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ματα___Αινίγματα.—Άνταποαρίσεις τής «Φϋσεως·<.

Ιίράς τούς καθυστεροΰντας ετι τήν συνδρομ-ήν των.
Ή άιεύθυνσις τής «.Φύσεως» θεωρεί καθήκον αύτής όπως παρακαλέσι/ τούς μή άποστείλαντας ετι τήν ίαυτών συνδρομήν, 

(ίσως ένεκα τοϋ ευτελούς αύτήςή, ίνα σπεύσωσι νά τήν άποστείλωσι, διότι άφ' ένός μεν βαδίζομε*  είς τόν έβδομον μήνα άπή 
τής έκδόσεώς της, χαι πολλοί τοιαϋται άποτελοΰσι ποσύν άναγκαΐον απέναντι των θυσιών, είς ας ύποβαλλόμεθα, ,χαί άφ' ετέ
ρου, διότι οίμή πληρώσαντες έγχαίρως θ άποχλεισθώσι τοϋ δικαιώματος rijc συμμετοχής αύτών είς τάς κληρώσεις τών λαχείων 
τής’Αρχαιολογιχής 'Εταιρείας χαί τών λαχειοφόρων τής Εθνικής Τραπέζης, έξ ανάγκης δέ θά έπέλθη χαί ή διακοπή τής απο
στολής τοϋ φύλλου.

[Ιαρακαλοΰνται δ’ εν ταύτω, όσοι τών Κυρίων τούτων δεν έπιθιμοϋσι νά διατελώσι συνδρομηται τής «Φύσεως» νά δηλώ- 
σωσι τοϋτο ήμΐν, ή νά μάς ΐπιστρέρ-ωοι τό φύλλον, διότι πολύ άδικον είναι νά έξ.αχολουθώμεν υποβαλλόμενοι καί είς ταχυδρο
μικά έξοδα χάριν αύτών καί είς κόπους ματαίους, ενεκεν αδικαιολογήτου σιγής.

Ή Αιεύθυνσις

ΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ! ΙΙΡΟΟΑΟΙ
ΤΗΣ YITEPiTMUTElOY

ΘΑΛΑΣΣΟΠΛΟΐΑΣ

Μετά την ίν τοϊς προηγου- 
μένοις φυλλοις της «Φύσεως» 
περιγραφήν της άνακαλύψεώς 
της ’Αμερικής, θεωρουμεν λίαν 
έπίκαιρον νά μεταδώσωμ.εν τοϊς 
ήμετέοοις άναγνώσταις σχε- 
τικάς τινας πληροφορίας περί 
τών τελευταίων προόδων της 
μεταζύ Εύρώπης καί ’Αμερι
κής άτμοπλοϊκής συγκοινωνίας 
καί της καταπληκτικής συντο- 
μεύσεως τής μακράς ταύτης 
θαλασσοπλοΐας.

Προ ήμίσεως αίώνος ό διά 
τοϋ άτλαντικοΰ πλους έθεω- 
ρεϊτο έπιχείρησιςέπικίνδυνοςκαι 
εν ταύτώ δαπανηρά" σήμερον 
όμως, 300,000 εω; 400,000 
ατόμων άποδημοΰσι κατ’έτος 
είς τάς Ηνωμε'νας Πολιτείας, 
αί δε στατιστικαί άποδεικνύ- 
ουσι τανΰν,ότιή ύπερωκεάνειος 
ναυσιπλοΐα είναι έζ ίσου ασφα
λής, ώςτά εν τήξηρ$ ταξιίδια 
διά σιδηροδρόμων, καί μά
λιστα ασφαλεστέρατινών εσω
τερικών θαλασσοπλοϊών.

Τά πρώτα ατμόπλοια, ά
τινα διέσχισαν τόν ωκεανόν 
υπήρξαν καθ’όλα έλλιπή, ένφ 
τά σύγχρονα είσι πραγμα
τικά πλωτά μέγαρα μεταφέ- 
ροντα 500 μέχρι ΙΟΟΟέπιβά· 
τας, χωρίς νά λάβωμεν ύπ’ ί? αρχιληστής Τοσούλης

όψει τάς μετακομιζομένας με- 
γίστας ποσότητας εμπορευ
μάτων. Έπί τών πλοίων τού
των ύπάρχουσι μύρια μέσα 
τέρψεων καί διασκεδάσεων, ό δε γ 
δυστροπώτερος γαστρίμαργος 
καί φίλος τής ευζωίας δύναται 
νά εύρη έν αύτοϊς δ,τιπολλά- 
κις στερείται καί έντός πολ
λών μεγαλοπόλεων. "Οσον α
φορά είς τούς ναύλους τοσοϋ- 
τον ύπετιμήθησαν, ώστε άντί 
εΐκοσαφράγκων πληρώνει τις 
σελίνια. Πρό τριακονταετίας 
έλαμβάνοντο 7 — 8 άγγλικαί 
λίραι καθ’ έκαστον τόννον, ένφ 
σήμερον ή τιμή αύτη ποικίλ
λει μεταξύ 6, 7 καί 10 σελη
νίων. Χωρίς δέ ν’ άναφέρωμεν 
ενταύθα τόν εφευρέτην καί τήν 
χώραν, ήτις ίδια διεκδικεΤ-τήν 
τιμήν τής άνακαλύψεως τής 
άτμοπλοίας, τιμήν ήτις δια- 
φιλονικεΐταιύπό τής Γαλλίας, 
'Αγγλίας καί ’Αμερικής, δέν 
δυνάμεθα έν τούτοις καίν ’ ά- 
ποσιωπήσωμεν τήν παρά πάν
των όμολογουμένην αλήθειαν, 
ότι ή άτμοπλοία είσήλθεν είς 
τό κράτος τής πειραματικής 
πρακτικής άπό τής άρχής τοϋ 
παρόντος αΐώνος.

Ή μεγίστη παρουσιασθεϊσα 
δυσκολία είς τήν έφαρμογήν 
τής δι’ άτμοϋ .θαλασσοπλοΐας 
έν τόσημακρ^ άποστάσειύπήρ- 
ξεν ή σημαντική ποσότης γαι
ανθράκων, άπαιτουμένων διά 
τήν κίνησιν τών μηχανών του 
πλοίου, καί οΰς τοϋτο έδει νά
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φερη μεθ’έαυτοΰ. Μέχρι του 1837, σπανίως άτμόπλοιον 
γαιανθράκων κατηνάλισκε ολιγώτερον τών 8 λιτρών καθ’ 
ώραν ίππου, τά δε άριστα ατμόπλοια του άγγλικοϋ ναυτι
κού πρό τής εποχής εκείνης έσημείουν κατανάλωσιν 8,3 — 
12 λίτρας καθ’ ώραν ίππου.

Ή κατανάλωσες έν τοΐς εμπορικοϊς άτμοπλοίοις ήτο έτι 
μεγαλειτέρα.

Ή ταχύτης αύτών δεν ύπερέβαινε τά 6 μίλια καθ’ώραν, 
κατ’ επίσημον δέ έκθεσιν δημοσιευθείσαν τφ 1837, πληρο- 
φορούμεθα, ότι ή ταχύτης αύτη εφθασε τό πολύ μέχρι 7,7 
μιλιών καθ’ώραν. Διά τοΰτο οί έξοχοι νόες της εποχής εκεί
νης έθεώρησαν τόν ύπερωκεάνειον τούτον πλοΰν, ώς άπίθανον, 
έκτος εάν έξέλεγον τά δύο μεταξύ 'Αγγλίας καί 'Αμερικής 
πλησιέστατα σημεία, έάν έπρομηθεύοντο άνθρακας καθ’όδόν, 
ή δέν μετέφερον πολύ βάρος εμπορευμάτων διά τών πλοίων 
τούτων.

Γενικώς έπιστεύετο τότε,' ότι έάν η ύπερωκιάνειος ατμό
πλοια έπετυγχάνετο, έδει τά ατμόπλοια νά έκπλέωσιν έκτών 
δυτικών ακτών της Ιρλανδίας, έκ Χαλιφάξ, νά σταματώσιν 
Εκεί έπί μίαν ημέραν διά νά άνθρακευθώσιν αρκούντως, όπως 
άντίσχωσιν εις πλοΰν 590 μέχρις 600 μιλίων, διαχωριζόν- 
των τό Χαλιφάξ άπό της Νέας Ύόρκης.

Ύπελογίζετο, ότι τό μεταξύ Λονδίνου καί Νέας Ύόρκης 
ταξείδιον θά διήρκει είκοσι μίαν ημέρας· μόνον δέ τό άτμό- 
πλοιον Σαβανάχ 300 τόννων χωρητικότητος είχε διαπλεύ- 
σει τον ’Ατλαντικόν, εν, μέρει μέν δι ατμού καί έν μέρει διά 
τών Ιστίων, έν διαστήματι τριάκοντα καί μιας ημερών.

Ούτως έχόντων τών πραγμάτων αί εφημερίδες άνήγγει- 
λαν, ότι τό άτμόπλοιον «Σείριος» θ ' άνεχώρει έκ Λονδίνουτη 
28 Μαρτίου 1838 διά την Νέαν Ύόρκην. Τό πλοϊον τοΰτο 
χωρητικότητος · 700 τόννων, έφερε μηχανήν δυνάμεως 320 
'ίππων, καί άπέπλευσεν έξ 'Αγγλίας τή 4 'Απριλίου 1838 
.μετά 94 επιβατών, άφίκετο δέ εις Νέαν Ύόρκην μετά 17 
ημέρας.

Ταύτοχρόνως περίπου τό «Great-Western» έγκατέλειπε 
την Νέαν Ύόρκην, τό πρώτον άποπλέον διά τοιοΰτον ταξεί
διον, καί άφίκετο εις 'Αγγλίαν μετά 15 ημέρας· έπέστρέψε 
δέ είς Αμερικήν έν διαστήματι ημερών 12 καί ώρών 14, ά· 
ποδεϊξαν ούτω θριαμβευτικώς, ότι πάντες οί γενόμενοι πρό- 
τερον υπολογισμοί, περί τοΰ αδυνάτου τών τοεούτων θα
λασσοπλοϊών ησαν ημαρτημένοι.

Έν τούτοις, ό μεταξύ Άγγλων καί 'Αμερικανών συναγω
νισμός ενέχει άρκετόν ενδιαφέρον, ώς δέ άνέφερον καί αύτά 
τά άμερικανικά φύλλα, άνεγνωρίσθη ύπό τών ομοεθνών των 
η έπί τούτφ υπέροχη τών Άγγλων άπό τοΰ 1858 έτους. 
"Εν τινι δέ φύλλφ της «New-York Herald» τοϋ 1858, 
έδημοσιεύθη άρθρον, έν φ όμολογεϊται, ότι ή 'Αγγλία κα
τόρθωσε νά έ ξαφαν ίση από τοΰ Ωκεανού άπαντα σχεδόν 
τά άμερικανικά πλοϊα. ‘β; έπιπροστίθησι δέ ή «Enginee
ring», αί Ήνωμέναι Πολιτείαι άπώλεσαν παν γόητρον 
έπί τού Ώκεανοϋ, καί άπασαι αύτών αί διαμετακομίσεις 
ήδη ένεργοϋνται 90 τοΐς έκατόν ύπό ξένων πλοίων, ιδία άγ- 
γλικών.

Κατά τό 1858, τεσσαράκοντα άτμόπλοια έξετέλεσαν 281 
πλοΰς άνά τόν 'Ατλαντικόν, καί μετέφερον 50,000 έπιβά- 
τας, έξ ών 500 έπνίγησαν κατά τό ναυάγιον τοΰ άτμο- 
πλοίου ή Αυστρία, έν τφ της Neac 'Ίόρχης, καί εις έτέ- 
ρας τινάς-καταστροφάς. Έπί 9 λειτουργουσών τοιούτων άτ- 
μοπλοϊκών Εταιρειών μεταξύ Ευρώπης καί 'Αμερικής, αί 7 
ησαν άγγλικάί, καί αί 2 ϊτεραι ήπειρωτικαί, ή μέν έδρεύουσα 
έν Άμβούργφ, ή δ’ έτέρα έν Βρέμη.

Η Γαλλία πολύ βραδύτερον έπεληφθη της ύπερωκεανείου 
θαλασσοπλοΐας, διότι μόλις κατά τό 1848 η 1850 ό Θιέρ- 
σος έπεστησε την προσοχήν τών συμπολιτών του, παραστή- 
σας αύτοίς τήν σπουδαιότητα τής διοργανώσεως γραμμής 
τοιαύτης διά γαλλικών πλοίων. 'Αλλά τή εποχή εκείνη, οί 
γαλλικοί λιμένες συνηγωνίζοντο μεταξύ των, φυσικώς δέ ή- 
ρισαν περί τών προνομίων τής έπιχειρίσεως ταύτης, καί ούτω 

ούδέν έγένετο μέχρι τοΰ έτους 1852, οπότε έξελέγη τό Cher
bourg, ή δέ έταιρεία τών Εθνικών Διαπορθμεύσεων άνέλαβε 
τήν κατασκευήν τών πλοίων. Τό σχέδιον διελάμβανε 21 ατ
μόπλοια έχοντα ολικήν δύναμιν 14,500 ίππων. Ή κυ· 
βέρνησις εχορήγει ε’πιχορήγησιν έκ 1000 φράγκων καθ ίππον 
διά τά Εκτελέσοντα τήν γραμμήν τής Νέας Ύόρκης πλ·ϊα, 
καί 1,200 φράγκα καθ’ ίππον διά τά έκτελίσοντα τήν γραμ
μήν τών ’Ινδιών καί τοΰ Μεξικού πλοία. Πέντε ατμόπλοια 
μέσης δυνάμεως παρηγγέλθησαν ομοίως διά νά έκτελώσι δίς 
τοΰ μηνός τήν γραμμήν τής Νέας Ύόρκης. Άλλ' έν τούτοις 
τά συμβόλαια πολλάκις μετετράπησαν, καί κατέληξαν τέλος 
είς τήν ΐδρυσιν τοΰ περίφημου καί λαμπρού στόλου, όστις 
σήμερον άνήκει εις τήν εταιρείαν τών «Θαλασσίων Διαπορθ
μεύσεων».

("Επεται συνέχεια) ♦ . Π.

ΟΙ ΑΣΤΡΟΝΟΜΟΙ ΤΟ ΠΑΛΑΙ
ΕΠΙΣΚΕΤΙΣ ΕΙΣ ΤΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΝ ΤΟΓ Κ. ΕΡΣΧΕΛ

'Ο χ· "Ερσχελ μέ παρεχάλεσε τότε νά ϊόω τούς νεφελώδεις άστίρας 
τοΰχ. Messier, πρώτον διά τοΰ τηλεσκοπίου τών έπτά ποδών, ήτοι δι’ 
Εκείνου, δστις ίχρησίμευσεν είς άναχάλυψιν τοδ πλανήτου. Αί μιχραι 
αδται χηλΐδες φαίνονται <τι συννεφώδεις διά τοΰ Εργαλείου τούτου, καί 
δέν βλέπει τις ή λάμψιν άβίενή χαί «υγχεχυμένην. ’Αλλά τό τηλε
σκόπιου τών είκοσι ποδών δέν Επιτρέπει ν' άμφιβάλλη τις, ότι αυτα, 
είναι σωρεία άστέρων, οιτινες φαίνονται είς ήμάς συγκεχυμένοι διότι 
οδτοι κεϊνται είς μεγίστην άφ’ ήμών άπόστασιν.

Διά τοΰ τελευταίου όμως τηλεσχοπίου φαίνονται λίαν διαχεχριμέ- 

νως χαί χαθαρως.
Είια μέ παρεχάλεσε νά φέρω όλην μου τήν προσοχήν έπί Εκείνων 

τών άστέρων,οΰς αύτός πρώτος άνεχάλυψεν, Εχοντας χρωματισμούς ποι
κίλους, τούς μέν ζωηρόν χρώμα κυανοΰν, Ετέρους δέ πορτοχαλόχρουν 

καί τινας κυανόλευκον κτλ.
Ή διαφορά αύτη τών χρωμάτων τών άστέρων δέν προέρχεται βε

βαίως ούτε Εξ όπτιχής άπατης, ούτε Εκ τών φακών καί ΰέλων, οΟςμε 
ταχειρίζεται ό κ. Έρσχελ. Έφερον άντιρρήσεις Επί .τοΰ άντιχειμέ- 
νου τούτου, καί ό σοφός αστρονόμος μοί άπεχρίθη διά λογικών Επι
χειρημάτων καί πειραμάτων, Suva δέν Επεδέχοντο)άντιρρήσεις.Ούτως 
Εστρεψε πολλάκις τό τηλεσκόπιον πρός δύω άστέρας Ισομεγέθεις, καί 
μικρόν άπέχοντας άλλήλων τούλάχιστον κατά τό φαινόμενον. Οδτοι 
Εφαίνοντο όμόχροοι, τουτίστι του συνήθους λευκοΰ τών άστέρων χρώ

ματος.
"Αλλοι γειτνιακοί διπλοί άστέρες διά τοΰ αύτοΰ τηλεσκοπίου διε- 

κρίνοντο ώς δυάδες άστέρων, ών ό μέν χρώματος κυανοΰ, ό δέ αργυ
ρού, καί ό μέν κυανόχρους Ενιαχού έκ δεξιών, άλλαχοΰ δέ Εξ Αρι

στερών. ΕΙδον Επίσης καί μεμονωμένους άστέρας φέροντας τινάς μέν 

κυανοΰν χρώμα, άλλους δέ κυανόλευκον καί άλλους όντας πορτοκα- 

λοχρόους.
Ό χ. Έρσχελ μοί παρετήρησε μετά μεγάλης μετριοφροσύνης, ότι 

τοΰτο δέν είναι άξιον μεγάλης προσοχής, δ-.ότι καί διά τών κοινών 
τηλεσκοπίων δύναταί τις ευκόλως νά παρατήρηση τους διαφόρους χρω

ματισμούς τών άστέρων.
Έν τούτοις άί παρατηρήσεις καίάνακαλόψεις απασαιτοΰ κ. "Ερσχελ 

διημφισδητήθησαν, άλλά δέν παρήλθε πολύς χαιρός χαί Επεβεβαιώ- 
θησαν χαί Επεκυρώθησαν υπό τών άστρονόμων τής Γερμανίας χαί Ιτα
λίας, χαί Εν τω άστεροσχοπίφ τών Παρισίων χατόπιν, ύπό τών ΚΚ. 

De Cassini, Mechain κτλ.
Ό χ. Έρσχελ μοί Εδειξεν Εκτενές χειρόγραφον πόνημα, πραγμα

τευόμενου περί τών άστέρων,καί τό όποιον Εσκόπει νά δημοσιεύεη μετά 

τήν Εντελή άπόπεράτωσίν του. Υποστηρίζει δέ έν αύτφ καί τό ύπό 
πολλών προδημοσιεύθέν, ήτοι τόν έξαφανισμόν διαφόρων άσιέρων, 
καί δή περιγραφέντων έν τοΐς άρχαιοτάτοις χρόνοις, Εξ ών τινές μά
λιστα έσημειοΰντο είς τόν- ούράνιον χάρτην τοΰ Flamsted. Ούτως 

πανθομολογοΰνται αί πολλάκις ίπισυμβίσαι μεταδολαί τών άστέρων, 
καί αί έπί τινων σημείων τοΰ παγκοσμίου συστήματος καταστροφαί, 
άφοΰ παρατηρούνται ήλιοι Εσδεσμένοι, συνεπάγοντας ςυίως τήν Εξα— 

φάνισιν δντων όργανικών ύπαρξάντων έπί τών πλανητών, -οΰς αύτοί 
ούτοι οί άστέρες έφώτιζον.1

Ό Ζεύς, θεώμενος διά τοΰ τηλεσκοπίου τών είκοσι ποδών, φαίνεται 

σημαντικότερος καί αύιής τής πλησιφαοΰς Σελήνης. Τά χείλη αύτοΰ 
διακρίνονται χάλλιστα- οί δέ δορυφόροι του είσί θαυμάσιοι διά τό κάλ
λος καί μέγεθος αύτών. Ούτός έστιν χιλιάχις μεγαλείτερος τής Γής, 
καί άπέχει αύτής πεντάχις πλέον ή ό Ήλιος. Τό δέ βάρος αύτοΰ είναι 
τούλάχιττον χιλιάχις πλέον τής υδρογείου σφαίρας μας.

Διευθύναντες είτα τό ίδιον τηλεσκόπιον πρός τόν Κρόνον, ε’δομεν 
λίαν καταφανώς τόν δακτύλιόν του, ώς καί τήν έπί τοΰ σώματος τοΰ 

παμμεγέθους καί παραδόξου τούτου πλανήτου Επιρριπτομένην σκιάν- 
Τότε ό χ. Έρσχελ μ’ έκαμε νά παρατηρήσω Εν τή μεταξύ τού πλα
νήτου τούτου καί τοΰ κινητού δακτυλίου του ύφισταμένη άποστάσει 
τόν Ούρανόν χαί δή μερικούς Ενυπάρχοντας άστέρας, προσθέσας μοι, 
ότι διά μερικών χαταφανεστάτων σημείων άνεχάλυψεν, ότι δ στερεός 
ούτος δακτύλιος Εχει κίνησιν περιστροφικήν περί Εαυτόν Εκ δυσμών 

πρός άνατολάς, όμοίαν πρός τήν τών άλλων πλανητών τοΰ συστήμα- 

τός μας.
Ό Εφευρέτης τοιούτων μεγάλων τηλεσκοπίων δέν περιόρισε τάς με

λίνας του άχρι τοΰ σημείου τούτου, άλλά κατεγίνετο καί περί τήν 

κατασκευήν Ετέρου, τεσσαράκοντα ποδών, Επί άναλόγου διαμέτρου.
Ο σκοπός τοΰ κ. Έρσχελ κατασχευάζοντος τοιαυτα παμμεγέθη 

τηλεσκόπια, δέν ήτον ή μεγέθυνσις τών άντικειμένων, άλλ’ '.οχυρός 

φωτισμός τή βοηθείφ μεγάλων κατόπτρων. «Δίδει τοσούτον φωτισμόν, 
λέγει περί αύτού 0 Lalande, ώστε ήδυνήθην νά παρατηρήσω, ότι ό 

νεφελώδης άστήρ Ώρίων εκπέμπει φώς όμοιον τοΰ μεσουρανοΰντος 
άστέρος (Astron, tome II, page 635, nouv. edit).

