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*Ο Χριστόφορος Κολόμβος χ«1 ή Ανακάλυψες τής ’Αμερικής 
(μετά είχόνων) συνέχιια χαΐτίλός ύπό Φ. 1Τ. — Οί Αστρονόμοι τό πά
λαι. Mia έ π ίβ χεψ ι ς sictd άστιροσχοπιίον τοΰχ.Έρσχελ, 
ύπό ’Αστέρας—Πτ&σις χιόνας έπί τοδ πλανήτου Άρεως, ΰπό ’Α- 
βτέρος. —Δημοσιογράφος ήττώμινός ύπό φυσιολόγου. Μονο μσ· 
χί α διά χο ιρδ ίο ιι τού γ άλαχτο ς, ύπό Τού —Σωσάννα Ραμώ 
(έπιφυλλϊε μετά ιίχόνων), Maurice De Fos. — ’Ωφέλιμοι γνώσεις. 
Κ ύ π ρ ς δι’ ο 1 χ ι α κ ά ο ν τ ά. Ιίαραλαβή τών οίνων. Κ α*  
θαρισμόςμβώρων δαντε). λώ ν. —Είς άναχριτής καί εις λω- 
ποδϋτης. —ΕΪςΡώοοοςτοκογλύφος.—Είς τό κακουργοδικεϊον.— 
Εύτράπελα.—Αίνίγματα.—’Ανταποκρίσεις τής <·Φύσεως·>.

Ο ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΟΛΟΜΒΟΣ
ΚΑΙ Η ΑΝΑΚΑΛΥΨΊΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

( Χυνέ/ειχ καί τέλος)

Έν τούτοις τό Ισπανικόν έθνος αναγνώρισαν τας εκ
δουλεύσεις του Κολόμβου καί ήττον αδίκως προσενεγθέν 
πρός αύτόν ή οι αύλικοί τοΰ βασιλέως, σφόδρα ήγανάκτησε 
έπί τή αναγγελία, 
ότι ό μέγας ναύαρ
χος έκομίζετο δέ
σμιος έξ ’Αμερι
κής, ή δέ γενναιο- 
ψυχίατής ’Ισαβέλ
λας ομοίως έπλήγη 
έπί τή ύβρει ταυ- 
τη, γενομένη 'ένί 
τών γενναιοτέρων 
καί πιστότερων αύ
τής υπηκόων. Κα
τά συνέπειαν έδό- 
θησαν αυθωρεί αί 
δέουσαι διαταγαί 
καί άφηρέθησαν αί 
άλύσεις τοΰ ναυάρ
χου, ον άφοΰ άπη- 
λευθέρωσαν μετά 
τών δύο αύτοΰ συ- 
νοδεύσάντων αδελ
φών, τώ άπεδόθη- 
σαν αί δέουσαι τι- 
μαί καίφιλοφρονή- 
σεις υπό τής αυλής.

ΓΙλήν ή αρχη
γία τψ εΐχεν άφαι- 
ρεθή, καί ενφ έν 
ταύτφ άντικατε- 
στάθη καί ό Βομ
παδίλλας, δένέπα- 
νε'φερον τόν Κο- 
λόμβον, άλλά διώ- 
ρισαν αρχηγόν καί 
ναύαρχον τών κα
τά ξηράν καί θά
λασσαν Ισπανικών 
στρατευμάτων έν 
’Αμερική τόν Νι
κόλαον Όβάντον. 'Ο οΐχΓ^ός tfararoc τοΰ Afiar/yw'^ov KcMjidov.

Ή θρησκευτική αύταπάρνησις τοΰ ναυάρχου ύπεβοήθησεν 
αύτόν νά ύπομείνη την νέαν ταύτην αδικίαν. πλήν θελήσας 
ναέπιχειρήση και τιτάρτην θαλασσοπλοΐαν πρός τά μέρη εκείνα, 
άπάσης αύτοΰ τής διανοίας φερομένης άκαταπαύμτως έκεΐσε, 
έπί τή έκφρασθιίση παρ’ αύτοΰ έπιθυμίιρ ν' άνακαλύψη οδόν 
συντομωτεραν έτι τών προηγηθεισών, άπέπλευσεν έκ νέου εκ 
Γαδείρων μετά τεσσάρων μικρών I στιοφόρων πλοίων, τή 
Μαίου 1502, καί τή 15 Ιουνίου προσήραξεν είς Μαρτινίκαν, 
μίαν τών Μικρών Άντιλλών νήσων.

Φιλική τις επιστολή τοΰ βασιλέως καί τής βασιλίσσης συν- ’ 
εβούλιυεν αύτόν νά μή πλησιάσγ, τήν Ίσπανιόλαν ("Αγιο» 
Δομίνικον), διότι ή παρουσία αύτοΰ θα έγέννα νέας ταραχάς*  
πλήν. ένός τών πλοίων του ακαταλλήλου όντος πρός πλοϋν, 
διηυθύνθη εκεί πρός άντικατάστασίν του, έλπίζων ότι ή από
λυτος αύτη ανάγκη αρκούντως θά έδικαιολόγει τήν πρός τήν 
βασιλικήν επιταγήν απείθειαν του. Άλλ’ ούχι ούτως έδοξο 
τοΐς έκεΐσε κατοίκοις, οϊτινες κάλλιστα είδότες τήν επιθυμίαν 
τών 'Ισπανών μοναρχών, δέν επίτρεψαν τώ Κολόμβφ νά είσ- 
έλθη εις τόν λιμένα των.

Μετεωρολογικά 
τινα τότε έπελ- 
θόντα φαινόμενα, 
έξ ών ό Κολόμ
βος προεϊδεν έπι- 
κειμένην καταιγί
δα, προανήγγειλαν 
δι ’ αύτοΰ τοΐς αύ· 
τόχθοσι, ότι μεγά
λη τις τρικυμία έ
μελλε νά ένσκήψή. 
Οί εχθροί του έγέ 
λασαν έπι τόύτω, 
μή θελήσαντες νά 
δώσωσι πίστιν είς 
τάς γνώσεις τοΰ- 
άνδρός. Όντως δέ. 
έπελθούσης μετ‘ο
λίγον θυέλλης, κα· 
τεστράφησάν τινα 
έκ τών Ισπανικών 
πλοίων, μεταξύ 
τών οποίων καί το 
έφ ’ ού έπέβαινεν ό- 
Βομπαδίλλας, δ- 
στις πρό ολίγου εί· 
χεν έπιβιβασθή, ό
πως άποπλεύση. 
μεθ ’ όλων τών πε· 
ρισυλλεγέντων ύπ? 
αύτοΰ θησαυρών, 
μόνου διασωβέν- 
τος, συνεπείς τών 
ληφθεισών φρονί
μων προφυλάξεων, 
τοΰ μικρού στόλου 
τοΰ Κολομβου.

Βελτιωθέντος τοΰ. ' 
καιρού, ό μέγας 
ναύαρχος διηυθύν-
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θη πρός δυσμάς, διήλθεπρός νότον τήςΚούβας, καί προσεγγί- I σεν είς τόν θρίαμβον μιας ιδέας, ότι έπιστρέφων άπό τής πρώ 
σας τήν νήσον Γουανάγην, παρά τή άκτή τοΰ Χονδουράς, ά- 
νεπέτασε μετά τούτο τά Ιστία καί έπλευσε κατά μήκος, τών 
άκτών τοΰ Τρουζίλλου μέχρι τοΰ κόλπου τοΰ Δαρίου, άναζητών

' πάντοτε πορθμόν,όπωςπροχωρήση ενδότερον πρός τάς’Ινδίας. 
.Πλήν ίπελθόύσης τρικυμίας παρεσύρθη ύπό τής θαλάσσης δ- 
θεν ειχεν ελθη, καί έξώκειλεν έν ταϊς άκταϊς τής Ίαμάϊκας· 
ή δέ θέσις τοΰ Κολόμβοΰ καί τών συντρόφων του καθίστατο 
όσημέραι έπισφαλεστέρα, έφ' όσον οι αυτόχθονε; διέκειντο 
άπό ήμέρας είς ημέραν έχθρικώτερον πρός-αυτούς.

Ούτως έχόντων τών πραγμάτων, ό Διέγος Μενδεζ καί Γε- 
νουαϊος τις όνόματι Φιέσκος έπέβησαν έπί λέμβού τίνος ινδι
κής καί ετρεξαν νά ζητήσωσι βοήθειαν είς Ίσπανιόλαν, πλήν 
αί πρός τούτο ίκεσίαι αύτών εΐς ούδέν συνετέλεσαν. Ό Ό- 
βίντός τέλος τοϊς άπέστειλε πλοιάριον, όπερ μόλις ίδόντες οι 
ναυαγοί έχάρησαν μεγάλως, άλλ’ όποια ύπήρξεν ή άγανά- 
κτησις αύτών καί απελπισία, ότε ειδον αύτό μετ’ ολίγον άλ- 
λάσσον διεύθυνσιν καί εξαφανιζόμενου. Ό Κολομβος ύπέστη 
μετά γενναιότητος τήν άκατανόητον ταύτην διαγωγήν έκ μέ
ρους τών άνθρώπων τοΰ Όβκντού, καί προσεποιήθη ότι δέν 

, ένόειτοιαύτην ταπείνωσιν, αύτός όστις είχε τόσον ένδόξως 
άναγορευθή άντιβασιλεύς τών ’Ινδιών. Προκειμένου δέ νά 
συμβή έκλειψής τής σελήνης, ήν ούδείς έπερίμενεν, ό μέγας 
ναύαρχος τοϊς προανήγγειλε τοϋτο. Οί ιθαγενείς έκπλαγέντες 
καί θαυμάσαντε; τήν σοφίαν καί εξουσίαν αύτοΰ, ήτις είσε- 
χώρει καί μέχρι τής έπικρατείας τών άστέρων, έσπενσαν νά 
συντρέξωσι καί φερωσι τρόφιμα καί πάσαν βοήθειαν είς τούς 
ναυαγούς, ών ή έλπίς τής σωτηρίας ήρξατο τότε νά ύπο- 
φώσκη έν τή διανού»: αύτών.

