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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ . Τό ηρόγραμμί μας ύπο τη; Διουθύνσδω;.— 
Τό «ρύδλημα τοΰ θανάτου ύπό Φ. II. - ’*ναχαλύφ(ΐ;  -*α:  ί- 
φιυρίσ«ς. ’Ανα»*λυψις  κατασκουή; 4δ«ψ.*ντο;  ύΐό Φ. Π. 
— Μητρική «τοργή (μίτ’ ήκόνος) ύπό Δίκ. .— Αιηλοΰν δράμα, 
ϊύγχρονον Ιστορικών διήγημα (μετ’ ίίκόνων) ύπό Ρού.—’Ηχώ. 
Ονρ*νιο«  χάρτης. Ή ρ»κλ4μα. Ή καραβίλλα τοΰ Χριστοφΰ- 
ρου Κολόμβου. Ο Αδιάτρητος θώραξ, ύπό Φρίχ. —Ή άλοιαοΰ 
χαί τό λιλέκι ύπό Koboldchen. — ’Οπίΰραι. —’Ανύψωσι; άνθρω
πον διΛ τών δακτύλων. — ’Ενδιαφίρουσα ΓνωστοποΊησις. 
Δωρται χαί προνόμια διά τούς συνδρομητάς τής «Φύσεως».—’Αλλη
λογραφία— 'Αγγιλίαι χτλ.

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΤ

Διά τοΰ παρόντος ψύλλου εΐσερχόμεθα είς τδ τέ
ταρτον άπό τής έκδόσεως τής ΦΥΣΕΩΣ έτος. Μετά 
θάρρους δέ προβαίνοντες είς τήν Συνέχειαν αύτής, 
εύελπιστονμεν πρώτον είς τήν θερμήν ΰποστήρι- 
ξχν, ής μέχρι τοΰδε καλ παρά τοΰ έσω και έξω τύ
πον και τών πολλών ήμών συνδρομητών καί φίλων 
καΊ Αναγνωστών έτύχομεν, καϊ δεύτερον είς τήν 
πραγ^άτωσχν τού σκοπού, δν προεθέμεθα, τής έκδό- 
σεως οηλ.έβδουαδιαίου εικονογραφημένου συγγράμ
ματος, έπιπονωτάτου μέν Αληθώς, κοινωφελέσ
τατου δμως καλ άψορώντος άποκλεχστικώς διά τής 
έκάστοτε διχμοσιευομένης εκλεκτής ύλης, είς τήν 
μετάδοσχν ύγιών καϊ ώφελιμωτάτων γνώσεων καί 
ιδεών καϊ είς τήν άνάπτυξιν καί έξάσκησχν τής άν
θρωπίνης διανοίας. ών ένεκα Αποκαθίσταται ή «Φύ
σις», ενδιαίτημα ωφελίμου πνευματικής άπολαύ- 
σεως.

Όπως καί κατά τό παρελθόν,ούτω και είς τό μέλ
λον, πάν δ,τι έκλεκτόν καί κοινωφελές τής συγχρό
νου βιομηχανίας, ποιήσεως, φιλολογίας,τών τεχνών 
καί έπιστημών θά δημοσιεύωνται έν τη « Φύσει ». 
Πρός δέ, αί νεώτεραι έφευρέσεις καί Ανακαλύψεις, 
αί περίεργοι έκδρομαί καί περιηγήσεις, τά σύγχρο- 

• να συμοεβηκότα, αί, νεώτεραι επιστημονικοί Ασκή
σεις, τά άνέκδοτα φιλολογικά ποιήματα καί διηγή
ματα, καί παν ο,τι ή κοινωνική πρόοδος θά φέρη 
είς φως, θά περιγράφωνται έπιμελώς έν τώ ήμετέρω 
συγγράμματι μετά τής δυνατής σαφήνειας; Ακρίβει
ας καί χάριτος, καί μετά λαμπρών καί καλλι
τεχνικών πάντοτε «ίκόνων

Μεταξύ δμως δλων τών Αντικειμένων μελέτης, 
άτινα ή « ΦΥΣΙΣ » θά ΰποβάλλη έκάστοτε είς τήν 
έκτίμησιν τών έαυτής Αναγνωστών, βεβαίως πρω- 
τίστην θά κατέχωσι θέσιν έκεϊνα, άτινα συσχετί
ζονται πρός τά Ενδιαφέροντα φαινόμενα, ήτοι τά 
μεγάλα προβλήματα.τής « ΦΥΣΕΩΣ ».

Τοιουτον έν μικρά σκιαγραφίμ τό πρόγραμμα 
τής μελλούσης πορείας τοΰ ήμετέρου περιοδικού, 
ουτινος ή συνδρομή μένει καί διά τό’άρξάμενον 
έτος Λ αύτή. Θέλοντες δέ νά παράσχωμεν έλά- 
χιστον δείγμα τής όφειλομένης ευγνωμοσύνης μας 
πρός έκείνους έκ τών συνδρομητών μας, οϊτινες έκ- 
θύμως ύπεστήριξαν τό σύγγραμμά μας τούτο μέχρι 
τόΰδε, ώς καί πρός τούς μέλλοντας νά τό ύποστηρί- 
ξωσι καί εφεξής καί πρός τούς νεωστί έγγραφησο- 
μένονς τοιούτους, παρατίθεμεν Ακολούθως μικράν 
σημείωσιν ποικίλων δώρων καί προνομίων, άτινα ή 
«ΦΥΣΙΣ» θά παράσχη τοϊς άξιοτίμοις κυρίοις συν- 
δρομηταΐς της.

Έχοντες δι’έλπίδός, οτι θέλομεν καί πάλιν τύχμ 
τής Επιδοκιμασίας τών ήμετέρων Αναγνωστών, αί- 
τούμεθα συγγνώμην άν, ώς έκ τών περιστάσεων 
παρεξεκλίναμέν που, καί ήδη προβαίνομεν είς τήν 
συνέχισιν τού έργου μας.

Ή Διεύθννσις τής «Φύσεως» «1». Πρέντεζης.

Τό ζήτηματοΰ θανάτου είναι τό μόνον άντικείμενον 
σοβαρά: ηθικής καί θρηοκευτικής μελέτης, όπερ ανά
γεται καί εις τόν κύκλον τής ύψηλής καί αύστηράς επι
στημονικής θεωρίας· δύναται δέ νά έζετασθή ύπό ποι
κίλας φάρεις καί έξιχνιαοθή άπεριορίστως, διότι έάν 
θεωρείται ό θάνατος ώς τέρμα τοΰ βίου, είναι επίσης 
καί ή μυστηριώδης αρχή τής πέραν αύτοΰ ύπάρίεως, ήν 
τό λογικόν επιτρέπει ήμΐν νά διίδωμεν καί. ή πίστις μάς 
ύποδεικνύει τοοοΰτον παραμυθητικώς.

Όποια είναι ή έπαύριον τοΰ θανάτου ήμερα;
Ή επιστήμη σχεδόν ούδέν άπαντά εις τήν τρομακτι

κήν ταύτην έρώτησιν, σοφόν δε τι σχετικόν σύγγραμμα 
εσχάτως έκδοθέν ύπό -τού κ. Βουρδώ, πλούσιον έν 

' πολυμαθεία, ούδέν επίσης άπαντα εις τό φοβερόν ζήτημα 
όπερ τόσεν έπισήμως προβάλλει, άλλ’ απλώς συμπεραίνει 
ότι ή επιστήμη ούδέν δύναται ν’ άπαντήση είς τοιουτον 
πρόβλημα, καθότι,λέγει, δέν ελλείπει μέν άπό τοΰ ανθρώ
που ή πρός τούτο περιέργεια, άλλά τά μέσα τής άνιχνεύ- 
σεως τής αλήθειας.

Περίεργον πράγμα! ,ό άνθρωπος αδυνατεί έτι νά βε
βαίωση την ύπαρξιν ή ού τής μελλούσης ζωής. Άλλ’ 

• έίετάσώμεν τό ζήτημα άφοΰ άπαξ έθέσαμεν αύτό έπί 
τοΰ τάπητος.

Αί περί ψυχής καί μελλούσης ζωής ΐδέαι, κατά τόν κ. 
Βουρδώ, είσίν άποκυήσεις φαντασίας γεννηθείσαι έκ τής 
άπληστου έπιθυμίας τοΰ άνθρωπον άενάως νά ζή καί έκ 
τής πλάνης τών ονειροπολημάτων. Πλήν δέν μάς εξηγεί 
ουτος ούτε τήν καταγωγήν τής έπιθυμίας ταύτης, τής 
τόσω φυσικής άλλως τε, ούτε τού: όρους τών ονειροπο
λήσεων, άλλά απλώς άρέσκεται έπικρίνων τήν ιδέαν τής 
αθανασία: τής άνθρωπίνης ύπάρζεως καί πολέμων τάς 
λογικάς καί δογματικός αποδείξει:.

Τήν νοερότητα τής ψυχής καί απλότητα αύτής εκλαμ
βάνει ώς καθαρά: έπινοίας τής άνθρωπίνης ύψηλοφρο- 
σύνης, ένώ διά τόν χριστιανόν φιλόσοφον αυται είσίν 
άναγκαΤαι άλήθειαι διά τήν άντίληψιν τών γενικών νόμων, 
οϊτινες διέπουσι τήν ύπαρίιν καί τόν βίον τοΰ κόσμου, 
ώς καί τού ανθρωπίνου μικροκόσμου ή τοΰ συνόλου τών 
δημιουργηθέντων άντικειμένων.

Έάν άντικρύσωμεν τήν θρησκείαν πρός τό αμφίβολον 
ετι φώς τών διαβεβαιώσεων τοΰ ορθολογισμού, δύναται 
τις βεβαίως νά παραγνώριση τήν ύπαρίιν κυρώοεως. τών 
γενικών νόμων τοΰ βίου, ψευδώς νά βεβαίωση ότι ή θρη
σκεία προβάλλει άσημάντους τύπους εύσεβείας έπί τών 
ύψηλοτάτων αρετών, νά καταδικάση τήν αϊρεσιν τών 
ολίγων εκλεκτών τοΰ Φενελώνος, νά παραστήση τόν 
άγιον Θωμάν καί τόν Άριστοτέλην ώς ασυνειδήτου: ύ- 
λιστάς, διότι έκλαμβάνουσι τήν ψυχήν ώς μορφήν τού . 
σώματος, όπερ δέν περιποιεΤ τιμήν είς τάς μεταφυσικά: 
γνώσεις τοΰ συγγραφέως, νά καταδικάση τόν άγιον Αύ
γουστον καί τόν άγιον Παύλον άποδίδων αύτοΐς τάς 
στενότατα: τών ιδεών, άν όχι τάς μάλλον σκανδαλώδεις 
έπί τής χάριτος καί τοΰ προορισμού, καί νά παραγνώ
ριση τέλος τό ύψος τών διδασκαλιών τοΰ Εύαγγελίου, 
ώς έν παραδείγματί, έν τή παραβολή τών έρ,γατών τής 
ένδεκάτης ώρας. Πάσα αυτη£ή συγγραφή κακώς κατείρ- 
γασμένη, έτι δέ μάλλον έφαρμωομένη, δύναται μεν νά 
προκαλέοη ευχάριστα μειδιάματα τυΤς άπιστοι:, ο’ί- 
τινες άπό πολλοΰ χρόνου έλαβον τήν οδόν ήν βαδίζουσι, 
άλλά κατά τού αρμονικού συνόλου τού ύγιοΰς δόγματος 
ούδέν δύναται.

Τό ζήτημα τού θανάτου,είναι άληθές,πολυτρόπως έξε- 
τάζεται ύπό τοΰ κ. Βουρδώ, άλλ’ύπό έποψιν ιδίως ιστορι
κήν τό σύγγραμμά του πρωτεύει. Τί διά τών αιώνων έγέ- 

ί Υ.

νέτο τό δικαίωμα τή: μελλούσης ζωής, ό περιορισμός' 
καί ή εκταοιί τού δικαιώματος τούτου.κατά τού: χρόνους 
καί κατά τούς τόπου:, αί διάφοροι θεωρίαι αί παρα- 
χθεΤοαι έπί τής άναουγχωνεύοεω: τών ψυχών, ή προ: 
τά πνεύματα καί την δαιμονοβλάβειαν πίστις, ώς κάί ή 
κατοχή τών ζωντων ύπό τών πνευμάτων τών νεκρών, ή 
μετερψύχωσι: καί ή άνάσταοις, αί ποικίλαι ίδέαι περί τοΰ 
τόπου καί τή: διάρκειας τής μελλούσης ζωής, ώς καί 
περί τοΰ τρόπου τής έκεϊσε έξασκήσεως των φυσιολογικών 
καί ψυχικών λειτουργειών, βεβαίως είναι ζητήματα δυνά- 
μενα νά πειράίωσι τήν φαντασίαν τού φιλοσόφου, καί δέν 
είναι άσκοπον νά ράθη τι: όποϊαι λύσει: προτροπάδην 
προύτάθησαν εί: τά διάφορα ταΰτα στοιχεία τοΰ προ- 
βλήματο: τοΰ θανάτου

(Έπεται συνέχεια) Φ. Πύ

ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΕΓΡΕΣΕΙΣ

r

ΑΝΑΚΑΛΥΨΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΟΣ

‘Έν τιντ τών τελευταίων συνεδριάσεων τής ακαδημίας 
τών Παρισίων, σπουδαία έγένετο άνακοίνωσις ύπό τοΰ κ. 
Moissan, περί τής τεχνητής ' κατασκευή; τοΰ άδάμαντος. 
ήτοι περί προβλήματος είς μάτην· άναζητόυμένου άπό τοΰ 
τέλους τοΰ παρελθόντος αίώνος.

Διά τής χρήσεως ηλεκτρικού κλιβάνου, και ΰψηλών πιέ
σεων, ό κ. Moissan κατόρθωσε νά κατασκευαση μικρού; 
μικροσκοπικούς άδάμαντας. Ό άνθραξ ώς γνωστόν, δύναται . 
νά λάβη τρεις διαφόρους καταστάσεις·· τοΰ άδάμαντος, τοΰ 
ανθρακίτου, καί τοΰ γραφίτου. “Ωστε, έφ’ όσον δι’ υψηλών ’ 
θερμοκρασιών 3,000”, αυξάνομε» τήν πίεσιν τοΰ άνθρακο», 
έπί τοσούτω πλησιάζομεν τόν άδάμαντα.

Οί άδάμαντες φέρουσιν πυκνότητα άπΟ 3 μέχρι 3,5, ό 
ανθρακίτη; 3 καί ό γραφίτη; 2.

Πώς λοιπόν δυνάμεθκ νά κατασκευάσωμεν ■ άδάμαντ.α δι ’ 
υψηλή; ατμόσφαιρα;, άνευ πιέσεω; ; ’Επωφελούμενοι τής ι- 
διότητος, ήν κέκτηνται μερικά τηκτικά μέταλλα,άτινα αΰξά- 
νουσι τόν όγκον στερεοποιούμενα,.ώ; ό σίδηρο;, ί> άργυρος./ 
Ή άνάλυσις διαλύει τόν ανθρακίτην, όστις προσλαμβάνει 
διαφόρου; καταστάσει; μετά τήν ψύξιν, κατά την πίεσιν και 
τήν θερμοκρασίαν. Ό κ. Moissan άπήλαυσι πάσας τας ι
διότητας ταύτας του ανθρακίτου διά τοιαύ,της. ένεργείας καί 
όντως παρηγαγε τόν μέλανα άνθρακα.' Περί τούτου δέν χω- 
ρεΐ πλέον αμφιβολία. Οί μικροί 3’ ουτοι άδάμαντες ούχί 
μόνον δαόρηγνύουσε τόν λυχνίτην (ρουβίνιον), καί έχουσι 
πυκνότητα 3,5, άλλά καιόμενοι ίν τφ ίζυγόνφ άναδίδουσι 
μόνον ανθρακικόν οξύ. Όμοιάζουσι δέ πρός τού; μικροσκο- 
πικοΰς. άδάμαντας τού; άνευρισκομένους έν τφ κυανφ χώ· 
μάτι τής Εΰέλπιδο; “Ακρης. >

Διά τήν παραγωγήν μικρών τινών άδαμάντων όλικοϋ βά
ρους χιλιοστημορίων, τινων -τοΰ γραμμαρίου, έδ.έηβε νά δα- 
πανηθή ποσότης αρκετών χιλιάδων φράγκων.

Ό *.  Friedel μέλος τής’Ακαδημία-ς,έθαύμασε τά ύπό τοΰ 
•K.Moissan ίπιτευχθέντα αποτελέσματα'ταΰτα,“Ινα μή δέ κα- 
τακριθή βραδύτιρον ότι ήκολούθησε τήν οδόν,τήν τόσον έπιδε- 
ξίωςπαρά τοΰ συναδέλφου του κατερευνηθεΐσαν,. ένόμισε καλόν 
νά εΐπη, ότι είχε καί ούτος επιχείρηση αναζητήσει; προς τόν 

,σκοπόν αυτόν, άλλά διενεργών τουναντίον έν χαμηλωτάτη 
θερμοκρασίιρ, καί λαμβάνων ώ; διαλυτικόν σώμα τό ιωδοΰχον 
τής μεθυλίνης ζί). Καί ούτος άπήλαυσεν μιαροσκοπικά μο- 
ρίδιά,'άτινα διεγράμισαν τόν σάπφειρον. /_

Ό κ. Berthelot προσέθετο τότε, ότι {δοκίμασε καί ουτο; 
νά διάλυση τόν ανθρακίτην εντός φωσφορούχου σιδήρου καί

(I) methytene, μεθύλίνη, ουσία εκ τοΰ ξυλιχοΰ άλχοολίου εξα
γόμενη.

ίνθΐίόυ σιδήρου. Ούτω δέ παρηγαγε μικροσκοπικά μόριά με- 
γάλης πυκνότητος. '

“Ωστε τό πρόβλημα όντως ίλύθη καθ’όλοκληρίαν ύπό τοΰ κ. 
Moissail, αύτφ δ ' οφείλεται άπασα ή τιμή τοΰ πρώτου λύ
του τοΰ προβλήματος ‘καί τοΰ πρώτου παραγωγού τεχνητού 
άδάμαντος. Είναι αύτη κεφαλαιώδης άνακάλυψις, ής ή λάμ- 
ψις β*  άντανκκλάση έπί της ακαδημίας. Φ. Π.

Μ
(Εικών).

Ήγεν ακόμη τά «τη τής παρθενίας' τά ροδόλευκα όνειρά τής 
νεά·Ίδ«ς δεν είχον ίτι ύπβχώρηση είς τής πραγματικής αντιλή- 
ψεω; τήν απάτην. Δι*  όλους ίζη και διά κανένα. Δέν είχεν έτι 
όιείίθύνει <ίς ώρισμένον κέντρον τήν φλόγα τών οφθαλμών της, 
καίτοι έπι τής καρδίας της πυκνά έλυγίζοντο τά 3έλη άτινα ερ- 
ριπτον.πυριφλεγή οί ακάθεκτοι τοΰ κάλλους τής θαυμασταί. 
Πρωίαν τινα τοΰ εαρος ήσθάνθη τό στήθος της ύπό ασυνήθους παλ
μού'κλονιζόμενου, καί δτε παρήλθεν ή ώρα τώ» άνθέων, τήν 
πρώτην μετ’ αύτό φθινοπωρινήν εσπέραν, αί δάδες τοΰ Υμεναίου 
μέ τόν'λευκάζοντα καπνόν—νέφος προαγγέλον τήν σωρείαν τών 
θλίψεων — εφώτιζο'ν αύτήν πλησίον τοΰ νυμφίου-

Αί πρώΓαι ήμίραι, πρώται αύγαί, διήλθον έν τή γαλήνη τών 
νέων εντυπώσεων,' τής νέας ατμόσφαιρας τών γλυκύτατων αι
σθημάτων τή; συζυγικής ζωής, έντός νέου όρίζοντος 8< διήνοι- 
γον αυτή αί " τέρψεις ' τού νέου οίκου, τών νέων ασχολιών, τών 
νέων περιπετειών. ’Ενόμιζεν ότι φέρει ακόμη έπί. τής κεφαλής 
της τόν στέφανον, τόν έξ άνθέων πορτοκαλιάς συμπεπλεγμένον, 
οτι ακόμη, ή χειρ της, ή τόν άρραόώνα φέρουσα, ύπεστήριζε τήν 
ταινιοφόρον λαμπάδα, καί ότι τώρα μόλις ό ν.μφικός πέπλος, ό 
συμόολίζων τού μέλλοντος τήν νεφέλην; όλονεν διηνοιγετο, όλί- 

' γον κατ’ ολίγον, όποδεικνοων τή νεαροί γυναικί τά μέχρι τοΰδε 
ύποκρυπτόμενά αϊυτα τοΰ /οικογενειακού ασύλου, 8περ αΰτη μέτ 
εκείνου «θεμελίωσε.. Τή έθεσαν τόν πέπλον έκεϊνον, όστις α· 
πέκρυπτεν άπό τού βλέμματος τής εις νέαν ζωήν είοαγομένης 
κόρης, τήν άβυσσον τής νεότητος, όπως άλλοτε έφρόντιζον οί αρ
χαίο*/  άνθέων νά κοσμώσι τό θύμα, όπερ ώδήγουν είς τόν έξι- 
λαστήριον βωμόν.: Καί οί μήνες παρήρχοντο και έπήλθεν ή έ- 
πώδυνος έκείνη νύξ τών ώδίνων, καί μετά τήν αγωνίαν καί τόν 
ψυχρόν ιδρώτα καί τάς εντόνους κραυγάς, έκ του σώματός της 
νέα άνέόλυσε ζωή, νέοι έξεκολάφθησαν πόθοι, νέαι έδηυ-'-ουργήθη- 
-σαν φροντίδες, νέός ήρμόσθη δεσμός, « ευτυχέστερος, όστις άπτό- 
τερον νΰν διά τής στοργής θά σύνδεση τους συζύγους, ών τήν 
ένωσιν τυπικώς ό ίερεύς ηύλόγησεν. Ή νύξ έκείνη ήτις παραδό- 
ξως ύπό τήν κραυγήν τής άπογνώσεως και τή; οδύνης εύηγγε- 
λίζετο τήν χαράν και τήν ευδαιμονίαν, έπροίκισε τούς γεννήτο
ρας, άλλ’ ιδίως τήν μητέρα, μέ νέα, όλως άγνωστα μέχρι.τοΰδε .

; αισθήματα. Καί έτεχθη το’ τεκνών, όπερ συναπετέλεσαν οί 
έξ άνθέων δεσμοί τού γάμου, οί άσπασικοί τής πίστεως, ή έ’λξις 
.τών ψυχών καί ή έ'λξις τών σωμάτων, ό έρως και ή συμόίωσις, 
ή όνειροπόλησις και ή ανάγκη t

Κέντρον τής αγάπης των μαγνητικόν είναι τό προσωπακι ε
κείνοτό ροδοκόκκινον, τό παχουλόν, τό μειδιών, τό κυτταζον α- 
Τενώ; χωρίς νά έχη συνείδησιν πού κυττάζει καί διατί. Καί πα
ρακολουθούν οΐ γονείς άπό ώρα; είς ώραν μετά τρυφερότητο; τά; 
κινήσεις του, τήν αδξησίν του, τήν εΰμορφ2άν του. Έκαστη πνοή 
τοΰ αγγέλου των—και εινε ή πνοή του τόσον ήσυχος, τόσον 
θωπευτική, ανεπαίσθητος ! — εινε καί εί; παλμός τής καρ
διάς εκείνων. Κόπτει ή ευτυχή; μήτηρ πρό τοΰ γελαστού προσώ- /
που του,' ίνα παράσχη εις αύτό τήν ζωήν, ίνα τούτο έμπνευση 

• αύτη τήν χαράν.' Γεννηθέν ύπό τάς θωπεία; καί τού; θερμού; 
εναγκαλισμού;..τών γονέων, μειδιά άορίστω; πρό; τήν ζωήν, αμέ- 
ριμνον, μή ύποπτεύον ότι έχει έμπροσθέν του νά διαπλεύση πέλα
γος περιπετειών, να δοκιμάση λαίλαπα θλίψεων. Και άνοίγει 
τοΰ; στρογγυλούς οφθαλμούς του, έν οϊς κατοπτρίζεται ή αθωό- 
της, και κλίνει τήν κεφαλήν έπί τών πτίλων τοΰ προσκεφαλαίου, 
σκεπόμενον υπό τοΰ στήθους τής μητρός καί ονειροπολεί, Jvst- 
ροπολεϊ 1.. . ' ■ ,

Διά να γεννηθης, μικρόν παιδίον, πόσος έρω; κατηναλώθη, πό-
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σαι δίύναι συνηντήθησαν, «όση αδημονία έξεθηλώθη. Μειδιας,κα- 
λό μου παιδί, εμπαίζεις τό μέλλον, αδιαφορούν δι’ όλα. Άλλ’ 
όταν καί ού αίσθανθής τούς πόνους οϊτινες σπαράσσουν «ήμερον τους 
περί έσέ, δέν βά μειδιάς τόσον άφελώς, ίσως καί δέν βά βύγνω- 
μονής τήν μητέρα «ου. Μή βιάζεσαι. Κοιμο5 τώρα, έφ’ ό

ΣΥΓΧΡΟΝΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΔΙΪΙΓΙΙΚίΑ.

(Συΐ'ϊχεια ίίε προηγούμενου φύλλου).

ΚΕΦΑΛΙΑΟΝ ΣΤ'.
Πρώτη όυνέντενξες. 'Ομολογία έρωτος.

Είναι πρωία, αυγή έρατεινή, καί ένφ ή φωτοβόλος γλυ
κεία ήώς εισέρχεται χρυσίζουσα άπό τής θυρίδος εις τι 
δωμάτιον μεσημβρινής τίνος οικίας,έν τή νοτιοδυτική πλευρφ 
τής πλατείας τοϋ Θησείου κείμενης, ό μεγαλαυχής ήλιος 
ΰψοΰτβι μεγαλοπρεπής και λαμπρός είς τον ορίζοντα τόν κα
θαρόν καί κυανοϋν του Μαΐου, ρίπτει τάς θαλπερά; αύτοΰ 
ακτίνας έπί μιας κλίνης, ήν έναντι αύτοΰ συναντά, διακό
πτει τό γλυκύ όνειρον τοΰ έπί ταύτης κοιμωμένου, τον α
φυπνίζει καί άκοντα τόν ανεγείρει έκεΐθίν.

’Εγειρόμενος δέ ό Μιμικός ανοίγει τήν θυρίδα, ρίπτει 
βλέμμα χαρμόσυνον καί εύγνώμον έπί τής πέρις αύτοΰ έκτει- 
νομένης θελκτικωτάτης φύσεως καί τοΰ εξαίσιου θεάματος, 
οσφραίνεται μεθ’ ηδονής, άναπνέων τήν ήδυτάτην έκείνην 
πρωινήν αύραν και ήρέμως ακούει τά κύκλωθεν καί (ξωθιτοΰ 
δωματίου του κελαδοΰντα μικρά πτηνά τοΰ άγροΰ.

«Οία άπόλαυσις φυσική καλλονή καί ευχαρίστησες la διε- 
λογίσθη αμέσως.

Πλήν αίφνης ό νοΰς, ή καρδία του καί τδ βλέμμα άπε- 
σπάσθησαν έκ τής θέας έκείνης καί άνεζήτουν άνησύχως έτε
ρόν τι, ώσεί νά έλειπε τό συμπλήρωμα της ευτυχίας.

«Τό άνθος I είπε, πού είναι τό άνθος;» καί άνεζήτησεν 
αυτό έν τφ δωματίφ.

Ποιον άνθος ;
Τό ίον, όπερ ή Μαίρη είχε δώσει τήν προτεραίαν εις τόν 

Μιμικόν καί τό όποιον ούτος έν άφάτφ έξάψει, ταραχή καί 
συγκινήσεε διατελών μέχρι τής στιγμής καθ’ ήν παρεδόθηείς 
τάς άγκάλα; τοΰ Μορφεως,είχε τοποθετήσει που και δέν εν
θυμείτο. Αλλά δέν τό άνεύρισκιν.

«Περίεργον, είπε, που τό έθεσα;»
Καί τδ άνεζήτησε πανταχόσε, αλλά δεν ήδυνήθη ούδα- 

μοϋ νά τό εύρη.
«Ή ζάλη, ή σκοτοδίνη, ή ταραχή τής καρδίας μου, έξ- 

ηκολούθησε, τό αίσθημα τοΰ έρωτος, μέ κατεκυρίευσαν τόσον, 
φαίνεται χθες, ώστε δέν {νθυμοΰμαι πλέον σήμερον τί έκαμα 
τό άνθος.»

Καί άνεπόλει είς τήν μνήμην του τά συμβάντα τής προ
τεραίας, τήν τυχαίαν συνέντευξή, τόν κήπον, τάς κιγκλίδάς, 
τό έπισκεπτήριόν, τό άνθος έκείνο.

Τδ άνεζήτησε καί πάλιν καί δέν τδ εύρε.
«Τί ατυχία, είπε, κακός οιωνός I . .. τό έχασα. . . Κρί

μα. .. άνθος απολωλός, έρως ατυχής! ...»
Καί παρεδόθη είς διαλογισμούς. Πλησιάσας δέ τήν θυρίδα, 

παρετήρει την πρό αύτοΰ ήρεμον, γλυκυτάτην, μαγευτικήν, 
καί πλήρη θέλγητρων καί άπολαύσεων αρμονικήν καλλονήν 
τής φύσεως.

Πρό αύτοΰ ό κλεινός βράχος τής Άκροπόλεω; μετά τών έπ’ 
αύτής ιστορικών κατηρεεπωμένων κειμηλίων της, ύψούμενος 
έν μέσφ τοΰ διαυγούς κυανοΰ όρίζοντος, καί άπαστράπτων

σον εΐσαι νήπιβν. "Οταν θ’ άνϊρωθγς καί πεπονημένον τδ 
βλέμμα σου βά ζητή φωτεινόν τι σημεΐον, στρέψον αύτδ μετά πα
ρηγοριάς πρδς τήν εικόνα αυτήν τής νηπιότητός σου, και θά 
εΰτυχήσης πρός στιγμήν. Ίσως και επί καιρόν πλειότερον. 
Άλλα σήμερον, * ο ι μ ο ϋ, κοιμοΰ I ϋ*.

έκ τής λάμψεω; τή; φυσικής αύτοΰ καί τεχνητής καλλονής 
παρίστα όλην τήν δύναμιν τής παρελθούση; μεγαλοφυίας· 
κάτωθι δ’ αύτοΰ καί αριστερόθεν ή έκτεινομενη πόλις τών 
Αθηνών προέβαλλεν έν μέσφ τής άναγεννωμένης φύσεως, 
κατά τήν έποχήν ταύτην τοΰ έτους, τήν νέαν γενεάν της, 
φιλοτιμουμένην ν’ ανάδειξη καί αύτή έφάμιλλα έκείνων έρ
γα. ’Αριστερόθεν δέ καί δεξιόθςν αύτοΰ τδ θησεΐον, ό *Ά-  
ρειος Πάγος μετά τών συντριμμάτων τοΰ παλαιού κλέους καί 
τών κατορθωμάτων τών νιωτέρων. Τά καλλιπρεπή νεότερα 
κτίρια, τά ανάκτορα, τό Πανεπιστήμιου, ή Β.βλιοθήκη, ή 
Ακαδημία, τό Μουσεΐον, τά θέατρα, τά πολυτελή μέγαρα 
κτλ. διεκρίνοντο έξέχοντα μεταξύ τών άλλων έργων τής 
νεωτέρας γενεάς καί έξήπτων τήν φαντασίαν τοΰ Μιμίκου, 
όστις ούτως είχε πρό αύτοΰ τήν εικόνα ολοκλήρου ιστορίας, 
άπό τής έποχής τοΰ Περικλέους μέχρι τής συγχρόνου, ήτοε 
έδαφος μελέτης εύρύ, πλαισιούμενον ύπΟ τών ονείρων καί 
τής φαντασίας του, ήτες φύσει ήρέσκετο καί έτέρπετο νά ί- 
ρευνά, νά άναδιφίζη καί έν έαυτή συγκρατεΐ καί μελετφ 
παν ό,τε ήδύνατο νά χρησιμεύση πρός άνάπτυξιν, έξύψωσιν 
καί έξιδανίκευσιν τής πνευματικής ύπάρξεως. Ό Μιμικός 
ήγάπα τέλος τον ιδανικόν κόσμον καί όλοψύχως κατεγίνετο 
είς τήν ποίησιν καί τήν φαντασίαν. Ήτο όλως αφιερωμένος 
είς τό ιδανικόν. Ήτο όμως καί λίαν φιλόπατρις. Πολλάκις 
δέ άπό τής θυρίδος τοΰ δωματίου του φέρων τήν φαντασίαν 
του έπί τοΰ παρελθόντος ή τοΰ μέλλοντος τής πατρίδος του, 
παρέμενεν έπί μακρόν έκεϊ σκεπτόμενος και μελετών,μειδιών 
καί δακρύων.Καί.έπί μέν τών «έρειπίων τής προόδου» πολ
λάκις ίδάκρυεν, έπί δέ τή άναγεννωμένη πνευματική .δρά
σει έμειδία.

Ό Μιμικός ούτω καταπονών τό πνεΰμά του έστρεψεν ειτα 
τό βλέμμα πρός τά άνω,ότε οί οφθαλμοί του {σταμάτησαν 
έπί τοΰ αετώματος τοΰ Παρθενώνος,δστις ένούμενος μετά τοΰ 
κυανόλευκου διαυγούς όρίζοντος έφαίνετο ότι συνείχετο πρδς 
τόν ούράνιον θόλον. Τό θέαμα δέ τούτο τφ έφάνη τοσούτφ 
φυσικόν καί έξαίσιον, ώστε’ «Ά I ίδου, καθ’έαυτόν ειπιν,οί 
πατέρες μας μάς άφήκαν τήν καλειτέραν άνάμνησιν καί τήν 
τρανωτάτην άπόδειξιν τής άναζητήσεως τής πνευματικής 
ζωής. ’Ιδού έκεΐνοι πώς συνεκοινώνουν μετά τοΰ ιδανικού.’Ι
δού έργον άναδεικνΰον τό ύψος τής φαντασίας των, τήν 
καλλιέργειαν τού πνεύματος καί τήν τελεσφόρησιν τών ύψη- 
λών καί σοφών βλέψεων των.»

Καί είτα έσκέπτετο τίνι τρόπφ ήδύνατο καί αυτός νά φα- 
νή χρήσιμος τή κοινωνίφ, καί νά έξιλεώση τήν ύλην, δτε ή 
άνάμνησις τής Μαίρης καί τού άνθους έπανήλθον είς τον 
νοϋν του- διακόψας δέ άκουσίως αυτού πάντα έτερον δι
αλογισμόν, έλαβε τόν πίλον του καί έξήλθεν.

Ήτο δεκάτη ώρα καί ήμίσεια τής πρωίας. Έβάδιζε δέ 
ταχέως καί έν διαστηματι ούχί μακροτέρφ τών δέκα λεπτών, 
εΰρέθη έν τή όδφ Αμαλίας καί πρό τοΰ βασιλικού κήπου. 
Διήρχετο κατά μήκος τών κιγκλίδων παρατηρών μετ’ άνυ- 

! πομονησίας καί αγωνίας έντδς τού κήπου. Μετ’ ολίγον άφι-

κόμενος προ τής θέσεως, έν ή εΰρίσκετο τήν προτεραίαν ή 
-ιΜαίρη, άπροσδοκήτως παρετήρησεν αύτήν καθημένην έπί 
■τού ίδράνου.

«Νά την, διελογίσθη, έδώ είναι» καί αυθωρεί τά βλέμ
ματά των συνηντήθησαν, έπηκολούθησαν γλυκύτατα,τρυφε
ρότατα μειδιάματα καί αμοιβαίοι δειλοί χαιρετισμοί-

Ό Μιμικός τότε ίξηκολούθησεν έπιτηδείως καί χωρίς νά 
δείξη τήν {λαχίστην υπόνοιαν είς τούς παρ’ αύτφ διερχομέ- 
νους, νά βαδίζη κατά μήκος τών κιγκλίδων τοΰ κήπου, ή 8έ 
.Μαίρη, έγερθεϊσα προσεποιεΐτο, ότε μέν ότι ίκοπτεν άνθη, 
■ότε δέ ότι έβάδιζεν όλως άθώως καί άνυπόπτωςέν τφ κήπφ.

«Τί άγγελος 1 τί ωραία κόρη I είπε τότε καθ’ ίαυτόν ό Μι- 
.μίκος. Αλλά νά.μή γνωρίζω τούλάχιστον ακόμη πώς ονο
μάζεται ; . . . Ά ! πρέπει λοιπόν νά τής ζητήσω τήν άπάν- 
•τησιν εις τό έπισκεπτήριόν μου;»

Καί προχώρησα; πολύ έγγύς τών κιγκλίδων, έποιήσατο 
νεύμα τή Μαίρη ίνα προχωρήση.

Ή Μαίρη όντως αμέσως προύχώρησε καί αύτή έγγύς τών 
κιγκλίδων, καί ήδη ίσταντο απέναντι άλλήλων, άνταλλάσ- 
σοντες θερμά βλέμματα, άλλά σιωπώντες καί μειδιώντες, είς 
άπόστασιν μόνον δύο μέτρων.

Ό Μιμικός δέν έτόλμα νά όμελήση, ούτε έγνφριζε τήν 
-γερμανικήν διά νά έκφρασθή. '

Ή δέ Μαίρη ένοήσασα τήν αδημονίαν του, έξήγαγε τό 
■έπισκεπτήριόν του καί λύουσα πρώτη τήν σιωπήν·

— Τι ; τί είναι τούτο ; ήρώτησεν αύτόν, δεικνύουσα τόν 
χάρτην, δν τήν προτεραίαν τή είχε δώσει, προφέρουσα άτε- 
•λώς καί δυσκόλως τάς λέξεις.

— Άπάντησιν .... άπάντησιν, ειπεν ό ΜιμϊκΟς.
— Άπά-τη-σι-ν, έπανέλαβεν ή Μαίρη, ντέ καταλαβαίνει.
— Άπάντησιν! έπανέλαβεν ό Μιμικός, ποεών έν ταύτφ 

•σημεϊον διά τής χεερός, ώσεί νά τή έδήλου, ότι (πεθύμει νά 
τφ έγραφε καί νά τή όμίλει.

Ή δέ Μαίρη ένοήσασα*
— ΤΑ! άπάντησι .. . καλά . . . καλά . . . είπε. . . τώρα, 

-καί έστράφη πρός τό κάθισμά της.
Έκεϊ δέ έξαγαγοΰσα μικρόν χάρτην έκ τοΰ θυλακίου της, 

καί γραφίδα, ήν πάντοτε έφερε μεθ’ {αυτής, έσημείωσεν έπ’ 
αύτοΰ λέξεις τινάς και είτα πλησιάσασα τάς κιγκλίδάς ένε- 
χείρισιν αύτφ τόν χάρτην καί άπήλθεν έκείθιν. Ό δέ Μι
μικός λαβών τοΰτον άπεμακρύνθη καί αύτός αμέσως, όπως 
άποφύγη τάς ύπονοίας τών διαβατών. Προχωρήσας δ’ ολί
γον, (στη καί (κάθισε παρά τινι τραπέζη τοΰ πλησίον κειμέ
νου καφείου Όρφανίδου, ανυπόμονων νά μάθη τί τφ είχε 
-γράψει. Έξήγαγε λοιπόν τόν χάρτην κάί παρετήρησε τό ά- 
κόόουθον έπισκεπτήριόν, έν φ ΐδιοχείρως ή Μαίρη είχε σήμεε- 
-ώσ« γερμανιστί λέξεις τινάς.

Ό Μιμϊκος δέν ήδυνήθη νά ένοήση άλλο έκ τοΰ ίπισκε- 
πτηρίου ή ότι ή κόρη ήν τόσον έμμανώς ήγάπα (λέγετο Μαίρη 
Βέμπερ. Τήν δέ ιδιόχειρον σημείωσίν της δέν ήδύνατο νά 
έζηγήσγι· Έσπευσε λοιπόν άμέσως είς τό δωμάτων του καί 
τή βοηθείγ τοΰ λεξικού μετέφρασε τάς λέξεις ταύτας ώς έξης' 

«Σήμερον τί) 6 ώρα έν τφ χήπρ» καί άνέπνευσε έκ βά
θους καρδίας.

«Ά 1 τέλος πάντων, διελογίσθη, έμαθον πώς ονομάζεται. 
Καλείται Μαρία Βέμπερ καί μέ περιμένει σήμερον τήν εκτην 
ώραν είς τόν βασιλικόν κήπον. Ά ! τήν καΰμένην, πόσον τήν 
αγαπώ! . . . νά τό έγνώριζε!» ...

Καί παρεδόθη εις γλύκυτάτους ερωτικούς διαλογισμούς.
Ο βασιλικός κήπος, ώς πάντες οι ήμέτεροι άναγνώσταε 

γνωρίζόυσι, κεΐται ακριβώς όπισθεν τών ανακτόρων, ή δέ εί
σοδος αύτοΰ είναι έλευθέρα εις πάντας, τό μέν θέρος άπό τής 
έκτης ώρας μέχρι τής όγδοης, τόν δέ χειμώνα άπό της Τε
τάρτης μέχρι τής έκτης.

Κατά τό θέρος, ιδίως κατά τούς μήνας ’Απρίλιον καί Μά'ίον 
πολλοί θαμώνες προσέρχονται καθ’έκάστην, όπως διέλθω- 
σι στιγμάς τινας αναψυχής καί δρόσου, διότι όμολογουμενως 
άπας ό κήπος ούτος είναι σύσκιος, κατάφυτος καί θελκτικότα
τος,πλεισμονή δένδρων καί σπανίων ώραίων άνθέων τόν κο- 
σμοΰσι καί περιβάλλουσι,τό δέ γλυκύ καί ποικίλον άρωμα καί 
αΐ μελωδικαί ώδαί τών έν αύτφ πολυειδών καί πολυαρίθ
μων φηδόνων συμπληροΰσι τήν άπόλαυσιν αύτοΰ μαγικήν 
καί θείαν. ,

Τοχεΐον τοϋ κήαον, ίν ώ έγένετο ή πρώτη βυνίντεν^ΐζ’

Ό]βασιλικός ούτος κήπος,ίχει τοπεΐα τινά ώραςώτατα καί 
μαγευτικώτατα*  έν δέ τοιούτον είναι καί το ύπό τής έναντι 
ήμετέρας είκόνος παριστανόμενον,όπερ κεϊταί προς τό νοτιο
δυτικόν τοΰ κήπου μέρος καί άποτελεϊται έκ μακροτάτης σι
δηράς στοάς καλυπτομένης ύπό ώραιοτάτης περιπλοκάδος καί 
σπανίων εύοσμων άνθέων.

’Ενταύθα ώς έκ τής απόκεντρου ολίγον αύτοΰ θέσεως έλά- 
χιστοι τών έπισκεπτφν τοΰ κήπου προσέρχονται, δι’ όπερ ή 
Μαίρη έγκαίρως .προσελθοΰσα είς τήν συνέντευξιν, {προτί
μησε νά ίλθη πρός το μέρος τούτο καί άναμείνγ τόν Μιμικόν, 
οστις δέν ίβράδυνε ν’ άναφανή έκ τοΰ αντιθέτου ακριβώς 
μέρους τής άνθοφόρου ταύτης στοάς.

Τότε ή .Μαίρη ίδοΰσά αύτόν, προύχώρησε καί αυτή έντός 
τής στοάς καί συνηντήθησαν ακριβώς εις τό μέσον αύτής.

Οία συνάντηαις ! θέσις καί άπόλαυσις I
Άμφότεροι μέ πάλλουσαν καρδιαν καί συγκεκινημένοι (- 

στησαν, έχαιρετηθησαν καί ϊλαβον τάς χ«ρ«ί άλλήλων, 
άλλά δέν ώμίλουν.

— Μαίρη, σ’άγαπώ I... είπε τέλος μετά μικρόν ό Μιμι
κός, διαλύων τήν σιωπήν. «

— Ich liebe Sie Michail, άπήντησε καί ή Μαίρη,έκ τών 
βλεμμάτων ένοήσασα τήν σημασίαν τών λέξεων {κείνου καί 
έξηκολούθουν παρατηροΰντες άλλήλους έπί μάλλον συγκεκι- 
νημένοι.

Τότε ή Μαίρη άποσπάσασα μικρόν λευκόν ρόδον έκ τού 
στήθους της προσήνεγκεν αυτό τφ Μιμίκφ,λέγουσα γερμανε- 
στί, άφοϋ τήν έλληνικήν δέν ήδύνατο νά ίκφραβθή καλώς*

— ΜιχαήλΙ...Ήγάπησα τήν πατρίδα σου,... ήγάπησα τά
άνθη της, ....ήδη...αγαπώ καί έσέ..... λάβε λοιπόν τό μικρόν
αυτό τεκμήριου τοΰ πρός σε έρωτός μου.

*0 δέ Μιμικός λαμβάνων τό άνθος καί φέρωΥ αύτό είς 
τά χείλη του, χωρίς νά έννοήσν; τί ακριβώς ή Μαίρη είπ» 
γερμανιστί, άλλά καί χωρίς νά λάβη ανάγκην νά ϊξετάσγι τί 
τφ είπεν, άφοϋ αί εκφράσεις καί συνεννοήσεις τών βλεμμά-
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των καί τών καρδιών των έξήγβυν τά πάντα, Uwe καί αύτός 
έλληνιστί-

— Μαίρη I είσαι'ό μόνος άγγελος της γη; πρός ον αί- 
σθάνομαι άκατααάχητον «ρωτά. Σε ήγάπησα χωρίς νά τό 
ένοήσω,... σε αγαπώ, διότι ήδη τό θέλω,...καί θά σέ αγαπώ 
αιωνίως, διότι δέν δύναμαι νά πράξω άλλως.

Καί ςν δάκρυ έμελλε νά ίπισφραγίσγι τόν όρκον τοΰ άτυ
χους Μιμικού, δτε μικρός τις κρότος προσείλκυσεν άμφοτεοων 
την προσοχήν.

— Σ..τ!. . · διέκοψιν αυθωρεί ή Μαίρη . . . καί θλίβουσα 
την χεϊρά του . . . Αύριοΰ . . . Άκρόπολις ! . . είπε .,.. καί 
άφήσασα αύτφ γλυκύ, θεΐόν τι μειδίαμα, άπήλθεν ίσπευσμε- 
νως ίκεΐθεν.

Ό δέ Μιμικός, ίνφ έμβρόντητος παρετήρει ετι αύτήν φεύ- 
γουσαν· ’

«Δέν είναι τούτο πραγματικότνις, ειπεν, άλλ’ ίδανικότης 1 
Ό κόσμος δΐν έχει,...όχι,δέν δύναται νά εχγ) τοιαύτας στιγ« 
μάς άφατου άπολαύσεως καί απολύτου φαντασίας . . .

Καί λαβών ήρεμα αντίθετε» διίύθυνσιν άπςλθε μελαγχολικός 
έκεΐθεν.

(Έπεται συνέχεια)

Μ X Ω
Ονράνεος χάρτης

Πρό τινων ίτών είχον συνελθεί έκ διαφόρων μερών τής 
γης εις συνδιάσκεψιν έν τφ άστεροσκοπείφ τών Παρισίων 
διάσημοι τινες αστρονόμοι, όπως θέσωσι τάς βάσεις τής 
καταστρώσεως ουρανίου χάρτου, πρός χρήσιν ολοκλήρου τοΰ 
παγκοσμίου ναυτικόν καί τής αστρονομίας.

“Ηδη αί προκαταρκτικαί ίργασίαι τοΰ σπουδαίου τούτου 
έργου έχουσι περατωθεΐ καί θά συμπεριλαμβάνει 22,054 
πλάκας, α'ίπνες θά περιέχωσι τάς τοποθεσίας, 600,000 
περίπου αστέρων άπό τοΰ 1ου μέχρι τοΰ 11ου μεγέθους.

Τό αστεροσκοπείου τών Παρισίων άνέλαβε μόνον τήν προε
τοιμασίαν 1,260 φωτογραφικών πλακών (clich0) περιλαμβα- 
νουσών ούρανίαν ζώνην μεταξύ τής 18 καί 24 κλίσεως.

. * *
•

ΉρεκΧάρα.
Ουδέποτε ή ρεκλάμα έλαβε τας διαστάσεις, άς λαμβάνει 

αύτη έν Άγγλίιρ.
’Εσχάτως 700 κύτία εκ κασσιτέρου, δμοιάζοντα πολύ πρός 

πυτιά δυναμίτιδος, είσήχθησαν έν τή βουλή τών Κοινοτήτων 
έν ώρα τής συνεδριάσεως.

Διαταχθείσης δ’ αυθωρεί και έν θορύβφ τής έξετάσεως 
αυτών, παρετηρήθη μετ’ ίλαρότητος, ότι ταΰτα άπηυθύνοντο 
πρός ένα έκαστον τών μελών τοϋ Κοινοβουλίου καί ότι έμπε- 
ριεϊχον . . . άνά ήμίσειαν λίτραν καφφέ.

Νέον τι βιομηχανικόν κατάστημα τοΰ Λονδίνου παρεκά- 
λει ούτως τά έντιμα μέλη τής Βουλής νά δεχθώσι τήν προ
σφοράν αύτήν, ώ; προμήθειαν διά τάς παρατεταμένας συνε
δριάσεις είς άς έμελλον νά έπιδοθώσι.

Ή καραβέλλα τοΰ Χρεϋτο^όρον Κολόμβον.
Ή ανασκευή τής Καραβέλλας τοΰ Χριστοφόρου Κολόμβου 

ύπό τών ’Ισπανών, ενέπνευσε τοΐς γείτοσιν αύτοΐς πορτογάλ- 
λοις νά κατασκεύάσωσιν ομοίως το πλοΐον « Άγιος Γαβριήλ» 
δι’ ού ό Βάσκος δέ Γάμας ήλθεν είς τάς άνατολικάς ’Ινδίας 
τφ 1497.

Το πλοΐον θά έχη χωρητικότητα 178 τόννων, μήκος 26 

μέτρα, καί πλάτος 8 μ. καί 20· Θα φέρη δέ τρεις ιστούς 
και τούς ύψηλούς αύτοΰ πύργους έμπροσθεν καί όπισθεν τοΰ 
πλοίου.

• « ■

Ό αδιάτρητος Οώραζ.
Η άνακάλυψις τοΰ άδιατρήτου ύφάσματας ύπό τών σφαι

ρών, τοΰ γερμανοΰ Δόβε, εύρε τούς ανταγωνιστής της.
Έκτος ένος Αύστριακοΰ, όστις διεκδικεΐ τήν προτεραιότητα 

τής άνακαλύψεως ταύτης, ετερος έκ Μόσχας τής Ρωσσίας 
ράπτης, όνόματι Πισκώφ, έδημοσίευσε διά τών έφημερίδων 
τής πατρίδος του, OTt πρό τριών έτών είχε λύσει ούτος τό εν 
λόγω πρόβλημα, καί ότι τότε αί στρατιωτικαί άρχαΐ πρός 
άς ύπέβαλε τήν άνακάλυψίν του ειχον άρνηθή νά τόν. ά- 
κούσωσιν. “Ηδη όμως αύται, λαβοΰσαι ΰπ’ δψιν τήν αΐτησίν 
του,έπελήφθησαν τής έξετάσεως τοΰ ζητήματος.

Φρίκ.

Η ΑΛΠΠΟΤ ΚΑΙ ΤΟ ΛΕΛΕΚ1 
(ΜΰΟος.)

Ή Άλωποΰ μια ’μέρα ’ρωτούσε τό Λελέκτ:
«Γειά ’πέ μου σύ,’ποΰ ’πήγες σέ τόπους· μακρυνοΰς, 
τί είδες ’ς τδνα μέρος; Τί έμαθες παρέχει;
Πώς έκρινε τά ξένα ό γνωστικός σον νοΰς ;

Καί τό πουλί άμέσως τής λέγει: «Άχ, ψυχή μου, 
τί νά σοΰ ’πώ άπ’ δλα ; Θά λυγωθής ν’ άκοΰς 1 
Είδα νερά κατ βάλτους, ’ποΰ είχαν γιά τροφή μου 
σκουλήκια ’σάν τό μέλτ γλυκά κατ βα&ραχούς 1» —

’Ρωτήσατε καί ’κείνους, ’ποΰ ’πήγανε ’ς τά ξένα . 
νά τίλίίοποι-η&οννί, τοΰς νέους τους σο^οΰς, 
καί θέ νά ίδίίτε δττ — τά έξοδα χαμένα, 

τοϋ μύθου τό Λελέκι τους έχει αδελφούς I
Αύγουστου 1886. KoboldchpH.ΟΠΩΡΑΙ

Ό ξενοδόχος. ’Ιδού έν αύγον διά το πρόγευμά σας, 
Κύριε, έκλέξατε.

'Ο Κύριος. Νά έκλέξω ; πώς νά έκλεζω, άφοϋ είναι 
μόνον εν ;

Ό ξενοδόχος. Δηλαδή, νά τό φάγετε ή νά τό ά- 
φήσητε.

Ό Κ ύ ρ ι ο ς· . . . . . .

Έ ρ ώ τ. Όποια διαφορά ύπάρχει μεταξύ ωρολο
γίου καί θανάτου ;

Α π ό κ ρ. Οτι το μέν ωρολόγιο» έχει το τ ί κ—τ ά κ του, 
ό δέ θάνατος τήν τ α κ—τ ι *—ή ν του.

Έ ρ ω τ. Τίνες έχουσι τους μεγαλειτέρους χαρακτήρας ;
Ά π ό κ ρ. Οί τυπογράφοι.

Κρίσις κριτικού.
«Μετά τήν Επιτυχίαν καλλιτεχνικής παραστάσεως, ό θεα

τής καταπίνει τάς εντυπώσεις του, ό ηθοποιός τάς εισπρά
ξεις του, ό ποιητής τάς επευφημίας του καί ό ύποβολεύς τάς 
λέξεις του. ’Εγώ δέ ; τάς σκηνάς απάντων».

Μεταξύ δύο αναγνωστών τοΰ «Άστεος».
— Δέν μοΰ λέγεις, φίλε μου, τί συμπεραίνεις δεά τούς 

θιασώτας τής δημώδους ;
— Καί θέλει θεολογία ; Δέν γνωρίζουν νά γράφουν τήν 

καθαρεύουσαν καί προτιμούν τήν δ η μ ώ δ η.
— ΓΙαντοΰ γιά τό πάπλωμα.

— Κύριε Στωϊκίδη, ποΰ πηγαίνετε ;
— Ακολουθώ τους πόδας μου.

Αγαπώ περισσότερον τους έχθρούς μου άπό του; φίλους 
μου, διότι ίκεΐνοι μέ κακοποιοΰΦιν άπαξ και άποσύρονται, 
ένφ ούτοι πάντοτε καί μέχρι τών «ίπιταφίων» μου.

Έ ρ ώ τ. Τις είναι δ πρώτος κύριος τής οικίας ; 
Άπόκρ. Ό θυρωρός.

Μία σεμνή κόρη·
«Προτιμώ τάς λεύκάς τρίχας ίπί νιας κεφαλής, άπό τάς 

μελαίνας ίπί γεροντικής».

Τά αδύνατα.
Ούτε τήν θάλασσαν δυνάμεθα ν’ άποξηράνωμεν διά τών 

σπόγγων, ούτε τήν σελήνην νά συλλάβωμεν διά τής χειρός.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ
ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ

Μετά σπανίας καλλιτεχνικής δεξιότητος δ γνωστός χαρ
τοπώλης κ. Β. Κόκοτας έξέδωκεν έσχάτως σειράν εικόνων 
τών αγωνιστών, αίτινες κατασκευασθεϊσαι λίαν φιλοκάλως 
ναι μετ’ επιζήλων καλλιτεχνικών προσόντων κατέστησαν τό 
■προσφιλέστερο» απόχτημα πάντων. Καί όντως, αί εικόνες 
•αύται (φωτοτυπίαι) σχήματος 50^/θ μετά ζωηρού ύπομέ- 
λανος χρώματος, εΐσί μετ’ αμίμητου έντελείας πρότυπα όν
τως τών ώραιοτέρων μορφών καί δέον νά καταστώσι τό πρώ
τον κόσμημα οίουδήποτε γραφείου καί πάση; αιθούσης ώς 
πρέπει. ’Αληθή κομψοτεχνήματα, παρουσιάζονται μέ τήν 
■υπερηφάνειαν καί τό μεγαλεΐον τών άπεικονιζομένων ηρώων 
τοΰ 1821, μέ ολην τήν χαρωπήν εύγένειαν, με τόν αξιοπρεπή 
ανδρικόν χαρακτήρα, μέ όλον έν γίνει τό ύφος ' τής ισχύος 
•καί τοΰ εύγενοΰς ήρωϊσμοΰ.

Το γραφεϊον τής «Φύσεως» έτυχε του εξαιρετικού προνο
μίου διά τούς συνδρομητάς αύτής, τοΰ νά ύποβιβασθώσι οι’ 
■αυτούς αί τιμαί, ούτως ώστε αντί 15 μόνον δραχμών απο
στέλλει (συμπεριλαμβανομένων καί τών ταχυδρ. τελών) μίαν 
■δωδεκάδα.

Ελπίζομεν οτι οί Φυνδρομηταί μας θά φιλοτιμηθώσι νά 
Ίπωφεληθώσι τής όλως εξαιρετικής περιστάοεως, ώστε νά 
-αποκτήσωσι το ίερώτερον, ώφελιμώτερον καί καταλληλότερου 
■της αιθούσης ή τοΰ γραφείου κόσμημα.

ΕΝΑΙΑΦΕΡΟΪΣΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕ
ΔωρεαΙ καί προνόμια δοά τούς Συνδρομητάς ' 

τής «Φύείεως».

Άπ© τής άρχής τοΰ άρξαμένου ήδη ψ4υ έτους τής 
«Φύσεως» παρέχονται αί ακόλουθοι εύκαιρίαι καί δω
ρεά! τοΐς ήμετέροις συνδρομηταϊσ.

ιΜ Είς τον άνανεοΰντα έγκαιρων τήν συνδρομήν του 
διά τδ τετάρτου ήδη έτος καί συναπσστέλλοντα μόνον 
5ο λ. διά ταχ. τέλη, άποστέλλεται αύτώ δωρεάν ή «Σω- 
οάννα Ραμώ» μετ’ εικόνων, ήτοι έργον ουτινος ή γαλλική 
έκδοσις τιμάται φρ. χρ. ίο.

2«ν Πδς έγγραψόμενος νέος συνδρομητής καί συνα· 
ποότέλλων ομοίως 5ο λ. θά λαμβάνη δωρεάν τήν «Σω- 
σάννα Ραμώ». Ό δέ έγγραψόμενος συνδρομητής άπό 
τής αρχής τής έκδόοεως τής «Φύσεως» λαμβάνει δω
ρεάν έκτος τοΰ ανωτέρω έργου καί τόν Μεσημβρινόν 
Άοτέρα τοΰ ’Ιουλίου Βέρν.

3βν Είς πάντας τους ήμετέρους συνδρομητάς τούς έ
χοντας καταβάλλει τήν συνδρομήν των άποστέλλεται πάν 
αντικείμενου έ£ ’Αθηνών, άνευ προμήθειας πλέον, άλλά 
έπί τή προαποστολή μόνον τοϋ τιμήματος καί τών ταχυδ. 
εξόδων.

^ον Ό έγγραφων ένα συνδρομητήν είς τήν «Φύσιν» 
καί συναποστέλλων. καί τήν συνδρομήν του λαμβάνει 
δωρεάν οίονδήποτε άντικείμενον τής εκλογής του, άξίας 
δραχμής μιάς.

Ό εγγράφων δύο, λαμβάνει άντικείμενον άξίας μέχρι 
δραχμών ούο.

Ό εγγράφων τρεις, λαμβάνει άντικείμενον άξίας δρ. 
τριών καί ούτω καθεξής.

Ό δέ εγγράφων δέκα καί συναποστέλλων τδ τίμημα 
λαμβάνει1 δωρεάν εϊτε μίαν έλαιογραφίαν μετά τοΰ 
πλαισίου, είτε έν ώρολόγιον μετά έγερτηρίου, είτε τούς 
3 ύπό τής «Φύσεως» προσεχώς έκδοθηοομένους χάρτας, 
τής Φυσικής Πειραματικής, τής Παγκοσμίου Ιστορίας 
καί τής’Ελληνικής Ιστορίας, είτε τήν σειράν τών εικό
νων τών άγωνιστών μετά χρωμάτων.

5ον Πάντεε οί καταβάλλοντες άμέσως τήν συνδρομήν 
των τον φου ήδη έτους, θά λάβωσι δύο άριθμούς τών λα
χείων τής προσεχούς έκκυβεύσεωε, άντί ένός, θά λάέωσι 
δωρεάν τάς κατά .τδ άρξάμενον έτος έκδοθησομένας καλ
λιτεχνικός εικόνας ύπό τής «Φύσεως»,τους δέ εγχρώμους 
χάρτας πρδς ι,5ο καί ούχί 2, ώς ώρίσθη ή τιμή των.

Προσεχώς δέ θέλομεν δημοσιεύσει έν τή «φύσει» καί 
κατάλογον διαφόρων έργων και αντικειμένων έπί τών 
όποιων σχετική έκπτωσις καί εύκολίαι θά γίνωνται μόνον 
είς τούς.έχοντας εγκαίρως καταβάλλει τήν συνδρομήν 
των ήμετέρους συνδρομητάς.

Όσοι λοιπόν έπιθυμσΰοι νά τύχωσι τών άνωτέρω ευ
καιριών καί δωρεών παρακαλοΰνται ν’άποστει’λωσιν ήμϊν 
άπδ τοΰδε τήν συνδρομήν των, καί διότι ήρξατο ήδη ή 
έκδοσις τοΰ φ°υ έτους άπό τοϋ παρόντος φύλλου. Τών 
αύτών προνομίων θά τυχωσιν ώταύτως καί όσοι άποστεί- 
λωσιν έγκαίρως τήν συνδρομήν των τοΰ άρξαμένου ήδη 
έτους μετά τής καθυστερουμένης τοΰ παρελθόντος.

Ή ΔιενΟυνβχς.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ “ΦΥΣΕΩΣ»

θ. Π. Σιμαραληι. Σάς »ν«γράψκι*«ν  απ’ αρχή; 4ιυ «τους.. 
Ταχυδρομιχώς γράφομε».—A. Α. Τσιαμέ. Δελτάριά έλήφθη,, ά· 
»αμένοι*«ν  ώς γράφετε.—Η. Μ. Hambourg. Σάς ένεγράψαμεν από 
15 ’Απριλίου, αρχής του 4ου έτους.—Σ. Κ. Kd'ipor. Δελταρίου ε· 
λήφθη. Φίλον «•«γράψαμε·» συνδρομητήν. Εύχαριυοϋμεν.—1- Ρ. 
Σΰρον. ’Επιστολή ίληφύη. .Έχει καλώς. Λησμονούμε» βλέπετε 
Τί νά γίνη. Προσπαθήσατε άντικαταστήσητε άπολυομένους. — Η. 
Κ. Σβρο»·. ’Επιστολή «εήφθη Έχει καλώς. ’Αναμένομε» νεωτέ- 
ραν σας.—Κ. Γ. Κ. Π/.ραιΖ. "Εχει καλώς. Σας αναμίνομεν.— 
Α. Π. Σίϊροκ. Δελτάριο» έλήφβη. ’^χεί καλώς. Εύχαριστοΰμεν. 
Μ. θ. Άργα-Ιαντή*.  Ζητούμενα φύλλα σάς άπεστείλαμεν. — Α. Σ. 
Booxevfiatior. Δελτάριον έλήφβη. ’Αναμένομε» έμβασμά σας τα- 
χέβς. Ευχαριστούμε». Γράφομεν.—Γ. Κ ’Ojreritaav. ,’Ελάβομεν 
επιστολήν σας καθ’ ήν ήμέραν ακριβώς θά «λαμβάνετε ΐδ^κήν μας. 
"ώστε αναμένομε» 45ηγίας σας καί έμβασμά σας.—Β. Τ. AorAT-
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rer. ’Επιστολή έλήφβη. Άναμενομεν εικόνα δια νί δημοσιεύσωμβν 
Γράφομβν.—Γ. Κ. Ζ. Πύργον. Σας ενεγράψαμον άπ' άρχής Δι
πλού δράματος. Συνδρομή ελήφβη. Εΰγαριστοΰμεν. — X. Π. Τ. 
Ηρ&οζαν. Έπιοτολή ελήφβη. Σάς γράφομίν.

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ

„ SO3 Αονογμα,.
Περασμένα *χω  μετρήσει 
‘Ολονέν μετρώ καί πάλι 
Ταίς στροφαϊς πώχω γυρίσει 
Ξανακάμω δίχως ζάλη.

204 Αίνιγμα.
Στα. βαπτίσια, ’στη χαρά σου
Καί ’σ’αυτά τά λείψανά σου 
Sot προσφέρομαι θυσία 
Τ’ απαιτεί ή. έκκλησία.

λ 208 Αίνιγμα.
Νήσος είμαι τής ’Αγγλίας
Βγάλ’ εν γράμμα καί θά ίχης 
Βασιλέα τής Περσίας, 
θά μ’ εύρής εάν προσεχής.

5406 Αίνιγμα.
Όπου πφς σε συνοδεύω
’Στον καθένα χρησιμεύω 
Πλειό ’μπροστά άν μέ τονίσφς 
Κ’ έπειτα μ’ ορθογράφησες 
Θε νά μ’ ίχης δταν βρέξη 
Ή χιονίσ’ ή νερό τρίξε·

207. Αίνιγμα.
»Ή με π ΐ ή χωρίς πϊ 
"Αν σοΰ λείπω σέ λυπεί.

Mister Manole.
ΣΗΜ. Εις τον πρώτον λύ’ην τριών «κ τών ανωτέρω αινιγμά

των βα δοβή ώς δώρον ή «Σωσάννα Ραμώ».

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ

’Ανύψωσες άνθρωποι» βοά τών δακτύλων.
Τδ ακόλουθον πείραμα είναι μέν λίαν περίεργον,”άλλ’ ά- 

πλούστατον καί ούχί ξένον πρός τάς άρχάς τής Φυσικής. 
Συνίσταται δέ είς τήν άνύψωσιν ανθρώπου έκ τοΰ έδάφους, 
τή βοήθειας μόνον τών δακτύλων, ώς δείκνυσιν ή π.αρατιθε- 
μένη ήμετερα είκών, καί έκτελειται ώς ακολούθως.

Δύο έκ? τών λαμβόντών μέρος εΐς τό πείραμα θέτουσιν 

ίκάτερος τούς δείκτας αύτοΰ ύφ’ έκάτερον τών ποδών τοΰ 
ύποκειμένου, όπερ πρόκειται ν*  άνυψώσωσιν· δυο άλλοι θέ- 
τουσι τόν δάκτυλον τής δεξιάς αύτών χειρός τεταμένου έκα
στος ύπό τούς αγκώνας τοϋ άνυψωθησομένου, καί πέμπτου- 
τι άτομον τίθησι τόν δάκτυλον ύπό τήν σιαγόνα αύτοΰ.

Οΰτω διατεθέν τος τοϋ πειράματος, δίδεται τδ πρόσταγ
μα ?ν I ίύο ! τρία! ότι είς τδ τελευταϊον πρόσταγμα πάν- 
τες διά μιας καί ταΰτοχρόνως ποιοΰσι κίνησιν ίσχυράν έκ. 
τών κάτω πρός τά άνω, καί τό ύποκείμενον τότε έφ’ ού- 
έκτελείται τό πείραμα άνυψοϋται άκουσίως αύτοΰ μετά κα
ταπληκτικής ταχύτητος.

Κατά πρώτον ίκπλήσσεταί τες καί δικαίως διά τδ απροσ
δόκητου αποτέλεσμα, άλλ*  έξετάζων τδ πείραμα καλλίτε- 
ρον, παρατηρεί ότι πρόκειται περί Ισης διανομής τοΰ δεδο- 

βάρους. Καί όντως, ό άνθρωπος ζυγίζει κατά μέσον· 
70 χιλιόγραμμα, έπομένως έκάστου δακτύλου βαστά-

ζοντος βάρος ούχί μεϊζον τών 14 χιλιόγραμμων, όλοι ό- 
μοΰ οι 7 δάκτυλοι άρκοΰσι νά άνυψώσωσιν άντικείμενον βά
ρους 70 χιλιογράμμων. Φ. Π.
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φρ· χο·12
$ρ. 8
X?· 7

- δρ. 5 
«Φύσεως», τοϊς

ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ EBA.O1«LA^M.A.IOTT 
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΩΝ 

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΤΗΣΙΑ 
Διά τό έξωτερικόν.................... ...
Διά τό έσωτερικόν........................  .
'Εξάμηνος έξωτ.

» έσωτ. 
Πώλησις κατά φύλλα έν τφ γραφείφ τής 

πρακτορείοις καί τοϊς άνδήροις.
"Εκαότον φΰλλον.........................λεπ· 1 «*-
Προηγούμενα φύλλα ........... λεπ. 30-

Τόμοι τών 3 προηγουμένων έτών.
Δια τό εξωτερικόν, χρυσόδετοι δρ. ΙΟ.

άπλοι δρ. S.
Διά τό εξωτερικόν, χρυσόδετοι ψρ. 14.

άπλοι φρ.12.
Συνδρομηταί ίγγράφονται άπό πρώτης έκάστου έτους και 

έκάστου. μηνός.
ΑΙ συνδρομαϊ προπληρόνονται.

Διενθυνόις
'Οδός Νίκης άρ. 2 καί όδός Κννοσάργους άρ. 36.

’Αγοράζονται είς χαλλίστας τιμάς παλαιέ γραμμα
τόσημα μεταχειρισμένα, έπιστολαέ παλαιαί καί έπι- 
στολικά δελτάρια τής Ελλάδος καί άλλων έπικρα- 
τειών. ’Επίσης αγοράζονται νομίσματα καί αρχαιότη
τες παρά τοδ κ.

A. WEI S Ζ
Budapest (Hongrte) Vaczi-Kdrot A

ΓΝΟΒΙΟΙΙΟΙΗΧΙΙΕ

TO ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΩΝ KAI ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΩΝ 
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΕΡΓΟΧΕΙΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΝ ΔΙ’ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΑ 
Διευθυντής κ,αί ίκδότης

*Α. Άλε^εάδης
Συνδρομή έτησία, ‘Αθηνών δραχμής 8, ’Επαρχιών δραχ

μής 9, ’Εξωτερικού φρ. χρυσά 10.
(Γραφεία έναντι «Νέου Θεάτρου άριθ. 11 έν Άβήναις).

Έκ τβϋ Τυπογραφείου ΑΝΕΣΤΗ ΚΩΝΣΤΛΝΤ1Ν1Δ0Υ.