Μοί Ελεγε δέ ό x. Έρσχελ, ό'τ·. πολλαί δυσκολίαι παρεμβάλλονται, 
πολλούς δέ κόπους καταβάλλει διά τήν τελειοποίησιν τοΰ μεγάλου τού

του τηλεσκοπίου, άλλ’ δτι Ελπίζει μεγάλα έξ αύτοΰ ωφελήματα, χαί 
δτι ούδέν πιστεύει δυνάμενον νά δυσχεράνη τήν Επιτυχίαν τοΰ σκοπού 
του. Επομένως τό μέγα τοΰτο τηλεσκόπιον μετά κόπους πολλούς, 
Εφθασε τό ύπατον σημεΐον τής Εντελείας. ’Ιδού δέ τί γράφει περί αύτοΰ 

έν μια επιστολή του, πρός τόν κ. Watson, τήν 10 Δεκεμβρίου 1791.
«Κατέγεινα πολύ περί τήν στίλβωσιν φακών τηλεσχοπίων μεγάλου 

μεγέθους, δπως τελειοποιήσω τό δυσχερές τοΰτο Εργαλείου τής δπτικής. 
Τή άληθείφ, δυσχόλως ήθελέ τις σχηματίσει ιδέαν τοΰ δαπανηθέντος 

μοι χρόνου χαιτών χαταβληθένχων κόπων πρός τελειοποίησιν αύτοΰ. 
Άλλάκαί μεγάλως ήμείφίην, άπολαύσας δι’ αύτοΰ Επιτυχίαν πλήρη. 
Τό Εκ τεσσαράκοντα ποδών τηλεσκόπιόν μου είναι τό μέγιστον καί 
άριστον έργαλείον, τό όποιον Εχω, διότι διά τούτου δύναμαι νά 
βλέπω πολύ κάλλιον ή δι’ άλλου τά άπώτατα ούράνια σώματα 
μεταξύ τών όποιων τόν Κρόνον, τούς δορυφόρους του καί τόν δα
κτύλιόν του, ή μάλλον τούς δακτυλίους του. ’Εσχάτως δέ έκα
μα Εκθεσιν τώ προέδρψ μας, σχετικώς τώ πλανήτη τούτω, Εν τή 
όποια περιγράφω άκριβώς δύο δακτυλίους, χεχωρισμένους άλλήλων, 
δι εκτάσεως μεγάλης, εν ή είδον λίαν εύκρινώς διά τοΰ τηλεσκοπίου 

μου τών τεσσαράκοντα ποδών τόν μεταξύ «Ούρανόν», δστις Εχει 
Εκτασιν 1741 γαλλικών μιλίων. Ή τού Εξωτερικού δακτυλίου διάμε

τρος, μοίέφάνη πλέον τών 222 μιλίων. Παρετήρησα ώσαύτως Εν τή 
Εκθέσει μου, ό'τι δ πέμπτος δορυφόρος τοΰ Κρόνου στρέφεται περί τόν 
άξονά του είς 79 ήμέρας, 7 ’ώρας καί 47 λεπτά, τουτέστιν είς ίσον 

χρόνον τής πέριξ τοΰ πλανήτου του περιφορά; του. Ή κίνησις αυτή 
εϊνχικαθ όλα όμοία τής Σελήνης, τελούσης τήν περί τόν άξονα της 

στροφήν άκριβώς Εν ω χρόνω.χαί τήν περί τήν γήν περιφοράν αύεής.» .
Δέν πρέπει δέ νά λησμονή τις, δτι ό κ. Έρσχελ άνεκάλυψε διά 

τοΰ αύτοΰ τηλεσχοπίου δύο Ετι δορυφόρους πέριξ τοΰ Κρόνου.
Παρέμεινχ καθ’ ίλην περίπου τήν νύκτα Εν τώ θαυμασίω τούτω 

άστεροσκοπίω, άδιαλείπτως Εξετάζων τά διάφορα ταΰτα ούράνια σώ

ματα, μεθ' οδηγού άπεριορίστου άγαθότητος χαί άχαμάεου ώς πρός 
τήν άμάθειάν μου καί τήν ένόχλησιν ήν παρείχον αδτώ διά τών δια
φόρων Ερωτήσεών μου. Επτά ώρας συνεχείς κατεγινόμεθχ παρχτη- 
ροΰντες τούς άστέρας- φυσικώς ήτο άδύνατον νά εύρη τις τόν καιρόν 
μακράν Εν τοιαύτη εΰκαίρω καί περιέργφ δι’ Εμέ περιστάσει. Ή 

ώραία αΰεη νύξ μοί Εφάνη ώς δνειρον γλυκύ καί εύχάριστον. Άλλ’ 
ή άνάμνησίς της Εσεταί μοι ανεξάλειπτος- ή δέ πρός τόν κ. Έρσχελ 
ευγνωμοσύνη μου διά τήν προθυμίαν καί άγαθότητα, μεθ’ ής αύτός 
τε καί ή Εξαίρετος άδελφή του μέ ύπεδέχθησαν παρ’ Εαυτοϊς, ούδέ- 
ποτε θέλουσιν Εξαλειφθή.τής χαρδίας μου.

(Voyages d’ Angleterre)

Άστήρ

ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΓ

Ή άνθρωπότης όσημέραι μεταβάλλει τάς ιδέας της καί 
τόν τρόπον τοϋ έργάζεσθαι, άναπλάττει καί άνασκευάζει τά 
μέσα τής ζωής, έγκαταλιμπίνουσα δέ τάς περί μεταφυσικής 
δοξασίας της καί τάς χίμαιρας τής φαντασίας, αίτινες υπήρ
ξαν ό αντικατοπτρισμός τών πρώτων πέντε ή εξ χιλιάδων 
έτών, έσκέφθη τέλος ν’ αναγνώριση τήν κοίτην της καί ανί
χνευση τά περί έαυτήν, διότι κατά τό λαμπρόν του Πα- 
σχάλ ρητόν, «ή έξέλιξις τοΰ ανθρωπίνου βίου έπί τοσούτους 
αιώνας δέον νά θεωρηθή ώς είς μόνος άνθρωπος, όστις ζ-ή 
διαρκώς διδασκόμενος.»

Χάριτες οφείλονται τοΐς σοφοϊς, καί πάσιν έκείνοις, οιτινες 
διά τών μεθόδων αυτών, τών ανακαλύψεων, τών πρακτικών 
εφαρμογών συνετελεσαν εις τήν άνάπτυξιν τοϋ ανθρωπίνου 
γένους, τφ διήνοιξαν τήν οδόν τής αλήθειας, και τό άπέ- 
σπασαν άπό τών απατηλών ονείρων, τών μυθικών παραδό
σεων, τών γελοίων δοξασιών καί τής άθλιας τέλος ζωής, ά« 
ποδιδόντες αύτφ δυνάμεις πραγματικά;, τά μέσα καί σκο
πόν άληθή.

Δόξα οφείλεται τφ Κοπερνίκφ, Γαλιλαίω, Κεπλέρφ, οί- 
τινες Εκίνησαν τήν γην- τφ Νεύτωνι, Λαπλάς, “Ερσχελ, οί- 
τινες ήνοιξαν τόν ούρανόν τφ άνθρωπίνφ όφθαλμφ- τφ Μογ- 
γολφιέρφ καί Πιλάτρω, οιτινες κατέκτησεν τήν ατμόσφαιραν 
τφ Φραγκλίνφ καί τώ Δανή,οιτινες έξησφάλισαν ημάς άπό 
τοΰ κεραυνού*  τφ Σαλομών,ίΐαπίνφ καί Ούάτ,οιτινες έπροΐ- 
κισαν ήμας διά τής δυνάμεως τοϋ άτμοϋ καί τών πτερυγίων 
τών ιχθύων- τφ Γουτεμβεργίφ, όστις προσδιόρισε τήν σκέψιν 
καί έδεκαπλασίασε τά μέσα τοΰ πολιτισμοϋ- τφ Χριστοφόρφ 
Κολόμβω, όστις εμιγάλυνε τόν γνωστόν κόσμον τφ Φλαβίω 
Τζιόγια καί τφ Μόρκφ ΙΙάλφ,οιτινες εφεΰρον τον πολοδείκτην 
καί έξησφάλισαν τήν θαλασσοπλοΐαν*  τφ Γαλβάνη,όστις άνε- 
κάλυψι τόνήλεκτρισμόν τφ Γουίστωνε καί Μόρσ, οιτινες διάτοΰ 
ηλεκτρικού τηλεγράφου, μετεβίβασαν τήν άνθρωπίνην φωνήν 
μετά ταχύτητος τής άστραπής’ τε"λος ταίς επιστημονικαϊς 
μεγαλοφυίαις άπάσαις τών τεχνών καί τής βιομηχανίας, αί- 
τινες άπήλλαξαν τό γένος μας έκ τής άμαθείας καί τήςάδυ- 
ναμίας άποχαλύψασαι αύτφ τήν δύναμίν του, άπελευθερώ- 
σασαι το ψυχικόν αύτοΰ σθένος, καί άποδώσασαι αύτφ τό 
φώς, το ελεύθερον στάδιον, τήν ίσχύν καί τό ευ είναι! ’Εδώ 
έγκειται ή κληρονομιά τών προγόνων μας, ών όφείλομεν νά 
μελετήσωμεν τούς τίτλους, ν ’ άπεικονίσωμεν τόν ηρωισμόν 
καί σημειώσωμεν τά κατορθώματα.

• ’Ενίοτε, λέγει δ Laplace έν τφ Exposition da Systems du Monde, 
tome I, page 88, είδον άστέρας αίφνιδίως έμφανισθέντας χαί άπροοίοκήτως 

έξαφανισθέντας μετά ζωη.οάν λάμψιν. Τοιοδτος ίπήρξεν ό περίφημος άστήρ 
ό θεαθείς τφ 1572, Εν τφ άστ’ερισμώ τής Κασσιόπης. ’Επ’ ολίγον ύπερέδη 

τήν λάμψιν τών λαμπροτάτων άστέρων, χαί δη αύτοΰ τοϋ Διός. Μετά τοΰτο 
ίξησθένησε βαθμηδόν χαί εΐτα έγένετο άφαντος, χωρίς νά μεταδάλη ποσώς 
ίέσιν Εν τψ ούρανφ. Ό δέ χρωματισμός αύτοΰ μετεδλήβη ποιχίλως. Κατά 
πρώτον ήτο χρώματος λευχοΰ ζωηρού, είτα κίτρινου υπερύθρου καί τέλος 

λευκοΰ μολυδδόχρου.

Άνευ αύτών, δέν θά έγνωρίζομεν τήν φύσιν, άλλά θά ίζώ- 
μεν καί διήγομεν ώς κτήνη!

Άνευ τοϋ Βάκωνος, Δεκάρτ, Σπινόζα καί Κονδιλιάκ θα 
έστερούμεθα τών στοιχείων τής νιωτέρας λογικής, άνευ τοΰ 
Ροζέ, Βάκωνος καί Ζαχαρίου Ίάνσεν,τών εφευρετών τοϋ τηλε- 
σκοπείου καί μικροσκοπίου, δέν θά ήδυνάμεθα σήμερον νά 
βλέπωμεν ούτε τά μεγάλα ούτε τά μικρά αντικείμενα, όυτε 
τούς άστέρας ούτε τά άπείρως ελάχιστα μόρια,>— άνευ τοΰ 
Πασιφίκου, Βερόνη καί Πέτρου Έλ*  θά έμετρώμεν εισέτι 
τάς ώρας διά τοϋ άμμοδείκτου καί θά ήγνοοΰμεν επακριβώς 
τήν ώραν,—άνευ τοϋ Τορριτσέλη καί Δρέβιλλ, δέν θά εΐχο- 
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μεν τάς βαρομετρικά; προρρήσεις του καιρού, ούτε τάς της 
θ^ραοκρασία; μεταβαλάς,—άνευ τοΰ Γούη δ’ Αρέζο, αρμονία 
δέ' θά ύπήρχε μεταξύ ήμών,— άνευ τοΰ Πορμεντιέ, δέν 
θχ έτρώγομεν γαιόμηλα, — άνευ τοΰ δόκτορος Γέννερ, θά 
έστιγματιζόμεθα-άπαντες ύπό τής ευλογίας, - καί άνευ τέ
λος τοΰ Γυϊλοτίνου, θά ήγνοοΰμεν τά θέλγητρα τής λαιμη
τόμου καί θά έστερούμεθα τής ζωής, διά του πελίκεως ίσως 
έτι ή τοΰ σχοινιού !

Εις τόν Όλιβιέρον δέ Σερ καί είς τόν Ματθαίον δέ Δομ· 
πάσλ όφείλομεν τήν πρόοδον τής γεωργίας, εις τόν Βυφφώνα 
καίΟΰμβόλδον τήν λαμπρότητα τής φυσικής ιστορίας, είς τόν 
Β’.έτον τήν εφαρμογήν τής άλγεβρας είς τήν γεωμετρίαν, 
είς τόν Πρίστλεϋ, Σχίλ, Λαβουαζιέ τήν ΰδρυσιν τήςχημία;, 
είς τόν Κυβίε καί Δώβεντων τάς προόδους τής γεωλογίας, είς 
τόν Ί. Σαίντ Ίλαιρ τάς τής φυσιολογίας, είς τόν Εύκλείδην, 
’Αρχιμήδη. Νεύτωνα, Πασχάλ, Λαγράνζ, τάς προόδους τών 
μαθηματικών επιστημών, είς τόν θουβαλκάϊν τήν τέχνην 
τή; επεξεργασίας τών μετάλλων, είς τόν Νώε τήν άμπε
λον, είς τόν'Ιπποκράτη Γαληνόν, Βεζάλιον, "Αρβεΰ, τήν ια
τρικήν τέχνην, είς τόν Τριπτόλεμον τό άροτρον, είς τόν Βόλ
ταν τήν Βολταϊκήν στήλην, εις τόν Ταλβώ Νίεπς καίΔαγε- 
ρών τήν φωτογραφίαν, είς τόν Ίακώβην τήν γαλβανοπλα
στικήν, είς τόν βαρώνον Νέπερ τήν εφεύρεσή τών λογαρίθ
μων, είς τόν Ρ. Βάκωνα καί Βαρθόλδον Σχβάρτζ τήν πυ 
ρίτιδα τών πυροβόλων (ό διάβολος νά τούς πάρη), είς τόν 
Ιΐυθαγόραν τόν πίνακα τοΰ πολλαπλασιασμού, είς τόν Σενε- 
φέλδερ τήν λιθογραφίαν, είς τόν μηχανικόν Λεμπών τό φωτα- 
έριον, είς τόν ’Αμερικανόν Φίλιπς τόν καταδυτικόν κώδωνα, 
είς τόν Θιμμονιέ τήν ραπτομηχανήν, είς τόν Φίλιππον Κίεζ 
τάς άμαξας, είς τόν Γραχάμ τό χρονόμετρον, είς τόν Μον- 
τερέγιον τάς εφημερίδας, κτλ. Ενταύθα σταματώμεν, διότι 
ή άπαρίθμησις τών ευεργετών τής άνθρωπότητος ήθελεν εί
σθαι ατελεύτητος.

*Ω; βλέπομεν, πάν ό,τι κατέχομεν, πάν ό,τι αποτελεί τό 
μεγαλεϊόν μας καί τήν ευτυχίαν μας, αί μέθοδοι δι’ ών λει
τουργεί τό λογικόν μας καί διευθύνεται έν ασφαλεία ή δεά— 
νοιά μας, αί τέχναι αΐτινες μας καταγοητεύουσι, τά ένδύ- 

ματα τά όποια φέρομεν, ό άρτος ον τρώγωμεν κτλ. τά ό- 
φείλομιν είς τάς μεγαλοφυίας τής επιστήμη», τής τέχνης 
καί τής βιομηχανίας, διότι παν ό,τι σήμερον ή χειρ ή ή διά
νοια παράγει, άπεκτήθη κληρονομικώς άπό τών προγενεστέ
ρων γενεών, αίτινες μετέδωκαν ήμϊν αύτό, καί όπερ καί ή- 
μεϊς όφείλομεν νά μεταδώσωμεν είς τού; μεταγενεστέρους ηύ· 
ξημένον καί πεπλουτισμένον, διότι πάνυ άπέχομεν τοΰ νά νο· 
μίζωμεν ότι, τά πάντα, τά τε έσωτερικά φαινόμενα τοΰ αν
θρώπου ώς καί τά εξωτερικά φαινόμενα τής φύσεως εΐσίν εν
τελώς γνωστά ήμϊν καί αρκούντως έξηκριβωμένα καί έπεξη- 
γημένα. Τό άνθρώπινον πνεύμα έκδραμόν άπό τής άμαθείας 
καί τής απάτης, άπό τής εμπνεύσεω; καί τής φαντασίας, άπό 
τή; θεολογίας καί τής θεογονίας, πλεύσαν δέ άνευ πηδα
λίου έν τώ ώκεανω τής προόδου, έποίησεν αρκετόν δρόμον, 
πλήν μόλις έτι εύρίσκεται είς τάς πρώτα; βαθμίδας τοΰ 
προορισμού του.Έν τούτοις άπό τής αρχής τον δεκάτου Ε
βδόμου αίώνο; έβάδισε ταχέως, ήτοι άφ’ ής εποχής ό Βά· 
κων έπροικοδότησεν αύτφ τήν μέθοδον τοΰ Νέου Όργάκου 
xal της Πραγματείας περί της άζίας και της άναπτυζεως τωκ 
επιστημ&κ.

("Επεται συνέχεια)
Φρίκ.

0 ΓΑΜΟΣ ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΑ1Σ
ΠΟΙΗΤΗΣ ΚΑΙ ΖΩΓΡΑΦΟΣ

Κοινωνική φιλοσοφία

Έξηπλωμενοι έπί εύρέοςκαί αναπαυτικού διβανίου έν καλ
λιτεχνική τινι αιθούση, είς ποιητής καί είς ζωγράφος συνε- 
ζήτουν εσπέραν τινα μετά τό γεΰμα περί διαφόρων αντικει
μένων.

‘Ητο ώρα τών διαχύσεων καί τών Εκμυστηρεύσεων. Ή λυ
χνία έφώτιζεν άμυδρώς τήν αίθουσαν, περιορίζουσα τόν κύ
κλον τοΰ φωτός της είς τόν τής συνομιλίας, μή επιτρέ- 
πουσα τήν έλευθέραν θέαν τής ίδιοτροπου πολυτελείας τών 
εύρεων τοίχων, έστολισμένων διά περιέργων παραπετασμά

των, σπανίων πανοπλιών,μεγάλων θυρίδων, έχρωματισμένων 
■ύέλων, πολλών εικόνων, καί ποικίλων άλλων αντικειμένων τά 
όποια μόνη ή φαντασία τοΰ πραγματικού καλλιτέχνου δύνα
ται νά συγκεντρώση έκεϊ. Μόνη δέ ή είκών νέας τινός γυναικός 
ολίγον, προεξέχουσα τών λοιπών, τετοποθετημένη ούτως ώστε 
νά φαίνηται, οτι βλέπει καί άκούει τούς έν τή αιθούση ευρι
σκομένους, μέ οφθαλμούς πλήρεις εύφυίχς καί γλυκύτητος, 
μι στόμα σοβαρόν καί χαρίεν, καί μέ μειδίαμα Εκφραστικόν 
καί φυσικώτατον έφαίνετο παραφυλάττουσα τό προσκεφάλαιον 
τοΰ συζύγου της, έν φ άναπαύετο κατά τάς ώρας τής άνίας 
έν τώ σπουδαστηρίφ του, άπό τών άνοήτων καί άτολμων. 
Χαμηλόν τι σκαμνίον παρακείμενον καί ζεύγος μικρών κυα
νών πέδιλων ευρισκομένων έπί τοΰ τάπητος προέδιδον τήν 
ύπαρξιν παιδιού έν τή οικία, καί πραγματικώς άπό τοΰ γει- 
-τ»ιάζοντος τή καλλιτεχνική ταύτη αιθούση δωματίου,ένθα ή 
μήτηρ μετά τοΰ τέκνου της πρό ολίγον εΐχεν άποσυρθή, ή- 
κούοντο άπό καιρού είς καιρόν γέλωτες καί έλαφραί όμιλίαι, 
έξ ού πάς τις έμάντευε τήν ύπαρξιν εν τή οικία ταύτηπλή- 
ρους οικογενειακής φωλεάς.

"Απαντα δέ ταΰτα διέχεον έν τφ έσωτερικω τούτφ δια- 
μερισματι άθώον άρωμα οικιακής εύτυχίας, τό όποϊον ό 
ποιητής μετά ήδύτητος άνέπνεεν.

— Άναμφιλέκτως, φίλε μου, έλεγεν ούτος προς τόν φί
λον του, σύ έχεις δίκαιον. Δέν ύπάρχουσι πολλοί τρόποι εύ
τυχίας. Ή εύτυχία έγκειται εκεί, μόνον έκεϊ. .. πρέπει δέ 
νά μοί εύρη; σύζυγον.

Ό ζωγράφος.
Μά τήν πίστιν μου. ! όχι! ποτέ δέν θά κάμω τοιοΰτον τι... 

Νυμφεύθητι μόνος σου, έάν θέλης, άλλ’ έγώ ούδέποτε θ ά- 
ναμιχθώ.

Ό ποεητής.
Καί διατί ;

Ό ζωγράφος.
Διότι. · . · οί καλλιτέχναι δέν πρέπει νά νυμφεύωνται.

Ό ποοητής.
Μπά! περίεργον μοί φαίνεται τοΰτο.... Τολμάς σύ νά 

λίγης τοιοΰτον τι ενταύθα, καί ή λυχνία δέν σβέννυται άπο- 
τόμως, οι τοίχοι δέν καταπίπτουσι έπί τής κεφαλής σου ;... 
Πλήν, σκέφθη-ι τούλάχιστον, άθλιε, ότι έπί δύο ώρας μοί 
παρέχεις τό ελκυστικόν θέαμα, καί μοί διεγείρεις τήν έπι- 
θυμίαν τής εύτυχίας ταύτης, ήν ήδη παραδόξως μοί άπα- 
γορεύεις. Ή μήπως ομοιάζεις πρός τούς αχρείους εκείνους 
πλουσίους, οϊτινες διπλασιάζουσι τό ευ είναι των καί εύ έ- 
χειν αύτών διά τής τυραννίας καί δυστυχίας τών άλλων, 
καί ούτω κάλλιον καί ήδύτερον άπογεύονται τής διάπυρου 
αύτών εύδαιμονίας, λησμονοΰντες σκοπίμως, ότι έξω τής οι
κίας των βρέχει, καί ότι ύπάρχουν έκεϊ πτωχοί άνευ άσυ
λου ; . . .

Ό Ζωγράφος.
Δύνασαι νά σκέπτησαι περί εμού ό,τι καί άν θέλης, πλήν 

σε αγαπώ τόσον πολύ, ώστε δέν Επιθυμώ νά σέ βοηθήσω 
είς έκτέλεσιν ανοησίας άνεπανορθώτού μάλιστα, έξ ής δέν 
είναι δυνατόν νά έξέλθης άζημίωτος.

Ό «οοητής.
Έπέσαμεν ώς βλέπω είς τήν φιλοσοφίαν. Καί δέν μοί λέ

γεις τότε σαφέστερου, τί τρέχει; δέν είσαι εύχαριστημένος;.. 
δέν ζής έν πλήρει άρμονίρι μετά τής συζύγου σου καί του 
τέκνου σου; σοί λείπει τίποτε;......  Είς έμέ φαίνεται έν τού
τοι;, ότι τό πάν ενταύθα αποπνέει ευτυχίαν, καί έν τόση εύ- 
ρύτητι, έφ’ όσον μία εξοχική θυρίς απολαμβάνει τόν θειον 
καί καθαρόν άέρα τού ουρανού.

Ό ζωγράφος.
Έχεις δίκαιον. Είμαι εύτυχής, εντελώς εύτυχής. Ύπερ— 

αγαπώ τήν σύζυγόν μου, έν πλήρει καρδίρε. Όπόταν δέ έν- 
θυμώμαι τό τέκνον μου, γελώ μόνος έξ ήδονής. Ό γάμος 
δι’έμέ ύπήρξε λιμήν τών άσφαλών καί ήσύχων ύδάτων, οΰχί 
όμως ώς έκείνων, έφ’ών προσδένονται τά πλοϊα διά σχοινιών 
καί άλύσεων, ΐνα μή έξοκείλωσι, καί ΐνα έκεϊ διαμένωσι διά
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ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΙΓ'.
Ένφ ό Κώστας κατεγίνετο είς τάς τελευταίας του προε

τοιμασία; είς Γύθειον, ή δεσποινίς Ραμώ περιεπάτει κατά 
μήκος τής ακτής, παρατηρούσα τάς έκ Κακοβουνίου γυναί
κας πληρούσας έκ θαλασσίου ύδατος πάσας τάς όπά; τών
έν τώ ήλιφ εκτεθειμένων 
βράχων, προμηθευόμεναι 
ούτως άλας πρό τοΰ φθι
νοπώρου, διά τήν διατή- 
ρτ.σιν τών ορτύγων, αί
τινες κατ’έτος κατά χι
λιάδας πλημμυρόΰσι τάς 
δχθας. "Οτε δέ ή ώραία 
Γαλλίς διήρχετο έκεΐθεν, 
αί γυναίκες αύται κατα- 
παύουσαι πρός στιγμήν 
τήν εργασίαν των έφερον 
διαδοχικώς τήν χεϊρα είς 
τήν καρδίαν των, είς τά χείλη των καί τό μέτωπόν των είς 
έ'δειξιν χαιρετισμού και σεβασμού πρός τήν γυναίκα, ήτις 
ώς διεδίδετο, μολονότι γυνή, έπορεύετο ν’ άγωνισθή κατά 
τών Τούρκων, όπως άλλοτε ή Μπουμπουλίνα, ή ήοωϊ; τοΰ 
ύπέρ ανεξαρτησίας άγώνος.

■■ »ΐΓ*.·

,s.

— ’Αληθώς τοιουτον σκοπόν έχεις ; ήρώτησεν ό θεοχά
ρης άστειευόμενος.

— Ούχί, άπήντησεν αύτη, πλήν ορέγομαι ύπερμέτρω; ν*  
άσπασθώ έκεϊ τήν Ραλλοΰ, ήν ό φρικώδης σύζυνός της θ ’ά- 
ποκατέστησε δυστυχή. Δύναμαι λοιπόν, νά σάς ζητήσω τήν 
χάριν νά μέ φέρετε καί εμέ μετά τών ληστών σας είς Κρή
την; Μόλις φθάσωμεν, σας άφίνω, καί λιποτακτώ πρός τόν 
εχθρόν σας, έάν δεν φοβεΐσθε νά σάς προδώσω.

— Ναι, άλλά οφείλω νά σάς ειδοποιήσω, ότι οί Τούρκοι 
έχουν σχηματίσει διαρκή περιπολίαν πέριζ τής νήσου, καί 
ότι διατρέχομεν τόν κίνδυνον νά καταποντισθώμεν, διότι ου
δόλως είμαι διατεθειμένος νά παραδοθώ. Εκτός δέ τούτου

ό παππάς συγκινηθείς έκ 
τής ύποστηρίξεωςκαί τής 
πρός αύτόν γενναιότητάς 
μ.ου, μέ προειδοποίησεν, 
ότι τεκταίνεται συνωμο
σία κατ’ έμού, καί νά 
άπιστώ πρός τόν Τα- 
σούλην.

— “Ισα ίσα, τοΰτο α
ποτελεί ισχυρόν λόγον διά 
νά μέ προσλάβητε μαζύ 
σας, διότι ούδέποτε θά 
έπανεύρω τήν εύκαιρίαν 

νά κάμω ταξείδιον τοσούτφ περιπετειώδες. “Αλλως τε προ
αισθάνομαι, ότι θά δυνηθώ νά σάς φανώ χρήσιμος.

. — "Οπως αγαπάτε, άλλά θά μοΰ κάμητε τήν χάριν νά 
γράψητε είς τόν κύριον Βουγάν, είς τόν κύριον καί τήν κυ
ρίαν Άντωνοπούλου, καί είς όλου; τούς φίλους σας, οτι

ι

παμμε-ώς

-ενεργείτε έξ ιδίας βουλήσεως. Διά τά λ.οιπά δέ, νίπτομαι 
τάς χεΐρας.

— Σύμφωνοι, θά φροντίσω διά τήν ύπόληψίν σας.
’Ιδού λοιπόν τίνι τρόπφ ή Σωσάννα Ραμώ εύρίσκετο έν 

ένί τών δύο πλοιαρίων, «τινα άποπλεύσαντα τήν Επαύριον 
έκ Γυθείου, πρός τόν σκοπόν παροχής συνδρομής καί πολεμο
φοδίων είς τούς κρητικούς έπαναστάτας, έμελλον νά έξαπα- 
τήσωσι τήν έπαγρύπνησιν τών τουρκικών πλοίων, τά οποία 
ένφ καθ' ολην τήν ήμέραν έκρύπτοντο είς τό βάθος τών ά- 
ποκέντρων ορμίσκων τών Κυθήρων καί Αντικυθήρων, μόλις 
i ήλιο; ώς ερυθρά σφαίρα πυροβόλου έπιπτεν Εν τή θαλάσση 
καί έσβύνετο ΰπό τά κύματα, έξεκίνουν ταΰτα 
γέθη νυκτερινά όρνεα Ο
πως καταβροχθίσωσι τά 
ελληνικά πρό αύτών διολι- 
•σθαίνοντα σκάφη.

Ό Κώστας ώς φρόνι
μος άρχηγός, δέν είχε 
λησμονήσει τήν συμβου
λήν τοΰ ίερέως, καί είχε 
διατάξει έγκαίρως νά με- 
ταφέρωσι τά έμπεριέχοντα 
τά πολεμοφόδια κιβώτια 
έν τφίδικφτου πλοιαρίω, 
έν φ συνεταξίδευον ό κουμ
πάρος του, ή δεσποινίς Ραμώ, ό Καύμένος, ό Δημήτριος, ό 
Νικόλαος καί τινες άφοσιωμένοι έθελονταί. Έν δέ τώ δευ- 
τέρφ πλοιαρίω ειχον έπιβιβασθή ό Τασούλης καί οί ύπ αυτόν 
ά-δρες, ώς καί ό παππάς. Μέχρι τών Κυθήρων ούδέν άξιο- 
Λημείωτον συνέβη αύτοϊς, διότι έπλεον έν τοΐς έλληνεκοϊς 

δηλαδή άγήσακτες τηκ όεζιάκ χείρά του έκτος τοΰ .Ιάκκου,

ύδασι, άλλά μόνον ό Κορομηλάς, ον ό σάλος τού πλοίου εί- 
χεν ολίγον άποκοιμήάει, ήλθε πρός τόν Θεοχάρην καί τώ 
ανήγγειλε κακός οιωνός, οπερ έμάντευεν έκ τών ιχθύων, ούς 
κατ’όναρ εΐχεν ίδεϊ. Τό δ’ έσπέρας ό ίερεύς τοΐς διη- 
γήθη, άμα έξήλθον είς τήν ξηράν, διαφόρους στασιαστικά; 
προτάσεις γενομένας μεταξύ τών ληστών ένώπιόν του.

Άφοΰ έξησφάλισαν τά πλοϊά των εν τινι δρμφ τών Κυ
θήρων, πάντες έξήλθον είς τήν ακτήν, ήτις έξετείνετο ένώ
πιόν των κατά μήκος τών βραχωδών καί αποτόμων όρέων, 
μιστών σπηλαίων καί χαραδρών.

Ό Τασούλης τότε έπλησίασε τόν Κώστα, μέ τρόπον έμ- 
φαίνοντα προσπεποιημένην ταπεινοφροσύνην καί υποκρισίαν, 

καί τφ έδήλωσεν, ότι έ· 
πεθύμει νά τφ όμιλήση 
ιδιαιτέρως. Ό θεοχάρης 
άμέσως Επροχώρησε βή
ματά τινα, πλήν έπιτη. 
δείως νεύσαντος τούτου 
τή Σωσάννα Ραμφ καί 
τφ Κορομηλφ, τοίς πι
στοί; αυτού σωμάτοφύ- 
ξιν, ούτοι προσεποιήθησαν 
μέν ότι απομακρύνονται 
αύτών ολίγον, μέχρι τοΰ 
σημείου εκείνου καθ ’ ο ε- 

παυεν ή ακριτομυθία, άλλ’ύπέβλεπον καί ήγρύπνουν πάσαν 
κίνησιν τοΰ άρχιληστού.

— Οί οπαδοί μου, λέγει τότε ό Τασούλης τφ θεοχάρη, 
μέ έστειλαν νά σοί κάμω μίαν παρατήρησιν δικαίαν καί 
λογικήν.

j
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παντός, άλλ’ώς έκεϊνα, έν όίς τά πλοία άγκυροβολοΰσι πρός 
άνασκευήν καί παρασκευήν τών ιστών καί ιστίων, ίνα μετά 
τοϋτο έξέλ^ωσι διά νέας καί άγνώστους έκδρομάς. Ούδέποτε 
κάλλιον είργάσθην, ή άφ’ δτου ένυμφεύθην’ αί δέ ώραιότεραι 
εικόνες μου χρονολογούνται άπό τής έποχής εκείνης.

'Ο ποιητής.
Έΐ πολύ καλά, λοιπόν ;

Ό ζωγράφος.
Φίλε μου, μολονότι κινδυνεύω νά φανώ πρός σέ κενόδο

ξος, σοί λέγω, ότι τήν ευτυχίαν μου έκλαμβάνω, ώς θαϋμα, 
ώς πράγμα άκατανόητον καί εξαιρετικόν δι’ έμέ. Ναί, όσφ 
πλείον έξετάζω τί έστι γάμος, έπί τοσοΰτον έξίσταμαι 
διά τήν τύχην, ήν ίσχον, καί ομοιάζω πρός τούς άμαθεϊς 
εκείνους, οιτινες διέτρεξαν τον κίνδυνον χωρίς νά τόν προαι- 
σθανθώσι, καί οιτινες ώχριώσι μετά ταΰτα, εκπληττόμενοι 
ένταυτφ διά τήν τόλμην των.

Ό ποιητής.
Μά, ποιοι λοιπόν είναι αυτοί οι τρομεροί κίνδυνοι ;....

Ό ζωγράφος.
Ό πρώτος, ό μέγιστος πάντων, είναι ότι ό καλλιτέχνης 

άπόλλυσι τήν ικανότητά του, τήν δύναμίν του, τήν μεγαλο- 
φυίαν του... καί δι’ ένα καλλιτέχνην, νομίζω, ότι τοϋτο εί
ναι τό πάν. Σημείωσον δέ καλώς, ότε τήν στιγμήν ταύτην 
δέν ομιλώ περί τών συνήθων συνθηκών τοΰ βίου. Σύμφημι 
καθ’ όλα, ότι ό γάμος είναι έξαίσιον πράγμα, καί ότι τό 
πλεϊστον τών άνθρώπων δέν άρχεται νά κάμνη τούς ύπολογι- 
σμούς του, ή όταν ή οικογένεια συμπληρώση αύτούς ή τούς 
έξογκώση. ’Ενίοτε μάλιστα τούτο είναι μία άπαίτησις εξ 
επαγγέλματος. Ό συμβολαιογράφος δέν φαντάζεται τό τοι- 
οΰτον, άλλάδι’ήμάς τούς ζωγράφους, ποιητάς, συγγραφεϊς, 
γλύπτας, μουσικούς, οίτινες ζώμεν μακράν τής τύρβης τοΰ 
βίου καί τών λοιπών άνθρώπων, άσχολούμενοι μόνον είς τό 
νά σπουδάζωμεν αύτούς, είς τό νά τούς άπομιμώμεθα, ίστά- 
μενοι πάντοτε ολίγον μακράν αύτών, ώς άπομακρυνόμεθα 

πρό είκόνος τινός, ίνα κάλλιον παοατηρήσωμεν αύτήν, δι’ 
ημάς λέγω, ό εύτυχής γάμος είναι μία έξαίρεσις. Δεότι είς 
τό νευρικόν αύτό ον, τό άπαιτητικόν, τό εύπαθές, τό εύαί- 
σθητον, καί τό άνδρόπαιδον αύτό, όπερ καλοΰσι κα-Ι-Ιιτέχτηκ 
απαιτείται ειδικός τύπος γυναικός, σχεδόν δυσεύρετος’ καί το 
ασφαλέστερου είναι, νά μή τόν άναζητήση τις...“Αχ! πόσον 
καλώς ειχεν ένοήση τοϋτο, αύτός ό μέγας Δελακρουά, όν τό
σον θαυμάζεις! Τίώραίαν ζωήν διήγε, περιωρισμένος έντός τών 
τεσσάρων τοίχων τοΰ εργαστηρίου του, άποκλειστικώς άφω— 
σιωμένος είς τήν τέχνην ! Μίαν ήμέραν έθαύμαζον τόν οίκί- 
σκον αύτοΰ μετά τοΰ κηπαρίου του, μεστού έκ ρόδων, και. 
ένθα διεσκέδαζε μόνος έπί εϊκοσιν έτη ! Ειχεν ολόκληρον τήν- 
ήσυχίαν καί τήν στενοχώριαν τοΰ μονήρους βίου !... Άλλά, 
φαντάσθητε ήδη τόν Δελακρουά έγγαμον, πατέρα οικογέ
νειας, περιβαλλόμενον ύφ’ όλων τών άπασχολήσεων, τής 
ανατροφής τών τέκνων, τών χρημάτων, τών άσθενειών, κλπ. 
νομίζεις, ότι τό έργον του ήθελεν είσθαι τό αύτό;

'Ο ποςητής.
Μοί άναφέρεις τόν Δελακρουά, έγώ σοί αναφέρω τόν Βί- 

κτωρα Ούγγώ... Νομίζεις, οτι ό γάμος ήνώχλησεν αύτόν νά 
γράψη τόσα θαυμάσια.έργα ;....

Ό ζωγράφος.
Όντως, φρονώ, οτι ό γάμος ούδόλως τόν ήνώχλησε........

πλήν πάντες οί σύζυγοι δέν κέκτηνται τήν μεγαλοφυίαν, ήτις 
νά συγχωρή αύτούς, ούδέ τον μέγαν ήλιον τής δόξης των, 
ίνα άποξηράνη τά δάκρυα, τά όποϊα προξενοΰσιν είς τούς 
άλλους... Άλλως τε, όποια ή εύχαρίστησις τής γυναικός, νά_ 
ήναι σύζυγος τοιούτου μεγαλοφυούς άνδρός; Αί γυναίκες τών· 
οδοκαθαριστών είσί πολύ εύτυχέστεραι εκείνων !....

Ό ποοητήξ.
Πολύ παράδοξον πράγμα μοί φαίνεται νά συζητώ περί, 

γάμου πρός άνθρωπον νυμφευμένου, καί μάλιστα εύτυχή φαι
νόμενου έκ τούτου, καί έν τούτοις κατακρίνοντα τόν συζυγι
κόν βίον.

("Ε-πεται συνέχίια) Ροΰς

ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ

Ό Μίμης ένδύεται.
— Τί κάμνεις αύτοΰ Μίμη ; τφ λέγει ή μήτηρ του. Δέν 

βλέπεις, ότι βάλλεις άνάποδα ταϊς κάλτσαις σου ;
—- Τό βλέπω, μά είναι τρυπημέναις άπό έκεϊ, μαμμά.

Ήκούσθη ό έξης διάλογος μεταξύ δύο μικρών μαθητών.
— Ό σκύλος είναι κακόν ζώου, έλεγεν ό είς πρός τόν 

ετερον.
— Όχι, ή γάτα είναι ποιο κακόν ζώον.
— Όχι, ή μαμμά είναι ποιό κακόν, δέν είδες πώς α

γριεύει ;

Πατήρ τις έλεγε πρός τό πενταετές τέκνον του-
— Ραούλ, ποιον άγαπφς καλήτερον, τήν μαμμά σου ή 

έμένα;
— ’Εσένα.
— Τότε, διατί, όταν σέ ήρώτα ή μαμμά σου, τής έλε

γες, ότι άγαπφς αύτήν ;
— Διά νά μή μέ δείρη.

Ή Λιλή έξετάζεται.
— Πόσους πόδας έχει ή γάτα ;
— Τρεϊς.
— Διατί; όλα τά ζώα δέν έχουν τέσσαρας;
— Όχι, ή ίδική μας γάτα έχει τρεϊς.

— Προκειμένου ν’ άνυψωθή άερόστατόν τι, ό Τάκης ή
ρώτα τόν πατέρα του.

— Μπαμπά, θά 'πάγη ύψηλά ;
— Ναί, πολύ ύψηλά.
— Έκεϊ κοντά 'στα σύννεφα ;
— Ναί, καί πάρα πάνω.
— Δέν φοβάται πού θά πάρη ό Θεός;
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ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΑΞΙΩΜΑΤΑ

Ή ίκδίκησις είναι καρπός, ώς πολλοί καρποί’ γλυκύς πριν 
τόν δρέψης, πικρός άφ’ οΰ τόν γευθής.

X
Ή αλήθεια είναι, ώς ή δρόσος τής πρωίας· μόνον έντός 

καθαρού δοχείου μένει καθαρά.
X

Ό ένθουσιασμός όμοιάζεε πρός τά όστρείδια, άτινα μόνον 
νωπά Ιχουσιν άξίαν.

X
Άν ή ευσέβεια άναβιβάζη τόν άνθρωπον είς τόν ούρανόν, 

ό έρως καταβιβάζει τόν ούρανόν είς τήν γήν.
X 1

Ή φύσις παραδόξως πρός έαυτήν άντνράσκουσα, ένθά- 
πτει ένίοτε λευκόν μαργαρίτην ίεράς καί θρησκευτικής αγά
πης είςτό βάθος τών μελανωτέρων καί θηριωδεστέρων ψυχών.

X
Ό έρως είναι δένδρον αύτοφυές, ριζώνει βαθέως είς τήν 

ΰπαρξίν μας, καί πολλάκις θάλλει καί είς καρδίας μεμα- 
ραμένας.

X
Αί ρυτίδες είναι ό τάφος τοΰ έρωτος.

X
Ή φωτογραφία είναι διά τά κοινά πρόσωπα ό,τε ή τυ

πογραφία διά τά μέτρια συγγράμματα1 πολλαπλασιάζει δη
λαδή αύτά, άλλά δέν τά σώζει άπό τής λήθης καί τής πε· 
ριφρονήσεως.

X
Είς τούς οφθαλμούς τών άλλων τά έλαττώμα'τά μας εί

ναι σκιαί, αΐτινες αύξάνονται καί μεγεθύνονται καθ’ όσον 
δύει ό ήλιος τής εύτυχίας μας.

Μωϋσής.

— Ώμίλησον καί θα ίδω.
— Ξεύρεις, τα όπλα των είναι πολύ κατώτερα τών εθε

λοντών. Τά ίδικά μας είναι παλαιά, άπό τής εποχής τής 
έπαναστάσεως τοϋ είκοσι ένα, ενώ σείς έχετε καραβίνας τής 
Εύρώπης, με ύψόμετρον διά τήν μακράν σκοποβολήν, ξιφό- 
λόγχας καί........

— θά σάς δώσωμεν άπ’ αύτά, όταν φθάσωμεν βες τήν 
Κρήτην.

— Καί διατί δεν μάς τά δίδετε άπό τώρα;
— Διότι, πιθανώς νά σκανδαλισθήτε, καί νά θελήσητε νά 

έπιστρέψητε είς τήν Μάνην, διά νά δείξητε είς τούς παλαιούς 
σας φίλους τά ώραϊα σας όπλα, άπήντησεν ό Κώστας, μετά 
μεγάλης ανυπομονησίας.

*0 Τασούλης ένοήσας τότε, ότι ό σκοπόςτου άπεκαλύφθη, 
έλαβεν άμέσως τό άγέρωχον αύτοΰ ύφος, καί διά βλοσηροΰ 
βλέμματος προσβλέπων τόν θεοχάρην.

— Άμ, μήπως νομίζεις, τφ λέγει, ότι δεν ένόησα, ότι 
έφερες τούς μανιάτας μακράν τής πατρίδος των, διά νά τούς 
δολοφονήσης ;

Κατά τήν στιγμήν ταύτην, καί ενώ ούτος ύψωνε σκοπί
μως τήν φωνήν, ή Δεσποινίς'Ραμώ παρετήρησεν ότι, κατόπιν 
προμεμελετημένου σχεδίου οί οπαδοί τοϋ ληστάρχου «κίνη
σαν πρός εαυτούς λέμβον τινα, ήν έσυρον έπιτηδείως καί άνευ 
κρότου, καί έφ’ ής έπιβάντες έπλησίαζον πρός τό φέρον τά 
όπλα πλοιήριον.

— Έχετε πολύ ώραϊα καί περίεργα όπλα,λέγει έν ταύτφ 
ή νεάνις πρός τόν Κορομηλάν, λαμβάνουσα 'έν πιστολών άπό 
τής ζώνης αύτοϋ.

Νά σέ πάρη ό διάβολος ! έξηκολούθησεν ό Τασούλης, 

άποτεινόμενος θυμώδης πρός τόν θεοχάρην, μήπως νομίζεις,, 
ότι μάς έξέλαβες διά κουτούς ;

Καί άνασύρων τό γιαταγάνιόν του διά νά κτυπήση’
— Όταν ό κόκορας φωνάζη, ειπεν, ή άλεποΰ τόν τρώ-

γ«·.. . . _ , ,
Άλλά δέν έπρόφθασε νά τελειώση, διότι έκπυρσοκροτή- 

σεως γενομένης, ό Τασούλης έπεσε κατά γής άπνους. Ή 
Σωσάνα 'Ραμώ προλαβοΰσα, τόν έπυροβόλησεν είς τόν κρό
ταφον καί τόν κατεκεραύνωσε, καταπεσοΰσα έν ταύτφ καί- 
αύτη λιπόθυμος έν ταϊς άγκάλαις τοΰ Κώστα καί τοΰ Κο
ρόμηλά.

Πάντα ταΰτα συνέβησαν τοσούτφ ταχέως, ώστεοί λοιποί 
λησταί μολονότι έτριξαν νά συνδράμωσι τόν άρχηγόν των, 
έφθασαν πρό τετελεσμένου γεγονότος καί διέμειναν πρό αύ
τοΰ κεχηνότες. Ό θεοχάρης τότε διέταξε νά τούς περικυ— 
κλώσωσι καί τούς ήνάγκασε νά παραδοθώσιν. Οί δέ άπομεί- 
ναύτες έν τφ πλοίφ ίδόντες τήν αποτυχίαν τοΰ σκοπού των- 
ήλθον καί ίζήτησαν συγχώρησιν, μολονότι έπίστευον ότι θά. 
έτουφεκίζοντο άπαντες άμέσως.

'Ο Κορομηλάς, ό Καϋμένος, ό Δημήτριος ό Νικόλαος καί- 
ό παππάς ήτοιμάζοντο ήδη πρός τοϋτο, καί είχον έκλέξει καί- 
τήν θέσιν, ότε ή Ραμώ παρεκάλεσε θερμώς νά φεισθώσι της 
ζωής τών πτωχών αύτών άνθρώπων, καί άθώων ίσως.

*0 θεοχάρης παρασυρθείς ύπό τών παρακλήσεων τήςσω· 
τήρος αύτοϋ, τοϊς έχάρισε τήν ζωήν.

— Σάς άφίνω νά ζήσητε, είπε πρός τούς ληστάς ό Κώ
στας, διότι υπακούσατε άμέσως είς τήν προσταγήν μου, καί 
διότι ή εύθύνη τής συνωμοσίας σας έπιβαρύνει μόνον τόν άρ
χηγόν σας, όστις ήτον άξιος καί χειροτέρας άκόμη τιμωρίας. 
Ή αρχηγία του σάς έπροφύλαξε. Σάς χαρίζω λοιπόν τήν 

ζωήν, άλλά νά ένθυμήσθε ότι μοΰ ανήκει, καί ότι οφείλετε 
νά μήν τήν διαθέσητε ή όπόταν τήν χρειασθώ.

Τό πρωτοπαλήκαρον τοΰ Τασοόλη έζήτησε τότε μετά τί
νος δικαιωματικού θάρρους νά λάβη τό σώμα τοΰ άρχηγοΰ 
του καί τοΰ ψάλλη κατά τό έθιμον το μυρο-ϊόγιοκ, πλήν ό 
θεοχάρης άντέτεινεν είς τοϋτο, είπών, ότι μία μόνη προδο
σία εξαλείφει πάσας τάς άρετάς καί τά κατορθώματα έκά- 
στου ανθρώπου.

Μετά τούτο ΐνεταφίασαν τόν λήσταρχον ώς προδότην, 
δηλαδή άφήσαντες τήν δεξιάν χεϊρα του έκτος τοΰ λάκκου, 
«να οί διαβάται τήν βλέπωσι καί τόν άναθεματίζωσι, οί δέ 
κόρακες τήν καταβροχθίσωσΐ’ καί είς έπίμετρον, ίνα έμποδί- 
σωσι τήν ψυχήν τοΰ κολασμένου νά περιέρχηταε τά μέρη 
ταΰτα, τήν έκάρφωσαν έπί τίνος δένδρου διά καρφιού, όπερ ό 
παππάς πρότερον ηύλόγησεν.

’Εν τούτοις ή σελήνη μεγεθυνομένη άνήρχετο βραδέωςτόν 
ούρανόν, διαδοχικβς έπισκεαζομένη ύπό τών διερχομένων νε
φών, ότε ό Κώστας διέταξε νά έτοιμασθώσι πρός άναχώ- 
ρησιν.

Ήδη εΐσήρχοντο είς τήν έπικίνδυνον ζώνην, καί τά πλοι
άρια διέσχιζον τά ϋδατα τό εν κατόπιν τοΰ άλλου, προσέ- 
γοντες οι έν αύτφ τούς περιβάλλοντας αύτά κινδύνους.

Μακρόθεν διεκρίνοντο σκοτεινά τινα σημεϊα έντή θαλάσση, 
άλλά ό θεοχάρης καί οί άνθρωποί του άμφέβαλλον άν ταΰτα 
ήσαν πλοία τουρκικά, διότι ούδέν φώς έν αύτοϊς προύδιδεν 
τήν ύπαρξιν αύτών.

Ήτο νύξ μελανωτάτη.
Αίφνης τοϊς έπήλθεν ή ιδέα, ότι συνελήφθησαν ύπό τοΰ 

έχθροΰ καί πάντες έτειναν τά ώτα όπως άκροασθώσιν. Είχον 
προσκρούσει άλλ’ ελαφρώς πρός μέγα τουρκικόν πλοϊον, τό 

όποϊον ένεκα τοΰ πολλοΰ σκότους δέν ήδυνήθησαν νά δεα- 
κρίνωσιν, ένόησαν δέ μόνον τήν ύπαρξιν αύτοΰ άπό τοΰ μυρ- 
μυρισμοΰ τόν όποϊον προξενεί τό ύδωρ διολισθαϊνον πρό τοΰ 
διασχίζοντος αύτό σκάφους.

Ήδη πλέον παρελθόντος τοΰ κινδύνου καί τής πρώτης 
τρομεράς έντυπώσεως, όντως οί ναυτικοί διέκρινον καλώς έν 
τφ σκότει τό πλοϊον φεΰγον,καί τόμελαγχολικόν πρό αύτών 
ύδωρ, όπερ βαθμηδόν κατέπαυε τήν κίνησιν, ήν τό σκάφος 
τφ είχε προξενήσει.

Τήν πρωίαν ή αύρα είχε δροσίσει, έν τή επιφανείς δέ τής 
θαλάσσης ήρξατο πνέων άνεμος ισχυρός, όστις βαθμηδόν ά- 
νεσήκωνε τήν θάλασσαν καί άνέτρεπεν αύτήν κατά βάθος. 
Πελώρια κύματα ήρξαντο τότε άνεγειρόμενα, ό.ούρανός δ’ 
άφ’ έτέρου έκαλύπτετο ύπό νεφών, καί πάντες οί έν τοϊς 
πλοιαρίοις άμέσως άντελείφθησαν, ότι έπέκειτο σφοδρά κα- 
ταιγίς.

“Εκ τίνος παλαιάς δεισιδαιμονίας άνερχομένης πιθανώς εις 
τήν ιστορίαν τοΰ προφήτου Ιωνά, οι "Ελληνες φοβούνται πολύ 
οσάκις συνταξειδεύουσι μέ ιερέα, διότι θεωροΰσι τοϋτο προ- 
μύνημα έπικειμένου δυστυχήματος. Τό μόνον δέ μέσον, όπερ 
μετιχειρίσθησαν τότε πρός πρόληψιν παντός απευκταίου καί 
κατάπαυσιν τής τρικυμίας, ύπήρξε νά ρίψωσιν είς τήν θάλασ
σαν τόν Ίωνάν. “Ωστε οί Μανιάται έσκέφθησαν, οτε ό πνευ
ματικός των έπρεπε νά θϋσιασθή διά τήν σωτηρίαν πάντων.

Ό παππάς διεμαρτυρήθη άποδώσας τούτο είς άδικον δυ· 
σειδαιμονίαν, πλήν πεισθείς καί αύτός έκ τής επιμονής τών 
συντρόφων του καί έκ τής αύξανομένης τρικυμίας, συγκατέ- 
νευσε νά ύποστή κατά τό ήμισυ τήν θυσίαν, ήτοι νά προσ- 
δεθή όπισθεν τοΰ πλοίου διά σχοινίου καί μεταφέρηται ούτω 
μέχρι τής καταπαύσεως τοΰ σάλου.
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ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ 3»
Αίνιγμα..

ΚΑΦΕΣ Δ1’ ΥΔΑΤΟΣ ΔίΥΛΙΣΜΕΝΟΥ

Πιστεύεται, ότι ή διά διυλισμένου ΰδατος κατασκευή τοϋ 
καφέ έχει αποτελέσματα γεύσεω; πολύ διαφορετικά τη; διά 
τοϋ κοινοΰ ΰδατο;. Υπάρχει ποιά τις σχέσι; πρό; την κα
τασκευήν τοϋ ζύθου. Ό καφέ; ούτω κατασκευαζόμενο; άπο- 
κτά ελαφρότητα καί λεπτότητα γεύσεω; καί άρώματο; άσυγ- 
κρίτω; μείζονα, διότι αί ιδιότητες αύτοΰ άναπτυσσόμεναι ά- 
ποκαδίστανται τότε εντελείς καί πλήρεις. Τά γαιώδη αν
θρακικά άλατα, άτινα εμπεριέχονται ε’ν τοΐς υπολαμβανόμε
νοι; ποσίμοις ύδασι καταστρέφουσι μέρος τοϋ στυπτικοΰ τοϋ 
καφέ, μεθ·’ ου σχηματίζουσι παράγοντα άδιάλυτον καί άνευ 
γεύσεως, ένφ τό διϋλισμένον ύδωρ άφίνει τό στυπτικόν ανέ
παφου, καί διατηρεί δλην την γεΰσιν τοϋ καφέ καί τά; τόνι
ζα; αύτοΰ ιδιότητας, ών η ενέργεια όφελιΐ άζιοσημειώτως 
εις τόν στόμαχον.

Τό πείραμα τοΰτο είναι ασφαλές καί εύκολου, ωφέλιμον 
καί συμπερασματικόν, έκαστος δέ δύναται νά προμηθευθή 
άκόπω; διϋλισμένον ύδωρ παρ’ άπασι τοΐς φαρμακοποιοί;.

Πρακτικώ; υπάρχει αναλογία τι; καί έν τη επεξεργασία τοϋ 
ζύθου, διότι τά κοινά ύδατα, περιέχοντα εί; μεγάλην ποσότητα 
διττανθρακικόν άσβεστον, καταστρέφουσιν ομοίως έν τώ λέ· 
βητι τό μέγιστον με'ρο; τοϋ στυπτικοΰ της βρυωνία;; καί 
ούτω; ό ζΰθο; άπόλλυσιν έκ προτιμήσεως τόν τονικόν αύτοΰ 
παράγοντα.

ΣΙΝΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΧΙΝ ΤΩΝ ΙΧΘΥΩΝ

Ίχθϋέ; τινες διέρχονται τόν χειμώνα έγκεχωσμένοι έν τη 
ιλύει, καί είς εντελή κατάστασιν άποναρκώσεως. Οί Σΐν.αι 
παρατηρησαντε; τοΰτο, έσκέφθησαν σχετικήν τινα καί εύφυά 
μέθοδον διά τήν διατήρησιν τών ιχθύων.

’Ιδού δέ πώς ένεργοΰσι.
Μόλις ό ι’χθΰ; συλληφθή καί ένφ έτι ζή, περιβάλλουσιν 

αύτόν έντός όγκου άργίλλου (πηλοϋ) ύγροΰ, όν έγκλείουσιν 
είτα έντός παγοθήκης. Μετά τινα; δέ μήνας, άπαλλάσσον- 
τες τον ίχθϋν άπό της περιβαλλούση; αυτόν ίλύος, και θέ- 
τοντες αύτόν έντός δροσερού υδατος, οί Σΐναι διϊσχυρίζον- 
τχι, ότι βαθμηδόν επανέρχεται εί; τήν ζωήν. Μερικοί τών 
πλουσίων Σινών κέκτηνται έν τή παγοθήκη αύτών πολλά; 
έκατοστύα; ιχθύων, διατηρούμενων ούτω ζώντων.

Τά ανωτέρω έδημοσιεύσαμεν ύπό πάσαν έπιφύλαζιν,

• ΤΙΝΙ ΤΡΟΠΩ ΡΙΝΙΖΕΤΑΙ Η ΥΕΛΟΣ

Έάν θέλητε νά ρινίσητε τήν ύελον, λάβετε έν κοινόν έρ- 
γαλεϊον, λίμαν ή σμύλην κτλ. ήν άφοΰ έμβαπτίσητε πρότε- 
ρον έντός βενζίνη; κεκορεσμένης διά κάμφορας, έπεξεργάσατε 
ώ; επιθυμείτε τήν ύελον, ρινίζοντε; αύτήν, ώ; νά ρινίζετε 
ξύλου. Δέον όμως άπό καιροϋ εί; καιρόν νά μουσχεύητε το 
έργαλείον σας έντός τή; ανωτέρω διαλύσεως.

Τό αύτό άποτέλεσμα κατορθοΰται, καί άν έμβαπτίσητε 
τό εργαλείου σα; εντός ύγροϋ τερεβενθίνης.

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ 
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Λον;γμ.α.

Τήν ΰπαρζίν μου, ώ θνητό, rd ζητήσης,
Κι’ ώς πρόζενον πολλών κακών νά με χαρακτηρίσης.

01 πρόγονοί σου εκαμνον γρήσιν εμού μεγάλην, 
Και πάντοτε με δφερον στην ίαυτών αγκάλην.

Εύθύς δε μεταβάλλομαι, φίλτατε, άν θελήσης. 
Την κεφαλήν μου ασπλαγχνα βεβαίως γιά νά τμήσης,

Είς τόπον ρυπαρότατον, τά μάλα δύ νοσώδη, 
Κι’ είς τήν ΰγιείαν βλαβερόν, πολύ δέ κινδυνώδη.

Είμαι νήσος τών Κυκλάδων, δπως είμαι 
άν μ' άφήσι/ς,

Σ’ τούς αρχαίους δε θά μ’ εύρης, άν τήν 
κεφαλήν μου τμήσης.
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Χυλλαβόγρεφος.

Ύς—-Άρης—τόση—ϊνος—άμήν 
—έσθέ—-περί—πά—τρεις.

Δ. Φ. Β.

Λ,ύβεος τών άν τώ 27 φύλλω αονογμ.άτων·.
24. ΛΚνογι*α.

(*) Άσήρ, υιός τοϋ ’Ιακώβ.

ΕΚ ΤΟΓ ΤΓΠΟΓΓΑΦΕΙΟΓ ΠΑΡΑΕΚΕΓΑ ΛΕΩΝΗ

Χαρά—Άρά.
“Ελυσεν αύτό, ό εζ ’Αθηνών κ. Ν. Λεοντιάδης.

25. Μεταγραμ.μ.ατε<5μ.ός.
Πόρος—Πώρο;

"Ελυσεν αύτό, ό έζ ’Αθηνών κ. Ν. Λεοντιάδης.

26. Κυβόλεξου.
Π ή Ρ α
Ή Ρ ω «
Ρ ώ F η
Ά σ ή Ρ

27. Περίεργα έρωτήμ.ατα.
1) Ή στενή τή; Χαλκίδο;.
2) Ό άοιθμό; 30.
3) Ή έπαρχία ΙΊάλλης.

28. Προς συμ-πλήρωσευ. 
Ούδέν άπλούστερον τοΰ μή στιχουργεϊν.

Σ. Ί ’Οδησσόν. Συνδρομή έλήφθη. Άπόδειξις παρεδόθη κο
μιστή. Σά; έγράψαμεν.—Α. Κ. Π. Κ ύ π ρ ο ν. Συνδρομητής έ/ε- 
γράφη. Σειρά άπεστάλη. Σας έγραψα μεν κάι άπεστείλαμεν άπόδειξιν. 
Άναμένομεν άπάντησίν σας.—Κ. Β. Ά χ α ΐ α ν. Νέου συνδρομη
τήν ένεγράψαμεν καί άπεστείλαμεν σειράν άμέσως. Εύχαριστοΰμεν- 
πολύ. Βιβλία έλάβατε; δέν μάς άνεφέρατε τίποτε περί αύτών. Περί- 
έκπλήξεώς σας άποροΰμεν, ώ; καί περί σταλέντων άν ίστείλατε τί
ποτε, δέν έλάβομεν άχρις ώρας.— «Σύνδεσμον» Πειραιά. 

Έπεκροτήσαμεν προθυμίαν σας καί έξεπληρώσαμεν επιθυμίαν σας.—· 
Δ. Φ. Β. Έ ν τ α 0 θ α. Έλήφθησαν άπαντα. Τό πρώτον Ακατάλ
ληλον. Τό δεύτερον έτέθη. Τό τρίτον έδημοσιεύθη. θά σάς εϊπωμεν 
χαί προφορικώς.—Θ. Μ. Πάτ ρ α ς. ’Επιστολή σας έλήφθη. "Εχει 
καλώς. Σάς έγράψαμεν. Ζητηθέντα φύλλα σάς άπεστείλαμεν χθές. 
’Επιταχύνατε.— Μ. Μ. Βeyrouth, Ζητοόμενον 15 φύλλον σάς 
άπεστάλη. Παρακαλοΰμεν εγράψητε συνδρομητάς. —Γ. Κ. ’Οδησ
σόν. Δελτία σάς άπεστείλαμεν, έλάβετε; άπαντήσατε ΐνα σάς άπο- 
στείλωμεν έ'τερα. — Κ. Δ.’Ενταύθα. Ούχί, διότι ύπό τοιοϋτον- 
πνεΰμα δέν συνεργαζόμεθα, μολονότι δύνασθε νά έχητε καί δίκαιον,. 

— Σ. Μ. Μεσολόγγιον. Άν έπιθυμήτε δυνάμεθα νά σάς φανώ- 
μεν χρήσιμοι, ύπό τόν όρον όμως νά πληρώνητε ύμεΐς τά ταχυδρο
μικά τέλη. — Κ. Μ. Τρίπολιν. Ένεγράφητε καί σειράν άπεστεί- 
λαμεν. Συνδρομή σας δ'μως δέν έλήφθη, ώστε φροντίσατε, διότισυλ- 

λέγονται ήδη άπασαι πρός τακτοποίησιν βιβλίων μας καί λαχείων. 
Δ. Δ. Αλεξάνδρειαν. Σάς ένεγράψαμεν καί άποστίλλομεν άπό- 

δειξιν σύν παρόντι φύλλω. Εύχαριστοΰμεν ύμάς πολύ διά τοΰτο, ως 
καί δι’ εύμενεΐς περί «Φύσεως· κρίσεις σας.—Κ. Ν. Άνδρον. ’Ανα

πληρωτής έρχεται.