Ό Όβά ντο; παρακινούμενος έκ τής κοινής γνώμης συγ- 
κατένευσε τέλος νά στείλη είς άναζήτησιν τοΰ μεγάλου ναυάρ
χου, ούτινος τάπολλά δεινά έκίνουν τήν συμπάθειαν πάντων, 
ή δέ υγεία του είχε πάθει δεινώς. Βελτιωθείση; δέ ταύτης 
ολίγον, ό Κολόμβος τή παρακινήσει τών φίλων του άπέπλευσε 
δι’ 'Ισπανίαν, όπου άφίκετο τήν 7 Νοεμβρίου 1054. Πλήν 
παρ’ έλπίδα, παρά τά επισημότερα συμβόλαια, καί παρά 
τήν μοναδικήν αύτοΰ τόλμην καί αύταπάρνησιν, αύτός όστις 
έδώρει τή θετή αύτοΰ πατρίδι ολόκληρον κόσμον, αύτός ό 
μέγας άνήρ ύπεβάλλετο μοιραίω; είς τήν άκροτάτην καί ε- 
λεεινοτάτην πενίαν καί αθλιότητα’ εκείνη δέ, ήτις ούδέποτε 
είχε παυσει παρέχουσα αύτφ τήν προστασίαν της-, καί παρ' 
ής ήδύνατο νά προσδοκφ τι, ή βασίλισσα ’Ισαβέλλα, ειχεν 
πρό ολίγου άποθάνει. Ό δέ σκληρόκαρδος καί ψυχρός Φερδι- 
νάνδος πολύ ολίγον συνεκινήθη έκ τής ατυχίας ξένου ούτινος 
πρός στιγμήν έτρεμε τήν μεγαλοφυίαν. Ό Κολόμβος μάτην, 
έν όνόματι τής στοιχειωδέστατης δικαιοσύνης διεμαρτύρετο ώς 
κύριος και άντιβασιλεύς τών Ινδιών. Ούδείς τφ έδιδε προσο
χήν, αί δέ ήθικαί ταπεινώσεις αυτού, τά βάσανα, καί ή κατά- 
πτωσις, προστεθεϊσαι είς τούς φυσικούς πόνους αύτοΰ ύπέσκα- 
πτον βαθμηδόν τήν ζωήν του. Ό κόσμος τόν. έβλεπε ήλικιού- 
μενον,έξασθενούμενον,άποσβεννύμενον άπό ώρας είς ώραν,άπό 
στιγμής είς στιγμήν, καί εν τούτοις ούδείς τόν έπιριποιεϊτο ! 
Ή δέ πολιτική έχει καί αύτή τούς άτιμους αύτής υπο
λογισμούς! Ό μέγας ναύαρχος άπεβίωσε τέλος έν Βολλαδο- 
λίδ περί τά τέλη τοΰ Μαίου 1 506, δεκατέσσαρα έτη μετά τήν 
αξιομνημόνευτου αύτοΰ άνακάλυψιν, έν τή έσχάτη πενία καί 
έγκαταλήψει, αί δέ τελευταϊαι αύτοΰ λέξιι; ήσαν αί αύταί 
τού άπό τού σταυρού Χριστού : «Κύριε, είς χεΐρας σουπαρα- 
δίδωμι τό πνεύμα μου».

Ό θάνατος ούτος όλιγωτέραν αίσθησιν έποίησεν ή ό τοΰ 
άσημοτάτου τών θνητών, καί ό μέν βασιλικός Ιστοριογράφος 
τής εποχής εκείνης άπηξίωσε ν’ άναφέρη τι περί τούτου, τά 
δέ Τοπικά Χροπχά (Cronicon de Volladolid) άτινα έδη- 
μοσίευσαν καί τά μάλλον άσήμαντα γεγονότα, έπίσης δέν μάς 
λέγουν τίποτε!

Όποια άχαριστία καί αδικία! Ή ύπαρξις τοΰ Κολόμβοΰ 
συνοψίζεται έν ταϊς τρισί ταύταις λέξεσιν: πενία—δόξα— 
μ,αρτύροον.

Έλέχθη δικαίως, ότι άπασαν αύτοΰ τήν νεότητα άφιέρω-

της αύτοΰ εκδρομή;έγένετο δεχτός μετ ’ ενθουσιασμού — έπι- 
στρέφων άπό τή; δευτέρας, έδεξιώθη μετά ψυχρότητας—άπό 
της τρίτης, μετ’ άλύσσεων—καί άπό της τέταρτης, άποθνή- 
σκων. Ό προορισμός της μεγαλοφυία; έν τφ κόσμφ τούτφ 
προώρισται πάντοτε είς τοιοΰτον οίκτρόν τέλος ;

Τις ήδύνατο νά προίδη, ότι ό Κολόμβος Θ' άπέθνησκεν εν 
τινι γωνίφ, άπομεμονωμένος, πένης, άνευ κλίνης, έγκαταλε- 
λειμμένος, μέ ολίγον μόνον παρηγορητικόν ποτόν έντός πενι
χρού κυπέλλου ύπό τοΰ υίοΰ αύτοΰ ούτω πεπρωμένως προσ- 
φερόμενον ;

Ό υιός του τφ έπλησίασεν είς τά χείλη τό πλήρες πικριών 
ύπό τών ανθρώπων παρασκευάσθέν κύπελλον, ώς αμοιβήν τών 
έκδουλεύσεών του, καί έγένετο τό θέλημα τής ειμαρμένης. 
Τετέλεσται!

Τά λείψανα τοΰ Κολόμβοΰ μετεκομίσθησαν ετη τινά μετά 
ταΰτα εντός πλοίου, διότι ό Νέος Κόσμος άπητει τήν κόνιν 
τοΰ άποκαλύψαντος αύτόν.

Οΰτως ό. άνήρ, όστις πρώτος διέσχισε τόν Ωκεανόν εμφο
ρούμενος ύπό αληθούς καί ίεράς ελπίδας, πρώτος μετεκομίσθη 
καί νεκρός διά τής ιδίας οδού φέρων τάς,άλύσσεις δι’ ών άν- 
τεμείφθη έν τώ Νέφ Κόσμφ*.

’Αγνοίΐτιι Ιτι ή Ακριβές χρονολογία τοΰ θανάτου του. Υποτίθεται αΰτη 
μττά τ-^ν 19 Μαΐου 1506, πιθανώς τή ήμέρφ τή; ’λναλήψεω;, καί ότι ήγε 

τδ 71 έτος τή; ήλιχίας του, ‘Ενιταφιίσθη δέ έν τοϊς δπογιίοις τή; μονής
τών Φραγχισχάνων. Ή el; άγιον Δομίνικον μίταχομιδή τών λειψάνων όφεί- 

λεται ei; τόν υιόν του Δίεγον. Λέγεται οτι χατότιν ίξετάφησαν »αί μίτεχο· 
μίσθησανεις 'Αβάναν, άλλ’ άμρίβολον τούτο. Ήδη είναι άγνωστον ποΰ τό. 

ρίσκονται.

■ Τέλος άπό τού Κολόμβοΰ ήδη, ούτινος ή κόνις διεσκορπί- 
σθη ίσως ύπό τοΰ άνεμου άνά τήν ύφήλιον, καί ούτινος ή ά
ληθής είκών άμυδρώς είναι γνωστή είς τάς έκτοτε γενεάς, 
δέν άπομένει ή ή άφθαρτος άνάμνησις τοΰ έργου του καί τής 
μεγαλοφυίας του. Πόρρω δέ τοΰ νά άμαυρωθή αύτη έκ τής 
παρόδου τοϋ χρόνου, καθίσταται βαθμηδόν ένδοξωτέρα καί 
άξια τοϋ μεγαλείου καί τοΰ θαυμασμού, τό δέ όνομά του έγκε- 
χάρακται έν ταϊς καρδίαις ήμών διά τών ανεξάλειπτων εκεί
νων χαρακτήρων, οιτινες βαθέω; έμπηγνύουσι τούς όνυχας 
των έν αύταΐς.

Ό δέκατος έννατος αιών άπέδωκε τόν Κολόμβον είς τόν 
παγκόσμιον θαυμασμόν! Φ. Π.

ΟΙ ΑΣΤΡΟΝΟΜΟΙ ΤΟ ΠΑΛΑΙ
ΜΙΑ ΕΠΙΣΚΕΤΙΣ ΕΙΣ TO ΑΧΤΕΡΟΣΚΟΠΞίΟΝ ΤΟΥ Κ. ΕΡΣΧΕΛ

Ή έξοχιχή οικία τοΰ διασήμου τούτου Αστρονόμου, έν ή Ασχο- 
λείται είς τά τών άστέρων κεΐται είς τό άχρον τοΰ δάσους Ούίντσωρ, 

περί τάς τριάκοντα λεύγας μακράν τοδ Λονδίνου.
Περί τήν δεκάιην έιπερινήν ώραν άφίχθην πρό τής οικίας τοΰ σο

φού Αστρονόμου, καί είσήλθον άμέσως StA κλίμακος καλώς ηύπρεπι- 

σμένης· καθαράς καί φωιεινής, ιίς δωμάτιόν έστολισμένον διά πλη· 
θύος κοσμογραφικών χάρτων, διαφόρων έργαλείων της φυσικής κ»ί 
Αστρονομίας, πδικίλλων σφαιρών καί ένός μεγάλου κλειδοκυμβάλου.

Είς τό βάθος τής αιθούσης ταύτης καί πλησίον θυρίδος, έκάθητο 

νεάνις, έχουσα ένώπιόν της μέγα βιβλίον, κρατούσα γραφίδα καί πα
ρατηρούσα άλληλοδιαδό/ως έχκρεμές Ισοχρονισμού, καί πλάκα ωρο
λογίου παρακε,ιμένην. .'Από καιρού δ’ είς καιρόν έσημείου τάς παρα

τηρήσειςτης έπί χάρτου.
Έπλησίασα αύτήν ήσύχως καί βραδέως, ίνα μή ταράξω Ασχολίαν, 

ήτις περιέδαλεν ύλην τήν προσοχήν τής μιλετώσης κόρης· μετ’ Αλί- 
γον δ' εύρεθείς άνεπαισθήτω; όπισθεν αύτής, είδον ότι κατεγίνετό έπί 

τοΰ .Αστρονομικοί άτλαντος τοδ Flamsted, καί δ’τι άφοΰ παρετήρει 
δύο πλάκας δύο ίκκρεμών, έσημείου στιγμάς έπί μεγάλου χειρογρά
φου χάρτου, αΐτινες μοί έφάνησαν ώς Αστέρες.

Ή Επιμέλεια αύτη, ή σ.νοια,' ή ώρα· τής νυκτό;, ή ήλικία τής 
γυναικό;, καί ή μεγάλη ήσυχία έν τή οίχία, μοί ένέπνεον συγκινητ·. 
κόν τι σέβας. Ό-πότε δέ ή κόρη τυχαίως στρέψασα τήν κεφαλήν πα-

•ύ

1
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ρετήρησε τήν συστολήν μου, ήγέρθη έν Ακαρεί καί μοί έξέφρασε τήν 
λύπην τη;, μή είδοποιήσας αύτήν έγκαίρω; περί τής Αφίξεώς μου- 
Μοί προσέθηκε δέ, δτι κατεγίνετό είς τήν έπεξεργασίαν. μελέτης τινός 

τοδ Αδελφού της, όστις ένω μ’ έπερίμενε, κατεγίνετό ταυτοχρόνως Ν 
τώ αστεροσκοπείω του μελετών τους Αστέρας, ίνα μή Απωλεσθώσι 
πολύτιμοι ώραι τοιαύτη; ώραίας νυκτός.

