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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
ΠβραχαλοΟνται πάντες οί κύριοι συνδρομηταί μας, 

όσων ή συνδρομή των άρχεται άπό 1 Ίανουαρίου καί 
δίν άπέστειλαν. έτι αύτήν, ευαρεστούμενοι ν’άποστεί- 
λωσιν ήμΐν ταύτην, δπως μή διακοπή αύτοΐς ή απο
στολή τοΰ φύλλου.

ΠΕΡΙ ΚΟΜΗΤΩΝ
Πάντες ίσως γνωρίζομεν κατά φαντασίαν τί εσύ 

κομήτης, άλλά κατ’ ουσίαν ούδείς, ούτε ήμεϊς ούτε 
οί σοφώτεροι έπιστήμονες, σοφολογιότατοι, κομ- 
πορήμονες καίφισιοδίφαι, καί τούτο διότι τό παρά
δοξον και Ιδιότροπου αύτό άστρον μέ τήν λαμπρόν 
φωτεινήν ούράν του διατρέχει έκτάσεις τοσούτω ά- 
πομεμακρυσμένας ήμών, αχανείς καί δή άγνώστονς, 
ώστε διαφεύγει-πάσης συγχρόνου άνθρωπίνής άντι- 
λήψεως τάς δυνάμεις έτι. Έν τούτοις εύχαρίστως θέ- 
λομεν μεταδώσει παρακατιόντες τοϊς ήμετέροις άνα- 
γνώσταις,δ,τι ή άστρονομία καί φυσιολογία θετικόν 
γινώσκει μέχρι τούδε περί τού ζητήματος τούτον.

Πάς κομήτης άποτελεϊται συνήθως έκ τριών με
ρών.

Ιον. Τού π ν ρ ft ν ο ς, ήτοι της κορυφής, ήτις 
είνε τό λαμπρότερον μέρος τού κομήτου, καί έχει 
σχήμα ποικίλον.

2ον. Είδους έλαφροτάτης νεφέλης, έχούσης άπο- 
ψιν νεφελοειδούς, περιβαλλούσης τόν πυρήνα 
τούτον, και είς ήν δίδονσι τό. όνομα τής κ ό μ ης. 
Ή κόμη μετά τού πυρήνος καλούνται κεφαλή 
τ ού κομήτ-ον.

3ον. Τ ή ςούραςτ ού κομήτου άποτελον- 
μένης έκ δέσμης πεπλατυσμένης έκ φωτεινών άκτί
νων, φαινομένων όπισθεν τού κομήτου και πρός τό 

άντίθετον μέρος τού ήλίου. ’Ενίοτε ή ούρά αύτη 
έλλείπει ή καθίσταται άφανής.

Οί κομήται'συχνά άλλάσσονσι σχήμα άπό τής μιας 
Λμέρας είς τήν άλλην, ώστε είνε άούνατον νά βε- 
βαιώση τις τήν ταύτότήτα αύτών έκ τού σχήματός 
των. Μόνη δέ ή πορεία αύτών δύναται νά βεβαιώση 
τούτο.

Οί μικροί πλανήται έχουσι τά έξης διακριτικά άπό 
τών κομητών. Ιον. Άπαντες οί πλανήται κινούνται 
πρός τήν αύτήν διεύθννσιν, ενώ έκ τών κομητών 
άλλοι μέν άκολονθούσι τήν διεύθννσιν τών πλανη
τών, άλλοι δ’ άντίθετον. 2ον. Αί τροχιαϊ τών πλα
νητών είνε πάντοτε όλίγον κεκλιμένοι έπί τής έκ- 
λειπτικής, καί σχηματίζονσι μετά τού έπιπέδον 
τούτον έλαχίστην γωνίαν, έξ έναντίας δ’ αίτροχιαί 
τών κομητών σχηματίζονσι μετά τής έκλειπτικής

μεγαλειτέρας γωνίας, ών τό άνοιγμα δύναται νά 
φθάση τούς 90 βαθμούς. 3ον. Οί πλανήται περι- 
γράφονσι πρός τόν ήλιον έλλείψεις όλίγον διαφε- 
ρούσας τού κύκλον, οί δέ κομήται περιγράφονσι ελ
λείψεις λίαν έπιμήκεις καί μεγάλης έκκεντρικότη- 
τος. ίον.Οί πλανήται είναι γενικώς δι’ ήμάς όρατοί 
καθ ’ δλην τήν διάρκειαν τής περιφοράς αύτών, άλλ’ 
οί κομήται είναι όρατοϊ μόνον, όταν διατρέχονσι τό 
μέρος τής τροχιάς αύτών, όπερ κεϊται πλησίον τού 
ήλίου. Τό μέρος τούτο σνγχέεται έπαισθητώς μετά 
τόξου παραβολής. Ούτως έν- τφ ύπολογισμώ τής 
κινήσεως τών κομητών δύναταί τις άνεν σφάλ
ματος μεγάλου νά θεωρήση, δτε Λκινησις αύτη 
έκτελεϊται κατά τινα παραβολήν. Τό τοιούτο δύνα
ταί τις νά παραδεχθμ, οτι συμβαίνει πράγματι εΐς 
τινας κομήτας, οϊτινες άφ ’ ου έρχονται και στρέ
φονται περϊ τόν ήλιον, άπομακρύνονται αύτού καί 
μεταβαίνονσιν ϊνα στραφώσι περί άλλους ήλιους 
άλλων συστημάτων, ούδέποτε πλέον γενόμενοι ό- 
ρατοϊ είς Λμάς. Έφ’ δσον κομήτης τις πλησιάζει 
πρός τόν ήλιον, έπί τοσούτον καθίσταται φαεινό-
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τερος άλλ' εύρισκότιενος πλησίον τής έστίας αΰτοΰ 
καθίσταται αόρατος, καθόσον Λ λαμπρότης τον ή- ' 
λιακού φωτός άραυρόνει τήν λάρ,φτν τοΰ κομήτου. 
Οί κομήται, όταν φθάσωσίν είς τό περιήλιον είναι 
πάντοτε αόρατοι, άλλ’ όταν άρχίσωσι ν’ απομακρύ
νονται αύτοΰ, καθίστανται καί πάλιν ορατοί. Οΰχ’ 
ήττον, έφ’ δσον ή άπομάκρυνσις αύξάνει, τό φώς 

• τοΰ κομήτου έλαττοΰται καί έπέρχεται στιγμή καθ' 
ήν ούτος γίνεται έντελώς αόρατος. Άμα ώς κομή
της τις διαβή τό περιήλιον, Λ οΰρά αύτοΰ φαίνεται 
είς.έναντίαν ,διεΰθννσιν έκείνης ήν είχε πρότερον 
δέν εΰρίσκεται πλέον δπισθεν, άλλ’ έμπροσθεν τής 
κεφαλής αύτοΰ, καθ'δτι εύρίσκεται πάντοτε άντι- 
θέτως τον ήλίον.

Τρεϊς παρατηρήσεις τής όρθής άναδάσεως καί τής 
άποκλίσεως οίονδήποτε κομήτου, γινόμενοι κατά 
διαστήματα χρόνον αρκούντως μεγάλα, καθιστώσι 
τούς αστρονόμους ίκανοΰς νά όρίσωσι κατά πρώτην 
προσέγγισιν τήν θέσιν καί τάς διαστάσεις τής τρο 
χιάς αύτοΰ. Κατ’ άρχάς ύποθέτουσιν, δτι Λ τροχιά 
αΰτη είναι παραβολή καί άν μετά ταΰτα, αί ύπο- 
λογισθεϊσαι θέσεις δέν σνμπίπτονσι μετά τών παρα- 
τηρηθεισών, γίνονται αΐ άπαιτούμεναι διορθώσεις 
πρός άντίκατάστασιν τής παραβολικής τροχιάς δι’ 
έλλειπτικής. Τοιουτοτρόπως, διά σειράς δοκιμών, 
κατορθοΰται ν’ άνεύρωσι τήν Ακριβή καμπύλην, ήν 
ό κομήτης περιγράφει περί τόν ήλιον καί νά όρί- 
σωσι τήν διάρκειαν τής περιφοράς αύτοΰ.

Κομήται περιοδικοί καλούνται εκείνοι, 
οίτινες περιφέρονται πέριξ τού ήλίου, διογράφοντες 
έλλειφιν καί έπανερχόμενοι κατά περιόδους, ούς οί 
άστρονόμοι δύνανται νά όρίσωσίν έκ τών προτέρων.

Μέχρι σήμερον κατέστη γνωστή δεκάς τοιούτων 
κομητών, ών κυρτότεροι είναι, Ιον ό κομήτης τού 
Walley, ούτινος ή περιφορά διαρκεΐ 75 έως 76 έτη, 
καΤ δστις άλληλοδιαδόχως παρετήρήθη κατά τό 
1531, 1607,1682,1759 καί 1835. Τής τροχιάς αύτού 
έπηρεαζομένης ύπό τής ελξεως, ήν έξασκεϊ έπ’ 
αύτής ό Ζεύς καί <5 Κρόνος, δέν δύναται νά όρισθή 
έπακριβώς ή έπάνοδος τού κομήτου,άλλά μόνον κατά 
προσέγγισιν μηνός περίπου 2ον ό κομήτης τοϋ 
Encke ή κομήτης § ρ α χε ία ς π ε ρ ι ό ο ο ν, ούτι· 
νος ή περιφορά είναι 120Q περίπου ήμερων. καί δστις 
άπό τού 1805 άνεφάνη πάντοτε κατά τάς προύπο- 
λογιθείσας περί έμφανίσεώς του ήμέρας, ήτοι κατά 
τό 1818, 1822, 1825, 1832 κτλ. καί κατά τό 1868, 
1871 καί 1875· Ή διάρκεια τής περιφοράς αύτοΰ 
έλαττοΰται άκαταπαύστως. 3ον ό κομήτης τόΰ Biela, 
δν παρετήρησεν ό αΰστριακός αστρονόμος Biela 
κατά τό 1827 καί οΰ Α διάρκεια τής περιφοράς είναι 
69/4 έτή. Μετά τό 1846 ό κομήτης ούτος έπαρουσί- 
ασε παράδοξόν τι φαινόμένον διηρέθη εις δύο δι
δύμους κομήτας, κινουμένους παραπλεύοως καί ό
λίγον κατ’όλίγόν άπομακρυνομένους άφ’ έαυτών. 
4ον Ό ύπό τού Fage κατά τό 1843 Ανακαλυφθείς, 
δστις συμπληροΐ τήν περιφοράν αύτοΰ έντός 7*/^  
έτών. 5ον ό κομήτης τόΰ Brorsen, άνακαλυφθείς τώ ί 
1846, δστις συμπληροΐ τήν περιφοράν αύτοΰ έντός 
5’/^ έτών. δον. Ό κομήτης τοΰ Arrest, ανακαλυ
φθείς κατά τό 1851, καί άναφαινόμενος κατά 6’ /4 
έτη. 7ον ό κομήτης τοΰ Tuttle, παρατηρηθείς κατά 
τό 1871, καί ού ή περίοδος είναι 138/3 ^τη· θον 
ό κομήτης τού Winnecke, παρατηρηθείς τφ 1875, 
καί έκτελών τήν περιφοράν τού είς 5·/4 έτη. 9ον ό 
κομήτης τοΰ Tempel,άνακαλυφθείς τώ 1867 καί έχων 
περίοδον 6 περίπου έτών.

Δέν είναι δέ δυνατόν νά όρισθμ έπακριβώς ή δι

άρκεια τής περιφοράς τών κομητών, καθ’ δόον αΰτη 
έπηρεάζεται ύπό της έλξεως, ήν έξαετκοϋόιν άπ’ 
αύτών οΐ απώτεροι έκ τών πλανητών τού -ήμετέρον συστήματος.

Ό αριθμός τών κομητών είναι ανυπολόγιστος, 
καί άνέρχεται πιθανώς είς πολλά έκατομμύρια. Οί 
αστρονόμοι παρατηρούσι τρεις ή τέσσαρας έτησίως, 
άλλ οί περισσότεροι είναι τηλεσκοπικοί. Έπί πο- 
λύν χρόνον οί άστρονόμοι ήρνήθησον νά παραδε- 
χθώσι τούς κομήτας ώς κοινούς άστέρας, κατά δέ 
τόν 16ον αίώνα τούς έθεώρησαν ώς μετέωρά, σχη- 
ματιζόμενα έντός τής ατμόσφαιρας ήμών Ό λαός 
τούς ένόμισεν ώς φυχάς Λρώων, νεωστί θανόντων, 
ή ώς σημεία θείας όργής ή τέλος ώς ποοαγγέλματα 
τής συντέλειας τών αίώνων. Ενίοτε οί πολλοί έ- 
φαντάζοντο, δτι ίβλεπον έν αύτοΐς άπαίσια σχή
ματα. .’Εν τφ κομήτη τού 1 456, δστις έφάνή τρία 
έτη μετά τήν άλωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως, 
πάντες ένόμισαν, δτι είδον σταυρούς καί ξίφη αί- 
μόφυρτα, κεφαλάς κεκομμένας καί τά τοιαύτα; Εύ- 
τυχώς σήμερον άκοσμος κατόρθωσε ν’ άποβάλη 
τούς φόβους τούτους, ηαί έφ ’δσον καθίστανται γνω
στότεροι,έπί τοσοϋτον καταπαύει ό έξ αύτών φόβος.

Είναι σχεδόν βέβαιον, δτι κατά τό 11. κομήτης 
τις έθιξε τήν άτμόσφαιράν μας καί έν τούτοις ούδε- 
μία έπήλθε καταστροφή έπί τής γής,άλλωςτε ούδέν 
τό παράδοξον έν τώ τοιούτω, γνωστής οΰσης τής 
μικράς πυκνότατος καί τού όγκου τών κομητών. Ή 
ύλη, έξ ής άποτελεϊται είναι τόσον άραιά, ώστε 
διά μέσου αύτής διακρίνονται αστέρες όγδόον καλ 
δεκάτου μεγέθους, Ό πυρήν τοΰ κομήτου θεωρεί 
ται, δτι σύγκειται έκ στερεών ή έξ ύγρών ύλών ή 
έξ αερίων σνμπεπυκνωμένων. Ή κόμη αύτών σύγ- 
κειται έξ αερίων άραιοτάτων, τά δέ πρώτα πορί
σματα των φασματοσκοπικών αναλύσεων άγουσιν 
είς τό νά παραδεχθώμεν, δτι Α κόμη αύτη είναι 
μίγμα ύδρογόνου, αζώτου καί άνθρακούχου ύδρο- 
γόνου. Πολλά είσέτι ύπολείπονται νά μάοωμεν περί 
τών κομητών άλλ’ έρειδόμενοι έπί τών πειραμά
των. δυνάμεθα νά έλπίζωμεν, δτι διά τής φωτογρα
φίας θά κατορθωθώ Α τελειότερα μελέτη τών σω
μάτων τούτων. Όσον δ’ άφορμ τάς ούράς τών κο
μητών, ών τινες φαίνονται έχουσαι μήκος 60 έκα- 
τομμυρίων λευγών, παραδέχονται δτι αύται δέν 
συνίστανται έξ ύλης, άλλ ’ δτι Α έμφάνισις αύτών 
προέρχεται έξ Ιδιαιτέρας ήλεκτρικής ή τρομώδους 
καταστάσεως τού αίθέρος, δστις πληροί τόν χώρον 
τού ούρανού. Πολλοί κομήται άνεφάνησαν μέ πολ
λαπλής ούράς καί άλλοι φαίνονται άναδίδοντες έκ 
τής κόμης αύτών θυσάνους φωτεινούς, αποδιδόμε
νους είς τήν αύτήν αρχήν, είς ήν καί ό σχηματι
σμός τών ούρών. Δέν φαίνονται δέ δλαι αί ούραί 
εύθύγραμμοι, άλλά καί τοξοειδείς καί έλικοειδεϊς.

Τοιοϋτοι οί κομήται κατά τά μέχρι τοΰδε γνω- 
στέα, ών πολλά έτι ύπολείπονται τά μυστήρια.

Λ. Άσήμ..

ΤΟ ΙΔΑΝΟΚΥΚΛΟΝ
τινις τών -ημιτίρων άναγνωστών μετά τήν δη— i

μοσίευσιν τοϋ ίν τφ προγενεστέρφ ήμών φύλλφ άρθρου 3
περί τοϋ νέου ποδηλατικού συστήματος, έζήτησαν ήμΐν ίκ- |
τενεστέρας πληροφορίας περί τοϋ αύ<οϋ, παρέχομεν ευχαρί
στως αύτάς κατωτέρω.

Το ι $ α ■» ό κ υ *λ  ο ν, δπερ Ιχομιν τήν ημήν νά συ-

f'.

στήσωμεν τφ ήμετέρφ κουφ εΐνε έντελώς νέον μηχάνημά 
γαλλικής έπινοίας, Οπερ όντως προώρισται νά άναστατώσή 
τά μέχρι τοΰδε υπάρχοντα ποδηλατικά συστήματα.

Μέχρι τοΰδε παρ' άπάσας τάς έπενεχθείσας μίταβολάς 
καί τελειοποιήσεις ίν τή κατασκευή τών ποδηλάτων τό κύ
ριον μηχάνημα όπερ διετέλει στάσιμον, ήτοι, τό σημιΐον έ- 
κείνο, οπερ οΰδείς μέχρι τοΰδε έσκέφθη νά τροποποιήσω, ητο 
ή βάσις τής προώσεως καί τοϋ παραγωγού τής κινητήριου 
δυνάμεως, ήτοι τών περιστροφικών ποδοστατών τής άλύσεως 
καί τής στερράς έδρας, , δηλαδή συστήματος ίν τφ όποίφ 
μόνη ή μυϊκή τών κνημών δύναμις δύναται νά δρ^:, καί δ
περ μόνον οί νέοι,' σφριγώδεις καί ΐχοντις καλούς μϋς δύ
νανται νά μεταχειρισθώσιν. Διά τάς γυναίκας τά μέχρι τοϋ- 
δε ποδήλατα ήσαν απρόσιτα, τό μέν ί'νιχα τής απαιτούμε— 
νης μεγάλης μυϊκής δυνάμεως πρός αντοχήν κατά τής έ- 
παλλήλου κοπιώδους κινήσεως τών ποδών, τό δέ ενικά τής 
άπρεπούς στάσεως αύτών έπί τών ποδηλάτων εκείνων. Καί 
όντως διά τής διηνεκούς δράσεως τοΰ σώματος πρός χίνησιν 
αύτών, άπητεϊτό άσκησες ανάρμοστος είς πάντα τά. σώματα 
ίδίως τάς γυνα^ας χαί δεσποινίδας, αΐτινίς ούτως Υστερούν
το τών πλεονεκτημάτων τής μεταφορικής ταύτης κινήσεως 
τοϋ σώματος ήτις'ύφ’ δλας τάς ίπόψ«ς άπεδείχθη εύεργε- 
τική καί είς τήν ύγείαν καί τήν τε'ρψιν,

"Ηδη διά τοϋ ί δ α ν ο χ ύ κ λ ο υ πάς τις δύναται νά 
ποδηλατήται δι’ αύτοΰ καί δλως άχόπως νά διατρεγν) μη- 
κίστας αποστάσεις, αΐ δε γυναίκες δύνανται νά ίπιδαίνω- 
σιν ομοίως αύτοΰ άζιοπρεπώς, εύπρεπώς χαί κοσμίως. καί 
νά λαμβάνωσι μέρος, μεθ*  ήμών είς άπάσας τάς ποδηλατι- 
κάς ίκδρομάς. Ήδη καί ίνταΰθα ή γυνή δεν ύπελείφθη, 
ούτε ήδύνατο νά μίνη οπίσω- ή πρόοδος ίφερεν αύτήν καί 
πάλιν πλησίον ήμών.

*0 μηχανισμός τοϋ Ί δ α ν ο κ ύ κ λ ο υ εντελώς διαφέρει 
τοΰ τών συνήθων ποδηλάτων, διότι διά τής χρησιμοποιή- 
σεως τοϋ σώματος ώς κινητήριου δυνάμεως διά τής καταλ
λήλου διαθέσεως τής Σδρας χαί διά τής προΐούσης καί ρυθ·· 
μιστικής φοράς αύτοΰ αποσκορακίζεται πάσα μυϊκή κόπω- 
σις· ϊτι δε μή ύποβαλλομενων πλέον τών ποδών είς άνω- 
κατωφερικήν ίναλλακτικήν κίνησιν, διά τής κατ’ ανάγκην 
περιστροφής τών ποδοστατών, αίρονται φυσιχώς πάντα τά 
μέχρι τοΰδε άπρεπή καί κοπιώδη ποδηλατικά μειονεκτή
ματα.

Παρακατιόντες βελομεν διά βραχέων ίκθέσει έκ νέου άλ
λά και λεπτομερίστερον τά πολλαπλά προσόντα τοϋ νέου 
τούτου διχύκλου, άτινα πολύ ύποβίβάζουσι τά μέχρι τοΰδε 
γνωστά συστήματα.

’Αντί τών συνήθων στροφάλων, τό Ί δ α ν ό κ υ κ λ ο ν 
φέρει δύο δυναμικούς αμφορείς ίντελώς ανεξαρτήτους άλλή- 
λων, ώς καί άπό τής περιφοράς τών τροχών, είς τρόπον 
ώστε άφοΰ δώσρ τις είς τό.ΐδανόκυκλον του τήν ταχύτητα 
ήν Ιπιθυμεϊ, νά δύναται νά τό σταματφ άμέσως χωρίς νά 
ίγκαταλείπη τούς άμφοοεϊς καί άπομακρύνη ίχεΐθεν τούς 
πόδας, όπερ δέν δύναται νά γίνη είς τά συνήθη ποδήλατα, 
ίνθα οί πόδες είσίν ύποχ εωμίνοι νά συνοδεύωσιν άχαταπαύ· 
στως τάς στροφάς τών ροφάλων. Ή δ’ ύποχρέωσες αΰτη 
τής συνοδείας τών τροχό, ίπιφέρει, ώς γνωστόν, μεγίστην 
κόπωσιν εις τάς άρθρώσεις, ήν δέν δύνανται νά ύποστώσιν 
οί μή σφριγώδεις, ισχυροί και ίξηοκημίνοι εις πήν διηνεκή 
ταύτην εργασίαν. Αί δε γυναίκες, φυσιχώς, ούδαμώς δύναν
ται νά ύποβληθώσιν είς τήν άκοσμον καί άνώμαλον ταύ
την διηνεκή χίνησιν τών κνημών.

Οί άμφορεϊς τοϋ νέου συστήματος Επανέρχονται είς τήν 
θέσιν των άφ ’ εαυτών, δύναταί τις νά τούς κινή κατά βού- 
λησιν, ποιών αυτούς νά διατρέχωσιν όλην ή μέρος τής 
τροχιάς των, νά δρώσιν ίναλλάζ (κανονιχώς), άμφότεροι ή 
καί ό· είς μονόν, τοϋ ίνός άρκοϋντος μάλιστα νά κενή τό 
ίδανόκυκλον με ταχύτητα 10 χιλιομέτρων καθ’ ώραν, άνευ 
ούδεμιάς κοπώσεως.

*Η προσδιδομένη κίνησις διά τήν λειτουργίαν τών άμφο- 
ρεών είναι εύκολωτάτη, φυσικωτάτη, καί ούδαμώς γελοία, 
ομοιάζει δέ πρός τήν τοϋ συνήθους βαδίσματος.

Έν καλή όδφ δέν εινι άνάγκη νά ίνεργή τις άκαταπαύ— 
στως, άλλά διά μόνης τής μετακίνήσεως τών αμφορέων άνά 
δέκα έως δεκαπέντε μέτρα άρκεΐ νά άπολαύση τν, μέσην τα
χύτητα τούλάχιστον 15 χιλιομέτρων καθ’ ώραν. Ata μεί—■ 
ζονα ταχύτητα, δέν άπαιτεΐται άλλο ή νά μετακινή όλί
γον tt πλεΐον τούς αμφορείς.

Διά τής καταξιβάσεως τών αμφορέων, μεταδίδεται ή πε
ριστροφική κίνησες είς τούς κινητήριους τροχούς διά μέσου 
δύο τεμαχίων άλύσεων, αίτίνες έλίσσονται κάί ανελίσσονται 
έπί δύο οδοντωτών πυξίδων, αΐτινες έπιφίρουσι τήν πρόϊοΰ- 
σαν κίνησιν τοϋ ποδηλάτου- αί πυξίδες δ’ αύται - διευκολύ
νονται τφ ποδηλατιστή τήν κατά βούλησιν ρύθμισιν τής 
δυνάμεως καί ταχύτητος τοΰ μηχανήματος, καθ’ όσον ού
τος εύρίσκεται έν εύθείφ ή άνωμάλφ όδφ.

Νοείται δ’εύκόλως, ότι διά τήν άπόκτησιν. μεγαλειτέρας 
δυνάμεως, άρχει νά λειτουργήσωσι όλίγον οί . αμφορείς έπί 
μέρους τής τροχιάς των (τής άνω) καί τής άλύσσιως τότε 
ούσης περιελιγμένης έπί τής μεγαλειτέρας διαμέτρου τής πυ- 
ξίδος, ή δύναμις τοϋ άμφορέως έξικνεΐται είς μείζονα βαθ
μόν. Έφ’ όσον οί αμφορείς διατρέχουσιν ολόκληρον τήν τρο
χιάν των, κατά τοσοϋτον ή πορείά »1νε χαλλίστη,πιεζομένων 
δέ τότε όλίγον τι πλέον ανιών, τό ίδανόκυχλον λαμβάνει 
άξιοθαύμαστόν ταχύτητα, διότι τής άλύσεως άνελισσομένης 
έφ’ όλης.τής περιφέρειας τής πυξίδος τό δίκυκλον λαμβάνει 
μεγίστην δύναμιν καί συνεπώς μεγίστην πρόωσιν.

Τό σύστημα τοϋ νέου τούτου μηχανήματος είναι θαυμά
σιου καί αποφεύγει τις δι’ αύτοΰ έντελώς τήν κόπωσιν τοϋ 
σώματος καί τήν διαρκή κίνησιν τών ποδών, τοΰ στήθους 
καί τών χειρών, ή δέ χρησιμοποίησες του βάρους τοϋ σώμα
τος απολαμβάνεται διά τής καταλλήλου διαθέσιως τών άμ- 
φορέων καί τής έδρας (σέλλας), ήτις έπιτρέπει τφ ποδη
λατιστή τήν κατά βούλησιν μετατόπισίν τοϋ κέντρου τής 
βαρύτητητο'ς του καί τής συνεπείς τούτου χρησιμοποιήσεως 
μεγάλου μέρους τοϋ βάρους του ώς κινητήριου δυνάμεως.

Έν συνόψει διά τής διαθίσεως τής σέλλας, τών δυναμι
κών αμφορέων καί τή βοηθιίμ τής προΐούσης κινήσεως πά
σα ι αί κινήσεις τοΰ ποδηλατιστοΰ ίπενεργοϋσι πιεστικώς έπί 
τών αμφορέων και εντεύθεν ίπΐ τών έλικοειδών πυξίδων καί 
τών κινητηρίων τροχών. Έν γένει ίπενεργοΰσιν αύται αί 
φυσικαι δυνάμεις τοϋ άνθρώπου άνευ κόπου καί ούδενός 
άγώνος.

*Ωστε στεντορείως δυνάμεθα νά ιηρύξωμεν τό ’ I δ α - 
νόκυκλον, έν τώ συνόλφ τής έφαρμογής του, ώς μέγι- 
στον έπινόημα καί έργον μεγίστης προόδου έν τφ μέλλοντι, 
τά δε πλεονεκτήματα αύτοΰ ώς μηχανήματος ίνέχουσι με
γίστην άξίαν, διότι μαθηματικώς άποδείκνύονται έκτος πά
σης αμφιβολίας.

Τό ίδανόκυχλον άλλως τε είναι μηχάνημα άπλού- 
στατον, ελαφρότατον, στερεώτατον καί εύμετακόμιστον, καί 
τής άμέμπτου αύτοΰ κατασκευής καί λειτουργίας έγγυουμένης 
ύπό τών έκτός πάσης ύποψίας γάλλων Ιφευρετών καί κατα
σκευαστών, οίτινες συνέστησαν ήδη μεγάλην Γαλλικήν έται- 
ρίαν, ής τά θαυμάσια προϊόντα άπεκάλεσαν ήδη οί συμπα- 
τριώται αύτών «Voiture de 1 ’ Avenir» ήτοι α"Αμα ζα ν 
τ ο ΰ μ έλλ ο V τ ο ς»

Φ. Παίντεζης-
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νηπίων
(54—68 π. χ.) 

(Συνέχεια)

Τιλεσθέντος τοΐ» φόνου, παρίστατο ή ανάγκη, όπως ούδ’ 
υπόνοια κάν μητροκτονίας περιέλθη «; τα πλήθη. Προ; 
τοΰτο Si οί δύο υπουργοί κατέβαλον άπασαν αύτών) τήν 
δεξιότητα χαι ισχύν. Καί ό μέν Βοΰρρος άπεστειλε προς τον 
Νέρωνα τού; ίκατοντάρχου; καί τού; χελιάρχους, όπως συγ- 
χαρώσιν αύτφ έπί τη υπεκφυγή τή; ίπιβουλή; τή; ωμής 
μητρό; χαί έπί τή διασώσει τού κράτους άπό του ολέθρου. 
Ό δέ Σενέκας μετεχειρίσθη τόν ώνιον αύτοΰ κάλαμον, ό
πως καταγγείλη εις τήν Σύγκλητον τήν ανοσίαν ίπιβουλήν 
τή; Άγριππίνη; έναντίον τού υιού. Άλλα δέν ίλειψαν χαί 
οί μή άπατηθίντες έκ τών αισχρών έκείνων ψευδολογιών. 

τατα φαρμακωθεί; (62). Ό δ*  Σενέκας, φοβηθεί; ενικά 
τού θανάτου τοΰ συνάρχαντος, άπεφυγε τουλάχιστον πρός ώ-. 
ραν παρόμοιον τέλος, άποσυρθει; ίκουσίω; άπό τή; αύλής 
καί τών πραγμάτων. Τά Si τή; διοικήσεως μετεβιβάσθησαν 
ιί; τον άπελιύθιρον Σωφόνιον Τεγελλΐνον, ύφ’ ου βοηθου- 
μένη ήδυνήθη τέλος ή Ποππαία ν ’ απαλλαγή τή; Όκτα- 
βίας, ήν ό Νέρων άπέπεμψεν έπί προσχήματι στειρώσεω; 
καί έξαπεστειλεν είς τήν Καμπανίαν. ’Αλλά τα πλήθη, 
άτινα ειχον μείνει αδιάφορα κατά τήν ΰπό τού Νέρώνος έκ- 
τελισθεΐσαν μητροκτονίαν, συνεκινήθησαν ύπό τής ατυχίας 
τή; νεαρά; ίκείνης γυναικός, ή; είχον φονευθή ό πατήρ, ή 
μήτηρ καί ό άδιλφός, εικοσαετή δ’ έξεδίωκιν ίκ τού αύ- 
τοκρατορικοΰ κοιτώνος καί τοϋ θρόνου γύναιον εταιρικόν. 
Φοβηθείς λοιπόν τότε ό Νέρων έκ τών κραυγών τοΰ πλήθους 
ανεκάλεσε τήν Όκταβίαν καί ίτυχεν έπί τή πράξει αυτού 
ταύτνι τών δημοσίων ευχαριστιών, καθ’ ά; έπεδείχθη ίλέυ- 

νην ύπό τοΰ Τιβερίου καί μάλλον πρόσφατος έτηρείτο ή μνή
μη τή; ΰπό τοΰ Κλαυδίου ίκδιωχθείση; ’Ιουλία;, άλλ’ έ- 
κεϊναε ήσαν άκμαΐαι τήν ηλικίαν, είχον άξιωθή εύτυχών τι- 
νων ημερών, άντίσήκωνον δετήν προκειμένην συμφοράν διά 
τής άναπολήσεως τής πάλαι καλλιτέρας τύχης· Άλλ’ είς 
τήν Όκταβίαν ή ήμέρα τών γάμων ιί; τόπον κηδεία; υ
πήρξε, διότι είσήγετο ιί; οίκον, ίν ώ τά πάντα ησαν πέν
θιμα, άρπαγεντος μέν διά φαρμάκου τοΰ πατρός, μετ’ ού 
πολύ δέ καί τοΰ αδελφού. Έπειτα ειδεν έαυτήν, τήν δέσ
ποιναν, ύπιριυδοκιμουμένην ύπό θιραπαινίδος (τής Ακτή;) 
καί τήν Ποππαίαν συνοικιζομένην πρό; ούδέν άλλ’ ή πρό; 
όλεθρον τής συζύγου, τέλος δ’ έπιφερομένην καθ’ έαυτής 
καταγγελίαν βαρυτέραν πάσης καταστροφής. Καί ή νεαρά 
έκείνη γυνή ίν ήλικίφ εϊκοσιν έτών, περιστοιχίζομένη ύπό ί- 
κατοντάρχων καί στρατιωτών, άνάλισκε μέν ήδη τόν βίον 
διά τήςπροαισθήσεως. τών συμφορών, άλλά δέν ιΰρισκεν ά- 

καί ύπό τών αποθηκών έλαίου τών έν έκείνη τή συνοικίφ 
εΰρισκομίνων, έπεξετάθη έπί μίνα μέρος τής πόλεως, πυρ- 
πολήσασα έντό; ολίγων ημερών δέκα τών δεκατεσσάρων ρε- 
γεώνων τή; πόλεως. Πρό δε τοιαύτης φοβερά; καταστροφή; 
συνεκινήθη καί αύτό; ό Νέρων, ό δέ Τάκιτος μαρτυρεί, ότι 
καθ’ όλην τήν νύκτα διέτριξε τήν πόλιν αφύλακτο;, διευ- 
θύνων τά έργα τής βοήθειας. Καί ε’ι; μέν τού; άτυχεΐςτού; 
μιίναντα; αστέγου; άνεφξε τά ίν τω πεδίφ τοΰ Άρεω; 
μνημεία τοδ Άγρίππα καί τού; αύτοκρατορικού; κήπους, 
έπήλθι δ’ αρωγό; ιί; τού; απόρου;· Άλλά παρά πάντα 
ταΰτα δέν κατώρθωσεν ό Νέρων νά διαλύση τήν υπόνοιαν, 
ότι αύτό; έκεΐνο; μπήρξεν ό ίνεργήσα; τον έμπρησμόν τή; 
πόλεως..

Ό διωγμό; τών Χριστιανών πολύ μάλλον ή ή μητρο
κτονία συνετέλεσαν ιί; τήν αίωνίαν άτίμωσιν τοΰ όνόματο; 
τοΰ Νέρωνο;. Καί ίτύγχανον μέν τότε οί οπαδοί τής χρε-

Ο εμπρησμός της· Ρώμης

Ό εμπρησμός τΑς ’Ρώμης·.

Τή δ’ ύστεραίφ τής εις Ρώμην θριαμβευτική; εισόδου τοΰ 
Νέρωνα; άνεγινώσκοντο έπί τών τοίχων τής πόλεως ΐπιγρα- 
φαί λέγουσαι «Νέστωρ Όρέστη; Άλκμαίων μητροκτόνοι», 
καί εΰρίθη το ίν τή άγορ$ άγαλμα τοΰ Νέρωνο; φερον 
τον μολγόν τον βνροινον σάκκον τών μητροκτόνων, Ιν τή 
δεξιφ.

Διά δε τού θανάτου τή; Άγριππίνη; δεν είχεν άρθή έκ 
τοΰ μέσου παν κώλυμα προ; πραγμάτωσιν τών ένοχων 
πόθων τής Ποππαία;. "Εζη ακόμη ή Όκταβία, περιφρο- 
νουμένη μεν καί έγκαταλελειμμενη. άλλα πάντοτε αυτοκρά- 
τειρα. Καί πολλάκις μεν είχεν αποφασίσει ό Νέρων ν’ άπο- 
πέμψη αυτήν, άλλ’ είχεν έμποδισθή νά προβή είς τοιοΰτο 
διάβημα διά τήν άντίστασιν τών ύπουργών. 'Ημέραν τινα 
ό Βοΰρρος άκούων νά γίνηται λόγος περί διαζυγίου, θαρ— 
ρήβα; ε’πεν είς τόν Νέρωναν άποδώβΤ) είς τήν Όκταβίαν 
καί τήν προίκα ήν είχε λάβει παρ’ αύτής, τούτέστι τήν αυ
ταρχίαν. Μετ’ ού πολύ δ’ άπέθνήσκεν ό Βοΰρρο; πιθανώ-

θέρως καί τό πρό; τήν 
τάγάλματα. Άλλ’ ή 
δική, ή δέ δεσπόζουσα

Ποππαίαν μίσος, ή; κατερρίφθησαν 
μετάνοια τοΰ Νέρωνο; ύπήρξε παρο- 
τή; καρδία; αύτοΰ Ποππαία ήνάγ~ 

κασεν αύτόν νά Ιαδικήση τήν παλλακίδα διά τήν όβριν ήν 
ύπέστη παρά τού πλήθους, διωχθεντων ύπό τών δορυφόρων 
διά ραβδεσμών τών κρημνισάντων τού; ανδριάντας. Κατά 
δέ τής Όκταβία; έσκευωρήθη δαιμονική δολορροφία πρό; 
οριστικήν αύτη; Ιξολόθρευσιν. Καί δή κατήγγειλεν αύτήν ό 
περιβόητος Ανίκητος ώς έλθοΰσαν είς ίρωτικα; σχέσεις πρός 
αύτόν, είς αμοιβήν δε τή; νέα; αύτοΰ ταύτης ατιμία; έτι- 
μωρήθη δήθεν δι’ εξορίας ει; τήν Σαρδώ, ήτις ούδέν άλλο 
ήτο ή πρόδρομο; μελλουσών πλουσίων δωρεών. Ή δέ Όκ
ταβία ιξωρίσθη εΐ; τήν νήσον Πανδαταρίαν, όπου ταχέως 
άπεστάλη θανατική κατ’ αυτής άπόφασις. *Οτε  δ’ ίγνώσθη 
ή νέα αυτή; έξορία, «ούδεμΐά άλλη γυνή έξοριζομένη {ξέσ
πασε, καθ’ δ γράφει ΰ Τάκιτο;, πλείονα δάκρυα τών θεω- 
μένων. Ένεθυμοΰντο μέν τινες τήν ΆγριππΙναν έξορίζομέ-

θανάτου. Παρελθουσών δ’ ολίγων I στιανική; θρησκείας τή; κοινή; περιφρονήσεως, ό 
..4*·...  ά’ ί.,τ,ή*  .λό 1 να eVipv αυτών, οτι τισαν κατα<κόμη άνάπαυσινν,όμη άνάπαυσιν διά τοΰ 1

ημερών, κελεύεται μέν ν’ άποθάνιρ, μάτην δ’ ίκετεύη τον 
Νέρωνα οχι ώ; σύζυγος, άλλά δίκην αδελφής, ίπικαλουμένη 
τά; κοινά; Αναμνήσεις τών Γερμανικών χαι .τέλος τό όνομα 
τής Άγριππίνη;, ή; ζώσης άτυχή μέν διήγεν, άλλ’ άνευ 
ολέθρου τόν έγγαμον βίον. Συσφίγγεται δεσμοί;, καί ανοί
γονται αύτής αί φλέβες δι’ όλων τών μελών, καί, επειδή 
τό έκ του τρόμου πεπαγωμένον αίμα βραδύτερου Ιξέρρ«, 
θανατοΰται διά τών ατμών ζέοντος λουτρού. Καί προστί
θεται άπηνεστέρα ώμότης, καθότι τήν κεφαλήν αύτής, ά- 
ποτμηθεϊσαν καί είς τήν πόλιν κομισθεϊσαν, ειδεν ή Ποπ
παία». Προσθέτει δέ ό Τάκιτο;, ότι έψηφίσθησαν St’ έκεϊνον 
τόν θάνατον δωρεαί είς τούς ναούς, έπειδή είχε πλέον άπο- 
βή έθος τό εύχαριστεΐν τούς θεούς διά πάσαν ύπό τοδ αύ- 
τάρχου ψηφισθεΐσαν ίξορίαν ή θανατικήν καταδίκην.

Έν μέσιμ τούτων τών θεαμάτων κατέλαβε τήν πόλιν 
δεινή συμφορά. Τήν νύκτα τής 18 πρός τήν 19 Ίουλίσυ 
τοΰ 64 πυρκαϊά έκραγιϊσα κατανάλωσε τά περί τον μέγι- 
στον Ιππόδρομον, άναρριπισθείσα δέ ύπό σφοδρού ανέμου

» δέ Τάκιτο; 
δέν όκνεί νά είπρ περί αύτών, ότε ήσαν καταδεδικασμένοι 
ύπό τοΰ μίσους τοΰ ανθρωπίνου γένους, άλλ’ όμως αί ώμαί 
βάσανοι &; τότε ύπέστησαν εξήγιιραν κατά τήν μαρτυρίαν 
αύτοΰ τοΰ Τακίτου αίσθημα γενική; πρό; αύτού; συμπάθειας. 
Ό δέ Σενέκας, όςτις ήδυνήθη νά παραστή εί; τό φρικτον 
θέαμα τών ίνσάρκων λαμπάδων, βεβαίως μόνον τούς Χρι
στιανούς μάρτυρα; ύπηνισσετο, δτε, περιγραφών τά βασα
νιστήρια, παριστάνει έν μέσιρ αύτών τά θύματα γαλήνια, 
μειδιώντα, ούτε στενάζοντα, ούτε λαλοΰντα ούτε άποχρι- 
νόμινα καί βλέποντα άήττητα άφ ’ ύψηλοΰ τά; άλγηδόνα; 
αύτών. Άλλ’ όμω; παρά τήν συμπάθειαν την έκ τοΰ ώμου 
μαρτυρίου προκληθεΐσαν οί Χριστιανοί ήναγκάσθησάν εκτοτε 
να άποκρύψωσι τήν ύπαρξιν αύτών. Τότε δέ ό χρεστιανι- . 
σμό; κατέφυγεν είς τά; κατακόμβα;, καί ό κόσμος, πιστιύ- 
σας, οτι είχε παυσει ύφισταμένη ή θρησκεία έκείνη, ίλησ- 
μόνησίν αύτήν. ~

— Παρασχεθείση; δ’ είς τά μαινόμενα πλήθη τή; α
ναγκαία; έπί τή πυρκαϊ? τή; 'Ρώμης έξιλεώσεω; διά τοΰ

:1
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ολέθρου των Χριστιανών, ίστριψεν ό Νέρων τήν προσοχήν 
είς την άνοικοδόμησιν τής πόλεως. Άνεκτίσθη δέ ή 'Ρώμη 
ωραιότερα και εύρυχωροτέρα κατά σχέδιον εύρυθμον, χαρα- 
χθέν ύπό τών αρχιτεκτόνων Σίδηρου καί Κέλερος· καί αί 

' μέν ρύμαι έχαράχθηβαν ιΰρύτεραι καί εύθυτεραι, αί δέ οι- 
κίαι έκτίσθησαν ηττον ύψηλαί ή πρότερον διά λίθων της 
Αλβας καί τού Γαβίου' τά δ’ έρείπια έχρησίμευσαν it; έπί*  

χωσιν τών τελμάτων τη? Ώστΐας. Έν δέ τφ νί<ρ έμβαδφ 
της πόλεως δ Νέρων έπεφύλαξι χώρον εΰρύτατον πρός ένοι- 
κοδόμησιν τού ίδιου οίκου, δν έκτισε μετά πολυτελείας τοι- 
άύτης ώ;τ’ ίπεσκίασ*  πάντα τάνάκτορα τη; ύφηλίου. Ώ
στε το νέον έκεΐνο παλάτιον ητο αντάξιον τού ονόματος 
χρυσού οίκου (aurea dotnus), ώ; άπεκλήθη ύπ’ αύτοΰ 
τοΰ Νέρωνος. Καί οί μέν άνά τό ρωμαϊκόν κράτος ναοί 
έληίσθησαν, όπως παράσχωσνν τά υλικά καί τόν κόσμον τοΰ 
θαυμάσιου εκείνου οίκου Επεβληθησαν δ’ έκτακτοι φό
ροι εΐς τα; έπαρχίας, καί άπρτήθησαν μεγάλαι χρηματικαί 
δωρεαί παρά τών εύπορωτάτων ρωμαϊκών οίκων, καί είρ- 
γάσθησαν τρ.ιμκΟντακιςχίλιοι κατάδικοι, όπως οίκοδομηθη 
εις τόν αύτοκράτορα οίκο;, έν φ νά δύναταε τέλος νά κα
τοίκηση ώ; άνθρωπός, καθ’ & ειπε'σκωπτικώς. αυτός ό Νέ- 
ρων. Τά δέ' πλήθη έλεγον άπ’.εναντίας, ότι ή 'Ρώμη 
είχε καταντήσει νά γείνη ό οικο; ένό; άνδρός.

(έπεταε τό.τέλος)

ολη

ΝΑΠΟΛΈΩΝ ό Α' καί ό ΣΙΡ 
ΟϊΔΣΤΩΝ ΛΟΟΎ

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ

(Συνέχεια καί τέλος)

• . Ναπολέων—Καί τίς σάς ίζητησέ τι; Τις σάς παρεκά-
λεσε νά μέ τρέφητε ; Όταν παύσητε στέλλοντες τρόφιμα, 
έάν πεινώ, θά υπάγω νά εΰρω τούς ανδρείους εκείνου; στρα- 
τιώτας τοϋ 53ου τάγματος, τοΰ οποίου τό στρατόπεδον είναι 
ορατόν έντεΰθεν. θά υπάγω νά καθησω μετ’ αύτών, καί 
μολονότι συνεχώς τούς έπολέμησα, δέν θ’ απωθήσουν τόν 
άρχαιότερον στρατιώτην τής Ευρώπης. Ή υπερηφάνεια έδώ 
δέν εχει τόν τόπον της, Κύρη, ή δέ φήμη τοΰ Ναπολέοντος 
θά μείνη αθάνατος. Οί λίβελλοι, τού; όποιους ή Κυβέρνησί; 
σας έδημοσίευσεν ίναντίον μου διά μεγάλων θυσιών, ούδέν 
δύνανται . . . . δέν έχρησίμευσαν δέ είμή όπως καταδείξωσι 

' την ποταπότητα της Κυβερνήσεώς σας. Ή αλήθεια διαπερά 
τά νέφη, λάμπει όπως ό ήλιο; καί όπως αυτός, οΰτω καί τό 
όνομά μου θά μείνη αθάνατον.

Διοικητής.—Έπεθύμουν πρός τούτοι;, Στρατηγέ, νά σάς 
ώμίλουν καί περί τής νέας οικοδομής τοΰ Long-Wood.

• Ναπολέων.—-Ώ, Κύριε,νομίζετε λοιπόν ότι θά μείνω έδώ 
ενα αιώνα ; τή βοηθεΰγ Υμών καί τής ’Αγγλίας θά άποθάνω 
εντός ολίγου. Μή κοπιάζετε πλέον δι’ έμέ.

Διοικητής.—Έάν ή Ύμετίρα Έξοχότης ούδέν έχει νά 
πρόσθεση, άποσυρομαι, με τήν ύπόσχεσιν νά διαβιβάσω τά 
παράπονά της είς τήν Κυβέρνησίν μου.

• Ναπολέων. —Ούδέν εχω νά προσθέσω, Κύριε, ίκτός τοΰ 
νά σδ; παρακαλέσω νά σκεφθήτε ώριμώτερον διά τήν θέσιν 
σας. ‘Ημέραν τινά ή Κυβέρνησί; σας, ή Κυβέρνησί;, ήν μέ 
τόσον ζήλον υπηρετείτε, θά σάς έγκαταλείψη' τό έθνος σας 
αύτό θά σάς αποκήρυξή· όλος ό κόσμος θά σάς βδελύττεται 
καί θά σάς άποφεύγη ώς σαρκοφάγον θηρίον, έφ’ όλης δέ 
τής γης δεν θά εΰρητι γωνίαν τινά, όπως κρύψητε τό αίσχος 
σας.

Διοικητή;.—Τό μισός σας σάς παρασύρει, Στρατηγέ, έλ- 
πίζώ'δέ οτι δέν θά έπαληθεύση τόσφ παράδοξος προφητεία.

Ή Ιεροσυλία αΰτη έξήγειρεν αποστασίαν έν Περγάμφ, οδ οί 
πολΐται έκώλυσαν απελεΰβερον τινα τοΰ Νέρωνος νάπαγάγη τάγάλ- 
ματα τή; πόλεως. Τακίτου Ann XVI, 23.

Ναπολέων.—Δέν είμαι προφήτης, προβλέπω- όμως τά 
πράγματα ίκ τη; φοράς των. Ημέραν τινά, καί'ή ημέρα 
αΰτη δέν απέχει πολύ, θά έπαναφέρητε είς την μνημην σας 
μετά λύπης, μετ’ αγωνίας ίσως τάς προρρήσεις μου. Εύ
χομαι σήμερον νά μέ έννοησητε καί νά μιτανοήσητε διά 
το παρελθόν σας’ είναι ακόμη καιρός· σπεύσατε όμως, διότι 
τό πραγμα έπειγει. Όσον άφορ$ εμέ, Κύριε, νομίζω, ότι 
πρεπει νά μη σάς έπανίδω πλέον ή συνέντευξι; αΰτη ΰπήρξε 
λίαν οδυνηρά καί θυελλώδης' έν ταΐς συνομιλίαις μας δέ, 
πολύ συνεχώς λησμονώ ότι δέν είμαι πλέον είμη πτωχός τις 
αιχμάλωτος' παραφέρομαι καί τοΰτο είναι ανάξιον ίμοΰ. Σάς 
κακομετεχειρίσθην, τη αληθείς πολύ μάλιστα- μοί διέ- 
φυγον δέ λόγοι, οί όποιοι μόλις θά ησαν υποφερτοί είς τόν 
Κεραμικόν.

Διοικητής.—Στρατηγέ, μολονότι οί αξιωματικοί καί οί 
θεράποντες σας προσπαθούν όλαι; δυνάμεσι νά διεγείρουν 
μίσος μεταξύ ημών, ό τρόπος, έν τούτοι;, μέ τόν όποιον 
ηκουσα τούς πικρούς σας λόγους, άποδεικνύει, νομίζω, ότι 
γνωρίζω νά σέβωμαι την δυστυχίαν σάς.

Ναπολέων.—Βεβαίως, ίδείξατε κατά την συνδιάλεξιν 
ταύτην μιγάλην μετριοπάθειαν μετριοπάθειαν, ην ίπεθόμουν 
να έβλεπαν καί είς τάς πράξεις σας' διά τον λόγον τοΰτον 
έπιθυμώ όπως η συνδιάλεξες αΰτη ή ή τελευταία. Ήτο άνώ- 
τερον τών δυνάμεων μου νά είπω ίν ψυχραιμία παν ό,τι 
ειπον. Εν συντόμφ, διαρκούσης της μακράς ταύτης άκροά- 
σεως, συνεζητησα όλα τά άφορώντά με' παρέστησα δλας 
μου τάς θλίψεις, καί όλα; σας τάς αδικίας. ’Ενίοτε έξεφρά- 
σθην τραχέως, αλλά συγχρόνως άπηυθύνθην έκ περιστροφής 
ιίς τό πνεΰμά σας, είς την φιλοτιμίαν σας, εΐς την καρδιάν 
σας. Εΐσθε είς θέσιν νά έπιφέρητε θεραπείαν είς τό κακόν' 

. αλλά έάν είσθε άνευ σπλάγχνων, έάν η καρδία σας δέν συγ- 
κινεΐται, τόσιρ το χειρότερον δι’ Ύμα; Κύριε. Έν τοιαύτγι 
περιπτώσιι, ένθυμηθήτε, ότι ό Αύτοκράτωρ Ναπολέων, τό 
θΰμώ σας, έκ τοΰ τάφου τόυ θά σάς καταράται 1.1

01 ΠΛΑΝΗΤΑΙ ΚΑΤΑ ΜΑΡΤΙΟΝ ΤΟΤ 1884.
. ΕΡΜΗΣ.

'Ορατός διά γυμνού όψθαλ μου κατά τάς 7 πρώτας 
ήμέρας τον μηνάς ίδίως τάς πρώτας καί εχτα μετά 
τάν 21 Μαρτίου. Τήν 14 Μαρτίον μεταβαίνει πρός 
δυύμάς τον Ήλίον καί αναίέλλεχ πρό αύτοΰ.

ΑΦΓΟ4ΙΤΗ.

Θανμαοτία τήν πρωίαν καί όρατή άπό της άνα- 
τολης αΰτής μέχρι της δύαεως καθ ’ δλον τόν μήνα. 
Είναι τό μάλλον άξιοπερίεργον αστρονομικόν γι
νόμενον τού Μαρτίον.

■ γ κ.
Έξίσωσις της Λμέρας μετά τής ννκτός τήν Κν- ριακήν 18 Μαρτίον.
Έναρξις τού αστρονομικόν έαρος τήν Τρίτην 20 

Μαρτίον, ττε 3 ώρ· 9 λ. μ. μ. Έκλειψις τής Σελή
νης άόρατος έν Εύρώπη τή Τετάρτη 21 Μαρτίον, 
άπό τής 1 ώρας 25 λ. μέχρι τής 3 ώρ. 25 λ. τής έσπέρας.

. Α Ρ Η ε.

Λίαν όρατός τήν πρωίαν άπό τής 2 ώρ. και 28. 
λ. πρό τής ανατολής τοΰ ήλίον κατά τά μέσα τον Μαρτίον.

Ό Άρης φαίνεται κατ’ εύθεϊαν πρός Βορράν τής 
Σελήνης τήν Παρασκευήν 2 Μαρτίον.

Ζ Ε τ £

Φαίνεται ώραιότατος το έσπερος πρός τό δντικόν 
μέρος τον ούρανον περί τήν δύσιν τον ήλίον, άπό 
δέ τοϋ Σαββάτου 16 Μαρτίου δύεται πρό τον μέσον νκτίον. '

ΚΡ.Ο Ν Ο Σ.

Γίνεται όρατός σχεδόν καθ ’ δλην τήν νύκτα άνα· 
τέλλων τίί 8 ώρ. 20 λ, τό έσηέρας κατά τά ·μέσα 
τού )*ην6ς.  Τό δακτύλιόν του φαίνεται διά διόπτρας 
ρέοϊις δυνάμεως.

Ό Ο ύ ρ α ν ό ς ούδέν άξιομείωτον Ιμφαίνει. Ό 
Π ο 0 e ι δ & ν εύρίσκεται πρός νότον τού αστερι
σμού τού Ταύρου, οί δέ μικροϊ πλανήται Δήμη
τρα καί Εστία έν μέσω τού ούρανού κατά τό 
μεσονύκτιον. Δόοατοι διά γυμνού όψθαλ^ιού-

ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟΝ ΕΚΕΙΝΗΣ
Το έαρ πάλιν βαρυαλγοΰντα 
Μέ έπεσκέφθη μάτην θρηνοΰντα 

Ήδη προβάλλει με ρόδων στέμμα 
Ύπενθυμίζον άλλον καιρόν, 
Ή φιλομήλα πέτα ήρέμα 
Πέτα ϋμνοΰσα τόν ουρανόν.

Μακράν τοΰ κόσμου 
Του μέλλοντός μου 

Καί τοΰ παρόντος, παθών πικρών, 
Φεΰ 1 τήν όίύνην 
Είς τήν γαλήνην.

Ποθώ νά παυσω τερπνών άγρών

Ό τών βλεμμάτων μου οπτασία 
Τών πολυδάκρων φίλη γλυκεία ! 
Ή φΰσις πάλιν, τέταρτον χρόνον, 
Τόν βουν ακούει τών οδυνών, 
Τά άστρα φέγγουν καί πάλιν μόνον 
Τόν άνοικτείρμονα ουρανόν.

"Οταν νυκτόνη 
Μυρίοι πόνοι 

Είς τήν καρδίαν μου πλημμυροΰν' 
Τήν λύραν κρούω 
Πλήν 5έν ακούω 

Ή τής όθύνης τόν κρύου ροΰν.

Κ’ εντός τής τόσης απελπισίας 
Και τών φρικτών παλμών τής καρδίας 
Φάσμα λευκόν εγγύς ίιορδται 
Έσθήτα φέρον νύμφης αγνής 
Και περιλύπως πέριξ πλαναται 
Μετά πένθιμου ψάλλον φωνής.

Ειν’ ή σκιά σου 
Ή ιλαρά σου 

Άναχωροΰσα τών ουρανών,
Τών ήμερων μου 
Τών λυπηρών μου 

Τόν ροΰν νά παύση τών δίυνών.

Άλλά τί φεύγεις τοΰ βήματος μου 
Τόν θροΰν, τό δάκρυ τοΰ βλέμματός μου ; 
Έλθέ εγγύς μου τά βάσανά μου 
Καί τούς κλαυθμούς μου νά αίσθανθης, 
Κ’ύστερα δράμε ’στήν Δέσποινά μου, 
Νά άποθάνω νά δεηθης·

Άθήναι τη 25 Φεβρουάριου 1394
’Αθανάσιος Γ. Μεχάλης.

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ
295 Αίνιγμα

Οικογένεια είμ’ δ4κ’αδελφούς / 
Πατέρα δέν εχω ή αρχαίους σοφούς. 
Με τούς δέκα γεννώ βίους άλλους ποθείς. 
Φθάνει θέλησιν νάχης καί γίνεται ευθύς.

295 Αίνιγμα 
Δύω αδέλφια σέ μια φωλ|ά 
Δουλεύουν πάντα δί/ω; μηλιά 
Νύκτα και ’μέρα, δλο μαζύ 

*0σ’ ή καρδούλα τους θέ νά ζή 
S’ βλα μοιάζουνε, ‘στο μπόϊ δχι 
Τόν’ άπό τ’ άλλο μικρότερο τωχει 
Τό πλειό μεγάλο είναι γοργό 
Τ’ άλλο, σαν κάβουρας^ πάει σιγό 
“Αν κ’ είναι 8υό, μιαν έχουν ψυχή 
Σοϋπ’ αρκετά, λοιπόν προσοχή.

Βραΐλα. Ε. ’Ελευθερίου
297 Αϊνιγμά

Είμαι άν χαριτωμένου είμαι μαγικόν τι δν. ' 
Καί σέ άννψώ λαλουσα είς τόν τρίτον ουρανόν., 

’Εγώ καταπραυνω τ’ άλγη καί τα πάθη τή; ψυχής, 
διά τής έμμουσότάτη; τεχνικής μου ταραχής.

298 Αίνιγμα ’ 
Μ’ απαρτίζουνε τρεις προθέσεις 
τεχνικώς έάν τάς θέσεις 
Καί μέ καταρράτ*  ή φτώχεια 
Προσοχή, μή μέ ζηλιύσεις.

’Εξ "Αργους. 91 Πλατανέτης.
299 Αίνιγμα 

Είμαι λέξις ποΰ σημαίνω. 
Ινδοξον εΐ; τούς αιώνας 
πλήν ίν μέ διχοτόμησης 

' πάλιν ισχυρόν εμφαίνω.
. Α. Κυριακάκος.

Σημ. Ό πρώτος λύτης τριών αινιγμάτων θά λάβη έν δώρον.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΦΥ2ΕΟ3.

Κ. Α. Αεωη'όίο’· 3υνδρομαί έλήφθησανν. Εΰχαριστοΰμεν πολύ, 
καί έχει καλώς ώ; γράφεται. I. Πάιρας. Έδηριοσιεύσαμεν 
εις Νεαν ’Εφημερίδα. — Η. Μ. Άμίοθργον- Χρήματα έλήφθησαν. 
Εικόνες πιστεύομε? έλάβετε ήδη. Άναμένομεν νεωνέραν σας. — I. 
Β. ... · . Δελτάριον έλήφθη; Έχει καλώς. ’Αναμένομεν . έμβα
σμα.—Σ. Κ. Αημητσάνατ. Σύνδρομα! έεήφθησαν. ’Απόδειξις ετή
σιας συνδρομής άποστέλλεται έν παρόντι φύλλιρ.— Ε. Ε. ΒραϊΛα. 
Παραγγελία σας άπεστάλη. Άναμένομεν έμβασμα.—Γ. Α.Λειραιδ. 
Φύλλον άπεστάλη. Αινίγματα πολύ κοινά.—Ν. Γ. ’ABt]raia> ίύ- 
ρον. Σάς ένεγράψαμεν. — Κ. Ζ. Kirizoitr. ’Επιστολή εληφβη. 
Προσεχώς στέλλομίν αίτοΰμενον. — Ν. Δ. B&ior. Σάς ένεγραψα- 
μεν εχει καλώς. Σάς άπεστείλαμεν καί μίαν αγγελίαν καί πιστεύ- 
ομεν να μάς γράψετε μερικούς.—Ν. Δ. BSAor Επιστολή εληφθη. 
Παραγγελίας σας εξετελέσβησαν ώς γράφετε. — Π. Β. Πύργοτ. 
'Εχει καλώς, άναμένομεν ώς γράφίτε δσω τό δυνατόν ταχύτερον.— 
X. Μ. Πύργο»·. Δραχμαί 16 έλήφθησαν. Εΰχαριστοΰμεν. — I. I. 
Χμόρ··ητ. ’Επιστολαι μέ περιεχόμενα έλήφθησαν. I. X. Sofia. 
Παραγγελία σάς άπεστάλη προσεχές. —Κ. Α. ΜεσοΧόγγιοτ. ’Επι
στολή μέ δέμα έλήφθησαν, άναμένομεν καί τάς σύνδρομα;.

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ
ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ Ε Π ΕΤΗΡΙΣ

Έκδιδομίνη τή συνεργασία έγκριτων μελών τοΰ «‘Ομίλου 
τών Φιλοτέχνων», έπιμελείφ Δημ· Καλογεροπούλου.

Ποικίλα έκλογίκά ίργα χρατόΐνκα και &vixSoitt. Τίσ- 
σαρα τυπογραφικά φύλλα μεγάλον σχήματος. Δραχμή μία. 
'Απευθυντέον πρός τόν κ. Καλογερόπουλον, οδός 'Ακαδη
μία; 83. ’Αθήνας. Ό προπληρώνων, λαμβάνει τό τεΰχος 

tai,vS(foynx&v τελ&ν.
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‘ΟΒός Χτα,δίου, a Άβήυαι.
’Εκτελοΰνται παντός είδους φωτογραφικής ίργασίας εις τήν 

ίντέλειαν. Τέχνη αμίμητος, φυσικωτάτη καί καλλετεχνικώς 
έπεξειργασμένη. ‘Ανάπτυξες καί παρασκευή φωτογραφικών 
πλακών. Μεγάλη συλλογή φωτογραφιών αρχαιοτήτων, νέων 
κτιρίων καί ένδιαφερόντων τοπείων παλαιών τε καί νέων, καί 
διαφόρων θέσεων καί αρχαίων λειψάνων της Πελοπονήσου 
καί ’Ολυμπίας, ώς καί έθνικών ενδυμασιών. Λάμβάνονται 
οίαιδήποτε προσωπικά! στάσεις καί θέσεις προσώπων καί το
πείων είς πάσαν ώραν καί θεσιν στιγμιαίως καί στατικώς.

Τςμ.αό μ.ετρ»ώτατ«ι 
Φωτογραφική έντέλεςχ

vttt1» ννττττν^τ^ν^νυυ rv. ν ν ν τ ν τι

ΡΩΜΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 
άπό τών άρχαιοτάτων χρόνων μέχρι 

καταλνϋεως τΑς Δυτικής αυτοκρατορίας 
μετά λαμπροτήτων είκόνων

ΥΠΟ
ΦΡ- ΒΕΡΤΟΛΙΝΗ

μετά^ραοις μετά προσθηκών και βελτιώσεων
ΥΠΟ

ΣΠ. Π. ΛΑΜΠΡΟΥ 
καΟηγητοϋ της ‘Ιστορίας

’Εκδότης KAPOAOS ΜΠΕΚ
Έξεδόθη καί τό 23 τεύχος τοδ. Β' τόμου, οΰτινος υπο

λείπονται έτι ολίγα τεύχη πρός . έντελή περαίωσιν του όλου 
έργου. .Έκαστον τεύχος δρ. Ι,ΚΟ.

Χάριν τών συνδρομητών τής «Φύσεως» καί τή συνεννοή— 
σει μετά τοδ έκδοτου, το γραφεϊόν μας αναλαμβάνει τήν 
προμήθειαν τοδ-όλου σπουδαιότατου, λαμπρότατου, χρησι- 
μωτάτου τούτου έργου, τοδ τόσον ατενώς συνδεόμενου μετά 
τής Έλλην. ‘Ιστορίας αντί φρ. μόνον 32, έλεύθερον ταχ. 
έξόδων.

ΕΚΤΑΚΤΟΝ ΠΡΟΝΟΜΙΟΝ
ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΔΣ ΤΗΣ «ΦΥΣΕΟΣ»Κατόπιν οννεννοήβεως μετά τοϋ κ. Μ. Busine, καλλιτέχνου εν Παρίαίοι$,πάντε$ οί ΟυνδρομηταΙ τήζ Φύϋβως. δύνανται ν ’ άποκτήβωβι δωρεάν τήν είκόνα τωνκε- χρωμ ατιβμ ό νην ίπΐ τοΐδ εξής 3ροι$.Οίκατά φνλλον άγοραοταΐ τή$ Φύόβως δϊν εχουβιν άλλο νά πράξωϋιν ή νά βτείλωβι τήν ini είκοβι φοράρ δημοϋίευ&ηοομίνην διεύ&ννβιν τϋϋ κ. Μ. Busine.Οί Σννδρομηταϊ τό ίν τή άποδέίξει τή§ ίτηθία$ πλη- ρωμής τον j ίτούξαοόκεκολημίνον έπί τούτω βτίλεχος.Σύν τή άαοοτολή ταύτη δέον νά βυναποοτίλληται καί 

ή φωτογραφία τοΰ προβώπον, οΰτινοξ ζητείται ή κεχρω- ματιβμίνη είκών, &>$ καί τά έξοδα τή$ ίπιβτροφή$ τον δέματος ίκ Παριοίων,άνερχόμενα «is φ· Χ9· 4,95.di' ίλαιογραφίας μεγάλον μεγέθους, πλημοφορίαι ίε- δονται είϊ τά γραφεία τής άΦύΜως».
REVUE LA «NATURE» Athenes 

Bon N® 4.

S
Couleur des yeux.........

» du teint . . . . ; .

■ » des Gheveux . . . ·
» du costume. ...... .

M. Busine. » Avenue de Villiers Paris.

ΑΡ. ΓΑΛΑΝΟΥ
Όδός Αιόλου, Άθήναο 

ΈξεδόΟηόαν έόχάτως τά έξΛς Ιργα
‘Ιστορία τοΰ Όθωνος βασιλέως τής Ελλάδος (1832 — 

1862) κατά τάς νεωτάτας πηγάς ξένων τε καί ήμετέρων 
ιστορικών, μετ’ εικόνων .- , . . . . . . δρ. 6

'Ιστορία τοδ Μεγάλου Ναπολέοντος καί ή σύγχρονος έ- 
ποχή, ήτοι στρατιωτική ιστορία καί έσωτερική διοίκησις, 
γράμματα, ίπιστήμαι καί τέχνάι ; . . . ■ . δρ. 5

'Ιστορία τοϋ Μεγάλου ’Αλεξάνδρου έπί τή βάσει δοκιμο- 
τάτων συγγραφέων . . . . , . . . . δρ. 2

Καί τά τρία όμοΰ στέλλονται έλεύθερα ταχυδρομικών τε
λών, αντί δρ. μόνον 10 διά τό Εσωτερικόν καί φρ. χρ. 10 
διά τό ’Εξωτερικόν.

Ο ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
ΕΓΤ TH BTOlSZEETXAJXnLA.

’Εράνισμα έκ διαφόρων συγγραμμάτων 
μετά 237 είκόνων

ΥΠΟ ΤΟΥ Κ.

Γ- A- ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ
Τοιοΰτον τίτλον φέρει νέον ίργον έσχάτως φιλοκάλως έκ- 

τυπωθεν έν ’Αθήναις ύπό τοΰ έν Όδησσφ έλληνος καθηγη- 
τοΰ κ. Κουντούρη, οΰτινος ή έλλειψις καθίστατο λίαν έπαι- 
σθητή παρ’ήμϊν, Ιδίως ήδη, δτε ό ηλεκτρισμός ποιεί μέγιστα άλματα έν τή βιόμηχανίφ. Τό ίν λόγφ Ιργον διαπραγμα
τεύεται περί Ηλεκτρικών μονάδων καί μέτρων, Στηλών, 
Ηλεκτρικών μηχανών, Συσσωρευτών, ’Ηλεκτρικού φωτι
σμού, Μεταφοράς δυνάμεων διά τοΰ ηλεκτρισμού, ’Ηλεκτρι
κών κινητήρων,Γαλβανοπλαστικής, Ήλεκτρομεταλλουργικής, 
Ήλεκτροβνρσοδεψικής κτλ. είναι δέ απαραίτητον εις πάντα 
βιομήχανον, έπιστήμονα καί φιλοπρόοδον.

Πωλείται ίν τοϊς βιβλιοπώλειοις «‘Εστίας» καί «Α. 
Κωνσταντινίδου» ίν Άθήναις αντί φρ. 6,30.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΕΙΟΝ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ 
12 ‘Οδός Έρμοι5 18 

•Εκτακτος ευκαιρία

Ή «Φύσις» εύχαρίστως άγγέλλονσα πάσι τοϊς 
έαυτής συνδρομήταις και συνδρουητρίαις, δτι Α δι- 
ειίθυνσις τού ανωτέρω φωτογραφείου, έπιθυμούσα 
νά διευκολύνη την έν συμπλέγματι Α κατά μάνας 
φωτογράφησήν τών μαθητριών καί μαθητών τών 
διαφόρων έκπαιδεντηρίων, άηό ίη?’Οκτωβρίου Α λ- 
λάττωσε κατά τό ήμισυ τάς τιμάς, 
προτρέπει αύτοιίς, ίνα. δραττόμενοι τής καλλίστης 
καί μοναδικής ταύτης ευκαιρίας,σπεύσωσι νά φωτο- 
γραφηθώσι καϊ άποκτήσωσιν ούτως εύθυνώς καλλι
τεχνικός τάς εικόνας των.

Τό τέως έν τφ θεάτρφ τών Κωμφδιών παράρτημα τών 
γραφείων τής «Φύσεως» μετεκομίσθη έν τή όδφ Βουλής ά— 
ριθ. 7 παρά τή πλατείς τού Συντάγματος.*

Προηγούμενοι τόμοι τής φύσεως Α'. Β'. καί Γ'. έτους άποστέλ- 
λονταιτοΐς αίτούσι αντί δρ. 8 μέν τών άπΛΟν δια τό Εσωτερικόν, 
καί φρ.12 διά τό ’Εξωτερικόν Τών Ji ^ρτσβόΖτων αντί δρ.ΙΟδιά 
τό Εσωτερικόν καί φρ. 14 διά τό ’Εξωτερικόν. Τών ταχυδρομικών 
εξόδων εις βάρος μας. “ .

Έκ τοΰ Τυπογραφείου ΑΝΕΣΤΗ ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑΟΤ


