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κατασκευήν τοΰ έργου

καθά μαρτυρεί ό ποιη- 
Ίαμβείου.

Ό περίφημος ούτος Κολοσσός ό εν τοΐς επτά καταλεγό- 
μενος θαύμασι τής άρχαιότητος, έστήθη ύπό τών Ροδίων είς 
τόν προστάτην αύτών θεόν τόν "Ηλιον, ήτοι τόν ’Απόλλωνα 
εις άνάμνησιν τής σωτηρίας αυ
τών άπό τής πολιορκίας Δημη- 
τρίου τοΰ Πολιορκητοΰ, επί 7 ί 
μήνας άνευ αποτελέσματος πο- 
λιορκήσαντος αύτούς. Άνάγκα- 
σθεΐς ό Δημήτριος νά συνθηκο
λόγηση έντιμον ειρήνην πρός 
τούς Ροδίους, άναχωρών άφήκεν 
αυτοϊς πάσας τάς πολιορκητικής 
μηχανάς.ά; ούτοι αντί 300 τα
λάντων πωλήσαντες ανήλωσαν 
είς κατασκευήν τοΰ Κολοσσού.

Τήν 
άνέλαβε καί έπεράτωσε Χάρις ό 
Λίνδιος, 
τής τού

Tor cr Ρόδον Κο-Ιοσποτ ίπζάχκ δόχα 
Χάρις όποια πηχεωτ δ Λίνδιος.

Ό Κολοσσό; ος θά ήτο θανμα 
ίδέοθαι, μετά δωδεκαετή έργα- 
σίαν έστήθη τώ 2δ3 ή 278 έτει 
πρό Χριστού. Κατά τό Ίαμ- S 
βείον καί τήν μαρτυρίαν τών 
πλείστων συγγραφέων ό Κολοσ
σός ειχεν ύψος 70 πήχεων, 32 
μέτρων περίπου- "Ι*α  δέ ό ανα
γνώστης συλλάβη όπως ούν ιδέαν 
τινά τοΰ μεγέθους τοΰ Κολοσ
σού τούτου, άρκεϊ νά μάθη oat 
ό μέν μέγας τοΰ ποδός του δά
κτυλος ήτο τόσον μέγας, ώστε 
ολίγοι ήδύναντο νά έναγκαλι- 
σθώσιν αύτόν ! Οί δέ άλλοι δά
κτυλοι αύτοΰ ήσαν ώς τά συν
ήθη αγάλματα. Ότε κατέπεσεν 
ό Κολοσσός τό εσωτερικόν τών τεμαχίων, έξ

Ο ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ

ο Κολοσσός τό εσωτερικόν τών τεμαχίων, έξ ών συνίστατο, 
ώμοίαζε πρός σπήλαια, οί δέ εντός τεθέντες λίθοι ώς βράχοι.

Τοιουτον κολοσσαϊον έργον ειχεν άνάγκην τοσούτου ύλικοΰ, 
ώστε κατά τήν έκφρασίν τίνος «εμελλον νάσπανίσωσι τά μέ
ταλλα- τό γάρ χώνευμα τοΰ κατασκευάσματος έγένετο χάλ- 
κούργημα τοϋ κόσμου.» Πόσος δέ χαλκός κατηναλώθη μαν· 
θάνομεν έκ τών Βυζαντινών, οίτινες διηγούμενοι τήν πώλη- 
σιν του πεπτωκότος Κολλοσού άναφέρουσιν, ότι ό άγοράσας 
αύτόν έβραϊος έφόρτωσε τά τεμάχια έπί 9.00 καμηλών έκ 
τοϋ αριθμού δέ τών καμηλών ό Σκαλίγερος εξάγει ότι ό Κο
λοσσός έζύγιζεν 700,000—720,000 λίτρων !

Μέχρι τίνος έπιστεύετο ότι τό εν τών σκελών τοΰ Κολοσ
σού ιστατο έπί τής μιας πλευράς τοΰ λιμένος, το δέ έτερον 
έπί τής έτέρας, ούτως, ώστε τάπλοία, μετ’άναπεπταμένων 
Ιστίων διήρχοντο ύπό τά σκέλη αύτοΰ. Άλλά τοΰτο δέν 
είναι αληθές, τό μέν διότι, παρ’ούδενί τών αρχαίων συγ
γραφέων άναφέρεταί, ότι ούτως ιστατο ό Κολοσσός, τό δέ 
καί ένεκα τής φύσιως αύτοΰ τοΰ πράγματος, διότι τά σκέλη 
τοΰ Κολοσσού δέν ήδύναντο νά έχωσιν άναλόγως τοΰ ύψους 
πλέον των 12 μέτριων μήκος. Επομένως δέν έδύνατο νά 
στηθή έν τή εΐσοδφ τοΰ μεγάλου λιμένος. Πρώτος όστις <πε· 
νόησε καί έπλασε τόν μύθον τούτον, ήτο ό κατά τήν 1C" εκα
τονταετηρίδα άκμάσας Γάλλος Vtgenere·

Ό Κολοσσός ιστατο θάμβος 
τοΐς.ύμ&σιγ αυτόν. έπί 56 έτη, 
ότε κατέπεσεν έκ τοΰ γενομέ- 

|ξ νου τφ 222 π. X. μεγάλου 
σεισμού, πςριχ,,Ιασΰςις άπό τ&ν 
γονάτων, κατά τόν Στράβωνα. 
Ιϊρός άνέγερσιν αύτοΰ ό Γΐτολε-

5 μαίος έπηγγείλατο νά δώσητοϊς
6 Ροδιοις 3000 τάλαντα, οίτινες 
Ξ όμως έμποδιζόμενοι ύπό τοϋ

= χρησμού δέ< τόν άνέστησαν, ώς 
**' λέγει ό Στράβων. Βραδύτερου 

όμως φαίνεται έγερθείς ύπό άλλην 
μορφήν. ΚαταΓεώργιον τόν Σύγ- 
κελον ό αύτοκράτωρ Κόμμοδος 
ά^ί.Ζώι· τοΰ Κο^οπαοΰ τήν κ«· 
φα.ίήν τήν iavrov ίστηστν. Ού
τως έμεινε πάλιν ό Κολοσσός 
μέχοι τοΰ δωδεκάτου έτους τής 
βασιλείας τοΰ αΰτοκράτοροςΚών- 
σταντος του Β', ήτοι μέχρι τοϋ 
656 μ X. ότε ό στρατηγός Κα- 
λίφου Όθμάνου τοΰ Μωαβία ή 
Μαβιας, κυριεύσας τήν Ρόδον 
καθεϊλε τόν Κολοσσόν καί έπώ- 
λησεν αύτόν, εις τινα έξ Έμέσ- 
σης έβραϊον, όστις μετεκόμισεν 
αύτόν έπί 900 καμηλών, ώς 
είπομεν. "Ηδη μόνον ερείπια άπό 
τής βάσεως άναφαίνονται τήδε 
κάκεϊσε.

Άπό τοΰ Κολοσσού τούτου 
οί Ρόδιοι εκαλούντο καί Κολοσ- 
σαεΧς. Ό Σουίδας διετήρησε 
τό επόμενον επίγραμμα είς τόν 
Κολοσσόν.

Αντω σοι προς *0Ανμπον  όμηχντοντο ΚοΛοσσδν 
τόν δο Ρόδον ναιά-αι Δωρίδος Άόΐιε, 
χάΛχοον, avlxci χύμα χατοννάσαντις Έννοΰς 
εστιψατ πάτρατ δνομονάωτ ίνάροις.

ήτοι:
Είς σέ αύτόν, ώ Ήλιε, τόν έκ χαλκού τούτον Κολοσσόν 

οί κάτοικοι τής Δωρίδος Ρόδου έξέτειναν μέχρι τοΰ Όλυμ
που, οτε καταπαύσαντες τό κύμα τής Ένυούς (τοΰ πολέμου) 
έστεφάνωσαν τήν πατρίδα έκ τών λαφύρων τών εχθρών.

Κ. Ν.
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Η ΓΗ ΤΩΝ ΑΔΑΜΑΝΤΩΝ
(Μυθιστορία ΙΟΪΛΙΟΤ B8PJJ. — Μετβφρκβις Δ. I. Κ )

(Συνέχει*·  ϊίΐ προηγούμενον φύλλου)

Ήσυνδιάλλεξις έγίνετο άπό τινων στιγμών γαλλιστί,προσ· 
θέτουσα είς τήν άτλήν εκείνην περίστασή, χαρακτήρα μεγά
λης οικειότητος, καίτοι ό Τζών Οΰάτκινς, αποκοιμηθείς πρό 
τινων λεπτών έν τφ καπνίζειν την τρίτην πίπα? του, ουδέ
ποτε έφάνη μερίμνων δι’ δ,τι οί δυο νέοι έλιγον αγγλιστί, η 
αδιάφορου είς ποιον ιδίωμα.

Ή Άλικη ήκουε τόν Κυπριανόν μετά βαθείας συμπάθειας.
«Παν ό,τι μοί λέγετε, άπήντησεν αύτη, τό είχεν ήίη σκε- 

φθή άπό μακροΰ χρόνου δι*  ύμας, κύριε Μερέ ! Δυσκολεύο
μαι νά εννοήσω πώς εις μηχανικός, είς σοφός καθώς ύμεΐς, 
ήδυνήθητε νά άποφασίσητε άναιτίως νά διάγητε μίαν τοιαύ
την ζωήν Τούτο δέν άποτελεΐ αμάρτημα εναντίον ύμών 
αύτών, εναντίον τής έπιστήμης ; Νά χάνετε τόν καιρόν σας 
τόν πολύτιμον είς έργον χειρωνακτικόν, όπερ εΐ; άπλοϋς Κά
φρος ή είς χυδαίος Όττεντότος κάμνει καλλίτερου άπό υμάς, 
αυτό είναι κακόν, σάς βεβαιώ!»

Ό Κυπριανός δέν είχεν ή μίαν μόνην λέξιν νά εί'πη, διά 
νά έξηγήση τή νεάνιδι τό πρόβλημα, οπερ τήν ίξέπληττε 
καί την δυσηρέστιι συνάμα.

Καί τίς οίδεν αν μή αύτη εμεγαλοποίει ολίγον τήν άπο- 
στροφήν της, διά νά του άποσπάση ομολογίαν τινά; ’Αλλά 
τήν ομολογίαν ταύτην, είχεν άρκεσθή νά τήν φυλάξη δι’έαυ
τόν. Θά περιεφρόνει έαυτόν λέγων αυτήν. Τήν συνεκράτησεν 
οθεν είς τά χείλη του.

Ή δεσποινίς Οΰάτκινς ΐξηκολούθησε λέγουσα:
«Έάν επιμένετε τόσον νά εΰρητε άδάμαντας, κύριε Μερέ, 

διατί δέν ζητείτε τοιούτους εδώ μάλλον, όπου θά έπιτύχητε 
νά τούς εύρητε, έν τφ χωνευτηρίφ ; Πώς! Είσθε χημικός, 
γνωρίζετε καλλίτερον παντός.άλλου οποίοι είσίν οί άθλιοι ού- 
τοι λίθοι, είς ούς δίδουν τόσην αξίαν καί ούς ζητείτε έν ίρ- 
yaaicf άχαρίστφ καί μηχανική. "Οσον τό κατ’ έμέ, επανέρ
χομαι εις τήν ιδέαν μου: έάν ήμην είς τήν θέσιν σας, θά έζή· 
τουν μάλλον νά κατασκευάσω άδάμαντας ή νά προσπαθώ 
όπως άνακαλύψω τοιούτους παντί τρόπφ !»

Η Άλικη ώμίλει μετά τοσαυτης έμψυχώσιως, έν τοιαύτη 
πίστει πρός τήν επιστήμην καί πρός αυτόν τούτον τόν Κυ
πριανόν, ώστε ή καρδία τοϋ νεανίου ήτο ώσεί πιριβεβρεγ- 
μένη ύπό ζωογόνου δρόσου.

Δυστυχώς, ό Τζών Οΰάτκινς συνήλθε τήν στιγμήν εκείνην 
έκ τοΰ ληθάργου, διά νά ζητήση πληροφορίαν περί τοΰ Βαν- 
δεργαάτ Κόπζ. Έδέησε λοιπόν νά επάνέλθουν είς τήν Αγ
γλικήν γλώσσαν καί νά έγκαταλείψουν τόν επαγωγόν έκεϊνον 
διάλογον. Τό θέλγητρον διεκόπη.

Άλλ’ ό σπόρος ίπεσεν έν καλή γή καί βεβαίως θά έβλά- 
στανεν. Ό νεαρός μηχανικός έπανερχόμενος είς έαυτόν,έσκέ
πτετο έπί τών δονουμένων καί τόσον ιδίως δικαίων λόγων, 
ούς τφ είπεν ή δεσποινίς Οΰάτκινς. "Οσφ ήδύνατο νά ηναι 
χιμαιρικά, ήφανίσθησαν άπό τών οφθαλμών της διά νά τούς 
άφήνωσι νά βλέπωσι μόνον τό γενναίου, τό έαπιστευτικόν, 
τό άγνώς τρυφερόν.

«Καί διατί όχι, ειΛ τέλους ; διελογίζετο. Ή κατασκευή 
τοϋ άδάμαντος, ήτις δυνατόν πρό αίώνος νά ένομίζετο ούτο- 
πια, σήμερον είνε ύπό τινα έποψιν γεγονός τετελεσμένου ! Οί 
κ. κ. Φρεμϋ καί Πέϊλ έν Παρισίοις κατεσκεύασαν ρουμπίνια, 
σμαράγδους καί σαπφείρους, οίτινες ούδέν άλλρ είσΐ ή κρύ
σταλλα έκ λευκαργύρου, διαφόρως κεχρωματισμένα ! Ό κ. 
Μάκ Τιάρ έκ Γλασκώβης καί ό κ. I. Βαλλαντίνος’Αννάϋ έκ 
τής αύτής πόλεως έπέτυχον έν ετει 1880 άνθρακοΰχα κρύ
σταλλα, έχοντα πάσας τάς ιδιότητας τοϋ άδάμαντος καί 

ών μόνον μειονέκτημα ήτο,οτι έστοίχιζον πολύ ακριβά—πολύ 
άκριβώτερον τών φυσικών άδαμάντων τής Βρασιλίας. τών 
Ινδιών ή τής Γρικάλανδης—καί συνεπώς μή άνταποκρινομέ- 

νους πρός τάς άνάγκας τοϋ εμπορίου ! Άλλ’ότε ή επιστημο
νική λύσις προβλήματος τίνος έχει εύρεθή, ή βιομηχανική 
δέν άφίσταται! Διατί νά μή τήν έπιζητήσωμεν ;.... Πάντες 
οί σοφοί εκείνοι, οϊτινες ήπόρησαν τοιαύτης λύσεως άχρι τής 
σήμερον, είσί θεωρητικοί, άνθρωποι του γραφείου καί τοΰ 
σπουδαστηρίου ! Δέν έσπούδασαν τόν άδάμαντα έπί τόπου, 
έν τή γενετείροι: γή, έν τφ λίκνφ του, ούτως είπεϊν ! Έγώ 
δύναμαι νά ωφεληθώ έκ τών εργασιών των, έκ τής πείρας 
των καί έκ τής έμής ώσαύτως ! Έξώρυξα τόν άδάμαντα 
διά τών ιδίων μου χειρών ! Τόν ανέλυσα, τόν έσπούδασα ύφ’ 
ολας τάς συστάσεις τών πεδίων, εν οϊς εύρηται! Έάν τις 
κατορθώση, μέ όλίγην τύχην, νά ύπερπηδήση τό τελευταΐον 
«μπόδιον, αύτός είμαι έγώ!... Πρέπει νά είμαι!»

Ιδού ό,τι έπανιλάμβανε κατ’ιδίαν ό Κυπριανός, καί δ,τι 
ανεπόλει, κατά τό μεγαλείτερον τής νυκτός διάστημα.

Μετ ολίγον έλαβε τήν άπόφασίν του. Τό πρωί τής έπο- 
μένης, ειδοποίησε τόν θ. Στίλ, ότι δέν έσκόπει πλέον—τού- 
λάχιστον προσωρινώς—ούτε νά έργασθή ούτε νά εχη άλλους 
νά ίργχζωνται είς τό κλαίμ αύτοΰ. Συνεφώνησε μάλιστα 
μετ αυτού,έάν εύρισκε νά έπώλει τό μερίδιόντου- είχε πλέον 
πλήρη έλευθερίαν. Καί είτα, έκλείσθη έν τφ σπουδαστηρίφ 
του διά νά σκιφθή έπί τών νέων σχεδίων του.

VIII
ΤΟ ΜΕΓΑ ΠΕΙΡΑΜΑ

Έν τή σειρ? τών λαμπρών αύτοΰ έρευνών περί τοΰ δια
λυτού τών στερεών σωμάτων εν τή άερίφ,—ερευνών σίτευες 
τόν είχον άπασχολήση καθ’ όλον τό παρελθόν έτος — ό Κυ
πριανός δέν έλλειψε νά παρατηρήσει" ότι οΰσίαι τινες, ή χα- 
λικίτις καί ή λευκαργιλλίτις, έπί παραδείγματι, αδιάλυτοι 
έν τφ ΰδατι, είσίν άναλυταί διά τοΰ υδρατμού έν υψηλή 
πιέσει καί είς θερμοκρασίαν λίαν ύψωμένην.

Ώς έκ τούτου, ή χημική αύτη άνάλυσις, ήν άνέλαβεν, Ο
πως έξετάση κατ’ άρχάς, έάν ήδύνατο νά εύρη έν εύδι- 
άλυτον άεριώδες άνθράκιον, ινα παρατηρήση ακολούθως κρυ
στάλλωσαν τινα.

Αλλά πάσαι αι απόπειραι αύται έν τή ίνεργείη ταύτη ά- 
πέβησαν άκαρποι,καί μετά πολλών εβδομάδων ματαίας προσ
πάθειας εδει νά καθωρίζοντο, άνταλλάσσουσαι τηλεβολοστοι- 
Χ<««· Τ

Τηλεβολοστοιχία ητο ή λέξις, διότι, ώς παρακατιόντες 
θά ίδωμεν, έν κανόνιον θά διεδραμάτιζε μέρος ένεργόν.

Διάφοροι άναλογίαι ήγάγον τόν νεαρόν μηχανικόν, όπως 
παραδεχθή, ότι ό άδάμας ήδύνατο κάλλιστα νά σχηματισθή 
είς τά Κόπζ κατά τόν αυτόν τρόπον, καθ’ δν τό θειον είς 
τούς κρατήρας. Γινώσκομεν, οτι τό θεϊον προκύπτει έξ ήμι- 
οξειδώσεως τοΰ ύδρογόνου θειοβαφοΰς. Άφοΰ δέ κατόπιν με- 
ταβληθή είς θειοΰχον όξύ, τό υπόλοιπον άποτίθεται εις κρύ
σταλλα έπί τών κοιλωμάτων του κρατήρος.

— Τις ήξεύρει. έσκέπτετο ό Κυπριανός, έάν αί διαθέσεις 
τών άδαμάντων δέν ηναι αληθείς άνθρακοΰχοι.Μετά τι μίγμα 
έξ ύδρογόνου καί άνθρακούχου οξέος, φθάνει τις άναγκαίως · 
μετά τών ύδάτων καί τών έκ προσχώσεων υποσταθμών ύπό 
τόν τόπον αερίου τών ίλών*  διατί δέν θά ηναι τό αύτό καί 
όξείδωσις τοΰ υδρογόνου συναναμεμιγμένου μετά μερικής ό- 
ξειδώσεως ανθρακικού οξέος, αιτινες θά όδηγήσωσιν είς κρυ
στάλλωσα τοΰ ανθρακικού οξέος έν περισσείςρ ;

Άπό τής ιδέας ταύτης τοϋ νά πειραθή νά μεταχειρισθή έν 
οίφδήποτε σώματι, έν άναλόγω, άλλα τεχνητή άντιδράσει, 
τήν θεωρητικήν ενέργειαν τοΰ οξυγόνου, δέν υπήρχε μακρά 
άπόστασις δι’ενα χημικόν.

Καί ήρξατο ό Κυπριανός τής έκτελέσεως του προγράμμα
τος τούτου, οπερ έσχεδίασεν όριστικώς.

Πρό παντός έπρόκειτο νά φαντασθή μίαν πειραματικήν δι-

κραί καί δυσχερείς. Έν Παρισίοις, τφ μεγάλφ έργχστηρίφ, 
τό πείραμα θά ήδύνατο νά προετοιμασθή δύο ώρας, άφ’ ής 
έσχεδιάζετο, καί δέν έχρειάζοντο διά τόν Κυπριανόν όλιγώ- 
τερον τών τριών μηνών, έν μεσφ τοΰ ημιάγριου εκείνου τό
που, διά νά πραγματοποίηση άτελώς τήν επινόησίν του.

Παραδόξως έν τούτοις ηΰνοήθη ύπό τών περιστάσεων, κυ
ρίως είς τήν εύρεσιν έν ώρισμένφ χρόνφ, ού μόνον τοΰ πα
λαιού τηλεβόλου, άλλ’επίσης καί τοΰ ίνθρακος, όστις τφ· 
έχρειάζετο. "Οντως, ή καύσιμος αύτη ύλη ήτο τόσον δυσεύ
ρετος έν Κυμβερλέϋ. ώστε έπρεπε, διά νά προμηθευθή τις. 
ένα τόννον, νά άπευθύνετο έκάστοτε είς τρεϊς εμπόρους.

Τέλος, πάσαι αύται αί δυσχέρειαι ύπερπηδήθησαν, καί ότε 
τύ πΰρ άπαξ ήνήφθη, ό Ματακίτ ήσχολήθη όπως μή τό ά- 
φήση πλέον νά σβεσθή.

Ό νεαρός Κάφρος, πρέπει νά ρηθή, ήτο πολύ ύπερήφανος 
διά τά καθήκοντα του ταΰτα.

Ό Ματακίτ, πρός τούτοις, είχε τάς ώρας του τήςπα- 
, . νουργίας καί τής ζωηρότη-

τος, καί ιδίως όταν συνην- 
τάτο έν συντροφιά μετά τοϋ 
Λϊ. Οίκειοτάτη φιλία ίνιπτύ· 

■WWbM χθη μεταξύ τών δύο προσώ-
πων τούτων, μεθ’ όλην τήν 

ggEOiEfflwalMwjHOw διαφοράν τής καταγωγής, ε- 
νεκα τών συχνών επισκέψεων 
τοϋ Κινέζου έν τφ ύποστατικώ 
Οΰάτκινς. Άμφότεροι ώμίλουν 
αρκούντως τήν γαλλικήν, άμ· 
φότεροι έσώθησαν ύπό τοΰ Κυ- 
πριανοΰ έκ βεβαίου θανάτου, 
όφείλοντες ούτω αύτφ ζωηράν 
Αγνωμοσύνην. ΓΗτο πολύ φυ· 

|Η|Η||^Ηρ·Β9Μ·9·| σικόν όθεν νά αίσθανθώσιν ό 
τόν δέ ειλικρινή συμ- 

πάθειαν.
Μεταξύ των ό Λϊ καί όΜα- 

τακίτ έδωσαν είς τόν νεαρόν 
μηχανικόν Ονομα, χαρακτηρι- 
στικόν καί άπλοΰν, έκφράζον 
καλώς τήν φύσιν τοΰ αίσθή- 
ματος, όπερ συμμέτρως ήσθά- 
νοντο*  τόν άπεκάλουν «μικρόν 
πατέρα», ώμίλουν δέ πάντοτε 
περί αύτοΰ μετά θαυμασμού 
καί άφοσιώσεως.

Ή άφοσιωσις αύτη διεδη- 
μέρους μέν τοΰ Λί 

διά τής ύπερακριβοΰς, λεπτό- 
Ή ’Α^ίκη ηκιινι tur Λ irr(>ta>6r μιτΛ βαθίίας οναπαβιίαζ. ^®Υου γ>ν κ*τέβαλ

’ ’ ‘ ‘ λεν εν τφ λευκαινειν και σι-
δηρώνειν τά άσπρόρρουχα τοΰ Κυπριανού, εκ μέρους δε τοϋ 
Ματακίτ διά θρησκευτικής φροντίδος, ην εδείκνυεν εκτελών 
μετ’ ακρας καί επικαίρου ακρίβειας τά προστάγματα τοΰ κυ
ρίου του.

Βαρεΐαι έν τούτοις μέριμναι άπησχόλουν τύ πνεΰμα τοΰ 
Κυπριανού. Ό Τζών Οΰάτκινς έφαίνετο άποφασίζων νά νυμ- 
φεύση τήν Άλίκην, καί ενεκα τής τοιαύτης προθέσεως μετέ
βαλε τήν κατοικίαν του, είς άληθές μουσεϊον ε’ραστών. Ού μό
νον ό Τζεϊμς "Ιλτωύ εύρίσκετο έκεί, σχεδόν καθ’ έκάστην ε
σπέραν διαρκώς, αλλά καί πάντες οι άγαμοι μεταλλευταί, 
ών ή επιτυχία ίντή έκμεταλλεύσει ώμοίαζε πρός αντνφερνα, 
—κατά τήν γνώμην του" αγρονόμου, απαραίτητοι ιδιότητες 
γαμβρού, οΐας είχεν ονειροπολήσει — προσειλκύοντο πρός τον 
Οΰάτκινς, έκρατοϋντο όπως γευματίσωσι, καί τέλος, προε- 
τείνοντο είς τήν έκλογην τής κόρης του.

(Ή Λνέχιια ιΐς τόν Β'τόμον).

άταξιν, ήτις νά τόν προσήγγιζεν είς τό δυνατόν τών ύποτιθε- 
μέτων όρων τής παραγωγής τοΰ φυσικού άδάμαντος. Προσ
έτι ή διάταξις αύτη έδει νά ήτο πολύ άπλή. Τοΰτον τόν χα
ρακτήρα έχει παν 6,τι μέγα γίνεται έν τε τή φύσει καί τή 
τέχνη. Διατί όλιγώτερον περίπλοκοι, όσον αί ώραιότεραι α
νακαλύψεις. αί κατακτηθεϊσαι ύπό τής άνθρωπότητος—ή φυ· 
γόκεντρος δύναμις, ή πυξίς, ή τυπογραφία, ή ατμομηχανή, 
ό ηλεκτρικός τηλέγραφος ;

Ό Κυπριανός μετεβη, όπως ένεργήση ό ίδιος εις τά βάθη 
του μεταλλείου προμήθειας γής, ίδιότητος ήν έπίστευεν, ότι 
θά ήτο ιδίως εύνοϊκή διά τό πείραμά του. Είτα συνέμιξε μετά 
τής γής ταύτης πυκνήν άμμοκονίαν, δι’ ής έπέχρισεν έπιμε- 
λώς τό εσωτερικόν σιδηροΰ σωλήνος, μήκους ήμισεος μέτρου, 
παχύτητος πέντε έκατοστομέτρων καί διαμέτρου οκτώ.

Ό σωλήν ούτος δέν ήτο άλλο τι, ή τεμάχιον κανονιού 
άχρηστου,όπερ ήγόρασεν έν Κιμβερλεϋ άπό εταιρείαν εθελον
τών, ών ένηργεϊτο ή άφεσις, μετά τινα πόλεμον εναντίον τών 
Καφρικών φυλών τών περιχώ- tf|Mmum||uen«m|j<|™|l<imf|ιι·ω>ΐΗΗηιιηι®1ΙΐιιΐΒΗΒΒΙίΜ 
ρων. Τό ιίρημένον τηλεβόλον, 
δεόντως κοπέν έν τφ εργαστη- 
ρίιρτοΰ Ιακώβου Βανδεργάατ, 
«χε προμηθέυσα μηχάνημα, 
όπερ έχρειάζετο. δηλ. τό δο· 
χεϊον 1 άρκούσης άντιστάσεως, 
διά νά κρατήση- έν τφ έσωτε- 
ρικφ μεγάλην πίεσιν.

Άφοΰ έτοποθέτησαν τόν σω· 
λήνα τοΰτον, προηγουμένως 
κλεισθεντα εις την μίαν τών 
δύο αύτοΰ άκρων, έκ τεμα- 
χιών χαλκού καί δύο περίπου 
λιτρών ύδατος, ό Κυπριανός 
τόν έπλήρωσεν εξ αερίου έλώ- 
δους (gaz des niarais), είτα 
τόν έπέχρισε μετά φροντίδος, 
καί τόν ΐστόμωσεν ΐξάμφοτέ- 
ρων τών στομίων διά μεταλ- 
λικών έπιπωμάτων, δεδόκιμα- ΜΜ|^ΜΜ|βΜΜΜ·Μη·Μ·| 
σμενης στεριότητος.

Ή προετοιμασία έγένετο. 
Δέν ύπελείπετο ή νά θέση τόν 
σωλήνα ύπό θερμότητα ίσχυ- 
ράν. Έτοποθέτησε λοιπον επί 
εύμεγέθους πυραύνου λαμπτή- 
ρα, ού τό πΰρ διετηρεϊτο ήμέ- 
ρας καί νυκτός είς τρόπον, ω 
στε νά έπιτύχη κάμινον διαρ- 
κώς καίουσαν επί δύο έβδομά- 
δας, ώς άπητεϊτο.

Σωλήν καί πύραυνον ησαν, 
άλλως τε, περικεκαλυμμένα ύπό πυκνού στρώματος χώματος, 
προωρισμένου νά διατηρή τήν μεγαλειτέραν δυνατήν θερμό
τητα, καί νά μή άποψύχηται ή λίαν βραδέως, όταν ή στιγ
μή θά ήρχετο.

Τό σύνολον ώμοίαζε πολύ πρός κυψέλην μελισσών ή πρός 
πλεκτοκαλύβην Έσκιμώων.

Είς τόν Ματακίτ παρουσιάζετο ήδη ιύκαιρία νά παράσχη 
υπηρεσίας τινάς τφ κυρίιρ του. Τοϋτο δεν θά έγίνιτο άνευ 
βαθιίας προσοχής,μεθ’οιας είχε παρακολουθήσει τάς προετοι 
μασίας τοϋ πειράματος, καί ότε ίμαθεν,ότι αί ένέργειαι έγί- 
νοντο πρός κατασκευήν άδάμαντος, δέν έδειξεν ήττονα θερ
μότητα, όπως συντρέξη είς τήν επιτυχίαν τοΰ πειράματος. 
Έδιδάχθη άμέσως πώς θά ήναπτε τό πΰρ τοιουτοτρόπως, 
ώστε ήδύνατο τις νά άναθέση εις αυτόν τήν φροντίδα νά τό 
έπιχειρήση.

Δύναται τις νά φαντασθή, άλλως τε έπιπόνω;, πόσον αί 
προιτοιμασίαι αύται, τόσφ ολίγον περίπλοκοι, υπήρξαν μα-

< Έν σχήματι κώδωνος, δεχόμενου τάχημικώς παρβγόμενκ. 2. Μ.
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Ό Ροβλάν Hill περιηγείτο κατά την 4ην δεκαετηρίδα 
τοΰ παρόντος αΐώνος τά βόρεια τής ’Αγγλίας, ότε έφθασεν είς 
πανδοχείόν τι, είς ο «ίσήλθεν είς διανομεύς έπιστολών, ίνα έγ- 
χειρίση τοιαύτην εις- την πανδοχίδα· Αύτη, λαβοΰσα τήν ε
πιστολήν καί βτρέψασα ταύτην πανταχόθεν, τήν έπέστρεψεν, 
άμα έπληροφορήβη, ότι ώφειλε να πληρώση εν σελίνιον.Είπε 
μάλιστα, δττ ή επιστολή προήρχετο έκ τοΰ άδελφοΰ της, καί 
έπεθύμει νά τήν έκράτει, άλλά, πτωχή ούσα, δέν ήδυνατο 
νά πληρώσή τό ζητηβέν ποσόν. Ό περιηγητής, συγκινηθείς, 
έπλήρωσε τά κόμιστρα τής επιστολής, μεθ’ όλην τήν άντί- 
βτασιν τής πανδοχίδος.

’Αφού άνεχώρησεν ό κομιστής, εμαθεν ό R. Hill παρά τής 
πανδοχίδος, ότι αΰτη έν συνεννοήσει μετά τοΰ άδελφοΰ της 
είχεν επινοήσει, ινα ούτος γράφη έπί τοΰ εξωτερικού τής επι
στολής διά μυστικής γραφής ό,τι ήθελε, καί έπιστρέφει είτα 
αΰτη τήν έπιστολήν, άποφεύγουσα οΰτω τά κόμιστρα.

Ό Rowland Hill εξηχολούθησε τό ταξείδιόν του, έσκέφθη 
δ’ ότι ήτο δυνατόν ν’ άντικαταστήση τό ελαττωματικόν 
τοΰτο σύστημα δι’ άλλου, άπλουστέρου καί όλιγοδαπανω- 
τέρου. Έπανελθών δ’ εις Λονδϊνον, εΐσηγήσατο τή Βουλή 
τδν Κοινοτήτων τό ηδη ύπαρχον σύστημα τών κινητών γραμ
ματοσήμων, όπερ καί ίγένετο τότε δεκτόν. Οΰτω τή 10 Ια
νουάριου (ν.) 1840 έτέθησαν είς ενέργειαν τά νε'α γραμμα
τόσημα, άτινα έστοίχιζον 10 λ. έκαστον διά πάσαν επιστο
λήν. Μετά τήν ’Αγγλίαν εισήχθησαν εις Γαλλίαν τή 1 ’Ια
νουάριου 1849 καί ειτα έν Γερμανίά τφ 1850.

Ταΰτα κατά τόν Άλφ. Έσκιρός.
Οΰχ ήττον τά γραμματόσημα ήσαν γνωστά έν Γαλλί$ 

πρό δύο αιώνων. Τφ 1863 έν Παρισίοις έπωλοΰντο τοιαϋτα 
διά τάς εντός τών Παρισίων διανεμόμενες έπιστολάς. Εις 

.τινα δέ έσώτερα διαμερίσματα τής Ρωσσίας καί νΰν ετι με
ταχειρίζονται φακελλους, 
τόσημον.

έφ’ ών έχει σφραγιστή γροιμμα-

ΤΟ ΡΟΔΟΝ
+#*

ΚΑΙ ΑΙ ΑΚΑΝΟΑΙ

Τί ώραΐον, έλκυστικόν, χαρίεν, πάγκαλου τό ρόδον, όπερ 
διαχέει πανταχού ένθα ανθεί, γλυκυτάτην εύωδιαν I Πλήν 
προσέξωμεν καί τάς συνηΘέστατα παραφυομένας άκάνθας, 
αΐτινες τό περιβάλλουσι πάντοθεν, καί αΐτινες μάς διδάσκουν 
μέ τήν άρωνον τής φύσεως γλώσσαν, ότι οΰδέν έν τφ κό· 
σμφ αγαθόν, άνευ πικρίας, οΰδέν μεγαλείου άνευ σκιάς, ούδε· 
μία ηδονή άνευ ματαιότητος.

Αίκ.

Λ,ύσεες τών έν τώ ££O-S$ 1 φύλλω αενςγμ.άτων.

138. ΑΙΝΙΓΜΑ

Φωτχέρεον—Φώτα—Spcov—ωτα— 

Ι*έον —εον— ον·

Έλυσαν αύτό ό έξ ’Αθηνών χ. Κουντούρης, ό έχ Σύρου κ. Π' 
Δεμερτζής. δ έχ βόλου χ. Μ. Μαντούτσας χαί ό έχ Καρδίτσης χ. 
Π. Κουτρουβέλης.

139. ΑΙΝΙΓΜΑ

As—ϊα.

Έλυσαν αύτό αί έξ ’Αθηνών δεσποινίδες Βιργινία Σιμοπούλου 
χαί ’Ελπίς Μτγγίνα, ό έχ Πατρών χ. Κωνστ. Φραγχόπουλος, δ έξ 
Αθηνών χ. Ν. Κουντούρης, χαί ό έκ Καρδιτσης κ.Π.Κουτρουβέλης.

140. ΑΙΝΙΓΜΑ

*Ονυξ.
"Ελυσαν αυτό δ έκ Ιίωνσπόλεως Δ. Μαυροχεφαλος, ό έξ ’Αθη

νών χ. Ν. Κουντούρης χαί ό έχ Χαλχίδος χ.^Δ. Φωτόπουλος.

44!. ΑΙΝΙΓΜΑ

ΜάΡΊί— "Αρης
Έλυσαν αύτό οί έξ ’Αθηνών Φ. Μαστραπας καί Περ. Βυζάντιος.

142. ΕΡΟΤΗΣΙΣ

Φως—πώς
"Ελυσαν αυτό ή έξ Αθηνών δεσποινίς Βιργινία Σιμοπούλου, δ 

έκ Πατρών κ. Κωνστ. Φραγχόπουλος, δ έξ Αθηνών χ, Ν. Κουν- 
τούρης χαί έχ Καρδίτσης χ. Π. Κουτρουβέλης.

143. ΑΙΝΙΓΜΑ J
Γάλα_γ«—λά=γ’.—λ.^3,3Ο |

"Ελυσαν αύτό οί έξ Αθηνών Θεόδ. Αρίδας χαί Β. Άγαθόπουλος. ί

144. ΕΡΩΤΗΣΙΣ

·Ι*αρά=Ψ —άρά(εύλογη]Αένη» ή πατρίς 

τοΰ Κ,οινάρη)
Έλυσαν αύτό ό έκ Πειραιώς Ν. Άσημάχης χαι ό έξ Αθηνών 

Δ. ΜατΘιόπουλος.

145. ΠΡΟΣ 2ΤΜΠΛΗΡΩ2ΙΝ
'Ό μέλλεις πράττειν μή πρόλεγε, άποτυχών 

γάρ γελαβθήβ»}.

"Ελυσεν αύτό ό έχ Χαλχίδος Π. Συνχνης.

146. ΑΝΑΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Γηρά«κο> αεί διδχβκόμενος.
"Ελυσεν αύτό έχ Πύργου Ν, Ζήνωνος. '

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ ΤΙΙΣ “ΦίΣΕΩΣ,,

Σ. X. Ρ ο υ χ τ σ ο ύ χι ο ν. Δελτάριον έλήφθη. Έχουσι χαλώς 
γραφόμενα σας Άπηντήσαμεν.— Α. Σ. χαΐ Ε. A. X ά λ χ η ν.Σίς 
έγράψαμεν. —Θ. Μ. Π στρας. ΈχχαΘάριτιν έλάβομεν. Έχει ■
χαλώς. Εΰχαριστοϋμεν,—II. Π. Πύργον. Σάς ένεγράψαμεν συνδρο- ;
μητήν· εύχαρ'στουμεν. —· Β. Μ. Μελιγαλα. Δελτάριον έλήφθη ;|
χαι έχουσι χαλώς γραφόμενα.— Ζ. Α.Κ. Σ ΰ ρ. ο ν.Έχει χαλώς. θά !|
λαμβάνητε τήν καλλιτεχνικήν έκδοσιν.Σίςεϋ/αριστοΰμενχαΐσας γρά- !
φομεν.—Δ.Φ.Π ά τ ρ α ς χαίΛ.Ε Θήραν.Σίς ένεγράψαμεν διά τήν 
καλλιτεχνικήν έκδοσιν___Γ.Ν.Κ.Λ ε υ κω σ ι ά ν.’Επιστολήέλήφθη.
"Εχουσι χαλώς.—Α.Ρ. "Αρταν. Συνεστημένη έλήφθη. $ύχχρι- 
στοϋμεν. Σίς άπηντήσαμεν.—Μ. Σ. Ν ά ξ ο ν. Νια ίπόδειξις άπο- 
στέλίεται ύμϊν συν παρόντι φύλλω. — Π. Μ. Λ s υ κ ω σ ί α ν. Χρή
ματα έλήφθησαν. Παραγγελιαι σας. έξετελέσθησαν. Σας γράφομεν. 
Εύχαριστοΰμεν. — Δ. Τ. Π ά τ ρ α ς, Μ. Σ. Β ό λ ο ν, Κ. Δ. Μ ε- 
σολόγγιο ν, Λ. Π. Σμύρνην, Π. Α. ΙΙειραια. Σας ένεγρά
ψαμεν διά τήν Καλλιτεχνικήν έκδοσιν.

Εισερχόμενης τής Φύσεως άπό τής 15η: προσεχούς 
’Απριλίου εις τό δεύτερον έτος άπό τής έκδόσεώς τη;, ώς 
καί έν τφ προγενίστέρω ήμών ψύλλφ άνηγγιίλαμεν, έκτος 
τών άλλων βελτιώσεων, αΐτινες θέλουσιν εισαχθή έν.αΰτή, 
κατά τε τήν ύλην, τάς εικόνας καί τάς ίτησίας κληρώσεις 
τών λαχείων, θά έκδιδωται καί είς οΐίο εκδόσεις, άπλήν 
καί καλλετεχνεκήν, έπί κρείσσονος χάρτου.

Αί συνδρομαί έπομένως ώρίσθησαν ώς έξης από τής 1 5ί> 
προσεχούς ’Απριλίου:

"Έκδοβες άπλ^

Διά τό εσωτερικόν έτησίως δρ. Τ
» » β έξάμηνος » 4

Διά τό έξωτερικόν έτησίως φρ. ΙΟ
β » » έξάμηνος » β

’Έκδοσες καλλετεχνεκή

Διά τό έσωτερικόν έτησίως δρ. β 
β » β έξάμηνος » 25

Διά τό έξωτερικόν έτησίως φρ. I® 
» β » έξάμηνος β Τ

Παρακαλοΰνται επομένως οί έπιθυμοΰντες έκ τών συνδρο
μητών μας νά λαμβάνωσι τήν Καλλιτεχνικήν "Εκδοσιν νά 
δηλώσωσιν ήμΐν τοΰτο πρό τής 15 ’Απριλίου, δπως κανονί- 
σωμεν τόν αριθμόν τών τοιούτων εκδόσεων.

Η AisrerNsis

ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝTOT Α'. ΤΟΜΟΥ ΤΗΣ “ΦΥΣΕΩΣ,,
Έφευρέβεες καε άνακκλύψεες.

Νεαι ανακαλύψεις έπί τών αστραπών (μετά ειχόνος)....., 
Αί διά τοϋ ήλεκτρισμοΰ εκτελέσεις..................... 
Είς νέος οφθαλμός............................... ........................... ..................................
■Πώς δύναταί τις νά πλίη έν τή θαλάσση. .............. 
Ή έξ άποστάσεως δρασις ota τοΰ ηλεκτρισμού........... 
’Ηλεκτρικόν λεωφορεΓον..................................................................................
Οί νέοι πλανήται................................... 
Λύσεις τοΰ προβλήματος τής έξ άποστάσεως όράσεως διά του 
ι< ηλεκτρισμού..................................................................................................

"Η εναέριος τηλεγραφία (νεωτέρα άνακάλυψις).............................
Νέα άναχάλυψις τοΰ ΈΙισώνος.Ό ήλςχτρισμός έν τή ιατρική 
Ή θεραπεία τής φθίσεως....................................."........................................
Βάδισμα έπ! τής οροφής .(μετά ειχόνος)............... ...
Παγκόσμιον αστρονομικόν εκκρεμές (μετά ειχόνος).......................
Άνακάλυψις φαρμάκου κατά τοϋ καρκίνου.....................................
Κοΐλα ουράνια ημισφαίρια (μετά ειχόνος)............ ...................
Η εφεύρεσις τών Τραπεζιτικών γραμματίων. ............ 

‘Ο Χριστόφορος Κολόμβος καί ή άνκχάλυψις τής’Αμεριχής 
(αναγκαία όπισθοδρόμησις^............................. .................................

‘Αμφίβιον ποδή^ατον (μετά ειχόνος)................... 
Άχαταπόντιστο» πλοϊον. Τό ((Ν'ίβιρσιγκ». ....................

Έπεβτημονεκά.

Ή άνακάλυψις τής τορπίλλης·..........................................................
Όί Διόσκουροι................................................................. ..............
'Η άρχική καταγωγή-τοϋ αδάμαντος........................................ ..
‘Ο τετραγωνισμός τοΰ χόχλου καί οΐ άναζητηταί αύτοΰ.... 
‘Ο ήλιος κατοιχεΐϊαι . ...................... ... ...
Τό βαρόμετρον καί αί απαραίτητοι όδηγίαι αύτοΰ......... 
Η κατάκτησις τσϋ βορείου πόλου..................... 
Η κατάκτησις τοϋ νοτίου πόλου...........

Τεχνικόν ήφαίστειον..................................... . ...................... .. ...................
‘Η εχλειψσς τοϋ ήλιου (μετά εικόνων).................. 
Αί περί τοϋ ηλεκτρισμού ιδέαι τοϋ φκαμμαρίωνος....................
Ή έπί τής Μάγχης γέφυρα (μετ’ ειχόνος).................... ...................
Έπιστημονικαί προφητεΓαι.. . ........................... ..
Περί άλεςικεραύνων (μετά εικόνων)........... ...
Τά μεγάλα προβλήματα τοΰ μέλλοντος. ................ 
Ή υποβρύχιος ναυτιλία κατά τό 1890....· ...........
Η πρώτη υποβρύχιός τηλεφωνική γοαμυή.............................   . . .

Ύπνωτισυ,ός και μαγνητισμός (μετά εικόνων).......'.,.. 
Ό καθαρισμός τών οδών (τό μηχάνημα ό Ηρακλής)...,., 
Αΐ πύρινάι άτμιδες........................................ ..............
•Οικιακή ιατρική έν απουσία τοΰ ιατρού................ 
Τά δύο άπειρα .................................. . .................................................. ...
Τηλεφωνική συγκοινωνία μεταξύ Παρισίων καί Λονδίνου.... 
Η θεραπεία τής ύμενογόνου κυνάγχης.......................... ...

Άπλοποίησις τής τηλεγραφίας.................................................................
Περί μαγείας.................. , ................ 
Μέσον μακροβιότητος διά τής χοήτεω: άλατος...............
Ανάβασις εις τί> λευκόν Ορος (έπιστημονικιί παρατηρήσεις). 
Απατη τοΰ παρελθόντος καί αλήθεια τοΰ μέλλοντος...... . 

Οι αστρονόμοι τό πάλαι. Έπίσχεψις εις τό αστεροσκοπείου 
τοΰ κ. Χερσχελ .................................................................................... ...

Καταμετρησις τοΰ χρόνου..................................... ...
θεωρία τής προόδου . . ......................................... ..
Τό ύποβρύχιον τορπιλλοφόρον «Περά*» ..............................................

Σελ.

1
6

10.
21
34

115
117

138
154
161
219
281
337
338
403
106

169
26ί
329

218
2'3
227
243

Χρήσις τοϋ ελαίου πρδς καβησύχασιν τής θαλάσσης.....................
Ό ουράνιος χάρτης....................................................................................
Ή διαχοίνωσις τοϋ Κώχ περί τής θεραπείας τής φθίσεως.
Ή διεύθυνβις τών αεροστάτων...............·....................... ·....
Προφυλαχτικός ενοφθαλμισμός χαί ανοσία. Ό Κώχ (μετά ει

χόνος)............................... ...............................................................................
ΙΙερί πνευματισμού.. ....... ................. ...... 
At ανακοινώσεις τοΰ Κώχ περί τής συνθέσεώς του........ 
Έπίδρασις τοϋ δαμαλισμοϋ κατά τής ευλογίας........... 
Ή χεφχλή τοΰ εφευρέτου (μετά ειχόνος)..................................·...
Τό άχρουν μέλαν. .................................. 
Περί μαγνητισμού (αετά ειχόνος)........................................................
Η Γεωγραφία ώς επιστήμη............................ .................................

Στήλαι ύγραί χαί στήλαι ξηραί. .. . .....................................................

Σελ.

244
245
258
270

273
290
318
330
345
330
369
370
379

Αί

Τδ
Ή

Χρονολογικά, εστορεκά καέ πβρεηγήββες.

Σελ.
δύο ανυψώσεις τής Ουρανίας έν Άθήναις καί ή ιστορία 
τών αεροστάτων (μετά εικόνων)......................................................
Φίλημα...............·.........................................................................................
Μούμια τή; Κλεοπάτρας............ ...................... ....................................

Ή Ιίρωσσία σωζομένη ύπό μι£ς μυίας................. 
Αί περιπέτεια! ένός αμαξηλάτου Ρώσσου (μετά εικόνων).... 
Τα νευρδσπαστα του Χό/δεν. (Ιστορία χαί εξήγησις αυτών).. 
Ό δωδεκαετής δημοσιογράφος Tello d’Apery (μετάείκόνος). 
Ό θάνατος τής Μεσσαλίνας καί ή Θεία έκδιχητις.......... 
Ό Βόρειος πόλος (μετά εικόνων) ..................................................... ..
Ό Βόρειος πόλος (συνέχεια). .....................................  81, 106,
Τό περίεργον εύρημα........................................................................... ..
Ή νυκτερινή άνυψωσις τοϋ αεροστάτου «Φιγαρών ......., 
Ό Μέγας Πύργος τοϋ Λονδίνου..............................................................
Ναυτικοί στρατιωτικοίπεριστερεώνες................... 
At ενσαρκώσεις τοϋ Βερνέϋ...........................................
Οί περίπλοι τοΰ χόσμου (μετά εικόνων) ............... 
Σελίδες εκ τοϋ ημερολογίου περιέργου περιηγητοϋ.....,,.

» » » » ............. 
Φριχώδες δρίμα...................................................................·................
Απόσπασμα επιστολής γυναιχός, βύρεθείσης έν όδφ Σταδίου.

■ Ή άνάβασις εις τό λευκόν οροί. ................. 
Τό σπήλαιον Μα·αούθ (μετ’ ειχόνος).......................................
Ή 14 ’Οκτωβρίου 1890 (μετά εικόνων) ·· ..····... 
Αί τελευταΐαι πρόοδοι τής ύπερατλαντείου ναυσιπλοΐας 
Λαπερούς ό θαλασσοπόρος............ ....................................................
Εκδρομή εις τόν Βόρειον Πόλον δι*  αεροστάτου..;... 
Ή ποδηλασία (μετά ειχόνος)......................................... .  ..
Μία οδύσσεια τοϋ 1H'. αΐώνος. Ό χόμις Βενιόβσκης.. 
Αί πρόοδοι τής ύπερατλαντείου θαλασσοπλοΐας..................
Συγκριτικός πίνας τών χυριωτέρων έπιχρασειών τής οικουμέ

νης κτλ................. ........ ...........
Περιοδεία τοΰ ύπολοχαγού Μάρτου διά ποδηλάτου........ 
Όλιγα συμπληρωτιχά περί ποδηλάτου. ............... 
Χρόνων περίσσευμα. Άποδίχθώμεν τήν αλήθειαν, ...... ·· 
Τά δάση καί οι xatoixoc τών χατεψηγμένων χωρών...... 
ΙΙερί μυοθηρίας................................................................. ..
Οί Νάνοι τοϋ Βορρά (μετά εικόνων). 
Περί βάμβαχος ......................... ............................................... .. ......................
Πότε τελειόνει ό αιών............ ..
Μία έπικράτεια τής πέραν τοϋ Γάγγου ’Ινδικής. Βιρμανία 

χαί Βιρμανοί............................. ...................................................................

■ · · ·

2-11
11
12
13
18
19
25
60
73

113
95
99

107
107
115
129
139
146
156
163
195
205
210
225
241
242
257
266
275

273 
279
283
298
302
306
307
322
331

338
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1. Β. Σοΰλγγε, καί it ωρολόγιο*  τη; Μητροπόλεως τοϋ Στρα
σβούργου. ·..·.··.···..·.···*······. ....................... ...

Ή μο»ή τον άγιου Βερνάρδου (μετά εικόνων)................................
Το μνημείο» τοϋ Χριστόφορου Κολομβου.. .·. .«... .· ■... 
‘Η σύγχρονο; ττβρί Φραγκλίνου ιστορία................................·.............
Ή έναεριος ναυσιπλοΐα............................. .. ...............................................
Τί είναι έγγαστριμυθία ............................................................ ..
’Ολίγα περί Σάμου..........................................................................................
Ό Λεκαίν έν Προβηγκία. ·........
Συμπληρωτικά περί Φραγχλίνου....................... ..
Περί ρόδων. Τά εύοσμα ρόδα χαί ή βιομηχανική αύτών καλ

λιέργεια. ................................................·....................................................

345
353
366
277
378
378
386
390
391

402

φςλολαγςκά

Ή περιοδεία τή; γή; είς 75 ήμερα;.......................................
"Εκαστο; τόν χάρτην του. ................................................................
Νέον είδος χτενίσματα; Κυριών.................... 
Οί τεσσαρε; μονάρχαι................................................ ........................
Γενικός κατάλογο; του έν τώ χόσμιρ θερισμού....................
Τό ώρολόγιον τοϋ θανάτου........................................................... ..
Κυνοφοβία. . ................................................................................................·
Ζωή μετά τήν χαρατόμησιν................. ...................... .. ...................
Ή πρόοδο; τοΰ φωτισμού.. ..................................................... ..... .....
Τί; ή αιτία τή; άλμυρότητο; τή; θαλάσση;.......................
Ή όμοιότη; τών συζυγών...................   .
Ή περιοδεία τή; γης............................  
Καταγωγή πόλεων τών Ηνωμένων Πολιτειών. ........ 
Περί τών λουτρών.... 
Θάνατος ποντικού δι’ ηλεκτρισμού................................................
Ή τα/ΰτης τών άεροπόοων περιστερών... ..................................
Ή διάρκεια τών περί τήν ύφήλιον ταξιιδίων.......................
Τά γραμματόσημα. ... .................... . ........................... .........................
Εΐ; τρελλό; βασιλεύ;.. . ............................................................. ..
Τραγικόν τέλο; αεροναύτου............................................. .................
Ό "Εδισων πανθεϊστή;.. ... . ......................................... ..
Αί καπνοδόχοι χαπνίζουσαι..............................................................
Πλοΐον συρόμενον ύπό φυλαίνητ .
Εις Ρώοσος τοκογλύφο;.................................................................
Είς τό χαχουργιοδιχείον.......................................................................
Ή επίσημο; γαστριμαργία.....'. ..............................................

.Πολιτική αριθμητική........................................................ ..............
Ή λεξι; τοΰ Κομβρώνο; ..................................................... ..
Περίεργον φχινόμενον.................... ......................................... .............
Ό γύρο; τοΰ χόσμου............................. 
Ηλεκτρικά γραμματοκιβώτια...........................................................
Ό γύρο; τοΰ κόσμου ύπό τή; «Φύσεω;»............. 
Τέλο; τή; Σωσάννα; Ραμώ..............................................................
Κεχαυμένος ή τεθαμμένο;............................ ......................... .............
Τό ψητόν του Βίσμαρκ...................... ..................................................
Ή πτώσι; τοΰ πύργου τοΰ Είφφέλ.............................................
At κληρώσει; τών λαχείων τή; «Φύσεω;»............................
Τεχνητοί οάσεις............ .. ........................................................................
Τό χαρτοπαίγνιον (μετά εικόνων) · ....................
Ό μέγιστος βόα;............... .. ................................. ................ .. .............
Μετά τόν θάνατον τοΰ συζύγου.*  ·.» ................. 
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Ή διάβολο; (μετά είκόνος) . ...............................................................
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Τά λαχεία τή; «Φύσεω;·.;............................................................
Αί κληρώσεις τών λαχείων τή; «Φύσεω;».·.................... ...
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Τό προσεχές θέρος,........................................ .. ....................................
Ό γύρο; τοΰ χόσμου ύπό τή; «Φύσεω;»...................................
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Αί χληρώσει; τών λαχειοφόρων ομολογιών τή; Τραπέζης 
Αί χληρώσει; τών λαχειοφόρων όμολογιών τής Τουρκίας. 
Αι χληρώσει; τών λαχείων τή; ’Ολυμπιακής Έχθέσεως ,

Ή πρώτη Μαίου.................................. 
Ό "Ορκος (διήγημα πρωτότυπον) Ελληνικόν.............................
Περί τής παρά τοίς Σίναι; ανατροφής.................................................
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Οί Ινδοί,.........·...·.·............ 
Ό παππούς διαβάζει τή «Φύσι».................  .
Ή μικρά μήτηρ (ιστορικόν διήγημα)..... 
Μυθολογία τοΰ φοίνικο;................. 
Ή κόρη μου (ιστορικόν διήγημα)..................
Οί χωροφύλακες τών Πατησίων (πρωτότυπον) 
Ό χαλλιχάντζαρος (μετάφρασις) .......... 
Έ πλημμύρα (ποίησι;)............... .. ..............................
Τό έαρ I (μετά είκόνος) .... ............ 
"Εν δάκρυ έπί τή 25 Μαρτίου (ποίησις)...........
Τό έαρ του κλίματος τή; Ελλάδος.......................

t

1

"Τό εναέριον εκκρεμές (μετ’ είκόνος) . « . .
•Οικογενειακόν διυλιστήριο» (μετ’ είκόνος). . 
Σώμα έν τώ αέρι (μετ’ είκόνος). . .
Ή επιστήμη έν τώ σφαιριστηρίφ (μετ’ είκόνος) 

■Εύοεσις τή; ώρας διά τής χειρός. . .
Τό διαφεΰγον νόμισμα (μετά είκόνος) 

Πεοίερ'γον τηλεφωνικόν πείραμα (μετά είκόνος 

.Τρόπος τοΰ κατασκευάζειν προχείρως άστρονομ 
. ' Τό μικρόν ατμόπλοιου (μετ’ είκόνος) . . .

Διπλή ισορροπία (μετά είκόνος . . .
Πείραμα δεξιότητος (μετά είκόνος) ... 
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160
168
200
216
223

271
280
283
296
304
344
392

Ευτράπελα...................    .......
Σωτήριον ευτράπελο»...............................................  ...
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... 287, 301
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....... 382
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Ή ωφέλεια τών βροχών............................................
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Ή τελευταία εκλειψις τοΰ Ήλιου. . . . .
Πτώσι; χιόνος έπί τοΰ πλανήτου Άρεως . .
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813
317
363

Εγγραφέας. 

Σελίς 
Frank Leslie (μετά είκόνος).............................................................................3-4
Ella "Whaler Wilcox (μετά είκόνος) ....... 99
Λουδοβίκος Παστέρ (μετά εικόνων) ........ 92
Edward Doyle (μετά είκόνος) . . . . ·....................................... 97
‘Ο “Εδισων τό πάλαι καί νυν (μετά εικόνων)..............................Ιό5·
Καρνώ, πρόεδρο; τής Γαλλική; Δημοκρατίας (μετ’ είκόνος) 194 
Βενιαμίν Φραγκλίνος (μετά είκόνος)...........................................................282
’Ερρίκος Σχλίεμανν (μετά είκόνος).......................................................... 289'

Καλλιτεχνία.

Σελίς
Καλλιτεχνία τό πάλαι καί νΰν..........................................................................19
Περί επιρροή; τής μουσική;...............................................................................213
Ό γάμο; παρά τοίς καλλιτέχναις. 228
Τό Angelas (ή είχών τοΰ Millet).........................................................  398
Ό έν Έφεσω ναός τής Άρτέμιδος (μετά είκόνος) .... 401
'Ο Κολοσσός τή; Ρόδου (μετά είκόνος)........................................................409

’Η6;κή χα; Άρεταί.

Σελίς
Η γυνή δέον νά αρεσχη........................................  3"
Ή υπερβολή έν παντι πράγματι είναι πάθος...................................... 53
Μαργαρίται. . . .............................................................................. ....... . 103
Τό σχολείον τοΰ χόσμου.............................................................................351
Άνθων ..................................................................................................................  358’
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Εικόνες δεάφοροε.

Πτώσι; κεραυνού έπίπλοίου -Διάσωσις τοΰ αεροναύτου Zanv 
becarri 9.—Άερόστατον μετά πλωτή; άγκυρα; 10. — Εΐ; Ρώσσο4 

αμαξηλάτη; χαταδιωχόμενο; ύπό τώ» λύχων 16.—Ό σκελετός τοΰ 

Χόλδεν 20.—Τό νευρόσπαστον τοΰ Χόλδεν 20 — Ό άμεριχανός δω
δεκαετή; δημοσιογράφος Tello d’ Apery 25. — Νέον είδος χτενί

σματος Κυριών 27. —Frank Leslie 33.— Λύτη; τοΰ τετραγωνι
σμού τοΰ κύχλου κατά τόν 16'. αιώνα 41 · -— Ό εμπρησμό; τής 
Ρώμης επί Νέρωνος. — Τό θέατρον Μαρκέλλη. — Ό Φόρος. Τό 
Καπιτώλιον 49- — Ό έμπρησμό; τής Ρώμη; έπί Νέρωνος. Ό 

Νέρων. Τό· άνάκ«ορόν του καί ό Ναό; τοΰ ’Απόλλωνος 56. — 
Ή εκλειψις τοΰ ήλιου 65.— Ή έπί τής Μάγχη; χατασχευα- 
σθησομένη γέφυρα 68- — θεραπεία τή; νευρική; άεαξία; διά τή; 

αίωρήσεω; 73. — Τό βόρειον σέλα; 81 — Κανονική πτώσι; κεραυ
νού 83. — Ella Whaler Wilcox 89 — Ό Παστέρ έν τώ έργαστη· 
ρίω αύτοΰ 92 —Κύων λυσσαλαϊος 93-—Edward Doyle 97—Το- 
πογραφιπό; χάρτη; τοΰ βορείου πόλου 105.— Τά σχέδια τώ» πύρ
γων τοΰ Λονδίνου 107. — Ό Πυθέα; έκπληκτο; πρό τή; θέα; τών 

πάγων 113.—Διάφοροι χρίσει; τών ύπνωτιζομένων 121 —Φερνάν- 
δο; Μαγελάν 129.—Χάρτη; τοπογραφικό; τοΰ περίπλου τή; γή; 
J29.__ Ό 'Εδισων τό πάλαι 145.— Ό Εδισων πρό τοΰ φωνογρά
φου του 153.— Ό "Εδισων πα'ς 161. —Ό Χριστόφορο; Κολόμβο; 

169.—Ό Κολόμβο; εξεταζόμενο; ύπό επιτροπή; τοΰ βασιλέω; τή; 
Πορτογαλλία; 177. — Ό Κολόμβο; χαί ή σύζυγο; αύτοΰ έν πενία 
184.— Ό Καρνώ 193.— Ό Κολόμβο; έν ταίς είρκταί; έν ’Αμε
ρική 201.— Θεόδωρος Δηλιγιάννη; καί Χαρίλαος Τρικούπη;209 — 

Τό σπήλαιον Μαμμούθ 212—Ό οίχτρό; θάνατος τοΰ Χριστοφόρου 

Κολόμβου 217.—Ύπερωκεάνειον άτμόπλοιον 241.—Οί διάσημοι 
ποδηλάται 257.—’Αμφίβιον ποδήλατο»265.—Ό ΔόκτωρΚώχ 273.- 

Ήθοποιός βαδιζουσα έπί τή; οροφή; 281. — Ερρίκος Σχλίεμανν 289. 
—Βενιαμίν Φραγκλίνο, 292.—Ό Φραγκλίνοςκαί ό χωρικό; 298· — 

Ή πτώσι; τοΰ μετεωρίτου έν Όσχάνσκ τή; Ρωσσίας 313.— ’Απο
τελέσματα χαρτοπαίκτου 316—317-—Αίχιονόπλινθοι καλύβαι τών 
νάνων του Βορρά καί άλιευτική λέμβο; αυτών 321, — ’Ακαταπόν- 

τιστον πλοίον 329. — Παγκόσμιον άτρονομικόν εκκρεμές 337. — Ή 

κεφαλή τοΰ εφευρέτου 345.—Τό 8ρο; τοΰ'Αγίου Βερνάρδου 352·— 

Ή διάβολο; 360. — Ή μονή τοϋ Άγίόυ Βιρνάρδου 361.—Γυνή 
υπνωτιζόμενη 369—Τό έαρ 385.—Ό έν Έφίσφ ναό; τής Άρτέ

μιδος 401. — Κοίλα ουράνια ημισφαίρια 404.
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Εικόνες τής έπςφυλλέδος ή «Χωβάνα Ραμ,ώη.

Ή παλαιάΚόρινθος 4.—Ό Κώστας θεοχάρης συναντών τήν Σω- 
σάνναν Ραμώ καί τήν Ραλλούν Βουγά 5.—Τό δωρηθέν ύπό ταυ λόρ
δαν 'Ελγίνου ώρολόγιον τής παλαιάς άγορας 12.= Τό Χχρβάτι 13. 
— Τά έρείπια των Μυκηνών 14.—Ή πύλη τών Μυκηνών 15.—Ή 

οίκία τού Κορόμηλά 20—— Μία κόρη πρό τού άβύλου 21.—Τό γαϊ
τανάκι 32.—Ή Ραλλού Βουγα 36.—Ή Σωσάννα Ραμώ37.—Άρω- 

ματιχόν χόθτον πρός καταστροφήν τών χωνώπων 44.—Ή Σωβάννα 

Ραμώ άποδιώκουβα τούς έλλην. χώνωπας 45.—Ή μάμμη ’Ανθούσα 

47. — Ή οίχία έν ή έγχατέστη ύ θεοχάρης 52. — Ή Λάρισσα του 

“Αργους 53.—Οί κήποι έν "Ελλάδι 61. —Ό Κώστας θεοχάρης έξη 
πλωμένος έπί έδωλίου 68. — Ό Κώστας καί ή ΡαλλοΟ συλλέγουσι 
ρδγας σταφυλών 69.—"Όρκος Κώστα χαί Ραλλούς 77.—Ό τρυγη 
τός 84.—Ό φόλαξ τών άμπέλων 85.—Ό Μανώλης Βουγας 83. — 
"Ο Κώστας άσπαζόμενος τήν δεξιάν τού πατρός του 100.—"Ε οίχία 

τού θεοχάρη 101.—’Εξωτερική άποψις τού Πειραιώς 109. — Ό 
πρόξενος κ. Μελας117.—Ό δήμιος 125 —Ό Κώστας θεοχάρης έν 
τή είρχτή 133.—Ό γέρων θεοχάρης Ι37.=Ό Κώστας κανατέμπο- 
ρος 149. —"Ο Φωτιάδης μετά τής Ραλλούς 457.—Ό Φώτης Βέης 
165.— Μονομαχία θεοχάρη καί Βουγα 1Τ3.— Ή Μονεμβασία 
220.—Τ4 Γύθειον 221.—Ό Αρχιληστής Τασούλης 225.—'Ο όρμος 

τών Κυθήρων 228.—Ενταφιασμός τού άρχιλησεοΰ 229.—'Οπλαρ
χηγός Κρής 238.—Τό νεκροταφεΐον τών "Οθωμανών 237.—Ή Σω
σάννα Ραμώ έθελοντής έν Κρήτη 249. —Τό φρούριον χαίή πόλις 
τών Χανίων 253. — Ό Κώστας είς Χανιά 260. — Αί κεφαλα’ι τών 

Τουρχαλβανών 261-

Εικόνες τής έπςφυλλίδος 

ό «Έ ρ ω ς Πϊ, ράκχβρος»

Ή Ασπασία μετά τών γονέων της πρό τής άχτής 277.—-‘Η ’Ασπα
σία άναμένουσα έπιβτολήν τού Πέτρου 285. — Ή "Ασπασία πρό τής 
άχανούς θαλάσσης 300. — Ό σκοπός άναχαιτίζων τήν "Ασπασίαν 

308.—Τό δνειρον τής θυγατρός 324.— Τό δνειρον τής Μηΐρδς 325.

Εικόνες τής έποφυλλόδος

ό «1Μίεβημ.^ρςνός Άσ τ ή ρ » .

Ή "Αλίκη καί ό Μερέ 333.—Ό Μερέ καί οί έργάται τών άδαμαν- 
τοφόρων γαιών 348·—Ή "Αλίκη καί αί στρουθοκάμηλοι 357. — "Ο 
Κυπριανός έν τφ χημείφ του 364. — Συνάντησις ’Αλίκης και Μερέ 
372.—"Ο ’Ιάκωβος Βανδεργαάτ 380.—Ό Λί άπαγχονιζόμενος 379.

ΕιΜο-νβς έπς«τημ.ον«κών «αςγνίων.

Πείραμα είς τό κενόν 8.— Πείραμα διά κύβων 28· — Κανδήλα έκ 
βαλανιδίου 55.—Μηχάνημα δι’ οδ δύναται τις νά γράφη έν ταΐς ά- 
μάξαις ένφ κινούνται 60.—Πλαστή θραΰσις καθρέπτου 80.—Λύγι
σες τής ύέλου 120. — Ποτήριον θραυόμενον διά τής φωνής 144.— 

Τόέναέριον έκχρεμές 160.—Οικογενειακόν διϋλίστηριον 168 —Σώμα 
έν τφ άέρι 200.—"Η έπιστήμη έν τφ σφαιριστήρια» 216 — Τό δια- 

φεύγον νόμισμα 272.— Περίεργον τηλεφωνικόν πείραμα 280. — Τά 
μικρόν άτμόπλοιον 296.—Διπλή ισορροπία 304.— Πείραμ». δεξιό- 
τητος 344,—Τό (ϊυτίον καί ή φιάλη 392.
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