«Ό Αδελφός μου, μοί ειπεν ή δεσποινίς ΚαρολίναΈρσχελ, έργά- 
ζετει πρό δύο ωρών- έγώ δ’ ίντεδθεν τόν βοηθώ παντοιοτρόπως. Τό 
ίκκρεμές τούτο μοί δεικνύει τάς ■ ώρας καί τά δευτερόλεπτα, ή δέ Αλλη 

πλάξ, ής ό ώροδείκτης συγκοινωνεί διά συρμάτων μετά τών τηλε
σκοπίων τοΰ Αδελφού μου, μοί δεικνύει διά συμπεφωνημένων ση
μείων, β,τι εκείνος παρατηρεί, έγώ δε σημειώ έπί τοΰ μεγάλου τού
του χάρτου τούς Αστέρας, οδς μίτρα ή έφευρίσκει είς τοΰτον ή έκεΐνον 
τόν Αστερισμόν, καί μάλιστα είς τά λίαν Απώτερα σημεία τοδ οδ· 

ραίού».
Η Αδελφική αΰτη διανοητική δμόνοια καί μελέτη περί έπιστήμην 

τοσούτφ υψηλήν, ή Ακράδαντος έπιμονή των έίς έρεύνας δυσχερείς 
καί πολυκαμάτους καί εΐ; Αστρολογικάς συνεχεϊ; Αναζητήσεις, είνα* 1 

μαθήματα εύχάριστα καί συγκινητικά, προξενοΰντα ενθουσιασμόν περί 
τάς επιστήμας, όπόταν μάλιστα αύται μάς παρέχουσί τι τό εύχάρι- 

σιον καί ενδιαφέρον.
Η αίθουσα τοδ Αστεροσκοπείου τοδ κ. “Ερσχελ, ένθα μετ’ όλίγον 

μετέβην, δέν κεΐται ποσώς έπί ύψώματοος, ούδ’ έπί ύψηλοδ κτιρίου, 
άλλ’ό διάσημος ούτος Αστρονόμος έπροτίμησεν ώραϊον τάπητα χλόης, 
ένθα ούδεμία κίνησις νά δύνηται νά ταλαντεύη τά έργαλεϊί του, καί 
ένθα ή έκτασις τοδ μέρους είναι Αρκούντως ιύρύχωρος, διά τήν εύ- 

χερή λειτουργίαν τών παμμεγέθων αύτοΰ μηχανημάτων.
Τά τηλεσκόπιά του κεΐνται έν ύπαίθρω, έστηριγμένα έπί άπλών καί 

ευφυών έργαλείων, Ατινα είς τών βοηθών του, τετοποθετημένος έίς 
δωμάτιόν τι ύπ’αύτά, στρέφει βαθμηδόν έν χρόνφ κινήσεως ίσοχρόνφ 

τοδ τής περιστροφής τής γήι, κατορθουμένης οδτω τής έντός τοδ με- 
τχλικοΰ καθρέπτου παραστάσεως τοΰ έζεταζομένου Αστέρος.

ΟΙ διάφοροι ούτοι μηχανισμοί είναι κατασκευασμένοι μετά τοιαύ- 

της τέχνης, Ακρίβειας καί στερεότητος, ώστε δύνανται ν’ άνθέξωσ,ν 

είς άπάσας τάς έπιρροίας τής άτμοσφαίρας.
’Ενταύθα ε'δον τό Αξιομνημόνευτον έ«είνο τηλεσκόπιου, δι’ού άνε- 

καλύφθη & όγδοος πλανήτης. Ούτος άνεκαλύφθη τό 1771. 'Η δέ· κί· 

νησίς του γίνεται άπό δυσμών πρός άνατολάς, ώς ή τών Αλλων πλ.α- 
νητών. Άκολουθήσας δ’ αύτόν, άνεκάλυψεν έτι δυο δορυφόρους περί- 

στρεφομένους τώ πλανήτη τούτφ, έντός τροχιών. Ό κ. "Ερσχελ ευ
γνωμοσύνης ένεκα πρός τόν βασιλέα τής ’Αγγλίας, τόν εύεργέτην του, 
ώνόμασεν αύτόν Georgius sidus. Άλλ’οί τής οίκουμένης όλης αστρο
νόμοι γενικώς μετωνόμασαν αύτόν πρός δόξαν καί ευγνωμοσύνην πρός 
τόν σοφόν συνάδελφόν των, πλανήτην "Ερσχελ. Οί νεώτεροι δέ τόν 

μετεκάλεσαν «Ουρανόν».

Τό τηλεσκόπιον τούτο, δι’ ού έεχον τήν ευτυχίαν νά κάμω κ’ έγώ 

παρατηρήσεις τινας έπί τών Αστέρων έπί δύο ώρας, έχει μήχος έπτά 
ποδών, έπί έξ δακτύλων καί ϊξ γραμμών διαμέτρου. Ό κ. "Ερσχελ 
μ’ έβεβαίωσεν, δτι κατεσκεύασεν ό ίδιος πλέον τών 140 φακών.πριν 

ή φέρει τό έργαλείον τούτο είς τό ύπατον σημεϊον τής τελειοποιή
σει».·. “Ετερον τηλεσκόπιον δέκα ποδών μήχους παράκειται τούτφ.

Άλλ’ ό διάστ,μος Αστρονόμος δέν περιωρίσθη είς τό μέγεθος τοδτο 

τών τηλεσκοπίων του, διότι καί ϊτιρα δύο, τών είχορι ποδών, έπί 
μεγίστων στηριγμάτων τοποθετημένα, ύπερβαίνουσι τό ύψος τής οι
κίας του, καί φαίνονται ως μηχανήματα όπερηφάνως προεξάρχοντα. 
Είς τών φαχών τούτων έχει βάρος έκατόν πεντήκοντα λίτρων.

’Επειδή όμως τά τηλεσκόπια ταΰτα εισί παμμεγέθη καί αποβαίνει 
δύσκολον νά στρέφωνται διά τών χειρών, κατεσκεύασεν έπί τούτω 

εύφυίς τι μηχάνημα, δι’ ού δύναται Ακινδύνως καί άταράχως νά με- 

τακινή ταΰτα παντοίως. "Εχει δέ καί κάθισμα περιστρεφόμενου, διά 
τοΰ όποίου δύναται ν’ ακόλουθή άνέτως τήν πορείαν Αστέρος τινός, 
όπηρέτης δ’ ευρισκόμενος κάτωθεν τών μηχανημάτων τούτων μετα
κινεί ελαφρώς καί βαθμηδόν τό τηλεσκόπιον μεθ’ όλων τών εξαρτη
μάτων του καί αύτοΰ τοΰ παράτηρητοΟ.

Εκεΐθεν κατώρθωσεν ό κ. Έρσχελ νά διακρίνη τούς άναριθμήτους 
Αστέρας, οιτινες σχηματίζουσι τό ώχρότερον καί Απώτερον σημεϊον 
τοΰ Γαλαξίου.

Εκεϊθεν Ανεκάλυψε τήν πληθύν έχείνην τών διπλών άστέρων, ώς 
καί τηλιχοΰτους νεφελώδεις, έφ’ ών ύπήρχε μόνον Αβέβαιο; καί σκο-·
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τιινή γόώσις αύτών, καί έπεχείρησε τήν άπαρίθμησιν τών άστέρων, 
έξ ής τοσαύτας θαυμασίας Ανακαλύψεις έποίησεν.

Ό Ακάματος ούτος Αστρονόμος όσάκις ήθελε ν’ άναζητήση εί; τά 

πλέον Απώτερα σημεία τοΰ ούρανοΰ. νεφελώδη τινά ή Αστέρα τοΰ 
έσχατου μεγέθους. Αοράτου διά τών γυμνών όφθαλμών,. έτοποθετεϊτο 
είς τό Ακρον τοΰ τηλεσκοπίου τούτου, καί διά σχοινιού ιίδοποίει τήν 
σύντροφον τών Ανακαλύψεων του, ήτις εϋρίσκετο είς παρακείμενον 
δωμάτιόν, ϊνα έτοιμασθή· άφοΰ δέ ή Αδελφή του Ανοιξη τήν θυρίδα, 
ό Αδελφός έρωτά αύτήν τίνων οδηγιών έχει χρείαν,καί Αμέσως έπιδί- 

δονται είς τήν έργασίαν.
Τή παρακλήσει. τοΰ περικλεούς Αστρονόμου ήρξάμεθα δμοΰ παρα

τηρήσεων τινων έπί τοΰ Γαλαξίου.
Τό έξ είκοσι ποδών τηλεσχόπ-.ον μάς έδείκνυεν είς τό ώχρότερον 

χαί Απώτερον σημείου τοΰ ούρανοΰ, άπειρον Αριθμόν λαμπρών Αστέ
ρων καλώς διακρινομένων καί κεχωρισμένων Αλλήλων...

Ειτα ό κ. Έρσχελ διηύθυνε τό τηλεσκόπιόν του πρός τόν Αστέρα 
τοΰ «Αίγόποδος», δστις φέρει φώς τοσούτφ ζωηρόν, ώστε προσβάλ
λεται ό θεώμενος αύτόν όφθαλμός. Έπιρρίψας δέ διά κρυτταλλίνων 
φακών τό φώς του έπίχάρτου φέροντος λεπτοιάτους χαρακτήρας, ήδυ- 
νήθην εύκόλως νά διακρίνω καί Αναγνώσω αύτούς. Είναι λίαν Αξιο- 
περίεργον «ά διακρίνη τις Αντικείμενα τοιαύτης λεπτή; φύσεωό διά τής 
λάμψεως άστέρο;, τουτέστιν ήλίου πολλών έκατοστύων εκατομμυρίων 

λευγών άπέχοντος τών μεθορίων τοΰ συστήματός μας.
Οί δέ διπλοί Αστέρες, οΰς δέν δυναταί τις νά ϊδη διά τών λοιπών 

όέλων τής ύδρογείου σφαίρας, γίνονται καταφανέστατοι καί εύδιάκρι- 

τοι, όπόταν παρατηρή τις αύτούς διά τοΰ τηλεσκοπίου τών είκοσι 
ποδών.

( Επεται συνέχεια) . Άστήρ.

ΠΤΟΣΙΣ ΧΙΟΝΟΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΟΥ ΑΡΕΠΣ

Ό κ. Πίκκεριγγ ελαβεν εσχάτως δικατέσσαρας φωτογρα
φικά; εικόνας τοΰ “Αρεως άπό τοΰ ορούς Ούίλσων, ε’ν Καλ- 
λιφορνίφ:, έξ ών τάς μεν έπτά τήν 9 ’Απριλίου, τάς δέλοιπάς 
τή επομένη ήμερα. Έν άμφοτέραις ταϊς περιπτώσεσιν, άπα- 
σατ αί εΐίόνες :αύται φερουσι τήν αύτήν δψιν τού πλανήτου 
τούτου, αί δέ γεωγραφικαίδιαμορφώσεις αύτών είσΐν έντελώ; 
διακεκριμένα;. Έν ταΐ; ληφθείσαις δμω; τή δεύτερα ήμέρ^: 
ή λευκή πολική κηλίς, ήτις σημειοϊ τόν νότιον πόλον, είναι 
πολύ εύρυτερα ή έν ταΐ; είκοσι τής πρώτη; ήμ.ε'ρας.

'Από πολλοΰ είναι γνωστόν, ότι ή εκτασι; τών πολικών 
τούτων κηλίδων ποικίλλει καθ’ ώρας, τοΰ έτους, ήτοι, ότι 
κατά μέν τό θέρος ελαττοΰνται, κατά δέ τόν χειμώνα αυ
ξάνονται, πλήν κατά πρώτην ήδη φοράν σημειοΰται σημαν
τική έξάπλωσις τών χιόνων τούτων καθ ’ ώρισμένην εποχήν. 
Ή νότιος περιφέρεια τού πλανήτου εύρίσκεται εί; 85® πλά
τους. Ή χιών έξετείνετο άφ’ ένός μεν μέχρι τής τερματι- 
στικής καμπύλης, ήτις εύρίσκετο εί; 70® μήκους, καί τό 
μήκος τή; παραλλήλου άπό 30° μέχρι 110® μήκους καί ειτα 
άπο 145° μήκους 45® πλάτους μέχρι τή; περιφέρεια; τοΰ 
πλανήτου. 'Ομοίως δέ θά έπεξετείνετο καί ή επί τοΰ άντι- 
θέτου τή Γή ημισφαιρίου, τοΰ άοράτού ήμϊν. «Ή όραΐή έκ- 
Βτασις τών χιόνων τούτων, γράφει ό κ. Πίκκεριγγ, είναι ά- 
»ληθώ; απέραντο; φθάνουσα άχρε 2500 τετραγωνικών μελ- 
ΒλίωνΒ.

Τή πρωία τή; 9’Απριλίου, αίπολικαί αυται χιόνες ασθενώ;' 
διεκρίνοντο, ώ; έάν ήσαν κεκαλυμμεναι ύπό ομίχλης ή διά 
μικρών διακεκριμένων σωμάτων, άσθενών άλλως τε, ίνα ή 
δυνατόν νά σημειωθώσι καθ' έκαστον, άλλά τή 10 ’Απριλίου 
ολόκληρος ή χώρα αΰτη έφαίνετο λαμπρά, προσομοιάζουσα τή 
χιονώδει λαμπρότητι τοΰ βορείου πόλου, Ή εποχή, καθ’ ήν 
συνέβη τούτο, αντιστοιχεί πρό; τό τέλος τού χειμώνο; τού 
νοτίου ημισφαιρίου τοΰ “Αρεως, ήτις θ’ αντιστοιχεί δι*  ήμας 
πρό; τά μέσα τού μηνός Φεβρουάριου.

Ή έξήγησις τών φαινομένων τούτων φυσικώς δίδεται δι’ 
άναλόγων γηίνων φαινομένων. Τούντεϋθεν δυνάμεθα νά είπω- 
μεν, ότι έγενόμεθα μάρτυρες μεγίστη; πτώσεως χιόνος έν τφ 
νοτίφ ήμισφαιρίφ τοΰ "Αρεως.

Άστήρ.
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ΜΟΝΟΜΑΧΙΑ ΔΙΑ ΧΟΙΡΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

Τό επόμενον Ιστορικόν γεγονός συνέβη έν Λονδινφ πρό 
έκατοντάδος περίπου ετών.

Ό περίφημος κόμης Καλιόστρος έφημίζετο κατά την επο
χήν εκείνην, διά τάς πολλά; αύτού φυσικά; και χημικά; 
γνώσεις, αίτινες κυκλοφορούσαν ήρεσκον μέν πολύ τφ κοινώ, 
πλήν έγίνοντο αφορμή καί είς ατελεύτητους αστεϊσμούς καί 
λοιδωρίας άπό μέρους τών αντιπάλων αύτοΰ. Μεταξύ δέ 
τούτων συγκατελέγετο καί σατυριστής τις Γάλλος δημοσιο
γράφος, όστις έλοιδώρει αύτόν άκαταπαύστω; μετά σφοδρό- 
τητος, Μοράνδος καλούμενος, συντάκτης τοΰ «Ταχυδρόμου 
της Εύρώπης», καί όστις ειχεν άναγκασθή νά καταφύγη είς 
’Αγγλίαν, ένεκα τών κατά τής κομήσσης Δε-Βαρού δημο
σιεύσεων αύτοΰ, συνέπεια τών όποιων καταμηνυθεΐς, κατε- 
διώκετο.

Ό Μοράνδος καθ’ έκάστην διά τής έφημερίδος του έπε- 
τί&ετο κατά τοΰ Καλιόστρου δι’ όλης τής σατυρικής 8οι- 
μύτητος τής γραφϊδός του, μέχρι; ού ούτος βαρυνθιίς τέ
λος τάς λοιδωρίας του άπιφάσισε νά δώση πέρας εις τήν άτι- 
θασσον γλώσσαν τοΰ αντιπάλου του. Καί άγγελος άν ήτο 
θά έχανε πλέον τήν ύπομονήν του.

Πρωίαν τινά ό κόμης άγανακτήσας εις τό έπακρον έλαβε 
τήν γραφίδα του, καί έγραψετήν άκόλουθον επιστολήν, ήν 
αμέσως διηύθυνε- «7ω /ΐ/οράηΐφ».

«Θά σέ κάμω, κύριε σκώπτα, νά γράφης καλήτερον καί 
έν έπιγνώσει παντός συζητουμένου αντικείμενου, δηλαδή είς 
τήν γλώσσαν μου, τοΰτο λέγεται, θά σέ βάλλω εις τήν θέ- 
σιν σου. Εξ όλων τών πρός εμέ λοιδωριών σου, ή καλλίστη 
άναντιρρήτως είναι, ή τοΰ δι’ αρσενικού παρεσκευασμένου 
χοιριδίου, δι’ ού κατέστρεψα, δηλητηριάσας τάς τίγρεις, 
τούς λέοντας καί τάς λεοπαρδάλεις τών δασών τής Μεδίνης».

«Προκειμένου περί φυσικής καί χημείας, ή λογική ολίγα 
τινα άποδεικνύει, ή εΐρωνία ούδέν, ή δέ πείρα τά πάντα- 
κατά συνέπειαν θά μο· έπιτρέψης νά σοί' προτείνω μικρόν τι

·; τούτου, μία έκ τών άκο- 
τ-σσάρων περιπτώσεων θά συμβή- 
θ’ άποθάνωμεν άμφότεροι. 
θά έπιζήσωμεν καί οί δύο. 
θ ’ άποθάνης σύ, καί έγώ όχι. 
θ’ άποθάνω έγώ καί σύ θά ζήσης».

πείραμα, τό όποιον θά διασκέδαση τό κοινόν, είτε εις βάρος 
σου. είτε είς βάρος μου».

«Σέ προσκαλώ νά προγευματίσωμεν όμοΰ τή 9 έλευσομέ- 
4ου Νοεμβρίου, τή έννάτη πρωινή ώρα,καί σύ μέν θά κατα- 
βάλης τόν οίνον καί τά λοιπά χρειώδη, έγώ δέ μόνον θά 
φέρω πινάκων φαγητού, τό οποίον θ’ άποτελήται έκ χοιρι
δίου τοϋ γάλακτος, όπερ μόνος διέθρεψα κατά τήν μέθο
δόν μου»,

«Θά σοί έπιτρέψω δέ νά κάμης τήν εις τέσσαρα διατομήν 
του, νά εκλέξης έκεϊνο τό τεμάχιο», όπερ θά διεγείρη πλίίω 
τήν δρεξίν σου, καί σύ αύτός θα μοί ποοσφέρης πρός βρώσιν 
εκείνο, όπερ θά νομίσης καταλληλότερου δι’ έμέ».

«Τή επαύριον τού προγεύματος τούτου, μ.ία έκ 
λούθων

«Ή
«Ί1 
«*Η  
«Ή
« Εκ τών τεσσάρων τούτων περιπτώσεων σοί χαρίζω τάς 

τρεις, καί στοιχιματίζω πέντε χιλιάδας γουινέας (25 φρ. έκά- 
στη), ότι τήν επαύριον τού ανωτέρω προγεύματος, σύ μέν 
θά ήσαι νεκρός, έγώ δέ θά ήααι εν τή ζωή, εύ έχων».

*0 Μοράνδος επεθύμει μέν νά κερδίση τάς πέντε χιλιάδας 
γουινέας τοϋ τυχοδιώκτου, ώς ώνόμαζεν αύτόν, άλλά μολο
νότι ήτο δεινός διαχειριστής τών διαξιφισμών, δέν ήσθάνετο 
καί εαυτόν Ικανόν είς τον ασφαλή χειρισμόν όπλου, αχρή
στου μέν αύτφ φαινομίνικώς, πλήν θανατηφόρου έν τοΐς ά- 
ποτελέσμασι, καί όπερ κατ’ άπαίσιον συγκυρίαν εκαλείτο 
«|θγ«Ά<·>»· roe yaJ-txioc εώ άρσβηχύ)'».

Μή δυνηθεΐ; δέ νά σώση τήν δημοσία τρωθείσαν φιλοτι
μίαν του κατεβλήθη κατησχυμένος, προσπαθήσας μάτην νά 
άποφύγη τήν πρότασιν τού Καλιόστρου διά πλαγίων μέσων.

Έν τέλει άντεπρότεινε ν.’ άντικαταστήση έαυτόν διά τίνος 
οα(ιχ<ιγά)·οο ζώο», όπερ έπ’ ούδενί λόγφ έγένετο δεκτόν.

Ούτως, ό δημοσιογράφος ήττήθη ύπό τοΰ φυσιολόγου, 
όστις έσιώπησεν έφιξής. Ροΰς.

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ

ΚΟΠΡΟΣ ΔΓ ΟΙΚΙΑΚΑ ΦΥΤΑ

Ή μάλλον άρμόζουσα κόπρος διά τά φυτά τών θερμοκη
πίων καί τών οικιών θεωρείται ή ακόλουθος.

Άναμίξατε 100 γραμμάρια νιτρικού οξέος τής άσβεστου, 
25 γραμμάρια νιτρικού οξέος τής ποτάσσης, 25 γραμμάρια 
φωσφορικού οξέος τής ποτάσσης, 25 γραμμάρια θιιϊκοΰ οξέος 
μαγνήσια;, καί είτα διαλύσατε 5 γραμμάρια τής άνω συνθέ- 
-σεως εν έκ'άστη λίτρα ϋδατος.

Δύνασθε νά θέσητε καί 10 γραμμάρια, έάν πρόκηται νά 
ποτίσητε το χώμα προ τής είς γάστρας τοποθετήσεώς του.

Ποτίσατε τά άνθη σας διά τής άνω συνθέσεως, άπαξ τοΰ 
μηνός, προσέχοντας νά μή βρέξητε τά φύλλα αύτών, καί θά 
•ίδήτε σημαντικωτάτην διαφοράν.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΟΙΝΩΝ

Όσοι αγοράζετε οίνον είς βαρέλια καί μεταφέρετε αύτόν 
είς μακράν άπόστασιν, δέον νά άκολουθήσητε τήν εξής οδη
γίαν πρός διατήρησιν αύτοΰ.

Μόλις τοποθετήσητε αύτόν έν τφ ΰπογείφ έκβάλλετε τόν 
•φελλόν τής οπής, πληρώσατε αύτήν διά καλοΰ οίνου, αλλά
ξατε τήν οθόνην,καί κατόπιν κλίνατε τό βαρέλιον ολίγον, είς 
τρόπον ώστε ή όπή.να πλέη εν τώ οΐνφ, όπως ούτω προφυ- 
λάσσηται αύτη άπό τής πρός τήν ατμόσφαιραν επαφής.

’Αφήσατε τόν οίνον έν τή θέσει ταύτη νά κατασταλάξη 
καί κατόπιν τοποθετείτε αύτόν έν φιάλαις έν καιρφ όμως εύ- 
δίω καί άφοΰ τήν προτεραίαν μουσχεύσητε τρις ένζέοντι ύδατι 
τούς φελλού; καί στεγνώσητε αύτούς.

’Ελλείψει τών άνωτέρω διατυπώσεων, ό οίνος πλειστάκις 
άλλοιοΰται.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΑΥΡΩΝ ΔΑΝΤΕΛΛΩΝ

’Εάν θέλητε νά καθαρίσητε μαύρα; δαντέλλας, θέσατε 
αύτάς κατά δέματα, τά μέν έπί τών δέ, καί κρατούντες αύτά 
διά νήματος υψηλά, τά βυθίζετε εντός ζύθου καθαρού, μή 

περιέχοντος σάπωνα ούδ’ άλλο τι. Κατόπιν τρίβετε αύτάς 
καλώς άλλά μετά προσοχής, καί άφοΰ τάς έξαγάγητε εκ τοϋ 
ζύθου, τάς άπλόνετε έπί οθόνης καί τάς «δηρόνετε ΰγράς έτι 
ούσας άπό τοΰ άντιστρόφου μέρους, έπί πυκνού χονδρού μάλ
λινου ύφάσματος, θέτοντες άνωθεν αύτών λεπτόν τι ύφασμα 
πρός αποφυγήν τής στιλπνότητος, ήν άφίνει ό σίδηρος.

EiS ΑΝΑΚΡΙΤΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣ ΛΩΠΟΔΥΤΗΣ

Είς γέρων λωποδύτης οδηγείται εσχάτως πρό τοϋ άνα- 
κριτού.

— Πόσων έτών είσαι; έρωτάται.
— Εξήκοντα δύω.
— Πώς ονομάζεσαι ;
— Δάσκαλός.
— Τί επάγγελμα έχεις ;
— Δάσκαλος.
— Καί τί διδάσκεις;
— Τήν λωποδυσίαν ;
— Μπά ! Καί δέν γνωρίζεις, οτι απαγορεύεται το έπάγ- 

γελμα αύτό: Καί πόσας φοράς έχεις κλέψει έως τώρα; δέν 
συνελήφθης ποτέ ;

— Α ! έγώ ποτέ! έγώ δέν κλέπτω.
— Μά τότε πώς έμαθες καί διδάσκεις τούς, άλλους : θά 

τιμωρηθής διπλασίως σύ....
— Κύριε άνακριτά δέν κλέπτω, σάς είπον, έδιδάχθην άπό 

τάς κλοπάς άς ύπέστην έως τώρα, καί διδάσκω ήδη διά νά 
κερδίσω ό,τε μοϋ άφήρεσαν.

— Μά πάντοτε τούτο τιμωρείται, διότι κάμεις άλλους 
κλέπτας....

— Μά όχι, κύριε άνακριτά, διότι διδάσκω καί τούς κλε- 
πτομένους νά προφυλάττωνται άπό τούς λωποδύτας, ώστε 
βλέπετε έν τοιαύτη περιπτώσει μοΰ χρειάζεται παράσημον, 
άν έν τή έτέρα ημαι άξιοτιμώρητος....

—— Μπά ! σύ είσαι βλέπω σωστός καθηγητής, καί δέν: μού 
λέγεις τότε, άφοΰ τόσον καλά διδάσκεις καί λωποδύτας καί

MAURICE DE FOS

ΣΩΣΑΝΝΑ ΡΑΜΩ

Ό λοχαγός κ. Άντωνόπουλος ειχεν έν τούτοι; λάβει λαμ
πρά; ίκ Κρήτης καί Μάνης ειδήσεις. Οί πρόκριτοι τών Κρη
τών συναθροισθέντες είς Περιβόλια, είχον ήδη άποστείλει δια- 
κοίνωσιν είς τόν Σουλτάνου ύπογεγραμμένην παρά έβδομη- 
κοντά τεσσάρων έξαύτών. 
Ό δέ Τασούλης ειχεν ά- 
ποδεχθή τάς προτάσεις τής 
Κυβερνήσει»; καί ητο έτοι
μος μετά τών οπαδών του 
νά βαδίση κατά τών Τούρ
κων.

Ό Κώστας τότε προί- 
δεν, ότι δέν έπρεπε νά χά
ση ούδέ στιγμήν, άλλως 
τε δΓ ιδιαίτερόν τινα λό
γον γνωστόν μόνον είς αύ
τόν, έπεθύμει νά ηναι είς 
Κρήτην πρό τοΰ τέλους τοΰ 
μηνάς Μαίου.

Μόλις δέ οί στρατιώται Δημήτριος καί Νικόλαος, ό βέ
βηλος Καϋμένος καί ό ‘Ηρακλής Κορομηλάς ήλθον είς συ-

Καθ’ ήν στιγμήν έπεβιβάζ' 
ό λοχαγός Άντω<όπουλθί πρόθυμος είς 
επαγωγόν Γαλλίδα, τήν συνεβουλ

νάντησίν του έν Ναυπλίφ έπέσπευσε τήν είς Γύθειον άναχώ- 
ρησιν, όπερ πάντες οί έθελονταί έν γένεε είχον ώς όρμητήριον 
καί ένθα έμελλε νά λάβη τήν άρχηγιαν αύτών.

Ή δεσποινίς Ραμώ ούδεμίαν εύλογοφανή αιτίαν είχε νά 
έλθη εις Γύθειον, άπλοΰν χωρίον κείμενον είς τό βάθος τοϋ 
Μαράθονησίου, έπί τής κλιτύος τού Ταΰγετου, πλήν ειχεν 
έκφράσει τήν περιέργειαν της να ίδη τόν έπί τού ακρωτηρίου 
Μαλέα ένδιαιτώαενον ερημίτην καί πρό πάντων τόν λήσταρ
χον Τασούλην, Ούδείς άντείπεν εί; τήν έπιθυμίαν της ταύτην.

Καθ’ ήν στιγμήν έπεβιβάζοντο καί άνεσύρετο ή άγκυρα. . 
■ίς τό νά έξυπηρετή τήν 

;υσε νά λάβη είσιτήριον 
καθόδου καί ανόδου, πλήν 
ή δεσποινίς Ραμώ άντέ- 
τεινεν είς τοΰτο είποΰσα, 
ότι ίσως θά έπέστρεφε δι’ 
άλλης εύκαιρίας.

— Δέν καταλαμβάνετε, 
ότι θά έλθη μέχρι τής Κρή
της ; είπε τότε ή κυρία 
Άντωνοπούλου.

Άπό τού Ναυπλίου μέ
χρι τοϋ ακρωτηρίου Μαλέα 
τό πλοϊον έπλευσεκατά μή-. 
κος τής παραλίας τής Λα
κωνίας, πολύ πμησίον τής 

ξηράς, οί δέ ταξειδιώται, άκουμβώντες έπί τών πλευρών τού 
πλοίου, έθεώντο μετά περιέργειας καί εύχαριστήσεως τούς πρό 
αύτών διερχομένους βαθεΐ; κολπίσκους, τάάπότομακαί δι’έ· 

ρειπίων εστεμμένα ακρωτήρια καί τάς όπισθεν αύτών άπερχο- 
μένας κωμοπόλεις, άποτελουμένας άπάσας έκ λευκών οικιών 
καί όμοιαζούσας πρός φωλιάς χελιδώνων έν κορωνίδι παλαιού 
τίνος τοίχου.

Ό Κορομηλάς καί οί άνδρες του έτραγώδουν διάφορα 
κλέφτικα ασματα. Ό Κώστας έσκέπτετο, ή δέ Ραμώ ονει
ροπολεί.

‘Ο ουρανός ήτο κυα
νούς καίκαθαρώτατος, ή 
δέ θάλασσα άντηνάκλα 
τόν ουρανόν, έκτος πρός 
τό μέρος έκεϊνο, ένθα ό 
ήλιος διαχέων πύρινον 
ρύακα έπί τής διαυγοΰς 
έπιφανείας της 
αύτη μα κρόθιν 
πυρπολε’το ήσύχως έπί ά· 
περάντου έκτάσεως, άπο- 
δίδουσα έν ταύτφ ζωηρόν 
φώς ώς τό τών πυρπολου- 
μενών άνευ κρότου βεγ
γαλικών φώτων.

Τό πλοϊον άφοΰ διήλθε 
παροιμιωδης ερημίτης εκπληρών τήν αποστολήν του ηύλό- 
γησε μακρόθεν αύτό, εισήλθεν έν τώ κόλπω τοΰ Μαραθονη- 
σιου, μετακυλινδούμενον ύπό τοΰ ίσχυρώς κατά τήν θέσιν 
εκείνην πνέοντος ανέμου.

Μόλις ό Κώστας Θεοχάρης άφίκετο είς Γύθειον παρετή- 
ρησε πλήθος ανθρώπων ώπλισμένων, οιτινες έπερίμενον είς

’>■

έφαίνετο 
ώς νά έ·

τό άκρωτήριον Μαλέα, όπόθεν ό

τόν λιμένα, καί οΰς μετ’ολίγον άνεγνώρισεν, ότι ήσαν ό Τα
σούλης μετά τών οπαδών του, οί όποιοι ήρχοντο είς προϋ- 
πάντησίν του. Τούς παρετήρει δέ έπ’ αρκετόν, προσπαθών 
ν’ άνεύρη τόν βαθμόν τής έμπιστοσύνης, όν ήδύνατο νά χο· 
ρηγήση πρός τούς νέους αύτοΰ φίλους.

’Αποτεινόμενος δέ μετά ταΰτα πρός τήν δεσποινίδα Ραμώ : 
— Καλήτερον θά κάμητε σείς, τή λέγει, νά μείνητε έν 

τώ πλοίφ.
Τό βέβαιον είναι, ότι 

οί άνθρωποι αύτοί ειχον 
άγρίαν τήν όψιν. Γνήσια 
τέκνα τής Μάνης, χώρας 
κακώς φημισμένης, ήν οί 
πλησίον αύτών 'Έλληνες 

/ύποδιαιροΰσιν είς δύο μέ
ρη εξίσου έπίφοβα, τό λε
γόμενον Κακοβοΰνι (κα
κόν ορος) καί ή Κακόβου- ' 
λη (κακός σύμβουλος), οί 
Μανιαται έμπήγουσι τό 
έγχειρίδιόν των εις όντινα 
ήθελεν άρνηθή νά παρα- 

δεχθή αύτούς ώς άμεσους άπογόνους τών Σπαρτιατών. Κατά 
τό ήμισυ όντες λησταί, καί κατά τό έτερον ήμισυ ποιμένες, 
κυριαρχοϋσιν έπί τοΰ μέρους έκείνου τοϋ Ταΰγετου, τοΰ ονο
μαζόμενου Πικζα^αχτόΛου, tifiM τοΰ σχήματός άου. Τό 
πάλαι εξήσκουν τήν πειρατείαν άνά τό άκρωτήριον Μάταπα, 
οπερ μετεκάλεσαν ard^noxxivor, συνεπείγ. τών πολλών συμ- 
βαινόντων εκεί ναυαγίων, κρύπτοντεςτά λάφυρά των εις τάς
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λωποδυτουμένους, είς διχαστής ίν τή περιπτώσει ταύτη τί 
πρέπει να χάμη ; .

— Τήν υπηρεσίαν τον.
■— Δηλαδή ;
-—Νά τιμωρή τήν λωποδυσίαν.
■— Καί πώς συλλαμβάνετε ή λωποδυσία ;
— Διά της διδασκαλίας.
— Δηλαδή πρέπει νά κάμνω ζαί εγώ τον δάσκαλον ;
— Βέβαια.
— Κλητήρα, βάλλε τον είς τόν υπόγειον τόν άχρεϊον, τόν 

δάσχαλον νά κάμνω ί;....
— Κύριε, άναχριτά, πηγαίνω, άλλά, μάθετε ότι άν δεν 

χάνετε τόν δάσχαλον, ή λωποδυσία δέν θά έκλείπη από τάς 
’Αθήνας. Έκαστον πράγμα θέλει τόν δάσκαλό του·...

ΕΙΣ ΡΠΣΣΟΣ ΤΟΚΟΓΛΥΦΟΣ

Ευτυχώς δεν ΰπάρχουσι μόνον παρ’ ήμΐν ασυνείδητοι το
κογλύφοι άπομυζώντες τών ιδρώτα του λαοϋ.

Τά ακόλουθον ανέκδοτον αρκούντως χαρακτηρίζειτόν βαθ
μόν τής τοκογλυφίας οστις εμφωλεύει παρά τώ ρωσσικφ λαφ'

Χωριχός τις αποτεινόμενος πρός δανειστήν τινα ίουδαϊον, 
παραχαλεΐ αύτόν νά τόν δανείση πέντε ρούβλια (20 φρ.) δι’ 
ενα μήνα.

— Καλά, σου δανείζω τά πέντε ρούβλια, τφ άπαντφ ό 
Ισραηλίτης, άλλά μέ τήν συμφωνίαν νά μοΰ έπιστρέψης ο
κτώ μετά ένα μήνα.

Ό χωριχός άνθίσταται ολίγον, άλλά πιεζόμενος ύπό τής 
άνάγχης παραδέχεται.

— Άλλά, επαναλαμβάνει ό δανειστής, είναι συνήθεια να 
πληρόνεται ό τόκος πάντοτε είς τήν άρχήν, ώστε, θά σοΰ 
δώσω τρία ρούβλια καί θά μοΰ οφειλής άκόμη πέντε.

Ό πτωχός ρώσσος δέν ευχαριστείται έκ τούτου, διότι δεν 
δύναται νά οίκονομήση τήν ανάγκην του, πλήν προτιμησας 
νά λάβη κάτι τι παρά τίποτε, συγκατανεύει είς τήν νέαν 

απροσίτους σχισμάδας τοΰ όρους Άγιου Ήλία, τόπου φημι
ζόμενου διά τάς δυσειδαίμονας δοξασίας καί τό ενδιαίτημα 
τών στοιγιώχ !

Ώς δ’οί ήμέτεροι έν τή Δύσει ποιμένες, ζώντες διηνεκώς 
μετάτών προβάτων των, λαμβάνουσι συνήθως τά χαρακτηρι
στικά αυτών, ούτω καίοί οπαδοί τοϋΤασούλη, συνειθίσαντες νά 
φυλάττωσιν αίγας προσελάμβανον τό οικογενειακόν εκείνο ύ
φος, όπερ|φέρει είς ομοιότητα τούς τράγους πρός τούς σατύρους. 
Ή πλαγία αύτών επιμήκης δψις έφαίνετο άποσπασθείσα από 
τίνος τών βυζαντινών έκείνων μωσαϊκών, μεταξύ τών οποίων 
πάντα τά ψυχρά καί σαρδωνικά πρόσωπα φέρουσι μεγάλους 
απλανείς οφθαλμούς έντός όφρύων ύπερμέτρως τριχωτών.

Ό Τασούλης εν τούτοις ήτον ώραϊος άνήρ. Οι μύστακες 
αύτοΰ εκτάκτως μακρεϊς, ούς ίφερεν όπισθεν τών ώτων του, 
έδιδον εις τήν φυσιογνωμίαν του ύφός τι δύσπιστον.

Έπλησίασε μετά θάρρους πρός τον θεοχάρην κινών ύπε- 
ρηφάνως καί μετά φιλικοΰ τρόπου τήν φουστανέλλαν του 
περί τούς γόμφους του, καί λαβών τήν δεξιάν χεϊρα τοΰ νεα· 
νίου τήν ησπάσθη...

— Ζήτω!·. άνεφώνησαν έν ταύτφ οί οπαδοί του.
Ακολούθως πάντες κατεγίναντο είς τήν μετακόμισιν καί 

ασφαλή τοποθέτησιν διαφόρων κιβωτίων έμπεριεχόντων όπλα 
καί πολεμοφόδια, τά όποϊα ή έλληνική Κυβέρνησις είχε προω- 
ρίσει διά τούς έν Κρήτη έπαναστάτας. Διαρκούσης δέ τής 
εργασίας ταύτης ή δεσποινίς Ραμώ παρετήρει μετά περιέρ
γειας καί θαυμασμού τό έξαίσιον δι’ αύτήν καί πρωτοφανές 
θέαμα τών πρό αύτής τόσφ πλησίον έργαζομένων καί διερ- 
χομένων περιφήμων έκείνων ληστών, περί ών τοσάκις παν- 
ταχοΰ τόσα άπίστευτα πράγματα εΐχεν ακούσει, καί τή έδί- 
δετο ήδη ή ευκαιρία νά τούς ίδη τέλος- Ώς έφαντάζετο 

συμφωνίαν, υπογράφει γραμμάτων καί λαμβάνει τά τρία 
ρούβλια.

Καθ’ ήν δέ στιγμήν ήτοιμάζετο νά έξέλθη, ό τοκογλύφος 
τόν καλεΐ.

— Άκουσον τφ λέγει, καταλαμβάνω ότι θά δυσκολευθής 
πολύ νά μοΰ έπιστρέψης μετά ένα μήνα τά πέντε ρούβλια, 
δώσε μου τά δύο τώρα, και τά άλλα τρία άφοΰ λήξη τό συ
νάλλαγμα.

— Α ! ναι, έχεις δίκαιον, λέγει ό χωρικός, καί τοΰ- δίδεε 
δύο ρούβλια.

— Βέβαια, μά.., έπαναλαμβάνει ό ίουδαΐος, σκεπτόμενοφ 
ολίγον, μοΰ φαίνεται, ότι δέν σοΰ χρειάζεται δά καί τόσον 
πολύ τό ρούβλιον, τό όποιον σοΰ έμεινεν. Δώσε μούτο όπίσω 
καί δέν θά μοΰ χρεωστής πλέον παρά δύω.

Ό χωρικός, παραζαλισθείς πλέον έξ όλων τούτων τών 
λογαριασμών, δεν ένοεΐ πλέον τίποτε, καί παραδίδων καί 
τό τελευταίου αύτοΰ ρούβλιον, άπέρχεται, ένφ άντηχοΰν μό
νον είς τά ώτα του αί τελευταϊαι λέξεις τοΰ τοκογλύφου 
ίουδαίου, λέγοντος: «Μετά ενα μήνα άπό σήμερον, μή το 
ξεχάσης.»

ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΚΟΥΡΓΟΔΙΚΕΙΟΝ

— Είναι δυνατόν ;... ανέκραζε δικηγόρος τις ύπερασπι- 
ζύμενος τόν πελάτην του κατηγορούμενον έπί αναιρέσει, εί
ναι δυνατόν! νά διήλθεν ολόκληρον τήν νύκτα έκεϊ; είναι 
δυνατόν! νά έφερε τοιουτον όπλον μεθ ’ εαυτού; είναι δυνα
τόν ! νά ήτο μετεμφιεσμένος χωρίς νά γνωρισθή ; είναι δυ
νατόν! νά μή άνακαλυφθή πόθεν έπρομηθεύθη τό όπλον; εί
ναι δυνατόν! νά πυροβολήση χωρίς ν’ άκουσθή; ήτο δυνα
τόν νά μή συλληφθή έπί τόπου; είναι δυνατόν! νά μή τό 
όμολογήση ό ίδιος ; είναι ουνατόν ! νά μή φύγη ; είναι δυ
νατόν ! νά μή φοβηθή; είναι δυνατόν! νά μή τρέμη; είναι, 
δυνατόν! νά ϊσταται ούτω; είναι δυνατόν! είναι δυνατόν ! 
είναι δυνατόν ! τόν ! τόν! τόν ! τόν !....
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αυτούς τούς εύρισκεν ένώπιόν της άκριβώς πλήρεις, καί σχε
δόν έλυπεϊτο, διότι άφινον τήν τόσφ «τύπωσιν προξενούσαν- 
αύτών ζωήν διά νά έπεδοθώσιν είς ριψοκίνδυνου καί άνευ γοή
τρου δι’ αυτούς άχαρι άγώνα. Καί ένόει τούς σκοπούς των. 

Αίφνης ζωηροί καί παρατεταμένοι γέλωτες διέκοψαν εν
ταύθα τάς σκέψεις αύτής. Ό Κορομηλάς, ό Νικόλαος, ό> 
Δημήτριος καί ό Καϋμένος έπεφάνησαν πρό αύτών ώθούντες. 
πτωχόν τινα, ούτινος ή θέα μόνον ήδύνατο νά διεγείρη αμέ
τρητου εύθυμίαν.

— Θεέ μου ! άνεφώνησεν ή δεσποινίς Ραμώ, είναι ό πα
πάς τοΰ Χαρβατίου, άναγνωρίσασα αύτόν, μολονότι είχε κό
ψει τήν κόμην του καί τήν γενειάδα του.

Προσπέσας δ’ έν τφ άμα οΰτος πρό τοΰ Θεοχάρους.
— Νά χάρης, ο,τι αγαπάς, τφ έλεγε, μή μέ παραδίδετε 

είς τόν δεσπότην. Προτιμώ ν άποθάνω, παρά νά έπιστρέψω- 
είς τό Μέγα Σπηλαιον. ’Αφήσατε με νά έλθω είς τήν Κρή
την, αποτελώ καί έγώ μέρος τής συμμορίας τών ληστών.

— Καί τί βαθμόν έχεις μεταξύ αύτών ;
— Είναι ό πνευματικός μου, είπε τότε ό Τασούλης.
’Επί τή παρακλήσει τής δεσποινίδος Ραμώ, ό Κώστας: 

έδείγθη συγκαταβατικός πρός τό θύμα τοΰτο τοΰ Αρεως,. 
τοΰ Βάκχου.καί τοΰ “Ερωτος, ώς άπεκάλει, αυτό ή επαγω
γός Γαλλίς, ύποσχεθείς έν ταύτφ αύτφ, ότι θά έμεσολάβει- 
μάλιστα παρά τοΐς άνωτέροις αύτοΰ ίερωμένοις, νά άρωσι την- 
έπιβληθεϊσαν αύτφ ποινήν, έν περιπτώσει καθ ην ή μέλλουσα 
διαγωγή του ήθελεν είσθαι άμεμπτος, καί δέν έκαμνεν πλέον 
κατάχρησιν τοΰ οίνου.

Ό παππάς ώμωσε νά γείνη παραδειγματικός, προσειπών, 
οτι ούδέν άλλο έπεθύμει έπί τής γής ταύτης, ή νά έπανεύρη. 
τήν σύζυγόν του νεκράν, ή ζώσαν.

— Πόσα τον έχει ό πελάτης σας άκόμη;κύριε δικηγόρε, 
«ρωτά άδημονών είς ένορκος.

—"Οσα έτη τόν καταδικάσετε.
— Τότε εξακολουθήσατε.
— Προτιμώ νά παυσω,καί μετά μακράν έριδα ό δικηγό

ρος κάθηται.
— ’Εξακολουθήσατε,κύριε δικηγόρε,διατάσσει ό πρόεδρος.
Ό δικηρόροςπροσποιείται τόν θυμωμένου καί άδικηθέντα, 

καί άρνεϊται, οί δέ ένορκοι άποσυρθέντες είς διάσκεψιν, μετά 
■μικρόν επανέρχονται, καί ό πρόεδρος απαγγέλλει τήν ετυμη
γορίαν των, δι ης ό κατηγορούμενος καταδικάζεται είς τόσα 
«τη, όσα τό>*  άπήγγειλεν ό συνήγορός του.

ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΙΣ ΤΟΓ ΧΡΟΝΟΥ

Πάντες γνωρίζομεν, ότι ή καταμέτρησες τοΰ χρόνου γίνε
ται διά τών ήμερησίων μεταβολών τοΰ ήλιου, ήτοι τοΰ πα- 
ρερχομένου χρόνου άπό τής διελεύσεως αύτοΰ είς τόν αύτόν 
^μεσημβρινόν, ή τοΰ μεταξύ χρονικού διαστήματος άπό μιας 
μεσημβρίας εις άλλην, καί οτι διαιροΰσι τόν χρόνον τούτον 
τής μιάς ήμέρας καί μιας νυκτός είς 24 ώρας, άρχομένας 
άπό τοΰ μεσονυκτίου.

Άλλ’ ή γή έν τή διπλή αύτής έτησί^ καί ήμερησίφ μετα
βολή, καί τή πρός Άνατολάς πορείφ της, ούδέποτε μετά 
ήμερονύκτιον περιστροφήν Επανέρχεται άκριβώς είς τό αύτό 
σημεϊον, ένθα πρό 24 ώρών εύρίσκετο. Τοΰ δέ ήλιου ταΰτο- 
χρόνως μέ άστέρα διερχομένου τόν μεσημβρινόν, τήν επαύ
ριον ούτοι δέν ήθελαν εύρεθή είς τό αύτό σημεϊον τής άνα- 
χωρήσεως, άλλ’ ό άστήρ ήθελε προεξέχει τοΰ ήλιου κατά τι 
καί προφθάσει τό σημεϊον εκείνο ολίγον τι πρό τοΰ ήλιου, 
ενεκα τής προφανούς άποστάσεως, ήν πρός Άνατολάς δια
νύει οΰτος. ’Εντεύθεν δ’ επιται,ότι ή ήλιακή ήμερα είναε με- 
γαλητέρα τής άστρώας κατά τέσσαρα περίπου λεπτά, καί 
ότι πρέπει τις νά προσθέση τι είς τήν πρώτην, ίνα έξισώται 
πρός τήν δευτέραν. Άλλ’ή άνισότης τής πορείας τοΰ ήλιου 
πρός τήν τοΰ άστέρος δέν είναι πάντοτε ή αύτή,ένεκα τής δια
φοράς τής ταχύτητος τοΰ ήλιου έν τοΐς διαφόροις σηαείοις 
τής τροχιάς του, καί τής άνισότητος τών καθ’ έκάστην δια- 
τρεχομένων τόξων τών τροχιών τής γής. Ώστε ώρολόγιον 
εντελώς τετακτοποιημένον δέν δύναται νά συμφωνή πρός τόν 
ήλιον, καί άνά διαστήματα χρόνου, ότέ μέν θέλει προχωρεί, 
ότέ δέ παλινδρομεί. Έν τέλει δέ μετά 365 ήμέρας'θέλει 
ύφίσταται διαφορά περίπου 15 λεπτών.

Κατά συνέπειαν, ή πρός τόν ήλιον τακτοποίησις τών ωρο
λογίων δέν είναι άκριβής, άλλά κατά προσέγγισιν, πασιφα- 
νώςδέ καταφαίνεται ή μετά τοΰ ήλιου διαφορά τούτων. Έν 
τούτοις έν τή κοινή χρήσει δέν δίδεται προσοχή τής διαφο
ράς ταύτης, καθισταμένης αύτής όλως ματαίας καί περιττής. 
Είναι ούχ ήττον λίαν άναγκαία καί σημαντική εις τούς ά- 
στρονόμους,' οϊτινες άνευ τούτου ήθελον λίαν άπατάσθαι είς 
υπολογισμούς άνεπελήπτου άκριβείας.

Οί ώρολογοποιοί έφεΰρον έπί τούτφ πρό καιρού, έκκρεμές 
ισοχρονισμού, δυνάμενον νά δείξη τήν πραγματικήν καί τήν 
κατά προσέγγισιν ώραν. Τοΰτο φέρει δύο λεπτοδείκτας, έξ ών 
ό είς δεικνύει διά τής τακτικής αύτοΰ πορείας τήν κατά προσ- 
ε'γγισιν ώραν, ό δ’έτερος όπισθοδρομών ή προσχωρών δι’ίδιου 
μηχανήματος, εις τρόπον ώστε νά συμφωνή μέ τόν ήλιον, 
δεικνύει τόν πραγματικόν χρόνον.

Ιδού πίναξ φανερόνων πότε ή πραγματική καί ή κατά 
προσέγγισιν ώρα εύρίσκονται είς συμφωνίαν, καί πότε είς δια
φοράν.

Τήν 15 Απριλίου- Συμφωνία.
Τήν 14 ταί 15 Μαίου τό έκκρεμές ώρολόγιον παλινδρομεί 

τοΰ ήλιου κατά 3' καί 58".
Τήν 15 ’Ιουνίου. Συμφωνία.
Τήν 25 και 26 Ιουλίου, τό εκκρεμές προχωρεί κατά 6’ 

καί 6".

Τήν 31 Αΰγούστου- Συμφωνία.,
Τήν 1 καί 2 Νοεμβρίου τό έκκρεμές προχωρεί κατά 16’ 

καί 15". Έδώ είναι ό μέγιστος ισοχρονισμός.
Τήν 23 Δεκεμβρίου. Συμφωνία.
Τήν 11 καί 12 Φεβρουάριου τό ώρολόγιον προχωρεί κατά 

14' καί 36".
Έξοΰ παρατηρούμεν, ότι ώρολόγιον Εντελώς κεκανονισμέ- 

νον δέν δύναται νά συμφωνή πρός τόν πραγματικόν χρόνον 
η τετράκις τοΰ έτους, καί ότι έν ταίς λοιπαΐς ήμέραις άλλοτε 
μέν θά προσχωρή άλλοτε δέ θά παλενδρομή.

Τόν χρόνον καταμετροΰμεν διά τριών μέσων, ώς άκο- 
λούθως·

1. Διά τοΰ ήλιου, καίούτος είναι ό πραγματικός καί μάλ
λον χρήσιμος είς τήν κοινωνικήν χρήσιν. Ένδείκνυται δέ διά 
τών ήλιακών πλακών.

2. Διά τήςάστρωας ώρας, σημειουμένης διά τής επιστρο
φής τών αστέρων είς τό αύτό σημεϊον.

3. Διά τής κατά προσέγγισιν ώρας, ήν μάς δεικνύουσι τά 
έν χρήσει ωρολόγια·

Η διδασκαλία τών ανωτέρω είναι άπαραιτητος διά τήν 
τακτοποίησιν τών ώρολογίων, ιδία δέ είς τούς. ώρολογο- 
ποιούς.

ΕΪΡΕΪΙΪ ΤΗΣ QPAI ΑΙΑ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΣ

“Εκτεινον τήν άριστεράν χείρα, έχων τήν παλάμην έστραμ- 
μένην πρός τόν ούρανόν. Θέσον γραφίδα ή μικρόν λεπτόν ξύ· 
λόν έν τή ύπό τής βάσεωςτοΰ άντίχειρος καί τής τοΰ λιχα- 
νοΰ σχηματιζομένη γωνίρ:. Τό μικρόν αύτό ξύλον δέν πρέπει 
νά ύπερβαίνη τό μήκος τοΰ λιχανού δακτύλου. Μετά ταΰτα 
στρέψον τήν βάσιντοϋ καρπού τής χειρός πρός τόν ήλιον, εις 
τρόπον ώστε ή σκιά τοΰ ξύλου νά πίπτη έπί τών δακτύλων. 
"Οταν αύτη άφικνεϊται είς τό άκρον τοΰ λιχανού, ένδείκνυσι 
τήν 5 ώραν τής πρωίας καί τήν 7 τής έσπέρας. "Οταν είς τό 
άκρον τοΰ μέσου δακτύλου, ένδείκνυσι τήν 6 ώραν τής πρωίας 
καί τήν 6 τής έσπέρας. "Οταν είς τό άκρον τοΰ παράμεσου 
ή δακτυλιωτοϋ δακτύλου τήν 7 τής πρωίας καί τήν 5 τής 
έσπέρας. "Οταν εις τό.άκρον τοΰ μικρού δακτύλου τήν 8τή; 
πρωίας καί τήν 4 τής έσπέρας. "Οτανδέ φθάνη είςτήν με- 
σαίαν φάλαγγα, τότε ένδείκνυσι τήν 9 τής πρωίας καί τήν 3 
μ. μ. καί όταν είς τήν πρώτην φάλαγγα τήν 10 τής πρωίας 
καί τήν 2 τής έσπέρας. Τέλος δέ όταν φθάνη τήν ρίζαν τών 
δακτύλων ένδείκνυσι τήν 11 ώραν τής πρωίας καί τήν πρώ
την μ. μ.

Όπότε δέ ή σκιά πίπτη έπί τής γραμμής τής χειρός θέλει 
είσθαι μεσημβρία.

ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ

— Πού θά ρίψης τή ψήφο σου, Γιάννη;
— ’Στόν τενεκέ, (
— Καλά, μά ποΰ ; ’στο μαύρο ή στο άσπρο :
— ’Στο μαύρο, γιατί μαύρισε ή καρδιά, μου άπό τά μαύρα 

ποΰ βλέπω.
^8^

Είς κύριος συναντά ένα φίλον του τό έσπέρας μετά τήν 
ψηφοφορίαν.

— Ε ! τά έμαθες;
— Όχι, ποϊοι έκέρδίσαν ;
— Οί συμπολιτευόμενοι.
— Δέν σοΰ τό έλεγα έγώ ; ζήτω ή έληά;
— Ναι, έδώ έκέρδίσαν οί συμπολιτευόμενοι, άλλ’ είς τάς 

επαρχίας παντού έκέρδίσαν οί αντιπολιτευόμενοι.
— Ε ! τί σημαίνει τούτο; έδώ είναι ή πρωτεύουσα.

I
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— Nat, άλλά περισσότεροε είναι οί αντιπολιτευόμενοι,άφοΰ 
έχει έχάσαμεν καί έδώ έκερδίσαμεν,

— Τότε νά τούς φέρωμεν έδώ άλλοτε, όλους νά ψηφίζουνε.

Μεταξύ δύο δεσποινίδων.
— Ζητώ το κορδόνι!
— Ζητώ η έληά !
—— Ζήτω τό κορδόνι 1111....
— Δέν σοΰ το επιτρέπω εις τό σπητι μου.
— Έγώ θά φωνάζω παντού, ζήτω τό κορδόνι 111 ! ·’
— Νά φυγής, άπ’ έδώ, έλεεινή!...
— Δεν φεύγω, άθλια !...
— θά σέ μπατσίσω......
— θά σέ χτυπήσω...
—■ Στάσου λοιπόν, νά ’δής....
— Στάσου καί σύ, βρωμούσα·...
— Ή έληά λιποθυμεϊ......

Είς μάγειρος έρωτά μουσικόν τινα-
— Πώς σοΰ φαίνεται ή αλλαγή τοΰ υπουργείου ;
— Απαράλλακτα, ’σάν νά γυρίσω τό τύμπανό μου απο 

τό άλλο μέρος καί νά τυμπανίζω....
— Καί έμέ μοΰ φαίνεται σάν νά γυρίσω τόν τέντζερέ μου 

άπό τήν άνάποδη, καί νά θέλω νά μαγειρευτώ.

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ

Α?ν εγμ,α.
, Πας στον Ουρανόν μέ βλέπει 

συνήθως τόν χειμώνα 
όταν διαλυθούν τά νέφη 

μετά σφοδρόν τυφώνα. 
Είς τους ανθρώπους ό θεός 

ώς σήμα μ' έδωσε σοφής 
εύάγγελον πλήν νά ! 
πετώ ευκόλως στα νερά 
καί τροχοφόρου τρέχω 
ώς έφημ ερίδός δέ τίτλον 
ήν εχει χώρα γείτων 
τό έμόν όνομα παρέχω.

30
. Μ©ταγραμ.ρ.ατ6βμ.ός.
Me Ν, τό νεκρικόν μου άσμα 

σπανιωτάτης Μούσης 
ευτυχής άν τ’ άκούσης.

Μέ Λ, του διαβήτου πλάσμα 
συχνά θά μ’ άπαντήσης 

a Γεωμετρίαν άν άνοιξης.

31
Ίβτοροχή ερώτησες.

Τις κυνικός φιλόσοφος πωλήσας άπασαν τήν πατρώαν 
κτήσιν, έρριψε· τά χρήματα είς τήν .θάλασσαν, φωνάξας: 
« Ήλευθερώθην »:
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Κυβόλεξου.
. . . α

. . α

. α .
α . . .
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Πρός συμ-πλήρωσιν.

Ό — .0.0.- .ο..υ.. — τ.. — .λ.ι.. —
'Αραβικός "Ιππος

Λ,ύβκις τών έν τφ 26 φύλλω αένεγμ-άτων.
19. ’Ασπασμός—σπασμός.
'Ελυσεν αύτό ό έκ Μεσολογγίου ψευδώνυμος Αικαφυρο- 

μύτας.

20. Ό αχάτης λίθος έστί πολύτιμος.
21. Πόα 

ό λ ή 
αήρ.

22. Έκ τοΰ πρώτου θά ήγόραζεν 20 πήχ. Ένφ ε’κ τοΰ- 
δευτέρου εχει 36., Ή τιμή τοΰ πρώτου ήν 18 δρ., 
ή του δευτέρου 10.

'Ελυσαν αύτό οί κ. κ. Ν. Λεοντιάδης έζ Αθηνών, Π. 
Φατσέας έκ Ναυπλίου, καί Κ. Βλαντασόπουλος έζ Άχαίας.

23. Τά πτηνά, διότι ψάλλουσιν ό,τε πρό αιώνων έψαλλον.

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ ΤΠΣ “ΦΥΣΕΩΣ,,
Κ. Β- 'Αχαίαν, ’Επιστολή καί δελτάριον ελήφθησαν. Πιστεύομε*  

ήδη νά έλάβετε άμφότερα βιβλία, άποσταλέντα έπί συστάσει.— Γ. Ν. 
X. Διχελή.’Επιστολή «ας έλήφθη. Συνδρομητής ενεγράφη »α! άπεστάλη 

σειρά φύλλων. Εδχαριοτοΰμεν πολύ διά προθυμίαν σας. Άναμένο- 

μεν καί άλλους.— Ν. Δ. Κ. Βόλον. ’Επιστολή καί συνδρομή ελήφθη
σαν, εύχαριστοΰμεν πολύ. Άπάδειξις στέλλεται βϋν παρόντι φύλλφ. 
— Δ. Ν. Φ. Δαΰχον. Ζητούμενον φύλλον άποβτέλλεται ούν παρόν- 
τι.—Άρ. Ίπ. ’Ενταύθα. ’Ελήφθησαν, εύχαριστοΰμεν.— Δ. Κ. 'Εν. 
ταΰθα. Εδχαρίστως ένεγράψαμεν εύχαριστοΰμεν.— Σ. Μ. Σύρον. Πάν
τοτε έχομεν τήν ιδέαν ταύτην. Ώς βλέπετε δέν ήπατήθημεν. —Ο. Ν. 
Πάτρας. Παραγγελία σας άπεστάλη χθές.—Κ. Ρ. Άρταν. Άναμέ
νομεν άπάντησίν σας. — Κ. II. Σύρον. Αί ίκλογαί παρήλθον, ώστε 
δικαίως πρέπει νά μας Ινθυμηθήτε. — Ν. Δ. Καλάμας. Δύνασθε νά 

στείλητε συνδρομήν σας καί δι έπιταγής καί έν Ιπιστολξ συστημένη,, 
έστω καί εις βάρος μας, ό’πως άγαπάτε. Τί νά γείνη, άφοΰ ύποβαλ- 
λόμεθα είς τόσας θυσίας θά ύποστώμεν καί ταύτην.—Μ. Μ. ’Αλεξάν
δρειαν. Άναμένομεν συνδρομήν σας, ώς καί φίλου σας.— Δ. Β. Πό
ρον. Μάς ίλησμονήσατε.— X. Σ. Καλάμας. Συγχαιρόμεθα άπόκτη- 
σιν υιού. Άναμένομεν έπιστολήν σας.— Κ. θ- Κέρκυραν. Άναμέ
νομεν ένεργείας σαι.

Πρός τούς καΟυβτερούντας ετε 
τήν συνδρομήν των.

Ή Αιεύθυνσις τής «Φύσεως» θεωρεί καθήκον αύτής όπως 
παρακαλέσρ τούς μή άποστείλαντας έτι την έαυτών συν
δρομήν, (ίσως ένεκα τοΰ εΰτελοϋς αύτής), ίνα σπεύσωσι νά 
τήν άποστείλωσι, διότι άφ'ένός μεν βαδίζομεν είς τόν έβδο
μον μήνα άπό τής έκδόσεώς της, και πολλαί τοιαϋται απο
τελούσε ποσόν Αναγκαίοι· απέναντι τών θυσιών, είς &ς 
ύποβαλλόμεθα, και άφ’έτέρου, διότι οί μή πληρώσαντες έγ- 
καίρως θ’ άποκλεισθώσι τοΰ δικαιώματος τής συμμετοχής 
αύτών είς τάς κληρώσεις τών λαχείων τής 'Αρχαιολογικής 
Εταιρίας και τών λαχειοφόρων τής ’Εθνικής Τραπέζης, 
έζ ανάγκης δέ θά έπέλθη καί ή διακοπή τοΰ φύλλου.

Παρακαλοΰνται δ' έν ταύτφ, όσοι τών Κυρίων τούτων 
δέν έπιθυμοϋσι νά διατελώσι συνδρομηταΐ τής «Φύσεως» νά 
δηλώσωσι τοΰτο ήμϊν, ή νά μάς έπιστρέψωσι- τό ψύλλον, 
διότι πολύ άδικον είναι νά έζακολουθώμεν ύποβαλλόμενοι 
καί είς ταχυδρομικά έζοδα χάριν αύτών καί είς κόπους μά
ταιους, ένεκα αδικαιολογήτου σιγής.

‘Η Αιεύβυνσις
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