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ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΟΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ό ίμηρησμύς Ρώμ-ης έπί Νέρωνες (μετΑ εικόνων), ύτό Ernest 
Eckstein. —Ή κατάκτηβις τοΰ βορείου πόλου, ό·ό Φ. Π. — *0  
Όρκος (συνέχεια καί τέλος), (ικό Γ.Μ.—"II Σωβάννα Ραμώ, ύπί Mau
rice de Fos, (μετίφρασις peti εικόνων). — Τό ώρολόγιον τοΰ θανά
του. —'Η υπερβολή έν παντί πράγματι. — Αγγλικόν πνεύμα. — 
’Επιστημονικόν παίγνιον,— Αί κληρώσεις τής Φύσεως.—’Αντα
ποκρίσεις της Φύσεως.— 1‘νωστοποίησις.
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Ο ΕΗΙΠΡΗΪ «ΙΟΣ ΤΗΣ ΡΟΙβΗΣ ΕΠΙ ΝΕΡΟΝΟΣ
ΥΠΟ

ERNEST ECKSTEIN

Περί της πυρκαϊκς της Ρώμης καί τών αιτίων αυτής πολ
λοί ηδη άπό τών άρχαίων χρόνων μύθοι έξυφάνθησαν. Την 
σήμερον έτι διδάσκεται έν τοϊς σχολείοις οτι αύτό; ό αύτο- 
χράτωρ Νερών εθηκε τό πϋρ παρακινηθείς είς τοΰτο είτε έκ 

εντριβής αμφιβάλλει, ότι τό περί της κχλοσσιαίας πυρπολη- 
σεως της Ρώμης ύπό Νέρωνος ιστόρημα ού μόνον ψευδές 
εινε, άλλα καί το παραδοξότατον ίσως πάντων τών έπινοη- 
θέντων κατά τούς χρόνους εκείνους ύπό τοΰ λαού.

Έπιλεϊψει ημάς ό χρόνος έάν ήθέλομεν καταλέξει πάσας 
τάς ύπερ της γνώμης ταύτης λεπτομέρειας. Τό πανθομολο— 
γούμενο*  οτι ό Νε'ρων κατά την έκρηξιν τοΰ πυρός διίτριβεν 
έν Άντίω, έσπευσε δέ νά έπανέλθη εις Ρώμην έπί τη αναγ
γελία τοΰ έπαρχου, όπου αυτοπροσώπως διηύθυνε τάς προς 
κατάσβεσιν τοΰ πυρός εργασίας, δύναται νά θεωρηθη ούχέ 
ίκανώς ισχυρόν Επιχείρημα της άθωότητός του, διότι δυνα
τόν νά ύπέκρυπτε προμεμελετν,μένον σχέδιον. Ύπάρχουσιν 
όμως καί άλλαι άποδείξεις, δι’ ων αίρεται πάσα αμφιβολία 
περί της άληθείας τοΰ ισχυρισμού ημών. Ό Νέρων εχθρός 
άσπονδος άπάσης της ρωμαϊκής αριστοκρατίας, ητις έπεβου· 
λεύετο διαρκώς αύτόν, είχεν ώς μόνον στήριγμά του τόν 
λαόν καί είς αύτόν έπεδαψίλευε πάσαν εύνοιαν. Την κραυ
γήν τοΰ όχλου ζητοϋντος παρ’ αύτοΰ άρτον καί θεάματα, 
έθεώοει σπουδαιοτε'ραν, η τάς σοβαράς παραστάσεις σέβα-

Το Μ^ρχίΣΑη. Ο Φο^ος» Τό Κβπιτώλιον x«l δ νβόζ τοΰ Διό<.

Ο ΕΜΠΡΗΣΜΟΣ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ

κτηνώδους σκληρότητας είτε έκ ψυχικής παραζάλης πρός κα· 
τακηλησιν τών έκνενευρισμένων αισθησεών του διά του θεά
ματος καταστροφής μηδέποτε όφθείσης. Οί αρχαιολόγοι όμως 
εκτοτε -διημφισβήτησαν τό ακριβές τοΰ μυθεύματος τούτου. 
Ίδιως δέ μετά τάς άναμφιλέκτους άποδείξεις άς προσηγαγε 
γερμανός λόγιος—ό Ερρίκος Σίλλερ— ούδείς τη; ιστορίας 

σμιων γερουσιαστών καί αρχόντων. Την εύνοιαν τοΰ λαοΰ πάν
τοτε έπεζητει, ένφ μέλη έγκριτα της αριστοκρατίας ηδύνατο- 
ανευ αιτίας νά ύβριση διά τών λέξεων τούτων «Σέ μισώ 
διότι είσαι συγκλητικός». Τις δέ διά της καταστροφής της. 
24 Ιουλίου περιηλθεν είς απελπισίαν, είς άπόγνωσιν καί πα
ραφοράν; Αύτός ούτος ό λαός, ό μόνος πάντοτε σύμμαχος
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τοΰ αΰτοζράτορος απέναντι τοΰ έκάστοτε ίκδηλουμενου μί- 
βους. Και αΰτός ό ευφυής αύτοκράτωρ, ό έμφανώς επιτιθέ- 
υ,ςνος εναντίον τών πατρικίων, διότι έγίνωσκεν οτι είχεν 
υπέρ αύτοΰ τον όχλον και τόν στρατόν, αυτός ό Κλαύδιος 
Νερών θά ήτο τόάον μωρός, ώστε ν ’ άποκόψη ίδίαις χερσί 
τόν κλάδον έφ ’ ού ΐστατο; Γενικώς λέγεται ώς βέβαιον, ότι 
ό αύτοκράτωρ είναι ό αυτουργός της πυρπολήσεως της Ρώ
μης. Ή γνώμη όμως αύτη έπί τεκμηρίων μόνον στηρίζεται, 
δεν εινε δέ άπίθανον ότι ταύτην διέδωκαν τό μεν οί προστά· 
ται τών άναιτίως καταδιωκομένων χριστιανών, τό δέ οί οπα
δοί τής τρομερά; {κείνης συνωμοσίας τοΰ Πείσωνος, ήτις 
τότε πυρετωδώς είργάζετο κατά τοΰ Νέρωνος καί ήτις αργά 
ύστερον κατελύθη διά τής καταστροφής συνωμοτών τινων.

Φαίνεται μ.οι δέ καλόν, νά διηγηθώ τήν συμβάσαν τότε 
καταστροφήν καθ’ ον τρόπον έχω οιηγηθή αύτήν έν τώ μυ~ 
θιστορήματί μου, έν ω ό Κλαύδιος Νερών, ό παραδοζότατος 
•πάντων τών Ρωμαίων αύτοκρατόρων, άναδεικνύεται ήρως. 
Πρέπει δέ νά πράζω τοΰτο, μιμούμενοςτό περιφανέςύπόδειγμα 
του έκ Φραγκφούρτης φιλοσόφου, δστις, άφοΰ διηγείτο τι 
καθ’ώρισμένον τρόπον, τοΰτο πάλιν διά νέων λέξεων καί κατ’ 
άλλον τρόπον έπανελάμβανε. Δύναμαι δέ νά ακολουθήσω τό 
υπόδειγμα τοΰτο ενταύθα μετά μείζονος εύχερείας, διότι τό 
μυθιστόρημά μου έκεΐνο, προϊόν τής έλευθέρας φαντασίας, 
εύρίσκεται ακριβώς σύμφωνον πρός τά συμπεράσματα τής νέας 
κριτικής.

Ήτο — ούτω άρχεται τό έννατον κεφάλαιον τοΰ τρίτου 
τόμου του μυθιστορήματος μου — θέρος· Οί πλούσιοι καί οί 
έξοχοι τών πολιτών άπό πολλου ήδη χρόνου ειχον μεταβή 
εις τα θερινά ένδιαιτήματά των. Ό αύτοκράτωρ διέμενε μετά 
τής αυλής του έν Άντίφ. Ή Ρώμη τήν ημέραν έφαίνετο ώς 
άπονεκρωθεϊσα. Μόλις μίαν ώραν μετά τήν δύσιν τοΰ ήλιου 
έπληροΰντο -τά οινοπωλεία έξ ημίγυμνων φιλοποτών καί τά 
κήπάρια τοΰ πεδίου τοΰ "Αρεως, όπου είς τάς δροσερωτέρας 
έποχάς τοΰ έτους έτελοΰντο αγώνες σφαίρας καί δίσκου, επλη- 
ροΰντο άπό πλήθος ζητούν αναψυχήν,καί τό όποϊον έξηπλω- 

.μένον έπί τοΰ χόρτου έτρωγεν άρτον καί οπώρας η συνέρρεεν 
είς τάς δημοσίας κρήνας. Μετ’ ολίγον αί κλίμακες τών δη
μοσίων κτιρίων, τό προαύλιου τοΰ ναού τοΰ Κρόνου, ή περί
φημος είσοδος τοΰ Καπιτωλίου, ή κιονοστοιχία τοΰ Άγρίππα, 
συνελόντι είπεϊν πας αξιοσημείωτος τόπος άνάπαύσεως, κα- 
τελαμβάνετο ύπό τοΰ νυστάζοντος πλήθους, διότι ό ύπνος ητο 
ανυπόφορος είς τάς στενάς καί πληκτικά; κατοικίας του. Χι
λιάδες ανθρωπίνων σωμάτων εδροσίζοντο εις τά καθαρά τοΰ 
Τιβερεως ύδατα- τό πλήθος δέ τών λουσμένων έφθανε μέχρι 
τών άποβαθρών τοΰ Άβεντίνου, ενφ οί πλοίαρχοι έν άντιθέσει 
πρός τήν γενικήν νάρκην καί ύπνηλίαν, διέτασσον ν’ άποβι- 
βασθώσιν έπί τής όχθης τά εμπορεύματα, όπως φθάσωσι προ 
τής ήμέρας είς τά “Οστια όπου ήτο ό ασφαλέστερος λιμήν 

' ' τής Ρώμης.
Έκεϊ κατά μήκος τής όχθης και παραλλήλως τοΰ Ιππο

δρομίου εύρίσκονται μεγάλα οικοδομήματα καίάποθήκαι ιδίως 
δέ ελαίου καί σίτου.

Ό ήλιος τής 24 ’Ιουλίου έδυεν έν μέσφ αίματοχρόων 
άτμίδων. Βαρεία καί θερμή ατμόσφαιρα έπίεζε τήν παγκό- 

μιον πόλιν, ίνφ άφ’ έτέρου ούδέ τό έλάχιστον πνεύμα ανέ
μου επνεεν, όπως δροσίση αύτήν. 'Υψηλά εκεί, όπεράνω ,τών 
κορυφών τοΰ-Κυρινχλίου ελαμπεν άπό καιρού είς καινόν ή 
άμυδρα λάμψις έξησθενημένης αστραπής. " .

Τότε, τήν δευτέραν ώραν πρό του μεσονυκτίου ^δεν ο 
περιδεής πληθυσμός άπό τής στέγης σιτοβολώνός τίνος τοΰ 
Άβεντίνου λόφου άναθρώσκουσαν τήν πρώτην λάμψιν τής 
πυοκαίας. 4 1

(4) (Γιρρ.. spitz κέντρον και berg, 0ρος| Κυκλάδες όξόίουνοι τοΰ χατε- 
Φυγμένον ώχεανοΰ άνευρεθεΐσαι παρί τοΰ "Αγγλου Villonghbv πρό; άνατο- 
λάς τί,ςΛ>ίν..ανδίας· (τής Χλ»?ίτιδ«ς), τή 553. Ύπάρ-χει όπερβολι- 
κον Ίυχος, άρκτοι, τάρανδοι, φάλαιναι καί άλλα μεγάλα κήτη.

(1) Βαφφΐνος (Γουλιέλμος), περίφημος πρωρεύ; "Αγγλος καί άστρονόμος 
δεινός, πολλάκις διαπλεύσβς πρός άνεύρεσιν διεξόδου είς τάς Ταταρικάς θα- 
λάσσας. Καί οί μίν χάρται αύτοΰ άπωλέσθησαν, σώζονται δ’ αί έφημερίδες, 
περιϊχουσαι σπουδαίας παρατηρήσει; έπί τής μαγνητικής βελόνης. Γούτου 
καί κόλπος τις έκεΐσε φέρει τό όνομα, χαΐ νήσοι.

(2) Σιβηρία, τό άρχτώον μέρος της ’Ασιατικής 'Ρωσσίας, πρός νότον τοΰ 
παγετώδους, είτε, ν-ατεψυγμένου ώκεανοΰ πρδς βορράν τής άνεξαρτήτου 
Ταρταρίας, Μογγολίας καί Μαντσουρίας, πρός άνατολάς δέ τδν Οΰραλίων ’Ο
ρίων. Κάτοικοι 2,000,000. Κλίμα κατάψυχοον.

(3) Γρο'ινλσνδία (πράσινη χώρα) μεταξύ τής θαλάσσης του Βαφφίνου πρός 
Δ. καί τοΰ βορείου. Ωχεανοΰ, πρός Ν. καί Α. τό άρκτ. μέρος των "Αγγλων.

. « ΙΊυρκαϊά », ή κραυγή αύτη, κραυγή τρόμου διεδίδετο
«να τά έκπεπλ-ήγμένα πλήθη. ΙΙυρκαϊά έν τφ διαμερίσματι 
έκείνφ τής πόλεως μέ τήν επικρατούσαν θερμότητα ητο μέγας 
κίνδυνος καί ούδείς ύπήοχε μή έννοών τούτο. Καί πριν η ή 
είδησις τής πυρκαϊάς φθάση εις τό πλησίον διαμέρισμα,' ύ- 
ψαυντο ήδη ούρανομήκεις, αί φλόγες τών καιομένων οικιών 
πρός τό στερέωμα.

'· ' ·
’Αργά έφθασαν έπί τόπου οί προς κατάσβεσιν τοΰ πυρός 

σταλέντες. Βοηθούμενοι ύπο τοΰ πλήθους ειργάζοντο, όπως 
κατεδαφίσωσι τάς οικίας, τά παραπήγματα καί παν q,ti έ
φαίνετο απειλούμενου ύπο τοΰ πυρος, όπως οντω απομονω- 
σωσι τήν εστίαν αύτοΰ. "Ηδη έκαίοντο αί άποθήκαι του έλαίου. 
Τό πύρινου ρευστόν ερρεεν όμοιον πρός τήν λάβαν τής Αίτνης, 
φέρον τήν καταστροφήν πρός τό νοτιανατολικόν μέρος τής πό
λεως... Πύριναι γλώσσαι έξετείνοντο ύψηλά, πολύ ύψηλά 
πρός τά σιωπώντα άστρα, άτινα εβλεπον ό,τι μέχρι τοΰδε 
δέν ειχον ίδεΐ άφ’ ότΟυ έπί τής γης υπάρχει Ιστορία τής άν- 
θρωπότητος, πυρκαϊάν δηλονότι πόλεως δύω εκατομμυρίων.

{"Εζεται συνέχιι»)

Η ΚΑΤΑΚΤΗΙΙΣ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΟΛΟΥ
Ή προσοχή ολοκλήρου τοΰ επιστημονικού κόσμου τής ή- 

μετέρας σφαίρας, εδίσρ τοΰ γεωγραφικού, φέρεται άπό τίνος 
λίαν παραδόξως πρός δύο τολμηράς έκδρομάς αΐτινες μέλ- 
λουσι νά γείνωσι λίαν προσεχώς, ή μέν πρός άνακάλυψιν τοΰ 
fiopelov πό.Ιου, ή δέ πρός άνακάλυψιν τού νοτίου.

’Επειδή δέ αί δύο αύται έκδρομαί γίνονται ύπό συνθήκας 
πολύ τολμηράς καί έν μέσφ τής καταπληκτικής προόδου τών 
τεχνών καί θετικών επιστημών έν τώ καθ’ ον ζώμεν αίώνι, 
θεωρούμεν καθήκον νά μεταδώσωμεν τοϊς ήμετέροις άναγνώ- 
σταις παν ό,τι σχετικόν έξ Εύρώπης ποριζόμεθα. Καί έν μέν 
τώ παρόντι φύλλφ θέλομεν άναφέρει τά τού έκπλου πρός ά- 
νακάλυψιν τοΰ βορείου πόλου, έν δέ τφ αμέσως προσεχεϊ τά 
τοΰ έκπλου πρός τόν Νότιον πόλον.

Τάς δύο ταύτας διατριβάς λαβόντες προσφάτωςπαρά του 
ειδικού ήμών άνταποκριτοΰ έξ Εύρώπης,άνδρός διάσημου καί 
έπιστήμονος δεινού, όστις λίαν συνήθως θέλει φιλοδωρεί ημάς 
διά τοιούτων καί δλως νέων καί ένδιαφερουσών επιστημονικών 
διατριβών, μεταφέρομεν έν μεταφράσει ταύτας μετά πάσης 
τής δυνο:τής σαφήνειας έν ταΐς στήλαις τής «Φύσεως»·

«ΙΊάντες ίσως γνωρίζουσι τό γνωοτ’ον τολμηρόν ταξείοιον, όπερ 
έπεχείρησε κατά τδ παρελθόν έτος οιά μέσου τής Γροιλανδίας, της 
κείμενης μεταξύ τής 64ης καί 65ης παραλλήλου, ό Νορβήγειος 56- 
κτωρ Fritjof Nansen, συνοδευόμενος ύπό τριών συμπατριωτών του, 
καί ότι ενώ τό κοινόν άπό τής τελευταίας άνακαλύψεως τής Βο- 
ρειο-Άνατολικής διόδου ύπο τοΰ βαρόνου Nordenskiold, εν ετει 
1878—7‘J,όλίγην προσοχήν εδιδεν είς τάς πρδς τούς βορείους πόλους 
έκδρομάς, έν τοσούτω άμα τή έπανόδω τοΰ κ. Nansen εΐς Ευρώ
πην, ύπεδέξατο αύτδν μετ’ απείρων καί θερμότατων φιλοφρονή
σεων, ό δέ επιστημονικός κόσμος άπέοωκεν αϋτω ανταξίους τιμάς 
καί διπλώματα.

Τοΰτο άνεθάρρυνε πολύ τδν δόκτορα Nansen, οστις άνέλαβε νέαν 
εκδρομήν άνά τδν ’Αρκτικόν Ωκεανόν, καί ύπδ τήν άμεσον αύτοΰ 
έποπτείαν καί διεύθυνσιν προεσχεδιάσθησαν καί πρόητοιμάσθησαν 
ήδη έν Νορβηγία καί έν Νανιμαρκίμ, όλα τά χρειώδη.

Ό έκπλους ουτος μέλλει νά άρχίση λίαν προσεχώς, περί τας 
άρχάς του έλευσομένου ’Ιουνίου, δι’ άτμοπλοίου τίνος επί τούτφ 
στερεώς κατασκευασθέντος.

θά πλεύση κατά πρώτον άπ’ ευθείας πρδς τδ Spitzberg (*)  η 
τήν γην τοΰ Φραγκίσκου—’Ιωσήφ, καί εντεύθεν δ Nansen θα εισ
χώρησή, δσον ήν αύτω περισσότερον εφικτόν πρδς τόν Βόρειον πόλον. 
Έάν δέ τδ πλοΐον έμποδισθή ύπδ τών πάγων, ή πορεία θά. εξακο
λούθηση δι’ έλκηθρων (οχημάτων άνευ τροχών, συρόμενων έπί τής 
χιόνος, άτρόχων αμαξών), έφ’ ών θέλουσι τοποθετηθή έλαφραί τινες 
λέμβοι διά πάσαν παρουσιασθησομένην περίστασιν καθ ην θα ηναγ- 
κάζετο ο Nansen νά πλεύση έκεϊθεν τών πάγων πρδς τδν βόρειον 
πόλον.

Ό Δόκτωρ εΰρεν ήδη πλείονας ή όσους έχρειάζετο συνταξειδιώ- 
τας, αί δέ συνδρομαί αί άπαιτούμεναι διά τά έξοδα τής τολμηράς 
ταύτης εκδρομής ύπερέβήσαν πρό πολλου τάς 500,000 φράγκα.

Ή δοδς τήν οποίαν θ’ άκολουθήση ό υποκινητής τοΰ ταξειοίου 
τυυτοΌ ε’ιναι εκείνη- ήν προέγραψαν άπδ καιρού 'όλοι οί νορδηγοί, 
σουηδοί, γερμανοί καί αυστριακοί γεωγράφοι. Ό δόκτωρ Αύ'γου- 
στος Peterman έθεώρησε τήν όδδν ταύτην ώς τήν μόνην παρέχου- 
σαν έλπίδα επιτυχίας πιθανωτέρας. 'Ο διάσημος γεωγοάφος. Γότ- 
θας είναι είς μεταξύ τών φρονούντών, εν πεποιθήσει, είς τήν ΰπαρ- 
ξιν, παρα τώ βορείω πόλω, θαλάσσης έλευθέρας, άνευ πάγων, καί 
ήν δύναται τις νά φθάση πορευόμενος πρός βορράν τής Ευρώπης.

■Δεν είναι δέ τοΰτο ελαφρά τις ύπόθεσις ειλημμένη άβασίμως, διότι 
καί πολλοί άλλοι αξιόπιστοι διερευνηταί παρετήρησαν είς μεγάλα 
πλάτη τα κύματα του Αρκτικού Ώκεανοΰ εκτεινόμενα άκωλύτως 
πρδς τδν πόλον.

Κατά τδ 1S54 ό ’Αμερικανός Kane διήλθε τήν 80ην παράλλη
λον, πρός βορράν τής θαλάσσης τοΰ Βαφφίνου f1) καί τοΰ πορθμοΰ 
τοΰ Σμίθ.

Ό δέ υποπλοίαρχος αύτοΰ Morton ηύτύχησε νά στήση επί τοΰ 
’Ακρωτηρίου ’Ανεξαρτησία, καί έν 81° 17' πλάτους, τήν σημαίαν 
τών Ηνωμένων Πολιτειών, εν άπόπτω θαλάσσης τινός ανοικτής 
και ευρυχώρου. Άφ’ έτέρου δύο συμπατριώται τοΰ Kane, δ Hager, 
οστις κατόρθωσε νά φθάση είς 81° 35' πλάτους τω 1861, καί ό 
Hall δστις άφίκετο είς 82Ο16' τώ 1871, ειοον ωσαύτως τδν Πολι
κόν Ωκεανόν ελεύθερον πάγων έκε'θεν τοΰ πορθμού τοΰ Σμίθ καί 
τοΰ στενού Kennedy.

Ο οε NordeskiOld, οστις οιεχείμασεν έν 8pitzberg έν ετει 
1868, πρδς βορράν τής 80ης παραλλήλου, έδήλωσεν οτι ή θάλασσα 
κατά τδ πλεΐστον μέρος του έτους είναι εντελώς άπηλλαγμένη τών 
πάγων.

Τω 1871 οί Αυστριακοί Payer καί Weyprecht ευρον τδν Ω
κεανό» έλεύθερον σχεδόν πρδς άνατολάς τοΰ Spitzberg, ένθα άνε- 
κάλυψαν τρία έτη μετά ταΰτα τήν γήν τοΰ Φραγκίσκου—’Ιωσήφ, 
ύπδ τήν 82αν παράλληλον

Τέλος οε, θάλασσα τις εύρε~α άνεγνωρίσθη πρδς βορράν τής Σι
βηρίας (2) ήτις ε’ιναι ή καλούμενη Πολυνία τών 'Ρώσσων, δι’ 
■ής ό Γάλλος Γουστάδος Lambert ήλπιζε νά φθάση τδν βόρειον πό
λον, ότε επεσεν ύπδ τάς σφαίρας τών γερμανών έν καιρώ τοΰ πολέ
μου τοΰ 1870—71.

Τώ 1827, ο άγγλος πλοίαρχος Parry άνήλθεν έπί έλκηθρου μέχρι 
82°45' πλάτους, μεταξύ τοΰ Spitzberg καί τής Γροϊνλανδίας,(3) 
αλλά παρασυρθέντος τοΰ έφ’ ού έπέβαινεν οχήματος, πρδς νότον, έν 
<°ρά τή« σιασπασεως τών πάγων (παγετορραγίας), ήναγκάοθη νά 
έπιστρέψη είς τά ίδια.

”Εκτοτε, δύο μόνον τοιαΰται έκδρομαί έπλησίασαν έπί μάλλον 
τόν βόρειον πόλον, διά τής όδοΰ τοΰ πορθμοΰ τοΰ Σμίθ, χωρίς βμως 
νά φθάσωσι τήν έλευθέραν θάλασσαν. Τώ 1876, εν μέλος τής εκδρο
μής τοΰ άγγλου πλοιάρχου Nares, δ υποπλοίαρχος Markham, κα· 
τώρθωσε νά φθάση μέχρι 83°20'. πλάτους, έκε"θεν τής Γροί'νλανδίας 
και τής γης τοΰ Gritlnel.'O δέ ύποπλοίαρχος Lookwood σύντροφος 
τοΰ άμερικανοΰ πλοιάρχου Greely, έφθασε τφ 1882 έπί τής Γροίν- 
λανδικής ακτής, τδ βορειότερον σημεΐον ένθα άνήλθέ ποτέ δ άνθρω

• πος, ήτοι τδ 88*24'  πλάτος. Ούτος ώς και δ Markha'Ul έπεδεδαίω” 
σαν, οτι ό Ωκεανός ήτο κεκαλυαμένος ύπδ πάγων πρός βορράν. Οί 
δύο ουτοι τολμηροί διερευνηταί ειχον φθάσει 700 χιλιόμετρα σχε
δόν άπδ τοΰ πόλου, χωρίς νά παρατηρήσωσι τήν έλευθέραν θάλ.ασ. 
σαν,πιθανώς διότι δυνατόν ή έκτασις ταύτης πρδς νότον νά μετα
βάλλεται άπδ έτους είς έτος.

τά 6 άλλα παράλια Δανών κτλ. Κάτοικοι 21,000 πάντες ’Εσκισμοί (Esqui- τζ ί*·  «ψήσατί ; για 7SQ1OV θα ζήσω ; 11θυ θ« μου τ 
Jnauxj- τόπος άγρας φαλαίνης. ] τό ίχω χαβ^ένο I δέν ίχω άλλο. Δέν έχετε καρδλά

Εκ πρώτης απόψεως, νομίζει τις, οτι τά άκρα τοΰ γηϊνου «ξονος 
πρεπει νά ήναι έπί μάλλον καταψυγμένα, ή αί πλησιέστεραι αΰτοΐς 
χώραι, καί έν τούτοις ή ΰπαρςις θαλάσσης έλευθέρας πάγων έν τϋ> 
βορείω πόλω δέν είναι δυνατόν νά ή έναντία το“ς διέπούσι τήν ήμε- 
τέραν σφαίραν φυσικοΐς νόμοις. Ώς δέ συμβαίνει καί εν τοΐς μαγνη- ■ 
τικοϊς πόλοις, οί κατεψυγμένοι πόλοι ούδόλως συσχετίζονται πρδς 
τους τής Γης, διότι αί ψυχρότεραι χώραι τοΰ βορείου ημισφαιρίου 
φαίνεται οτι κεΐνται πρός τήν 85ην παράλληλον, έν τώ άμερικανικώ 
αρκτικώ άρχιπελάγει καί έν βορειοανατολική μέρει τής Σιβηρίας 
ένθα παρετηρήθη οτι ή θερμοκρασία κατέρχεται μέχρι τοΰ 76° . 
εκατοντάβαθμου κάτωθεν του μηδενικού.

"Ο,τι δέ ιδίως καθίστησιν έπίσης πιθανήν τήν ύ'παρξιν τής έλευ
θέρας θαλάσσης, είναι καί ή ισχυρά μεσολάβησις του θαλασσίου ρεύ
ματος Gulf-Stream, οπερ άφοΰ θερμάνη τάς άκτάς τής δυτικής 
Εύρώπης καί τήν νορβηγιακήν χώραν, οιά τοΰ κυριωτέρου βραχίο- 
νύς του, τδ μέγα τοΰτο θαλάσσιον ρεΰμα ρέει πρδς βορράν καί προ- 
χωροΰν εισχωρεί-έν τοϊς παγετώδεσιν ογκοις παρά τώ Spitzberg.

«"Αγει πρδς παρηγοριάν τοΰ πόλου» ε’πεν δ Michelet. Καί όν
τως δ ευεργητικός Gulf-Stream διευθύνεται πρδς τδ σημεΐον τοΰτο, 
ένθα ή Οερμότης του διανοίγει έλευθέραν θάλασσαν καί άναζωοπυροΐ 
τάς ζωίχάς δυνάμεις αΐτινες πανταχόσε ε’ισίν έξηπλωμέναι.

Είναι αξιον σημειωσεως, 8τι αληθής παράδοσις μεταδίδεται άπδ 
τοΰ μεσαίωνος περί τής ύπάρξεως θαλάσσης έλευθέρας έν τώ βορείφ 
πόλιρ, τινές δέ αρχαίοι κοσμογράφοι, ώς οί Martin Behain καί Juan 
de la Cosa, παρέστησαν έπί τής παρ’ αύτών κατασκευασθείσης 
σφαίρας είδος μεσογείου θαλάσσης έν τα~ς χώραις ταύταις.

"Ηδη δέ, έναπόκειται εις τδν δραστήριον δόκτορα Nansen νά βα- 
δίση κατ’ εύθεΤαν προς τδν βόρειον πόλον, άφηφών τούς φυσικούς 
σκοπέλους, καί γίνη κάτοχος τέλος πάντων τών απείρων μυστηρίωύ 
του, εμπήγων άμα έπί τοΰ άκρου τοΰ γήινου ίξονος τήν ένδοξον ση
μαίαν τής επιστήμης,» φ. Π.

Γ

I.

\

(συνέχεια καί τέλος) ’

Έ! παιδιά μου, τί έχει τραβήξη αυτό τό παραδαρμένο 
τό κορμί δέν λέγονται. ’Αλλά ολα θά τά ξέχανα, άν δέν 
μοορριχναν οί Άρβανίταις ένα δαυλί αναμμένο βτά στήθχα 
μου ποΰ αισθάνομαι τη λαύρα του ’ς όλη μου τή ζωή- Τόν 
πόνο δέν τόνε κατάλαβα- έτρεμα όμως σάν τό ψάρι- ό Άρ-, 
βανίτης έφώναξε κΐ’ άλλους Άρβανίταις κι’ έρχονται τρι
γύρω μου. Έπιασαν νά μέ σηκώσουν δέν μπορούσα νά στα
θώ στά πόδια μου- Είπανε κάτι άλλο Άρβανίτικα, καί α
μέσως βγάνει ένας τό πιστόλι νά ρίξη απάνω μου- μέ ση
μαδεύει. Το παιδί μου! φωνάζω καί απλώνω καλλίτερα τά 
χέρια μου, μήγ τύχη καί ξεφύγη ή σφαίρα καί τό εύρη.

— Τί είναι μαννοϋλά μου ; έφώναξε τό δύστυχο. Ό Αρ
βανίτης δέν είχε καταλάβη ακόμα πώς είχα καί τό παιδί 
μαζί μου, αλλά άμα ακόυσαν τήν φωνίτσα του, έτρεξαν. 
σάν σκυλιά λυσσασμένα, καί άμα είδανε πώς τό είχα δεμένο,, 
έβγαλαν τά μαχαίρια γι.ά νά κόψουν τά σχοινιά. “Αχ τί νά 
σάς πω παιδιά μου, μά τό καύμό τής Πανώρηας, κάθε φορά 
ποΰ τραβούσαν τό μαχαίρι καί έκοβαν τό σχοινί, μοΰ φαι
νόντανε πώς τό έμπηγαν στην καρδιά μου. 'Άμα τδλυσαν τό 
’πήρα έμπρόςμου, τό αγκάλιασα, άκούμπησα τά χείλια μόυ 
απάνω στο προσωπάκι του, καί κείνο μέ αγκάλιαζε σφικτά
σφικτά- νά ! μοΰ φαίνεται πώς είν ’ αυτή ή μρα, καί μού- 
λεγε αγάλια αγάλια μέ τρεμουλιαχτή φωνή.,

— Σκιάζομαι μανοϋλά μου, σκίάζομαι.
Οί Άρβανίταις έβγαλαν τά μαχαίρια καί μέ φοβερίζανε 

πώς θά μέ σκοτώσουν γΐά νά τάφήσω, σάν νά ήθελα τή ζώνγ 
άμα άφινα τό παιδίμου. Τί νά σοΰ κάμω ή άμοιρη. *Ητανε  
πολλοί, δέν μπόρεσα νά τό κρατήσω, μοΰ ανοίγουν τά χε'ρία, 
μοΰ τό αρπάζουν, έσυρα ταϊς φωναϊς.

— Τό παιδάκι μου, σκυλιά, τό παιδίμου. Σκοτώστε με. 
τί μ’ αφήσατε ; γχά ποιόν θά ζήσω ; Ποΰ θά μοΰ τό πάτε;

‘'ίά ; μάννα 1
I-
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δεν βχς εγέννησε; Ζωντανό θα τό κλαίω ·, που μο5 τό πάτε; 
Πανώρηα ! ! Πανώρηα μου ! 1

— ’Εδώ μαννοΰλχ μου, δεν μ’ άφίνουν, θέλω νάρθω. Γιατί 
μ? άφησε;: Δέν μ’ άγαπφ;; Έγώ δέ σουκαμα τίποτε.

— Πανώρηα μου στην ευχήν μου ! Πανώρηα μή μου γέ
νη; Τοΰρχα !

— Άκουγα ακόμα τή φωνίτσα του, αλλά άπο μακρυά. 
βγάζω μία δυνατή φωνή, καί έμεινα ξερή. Δέν έτελείωνά ;

Ή πρεσβΰτι; πάλιν διέκοψε τήν διήγησιν αυτή; καί έπεσε 
■πάλιν ύπτια έπί τοΰ στρώματος, άπηυδηκυΐα τέλεον έκ τοΰ 
ηθικού κλονισμού. Προσήλωσεν ασκαρδαμυκτί τού; οφθαλ
μού; αυτή; έπί τής οροφή; κτησαμένου; έκτακτον καί παρά 
τήν ήλικίαν αυτή; ζωηρότητα. Τί; οΐδε πόσον ζωηρώς άνε- 
πόλιι τήν στιγμήν εκείνην, καθ’ήν άπεσπάσθη άπό τών αγ
καλών αύτη; τοσοΰτον ώμώ; και άπανθρώπως τό θυγάτριον ! 
Τά χείλη τη; ύπεκινοΰντο. Τί έψιθύριζε ; Δέν έσχομεν τό 
θάρρος νά ταράξωμεν αυτήν καί άποσπάσωμεν άπό τών θλι
βερών εντυπώσεων. Τίςοϊδεν; ισω; νά συνδιελέγετο μετά τοΰ 
τρυφερόν αυτής πλάσματος κατά τά; έσχάτα; τοϋ χωρισμού 
των στιγμάς. Άφ’ ού λοιπόν έν τή φαντασία αυτή; ειχεν 

' ενώπιον της τό τέκνον της, ήτο Ιεροσυλία νά ταράξωμεν αυ
τήν. Μήπως ή μήτηρ δέν έπιθύμεΧ νά έχη μεθ’ (αυτή; τό 
προσφιλές τέκνον τη; όσον μακρότατον χρόνον έστω καί νεκρόν; 

' · Ταΰτα άνακυκλοϋντε; άπεμ.άξαμεν άφθονα τά δάκρυά μας,
άτινα ή τραγική τοΰ χωρισμού τή; μητρός απο τοΰ μονογε
νούς τέκνου διήγησις προύκάλεσε.

— Έ, παιδιά μου, έξηκολούθησεν ή πρεσβΰτι; διακόψα- 
; ' σα τήν σιγήν καί άναλαβοΰσα τήν προτέραν αυτή; θέσεν,

τώρα θά θέλετε ν’ άκούσητε τί μ’ άπόκαμαν οι Άρβανίταις.
"Αμα συνέφερα ολίγο καί άνοιξα τά ’μάτια μου, βλέπω 

ότι βρισκόμουνα £εσχ σ’ ένα τσατοΰρι. Μου φαίνονταν ακόμα 
ψέμματα πώς δεν είχα τό παιδί μου. Τού; μίλησα, αλλά 

j δέν με έκαταλάβαιναν καθώς καί γώ, δέν καταλάβαινα τή
γλώσσα τους. Ήρθε υστέρα ένα; άλλος ’Αρβανίτης, κύτ- 
ταξε ταϊ; πληγαϊς μου, μοϋ ταϊς έδεσε καλά. Νά μή σα; 
τά -πολυλογάω, παιδί μου, έπειτα άπό πέντε μέραις, ποΰ 
έμεινα εκεί άπό κάτω, μέ πήρανε, μέ έβαλαν άπάνω σ’ ένα

μουλάρι καί ξεκινήσαμε γΐκ τκ Γιάννενα. ’Εκεί μέ πούλη
σαν σ’ένα Άγχ πού ήξερε τά Ρωμαίϊκα. "Αμα ηυρα άν
θρωπό ποΰ με καταλάβαινε έπεσα στα πόδια του κλαίοντα; 
καί άφ’ ού τοϋ διηγήθηκα όλη τή συμ.φορά ποΰ έπαθακαίτό 
χωρισμό, του έπεσα τσεράκι νά κυττάξη νά άγοράση που
θενά τή Πανώρηα μου καί νά δουλεύω σκλάβα, ’; όλη μου 
τή ζωή μέ οϋλη μου τή καρδιά. Ήτανε άγαθός, πολύ άγα- 
θό; άνθρωπος, ή καρδιά του πονοΰσε άμα τουλεγα τόν καϋμό 
μου. ’Αλλά ποιανού δέ θά ’μάτωνε ή καρδιά νάκούη αυτή 
τή δυστυχία; Μούδωκε ύπόσχεσι πώ; θά φροντίση. Άλλά 
ή μέραις περνούσανε κι’ οί μήνες καί έγώ ή κακομοίρα άρχιζα 
νά χάνω τήν ελπίδα πώ; θά το ξαναϊδώ. "Οσαίς γειτόνισ- 
σαι; γνώριζα άλλη κουβέντα δέν έκανα παρά ταΧ; ρωτούσα 
μήν είδανε τό παιδί μου. Άλλά ποΰ νά πάρης λογαριασμοί 
Μάς έλεγαν πώ; πολλά παιδιά τά είχανε πάει στήν Πόλι, 
άλλα ώ; καί στο Άλτσέρι. Αύτό ήτανε γραφτό μου. Δέν τό 
ξανάειδα. Ποιο; ξέρει άν είναι στή ζωή; Άχ παιδιά μου, 
τί κρυφαϊ; λαχτάραις δέρνουν τά στήθια μου. Άν είναι σέ 
κανενός χριστιανού καλά, άμ’ άν άλλαςοπίστησε; "Αμα 
συλλογοΰμαι αύτό, είναι διπλό τό κεντέρι μου. Αύτη ή έ
γνοια μοϋ τρώει τά σωθικά μου. Γιατί μάθαινα στά Γιάννενα 
πώς τά μικρά τά παιδιά τάκαναν Τούρκους.

— Καί πώς βάβα έφυγες άπό κεί;
—"Εμεινα 15 χρόνια σκλάβα, παιδί μου. Έκεϊ άντά- 

μωσκ μΐά Μεσολογγίτισσα ποΰ συμπεθερεύαμε καί λίγο. 
Αύτή δέν περνούσε καλά στόν άφέντη τη; καί κύτταζε τρόπο 
νά φύγη κρυφά. Συνεννοηθήκαμε μαζί. Είπαμε τήν ημέρα 
καί τήν ώρα που θά βρεθούμε. Τό θυμούμαι σαν νάναι τώρα. 
Ξιψ-έρωνε πρωτομαγίά. Μία άλλη σκλάβα ποΰ μαγείρευε 
τό πιλάφι τού Άγά μα; εκείνη τή βραδιά δέν τδχε πιτύχη 
καλ%· θύμωσε ό αφέντη; καί -τό πίταξε μαζί μέ τό τσουκάλι 
έξω άπ’τό παράθυρο καί μου λέγει.

— Μαγίοΰλα άιντε νά πάρης ρύζι νά μοϋ φτειάσης σύ τό 
πιλάφι.— Ό θεό; ξεπέστειλε αύτή τή πρόφασι για ν’βγω 
δ;ω· Βάζω το νερό στή φωτιά καί βγήκα, όξω, κι’ ό Άγά; 
άκόμα περιμένει, τό πιλάφι. Τρέχω καί ανταμώνω καί τή 
Μαρινέτα τήν συμπεθέρα μου. Κ’εκείνη δέν ειγε πάρη ούτε

•τη; παντοφλαις της. Ξεκινήσαμε όλη τή νύχτα. Τί τραβή
ξαμε στό. δρόμο καί πώς γλυτώσαμε ώ; ’ποΰ νάρθωμεν εδώ, 
άίνας Θεός τό ξέρει. Δέν μπορώ παιδιά μ.ου τόρα νά σας τά 

: είπώ. Άλλά τίωφέλησε; Ήρθα χωρίς τήν Πανώρηα’ ό καϋ- 
-μό; τη; μοϋ τρώει τά σωθικά μου. ,

Ήγέρθημεν διότι ένοήσαμεν ότι έκακουργοΰμεν πλέον στε· 
φούντες αυτήν τήν άναγκαίαν ήσυχίαν.

— Πανώρηα, φέξε στά παιδιά, στό καλό παιδιά μ.ου.
Άκούσαντις επαναλαμβανόμενον τό όνομα τό έγκλεΧον το- 

-σαύτα; αναμνήσεις, ένομίσαμεν ότι ή πρεσβΰτι; παρελήρει. 
Καί έξερχόμενοι ήρωτήσαμεν τήν κόρην, ήτις διά μικρού 
λυχνίσκου προέπεμπεν ημάς.

— Παραμιλάει, κόρη μου, ή βάβα σου καί αναφέρει α
κόμη τό παιδί της;

—"Οχι δέν παραμιλάει· μόν μέ λέγει καί μένα Πανώρηα. 
Γιατί ή βάβα μου μέ βάφτισε καί μοϋ 'δωκε όνομα τοΰ παι
διού της.

Έξήλθομεν βαρυθυμοϋντες καί διασχίζοντε; τάς οδούς τή; 
-πόλεω;, ήτις ειχεν έπανέλθη ήδη είς τήν προτέραν αύτή; γα
λήνην καί ήσυχίαν. Εις πόσα; άρά γε τών σκοτεινών εκείνων 
-οικιών, διελογιζόμεθα, δέν έπικρατεΧ ή αύτή συγκίνησις, οΐα 
καί είς τόν μικρόν οίκίσκον ; Πόσαι καρδίαι δέν στενάζουσι, 
■δέν κλονίζονται έπί τη άναμνήσει τής φοβερά; εκείνης νυ- 
κτός; Άπήλθομεν τέλος εις τά ίδια έκαστος, άλλ' ούδέποτε 

'’θα λησμονήσωμεν τόν καϋμό τή; Πανώρηα;.

Γ. Μ.

fl ΥΠΕΡΒΟΛΗ ΕΝ ΠΑΝΤΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΕΙΝΕ ΠΑΘΟΣ

Ή πολλή άνάπαυσι; άποναρκόνει.—Ό πολύς θόρυβο; φέ· 
παραζάλην. -—Ή μεγάλη ψυχρότή; είναι άκηδία___ Ή

-πολλή ένεργητικότης ανησυχία.—Ό πολύ; έρω; άποθαμβό- 
- νει τόν νουν__ Ή μεγάλη χρήσι; φαρμάκων δηλητηριάζει-—
Ή πολλή λεπτότης είναι πανουργία.—Ή μεγάλη αύστηρό-

τη; είναι σκληρότη;.— Ή μεγάλη αυθάδεια τόλμη.—Ή με
γάλη οικονομία, φιλαργυρία.—Ή πολλή άγαθότης είναι 
αδυναμία.—Ή μεγάλη καλωσύνη είναι βάρος. —Ή πολλή 
χρήσις τιμών, τυραννία.-—Ή μεγάλη έλευθεριότης παραλυ
σία.— Ή πολλή εύγένεια, χαμέρπεια.---- Ή μεγάλη πίστες
άπάτη.— *0  πολύς εγωισμός ζηλοφθονία.—‘Η μεγάλη άνε- 
κτικότης άνοησία. —Ή μεγάλη έπίδειξις πνεύματος ζημία. 
— Αί πολλαί ήδοναί άγουσιν εί; τόν τάφον.

ΤΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΓ ΘΑΝΑΤΟΥ

Βεβαίως πας τι; θά ήκουσε πολλάκι; τόν μικρόν έκεΧνον 
κρότον, όστι; άκούεται συνήθως έν τοΧ; δωματίοες, χαί όστι; 
ομοιάζει.πρό; τόν τοΰ εκκρεμούς τοΰ ωρολογίου. Ό κρότος 
ούτος έθεωρήθη άνέκαθεν ανεξήγητος, καί ένέσπειρε πολλάκι; 
τόν τρόμον εί; τού; δεισιδαίμονας οίτινε; τό ώνόμασαν 
«.Ώξ/οϊόγ/οτ τοϋ θανάζονο.

Οί φυσιοδίφαι έν τούτοι; ενωρίς έσκέφθησαν ότι ούτος θά 
προήρχετο βεβαίως έκ τής κινήσεω; εντόμου τίνος, κάί οΐ μέν 
άπέδωκαν αυτόν εί; τήν αράχνην, έτεροι δέ είς τό μικρόν 
έκεΧνον ζωυφιον τό όποιον καλείται τοϋ ζϋΛοο, καί
έτεροι είς τό κολεόπτερον το ονομαζόμενου ζοίοφάγος, διότι' 
διατρυπά τό ξύλον ώς τρύπανον. Μεταξύ δέ εκείνων οίτινε; 
παρεδέχθησαν τήν τελευταίαν ταύτην γνώμην, ένομίσθη ότι 
ό κρότο; προήρχετο έκ τής σκαφής τοϋ ξύλου, γινόμενης προ; 
άναζήτησιν τροφή; έκ μέρου; τοΰ σκώληκος, ή διόδου πρό; 
έξοδον.

Αί νεώτεραι όμως παρατηρήσει; επιβεβαίωσαν ότι ό κρό
το; ούτος οφείλεται άναντιρρήτως είς ξυλοφάγον σκώληκα, 
όστις παράγει αύτόν ούχί σκάπτων τό ξύλον, άλλά ,κτυπών 
αύτό, καί οτι επομένως πάσα δεισιδαιμονία περί φαντασιώ
δους κρότου προερχόμενου άπό αοράτου τίνος ύροίογίου τον 
βανάτου, έστί χίμαιρα.

MAUR1CE DE FOS

ΣΩΣΑΝΝΑ ΡΑΜΩ
( Σ υ ν ί χ ε ι α )

Περαιώσασά τήν επιστολήν ταύτην ή δεσποινίς 'Ραμώ, 
τήν (τοποθέτησε μεταξύ τών φύλλων ενός βιβλίου, βλέπουσα 
δέοτι ή ώρα ήδη είχε παρέλθει καί ότι οί χώνωπε; τή έπετί- 
θέντο, καί ούδέν τήν έπροφύλλαττεν, είμή λεπτότατος τής 
κλίνη; χιτών, ισβυσε τό φώς καί κατεκλίθη.

Τήν επαύριον μεταβαίνουσα εις τό λουτρόν έρριψε τήν επι
στολήν εί; τό ταχυδρομείου.

Τά; πρώτα; ήμερα; τή; έν Ναυπλίφ διαμονής των διήλ· 
δον περιερχόμεναι την 
πόλιν άλλά μετ ’ ού πολύ 
εξάντλησαν παν άξιο- 
θέατον, έδέησε δέ νά 
έκταθή ό κύκλο; τών 
εκδρομών αυτών.

Έπεσκέφδησαν κατά 
πρώτο.ντήνΤιρυνθα, ινα 
έκπληρωθή ή πρό; τήν 
Δεσποινίδα 'Ραμώ δοθεί - 
σα ύπόσχεσις, καί μετά 
τοΰτο πάντα τά άξιο-

Ή ώώ’ έΓ μ τηχατέοτη ό θεοχάρης πξρίεργκ μ?η περζξ -ης 
πόλεως. ·

Πρωίαν τινα κατά τό πρόγευμα ό λοχαγό;'προέτεινε νά 
μεταβώσιν όπως διέλθωσι τήν ήμέραν εί; τό "Αργος.

— Τί λαμπρά ιδέα, είπεν ό Κώστας Θεοχάρης, πρός ον 
ήδη διέλαμψεν αόριστό; τι; έλπίς.

Ήλπιζεν ότι τά άπροσκδόκητα τοΰ περιπάτου τούτου θά 
τώ παρείχον τήν ευκαιρίαν νά εύρεθή κατάμονο; μετά τή; 
‘Ραλοΰ;... "Οπως άλλοτε ή θύελλα τφ παρέσχε τοιαύτην 
όπισθεν τών άρ/αίων Λεόντων τών Μυκηνών.

"Ω! τήν φοράν ταύτην θά ώμίλει διότι δέν ήδύνατο πλέον 
νά ζήση άνευ τή; ώραίας ταύτης κόρης.

— Κύριε θεοχάρη, είπεν ή πονηρά Γαλλίς, ώσεί (μάντευε 
τού; στοχασμού; τοϋ έρωτολήπτου νέου, καί εΰρισκεν ηδο
νήν νά τόν πειράζη: δέν είναι καιρό; ακόμη νά τρυγήσητε 
τά; έν Κορίνθω αμπέλου; σας;

— Βέβαια, είναι καιρός, άνεφώνησεν ή κυρία Άντωνοπού- 
λου, δλω; άθώως...

—-Μέ τοιοΰτον ήλιον, όπου έχομεν πρό οκτώ ημερών επρε- 
πεν όλη ή σταφί; νά ειχεν ήδη τρυγηθή, ξηρανθή καί άπο- 
θηκευθή, έπανέλαβεν ή μάμμη.

— "Ω! όχι, άπεκρίθη ό νεανίας. "Επειτα καί άν ή σταφί;
ήτο ώριμος, ή ζέστη είναι τόσον δυνατή ώστε έπίκειται κα- 
ταιγίς, καί γνωρίζετε ότι.----

— Ναί, άν πέση βροχή έπί εξαπλωμένης σταφίδο; κατά 
γης, καταστρέφεται. Τόγνωρίζομεν αύτό καλή.τερον άπό υμάς.

Υπήρχε καί έτερόν τι όπερ οί λοιποί δέν εγνώριζον, δη
λαδή ότι ό πατήρ αύτοΰ όση; άνησύχει μεγάλω; διά τού; 
άμπελώνάς του, περί τών όποιων ούδεμίαν παρά τοϋ υίοδ 
αύτοΰ έλάμβανεν είδησιν, τόν είχε διατάζει, μέ τό σύνηθε; 
αύτώ επιτακτικόν ύφος, ίνα έπωφεληθή τής καλοκαιρία; καί 
τελείωση τόν τρυγητόν καί τήν άποξήρανσιν τής σταφίδο;, 
καί έπανέλθη άμέσω; είς Αθήνας.

Ή επιστολή ειχεν ήδη καθυστερήσει δύο ημέρας, διελθοΰσΛ 

κκ Κορίνθου καί άποσταλεΧσα ΰπό τοϋ ίερε'ως παρ’φ κατώκει 
•ό Κώστας, συνεπώς ούχί άνευ τρόμου έσκέπτετο τάς συνέπειας 
-τή; διαγωγή; αύτοΰ εναντίον τή; θελήσεως τοΰ πατρός του.

Ό Βουλευτή; Θεοχάρης ήτο άνθρωπος άπλοΧκώτατος! 
Αυστηρό; πρός τόν εαυτόν του όσον καί πρό; τού; άλλους 
-είχε τόν χαρακτήρα άληθοΰς άρχαίου Σπαρτιάτου. Άπό δέ 
τοΰ θανάτου τή; συζύγου αύτοΰ διήγε βίον σχεδόν άσκητοΰ, 

•ούχ ήττον ή αίφνηδία 
• αύτη ροπή πρό; τήν εύ- 
λάβειαν ούδέν έτερον ήτο 
■η άληθής μισανθρωπία.

πω έφαίνοντο ψεΰσται καί 
άθλιοι διότι τού; έμισει. 
’Ιδίως άπηχθάνετοδύοτά-

' ξειςάνθρώπων,τούς καλα
μαράδες, ού; έξελάμβανεν 
■ώς έπίτηδε; κατελθόντας 
είς Ελλάδα μετά τήν λή· 
ξιν τοΰ ύπέρ άνεξαρτη- 
σίας άγώνος πρός ίδιο— 
-ποίησιν τών αγαθών τή; 
νίκη; των,καίτού;χαβια- 
,ροχανίτας, ού; μετά περιφρονήσεω; άπεκάλει,ώς έλθόντας επί
σης είς Ελλάδα αφού απέκτησαν διά παντός θεμιτού καί 
άθεμίτου μέσου περιουσίαν έν τφ έξωτερικφ, ϊνα διαμείνωσιν 

-πλέον έν αύτή, οίκοδομοΰντες μέγαρα έκ μαρμάρων κατά 
•τήν οδόν Σταδίου, καί νυμφεύοντε; τάς θύγατέρα; αύτών 
μετά τών πρωτοτόκων υίώντών πρώτων οικογενειών τοΰ τόπου.

Καθ’ όσον άφορ£ αύτόν, ήτο αρκετά πλούσιος όπως ό υιός- 

Ή Λάρισσα χτιμίνη παρά τονο πρόποάας....

.αύτοΰ μή λάβη άνάγχην νά πωλήσν, τό όνομα τοΰ θεοχά- 
ρου; χάριν τή; προικός, πλήν καί έάν ήτο πενέστερος καί αύ
τοΰ τοΰ Ίώβ, θά τόν έφόνευε μάλλον ή νά τόν έβλεπε αίμο- 
μιγνύμενον έν τοιούτω συνοικεσίφ.

Διετήρει, βλέπετε, κατά γράμμα τό ευαγγελικόν ρητόν. 
«’Εάν ό οφθαλμό; σου σέ σκανδαλίζη έκβαλε αύτόν», ό άρ- 
χαϊο; ούτος στρατιώτης, ώς καί έμπράκτω; ειχεν άποδείξει 

έν άξιομνημονεύτω τινι 
περιστάσει.
’Ιδού δέ πώς. Κατά τήν 
μεταπολίτευσή ένφ διηύ- 
θυνε σώμά τι έκ τών κατά 
τοΰ βασιλέω; "Οθωνο; έ· 
παναστατησάντων, συγ- 
κρουσθείς μετά τοΰ βασι
λικού στρατού έπληγώθη 
ύπό σφαίρα; κατά τόν 
βραχίονα καί ήναγκάσθη 
ν’ άποσυρθή εί; τά όρη, 
ένθα ούδεμιά; έλπίδο; ύ- 
παρχούσηςπρό; θεραπείαν 
ένεκεν έλλείψεωςιατροϋκαί 
συνιπώ; φοβούμενος μή

προσβληθή ύπό γαγγραίνης, διέταξε τούςάνδραςτου ν ’άνάψωσι 
πυράν καί άναλύσωσι ρητίνην έντό; χύτρας. Τούτου γινομέ
νου έρριψε τόν μανδύαν του χαμαί, άνήγειρε τήν χειρίδα τοΰ 
ύποκαμίσου του άνωθεν τοΰ άγκώνό; του, ον ή σφαίρα είχε 
καταθραύσει, καί θεί; αύτόν έπί κορμού δένδρου έλάτης, δε’ 
ένό; κτύπου μέ την ιδίαν αύτοΰ σπάθην άπέκοψε τόν βρα· 
χίονά του πριν ή λάβωσι τόν καιρόν οί άνθρωποί του νά κα- '
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ΑΓΓΛΙΚΟΝ ΠΝΕΥΜΑ

Είς άγγλος εισέρχεται βίς τό ξενοδοχεϊον τοΰ κ. Τσούχλου 
καί κάθηται αμέσως·

•—Πίνω... λέγει προς τόν υπηρέτην.
— Τί πίνεις; ερωτφ ούτο;.
— Πίνω... λίστ...
Ό υπηρέτη; δεν εννοεί τίποτε, καί υπόθετων οτι ζητεί 

ορεκτικόν, φέρει ποτήριον μέ-ρακήν.
— Όκι, λέγει ό “Αγγλος ροφών έν ταύτφ τήν ρακήν.... 

πίνω... λίστ....
Ό υπηρέτης παρατηρεί τόν κ. Τσοΰχλον, ούτος 8® προ- 

σελθών καί εννόησα; ότι ό 'Αγγλος ζητεί οίνον, διατάσσει 
καί τφ φέρουν φιάλην πλήρη οίνου.

—-Goddeni αναφωνεί ό Άγγλος θυμώδεις καί έζάγων 
έν ταύτφ τεμάχιον χάρτου, οπερ δεικνύει τφ κ. Τσούχλω.

— Λ-ίστ... λίστ... λίστ... τφ λέγει.
Ό κ. Τσοΰχλο; στενοχωρούμενο; τφ φέρει φιάλην ρουμιού.
— Όχι, κύριε·., αναφωνεί πάλιν ό Άγγλος, φές... κα... 

τα...λόγ·..γκέμ...γκέμ ! καί εγείρεται θυμωμένος-
-— Ό κ. Τσοΰχλο; άποσύρεται ύψόνών τούς ώμους.
Ό δέ Άγγλος λαβών διά της βίας έκ τών χειρών τών 

ύπηρετών δύο πινάκια φαγητού, τά όποια έκομίζοντο πρός 
άλλους, κάθηται καί καταβροχθίζει αύτά.

■Hllllllllk
Έτερός τις Άγγλος παρουσιάζεται προχθές τφ κ. δη- 

μάρχω Φιλήμονι καί τφ ζητεί πέντε λίτρα; αθηναϊκού ύδα- 
τος, ούτος δέ άπορων τί χρήσήν θά έποίει αύτοΰ, τόν έρωτά:

— Καί τΐ θά κάμητε τό ύδωρ αύτό, Μίστερ Κ...;
----Tba το φέρω είς ’Αγγλίαν.
— Μάλιστα, άλλά πρός ποιον σκοπόν ; άν μοί έπιτρέπηται 

νάερωτήσω·
■—Κάμνω συλλογκήν άρχαιοντήτων.

•—Α!'. πολύ καλά, Μίστερ Κ... άλλά τό ύδωρ τών ’Α
θηνών δέν είναι άρχαϊον.

τανοήσωσι τί έμελλε νά πράξη. Τό αιμα ηδη ερρεε ποτα- 
μηδον διά τών αρτηριών του, ότι μέ έξηγριωμένον βλέμμα 
καί συνεσφιγμένούς όδόντας έβύθισεν έντός της ζεούσης ρητί
νης τό έναπομεΐναν μέρος τοΰ βραχίονός του. Τότε ηκούσθη 
τό καύσιμον της σφριγωμένης σαρκός, άμα δ’ ώς ό θεοχά
ρης ,ενάμισε την τομήν αρκούντως συμπεπληρωμένην, διέταξε 
νά έπαναλάβωσι την πορείαν.

Ό Κώστας ειχεν ηδη λησμονήσει καί αμπελώνας καί 
άπαντας τούς φόβους του νά μάθη ό πατήρ του οτι έγκα- 

' ταλείψα; τά πατρικά συμφέροντα έτρεχε κατόπιν ώραίας κό
ρης άνηκούσης είς τούς καλαμαράδες καί χαβιαροχανίτας.

Τοΰτο μφνον τόν ένδιέφερε, πώς νά εύρη τήν κατάλληλον 
στιγμήν όπως τη έκδηλώση τον πρός αύτήν έρωτά του καί 
πώς νά κατορθώση νά τήν καταστήση, συμμέτοχου τοΰ πά
θους του.

Κατά τήν δέκατηέ ακριβώς δύο άμαζαι άνοικταί, έστάθ- 
μευσαν έν τή πλατεία τών Πλατάνων πρό τής θύοας τοΰ λο
χαγού Άντωνοπούλου., Άμα δ ’ ώς έπέβη επί τής μιας τού
των ή κυρία Άντωνοπούλου καί αί δύο νιάνιδες έπί δέ τής 
έτέρα; ό λοχαγός καί ό Κώστας, αί δύο άμαξαι άπήλθον, 
■ηγούμενης τής τών κυριών καί έπομένης τής άλλης, έν μέσφ 
νέφους κονιορτοϋ. Αί άμαξαι έλαυνόμεναι ύπό τών έν αύ- 
ταϊς ίσταμένων όρθιων ηνιόχων, φερόντων λευκούς χιτώνας 
μελανά τουζλούκια καί ερυθρά φέσια παροτρυνόντων δέ τούς 
ίππους διά κραυγών και χειρονομιών ώμοίαζον μάλλον είς 
άρματα άγωνιζόμινα εν τινι ίπποδρομίφ ή είς άγοραίας άμα
ξας.τρέχουσας εν όδώ πλήρει κονιορτοϋ.

Ό Υπηρέτης, όστις τούς ήκολούθει τήν ήμέραν ταύτην 
ύπό τήν ιδιότητα μαγείρου, έκράτει εντός τών βραχιόνων αυ
τοί, πλήθος κανίστρων έμπεριεχόντων τά φαγητό, άτινα άλ-

— Ε ! Ε ! 1 ίκετε λάτΐιος, Κύριε Ντήμαρκε, τό ίντωρ τών 
Άτΐΐινών είναι πολύ άρκαϊον, πηγκάζει έκ τής πηγκής τών 
προγκόνων σας, καί ρέει διά τών ΐνδραγγογγείων'τών έντό*  
ξων πατέρων σας.

— ΑΑΑ !ί!... τοΰτο δέν τό πιστεύω Μίστερ Κ... άφου· 
έγώ ό ίδιος μετέφερα αύτό διά τών νέων υδραγωγείων μου- 
καί άπεθήκευσα αύτό εις νέαν δεξαμενήν.

— ΩΩΩΩ !.. πάρα πολύ κοντοόν εινε τοΰτο, Κύριε 
Ντίμαρκε, τό ίντωρ σας δέν. είναι νέον, καί άκνοεϊτε τήν 
Ιστορίαν του. Τέλος πάντων τίιέλω ίντωρ. ··

— Μάθά είναι γελοίον.......
—■ Ού. Ού.. Ού... Ού. Ού... σάς παρακαλώ νά μου ντύ

σετε τέλος πάντων, Κύριε Ντήμαρκε, όλίγον ίντωρ, Εγγώ- 
τΐΐέλω ίντωρ τών Άτΐΐινών, πριν φέρετε τά νερά τής Στυμ- 
φαλίας, καί κΐίαλάσετε τό περίφημον άρκαΐον ίντωρ τοΰ 
Αττικού έντάφους........

. .....

Είς τό παρά τή όδφ Σταδίου φωτογραφείου τών Δεσποι
νίδων Κάντα εισέρχεται άγγλος τις κατάλευκος άπό τοϋ κο- 
νιορτοϋ, καί ζητεί νά φωτογραφηθή.

Αί Δεσποινίδες Κάντα διατάσσουσιν αμέσως τόν υπάλλη*·  
λόν των νά ξεσκονίση τόν Ι^υρεον, καί παρακαλοΰσι αύτόν 
άμα νά καλλωπισθή....

— Ω ! Ντεσποινίδες, νά μέ συγχαρείτε, ταΐς λέγει, έγκώ-
τέλω έτσινά φωταγραφηθώ......

— Μά, Κύριε εισθε πολύ ήμελημε’νος ούτως.
— Yes! τό ξέρει έγκώ, τέλω νά δείξη είς τήν. πατρίντα· 

μου, πώς έγκώ είμαι τώρα!
— Ναί, άλλά θά σάς φωτογραφήσωμεν ακριβώς όπως, 

είσθε, λευκά τά ενδύματα, λευκήν τήν κόμην, λευκόν τόν μύ· 
στακα καί τά γένεια, καί τό πρόσωπον σας καταλερωμένον...

— ΤΩ'. γές! Mademoiselle, επαναλαμβάνει ό Άγγλος 
όλως περιχαρής, αύτό τΐΐέλει έγκώ, ναί, νά μέ φωτογραφήσετε 
άπαράλλακτα.

Αίδεσποινίδες Κάντα μειδιώσιν ό δέ Άγγλος τοποθετηθείς 

λως θά έκινδύνευον ν ’ άνατραπώσι. Ούτω δ ’ εποχούμενοι ύπο- 
τάς καιούσας ακτίνας τοΰ ήλιου, έν τή πάντη άσκίω καί. 
άδε'νδρω πεδιάδι, διήλθον πρώτον μεν πρό τής Τίρυνθος είτα 
δέ διά τής κώμης Δελαμανάρας όπου οί ηνίοχοι διέκοψαν 
έπί στιγμάς τινας τήν πορείαν όπως δροσίσωσι τούς ίππους, 
έπιχέοντις έπί τών κεφαλών αύτών κάδον δροσερού ΰδατος, 
καί ροφήσωσιν αύτοΐ αί ίδιοι έν ποτήριον ρακής άπνευστί.

’Επί τέλους διαβάντες τάς άπεξηραμμένας κοιτάς τών πο
ταμών Ινάχου καί Χαράδρου έφθασαν είς Άργος έν όλιγω- 
τέρφ τών δύο ώρών χρονικφ διαστήματι.

Τό Άργος, ή αρχαιότερα πόλις τής Ελλάδος, καταοτάν- 
άλλοτε περίφημον διά τόν έν αύτώ ναόν τής Ήρα;, διά τούς 
μουσικούς του, τούς γλύπτας του καί διά τάς μετά τής 
Σπάρτης διενέξεις του, δέν αριθμεί σήμερον περισσοτέρους, 
τών πέντε χιλιάδων κατοίκων.

Έν ή θέσει έκειτο ή πόλις έφ’ ής εβασίλευσεν ό Όρέστης.. 
ό άκούσας τό ασμα τής ποιητρίας Τελεσίλλας καί ίδών τον 
θάνατον τοΰ ΠύρρΟυ φονευθέντος ύπό τίνος γραίας, δέν υπάρ
χει πλέον είμή άπλή τις κώμη απαρτιζόμενη ύπό ολιγάριθ
μων οικιών διεσπαρμένων τήδε κακέΐσε έν μέσφ κήπων. Άλλά. 
κατοικεϊται τούλάχιστον εΐσέτι, καί διά τοΰτο τό Άργος 
υπερτερεί μέχρι σήμερον τάς αρχαίας αντιζήλους του, τάς. 
Μυκήνας καί τήν Τύρινθα έν αίς δέν οίκοΰσι πλέον είμή γύ- 
πες καί νυχτερίδες.

‘ΗΛάρισσα κείμενη παρά τούς πρόποδας λόφου, αρκούν
τως μακράν τής άκτής όπως άγνοή τόν μονότονου καί όχλη-- 
ρον κλαυθμηρισμον τών κυμάτων παρίσταται κόιμωμένη ύπό 
την προστασίαν κατεστραμμένου φρουρίου ουτινος τά τείχη 
αφηγούνται τήν ιστορίαν του. Κατά πρώτον βλέπει τις τούς, 
πελασγικούς ογκους καί τά κρηπιδώματα τής Ελληνικής 

απέναντι τής φωτογραφικής συσκευής έφωτογραφήθη ώς επε- 
'θύμει.

■ΗΙΙΙΙίΙΙΚ

Ούδέν απεικονίζει, πιστότερου τό αγγλικόν φλέγμα άπό τοΰ 
κατωτέρω άνεκδότου:

’Ενώ αγγλικόν τι πλοΐον έπλεεν άπό Λιβερπούλ είς Νέαν 
Υόρκην, ηκούσθη αίφνης ή άπαίσιος κραυγή.

— Είς άνθρωπος επεσεν είς τήν θάλασσαν ’
—· Stop ! άνέκραξεν αύθωρεί ό πλοίαρχος.
Καί αποτεινόμενος πρός τόν λογιστήν τοϋ πλοίου :
— 'Επλήρωσε τόν ναΰλον, έρωτφ ;
— Μάλιστα, άπηντησεν ούτος.
— Τότε, ,έμπρός, άνεφώνησε καί ήναψεν άταράχως έν σι- 

ΎάΡον·, " < r
Τό δέ πλοΐον έξηκολούθησε τον δρόμον του.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΑΙΓΝΙΑ
Κανδήλα εκ βαλανοδέοϋ

Πάντες γινώσκομεν τά ήμερα καί τά άγρια βαλανίδια καί 
■τήν χρήσιν αύτών έν τή βιομηχανία κτλ.

Ήδη πρόκειται νά γνωρίσωμεν εις τούς ήμετέρους άνα- 
γνώστας καί τήν χρησιμοποίησή αύτών ώς μέσου φωτισμού.

Δύναται τό βαλανίδιον νά γίνη κανδήλα ;
Βεβαίως θά γελάσητε καί θ’ άποοήσητε διά τούτο.
Έν τούτοι; είναι μέθοδος φωτισμού άπλουστάτη, άκίνδυ- 

νος καί καθαρωτέρα τής δι’ ελαίου· διότι δέν χρειάζεται ή 
μόνον ύδωρ έντός τοΰ ποτηριού όπως μεταχειρίζεσθε είς 
κανδήλαν.

Καθ’ όσον άφςρά τό βαλανίδιον, άφοΰ τό τρυπήπητε διά 
βελόνη; βαψίματος καθ’ όλα; αύτοΰ τά; πλευράς τό άφίνετε 
νά βραχή εντός ελαίου έπί τινας ώρας, μεθ’ό σχηματίζετε 
•οπήν άπό τής επιφάνειας μέχρι τοΰ κέντρου, είς ήν τοποθε
τείτε κλωστάς τινας έκ βάμβακος, έν εϊδει θρυαλλίδος. Τό

Άκροπόλεως, είτα έπί τής παναρχαίας ταύτης βάσεως τάς 
αλληλοδιαδόχους οικοδομάς τών Φράγκων, τών ’Ιταλών καί 
τών Τούρκων.

Τριακόσια μέτρα άνωθεν τής πεδιάδος κεΐται τό άρχαϊον 
• φρούριον, ουτινος οί ύπό τοΰ ήλιου χρωματισθέντες λέθοε έλα- 
βον τό χρώμα τής πλίνθου νεωστί έξελθούσης έκ τής καμίνου.

Ή δεσποινίς Ραμ.ώ προέτεινε νά άναβώσι τόν λόφον τής 
Άαρίσσης, ΐνα έπισκεφθώσι τό Φραγκικόν τοΰσο φρούριον. 
Τοΰτο άκούσαντες οί λοιποί άνέκραξαν όμοφώνως.

— Κατά τήν μεσημβρίαν '. καί μέ τοιαΰτην θερμότητα... 
-προτιμώτιρ.ον νά γευματίσωμεν.

— Έστω, άλλά μετά ταΰτα;
— Μετά ταΰτα, ό συζυγός μου καί ό κύριος Θεοχάρης θά 

■■διαφυλονεικήσωσι πρός άλλήλου; τήν εύχαρίστησιν τού τίς θά 
σάς συνοδεύση έκ τών δύο. Δεν έχει οΰτω: ήρώτησεν είρω- 
νικώς ή κυρία Άντωνοπούλου.

— Άς είναι, σας απαλλάσσω του κόπου, ειπεν ή Σωσάννα 
Ραμώ, γελώσα μέ τό θλιβερόν ύφος τών προταθέντων συνο
δών της προσθεΐσα δέ χαμηλοφώνως, «θα ύπάγω ρ.όνη έν ω 1 
,οί παΐδες οΰτοι θά κοιμώνται.»

Ό Θεοχάρης φαίνεται ότι έμάντευσε τήν ενδόμυχον ταυ- J 
-την άπάντησιν τής Σωσάννας καθ’ οτι ή οψις του ήρξατο 
- φαιδρυνομένη έφ ’ όσον ή-ελπίς τοΰ νά ϊδη τήν διδασκάλισαν 
άπομακρυνομένην. τής Ραλοΰς άντικαθίστα έν τφ νφ του τούς 

■ φόβους τή; προκειμένη; ανουσίου έκδρομή;.
Ή οικία, έν ή ένεκατέστη ό θεοχάρη;, άνήκε εί; άπόντα 

φίλον του- τήν είχε δέ καταλάβει χρώμενο; τφ δικαιώματι 
τφ παρεχομένφ αύτφ άπό πολυετούς φιλίας. Ήτο 'μία όν. 
τών καλλίτερων τοϋ Άργους, διώρυφος, ιδιόρρυθμο; καί άρ- 

_χαϊκοΰ ρυθμοϋ, έχουσα είς τάς δύο αύτής προσόψεις έξώστην 

εσπέρας άνάπτετε τήν θρυαλλίδα καί θά έ'χητε μέχρι πρω
ίας νέον είδος κανδήλας. Ή μόνη προφύλαξής τήν όποιαν
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πρέπει νά λάβητε είναι νά προσέξητε ώστε τό βαλανίδιον νά 
πλέη έν ίσορροπίγ έν τφ ΰδατΓ απαιτείται δέ νά έκλέγητε 
βαλανίδιον ούχί στρογγυλόν άλλά μάλλον πλατύ, τό όποιον 
έν άνάγκη περικόπτετε διά μαχαίρας. ώ; παριστά ή άνωθι 
είκών, καί μάλιστα πριν ή βραχή εν τώ έλαίφ. δύνασθε νά 
τό δοκιμάσητε έν τφ ύδατι διά. νά έννοήσητε τό σημείου, 
όπου θά γίνη ή οπή τή; θρυαλλίδος.

Ύπάρχουσιν άνοησίαι καλώς έστολισμέναι, όπως ύπάρ- 
χουσιν άνόητοι καλοενδεδυμένοι. Ckampfort.

Ό άχάριστος δέν δύναται νά πράξη τό καλόν. 
βΐηαμί?.

ξύλινον όστις «χρησίμευε και ώς διάδρομος δι ’ ού συνεκοινώ- 
νουν τά διάφορα δωμάτια. Κατά τά λοιπά δέν διέφερε τών 
λοιπών ελληνικών οικιών, έν αίς τά δωμάτια είσι γυμνά παν
τός άλλου έπίπλου πλήν τοϋ άναποφεύκτου διβανίου τοΰ το
ποθετημένου πέριξ τής οικίας ώ; πεζοδρόμων κύκλω έρημου 
πλατείας, οί τοίχοι άνευ χάρτου, ουτινος τά χρώματα θά 
κατέστρεφεν ό ήλιος καί θά άπέσπα έν είδει φυσαλίδων έπι- 
δρών επ' αύτών ώς τό καύσιμον ίπί τής έπιδερμίδος, άλλά 
μόνον έζωγραφημένοι διά τοιχογραφιών κατά τό μάλλον καί 
ήτον τεχνηέντως, έξειργασμένων ύπό Ιταλών τεχνιτών, και 
ίν ταΐς οποίαις οίκίαις οί τάπητες είσί σπάνιοι έπί τών μη βε- 
βαμμένων δαπέδων άτινα πλύνουσι μέχρι λευκάνσεως άντί 
νά τά επαλείφωσι διά κηροΰ δντινα ή θερμότης θά ανέλυε. ■

Εισερχόμενος τις έν αύταϊς ματαίως ζητεί διά τοΰ ο
φθαλμού εικόνας, καλλιτεχνήματα, ή τούλάχιστον τά μυρίοε 
κομψά πράγματα δι’ ών καί αί πενέστεραι καί ήκιστα φιλό
καλοι Γαλλίδες πληροΰσι τήν οικίαν των. Ένταΰθα δέν 
βλέπει τις η τινα τμήματα αρχαίων αντικειμένων, εύαρίθ- 
μους γερμανικά; εικόνας, τήν εικόνα τοΰ βασιλέως, τής'βα- 
σιλίσση», τοΰ Κανάρη, ή τοΰ αρχιεπισκόπου Γερμανού ύψοΰν- 
τος τήν σημαίαν τής έπαναοτάσεως. ’Ιδού τό πάν. Έν ενι 
λόγφ ένταΰθα θριαμβεύει τό γυμνόν.

Τότε ό στρατιώτης, φέρων άνωθεν τής στολής του ποδιάν, 
ηλθεν όπως άναγγείλη ότι τό πιλάφι ήτο έπί τής τραπέζης· ή 
εί'δησιί ηκούσθη παρ’όλων μετ’ ενθουσιασμού, κά·ί άμέσως 
έκαθέσθησαν εις τήν τράπεζαν!

Έν Ναυπλίω ό θεοχάρης έλάμβανε τήν τιμητικήν θέσιν 
πλησίον τής γιαγιάς ήτις ήτο μακράν τής Ραλοΰς. Ενταύθα 
ή έθιμοταξίαΰ άπήτει νά καθίση πρός τά δεξιά τής ,κυρί«ς 
Άντωνοπούλου παρά τή Ραλοΰ.
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Η ΦΥΣΙΣ

ΑΙ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ’ΦΓΣΕΩΣ»

Πρίς τούς συνδρομητές της «.Φύσεως»

■ Επειδή τινες τών ήμετερων συνδρομητών ήτήσαντο πλη
ροφορίας χαι διασάφησης περί τοϋ τρόπου τών κληρώσεων 
τών έν τή ήμετέρφ αγγελία άναφερομένων λαχείων, σπεύδο- 
μιν να μεταδώσωμεν αύτΟϊς ταύτας, κατωτέρω.

Αί έν λόγφ 25 κληρώσεις τώνλαχειοφόρων όμολογιώντης 
Έθν. Τραπεζης της 'Ελλάδος καί·25 της ’Αρχαιολογικής 
Εταιρίας θά ένεργώνται κατ’ έτος έν τφ γραφείφ της Φύ
σεως ύπό επιτροπής άποτελουμένης έκ τοΰ διευθυντοϋ αυτής 
καί δύο η τεσσάρων ετησίων συνδρομητών έν τινι ήμέριγ καί 
ώρα. πρότερον όρισθησομένη καί δημοσιευθησομένη έν τη 

Φύσει.
Πας συνδρομητής δύναται νά παρευρεθη κατ’ αυτήν.
Αί κληρώσεις αύται θά γίνωνταε εις τό τέλος η περί τάς 

άρχάς έκάστου έτους.Ή Διεύθυνσις της Φύσεως θά προμη· 
θεύηται κατ’ έτος 25 αριθμούς τών λαχειοφόρων ομολογιών 
καί 25 έτέρας της αρχαιολογικής 'Εταιρίας, ήτοι έν όλφ 
50 αριθμούς, οιτινες θά κληρώνται μεταξύ τών έτησίων συν
δρομητών αυτής. Δηλονότι, έάν οί ετήσιοι συνδρομηταί είσί 
400 η 500, πεντήκοντα έκ τούτων θά γίνωσι κάτοχοι τών 
50 λαχείων, ών οί αριθμοί καί τά ονόματα θά δημοσιεύων- 
ται τακτικώς καί εγκαίρως έν τη Φύσει. ’Εάν δέ τις τών 50 
τούτων αριθμών τών λαχεωφόρων ομολογιών η της ’Αρχαιο
λογικής 'Εταιρίας εΰνοηθή ύπό της τύχης καί κερδίση ποσόν 
τι σημαντικόν η ού, τοΰτο φυσικώς θ ’ άνήκη είς τόν κληρω- 
θέντα συνδρομητήν μεΐον 10 0)q όπερ προώρεσται ύπέρ της 
«Φύσεως.»

’Εννοείται δτι οί μη καταβαλόντες την έτησίαν συνδρομήν 
τ ων, θ’ αποκλείονται τών έν λόγφ κληρώσεων.

Ή ΛΐδύΟυνσις

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ ΤΙΙΣ “ΦΥΣΕΩΣ,. 

αίτοΰντες παντοειδείς παρ*  αύτής πληροφορίας, νά άνα- 
γινώσκωσε τάς Ανταποκρίσεις τής ’Φύσεως; 
ένθα Οά εύρίσκωσι τήν σχετικήν άπάντησιν.

ή: φυςις
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΙΠΕΝΟΝ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗΝ

ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΤΕΧΝΑΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΑΙ, 

ΕΦΕΥΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ, 

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ, ΠΟΙΗΣΙΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ.

ΚΑΙ

έν γίνει διατριβαΐ καί δημοσιεύσεις ποικίλαι, κοινωφελείς^ 

τερπναΐ καί χρήσιμοι είς πάντα κοινωνικήν άνθρωπο»

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΑ ΠΑΙΓΝΙΑ

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ

ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑΙ

ΕΥΘΗΝ1Α ΕΚΤΑΚΤΟΣ
ΟΡΟΙ ΕΠΩΦΕΛΕΙΣ

• Πας συνδρομητής προπΛηρόνων έζάμηνον συνδρομήν Λαμ- ■ 
δάνει δωρεάν ένα χάρτην της πειραματικής Φυσικής 'Ιστορίας 
καί έν ΉμεροΛόγιον διαρκές ή διασκεδαστικόν τι βιβΛίον~ 
Πας δέ προπΛηρόνων έτησίαν συνδρομήν Λαμβάνει μέρος, 
έκτος των άνωτέρω, εις 25 κΛηρώσεις των Λαχειοφόρων δμοΛο- 
γιών,χαί είς έτέρας 25 τής ΆρχαιοΛογικής Εταιρίας έτησίως.

Ό έγγραφων 8 συνδρομητάς λαμβάνει τήν «Φύσιν» δωρεάν ΙπΙ §ν έτος.

I. ®. Μ. Πύργον. ’Επιγραφή διωρθώθη. Άπόδειξίς ε’χε σταλή 
με προηγούμενον φύλλον.—Γ. Π. Ρ. Σπάρτην. Έλάβομεν, «ύχα- 
ριστοΰμεν. Άπόδειξίς σας φέρει άριθ,140.—A. Ζ. Πύλον. Έλά
βομεν έπιταγήν, εΰχαριστόΰμεν πολύ. 'Αποδείξεις, δώρα και σει- 
ραί <<Φύσεως» άπεστάλησαν ταχυδρομικώς. "Απαντας ένεγράψα
μεν.—Σ. Μ. Κορώνην. Έλάβομεν έπιταγάς καί ένεγράψαμεν ολους 
εΰχαριστόΰμεν. Αποδείξεις άποστέλλομεν σύν τώ παρόντι φύλλφ, 
βς φυλάττετε διά κληρώσεις λαχείων.— Α. Δ. A. Galatz. Σάς ε- 
νεγράψαμεν. Άπόδειξίς σας φέρει άριθ. 155 ήν άποστέλλομεν ώς 
γράφετε.—Α. Σ. Έρμιόνην. Έλαβον καί ευχαριστώ. Άπόδειξίς 
σας φέρει άριθ. 156- Συμφωνώ πληρέστατα καί ώς βλέπεις ύίι’αΰτό 
τδ πνεύμα βαδίζω. Βραδύτερον θά εύχαριστηθής πλειότερον. Έν 
τούτοις ενέργησαν έγγραφός.—Ήλ. Γ. Λ. Άταλάντην. Έλάβομεν 
συνδρομήν σας καί εύχαριστοΰμεν. Άπόδειξίς σας φέρει άριθ. 151/ 
ήν άποστέλλομεν σύν τω παρόντι φύλλω.—Δ. Α. 3. Βώλον· Έλά
βομεν συνδρομήν σας καί εΰχαριστόΰμεν. Άπόδειξίς σας φέρει άριθ. 
158._ Κ. Ν, Τήνον. Έλαβον συνδρομάς, ευχαριστώ πολύ. ’Ανα
μένω ειδήσεις σας καί ελπίζω πολλά έξ Άνδρου. ΔΓ εΰμενεις κρί
σεις σας κολακεύομαι, έν τούτοις βαθμηδόν θά ϊδης έ'τι ωραιότερα 
πράγματα καί θά εύχαριστηθής πλειότερον. — Π.Κ.Ναύπλιον.Επι
ταγήν έλαβον καί έγγράψας συνδρομητάς άπέστειλα σειράς καί α
ποδείξεις σύν παρόντι φύλλφ. 'Ομοίως καί [δώρα και είμαι ύπό- 
χρεως διά καλήν ενθύμησιν. Πιστεύω οτι πάντοτε θά λέγητε τόν 

γλυκύν λόγον σας·

TIVASTOHOIHSIS

Παρακαλοΰνται όσοι τών συνδρομητών αποτείνονται 
έγγθάφως πρός τήν Διεύθυνσιν τής Φυσεως„ ώς καί οί 
άποστέλλοντες προς αύτή» τήν συνδρομήν των, καί οι

Προγενέστεροι αριθμοί τής ΦΊΣΕΩΣ πωΛοΰνζαι είς τά· 
γραφεία αυτής πρός 10 Λεπτά έκαστον φν.ΙΛον.

Κατά Κυριακήν δέ καί Δευτέραν πωΛειται καί είς τάς οδούς..

ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

Δι ?ν έτος διά τό Εσωτερικόν δραχ. 6, διά τό εξωτερικόν φρ. 10.
Διά Εξ μήνας · » » 4, » » »’ » 6.

Γραφεϊον δδός Μουσών-Νίκης άριθ. 2 παρά τή Πλατ, τον Συντάγματος. .

Γ·. ΒΛΑΒΙΑΝΟΣ
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Παρά τήν Μητρόπολιν

Είς τό ανωτέρω κατάστημα εύρίσκονται όλα τά είδη τών 
ύλικών διά γυναικείους πίλους.

Πρός τούτοις ύπάρχουσι καί πίλοι έτοιμοι τής τελευταίας. 
εποχής όλων τών σχημάτων καί ποιοτήτων κατασκευάζον
ται δε καί κατά παραγγελίαν εντός βοαχυτάτου χρόνου. 
ί;

Πρύς τούς βυνδρομ,ητάς τής
« ΦΓΣΕίΙΪ »

Ή Διεύθυνσις τής.«Φύσεως» άναδέχεται τήν προμήθειαν 
οίουδήποτε αντικειμένου έξ ’Αθηνών καί αποστολήν αύτοΰ 
έπί προμήθεια 5 έπί τοϊς έκατόν.

Πάσα αίτησις δέον νά συνοδεύηται ύπό τοΰ άντιτίμου- 
του αντικειμένου'καί τών εξόδων τής αποστολής.

»


