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(Συνέχ. “8ε προηγούμενων φύλλον)

Έν τή πρώτη ανυψώσει πάν.τες άντελήφθημεν, ότι ολί
γου δείν.τό άερόστατον να προσέκρουε. προς τήν'παρακειμέ
νων οικίαν ελλείψει ισορροπίας, καί δτι εσώθη άπό τής πολ
λής άντιληπτικότητος καί ταχύτητός τοΰ κ. Σπελτερίνη, 
όστις έπρόφθασε νά ρίψη δύο σάκκους έρματος. Έν δε τή 
δευτέρμ άνυψώσει επίσης πολλοί θ’άντελήφθησαν, ότι ό φό
βος μήπως θά πέσωσι εν τή Θαλάσση ηνάγκασε τόν διευθύ- 
νοντα τό άερόστατον νά άνοιξη τήν δικλείδα καί έκφύγη αέ
ριον, ίνα κατέλθωσι, καί ότι ή κάθοδός των εξετελέσθη μετά

■ Διάσωσή τοϋ «ροναύτον Zanibeearri.

τόσης ταχύτητος, ώστε όλίγον ελειψε να πέσωσι άποτόμως 
«« ««ί, βράχους τής Άκροπόλεως. .
. _ «νύψωσις αεροστάτου πρός τόν ορίζοντα καί ή δι’

αύτοΰ αναβασις εις τά ΰψη άνδρών ξένων πρός τήν άεροναυ- 
τικήν, είναι ούχί μόνον επικίνδυνον, άλλά καί αφροσύνη καί 
Ο,τι ανόητον και μωρόν. Τίς έχέφρων καί νοήμων δύναται 
γά φαντασθη, ότι διά τοϋ ταξειδίου. τούτου θά προσπορισθή 
βεασκεδασιν η τό μέσον νά κάμη παρατηρήσεις ύψομετρικάς, 
βαρομετρικάς ή ύγρομετρικάς,ή καί νά θαυμάση άνέτως 
καί έν ,^λήρει λειτουργείς τών αισθήσεων τΟυ τήνπεριβάλ- 
λουσαν αυτόν ανωθι καί κάτωθι τέως άγνωστόν αύτφ φύσιν, 

καί νά μεταδώση είτα τάς ιδέας του πρός τούς συμπολίτας 
αύτοΰ; Βεβαίως ούδείς, καί άν τινες εύρέθησαν, οίτινες έπέ- 
βησαν τοϋ άεροστάτου καί συνεταξείδιυσαν. καί συνυπέφερον 
βεβαίως θά μετεμελήθησαν καί σχεδόν αναιμικοί καταστάν— 
τες καί περίτρομοι έν ώρ$ τής αεροπορίας των, δέν θά εβλε- 
πον τήν στιγμήν της άβλαβους καθόδου τών πρός τήν ποθη
τήν γην I

Τό άερόστατον. ενέχει πλιίστους κινδύνους, όσους δεν δύ- 
ναταί τις νά φαντασθή' είναι έφεύρεσις ούχί μόνον άτελής, 
άλλά καί ήτις άπεσκορακίσθη καί άπό τήν επιστήμην καί άπό- 
τήν φύσιν αύτήν! Οίαν βάσανον καί μαρτύρια- αισθάνεται 
τις κατερχόμενος διά τής καταδυτικής μηχανής ,έν τφ πυθ- 
μένει τής θαλάσσης, τά αύτά ίσως καί πλείω δοκιμάζει άνερ- 
χόμενος τά >ΰψη. Ποϋ λοιπόν τό θέλγητρον τών τοιουτων 
άεροβασιών ; ποϋ ή γαλήνη καί αταραξία τοϋ πνεύματος j . 
Άν, κατά τινας, ό.Φλαμμαρίων εξύμνησε τοιαύτην ηδονήνr 
ό Όρφεύς υπερύψωσε τόν ’’Αδην, καί άν καί μέχρις εκεί 
εύρεθή ήλεκτρόδρομος τις δέν θά λείψουν βεβαίως οί τάξει- 
διώται, πλήν ούδείς θά έπιστρέψη·.

Τό άερόστατον δεν έτελειοποιήθη, ούτε θά τελειοποιηθώ 
Αύτό μάς λέγει ή πείρα, αύτό μας λέγει καί ή επιστήμη, 
έπομένως ή άεροπορία είναι άεροβασία, ή δέ άεροβασία κίν
δυνος έν κινδύνοις. Άπό του 1783 δτε έπεχειρίσθη τό πρώ
τον εναέριον ταξείδιον υπό του Pilatre des Rosiers, όστις 
μετά πολλούς άγώνας κατόρθωσε νά λάβη τήν άδειαν τής 
άνυψώσεώς του, εμποδιζόμενης ύπό του Λουδοβίκου XVI, 
ένεκα τοΰ επικινδύνου αύτής, μέχρι σήμερον, ή άεροδρομι- 
κή τέχνη ούδέ έν βήμα προώδευσε'ν. Εκτοτε, ήτοι άπό ένός 
καί επέκεινα αιώνος, τίποτε δεν μετεβλήθη, τίποτε νεώτερον 
καί άσφαλέστερον δέν άνεκαλύφθη. Ή αύτή ώς πάντοτε 
ΰφίσταται ποιότης τής αεροπόρου σφαίρας, συγκειμένης άπό- 
μεταξωτού ύφάσματος περιειλιμμένης διά χρίσματος έξ ελα
στικού κόμμεος, τό όποιον καθίστησι τό ύφασμα άδιάβροτ 
χον, τό αύτό σκαφίδίον υπάρχει καί.νΰν, όπερ παρέχει τό- 
σας εύκολίας είς τόν μηχανισμόν, τό αύτό ελαστικόν έπίπω- 
μα, τό οποίον διευκολύνει τήν κατά βούλησιν έκροήν τοϋ αε
ρίου, όπόταν ή σφαίρα είναι πολύ πεπληρωμένη ή όταν θέλη, 
τις νά’ κατέλθη εΐς τήν γήν, τό αύτό δίκτυον, τό οποίον πε
ριβάλλει τό περικάλυαμα τής σφαίρας καί διανέμει τό βά·; 

•ρος εφ’ όλης τής επιφάνειας αύτής, τό αύτό έρμα (σάκκοι έξ. 
άμμου), τό όποιον διευκολύνει τήν άνύψωσιν καί τήν εκλογήν, 
τοϋ τόπου τής καθόδου, τό αύτό βαρόμετρον, όπερ δεικνύει, 
τό ύψος είς ο εύρίσκεται τις, ή αύτή άγκυρα ήτις προσηλώ
νει τήν σφαίραν πρός. τήν γην, τέλος τά αύτά ώς πάντοτε,, 
εκτοτε καί νυν άπευκταϊα ΰφίστανται.

Ούδέν λοιπόν μετεβλήθη. Άπαντες δέ οί εκτοτε μέχρι 
τής σήμερον άναφανέντες άεροναΰται καί τα αερόστατα αυ
τών κατεστράφησαν κακήν κακώς. Καί έφ’ όσον μέν ούτοιέξ. 
έρωτος πρός τήν επιστήμην καί τήν προοδον αυτής και εκ. 
καθήκοντος πρός τήν πατρίδα θυσιάζουσιν έαυτους, διαφέ
ρει πολύ τό πράγμα, άλλά τό νά θυσιάζηταί τις άνευ ούδε- 
νός σκοποϋ είναι μώρον καί βλακώδες! Άπ’αρχής ..τής 
άνακαλύψεως τών αεροστάτων πολλοί ανυψώθησαν και α
βλαβείς κατήλθον είς τήν γήν, άλλά καί πόσοι δεν ηκρωτη- 
ριάσθησαν ή δέν έφονεύθησαν!

Ό Pilatre des Rosiers καταπεσών έν Βουλώνη κατεσυνε- 
τρίβη, έκπνευσας αύθωρεί, διαρραγείσης τής σφαίρας. 'Ο 
Olivieri κατέπεσε καί έφονεύθη είς τό Όρλεάν, άνυψωθείς 
έπί σφαίρας χάρτινης γενομένης παρανάλωμα τοΰ πυρός.
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Ό Mosment ομοίως κατέπεσε καί έφονεύθη. Έπίσης καί ό 
Bittorf είς τό Menheim. Ό Harris μή δυνηθείς νά έπικλεί· 
ση τήν όπήν τοϋ έπιπώματος κατέπεσε καί κατασυνετρίβη. 
Ό Sadler στερούμενος έρματος παρεσυρθη υπό τοΰ άνεμου 
έπί τής πόλεως Boston καί προσκρούσας έφονεύθη· ομοίως 
καί ό Coking καταπεσών έξέπνευσεν. Ή κυρία Blanchard 
ατρόμητος άεροναύτις, είχε τήν άφροσύνην ν ’ άνέρχηται τήν 
νύκτα καί άνάπτη πυροτεχνήματα είς τά ύψη. Έν τινι όμως 
άνυψώσει αύτής διαδοθέντος τοΰ πυρος είς τό άερόστατον 
της,. κατέπεσε καί έξέπνευσεν οίκτρώς. Ό δέ Zatnbecarri 
τφ.1804 έν Βολώνη ανυψωθείς τό μεσονύκτιον μετά τών 
κκ. d’Andreoli καί Gcosseti, 
καί άνελθόντες εις μέγιστον ύ
ψος παρεσύρθησαν ύπό τής κα· 
ταιγίδος, τό άερόστατον διε- 
τρυπήθη ύπό τής βροχής, καί 
μετά φοβέραν άγωνίαν έν τφ 
ψύχει έπεσαν είς τήν θάλασσαν, 
όπόθεν ευτυχώς περισυνελλέ- 
χθήσαν ήμιθανεϊς ύπό διερχομέ- 
■νου πλοίου τήν έπιοϋσαν.

Τό 1812 ομοίως oZaaibec- 
-cari έπιχειρίσας ενέραν άνύ- 
ψωσίν του; καί προσκρούσαν- 
•τος τοΰ άεροδρόμονος είς δέν- 
δρον κατέπεσε καί έφονεύθη. 
Τω 1845 ό άεροναύτης Go- 
mateten, ανυψωθείς έν Κων- 
σταντινουπόλει καί παρασυρ- 
θεΐς πρός τήν θάλασσαν έγέ
νετο άφαντος. Τώ 1849 ό 
Francisque Arlan, ύψώθη έν 
Βαρκελώνη καί δεν έπανήλθε 
πλέον. Φαίνεται δη άπωλέ- 
σθη έν τή Μεσογείω θαλάσση. 
Ό Prince άνυψώθη είς Πα- 
ρισίους τφ 1870, κομίζων τήν 

, αλληλογραφίαν εις τούς πο- 
λιορκουμένους, πλήν ούτος μέν 
πεσών έν τή θαλάσση έπνίγη, 
ή δέ αλληλογραφία διεσώθη 
ύπό τίνος διερχομένου 
πλοίου. Κατά τό αύτό ε· 
ToooLacaye έσχετήνίδι
αν τύχην, άφοΰ διέτρεξε 
τήν Γαλλίαν όλην έναε-
ρίως. Ό Foy τφ 1885 άπέθανε κατά τήν γενομένην άνύψωσιν 
του έν Lori ent. Τρεις ήμέρας μετάτοΰτο ό ’Αμερικανός Gower, 
ό γνωστός εφευρέτης τοΰ τηλεφώνου άπωλέσθη έν τή θαλάσ
ση μετά τήν έκ Cherbourg άνύψωσιν του. Τό επόμενον έτος 
i Lhoste άνυψώθη έν Cherbourg, καί ολίγου δεΐν νά κατα- 
πέση είς τήν θάλασσαν. Διεσώ&η δέ διά μέσου τής πλωτής 
άγκύρας, ώς παρίστησι ή παρατιθέμενη εΐκών. Τή 13 όμως 
Νοεμβρίου τοΰ 1887 άνυψωθείς άπό τοϋ καταστήματος τοΰ 
φωταερίου έν Παρισίοις, μετά τών συντρόφων του Mangot 
καί Archdeacon, διηυθύνθησαν πρός τήν Μάγχην, πλήν 
έκγραγείσης καταιγίδος κατέπεσον είς τήν θάλασσαν, όπου 
καί οίκτρώς άπέθανον, μή προφθάσαντος του διερχομένου 
πλοίου «Πρίγκηψ Λεοπόλδος» νά συνδράμη αύτούς.

Τό τελευταϊον τοΰτο άεροναυτικόν ναυάγιον είναι τό τε
λευταϊον καί φρικτότερον πάντων, μεθ’ ολας τάς νομίζομε- 
νας τελειοποιήσεις καί έφευρέσεις επί τοΰ αεροστάτου, αϊτινες 
όμως ώς άνωτέρω έξεθέμεθα, κατ’ ούδέν σύσιαστικώς σχεδόν 
διαφέρουσι τών γινομένων πρό ενός αιώνος. Αί δέ^άλλεπάλ- 
λ,ηλοι άποτυχίαι πείθουσιν ήμάς άρκούντως, ότι ή δί ’ αερο
στάτου άνύψωσις άνθρωπων πρός τέρψιν καί διασκίδασιν, 
είναι άφροσύνη άκαταλόγιστος καί ούδέν πλέον.

Φ. Π.

ΕΙΣ ΝΕΟΣ ΟΦΘΑΛΜΟΣ

Σπουδαία άνακάλυψις ίγίνίτα εσχάτως, ήτις.ίξέπληξεν 
άπαντα τον αστρονομικόν κόσμον. .

Πρόκειται περί νέου τινός τεχνικοί» οφθαλμού, έχοντος ενός 
περίπου μέτρου διάμετρον και δεκαπέντε βάθος· καί ό μεν 
κρυσταλλοειδής αύτοΰ φακός άποτελεΐται ύπό παμμεγέθους 
ύελίνου φακού, ό δέ αμφιβληστροειδής χιτών έξ εύαισθητο- 
τάτης τινός χημικής πλακός.

Όντως γιγάντειος οφθαλμός, δν έάν ητο δυνατόν νά έχη 
άνθρωπος, ίδει νά έχη άνάστημ.α 100 μέτρων !

Ό οφθαλμός ούτος έχει τέσσαρα σπουδαία προσόντα 
βλέπει α.') ταχύτεροι β') μαχρότιρο?, γ') πιριοσύτεροτ, και 
δ'), όπερ κυριώτερον καί πολυτιμότερΟν πάντων διάτήν.<ά- 
στρονομίαν, άποτυ.τώΓεί καί όιαζηρίϊ πάν ό,τι βλέπει. Ούτως 
εις χιλιοστημόριου τοϋ δευτερολέπτου 'φωτογραφεί τόν ήλιον, 
τάς κηλίδας-άυτοϋ, τάς δίνας; τάς όρεινάς φλόγας' κ;λ. δι*  
άνεξιλείπτου είκόνος. Διέυθυνόμενος δε πρός οΐονδήποτε σή- 
μεϊον τού ουρανού, καί έν σκοτεινοτάτη νυκτί, ανακαλύπτει 
εις τάς αβύσσους τού άπειρου άστέρας, πλανητικά συστήματα 
καί κόσμους, οΰς ουδέποτε ήμέτερος οφθαλμός ήθελε δύνηθή 
νά ϊδη δι’ οίουδηποτε τηλεσκοπίου. Πρός δέ,ό,τι άδυνατοϋ- 
μεν ν’ άντιληφθώμεν είς διάστημά δευτερολέπτων' τινών, έκ- 
φεΰγον της ήμετέρας προσοχής καί άντιλήψεως, ό νέος ούτος 
οφθαλμός, όσω περισσότερρον μένει προσηλωμένος πρός τό 
άπειρον, τόσφ καλήτερον καί άνευ κόπου κατακτ^ καί συλ
λαμβάνει αύτό. Έν φ δέ ό ήμέτερος οφθαλμός στιγμιαίως 
κρατεΓ τήν εικόνα αντικειμένου τινός, ό οφθαλμός ούτος δια
τηρεί έπί τής πλακός αΰτοϋ ό,τι είδεν, άρκεϊ νά άλάσσηται 
έκάστοτε ό χιτών αΰτοϋ' διότι ό νέος ούτος οφθαλμός ούδέν 
άλλο είναι ή φωτογραφικός οφθαλμός· λ. χ. φονεύσατε άκα- 
ριαίως καί αίφνηδίως άνθρωπον άμερίμνως καθήμ.ενον καί βλέ- 
ποντα πρός ανοικτόν παράθυρον ζωηρώς φωτιζόμενου, έξορύ- 
ξατε κατόπιν τοΰς οφθαλμούς καί βυθίσατε αύτούς έν διαλύ
σει στυπτηρίας· οί οφθαλμοί ουτοι θέλουσι διατηρήσει τήν 
εικόνα τοΰ παραθύρου μετά τών σιδηρών αύτοΰ κιγκλίδων, 
παραθυρόφυλλων κλπ. Τοΰτ’αύτό συμβαίνει καί έν τώ άνα- 
καλυφθεντι τούτω όφθαλμφ, μέ τήν διαφοράν ότι ούτος συγ- 
κεντρόϊ ακτίνας πολύ μακροτέρας.

-ΗΙΙΙΙΙΙΙΗ-
Οί επισημότεροι αστρονόμοι τοΰ κόσμου συνήλθαν εσχάτως 

έν τφ άστεροσκοπείφ τών Παρισίων, ϊνα αποφασισωσι τήν 
άμεσον αύτοΰ έφαρμογήν, πρός τον σκοπόν νέας καί άκριβοΰς 
μελέτης τοΰ άστερόεντος ούρανοϋ. ’Εξαίσια αποτυπώματα 
τής Σελήνης, τοϋ Ήλίου, τών αστέρων, νεφελωμάτων κλπ., 
κατετέθεσαν έν τω συνεδρίω τούτφ τών άστρονόμων, εκθάμ- 
βων έκ τής νέας ταύτης άνακαλύψεως. Τινά έξ αύτών είκό- 
νίζον τά όρη καί τούς κρατήρας τής Σελήνης ούτως, ώς εί 
εβλεπέ τις αύτούς άπό 40 λευγών άποστάσεως.

Σήμερον φωτογραφοΰσι τάς άστραπάς, καί βλέπει τις εν 
άνέσει έπί το·'χάρτου τάς ιδιοτροπίας τοΰ ήλεκτρικοϋ σπιν- 
Θήρος, διασχίζοντος τόν εναέριον Ωκεανόν μεθ’ όλων τών 
λεπτομερειών αΰτοϋ, φωτογραφοϋσιν αμαξοστοιχίαν βαίνου- 
σαν μεθ ’όλης αύτήςτήςταχύτητος,φωτογραφοΰσι τήν σφαίραν 
έξερχομένην τοϋ πυροβόλου. — Ό τεχνητός ούτος νέος φωτο
γραφικός χιτών βλέπει έν τούτοις' ταχύτερου καί καλλήτερον, 
καί δι αντιθέτου δλως ίδιότητος εισδύει είς τάς αβύσσους, άς 
ούδέ ν’ άντιληφΟώμεν, πολλώ δ ’όλιγώτερον νά βλέπωμεν ήδύ- 
νάμεθα πρότερον, καί τοΰτο είναι τό μάλλον έκπλήττον τον 
σοφόν κόσμον.

Διά τών μέχρι τουδε γνωστών άστρΟνομικών φακών δια
μέτρου 30 εκατοστόμετρων ·καί μήκους 3 καί ήμίσεος μέτρων 
άνακαλύπτομεν τούς άστέρας μέχρι τοΰ δεκάτου τετάρτου 
μεγέθους, ήτοι τεσσαράκοντα -τέσσαρα εκατομμύριά αστέρων 
πάσης φύσεώς καί έν χρόνφ άνυπολογίστως μακρφ.· έν$ διά 
τοΰ νέόυ φωτογραφικού · χιτώνος, έν σμικροτάτω χρονική 
διαστήματι, λαμβάνομεν αποτυπώματα τών πλησίων ώς καΐ 

■ τών άπωτάτων ουρανίων σωμάτών διά θαυμάσιας ακρίβεια?

καί ταχύτητος. Ό,τι δέ δι’ απείρων κόπων κατωρθοΰτο μ.ί· 
■ " X?1 ήδη δυνάμεθα νά τό άποκτήσωμιν εν άνέσει καί

ευκόλως· και τέλος ό,τι ή παρατηρητική αστρονομία κατώρ- 
θόυ ν’ άπεικονίση έν διαστήματι πολλών αιώνων, ό νέος ο
φθαλμός άποτυπώνει αύτό τάχιστα έπί παμ.μεγέθους χάρτου.
. ’Αλλά τό θαυμ.ασιώτερον άρχεται εντεύθεν. Ούδέποτε εν 

Ολη τή ιστορία τής άνθρωπότητος είχον δυνηθή νά είσχωρή- 
σωσι τοσοϋτον βαθέως είς τάς αβύσσους τοΰ άπείοου. — Διά 
τών νέων ανακαλύψεων ή φωτογραφία δύναται ήδη νά λαμ· 
€άνη οίανδήποτε εικόνα ούρανίου σώματος, έν οίαδήποτε 
άποστάσει. Τίς δέ οίδε άν έν ταϊς νέαις φωτογραφικαϊ; εί
κοσι τής ’Αφροδίτης καί τοΰ Άεοος νεωτέρα τις έφεύρεσις δέν 
θέλει κατορθώσει ν ’ άνακαλύψη ποτέ τοΰς κατοίκους αύτών ;

Ή δύναμις του νέου τούτου οφθαλμού έξικνεϊται μέχρις 
ακαταλόγιστου μέχρι τοΰδε εν τώ άπείρω άποστάσεως. ’Εάν 
άστήρ τις 15ου, 16ου ή 1 Ίου μεγέθους, ή ήλιος τις ή άπομε- 

. μακρυσμένος άφ ’ ήμών εις τοιαύτην άπόστασιν", ώστε τό φώς 
αύτοΰ νά χρειάζηται χιλιάδας καί ίσως έκατομμύρια έτών ίνα 
φ&άση μέχρις ήμών, καίτοι φέρον τήν άπίστευτον ταχύτητα 
τών 300 χιλ. χιλιομέτρων κατά δευτερόλεπτον, φυσικώς ό 
άστήρ ή ό ήλιος ούτος δέν θά έγίνετο ήμΐν γνωστός άνευ τών 
νέων οργάνων τής νέας οπτικής. Καΐ άν ό άστήρ ούτος ήτο 
18ης, 20ης, ή άνωτέρας τινός ίάξεωςι απρόσιτος τουτέστι 
καί είς τά ισχυρότερα τηλεσκόπια, τί θά έγίνετο;

Τό φώς τοιούτου τινός άστέρος ή ήλίου ταξειδεύει άπό 
εκατομμυρίων έτών έως ού φθάσή μέχρις ήμών. "Ίσως δέ ότε 
ή άκτίς φωτός, ή μέλλουσα νά δώση έπί τού χιτώνος τοΰ νέου 
οφθαλμού τήν εικόνα τοΰ άστέρος έκείνου ή του ήλίου, άνε- 
χώρησεν έκεΐθεν, νά μή ΰπήρχεν ακόμη ή γή, ή καί νά εύ- 
ρίσκετο εν αρχή τής γενέσεώς της’ ώστε ή νέα αύτη φωτο
γραφική πλάξ άγει ήμάς είς τό παρελθόν τοΰ σύμπαντος' άφ’ 
ού δέ τοσοΰτος χρόνος άπαιτεϊται ϊνα μία άκτίς φθάση έκεΐθεν 
μέχρις ήμών, βεβαίως εν τώ δρόμφ αύτής έξελίσσεται άπασα 
ή Ιστορία τής γής· εν δέ τή Ιστορία ταύτη, ή τής άνθρωπό- 
τητος όλης άντιπαραβαλλομένης πρός κΰμα φωτός. Καί τό 
παραδοξότερον, ότι έν τφ χρόνφ τούτφ ό άπομεμακρυσμένος 
έκεϊνος ήλιος, ό σήμερον φωτογραφούμενος, ϊσως νά μή ΰπάρ- 
χη πλέον καί νά έσβέσθη πρό πολλοΰ. Ή σύγχρονος αστρο
νομία βυθίζει ήμάς είς πέλαγος άνακαλύψεων.

Διά ταχύτητος άστραπής ήθέλομεν χρειασθή εκατομμύ
ρια έτών διά νά φθάσωμεν είς τά μέρη, ένθα λάμπουσιν οί 
απομεμακρυσμένοι έκεϊνοι ήλιοι, καί έάν ήθέλομεν φθάση είς 
ενα τούτων, ούδέ'έν βήμα ήθέλομεν προχωρήσή πρός τά όρια 
τοϋ απείρου' διότι τό άπειρον, είναι άνευ ορίων καί άνευ μέ
τρου. καθ’ άλας δέ τάς διευθύνσεις κεΐται πληθύς κόσμων, εις 
ένατων οποίων ύπάρχει καί ή ήμετέρα γή.

Διά τούτων ήδύνατο τις νά φαντασθή ότι ό άνθρώπινος 
νοΰς ετελειόποιήθη· καί όμως βλέπομεν έαυτούς ΰλιστάςχω- 
ρίς να γινώσκωμεν ούδέ λέξιν τής ούσίαςκαί τών συστατικών 
τής ύλης, καΐ πνευματιστάς, χωρίς νά γινώσκωμεν περί τής 
φύσεώς τοΰ πνεύματος. — Έν τούτοις ό μικροσκοπικός ού
τος πλανήτης είναι αρκετά εύρύς διά τήν άντίληψιν τοΰ ήμε- 
τέρόυ νοός, όστις έχει πολλά έτι έν τούτφ νά διερευνητή, 
πρΐύ'ή ζητήσγ νά κατανόηση τήν φύσιν τών άπομεμακρυ- 
σμένων αστέρων καί ήλίων. Εύκταΐον βεβαίως ήθελεν είσθαι 
παρα τοΐς αστρονόμοις, ίνα οί κυβερνήται, βασιλείς, πολιτι
κοί, νομοθέται κ.λ.π. κατενόουν τήν αρμονίαν ενός ούρανίου 
χάρτου. Η δέ ήρεμος έρευνα καϊ κατανόησις τής αρμονίας 
τοΰ άπειρου ήθελεν ώφελήση άσυγκρίτως μείζονι βαθμφ τήν 
ανθρωπότητα η σύμπαντα τά συνέδρια ‘καί 'αί .συνεντεύξεις 
μοναρχών και διπλωματών. Έάν έγίνωσκον, πόσφύ μικροσκο- 
πική είναι ή γή, ϊσως θά ήσχολοΰντο μάλλον, είς τήν γενικήν 
εερηνην τών ανθρώπων, οΐτινες. έχουσιν ανάγκην τών δώρων 
τής πνευματικής ζωής.

Ας έλπίσωμεν έν τούτοις, ότϊ ό νεωστί ανακαλυφθείς φω
τογραφικός οφθαλμός θέλει άποκαλύψή πλεΐσθ’οσα ουράνια 
μυστήρια, πριν ή αί έπιστήμαι κατορθώσωσι νά καταμετρή- 
βωσι το μέγεθος νέου τίνος άνακαλυφθησομένου άστέρος.

Flammarion

ΟΙ ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΚ*)·

‘Ο κ. Biinquin ίκοινοποίησεν εσχάτως τή Μετεωρολογική 
Έταιρί^ τής Σκωτίας τάς ύπ’αύτοΰ γενομένας παρατηρή
σεις έπί τών Διοσκούρων (τελώνια),έπί τής κορυφής τοϋ όρους 
Bon-Nevis, έν Σκωτία.

Ο φυσιοδίφης ούτος έπεχείρησεν έν ώρ^ι χειμώνος καί νυ-. 
κτός 1.5 τοιαύτας παρατηρήσεις, καί δίδωσι ήικϊν τάς άκο- 
λούθους περί τών φαινομένων τών Διοσκούρων εξηγήσεις.

«Οί Διόσκουροι ούδέν άλλο είναι ή κυανόλευκοι γλώσσαι 
πυρδς αϊτινες ύψοΰνται ύπέρ τήν κορυφήν τών καπνοδόχων, 
τών άλεξικεραυνων, τών Ιστών τών πλοίων, τών ύψηλών ρά
βδων,καί έν γένει παντός ύψηλοϋ καί αίχμηροϋ αντικειμένου, 
καί έχουσι μήκος 10—15 χιλιοστομέτρων.

«Κατά τάς παρατηρηθείσας δέ έπιμελώς μετεωρολογικός 
περιπτώσεις, αϊτινες προηγούνται, έ’πονται ή συνοδεύουσι 
τήν έμφάνισιν αύτών, έξήχθή τό εξής συμπέρασμα.

«Οί Διόσκουροι άναφαίνονται ιδίως όπόταν αίφνηδία βα
ρομετρική κατάπτωσις επέρχεται έν μέσφ καιρφ συνεφώδη.

«Ή κράσις τής άτμοσφαίρας χαμηλοϋται ταχέως 16 ώρας 
πρό τοϋ φαινομένου τούτου, ό δέ άνεμος επικρατεί πάντοτε 
δυτικός, άφοΰ τό πρώτον φυσά νοτιοδυτικός καί ειτα βορειο
δυτικός μέχρι τέλους τοϋ φαινομένου.

« Η βροχή άκολουθεϊ πρό καί μετά τήν έμφάνισιν, ότε 
επέρχεται άνεμος καταιγίζων, (κοινώς μπουρίη).

«Τέλος οί Διόσκουροι είναι φυσικόν φαινόμενον, τοϋ όποιου 
τά αϊτια δεν έξιχνιάσθησαν είσέτι, καί επομένως ούδείς έπι- 
στήμων ήδυνήθη μέχρι σήμερον σαφώς καί έν πεποιθήσει νά 
έκφέρη τήν άλάνθαστον γνώμην του" είναι δε ζήτημα τό 
όποιον οί μεταγενέστεροι ίσως θά λύσωσι σχετικώςτή προόδς» 
τών φυσικών έπιστημών.

ΤΟ

Περί τά μέσα τοΰ παρελθόντος αιώνος είχεν άφιχθή είς τα 
Ούπσάλ, νέος τις φοιτητής, υιός πτωχής χήρας, δστις ένε- 
γράφη άμέσως έν τφ Πανεπιστημίφ τής πόλεως ταύτης. 
Ένφ δέ ώραίαν τινά πρωίαν Κυριακής τίνος περιεπάτει μετά 
τινων συναδέλφων αύτοΰ φοιτητών τοΰ Πανεπιστημίου έν 
τινι δημοσίφ κήπφ, καί συνωμίλουν περί διαφόρων αντικειμέ
νων, αίφνης τά πρόσωπα πάντων έμειδίασαν έπί τή εμφανίσει 
τής θυγατρός τοΰ πρύτανεως τοΰ Πανεπιστημίου,ήτις πλήρης 
γ άριτος, ώραιότητος καί φαιδρότητος, έβάδιζε πρός αύτούς, ' 
έρχομένη έκ τής έναντι αύτών κειμένης δενδροστοιχίας καΐ 
πορευομένη μετά τής παιδαγωγού αύτής είς τήν εκκλησίαν. · 
Άπροσδοκήτως ό υιός τής χήρας, δστις ήτο ζωηρός καί εύ— 
φυολόγει πάντοτε, λέγει πρός τούς συναδέλφους αύτοΰ: «Εί
μαι ύπερβέβαιος, ότι ή κόρη αύτη. θά μοί έδιδε έν φίλημα.»

Οί σύντροφοί του άνεκάγχασαν έπί τή άνηκούστφ ταύτη. 
ίδέ$. Εϊς δέ εξ αύτών, υιός πλουσίου γονέως, λαβών τήυ 
πρότασιν ύπό σπουδαιοτέραν έποψιν, τψ άπαντφ:

— Φίλε μου, είναι άδύνατον πράγμα, μάλιστα δι’ έσέ> 
όστις τή είσαι παντελώς άγνωστος. Καί τήν βίαν δέ αυτή» 
άν θέλησης νά μεταχειρισθής, είναι χίμαιρα, διότι πρέπει νά. 
σκεφθής ότι εύρίσκεσαι είς δημόσιον μέρος, καί...

— Τίποτε... έπιμένω είς τήν πρότασίν μου, καί άν θέλης 
στοιχηματίσου.

Ό πλούσιος φοιτητής, πειραχθείς,/θεσεν άμέσως τό.ζή
τημα, όρίσας καί μέγα ποσόν ώς άμοιβήν, πεπεισμένος ών, 
οτι ούχί μόνον δέν ήθελε κατωρθώση τοΰτο ό νέος συνάδελ
φός του, άλλ’ ότι μάλιστα ήθελεν ύποστή καί τάς συνέπειας 
τής αφροσύνης καί τής αΰθάδους τόλμης του.

— Λοιπόν, εϊμεθα σύμφωνοι, έπανέλαβεν ό υιός τής πτω- 
φής χήρας.

(!) Οί Διόσκουρο:, ή τά τ s λ ώ ν ι α, ,χοινώ< λεγάμενα, είναι αί έπί τών 

ιστών τών πλοίων συνήθως παρατηρούμενα! μικραί φλόγες πυράς.
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Άπιτίινόμενο; δε προ; τού;' άλλου; συντρόφους του.
— Εισθε μάρτυρες, τοϊ^ λέγει.
Και ταύτοχρόνως, ένφ αί δύω νεάνιδες διήρχοντο πλησίον 

αύτών, ούτος άποχωριβθείς τών συμμαθητών του, τάς ακο
λουθεί απαθώς.

Ή περιέργεια καί - στενοχώρια τών φοιτητών αυξάνεται.
Μετά δέκα βημάτων πορείαν, ό πτωχός φοιτητής αποτεί

νει εύγενώςτόν λόγον πρός τάς νέας, αϊηνες-άμέσως σταματώ- 
σιν. Τότε άποκαλυφθείς, διά ταπεινού καί ελευθέρου ύφους 
λέγει πρός τήν κόρην τοϋ πρύτανεως·

------ Δεσποινίς! άπό ύμάς έξαρτάται νά γείνω πλούσιος!
—- Καί πώς τούτο ; έρωτ$ αΰτη, δλως έκπληκτος.
— ’Ιδού Δεσποινίς. Είμαι πτωχός φοιτητής, υίός πτωχής 

χήρας. Έάν δέ συγκατανεύσητε είς τήν· επιθυμίαν μου, θά 
κερδήσω μέγα χρηματικόν στοίχημα, τό όποιον θά συντέλεση 
νά εξακολουθήσω τάς σπουδάς μου, καί θά σώσω καί τήν 
μητέρα μου άπό τών φοβερών στενοχώριών άς ύφίσταται, 
τοΰ νά μοί έξοικονομή χρήματα. Έστοιχημάτισα ότι θά μοί 
5ώσητε ενα φίλημα !ί..

— Έάν ή επιτυχία τής τύχης σας, καί ή ευτυχία τής 
μητρός σας έξαρτάται άπό τόσην μικράν άπαίτησιν, τφ ά
παντά μειδιώσα ή άθώα κόρη μετά χάριτος καί προθυμίας, 
αύχαρίστως σας δίδω ό,τι ζητείτε.

Καί έρυθριώσά, έτεινε τήν ώραίαν παρειάν της πρός τόν 
νέον, όστις αυθωρεί ένκπέθεσεν έπ’αύτής τά χείλη, του, καί 
-έλαβε φίλημα ευγνωμοσύνης καί σωτηρίας.

Μετά τοΰτο αΰτη μέν είσήλθε μετά τής παιδαγωγού αύ
τής έντή εκκλησία, ένθα έκαμε δέησιν πρός τόν θεόν έξ όλης 
τής καρδίας της, υπέρ τής ευτυχίας τοϋ νέου εκείνου- ούτος 
δέ έπιστρέψας πρός τού; φίλους του, έλαβε τό όρισθέν χρη
ματικόν ποσόν.

Έπανακάμψασα ή θυγάτηρ τοΰ πρυτάνεως οίκοι, διηγήθη 
είς τόν πατέρα της τό γεγονός.

Τήν έπομένην ήμέραν ό πρύτανις,έκ περιεργείας καί καθή
κοντος, έκάλεσε παρ ’ αύτφ τόν τολμηρόν φοιτητήν, ίνα γνω- 
ρίση τό ε’δος τοΰ άνθρώπου τούτου, όστις έτόλμησε ναφιλη- 
ση τήν κόρην του, καί τιμωοήση αύτόν,πλήν οί εύγενεϊς καί

MAURICE DE FOS

ΣΩΣΑΝΝΑ ΡΑΜΩ
(Σννίχ5iq)

Αί νεάνιδες .ούδέν είπον, ούτε προς αποδοχήν, ούτε πρός 
■αρνησιν τής προτάσεως- ό δέ Κώστας ένόμισεν ότι ήδύνατο 
νά έκλάβη τήν σιωπήν των ώς δείγμα συγκαταθέσεως· όθεν 
άνέλαβε τήν οδηγίαν τής συνοδίας φιλοτιμούμενος νά συν- 
τάμγ τήν κόπωσιν τής όδου δι’ άφελών διηγήσεων.

Κατά' τήν έκ τοΰ Κουτσομματίου έξοδον.,' διε'κριναν τά 
Κυκλώπεια τείχη τά έπί τής αρχαίας θέσεως.τών Κλεωνών, 
έπειτα τήν Νεμέαν· άλλά, μεταξύ τών ερειπίων τούτων, αί 
συνοδοιπόροι ειδον όύχί άνευ φόβου, ρακένδυτόν τινα άγριάν- 
θρωπον, έξερχόμενον έχ τίνος σπηλαίου—όπερ ην ϊσως.,τό 
καταφύγιου. του Νεμέου λεοντος.

Ό Κώστας έγίνωσκε τήν ιστορίαν τών άθλιων τούτων 
ήτο είς έκ τών τρωγλοδυτών άνθρώπων, ίδόντων, άλλ,οτε. εύ- 
τυχεστέρας ήμέρας, άλλ’είχε πράξει μεγάλην ιεροσυλίαν, άαί 
επισύρει έφ' έαυτοΰ τήν θείαν δίκην. '

Είς πάντα σχεδόν τά μέρη τών βουνών, ένθα πολλοί άτραποί 
ίνοΰνται,ώς'έπί τό πλεϊστον βλέπει τις μικρ.οΰ μεγέθους υπαί
θρια Παρεκκλήσια, έφ’ών πήγνυτάι σταυρός- έν -μ$ δέ τών 
πλευρών τοΰ ίεροΰ μνημείου έντός κοιλώματος ύπάρχει εΐκών 
άγια, έμπροσθεν τής οποίας καίει νυχθημερόν κανδήλα,. Οί 
διαβάται συνήθως κλίνουσι γόνυ ένώπιον .τής είκόνος, καί 
άποθετουσι λεπτά τινα έν τφ κοιλώματι, πρός άγοράν έλαίου 
διά τήν κανδήλανι πιστεύοντες ότι οΰτω προφυλάττόυσιν 

ταπεινοί τρόποίτοϋ νεανίου συνεκίνησαν ύπιρβαλλόντως αυ
τόν, ώστε έζήτησε να μάθη τήν Ιστορίαν καί καταγωγήν του. 
Άφοΰ δέ τόν ήκουσε επ’ αρκετόν χρόνον τόν προσεκάλεσε εις 
γεΰγα είς τήν οικίαν του.

Μετά έν έτος ή κόρη τοΰ πρυτάνεως συνεζεύχθη τόν νέον, 
ούτινος ύπήρξεν αύτή ή σωτηρία καί ευτυχία τοΰ μέλλοντος 
του.·

Αΰτη δέ ομοίως έγένετο εύτυχής καί επίδοξος, διότι σή
μερον ό πτωχός υίός τήςχήρας, είναι,είς έκτωνέπισημοτέρφν 
Σουηδών φιλοσόφων. > .

/ Άστήρ . •Ζ

Η ΜΟΥΜΙΑ ΤΗΣ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑΣ 
(Φιλοσοφία ini τοΰ παρελθόντος)

Είς βάθος είκοσι πέντε ποδών ύπο τό έδαφος, άνεκαλύ- 
φθη άνελπίστως, συνεπείς τών γενομένων.έσχάτω; αρχαίο-, 
λογικών άνασκαφών υπό των "Αγγλων, έν Αίγύπτφ, εύρύ- 
χώρον μνημείου, ένφ ανευρεθη η μούμια τής Κλεοπάτρας, 
τής Βασιλίσσης εκείνης τής ώραιότητος, ώς ώνόμασαν αύτην 
τφ καιρφ έκείνφ οί σύγχρονοι ιστοριογράφοι αύτής, τής πο
λυθέλγητρου εκείνης γυναικός, ήτις έταπείνωσε πρό τών. πο
δών της τούς κυριάρχας τής γής, Καίσαρακαί Αντώνιον, 
καί τής ίδιοτρόπου τέλους μονάρχου, περί ή; αί παραδόσεις 
έξέπληξαν τόν κόσμον, διά τάς έπικρατησάσας παρ’ αύτή, 
πολυτέλειαν, μεγαλείου', ίσχύν, καί τάς πομπώδεις θριαμ.- 

βευτικάς έορτάς. . , ·,,·.'
Αί τοΰ πολλοϋ Καίσαρος μετ ’αύτής σχέσεις, ή επί 

τούτω έπιταθεϊσα παραμονή αύτοΰ έν Αίγύπτφ, καθ’ ήν κατά 
τοσούτον έγένετο έπιλήσμ.ων τών σοβαρών ύποθεσεων τοΰ εκ-, 
τεταμένου αύτοΰ Κράτους, καί τών πρός τήν ιδίαν αύτοΰ 
σύζυγον καθηκόντων, ώστε έδόθη άφορμή νά κατακριθή ύπό 
τών εχθρών αύτοΰ καί ένισχυθή τό κόμμα αύτών, καί ή με-, 
τάβασις καί ή διαμονή τής περικαλλούς ταύτης γυναικός 
Ρώαη, ένθα ό Καϊσαρ προύκάλεσεν ίθνικάς έορτάς, συμπό
σια'καί φρενητιώδεις ύπέρ αύτής έπευφημίας τοΰ λαού , εΐσίν 
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εαυτούς άπό πάσης κακής συναντήσεως υπό την προστασίαν 
τοΰ είκονιζομενου ‘Αγίου.

Ό άγριάνθρωπος ουτος, ιδιοκτήτης τοΰ παρά τφ ΓΙαρεκ-. 
κλησίφ κτήματος, είχε τήν συνείδησεν ήσυχου, ότι έξετέλει 
άκριβώς τό ευσεβές τοΰτο έθιμον, ότε ώ; κακός του δαίμων, 
εί; Άγγλος, διερχόμενος έκεϊθεν, παρετήρησεν όρειχάλκινόν 
τινα άρχαιότητα προσκεκολλημένην είς τήν κανδήλαν τοδ 

. Παρεκκλησίου.
— ΙΙα^ληκάρι, τφ λέγει, μοΰ. πωλεϊς 

τήν κανδήλαν ταύτην ; -
__ Δέν είναι ’δική μου' είναι τοΰ ά

γιου Θεοδώρου.
.. __ -Μπά ! καί τί νά τήν κάμη ό άγιος,

μίαν έσπασμένην κανδήλαν; πάρε αυτήν 
τήν λίραν μέ έν τάληρον αγοράζεις και- 
νούριαν, καί σοΰ μένουν χαρτΐ,Λίχι δε
καπέντε δραχμαί!

Ό, Άγγλος έλαβεν οΰτω τήν καν
δήλαν. ς

Άλλ’ω τοΰ θαύματος! Μετά οκτώ 
ήμέρας ή οικία του έκάη- άνφκοδόμη- 

, σεν αύτήν, άλλά πάλιν έγένετο παρανά
λωμα τοΰ πορός" κ,αί πεντακις έτι νέαε 

' αλλεπάλληλοι πυρκαϊαί, κατ’ ανεξήγη
του τρόπον, ήνάγκασαν αύτόν νά κατοι- 

κήση έν τφ σπηλαιφ μετά τής οικογένειας του, βέβαιος οτι 
τόντιαωρεϊ ό άγιοςθεόδωρος-διά τήν φριχτήν ίερο^λια*  του...

— Άγγλος καί έδώ ! άνέκραξεν ή δεσποινίς Ρ.αμφ, Αγ
γλος εφάμιλλος τφ συμπατριώτη αύτοΰ Λόρδφ Ελγινφ, 
όστις κατεγύμνωσε τάς μετώπας τοΰ Ιίαρθενώνος.

άπό τής Ιστορίας γνωστά! τοΐ; ήμετέροί; άναγνώσται;, έκεΐνο 
- ’ -όμως οπερ αγνοοΰσιν ίσως, είναι ότι μετά είκοσι αιώνων χρο- 

-νικον διάστημα, άνευρέθη ώς έκ τύχης τό μνημείου καί τό 
-σώμα αύτής, αί δε επ’έκείνου ύπάρχούσαι έπιγραφαΐ δέν 
άφίνουσι τήν έλαχίστην περί τούτου άμφιβολίάν.

Τό σώμα αυτής.είναι- άπεξηραμμένον, τό προσώπου παρα- 
■μεμορφωμένον καί άηδές, τά δε έκλεκτά καί'ευώδη μΰρα, 
■διά τών όποιων ειχον ραντίσει καί περιβάλλει αύτήν κατά 
τήν τελετήν τής ταφής- της καί άπέδιδον οσμήν θείαν, ήδη 

-•προξενούσε τήν αποστροφήν καί τήν αηδίαν τοΰ θεατού. Τοι- 
αύτη είναι σήμερον ή θαυματουργός εκείνη γυνή, ή κάτακτη- 
κτής τών καρδιών, ή σειρήν εκείνη, ήτις έζησέν ώς θεά, έν 
-συνοδείφ μαγικών απολαύσεων. Ώστε παν ό,τι ήδη έναπο- 
-μένει έξ όλης αύτής τής ποιήσεως τής θυγατρός τών Πτολε
μαίον, έν πραγματικότητι,είναι άπεχθής τις μορφή, έν σχή- 

;μ.ατι τέρατος. Αί παγίδες, τά εγκλήματα, αί ίδιοτροπίαι, 
4ρωτες, τιμαί, ήδοναί κλ. συνεκεντρώθηΟάν ήδη έν σώματι 
^οψεάσ,είς άναπαράστασιν ασύγκριτου ιστορίας έν τοϊς χρο- 
■νικοϊς της άνθρωπότητος!

Δέν θά ήτο άρα προτιμότερου καί ώφελιμώτερον νά έκαλύ- 
•πτετο έκ νέου ύπό τοΰ άνακαλύψαντος άγγλου αρχαιοδίφου 
~fi άπαίσιος πλάξ τοΰ μνημείου, τούτου καί νά έκρύπτετο διά 
-παντός τό τέως άγνωστον καί λησμόνηθέν τοΰτο σώμα; τό 
άγνωστον τοΰτο άπόκρυφον; Πλήν τίς δύναται νά άνχχαι- 
-τίση τήν σπουδήν τών διερευνητών τών τοιόύτων μυστηρίων;

Όποια ειρωνεία τής ειμαρμένης !
Εν τούτοις τό εύρημα έθεωρήθη σπουδαίου ύπό έτέρας ί- 

-βτορικας καί άρχαιολογικάς έπόψεις< τά δέ Μουσεία τής Ευ
ρώπης διαφιλονικοΰσι τό γέρας, καί πλιϊσται όσαι διαπραγ
ματεύσεις ένεργοΰνται περί τήν μούμιαν τής θέίάς Κλεοπά
τρας, ώς πρός τήν κατοχήν αύτής. Ή γυνήής εν μόνον μει
δίαμα έγέννα άμείλικτα πάθη, καί έκήρυσσε δεινούς πολέμους 
-πρόκειται ήδη μετά πάροδον ύπνου δύο χιλιάδων έτών νά 
πωληθή ώς περίεργον καί άρχάιολογικόν άντικείμενόν. Ε
κείνη ήν ό Πλούταρχος έκάλει άμ.ίμ.ητον ?

Τήν ένθυμούμεθα έν τφ περιχρύσφ αύτής άνακτόρφ, έν 
Αλεξάνδρειά, ρίπτουσαν έντός-άγγείου περιέχοντος όξος,

— Οί Άγγλοι πάντοτε μάς έβλαψαν, προσέ- 
θηκεν. ο Κώστας, καί άντί τών τιμάλφεστάτών 
κειμηλίων μας, μάς έδωκαν . .. .

— Ναί, ήξεύρω, τόν διέκοψεν ή δεσποινίς Ρα· 
:μώ, σάς έδώρησαν-τό έν τή-άγορά ιών Αθηνών 

«ώρολόγιον.
■Έκάγχασαν καί οί τρεϊς διά τό' γελοϊον επι· 

-νόημα τοΰ Λόρδου Έλγίνου, ώστε δι’ έλεεινοΰ 
τινός κτιρίου νά άντισταθμίση τά ανεκτίμητα α
ριστουργήματα τοΰ Φειδίου, τά όποϊα ,.άναιδώς 
ίσύλευεν έκ τοΰ Παρθενώνος.

Κατελθόντες διά στενής άτραποΰ εφθασαν είς 
■πεδιάδα, έν τφ μέσφ τής όποιας ύπάρχ«τό χάη 
τοΰ Δερβενάκι, πρός ενδιαίτημα δυο στρατιωτών, 
τεθειμένων εκεϊ ώς φρουρών πρός ασφάλειαν τοΰ 
τόπου.

Αφοΰ έπότισαν τούς ίππους, έσπευσαν νά κινήσωσι ίνα, 
-πριν νυκτώση, διέλθωσι τό απότομον όρος, τό χω.ρίζον τήν 
-πεδιάδα τοΰ Άργους άπό τήν τής Νεμέας.

Η διάβασες εγένετο δι ό-δοΰ πετρώδους καί σχεδόν άδια- 
■βάτου, ότε μέν__έπί κρημνών βαινούσης, όδέ δέ διά μέσου 
;βράχων,- έφ-’ ών οί ιππείς εσχιζόν τά γόνατά.- Οί δύο φρου
ροί στράτιώται τοΰ Δερβενακίου, -κρατούμενοι διά τής άρι- 

-•στεράς έκ τής ούράς τών ζώων, έν δέ τή δεξιοί κρατούντες 
τά όπλά των, έκουσίως συνώδεύσαν,αυτούς· καίόύ μόνον δεν 

χ·έφαίνοντο στενοχωρούμενοι έκ τοϋ βαδίσματος ' τών ίππων, 
άλλά, έμπνεόμενοι’ϊσώς έκ'τών άναμνήκων' τής αίμάτηράς 
καταστροφής, ήν επήνεγκεν έν τή θέσει ταύτη ό’Νικήτας 
κατά τών τουρκικών ■ στρατευμάτων ίψαλλον άσματα εις τήν 
.«λευθερίαν. · ■< ·' ■ ■ ·' · :
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χάριν παιδιά;, [χαργάρίνην άξια; δύο εκατομμυρίων, πρός 
άποσύνθεσιν. Τήν ενθυμούμεθχ φερομίνην έπί τοΰ άρματος 
τοΰ ’Αντωνίου, ύπό τοΰ ίδιου τούτου, τοΰ μεγάλου στρατη
γού, τού νικητοΰ τοσούτων μαχών, καί έκτελεστοΰ τών φαν
τασιών της, μετημφιεσμένου είς γυναίκα, καί κεκαλυμμενου 
διά πολυτίμων λίθων ! Τήν ένθυμούμεθα τέλος διεγείρουσαν 
διά χρυσής καρφίδος τόν έν τώ κανίστρφ κοιμούμενον όφιν, 
ϊνα τήν δαγκάση. είς τόν βραχίονα καί μή μεταβή είς Ρώ
μην αιχμάλωτος καί τεταπεινωμε’νη έν τφ θριάμβφ τοΰ κα— 
τακτητοΰ αύτής ! ;

"Ηδη όμως ταπεινοΰται έντελώς ένώπιον τής άνθρωπότη
τος! ’Ιδού αύτή έξηπλωμένη, γυμνή, είς τά ομματα όλων 
καί χρησιμεύοΰσα ώς όργανον παντοίων άναδιφήσεων !

Οποία είρωνίατής πεοιε'ργουκαί άμιμήτου ιστορίας ταύτης!

Έν έτει 1760 ότε ό πρωσσικός στρατός έκινδύνευε μαχο- 
μενος πρός τα ρωσσικά στρατεύματα, άγγελιοφόροι τινες 
έγνωστοποίησαν τή Τσαρίνη Έλισάββετ τήν άληθή θέσιν 
τών Ποώσσων. Αΰτη αμέσως συνεκάλεσε τό πολεμικόν συμ
βούλιου, όπερ άπεφάνθη νά έπιτεθή αύθωρεί ό ρωσσικός στρα
τός κατά τοΰ πρωσσικοΰ. Πρός τοΰτο δέ ή 'Ελισάββετ διέ
ταξε ένα τών ύπουργών της νά γράψη πρός τόν στρατάρχην 
νά συνάψη άμέσω; τήν μάχην. Ένώ δέ ό υπουργός έγραφε, 
παρετήρησεν ότι ή χειίρ τόυ είχε σταματήσει.

Πλησιάσασα ή αύτοκράτειρα όπως ΐδη τί συμβαίνει, πα- 
ρετήρησε μίαν μυϊαν, ήτις είχε καθήσει έπί τής γραφίδος του 
ύπουργοΰ-

Τότε ή Ελισάβετ, ουσα πολύ δυσιδαίμων, ειπεν είς τούς 
συμβούλους της' «Κύριοι, ανακαλώ τήν διαταγήν, διότι 
βλέπω θεϊον άγγελμα» ,

Ή Πρωσσία έκ τούτου έσώθη, εί; δέ διάσημος άνήρ εί— 
πεν ότι έάν ή μυΐα δέν παρουσιάζετο. ή Πρωσσία δέν θά υ
πήρχε σήμερον έν τφ κόσμω.

’Ατμοί, υψούμενοι ύπεράνω τών τελμάτων καί εκτεινόμε
νοι έίς τούς πρόποδας τοΰ όρους, έδείκνυον τό τέλος τής ήμέ- . 
ρας. Ήτο άνάγκη λοιπόν νά σπεύσωσι, ούχί διότι ύπήρχε» 
έλπίς ν’άφιχθώσιν είς Χαρβάτι.πρό τής βαθείας νυκτός,. 
άλλά διότι έδει νά διέλθωσι τόν λόφον ένόσω έτι ητο ήμερα, 
καί φώς αρκετόν ίνα όδηγηθώσιν εΐς.τήν διεύθυνσιν τήν ό
ποιαν εμελον νά λάβωσι.

Έπί τέλους, μετά κοπιώδη άνάβασιν, ή εύρεϊα. πεδιάς 
τοΰ Άργους έφάνη, καί οί στρατιώτάι έπαυσαν φδοντες.Ήτο 
ή ώρα, καθ' ήν οί ποιμένες, τά έπί τών οροπεδίων βόσκοντα 
ποίμνιά των έγκλείουσιν έντός μανδρών περιτετειχισμένων·, 
διά'λίθων άπλώ; ή διΑκανθωδών θάμνων, φόβφ τών λύκων.

Τά άρνία, άτινά ειχον μείνει είς τό ποιμνιοστάσιου, έξήρ- ' 
χοντο θορυβωδώς εις προϋπάντησιν τών μητέρων των, όπως 
ελαφρύνωσιν αύτάς έκ τοΰ βάρους τών μαστών αύτών επί
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Ιδού συμβάν ούχί άδιάφορον, ίίζ δ πρό τίνος χρόνου έ· 
γένετο μάρτυς ό ιατρός Λερούξ έν Παρισίοις. Γαλή έχουσα 
νεογνά, άπερ δεν ήδύνατο νά πλησιάση, διότι έξ απροσεξίας 
τήν είχον κλείσει έντός σιτοβολώνας τίνος, άπεφάσισε νά πη- 
δήση άπό της στέγης αύτοΰ, οπερ έμέτρησεν ό άνω ιατρός· 
τό ζώον έπεσεν έντελώς καθέτως έχον τά μέλη συνεπτυγμένα 

- από 10 μέτρων ύψους! Ούδεμία αμφιβολία, ότι τό ζώον 
άναγκασθέν ήδύνατο νά κάμη πτώσιν.καί διπλάσιων διαστά
σεων. Έκαστος δύναται νά φαντασθη πόσον ένστικτον είναι 
καί παρά τοΐς άλόγοις ζώοιςή μητρική στοργή.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ

’Ισορροπία ώοΰ
Πάντες γνωρίζομεν τήν ύπό τοΰ εφευρέτου Χριστόφορου 

Κολόμβου δοθεϊσαν λύσιν τοΰ προβλήματος της στάσεως τοΰ 
ώοϋ έπί τής αιχμής αύτοΰ, άλλ’ άπό τής άνακαλύψεως τής 
’Αμερικής, ή φυσική έποίησε μεγάλα βήματα προόδου, ώστε 
σήμερον τό τοιοΰτον πρόβλημα δύναται νά λυθή πολύ φυσι- 
κώτερον ή τότε, και ιδού πώς.

Άνακινήσατε εν ώόν επάνω κάτω ούχί μεν βιαίως, άλλά 
διά τρόπου ώστε ή ψυχή αύτοΰ (κορκός) νά κατέλθη πρός τό 
αιχμηρόν μέρος αύτοΰ, ένφ ή λευκή ουσία θά άνέλθη πρός τά 
επάνω ώς έλαφροτέρα. Ή ψυχή ώς βαρυτέρα Οά σχηματίσω 
τό κέντρον τής βαρύτητος, και έάν δοκιμάσητε τότε τό ώόν 
θά στηθή άφ’ έαυτοΰ έπί τής αιχμής αύτοΰ, χωρίς νά πέση.

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ

Λουκουμάδες μοναδικοί, θέσατε έντός χύτρας (κατσαρόλας) 
περιεχούσης 2—3 όχάδας ΰδατος, 25 δράμια σακχάρεως, 30 δράμια 
βουτύρου, τήν φλοίδαν έΛς λεμονιού, και μικράν δόσιν ΰδατος, και
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αφήσατε νά βράσωσι. Εις τήν πρώτην βράσιν άφαιρεσατε τήν φλοΰ-- 
δα τοΰ λεμονιού, προσδέσατε 1 bO δρ. αλεύρου κ«’ι αμέσως ανακατώ
σατε έπί 4—5 λεπτά τής ώρας πρός τήν ακραν τής πυράς. Τότε 
προσθέσατε ολόκληρον αΰγόν χαί ανακατώσατε· μετά τοΰτο προσ—- 
θέσατε καί δεύτερον αύγόν, είτα τρίτον, άναχιννοΰντες τό ολον-- 
ζωηρώς. Κατόπιν περιαλείψατε διά βουτύρου σκέπασμά τι καί εξα
πλώσατε τήν ζύμην επ’ αύτοΰ, καί άφοΰ βυθίσητε μικρόν τι κο- 
χλιάριον έπίτοΰ ζέοντος έλαίου, λάβετε δι’ αύτοΰ ζύμην μεγέθους λε-- 
πτοχαρύου καί ρέψατε αύτήν εν τω ζέοντι ελαίω ή βουτύρφ.

4—5 λεπτά άρχοΰσι, οί λουκουμάδες λαμβάνουσιν ώραΐονχρώμα,, 
σχήμα στρογγυλόν, μεγεθύνονται τετραπλασίως, καί αφουτάς στραγ
γίσετε, τάς ραντίζετε διά λεπτής σακχάρεως καί τάς προσφερετε- 
εις τήν τράπεζαν. · -

Τίνι τρόπω τά γε ώ μήλα (πατάται)γίνονται εξαίσια. Έάν θέλετε; 
νά φάγητε ταΰτα καί νά εύχαριστηθήτε, πρέπεινά μή τίθενταιέντός- 
τοΰ ΰδατος πριν ή τοΰτο βράζη καλώς, καί μάλιστα έάν πρό τοΰτου- 
τά θέσητε έντός ψυχροΰ ΰδατος, ή ακαριαία μετατόπισίς των άπό- 
τοΰ ψυχροΰ είς τό βράζον ΰδωρ καθίστησι ταΰτα εξαίσια, καί βε- 
βαιωθήτε ότι θάτό έπαναλάβητε.

a—SSI—«ε

ΒΌΑ ΚΑΙ ΟΥΧΙ BOIS
Ή σκηνή έν τινι καταστήματι τής όδοΰ Έρμου.
Κυρία τις Ε. έφερε περί τόν τράχηλον μέγαν καί ώραιό- 

τατον Boa.
Είσελθών δε κύριός τίς τή λέγει:
— Si j’elaisbois ! (εάν ήμην ξύλον).
Ή κυρία μειδιάσασα κατά πρώτον έρρ’-ψ: βλέμμα έπ’ αύ- 

του καί άνεκάγχασεν.
— Διατί γελάτε, κυρία, έρωτφ αυτήν.
— Διότι είπατε ότι Επιθυμείτε νά ήσθε bois,δηλαδή ξύλον- 

. Έννοήσας τότε τό λάθος του ό κύριος, τή άπήντησε*

τινας δέ στιγμάς άπαν τό βουνόν αντηχεί άπό τών φαιδρών 
αύτών βελασμάτων.

Ή κάθοδος ήρξατο έν μέσω βαθυτάτου σκότους. Οί πε-
1 ριηγηταί διηυθύνοντο είς τό Χαρβάτι, οδηγούμενοι άπό τά

- μακοόθεν άπαστράπτοντα φώτα τοΰ χωρίου. Ούδέν έτάρασ·
', οι πλέον τήν μεγάλην σιγήν τής νυκτός, είμή ένίοτε 0 θρη

νώδη; γέλως τή; γλαυκός ή ό κρότος λίθου τινός, όστις κυ«
. λιόμενος ύπό τούς πόδα; αύτών μέχρι τοΰ πλθμίνος χάνδα-

ν κός τενος, άπεκάλυπτεν αύτοΐ; τόν κίνδυνον.
Ήτο ή φοβερά-γαλήνη ή προηγούμενη συνήθως τής θυέλ-

\ λ.ης. Αίφνης ή σελήνη φανεϊσα έπί τό όρος Μάρτις, έφώτισε
) ύ τά ερείπια τών Μυκηνών άλλά μεγάλα τινά νέφη, ΰψούμενα
s ■ εκ τής.θαλάσσης καί υπό τοΰ ανέμου ωθούμενα, έκάλυψαν

«ύθύς τήν οπτασίαν ταύτην. Έπί τινα λεπτά όμως ή πόλις 
τοΰ Περσέως καί τοΰ Άγαμέμνονος έφάνη έν όλφ τφ φοβε- 

Ά ρφ αύτής μεγαλείω. Κτισθείσα ώς φωλιά άετών έν μέσφ
. δύο όρέων, έχόντων τριγωνικήν τήν κορυφήν, ή πρό τρισχι-

ύ . λίων ετών άποθανοΰσα αΰτη πόλις ομοιάζει μέ σφίγγα κα-
θημένην εις τούς πρόποδας δύο πυραμίδων.

— Ό ! τί ώραΐα !·—άνεφώνησεν ή δεσποινίς 'Ραμώ. Τό
, θέατρον είναι αντάξιον τών έν αύτφ διδαχθέντων δραμάτων.

- Σάς παρακαλώ, 'Ραλλοΰ, έλθετε μετ’ έμοΰ. Δέν άπέχομεν 
«ίμή δέκα μόνον λεπτά άπό τό Χαρβάτι, ένόσφ δέ ό κ. Θεο-

.■.· ' χάρης φ?°ντίζει νά μά; προετοιμάσωσι δεΐπνον καί κατάλυ-
, μα παρά τφ κουμπάρφ του, θά ίδωμεν τά; Μυκήνας,

— Σάς συνοδεύω, μή αμφιβάλλετε-—έσπευσε νά είπη ό 
■θεοχάρης· — άποτεινόμενος δέ πρός τούς στρατεώτας. Σείς, 
ίίπε, τρέξατε νά είδοποιήσητε τόν Κουμπάρου μου!

. — Πώς τδν λέγουν, άφένδη ;'■
— Έ ! έρώσησέ τον . . . . -

— Όχι bois, άλλά boa, ήθελον νά είπω.
— Αί! καί άν ήσθε boa τί θά έκάμνετε’;
— Θά σας έπνιγον, άνεφώνησεν ό προσβληθείς Κύριος ές

αγα ν λ κτί) ω ί.

Λ! Ε! I! «? or:
Παρατηρητής τις έπισταμένως μελετήσας 'τόν χαρακτήρα 

-τών ανθρώπων συνεπείς τοΰ τρόπου αύτών του γελφν, δίδω· 
-σι ήμΐν τό έξης .συμπέρασμα : Κατ’ αυτόν οί γελώντες και 
-.κράζοντες ά! ά! ά! ά! ά!... είναι ελευθέριοι, ειλικρινείς, 
άγαπώσι τόν θόρυβον καί τήν κίνήσιν καί είναι εύμετάβλητοι.

Οί γελώντες διά τής έκφράσεως IΊ έ! έ! ί! έ!... είσι 
■φλεγματικοί καί μελαγχολικοί. -

Οί γελώντες διά τοΰ ί! ϊ! ϊ! ϊ! ΐ !.·. είναι οί παΐδες, οί 
•μαλακοΰ χαρακτήρος, οί δειλοί, άναποφάσιστοι, καί άκόλου- 

”θοι ιδεών ξένων.
Οί γελώντες διά τοΰ ώ! ώ!. & ! ώ! ώ !.., άποδεικνύει χα

ρακτήρα γενναίων φρονημάτων καί τόλμην.
Αποφεύγετε όμως τούς γελώντας διά τής έκφράσεως ού ! 

■ού ! ου ! διότι είναι μισάνθρωποι καί μοχθηροί.

s ΠΑΙΔΙΚΟΝ ΠΝΕΥΜΑ

Ό διδάσκαλος έρωτά:
—Λέγε σύ, Πέτρε, τίλέγεται, χήρος':
— Ό σύζυγος τής χήρας.

W

Είς πατήρ έλεγε είς τό τέκνον το,υ. ·
—Μήν τρώγεις τούς δνυχάς σου, διότι θά κάμης πληγήν, 

-.καί θά. σοΰ κόψουν τάς χεΐρας.
Μετά τινας ήμέρας δ παϊς ουτος βλέπει έν τινι αιθούση 

τήν Άφροδίτην τής Μήλου άνευ χειρών.
— Πάτερ, λέγει, έν έκπλήξει, ίδέ τήν κυρίαν ταύτην ήτις 

•θά έφαγε τούς δνυχάς της καί τής έκοψαν τάς χεϊρας!

\χ-</

Ό μικρός Γεώργιος απαγγέλλει τό μάθημά του, καί ό 
■διδάσκαλος έρωτά:

— Ποια είναι τά στοιχειά τής φύσεως;
— Ό αήρ, τό ΰδωρ, ή γή.
— Καϊ τί άλλο;
—- Δέν ενθυμούμαι άλλο·
— Πώς! έλησμόνησές τό τέταρτον φοβερόν στοιχεΐον τό ό

ποιον προξενεί τόσα κακά.
— Α ! ναί, ’ξεύρω, ό σιδηρόδρομος!...

w

Παιδίον τι έρωτά τόν πατέρα του :
—Τί πράγμα είναι, πάτερ, ό δράκος;
— Ό δράκος, φίλε μου, είναι 'έν μέγα ζώον, τό όποιο*  

δαγκάνει θανασίμως.

w

Ό ’Ιωάννης έτιμωρήθν) διά νηστείας, διότι δέν άπεστή· 
θησε δέκα γραμμάς τής Γενικής Ιστορίας, μόλις κατορθώ
σεις νά άπαγγείλη τρεις μόνον γραμμάς’

— Δότε μου τούλάχιστόν φαγητόν διά τρεις γραμμάς, λέ-· 
γει πρός τήν μητέρα του.

\ΛΖ

Εις τάς εξετάσεις τής Γεωγραφίας;
— Ιωάννη, τί γνωρίζεις περί Ζακύνθου ; τί προϊόντα: 

παράγει.
—- Μανδολάτα.

. — Ή Σύρο; ;
— Λουκούμια !

w

‘Ομοίως εις τάς έξετάσεις.
— Λέγε σύ Ραούλ, δύνασαι νά μάς εϊπης πόθεν γεννών- 

ται αί όρνιθες ;
— ’Από τά αυγά !
— Καί τά αυγά ;
— Άπό τόν μανάβην.

Οί στρατιώται δέν κατώρθωσαν νά λάβωσιν άλλα; πληρο
φορίας παρά τοΰ Κώστα, όστις ειχεν ήδη άπομακρυνθή μετά, 
τών δύο δεσποινίδων. Μετέβησαν εις τό χωρίον, κάμνοντες. 
πολύ λογικώς τήν έξης σκέψιν, ότι ό ίερεύς ήθελεν εύθύς δεί
ξει εί; αύτούς τόν άνθρωπον δν έζήτουν, άφοΰ κρατεί τό βι
βλίου τών γεννήσεων.

Κατά τό μέσον σχεδόν τής πρός τήν Άκρόπολιν όδοΰ, ό 
Θεοχάρης, ή δεσποινίς 'Ραλλοΰ Βουγά καί ή Σωσαννα 'Ρα
μώ είσήλθον, χωρίς ν’ άναγκασθώσι ν’ άφιππεύσωσιν, είς. 
υπόγειόν τι κτίριον, τό όποιον οί έγχώριοι καλοΰσιν· ο θησαυ
ρός των 'Atptii&r· δρομίσκος χαλασμένος παρά τόν λόφον 
ώδήγησεν αύτούς ύπό θόλον εύτόλμως κρεμάμενον είς ύψος 
δώδεκα μέτρων άπό τοΰ έδάφους. Κυκλική τις όπή, δι’ ής, 
τό κτίριον τοΰτο δέχεται τό φώς, αυξάνει τήν ομοιότητα· 
τοΰ κτιρίου πρός τό Πάνθ,εον τοΰ Άγριππα.

— ’Ιδού ή άπόδειξις ότι τόν θόλον δέν έπενόησαν οί Ρω
μαίοι, είπ.εν ό Θεοχάρης.

— Ήξεύρομεν ότι οί πρόγονοί σας ε’φεΰρον πάντα.... Καί- 
τήν πυρίτιδα άκόμη: άλλά πώς έκαμαν ίνα κινήσωσι τοιού— 
τους ύπερμεγέθεις λίθους; — ήρώτησεν ή δεσποινίς 'Ραμώ.

— Τοΰτο δέν θά σάς τό είπω Δεσποινίς, άλλά δύναμαι νά. 
Ικανοποιήσω άλλως πως τήν περιεργίαν σας, άλλά καί την- 
άντιπάθειαν, ήν φαίνεσθε ότι τρέφετε κατά τών Άγγλων.

— .Σάς άκούω.
— Πρό τινων ετών, άρχαιολόγος τις τοΰ Βρεττανικοϋ 

Μουσείου ήλθεν. είς τήν 'Ελλάδα, ούχί, όπως ήθέλετε ύπο- 
θέσει, πρός μελέτην τών αριστουργημάτων τής άρχαιότητος,. 
ούχί ίνα απόλαυση τοΰ άνεφέλου ούρανοΰ καί τοΰ μαγικοΰ- 
κλίματός μας, άλλά μόνον όπως αισθάνεται,τήν ηδονήν . νά- 
διέλθη μίαν νύκτα είς τόν τόπον μας. ........

— Πολύ περίεργον καί πρωτότυπον.
—— Ναί, άλλ’ ό θησαυρός τών ’Ατρειδών χρησιμεύει ώς 

■σταΰλος είς όλα τά ποίμνια τοΰ Χαρβάτι κατά τόν χειμώνα, - 
τοΰθ’ οπερ γεννοί άφθονα έντομα,, δι’ ό καί ό Άγγλος, άντί 
-τών αρχαιολογικών ονείρων, άτινα ήλπιζε, μόνον τό μαρτυ
ρίου εύρεν. ’Αδύνατον ήτο νά κοιμηθή. Καί τότε αφιέρωσε 
τήν ακούσιον αγρυπνίαν του εις τόν * 1 ύπολογισμόν τοΰ 
βάρους ένός λίθους έκατόν έβδομήκοντα χιλιάδας χιλιό- 
-γραμμα; , , , .

— Εύγε! ιδού ωφέλιμος άνακάλυψις έξαγορασθεΐσα 
άντί αίματος. Δέν είναι πολύ ακριβά· φκντάσθητε όποια 
•τιμή νά ξενισθή παρά τφ Άγαμεμνονι! Έπιστρέφων είς 
Λονδϊνον, δύναται νά καυχηθή’έπί ταΐς ώραίαις γνωρι
μίας άς έχει τις είς τήν χώραν τών Μουσών καί τών 

•θεών !
Οί ίπποι αφέθησαν έν τώ θησαυρφ zur Άτρβιθσ»': 

-ητο ευκολώτερον ν’ άναβώσιν είς τήν Άκρόπολιν πεζοί 
μ’ όλον τον σφοδρόν έκεϊνον άνεμον, όστις είχεν έγερθή 
άπό τής δύσεώς τοΰ ήλιου καί ήπείλει νά τούς κατα- 
κρημνιση.

Ή δεσποινίς 'Ραμώ; νευρική καί αποφασιστική, άνερρι- 
χατο αδιστάκτως τήν κρημνώδη ατραπόν τήν φέρουσαν άπο
τόμως είς τήν Άκρόπολιν. 'Οσάκις δ·’ ύπό τοΰ σφοδρού άνέ- 

;μου άνεχαιτίζετο, έκρατεΐτο άπό τών άαυλών τοΰ ασφοδέλου 
καί τών μικρών μύρτων αί όποϊαι έβλάστανον είς τάς σχι
σμάδας τών ερειπίων; Καί, μετά’τίνα λεπτά, έβλεπε τις αυ
τήν τρέχουσαν έπί τής άκρας τών βράχων διά μέσου τής 

*θυέλλης. . · λ-.· .
Τό ενθουσιώδες αύτής πνεϋμα: ε’μεθύσκετο ύπό τοϋ κρό- 

*το.υ. τής θυέλλης, ή δ·’ ευερέθιστος- φαντασία ' της έβοήθει 

τάς κλασικάς αυτής αναμνήσεις πρός άναπαράστασιν τών 
αιματηρών δραμάτων τών διαδραματισθέντων άλλοτε έν Μυ- 
κήναις· καί άνεφώνεΓ

— Δυστυχής Θυέστα. έδώ ό αδελφός σου Άτρεύς σε 
ήνάγκασε νά φάγη; τό κρέας τών τέκνων σου... Έδώ ό Ά
τρεύς έφονεύθη υπό τοΰ Αίγίσθου (sic) Έδώ ό Αίγισθος διέ— 

φθείρε την Κλυταιμνήστραν, καί μετ1 αύτής έδολοφονησσ 
τόν Άγαμέμνονα μετά τήν έκ τοϋ Τρωικού πολέμου Επι
στροφήν του... Έκεΐ, ό Όρέστης έξεδίκησε τόν πατέρα του!-·. 
’Ελάτε λοιπόν, 'Ραλλοΰ !'Ώ I Οί οκνηροί!.. Είναι άκόμή 
εκεϊ κάτω !..

Πράγματι ή ‘Ραλλοΰ Βουγά, αδιάφορος είς τάς όνηρο- 
πολήσεις τοΰ παρελθόντος, προεχώρει βραδέως, τή βοηθεάρ 
του Κώστα. Αί ' άστραπαί, αί άπαύστως διασχίζουσαι τά 
νέφη, άνωθεν τής πόλεως ταύτης, τής άπαίσιον φήμην χαι-' 
ρούσης, καθίστων: αύτήν οίονεί Γόμορρα, πόλιν μέλλουσαν ν«κ
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’Ανταποκρίσεις τ^ς «Φυσεως»
Ίω. Δ. Πάτρας. Άπεστείλαμεν χθες.—Κ. Ν. Σάραν. Δ.'Σ. 

Πάτρας. Ο. Κ. Χαλχίοα Ν. Δ. Κέρκυραν. Π. Ρ. Κέρκυραν. Β. Π. 
2ύρον, Β. Δ. Πύργον. Συνδρομαι έλήφθησαν. Χάρται Φυσικής 
χαί Ημερολογίου άπεστάλησαν ήμΐν. Σας ένεγράψαμεν καί απε· 
«Τ«ίλαμεν αποδείξεις, ας δέον φυλάξητε, διότι ό επ’ αυτών αριθμός 
άποδέίξεως χρησιμεύση εϊς κληρώσεις λαχείων.

— Δ. Β. Αθήνας. Σας ένεγράψαμεν. Ή κλήρωσις βεβαίως γε- 
νήσεται άπαξ τοΰ έτους επί τοΰ παρόντος. Άργάτερον σί»ν τή αο- 
ήήσει τών συνδρομητών, δίς. — D. Ch. Athines. ’Ελάβομεν επι
στολήν μετά συνδρομής. Πίνακας δέ θά λάβητε διά του διανομεως 
μάς. Συνεργασίαν δεχέμεθα ευχαρίστως, άρκεΐ νά περιατρέιρηται 
εις ζητήματα ενδιαφέροντα, κοινωφελή καί περίεργα, ιδίως άφο- 
f&vta. εις τάς νεωτέρας τέχνας καί επιστήμας, εφευρέσεις καί α
νακαλύψεις, ει καί αναγόμενα εΐς τά δημόσια έργα, μηχανικήν κτλ. 
— Γ. Κ. Βόλον. Ένεγράψατε 7 καί οΰχι 8 συνδρομητάς, εκτός αν 
συναριθμήτε καί τον εαυτόν. σας, οπερ ούκ έδει, άφοΰ πρός ύμάς 
®· άποστελλεται δωρεάν ή Φύσις. Έν τούτοις άμεΐς χαριζδμενοι 
εις τήν προθυμίαν σας, θά σάς άποστέλλωμεν αυτήν, έπί έτος,έλπί- 
ζοντες ότι θά έγγράψητε βραδυτερον καί άλλους. Τούς Χάρτας βε
βαίως θ’ αποστείλωμεν.

EIAOIIOIHXIS
To πρώτον φόλλον της «Φύσεως» άποσταλήσεται καί 

ιίς μή συνδρομητάς, οΰς παρακαλοΰμεν νά δηλώσωσι τή ή- 
μετέρα Διευθύνσει, έάν-έπιθυμώσιν νά έξακολοΟήση ή απο
στολή του Περιοδικού- έν έναντία δέ περιπτώσει νά λάβωσι 
τήν καλοσύνην νά έπιστρέψωσι τδ ψύλλον τούτο εις τδ ήμέ- 
τερον γραφεϊον τής Διεκπεραιώσεως, κείμενον έν όδφΜουσών- 
Νίκης, άριθ. 2, παρά τή πλατεία τοΰ Συντάγματος. -

Πας έγγραφόμενος συνδρομητής δέον ν’ άποστείλή καί το 
άντίτιμον τής συνδρομής του όπως μή στερηθή τού δικαιώ
ματος τής συμμετοχής του είς τάς κλιρώσεις τών λαχειοφό- 
ρων ομολογιών, καί τών έν τή άγγελίγ όρισθέντων δώρων.

Ή διεύδυνσις τής «Φύσεως»

Η ΦΥΣΙΣ
Εί ΚΟΝΟΓΡΑΦΗΙΗΕΝΟΝ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗΝ

ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΤΕΧΝΑΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΑΙ,' . 
ΕΦΕΥΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ, 

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ, Ι1ΟΙΙ1ΣΙΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ.

ΚΑΙ
έν γίνει διατριβαΐ δημοσιεύσεις ποικίλαι, κοινωφελείς, 

τερπνά! καί χρήσιμοι εις πάντα κοινωνικόν άνθρωπον.

ΕΪΓΙΪΤΗΒΙΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΙΑΣΚΕΜΠΙΚΑ ΒΟΙΑ /
ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ

ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΛΑΙΤΕΧΝϊΚΑΙ

ΕΥΘΗΝΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΣ
ΟΡΟΙ ΕΠΩΦΕΑΕΙΣ

Πας συνδρομητής προπΛηρόνων εξάμηνο? συνδρομήν Λαμ
βάνει δωρεάν ένα χάρτην της πειραματικής Φυσικής Ιστορίας 
και έν ΉμεροΛόγιον διαρκές. Πας δέ προπΛηρόνων έτησίαν 
συνδρομήν Λαμβάνει μέρος είς 25 κΛηρώσεις των Λαχειοφό- 
ρων όμοΛογιων, και εις έτέρας 25 τής ΆρχαιοΛογικής 'Εται
ρίας έτησίως. : :

Ό έγγραφων 8 συνδρομητές-λαμβάνει τήν «Φύσιν» δωρεάν ΐπϊ 8ν έτος.

ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

Δι’ Ιν έτος διά τδ εσωτερικόν 8ραχ. 6. διά τδ έξωτερικδν φραγκ. 10. 

Διά ίξ μήνας » » » 4. » » » „ 6. '

Γραφεΐονδδδς Μουσών-Νίκης άριθ. Ϋπαράτή ΠλατείατοΰΣυντάγματος.

κυριευθεϊσα ύπό τού φόβου, έσφίγγετο έξ ένστί— 
κτου είς αύτόν οσάκις ήστραπτε καί έβρόντα.

Καθ ’ ήν στιγμήν έ'μελλον νά εΐσέλθωσιν είς; 
τήν πόλιν, δεν ειδον πλέον τήν παιδαγωγόν. Ή 
τολμηρά Γαλλίς είχεν ει’σελΟη είς τά ερείπια 
χωρίς νά τούς άναμένη. ‘Έ'στησαν έν τούτοις ύπό. 
τήν μεγαλοπρεπή δύραν, τήνφέρουσαν άνωθι τους; 
δύο λέοντας- ήτο κατάλληλον καταφύγιου κατά- 
τής βροχής, ήτις άπό τινων στιγμών επιπτεν ηδη· 
έπί τών πετρών τού πελασγικού τείχους.

Καίτοι αί θύελλαι, εις τά παράλια καί εις τά- 
δρη, διαλύονται μεθ’ όσης ταχύτητος καί γεν— 
νώνται,ή δεσποινίς βουγά καί ό θεοχάρης ήναγ· 
κάσίησαν νά μείνωσιν έπί αρκετήν ώραν ώς αίχ— ' 
μάλωτοι τών δύο λιθίνων λεόντων, τών προφυ— 
λασσόντων αυτούς κατά τής βροχής.

Ό αυτός μανδύας, ριπτόμενος έπί τούς ώμους: 
των, περιέβαλλεν άμφοτέρους και τούς εφύλατ· 
τεν, ώς άλλοτε εν καί τό αυτό φύλλον λατανίας, 
έφύλαττε ταοτοχρόνως τον Παύλον καί τήν Btp-- 
γινίαν.

Μόνοι, έν τή σκοτεινή . ταύτη νυκτί, ό μέν· 
παρά τή δέ, κεκοπιακότες, ύπό τήν έπιρροην- 
ατμόσφαιρας πλήρους ήλεκτρικότητος. . τί αρα?- 
βυλλογίζεται ή γλυκεία 'Ραλλού; ανησυχεί ά- 
ναμφιβόλως διά τήν δεσποινίδα “Ραμώ . . .

Τις ήξεύρει .πού είναι;
Χαταστραφή ύπό του πυρός του ουρανού. Ή νεαρά κόρη ή- I Ό Κώστας μόνον τήν ευτυχίαν του. συλλογίζεται- μόλις: 
^είδετο τρέμουσα έπί τού βραχί-ονος τού συντρόφου της, καί*  [ δύναται νά συνέλθ-^ έκ τών συγκινήσεων τής ημέρας μή .ταΰτα'-


