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ΛΑΟΣ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ

t
aipeTiCojjev εύφροσύ- 

νως την νέαν έκόασιν 
τών τελευταίων εκλο

γών, άγαλλόμεθα έπί τή 
νίκη τοΰ εθνικού κόμμα
τος, πληρούμεθα χαράς 
ενδομύχου έκ τοΰ γενι
κού πόθου τής άνορθώ- 
οεως τώνοίκονομικών τού 
Κράτους και διόρθωσιν 
τών κακώς έχόντων, καί 
μετ’άκράτου έλπίδος ά- 
τενίζομεν πρός τόν ηγέ
την τής δυνάμεως, ήτις 
έτάχθη ήδη πρός κίνησιν 
τής πολιτικής ήμών μη
χανής, ήτις προώριοται 
νά βελτίωση τήν έκρυ- 
θμον πορείαν τοΰ ήμε
τέρου έθνους.

Προσδοκά δέ ήδη ό 
λαός κρεϊσσον μέλλον, 
έθνικήν προαγωγήν. καί 
πολιτικήν βελτίώσιν. Καί 
δικαίως*  διότι παρήλθε 
πλέον ό καιρός τών ύπο- 
σχέσεων, τών πομπωδών 
λόγων, τών ψευδών επαγ
γελιών καί τών ανεύθυ
νων αποτυχιών.

Ήδη δέ ότε διέρρευ- 
σαν τά άθρόα συλλαλη
τήρια, αί εγκάρδιοι και 
ήγεμονικαί δεξιώσεις καί ευχαριστία^ όμοθυμίαι καί δυα· 
θυμίαι, συμπόσια καί πυροτεχνήματα,συγκινήσεις,ικανο
ποιήσεις καί παροχαί καί έπήλθε τό στάδιον τής σκέψεως 
καί ένεργείας, στραψώμεν όλίγον καθ’ύψιστον καθήκον 
έφ’όσον ό δημοσιογραφικός ήμών κάλαμος επιτρέπει 
πρός τήν πολιτικήν ταύτην σφαίραν καί μετά ψυχραι

μίας παράσχωμεν τάς ασθενείς ήμών δυνάμεις πρός τόν 
άνδρα, όστις τήν ύποστήριίιν πάντων ήμών επικαλεί
ται πρός έκτέλεσιν τοΰ μεγάλου καί δυσχερούς αύτοΰ 
έργου, καθ’ όσον, όσω έπιόάλλεται ήμΐν ν' άντιπράττω- 
μεν πρός πολιτείαν, ήν τό έθνος θεωρεί όλεθριαν, κατά 
τοσοϋτον ΰποχρεούμεθα νά συμπράττωμεν πρός εΰόδωσιν 
έργου κοινού ένδιαφέροντος καί έθνικοΰ μεγαλείου.

Ό ήγέτης τής νϋν 
κρατούσης πολιτικής με- 
ρίδος πολλάκις άπεφάνθη 
περί τής πολιτείας αύτοΰ 
διά τήν άνόρθωσιν καί 
εύηρεριαν τοΰ τόπου, τό 
δέ έθνος σαφώς διετύπω- 
σε τάς άέιώσεις του πρός 
ύποστήριίιν έκείνου, δν 
ήθελε νά ιθύνη τάς τύ- 
χας του. Δυστυχώς όμως 
και πολλάκις εύρέθη είς 
θέσιν ν*  άποσκορακίση 
καί άνατρέψη τήν κυόέρ- 
νησιν εκείνην, ήτις μέ 
όλας τάς ευοίωνους ε
παγγελίας της καί ομο
φωνίας καί σύμπνοιας 
μετά τής βουλής καί τοΰ 
στέμματος έφάνη ανίκα
νος καί έπιλήσμων τών 
καθηκόντων της.

Θεωροΰντες, όθεν ότι 
μεγάλην έκδούλευσιν πα· 
ρέχομεν τοϊς ήμετέροις 
συμπολίταις καί τοϊς ή- 
γέταις τών τής πολιτείας 
ήμων, άναγράφομεν ωδε 
τήν έννοιαν τής ψήφου 
τής ιό 'Απριλίου, πρός 
πλείονα σύνδεσιν, ομό
νοιαν καί σύμπραίιν λαού 
καί Κυόερνήσεως.

Ή ψήφος τής 16 'Απριλίου ήτο ψήφος τής συγχρό
νου εποχής, ήτοι προόδου καί πολιτισμού, ηθικής καί 
εύημερίας. Δηλαδή σκοπόν είχε*

ι. Τήν ταχίστην έπίτευϊΐν τοΰ συμόιόασμοΰ τοΰ 
Κράτους μετά τών δανειστών του συνωδά ταϊς δυνάμεσιν 
αύτοΰ, ήτοι άνευ τής ταπεινώσεως του, τής στρατιωτικής 
έέασθενήσεως τοΰ έθνους ή καί τής παραλύσεως τών 
κλάδων τής διοικήσεως διά τής καταργήοεως θεσμών ω
φελίμων είς τήν πρόοδον αύτοΰ κτλ. Τό έθνος εννοεί 
νά παραχωρήοη ό,τι είλικρινώς δύναται άνευ όλάόης.

2. Τήν κατάργησιν φόρων κατάθλιπτικών, παραόλα- 
πτόντων τήν ύλικήν καί ηθικήν πρόοδον τοΰ τόπου καί 
άντικατάστασιν αύτών δι’ ετέρων ήττον επιζήμιων.
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3· Τήν ηθικήν αύτοΰ διαμόρφωσιν διά μέτρων και 
νομοθετημάτων έίασφαλιζόντων τήν πνευματικήν αύτοΰ 
άνάπτυξιν.

η· Τήν έξουδετέρωσιν τής συναλλαγής και τών ψιλι
κών ή κομματικών παροχών και υποχωρήσεων, αΐτινες 
παραολάπτουσι τά γενικά συμφέροντα.

5. Τήν βελτίωσιν τής ατρατιωτικής αστυνομίας, τήν 
άρσιν κατά τό ένέν τής αναγκαστικής κυκλοφορίας, τήν 
άνάπτυξιν τής συγκοινωνίας, τήν όελτίωοιν τών διαφόρων 
κλάδων τής διοικήσεως καί τήν εισαγωγήν θεσμών παρε- 
χόντων ηθικήν καί υλικήν ωφέλειαν είς τόν τόπον.

6. Και ό,τι άλλο δύναται μία πατριωτική κυόέρνησις 
νά μ^άξη διά τήν πραγματικήν ευημερίαν τού λαοΰ.

Α^ται είναι αΐ αξιώσεις τοϋ έθνους καί έστωσαν βέ
βαιοι πάντες,ότι ούδέν νέφος δύναται νά έπιακιάση ούτε 
τόν εσωτερικόν ούτε τόν εξωτερικόν όρίξοντα τής ήμε- 
τέρας χώρας. Ή Λιεύθυνόις

ΩΚΕΑΝΟΙ ΚΑΙ ΗΠΕΙΡΟΙ

Έχ της ιστορίας διδχσκόμεθα, ότι πλεΐβτα χθαμαλά μέρη 
της χέρσου ίκαλύπτοντο ύπό ύδάτων, χαι τή συνεργεία τεχνη
τών, η χαί φυσικών διωρύγων τα υδατα χατέρρευσχν προς έτι 
χδαμαλότερα μέρη, τάς θαλάσσας, καί οΐΙτω άπετέλεσαν αί μέν 
διώρυγες τούς ποτχμούς, τά δέ όπο τών ύδάτων καλυπτόμενα 
μέρη χαί ήδη άποξηρβθέντα, τάς πεδιάδας' πλεϊσται πεδιάδες 
οϋτω βχηματισθεϊσαι φέρουσιν «κόμη λείψανα, δι’ ών καταφαί
νεται, οτι αυται έχαλυπτοντο ύπό ύδάτων χαϊ ταϋτα δέν είναι 
μόνον τά μέχρι τών καθ’ ήμας χρόνων άποξηραθέντα έλώδη 
μέρη, αλλά καί αυτά τά είσέτι υφιστάμενα έν ταΤς πεδιάσι 
βαλτώδη' πρός δέ έκτης γεωλογίας πληροφορούμεθα, ότι ού 
μόνον τά χθαμαλά μέρη έχαλΰπτοντο ύπό τών ύδάτων, αλλα 
καί αύταί αί κορυφαί τών υψηλότατων όρέων έβυθίζοντο εντός 
τών ύδάτων ώς εξάγεται έκ τών έπ ’ αυτών ευρισκομένων άπυ- 
λιθωμένων οστών θαλασσίων ζώων, καί έξ άλλων γεωλογικών 
φαινομένων. Τά φαινόμενα ταύτα χαί διάφοροι παρατηρήσεις 
έξηνάγχασαν ού μόνον τούς έν τή άρχαιότητι φιλοσόφους καί 
θεόπνευστους άνδρας νά παραδεχθώσιν ότι άπας ό ,ήμέτερος 
πλανήτης, ίκαλύπτετο ύπό ύδάτων(α), άλλά καί τούς χαθ ημάς 
επιστήμονας γεωλόγους νά έπιόεδαιώσωσι τοΰτο, δι ’ επιστημονι
κών παρατηρήσεων καί θεωριών.

Ένεκα δέ εσωτερικών ηφαιστειογενών δυνάμεων χαί εκρήξεων 
προελθουσών έκ τής διάπυρου καί τετηκυίας καί αεροειδοϋς κα- 
ταστάσεως τών ένδον τής γής στρωμάτων, ώς ι'δομεν έν τώ 
περί γηγενούς θερμότητος κεφαλαίου, (βλέπε φΰλλον i, σελ.3)" 
άνυψώθη είς διάφορα μέρη τής γής, ό ύπό τήν θάλασσαν στε
ρεός φλοιός τής γής, δστις κατά τήν εποχήν εκείνην ήτο θερ
μότερος καί λεπτότερος, κώ. ούτ·<ώ ένχν/ρ.ατίβθησαν αί ήπειροι 
καί αί απειράριθμοι νήσοι,καί έκτής συστολής,ήν ύπέστη ή επι
φάνεια του στερεού τής γής φλοιού παρήχθησαν αί εξογκώσεις 
καί αί κυρτώσεις αύτοΰ καί ούτω δια τών εξογκωμάτων καί 
κυρτωμάτων τούτων παρήχθησαν καί απετελέσθησαν τά όρη καί 
αί χαράδραι καί Ιν γίνει πασαι at έπί τής επιφάνειας τών η
πείρων, καίέπ’ αύτοΰ τού βυθού τών θαλασσών, παρουσιαζόμε- 
ναι άνωμαλίαι, αί τοσουτο χρησιμεύουσαι διά τήν οικονομίαν 
τοΰ ανθρώπου, τά δέ έκ τών ήδη σχηματισθέντων όρέων καί 
υψωμάτων καταρρεύσαντα ίίδατα συνήχθησαν πρός τά χθαμα- 
λότερα μέρη τής γηίνης έπιφανείας διά τών φαράγγων καί πο
ταμών καί ούτω άπετέλεσαν μίαν συνεχή ύδατίνην έπιφάνειαν, 
έξηπλωμένην έπί τοΰ ήμετέρου πλανήτου, ώσπερ μανδύας, τήν 
θάλασσαν διακρινομένην υπό τριών ωκεανών, τοΰ Ατλαντικού 
τοΰ ’Ινδικού και Μεγάλου ώκεανοΰ. Εις δε τήν κατασκευής

(α) Καί είπεν ό Θεός. Συναχθήτω τό ύδωρ ύποχάτω τοΰ ουρανού . 
εις συναγωγήν μίαν χαί όφθήτω ή ξηρά*  χαί ΐγένετο ούτω. Καί 
συνήχθη τό ύδωρ τό ύπδ κάτω τοΰ ουρανού είς τάς συναγωγάς αυ
τού χαί ώφθη ή ξηοά. Καί εχάλεσεν δ Θεό: ’ήν ξηρόν τήν καί 
το σύστημα τών ύδάτων εκάλεσεν θαλά σ σας. (Προφ. Γεν.κεφ. 
Α. <).

τών όρέων, φαράγγων, κοιλάδων καί πεδιάδων, είς τήν ποιχίλό- 
μοφφον, λέγω, κατασκευήν τών όρέων τ.ρός κατάρριυοιν τών 
ύδάτων ένθεν καί ένθεν τών κλιτύων τοΰ όρους δίκην οροφής 
οικίας τινός, τοσαύτην ποικιλίαν καί αρμονίαν παρατηροΰμεν, 
ώστε θαυμάζομεν καί εκπλησσόμενα καί διά τήν σκοπιμότητα 
αύτών, προσέτι δέ καί διά τήν βαυμασίαν αυτών διάταξιν καί 
καλλονήν καταγοητευόμεθα καί θαμδοΰνται τά δμματα τής ψυ
χής καί αίρεται ή φαντασία τοΰ ποιητοΰ πρός ύμνους δοξολο
γίας και εύχαριστήσεως τοΰ Πλάσαντος ταϋτα.

Τά έκ τών άπειρων προς τά χθαμαλώτερα μέρη καταρρεύ- 
σαντα ΰδατα έκάλυψαν τά 0,75 ήτοι τά ’/ι «λης τής έπιφανείας 
τής γής καί τοΰτο σκοπίμως έγενετο, δπως ή θάλασσα εύκο- 
λώτερον δύναται νά δια&ρέχη την χέρσον, ή δέ διαθροχή αύτη 
μεγίστην ωφέλειαν παρέχει εις τάς ηπείρους, καί σπουδαίως 
συντελεί είς τε τήν οργανικήν καί άνόργανον άνάπτυξιν τών έπί 

ι γής όντων, ανευ τών ύδάτων ή ξηρά θά έπαρουσίαζεν έν ψυχρόν 
νεκροταφείον, μίαν επιφάνειαν γυμνήν, λιθώδη, άνευ χαραδρών, 
ανευ ποταμών, ανευ ρυακων, άνευ πηγών, άνευ φυτών καί τέ
λος άνευζφων' διό μεγίστην πρόνοιαν έθετο i Δημιοοργήσας 
ταϋτα, όπως ή ξηρά πανταχόθεν περιβάλλεται ποικιλοτρόπως 
ύπό τριπλάσιας θαλάσσης, διότι «νευ αυτής ή ξηρά δέν θά έδύ- 
νατο νά έκτελή άρμονιως τόν προορισμόν της. ί

Άλλ’ όσην ωφέλειαν ή θάλασσα .παρέχει τή ξηρά., τοσαύτην-— - 
πάλιν ή ξηρά τή θαλάσση’ άνευ τής ξηρας ή θάλασσα θά άπε- 
τίλει μίαν παμμεγίστην λεκάνην σεσηπότος ΰδατος, έξ ού θά 
ανεδίδοντο δύσοσμοι αναθυμιάσεις, ένεκα τής οποίας θά άπέθνη- ί 
σκον οΰ μόνον τά έπί τής γής ζώα, άλλά καί τά έν τή θαλάσση, 
καί τά φυτά ομοίως καί τά έν τή ξηρά καί τά έν τή θαλάσση 
θά ήφανίζοντο έκ τοΰ προσώπου τής γής. Τά πάντα λοιπόν θά 
ησαν ατελή έν τψ ήμετέρω πλανήτη αν μή ή θάλασσα καί ξηρά 
εύρίσκοντο εις άμεσον συνάφειαν προς άλλήλας, διότι ή μεν 
θάλασσα παρέχει τή ξηρά άφθονα ΰδατα πρός άρδευσιν καί ζψο- 
γόνησιν τών φυτών καί ζώων, ή δέ ξηρά αποστέλλει τή θαλάσση 
διατών ύδάτων. ώς δώρον ευγνωμοσύνης, άλατα καί κλειστά 
αλλα συστατικά, δι’ών ού μόνον τής σήψεως απαλάσσεται,άλλα 
καί ακατάλληλος πρός ζωογόνησιν καί άνάπτυξιν τών έν αύτή 
ζώων καί φυτών καθίσταται.

Τήν ωφέλειαν δέ ήν τά ϋδατα παρέχουσι τή ξηρά καί τήν δι’ 
αύτών άποκόμισιν διαφόρων αλάτων καί γαιών είς τήν θάλασ
σαν, καί τήν φθοράν καί άλλοίωσιν τής ξηρας, ήν ταϋτα απερ
γάζονται ένεκα τής άποκομίσεως τών διαφόρων πετρωμάτων, 
προτιθέμεθα να περιγράψωμεν.

(Έπεται συνέχεια)
Κωνστ. Χαϊν6πουλας

-_________________cAj !K-j· -σ~— --------------------- ■■

ΕΙΣ ΜΕΛΑΓΧΟΛΗΣΑΝ ΦΙΛΗΝ

Α' -

Ώ I διατί μελαγχολείς αείποτε, ύν, φίλη ;
Τό μέτωπόν σου διατί όδύυης στέφει πόνος ; . . . 
Τά εΰφωνκ Ιβίχηβαυ, τά ©ελκτικά σου χείλη.Aiv ψδεις πλέον με φωνήν λιγείας άηδόνος
’Α, πόσου ήθελοι» έγώ γλυκά νά σε πραΰνω Σβεννύων τήν ακοίμητου τοΰ στή&ρυς σου οδύνην 
Έπόθουν, ναέ, πλησίον σου τήν κεφαλήν ν« κλίνω 
ή 'είς τήν γλυχείαν 5ψιν σου νά &ε<ορδ> Έκ ε ίν η ν...
Μίαν παρ&ένον ώλεσα ήδίστην, μάγον, φίλη, Καί τραύμα ?ν μ' ήνέφζε βα&ύ έν τή χαρδία· Πώς νά άνοιξα εύδυμα λοιπόν πρός si τά χείλη Αφού δεινή με τυραννεί κ’ έμε μελαγχολία ; - . .

"Αχ I πώς ήγάπησά ποτέ καί μΐ παλμούς ταχείς Ήτένιζον τήν άφατου τής φίλης μου εικόνα !*ίλ, τότε ήμην όλβιος, εύδαίμων, εύτυχής,Ζωήν μοί έδιδαν τερπνήν τά θέλγητρά της μόνα I

Άλλ' ήδη τήν άπώλεδα έζαίφνης- . . τώρα μόνος Άναμιμνήσκομ’ ένδακρυς τά &εΐα δμματά της- Ναί, ό πολύς τού στήθους μον «ύξάνει, φίλη, πόνος Άναπολ&ν τό μαχικόν, γλνκύ μειδίαμά της I . . .

Β’.

Τόχίντφον, φεδ, τοΰ έρωτος είνε δριμύ, ά φίλη, Καί ή καρδία ύπ' αύτο αίμάσσουδα άσπαίρει- 
'θ s^ve δάλαββα ακάθεκτος, δργίλη, Θνέλλας καί νανάγια φριχτά συνήθως φέρει.
Ό έρτες χλύδωνας δεινούς παρέχει χαί τυφ&νας Καί βνσπαράββει βασιλείς καί ήρωας συγχρόνως —Αιδτι έρως βασιλεύς είν' έπί Γής ό μόνος· Άνάσσει, Χαι τύ σχήπτρόν του θά ξφ είς τούς αί&νας (

Γ.

’H! ε£δ·ε ή χαρδία σου, ήτις άβρ&ς νύν πάλλει Ούδέποτε τού έρωτος νά αίσδαν&ρ νυγμούς' Άχουσον, φίλη Ιλαρά, ή Μούσα τί σοΙ φάλλει ·. 
*Εχει φρικώδ£«; ό έρών τοϋ οτήθουί σπαραγμούς.

Μελαγχολ&σα τ' ομμα σου στρέψον τό νέον, φίλη, Κ’ ίδέ τήν φύβιν τήν λαμπρόν, ήτις &υμήρης χαίρει' Άχουσον π&ς ή άηδών στενάζει ή αίμύλη· "ii, έαρ, έαρ πάντερπνον, Ιδού, παντού μαρμαίρει I

Στρέψον χ’ ίδε τόν ούρανόν γλαυχόχρουν καί ώραΐον. Άχ, πώς μαγεύει τό τερπνόν, τό διαυγές του χρώμα 1 
*ίδ& κατάπλεων τήν γήν ι>έ εύωδ&ν ένθεων 
Πόσον ήδύνουσιν αύτά τό εχδαμβόν μας ομμα I

Ναί, άνθν?, άνθη έκλαμπρα, συ, δρέψον χατά μόνας' Ίδε τό κρίνον τό άγνόν, τήν καλλονήν τοΰ fov 'ίδε πώς βάλλει εύχροον, γλνκύ, είς τούς ροδ&νας Τό ρόδον τό έρατεινόν τού άττιχού Μαίου I

Δ' .

'βς θάλλει έαρ εύανθες χαϊ θέλγει τάς αισθήσεις Ούτω καί σύ «νάθαλλε τόν πόνον άφού σβύσης' Έχεις τό μέλλον εϋελπι, τάς χάριτας πολλάς, Τό παρελθόν λησμόνησαν καί μή μελαγχολεί I

ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ ΧΩΡΙΣΜΟΥ
Τφ Κρίνεμ

Ness un maggior dolore 
Che ritordarsi del tempo felice 
Nella miseria (DANTE)

ΈχΗ ποΰ τρίχας τδ βθάδν
Είς τήν ήκρα τού γιαλό© 
Μό τΛν αύρα τής Θαλάσσης 
Μέ τό ^ώς τον ^βγγαριο©.
Έκεΐ πο© τρέχαμεν oi δυό μας
Κι’ ομιλούσαμε γλυκά
Τής άγάπης τά τραγούδια
Τής καρδιάς τά μυστικά.
Έκεΐ πο© βλέπαμε τόν κόσμο
Μ ’ άλλην δψιν μαγική 
Πο© παρίστατο έμπρδς 
Ή Ζωή μαγευτική.
Τώραύπάγω μοναχή μου 
Καί Θρηνώ μ’απελπισμόν 
Τά γλυκά τά όνειρά μας 
Τόν πικρόν μας χωρισμόν.

Πρέβεζα Άθ. ΝιχΑλης

ΑΡΜΟΝΙΚΑ-ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ
ΚΟΡΗ ΚΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ

Κοιρώρουνα .... καί εϊόα τό φεγγάρι 
τοϋ κρίνου νά στιλόύν^ τή δροσιά, 

κι’ ευθύς μιά πεταλούδα ολη χάρι 
πετιέται μέ χνουδάτη φορεσιά.

Τά κάλλη του θαυμάζοντας μιλούσε 
τήν άγνωστη τοΰ έρωτα λαλιά, 

κι’ αχνάδα χρυσορρόδινη φιλούσε 
τή μ„ίά στού άλλουνοϋ τήν αγκαλιά.

Κι’ έξύπνησα .... Μά στ’ όνειρον αλήθεια 
έκρύβουταν ρε τρόπο μαγικό

σαν πεταλούδα ή κόρη μέσ’ στα στήθεια 
άγάπης χύνει βάλσαμο γλυκό.

1. 9. 4ημη’ρύπουλ<»<.

Ο ΠΟΙΗΤΗΣ
(Σοννέτο).

Όταν ό νους τές μέριμνες τοΰ κάτω κόσμου άφιση 
κι’ άπό τήν πλάσι φεύγοντας στο άπειρο ίανοίίη , 
έκεΐ πούχουν τά όνειρα τό θρόνο τους στημμένο 
βλέπ ’ ένα φως τριγύρω του νά φέγγη σκορπισμένο, 

Καί μέ τά δύο γ’ όλόγοργα καί μαγικά του μάτια 
βλέπει απάνω σ’ όνειρα νά χτΐζωνται παλάτια 
και κόσμοι χρυοορόδινοι τριγύρω του ξανοίγουν 
καί βλεπ’ ή πίκρα κΓ ή χαρά στόν έρωτα πώς σμίγουν.

Τό φως αύτό τ’ ολόχρυσο, ποΰ όλόγυρα σκορπιέται 
— βάλσσμο θείο στην ψυχήν—άπ’ άγνωστη πηγή 
είνε ή θεία ποίησι ποΰ γρήγορα όέν σόυέται.

Κι’ όταν ό νους τοϋ ποιητή στήν έμπνευσι ίανοίξη 
πέτα σέ ύψη αιθέρια καί φεύγει άπ’ τή γή, 
και ζώντας μέ τήν πτίησι, οτή ποίησι θά σδΰση.

I. β. Αημητρύπουλος-
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ΌΒενιαμίν Φ ρ α γ κ λ ΐ- ν ο ς I
'Αγνωστον δυστυχώς Επακρι

βώς τυγχάνει μέχρι τοΰδε τίς ύ- 
πήρξεν ό έργάτης τοΰ έκμαγείου 
τοΰ προσώπου τοΰ διασήμον Βε
νιαμίν Φραγκλίνου.Τινέςάποδί- 
δουσιν αΰτό είς τόν αΰτόν διά*  
σημον καλλιτέχνηνΗοιιάοη,δστις 
είχε μεταβή είς ’Αμερικήν διά 
τήν κατασκευήν τοΰ άνδριάντος 
τοΰ Οΰασιγκτώνος,κα5» πολύ πι
θανώς έν τφ αΰτφ καιρφ νά κατε- 
σκεΰασε καί τόν τοΰΦραγκλίνου. 
'Επομένως, θά έλήφθη τότε και 
τό έκμαγεΐον τοΰτο ζώντος έπί- 
σης τοΰ Φραγκλίνου, διότι ό 
Houdon είχεν έλθει είςΆμερικήν 
τφ 187b, έν έποχή καθ’ήνΙζη ούτος έκεϊ.

Άλλ' άδιάφορον είς Λμάς
ΆριΟ. 10. Ό Βεν,βμίν φραγχλΐνος.

τοΰτο, άφοΰ πάντες όμολογοΰσι 
τήν έπιτυχΰ άναπαράστασιν τήε 
όήηγόνον φυσιογνωμίας αΰτοΰ.

Τό προσωπεΐον τοΰτο μεγα
λοπρεπές άναπαριστφ τά άθά- 
νατα ίχνη τοΰ δευτέρου θεμελι- 
ωτοΰ της ’Αμερικανικής Δημο
κρατίας κα\ τοΰ περιδόξου φυ
σιοδίφου καί σοφοΰ καί τοΰτο 
μάς άρκεΐ, διότι αύτό κυρίως 
ένδιαφέρει ήμας καί τήν μέλ- λουσαν γενεάν.

Ιδού ήδη καί ό Φριδερΐκος ό Μέγας!
Ούτος δυστυχώς δέν δύναται 

νά σνγκαταριθμηθή μεταξύ τών 
μεγάλων συμπαθών άνδρών της 
άνθρωπότητος. άλλ είναι οΰχ1 
ήττον διαάημότης έκ τών σπα
νίων.Ποϊχ^άρχης διάσημος και

ΑΙ ΠΑΡΑΔΟΞΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΙ
ΕΝΟΣ ΡΩΣΣΟΤ ΣΟΦΟϊ

-Μ> »►-Μετά 300 καλλιτεχνικών εικόνων έν τφ κειμίνω
Κατά μβτάφραίΗν Φ· ΠΡΙΝΤΒΖΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ’

Τό (3λϊΐμα.

(Συνέχεια, ίδε ηροηγούμενον φύλλον).

Μετά δύο μήνας μετά τά ανωτέρω συμβάντα, ό Γοντράν 
δε Φλαμμερμόν, ον ό κ. Όσιπώφ είχεν ίπιφορτίσεε να κα- 
-τ»σκ«υάσ|)-κατ’ ίδιον σχέδιον τό βλήμα, όπερ έμελλε νά 
τούς μεταφέρη εΐς τά ουράνια δψη, περιεμένετο τδ έβπέρας 
«κείνο ύπό τοϋ γέροντος καί τής θυγατρός του, δπως τοϊς 

3ώο·ρ πληροφορίας περί τοδ σημείου, ιίς ο εύρίσκοντο αί ip-

— Μάλιστα, άπήντησεν. ό Φρικουλέ, τό βλήμα, συμ- 
φώνως τώ σχιδίφ, όπερ ίδώκατε τφ κ. Γοντράν καί κατε- 
σκεύασα έγώ κατά τάς οδηγίας του.

Ό γέρων περιειργάσθη αΰτό πανταχόθεν και έμεινε πολύ 

ευχαριστημένος. — . ·.
—Πλήν «πίφερα μικράν μεταβολήν,προσίθηκεν ό κόμης είς 

τό είδος τοδ’μετάλλου.Φοβηθείς, μήπως γίνη βαρύ τό π«ρί-

’Εσχεφβητε περί τής πτώσεως ήμων εκ τήν σελήνην ;

Άριβ. 11. φριδ«ρΓχος ό Μέγας

φιλόσοφος έκ τών μέτριων 
θεωρείται δικαίως,ώς ό θε
μελιωτής τής μεγάλης ε
κείνης στρατιωτικής Δυ - 
νάμεως, τής Πρωσσίας, 
ήτις παρεσκεΰασε τήν δρά- 
σΐν καί τά κατά τδ 1870 
αποτελέσματα.
Τό πρωτότυπον τοΰ Αφε

τέρου έναντι προσωπείου 
εύρίσκεται έν τφ Βασιλικφ 
Μουσείω τών Χοχεντζό - λερν.

Τό προσωπεΐον τοΰ με
γάλου πολεμιστοΰ,ώς ήδη 
είπεν ό πολύς Lavater, εί
ναι δν τών έκφραστικωτά- 
των, καί πιστοτάτων όμοι- 
οτΰπων, όσα, Λ άνθρωπό- 
της άπέκτησέ ποτέ’.

Άριβ. 12. Ναπολέων i Α1.

γό βλήμα.

βλήμα,κατεσκιύασα αΰτο ίκ μαγνησίου καί νικελίου ώς ίλα- 
φρότερον καί εΰθυνότερον συνάμα μέταλλον,διότι έχει βάρος, 

ώς γνωρίζετε, έξάκις ολιγώτερον τοϋ άργυροι» καί κατά το 
ήμισυ ολιγώτερον τοϋ λευκαργιλίτου. Είναι δε καί ώς ό χά- 

λυψ άντοχικόν μέταλλον.
Ό γέρων ίπεδοκίμασε τό διάβημά του, ή δέΣελήνη ήρώ- 

τησεν.
— Καί τί βάρος έχει ήδη τό βλήμα αΰτό ;
— Πεντακόσια εως έξακό«ια χιλιόγραμμα και ώς βλέ

πετε, προσηρμώσθη διά τεμαχίων, άτινα δύνανται ευκόλως 
ν’αποσυντίθενται καί μεταφέρωνται οπουδήποτε.

‘Ο γέρων διά της άφής τής χήρος ίζήταζεν άλως ένθους 
τά πάντα, ένφ ή Σελήνη ήδημόνει,όπως εισέλθωσι καί ίντός 

τοδ βλήματος.
Ό δε Γοντράν τότε στρεψας μοχλόν τινα,μικρά τιςθύρα 

ήνεφχθκ αυτομάτως, στραφεϊσα περί ίαυτήν άθορύβως.
Τό έξωτερικόν τοδ βλήματος ήτο έστολισμένον διά πόκνσδ 

υφάσματος, διεσκευασμένον δε διά μεγάλης ίλαστικότητος, 
όπως άντέχη καί είς τάς μάλλον αποτόμους προσκρούσεις.

ΚαΓό Ναπολέων ά Α'., ό ένδοξος καταχτητής ί 
Τό προσωπεΐον τοΰ μεγάλου τούτου άνδρός, 

πλήν τής άρίστης περί τήν έκτέλεσιν έπιτυχίας 
παρίστησι καί τό άκριδέστερον καί ώραιότερον 
άποτΰπωμα, δπερ ύπάρχει έκ τής μεγάλης συλλογής τών είκόνων τοΰ Βοναπάρτου.

’Εξετελέσθη ύπό τοΰ Δόκτορος F· Antomarchi, 
δστις τή αιτήσει τής Βασιλομήτοροςκαϊ τοΰ καρδι
ναλίου Fesh είχεν άποσταλή είς τήν νήσον τής Α
γίας Ελένης, δπως περιποιήται τόν μέγαν έξόρι-

στον κατά τάς τελευταίας στιγμάς τοΰ πολυμόχθου 
σταδίου του.Συνεπώς ό Δόκτωρ Antomarchi έκλεισε 
τούς όφθαλμού; τοΰ Αύτοκράτορος και έφρόνησεν 
έν ταύτφ νά λάδη τά τόσφ πολύτιμα διά τήν τε 
Ιστορίαν καί τήν έπιΟτήμην χαρακτηριστικά του 
μετά θάνατον, διότι μόνος αύτός εύτυχώς ύπήρξεν 
<5 κατάλληλος πρός διάσωσιν τής έπιθανατίου μορφής τοΰ διαπρεπούς τούτου άνδρός.

(Έπεται το τίλο;) φρ. Ορίντεζης

—-------------- -—a 1/ ■ ι

ΊΙαρακαλοΰνται δσοε όφείλουτιν έτι τήν συνδρομήν των τοϋ λήξαντος ήδη έτους, ώς καί οί καθυστεροΟντες το 
άντίτιμον τών άποστίλέντων αύτοΐς ήμερολογίων, ευαρεστούμενοι νά μάς άποστείλωτι τά όφειλόμενα, δπως έςο- 
φλήαομεν τούς έκρεμεΐς τούτους λογαριασμούς.

γαβίαι, εις το έν Γρςνέλή ίργοστάσιον,' ένθα προπαρεσκευά- 
ζετο τό κολοσιαϊον βλήμα καί τά εξαρτήματα αΰτοδ.

’Ενταϋθα λοιπόν συναντηθέντες πάντες, άνέλαβεν ό Φρι- 
κουλς νά ύδηγήση τόν γέροντα και έξηγήβγι τά καθέκαστα.

Εν μέσφ μεγάλου διαμερίσματος σκοτεινοτάτου,πελόριβν 
αντικείμενου έν σχήμα τι κοινού βλήματος πυροβόλου ύψοϋτο 
ύπερήφανον καί ίπιβλητικόν, λάμπον ώ; άστήρ ίν μέσφ τοδ 

σκότους.
— Τί είναι αΰτό ; ήρώτησεν ή Σελήνη έκπληκτος.
— Μή κινηθείτε, άπεχρίθη ό Φρικουλέ, σταθήτε.
Και πάσα; κομβίον,πάντες έξέβαλον, έν ταύτφ φωνήν ίκ- 

πλήξεως καί θαυμασμού. Ηλεκτρική τι; λυχνία είχε διά
χυση αΰθωρεί άπλετον καί λαμπρόν φώς εν τφ διαμερίσματι 
«κείνφ καί ό παμμεγεθης κορμός ίφάνη αΰτοϊς έν τφ άμα 
ώς φανταστικόν φάσμα και εν πλήρει ήμίρρι ίν Ολη αΰτοδ τή 

μεγαλοπρεπείς.
θά έξελάμβανέ τις αΰτόν ώς άρχαίον πύργον τοδ μεσαίω- 

νος,πιριβεβλημένον έκ λευκοδ λάμποντος καί λείου μετάλλου.

— Τό βλήμα 1 άνίκραξεν ό Όσιπώφ.

Ό σεισμογράφος.
έφερε ποικίλα έλατήρια καταλλήλου στερεότητος πρός άπο- 
φυγήν παντός ίξωτεριχού κίνδυνου. Εΐς δ« τάς τίσσαρας αΰ- 
τού πλευράς ύπηρχον καταλλήλως τοποθετημίναι τέσοαρες 
φεγγϊται μετά ισχυρών ύάλων,οπως καθίσταται ίφικτή και Λ 

πρός τά ίζω παρατήρησες.
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Κύκλωθεν τοϋ βλήματος υπήρχε διβάνιον και άνωθε τέσ- 
σαρες ήλεκτρικαί λυχνίαι. ’Απέναντι διεκρίνετο μικρά τις 
βιβλιοθήκη και παραπλιύρως έρμάριον διά τήν τοποθέτησιν 
τών ίνδυμάτων.

Είς τό μέσον έκιιτο μικρά τις ξύλινη καί κομψή κλϊμαξ 
ήτις ώδήγει πρός τά άνω, ένθα εΰρίσκετο διαμέρισμα διηρη- 
μένον είς ίτερα τρία μικρότιρα, ίξ ών τό «ν ίχρησίμινι» ώς 
μαγειρεΐον, τό έτερον ώς ίργαστήριον και τό τρίτον ώς άπο— 
θήκη οξυγόνου και τών λοιπών χριιωδών αντικειμένων.

— Παρατηρώ, ιιπι τότε ό κ. Όσιπώφ, ότι δέν ελησμο- 
νήσατι τίποτε.

— Προσεπαθήσαμεν νά ίκτελίσωμεν κατά γράμμα τάς 
ύμετέρας οδηγίας, άπήντησεν ό Γοντράν.

— Καί πώς θά θερμαίνεται τό μαγειρείου ; ήρώτησεν ή 
Σελήνη.

—Άπλούστατα, διά μιά; ηλεκτρικής στήλης του Τρουβέ, 
άπήντησεν ό Φρικουλέ, ίκ 12 στοιχείων, ήτις θά Εργάζεται 
έπί 240 ώρας, ήτοι 10 ημέρας άβλαβώς. Τό ρεΰμα αύτής 
θά τροφοδοτή τάς τέσσαρας λυχνίας πυρακτώσεως και συν
άμα τήν εστίαν, ήτις θά καίη δι’ οινοπνεύματος άνευ κα
πνιάς καί δυσωδίας.

Ή Σελήνη ίκρουσεν έπανειλημμένως τάς χεΐρας έξ εύχα- 
ριστήσεως.

—Εύγε 1 εύγεί είπεν, σας υπόσχομαι νά σάς κάμνω Εξαί
σια φαγητά.

—Καλά όλα ταΰτα,είπε τότε όΓοντράν αποτεινόμενος πρός 
τόν γέροντα, άλλ’ ίν τοΐς σχεδίοις σας δέν άναφέρεται τί
ποτε περί τής Ενταύθα συντηρήσεώς μας, δηλαδή πώς θά 
άναπνίωμιν.

—“Ισως, προσέθηκεν ό Φρικουλέ, ό κ. Όσιπώφ διανοείται 
νά κατασκευάσή τεχνητώς άναπνεύσιμον αέρα διά τήςχλω- 
ρ'.κής ποτάσσης καί τοϋ διττοξειδίου τού μαγγανησίου.

— Ποσώς, ποσώς, ίπροθυμοποιήθη ν’ άπαντήση ό γέρων, 
διότι ή άποσύνθεσις τοϋ μίγματος τούτου καί ή παραγωγή 
τοΰ οξυγόνου απαιτεί Ενεργητικήν θέρμανσιν. . .

Ό Γοντράν καί ό Φρικουλέ παρατηρούν μετά προσοχής 
τον γέροντα.

— Δέν έννοώ χημικώς, προσέθηκεν. . .
—Ηυρατε νέαν τινα μέθοδον ;
— Ούχΐ ίγώ, άλλ’οί ύμίτεροι συμπατριώται, τών οποίων 

ή φήμη πανταχού διεσαλπίσθη.Οί κ·κ. Cailletet καί Raoul 
Pictet κατόρθωσαν ΐδίφ έκαστος διά διαφόρων μέσων νά 
ύγροποιήσωσι τά αέρια ταΰτα τά τέως θεωρούμενα απίεστα, 
τό ύδρογόνον καί όξυγόνον. Τή εμπνιύσιι λοιπόν τούτων, 
θά ένεργήσω ομοίως, άλλ’ ίν μεγάλφ, τή βοηθείφ δέ ίσχυ- , 
ράς πιέσεως καί σημαντικής Ελαττώσεως τής θερμοκρασίας, 
θά υγροποιήσω τό όξυγόνον. . .ίν ανάγκη μάλιστα πιστεύω 
νά δυνηθώ νά τό στερεοποιήσω καί ούτω νά κατορθώσω 
να μεταφέρω ποσότητά τινα άέρος εις μικρός ράβδους. Έν 
τούτοις προτιμώ νά τόν ίσωκλείσω έντδς χαλύβδινων 
δοχείων.

— Ναί, άλλά λαμβάνετε ύπ*  δψει, ότι άπαιτεϊται πολύ 
μεγάλη προμήθεια; ήρώτησεν δ Φρικουλέ ολίγον ανήσυχος.

— Μή φοβεΐσθε. Έκαμα τούς υπολογισμούς μου έγώ. 
Ύπελόγισα,ότι μία λίτρα ύγροποιημένου οξυγόνου αντιπρο
σωπεύει δεκαπέντε κυβικά μέτρα, ήτοι δεκαπέντε χιλιάδας 
λίτρας ζωϊκοΰ αερίου. ΛΩστε με εκατόν λίτρας ίκ τοϋ ρευ
στού τούτου δυνάμεθα νά έχωμεν έπαρκή προμήθειαν, διότι 
είς είκοσιτέσσαρας ώρας θά δαπανώμεν μόλις μίαν λίτραν, 
ήτοι έκαστος ίξ ήμών θά δαπαν$ εκατόν πεντήκοντα λίτρ. 
ζωϊκοΰ αερίου καθ’ώραν.

— Άλλ’ «λάβετε ύπ’ όψιν, ύπέλαβεν ό Φρικουλέ, ότι ό 
άήρ θά μολύνεται ίν κλειστώ χώρφ ;

—Ναί, καί πρός καταπολίμησιν καί τούτου ίσκέφθην νά 
μεταχειρισθώυ.«ν τήν καυστικήν πάτασσαν, ήτις απορροφά 
τό ανθρακικόν οξύ καί κατά είκοσιτέσσαρας ώρας θ’ άπο- 
διώκωμεν διά μέσου ίνεργητικοΰ αερισμού τά παραγόμενα 

μιάσματα της πνευμονικής αναπνοής'. . .Tr λέγετε περί 
τούτου, κ. φλαμμερμόν ·,

— Νομίζω, άπεκρίθη σοβαρώς ό κόμης, ότι έχετε δι’ όλα 
επιτυχώς προβλέψιι.

Καί ταυτοχρόνω; ζωηρώς βθλιψε την χιΐρα τοϋ γέροντος.
— Καλώς ίχουσιν όλα ταΰτα, έπεϊπεν ό Φρικουλέ,άλλά 

γνωρίζετε την διάμετρον τοΰ κρατηρος Κοτοπάζη; η μήπως 
ή περιφέρεια τοϋ βλήματος συμπέσέι πολύ μικρά,διότι, ώς 
γνωρίζετε, πρέπει τούτο νά ίφαρμόζηται ακριβώς προς απο
φυγήν τής άντιστάσεως τοΰ άέρος.

— Άδιάφορον, άπήντησεν αμέσως ό γέρων σοφός, ίν τοι- 
αύτη περιπτώσει θά μιταχειρισθώμεν δεύτερον περίβλημα 
τού βλήματος, όπερ δυνάμιθα ίκεΐ νά κατασκευάσωμεν συμ- 
φώνως ταΐς διαστάσεσι τής διαμέτρου τοϋ ηφαιστείου.

Άμφότεροε συγκατένευσαν διά χινήσεως τής κεφαλής,, 
ό δέ Γον _ράν ήρώτησεν·

— Άλλά, κ. Όσιπώφ, ίσκίφθητς περί τής πτώσεως ημών 
ιίς την σελήνην;Μόλις φθάσωμεν ίν τή έλκτική ζώνη αυτής, 
τό βλήμα θά πέση έπί τής «Λήψης εξ ύψους τριάκοντα χι
λιάδων χιλιομέτρων πιρίπου. Τίνι τρόπφ θά ματαιώβωμιν 
τήν ίκ τής συγκρούσεως καταστροφήν ;

Ό γέρων ίμειδίασε και έγιίρων έλαφρώς τούς ώμους·
— θά πέσωμεν, άπήντησε, μετά ταχύτητος 2,500 μέτρ. 

κατά τό τελευταΐον δευτερόλεπτον. . . Ώστε, λαμβάνοντες 
ύπ’ δψει τήν άραίωσιν τοϋ άέρος, δέν ϊχομεν νά σκεφθώμεν 
περί ούδινός φυσικού μέσου. Έγώ όμως διενοήθην άπλώς νά 
θέσωμιν ιίς τό βάθος τού οβουζίου μας αντιδραστικά μόνον 
μηχανικά ισχυρά έλατήρια, όπως ή πρόσκρουσις άπωλέση. 
ούτω πάσαν αύτής τήν δύναμιν.

Μετά τήν άνακοίνωσιν ταύτην και άφοϋ «τι έπ’ ολίγον 
πιραιργάσβησαν πάντα τά διαμερίσματα τοΰ βλήματος, ό 
γέρων λαμβάνων τόν βραχίονα τής θυγατρός του εξήλθον 
αύτού.

Ειτα δέ σφίγγων άμφοτέρας τας χΰρας τού κόμητος·
— Τέκνου μου, τώ tint, σέ συγχαίρω έξ όλης ψυχής 

διά τήν ίπιτυχή ίκτίλισιν τοΰ σχιδίου μου, έν τόσφ χρονιάφ 
διαστήματι. όύδέν παρελήφθη ή παρημελήθη καί σοί τό 
Επαναλαμβάνω, έβάδισα; μιτά τοιαύτης ταχύτητος καί 
ακρίβειας, ήτις μεγίστην περιποιει τιμήν ιίς τήν ίνεργητικό- 
τητά σου καί- εύφυίαν.

*0 Άλκιδης Φριχουλέ είχε πλησιάσει αυτούς καί τάς 
χιΐρας έχων δπισθέν του έμειδία ιίρωνικώς έπί τή τιμή καί 
άξια, ήτις τοσοΰτον άναιδώς τφ ύπεκλέπτετο.

— Καί ίν τούτοις δέν Ηδετε έτι τά .πάντα ,προσέθηκιν ό- 
ό Γοντράν οδηγών αυτούς πρός έτερον μέρος τοΰ βλήματος. 
'Ιδού τά διά τήν κυλενδροποίησιν καί προπαρασκιυήν τού' 
σωλήνος τού κρατηρος μηχανήματα.’Ιδού καί αί άντλίαι, τά 
ηλεκτρικά μηχανήματα, έρμάρια καί λοιπά «ργαλεϊα.

Ό Όσιπώφ τά πάντα καί πάλιν ίξετάσας «μείνε κατευχα- 
ριστημένος καί ένθουσιασμένος διά τήν πλήρη δεξιότητα τοϋ 
μέλλοντος γαμβρού του.

— Άλλά πάντα ταΰτα, ειπεν ό γέρων'Οσιπώφ τότε, «ίν« 
έργα τής διάνοιας σου ;

*0 Φλαμμιρμόν έμελλε ν’"άπαντήση, ότι ιδιαίτερόν τι 
κίνημα του Φρικουλέ τφ έπέβαλι σιωπήν.

— Λοιπόν I δέν απαντάτε ; ήρώτησεν ό γέρων.
— Λοιπόν, κ. Γοντράν, προσίθηκεν ό Φρικουλέ, {ντρέ

πεσαι νά όμολογήσης, ότι συ είσαι ό Εργάτης πάντων των 
ίπινοήσιων καί σχιδιαγραφημάτων, συνεπειοι τών όποιων- 
πάντα ταΰτα κατεσκευάσθησαν ;

Ό δέ γέρων υψώσας τότι τάς χεΐρας του πρός τον ου
ρανόν’

— Όποια ιύφυία I άνιφώνησεν, οποία μ«τριοφροσύνη I
Καί αποτεινόμενος ιΐτα πρός τόν Φρικουλέ’
— ’Ιδού, κ. Φρικουλέ, τφ λέγιι, οΐ άληθεϊς σοφοί είναι 

πάντίς τοιούτοι, μετριόφρονες καί σιωπηλοί... ένφοί άλλοι- 
είναι . .

Ό νέος μηχανικός συνέσπασεν ίλαφρώς τάς όφρύς καί· I
— Κύριε Όσιπώφ, τφ είπε, περιττολογείτε . . · διότι 

μοί είπατε ήδη τοΰτο.
Ό Όσιπώφ παρετήρησε τότ» αύτόν μετά προσοχής καί 

απειλών αύτόν διά τού δακτύλου*
— Όσφ καί άν ζηλοφθονεΐτε, ουδόλως Εκπλήσσομαι διά 

τούτο, τφ λέγει.
— Ό Φρικουλέ διερράγη τότε «ίς γέλωτας·
— ’Εγώ, νά ζηλοτυπώ,ανέκραξε, τήν έπιστημονικήν δει

νότητα τοΰ Γοντράν ; Ά I κύρεε Όσιπώφ, τότε παραγνω
ρίζετε τάς έμάς ταπεινός γνώσεις καί ίσως παρεξηγεΐτε τήν 
πρός τόν φίλον μου ειλικρινή φιλίαν μου.

Ή δεσποινίς Σελήνη, ήτις μετά πολλής προσοχής και 
άπιτηδειότητος ήκουε τ’ανωτέρω, προβλέπουσα δεινήν ίσως 
μεταξύ αύτών ρήξιν καί μεσολαβούσα·

— Τί περίεργον μηχάνημα ! ανέκραξε, δεικνύουσα διά 
τής χειρός είς τήν γωνίαν τοΰ διαμερίσματος έργ'αλεΐόν τι 
•σχήματος ίππείου πετάλου,ύφ’ο ύπήρχε βαθμολογημένος π{- 
ναξ μετά μιάς μεγάλης κινητής βελόνης . . . Τί είναι πά
λιν αυτό ;

Ό γέρων στραφείς καί πλησιάσας'
— Και όντως, «ίπ«ν ούτος, περίεργον ίργαλεΐον.
Ό Φρικουλέ πλησιάσας τόν κόμητα·
— Ξεύοεις ν’ άπαντήσγς καταλλήλως ; τόν ίρωτφ.

— Πιστεύω. . . Θά προσπαθήσω. . .
— Πρόσεξον.
— Τοΰτο, δεσποινίς, άπήντησεν ό Γοντράν, είναι τό έρ— 

γ·αλεΐον, όπερ ό πατήρ σας μέ παρεκάλεσε νά Εφεύρω.
— Ό σεισμογράφος ! άνέκραξεν ό γέρων.
Ό Γοντράν «κλίνε τήν κεφαλήν σοβαρώς.
—Μάλιστα, κύριε Όσιπώφ, ό σεισμογράφος, είπεν, τού 

•όποιου οί δύο αύτοί βραχίονες είναι ήλεκτρομαγνήται, ους τά 
τελλουρικά γεύματα διερχόμενα διά τών σπειρών τών 
πηνίων αύτών μαγνητίζουσι.Συνωδά δέ τή έντάσει τής μα- 
γνητίσεως ταύτης, ή βελόνη έκκλίνει πλέον ή ήττον έπί τοΰ 
πίνακος, δεικνύουσα τάς μεταβολάς τής ΐντάσεως τοΰ γήι
νου μαγνητισμού, δν άγνωστος έτι ήμϊν νόμος συνδέει πρός 
τάς ηφαιστειώδεις Εκφάνσεις καί τά έκκρηκτικά τούτων φαι
νόμενα.

— Εύγε, τφ ίμορμύρισεν ό Φρικουλέ, όστις ήχολούθει 
μετά ποιας τίνος αμφιβολίας τάς Εξηγήσεις ταύτας τοϋ φί· 
λου του.

Ή Σελήνη ερριψε βλέμμα ευγνωμοσύνης τφ Φρικουλέ, ό 
δέ γέρων έδείκνυτο πλήρης χ»ράς.

('ηΐ^εταΐ-.συνέχειαό

Περίκομψον θερινόν θέατρον ίδρύθη προ τίνος ενταύθα ύπό 
τών κ.κ.Χαραμή καί Πρίντεζη, ύπο άρίστους δ’οίωνούςήρξατο 
<ν αϋτφ τών παραστάσεών του ό ύπο τόν άριστον ηθοποιόν 
κ. Κο.τοπούλην δραματικός θίασος «ή Πρόοδος». Τό «Άθή- 
ναιον», ού άνάδοχος έγένετο φιλοθιάμων Κυρία,χεΐταε αλη
θώς ίν τή καλλίστη θέσει τής λεωφόρου Πατησίων καί ακριβώς 
ίναν-π του Αρχαιολογικού Μουσείου· όρίζων διαυγής διανοί- 
γεται πέριξ, ένφ αύρα ζωογόνος Ικ τών όρέων πνέουσα κατά 
τάς εσπερίας ώρας, καθιστφ λίαν εύάρεστον καί ποθεινήν ιίς 
πάντα τήν ίν τφ θεάτρφ διαμονήν, καί έπί πάσι φωτισμός 
άπλετος και καταυγάζων προσδίδει όλως έκτακτον καλλιτε
χνικήν αύτφ ξψιν προσελκύοντι καθ’έκάστην εσπέραν διά τών 
ίπ’ ίσης καλλιτεχνικών παραστάσεων τό άνθος τής παρ’ήμΐν 
κοινωνίας. Ίκανώτατοι καί φιλότιμοι ηθοποιοί άμιλλώνταε 
άμιλλαν ευγενή καί μετά πολλοΰ ζήλου ίργάζονται ύποδυό- 
μενοι τούς διαφόρους χαρακτήρας τών διδασκόμενων κωμει- 
δυλλιακών, ώς έπί τό πλεΐστον, έργων. Ήφδική ίξαίρετος 

κατακηλεΐ τόν νοϋν τών ακροατών, διότι έκτος τής άρίστης 
καί γνωστής τφ έλληνικφ δημοσίφ καλλιφώνου άοιδοϋ κ. 
Κωνσταντινοπούλου,προσετέθη και άλλη νεαρά τοιαύτη ευελ- 
πις καί μετά θάρρους επ’ εσχάτων τό’θεατρικόν στάδιον 
άσπασαμένη*  είνε δέ αΰτη ή θυγάτηρ τοΰ θιασάρχου κ. 
Κοτοπούλη, Άντιόππη. Πεπροικισμενη ύπό τής φύσεως διά 
φωνής μιλφδικής καί εύστροφου, παρέχει πολλάς ελπίδας 
ότι, σύν τφ χρόνφ, θέλει καθέξει περιφανή θέσιν έν τφ 
κύκλφ τών συναδέλφων της καί συμπαικτριών της· θίλιι . 
δέ κατορθώσει τοΰτο, έάν ίμμείνη μελετώσα ένδελιχώς καί 
άρτίως καταρτιζόμενη βαθμηδόν ιίς τήν φδικήν. ’Ιδιοφυία 
καί έπιμέλεια είσί δύο αναφαίρετα πλεονεκτήματα, άτινα 
οφείλει νά συναινή ίν έαυτφ πδς υποκριτής. Καί ήδη δέν 
μένει ή ίγκαρδίως νά συγχάρώμεν πρώτον τοες άναλαβοΰσι 
τήν ΐδρυσιν τοΰ θεάτρου επιχειρηματικούς κυρίοις καί δεύ
τερον τφ ίγκρίτφ θιασάρχη κ. Κοτοπούλη, κατορθώ'σαντι νά 
συγκρότηση έφέτος τόν άριστον τών θιάσων, τόν φαιδρύνοντα 
καθ’ ίκάστην άπειρους ’Αθηναίους, σπεύδοντας άθρόους ίκεΐ 
καί ποθοϋντας δρόσον καί ηδονήν καί άμφότερα τ’ άπο- 
λαμβάνουσιν.

Ό θίασος ήρξατο τών παραστάσεων αύτοΰ διά τών συνή
θων καί γνωστών κωμειδυλλίων όσον ούπω δέ αναβιβάζονται 
έπί τής σκηνής τοΰ «Αθηναίου» νέα Ιργα καί σπουδαιο- 
τέρας αξίας, περί ών ίχτί'έστιρον θά διαλάβωμεν άλλοτε.

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ

23. Αίνιγμα.
Τής ρίζη: μου τής βρωμερας 
Το τρίτο· αν κλαδ«ύσης 
Ηα;ά <« άνθος «υοάμ.ον 
Χωρίς νά μέ’φυτίύσης.

24. Αίνιγμα.
Έχω τά σ«άν’αλα αδελφούς κ’ ίχθρόν μου τήν φιλίαν 
εχω δε ά-«υ χεφαλής, στάς ΰψ«κ κατοικίαν

Φίλτατέ μοι μή νομίβης 
πώς ειν’ «υκολος ή λύσις

Γιατ’ αμέσως θά αρπάξω μιαν ώραίαν κεφαλήν 
καί θά τρίξω νά καθήσω στ’ όλυμπου την κορυφήν.

25. Γρίφο*.
-^- + γχ Ατικ 1 εις.

Νεμέα α«νος Ν. Πλατανίτης.

Λ,ύβίες τών έν ύπ’άρςθ. ® καί 3 φύλλοθς

*^•*4
1. Αίνιγμα. Νίφος-νίο,. -------

Έλυσαν οί έξης. Π. Ν. Πλατανίτης «χ Νεμέας, Δ. Κοφινιώ- 
της, έκ Πατρών. Σ· Δέόες «κ Σμύρνης. Ίων. Φωκιανσς έξ Αθη
νών χαί Γ. Α. Κωνσταντινίδης ίξ ’Αθηνών.

2. Αίνιγμα. Ό καπνάς.
Π. Ν. Πλατανίτης εκ Νεμέας. Δ, Κοφινιώτης έκ Πατρών. Δ. 

Δέδες ίκ Σμύρνης καί Δ. Πετρύπουλβς ίκ Νεοχωρίου.
3. Αίνιγμα. Μο%σα-Μ-ο3ς-α=ο3ς

ΓΙ. Ν. Πλατανίτης. 2. Δέδες «κ ϊμύρνης. Γ. Α. Κωνσταντινί- 
δησ ίξ ’Αθηνών καί Π. Σιράφης έ> Κωνπόλεως.

4. ’Ερώτησις, Η άρχή τοϋ «αντΔς είναι τθ Π. 
ναέ τό τέλος τοϋ κόσμου τό Γ.

Π. Ν.Πλατανίτης. Δ. Κοφινιώτης ίκ Πατρών. καί Π. Συράφης 
έκ Κωνσπόλεως.

5. ’Ιστορική έρώτησις.ΕΙς τόνΦωκέωνα.
Π. Ν. Πλατανίτης. Δ. Κίψινιώτης καί Σ. Δέδες.

6. Γρίφος. 'ΕχΙ δώδ·«*  ίτη.
Π. Ν. Πλατανίτης. καί Ίω. Φωκιανός «ξ ’Αθηνών.
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7. Γρίφος. At μυστιααΐ βυν$ιαλ1ξε«$ 
γεννώσιν 'ΰπονοίας.

Π. Ν. Πλατανίτης.
8. Αίνιγμα. ’βχσανός—ΚΙα.

Δ. Κοφινιώτηε έχ Πατρών χαί Σ. Ιεδες'έχ Σμύρνης.
g. Αίνιγμα. Ναδ— πλοΙον = Ναύειλιθν.

. Σ. Δίδε; έχ Σμύρνη? χαί Κωνστ. Σβινίπσυλος ίχ Κιλαμών.
10. Αίνιγμα. ’Αν—άφη=’Ανίφη.

Π. Ν. Πλατχνίτης. Ίω. Φωχια·τ< έξ ’Αθηνών. Γ. Α. Κων- 
σταντινίδη; εξ ’Αθηνών.

11. Αίνιγμα. 'Κτο?—4—ιτδς.
Π. Ν. Πλατανίτης ίχ Νεμέα;, χαί ’Ιωάννη? Φωκιανδς έξ 

Άβηνών.
12. Αίνιγμα 'Οδός—54?

Γεώργιο? Χρυοοχιιδη; έξ ’Αθηνών. Γ. Α. Κωνοταντινίδης ίζ 
’Αθηνών χαί Π. Νικολέπουλος ex Πίίραιώ?.

13. Γρίφο?. 'ΕΚλΛς.
Ίω. Φωχιανδς έξ ’Αθηνών. Κ. Σαϊνόποολος ίχ Καλαμών. Γ. 

Α· Κωνοταντινίδης έξ ’Αθηνών.
14. Γρίφο?. ’Αριστείδης.

Π. Ν. Πλατανίτης. Σ. Δέδες έχ Σμύρνη?. Γ. Α· Κωνσταντι· 
νί&η? ϊζ Αθηνών.'' · '

.. AAWAflAJS ,,ΉΟ"

I. Δ. Πάτρα ?. Συνδρομή σας. χαί άντίτιμον ημερολογίων 
έλήφθη. Εΰχαριστοΰμεν. Άπίδειξις ίν παρόντι φύλλφ. — 1. Δ. 
Άμφισσαν. Συνδρομή σας τρ. «τον? έλήφθη -,;Εΰχαριστοϋμεν. 
Άπόδςιξιν ίν παρίντι φύλλφ.— A. I. Λ. Κ β ρ χ υ ρ α ν. Συνδρομή 
σας τρ. ίτους έλήφθη. Σα? εΰχαριστοΰμεν. |’Απόδειξις ίν παρόντι 
φύλλιρ.— Η. Κ. Σΰ ρ ο ν. ’Επιστολή μετά περιεχομένων έλήφθη. 
Εΰχαριστοΰμεν. Γράφομεν. — Π. Ν. Π. Ν ε μ ί α ν. Φωτογραφία, 
λύσεις χαι αινίγματα ίλήφθησαν." Έχει χαλώ;.—Ν. Π. χαί Δ. Φ. 
Χαλχίδα. Συνδρομητή; ένεγράφη. Σιιρά φύλλων τώ άπεστάλη, 
εΰχαριστοΰμεν.—Ν. Π. Κ. Σδρ ον. Συνδρομή φίλον σας χαί 
άντίτιμον ήμερολογίοι» έλήφθη. Εΰχαριστοΰμεν.—Ν. Ν. Βόλον. 
’Επιστολή μετ’έπιταγής χαί'αποδείξέων έλήφθη. Εΰχαριστοΰμεν 
ίγράψαμεν.—X. Γ. Β. Λευχωσ'ί αν. ’Επιστολή έλήφθη· σνν- 
δρομητα! ενεγραφησαν· ταχυδρομιχώς γράφομεν, — I. Β. Βραΐ
λαν. ’Επιστολή έλήφθη, εύχσριατοΰμεν πολύ διά τά? «ναύτη 
πληροφορία?' έλπίζομεν συν θεφ νά έπϊχειρήσωμεν ίπίσχεψιν χαί 
μέχρι τών μερών σας.—Γ. Φ. Κάϊρον, 'Επιστολή έλήφθη χαι 
είδομεν μετ’ απορίας μας τά έν αυτή. Ταχυδρομιχώ? σα; απαν- 
τώμεν σχετιχώς περί δλων. Εΰχαριστοΰμεν.

«ΗΗΗΗόΦΗΜΗΗΑΦΗΗόφφΦΗΗΗΑΦΗό

ΚΛΕΑΡΧΟΣ Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ

,^ΑνΪ ΙΠΡΟΣίλΠΟΣ
ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣ.

ΕΝΤΟΔΟΔΟΧαΧ / ' .

ΔΧΛ»*Ο?ΏΝ  , ΙΧΑ.^ΧΓΓΒΛΣΛΝ

ΤΟΜΟΙ ΤΗΣ. «ΦΎΣΕΩΣ»

Ειδοποιούνται όσοι έχ τών συνδρομητών τής «Φύσεως» ; 
«υλάτ-τόυσι τήν σειράν ~τών-φύλλων· αυτής ,·χαί·χαταρτίζουσι 
τόμους, ώς χαί οί προμήθευόμςνοί έτησίωί ίχ τών γραφείων 
μας έτοιμουςτοκιύτους, οτί ίτοιμαοθέντών τών χχλλυμ- 
μάτων χαί τειχών τοΰ 5ου ήδη λήζσντβς ίτούς εΰρίσχονται 
ίν τοΐς γράφ»»ις ημών, είςΆας συνήθεις τιμάς.

Επίσης εύρίσχονται χαί σώματα άπλδ χαί χρυσόδετα 
Τοΰ 1, 2, 3, 4 χα?'5 έτους.

Ή Αίεόθυνσες

TENU PAR
CONSTANTIN POLYDOROPOYLOS

ΤΑΝΤΑΗν Bue to la Bour&j

Chambres nouvellement meublees — Proprete parfait 
Service particulier—Appartement pour families— 
Bains chauds et froids—Prix mod^res.

Δωμάτια ευρύχωρα και εύάερβ—Έπίπλωσις καινουργής 
καί κομψή — Καθαριότης και υπηρεσία πλήρης — 
Δωμάτια Ιδιαίτερα δι’ οίκογενείας — Λουτρά θερμά 
και ψυχρά.

Τιμαί «ϊνγκαταβατικαί

ΓΕΟΡΓΟΣ ΣΑΡΔΗΣ 

ONMS UAA1TMS 
30-’Οδός Σταδίου— 30 

Άντικρύ Αρσάκειου.

Ειδικός διά δέόιμον έπιβτιιμσνικών βιβλίων 
καί όλοκλάρων βιβλιοθηκών κατ’ΔποκοπΛν

Δι’ έκτνπώσεις έπισκεπτηρίων, έπικεψαλίδων, 
Επιστολών καί ψακέλλων καί πλαισιώσεις είκόνων Γίνεται %ρή<5ΐ£ δερμάτων άριστών πάντων τ&ν είδ&ν. 
Πέμψατε τά βιβλία σας είς τό βιβλιοδετείων τών φιλοβίβλωνΕΚΤΑΚΤΟΝ ΠΡΟΝΟΜΙΟΝ
ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΗΜΕΤΕΡΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ

Ή διεύδυνβις τής αΦύβεωςτ» βννεβλή&η μετά ειδικόν καλλιτέχνου ίν Παριβίοις διά τήν κατασκευήν έλαιογρα- φι&ν είς μέγα μέγεθος εκ μικρών φωτογραφι&ν ειλημμένων έχΐ τοΐς άκολονδοις ορόις καί τιμαΐς : Αι9 ίλανογραφίαν μήχ<
»
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>1 » 27 » 22 » 32 ί
» » 35 » 27 » 42 / i 

/ -§»· » -λ ■ 41 » 33 » 65
> 1) 55 » 46 » 90 \ d*  /

60 y> 50 » 115 / 3At άνωτ/ρω τιμαί &ρίβ&ηβαν έξαιρετικ&ς διά τούςβυνδρομητάς τής «Φνβεως» κάΐ εΐβΐ προπληρωτέοι βύν τή άποβεολή τής φωτογραφίας τοΰ έλαιογραφηβομένου αντικειμένου.Τά έξοδα τής διαβκενής καί άποβτολής τής Ελαιογραφίας έκ Παριβίων μέχρι κατοικίας τοϋάποδέκτου ώρίβδη- σαν έπί πλέον είς 10 °/q-
Wvtl 30 φρ. μόνον ό αύτός καλλιτέχνης άποφτέλλει καί Ελαιογραφίας μετά π λα ιβίου, παριβτώβας διάφορα φυβικά τοπεΐα δι’ αί&ούβας φαγητού λαμπρ&ς έπεξειρ- γαβμένας.
Γαλλξς πτυχιοϋχος παραδίδουοα λίαν εύμοθόδως τήν 

γαλλικήν γλώσσαν δέχεται παραδόσεις. Πληροφορία· 
27—’Οδός ΌμΑρου, dpt&.—27

ΕΚ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΰΥ


