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άμάξαις ένφ κινούνται (jxsti ιίχόνος) — mA βιλίς ίκ τής Ιστο
ρίας. Ό Οϋνατος τής Μεσσαλίνας, όπδ Ροΰ.—’Η ϊωσάννα Ραμώ, 
ύπδ Maurice de Fos (μιτϊφρκτις μιτϊ ιΐπόνων). — 'ΓεχνικΟν ήφαί- 
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ERNEST ECKSTEIN
(Εννίχιια x«l τέλος).

Αί δυνάμεις των Εργαζομένων πρός άπόσβεβιν τοΰ 
άπέλιπον. Μετά παρέλευσιν ώρών τινων έβεβαιώθησαν ό~ 
άγων κατά τού φοβερού στοιχείου επί τη β '■ - ·

πυρος 
;v ότι ό 

βάσει του μέχρι

. άντισταθώσι τελεσφόρως εις τήν βροχήν τών έκ τής πυρκαϊάς
|· έκπεμπομένων σπινθήρων.

Περί τό τέλος της τρίτης νυκτερινής φυλακής ό έπαρχος 
Ιστειλεν εΐς τό Αντιον έφιππον άγγελιαφόρον.

Ό Νερών ακολουθούμενος ύπό τής Ποππαίας Σαβίνής καί 
μεγάλης ■ συνοδίας άνεχώρησε παραυτίκα. "Αμα έφθασιν είς 
τήν Ρώμην έκαΐετο ήδη τό εν όγδοον τής πόλεως.

Ό Νέρων πάραυτα άνέλαβετήν άνωτάτην διεύθυνσιν τών 
πρός κατάσβεσιν τοΰ πυρός έργασιών. Είναι άδιάφορον τινα 
τα παρακίνήσαντα αύτόν πρός τοΰτο αίτια· βεβαίως όμως δέν 
ήτο ή αφιλοκερδής πρός τήν δυστυχίαν συμπάθεια. Διότι ό 
αύτοκράτωρ έγίνωσκε καλώς τόν ρωμαϊκόν όχλον. Ακριβώς 
at κατοικίαι τούτου έγένοντο παρανάλωμα τοΰ πυρός καί αί 
σωζόμιναι ετι έξ αύτών ήπειλοΰντο είς τό μέλλον ύπό τού 
μαινομένου στοιχείου. Ό πανίσχυρος Καϊσαρ, εΐς ον πάντες 
ούτοι ώφειλον τήν ευτυχίαν των, ήτο υπεύθυνος.καί διά τάς ι 
δυστυχίας των. Ό ρωμαϊκός όχλος, είχε τήν ιδιότητα ζωη
ρότατα νά έορτάζη, όταν ήτο κεκορεσμένος τροφής, αλλά 
δυσηρεστεϊτο αμέσως ή έξυλοκόπει τους.στρατιώτας ευθύς άμα. 
έβράδυνε νά καταπλευση το αιγυπτιακόν σιτοφόρου πλοϊον. 
Έν τή μεγαλοπρεπεϊ προσωπικότητϊ τοΰ αύτοκράτορος ένε—

Τδ «νάκτορον τον Νίρωνος *α\ ί Ναό; τοΟ Απόλλωνος ίπι.τοδ ορούς Παλαιίνόυ. 
Ο ΕΜΠΡΗΣΜΟΣ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ

τοϋδε σχεδίου των ήτο μάταιος, καί ανωφελής. Δέν ύπήρχον 
αρκεταί χεϊρες όπως,άπομακρύνωσιν ούτε τό εικοστόν εκ τών 
κατακρημνιζομένων ερειπίων τών οικιών. Εΐς μάτην οί κόποι- 
άν ήθελον νά σώ.σωσι τό επίλοιπου τής Ρώμης, ώφειλον οχι 
μόνον τό διαμέρισμα τής πυρκαϊάς, άλλα καίτά δύω.εις τοΰτο 
γειτνιάζοντα νά έγκαταλείψωσιν είς τήν διάκρισιν τοΰ πυρός, 
καί τήν γραμμήν τής άπομονώσε.ως νά φέρωσιν' εΐς εκείνο τό 
^εέρ.ος τής πόλεως, όπου αί στερεαί οικοδομά! ήδόναντο νά

σωίΛΛτοΰτο, ούτως εΐπεϊν, ή άπωτέρω αφορμή πάντων των 
φαινομένων. : ■ λ ■ ,. J)

Ό Νερών καί ή Ποππαία, ώς οί σύγχρονοι συγγραφείς 
μνημονεύορσι, δέν ελαβον καιρόν ούτε τά ένδύματά των- νά 

' μεταλλάξωσιν. Ό ευνοούμενος τοΰ αύτοκράτορος,, ό έκτου 
Άκράγαντος Τιγγελϊνος, συνεμερίζετο καί αυτός τόν ζήλον τοΰ 
αυτοκρατορικοΰ ζεύγους. Καί νέον ήδη θάρρος προσεκτάτο τά 

ί πλήθος.
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Άπό στόματος είς στόμα αί έξης αναφωνήσεις ήκούοντο ! 
<ί 'Ο αύτοκράτωρ σβυνίι το τσυρ !' Η Ποππαια είναι εν τοις 
έρειπίοις 1- Βοήθεια ! Βοήθεια ! Τώρα ή λύσσα τών φλογών 
Οχ οπισθοχώρηση; Τώρα ή Ρώμη θά νίκησα) 1 »

.Καί η αιώνια πόλις θζ ένίκα τό πυρ, εάν δεν ΰπήρχεν ή
■ κοινωνική εκείνη' υποστάθμη , ήτις πανταχοΰ έκ της γενικής 

δυστυχίας άντλεϊ κακουργον’κέρδος. Έν τή φρικαλέφ εκείνη 
συγχύσει, ήτις έμεγεθύνετο ένεκα της έλλείψεως επαρκούς α
στυνομικής δυνάμεως, άνέθορεν αίφνης πολυκέφαλος ή συμ
μορία τών άρπάγων. Ύποκρινόμενοι ότι σώζο.υσι τά τιμαλφή 
πράγματα εκ τής μανίας τοΰ πυρός, ήρπαζον ταΰτα μετ 
απίστευτου κυνισμού, πάσας τάς αΐσχρουργίας άσκοΰντες, καί 
τέλος μεθυσθέντες έκ των λαμπρών αποτελεσμάτων τών λεη
λασιών των, εθετον πΰρκαί εις τά διαμερίσματα έκεϊνα τής 
πόλεως άτινά ειχον μείνει μέχρι τοΰδε άθικτα.

"Οτε ό Νερών .τήν εσπέραν τής αυτής ημέρας κατάκοπος 
άνεπαύετο εν τφ ύψηφερεϊ μεγάρφ τοΰ Μαικήνα, έκαιετο η 
πόλις είς τέσσαρα διάφορα σημεία. Αύτό τό Παλάτιον είχε 
γείν« σποδός, άφοΰ οί στρατιώται τής σωματοφυλακής μόλις 
κατόρθωσαν νά σώσωσι μέρος τών θησαυρών.

Σύμμαχος τών εμπρηστών καί τών άρπάγων καίΧ αποτε
λεσματικός παράγων τής καταστροφής προσετέθη ήδη καί ό 
καιρός, όπως άποτιλειώση ό,τι μέχρι τοΰδε έμενεν ακέραιον 
καί άβλαβες. , _

Τήν πρωίαν τής επομένης ημέρας ήγέρθη σφοδρά καταιγίς, 
ήτις έν διαστήματι ολίγων ωρών έπεξέτεινε τόσον τήνπυρκαϊάν 
ώστε ανωφελείς, πλέον άπέβησαν πάσαι αί μέχρι τοΰδε γενό- 
μεναι έργασίαι πρός άπόσβεσιν αυτής. 'Οσον διάστημα ήδύ- 
νατο νά επισκόπηση ό οφθαλμός, τοΰτν περιεβάλλιτο υπό ερυ
θρών φλογών καί καπνού. Άκαταπαύστως ήστραπτον και 
έκάπνιζον τά άπειρα ηφαίστεια άτινα έπί τής Ρώμης εσχη- 
ματίσθησαν. ,

Ή απελπισία του καταστρεφομένου όχλου έφθασι πλέον 
εις τό μή περαιτέρω. ΚραυγαΙμαινομέ^ων διέσχιζον τά ήσυχα 
έτι μείναντα διαμερίσματα καί άπειλητικαί λέξεις άνεμιγνύοντο 
αετά τών φρικαλέων του φόβου επιφωνήσεων.

'Τά θύματατής πυρκαϊάς ήριθμοΰντο κατά χιλιάδας. Ολο-, 
κληςον τετράγωνον οικιών περιβληθεν ύπό τών φλογών έκάη 
αύθωρεί καί σύν αύτφ δέ . οί έν αύτφ οίκοΰντες. Αλλοι θέ- 
λοντες νά σώσωσι τά-τιμαλφεστερα πράγματα έκ τών -οικιών 
των εύρισκον τόν θάνατον ύπό τά κρημνιζόμενα τείχη τών 
οικιών ή έκ τών καταπιπτΟυσών δοκών. Τό μέγεθος τοϋ κιν
δύνου καί ό ακατανόητος φόβος καί τρόμος προ τών^διαφόρων 
ειδών τοϋ θανάτου, ατινα. έξετυλίσσοντο πρό τών οφθαλμών 
τοΰ έκπεπληγμένου πλήθους παρήγον σκη^.ζ, ών ή. φρικοο- 
λεότηςαμαυροί πάσαςαςμέχρι τοΰδε παρέσχένή αιμοδιψής 
ΡώμηόΤίοί'κατέρριπτον ίκ τών φεγγιτών τούς γονεϊς των ΐνα 
σώσωσιν αύτούς. Μητέρες έρριπτον είς τό πΰρ τά βρέφη των, 
•όπως έχωσινέλευθέρας τάς χεϊρας ΐνα έμποδίσωσιν άπο τής 
πτώσέώς του.καιόμέν.ον τόϊχόνί οβτις έμελλε νά τάς θάψη υπό 
τά έρείπιά του. Συνελόντι εΐπεϊν πάντες οί δεσμοί τής καρδίας, 
τής φύσεως, του νόμου, δασπώντο πρό τής δυνάμεως τοϋ 
μαινομένου στοιχείου. Έφαίνετο πλήβιάζουσα ή συντέλεια τοΰ 
κόσμου. Πολλοί έρρίπ^οντο, έκουσίως εις τάς φλόγας είτε έλ- 

■ κυόμενοι ύπό τής μαγικής εκείνης δυνάμεως, ήτις σύρει είς.. 
τήν άβυσσον τόν περίφοβον οδοιπόρον, είτε έκ -τής επιθυμίας 
του θανάτου παρασυρόμενοι, όπως μήϊδωσ; την πτώσιν τής 
τόσον παρ’αυτών άγαπωμένης Ρώμης...·»

(Έκ τοΰ γερμανικού) Ernest Eckstein.
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Η ΚΑΤΑΚΤΗΣΙΣ ΊΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΠΟΛΟΥ
. Έν τφ παρελθόντι φύλ.λφ περαγράψκμεν τά τοΰ έκπλου 

-ποός τον βόοειον πόλον ύπό τοϋ Νορβηγού δό»τορος Fritjol 
Nansen, οττις λίαν προσεχώς θέλει εκδράμει ποός αύτόν, 
καί βεβαίως δέν θά παραλίπωμεν έν καιοώ τφ δεοντι τήν ά-
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αναγραφήν τών σχετικών περιπετειών καί τοΰ αποτελέσματος 
τής θαλασσοπορίας ταύτης, έν δέ τώ παρόντι μεταφέρομεν 
αόνον έν πάση τή σχετική λεπτομέρεια τά τοϋ έκπλου πρός 
τόν νότιον πόλον.

Ένω πολυάριθμοι έκδρομαί δ1{δέχοντο άλλήλας πρός άνακάλυψιν 
τοϋ βορείου πόλου, ένθα οί τολμηροί φυσιοοιφαι υπερέβησαν την 
83ην παράλληλον, ή τοΰ νοτίου πόλου άνακάλυψις εφαίνετο προ 
πολλοΰ ύπό τών διερευνητών εγκαταλειφθεϊσα,.μέχρι τοϋ τρέχον
τος έτους, οτε ή προσοχή τοΰ γεωγραφικοΰ κόσμου ίνθαρρυνθεΐσα 
ύπδ τοϋ κατορθωτού τής θαλασσοπλοΐας μέχρι τοΰ βορείου πόλου, 
έπείσθη δτι είνε δυνατόν νά. φθίση ό άνθρωπσς καί μέχρι τοΰ νο
τίου. Τοΰτο ιδίως οφείλεται είς τήν ίγκαρτέρησιν εκείνων τών διε
ρευνητών, οί'τινες πάση θυσία κάι διά τής προσωπικής, αυτών 
ταπαρνησεως έζήτησαν νά φθάσωσι μέχρι .τοΰ βορείου άκρου 
γήινου άξονος, συνεπεία τής προόδου τφν .γεωγραφικών γνώσεων 
έπί' τών βορείων περί τον πόλον χωρών, αΐτινες έκτός. τούτου είσίν 
ήττον άπομεμακρυσμέναι τών πεπολιτισμενων χωρών η αί ανταρ- 
κτικαί χώραι. Άφ’ έτέρου δ,έ, ή ιδέα μόνον οτι ολίγον έτι υπολεί
πεται πρός κατάκτησιν τοΰ πόλου καί δτι μικρά ετι επίμονος προσ
πάθεια άπαιτεϊται πρός τοΰτο, ενθαρρύνει τά μίλα τούς φγσιοδίφας 
όπως διά παντός τρόπου κατανικήσωσι τούς προδαλλομένόυς φυσι
κούς φραγμούς.

Δι’ οπερ δ βαρώνος Erik Nordenskiold, ό σοφός σουηδός καθηγη
τής, είς ον οφείλεται ή άνακάλυψις τής Βορειοανατολικής διόδου 
(περάσματος), έπελάδε'το τής διευθύνσεως μεγάλης εκδρομής, σκο- 
πούβης τήν άνακάλυψιν τοΰ νοτίου πόλου, ήτις προώρισται νά εκ
κίνηση τό έλευσόμενον έτος, κατά τάς άρχάς τοΰ φθινοπώρου, οτε 
συμπίπτει νά ήναι άνοιξις έν τφ νοτίω ημισφαίρια».

Τά έξοδα τής μεγάλης ταύτης ναυτικής εκδρομής θέλει ύποστή ή 
Βασιλική Γεωγραφική 'Εταιρία τής Αύστραλίας, καί ox. .Dickson 
έκΤοηθενΰέργης τής Σουηδίας. Πλοΐον ειδικόν θέλει προπαρασκευα- 
σθή διά τήν θαλασσοπλοΐαν ταύτην, ήδέ αποστολή θελει εχει σκο
πόν εκτός τής άνακαλύψεως τοΰ νοτίου πόλου, καί τήν μελετην 
τής γηίνης σφαίρα; ύπό έποψιν φυσικήν, μετεωρολογικήν καί γεω
λογικήν, έν ταϊς άγνώστοις έκείναις χώρα·.;, ώς καί τήν φυσικήν 
ιδιότητα τοΰ εδάφους, καί τής θαλάσσης περί .τόν’ νότιον εκείνον . 
πόλον.

Αί, γενόμεναι μέχρι τοΰδε ανακαλύψεις παρά τώ άνταρχτικω κατε- 
ψυγμένω Ώκεανώ άφήκαν έτι άγνωστον ήμί*ν  άπειρον έκτασιν εδά
φους, άποτελοΰντος τό μεσημβρινόν πολικόν μέρος τής γηίνης σφαί
ρας μας. '

Τό μεσημβρινόν τοΰτο άκρ.ον τοΰ γήινου άξονος φαίνεται πιθανώς 
κατεχόμενον άπό ε’ιδός τι χερσονήσου, ήτις περιβάλλει αυτόν μέ
χρι τής πολικής ' ζώνης είς διάφορα, σημεία καί τής όποιας οί ναυ
τικοί άνεΰρον τά παράλια διαφόρων αυτής πλευρών. Μάλιστα δέ 
περί τήν 65ην καί *0.ήν  παράλληλον περί τόν πόλον τούτον ανεκά- 
λυψαν καί ομάδας τινάς· νήσων καί πολυαρίθμους άκτάς, ών τά όρια 
εΐσιν έτι άγνωστα. Πρός νότον τής ’Αμερικής καί τής Αυστραλίας 
τά παράλια ταΰτα ύπερβαίνουσι καί αύτήν τήν πολικήν ζώνην.

Έν τοσούτω, πρό ήμίσεως ήοη αίώνος καί επέκεινα,^τολμηροί 
τινες ’θαλασσοπόροι εΐχον πλεύσει τά μεσημβρινά πλάτη είς αρκετόν 
ύψος, ’Ey έτει 1773, ό διάσημος άγγλος πλοίαρχος Cook έπροχώ- 
ρησε πρός νότον τής Νέας Ζηλανδίας, μέχρι τής 71 παραλλήλου, 
οπού καί έκρατήθη ύπό τών, πάγων, “Ετερος δέ συμπατριώτης του 
μεγάλου τούτου θαλασσοπόρου, b Weddell, κατωρθωσε τω 1823, 
να φθίση είς μιχροτέραν άπόστασιν τοΰ πόλου, έν 78° πλάτους, και 
νά πλεύση ούτως έν ανοικτή θαλάσση, πρός νότον του ’Ατλαντικού, 
χωρίς νά συνάντηση οϋδαμοΰ γην. Άρα υπάρχει εδώ απλούς τις 
κόλπος ή πραγματική εΰρεΐα δίοδος; Ούδείς οιδε.

Κατέναντι τής Νέας Ζηλανδίας, καί πρός δυσμάς τών «ν ετει 
(P38—183'J έπισκεφθεισών άκτών ύπό τοϋ γάλλου Dumont d Ur- 
ville, ό άγγλος πλοίαρχος James.Ross άφίκετο μετά πολυαρίθμους 
δυσκολίας, τ(ϋ 1841, είς τό ύψηλότερον νότιον πλάτος, είς δ ε’ιχον 
ποτέ πλεύσει όί άνδρειότεροι θαλασσοπόροι, ήτοι εις 78('1Ο', καί έν 
άποστάσει 1300 χιλιομέτρων άπό τοΰ-μεσημβρινού τούτου πόλου.Ό 
Ross ούτος έσταμάτητεν έν τώ σχεδόν έλευθέρφ πάγων τούτω Ώ- 

ον διήλθε διά τίνος μεγάλης ξηράς ήτις ώνομάσθη Βικτωρία. 
. Ή χώρα αυτή, ή μάλλον πλησιάζουσα πρός τόν πόλον, είναι κεκα- 
Λυμμένη, ώς συμβαίνει είς τό πλεΐστον μέρος των άνταρκτικών χω-

ρων, δι*  υψηλών σειρών ορίων, κεκαλυμμένων ύπό άκατάπαύστων 
χιονων, οπόθεν άπειροι σωροί πάγων τροφοδοτούσε τάς παγετώδεις 
ταινίας αιτινες περιβάλλουιι τά παράλια. ’Ενταύθα άνεΰρον δύο 
ηφαίστεια εξ ών τό εν εν σταδύρ έκρήςεως, τά οποία ώνόμασαν 
Ερεβος καί Τρόμος εις άνάμνησιν τών πλοίων τοΰ Ross.

Η μεσημβρινή ήπειρος, ήτις περιλαμβάνει πιθανώς ά’πασαν τήν 
γειτνιάζουσαν-τω πόλω χώραν, φαίνεται έτι μάλλον.εκτεταμένη τής 
Αυστραλίας, ήτοι τής έτέρας ταύτης ηπείρου τοΰ οίκεανιχοϋ ήμι- 
σφαιρίου, συνεπώς δί, ή άνταρκτική αύτη γ ,’ιναι ή μεγαλειτέρα 
ερηιαος χώρα τόν ήμετέρ.ου πλανήτου.

Τούντεΰθεν δύναταί τις νά έλπίζη δτι αί κατεψυγμένάι αδται 
άκταί παρουσιάζουσι συνεχή θαλασσίαν οδόν, ήτις θά διευκόλύνη 
τόν πλοΰν τοΰ πλοίου τοΰ Nordenskiold μέχρι τοΰ πόλου, διότι, έν 
εναντία περιπτώσει, ή bta τής ζηράς διέλευσις αύτοΰ διά μέσου τών 
έλκηθρων καθίσταται ακατόρθωτος, ένεκα τής μεγάλης άποστάσεως 
ήν οφείλει νά διατριςη, τών ανεπαρκών τροφίμων άτινα δέν εινας 
δυνατόν νά φερη μεθ’ έαοτου διά τοιοΰτον ανόδου καί καθόδου τα" 
ξείδιον, διά μέσου ορεινών χωρών, εντελώς αγνώστων, ί.ς ή χιώ» 
και ό πάγος άπαύστως. καλύπτουσι διά τοΰ λευκοΰ αύτών μανδύου · 

Τέλος, έάν δ Nansen έν τώ βορείω πόλφ, καί b Nordtnskioid έν 
τώ νοτίω, κατορθώσωσι νά πραγματοποιήσωσι τάς ελπίδας έφ’ ών 
άπας ό επιστημονικός κόσμος μετά θέρμης βασίζεται, συνεπεία τής 
πολλής τόλμης των καί τής μεγάλης ικανότητάς των, ή έπιτυχία 
τών μεγάλων θαλασσοποριών τούτων έσεται ή μεγίστη δόξα τοΰ δε- 
κάτου έννάτου αιώνος, καθ’ δν άς έλ.πίσωμεν ότι θέλει έπιτευχθή ή 

' άρσις του πυκνού πέπλου δσ,τις καλύπτει έτι τά μυστήρια τών δύο 
γήινων πόλων. '

Φ. Π.

ΟΙ IΝΑΟΙ

Η Ινδία, λέγει ο Βυλλιε (Vnlliel), είναι τόπος τών θαυ- 
μάτων’ ή γή άναδίδει πάντας τούς θησαυρούς καί έν/χε; έν 
τφ εύφόρφ αύτης έδάφει τήν ώραιότητα πλούσιας βλαστή- 
σιως. Ο ουρανός, άπασα η λαμπρότης τοϋ ήλιου τών τρο
πικών καί ή φοβερά ισχύς τών τυφώνων, ενώπιον τών όποιων 
ό άνθρωπός κύπτει έν τή συναισθήσεί τής ιδίας αδυναμίας, 
τψ άναγγέλουσι, τήν παντοδυναμίαν αφ’ ενός ήτις συντηρεί 
τό παν, άφ’ ετέρου δέ τόν θάνατον, είς ον πάσα ύπαρξις 
ύποκείται. Ύπό τοιαύτας,συνθήκας, οί Ινδοί άπέ'βησαν λαός 
έξόχως θρησκευτικός. ..

^Αναγνωρίζουσιν Ιν ^ΰψιστον. δν, αιώνιον, άπειρον, ψυχήν 
τοΰ κόσμου καί πάσης ζωής, παρ ’ όύ. τό παν εξέρχεται καί 
έν φ τό παν εισέρχεται· είναι δ ’ ό Βραχμάν, Εΐκονίζουσι. δ’ 

. αυτόν έφ άρματος συρόμενου ύπό δεκακισχιλιων χρυσοβα- 
φών ίππων καίπέρικυκλωμένον ύπό πλήθους αστραπών,όφεων 
πυοοκεφάλων κτλ. Αί άποδιδόμεναι αύτφ ίδιότητες έθεοποι- 
ήθησαν- καλείται Βραχμάν, Βισνού (ή Κρισνά) η Σέβας, 
συμφώνως πρός τήν ιδέαν ήν περί αύτοΰ λαμβάνουσιν, ώς 
πλάστου, Συντηρητοϋ, Καταστροφέως τών ών έποίησε. 
Τοΰΐο αποκαλοϋσιν .’Ινδικήν Τριάδα· άλλ’ ή ύποδιαίρεσις 
τοΰ Βραχμάν δέν περιορίζεται έως έδώ· έκαστον τών τριών 
τούτων επιθέτων διαιρείται καί υποδιαιρείται ..είς πλείστα 
άλλα· ούτως ώστε ή Ινδική κατέχει άπειρον αριθμόν θεο
τήτων παριστανουσών' τάς διαφόρους τής φύσεως δυνάμεις, 
οίον τον ήλ,ιον, τό ύδωρ,, τόν αέρα, τούς άνεμους κτλ. Με
ταξύ τών θεοτήτων τούτων, είναι καί καλαί καί κακαί- τι· 
νές επιθυμοϋσι τόν θάνατον τών παιδιών καί τών γυναικών, 
αλλαι τήν κακοποίησιν τών αθώων, σκληράς τιμωρίας, τελε- 
τάς .γελοίας. Πρός θεραπείαν λοιπόν στρατιάς όλης άνωτέρων 
κάί υποδεεστέρων θεών φυσικώς άνεγείρουσι πολλούς ναούς 
καΓπλήθουσι θρησκευτικών λειτουργιών, ή δέ λατρεία, παρ’ 
ΙνδοΙς, άττορροφ^ άναγκαίως μέγα μέρός τών βιωτικών φρον

τίδων. ΤΓ
Άλλ’ ή(ίσχύς τοΰ πανθεϊστικοΰ εθνισμόν τών Ινδών είναι 

μικρότερα ·Ιν τη επιβλητική ποσότητι τών θεών καί έν τή 
πρός αύτούς άπονεμομένη λατρείο: ή έν ταϊς τοΰ ανθρώπου

πρός το θειον σχέσεσιν. Είναι δ' αύται διτταί' καί αί μέ·ν ά· 
ναφέρονται είς τήν άρχήν, «ί δέ είς·τό τέλος τοΰ ανθρώπου. 

Αρχόμεθα άπό τών πρώτων,.
θ ®?''-χμα πλάσας τούς ανθρώπους έπόίησεν αύτούς άνο*  

μοίους- έκ τής κεφαλής αύτοΰ έξήλθον οι ,Βραχμάνες η ιερείς, 
οί πλέον διακεκριμένοι άνθρωποι' τούτοις έπονται οί πολεμι- 
σταί,^ έζελθόντες έκ των χειρών .του- ή κοιλία παρήγαγετούς 
Βαισύας ή γεωργούς καί έμπορους, καί οί πόδες τους Σουδράς. 
ήτοι ύπηρέτας, τεχνίτας, χειρώνακτας κτλ.

Οί Σουδράς δεν τολμώσι ν άναγνώσωσι τάς Βέδας, ώς 
καί αί γυναίκες, ών ή ανατροφή είναι ήμελημένη, ή μάλλον 
απηγορευμένη, ώς έπικίνδυνος· μόνον εΐς,τινας δημοσίους χο
ρεύτριας χάριν των πανηγύρεων παρέχεται τις άνάπτυξις. 
Μεταβαίνω ήδη είς τήν ε’πιρ'ρόήν ήν έξασκεϊ ή'θρήσκεία τών 
Ινδών διά τών μεταξύ τής θεότητος καί τοϋ τέλους τοϋ αν

θρώπου σχέσεων.
Ο Ινδός πιστεύει τήν αθανασίαν τής, ψυχής (τήν μετεμ- 

ψύχωσιν) καί είς τάς άμοιβάς τής μελλούσης ζωής’ ή πίστες 
αύτη μεγάλως επενεργεί είς τόν ηθικόν βίον καΐαδεικνύουσν 
δέ τοΰτο τά εξής.

Εκείνος όστις κατηγορεί τόν διδάσκαλον αύτοό καί πα
θών ε'τι, θά είσέλθη μετά θάνατον είς τό σώμα όνον έάν 
τόν κατηγορή ψευδώς, θά μεταβληθή εις σκύλον· έάν μετα- 
χειρισθή τι άνήκον είς αύτόν έν άγνοια, του, θά τόν δεχθή. 
σώμα σκώληκος· τέλος, εάν φθονή τά προτερήματά του, με- 
τασχηματισθήσεται είς μέγα τι άαί σκληρόν εντομον.·

Ή * νυμφευόμενη πάλιν θέλει περιορισθή έντός ·
Οωός.

Ό τούς' έαύτοϋ γονεϊς καί τόν διδάσκαλον τιμήσας, θά 
βασιλεύση έπί τών τριών κόσμων,, τό σώμα αύτοΰ δόξασθή- 
σεται ώς τίνος θεοΰ καί άιρολαόσεί ευτυχίας άνεκλαλήτου. 
Ό τιμών τήν έαυτοΰ μητέρα κερδάίνεί' τόν γήϊνον κόσμον 
ό τιμών τόν πατέρα κερδαίνει τόν μέσον κόσμον ή τόν αΐθέ- 
ριον, καί ό εύστάθώς τόν διδάσκαλον αύτοΰ τιμών, κατατάσ
σεται έν τ$ ούρανίω κόσμφ τοΰ Βράχμα. Βάσανοί τινες στέλ- 
λουσι κατ’ εύθεϊαν είς τάς άγκάλας τής θεότητος- καθώς τό * 
νά με'νη τις μεταξύ δύο πυρών ίν ώ ό ήλιος ακτινοβολεί έπί 
τής κορυφής τής κεφαλής· τό κοιμάσθαι τον χειμώνα έν ψυ- 
χρςό ύδατι, τό νά ζή τις ίστάμενος έπί τών .δύο μεγάλων δα
κτύλων τών ποδών, κτλ.

"Ωστε τό θρησκευτικόν στοιχεϊον έχει πολλήν ίσχύν, πλήν 
αί πρός άνύψωσιν μέχρι τοϋ θείου καταβαλλόμεναΐ προσπά
θεια·. είναι μάταιαι. Άφιέμενος εις τάς ίδιας αύτοΰ δυνάμεις 
ό πτωχός ’Ινδός άδυνατεϊ νά πραγματοποίηση τάς άξιώσεις 
τής σκοτεινής αύτοΰ ηθικής, θαυμάζει τήν ταπεινότητα καί 
συνιστ? τήν πρός τούς έχθρούς αγάπην. Άλλά ποΰ εύοίσκει 
τό μυστικόν τοϋ νά είναι ταπεινός καί τήν δύναμιν νά κα
τανίκηση τό όπερ αισθάνεται μϊσος : Καί τινες βάσανοι έξα- 
λείφουσι τά αμαρτήματα ; Πάντα τά μέσα τών εθνικών πρός. 
αποφυγήν τής άβύσσου τής διαφθοράς, τών άθλιοτήτων έν 
αίς .έν.έπεσεν,ή άνθρωπότης έκ τής αμαρτίας, άπέβησαν 
φροϋδα και άτελεσφόρητα. :
, Ούτως οί Ινδοί τή θελήσει' τοϋ Βράχμα διαμοιράζονται- · 

«ί< τρεϊς πάντη διακεκριμένάς τάξεις καί. σχεδόν . άσχετους 
πρός άλλήλας, Αί μετά τών Σουδράς έπιγαμίαι τών τριών 
άλλων τάξεων άπαγορεύονται αύστηρώς, ό δ’ έκ τοιούτου- 
γάμου γεννώμενος παΐς- είναι παρέας, ήγουν.κατηραμένος, - 
άπατρις, απροστάτευτος. Ή τοιαύτη τών ’Ινδών διαίρεσις 

' εχει μεγίστην έπιρροήν έπϊ τοΰ βίου αύτών έντεΰθεν προέρ
χεται ό κοινωνικός καί πολιτικός οργανισμός καί ή ανατροφή· 
έκάστη ταξις η φυλή ούτως είπεϊν έχει ίδιον προορισμού κάί 
πρός τοΰτον δέον νά στρέφηται πάσα βελτίωσις.

Μόνον οί Βραχμάνες καταγίνονται' εις έπιστήμας,-ούτοι 
μόνον έπεξηγοϋσι τάς.Βέδας δηλαδή τά Ιερά ■ βιβλία, σπου· 
δάζουσι τήν θεολογίαν, τήν μεταφυσικήν, τήν λογικήν, τήν 
νομοθεσίαν, τήν ιατρικήν, τήν αστρονομίαν, τήν γεωμε
τρίαν. ·κλ.

Οί Κσσατριγάς καί οί Βαισύαι μόλις μανθάνουσιν άνάγνω· 
σιν, γραφήν καί Αριθμητικήν,. άλλ’ αί έπιστήμαι τοϊς· είναι.
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απρόσιτοι, δεν ΰπερβαίνουσι δι’αΰτού; τόν κύκλον ώρισμε- 
νης παιδεύσεως. Οί ηγεμόνες ή βασιλείς εκλεγόμενοι μεταξύ 
πών στρατιωτικών, άπολαύουσιν ειδικής περί τήν .τέχνην τού 
κυβερνάν πεδεύσεως, κατά τά λοιπά δ’ ύπόκεινται είς τού; 
Βράχμάνας, έξ ών έάν τις και τό μέγιστον έγκλημα δια- 
πράξη, δεν καταδικάζεται εί-υάνατον. (ακολουθεί). Δ. Γ.

λ

ι Α

·(:

ΖΜΖ ΈΪ XΑΝΗ ΚΙ Α.
ΔΙ’ Οϊ ΔΓΝΑΤΑΙ ΤΙΣ ΝΑ ΓΡΑΦΗ ΕΝ ΤΑΙΣ ΑΜΑ5ΑΙΣ 

ΕΝΏ ΚΙΝΟΓΝΤΑΙ

■ Τό μηχάνημα τούτο άποτελεΐται έξ άβακίου ξυλίνου,· μι-

πρου σχήματος, 8 ί',αμέ'ώμ νά τεθτ. καί έ·* τφ θυλακίφ, ώς 
παρίστησιν ή ήμετέρα είκών.

» •IJ Ζ£..-...-—., .·
χώνα τοϋ γράφοντο;, το δέ άνώτερον αυ-οΰ μέρος προσαρ- 
τάται δια ταινίας τινός εις την άμαξαν η τό σιδηροδρομικόν 
βαγόνιον άνωθι χύτου, η εί; οίονδήποτε άλλο· κατάλληλον
<
χιών, τό άβάκιον,

‘Η λαβί; τοϋ άβχκίου τούτου προσαρμόζεται είς τόν βρα-
>-

:ην άμαςαν η τό σιδηροδρομικόν
> 

σημείου της άμάξηςί Οΰτω; έχόντων τών πραγμάτων ό βρα
χέων, τό άβάκιον, ή χειρ τοΰ γράφοντος, ώ; καί ό χάρτης, 
συγχρόνως μετακινούνται δια κοινής κινήσεως, καί συνεπώς 
τοιουτοτρόπως γράφει τις ευκόλως, ώς εΐ έγραφεν έπί τοΰ 
καλλίτερου καί ήσυχαιτέρου γραφείου.

Τό νέον. τοΰτο μηχάνημά είναι χρησιμώτατον καί καταλ- 
•ληλότατον εις όλους τούς ταξειδιώταζ, ιδίως εις τού; βιομη- 
χάνους, εμπόρους, δημοσιογράφους, καί ε’ν ένί λόγφ εις άπαν
τα; τούς Ιπιθυμοΰντα; νά χρησιμοποιήσωσι τόν χρόνον τών 
ταξειδίων είς αλληλογραφίας ή άλλας γραφικά; εργασίας. 
Τό νέον τοΰτο μηχάνημα άντικαθίστησι πάντα τα μέχρι 
τοΰδε ειδικά πρός τοΰτο έφέυρεθέντά, ή δε κατασκευή αύτοΰ 
είναι άπλή καί όλιγόδάπανο;. Έκαστος δύναται νά κατα- 
σκευάση μόνος τό άβάκιον, καί έν .ανάγκη νά προσαρμόζη 
αύτό διά μικρά; καρφίδα; εις τήν άμαξαν ή τό βαγόνιον τοΰ 
σιδηροδρόμου, χωρίς νά έζοδεύση ούδ ’ οβολόν.

ΜΙΑ ΣΕΛΙΣ ΕΚ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΑΙΝΑΣ
ΚΑΙ Η βΕΙΑ ΕΚΔΙΚΗΣΙΣ

Ή τραγική λύσις τής πρωτοτύπου κωμωδίας τών γάμων 
τής αισχρά; Μισσαλίνας, συζύγου τόΰ αύτοκράτορος Κλαυ— 
δίου, μετά τόΰ Σιλίου, τών τελεσθεντων δημοσία καί σκανδα- 
λωδώ; έν Ρώμη, ένώ ό αύτοκράτωρ απούσιαζε*  εις Ώστΐαν 
παρά τόν Τίβεριν, συνέβη ακριβώς έν τοϊ; κήποι; οίτινε; ά- 
νήκον τότε εί; τόν Λούκουλλον, καί ένθα σήμερον υπάρχει ή 
επαυλις τών Μεδίκων.

Έν τή θελκτική όντως τοποθεσία ταύτη', έν τφ άνοικτφ 
περιπάτφ τφ προωρισμένω νυν διά τούς άργού; καί σχόλά-

' ζοντας έκ των κατοίκων τής Ρώμης, καί ουτινος τά σύσκια 
μέρη προσελκύουσι τούς νέους ύποτρόφους τής Γαλλική; Α
καδημίας, έν τφ έξαισίφ τέλος τούτω τόπφ άπετίλείωσεν ή 
τελευταίά.τρομερά· σκηνή τοΰ μιαροΰ δράματος τοΰ βίου τής' 
Μεσσαλίνα;. x

Έν τούτφ ύπήρξεν άληθή; καί δικαία εκδίκησή έκ μέρους
, τής Πρόνοιας! Προς ,ίδιοποίησιν τών ωραίων τούτων κήπων | 

•ούς επιθύμησε νά κατακτήση ή Μεσσαλίνα,· είχε κατορθώσει 
νά λάβη άπό τή; πρός αύτήν άδυναμία; καί τοΰ ελαφρού 
χαρακτήρας τοΰ Κλαυδίου, τήν θανατικήν καταδίκην τοΰ ά- 

■ βρόδιαίτου Βαλέριου τοΰ ’Ασιατικού, είς ον άνήκον τότε οί 
κήποι ουτοι, καί δέν ήρχεε μόνον ή σκληρά άύτη πρός τοΰ- 
τον διαγωγή της, άλλά καί άπέδείξεν έν ταϊ; τελευταίαις 
στιγμαΐς 'αύτοΰ τό ύψος τοΰ έπικουρίσμοΰ, ούτως είπεϊν, 
■διατάξασα τήν μετατόπισήν τοΰ ήδη παρασκευασθέντος βω
μού, μήτοι ό αποδιδόμενος έκ τής πυράς καπνός,.δι’ ήςθά 
έκαίετο τό σώμα αύτοΰ, κατέστρεφε ’ τά ώραΐα δένδρα τοΰ 
κήπου.

Κατ’ ειρωνείαν όμως τής τύχης ό πολυθέλγητρο; κάί τρα
γικός έν τάύτφ ούτος- τόπος άπητει άνταποδοτικώς νά 

, γίνη -θεατής καί τών-τελευταίων στιγμών έκείνη;, ήτις έίχε· | 
κάτακτήσει αύτόν διά μύσαροϋ καί όλως ανοικείου έγκλή- 
ματος.

Ό θάνατο; λοιπόν τής φιληδήνου καί αίμοβόρου Μεσσα- 
‘ λίνα; είχε προμελετηθή καί προσχεδιασθή υπό τής θεία; έκ- 

. δικήσεως,και είναι ούχί μόνον διδακτικός άλλά καί άπαραιτή- 
τως υποχρεωτικόν ήμϊν ν’ άναφέρωμεν αύτόν ένταΰθα μετά τή; 
εφικτή; σαφήνεια; καί δσω ήν δυνατόν έν έκτάσει, διότι ή 

. ίστορία ύπό τήν έποψιν ταύτην σιγά, άλλά πριν ή όδηγή- 
σωμεν τούς ήμετέρου; άναγνώστα; είς τό θέατρον τής επα
ξίου ταύτης κολάσεως, έν ώ τό άπαίσιον έγκλημα δημοσία 
εκτελεσθέν, δημοσία καί έν τφ. αύτφ τόπφ έξιλεοΰται ύπό 
τής χειρός τής 'θείας θέμιδος, .είναι έπάναγκες νά φέρωμεν 
αύτού; πρότερον έπί τοΰ Παλατίνου, έν τφ αύτοκρατορικφ 

■ άνακτόρω, ένθα ή Μεσσαλίνα παραδίδει έαυτήν εί; τήν χα
ράν καί τήν ηδονήν.!

Πλήν άς προτιμήσωμεν νά μα; όδηγήση- ό Τάκιτός όστι;

θαυμαστότερον ήμών διηγείται τά τής επαράτου, ταύτης 
τελετής.

Ητο φθινόπωρου, ότε ή Μεσσαλίνα έώρταζε τήν εποχήν 
’τοΰ Βάκχου, τόν’Οκτώβριον μήνα, καθ’ ήν εποχήν τοΰ έτους 
άκόμη καί σήμερον τελούνται αληθή Βακχεία όργια.

« Έπάτουν τά; σταφυλάς, ό δέ οίνος έρρεεν έντός τών 
κάδων καί τών πίθων. Αί γυναίκες ©έρουσαι στολάζ έκ δερ
μάτων διαφόρων ζώων, :ώ; μαινάδες,, άνεπήδων πρό; τιμήν 
τοϋ θεοΰ. Καί ή Μεσσαλίνα αύτή, έχουσα τήν κόμην λελυ- 
μένην, έκίνει τόν Θύρσον. Ό δέ Σίλιος, έστεμμένο; άπό κισ
σόν ‘καί ΰποδεδημένο; κόθορνον, έκίνει τήν κεφαλήν συν-’ 
φδά τοϊ; άσεμνοι; άσμασι τοΰ θορυβώδους χορού· Τότε ό 
Βέττιος ενώ εΰρίσκετο άνερριχημε'νος παιδιά;. χάριν ■ έπί τής 
κορυφής ύψηλοΰ τίνος δένδρου, ήρωτήθη ύπο τών κάτωθι:

«Τί βλέπεις αύτόθεν ;» Άπεκρίθη : « Καταιγίδα ε’ρχο» 
μένην άπό τή; Ώστίάς. »

Άστειότη; ή σύμπτωσις, ό Βέττιος δέν έψεύδετο, διότι 
μετ’ όλίγον διεδόθη ότι δέν ήτο βροχερόν νε'φος ή πρΟμηνυο- 
μένη καί ερχόμενη εκ τήςΌστίας καταιγίς, ώς συνήθως συμ
βαίνει κατά τήν εποχήν ταύτην, άλλ’ ό αύτοκράτωρ'επλη- 
ροφορήθη τά συμβαίνοντα καί ήρχετο νά τιμώρήση·

Ή Μεσσαλίνα τότε κατέφυγεν εί; τού; κήπους τοΰ Λου- 
κούλλου, πλήν δέν διέμεινεν έκεΐ έπί πολύ, άποφασίσασα αί
φνης νά ελθη είς προΰπάντησιν τοϋ Κλαυδίου, έπί τή ΐδέ*  
ότι κατενθουσιαζόμενος ούτο; έκ τή; καλλονή; αύτή; θά έ- 
κάμ.πτετο καί θά τήν έσυγχώρει.' .

Διέτρεξεν ούτως όλην τήν πόλιν πεζή καί σχεδόν μόνη. 
Φθάσασα δέ πρό τής θόρας τή; Ρώμης εντελώς κεκοπιακνΐα 
ώ; έκ τή; πολλή; άποστάσεως, εΐσέρχετσα έντός παρατυχόν- 
το; άμαξίου χρησιμεύοντος διά τήν μεταφοράν τών άκαθάρ- 
σιών τών κήπων καί προχωρεί δι’ αύτοΰ έπί τή; πρό; τήν 
Ώστίαν άγουσαν. Ό Κλαύδιος ήρχετο διά τής αύτή; οδοΰ 
άλλ’ άντιθε'τως καί έμελλον νά συναντηθώσιν, .ότε ο απελεύ
θερο; Νάρκισσος, πολέμιο; τή; Μεσσαλίνα;, αισθανόμενο; 
ότι ή .στιγμή αΰτη ήν κρισιμωτάτη καί παρατηρών έν ταύτφ 
τήν ταραχήν τοΰ Κλαυδίου, ανέρχεται άμέσω; έπί τοϋ οχή
ματος του αύτοκράτορος, όστι; μηχανικώς έπανελάμβάνε
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Τό πιλάφι, φαγητού παρατιθέμενου έν εί'δεί λόφου έξ όρύ- 
ζης, ΐνα θεωρηθή καλώς παρασκευασμένου δέον νά μή δεικνύη 
ρήγματα άνά τήν επιφάνειαν αύτοΰ. οπερ θά εθεωρεϊτο άδε- 
ξιότη; τοϋ μαγείρου, ούτε νά καθιζάνη, όπερ θά έθέωρεϊτο 
αίσχος του. ’Αλλά το ύπό τόΰ στρατιώτου μας παρασκευα- 
•σθέν ήδη πιλάφι ήτο καθ ’όλα άμεμπτον, τυγχάνον επιβλη
τικόν ώς τό ορός Άθως,καί ροδόχρουν ώ; ό Υμηττός διά 
τόν έν αύτφ άφθονο*  χυμόν τής ντομάτας. "Οθεν άμα έκα
στος κατέλαβε τήν άνήκουσαναύτώ θέσν» παρά τήν τράπε
ζαν, άνευ. άπωλείας χρόνου έπετέθησαν κατ ’ αύτοΰ διά περο-. 
νών καί κοχλιαρίων, οί μέν κατασκευάζοντας |ν αύτώ ύπονό- 
μους πρός άνεόρεσιν τών «ν τώ κόλπω του κεκρυμμένων τε- , 
μαχίων κρέατος άμνοΰ, ένω οί άλλοι έξηκολούθουν τάς έχ- 
θροπραξίας λιά τακτικών κνασκαφών.

Οί Έλληνες ευρισκόμενοι μεταξύ εύθυμων συνδαιτημόνων 
'αισθάνονται τήν ΰψίστην τών ηδονών συνδιαλεγόμενοι περί 
πολιτικών πραγμάτων · Ώστε καί ό λοχαγός όστις δεν υστερεί 
κατ ούδέν τών ομοεθνών του» δέν ώκνησεν άμα ώς τά πρώτα 
κεντήματα τής πείνης'π'αρήλθον νά άρχίση μετά τοΰ Κώστα 
πολιτικήν συζήτησιν έξ εκείνων αίτινες, έν ριπή οφθαλμού 
μεταβάλλουσι τόν χάρτηντής Ευρώπης άπό τοϋ κέντρου μέ
χρι τών περατών, '

· —— Εάν ήθελον: «I-Δυνάμεις ν*  μάς παρέζώσι τήν άρω- ,

γήν. των, ειπεν ούτος, δεν θά ύφίστατο πλέον ένθεν του Bo- 
σπόρου ούτε είς Τούρκος!

Άλλ’ή μετά τής Ραλοΰ; συνδιάλεξις άπερρόφα άπασαν 
τήν προσοχήν τοΰ Κώστα, καί δέν τόν άφηνε νά προσε'ζη εις 
τά; φιλοπόλεμους έκδηλώσεις τοΰ έξαδελφου του.

Πλήυ ή δεσποινί; Ραμώ θελήσασα κατ’εκείνην τήν στιγ
μήν νά πειράξη τινά :

•— Διατί; ήρώτησεν αΰτη, νά άντικατασταθή. ή σημαία 
του Σουλτάνου διά τής τοΰ Τσάρου έπι τοΰ παλατιού τοΰ 
Ντολμα-Μπακτσέ;

— Πώς; όταν ό Μωάμεθ ό δεύτερο; είσήλθεν εντός τής 
Κωνσταντινουπόλεως εύρεν “Ελληνας ή Ρώσσους έν αύτή; 
Είμεθα οί κληρονόμοι Κωνσταντίνου τοϋ Παλαιολογου, καί 
δεν ζητοΰμεν κατακτήσεις όταν άποβλέπωμεν πρός τόν Κερα
τίου κόλπον, διότι τοΰτο ποιοϋντες, ούδέν άλλο διεκδικοΰμεν 
ή τήν κληρονομιάν μας.

— θά εϊχετε δίκαιον ε’άν ήσθε Έλληνες, πλήν λέγουσιν 
ότι είσθε Σλάΰοι !

■ί—Άτιμου ψευδό; έφευρεθέν ύπό αμαθούς ή ασυνειδήτου 
διπλωμάτου ! Σλαΰοι είναι οϊ Βούλγαροι καί Σέρβοι. Περί 
τδν Ρουμούνων καί Αλβανών α; μή όμιλώμεν παρακαλώ. 
Άλλα περί Ελλήνων, ό ελληνισμό; εξακολουθεί νά ύφιστα- 
ται διακεκριμένος- ούδεμία δε. εξωτερική δύναμις ήδυνήθη 

: με’χρι τοΰδε νά τόν αφομοίωση μέ αύτήν ή νά τόν έξοντώση. 
■ Αύτοΐ οί Ρωμαίοι ήττήθησαν ηθικώς ύπό τών πχτε'ρων μας, 

όί δέ Τόΰρκοι μετά κυριαρχίαν έφ’ήμών τετρακοσίων πεν- 
τήκοντα έτών περίπου, δέν ήδυνήθησαν νά μας άφομοιώ- 
σωσι πρός αύτούς.

— “Οπως δήποτε δέν εισθε άρκοϋντες τόν αριθμόν, όπως 
άνεγείρητε τήν Ελληνικήν Αυτοκρατορίαν, ό δέ Βασιλεύς

Γεώργιος δέν δυναταΛ-τίποτε νά κάμη με ύπηκόού; ενός καί 
ήμίσ&ώς μόυον Εκατομμυρίου.

— Τό πιστεύω, διότε ή Εύροιπη άντί νά έλευθερώτη όλους 
τούς αδελφούς μας, οίτινε; εζήτουν τήν άνεξαρτησίαν των,

• δέν μά; άφήκε, κατά τήν επίσημον κχ-ταστ&ακν έκφρασιν, ή 
«έν κόκκαλον νά ροκανίζωμεν». Τί σημαίνει μέ τοΰτο : Μή- . 
πως οι Ιουδαίοι, οίτινε; δέν έχουσιν ούτε εν στρέμμα γης,.. 

■δέν έχουσι τά άπαιτοόμενα στοιχεία διά ν’ άποτελέσοιάι μίαν 
-ήριέραν 'έν μέγα έθνος; Άρνεϊσθε τοΰτο ; Ήμεις όμω; εύτυ-

--χέβτεροι αύτών, έχομεν πατρίδα, άλλά δυστυχώς τοσούτφ 
μικράν, ώστε δέν δύναται:*ά  πέριλάβη όλα αύτής τά: τέκνα. 
: — Μέ συγκινεϊτε; κύριε Άντωνόπουλε·. Καί ποΰ κεΐται ό 

-τή; εξορίας αύτή; τόπος, ένθα στενάζουσιν οί αδελφοί σας, 
καί ου; ή άδικο; διπλώματία έλησμόνησε νά ίλευθερώση;
: —■Οί πλεϊστοί έξ αύτών, Δεσποινίς, δέν διατελοΰσιν έν

■ έξορίγ-, διότι εν Θεσσαλία, Μακεδονία, καί έν όλη τή Χερ- ,
• σονήσφ τών Βαλκανίων, έκτος Βουλγαρικού τινός διαμερί
σματος 'και τή; Αλβανίας, οί Έλληνες κατοικοϋσιν είς τά;

.εστίας, όπω; καί οί Πολωνοί εί; Πολωνίαν. Εΐ; τά ’Ιωάν
νινα,· Λάρισσαν, Θεσσαλονίκην, όλοι οί κάτοικοί σχεδόν είναι 
"Ελληνες, αί δέ έλληνικάΐ· οίκογένείαι τοϋ Φαναριού είναι αί

• ίσχυρότερατ καί πλουσιώτεράί τής Κωσταντινουπόλεώ;. Άφ ’ 
. έτέρου’δέ ·ή Μιτυλήνη, ή Χίος, καί όλαι αί νήσοι τοΰ Άρ- 
, χιπελ'άγους, ή Σμύρνη-μέ όλα τά παράλια τής αρχαίας ’Ιω
νίας, καί ή Ρόδος, καί ή Κύπρο; καί ή Κρήτη !..... νομίζω 
οτι αί χώραι αύται .ούδέν:· κοινόν εχουσι μέ τούς Σλάυους. 
Έάν ή’Ρωσσία, ή'’Αγγλία, ή ή Αύστρία ώνειρόπόλουν νά 

π.ροσαρτήσωσι. ταύτας εις Ιαυτάς, ή διοίκησΐς των ,θά ήτο
.άπεχθεστέρα τής υπαρχουστΚ·
:—■ Εύγε, μΐ (τ.είτ·χτι, αλλ’ επειδή άψ’ ετέρου έπεΐσθην

άλλοτε καί παρά τινο; Ρώσσου, έννοεϊται, οτι εύρίσωψαμ. <ίς 
μεγάλην αμφιβολίαν. Διά τοΰτο θά σά; προτείνω μέσον τι 
τό όποιον θά ίκανοποιήση όλους. ' : · ' ,y

Ό λοχαγό; Άντωνόπουλος μετά δυσπιστίας ήκόυσε ταΰ- · 
τα, καί συνεπώς έλαβε θέσιν επιφυλακτικήν καί πληρεξου
σίου, όπως άκραασθή τοιουτων σοβαρών προτάσεων. ■

Ή γαλλί; παιδαγωγό; έξηκολούθησεν οΰτω. χωρίς ποσώς - 
νά μεταβάλη τό σοβαρόν αύτής ύφος. · \

— ’Οφείλω, κατά πρώτον να σάς ομολογήσω, ότι δέν

'.'ν
ΟΙ χηπαι er ιΕΛ.Ιάδι ier δμοιάζουσι τους ήμΐτέρους. Λ: γ. : 

ήθελον υποφέρει νά ϊδω τούς Τούρκους άποσυρομένόυς u; 
Ασίαν, χωρίς νά λυπηθώ άπο καρδία; διά τήν έγκατάλει-
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τάς λέξεις ταύτα; :, 'ά “Ω έγκλημα ! “Ω κακούργημα ! » "Ηδη 
η Μεσσαλίνα πλησιάσασα άνέκραξεν : «.’Αφήσατε τον ν’ ά- 
κούση τήν. μητέρα τοΰ’Οκταβίόυ καί τοΰ Βρετανικού I» Ό 
Νάρκισσος όμως τή άπήντα: «Ποΰ είναι ό Σίλιος, ποΰ οί 
γάμόι σου. »

Ταύτοχρόνως δέ. ούτος εγχειρίζει τφ ΚλΚυδίω έγγραφον ’ 
καταγγελίαν ενώ άν,εγράφοντό άπασαι αί κραιπάλαι, άσέλ- 

: γειάι καί άκολασίαι τής Μεσσαλίνας, όπως πείση τόν αύτα- 
κράτορα. ν’ άποτρέψη' τά βλέμματά του άπ’ αύτής. Κατ’- 
αύτήν τήν .στιγμήν είσήρχοντο είς Ρώμην, προ τής θύρας 

, τής όποιας, ίσταντο τά δύο αύτών τέκνα καί μία παρθένος 
Έστιάς ήτις απαιτεί Ιπιβλητικώς παρά του αύτόκράτορος 
νά μή καταδικάση τήν σύζυγον αύτοΰ είς θάνατον πριν ή ϋ- 
ποβάλη αύτήν είς απολογίαν. Ό Αύτοκράτωρ τεταραγμένος 
δέν άπαντ?, ό δέ Νάρκισσος τή λέγει οτι. ό αύτοκράτωρ θά 

, τήν άκούσή βεβαίως, καί τά μέν παιδία άπομακρύνιι έκεϊ- 
θεν, τήν δε παρθένον Έστιάδα αποπέμπει είς τΰνναόν της.

Μετή τούτο ό απελεύθερος Νάρκισσος όδηγεϊ τόν Κλαύ- 
διον είς τά ανάκτορα, ένθα τό παν εξερεθίζει αύτόν, διότι ή 
Μεσσαλίνα πρό. τών γάμων είχ_εν άφαιρέσει καί άποστείλει είς 
τήν νέαν αύτής κατοικίαν τά ωραιότερα τών επίπλων του, 
κάί κατόπιν είς τό σνρατόπεδον τών πραιτωριανών, οίτινες 
ήδη λαβόντες γνώσιν τών γεγονότων ζητοΰσι τήν τιμωρίαν 
τώ*  ενόχων, όπερ καί έγένετο, καταδικασθέντων δώδεκα εΐς 
θάνατον.,Καθ’ όλην τήν διαδικασίαν ταύτην ό αύτοκράτωρ 

. ήτο τοσουτφ πεφοβισμενος καί τεταραγμένος ώστεήρώταέάν 
αυτός ή ά Σίλως ήτο νϋν αύτοκράτωρ,

“Ηδη άς έπανέλθωμεν διά τελευταίαν φοράν είς τούς κή
πους.του Λουκούλλου ένθα ή Μεσσαλίνα κατέφυγε καί άς ά- 
κούσωμεν πάλιν τοδ· Τακίτου αφηγούμενου τά κατ’ αύτήν.

«Έν τψ μεταξύ, ή Μεσσαλίνα άποσυρθεϊσα έν τοϊς κή- 
ποίς τοΰ Λουκούλου κατεγίνεται νά εύρη διέξοδον σωτηρίας 
καί αμέσως αποστέλλει ίκτέας καί απειλητικούς άπε.σταλ- 
μίνους πανταχόσε, καί έξαντλεϊ πασαν αύτής τήν δύναμιν 
καί τάς μηχανορραφίας, ένόσφ ό θυμός καί ή ύπερηφάνεια 
αύτής τό έπέτρεπον. . Καί θά τό κατώρθου, και ό.καταγ- 
γελεύς αύτής θά συνετρίβετο πρό τών ποδών της, άν μή

ψιν τής· Εύρώπης ύπό τού ποιητικού καί ρωμαντικου τούτου 
λαοϋ. "Αμα δ’ ώς ούτοι άναχωρήσωσιν, ή τετριμμένη ριΰιγ· 
χότα καί. δ ν^η^ός πό&’ς όμοιομόρφως θχ κυριαρχήσωσι άπό 
τών Δαρδανελίων .μέχρι τοΰ στομίου τοΰ 'Αγίου Γεωργίου, 
χαΐ τίποτε δεν θά κατίσχυση είς τοΰτο I Ή ποίησις θά έκλει
ψη. Πλήν το ζήτημα είναι τις δα διαδεχθή τούς Όσμανλί- 

.δας είς Κωνσταντινούπολη-. Λοιπόν έάν ήμην Έλληνίς ’Ορ
θόδοξος, θά άφινον φρανιμως φερομε'νη, τήν επικίνδυνον ταυ- 
την υποψηφιότητα^ εΐς τούς Ρώσσους, άρκουμένη μόνον ίνα 
ίερέύς τις της θρησκείας μου λειτουργή έν τφ ναφ τής. 'Α
γίας Σοφίας.’
— ’Αποκεφαλίζετε τον 'Ελληνισμόν !

— “Οχι, τοΰ άφαιρώ μίάν βάρεϊαν περικεφαλαίαν ."Οπως
. - ούτος είναι ήδη, ύψόνει'τήν κεφαλήν,——ήτις είναι αί Άθή- 

ναι καί ούχί τόΒυζάντιον^τ-διά να ΐδη/τάς ,ώραίάς κτήσεις 
τάς όποιας τοΰ προσφέρω... τήν Θεσσαλίαν,-τήν “Ηπειρον, 
τάς νήσους τοΰ ’Αρχιπελάγους, τήν Κρήτην.., δέν άρκοΰσ’ 
ταΰτα ; ίσάφ προσθέτωί’ξήν Κυρηναϊκήν, μίαν άρχαίαν α
ποικίαν σας. ’Αλλ’ έν. τοιαύτη περιπτώσε·. πρέπει νά δώσω 
τό Μαράκχ.ον είςτήν’Ισπανίαν, τήν Τύνιδα είςτήνΓαλλίαν, 
τήν Τριπολίτιδά εις τήν ' Ιταλίαν, καί νά κάμίω ούδετέραν 
τήν Αίγυπτόν., A ! αύτήν την φοράν, μή μοΰ ζητείτε τίποτε 
περισσότερον,, διότι δέν - δύναμαι νά σας κάμω πλέον τίποτε. ·, 

Καί ταύτοχρόνως- ή άστεϊα Σωσάννα Ραμώ άνεκάγχασε 
μετά τοσαύτης ελευθεριότηΤος, ώστε ό'μεθ’ ού συνδιελέγέτο 
εξαίρετος Έλλην,' ε'γελα καί αύτός χωρίς νά πειράχθη ποσώς 
εκ τής άστιιότητος·

• Τό ζωηρόν ενδιαφέρον τής συζητήσεως ταύτης δένήμπό-, 
. δισε ποσώς τήν Δεσποινίδα Ραμώ, ίσως δέ καί την Κυρίαν 

Άντωνοπούλου, ,νά παρατηρήσωσί τι μετά πικρίας. Ό Κώ

αύτος δεν επέσπευδε τόν θάνατόν της, διότι ο Κλαύδιος ά· 
ποσυρθείς εν τοϊς δωματίοις αύτοΰ είχε ζητήσει νά τφ (τοι— 
μασούν τό γεΰμα καί ό θυμός του είχε παρέλθει. Διαρκοΰντος- 
δέ τούτου είχε διατάξει νά αναγγείλουν τή δυστυχεί ταύτη γυ- 
ναικί νά προσε'λθη τήν επαύριον καί απολογηθή. 'Ο Νάρκισ- 

’ σος δμωςάντιληφθείς εγκαίρως τής καταπραύνσεως τοΰΚλαυ- 
δίου καί φοβηθείς ανατροπήν τοΰ παντός, τρέχει αμέσως πρός· . 
τούςέκατοντάρχας καί τον δήμαρχον, οίτινες συνεδρίαζονκατά 
τήν ώραν εκείνην, καί τούς λέγει έπιτακτικώς : «'Ο αύτοκρά
τωρ διατάσφει, ή Μεσσαλίνα νά θανατωθή.» Συνάμα δέ 
τοϊς δίδει καί τόν άνθρωπόν του ’Εβόδην, ώς επιστάτην τής 
έκτελέσεως.

Ούτος τρέχει πρώτος είς τούς κήπους' ένθα εύρε τήν Μεσ- 
σαλίναν έξηπλωμένην επί γής καί τήν μητέρα αυτής Λεπίδα 
πλησίον τής, ήτις καμφθεϊσα έκ τών παρακλήσεων ταύτης- 

. είχε προσέλθει, όπως τήν παρηγόρηση κατά τάς τελευταίας 
στιγμάς τοΰ βίου της, διότι μέχρι τότε διετέλδυν έν ψυχρό- 
τητι, συνέπεια τής προτέρας αλαζονείας καί τοΰ μεγαλείου- 
τής θυγατρός. Ή μήτηρ παρεκάλει.ταύτην νά μην άναμόνη 
τόν δήμιον άφοΰ ό θάνατος αύτής· άπεφασίσθη ,άλλά νά δώση, 
μόνη πέρας είς τήν ζωήν της, προτιμώσα τόν αξιοπρεπή θά
νατον, πλήν ε’ν τή ύπό τών παθών διεφθαρμένη εκείνη καρ- 
δί<ρ δέν υπήρχε πλέον γενναιότης . καί φρόνημα εύγενές. Ή 
Μεσσαλίνα εκλαιε καί ώδύρντο, άπέόπα τάς τρίχας τής κό
μης της, άλλ’είς μάτην.

Αίφνης αί θύραι ανοίγονται παταγωδώς καί παρουσίαζε— 
• ται πρώτος ό δήμαρχος άπαισίως καί έν νεκρική σιωπή. Ή 

Μεσσαλίνα τότε ένόησε τήν θέσιν της. Αυθωρεί δέ λαβοΰσα 
τόν σίδηρον δν τή έπρότειναν, έφερεν αύτόν έπί τοΰ στήθους: 
καί επειδή δέν «τόλμα νά τόν έμπήξη, διετρυπήθη διαμπερώς. 
ΰπο τόΰ δημάρχου, . -

Τό σώμα αύτής έδόθή είς. τήν μητέρα της', είς δέ τόν- 
Κλαύδιον άνηγγέλθη αμέσως ό θάνατός της, χωρίς νά τώ ε'ί- 
πωσιν άν μόνη ή δι’ άλλου έθανατώθη, καί χωρίς - ούτος · νά 
ταοαχθή παντάπασι.

Έπί τινας ημέρας μετά τόν θάνατον τής Μεσσαλίνας, ...ο
ι Κλαύδιος ήτο βεβυθισμένος έν άκατανοήτφ ληθαργία, ούδό-

στας κατηνάλωσκεν όλας αύτοΰ τάς φιλοφροσύνας καί τάς- 
περιποιήσεις πρός τήν παρακαθημε'νην αύτφ εκ δεξιών, «νψ- 
τούναντίον καθήκον είχε νά προσφέρη- ταύτας τή παρα- 
καθημένη αύτφ έξ αριστερών. Ή δέ ‘Ραλοΰ έδείκνυτο. πολύ 
ευαίσθητος είς τοΰτο, μολονότι τό ώραΐον και μειλίχιον αύ
τής πρόσωπον ούδαμώς βυνεκωείτο, άλλα μάλλον «ύηρεστεϊτα 
ένδομύχως, ώς θεά ένώπιον τής όποιας και'-η τις θυμιάματα. 
Καί αληθώς ήτο καλή θεά ευγνωμονούσα τφ πρώτφ αύτής; 
λάτρη. Έν τούτοις ή οσμή του καιομένου θυμιάματος ανέρ
χεται πάντοτε όλιγώτερον είς τήν κεφαλήν τού ειδώλου ήτοϋ ■ 
θυμιάζοντας, ή δέ 'Ραλοΰ δέν ύπηρασπίζετο ποσώς ε’ναντίον 
τοΰ- έρωτος. Καί πρός τί ; άφοΰ ή ειμαρμένη αυτής καί ή 
ώραιότης της τήν ώδήγουν πρός τόν βωμόν του. Έραται 
όλως ήσύχως, καί φυσικώς, διότι άφίκετο είς τήν ηλικίαν τοΰ 
εράσθαι· πράττει δέ τοΰτο κατά , τόν ανατολικόν αύτής τρό-

■ πον,καίάνευ τής ελάχιστης; πονηριάς, τοΰ αισθήματος.
'Εκτός δέ τούτου, ό Κώστας δέν υποπτεύεται-ότι αΰτη 

επιθυμεί τι καλήτερον ή περισσότερον, διότι αί διάμεσοι α
ποχρώσεις τοΰ σαρκικού έρωτος καί τής απλής φιλίας ..είναι, 
αποτελέσματα τής καλλιέργειας, τά-όποϊα δέν φύονται οϊκο- 
θεν είς τάς άγριας κοιλάδας τής Πελοπόννησού, 
\ Εις μάτην ή κυρία Άντωνοπούλου διά νά διακόψη τήν 
άμ.οιβαίαν προσοχήν τών δύο νέων, τοϊς- προσέφερε διαδοχι— 
κώς έξ όλων τών έπί τής τραπε’ζης ευρισκομένων εδεσμάτων,., 
χαβιάριον, έλαίας,-όρεκτ-ικά κτλ. ■

Έν τφ μεταξύ ό λοχαγός άφήσας κατά μέρος τήν πολι
τικήν συζήτησιν, (δοκίμαζε νά πειράξη θρησκευτικώς τήν δι- 
ασκεδαστικώτάτην κάί εύφυά παιδαγωγόν,

— Οί Έλληνες, τή λέγει, είναι θύματα- τής φιλοδοξίας, 

τών παπών.

t:

λωςόμιλώνκαί ούδόλως φαινόμενος ότι περί αύτής έσκέπτετο, 
άλλ’ απεναντίας ότι εΐχεν εντελώς αύτήν λησμονήσει ώς νά 
μην-είχε ποτέ υπάρξει. Ή δέ Γερουσία συνέτρεξεν είς τήν 
λήθην ταύτην διατάξασα· τήν έξαφανισιν πανταχόθεν τών ει
κόνων καί προτομών τής Μεσσαλίνας.

Εν τούτοις τινές έξ αύτών διεσώθησαν έ*  τοΰ καταδι- 
-ωγμοΰ τούτου,, ή δέ ύπάρχουσα προτομή αύτής έν τή Στο? 
τής Φλωρεντίας, καί ήτις φέρει χαρακτηριστικά πολύ λεπτά 
καί εύγενή,.φαίνεται αμφίβολον άν ήνε ίδική της.

ΊΡοΰφ

ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟΝ

Δύναται τις ν ’ άπομιμηθή τό φυσικόν ήφαίστείον μέ τάς 
άκρήξεις του, τήν π·υράν του καί τά φυσικά άποτελέσμα- 
•τά του ;

Ή νεωτέρα επιστήμη μάς άπαντά, οτι είναι δυνατόν, 
.καί ιδού πώς κατόρθοΰται τοΰτο, συνεπεία τών νεωτέρων ά- 
•νακαλύψεων.

Βεβαίως δέ ή άπομίμήσις αύτη επιτυγχάνεται ένσμικρφ, 
-πλήν δέν σημαίνει τίποτε, άρκεϊ άμφοτέρών αί φυσικαί ιδιό
τητες νά μή διαφέρωσιν άλλήλων.

Μεταξύ τών θεωριών αΐτινες έγένοντο άσπασταί παρά τοΰ 
επιστημονικού κόσμου ώς πρός τάς ηφαιστειώδεις εκρήξεις, 
υπάρχει μία ήτις μάς λέγει, ότι αύται παράγονται συνεπείμ 
μεγάλης ποσότητο; πυρίτου λίθου, (θειωμένος σίδηρος), ανα
φλεγόμενου διά τής ίπαφής αύτοΰ πρός τό ύδωρ, όπερ 
δύναται νά συγκοινωνήση μετ ’έκείνου διά μέσου υπογείων 
όδών,ήάναβίυζόμενονέκβαθυϊάτωνπηγών-

Ό πυρίτης σύγκειται κατά μέγα μέρος άπό θεϊον καί σί- 
■δηρον, έχει θεωρίαν μεταλλικήν. καί λαμπράν, όμο.ιάζουσαν 
πρός χρυσοφόρον μ.εταλλίτιδα·',

Διά νά κκτασκευάσωμεν μικρόν-τεχνικόν ήφαίστείον, δέον 
νά λάβωμεν 10 χιλιογρ. θείου είς χονδρήν κόνιν, καί όμοίαν 
ποσότητα ρινισμάτων σιδήρου, δι’ ώ> προπαρασκευάζομεν

Μπά! καί έγώ ένόμιζον, ότι ήσαν .απεναντίας τής τών 
Σουλτάνων.

—- Πλήν , <Λ Τούρκοι ουδέποτε θά έκυρίευον τήν Κωνταν- 
τινούπολιν, (ήν οί σταυροφόροι δέν ε.ΐχον έξασδενήσει τό έ
θνος μας διά τής οίκτίρμονος προσπάθειας αύτών τοΰ νά 
•σχηματίβωσι τήν λατινικήν αυτοκρατορίαν, καί έπί τή προ- 
φάσει σταυροφορίας κατά τών απίστων,.ο άρχιερεύς τής Ρώ
μης δέν απόβλεπε ή είς έν πραγμα, δηλαδή νά καθυποτάξη 
τούς αληθείς ορθοδόξους χριστιανούς ύπό τήν τυραννίαν καί 
το σχίσμα του.

— Έ ! είπε μάλλον σχισματικούς τόν (αυτόν σας! ■ 
πλήν δέν βλάπτει, εξακολουθήσατε, παραδέχομαι νά δεχθώ 
τάς δ'.ν.'Χ'.'ΑΛγήσυ.ζ σα.ς άμα τελειώσητε.

τ— Συγγνώμην, δεσποινίς, ομολογώ τό λάθος μου, διότι 
τή άληθεί? εδώ χρειάζεται ΐηλεσκόπιον διά νά άνακαλύψη 
τις τήν διαφοράν τής θρησκείας σας άπό τής θρησκείας μας. 
Έάν δέν προσετΐθετο ή λέξις χαι τού νΐοΰ είς τό Σύαβολον 

τής Νίκαιας, τό άδιάρρηκτον τοΰ γάμου, καί πρό πάντων 
αί παράλογοι άξιώσεις τού άοχιερέως σας ώς πρός τήν ύπε- | 
ροχήν, αί δύο τοΰ Χριστού έκκλησίαι θκ άπετέλουν μίαν 
μόνην πολιτείαν.

— “Ενθα ό Θεός θά (καλείτο διά τάς αρχαιρεσίας, καί 
κατόπιν -,

— Ώ ! σείς άστειεύεσθε πάντοτε.
—· “Οχι, αγαπητέ μοι λοχαγέ, άλλ' επιθυμώ καλήτερον 

•νά περιπατήσωμεν εντός τοΰ “Αργους, μέ συνοδεύετε ;
—- Βεβαίως, καί δέν θά λυπηθώ άν χάσω τόν ύπνον μου, 

αρκεί νά σας πείσω καθ ’οδόν, ότι ό Πατριάρχης Ιωσήφ 
®'. καί Ιωάννης ό Παλαιολόγος έγένοντο ανάξιοι τής εύ
νοιας τοΰ ελληνισμού κατά τήν σύνοδον τής Φλωρεντίας. Ή 

μίγμα, οπερ διαβρέχομεν μέ αρκετόν ύδωρ διά νά άποτελέ- 
σωμεν ζύμην, ήν τοποθετοΰιίΛν είς 50 ννΛ.τοστ0ρΛτρμ βάθυς 
υπό τήν γην καί καλύπτομεν διά του χώματος.

Μετά παρίλευσιν 12·—15 ωρών, ή γη θ’ άνυψωθή άφ’έ- 
αυτής είς τό σημεΐον τοΰτο, καί μ.ετ’ όλίγον θά σχηματισθή 
μικρόν τι ήφαίστείον τό όποϊον θά εκπέμπη πυράν καί κόνιν.

Τό φαινόμενον παράγεται ίκ τής άποσυνθέσεως τοΰ ύδα- 
τος διά τοΰ σιδήρου , καί σχηματίζεται .τότε θειουχον ύδρο- 
γόνον, οπερ αναφλέγεται καί επιφέρει τήν έκρηξιν.

Έάν μεταχειρισθώμεν έλάσσονα ποσότητα θείου καί ρινι
σμάτων, δέον νά ένθάψωμεν το μϊγμα ύπό τήν γην ήττον 
βκθέως, καί ή έκρηξις θά ή μικρότερα. Έά*  δέ μετάχειρι- 
σβώμεν μείζονα ποσότητα εκείνης, τό αποτέλεσμα έσεται με- 
γαλείτιρον. Π. Π.

ΚΛΓΊΝΓΟΦΟΒΙΑ.

Ό κ. Δ. ■ · ανώτερος υπάλληλος παοά τφ, ΰπ.ουργειω τών 
εξωτερικών, φοβείται πολύ τούς κύνας. 'Οσάκις έξέρχηται. 
άνά τάς. οδούς, ή μόνη προσοχή του είναι νά παρατηρή άν · 
κύων τις διέρχεται πλησίον του. Τότε άλλάσσει δρόμον νΛί 
φεύγει ϊως οΰ τόν χάση. άπό τούς οφθαλμούς του.

'Ημέραν τινά δύο κΰνες ήριζον μεταξύ των καί εδάκνοντο , 
λυσσωδώςότι άπροσδοκήτως εΰρέθη πρό αύτών, Εΐσήλθεν αΰ·' 
θωρεί έντος άμάξης καί μετέβη είς τήν οικίαν του, όπόθεν δέν. 
έξήλθεν έπί δεκαπενθήμερον.'Οσάκις δέ άναγινώσκη είς εφημε
ρίδας ότι κύων λυσσών έδηξέ τινα, καταλαμβάνεται αίφνης ύπό 
σπασμωδικών κινήσεων καί μένει έπί ολόκληρους ώρας τετα
ραγμένος.

Πρό ήμερων, κατά τήν επέτειον τών αγίων Κωσταντίνου 
καί Ελένης, μετέβη ε’φ ’ άμάξης καί & quatre. epingtes1 νά 
έπισκεφθή τήν Κυρίαν Έλ.... Κ.... κατοικούσαν έν τή συ
νοικία τής Νεαπόλεως, ήτις καί έώοταζεν. Ένφ δέ ε’κάθητο 
έπί τίνος έδρας όλως άναπαυτικώς καί άμερίμνως, καί συνω- 
μίλει μετά τής οίκοδεσποίνης, αίφνης παρατηρεί παρά τούς

Λ

;/

υποταγή των είς τόν πάπαν Ευγένιον Δ’; ήτο μία έξώμοσις, 
δυστυχώς ανωφελής, διότι ...

■—*Ας  είναι, άς άφήσωμεν πλέον τό περίπλοκον τοϋτ.ο ζή
τημα καί δότε μοι τόν βραχίονα σας.

"Απαντες έν τ<5 άμα ήγέρθησαν Χαί έκαστος άπεσύρθη νά. 
ήσυχάση.

Ή κυρία Άντωνοπούλου, καί ή δεσποινίς Ραλοΰ έπιχαρί*  
I τως στηριζομένη έπί τοΰ ώμου (κείνης, είσήλθον είς τό παρα- 
I κείμενον δωμάτων, ένθα άφοΰ έκλεισαν τήν θύραν όπισθεν αύ- ’ 

τών, έξηπλώθησαν έπί δύο χαμηλών διβανίων.
Ό Κώστας θεοχάρης μείνάί μόνος, κατήλθεν εΐς τόν κή

πον όπου έξηπλώθη επί τίνος έπισκίου μαρμάρινου εδωλίου 
καίήρξατο ρεμβάζων.Οί κήποι «ν'Ελλάδι δέν όμοιάζουσι τούς' 
ήμετέρους. Έκεϊ βρέχει τόσον σπανίως ώστε τό έδαφος- αντί ■ 
νά παρουσιάζη γην πυκνήν, λασπώδη καί παχεϊαν, είναι εξ 
ίναντίας αμμώδης καί ξηρά, καί μεταβάλλεται είς κονιορτόν 
εκτός άν ποτίζηται συνεχώς. Διά τοΰτο δεν βλέπει τις εκεί 
τήν πυκνότητα τών ήμετέρων δένδρων καί τον πλούτον τών 
άνθέων μας, άλλά μάλλον πλήθος μικρών τετραγώνων συμ- 
μετρικώς κατεσκευασμένων εν είδιι ζατρικίου, έν οίς φύονται ’ 
μικρά τινα δενδρύλλια καί φυτά λεπτοφυή.' Έν τή εποχή 
τών άνθέων εις κήπος τοιοΰτος δρώμενος άνωθεν φαίνεται ώς 
ποικίλα χρώματα διατειχισμένα. Τά τετραγωνικά ταΰτα 
διαχωρίσματα δέν είναι έπί εδάφους ίσοπέδου άλλ ’ άπ ’ εναν
τίας έπί κατωφερούς τά μέν έπί τών δε, διά τήν εύκολίαν 
της άρδεύσεως, Όπότάν δέ τό ύδωρ ερχόμενον (κ τής πη
γής φθάνει είς εν τετράγωνον καί- άρδευθή, διανοίγεται μικρά· 
τις δίοδος διά τοΰ ξιναριού, καί τό ύδωρ διαρρέει εΐς τό έπό- 
μενον τετράγωνον,' τό όποϊον άμα ποτισθή αρκούντως,' δι*  
έτερας όμοιας διόδου άφίνει τό ύδωρ καί μεταφέρεται εΐς

ο· <
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πόδας αύτοΰ κύνα ίστάμενον όλως άφελώς καί χαριέντως, 
μεθ ’ ού έπαιζεν ή μικρά κόρη τής οίκοδεσποίνης.

Ό κ. Δ... εγείρεται κάτωχρος καί στρέφων έν ταραχή 
τοΰςπλανώδεις αύτοΰ οφθαλμούς, δίδει ισχυρότατο'? κτύπον 
διά τοΰποδός ,του εις τό άθώον τετράπουν, τό οποίον διερράγη 
ειςπλεϊστα όσα τεμάχια,ατι,να,έξεσφενδονίσθησαν τήδε κάκεϊσε 
εν τή αιθούση, κραυγάζω·/ έν ταΰτφ :

— Θεέ. μου ! μέ έδάγκωσε ! Κυρία 'Ελένη, τόν ιατρόν ! 
τόν ιατρόν.! παρακαλώ...

Ή Κυρία μένει, ίόλως έκπληκτος, ή δέ μικρά κόρη ήρξατο 
γοερώς κλαίουσα επί τή καταστροφή τοΰ αθύρματος της.

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ

Λύβς$ τοΰ ® αονίγμ.ατος.
8x9=72 + 7=79 + 6=85 + 5=90 + 4=94 
+ 3 = 97 + 2=99- ·1 = 100.

' Λύβες τοΰ 3 αινίγματος.
Ο ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ

Άμφοτέρας τάς ανωτέρω λύσεις τών ύπ’ άριθ. 2 καί 3 
ήμετέρων αινιγμάτων άπέστειλεν ήμϊν ό έξ Αίγιου συνδρο
μητής μας κ. Ν. Σολιώτης, πρός όν άποστέλλομεν τά συγ
χαρητήριά μας καί έν ώραΐον βιβλίον μετά εικονογραφιών, 
ώς δώροιί.

Τήν λύσιν ομοίως τών ανωτέρω αινιγμάτων άπεστειλαν ήμΐν καί 
δύο έτεροι Κύριοι, ό Μ.Π. καί Ν.Λ. έξ ’Αθηνών,πλήν ώς μή συν
δρομητών τής «Φύσεως», περιοριζόμεθα μόνον εις τήν έκφρασιν τών 
συγχαρητηρίων μας. ’ -·

ΕΙΣ ΠΡΟΣΟΧΗΝ!

*0 έγγφάφων 1 .σύνδφομη+ν είς τήν «Φύσιν», λαμ5άνει έγγφάφως τίς 

ευχαριστήσεις μας. .
Ό έγγραφων 2—3 συνδρομητάς, λαμβάνει ώ; ξώρον μίαν ώραίαν ει

κόνα. ? - ,
Ό εγγραφών 5 — 6 συνδρομητάς, λαμβάνει δν ώραΐον βιβλίον είκό- 

νογραφημένον.
Ό εγγράφων Ι2-—14 λαμβάνει ίνα ώραΐον λαιμοδέτην Noilveailte 

-και τήν Φύσιν έπι εν έτος, ,
'Ο έγγρ'ίφων 15 συνδρομητάς, δλα ίν γίνει τ’ Ανωτέρω.
Καί ό εγγράφων τλέίονας τούτων, άφίεται εις τήν διάθεσιν τής 

Φύσεως.
Εννοείται βέ, δτι αί σύνδρομα!, δέον vi προπληρόνωνται.

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ ΤΗΣ 1 ΦΪΣΕίΙΣ,,

Ζ. Γ. Γύθειον.· Έλάβομεν,’εύχαριστοΰμεν. ’Απόδειξίς σας φέρει 
άρ.ιθμόν 186, ήν λαμβάνετε μετά παρόντος φύλλου. Παρακαλουμε.ν 
νά μάς έγγράψητε καί φίλους· σας·—Σ. Δ. Λαμίαν. Σειράν φύλλων 
άπεστείλαμεν έκ νέου εις Δ. Στυλίδά ώς «τηλεγραφήσατε.—X. Η. 
Βόλον Σας ένεγράψαμεν, εύχαριστοΰμεν, πλήν προσπαθήσατε έστω 
καί ΟΛίγίστους.—X. Π. Μ. Πύργον. Έλάβομεν συνδρ’όμήν σας εΰ · 
χαριστούμε·/. Άπόδειξίς σας φέρει αριθμόν 187, όν δέον φυλάξήτε 
διά κληρώσεις. ’Αναμένομε·/ καί τίποτε άλλους συνδρομητάς.—Α. 
Σ. Έρμιόνην. Έλάβομεν επιστολήν. Σειράν φύλλων άπεστείλαμεν 
ε’ις Δημ.όσίον είσπράκτορα, όν ένεγράψαμεν συνδρομητήν ’Απόδει· 
ξίν του εγχειρίζετε' *ύτώ  λαμβάνοντες. άντίτιμον. ,Ίδέαι σας περί 
κινητοί/ κήπου λαμπραί. Ούδέν τω δντι ηθικώς διασκέδαστίκώτε- 
φον τής καλλιέργειας ανθεων. Προσεχώς θά σάς αποστείλωμεν ό,τι 
ζητείτε όμοΰ ,μέ οδηγίας κτλ.—Α. Ρ. "Αρταν. Χθες σάς άπεστεί- 
λαμεν έν ταχ, δεμάτι ζητηθέντα· αντικείμενα. ’Επιστολήν έχετε 
ταχυδρομικώς.—Ν. Σ. Αίγιο·/. Αί λύσεις τών αινιγμάτων έπιτυ- 
χεϊς. Δω'ρον άπεστείλαμεν. Πάρακαλοΰμεν ,έγγράψητε καί φίλους 

σας συνδρομητάς.—X. Υ.' ’Αθήνας. ,ΪΙοιημάτιά υμών έλήφθησαν 
καί βύχαριστοΰμεν διά καλάς διαθέσεις. Έλπίζομεν νά δημοσιευθώ- 
σιν εις προσεχές φύλλον, άφου έλεγχθώσι καί κριθώσι δημόσιεύσιμα. 
—Ν. Π. Ζαβέρδαν, Συνδρομητάς ένεγράψαμεν καί σάς εύχαριστοΰ- 
μεν πολύ. Σειράς Φύσεως άπεστείλαμεν χθες έπ’ σνόματι έκάστου 
συνδρομητοΰ. ’Αποδείξεις θέλομεν άποστείλει έν καιρώ. Έχάρημεν 
διά μικράν ’Ιωάνναν σας, ήτις δέν άμφιζάλλομεν άναγινώσκεϊ τακτί- 
κώς τό φύλλον.

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟΦΙΑΟΪΣ
Ό γραμματεύςτοΰ προέδρου· Δημόκρατικοΰ τινός Κρά

τους τής Νοτίου ’Αμερικής, άπέστειλεν ήμίν τήν κάτωθι· 
επιστολήν, ήν ευχαρίστως δημοσιεύομε» διά τούς κυρίους 
γραμμαποσημοφίλους.

■ Monsieur■ F. Brindesi,

Je vous prie de vouloir—avoir I’obligeance de m’6h- 
voyer les timbres Grecs ci — bas Holds, et en echange · 
je vous enverrai de ires bans timbres de i’Amerique du 
Sud, tres rares, et avec surcharge «Oficial». . . . . ·.

1862 Erreurs
» »

. » »
, » »

1874 taxe ■
» »
» »

1888 »

1860 Impression ’de Paris 10 lepta Orange ,
5 » (55) Vert

10 » (I) Orange 
10 » (0) » -
20.»  (80) Bleu 

f 70 » vertelnoir
80 » » » »
90 » » » »
10 » Orange

Παρακαλοΰνται όσοι έκ τών Κυρίων συλλεκτών γραμμα
τοσήμων.κέκτηνται τά ανωτέρω- γραμματόσημα ή τινα έξ 
αύτών, καί έπιθυμοΰσι ν’άνταλλάξωσι ταΰτα πρός’Αμερικα
νικά σπάνια, εύαρεστηθώσι νά.μας άναγγείλωσιταχέωςτοϋ το 
ή νά τά διευθύνωσιν είς παραλαβήν ήμών, καί άφοΰ λάβωμεν. 
έξ ’Αμερικής τά σταλησόμενα,-θέλομεν τοΐς άποστείλει ταΰτα 
αμέσως.

’ Ή Διεύθυνσις.

■ Πρός τούς βυνδροίΧητας-tri?'" '
«Φ1·ΧΕ«Ϊ»

Ή Διεύθυνσις τής «Φύσεως» άναδέχετάι τήν προμήθειαν 
οίουδήποτε αντικειμένου έξ ’Αθηνών καί αποστολήν αύτοΰ 
έπί προμήθεια: 5 έπί τοΐς άκατόν.

. Πάσα αίτησις δέον νά συνοδεύητάι ύπό τοΰ αντιτίμου 
τοΰ αντικειμένου καί τών εξόδων τής αποστολής. '

ΚΟΤΡ1ΠΟΝ ,<Λ! ΜΥΡΟΠΩΛΕΙΟΝ
ΑΟ ΚΑΙ ΚΛΑΡΑΣ ΣΤΙΛΠ

* 8 —’Οδός Έρμοΰ —8
Παρά τη πλατεία τού Συντάγματος.

Τό κουρεΐον μένει, ανοικτόν μέχρι βαθείας νυκτός. Υπη
ρεσία πάντοτε πρόθυμος καί καθαρά. Τό κατάστημα δέχεται 
συνδρομητάς καί κατ’ οικον. ■ ,

Έν τφ μυροπωλείφ εύρίσκονται τά εκλεκτότερα Γαλλικά, 
’Αγγλικά καί Γερμανικά αρώματα καί λοιπά μυρεψικά είδη, 
ώς καί αί τελευταΐαι αλάνθαστοι βαφάί.

Κ,ολώνοα εκλεκτή πωλείται πρός 8 δρ. τήν οκάν.

ΕΚ ΤΟΤ ΤίΠΟΓΡΛΦΕΙΟΓ Π. ΛΒ2ΝΗ


