 
Διά τόν παράφρονα, ρύαξ ηρεμίας. . 
Διά τόν σχολαστικόν, τυφλόν καί κωφόν δργανον. 
Διά τήν —---- ·------ "
Διά τόν
Διά τόν 
Διά τόν 
Διά τόν 

τόν

t

συναναστροφήν, ό κύριος παράγων, 
γορόν, ζωηρότης καί ευθυμία, 
ναύτην, ή άγκυρα τής ξηράς. 
στρατιώτην, ή άγκυρα τής πειθαρχίας, 
έμπορον, ο σκοπός τής καταναλώσιως. 
δικαστήν, ό μίτος τών απορρήτων.

τόν πολιτικόν, τό στήριγμα τού κόμματος.
-ή- ——ή άποθέωσις τοΰ φύλου της. 
τόν θεόν, απαραίτητον μέλος τού άνδρός.

Διά τόν διάβολον, τό βέλος τής φερέτρας του.
Διά τήν φύσιν, ή συγκράτησις τοΰ γένους. 1*0$^  '

Διά
Διά
Διά τήν σκηνήν, 
Διά

Η ΑΡΕΤΗ
• (τφ φίλω Πολυβιφ Λουιζου)

Ό πλούτος είνε άΰτατος, έπίβουλος δραπέτης, 
Λ Αρετή δέ μόνιμος φίλος καί εύεργέτης.
Ή ϊρετΛ μόνη αύτή δύναται είς τόν θρόνον 

τοϋ Σαβαώθ τοΰ Παντοίίργοϋ νά δέ ύί|τώ<5μ μόνον.
Τά Χερουβείμ καί Σεραφείμ, όπου περικαλύπτουν 

τούς όφθαλμούς των μέ πτερά, τά πρόόωπά τών κρύπτουν, 
νά όυγχορεύμς μετ’ αύτών καί νά πανηγυρίζμς 
αιώνια, διά παντός έκεΐ νά τριγυρίζεις.
"Ω ! τί χαρά αιώνιος ! τί δόξα εύφροδύνης ! 
τί ότέφανος άμάραντος τής έλεημοΰύνης.

Κλ. Α. Βα.σταρδά*ης.

ΑΚΡΟΣΤΙΧΙΣ
*Αφ<ερο0ταί xft έξόχω καλλχτέχνεδ» 

κ. Εναγγ. Παραόκβνοίϊονλου.

»

Έισ’ αηδόνι ζηλευτό και μάγος ή λαλιά Σου 
Υάκινθοι φυτρώνουνε στήν τόση εΰμορφιά Σου.

. Άν έπί γης εύρίσκοντο τότε στήν ά^ρχαιότη 
Γυναίκες άλλαις θαυμασταί, πάλ’ etaai Σύ η πρώτη ί 
Γεμάτη πνεύμα Χκτακτο, σ’ έθαόμασαν αι Μοϋσαι 
’Επ’Έλικώνος άλλοτε· έπάνω κατοικοΰσαι.
Λέγουν πώς ητο κΓ ή Σαπφώ δραματική μεγάλη 
“Ισως τήν διεδέχθηκες, μήπως γεννηθη πάλι;
Άκόμη καί τήν ίξοχον εκείνην Ασπασία

•Που τήν έβαύμασε Ελλάς 'Ρώμη τε και Άσία. 
Άκόμη καί έκείνηνε παρέόης στή Σοφία !
'Ρέει άπ’ τα χείλη Σου ζωή ώς νέκταρ; κλ’ άμθροσία. 
Άπό τά μάτια σου π^τα σαν φλόγα ή ευφυΐα . 
Σκορπάς όλουθε τή χαρά καί βάλσαμο' στά. πάθη 
Καί πάλιν τόσο συγκινεις ώς της ψυχής τά βάθη! 
“Εχεις της Κίρκης δόναμι, θεότης ή μορφή Σου, 
Υποταγήν δεικνύουσι κΐ’οί δφεις στή φωνή Σου. 
^Οταν προόάλλης σοβαρά μέ βλοσυρόν τό βλέμμα
Ποΰ είσαι Φαΰστα και φορείς αΰτοκρατείρας.στέμμα · 

, Όλοΰθε φρίκη -μας σκορπάς καί ρίγος εις τά μέλη
Ύπερφυώς μιμούμενη, φιλοσοφίαν θέλει.;
Λέγουν καί άλλην εξοχον δήθεν είς τήν «Μερόπη» . 
"Ομως εξέχετε Έσεΐσ, καί ούτε «τήν Ευρώπη 
'Υπάρχει άλλη έγραψαν έπικριταί άνθρώποι.

• ’Ιω. 2. ίαραμαντής.

. ι

ΤΟ ΛΟΥΛΟΥΔΙ

2
Πές μου τόρα λουλουδάκι*  
Ή άφρόπλαστη παρθένα 
Που τής ’στόλιζες, τά στήβεια 
Elite τίποτε γιά ’μένα ; .

4 
"Ακόυσες ποτέ για.'μένα.

.. '■ · · - ·*»  
“Οταν σ’ έκρυδι ’; τά στήθεια 
"Οταν ήσουνα σιμά της ;

6
Έμαράθη τό λουλούδι 
Καί τά φύλλα του σκορπάει, 
Καί ξεψυχιστά μοΰ λέει·
— Αύτή πειά δέ σ’ αγαπάει !

S*.  Μπρίνίας

1
Λουλουδάκι μου δροσάτο 
Λουλουδάκι μυρωμένο . 
Πές ’ς εμένα τήν αλήθεια 

Λουλουδάκι μου χαϋμένο.
3

Λουλουδάκι μου ποΰ χύνεις
' Τή δροσιά σου ’ς τήν χαρδϊά μου Νά χτνπάη ή καρδιά τής. 

'Ποΰ τής στόλιζες τά στήίεια —rt
Τόρα πειά είσαι σιμά μου

5
Κάτω-γέρνουνε τά φύλλα 
Λες χλ’ αρχίσανε να κλαν»«, 
Καί μέ δψι χλωμίασμένη· 

——Είναι άπονη μοδ λένε.

Μεσολογγίου

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ
Πρόχειρος δοκιμασία τής ποσεμότητος τοΰ ΰδμτος.

Θέλετε νά πληροφορηθήτε, έάν ύδωρ τι sivat καλής ποιό- 
τητος, ιτόσερεον καί καθαρόν ;

Πρ.ώξατε ώς έξης·
Λάβετε φιάλην περιέχουσαν μίαν όκάν υδατος έκ τού 

■δοκιμασθησομενου, εντός'δ’αύτής Εμβαπτίσατε μικρόν σακ- 
κίδιον έκ λινού ύφάβματος περιέχον· τεμάχιά τινα σακχάρεως. 
Μετά 3 ή 4 ώρας, έάν τό ύδωρ διατηρήται καθαρόν καί δι
αυγές, είναι σημείον, δτι είναι καλής ποιότητος καί πόσιμον 
τουναντίον δέ, έάν φανή τεθολωμένόν.

Φ. ΠΛ

ΔΙΑ ΤΟΤΣ ΕΦΕΤΡΕΤΑΣ
ΚΑΙ ΤΟΪΣ ΚΟΝΙΟΛΟΓΟΓΣ

Ή έν Παρισίοις γαλλική Έταιρία τών Βιομηχάνων έξέθη- 
κεν είς δημόσιον διαγωνισμόν τήν κατασκευήν τύπου άνα- 
xvtvotixf}$ «ροοΦΛείο^ άπό τής κόνεως δυναμίνης να προ- 
φυλλάττη τό στόμα καί τήν £ίνα κατά τής εισπνοής ταύ
της, καί ήτις νά ήναι ίλάφρά, προσιτή εΐς πάντα τα βα
λάντια, νά μήν έμποδίζη τήν αναπνοήν καί θερμαίνει το πρό- 
σωπον. Διευθυνσις, Monsieur le President de l’Associa- 
tion, 3 rue deLntece, Paris. . ,

• Βραβιΐον 600 φρ. έκτος τών τιμητικών μεταλλίων.
"Αζ ««εΰσωβεν οί ήμετεροι έφευφέται καί μηχανικοί,διότι 

πρώτοι ήμείς QS χάμνωμίν χρήΰιν έν Έλλάδι τοιούτων 
κατά της κόνεώς μηχανημάτων. .ΠΑΡΑΣΤΑΣΙΣ

«ΑΡΧΑΪΚΟΥ ΣΤΑΛΟΓΟΥ»
Προχθές έν μέσφ εκλεκτού ακροατηρίου έν τφ θεάτρφ τών Κω· 

μφδιών έδόθη υπό τοΰ ’Αρχαϊκού Συλλόγου παράστασις. ήτις εστέ- 
φθη ύπό πλήρους επιτυχίας. Ό χορός τοΰ Συλλόγου ύπό τόν διευ
θυντήν τής μουσικής αύτοΰ σχολής κ. Διμέντον εψαλλεν άρμονι- 
κώτατα τήν «Αυγούλαν», τόν «Έθνοφύλακα», «Βαρκαρόλλαν» καί 
τόν «Έρνάνην», έπανειλημμένως .δέ χατ’άπαίτησιν τοδ «οινοδ τας 
ώραίας ταύτας συνθέσεις έ'πανέλαβε. Ό καλλιτέχνης κ. Τυπάλδος 
τή συνωδίμ-τών αδελφών Ραυτοπούλων άνέκρουσε δια μανδολίνσυ 
μέρη έ*  τής «Aida» τοΰ Verdi καί Todevertur*  τοΰ Suppe, δ δε 
κ. Χρυσάφης έν ώραίο εθνική περιθολή απήγγειλε «τής Σουλιώτισ- 
σες» τοΰ χ. Κ. Εένου. Ίδίφ όμως το λαμπότερον μέρος τής παρα- 
στάσεως ήτο ή ϋπόχρισις τής .διαπρεπούς χαλλιτέχνιδος Ε. Παρα
σκευοπούλου, ήτις ύπεδύθη σχηνάς έκ τής «Φαύστας» τοΰ κ. Βερ- .

( ναρδάκη (εταίρου τοΰ Συλλόγου) χαί τής «Σκύλλας» τοΰ Σ. Βασι- 
λειάδου. Προτεχλήθη δέ πολλάχις έπί τής σκηνής,καί. εν μεσω

• χειροκροτημάτων καί επευφημιών έδέχθη ώραιότατον εκ δάφ»ης καί 
κισσοΰ στέφανο» μετά στέμματος έξ άνθέων κ®' πολυτελών ταινιών 
έν αίς χρυσοΐς γράμμασι» άνεγινώσκοντο «ό ’Αρχαϊκός Σύλλογος τή 
διαπρεπέστατη καλλιτέχνιδι Ε.. Παρασκευοπούλου τιμής ενεχεν», 
παρ’ αΰτώ δέ χρυσή ήτο» Ικτετυπωμένη λύρα- Έκ τών νεω» συμ
φωνιών ύπερήρεσεν ή του μουσουργού κ. Ίωίηφ Μαβτρεκινκ| {εταί
ρου τοΰ Συλλόγου), ε*  τόυ ανεκδότου μελοδράματος τοΰ « Ελεαζαρος» 
"Ολος δ κόσμος άπήλθε συναποκομίσας λαμπράς εντυπώσεις ,καί 
κατευχαριστημένος έκ τών εύγενών περιποιήσεων τω,ν εκ τής επι
τροπής τής παραστάσεων κ. κ. Γ. 'Βενάκη '· καλλιτέχνου και Φ- 
Πρίντεζη, άμφοτέρων μελών τοΰ Βίοι*·  συμβουλίου τοΰ Συλλόγου.

ί

ΓΜΑΤΑ 

Αίνιγμα.
Κάι εάν εις τούτο πάλιν 
άλλον χωρισμόν ποίησης 
πόλεως τής Γαλιλλαίας 
τ’άνομα 9ά μάς χαρίσης, 

' μέ τήν μένουσαν δέ λέξιν - 
ενα μέρος τοΰ προσώπου 
πού τό βλέπει τις ευκόλως 
έπί κτήνους καί ανθρώπου· 
Καί έκ τούτου πάλιν, τέλος, 
αν τήν κεφαλήν πετάξης 
ζΰον τε καί αριθμόν 
δίχως άλλο 6ά έξάξ»|ς· 
Ata τά τρία δμως ταύτα 

. ανορθόγραφα βά γράψης, 
πλήν ποσώς μην εντραπής. 
—Ειν’ άνάγκη νά τό πράξης

i Αίνιγμα
|ν τρόφιμον πασίγνωστον 

του κόσμου τόν Δεσπότη'(ν).

247 Αίνιγμα

AIN I
245

Έκ του ονόματος πτηνοΰ 
άν κόψης τήν ουράν tou 
κατόπιν καί τά πόδια του 
καθ’ εν μέ τήν σειράν του, 
άναπληρώσης δέ τό ?ν 
και τήν ουράν επίσης 
μί άλλα καί ανόμοια

■ —ποσώς μή δυσπιστήσης—
1 πώς τό όνομα θά εΰρης 

"Ηρωος έκ τών συγχρόνων .
, Τήν δόξαν άπβκτήταντος 
I δι’ευκλεών αγώνων. 
! Έκ τοΰ ονόματος δ’αύτοΰ

Ευκόλως θ’ απόκτησης 
σύνδεσμόν τε καί θεόν 
Sv άνΐσωί τό χώρισες.

346
Τά γράμματα μετάλλαξε 
καί πρόσδεσε ένα πν.ενμα θά ipspvj είς τήν μνήμην σον
χαι θά ίδ§; πώς in του κόσμου τον Δεσπότη’ (ν).

247 Αίνιγμα
Άν μοΰ κόψης τό κεφάλι καί ποσώς μήν άμφιβάλλης,
κ’άντ’αΰτοΰ άλλο μοϋ βάλλης’ άπό νήσος όπου είμαι 

άνθος «ΰόσμίν θά γίνω χαί έπι πέλαγους κείμαι.
ϊατιανή iL 'ZaSi-

V
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ ] 
Περίεργον «είραμα ^οτανίκΑς φυσιολογίας.

‘Ιδού‘ευκολ,ον πείραμα οιασκεδαστιχώτατον λαί περιερ- 
γόίατον συνάμα, τό όποιον πάντες. δύνανται να έκτελέσωσιν. 
άνευ πολλοϋ κόπου χαί τη? ελάχιστης δαπάνης. Άρχει πρός 
τοΰτο νά εχητε είς.τήν διάθεσίν’σας ύάλινον δοχεΐόν (ποτη
ριού) οίουδήποτε. σχήματος ·χαί τεμάχιο» σπάγγου λεπτού, 
νήματος ή'σύρματος.

Λαμβάνετε λοιπόν τόν. σπάγγον, διαπερατέ, αυτόν δια 
μέσου βαλανιδιού τινός (δρυός ή χαστάνού) καί προσχολλάτε 

- ςιτα τά άχρα αύτοΰ εις τά’χείλη τοΰ δοχείου, πεπληρωμέ- 
νου οντΟς έξ ΰδατος’κατά τά τρία τέταρτα αύτοΰ με’ρη, 
είς τρόπον ώστετό βαλανίδεον 'έά’έμβαπτίζηται έν τφΰδατι 
χατα τό ήμισυ;

Ή.βλώβτηβις θά · έπέλθη τότε ύπο τήν έπίδρασιν τής 
υγρασίας χαί μετά-τινας. ήμερ,ας θά ϊδητε.τάς ρίζας της 
αναπτυσσόμενης βαλάνου νά κατέρχωνται ίν· τφ ΰδατι.

Μετά τινα χρόνον Λμοίως θά ίδητε χαυλόν (στέλεχος) μέ 
φύλλα νά σχηματίζηται καί Ιξερχηται διά μέσου τοΰ πυχνοϋ 
καί. σκληρού φλοιού τοΰ βαλανιδ.ίου. Ό μικρός δ’ ούτος 
χαυλός θ’ αυξάνεται μετ’ αρκετής ταχύτητας, προξενώ» 
θέαμα έκ τών μάλλον ένδιαφερόντων τούς φυσ ίβδΐφας χαί τούς 
έν γένει άρεσχουμένους είς. τά φυτολογικά πειράματα.

. Τό άπλούστατόν τοΰτο και πε'ριεργότατον πείραμα δύνα- 
ται νά έκτελεσθή. δι' άπείροή αριθμού ειδών χρομμύων χαί 
φυμάτων, καί.έν ταύτφ νάγίνηται πρόξενον βοτανικής μελέ-' 
της καί πραγματικής έπιστημΌνιχής απασχολήσει»?.;Δ/ όπερ 
πρότρέπομιν τούς ήμετέρους φιλοπαίγμονας νά ' έκτελέσωσι 
τό πείραμα τοΰτο μετά πάσης τής δυνατής -φροντίδος χαί. 
έπιμιλείας, χαι διότι, μολονότι φαίνεται άπλόύστατον καί 
εύκολώτατον, έν τούτοις’ ειναχ είς όλιγίστους γνωστόν έν Ευ
ρώπη' δέν ομοιάζει δέ ποσώς με τά πωλούμενα φυτολογικά 
χρόμμυα καί λοιπά τοίαΰτα είδη ύπό τών πωλητών έν τάΐς 
όδοϊς, άτινα ένέχουσι αργυρολαγικόν μόνον σκοπόν καί οΰδέν 
πλέον. ’ ·

Φ. IX.
ννττ μ* τετ.ν ε'ν τ » vnrrvrv'V'VT ννεεί'ΐ

■ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ “ΦΥΣΕΩΣ,,
Σ. X. Κ. ΧΖρχνραί*.  ‘Υπόλοιπον έλήφθη. Βεβαίως b αριθμός σας 

υπάρχει χαί άν χερδίσητ» θά «ίδοποιηθήτε διά τής «Φύσεως», 
. Συνδρομητής ένβγράφη. Εΰ^αριστοδμεν.—Α. X. Έττα^βα. Σας ιί- 
πομεν μόνον συνδρομητών έργα δημοσιεύονται «ν·τή· «Φύσει» χο ί 
βπ τή ύποσχέσιι ταύτή έδημοσιεήθήπόνημά σας.—Σ. Μ. Νβσο- 
Χδγγιον·,· Έχει καλώς, άναμένομεν. Πονήμάτια κατά σειράν.—Κ. 
Φ. Κ. ’Aitfarifuar.. Ούχί, δέν θά εκδώσωμεν φέτος επετηρίδα— 
Α. ϋ·. ’ErtaWa. Αιεύθυνσίς. σας ήλλάγη.—4. Ρ. ‘Aftar. Αελτά- 
ριον χαί φόρεμα έλήφθη. ’Εγράψβμεν καί άναμένοάε» άπάντησιν. 
—I. Ά. Μβ&}.1όγγιοτ.. Ό πρώτος «νεγράφη. Ό δεύτερος πώς ονο
μάζεται 2. Μ. Μίσο.ΙΛγγίοτ. Έπιστολαί συνδρομή χαί πονημά- 
τια ελήφθησαν. Ευχαριστούμε».—4.Ί. Aevxumar. Φύλλα σάς 
άποστέλλονται χαί σας γράφομε».— Λ. χαι Μ. ’AAtSaripetav. 
Δελτάριο» έλήφθη, βίς άπηντήσαμεν.—Τ. X. · 'AAtiaripttar. ’&.·

---- ■ IL .J - - ................ . - --

ποροΰμεν χαί, έξιστάμεία δι’ ακατανόητο» συμπεριφορά» σας; 'Έγρά- 
ψαμεν χαι άναμένομεν θετικόν αποτέλεσμα.—Β. Μ. Moiajuor. Έ- ' 
λήφθη έπιστρλή, άλλά συνδρομή ούχί καί αγανακτούμε» χατ’ άν- 
ταποκ ιτοϋ; μας.·— A. Α. ΧιΛονάν. 'Ανταποκριτής μας καθυστερεί - 
συνδρομάς κχΐ διά τοΰτο ή παρεξήγησις.—Γ. Κ- Sfyor, Πονημά
των σας έλήφθη. Έχει, καλώς.—Ζ. A Mixpeftarnr. "Εχει καλώς 
άποστέλλρμε» φύλλα, άλλα συνδρομή δον έλήφθη · Γράψετε φίλφ. — 
Γ. Φ. Μ»βσήνν. ’Απαντήσατε παρακαλόΰμε· εις επιστολή» μας. 
—I. I.. Ihttottor. Συνδροα»! έλήφθησα»- Ευχαριστούμε», γράφο. 
με».—V V. R. Pari?.—Va bien. Prochainement vous anrez ce 
qui.faut.—B. Δ. A. Stoenesci. 'Ορίσατε μας καλείτβρον . διεύθυν» . 
αίν σας, διότι επισ,τολή μας έπεστράφη.—I. 4. Χ/ρκυρα»·. Συνδρομή 
σας έλήφθη. Ευχαριστούμε». Άπόδειςιν μεθ’ αριθμού λαχείου σας 
λαμβάνετε προσεχώς. — Ν; Μ. ΕώνσχοΛιν. Ζητούμενα φύλλα σάς 
άπεστείλαμε»' πάλιν, εχει καλώς; αναμένομε».—ά. Μ. Πάτρας. 
Συνεστημένη έλήφθη.. ’Αναμένομε» νεωτέραν σάς.—Μ. Α. 25ρον. 
"Εχει χαλώ; ήσηχειτε.— Σ. Μ. Q. ΣπΑσας. Συνδρομητής ενεγρά- 
φη, ευχαριστούμε».· ’ΘΕΑΤΡΩΝ. ΚΩΜΩΔΙΩΝ

GRANO.·OPERA ITALIEN ‘ ■

-ίπο τϋν διενθνν<ίιν τον κ. Labruna
Hp&tai ύψίφονοι, Elisa Walman χαί Elisa Tazzi. 
Άν&νψίφωνοι,. Emilia Vittoria καί Cristina Albano. 
Bwpvtovop, Francesco Ercolani· 
Βα&ύφωνοβ. Gioyani Rubele.
Κωμικός, Raffaeie Sinagra.
Α’ορόϊ έξ 28 προσώπων γυναικών καί άνδρών. 
Δοθήσωνται έν όλφ 40 παραστάσεις.

Μελοδράματα.
Gioconda, Cayaileria, Payliacci, Otello di Verdi . 

Lucia, Traviata, Faust, Fra Diavolo, Marta, Jone, 
Ruy Blas, Ballo in' MascKera, Linda. .

“Όσον ούπω άρχονται.αί παραστάσεις τοΰ ανωτέρω χάλ- 
λιστά συγχεχροτημένου μελοδραματικού θιάσου έν τφ.θεάτρφ 
Κωμωδιών, όπου, πάντες είμεθα βέβαιοι θά σπεύσωσΐ; ν’ά- 
χούσωσι τά ίξοχα έργα τών διασημοτέρων. εΰρώπάίων καλλι
τεχνών. Χαίρομιν δέ πολύ,.όχι χαθ’·ήν εποχήν ή πρωτεύουσα 
στερείται καταλλήλων θεαματικών παραστάσεων, προλαμ
βάνει ό κ. · Λαμπρούνας »ά τέρψη τόύς ’Αθηναίους διά. τοΰ - 
άρίστου τούτου θιάσου του. . .

Αί συνδρομαί διά τάς 40 παραστάσεις ώρ.ίσθηβαν ώς ίξής· 
θεωρεία μόνον δρ,. 400 
Καθίσματα πλατείας β 80 
,Έ,ξέδραι » ■ .80

Ή διευθυνσις παραχωρεί καί ήμίσεία» συνδρομήν. ;
Τό θέάτρον άνεχαινί’σθη ήδη πλουσίως χαί χομψώς, θερ— 

μανθήσηται-δέ διά .τοΰ. νέου συστήματος calorifere. . 
. Όλοι λοιπόν είς τό μελόδραμα τοΰ θεάτρου.τών Κωμωδιών.

OCULAIRE VINOT

' S'adaptant a toutes les lunettes,pour 1’observation 
les astres, ne renversant pas les objets, susceptible de ' 
differentes puissances a .volontA. Prix, 16 francs.

L.unette muniede cet oculatre 
Prix, 40 .francs. ■

Avec cetle lunette, on peul voir Γanneau de Saturne
J. VINOT, Cour de Rohan, Paris.

Τό Ιη'ί τής όδοΟ Νίκης τέως παράρτημα. τ©ν γρα
φείων τής «Φύσεως» μετεχομίσθη έν τφ θεάτρφ τών 
Κωμφδιών, έπί τής όδβΟ Προαστείου.

ΠΑΡΑ ΤΙΝΙ καλλίστη διχογενείςι ζητούνται είς ή δύο οίχύτροφοι 
έχ τοΰ εξωτερικού, .παρ’ή διδάσκεται καί ή γαλλική γλώσσα. Πλη
ροφορία! παρ’ ήμΓν.

” ’ΕκΤο?Τυπογραφείου ΑΝΕΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝτΪνΙΔΡΥ.' '


