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τόν αριθμόν, άποτελεϊ έτησίως ποσότητα μηδαμινήν, έν
συγκρίσει πρός τόν γήϊνον-όγκον, καί τούτο έν πάοη περιπτώσει δέν δύναται νά θεωρηθ^ ώς αιτία ύψώσεως τής
Αταχήρηϋις τΛς ένεργείας τοΟ Ήλίον
θερμοκρασίας τής Γής, άλλ’ ούτε καί τον τμήματος
έκείνου, έν. ω' ή πτώσις έγένετο. Άφ’ έτερου παρόμοιον
(Συνέχεια καί τέλος)
φαινόμενον δέν δύναται· νά έπαναλαμβάνηται κανονικώς,
Έν τούτοις αφού σοβαρώς άποδεικνύεται, ότι, ή μέση
άφοϋ συμβαίνει, ώστε κατά χρονικάς έτησίους περιόδους
θερμοκρασία τόπου τίνος ούδέ κατα ένα βαθμόν μετα
ό Ήλιος, νά λαμβάνη ποσότητα ξένων σωμάτων διπλάσιάν
ή τριπλασίαν έκείνης, ήν'θά έλάμβανεν είς έτερα κατά
βάλλεται άπό έτους είς έτος ή άπό αίώνος είς αιώνα,
άλλ’ ούτε καί εΐς διάστημα πολλών αιώνων, καί οτι η σειράν έτη, έξ ού έπέρχεται αίφνηδία ύψωσις βαθμών
έλάττωσις τής ηλιακής ένεργείας ύπό τήν εποψιν ταύτην τινων έν τή μέση θερμοκρασία έτους τινός, ής δέν ύείναι, εαν οχι μηδαμινή, τούλάχιστον κανονικωτάτη καί . πάρχει παράδειγμα είς έτερον έτοε.
Συνεπώς δέν εύρίσκομεν είς τήν θεωρίαν ταύτην τήν
άσθενεστάτη, πείθεται τις ότι είναι δυσκολώτατον νά
φθάση νό ζητούμενου άποτέλεσμα διά τής άνω άναφερ- έξήγησιν ήν δίδουσιν. αύτή συνήθως, διότι δέν παρουσιά
θείσης μεθόδου. Καί άφ’ ενός μέν παρατηροΰμεν τούς ζει αύτη τόν χαρακτήρα τής άπαιτουμένης κανονικότη
κομήτας διερχομένους .άπό τής έπιφανείας τοϋ ήλιου τας και πιθανότητος πρός παραγωγήν τοΰ προσδοκομέχωρίς νά δεικνύωσιν ούδεμίαν μεταβολήν έν τή πορεία νου άποτελέσματος.
Έν τούτοις δέν συμβαίνει τό αύτό καί περί τίνος άλ
των, ούδέ πρό ούδέ μετά τήν διάβασίν των, καί μάλιστα
διερχομένους διά τών στρωμάτων τών άποτελούντων τό λης ΐδέάς, ήτις ενέχει μέν καί αυτή τήν άξίωσιν νά ίκαήλιακόν Στέμμα, καί τών γιγαντιαίων φλογών τών προ νόποιή τό ζήτημα, άλλά διά πολύ μείζονος κανονικότητος
εξοχών. Τούτο, φυσικώς καταδε(κνυσιν, ότι πολύ όλίγα καί μείζονος ομοίως πιθανότητος, δυνάμεθα μάλιστα εί- .
σώματα ή ξέναι ύλαι θά πίπτωσιν έπί τού ήλιου πρός πεΐν βεβαιότητος. Όπως πάντα τά έν τή θερμοκρασία
άνανέωσιν τής ένεργείας αύτοΰ. Ή δέ ποσότής τών έπί ταύτη θερμά σώματα σχεδόν άνευ έξαιρέσεως,· —
τής Γής πιπτόντων, εί καί άρκούντως σημαντική κατά
καί λέγομεν άνευ έξαιρέσεως, διότι ή χημική σύστα-
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oic τού Ήλιου είναι ή ούτή ώς ή τής Γής — καί ό
τανϋν κατεψυγμέναι, εύρίσκοντο τότε έμπλεοι θερμότιτΉλιος συστέλλεται ουνεπεία τής προς άπόψυξιν τάσεως τητος γλυκυτέρας τών άλλων χωρών καί έν δίηνεκεΐ φω
αύτοΰ. Ώστε αυτή.αυτή ή συστολή είναι, ή αιτία τής
τισμό.
Ήδη οταματώντες τάς περί διατηρήσεως τής θερμό
παραγωγής τής θερμότατος, ής τό άστρον έχει ανάγκην
ϊνα μή έλαττώται ή θερμαντική ποσότης ήν πέριί αύτού
τητος τοϋ Ήλίου ιδέας μας, καθ’ όσον ή επιστημονική
διαχέει Ή δέ συστολή αυτή, όντως δέν είναι άλλο τι ή ή
πρόοδος έπιτρέπει τούτο ήμΐν, καί έφ’ όσον ό χώρος τού
πτώσις πάντων τών μορίων τού Ήλιου προς τό κέντρου
περιοδικού μας ύπαγορεύει, έπιψυλασσόμεθα νά έπανέλαύτού, πτώσις, ήτις δέον νά συνοδεύηται μέ παραγωγήν θωμεν είς τό σπουδαϊον τούτο ζήτημα έν έτέρα τινι
θερμότητος. Ήδη ύπολείπεται νά μάθωμεν, έάν ή θερμόευκαιρία.
♦. ΟρΙντεζης
της αύτη δύναται νά επαρκή προς άπόκτησιν τοΰ προσδοκωμένου άποτελέσματος έν. χρονικώ διαστήματι άρκζύντως σημαντικό.
ΤΙΝΙ ΤΡΟΠΩι ΘΕΛΕΙ ΕΠΕΛΘΗ ΤΟ ΤΕΛΟΣ
Ώστε, ό υπολογισμός, έπί τή βάσει τών άνωτέρω λεχΤΟΥ ΚΟΣΖΚΙΟΎ'
θέντων, περί τοϋ ισοδυνάμου μηχανικού τής θερμότητος,
ΰπ’όψιν έχοντες τον παμμεγέθη όγκον τού Ήλιου; μάς
έπιάεοαιοΤ ήδη ότι αρκεί, ούτος συστελλόμενος, νά έλατ
’Αγγελία παράδοξος άφίχίτο έξ ’Αμερικής, ότι απ.αντες οί
τώται ή ηλιακή διάμετρος κατά q] μέτρα, 85φ3 κστ’
οπαδοί της θρησκευτικής αίρέσιως ύπό τό δνομαα ΙσραηλίταιΛ
έτος, ϊνα ηαραγάγη δλην τήν καταναλωθεΐσαν θερμότητα παρασκευάζονται νά μεταναστεύσωσιν εις Αγγλίαν, χαταλήκαίτά τό έτος τούτο.
. φθίντεςύπό της ιδέας, ότι ταχέως τό τέλος τοΰ κόσμου θελει
Έάν καταμετρήσωμεν τήν διάμετοον τοϋ Ήλιου έν
έπελθη, ή δ’ ’Αγγλία είναι ή καταλληλότερα χώρα, όπως εύτώ ούρανώ, εύρίσκομεν ότι καταλαμβάνει αύτη γωνιώδη
ρίσκωνται καθ’ 0ν χρόνον ήθελε συμβή τό γεγονόςτοϋτο. Αλλά
εκτασιν 3ι εκατοστών του τόξου κατά μέσον όρον, καί
διατί ή ’Αγγλία τοσοϋτον ηΰνοηθη, καί διατί ίπέτυχε την
ότι έξηκοστιμόριον τού εκατοστού.τού τόξου είναι ή με
άπαισίαν ταύτην προτίμησιν, ώ; προσφορωτέρα χώρα, όπως
γίστη προσέγγισή ήν δυνάμεθα νά έπιτυχωμεν έν τή κα τελιυτηση τις έν αύτη. δεν ίπιχειροϋμεν έν τοιαυτη περεπτώ,
ταμετρήσει ταύτη. Τό εξηκοστόν τούτο τοϋ έκατοστοΰ σει νά έξετάσωμεν.
τού τόξου, ώς σημείον έλαττώσεως τής ήλιακής διαμέ
Άλλ’ ενδιαφέρον ηθιλ’ν εισθαι νά γνωρίζωμεν, διατί οί
τρου, άναπαρίστησι τό i86o«w
*
μέρος τής διαμέτρου
« Ίσραηλίταιοπιστεύουσιν,ότι έγγύζ είναι τό τέλος τοΰ κόσμου.
ταύτης, ή 724 χιλιόμετρα έλαττώσεως έπί 138ο χιλιά
Οί αστρονόμοι λέγουσιν ήμΐν, ότι ή Γή θά ζήση ούκ ολίγα
δων χιλιομέτρων. Συνεπώς συμβαίνει' ώστε, συστέλλομε^ ίτι ίκατομμύρια έτών, ούτως ώστε πράγματι δέν ύπάρχει λό
νος όλιγώτερον τών ^8 μέτρων έτησίως καί έπανακτών γος, δε’ ανθρώπους οίτινες, παρά τήν πεφημίσμένην πρόοδον
ώς έκ τούτου ποσότητα θερμότητος ισοδύναμον προς της ιατρικής των δεν προσδοκώσι νά έπιζήσωσιν έπί μίαν έπϊ
τήν άπολλυμένην, ό Ήλιος δύναται νά συστέλλεται ού πλέον εκατονταετηρίδα, νά συνταράσσωνται τοσοϋτον διά τό
τως έπί 15 χιλιάδας έτών τουλάχιστον έτι, χωρίς νά δυ- άπαίσίον άλλ’ είς τό απώτατου μέλλον έπελευσόμινον τοΰτο
νηθώσι τά έργαλεΐα μας νά άντιληφθώσι τήν έλάττωσιν γεγονός. Πιθανώς ό άπληστος ήλιος, ώραίαν τινά ήμέραν θέλει
ταύτην τής,διαμέτρου αύτού.
καταβροχθίση τόν ταλαίπωρον τούτον πλανητίσκον καί πάντα
Λάβωμεν ήδη τήν Γήν έν τή άρχή αυτής, όπόταν αύτη τά ίπ’ αύτοΰ, άλλ’ υπάρχει πεποίθησις, ότι χιλιάδας τινάς
έξήλθε τού Ήλίου, μόλις έτι έφαπτομένην αύτού κατά ετών πρό τούτου θέλει άρμοδίως προαναγγείλγ τάς έαυτου
τήν θεωρίαν τού Λαπλάς, καί άκολουθήσωμεν αυτήν οιά διαθέσεις, ούτως ώστε καί πάλιν δεν ύπάρχει άμεσος φόβος
μέσου τής απειρίας τών αιώνων μέχρι τής εποχής καθ’ καί ανησυχία
ήν, καταστάς πυκνότατος ό Ήλιος, δέν Θά δύναται πλέον
Άλλ’ ύπάρχει έν τούτοις καί ό κίνδυνος τής συγκρούσεως
νά συστέλληται καί έπανακτά τήν θερμότητά του, καί θά πρός άλλο τι ουράνιον σώμα, καί έν τοιαύτη περιπτώσιι θελει
παραδεχθώμεν, ότι έάν ό παρωχημένος αριθμός τών έτών πιθανόν έπελθει έπί τής γης, ό,τι είς τήν αγελάδα έκείνην,
άπό τοϋ χρόνου τής ύπάρξεως του είναι καταπληκτικός, ήτις έβάδιζεν έπί σιδηροδρομικής γραμμής ακριβώς όπόταν α
ήτοι χιλιεκατομύριά τινα έτών, ό έναπολειπόμενος χρό μαξοστοιχία έκτακτος διήρχετο. Τέλος ίσως ή γή άπολέση
νος όστις θά παρέλθη μέχρις ου ό Ήλιος άρχίση ν’άπο- τήν έσωτερικήν θερμότητά της,καί τό ταλαίπωρον ανθρώπινον
ψύχηται, είναι πλέον ή άρκετός ϊνα ΐκανοποιήση τά γένος θέλει βραδέως έκ τοΰ ψύχους έκλείψει.
πλέον φιλόδοξα όνειρα τής άνθρωπότητος. Ή πυκνότης
Πρό δωδεκαετίας, άμερικανίς συγγραφεύς, ή κ. Σχίπτων
τής ήλιακής ούσίας είναι ^ιόλις μεγαλειτέρα τής τοΰύδα- προήγγειλεν ίν τινι ποιήματι, ότι τό τέλος τοΰ κόσμου ηθιτος. Εντεύθεν μέχρις ου καταστή, ουνεπεία τής συστο λεν έπέλθη κατά τό έτος 1881. Πιθανόν ή γραία νά ίπεμψε
λής της, έξάκις ή επτάκις ΐσχυροτέρα, ή τοΰ Ήλιου διά τοΐς «Ίσραηλίταις» άναθεωρηθεϊσαν εκδοσιν τών ποιητικών
στροφών της, όρίσασα τήν χρονολογίαν ένδεκα έτη βραδύ
μετρος θά έχη άκόμη ι3 εκατοστά περίπου ή 720 εξη
κοστά τού εκατοστού νά χάση, όπερ δηλοΤ ότι απαιτούν τερου. Ό Δόκτωρ Κούμμιγκ προηγουμένως εϊχεν όρίση τό
ται τούλάχιστον 7^οάχ« (5 χιλιάδες ή ένδεκα εκατομ έτος 1864, άλλά καί ούτος έσφαλλε». Άλλος ’Αμερικανός
συγγραφεύς, ό Βάξτερ, απέδειξε διά κρυπτογραμμάτων, προ
μύρια έτη.
Έν τούτοις ταύτα, δέν είναι πάν ό,τι δύναται τις νά φητειών, τοϋ Βιβλίου τής Άποκαλύψεως, τοΰ άριθμοΰ τοΰ
εϊπη υπέρ τής έξηγήσεως ταύίης τοΰ έν λόγω ζητήμα θηρίου, καί άλλων μεθόδων διαφόρων καί μυστηριωδών, ότι
τος διά τής.συμπυκνώοεως τοΰ Ήλιου. Ή γεωλογική τό τέλος τοΰ κόσμου εδει νά έπήρχετο πρό πολλοΰ ήδη Εν
Ιστορία τής -σφαίρας, ή παρουσία τοΰ γαιάνθρακος έν τούτοις εύρισκόμεθα έτι έπ’ αύτοΰ παρασκευαζόμενοι άταράταΐς πολικαΤς χώραις, ή βεβαιότης τής ύπάρξεως τών χως διά τό μέλλον.
Οί μυθιστοριογράψοι άρέσκονται ομοίως ένδιατρίβοντες είς
τροπικών φαύνου καί χλωρίδος είς πλάτη άπό ήττον είς
ήττον υψωμένα άνά τους αιώνας, έπυρρωνύουσι τήν τά τοΰ τέλους τοΰ κόσμου, ή δέ φαντασία των αναπλάττει
ιδέαν τής έλαττώσεως τής διαμέτρου τοΰ Ήλίου. Ή’ ζωηρά τά αισθήματα τοΰ τελευταίου ανθρώπου.
Ό Σχίλεϋ, ίπίστευσεν,ότι πανώλη θέλει διαφθείριι άπαντα
φυτική καί ζωική ζωή έδει νά ήρξαντο έν ταΐς μάλλον
εύνοϊκαϊς χώραις τής σφαίρας ύπό έποψιν θερμότητος τόν πληθυσμόν τής σφαίρας ήμών, έκτος μελαγχολικοΰ τίνος
ατόμου καταφυγόντος είς τάς "Αλπεις.
καί φωτός, καί αί χώραι αυται δέν είναι άλλαι ή οί ήμέΌ θωμάς Χούδ, διελογίσθη ότι, κατά τό έτος δισχιλιοτεροι πόλοι, καθ’ ην έποχήν ό Ήλιος ήτο έτι αρκούντως
στόν
πρώτον, τερπνήν τοϋ Μαίου πρωίαν, ο έσχατος άν
μεγαλείτερος,ϊνα.ή κλίσις τοΰ γήινου άξονος διατελή αδρα
θρωπος
θέλει έπικαθήση έπί δένδρου, βεβυθισμενος είς σκίνής καί άνευ άποτελέσματος- αΐ δέ ποικίλοι αυται χώραι
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ψεις περί τής έκ τοΰ λοιμού φθοράς τών όμοιων του, καί τής
έαυτοΰ διασώσεως.
Άλλ’ ή μάλλον έκπληκτική διήγησις περί τοΰ μέλαγχολικοϋ τούτου ζητήματος, φέρεται έν τομιδίφ τινι τελευταίου
έν Νέγ Ύόρκρ έκδοθέντί, καί φέροντι τό όνομά «Ένδεκα
πιθαναι υποθέσεις.»
Ό Νύμ Κρίνκλ, εν τινι διηγήσει αύτοΰ ύπό τόν τίτλον
«Τό τέλος πάντων» μετά μεγάλης τέχνης μετασχηματίζων
τό ζήτημα τοΰτο είς μύθον ,. προβαίνει βαθμηδόν έξιστορών
λίαν εύφυώς τά τοΰ τέλους τοΰ κόσμου.
«Τήν 23 ’Οκτωβρίου 1892, λέγει, άμερικανός κατοςχών έν
Νέοι ’Τόρκη, άναγινώσκει έν έφημερίδι, ότι πρό μιας ήδη
έβδομάδος'ούδέν πλοίου έξ ανατολών άφίκετο. ’Εν τούτοις
τό δημόσιον φρονεί,ότι τό παράδοξον τοΰτο γεγονός δέν είναι
άξιον πολλής προσοχής.
Τρεις ήμέρας βραδύτερου, αί εφημερίδες άγγέλουσιν, ότι
μεγίστη καί αύξουσα ανησυχία επικρατεί ένεκα τής μή
έμφανίσεως οόδενός τών έξ ανατολών πλοίων». *Η ανησυχία
αυτή επαυξάνεται κατόπιν, καθόσον ούδεμία τών έξ ανατο
λών αμαξοστοιχιών άφικνεϊται. *
0 κόσμος τότε άρχεται
συνταρασσόμενος., Αί έφημερίδες τής Νέας Ύόρκης δημοσιεύουσι παραρτήματα φέροντα διά μεγάλων στοιχείων τάς λέ
ξεις «’Απόλυτος σιγή είσέτι,ώς ήτοΰ τάφου, επικρατεί· ούδε
μία εϊδησις ίλήφθη». Άποφασίζεται νά πεμφθή αμαξοστοι
χία είς τά έν σιγή μέρη. Άνεχώρησε, ήκούσθη έπί 5 ή 6
ώρας, αίφνηδίως κατόπιν πασα περί αύτής εϊδησις έπαυσε/.
Φρίκη μεγάλη καταλαμβάνει τότε τόν λαόν.
Έν τή πόλει ζώσι παραμυθούμενοι- αισθάνονται ότι φρικαλέον τι πράγμα—ό,τι καί άν ήναι—έπί μάλλον καί μάλ
λον προσεγγίζει. Δέν είναι συμβεβηκός τι, ουδέ τοπική τις
συμφορά, άλλ’ ουδέ κίνδυνος όστις μέλλει ν’ άντιπαρέλθη.
Έχει τι συμβή είς αυτόν τοΰτον τόν πλανήτην ! Ή γραμ
μή τής σιγής καί τοΰ θανάτου προχωρεί έγγυτέρω. Φρε
νήρεις τότε οί κάτοικοι ορμώσι πρός τά δι’ Ευρώπην πλοία,
άλλ’ είναι πλέον αργά I
Άνθρωποι έκ τών στεγών τών οικιών άνυψοΰντες σημαίας
βλέπουσι μετά τρόμου.· ότι ύφασμά τι φέρεται πρός Δυσμάς
άνευ τής κυματιστικής εκείνης χινήσεως, ήτις πάντοτε ανα
διπλώνει καί αύλακοΐ σημαίαν όταν ό άνεμος προσπίπτει έπ’
αύτής.
Τί σημαίνει τοΰτό;Άπλώς ότι ό κόσμος αποβάλλει τήν ατ
μόσφαιραν του ή μάλλον αποχωρίζεται αύτής, ένφ περιεστρέφεται.«Ό πλανήτης ήμών,λέγει τότε είς τών κοινών ανθρώπων,
είσήλθεν είς χώρον τοΰ αιθέριου διαστήματος,έν φ αί χρατοϋσαι
συνθήκαι άπορροφώσι τό όξυγόνον ήμών. Καθ’ όσον δέ τοΰτο
άπόλλυται, τό ύδωρ έξαφανίζεταε, ήμεΐς δέ θέλομεν άπολειφθή νά περιστρεφώμεθα ώς ή σελήνη, άνευ άέρος καί ύγροΰ
χαί συνεπώς άνευ ζωής.»
'
Τοιοϋτον είναι τό υπό τοΰ Νύμ Κρίνχλ , προβλεπόμενον
τέλος τοΰ Κόσμου, χρόνος δέ τής ίπελέύσεως αύτοΰ ορίζεται
ό προσεχής ’Οκτώβριος. Ήμεΐς φρονοΰμεν, ότι οί «Ίσραηλίται άνεγνων τήν Ιστορίαν ταύτην, πιθανώς άργ
*ά
περί μέσας
νύκτας, ότε ώφΐιλον νά εδρηνται ίν τή κλίνη των I- Γ. Ίωαννέίησ.

Ό ^βού πνινματώβης! Γαλλική τις έφη^,ερις αναγράφει.
Ό Άβού, δστις είχε θαυμάσιου πνεύμα, είχε τό δικαίωμα
νά ήναι και ιδιότροπος, άλλ’ εις βαθμόν καταχρηστικόν.
Ούτως ήμέραν τινα έλεγεν : «ΕΙς σπανίας σχεδόν έξαιρέσεες, ύπάρχουσιν άνδρες, οίτινες είναι
βλακωδέστεροι των
άλλων, άλλά δέν ύπάρχουσι τοιοϋτοι καθ’ άς νά ήναι δλιγάτιρο» βλακώδεις.
\
Αΰτά παίρνουν εις τήν Ευρώπην καί λέγονται μολαταύτα
καί εόφυίαι τών λογάδων!
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ΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΝ ΑΓΓΛΙΑ.
Καίτοι ό Γεώργιος Στέφενσων θεωρείται δικαίως ώς ό «πατήρ τών
σιδηροδρόμων®,’ διότι πρώτος αυτός διερρύθμισε μετ’ επιτυχίας τήν
ατμομηχανήν, δπως έπί σιδηεών ελασμάτων εκτελή τήν συγκοινω
νίαν μεταφέρουσα έφ’ άμαξών «πιβάτας καί άποσκευας άπό τόπου εις
τόπον, έν τούτοις ή ιδέα άμάξης δι’ άτμοϋ κινούμενης είχε πραγ·
ματωθή μεταξύ άλλων καί ύπό τοΰ μεταλλευτοΰ Τρεύιθικώυ, δστις
εν ςτει 1808 χατέστρωσε κυκλικήν σιδηροδρομικήν γραμαήν είς τι
προάστειον τοΰ Λονδίνου.-

Έπί τής γραμυής ταύτης ή ατμομηχανή του έσυρε» άμαξα» με
ταχύτηια 12μιλίω» 'τήν ώραν. Μετ’ αυτό» ό Χίδλεύ, κατεσχεύασε
τήν ύπο τό όνομα « Puffing. Billy » ατμομηχανήν, δι’ ής απέδειξε»
5τι τό βάρος αυτό μόνον τής μηχανής έξήρκε διά τήν έπί τών ελα
σμάτων κίνησιν άνευ τών άλλων προσθηχών, αιτινες προηγουμένως
εκρίνοντο άναγκαϊαι. Οδτώ 8' έξωβελίσβη φαντασιώδης δυσχέρεια,
καί ανεγνωρίσθη προφανής καί παράδοξος πλάνη ΰφ’ ήν διετέλουνοί
μέχρι τοΰδε περί, τήν ατμάμαξαν άσχοληΟέντες, δτι δηλαδή έχρειάζετό τι εκτός τής ιδίας ,βαρύτητος, όπως προσδώση είς τήν μηχα
νήν άρκοϋσα» ώόησιν έπί τώ» ελασμάτων, ίνα δύνηται νά σύρη άλλας
άμαξας μετ’ επιβατών χαί φορτίου.
Άλλ’ ή έκ τής μηχανής έξοδος άτμοϋ έν. μεγάλη πιέσει ,προύξένει τοιαύτην ένόχλησιν εις τούς ίππους και τ’άλλα κατοικίδια ζφα,
ώστε οί μηχανοδηγοί έξηναγκάζοντο νά άνακόπτωσι τήν ταχύτητα
αύτής., όπόταν . άμαξα φορτηγός ή όχημα προσήγγιζεν ή ύπηρεσία
τής συγκοινωνίας έβλάπτετο οΰτω σπουδαίως, μέχρις δτου ό τρόπος
τής τοϋ άτμοϋ εξόδου έτελειοποιήβη δι’ ευφυούς μηχανήματος, οι’
ου.0 ατμός διέφευγέ βαθμηδόν καί άνευ βορύέου.
Έν ίτει 1815 6 Γεώργιος Στέφενσων. έπέφερε πολλάς αναγκαίας
τροποποιήσείς έν τή κατασκευή τής άτμαμάξης, και τόν μηχανισμό»
σημαντικώς ήπλοποίησεν. Ή μηχανή του Locomotion, ήτις πρώτη
. ετέβη είς ενέργειαν έπί τής γραμμής Stokton—Darlington έν ετεε
1825. είχε βάρος 8 τόνων καί διήνυσε διάστημα 16 περίπου μιλιών
τήν ώραν, ένφ ή καπνοδόχος συχνά έρυβροπυροΰτο.

Άλλ’ ή γραμμή Stokton-Darlington άρχιχώς χατεσχιυάσθη έξ
όλοκλήρου πρός μεταφοοάν τώ» μεταλλευμάτων τών έχει μεταλλείων·
ή μεταχόμισις τών επιβατών είναι μεταγενεστέρα τελειοποίησις. Μό
λις 8τε ήρξατο λειτουργούσα ή μεταξύ Λιβερπουλης χαί Μάγχεστερ
γραμμή, χατεφάνησαν έπαληθεύσασαι αί έχ τής έφευρέσεως ταύτης
γεννηόεϊσαι μεγάλαι έλπίδες.
Άλλά καί κατ' έχεΐ»ον έτι τόν χρόνον αί περί κατασχευής άτμο’ μηχανών γνώμαι διέφερον σημαντικώς. Τροχοί καί ατελεύτητοι. πλύ
σεις συνεφύροντο εν άλλοκότοις κατασχευάσμασι, τόσον δέ πολλαί τόν
αριθμόν ύπήρχον καί διαφο^οτρόπως κατεσχιυασμέναι άτμάμαξαι
ώστε χαί διαγωνισμός πρός εξέλεγξιν τώ» πλεονεχτημάτων τώ» δια
φόρων συστημάτων παρεσχευάσόη.
Εύρύ βεωρεΐον άνηγέρβη διά τάς κυρίας έν Rainhill, παρά τήν
Λιΰερπούλην, καί πλήθη πολλά προσήλθον Βπως παραστώσιν είς τόν
αγώνα. Τό στάδιον τοδ άγώνος ήτο ομαλόν μέρος σιδηροδρομικής

γραμμής, δύο περίπου μιλιών, δπερ έκαστη ατμάμαξα έδει νά διατρέξη είκοσάκις κατά τό διάστημα τής ήμέρας μέ ταχύτητα οόχί
σμικροτέραν τών δέκα μιλιών .τήν ώρα».

Έκ τών εις τό» διαγωνισμόν πρ.οσελβουσώ» τεσσάρων άτμαμαξών,
ή μία δέ» ηδυνήβη νά διατρέξη περισσότερον τών 6 μιλιών τήν
ώραν καί συνεπώς βτέίη εκτός μάχης έν άρχή ήδη τοΰ άγώνος· αί
δύο άλλαι ύποστάσαι βλάβας ήναγκάσβησαν νέ, ύποχωρήσωσιν, ένφ
εν όριάμβφ κατεδείχβη νικήτρια ή τοϋ Γεωργίου Στεφενσώνος
β Rockets, ήτις είχε βάρος μετά τής προμήθειας τοϋ δδατος, μόνον
■'όνφν. ·.
Ύπερέβη αληθώς τάς προσδοκίας τοϋ δημοσίου, καθόσον Ισυρεν
άμαξαν μετά τριάκοντα επιβατών μέ ταχύτητα 30 μιλιών τήν ώρα».
Ή αυτή ατμάμαξα μετά ταϋτα, άφοΰ προσέθηκαν αυτή βαρέα μη
χανήματα, διέτρεχε τέσσαρα μιλιά εντός τεσσάρων καί ήμίσεως λε
πτών 1 Κατόρβωμα ά/ηόώς άξϊον θαυμασμού γινόμενον πρό έβδομήκοντα περίπου έτών.
, Μεταβολαί σπουδαιαι τοϋ σχήματος τώ» ατμομηχανών, έπηνέχβησαν μετά τή» χατασκευήν τής άπό Λιβερπουλης είς Μάγχεστερ
γραμμής' χατά τό έτος 1838, ή ατμάμαξα προσέλαβε τήν μορφήν

χαί τό σύνολον τών χαρακτηριστιχώ» τών σημερινών απογόνων της.
Ζώσιν ίτι πολλοί έν Άγγλΐφ, οίτινες καλώς ένθυμοΰνται τήν δυ
σπιστίαν καί περιφρόνησιν μεβ' ής μέγα μέρος τοϋ δημοσίου, ύπεδέξατο τάς προσδοκίας, τοΰ Γεωργίου Στεφενσώνος, δτι αϊ ατμομηχαναί του θά διήνυον δώδεκα ή δεχατέσσαρα μίλια τήν ώραν έπί τής
από Stokton είς Darlington γραμμής. Οί αύτόχθονες έφρόνου», δτι ό

λ ”Ι8έ χαί φύλλα 7,8.9, 10 τής Φΰσεως.
1

/
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II ΦΥΣΙΣ
γείου; διατριβές των, ώς δειλώτεροι άλλοι έπιβάται άνεκάλυψαν, διό
άπεφάνβησαν δτι ι

δπως οί ίχ τής μηχανής σπινθήρες μεταδώσωσι ,τό πύρ ε’ις την γά>ραν, χαί μάλιστα εΐς τά κτήματά τ«σν· ίπποι βεβαίως θα άφηνιαζον, άλώπεχες χαί φασιανοί ταχέως θά έξηφανίζοντο, ώς ή Δοδώ
(μέγα θαλάσιον πτηνόν)· ό πολλαπλασιασμός τών ίππων θα επαυιν,
τδ έκ τής καταπληκτικής ταχύτητο; διερχομένρ; άτμαμάξης παραγόμενον αίσθημα θα χατέστρεφε τό γάλα τών αγελάδων, αΐτινες θά
έβοσκον παρά τήν σιδηροδρομικήν γραμμήν, παρ’ ή ή βλάστησις θά

«Εδ^ομε» τήν ατμόσφαιραν τής σήραγγος ξηρόν, θερμοκρασίας
κανονικής χαΐ έλευθέραν επιβλαβών δομών. Τά φώτα τών άμαξών
ηνάφθησαν χαι έν ταΐςέπανειλημμέναις διαβάσεσί μας διά σηράγγων,
ή προξενηθεισα αΓσθησις ήτο παρόμοια έκείνης, ήν αΐσθανόμεβα έν
χαίρω νυκτός διχβαίνοντες έπ’ ό^ήματβ; μεταξύ δύο τοίχων στενής
όδοΰ. Ό θόρυβο; δέν ήαπόδιζε την συνομιλίαν, ούδ’ έφαίνετο έν τφ
σήραγγι πολύ μεγαλείτερος ή χαΐ έκτος αυτής. Συνελόντι δ’ είπεΐν,
έπείσθημεν, δτι οί χίνδυνοι έν τή διαβάσει διά χαλώ; χατεσχευαβ—
μένων σηρχνγων δέν εινε μεγαλήτεροι έχείνων, ου; δύναταί τες νά
φοβήται ταξειδεύων έπί σιδηροδρόμου έκτο; σήραγγος χειμένου, πρός
δέ,δτι εί φόβοι οΐτινες έξεφράσθησαν, δτ· αί σήραγγες θά έξηλέγχοντο
έντός ολίγου ολέθριοι εί; τήν υγείαν, ή όχληοαί είς τάς αισθήσεις
τών St' αύτών διερχομένων, είσίν παντελώς ανυπόστατοι, επιπόλαιοι
και άλογοι.»

δ άνεμος ή

Ή έοηαερίς1 Quarterly Review, λαβοΰσα αφορμήν έχ τίνος προτάσεω; τότε πρδς χατασκενήν γραμμής· σιδηροδρομικής πρδς τδ
Woolwich εγραφεν : Ή έχ τή; μεγίστης αύξήσεως τών δυνάμεων
τής ατμομηχανής παραγομένη βλάβη δυνατόν νά διαλάβρ έπί τινα
χρόνον, άλλα βεβαίως θά έπέλβη χρόνο; χαθ’ Sv οί,ε’ι; ατμαμάξας
ασχολούμενοι έντελώς θά καταστραφώσιν ! ’Αλλά δέν είναι, τή άληθείφ, καί παραμυθία ΰ; έκείνου; οΐτινες μίλλουσι νά περιβτραφώσι
μέ ταχύτητα είκοσι μιλιών τήν ώράν δια τής μεγίστης πιεσεως
τής ατμομηχανής, νά λεχβή δτι εύρίσχονται είς κίνδυνον νά παβωσι
έκ τής κατά τήν θάλασσαν αδιαθεσίας, ένφ εύρίσχονται έν τή ξηρφ,
δτι δυνατόν νά άποθάνωσιν έξ εγκαυμάτων ζέοντος ύδατος έχρα»
γέντος λέβητος, χαί δτι δέον νά άδιαφορώσιν εις τήν σχέψιν δτι
πολύ πιθανόν χαί νά πληγωθώσιν έν τή έχρήξει ύπδ τών διασχορπιζομένων τεμαχίων ή χατασυντριβώσιν έχ τής διολισίήσεως η θραύ

σεως τροχών.
Ούτως ή έφηύερίς αύτη άπηχει τά α’ιτθήαατα τοΰ δημοσίου κατά
τδ έτο; 4825- ’Αλλά καί αύτοί οί μεγαλείτεροι ύποστηοικταί τών
σιδηροδρόμων πολύ μέτριας ιδέας έξέφραζον περί τής μελλούσης
δράσιως αύτών. Είς τών ηγουμένων τή; μερίδος ταύτης έζήτησε
χαλώς νά έννοηθή, ότι δέν έπιβεβαιόΰσι «τάς γελοίας έλπίδα; ενθου
σιωδών τινων ατόμων, άναμενόντων να ίδωσι τήν ατμομηχανήν
βαίνουσαν.μέ ταχύτητα 12, <6, ή 20 μιλίωντήν ώραν».

ί ■'

Η ΦΓΣ1Σ

καπνός
τά πτηνά, άτινα θα διήρχοντο τυχόν ύπεράνω
τής άτμαμάξης· οί γαιοκτήμονες χαί άλλοι ίδιοχτήται ΰνέμενον

παρήκμαζεν· αί άτμομηχαναί τέλος θά διερρηγνύοντο ή
βροχή καί ή χιών θα τάς ήνάγκαζε νά σταματώσιν 111

Η’ μετοξύ Stokton χαί Darlington γραμμή χατεστρώθη μέ αρ
χικόν σκοπόν δπως αί μετ' επιβατών σιδηροδρομικά! άμαζαι ελχωνται δΐ ’ίππων, ώς έν τφ νεωτέρ^> ίπποσιδηροδρόμφ, ένφ τά εμπο
ρεύματα χαΐ άλλαι άποσχευαί αφίεντο είς τδ τρυφερόν ελεος τή;

ατμομηχανής.
Είναι τωόντι αδύνατον νά χατανόηθή τό μέγεθος τοΰ τρόμου, μεθ
*
^οδ ή εισαγωγή τής άτμαμάξης παρετηρήθη ύπδ μεγάλης τότε μερίδος ανθρώπων. 'Η επιστήμη προσεκλήθη νά κατάδειξη τοΰ; έχ
τοιούτων παρά φύαιν έργων κινδύνους Ούτως δ συντάκτης έπι·

στημονιχής εφημερίδο; έγραψε :

«Γίνεται λόγο; σοβαρώς περί φωταγωγήσεω; υπογείων σηράγγων
σιδηροδρόμων διά τεχνητού φωτός, ούτως ώστε νά ύπερπηδηθή ή
ανάγκη τοΰ ήλιακοϋ φωτός. Πώς ή-διά τινων μέσων θα κατορθώ
σουν τοΰτο απομένει μυστήριο»! Τά οπτικά ήμώννεΰρα άδονατοΰντα
νά χρίνωσι τού; βαθμού; τοΰ φωτός δέν έπιτρέπουσιν ήμΐν αί^νηδίαν μετάβασινΖάπο τοΰ ήλιαχοΰ εις τδ τεχνητόν φώς, καθόσον επίχειται ή καταστροφή των. Άλλά δέν είναι ή μετάβασις έκ τοΰ φω
τός ε’« τδ σχότο; τόσον έπιβλαβής 8σον τδ έναντίον, έχ τοΰ βαθύ
τατου ζόφου; σήραγγος εί; τήν πλήρη χαί καβαράν λάμψιν τοΰ
φωτός τής ήμέρας .... Αί χόραι τών οφθαλμών ανθρώπου διαμένοντος εν τίνι σήραγγι έπί τινα δευτερόλεπτα προσκτώνιαι τήν μεγίστην αύτών εντασιν· ύποβέσωμεν πρό; στιγμήν, δτι έν τή θέσει
τής ασυνήθους ταύτη; έντάσεω;, έννεάχις ή δεκάκις μεγαλειτέρας
τής φυσιχής, φώς 500,000 μέχρι
*
1,000,000 φοράς μεγαλείτερον
άπδ τδ τοΰ φανού αΐφνιδίως εμφανίζεται κατά τόσον απαλού δργά
vou I Προσκαλώ μετά Μποιθήσεως πάντα έπιστήμονα ν’ άπαντήσκ,
όποιον Ισεται τδ αποτέλεσμα, έάν Ζμάλιστα συχνά έπαναλαμβά
νηται/»
Άλλ’ δ κίνδυνος τής δράσεως τών επιβατών, 8ν άνδρες ,έπιστήμονε; ισχυρίσθησαν ώ: βέβαιον αποτέλεσμα τών σιδηροδρόμων Stopχυμένων έν σήραγξι, δέν ήτο ό μόνος Ισχυρισμός τών άντιφρονούντων.
Συνεδέθησαν φόβοι αμεσότεροι καί λίαν έκπληχτιχοΰ χαρακτήρος
μετά τών ύπογείων τούτων ταξειδίων. Κύριος, δστις είχεν άποτολμήση « τδ ριψοκίνδυνο» τοΰτο .πράγ(βα » είπεν, δτι « τό ψύχος μό
νον έπερ αισθάνεται δ διερχόμενο; σήραγγα δύο μιλιών τδ μήκος

θέλει , άποτρέψη οίονδήποτε υγείας επισφαλούς να ριψοχινδυνεύση
ποτέ έκεΐ. *
Η έπαναλαμβανομένη ηχώ τού θορύβου τών τροχών χαί
τή; έςατμίσεω; τή; ατμομηχανής έν μεγάλγι πιέσει, ό κρότος τών
άλύσεων έν βαθυτάτφ σκότει, καί ή απαίσιο; αναλαμπή τών φανών
μεταδίδουσι φρικίασιν εΐς ήν νεύρα ασθενή ουδέποτε θέλουσι δυνηθή
ν’ άνβέξωσιν.
ΤΗτο δέ τφόντι τόσον γενικός ό τρόμος περί τής έκ τών σηράγγων
βλάβης, ώστε επιτροπεία συγκείμενη έκ διακεκριμένων επιστημόνων
ένεταλη ύπό τής Κυβερνήσει»; ν’ αποφανθή. Ευτυχώς τά μέλη τής
επιτροπείας ταύτης έπιοάντα τοΰ απδ Λονδίνου είς Βερμιγχάμην σι
δηροδρόμου και διελβόντα διά σηράγγων, δέν παρετήρησαν τοιούτους
εκπληκτικού; κινδύνους καί ελαττώματα είς τάς βραχυτάτα; ύπο-

κ

s

Καί ύπό άλλων όμοιων ένθαρρυντικών δηλώσεων ένισχυόμενον τό
δημόσιον, ταχέως ήρξατο άποβλεπον πρός τάς σήραγγας μετ' έλάσσονος δέους, χαί τό κώλυμα τοΰτο κατά τής έπεχτάσεω; τών σιδη
ροδρόμων ύπερεπηδήθη. Αί έν Όλανδία αρχαί μετά τοσούτου τρό
μου ηχούταν περί τού « σιδηρού ίππου ». ώστε έξέδωχαν διάταγμα
πρό; τούς κατοίχους τών συνόρων, καθ’ S έπεβάλλετο ποινή δέχα
φλωρινίων κατ’ άτομο», εις τούς τυχόν ριψοχινδυνεύσοντας νά παραστώσιν ε’ις τά εγκαίνια σιδηροδρόμου έν Βελγίως
ΈφημερΙς τις τής Νέας Ύόρκης προείδε τό'έκ τών σιδηροδρόμων
αποτέλεσμα — θά έχαμνε όλου; του; ανθρώπους νά.περιπλανώνται!
Είκοσι μίλια τήν ώραν. Σοβαροί καί βραδυποροΰντες πρεσβύται θά
έσφε«δονίζοντο δίκην αστραπής άνά τήν ύφήλιον. Πάσα τοπική σνέσις θά Ιπαυεν. Ούδέποτε θα εΰρισχεν άνάπαυσιν δ νοΰς. Αί ίδεαι. ·
ήιεών απασαι θά έμεγαλοποιοΰντο εις βαθμόν απίστευτο» υπό τών
μεγαλοπρεπών έννοιών τής άποστάσεω;. ’Εν τέλει, φρονοΰντες δτι
ή ανθρωποτη; θά καταστραφή δι’ αύτοΰ, προτιμώμεν τά νΰν έν χρήσει μέσα τή; συγκοινωνίας.
Καί δι’ ημάς μέν εχει χαλώ;, αύξήσαντας μέ τούς σιδηροδρόμους
υπάρχοντας, καί ΐδόντα; τόν ηλεκτρισμόν χρησιμεύοντα πρ'ος φωτι- σμόν τών δδών καί οικιών χαί παρέχοντα εις του; ανθρώπους τό
προτέρημα νά όμιλώσι πρός οικείους των έχατοντάδα; μίλια μακράν
εύρισχομένουςΤή άληθείφ, δμως, άλλως είχε τό πράγμα πρό 60 έτών, δτε 0
σιδηρού; ίππος μόλις είχε προέλθη εις τό μέσον. Άνδρε; τότε,
ουδέποτε περί σιδηροδρόμου άχούσαντε;, παραπλανηθέντε; πέραν
τών δρίων τής συνοικίας έν ή έγεννήθησαν, ειδον τό πρώτον « έπίμηχες μέλαν αντιχείμενον, έςεμών καπνόν χαί ερπον άνά τήν γήν,
νά έχπέμπη ήχηρόν άλαλλαγμόν χαί «α εΐσδυη κατόπιν έντό; δπής
' έν τφ έδχφει » !

Κυρία τι; έν ’Αμερική, λίαν εκπληκτικήν διήγησίν άνέφερε συνή
θως, περί τή; πρώτης αύτή; ε’σαγωγή; εις τά έθιμα τοΰ όυσειάοθς

αντιχιιμιτον· Κατά κακήν τύχην, ή αμαξοστοιχία δι’ ής ή αγαθή
άμερικανίς έκαμε τό πρώτον αυτής ταξείδιον, εξετροχιάσθη. ’Ανα-.
ναλαμβάνουσα τά; αισθήσεις τη;, ήταξειδιώτι; άνυσύχω; πςριέβλεψε'
καί ήοώτησε·
— Δέν μοΰ λέγετε, παρακαλώ, έδώ εινε ή Σαλώμη;
— "Ο/ε κυρία, τή άπεκρίθησαν, έδώ εΐνε ή καταστροφή.

— Μπά ! δέν έπρεπε λοιπόν νά χατέλθω· μετέβαινον εις τήν Σα

λώμη» !
Ή ταλαίπωρος γυνή άνεχουφίσβη μεγάλω; κατόπιν, δτε τή έξήγησαν, δτι ή πρώτη αυτής δοκιμή δεν ητο ό τακτικός τρόπος τής
στάσεως τοΰ σιδηροδρόμου!
(Έπεται τό τέλο;)

ΓονΛ. Δ. Ί.

Ε^ΕΔΟΘΗ
έν ΐδοαςτέρω τ«ύχ«θ
Λ βιογραφία της έλλήνίδος καλλντέχνιδος

ΕΓΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΓΟΠ0ΓΛ0Γ
έν ή μετ’ ακρίβειας και άπαραμίλλου χάριτος και λεπτο
μέρειας αναγράφονται τά τοΰ πολυδαιδάλου βίου τής έξόχ_ου
πρωταγωνίστριας καί μοναδικής ηθοποιού μας άπό τής γε
νετής της μέχρι τών άπό τής σκηνής τοϋ θεάτρου Παρα
δείσου θριάμβων της.
-Πωλείται άντά λεπτών 20
ίν τφ γραφείφ ήμών, τφ Πρακτοριίφ τών Εφημερίδων, τφ
Κιοσκίφ τής Πλατείας Συντάγματος κτλ.
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Ο ΥΠΝΟΣ ΤΗΣ ΚΟΡΗΣ
Νήδυμον ύπνον ή άέρα παρθένος έκοψάτο»
Kai ή πνοή της έτυπτε τής 'αύρας τήν πορείαν,
Τίς οΐδ' είς τινα όνειρα ή κόρη έπλανάτο,
Κ’ εΐς τίνων κατετάσσετο αγγέλων τήν χορείαν.

Τίς οϊδε τί ό ύπνος της προοέφερε τή κόρη,
Τίς οίδε τί παράδεισον ήτένιζ’ ή παρθένος I
Εΐς ποιαν τάχα έκοτασιν διετέλει ! κ’ έπροχώρει
Έν τούτοις νέος πρός αύτήν έκεΐπου κεκρυρμένος |

Προύχώρει .. , και τό βήμα του ώς λαγωοΰ τό βήμα
Τόν ύπνον δέν έτάραοσε ποσώς τής κορασίδος,
Καί τώρα θά έγένετο αύτή βεέαίως θύμα
Εκείνου, άν δέν έακέπετο υπό Διός άσπίδος.

Προσήγγισεν
Ήτις τήν
Βραδέως τόν
Καί έν τώ

ό άπιστος .. . καί τήν λεπτήν σινδόνα
κόρην εσκεπε ευθύς αποκαλύπτει,
κατάλευκον αύτής σύρει χιτώνα
ύπνω ή αιδώς τήν όψιν αύτής κρύπτει.

Ίβσθάνθη τήν γυμνότητα ή κόρη, πλήν τό ομμα
Τό ομμα της δέ ήνοιέε διότι έκοιμδτο 1
Κ’ εκείνος, πλέον κύριος είςτό γυμνόν τό σώμα
Διετέλ’ είς ψόόον, έκοτασιν κ’ έν ταραχή ύπάτω!
Ήθέλησε τό κάλλος της εκείνος νά θαυμάση,
Καί τής ήδύτητος αύτοΰ τήν χάριν ν’άπολαύση.
Τούτέστι τόν κοιμώμενον άγγελον ν’ άτιμάση,
Καί τήν τιμήν ό άπιστος αύτής νά καταθραύση.

Άλλ’ όμως δέν ήδύνατο . . . τοσάκις έπειράθη,
Kai μάτην! τήνέψύλαζεν ό Πλάστης τήν Παρθένον!
Καί πάλιν την έκάλυψε ό άπονος κ’ .. .έχάθη I
Δρομαίως άνςχώρησεν έκεΐθεν καί άσθμαίνων.
Όπόταν ιστατ’ ή τιμή είς δ ώρίσθη μέρος,
Δέν έχει ψόέον ές άεί αυτή νά παρεκκλίνη...
Δέν άπατά ποτέ αύτήν ούτε λατρεία κ’ έρως,
Ούτε ληστών έπι ρομή, ούτε θαλάσσης δίνη.
Σύρος
γ Πολίτης.

ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟΝ ΤΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ
Εις τόν διάδρομον τοί? Δημαρχείου.
ΣΚΗΝΗ ΠΡΩΤΗ
Πιριχ.Ιης χαί Σο^οχ^ής

Πβρεχλήφ. Ώ, τί άπρόοπτος συνάντησις I καί πώς εύρέθης έδώ ; φίλε μου.
Χοφοχλ'ής, Έγώ; νά, ήλθα νά λάβω ενα πιστοποιητικόν, καί σύ πώς έδώ ;
Πβρςχλής. Έμενα, μέ έφεραν διά μάρτυρα γάμου·
Χοφοχλής. Γάμου ; φαίνεται αγαπάς σύ τούς γάμους.
Ππρεχλ^φ· Έγώ ; άμ δέν ύπανδρεύθην δπως «υ.
Χοφοκλ'ής. "Ισα ίσα διά τοΰτο, έγώ^ποστρέφομαι τούς
γάμους, ένώ. σύ τούς αγαπάς.
Περικλής. Ά, μπά ! αστειεύεσαι. Καί τί κάμνει ή
κυρία σύζυγός σου.; ■
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Χοφοχλής. *Η κυρία σύζυγός μου ! πολλήν τιμήν τής
κάμνιις I... έτσι κ’ έτσι.
Περικλής. Έτσι κ’ έτσι ; καί μήπως δέν είναι ευχα
ριστημένη άπδ τήν υγείαν της ;
Χοςροκλί^ς. Ώς φαίνεται. Πρό έξ μηνών πάσχει καί
πάσχω, βασανίζεται καί βασανίζομαι, θνήσκει καί θνήσκω καί
θεραπείαν δεν βλέπομεν.
Περικλής. Μπά I δέν ίγνώριζον τοΰτο. Δέν μοΰ είχες
είπεΐ τίποτε, καί τί έχετε ;
Σοφοκλής. Καί τί δέν έχομεν ; "Ολα τά έχομεν . Άκουσον φίλε μου. Δέν έχομεν όρεζιν, δέν κοιμώμεθα, και άκαταπαύστως παραπονούμεθα ότι έχομεν πονοκέφαλον καί πίεσιν είς τδ στήθος. ’Ακατανόητου. Δέν θέλομεν νά περιπατήσωμεν, τά πάντα άποστρεφόμεθα. Μοδ φαίνεται δέ, όη εέμεθα πλέον ασθενείς ή δτι φανταζόμεθα. Σέ βεβαιώ, είναι
πολύ δυσάρεστος ή θέσις ,μας. Δέν ειζεύρω τί νά κάμω.
Πΐρίκλ^ς. Καί συνεβουλεύθης τινά;
Χοφοκλής. Ποιον θέλεις νά συμβουλευθώ ;
Πσρικλ^ς. Κάποιον ιατρόν.
Σοφοκλής. Συνεβουλεύθην καί μοί είπε νά άναμένωμεν τόν καιρόν.
Πΐρικλ^ς. Δι’ αύτό λοιπόν δέν σέ εβλεπον τόσον και
ρόν ! Μένεις διαρκώς εις τήν οικίαν ;
Σοφοκλής. ’Εξέρχομαι σπανίως, καί άν δέν έτύγχανεν
ή περίστασις αΰτη, θά έμενον είς τήν οικίαν μου. Ή κυρία
μου δέν μέ άφίνει νά έξέρχωμαι συχνά.
Περικλής. Σέ λυπούμαι ίγκαρδίως. Τί καλή-κυρία πού
είναι ! τί άνεκτίμητον σύζυγον που έχεις !, .
Σοφοκλής. Ναί, δέν είναι κακή, είναι όμως....

Χοφοχλίΐς. Ουφ ! μ’ ίφούσκωσες μέ τήν Κυρίαν μου I
ΠίΓΛχλής. Μά, διότι βλέπω δτι θέλει τήν υγείαν σου
καί τήν εύτυχίαν σου, καί είθε δλοι οί άν.δρις νά είχον τοιαύτας συζύγους.
Χοφοχλϋς Τούς έπρόκοψες ! Θά τούς έστελλες ολους
μία ώρα ταχύτερον εΐς τόν τάφον.
Περικλής. Τί λές άδελφέ f Τήν ευτυχίαν ίκλαμβίνεις
σύ διά δυστυχίαν ; είσαι άλλόκοτος !
Σοφοκλής. Τί λές σύ. άνόητε ; Δέν ξεύρω ίγώ που
είμαι μέσα στό χορό καί ξεύρεις συ άπ’ έξω >
Περικλής. Δέν σ’ έννοώ, ομίλησε καθαρώτερον.
' Σοφοκλής Άκουσον, άδελφέ.Έρχεται ώρα,που στέλλω
είς τό διάβολον δλας αΰτάς τάς φροντίδας και τάς καλωσύνας τής συζύγου μου, καταντώσιν άνυπόφοροι.
Περικλής. Διατί:
Χοφοκλήξ- ’Ιδού, διατί. Φαντάσου, άδελφέ. "Οσω νομίζεες δτι είμαι εύτυχής, τόσω πρέπει νά μέ λυπηθής..Εί
μαι ό δυστυχέστερος τών άνθρώπων καί είδες πρό ολίγου
μικρόν δείγμα. Βλέπεις, ιδού, μέ άναγκάζε^ έν πλήρει Ίουλίφ νά κρατώ άλιξίβροχον, καί νά φέρω ένδυμασίαν χειμε
ρινήν. Φέρω δύο γελέκια μάλλινα, φίλε .μου, ίδού, καί φλανέλλαν έπί τοΰ δέρματος ! Έγώ! διατί ; διά να μήν τής
κουώσω τής Κυρίας μου, τό άπαιτεί. Αν φυσ? άνεμος πρέ
πει νά βάλλω βαμβάκι εΐς τά ωτα μου, άλλως δέν μ άφίνει
νά έξέλθω. Έάν δέ ποτέ έπιστρεψω είς τήν οικίαν μου πέντε
λεπτά βραδύτερου τοϋ συνήθους, μοΰ κάμνει σκηνάς τρομακτικάς, ποδ δέν έχουν τέλος. Μέ έξιτάζει δέ άπό κεφαλής
μέχρι ποδών άν ίδρωσα καί έλερώθην, καί οσφραίνεται πολλάκις καί αΰτό τό στόμα μου νά βεβαιωθή, άν ,έπιον ρακήν
ή οίνον. Τί είναι αύτά άδελφέ ; ύποφέρονται ; θά σκάσω I
αύτή καλεϊ οΰτω τόν θάνατον καί δι’ έαυτήν καί δι’ έμέ
μετ’ άνόικτών άγκάλων.
Παροχλής. Ναί, άλλ’έν τούτοις δέν πρέπει νά παραπονεϊσαι, διότι δέν δύνασαι νά είπης ότι ζητςί τό κακόν σου.
Σοφοκλής. Τί λές άδελφέ; τί μ’ όφιλεΐ νά μή ζητή
αύτή τό κακόν μου, καί έν τούτοις αύτό νά έρχεται τροχάδην
έξ αιτίας της. Δέν μέ βλέπεις πώς μέ κατήντησε ;
Περεκλής. Άπ’ίναντίας σέ βλέπω ροδοκόκκινου καί
εύτραφέστατον. Αύτή σέ έκαμε οΰτω;
Σοφοκλής. Τήν καρδιά μου νά ’δής καί δχι τά μά
γουλα. "Ο,τι καί νά μοΰ είπής δέν θά κατορθώσεις νά μοΰ
δώσης εύτυχίαν τήν οποίαν δέν είδα άφ οτου ύπανδρευθην.
Δέν έχεις δίκαιον, είσαι δύσκολος άνθρωπος
καί δι’ αύτό φρονείς ούτως.
.
Σοφοκλής. Έ! τότε, νυμφεύσου καί σύ, νά γίνης ευ
τυχής ώς έγώ.
Παροχλ^ς. Άφοΰ βλέπω τήν εύτυχίαν σου, είναι ανά
γκη νά αμφιβάλλω ;
Σοφοκλής. Έ I πόσον άπατάσαι! *0 νυμφευόμενος δέν
είναι κύριος τοΰ έαυτοΰ του. Θά έδιδον ευχαρίστως ό,τι εί
χον, ν’ άντήλλασαον τήν θέσιν μου μέ τήν ίδικήν σου. Τί τά
θέλεις, άδελφέ. "Ακουσον, καί άλλα. Έάν θέλω νά κατέλθω
τήν κλίμακα, θά μέ έρωτήση, διατί καταβαίνω· έάν πεινάσω,
θά μοΰ είπή. τώρα έφαγες, θά κακοστομαχιάσης, καί άς
έχουν παρέλθη τρεις καί τέσσαρες ώραΓ έάν κατακλιθώ, θά ,
μέ έπιπλήξη όπως καί άν σκεπασθώ, καί άκόμη οσάκις τήν
έναγκαλίζομαι άδελφέ,δέν έχω δικαίωμα νά παρατηρώ δεξιά
ή άριστερά,άλλά πρέπει νά τήν βλέπω καί καλά πάντοτε εΐς
τά μάτια ! Είναι τό λοιπόν ζωή αυτή αδελφε, η μαρτυρίου
τοΰ Ταντάλου; Έάν σύ καλεΐς τοΰτο εύτυχίαν, τότε έγώ σέ
αποχαιρετώ.
Παρεκλ^ς. Μά Ισα Ισα αύτό θεωρώ έγώ εύτυχίαν, καί
δι’ αύτό θά μ’ άναγκάσης να στεφανωθώ καί έγω μίαν ώραν
άρχήτερον. Τί άλλο, άδελφέ,νά ίπιθυμήσω σ’ αύτόν τόν κό
σμον, άπό τοΰ νά έχω έναν άγγελον,οστις νά με θαυμαζρ να
μέ περιποιείται καί μόνον περί έμοΰ νά φροντίζη;
Χοφοχλής. Άγγελον I διάβολον θά έχης,φίλε μου, πλη

ΣΚΗΝΗ ΔΕΥΤΕΡΑ
Οί airol χαί Σοφία.

Σοφόα. Μπά, έδώ είσθε ; παρ’ όλίγον νά χαθώ έδώ
μέσα... Ζητοΰσα τό γραφεΐον τών πιστοποιητικών, καί αυτοί
οι έξυπνοι νομίζανε πώς ζητούσα σπήτι.
Σοφοκλής. Τί! σύ, έδώ ; Σοφία ;
Σοφία. Ναι, έγώ. είμαι, μέ έστειλεν ή Κυρία μου, νά σάς
φέρω τήν όμπρίλλαν σας.
Σοφοκλής. Τήν όμπρίλλαν μου !
Χοφέκ. Ναί, ή Κυρία φοβείται μήπως βρέξη καί κρυο^.ογήσητε...., νά, πάρτε την.
Σοφοκλής. Μέ αύτόν τόν ήλιον ; Έγώ επίτηδες δέν
τήν έλαβον μαζύ μου.
Χοφέα. Ναί, άλλά ή Κυρία θέλει νά τήν έχετε μαζύ
σας, ξέρετε φωνάζει 1 καί....
Σοφοκλής. A I μπάΙ πάρ’την πίσω. Είναι ώραΐα ημέρα.
Σοφία. Δέν μέ μέλλει. Έτσι μέ διέταξεν καί έτσι πρέ
πει νά κάμω. Πάρτε την, σάς λέγω.
Πβρεκλ^ς. Μήν έπιμένεις, Κύριε Σοφοκλή, είς τήν θέ
σιν τήν όποιαν εύρίσκεται ή Κυρία σου, δέν πρέπει να άρνήσαι. διότι, δυνατόν μία μικρά αίτια. . . .
Σοφία (προς tor Σοφοχ.Ι^τ}. Τί ώρα θά έπιστρέψετε ;
Σοφοκλής. Μά .... είς τήν συνήθη ώραν.
Σοφία. Καλώς, πηγαίνω. Ή Κυρία, λέγει,νά μήν αρ
γήσετε, δ.ότι θά θυμώσρ.
ι
ΣΚΗΝΗ ΤΡΙΤΗ
ΠίριχΣής χαί ΣοφοχΛης.

Σοφοκλής. ‘Ορίστε I νά είμαι ήναγκασμένος νά φέρω
μαζύ μου άλεξίβροχον μέ αύτόν τόν καιρόν !
Πβροκλής. Άφοΰ είναι άπαίτησις τής Κυρίας σου, υπόφερέ την, δέν πρέπει νά τήν δυσαρεστής.
Σοφοκλής. Ώ I καί ποΰ είσαι άκόμη !
Παρικλής. Άδεάφορον, ευχαριστείς τήν κυρίαν σου.
Σοφοκλής. "Ισως, άλλα τοΰτο δέν μέ ίμποδίζει νά κά
μνω καί έγώ τάς σκέψεις μου.
Περικλής. Πρέπει νά ήσαι ευχαριστημένος, δτι έχεις
τοιαύτην Κυρίαν !

-, !

σίον σου I.. . Χαϊρε, ύγίαινε, φίλε μου, είσαι τρελλός....
ΰγείαινε, είσαι ηλίθιος.
Πβρ(Χλθ1$. Μίαν στιγμήν, στάσου. Άπεφάσισα νά στε
φανωθώ. Είπέ μου Ίέν πράγμα μόνον, καί φϋγε. "Ολαι αί
γυναίκες ένα πράγμα είναι;
Χοφοχλής. Στερεότυπου! Ένα πράγμα, ένα καλοΰ, π», ένα προσωπείου, μία παγις I
Π«ροχλής. Σ’ευγνωμονώ 1 τρέχω, νά στεφανωθώΧοφοχλ^φ. Τρέζε I μωρέ ! τρέξε ! βλακα !
ΣΚΗΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗ
Σοφοκλής /tdroc.

Χόφοχλ^ς. Άμ,άν οί άνύπανδροι ίπίστευον τούς ύπάνδρευμένους, ό γάμος δέν θά ΰφίστατο πλέον, θά κατηργεΐτο,
καί ή κοινωνία θά κατεστρεφετο. Ήμεϊς,ήμεΐς εϊμεθα τά θύ
ματα τών άπειρων, τά θύματα τοΰ κόσμου, ή δέ πολύ συζυ
γική άγαθότης, ύπερβολική ομόνοια καί άδελφικη ουμβίωσις,
είναι τό ίκχείλισμα τοΰ έρωτος, ή παρακμή τής άνθρωπότητος
καί τής ευτυχίας, καί τό τέλος τοδ άνθρώπου, .ό θάνατος.

Διακεκριμμένος τις δικηγόρος, άλλά δυσειδέστατος τήν μορφήν
και πολύ κακοκαμωμένος, ήγωνίζετό ποτέ έν τφ δικαστηρίφ διά
τινα περί,διαζυγίου δίκην. Πλήν παρασυρθείςάπο τοΰ πολλοΰ ζή
λου καί τής ρύμης τής άγορεύσεώς του, πολύ σκληρώς έμίμφετο
τοΰ συζύγου τής πελάτιδος του.
— Είναι ύπδ τής φύσεως επιτετραμμένου είς πάντα άνθρωπον
να ήναι δυσειδής, 0^γε, καί ύπάρχουσι συνεπώς όρια τά όποια
όφσέλει πας τις. νά σίθηται ... άλλά. Κύριοι, τα όρια ταΰτα,
ό άντίδικδς μας κ. Μ................. σκαιώς τά ύπερέόη · ·, · · Δέν
πιστεύω νά ύπάρχη εΐς τον κόσμον άνήρ δυσειδέστερος αύτοΰ,, ..
·— Κύριε κατήγορε, τφ παρατηρεί ό πρόεδρος, λησμονείτε έαυτόν.
Καί άπαν τό ακροατήριου έξερράγη εις γέλωτας, πρώτου τοΰ
δικηγόρου.
Είς την εθνικήν βιβλιοθήκην.
Μικρόσωμος τις Κύριος εισέρχεται βιαιως καί αποτεινόμενος
πρός τόν επιστάτην
.
— Δόσε μου, τφ λέγει, έν πρώτοις έν χονδρόν βιόλίον,ένα με
γάλο λεξικόν.
— Λάβετε χάρτην καί σημειώσατε τόν τίτλον τοδ βιόλίου, τό
όποιον θέλετε, τώ άπαντα δ επιστάτης.
— Δέν πειράζει, δεν μέ μέλλει δια τόν τίτλον τοΰ βιόλίου,
δόσε μου, έν πρώτοις, σοί λέγω, Ιν οΐονδήποτε βιόλίον χονδρόν,
καί κατόπιν σοί σημειόνω τέλος πάντων τόν τίτλον.
— Μά τί βιόλίον νά σας δώσω ; δια τίνα χρήα
*ν
τό θέλετε ;
— Διά νά καθήσω επάνω, έπειδή είμαι κοντός I

Μικρά τις κόρη βλέπουσα έν τινι έκφορα τούς λευκοενδεδυμένους τής δημαρχίας άνδρας κρατούντας τά έξαπτέρυγα, καί απο
τεινόμενη πρός τήν μητέρα της’
— Μαμμά, τή λέγει, αυτοί εί -at οί παλιάτσοι τοΰ νεκροταφείου;
Καί ή’μήτηρ κινούσα τήν κεφαλήν.
— Ναί, παιδί μου.
— Καί οί άλλοι μέ ταΐς μαύραις βελάδες τί είναι; οί μαϊμούδες ;
Καί έπειτα σάς λέγουν, τά παιδιά δέν έχουν κρίσιν !
<1

Στρατιωτικός τις απόμαχος άργά άντιληφθείς ότι τό σιγάρον του
ήνόχλει παρακαθημένην αύτφ Κυρίαν, έν τφ βαγονίφ, ήτις έποίει
μορφασμούς, καί θελήσας νά δικαιολογηθή·
— Δέν καπνίζουσιν λοιπόν, είς τήν πατρίδα σας; τήν έρωτα
όλίγον άποτόμωςί
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Η ΦΓϊΙΣ

— Είςτήν πατρίδα μου, ·»«[, άπήντησεν μεγαλοπρεπώς αΰτη.
άλλά ένώπιόν μου ποτέ!
Καί ό γέρων απόμαχος άγανακτήσας ολίγον χαί στραφείς πρός
τά έξω.
— Έ ! τότε, Κυρία μου, νά μέ συγχωρήτε, καπνίζω ενώ
πιον τής πατρίδος σας.

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ
178.

Αίνιγμα.

Διαιρώ χαΐ διαιρούμαι
*Τπ’ ανθρώπων δίοιχούμαι,
"Αν δέ φίλε μου θέλησης
Πειδ ψιλά νά μέ τονίσης,
Τότε μέ σέβας μέ τηρεκ,
Μή λοιπόν τόσον άπορεΐς.

179. Αίνιγμα.
“Αχλιτον ειν’ τό,πρώτον μου
Ώς χαΐ το δεύτερό» μου,
Τέτράπουνο» τό τρίτον μου
Δίπουν το σύνολό», μου.
Εύχόλως δμως δέν 6ά μ’ εύρής
’Ορθογραφίαν ά» ίά τηρής

Άπο τής 15 προσεχούς Σεπτεμβρίου άρχεται έκδιδομένη
τρις τής έβδομάδος πολιτικοσατυρική Έφημερίς, ύπό τόν
τίτλον

Ή συνδρομή αύτής ώρίσΟη διά μι» τό ’Εσωτερικόν έτη
σίως δραχ. 1 ί, πατ έξάμηνος δρ. 6, διά δέ το ’Εξωτερικόν
ή αύτή εις χρυσόν.
Συνδρομηταί έγγράφονται καί παρ’ ήμΐν.
I>a chronlque parlsienne. Revue illuetrde
paraissant le Dimanche

Abonnenients. Une an 8 fr. Six. mois 5 frs.
Χρονική καί πολιτική επιθεώρησες, ’Ηχώ τών Παρισίων, Φιλολο- ,
γιχή κριτική, Τέ/ναι χαί έπιστήμαι, Διηγήματα καί Σκιαγραφίαι.
Ποίησις, Οικονομολογικά χαί ποικίλα διάφορα συνοδευόμενα ύπδ καλ
λιτεχνικών εικόνων, είσΐ τά περιεχόμενα τού χαλλίστου τούτου ύφ’
δλας τάς επόψεις γαλλικού περιοδικού, δπερ συνιστώμεν τοις ήμετέροις φιλαγνώσταις.

Συνδρομηταί έγγράφονται παρ’ ήμΐν.

180. Αίνιγμα.
Γνωστόν ε’μ' έχ τών ποσίμων
"Avtu τοΰ «’Ιώτα.» άν μ
* άφήσης
Ζώον τι έχ τών χρησίμων
Φίλτατι τότε β’ άπαντήσης-

ΐτβί?ταο
*
Ζ
οίκότροφος παρά τινι καλή οικογένεια, παρ’
ή διδάσκεται καί ή Γαλλική. Πληροφορίαι παρ’ ήμΐν.

181. Κυβύλεξον.
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Η ΤΥΧΗ

Υ

Έφημερίς· ’Εμπορίου, Βιομηχανίας,Χρηματιστηρίου
καί τών κληρώσεων Λαχείων έν γένει.
Συνδρομή έτησία ‘Ελλάδος δραχ.
, ’Χ

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗ2 “ΦΥ3ΕΩ3,.

»
»
’Εξωτερικού ,φρ. χρ.
είς γραμματόσημα παντός κράτους.

Δ. Κ. Λ’ερπιφαν.'Έλάέσμεν επιστολήν σας, εΰχσριστούμεν πολύ
διά προθυμίαν σας. Ταχυδρομιχώς σας άπηντήσαμεν χαί σας έστείλαμε» αποδείξεις. — β. Μ .Harfat. Επιστολή με περιεχόμενα έλή
φθησαν, ευχαριστοΰμεν πολύ.—Α. Μ. Stipor. Τά 114 φρ.-έληφβησαν, ευχαριστοΰμεν πολύ. Κον Ν. Λ γράφομεν δέοντα.—A. Ν.
Β. Meptrirar. ’Επιστολήν σας έλάβομεν χαΐ ταχυδρομιχώς σάς άπηντήσαμε» άμέσως. Ευχαριστούμε» πολύ·—Γ. Π. ίίΓρον. Έπιστολή
μετά περιεχομένου,έλήφβη χαί εχει χαλώς. Καθ’ όσον άφορφ διά
τάς περιηγήσεις έν Έλλάδι, κατ’ αρχήν άποχρούομεν, διότι ώς έπί
το πλευστόν αδται έχουσι χαρακτήρα ανούσιον καί μή ενδιαφέροντα
τδ κοινόν, έν τούτοις ά» νομίζετε, δτι αδται εινε χαλαί, στείλατε

μας καί βλέπομε». — I. Γ. BpatAx, ' Επιστολή σας ώς χαί δελτάριο»
έλήφθη χαί σάς ευχαριστούμε» πολύ διά τδ μέγα ύπέρ τοΰ Περιοδιχοΰ μας ενδιαφέρον σας, ταχυδρομιχώς δέ,.σάς άπηντήσαμεν έν έχτά·

σει χαΐ αναμένομε» άπάντησί» σας.— Σ. Λ Σμύρτητ. ’Επιστολή»
σας έλάβομεν και βά φροντίσωμε» δέοντα,έγράψαμεν.— A. Κ. I. Λιν«ωσίβν. ’Επιστολή σας έλήφθη χαΐ διίύβυνσίς σας ήλλάγη.—Ύ. Λ.
Μιίπρην.Άποσταλέντα χρήματα «λήφθησανχα’ισαςεύχαριστοΰμενπολΰ
ταχυδρομιχώς σας εγράψαμεν.—I Κ. Β.Α.Β, Λ.Μ,Λ, Λ.Ι.Λ, Μ.ΑΚ,

Ν.Γ.Χ,Κ. A., 2.Χ.X, Μάχρχ,γ. Συνδρομαί σας έλήφθησαν, εύχαριστοΰμεν πολύ— Ε. Ε.ΒραϊΛα. ΈλάΚομεν επιστολήν σας ώς χαί
περιεχόμενα χαΐ ήσυχείτε, άναμένομεν δ’ ώς γράφετε νέους συν '
δρομητάς.— Κ.Δ.Λ. Νίαν’ΎΔρχΐ)ν. Έπιστολή σας καί ποιημάτιο
έλήφθησαν, ταχυδρομιχώς πλειότερα — Γ· !f. Κ· Λευκωσίαν. Σα^
συγχαίρομε» έπί πω φκιδρφγεγονότι και εύχόμεθα τά βέλτιστα. Σας

\

έγραψαμεν.— Ξ. Σ. Pafarqr. Έπιστολή σας έλήφθη, άφου πλη
ροφορηβώμεν δέοντα, θα σάς άπαντήσωμεν, ήσυχείτε.—Σ. Ύ. Ρουστσούπιον. Δελτάριο» έλάβομεν, άλλά χρήματα παρά τοϋ έν Κων]
πόλει φίλου σας είσέτι ?έν έλάβομεν, άναμένομεν νέωτέρα» σας, —

Γ. ί. ΒραίΜι. ’Αποδείξεις έλάβομεν, εχει καλώς.— Α· Κ.’ ΑΛεζάνAptiav. Συναλλαγματική έλήφθη. Ευχαριστούμε» πολύ. Σάς έγρά-

S

Συνδρομηταί έγγράφονται είς τό γραφειον τής «Φύσεως»
ώς καί είς τό γραφείο» τή; «Τύχης» κείμενο» έν όδώ Ζήνω
νος άριθ. 2.
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ψαμεν.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ τό έκ δεκαεπτά χιλιοσελιδων τό
μων Γερμανικόν ’Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν τοΰ Brockhaus,
δλως καινουργές, εκπτωσιν τοΰ ένός τετάρτου τής αρχικής
αύτοΰ άξίας.
Πληροφορίαι παρ ’ ήμΐν
Ευκαιρία έκτακτοΓ διά τονς.
'ii-ι

Published by a boy for boye and girls
A monthly paper for lhe home circle

Short stories, parlor magic, wit and humor, games
and sports, for boys and Girls.
Svropopptal ΐγγρά^ονιαι παρ' tyiir.
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