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Τό άγαλμα τού
το είναι ύψος 1,ο5
και έκ πεντελησίου
μαρμάρου μέ λίαν
εστιλόωμένην τήν
επιφάνειαν. Εύρέθη δέ σχεδόν άρ
τιον ως βλέπει τού
το ό αναγνώστης.
18 Λικεμ-βφΙον
1880. Αλησμόνη
τος ήμερα· ήτις
συνεδέση μέ γεγο
νός, όπερ έάν δέν
κατέστη σημειον
μεγάλου γεγονότος τοΰ πεπολιτισμένου κόσμου, ό
μως τήν άνάμνησιν
αυτής ή έπιστήμη,
και τής ιστορίας
ή σελίς, χρυσοΐς θ’
άναγράψη ^ράμμασι. Δέν είναι μέ
γας θησαυρός αρ
χαίας εύκλειας, ή
άνεκτίμητον μνημεΤον τών ήμερων
.τοϋμεγαλείου I Εί
ναι μόνον είκών έμφανίζουσα πρό τών
έκπεπληγμένων όμμάτων τοϋ θαυμα
στού τήν θείαν ι
δέαν τοΰ αριστουρ
γήματος τών αίωνων,όπερ ένεφανίσθη είς τών ημιθέ
ων τάς γενεάς, ά
μα ώς ή χειρ του
Φειδίου άπεμάκρυνε τήνάύλάίαν, ό
πως καύση έί ονό
ματος τών λαών
τής Ελλάδος τό
αγνόν τής λατρεί
ας θυμίαμα.
Είναι ομικρογραφία,δίδουσα α
φορμήν είς τόν θε
ατήν νά πλάση με
γαλοπρεπή εικόνα

Μ ΑΒΗΝΑ.

τής Άκροπόλεως,
νάάποθαυμάση τόν
Παρθενώνατης,αί
νά είσέλθη έν αύτώ
όπως γονυπετήση
πρό τής χρυσελε
φάντινης θεάς, νά
αποθεωθή πρό τοΰ
μεγαλείου, νά λατρεύση τό θειον
κάλλος, ν’άσπασθή
μέ τρέμοντα χεί
λη τήν έέιδανικευομένην ύλην, νά
παραστή πρό τής
μορφής τοΰ έκθαμόοΰντος φω
τός, πρό τής εί
κόνος τού έκπλήσσοντος ωραίου.
Τό άγαλμα τού
το είναι τό έλεος
τής έλληνικής γής,
ήτις έκ τών σπλάγ
χνων της προσφέ
ρει ουτω ήμΐν τήν
παρηγοριάν, ήτις
χορηγείμικράν μικροτάτην ακτίνα
τού χρυσού έκείνου ήλίου τού Παρ
θενώνος, όστις ώς
ουράνιον φώς τών
ηρώων τήν πατρί
δα περιέβαλλε μέ
τάς λάμψεις του.
Είναι συμβολικός
δάκτυλος τό άγαλ
μα τούτο, δεικνύων τόν αθάνατον
ναόν τής παρθέ
νου, τόν έπίγειον
οίκον τής πολυούχου, τόν θειότατον βωμόν, δν εστησεν έν τή γή
τής δόίης,πρό τού
θείου, ή ανθρώπι
νη μεγαλοφυΐα, τό
ιερόν βήμα, έφ’ ού
ή αθανασία έστη
σε τής φρονήσεως

η ♦rsw
γοννοΰσι καί μαραίνουσιν άμα τά άνθη, θεότης 1
διαχέουσα τήν ήω καί τό λυκόφως εις τό άπειρον,
καί άνατρέπουσα πάλιν αύτά οιά τών καταιγίδων
αίτινες καθιστώσιν Λμάς προπετεΐς, παρέχουσα άμα
τόν ήλιον καί τήν σελήνην, ένώ μετ ’ όλίγον θ’άπολέσωμεν καί ταύτα είς όμιχλώδεις ήμέρας καί είς σκι
ερός νύκτας. Θρότης! προικίσασα ήμας μέ τό χάρι
σμα της θείας εΐκόνος, άναμίξασα τούτο με τόν
δακρύγελων καί τήν άηάθειαν.
Οί χείμαρροι ολοφύρονται καί εΐτα άρμονικώς τήν
ύμνοΰσι- τής ερήμου αί Ιλαφοι βρέμουσι κλαυθμηρώς, καί είτα άτενίζουσι τόν ήλιον μέ μυστηριώδές
τι
συναίσθημα τυΰ θείου έλέους· οί άνεμοι φάλΚΟΙΝΩΝΙΚΑΙ ΣΕΛΙΔΕΣ
λουσι, ή αύρα γέλα καί θρηνεί" ή φύσις πάσα έκπέμπει άλλοκότους, μυστηριώδεις, άπεριγράπτους
θορύβους, βομβοΰντας είς τάς πεδιάδας, τούς ποτα
Εϊ^αι άσεβής λοιπόν πρόο κοινωνίαν, ήτις πνίγει
μούς, τά δρη" οί κολοσσα'οι παγετοί τρίζουσιν είς
τά θύματα είς της θυέλλης της τούς ψυχρούς ομ
τούς άποτόμους βράχους, αί δέ χιόνες κρημνιζόμεόρους, καί καταβυθίζει είς την άφάνβιαν, τόν μαρα
ναι μετά βοής συμμιγνυνται μέ τήν άφωνον άμμον
σμόν, τΑν λύθην.
τής θαλάσσης, ής τό κύμα μετά πατάγου πλήττει
Κοινωνία πάσχουσα, γογγύζουσα ύπό τό κράτος
τούς κρημνούς, δπως τούς άναγκάσμ νά ύποκύφωτης Ισχύος, καί ζώσα μέ τάς άσθενείας τών μαλα
σιν, και τά δένδρα νά χωρισθώσι τών βιζών των, αϊκίων, μέ τάς βρέξεις τών τίγρεων, μέ την άθλιότητα
τινες προσεπάλαιον διηνεκώς μετά τών έντοσθίων
τών άγρίων, μέ τάς άνάγκας τών παρασίτων ! Ιδού
τής γης.
της φιλοδοξίας της η διηνεκές μέριμνα.
Πανταχόσε κράμα δυστυχίας καί χαράς" τό βεύμά
Κοινωνία άποτελουμένιι έκ τών άναχσθήτων της
δέ τών αιώνων παρατηρεί ή θεότης αύτη διερχόπλαστουργίας ύπάρξεων, καί τών άθλιων αύτης
μενον πρό αύτης, άπάγον τούς κόσμους μετά τών
άτνχημάτων. 'Η Ισχύς τον πλουσίου ώριίσσει έκ τών
γενεών των, ίνατούς βυθίση είς τήν αιωνιότητα, ινα
εγκάτων τής γης, τής πλεονεξίας τά λάφυρα,ένώ τοΰ
τούς παραδώση εΐς νέον βίον, δν δεν κατέστησεν
πένητος ό βίος ύπομένβι άγογγύστως τοΰ έλεεινοΰ
τόν θνητόν άξιον νά γνωρίσμ . . . ’Ακαταμάχητος
τούτου δντος τήν δεσποτείαν, είς δ προσφέρει μετά
δύναμις ωθεί Λμάς είς νέας μεγάλας ίδέας, ών τήν
δακρύων, χάρτν τοΰ άρτου, τόν άρραοώνα τού μέλ
άξίαν καίτοι γνωρίζομεν άσυμβίβαστον πρός τάς
λοντος τον.
άτομικάς άνάγκας, δμως άποσπώμεθα τής άρχαίας
Ιδού τίνος ένέσπειρε ή μοίρα, Λ άτυχία, θεόάκτής, δπως βιφθώμεν είς τό άχσνές τού άπείρου
της τις ίσως, είς την κοινωνικήν εύημερίαν.
ώκεανοΰ τής ματαιότητος.
θεότης! .. . ήτις δέν άπέκρυφε τόν ήλιον άπό
Τόν προορισμόν ήμών άγνοούτες άπαυδώμενμετών φυτών καί τήν δρόσον άπό τών δένδρων ήτις
λετώντες
τόν έαυτόν μας" μόλις δέ έρχόμενοι είς
δέν άφήρεσεν άπό τών άνθέων τήν δύναμιν τοΰ
συνάφειαν
μέ ύφηλόν τι αγαθόν, περιπίπτομεν. άποέράν, καί άπό τών μικρών ζωοφύτων τό αίσθημα
καμόντες, είς τόν πεζόν προορισμόν, καθ’δν άρχότού καθήκοντος, άπό Λμας όμως άφήρπασεν ίσως
μεθα πάλιν τοΰ μετά τής σκιάς μας διαλόγου, άδυπάν δ,τι έθεωρώμεν ώς προίκα διά τής εύδαιμονίας
νατούντες τότε νά πλάσωμεν θρησκείαν κατά τάς
τόν άρραβώνα. θεότης I ήτις μάς ένέδωκε φυγήν
θείας τής φυχής διατάξεις.
λαμπροτέραν τοΰ φωτός,εύκινητοτέραν τών άνεμων,
πλανωδεστέραν, άείποτε άπληστον, έμφροντιν, άγωΤείνομεν είς άπλουστέρας καί ίσχυροτέρας ίδέας,
νιώσαν, ζητούσαν έκτός αύτης τής συντηρήσεως
άπορρεούσας έκ τής έπιγείου τής ζωής συνθήκης,
τήν τροφήν, ποθούσαν, άείποτε έλπίζουσαν. Θεότης!
άλλ’ Λ έφεοις αύτη έξατμίζεται ώς άρωμα, ώς πα
ήτις μας ένέκρυφεν έν τμκαρδία τόν θησαυρόν τού
ροδική δρόσος.
πάθους, καί τήν ίσχύν, ώστε νά μην άποκάμνωμεν
Καί μέ τόν όμόφωνον αύτόν θρήνον, ένώ έπίομεν
μέ τήν άναζήτησιν ανυπάρκτου άγαθοΰ, φευδούς εύπάντες έκ τού πικρού τής άπογοητεύσεως κύλικος,
τυχίας- θεότης ! ήτις διά τοΰ μεγαλείου της άπαγοδέν άπατώμεθα έξ ίσου· φεΰ 1 ίσως Λμεΐς πλάττομεν
ρεύει νά δ.υσπιστήσωμεν είς τό άρκετόν τής προνοίτήν δυστυχίαν καί τήν είς τούς κόλπους τοΰ κόσμου
ας της. Πλήν, ίσως άγνοώμεν τούτην, άλλά άπεκάφυχικήν άπονέκρωσιν, άλλ ’ ό μέγας πλάστης, Λ θε
λυφεν ήμίν όλόκληρον τήν μορφήν της, τήν πνευμα
ότης αΰτη διατί παρεχώρησεν ήμίν τό δημιουργικόν
τικήν της είκόνα έν ύλική μυστηριώδει περιόολή,
τούτο δικαίωμα, ώστε νάσχηματίζωμεν καίνά πλάτδπως κατανοήσωμεν πληρέστερον τόν σεβασμόν καί
τωμεν, δσων τής άπελπισίας ή χείρ παρουσιάζει τό
τήν λατρείαν ; ίσως άπέκρυφε τούτην άπό τών αίμοιραϊον πρότυπον.
σθητηρίων όργάνων, άλλά μήπως δυνάμεθα νά’γνωΤού πένητος τά ώτα άντηχούσιν έκ τών γογγυ
ρίσωμεν τήν θείαν βουλήν έκείνου
*
ού κατέστημεν
σμών τής δυστυχίας, ένφ τά τοΰ πλουσίου μετασχηπιστή είκών ;
ματίζουσι τούτους είς παιδιάς τής φαντασίας. Είς
Θεότης ! προσμειδιώσα έν μέσφ χρυσών νεφελών,
τήν συστηματικήν μόνωσιν ζητώμεν νά παράσχωάποστέλλουσα ήμίν ούράνιον αύραν, δι
* Ας νά φθάμεν σύντροφον τό σύμπαν, εί δυνατόν, άλλά γνωρί
σωμεν προ τού ύφίστου αύτης θρόνου, άλλ’ έπελάζομεν διά τίνων πρός τούτο νά ένωθώμεν δεσμών ;
θου νά προσθέση είς τό άτυχός σαρκίον καί τάς
γνωρίζομεν τό πραγματικόν αύτού μέρος, τό μή
πτέρυγας.
έκμηδενιζόμενον, τό μή μεταόαλλόμενον είς άτμούς
θεότης I περικαλύπτουσα τόν ώραϊον ούρανόν
είς καταστροφήν, είς άφάνειαν ;.. .
μέτής φύσεως τήν λαμπρότητα, άπλώνουσα βρίζον
Η.
τας, έξαποστέλλουσο άνέμους άνά τό σύμπαν, οίτιτινες φαιδρύνουσι καί άποφύχουσι τά δντα, ζωο-

τον άνεκτίμητον θρόνον, καί ίδρυσε το ιερόν θυσιαστή
ριον, ένθα τής άνθρωπότητοσ ή εύγνωμοσύνη είς αιώνα
τον άπαντα θά προσψέρη τάς νενομισμένας θυσίας. Εί
ναι μυστηριώδης δάκτυλος, δεικνύων το μέγα κειμήλιον
τΰν λαών,'τον βράχον τής Άκροπόλεως, όστις έθάσταίε
τής φρονήσεως καί τής αλήθειας τον ναόν, ού τών αθα
νάτων συντριμμάτων άναμιμνησκόμενος τό εΰσεάές προσ
κύνημά του, νέος τις συμπαθής Ίουλιανδς μακρόθεν θ’
άνεψώνει, «Πηγάς μέν ούν δπόσας άφήκα δακρύων» ! !
Χαρεκλής.

11 ΦΥΣΙΣ

’ExpTpttixal ΰλαι.—Ή πυρίτις.—ΆναγχαΓον κακόν. —'II επιβου
λή τής «υρίτιδος. —Καταχθόνιος μαχα»ή. — Πυροχροηχά άλατα.—
Ή νιτρογλυχερίνη. — Ή πικρίτις.—Λί βόμβαι.— Η μελινίτη χαι
ή δυναμίτις. —Τό τέλος τοΰ κόσμου.

'Οπότε κατά τον δέχατον τρίτον αιώνα, δ κληρικός άγγλος Ρογερος Βάκων άνεκάλυπτεν, ότι μίγμα εξ άνθρακος
θείου καί νίτρου παράγει ζωηράν ε’κρηξιν, έάν πλησιάσωμεν
εΐς αυτό άνημμένον άνθρακα, άναντιρρήτως δεν ήνόησε τήν
σπουδαιότατα, ή μάλλον τάς συνεχείας τής άνακαλύψεώς του
ναύτης, αϊτινες παρ.’ ελπίδα υπήρξαν καί ot’ αυτόν, αρκούν
τως δειναί" διότι καταγγελθείς έπί μαγγανεία και διαβολική
συνεργείς, έτέθη εΐς τάς φύλακας, οπού διήλθε μέγα μέρος
τής ζωής του.
Έτερος μοναχός, γερμανός, βραδύτερον, δ Βερθόλδος
Σβάρτζ, θελήσας έν ετει 1350 νά έπαναλάβη έν Κολω
νία τά πειράματα τοΰ Βάκωνος, προεκάλεσεν άπροσδοκήτως
τρομεράν εκρηξιν, ήτις έφόνευσε τόν δυστυχή διερευνητήν τής
διαβολικής τότε. θεωρούμενης τέχνης και κατίρριψε μέρος
τής μονής, ένθα διέμενεν. Έκτοτε ή πρόοδος τής άνακαλύψεως ταύτης ε”βη βραδέως έπί μακράς σειράς αιώνων, διότι ή
κατασκευή τής πυρίτιδος διετέλβσε στάσιμος, μόνον δε τά διά
τήν χρησιμοποίησιν ταύτης όργανα (πυροβόλα καί τηλεβό
λα) ύπέστησαν συνεχή τελειοποίησιν.
Ή έφεύρεσις τών τηλεβόλων, ήκολούθησεν έν τούτοις
κατά βήμα τήν πρόοδον τής πυρίτιδος. Τό πρώτον έποιήταντο
χρήσεν αυτής ίν Ευρώπη κατά τόν ΙΔ'. αιώνα, εις τήν μά
χην τοΰ Κρεσύ (1347).
Τά πρώτα τηλεβόλα, κατεσκεύάζοντο τό πρώτον διά με
γίστων χυτών σιδήρων ή χαλκών, στηριζομένων έπί ξυλίνων
άκινήτων" εδρών, καί μετά ταΰτα κινητών, έπί Καρόλου Η',
ειτα δε κατεσκεύασαν τοιαΰτα όριιχάλκινα, ραβδωτά, χα
λύβδινα και τέλος οπισθογεμή.
Βραδύτερον, έπί τής βασιλείας Καρόλου ΣΤ', ήρχισαν νά
ποιώσι χρήσιν τοΰ στομιτόξουζ"·). Τοΰτο δε βαθμηδόν άπό
τελειοποιήσεως εΐς τελειοποίησιν, ή κάλλιον είπεΐν, άπό μηκύνσεως είς μήκυνσιν τοΰ όγκους αύτοΰ, μετεβλήθη εΐς μου
σκέτου, τυφέκιον, ραβδωτήν καραβίναν, και τέλος είς δπλον
Σασεπώ. δπλον Γρά καί δπλον Λεμπέλ.
Άλλά, έπαναλαμβάνομεν, κατά τήν διάρκειαν.ιών με
τασχηματισμών τούτων τών πολεμικών όπλων, επί πέντε
περίπου αιώνας, ή σύνθεσις τής πυρίιιδος διέμενεν σχεδόν ή
αυτή, ώς «*χ«ν κατά τήν αρχήν τής άνακαλύψεώς της.
Ή πυρίτις έχρησιμοποιήθη ωσαύτως έν τή στρατιωτική
τέχνχι, εΐς τήν προπαρασκευήν υπονόμων προωρισμένων διά
την άνατΐναξιν φρουρίων, τειχών, πύργων, κτλ. Πλήν, ή
χρησιμοποιημένη πρός τούτο ποσότης τής πυρίτιδος ήτο ση·
μαντικωτάτη και έχρειάζοντο πολλάκις «ατοστύες χιλιά
δες χιλιογράμμων, δπερ συνήθως ίπέφερε δυσχερείας πολλάς
εις τήν εκτέλεσιν τών πολεμικών σχεδίων.
Άφ’ ετέρου δέ αί δολοφονικά! δι’ εκρηκτικής πυρίτιδος
άπόπειραι, κατέστησαν έπίσης δυσκολώταται ένεκα τής άπαιτουμένης μεγάλης ποσότητος τοιαύτης.
• ♦

Όπόταν οΐ συνωμόται έπεχείρησαν ν ανατινάξωσι τό αγ
γλικόν Κοινοβούλιον τφ 1605, μετεχειρίσθησαν άρκετά βυ
τία πυρίτιδος, άτινα συνεσώρευσαν εν τοϊς ΰπογείοις^μΰτόΰ.
Είναι δέ πασίγνωστου, ότι ή απόπειρα αυτή άπέτυχεν ένε
κα τής προσωπικής συμπάθειας και άγαθότητος τής ψυχής
ενός τών συνωμοτών πρός ένα τόν φίλων του, δν και ειδο
ποίησε περί τούτου δύο ώρας πρό τής έκρήξεως.
(1) Στομίτοξον, arquebuse, θρυαλλιδοφόρον, τροχοφόρου, ή άερίτουόυ, έκπεμπο» όια τοΰ συυτεθλιιιμένου, πεπυκυοιιιιένοι
*
άέοος τήν
βολίδα.
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Ή ’Αγγλία φημίζεται ώς χώρα τών τοιούτων παραδό
σεων. Άπό τοΰ έτους δέ 1605 καί εντεύθεν, δσάκις δ βασι
λεύς ή ή βασίλισσα έμελλε ή μέλλει νά μεταβή εΐς τό Κοινοβούλιον, δ λόρδος κοιτωνάρχης, ακολουθούμενος παρά τοΰ
υπασπιστοΰ και ιξ αποσπάσματος χωροφυλάκων, επισκέπτε
ται ούο ώρας προ τής ένάρξεως τής συνεδριάσεως τά υπό
γεια αΰτοϋ.
Ή έκσφε/δονισθεισα δαιμόνιος μηχανή κατά τοΰ πρώτου
υπάτου, τοΰ Ναπολέοντος Α', τή 24 Δεκεμβρίου 1800. συνιστατο άπό διτρόχου αμαξιού, πεπληρωμένου διά πολλών
βυτίων περιεχόντων πυρίτιδα μετά τεμαχίων σιδήρου και
μολύβδου. Ως. γνωστόν δι, ή έκρηξις αΰτη έπίτυχε μόνον
εΐς τό νά φονεύσγ μέγαν αριθμόν ανθρώπων, δλως αθώων, και
περιέργων διαβατών.
Ή
αυτή ήτο φυσικώς συσκευή χονδροειδεστάτη
έν παραβολή πρός τάς συγχρόνους έκρηκτικάς βόμβας, τάς
λέιτουργούσας διά χοροιστικοΰ έλατηρίου δμοίου τών έν τοΐς
ώρολογίοις.
Άπό τής εποχής ταύτης, ή χημεία ποιήσασα άρκετάς
προόδους, αντικατέστησε τήν παλαιάν ταύτην μέθοδον. Ό
καθηγητής Χόβαρδ ανακαλύπτει τά πυροκροτικά άλατα,
καί έτη τινα βραδύτερον δ χημικός Χέννελ αποθνήσκει κεοαυνοβολούμενος άπό τίνος έκρήξεως πυροκροτικοΰ άλατος τοΰ
υδραργύρου. Ή ίδιότης αυτή τοΰ πυροκροτικοΰ άλατος χρη
σιμοποιείται έν τή κατασκευή τών καψυλίων, καί τά διά καψυλίων όπλα άντικαθιστώσιν τά διά λίθων μέχρι τής έποχής «κείνης έν χρήσει. Ή πρόοδος αύτη έπέφερε τήν μεγάλην τελειοποίησιν τής πολεμικής τέχ\ης.
Το πυροκρ.οτ,ικόν άλας τοΰ ύδραργύρου έχει εκρηκτικήν δυναμιν εκατοντάκις μείζονα τής πυρίτιδος. Οΰτω βλίπομεν τήν 14 Ιανουάριου Ι8ό8 τόν Όρσίνην και τούς συνωμότας αυτού, αποπειρώμενους νά δολόφονήσωσι τόν Ναπολέοντα Γ', διά τής χρήσεως, ούχι πλέον παμμεγέθους έκρηκτικής καταχθονίου μηχανής, ώς συνέβη κατά τό 1880,
άλλά δι ’ άπλής βόμβας πεπληρωμένης διά πυροκροτικοΰ ά
λατος τοΰ ύδραργύρου.
·
Έν έτει 1847, δ χημικός Πιλούζ ανακαλύπτει τήν πε·
τρογλύκερίνην, ειτα δέ, σχεδόν κατά τήν αυτήν ίπόχήν δΣχεμπάϊν άνεκαλύπτει τήν πυροξυλίνην και τήν βαμβακοπυρίτιδα. ("
*)
*♦

Έκτοτε ή χημεία τών εκρηκτικών υλών εΐσήλθεν εις νέον
στάδιον καί όλίγον κατ’ ό\ίγον άναφαίνεται δλόκληρος σειρά
έκρηκτηκών προϊόντων. Κατεσκεύασαν έκρηκτικάς υλας διά
ξύλου, σακχάριως. αμύλου, άχύρου, χάρτου, κυανογόνου,
(cyanures) καί διά πολλών άλλων οργανικών ουσιών.
Καί αυτή δέ ή ίδιότης τών έκρηκτικών τούτων ουσιών,
και δ κίνδυνος τής έπεξεργασίας των, έπί πολύ παρεκώλυσαν
τήν βιομηχανικήν αυτών πρόοδον.
Άφ’ έτέρου είχε καταστή άδύνατος ή χρήσις των τότε
είς τήν πολεμικήν τέχνην, διότι τά όπλα έφθείροντο καί κατεστρέφοντο προ τής έκσφενδβνίσεως τών βλημμάτων και πολ
λάκις ήλλοιοΰτο καί αυτή ή πυρίτις πρό τής χρήσεως
αυτής.
Έκτοτε οί'χημικοί ήναγκάσθησαν άφ’ ενός μεν νά καταστησωσι τάς ουσίας ταύτας μάλλον εύχρηστους, και άφ
*
έτέρου νά έλαττώσωσι τήν καταστρεπτικήν αυτών δύναμιν.
Ως αποτέλεσμα δέ’τής ένεργείας των ταύτης, κάτορθώθη
νά έφεύρωσι τάς νεωτέρας πυρίτιδας, ήτοι τήν μελινίτην καί
την ακαπνον πυρίτιδα.
To xtxptxov οξύ εΐσήλθε καί αυτό μετ’ όλίγον εΐς τήν σει
ράν τής κατασκευής τών πολεμικών ίκρηκτικών προϊόντων.
Τοΰτο'ίδίώς οφείλεται είςτά αποτελέσματα πειραμάτων γι
νομένων έπι δλόκληρον σειράν έτών.
1 (1) Έκπυρσόκροτον προ'ιδ»
σιών έπί τά ξύλα.

έκ τής όράσεως των όξεώοκοιών

ου

ί

II ΦΥΣΙΣ

212

Ή μεγάλη έκρηξις ή γενομένη είς την πλατείαν τής Σορβώνης, τή 16 Μαρτίου 1869, οφείλεται, ώς γνωστόν, εΐς τήν
τυχαίαν "άνάφλεξιν μιάς άμάξης περιεχούσης ποσότητα πικρικοϋ ποτασσίου οξέος, ήτις είχε προορισθή διά τά πειράματα
τής πληρώσεως όβουζίων. Ή οικία Ολόκληρος κατέπεσε, αί
παρακείμενα! διερράγησαν, πέντε άτομα έφονεύθησαν, τρία
κατεμελίσθησαν, κεφαλή δέ τις έκσφενδονισθεΐσα μακράν
ύπδ τής έκρήξεως, διήλθε τήν πλατείαν καί είσήλθε διά τών
ύίλων τής θυρίδος εις τήν οίκίαν μιάς πλυντρίας.
(Έπεται τδ τέλος).
Φ. Πρ£ντ&ίζιης

Η ΣΕΛΗΝΗ
ΕΙΣ ΑΠΟΣΤΑΣΙΝ_ΕΝΟΣ ΜΕΤΡΟΪ
(Συνέχεια)

Είναι δυνατόν νά κατασκευασθώσιν ισχυρότερα τηλεσκό"
πια τών υπαρχόντων ;
Βεβαίως, είναι δυνατόν, καί μάλιστα κατασκευάζονται ήδη
τοιαΰτα διαρκώς, ιδίως ίν ταΐς Ήνωμέναις Πολιτείαις.
Τοιαΰται άπόπειραι ουδέποτε παύουσιν, ή δέ πρόοδος
αυτών βαίνει καλπάζουσα ώς ίκ τών πραγμάτων φαίνεται.
Τό ίσχυρότερον τηλεσκόπιου τοϋ κόσμου ητο, έν ίτει 1874
τό τοϋ κ. Νεβάλλ, έν Άγγλίφ, όπερ είχε 0, μ. 63 διάμε
τρον. Τό έπιδν έτος κατεσκευασαν ίν ταΐς Ήνωμέναις Πο·
λιτείαις τό τοϋ ’Αστεροσκοπείου τής Ούασιγκτώνης, όπερ
είχε 0 μ. 66 καί όπερ έχρησίμιυσε τφ 1877 είς άνακάλυψιν
τών δύο δορυφόρων τοϋ Άρεως. Τφ 1885 κατεσκευασαν τό
τοϋ ’Αστεροσκοπείου τή; Νικαίας, όπερ είχε 0 μ. 76 διάμετρον. Τφ 1888 δέ ίπέτυχον τό τοϋ όρους Χάμιλτων, ούτινος
ό φακός φθάνει μέχρις ένός μέτρου, 0 μ. 97.
Ήδη ίτοιμά^εται φακός 1 μ. καί 50 διαμέτρου προωρισμένος διά τό αστεροσκοπείου τοϋ Σικάγου, καί ίσως τηλε
σκόπιου όμοιας διαμέτρου,έντδς ολίγων ίτών, τοποθετηθήσεται
είς τό νέον αστεροσκοπείου έπί τοϋ οροπεδίου τοϋ Arepuipa,
ίν Περουβύ»:, όπου άναντιρήτως έσεται άσυγκρίτως κάλλιον
τετοποθετημίνον ή Ιν τινι πόλει, καί έν τοΐς μειονεκτουσι
στρώμασι τής ήμετέρας ατμόσφαιρας.
Τά μέγιστα όργανα τής συγχρόνου αστρονομίας όμοιάζουσι πρός νέας πύλας φερούσας πρός θαυμασίας έν τφ.άπείρφ ανακαλύψεις. Ή δ! πρόοδος θά ίξακολουθήσν), άνευ διακο
πής, άλλά βαθμηδόν ίσεται δε απολύτως αδύνατον νά κατασκευασθή τό γε νϋν έχον,διά μιδς,φακδς, ουτ» κάτοπτρου,
δυυάμενον νά πλησιάση τήν Σελήνην δχε μόνον είς άπόστασιν ένός μέτρου, άλλ’ ούτε 10, ούτε 50, ούτε 100, ούτε
500, ούτε 1000, ούτε 5000, άλλ’ούτε καί 10,000.
Έάν ήτο δυνατόν νά κατασκευασθή τηλεσκοπικόν κάτοπ
τρου 3 μέτρων διαμέτρου (ένοώ έπιτυχές κάτοπτρου) ό μέ
γιστος όρος τής μεγεθόνσεως, ον α! λαμβανόμεναι ίν τή
έστίφ τοϋ κατόπτρου τούτου εικόνες, έν τηλισκοπίφ Ιχοντος
25 [κίτρων ώς έγγιστα μήκος, ήθελον ίχει, θά ήτο 6,000
μέχρις 7,000 φορών. ’Ας εΐπωμεν 8,000 διά νά εύχαριστάσωμεν τούς σκαπανείς του μέλλοντος «αριστουργήματος τής
Έκθέσεως». Λοιπόν! ή σελήνη τότε φερομένη έγγύς ήμών
8,000<ις θ’ άπεΐχε περίπου 48,000 μέτρων.άπό τοΰ οφθαλ
μού τοϋ παρατηρητοϋ, ήτοι 48,000 φοράς απώτερου άφ
όσον οί έργάται τής νέας καταπληκτικής ιδέας δά'βχυρίζονται.
Όστις θέλει πλείονα ν’ απόδειξη, ούδέν άποδεεκνύει, καί
θά ήτο όντως θαυμάσιου νά φθάση τις είς τοιοΰτον συμπέ
ρασμα.
Καί ίν τούτοις . . . έάν ήδύνατο τοΰτο νά κατόρθωθή,
οι έπισκίπταζ τής Έκθέσεως τών Παρισίων δεν θά δυνηθώσι
νά ώφεληθώσι τίποτε, διότι είς Παρισίους, αί δεά τοϋ μέσου
τούτου απολαμβανόμενα! εικόνες θά φαίνονται οίκτρώς καί
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πολύ άσθενέστερον ή ίν τή έξοχή—ιδίως τών διά μέσου ύψηλών θέσεων θεωμ-ίνων, τή βοηθείφ τών συνήθως τηλεσκοπίων
μέτριας δυνάμεως.
Ή μεγέθυνσις αυτή δέν μεγαλύν« μόνον τήν εικόνα τοϋ
άστερος, άλλ’ ίν ταύτφ, καί έν ταΐς ίδίαις διαστάσεσι άπάσας τάς έν τή άτμοσφαίρφ άκαθαρσίας καί ιδίως τά κύματα
του θερμού άέρος, τά όποια διαρκώς πέριξ ήμών ύφίστανται.
Διότι μετά θερινήν τινα ημέραν, ώς έν παραδείγματι, πραγ
ματικά γεύματα άέρος, αόρατα τώ γυμνφ δφθαλμφ,έπικάθηνται ή περιίπτανται ελαφρώς έπί τής έπιφανείας τού ίδάφους,
τών τοίχων τών οικιών, τών στεγών, καί όλων έκείνων τών
αντικειμένων, άτινα θερμαίνονται διαρκούσή; τής ημέρας.
Τούτο δε παρατηρουμεν οσάκις πλησιάσωμεν τούς οφθαλμούς
μας είς αστρονομικόν τι έργαλεΐον αρκούντως ισχυρόν βλέπομεν τ’ αντικείμενα κυμαινόμενα ώς διά μέσου διερχομένη;
υδάτινης σινδώνης. Πάσα διαύγεια ίκλείπεε, καί δέον ν’ άρκώμεθα είς άσθενεστέρας μεγεθύνσεις τών θεωμίνων αντικειμέ
νων διά νά βλέπωμεν καθαρώς, ή ν’ άναμείνωμεν νά ίπελθη
ή γαλήνη καί ισορροπία ίν τή ατμόσφαιρα, όπερ σχεδόν δέν
συμβαίνει, ή μετά τήν δύσιν τού ήλιου, τήν πρωίαν,άμα τή
έλεύσει τής γλυκαυγής.
Τοιαΰτα τηλεσκόπια τοποθετούμενα έν Παρισίοις, ίν τοΐς
κόλποις κονεορτώδους Έκθέσεως, φωταγωγημένης καί καπνοφόρου, ήθελον εισθαι εντελώς άχρηστα. Καί άν ούτως ίχη ή
ίπιτυχία τής αριστουργήματος της προσεχούς Έκθέσεως, τό
αριστούργημα τούτο καί δέν θά έχγ τόν τόπον του.
(Έπεται τό τέλος)
Φ. D.

των φύλλων κατασβενουσιν άμφότεροι τόν πόθον των εις ωκε
ανόν δροσερωτάτων φιλημάτων! . . . ·
Την ευτυχίαν των όμως φαίνεται ότι έζήλωσεν ή έκεΐ που
ευρισκόμενη γείτων τής Ξανθούλας, Μαρία· καί όταν ή Ξανθοϋλα τό εσπέρας μετέβη κομίζουσα τοΐς οίκείοις αύτής τά
δροσερά σταφύλια, άντί τοϋ προσδοκώμένου μειδιάματος τούναντίον συνήντησε τό σκυθρωπόν τής γραίας μητρός της ύφος,
ή όποία μέ τόνον αυστηρόν :
— Πού ήσουν μωρή ; τή λέγει.
Ή Ξανθοΰλα κατέστηκαταπόρφυρος, καί μή δυναμένη ν’
άπαντηση, πρό τοΰ απροσδόκητου· εΰρεθεϊσα, έστη άφωνος 1
— Δέν ’μιλάςαί! Νά ματαμάθω διαβόλου τρελλοκόριτσο, ότι θά κουβεντιάσης μέ ’κείνο τό ζαλιάρικο,και ’γώ σέ
διορθώνω.
Ή Ξανθοΰλα έπί ταΐς τελευταίας ταύταις λέξεσιν ήθελησε νά διαμαρτυρηθή, πλήν ή μήτηρ της πλήρης οργής
τήν ήνάγκασε δι ’ ισχυρού ραπίσματος νά σιωπήση. Τά πάντα
όμως εΤχον γείνει κατόπιν εορτής, καί ού μόνον τά κρυφοκουβιντιάβματα έπανελήφθησαν, άλλά καί συνεντεύξεις μακραί
έλάμβανον χώραν μετά τοϋ Γεωργίου, αί όποΐαι ήνάγκασαν
τον πατέρα καί τον αδελφόν τής Ξανθούλας νά άπάγορεόσωσιν αύτή νά μεταβαίνη είς τήν άμπελον είς τούς καταπρασίνους αγρούς της πλέον.
Εκαστος, η μάλλον έκάστη, δύναται νά φαντασθή τήν
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με την φλογέραν τοΰ άδελφοΰ των, ώστε ειχον τήν δύναμιν
υπο τον ήχον νά διακρίνωσι καί τάς λέξεις άς αύτός ένεφύσα
έν τφ παθητικφ έκείνφ όργάνφ τών βασιλέων τών αγρών,
Ουτω λοιπον και πάλιν οΐ εύτυχεΐς έρασταί ήρξαντο ν’ άναλαμβάνωσι τάς έλπίδας των, καί νέα νά πλάττωσιν διά τής
φαντασίας των όνειρα.
Νύκτα τινά ό Γεώργιος βόσκων κατά τό σύνηθες τό ποίμνιόν του συνηντήθημετά τοΰ άδελφοΰ τήςΞανθούλας,καί άφοΰ
άντήλλαξαν διαφόρους τό πρώτον συνομιλίας περί τών προ
βάτων των,, ό Γεώργιος αποτεινόμενος πρός τόν συνάδελφόν
του τφ λέγει:
— Λοιπόν ’ρέ Κώστα, οέν θέλεις καί σύ νάγίνουμ’άδερφια ;
— Δέν φταίω εγώ καϋμένε, Γιώργη· άλλά βάνουν φιυλιαϊς στον πατέρα μου, καί γι’αύτό δέν θέλει νά σου τήν
δώσρ τήν Ξανθοΰλα. Είσαι φτωχός, λέγουν, καί δέν θά πε,ράση καλά ή Ξανθοΰλα.· Καί ξέρεις εσύ πόσο τήν αγαπάμε
έμεΐς την Ξανθοΰλα, άφοΰ δέν έχουμε κι ’ άλλη . . .
—■ Φτωχός ! . . . Ναι, τό ξέρω μά εχω πλούσια καρδιά,
καί...
— Ναί, καΰμένε Γεώργη, άλλά τί νά σοϋ κάνω. Μήπως
έγώ οέν θέλω νά γίνμε άοέρφια. Έσύ τή ξέρεις τή καρ
διά μου καθώς έγώ ξέρω τή ’δεκή σου.
(
Ένφ δέ συνωμίλουν άκούονται αίφνης βεβιασμένάι ύλακαί

(Παράδοσις)

{Συνέχεια καί τέλος).

Τρεις μήνες εΐχον παρέλθει έκτοτε, καί ούδέν ίπεισόδιον
εΐχε παρουσιασθή νά διακόψη τήν ευτυχίαν τών δύο έκείνων
ίραστών, οί όποιοι τίς οίοε όποια καί όπόσα όνειρα τοϋ μέλ
λοντας των έβλεπον έξελιττόμενα προ τών οφθαλμών των !
Ήτο ήδη Αύγουστος. Ή άμπελος ύπό τό πυκνόν καί θαλε
ρόν αύτής φύλλωμα άφίνουσα νά ύποφαίνηται δροσερά στα
φυλή,έπέταττε, ούναταί τις είπεΐν, τφ άμπελουργώ νά παρασκευάσήτά βυτία του, ϊνα δεχθώσι μετ ’ολίγον τόν ευώδη χυ
μόν της, τό ξανθόν καί ήδύ γλεΰκος, τό νέκταρ της ανθρώπινης
ηδονής. Ή Ξανθοΰλα είχε παύση άκουσίως της νά έπισκεπτηται τάς λεύκάς της αμνάδας, πλήν φεϋ! μετ’ αύτής. είχε
παύση και ήδύμολπος φλογέρα ν’ άντηχή άνά τδ πυκνόν δά
σος 1 Μάτην χρυσοποίκιλτοι αί πέρδικες προσεπάθουν νά προκαλέσωσι τό φλογερόν αυτής φσμα. Ό Γεώργιος ήρξατο ήδη
νά αίσθάνηται ζωηρώ; τήν απουσίαν τής προσφιλούς του φί
λης. Μελαγχολία, σημεΐον πρώτον, τών είλικρινώς τό θειον έκεΐνο τοϋ έρωτος αίσθημα διερμηνευόντων έραστών, ήρξατο
νά ζωγραφίζηται εν τφ προσώπφ του, τό όποιον άποβαλών
τήν γλυκεΐαν εκείνην καί απλήν τών παληκαργιών ηρεμίαν,
παρουσιάζει ότέ μέν σημεία θνησκούσης διανοίας, ότέ δέ έξαψιν καί οργασμόν μεγάλου νοϋ, καί άλλοτε έπέτρεπε θαλερά
δάκρυα,—ώ θεέ μου όποιοι στιγμαί!—νά χύνωσιν ούρανίαν
δρόσον εις μαραινόμενα ^όδα 1 Τέλος όμως ήμέράν τινά, δτε
φλογεραί αί άκτινες τοϋ Φοίβου ειχον άναγκάση τό ποίμνιόν
του νά ζητήση τήν δροσεράν τών δένδρων σκιάν, δρομαίος
αύτός έγκαταλείπει έκεΐ τούτο, καί σπεύδει ε’ις τό χωρίον διά
νά ΐδη τήν Ξανθοϋλάν του. Τφ δντι δέ ή φιλομειδής ’Αφρο
δίτη φαίνεται ότι έπροστάτευε τόν πιστόν αύτής οπαδόν, και
ένφ ούτος διήρχετο παρά τάς άμπέλους τοϋ χωρίου, ή ώανθοϋλα ήτις είχε μεταβή έκεΐ νά πληρώση τόν κομψόν αύτής
καλαθίσκον σταφυλών, έξαλλος προσκαλεϊ αυτόν πλησίον της
καί έκεΐ ύπό τήν δροσεράν σκιάν τών θαλερών τών κλημά·

ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΤΟΥΣ
λύπην ήτις κατέλαβε τήν Ξανθούλαν, μετά τήν άποτυχίαν
μάλιστα τοϋ Γεωργίου, δστις μαθών τά πάντα παρά τών
αδελφών αύτοϋ Μα$γΐ&§ καί ’Αναβτα^αξ, φίλων τής Ξανθούλας, έζήτησε τήν χεΐρά της παρά τοϋ πατρός της.
Ουτω λοιπόν τά όνειρά των ήρξαντο τό ?ν κατόπιν τοϋ
άλλου, έν μέσφ άψάτου λύπης, νά σβέννυνται. Ή άμνάς
έπαυσε μιμουμένη.διά τοϋ βελάσματός της τήν λιγυράν τής
βασιλίσσης της φωνήν, ό δέ τράγος μελαγχολικός ήδη καί
αύτός φαίνεται συμμεριζόμενος τήν θλίψιν τοϋ κυρίου του.

τών ποιμενικών αύτών κυνών, αΐτινες τούς άναγκάζουσι νά
δεακόψωσι τήν συνομιλίαν των, καί νά τρέξωσι πρός τό μέρος
έκεΐνο, όπόθεν αυται ήκούοντο. Πριν όμως προφθάσωσι νά άλλάξωσιτά βήματά των, εΰρέθησαν έν μέσφ δεκάδος ατόμων,
άγνώσ:ων αύτοΐς.
— Στο τόπο, τοΐς λέγει είς έξ αυτών μή κινηθήτε, διότι
δέν θά ξανακινηθήτε άπ
* τά πόδια σας.
Καί ταΰτα λέγων προέτεινε κατ' αύτών μακρύ καρυοφύλι,
ένφ οί άλλοι πλήσιάσαντες αύτούς ήρξαντο νά τους άφοπλί ·
ζωσιν. Ή έφοδος ήτο τόσον αΐφνήδιος, ώστε οχι μόνον ν’ άνV
τιστώσιν οί δύο, γενναίοι άλλως τε,έκεΐνοι βοσκοί, ήδυνήθησαν
Είχε παρέλθη έκτοτε άρκετός χρόνος, καί κατά τό διά
άλλ’ούδέ νά συνέλθωσιν έκτης έκπλήξεως καί ταραχής, είς
στημα αύτό ό Γεώργιος μόλις δίς, μετά μεγάλης δυσκολίας,
ήν δλως άπροσδοκήτως ένέπεσον.
είχε κατορθώση νά ίδη τήν Ξανθοϋλάν του, άπαξ κρύβεις
Οί άγνωστοι έκιΐνοι, δέν άμφιβάλλω άναγνώστά μου, ένόη·
παρά τόν φράκτην τοϋ κήπου, καί έτέραν φοράν «τε. αύτη
σας, οτι ήσαν κλέπται προϊόν δυστυχώς τοΰ τόπου μας, ούχί
μεταβάσα, ώς συνήθως, ε’ις τάς παννυχίδας, άς συναθροιζό
σμικρώς βλαβερόν. Ή πρώτη των έργασία εννοείται, ότι ήτον
μενα! αί xopat τών χωρίων είς μίαν ^οΰγκν ίτέλουν, φδουσαι
νά έξασφαλίσωσιν εαυτούς άπό ίνδεχομενης τίνος άποπείρας
διάφορα μσματα καί άμα νήθουσαι τά δεά τήν προικά τών , τών αιχμαλώτων των, όπερ καί έπέτυχον, άφοΰ ε’δεσαν αύ
λευκά έρια. Τήν έπομένην μάλιστα τής δευτέρας των συνε^τούς διά τοΰ λιταρίου, όπερ πάντοτε ε’φερον μαζύ των. "Ε
τεύξεως, πρώτην ήδη φοράν άφ' δτου ή Ξανθοΰλα «Τχεν έγπειτα δέ, ώς άγαθοι ίδιοκτήται, έχώρισαν τά καλλίτερα πρό
καταλίπη τά πρόβατά της, ήκούσθη έκ τοϋ άντίπεραν βουνού
βατα έξ άμφοτέρων τών ποιμνίων, καί άφοΰ παρέθεσαν επί
βραδύς, βραδύς, καί μελαγχολικός ό ήχος τής φλογέρας τού
κλάδων έλάτης ύπό τήν σκιάν παχείας πεύκης,τόν άμνον, δν.
Γεωργίου, είς τό άκουσμα της όποιας σκιρτώσα έκ χαράς ή
όλίγφ πριν είχον έψήσει, έπέβαλλον είς τόν Γεώργιον νά παίξη
Ξανθοΰλα έσπευδε έν χαρφ μετά τών άλλων νεανίδων, άλλ’
διά τής φλογέρας τρυ ένα κΐέφτικο, μέ τήν ύπόσχεσιν μά
έν άγνοίφτων, ν’ άπαντφ διά περιπαθεστάτου άσματος.
λιστα νά τφ άφήσωσιν εναέκτώ·) καλλιτέρων κριών, οΰς ει'Η Μαργιά καί ή Άναστασιά δέν ελειπον έννόεΐται άπό
χον χωρίση, νά λάβωσι μαζύ των.’Εννοείται, οτι ή έπεταγή
τάς τοιαύτας παννυχίδας, καί τόσον λέγεται,είχον ίξοικοιωθή
αύτη δέν ήτο δυνατόν νά μή έκτελεσθή, άλλά δυστυχώς διά
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τον Γεώργιον ή έκτέλεσις ητον τόσον επιτυχής, ώστε ένος έξ
αύτών τόσον πολύ εξήγειρε την ζηλοτυπίαν, ώστε άπεφάσισε
νά τοΰ κόψη τον τελευταΐον (μικρόν) δάκτυλον, ύ όποιος, ώς
γνωστόν, μόνος αύτδς έκτελεϊ την σπουδαιοτεραν έργασίαν
περί την έκτελεσιν οίουδήτινος άσματος.
Πριν δμως έκτελεσθή ή άπόφασίς αΰτη, δ Γεώργιος μέ φω
νήν ικετευτικήν :
— ’Ρέ παιδιά, λέγει, αφήστε με νά παίξω διά τελευταίαν
φοράν έ’να τραγούδι, δικό μου, και τότε κόφτε μου καί το χέρι
ακόμα.
Ή παράκλησις έγένετο δεκτή, καί τότε ό Γεώργιος μέ πά
θος τό δποΐον ϊμπνέουσιν πολλάκις στεγμαί απελπισίας καί
έκδικήσεως συνάμα, έπαιξε τό άκόλόυθον q-σμαδπερ ή παρά
*
δοσις διέσωσεν ήμΐν, μέ ολην του τήν άφ/λειαν καί τό πάθος.

Σ’άψήνω γηά Ξανθοΰλά μου
Μδς πιάοανε οι κλέφταΐί.
Ξανθοΰλά μου σ’ άφήνω -γοα I
Μαργγά κΓ ’Αναστασία
Μάς πήρανε τά πρόβατα,
Μάς πήρανε τά ’γίδια,
Μάς πήρανε τό λβγΓ αρνί
Μέ τό χονδρό κουδούνι.
Έδώ μπροστά στο διάσελο
Έβγάτε νά τούς πιάστε.
Άφοΰ δέ έπανέλαβε δίς αύτό, οί άλιτήριοι έκεϊνοι ίξετελεσαν τήν άπόφασίν των, πλήν άλλ’ δμως πολύ άργά.
Αί άδελφαί τοΰ Γεωργίου, αΐτινες κατά τήν στιγμήν έκείνην κατά τδ σύνηθες εύρισκοντο μετά τών άλλων νεανιοων
είς τδ νυχτέρι, οπερ ειπομεν άνω, μόλις ήκουσαν ασμα της.
φλογέρας, ίτρεξαν άμέσως, συνεκάλεσαν τούς χωρικούς καί
μετέβησαν μετ’ αύτών εις τό ύποδειχθέν μέρος, δπου μετ’
όλίγον ήλθον καί οί κλέφταις, οί δποΐοι έν τή άκατανοήτω δι’αύτούς ταύτη ένέδρ? εμπεσόντες, έτράπησαν είς φυ
γήν, άφοΰ έγκατέλιπον ένα τών συντρόφων των τον δποΐον
είχε τραυματίση σοβαρώς, πλαγίως έπιτεθεΐσα κατ’αύτοΰ ή
Εανθοΰλα, ήτις ιΐχεν άκολουθηση τούς χωρικούς κρύφα τοΰ
πατρός της, καί χάριν τοΰ πρ··φιλοϋς της έραστοΰ. Ο πα
τήρ τής Ξανθούλας, άγνοών οτε έν τή αιχμαλωσία έκεενη
ήτο καί δ υίός του, δέν είχεν άκολουθήση τήν συνοδείαν τών
*
χωρικών
δτε δμως ή Εανθοΰλα καί δ υίος αΰτοΰ έπιστρεψαντες ανήγγειλαν αύτφ τά γεγονότα, έκπληκτος καί οίονεί
Ινεός πρό τών συμβεβηκότων, καί περί τοΰ θάρρους τής θύγατρός του, άφήκε νά ^εύσωσιν έκ χαράς δύο θαλερά δάκρυα
έκτων γεροντικών αύτοΰ οφθαλμών, τά δποΐα ποτίσαντα δύο
τέως μαραινόμενα; ροδωνιάς εδιδον ζωήν εΐς νέα άνθη, και
ένεκυμόνουν νέους κάλυκας I .. .
Ό Γεώργιος ώδήγει έπί τέλους τήν Ξανθοΰλαν, δπου ή
χαρά προσμένει τούς νυμφίους νά σύνδεση μέ τήν Γήν.....
,μέ τόν θεόν I.. .
Ο. ΊΓζαβέλλας

Ό Ήλιος είναι 618 χιλ. φοράς λαμπρότερος τής παν
σέληνου, 6 ·*| δέ έκατομμύρια φοράς λαμπρότερος του
Διός, ευρισκομένου εΐς τήν μέσην αύτοΰ άπό τής Γής
άπόστασιν, 7 έκατομ. φοράς τοϋ Άρεως, καί 66 δίς έκατομ. τής Αίγδς τοΰ Ηνιόχου.
Έκ τοΰ ποσού τής-θερμότητος, όπερ ό ήλιος εκπέμπει
πρδς τήν Γήν, μέρος άπορροφάται άπδ τής ατμόσφαιρας
κατά τήν δΓ αύτής δίοδον, μέρος δέ είς τήν επιφάνειαν
Τής γής φθάνει. Κατά τδ διάφορον ύψος ύπέρ τόν δρί-

ζοντα του ήλίου είναι ό λόγος τού διερχομένόυ ποσοΰ·
τής θερμότητος πρδς τδ ΰπδ τής άτμοσφαιρας απορροφώμενον. Ούτως ώστε όταν δ ήλιος εύρίσκεται είς τδκατακόρυφον, τότε άπορροφωνται -ύπδ τής ατμόσφαιρας,,
τά 0,28 τής ύπ’ αύτοΰ έκπεμπομένης θερμότητος, τα
δέ λοιπά 0,72 φθάνουσιν είς τής Γής τήν έπιφάνειν.
Όταν εύρίσκεται ό ήλιος είς ύψος 3ο° ύπεράνω τοΰ δρίζοντος άπορροφάται τδ ήμισυ ύπδ τής άτμοφαιρας,οταν
δ’ δ ήλιος εύρίσκεται είς τόν ορίζοντα, άπορροφάται τδ
ολον. Ένσυνόλω δ’ είς δλην τήν γήν άπορροφωνται ύπδ
τής άτμοσφαίρας τά ®|5 τής όλης ύπδ τοΰ ήλιου πρδς
ΐήν Γήν έκπεμπομένης Θερμότητος, μόνον δέ
φθά-ι
νουσιν είς τήν επιφάνειαν αύτής.

Ή καταιγΐς καθαρίζει τήν άτμοσψαϊραν, διότι διαβαίνων δ κεραυνός διά τοΰ άέρος παράγει νιτρικόν οξύ, ά
μα δέ ή ταραχή σείει τδν άέρα, καί διάσκορπίζει τάς λοι
μώδεις άναθυμιάσεις.
■’?

Ειχον καθήσ’ύπό σκιάν περικαλλούς φιλύρας
Καί άνεπόλουν έμψροντις τά κάλλη τών αιώνων
Τάς σιγησάσας πρό πολλοΰ εΰμόλπους, θείας λύρας
Τού Περικλέους τούς καιρούς, καί τής Σαπψούςτόν
[πόνον....
Ώς έν κατόπτρφ θέαμα παρίσταντο έμπρός μου!
Καί είδον άλλας έποχάς ώραίας, άλλου κόσμου ! ...

Αί άστραπαί είσί συχνότερα! κατά τδ θέρος, έλαττοΰνται δέ κατά τδ φθινόπωρου, καί κατά τδν χειμώνα είσίν
δλιγώτεραι· ήτοι έάν παραστήσωμεν, τδν ολικόν άριθμδν
■δι’ ιοο, θά έχωμεν τδ θέρος 63, τδ φθινόπωρου 2ΐ, τδ
-έαρ 17 καί τδν χειμώνα ρ,
’Ρεμ-δόλγας.

Έίδον τής Πάρου μάρμαρον ό Σκόπας νά λαξεύμ
Καί, Α.ψροδίτην εύοροσον, ψιλομειδή νά πλάττη,
Ητις άπό τά δμματα πύρ έρωτος τοξεύμ·
—~ Ω, ποία τέχνη παμφαής, Υπέρλαμπρος, ύπάτη ! —
Ειδον έπίσης λάμπονσαν είς κάλλη τήν Λαίδα
Εχουσαν φώς τού έρωτος, τήν Κόρινθον πατρίδα...

ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ
Ή έλάττωσις τής διαμέτρου τοΰ ήλίου κατά
τοΰ σημερινού μεγέθους αύτής, παράγει τήν ενέργειαν
τήν παραγομένην δΓΑκτινοβολίας είς 2ιοοο ετη.

Ό άτμοσφαιρικδς αήρ ζυγίζει 77° Ψ°Ράς όλιγώτερον
τοΰ ύδατος, ήτοι 77° λίτραί άέρος ζυγΐζουσιν έν χιλιόγραμμον, δπερ είναι τδ βάρος μιάς χύτρας ύδατος.
Τδ ήμισυ τοΰ άνθρωπίνου γένους αποτελεί τδ γυ'ναικεΐον φΰλον, ώς άποδεικνύουσιν αι κατά καιρούς εν διαφόροις έπικρατείαις γενόμεναι άπογραφαΐ, έξ ων άναλλοίωτον σχεδόν προκύπτει άποτέλεσμα, οτι τά θήλεα ι
σάριθμα τοΐς άρρεσιν γεννώνται, ισάριθμοι δέ καί έξ εκα—
τέρων τών φύλων συμβαίνουσαι άποβιώσεις; Έκ τούτου
συνάγεται συμπέρασμα διά τόν ιστορικόν και τον φίλο-·
σοφον, ότι νόμος φυσικός ' καί κοινωνικός ή μονογαμία
έξ ής προέρχεται ό κανονικός άμφοτέρων τών φύλων άριθμός.
Πρώτος δστις διεζεύχθη τήν έαυτοΰ γυναίκα άναφέ-ρεται Πτολεμαίος ο Φιλάδελφος, διαζευχθείς τήν περί,φημον Άρσινόην.

Κατά τους πιθανοτέρους ύπολογιομούο, ή 'Αττική,
κατά τόν Ε’ αιώνα κατωκεΐτο ύπδ όοοοοο κατοίκων,
κατά δέ τδν δ’, ύπδ 66οοοο·
*
ή Βοιωτία τδν δ-, αιώνα
ύπο 200000· ή Εύβοια ύπδ ιόοοοο
*
ή Μεγαρίς ύπδ
φοοοο· Φωκίς, Δωρίς καί Λοκρίς ύπδ γοοοο· ή Αιτω
λία ύπδ 70000ι και ή Ακαρνανία ύπδ φοοοο. Έν δέ.
τή Πελοποννήσώ, έν μέν τή Λακωνική καί Μεσσηνία κατώκουν όοοοοο, έν τή ’Αρκαδία 200000 έν τή’Αχαία 76000·
έν τή Σικυωνία όοοοο,έν τή Φλιασία 26000, έν τή Κοριν
θία όοοοοο, έν τή ’Αργολίδι ιόοοοο, έν τή Τοιζηνία
20000, έν τή Έπιδαύρω 2οοοο, έντή Έρμιονίδι ιοοοο,.
έν τή Άλία ιοοοο καί έν τή Ήλιδι ιόοοοο.
Ή δύναμις ήν προσλαμβάνει τδ ύδωρ π/]γνύμενον, εΓ-·
ναι πλέον των ιοοο άτμοσφαιρών. Τηλεβόλα έκ παχύ
τατου οιόήρου πλήρη ύδατος, έκτεθέντα είς τδν παγε
τόν, διερράγησαν.
Όσω καθαρώτερον είναι τδ ύδωρ, τοσούτω μάλλονάνθίσταται τή πήξει. .

Τά μάλλον ηλεκτρισμένα νέφη έχουσι
τερα σχήματα.
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τά παραδοξό-

Τινά τών νεφών εχουσιν έπιφάνειαν μέν 30 χιλιομ. τε—
τραγ., παχύτητα δέ ύπέρ.τά ιοοο μέτρα.

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ
Τό πολύκρβτον toS Γιαχομίιη ΐργο», ίνβϊ άναπτύυσιται σωρεία
ιντυπώβίων, καί άναπαράστασις ποικίλων χαραχτήρων, έν τφ προ·
σώπιρ ίδίω« τοϋ χ. Άρνίωτάχη, φαίνβται λαμβάνον ζωήν, θίρμό·
τητα, όρασιν αξίαν ιδιαιτέρας έχτιμήσεως. Ήρω: πιεζόμενος ύπο
τί,? φριχτής τοΰ Ιγκλήυ,ατος είκόνος, παρίοταται πρό τής βυζύγου,
προ τοΰ τέκνου του, με τήν συνχίαβησιν τήι ειμαρμένην, ήτις βαρεία
καταρρίπτει τούτον είς τής απελπισίας τήν άβυσσον."Ηρως εγκλήμα
τος, ήρως περιπέτειας, ήρως μετάνοιας, εξαγνίζεται εν τή στιγμή τών
τελευταίων στιγμών, αΐτινες έπί τών χέιλέων του ψυ/ρόν τόν ασπα
σμόν πρός την πεφιλημενην του θυγατέρα άπονεκροΰσι. θύμα παρα
φοράς, έ Όρράδος, καταπατεΐται -εΐς τής ειρκτής τήν ατιμίαν, καί
όραπετεώων φέρει επ’ αύτοϋ τήν σφραγίδα, τό μοιραίου στίγμα, τό
άτυχες σύμβολου τού πεπρωμένου. Βλέπει τήν σύζυγόν του μέ τό
βάρος τής αλγεινής άναμνήσεως, προξενεί τή» φρίκην εΐς αύτήν
τήν βυγατέρα του, ήτις αγνοούσα αύτόν, νομίζει δτι έν τώ προσώ-

πφ του ανακαλύπτει μορφήν τινα τρόμου, αορίστου φόβου, μυστηριδους φρίκης. Καί δ Όρράδος περιβληβείς μέ τής μετάνοιας τόν πέ
πλον προσπαβεΐ νά σφίγξη ετι τήν πιστήν σύζυγον εις τήν αγκά
λην, καί νά άσπασθή τήν άγνήν του θυγατέρα I Πλήν, έν τφ μέσφ
τής ποθητής στιγμής, ή ισχύς τοϋ θείου νόμου ρίπτει νεκρόν το θύμα,
«ν τή τελευταίς
*
τής συνειδήσεώς του αναπαύσει, πρό- τών ποδών τών
δύο παμφιλτάτων.
Ό κ. Ά^νίωτάκης είναι αμίμητος ώς Όρράδος, άμεμπτος άν τή

■ύποκρίσει, εν τή διατυπώσει τοΰ χαρακτήρας, έν τή συναισθήσει
τής πραγματικής αξίας του.
Έν τφ δράματι τούτφ άναδείχνυται εκτάκτως- κα! ή κοινωνία
ήμών, ήτις πολλά χρεωστεΐ είς τόν πρωταθλητήν τής σκηνής μας,
πολλάκις προσεκάλεσεν έπί τής σχηνής αυτόν μετ' ενθουσιωδών χει

Αίφνης δτε έθαΰμαζον Έρμοΰ τό θειον κάλλος
Ήρξατο ψεύγουσα έύθΰς ή πλάνος ψαντασία,
Καί είδογ παρά τφ Έρμη νάϊστατ’ Έρμης άλλος
Καί μ<Α έψάνη ώς πιστή Α πρώην όπτασία I
Τοσοΰτον όμοιόμορψος υπήρχε καί ώραΐος
Ο παλαιός ό δκπαγλος, καί ό Έρμης ό νέος!.,..

Είκών έκείνη εΰγραμμος, καλλιτεχνίας- πλήρης,
Κοσμεί Μουσεΐον έξοχο ν —καί ταΰεην πας τις οίδε—
* Είν' έναρμόνιος, λαμπρά και πάντερπνος, θυμήρη^,
Οί δέ πονήσαντες αύτήν καλούνται, 'Ρωμαϊδαι!
Άριστοτέχνημ' άρρητον όποιον τοΰτο είναι ;...■
Ζη ό Έρμης, άνέζησαν έκ νέου αί Άθήναι I

Ήδη τδ άστρον τοΰ Έρμοΰ γλυκύψωτον μαρμαίρει
. Μίαν άκτΐνα πάγχρυσον ήρεμα ακοντίζει.
Ποίαν χαράν εύάγγελον ή λάμψις τούτου ψέρει
Καί τηλαυγές, Λδύτατον, ώραΐον, σελαγίζει ;...
’ Ώ, έορτήν χαρμόσυνου φωτίζει κα) άγίαν
Καί έχει τόσην έκψρασιν καί τόσην Λρεμίαν I
Άθήναι ’Οκτώβριος 1892.
Α. ΓίΑΚΟϊΜΙΔΗΕ

ροκροτημάτων χαί επευφημιών, δειχνύουσα οΰτω τήν ευγνωμοσύνην
πρός τήν αληθή αξίαν, τήν ανυπόκριτου Ικανότητα, τήν ειλικρινή
έργασίαν, τήν θερμήν ενέργειαν αύτοΰ ύπέρ τοδ θεάτρου ε’ις 8 δλοψύχως άφιερώθη.
Η κ. Άρνιωτάκη ώς Ροζαλία καλλίστη· ή έπιμεμελημένη καί
φυσική ύπόκρισις καί δή ή απαγγελία της άνέδειξαν αύτήν ανέκαθεν
■ανταςίαν τών προτερημάτων της.
Καί ή δεσποινίς Άρνιωκάκη μόλις νΰν έπιφαινομένη ε’ις τόν ά. στατον θεατρικόν δρίζοντα, μέ τήν ήοεμον έκείνην αφέλειαν, μέ ύπό;χρισιν ήν διακρίνει άγνή τις καί αθώα δεξιότης, με τά χαριτωμένα
εκείνα προνόμια ευγενοΰ . νεότητος, μέ τά προσόντα άτινα λεπτή τις
καλλιτεχνική δύναμις τή δωρίζει, μέ τό ήθος έκεΐνο τής εύγενοΰς
δειλίας, τοΰ μόλι; υποφαινομένου νεα-vtxov φόβου, άναδειχνύουσι τήν
νεαραν τής σκηνής αθλήτριαν ώς εΐχόνα έν ή ανακαλύπτει τις πολχας ελπίδας διά μέλλον ευρύ.
Καί δχ. Σταυρόπουλος πολύ καλός,
, (βροπτό^κοο-ος.

Ό "Ηλιος γέρνει ήσυχα μέ λύπη είς τή δύσε,
Κατάχρυση και γελαστή, καίει δλη τή φύσι.
Καί τ’ άγεράκι συγανό, άρχιζε
*
νά φυσάη,
Τήν μυρωδιά καί τή δροσιά ’ς τή φύσι νά σκορπάη.

Όπως δ ήλιος δ χρυσός, τά μάτια μου θαμπώνει,
Τη θάλασσα τδν ουρανό, τώ πάντα τά χρύσωνε
*.
Έτσι κ' έκείνης ή ματιά, θαμπώνει τή ματιά μου,.
Μά καί γεμίζ’ άπό χαρά την άχαρη καρδιά μου.

ώς καί δ χ. Λαζαρίδης δ
Η.

ΠΡΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΤΟΓ ΕΡΜΟΙ
*
(Τώ Κφ Λημτ/τ(>ίω Β., 'Ρωμαι3η)

"Οπως τ’ άερι τή δροσιά, ’ς δλη τή φύσει χύνει.
Έτσι και ς τή καρδούλα μου δροσιά σκορπ^ί έκείνη,
Καί μοΰ γλυκαίνει, τή καρδιά, τά στήθη μου δροσίζει,
Καί 'ς τό χλωμό μου πρόσωπον, γελοίο, χαρά σκορπίζει.

Περιεπάτουν ήρεμος μίαν αύγήν Μαΐον
Έντός λειμώνος αγλαού πλήρους λαμπρών άνθέων
*
Ήνθ’ Α (όοδή ή εύοσμος παρά τώ χρώματ’ ίου
Καί |6ύαξ έκελάρυζε μεθ’ άρμονίας βέων . . .
Τά κρίνα ήσαν έκλαμπρα κ’ έκεΐ πλησίον ήδον,
-Χείλη αίμύλα, εύψωνα, άβρών άηδονίδων! . . .

ΜεαοΙόγγιον
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ΦΓδΙΪ
άποστέλλομεν ταχυδρομικώς. — I. Δ. ΜίβοΜγγιοτ. ’Επιστολή χαί
επιταγή ελήφθη. Άπόδειξις εν παρόντι φύλλιρ. Εΰχαριστοΰμεν. Λε·
ξιχΰν Larousse έστάλη ίπί συστάσει, ώς χαί ταχυδρομικώς σάς εϊ·
δοποιήσαμεν. Ζητούμενα φύλλα σάς άπεστείλαμεν προχθές.—Λ Σ.
ΔιχιΛη. Φρ. 65 έλήφθησαν. Εΰχαριστοΰμεν πολύ. Ταχυδρομικώς
έγράψαμεν.— Π. Α. Νάξον. Ταχυορομικώς φύλλα «Φιλοκάλου Πη
νελόπης» σας άπεστείλαμεν προχθές μέ επιστολήν μας.—Γ. A. Κ.
’OAttritear. Χρήματα έλήφθησαν. Εΰχαριστοΰμεν θερμώς. Ταχυδρομιχώς γράφομε»·—Ύ. θ. Τάνιδα. Φύλλα σας άποστέλλομεν ταχτιχώς. ’Εν τούτοις σάς άπεστείλαμεν έκ νέου σειράν.—X. Ν. Άτα·
Αάντην. ’Επιστολή μετά περιεχομένου έλήφβη. Εΰχαριστοΰμεν
θερμώς.—χ. Π. ΆταΑάπην. 'Ελήφθη συνδρομή παρελθόντος έτους.
Εΰχαριστοΰμεν. Στείλατε καί τρ. έτους ίνα λάβητε μέρος καί εΐς

κληρώσεις λαχείων.—Κ. Λ. Εάϊρον. 20 φρ. έλήφθησαν. Έγραψαμεν. Χρυσόδετα άπεστείλαμε».—Σ. Μ. ΜεσοΛογγιοπ. Έλήφθησαν.
"Εχει καλώς. Ήσνχειτε.—Π. Α’. Λάρνακα. Λελταριον εληφθη και
άποροΰμεν. Ταχυδρομικώς γράφομεν χαί σειράν φύλλων σάς άποστέλ
λομεν έκ νέου.—Γ. Γ. ToVpro-SeSepirov. Συνδρομή σας ελήφθη.
Εΰχαριστοΰμεν πολύ. Ταχυδρομικώς λαμβάνετε άπόοειξιν.—θ. Κ
ΣιβασιονποΑιν. ’Επιστολή καί συναλλαγματική έλήφθησαν. Εΰχαριστουμεν θερμώς. Άναμένρμεν χαί υπόλοιπον.—Δ. Μ. ΑιβαΜαν.
Επιστολή ελήφθη. Άριθμΰν λαχείου σας έσημειώσαμεν έν τή προ
γενέστερέ άλληλογραφίφ.—Ν.
Εΰχαριστοΰμεν θερμότατα.

' Ο ΤΑΦΟΣ ΤΟΥ ΦΩ,ΣΚΟΛΟΓ
'Ως τεθλιμμένη εΐκών όπολεσθείσης μεγάλης
καρδίας παρίσταται τάφος, ένθα καθεύδονσιν όστα
άλλά ζη άθάνατος άνάμνησις. Έκεΐ κρύπτεται Λ
μυστηριώδης μεγαλοφνΐα, ή άποσβεσθεϊσα διάνοια,
ημαρανθεϊσα καρδία, Λ έκλείι^ασα προσφιλές ύπαρξις έμπεπνενσμένον ποιητοϋ, συμπαθούς συγγραφέως.
Και άποθνήσκονσιν έτι προώρως αί μεγάλαι καρδίαι, καί τά σεπτά μνημεία, ένθα κρύπτονσι την
τέφραν των, στολίζουσι τίιν γϋν δπως παραδώσωσιν
είς τδ μέλλον λαμπροτέρας τάς άναμνήσεις....
ΑΠΟ THS 1ης ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ

■ ® WM
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΖΕΤΑΙ
ΛΟΓΟΠΑΙΓΝΙΑ

Ν. ΒόΑον.

Συνεστημένη

ελήφθη.

ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝ ΤΩ 25 ΦΥΛΑΩ ΑΙΝΙΓΜΑΤΩΝ

/

186 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
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19
πεντάρας,-^· = 5 πεντάρας, -=β0
=95
12
πεντάρας.
Άρα ό έπαίτης είχε 60 πεντάρας.
"Ελυσεν έπιτυχώς ό κ. Μ. *ΑΘ. Κοκκινάκης έκ Φαρσάλων
187 ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΙΣ

'Efit. Τί πράγμα τιθέμενον έπί τής τραπέζης χόπτιται,' άλλα
ϊέν τρώγεται;
Άπάχρ, Έ δέσμη τών παιγνιόχαρτων.

'Efit. ΤΙ πράγμα ένφ αυξάνεται ταΰτόχρόνως συντέμνεται ;
Άηάχρ. ‘Ο βίος.

Ό

Μίλτων.

188 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ
11+1 + 1 + 1β 14.

«ΟΜΟΛΟΓΙΔΙ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕ1ΑΙ»
’E£it. ‘Η Κωνσταντινούπολις τί έχει ώς χέντρον ;
Άχόχρ, Τδ ι.

Παροράματα έν τώ προηγονμένρ φΰλλω.
1η σελίς στίχ. 16 άντί π«ριστρ/ιρό< ΥΡ
φ·
*

'Epit. Τίνι τρέπω δύναται τις ν’ άναγινώσπη καρποφορώ;;
Άπάκρ. Άνοίγων »ν βιβλίόν, καί κρατών μήλον, άπίδιον, pooixiνον ή σταφυλάς. Ούτως είναι βέβαιος, δτι

θ' άναγινώσχη

2α σελίς στίχ.

2 άντί

π/ρισε/ιρει

Ιμγνσταν γράφ. Ινφντον.

πάντοτε

χαρποφόρως

Έρώτ. Τί πράγμα εύρισχει τις έλαφρόν, έ»ψ εχει πολύ βάρος J
Λτο'κρ. Βαλάντιο» πλήρες χρυσίου.

'Epit. Πότε δύναται τις να ίδη πρόσωπό» τι ίν τή φυσική αύτοϋ
μορή;

Άπόχρ. Όπόταν φέρη προσωπίδα.

'Ρθ3ς.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ “ΦΥΣΕΩΣ,,
I. Π. Α. θηβαξ. Συιδρομή σας ελήφβη. Εΰχαριστοΰμεν πολύ.
* Αριθμός λαχείου σας 2587.—IV. Δ. Παρισίονί- ’Επιστολή καί 5ελτάριον έλήφθησαν, εΰχαριστοΰμεν πολύ. Άναμένομεν εικόνας, έτέραν
παραγγελίαν μας, χαί έπιστημονιχάς άνακοινώσέις. ’Αντιπροσωπείαν

Παρακαλοϋνται ίσοι έκ τών ήμετέρων κ.κ.συνδρομη
τών καθυστεροϋσιν έτι τήν συνδρομήν των τοΰ ήδη τρέ
χοντος έτους, δπως εύαρεστούμενοι άποστείλωσιν ήμϊν
ταύτην ώς τάχιστα, είτε άπ’ εύθείας δι’ έπιταγής,
χαρτονομισμάτων παντδς ’ έθνους ή γραμματοσήμων,
είτε διά μέσου τών κ.κ. άνταποκριτών μας, διδτι έκτος
τοϋ δτι βαδίζομεν ήδη τδν δγδοον μήνα τοϋ 3ου έτους,
δτε πάντες δρείλουσι νά έχωσι άποστείλλη ταύτην,έπειγόμεθα καί νά τακτοποιήσωμεν τάς κληρώσεις τών
λαχείων, είς ά μδνον οί πληρώσαντεςέγκαίρως τήν έτησίαν συνδρομήν των θά λάβωσι μέρος.
Έκ τοϋ Τυπογραφείου ΑΝΕΣΤΗ

ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΤ

