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Νοτιοδυτικώς τοΰ άστεος τής Παλλάδος καί έπί έξέ- 
χοντος, δίκην ογκολίθου, λοφίσκου, έφ* ου αραιά έπανθεΐ 
Λ αλόη και ο αμάραντος, περίκομψον ύψοΰται κτίριον, 
οπερ μακρόθεν όρώμενον ένεκα τοΰ σταυροειδούς σχή
ματός του καί τοΰ ΰπερκειμένου θόλου του εκλαμβάνεται 
ως ναός, άλλ’ εύθυς ως τις πλησιάσας διακρίνη επί τοϋ 
θόλου του τά ζωδιακά σύμβολα, νοεί άμεσων τήν χρήσιν 
καί τόν προορισμόν τοΰ οικοδομήματος. ΕΓνε τό Άστε- 
ροσκοπεΐον ’Αθηνών.

’Επειδή πολλάκις ποικίλα έγράφησαν έν ταΤς εφημέ
ριοι καί πολλά διεδόθησαν περί τής οτασιμότητος καί 
μή έκπληρωαεως τοΰ χρησιμωτάτον καί σωοτικωτάτου 
προορισμού τού ιδρύματος τούτου, οπερ τυγχάνει σπου
δαιότατου, μετέβημεν πρός έπίσκεψιν αύτοΰ έν εύηλίω 
καί άνεμωδει ήμερα.

Ή θέοις, έφ’ ης τούτο κεϊται,είναι ύπό πάσαν έποψιν 

θαυμασία καί μοναδική.Πέριί αυτής συνενοΰται τό Ιδεώ
δες τού φυσικού κάλλους μετά τού κάλλους τής τέχνης, 
ή λαμπρότατη φυσική χάρις μετά τών ένδόβων αναμνή
σεων θειοτάτων χρόνων. Περί τό ’Αστεροσκοπείου ’Αθη
νών ή θελκτικωτάτη φύσις καί τά περικλεα τής άρ)ζαιό- 
τητος έρείπια ώρεζαν άλλήλοις χεΤρα, ϊνα έν έκπαγλω 
καί καλλιτεχνικωτάτη αρμονία έίυψώσωσι τόν ένθουν πα
ρατηρητήν, τόν εύτυχή έκεΤνον θνητόν, όστις δύναται 
νά αίοθανθή καί άπολαύση τοιαύτης θεαματικής αμβρο
σίας. Τό παν πέριί μαγεύει, τό πάν εκπλήσσει, τό πδν 
συγκινεϊ. Ύπό τήν μαγικήν έπίδρασιν τοϋ καλλιτεχνικω- 
τάτου χρωοτήρος τοϋ τής φύσεως δημιουργού, όστις 
έίαιρέτως ηΰνόησε τήν Άτθίδα ^ωραν, άνεπτύχθη ή 
Ελληνική καλλιτεχνία, σμίλη δε ημιθέων καί γιγάντων 
τής τέχνης παρήγαγε τοιαϋτα άριστουργήματα, άτινα 
τά' μέγιστα έκπλήσσουοι καί όντως τόν νούν είς ίλιγγον
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παρασύρουσιν, είο'ι δέ θαύματα τή« ανθρώπινης χειρόα 
και εγκαλλωπίσματα τής χωράς, τών αιώνων, τής άν- 
θρωπότητος.

Δέν δύναται τις νά έκλέξη τί πρώτον, τί δ’ ύστατον 
νά θαυμάση.Πρά τών ποδών του ύψοΰται τδ άρχαιότατον 
σωζόμενον μνημεΐον τής έν Άθήναις δωρικής Αρχι
τεκτονικής Θησεΐον, πέραν ο δασώδης Κολωνός ( ό 
Ίππιος), ένθα κατά τον τραγικών έθαλλεν ύπο τήν ου
ρανίαν δρόσον ό καλλίκαρπος κισσός, και δν ήγάπησαν 
αΙΜοΰσαι, άνά τά σκιερά δέ άλση του ήκούσθηοαν αί 
θεωρίαι βαθύτατων Άκαδημεικών φιλοσόφων, ούς επι
στέφει τό Εύαγγέλιον τής φιλοσοφίας, ό θείος Πλάτων. 
Σύσσωμον δέ τόν πρός άνατολάς στρεφόμενον άφαρπά- 
ζει τό πάνθεον τοΰ κάλλους, τό άγλάϊσμα τής 'Ελληνι
κής μεγαλοφυίας, ό παράδεισος τών θαυμάσιων εκείνων 
τών αιώνων άριστουργημάτων, ό βωμός ένθα άπ’ αιώνων 
προσφέρουσι καί μέχρι συντέλειας τοΰ κόσμου θά προσ- 
φέρωσι λατρείαν ένθερμον πρός τό κάλλος πάντα τά εΰ- 
γενή καί μεμορφωμένα τέκνα τών πεπολιτισμένων εθνών, 
ή θεία Άκρόπολις, έν ή αί ώραΤαι τέχναι έστησαν τόν 
θρόνον των, άποτελέσασαι άφατον καί άνέκφραστον συμ
φωνίαν, ήδιστον ρίγος προξενούσαν καί τόν άναισθητό- 
τατον αύτόν συναρπάζουσαν. Ή Άκρόπολις μέ τόν μέσω 
τών άλλων καλλιτεχνημάτων ΰπερηφάνως προόάλλοντα 
Παρθενώνα της, τό ανυπέρβλητον δριον τής ανθρώπι
νης διανοίας έν τή τέχνη,μέχρι τοΰ όποιου ή ευαίσθητος 
φαντασία,ούχί δέ καί ή χειρ νψίστων έκτοτε καλλιτεχνών 
έδυνήθη νά φθάση.Τόν ναόν έκεϊνον,δνπερ πάντες οί διά 
τής πολύπαθους ταύτης χώρας διελθόντες λαοί, οίουδή- 
ποτε θρησκεύματος, έίελέξαντο ώς τόπον λατρείας τής, 
ήν έλάτρευον, θεότητας, τό δέ μεγαλοφυές τής Γαλ
λίας τέκνον, ό Renan, εύρεθείς έπ’ αύτοΰ έν στιγμή 
μαγευτικωτάτη τής προσπτώσεως τών πρώτων ακτινών 
τού ΰπερηφάνως όπισθεν τού ύψικορύφου Υμηττού προ- 
κύπτοντος Ήλίου, άνεφώνησεν έξαλλος, ότι ό τόπος ού
τος μυρίων άγιων καί καθιερωμένων μερών είναι προσ- 
φορώτερος πρός ειλικρινή καί έξυψωτικήν διά τόν άνθρω
πον λατρείαν τοΰ θείου. Καί έν ω έν έκστάσει μένει τις 
προσηλωμένος έπί τοΰ κολοσσού τούτου τής καλλιτε
χνίας, φαντάζεται άλλας έποχάς, άλλοι δέ ένδοξοι χρό
νοι άναπαριστώνται έν τώ νω του. Βλέπει νοερώς μεταξύ 
πληθύος άλλων τελετών τήν πομπήν π. χ. τών Παναθη- 
ναίων άνερχομένην τάς βαθμίδας τής άκεραίας φεΰ I καί 
ούχί κατατετραυματισμένης, ώς νΰν, Άκροπόλεως, καί 
διακρίνει τούς οεύαοτούς Αθηναίους γέροντας ύπερη- 
φάνως παρατηρούντας τούς εύσταλεϊς κούρους έν Κυνο· 
οάργει άσκουμένους κτλ.Έπί τοΰ πρό αύτής βράχου νο
μίζει ότι συνεδριάζει έν άστεροφεγγεϊ νυκτί σιωπηλόν καί 
μεγαλοπρεπές τό άνώτατον δικαστήριον, τό τοΰ· Άρείου 
Πάγου, ότι δονεί δέ τά ώτά του ή άπό τοΰ τής Πνυκός 
βήματος σθεναρά φωνή τοΰ άγορητοΰ τής περιφήμου έκ- 
κλησίας του δήμου. Έχει έν τή φαντασία του ολόκληρον 
τήν κίνησιν τών κλεινών ’Αθηνών, τού έρείσματος τής 
Ελλάδος, τοΰ δαιμόνιου τέλος, κατά τόν ποιητήν, 
πτολιέθρου, μετά τής μεγαλοπρεπείας του καί τών αιώ
νων του, ών προεξάρχει ό τής άθανάτου εκείνης ξυνωρί- 
δος, τού Περικλεούς καί τής ’Ασπασίας, ύπό τήν αιγίδα 
τών όποίων δ,τι καλόν, ο,τι ώραΐον, δ,τι τέλος ύψηλόν καί 
εκπληκτικόν δύναται νά παραγάγη ή άνθρωπίνη διάνοια 
καί χειρ άνεπτύχθη είς τοιοϋτον βαθμόν τελειότητος καί 
ύψους, ώστε ό αιών τής άναπτύξεώς των χρυσώ όντως 
δνόματι περιεδλήθη καί έκλείσθη κατεστάθη δέ αύτό- 
χρημα φωτολαμπής εστία, άφ’ ής άρύονται καί θα άρύ-, 
ωνται λαμπρόν φώς πασαι αί εύγενεΐς έπιστήραι καί τέ
χναι πάντων τών αιώνων. Μετά τόν θαυμασμόν τοιούτου 
άγλαοΰ μνημείου, οΐος ό Παρθενών, μένει τις έν άδρα- 
νεία μή δυνάμενος νά θαυμάση, πολλώ δέ μάλλον νά 

περιγράψη τάς έκ τοΰ θαυμασμού του έντυπώσεις, δν 
προξενοΰοιν αί λοιποί αρχαιότητες καί αί έκ τών διαφό
ρων θέσεων γεννώμεναι αναμνήσεις, διότι άνευ υπερβο
λής, δύναται τις νά εϊπη, ότι ούδέν έδαφος είδε τοσαύ- 
τας ποικιλωτάτας μεταβολές, ούδεμία πόλις τοσάκις 
ήγωνίσθη καί κατεστράφη, τοσούτους καί τοιούτους 
μετήλλαξεν έπιδρομεϊς,δσον ή θεία καί ήρωϊκή αύτη πό
λις, ή εύγενεστάτη καί εύσεβεστάτη πασών τής ύφηλίου 
τών πόλεων άναδειχθεΐσα, ής τήν εύσέβειαν διάφοροι 
έξύμνησαν, μάλιστα δέ ό ’Απόστολος Παύλος,όστις ώμο- 
λόγησεν, δτι ούδαμοΰ άλλαχοΰ ευρεν έδαφος τοσοΰτον 
προδιατεθειμέ-νον, διανοίας τοσοΰτον άνεπτυγμένας καί 
γλώσσαν τοιαύτην ούρανίαν καί αγγελικήν, ϊνα καλλιερ- 
γήση τό εύκαρπον καί ευώδες δένδρον τής θείας τού 
’Ιησού θρησκείας. Πάσα γωνία καί σπιθαμή ετι τών 
’Αθηνών έγκρύπτει ιδιαιτέραν ιστορίαν,ιδιαίτερον κλέος, 
ιδιαιτέραν άνάμνησιν άγώνος υπέρ ελευθερίας. Μάρτυς 
ή σκαπάνη τών παντοδαπών τού κόσμου αρχαιολόγων 
καί τοΰ οίκοδομούντος, ή δίκελλα τού αγρότου καί αί 
συνεπεία ύετών καί λοιπών αιτιών έκάστοτε έκγυμνώσεις 
τού έδάφους.

Άνέκφραστον δέ καί άρρητον ήδύτητα αισθάνεται ό 
οφθαλμός βλέπων τά σεπτά ταϋτα μνημεία περιβαλλό
μενα ύπό τών παλλεύκων τής νΰν πόλεως οικοδομημάτων 
άπωτέρω, μέσω τών όποιων προβάλλουοιν ώς δύο προ
πύργια ή Άκρόπολις καί ό χαριέστατος Λυκαβητός, τό 
δέ δλον κατακλυζόμενον πέριξ ύπό καταπρασίνων λόφων 
καί άνθηροΰ κατά τήν ώραν ταύτην τοΰ έτους τάπητος, 
έφ’ού προκύπτουσι χαριέντως μέσω δένδρων κομψότατα 
οικήματα τών προαστείων καί τών πέριξ χωρίων. Ή δέ 
έξοχος είκών συμπληροΰται πλαισιουμένη ύπό τών ύψι- 
κορύφων καί ίοστεφάνων ’Αττικών όρέων, τών πολυυ- 
μνήτων καλιών τών Νυμφών καί λοιπών θεοτήτων,δηλ.τοΰ 
χιονοσκεπούς Πάρνηθος μετά τών παραφυάδων του Ποι- 
κίλλου, Αιγάλεω καί Κορυδαλλού,τής γηραιός τών Ατ
τικών μνημείων τροφού Πεντέλης, ή όποια διά τών 
σπλάγχνων της έπλούτιοε καί έκόσμησε τήν χώραν, καί 
τοΰ ύψικορύφου ΎμηττοΟ, νοτιοδυτικώς δέ καί όπισθεν 
τού ’Αστεροσκοπείου ύπό τού ανθηρότατου Αττικού 
πεδίου μετά τοΰ έλαιώνός του, τού Πειραιώς μετά τών 
λιμένων'του καί τών δύο Φαλήρων, τής γλαυκής θαλάσ
σης, ήν μέχρι τίνος περατοί ή τό πάλαι λήμη άμα και 
λύμη τού ΙΙειραιώς,νύν δέ φιλήσυχοςΑίγινα,καί τάΠελοπ. 
όρη,δεξιώτερον δέ ή θεία Σαλαμίς ή καταβτρέψαβα τέκνα 
γυναικών έν τώ ένδόξω στενώ της, ένθα γενναίως ή οτι- 
βαρά χειρ ευκλεών προπατόρων κατέθραυοε τά δεσμά τής 
δουλείας, άτινα έχάλκευσε πανίσχυρος καί κολοσσιαία 
τότε δύναμις καθ’όλοκλήρου τήςΕύρώπης, ήν διά μυριο- 
πληθών όρδών ήλθεν, ϊνα όριστικώς καί αιωνίως κατα- 
δουλώση.

Καί ίχνος μόνον αΐοθήσεως καί ρανίδα άνθρωπίνου καί 
δήΕλληνικού αίματος έάν έχη τις, είνε άδύνατον νά μή 
είσέλθη είς τό Άστεροσκοπεΐον κατειλημμένος έξ ολο
κλήρου ύπό μέθης έντυπώσεων καί ιδεών, ών τό μέγεθος 
είναι τοσοΰτον, ώστε είναι άδύνατον πετώντι καλάρω νά 
έκτεθή, έξ εύλογωτάτου φόβου, μήπως σπουδαιότατα 
καί άνεπανορθώτως μειωθή έξ οίασδήποτε σκιαγραφίας, 
ήν διά τούτον άκριβώς τόν λόγον παραλείπομεν, συνεχί- 
ζοντες τό κύριον θέμα ήμών, όπερ τοσοΰτον θεοπεσία 
είκών διέκοψε.

(Έπιται συνέχεια) ***

Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΛΟΡΗΣ
ΚΑΙ Ο ΑΔΙΑΤΡΗΤΟΣ ΑΥΤΟΥ ΘΛΡΑΞ

Ώς έξης , αί γαλλικαί εφημερίδες τής Μασσα
λίας άποφαίνονται περί τοΰ Έλληνος Λ όρη καί 
τοΰ ύπ’ αΰτοΰ έφευρεθέντος άδιατρήτου θώρακος 
κατόπιν της ύπό τοΰ ίδιου δοθείσης έσχάτωςπαρα- 
στάσεως έν τα> Palais de Crislal.

«Τά γινόμενα στρατιωτικά πειράματα έπί τοδ θώραχο; 
Λόρη,άφ’ου συνεκίνησαν χαί ιζίπληξαν τούςΠαρισίους,προσ- 
φάτως δέ είλχυσαν τόν θαυμασμόν τών χατοίχων τοΰ Λυών, 
έγένοντο φυσικώς άντικείμινον ομιλίας χαί έν τνί ήμιτέρο; 
πόλη. Ή δκύθυνσις τοΰ Palais-de-Cristal. πάντοτε πρώ
τη εις παροχήν θεαμάτων τοιούτου εΕδου;, προΰθυμοποιήθη 
νά ευχαρεστήσιρ χθες τθ Εσπέρας χαί τό φιλοπερίεργου κοινόν 
τίς ήμετέρας πόλεως. Ή εΰρυτάτη οικοδομή αΰτη έσείετο 
ούτως είπεΐν ύπό τοΰ βάρους χαί της χινησεως τοΰ πολυα
ρίθμου έχείνου ανθρωπίνου πλήθους, όπερ Ισπευσε νά προ- 
σελθν), έδέησε δε ν’άπομαχρύνουν πλεόντων πενταχοσίων 
άτόμων, άτινα έπιμόνως έζητουν εισιτήρια.

«Πάντα τα σώματα της ήμετέρας στρατιάς άντεπροσω- 
πεύοντο έχει, τδ δέ θέαμα ήτο θαυμάσιου,έάν έψυχολόγεε τις 
έπί της περιεργίας, ητις έχυρυφοΰτο έπί τών προσώπων τών 
Επιστημόνων .καί τοΰ κλέους τών ημετερων άνδρών.’Εν τοΐς 
πρώτοις θεωριίοις ίβλεπέ τις τους στρατηγούς Canonge χαί 
de Sesmaisons, πίριίτοιχουμένους άπό τούς αξιωματικούς 
Τοδ έπιτελιίου, και έν ταΐς πρώταις εδραις της πλατείας 
πλήθος αξιωματικών τοΰ πεζικού, ίππιχοϋ χαί πυροβολικού.

«Κατά την προσδιορισθεϊσαν ώραν ό καθηγητής χ.Λόρης 
ποιείται άμέσως ίναρξιν τών πειραμάτων του, έκ πρώτης 
δψεως λίαν άξιοσημειώτων, διά της έπχναληπτιχης χαραβί- 
νας Colt (A repetition) Εμβαδοΰ22 (5 m/m) καί τοΰ πι
στολιού συστήματος Yra Paine.

Δι* ασφαλούς δέ χρήσεως της χειρός καί βλέμματος 
Εκτάκτως πεπειραμένου, ό Επιτήδειος σκοπευτής, διότι είναι 
καί τοιοδτος, καταρρίπτει Ελαφράς σφαίρας ,τετοποθετημένας 
έπί στρεφόμενων δίσκων, ώς καί έτέρας, τάς οποίας ή σύ
ζυγός του μετ’ άπαραμίλλου ψυχραιμίας κρατεί είς τό άκρον 
τών δακτύλων της, ή θέτει έπ!. της κεφαλής της I

«Πανταχόθεν έπηκολούθησαν παρατεταμένα χειροκροτή
ματα μετά άνέκφραστον γενικήν συγχίνησιν.

« Έλθούσης χαί τής σειράς τοδ θώραχος έπέοειζε τούτον,οίον 
Επηγγείλατο τφ κοινφ, έν μέσφ άτελευτήτων επευφημιών καί 
παρατεταμένου ούρρά I Ό θώραξ ούτος Ιγει μόλις 2 Εκατο
στόμετρων πάχος καί βάρος 10 λιβρών, ήτοι 2 λίβρας 

όλιγώτερον τοΰ τών θωρακοφόρων, καί διαμένει αβλαβής 
καί εΐς τούς ισχυρότερους χτύπους. Ούδεμία δί, έστω καί 
προπαρεσκευασμενη δι’ οίουδήποτε μέσου μάχαιρα δύναται 
νά τόν διαπεράση, χαί αύταί δϊ αί σφαϊραι πάντων τών 
όπλων αΟυνατοδσι νά κατανικήσωσΐ τήν άντίστασίν του, 
έν ω διαπερώσιν ευκόλως στέλεχος ξύλου πλέον του 
μέτρου πάχους. Πειράματα ένταδθα έγένοντο επί τοΰ θώ
ρακος τούτου διά στρατιωτικού αμερικανικού όπλου, νέου 
συστήματος Επαναληπτικού, έμβαδού 8 μ/μ.

αΣυνεπείφ προφυλαχτικού μέτρου ή αστυνομία δεν έπέ- 
τρεψε νά γείνουν τά πειράματα τοΰ θώρακος έπί τοΰ στήθους 
ανθρώπου. Έν τούτοις, ό κ. Λόρης, πρός άπόκρουσιν πά- 
σης υποτιθιμένηςύπονοίας κατά τής έφευρέσεώς του έκ μέρους 
τοΰ κοινοΰ, ετοποθέτησε τόν θώρακα ένώπιον μεγάλου κα
τόπτρου, όπερ ίμεινεν άνέπαφον.

«Ή Επιτυχία ύπήρξε πλήρης.Κατά γενικήν δί Επιθυμίαν 
τά πειράματα θά επαναληφθώσιν αυριονκαί μεθαύριον.Μετά 
τό τέλος δε της παραστάσεως ή ορχήστρα Επαιάνισε τήν 
Μαββαλιώτιδα, πάντων άποχαλυφθέντων καί ίσταμένων 
όρθιων.Ή δ’ έσπερίς αΰτη διαμενεΐ ανεξάλειπτος εΐς τά χρο
νικά τοΰ Palais de Cristal.»

Φ. Π.

’Στους γόμους τής φίλης μου Ρ. Ξανθ.

Μέσ’ ’στή.? λαμπάδες ποΰ ξανθό τό φώς 
Σκορποΰν ’ςτο λεμονόκλαδο στεφάνι, 
Ποΰ βάνονν ’ς τό κεφάλι σου, κρυφός 
Ό πόνος μου περνάει καί σέ φτάνει.
Σέ φτάνει ’σάν άέρι μαλακό,
Κα\ τά σγουρά μαλλάκιά σον χαϊδεύει,
Φιλεϊ τό μέτωπό σου τό λευκό
Και τούς κρυφούς σου πόθους συντροφεύει.
Καί παίρνει άπ’ της καρδιάς μου τή. φωτιά. 
Καί παίρνει άπ’ της φιλίας μου τό δάκρυ, 
Ποΰ μέ χαρά θολόνεται ή μματιά,
Κι’ αύτά σοΰ ψιθυρίζει άπό μίαν άκρη :

«—Νά ζήσης σύ κ’ έκεϊνος 1 Μέ χαρά 
«’Στό σπήτί σας νά τρέχ’ Λ Καλωσύνη, 
«Κι’ άπάνω σας ν’ άπλώνη τά φτερά 
«Αίώνια της γης αύτής Γαλήνη.

«Καί 'σάν τά φύλλ’ άπάνω’ςτά κλαδιά, 
«Ποΰ πράσινα φουντόνουν καί δροσάτα, 
«Νά ίδήτε ’στό πλευρό σας καί παιδιά 
«Ν’ άνθίσουνε ’ς τά προσχαρά σας νιάτα.
«Μά κι δπως ή καρδιαϊς σας τεριασταϊς 
«'Ενώθηκαν ’ς τοΰ γάμου τά στεφάνια, 
«’Αχ, έτσι καϊ μέ χάραις διαλεχταίς 
«Νά δέσουν της ψυχαίς σαςτά ούράνια».

Αύτά ’ς έσέ, νυφούλα μου λευκά,
Ό πόθος τής καρδίας μου κρυφολέει,
Αύτά τώρα Λ ψυχή μου Λ φιλική
Σάς εύχεται, κι’ άπ’ τΑ χαρά της κλαίει.

ΛουχΕ» Τβομώνη.

-------- ------------------------
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Κατά μβτάφραΛν, φ. ΠΡΙΝΤΕΖΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.

"Οϊϊον ο Γοντράν λαμβάνει Οοβαράς νσεονοίας 
περί τΛς διανοητικής καταΟτάάεως 

τοί μέλλοντος πενθεροΰ τον.

(Συνέχιια, ίΒέ προηγού,υΐνον φύλλο?).

Έ έξωθι 6ύρα τής οίκίας ήτο ανοιχτή και πρό τοϋ κα
τωφλιού ό Βασίλης ίστατο άπειλητικώς ενώπιον διαφόρων 
άτόμων, φρενητιωδώς άπειλούντων αυτόν καί έξυβριζόντων 
τον Οσιπώφ. Οτι δέ ουτος ρ,ετά τοΰ συντρόφου του

Ό Βεσίλης.

επεφάνη κατερχόμενος, 
νέαι άπηλαΐ καί ύβρεις 
έπηκολούθησαν, άναγ- 
κάσασαι τον σοφόν γέ· 
ροντα νά έτσιστρίψγ] έν- 
τος τής οικίας.

— Τί θέλουσιν αυτοί 
οι άθλιοι; ήρώτησεν ό 
Γοντράν, πλησιάσας τόν 
Βασίλη.

— Νά, κατηγορούσε 
τόν κύριόν μου, δτι είναι 
παραχαράκτης, κλέπτης, 
καί τινες μάλιστατόνκα- 
λοϋσι καί μηδενιστήν !

— Και διατί τφ λέ- 
γουσι ταϋτα;

— Διότι, δεν ’ξεύρω 
καί έγώ τί κάμνειίπάνω* 
κάθε ’λίγο κάμνει κάτι 
ίκρήξεις καί αναφλέξεις, 
όπου σηκόνει τούς γεί

τονας είς τό ποδάρι, καί νομίζει κανείς πώς θ’ άνατι- 
νάξη είς τόν άερ* όλην τήν συνοικίαν.

Λαμβάνων δέ αυτόν ιδιαιτέρως*
— ’Απόψε μάλιστα, πριν φθάσητε, τφ λέγει,ίσείσθη όλη 

ή οίκία άπό τόν κρότον, αί ύελοι έθραύσθησαν καί 8λα τά 
έργαλεΐα καί τά βιβλία του έγειναν σωρός, άνω κάτω . . . 
Νά, ίδέτε καίέν άλλο’ ό τοίχος αυτός ό γειτονικός διερράγη 
καί τώρα φωνάζουν όλοι οι γείτονες.

‘Ο Γοντράν ίκίνησε τούς ώμους, λίγων*
— Περίεργος άνθρωπος !
Καί {ψιθύρισε :
— Τις οίδε διατί με θέλει απόψε μαζύ του. Μήπως θέλει 

νά μέ στείλφ μέ καμμίαν νέαν εκρηξίν του είς την σελήνην, 
ενα παρατηρήσω προσωπικός τάς θεωρίας του ;

Έν φ ταΰτα Ιλενεν, έφάνη έρχόμενος 0 Όσιπώφ.
— Συγγνώμην, διότι σας έκαμα νά περιμένετε, είπεν

είχα λησμονήσει μερικά χειρόγραφα. Πηγαίνομεν.
Καί άφ’ ού είσήλθον είς τήν άμαξαν του Φλαμμερμόν,

ήτις άνέμενε, δεέταζεν ό γέρων τόν αμαξηλάτην νά τούς
μεταφέρη εις τήν συνοικίαν Πουλκόβας.

— Μυστήριον I διελογίσθη ό Γοντράν, μοϋ φαίνεται, ότι 
οί άνθρωποι αυτοί έχουν δίκαιον, Τις οίδε, μήπως ούτος ό 
γέρων με φέρη είς συνάθροιβίν τινα μηδενιστών ;

Ή άμαξα έβαινε τροχάδην καί άθορύβως έπί της χιόνος, 
διατρέχουσα τάς ΰψηλάς συνοικίας τής Γίετρουπόλεως.

Ή χιών είχε πλέον καταπαύσιι,καί ό ουρανός καθαρός κα* 
διαυγής, έξέτεινεν έπί τής πόλεως τόν βαθυκύανο» δόλον του 
{στολισμένο? διά κεχρυσωμένων ήλων.

Άμφότεροι δέ κεκαλυμμένοι έντός τών γουναρικών αυ
τών έπανωφορίων, όπως προφυλάσσωνται άπό τοΰ ψύχους, 
έφαίνοντο εντελώς παραδεδομένοι εις ιδιαιτέρας όλως σκέψεις 
καί έκφάνσεις, *0 Γοντράν έσκέπτετο τήν Σελήνην, ής ή 
χάρις,άγαθότης καί ώραιότης ειχεν απορροφήσει ίντελώς τόν 
νοΰν του καί προσεπάθει νά συγκράτηση εις τήν μνήμην του 
όσα περί αστρονομίας ειχεν ήδη διδαχθή, όπως μή έκτεθή 
απέναντι τοϋ μέλλοντος πενθεροΰ του είς μέλλουσαν σχετι
κήν συζήτησιν. Καί ίσως θά προετίμα νά ίξετίθιτο μάλλον 
έν μηδενιστική τινι δμηγύρει, όπου δεν θά διεκινδύνευε τήν 
μνηστήν του ή είς συνελεύσεις αστρονόμων, ένθα ίσως τό πάν 
θά εχανεν.

’Αφ’ ετέρου ό γέρων έν όλη τή πονηρίφ αύτοΰ έσκέπτετο 
περί τοΰ ποιοΰ τοΰ νέου συντρόφου του καί μέλλοντος γαμ
βρού του, άναλύων μετά πάσης λεπτομέρειας τόν χαρα
κτήρα, τήν στάσιν, τήν φυσιογνωμίαν καί τάς γνώσεις αυ
τού καί σπεύδων μετ’ ακρίβειας νά μάθη τήν ιδιοσυγκρασίαν 
τοΰ μέλλοντος συνεργάτου του.

Δύο τινα ίπεζήτει ό γέρων σοφός, τήν ευτυχίαν τής θυ- 
γατρός του νά εξασφάλιση καί τόν σκοπόν τής Ιπιχενρήσεώς 
του νά έκτελεση.

Έν τούτοις ή άμαξα άφοΰ προύχώρησε κατά μήκος τής 
δεξιάς όχθης τοΰ Νέβα, διήλθε τόν ποταμόν έναντι τοϋ με
γάρου τοΰ Ναυαρχείου, καί είσήλθεν έν τή Βοζνεσενσκάΐφ, 
ήν διήλθε κατά μήκος αυτής. Εΐτα στραφεϊσα δεξιόθεν, 
οιέτρεξεν έπί τέταρτον τής ώρας άθορύβως μικράς στενωπούς 
τής συνοικίας Πουλκόβης.

Ενταύθα ό αμαξηλάτης ήρώτησε τόν κόμητα, ποΰ νά 
διευθυνθή.

— Θά καταβώμεν έδώ, άπήντησεν ό Όσιπώφ.
Καί άφ’ού κατήλθον άμφότεροι,διέταξεν ό γέρων τόν αμα

ξηλάτην νά τούς άναμεινη έκεΐ, μέχρις ότου έπιστρέψουν.
Τότε δέ λαμβάνων τόν βραχίονα τοΰ Γοντράν, ίφερεν 

αυτόν μέ βήμα ταχύ, 
δυσαναλόγων πρός τήν 
ήλικίαν του, διά στενής 
καί σκοτεινής. όδοΰ, φω
τιζόμενης μόνον ύπό τής 
ύπό τούς πόδας των λευ
κότατης μαλθακής χιο- 
νεσκεποϋς σινδόνης.

— Άναντιρρήτως, 
διενοήθη τότε ό κόμης, 
θά μέ φέρη είς συνάθροι* 
σίν τινα μυστικήν, όπου 
θά συζητήται ό τρόπος 
τής άποπείρας κατά τής 
ζωής τοΰ αύτοκράτορος 
τών ’Ρωσσιών! Τί άλλο 
θέλομενέδώ! Ώράϊον,τή 
άληδείφ, St” ενα ύπάλ-- 
ληλον τής γαλλικής 
πρεσβείας 1 ’Εναέριον σκάφος

Καί έν τούτοις ή^γλυκεΐα είκών τής Σελήνης δεν "τόν 
' έγκατέλιπεν ούδ’ έπί στιγμήν, ούδέ διενοήθη καν νά οπι

σθοδρόμηση καί πρό τοιαύτης άποπείρας, χάριν {κείνης! Ό

σαν κατά μήκος αύτοΰ έπί πεντήκοντα μέτρα. Τότε ό γέρων 
σοφός έστη, έξήγαγεν έκ τοΰ θυλακίου του μικράν κλείδα, 
ήν είσήγαγεν εις τήν οπήν μικράς θύρας, είσδυούσης έν τφ 
τοίχφ, ήν ό Γοντράν δεν ειχεν έτι παρατηρήσει, λέγων:

— Έφθάσαμεν, είσέλθωμεν άθορύβως.
Προς μεγάλην έκπληξή τού κόμητος, εύρέθησαν αίφνης 

ενώπιον εύρυτάτης αυλής, περιστοιχουμένης έκ τών τριών 
αυτής πλευρών ύπο ύψηλοΰ τοίχου όμοιου έκείνου, δν διήλθον 
έξωθι καί σχηματίζοντος παραλληλόγραμμον, ούτινος ή τε- 
τάρτη πλευρά κατείχετο ύπό τεμένους έπιβάλλοντος καί ίπι- 
κεκαλυμμένου υπό στρογγυλού θόλου όμοιάζοντος πρός ναόν.

·■ Τί είναι τοΰτο ; ήρώτησεν ό κόμης.
— Άκολουθήτε με, τφ άπήντησε ξηρώς ό γέρων.
Καί άνοίξας δι’έτέρας κλειδός νέαν τίνά θύραν, ώθησε τόν 

Γοντράν πρός τά έμπρός, όστις ήσθάνθη συγκίνησιν εισερ
χόμενος. Άμφότεροι δ’ εύρέθησαν πρό βαθυτάτου σκότους.

— Δότε μοι τήν χεϊρά σας, τφ λέγει ό γέρων, καί αφή
σατε νά σάς οδηγώ άνευ φόβου. Προσέξατε δε νά μή κά- 
μνετε τόν ίλάχιστον κρότον.

Άκρα ησυχία έπεκράτεε έκεΐ, καί ό Φλαμμερμόν βασι
ζόμενος εις τόν ήχον τών βημάτων των, ένόησεν .ότι εύρί- 
σκοντο έν μεγάλη αιθούση. Ή δε ίλευθερία τοΰ βηματι
σμού τοΰ γέροντος έπεδείκνυε μεγάλην οικειότητα πρός τά 
έκεύ αντικείμενα.

— Βλέπετε, λέγει i Όσιπώφ, τόν κύκλον του Γρισνίκιρ^;

Άφοΰ δε ίπα- 
νειλημμένως άνήλ- 
θον καί κατήλθον 
διαφόρους κλίμα
κας, ήνοιξαν ·ήαί 
έκλεισαν έπίσης 
άρλετάς θύρας.

— Έφθάσαμεν, 
λέγει τφ Γοντράν, 
Σταθήτε άκίνητος. 
έως οτου άνάψω
φ&$.

Καί πλησιάσας τόν τοίχον, άνεζήτησε κομβίον τι έπ 
αύτοΰ, όπερ άφ’ού έπίεσε,διεχύθη αύθωρεί άπλετον φώς ηλε
κτρικής λυχνίας, όπερ διεφώτισε τό μέρος, ένθα εύρίσκοντο.

*Ητο εύρυτάτη κυκλική αίθουσα, στεφομένη ύπό ήμισφαι- 
ρικοΰ θόλου, ονπερ είχε παρατηρήσει ε’ξωθιν ό Γοντράν, καί 
σχεδόν όμοιου πρός τόν τών ανατολικών ναών·

Έν μέσφ καί κάτωθι τοΰ θόλου τούτου σωλήν γιγαν- 
τιαίων διαστάσεων δεκαπέντε εως δεκαέξ. μέτρων μήκους καί 
διαμέτρου δύο περίπου μέτρων έστηρίζετο έπί μεγάλης χα
λύβδινης βάσεως, τόν όποιον μόλις ό Γοντράν παρετήρησεν, 
αμέσως έσκέφθη, δτι θά έχρησίμευσε διά τάς τερατώδεις 
έκρήξεις, περί ών ό ύπηρέτης τοΰ Όσιπώφ τφ ειχεν ομιλήσει 
τοσοϋτον έμπιστευτικώς.

— Τηλεβόλον I άνεφώνησεν ό Γοντράν δι’ ήμικεκομμένη; 
φωνής.

Ό γέρων άνεσκίρτησεν.
— Είναι τηλεσκόπιον ! τφ λέγει.
Ό Γοντράν έδηξε τά χείλη, έπί τή άνοησί^, ήν ειχεν 

εκφέρει καί έπανορθώσας τό λάθος'
— Δηλαδή αύτο ήθελον νά είπω, προσέθηκεν, καί ακριβώς 

έσπέραν τινά εύρισκόμενος είς τό άστεροσκοπεΐον τών Παρι
βίων μετά διαφόρων άλλων έπιστημόνων ό διάσημο? θεΐός 
μου,έξηγών είς αύτούς τήν λειτουργίαν τοΰ μηχανισμού ϊθΰ 
μεγάλου τηλεσκοπίου,συνέκρινεν αύτό πρός τηλεβόλον,έκπέμ- 
πον είς τούς αστέρας τήν ψυχήν τού παρατηρητοΰ.

Ό γέρων σοφός κινήσας τήν κεφαλήν έπιδοκιμα®*ιχώς.
— Πολύ δικαίως, άπήντησε, πολύ δικαίως. .
Καί έν έαυτφ προσέθηκεν.«Έάν ό Φλαμμερμόν άποστέλλη 

έκεΐ ψυχάς, έγώ αποστέλλω ...»
— "Ωστε ένοήσατε, είπεν αποτεινόμενος τφ Γοντράν, ότι 

εύρισκόμεθα ...
— .Εντός αστεροσκοπείου, άπήντησεν ούτος μετά βεβαι- 

ότητος.
— Ναι, φίλε μου, εύρισκόμεθα έντός τοϋ αστεροσκοπείου 

τής Πουλκόβης, καί τό έργαλεΐον τοΰτο είναι τό νέον τη
λεσκόπιό? μας, ϊν έκ τών μεγαλειτέρων καί ισχυρότερων τής 
ύφηλίου.

— Ό Γοντράν παρατηρώ? έπισταμένως, έθαύμαζεν 
αύτό.

— Ναι, προσέθηκεν ό Όσιπώφ, διά τήν κατασκευήν του 
έχρειάσθη δεκαετής αδιάκοπος εργασία, θαυμασία ακρίβεια 
περί τήν τοποθέτησίν του καί έδαπανήθησαν χιλιάδες 
βουβλίων.

Καί άμεσως διηυθύνθη πρός τινα ξυλίνην έδραν, έφ* ής 
έκειτο μέγα τι βιβλίον, ό Γνώηηδ τ&ν καεφών,όπερ άνίφξε 
και άνέγνωσε' «Διάβασις τοΰ κομήτου Βιέλα.. έκλείψειςίτών 
δορυφόρων τοΰ Κρόνου. . . παρατηρήσεις τοΰ Άρεος . . .

— Ναί, αύτό ήθελον, έπεΐπεν.
Καί αμέσως διηυθύνθη πρός τό τηλεσκόπιου,ήναψε λυχνίαν,

ήτις έφώτισε τόν μεσημβρινόν κύκλον,καί τή βοήθεια μηχα
νισμού περιστροφικού ανύψωσε τό τηλεσκόπιον κατά κάθετον
διεύθυνσιν καί είτα έστρεψεν αύτό ολίγον όριζοντίως. Μετμ
τούτο έτρεξε πρός τροχαλίαν τινά παρά τόν τοίχον κειμένη

I ήν έστρεψε δεά της χειρός καί αμέσως ή στρογγυλή στέγη
| τοΰ θόλου έστράφηαί ειτα άνεψχθη Ιν τετραγωνικόν τιμά-

έρως τόν είχε καταστήσει πειθήνιον.
Αίφνης έφάνη πρό αυτών τείχος υψηλόν, όπερ ήκολούθη-
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χιον, βλέπον πρός τόν ουρανόν, άκριβώς άνωθεν τοΰ φακού 
τοϋτηλισκοπίου.

*0 Γοντράν παρηκολουθα μιτά προσοχής τάς κινήσιις τοΰ 
γέροντος κ«ί ώσιί νά ητο κάτοχος πάντων τών μηχανικών 
τούτων φαινομένων.

— Παρατηρήσατε, λέγει τότε πρός τόν νέον.
*0 Γοντράν έπλησίασε πρός τόν φακόν.
— Βλέπετε, τφ λέγει ό Όσιπώφ τόν κύκλον τοΰ Γρισ- 

νέκερ, πρός τό ισημερινόν μέρος της σελήνής ;
·— Βεβαίως, άπήντησεν άμέσως ό Γοντράν, όστις κατά 

πρώτην φοράν εβλεπεν ένώπιον αύτοΰ κόσμον έντελώς άγνω
στον αύτφ, δηλ_ώσεί όρη ύπιρμεγέθη καί αιχμηρά ποΰ καί 
που φωτεινά, δπάς, κρατήρας καί κατωφέρειας κολοσσιαίας, 
καί τόσα άλλα θαυμάσια καί πρωτοφανή αντικείμενα.

Τότε ό Όσιπώφ διά κινήσεως ίστρεψεν όλίγον τό τηλε- 
σκόπιον.

Ό Γοντράν άφήκε κραυγήν.
— Τί είναι ; τί βλέπετε ; ήρώτησεν δ γέρων.

— "Εν έίστρον, άνεφώνησεν ό νέος, το όποιον περνφ όπισθεν 
τής σελήνης.

— Δεν είναι άστρον, είναι δ πλανήτης "Αρης, ΰπελαβεν 
ό σοφός. Παρατηρήσατε καλώς και εϊπετέ μοι ακριβώς τί 
βλέπετε.

—Παρατηρώ ήδη, άπήντησεν ό Γοντράν άφελώς, μικράν 
κοκκινωπήν σφαίραν, ήτις προχωρεί έλαφρώς, καί μέλλει νά 
άφανισθή, άλλά ...

Ό δε Όσιπώφ, δστις ίμέτρα ίν ίαυτφ τά δευτερόλεπτα·
— Είναι ή άντανάκλασις τοϋ Άρεος, διότι ούτος ήδη 

έδυσε προ 45 δευτερολέπτων όπισθεν της σελήνης. Έξακο- 
λουθητε νά παρατηρήτε έτι. Τί βλέπετε τώρα;

—Νά, ήδη βλέπω, περίεργον, τόν αύτόν πλανήτην, πρός 
το άντίθετον μέρος τής σελήνης άναφαινόμενον.

— Όχι, άκόμη δεν ε’ναι αύτός, προηγείται ή άντανά— 
κλασις.

Μετά τινα λεπτά-
— ’Ιδού τον, άνέκραξεν ό νεανίας, ιδού τον, αρχίζει ν* 

άναφαίνηται.Τό άκρον τής σελήνης πρός τό όποϊον ίξερχεται 
είναι όλως σκοτεινόν.

—Ά, τό εϊδετε και υμείς,αϊ,αύτδ περιέμενον, είπεν έξαλ
λος έκ χαράς δ γέρων, αύτο ήθελον, νά πεισθήτε και ήμεΐς 
περί τούτου.

Καί δεικνύων μετά τοΰτο κάθισμα πρός τον νεανίαν, ίνα 
καθίση.

— Εύλογημένη ή ώρα, προσέθηκε, πλήρης ένθουσιασμοΰ 
και καθήμενος άπέναντί του, όπου ίδυνήθην νά σάς δείξω τό 
φαινόμενον τοΰτο.

Ό Γοντράν τόν παρετήριι όλως έκπληκτος.
—Ό,τι πρό ολίγου όφθαλμοφανώς εϊδετε, τφ είπεν, είναι 

υλική άπόδειξις καί ψηλαφητή έτι κατά τής θεωρίας ίκεί- 
νων, οίτινες ύποστηρίζουσιν, ότι ή σελήνη είναι άστρον νε
κρόν,άκατοίκητον καί μή κατοικήσιμων.Ο’ικτρώς πλανώνται!

Ό Γοντράν, ινα φανή ευνους τφ γέροντι,ένευσε καταφα- 
τικώς.

— ’Ισχυρίζονται, ότι ή σελήνη δεν έχει άτμόσφαιραν, 
έπειδή ούδέποτε ή έπιφάνεια τοΰ δίσκου αύτής καλύπτεται 
ύπδ νεφών, ό δέ δίσκος ούτος παρουσιάζεται ήμϊν πάντοτε 
ύπδ τήν αύτήν οψιν. “Αλλοι έξετάσαντες καλώς τδ φάσμα 
άσΤέρος τίνος έν ώρφ έκλείψεώς του, καί μή παρατηρήσαν- 
τες ίκεΐ ούδεμίαν μεταβολήν χρώματος, συμπεραίνουσιν, ότι 
δέν ύπάρχει ατμόσφαιρα, καί έτεροι τέλος, συνεπείφ τούτου 
αποδεχόμενοι, OTt at σεληνιακαί άκτϊνές είσιν ή άντανά— 
κλασις τών ηλιακών άκτίνων, άποφαίνονται, ότι τδ ύπδ τοΰ 
φωτός τής σελήνης σχηματιζόμενον φάσμα ώφειλε νά δει- 
κνύν) τάς ραβδώσεις τής άπορροφήσεως, τάς ύπδ τής σεληνι
ακής ατμόσφαιρας προστιθεμίνας τφ ήλιακφ φάσματι ! ... 
Όλαι άί παρατηρήσεις αύται άποδεικνύουσι, λέγουσιν, ότι 
ή σελήνη άντανακλφ απλώς, ώς ίν κατόπτρφ, τδ ηλιακόν 

φώς, χωρίς ή ελάχιστη άτμόσφαιρα αύτής νά μεταβάλλη 
αύτό τό παράπαν.

Ό Όσιπώφ άνύψωσεν ολίγον τούς ώμους καί-
— Ούδέν τούτων είναι άληθές, ίξηκολούθησιν, ώς ό Ιδιος 

προ ολίγου άντελήφθητε. Νομίζετε, δτι θά έβλέπετε τδν 
“Αρην μετά τήν δύσιν του, άν αί άκτΐνες αύτοΰ δέν άντη- 
νακλώντο ; καί ποΰ άλλοθι θ’ άποδώσητε τήν άντανάκλασιν 
ταύτην ή είς αύτήν τήν σεληνιακήν άτμόσφαιραν ; Δι’αύτα 
τόν εϊδετε προ τής έμφανίσεώς του εις τδ άντίθετον μέρος 
τής σελήνης. Πώς σάς φαίνεται ή παρατήρησές μου αύτη \

— Φαεινή καί καθαρά, ώς τό διαυγέστατου ύδωρ, άπήν— 
τησεν δ Γοντράν έπευφημών.

— Ό άστρονόμος Airy, έπανέλαβεν ό γέρων, είς 293 
έκλιίψιις παρετήρησε, καί δέν είναι μικρόν πράγμα τοιαύτη 
έργασία, ίλάττωσιν τής σεληνιακής ήμιδιαμέτρου κατά τήν 
έξαφάνισιν τών άστέρων πρός τδ σκοτεινόν μέρος τής σε
λήνης, ώς καί κατά τήν έμφάνισιν αύτών πρός τό σκοτει
νόν έπίσης άκρον. Ή μείωσες αύτη τής διαμέτρου τής σε
λήνης ποΰ άλλοθι άποδοτέον,παρακαλώ, ή είς τήν όριζοντίαν 
διάθλασιν τής σεληνιακής ατμόσφαιρας;

— ’Ακριβώς, όπως λέγετε, άπήντησε σοβαρώς ο νέος.
— Τέλος καί πολλοί άλλοι άπεδέχθησαν τήν ΰπαρξιν 

ατμόσφαιρας έν τή σελήνη καί ή έμή γνώμη κλίνει ύπέρ 
ύπάρξεως αύτής έν τώ άοράτφ ήμΐν ήμισφαιρίφ αύτής.

—Τοιαύτη είναι καί ή έμή γνώμη,προσέθηκεν ό Γοντράν, 
ώς καί τών ενδόξων συνωνύμων μου' πλήν, σοφέ μου κύριε 
καθηγητά, έπιτρέψατέ μοι νά σάς εϊπω, ότι πολύ πιθανώς ή 
σελήνη νά ίχη άτμόσφαιραν διαφορετικήν τής ίδικής μας.

Ό γέρων ήγέρθη καί λαμβάνων τήν χεΐρα τοΰ νέου-
— "Q I άνεφώνησε μετ’ ένθουσιασμοΰ, φαίνεται ότι κα

λώς έμελετήσατε τήν ίΐβτροκομύίν τοϋ λαού, διότι ακρι
βώς περί τούτου γράφει δ ϋμέτερος διάσημος συγγενής. ’Απο
δέχεται εύκρινώς λίαν, ότι al άναλογίαι τοΰ οξυγόνου καί 
τοϋ αζώτου έκεϊσε εύρίσκονται ύπ’ άλλοίας συνθήκας τών 
έδώ.

—Βεβαιότατα προσέθηκεν ό Γοντράν, άλλως τδ ζήτημα 
είναι, ότι ύπάρχει έκεί ατμόσφαιρα. Τώρα, τί είδους είναι 
αύτη, είναι δευτερευον ζήτημα.

Καί λαμβάνων θάρρος έκ τούτου'
— ’Απλώς, διά νά μοί όμιλήσητε · περί τής σελήνης 

μόνον, κύριε Όσιπώφ, τφ λέγει, μέ ώδηγήσατε τόσον έπι- 
φυλακτικώς ένταΰθα;

Ό σοφός άνεσκίρτησε καί μετά σοβαρότητος :
— "A I όχι, τφ άπήντησε, διότι έχομεν πολλά νά ιΐ- 

πωμεν καί περί τών άλλων πλανητών τοΰ ήλιακοΰ ημών 
συστήματος.

Ό Γοντράν έμειδίασεν έπιτηδείως.
— Δέν μέ ένοήσατε, κύριε Όσιπώφ, άπήντησεν, ήθέ- 

λησα μόνον νά μάθω καί έάν δέν θά θίξωμεν έτερον ζήτημα, 
έπίσης ένδιαφέρον καί σοβαρόν....

— Έτερον ζήτημα έπίσης ένδιαφέρον καί ζωηρόν ! ίπα- 
νέλαβεν ό γέρων μετ’ απορίας.

— Ναί, κύριε Όσιπώφ, περί έρωτος, όσης είναι έπίσης 
ένδιαφέρων,ώς ή άστρονομία, καί ώς γνωρίζετε, ή δεσποινίς 
Σελήνη. ...

Ό γέρων παρετήρησε μετά πονηριάς τδν νέον.
— Άπδ τής σελήνης είς τήν θυγατέρα μου, είπεν, ύ· 

πάρχει τόση άπόστασις, ήν ίσως δέν δύνασθε νά ύποθέσητε.
Καί μετά μικράν σκέψιν
— Κύριε Φλαμμερμόν, ύπέλαβε σοβαρώς, άγαπάτε τήν 

κόρην μου,έσκέφθητε όμως, ότι είμαι γέρων χαί ύπανδρευο- 
μίνης αύτής θά μείνω μόνος-;

— Τήν αγαπώ έμμανώς, χύριε Όσιπώφ, καί θά ύποχω- 
ρήσω προ πάσης αίτήσεώς σας.

— Ναί... .άχριβώς, διότι έχω σταθεράν χπόφασιν νά μή 
δώσω αύτήν ή είς έχεϊνον, όστις ήθελεν όρκισθή νά μή 
άποχωρισθή ποτέ άπό έμέ, ΰπελαβεν ό γέρων μετά λύπης.

— Καί έγώ σάς ορκίζομαι τοΰτο' μετά πάσης ειλικρίνειας, 
έμορμύρισεν ό νέος.

Ό γέρων έκίνησε τήν κεφαλήν.
— Καί δέν φοβεΐσθε νά δεσμευθήτε τόσον εύκόλως διά 

παντός κ. Φλαμμερμόν;.... ’Αγαπώ τά ταξιίδια καί....
— Οΰδεμία άπόστασις είναι ικανή νά σταματήση τδν έ

ρωτά μου, ΰπελαβεν ό νέος, προλαμβάνων τδν γέροντα.
— Πώς, λέγει τότε ό γέρων μειδιών, εισθε τής αύτής 

μετ’ έμοΰ γνώμης, ότι έν τή άστρονομί^, όπως καί έν τφ 
ίρωτι, δέν ύπάρχει άπόστασις;

— Άναντιρρήτως, κύριε Όσιπώφ, άνεφώνησεν έξαλλος 
έκ χαράς ό νέος· αισθάνομαι έν έμοί τοιαύτην φλόγα, ήτις, 
βιβαιωθήτε, δέν θά σταματήστ) ούτε μέχρι τοΰ άκρου αύτοΰ 
τοϋ κόσμου.

— Καί μέχρις αύτής τής σελήνης;
Τό πρόσωπον τοΰ γέροντος ήρξατο μεταβαλλόμενον έπι 

τφ έμφατικώτερον, τοΰ δέ νεανίου έπί τφ αίσθητικώτερον. 
Πασιφανώς δέ έφαίνετο, δτι ή Σελήνη μόνη κατείχε πάσας 
τάς σκέψεις τοΰ νεανίου καί ύψόνων ούτος τήν χεΐρα προς 
τδν ούρανόν

— “Αχ! διατί νά μή ύπήρχέ τις άρκούντως τολμητίας, 
ίνα άχθή πρός τούς αχανείς αύτούς κόσμους. Καί άν ή χειρ 
τής Σελήνης μοί έδίδετο έπί τή προτάσει τής συνοδείας 
καί έμοΰ εις τά άπροσπέλαστα έκεΐνα μέρη, θά εσπιυδον προ- 
θύμως καί ΐμπράκτως ν’ άποδείξω, ότι ούτε τά έκατομ- 
μύρια, ούτε τά δισεκατομμύρια, ούτε τά τρισεκατομμύρια 
τών λευγών δύνανται νά σταματήσωσι τόν ερωτά μου.

Ό γερών πλησθείς χοοράς έχύθη τότε είς τάς άγκάλας 
τοΰ νέου, δν έφίλησεν είς τάς παρειάς.

Ό Φλαμμερμόν διετέλει έκπληκτος και συγκεκινημένος.
—Τέκνον μου! τέκνον μου ! έπανελάμβανεν ό γέρων,κρα

τών τάς χεΐράς τοϋ νέου καί πεπνιγμένος έν τή συγκινήσει, 
τί είπες I τί είπες ! έάν ίγνώριζες πόσων ίτών πόθος μοί 
ήτο αύτός, δέν θά προέφερες τάς λέξεις αύτάς.

— "Ωστε, κύριε Όσιπώφ, δύναμαι νά έλπίζω....
— Νά έλπίζης άκόμη; δε είπες, δτι διά νά τήν στεφα- 

νωθής πηγαίνεις καί μέχρις αύτής τής σελήνης;
— Ναί, είναι άληθές, άλλά τότε έπρεπεν ή δεσποινίς θυ- 

γάτηρ σας νά εΰρίσκετο όντως είς τήν σελήνην, διά νά με
ταβώ Ικεΐ.

Καί σταυρόνων τάς χεΐράς ό γέρων πρό τοΰ κόμητος·
— Καί άν δ τολμητίας εκείνος, ώς προ ολίγου είπες, 

ύπέλαβεν ό γέρων μεγαλοφώνως, υπήρχε καί προέκειτο τδ 
δνειρον ν’ άποβή πραγματικότης καί έλεγε....

Ό Γοντράν, ούτινος τά βλέμματα ήρχιζον ν’ άμαυροϋν- 
ται, παρετήρει έκστατικώς πλέον τον γέροντα, ού ένόμισε 
πρός στιγμήν, ότι άπωλέσθη τό λογικόν.

— Ναί, προσέθηκεν ό γέρων, έμφατικώς, έάν μετά 20 
ίτών μελέτην καί άδιάκοπον έργασίαν, άγρυπνίας, άγώνας 
καί θυσίας παντοειδείς, κατώρθουν νά φέρω είς πέρας τήν 
θκυμασίαν αύτήν έκδρομήν, ήν τόσοι φιλόσοφοι, διερευνηταί, 
ποιηταί καί φυσιοδίφαι έφαντάσθησαν καί ώνειοοπόλησαν.,,.. 
έάν τέλος έλεγον πρός ΰμάς σήμερον: «Φλαμμερμόν,άναχωρώ 
διά τήν σελήνην καί τό άπειρον άχανές, άκολουθήτέ μοι, 
έάν άγαπάτε τήν κόρην μου ! » τί θά έπράττετε ;

Ό Γοντράν έξηκολούθει νά τόν παρατηρή μετ’ άπορίας 
καί δυσπιστίας, διότ. μόλις πρό ολίγων ώρών είχε σχετισθή 
πρός τδν γέροντα καί κατά πρώτην φοράν ήδη ήκουσεν έκ 
του στόματός του τοιαΰτα παράδοξα πράγματα.

Τδν έξέλαβεν όθεν φυσικώς διά παράφρονα καί τφ άπαντφ 
ήπίως καί χωρίς νά άντιτείνν) εις τάς ιδέας του :

—Καί μ’ΐρωτάτε περί τούτου, κ.Όσιπώφ, κατόπιν τών 
όσων σάς ώμολόγησα προ ολίγου ; Μ’ έρωτάτε, άν θά α
κολουθήσω, τήν Σελήνην;... Μπά I άστειεύεσθε.... καί μέχρι 
τοΰ ήλιου άκόμη θά τήν ακολουθήσω καί τό έπεθύμουν μά
λιστα !

—Είς τον ήλιον θά μεταβώμεν κατόπιν, φίλε μου, μετά 
τήν σελήνην. .

Είτα δέ μετά μικράν σκέψιν"
("Επεται συνέχεια)

’ΣΤΗ ΜΑΡΜΑΡΙΝΗ ΒΡΥΣΟΥΛΑ

Α.
Λευκομάρμαρη Βρυσούλα, 
Σύ, ποϋ τόσα δχεις ποτίσει 
διψασμένα στόματα, 
τό νερό Σου άν σταματήσμ 
μιάν Ήλιόπλαστη αύγούλα 
σέ ϋπόγεια χώματα, 
δέν μού λές, ποιος θ’ άντικρύση 
τά μαρμάρχνά σου κάλλη, 
στόμα Σου τ ’ αμίλητο ; 
ποχός θά Σέ μοχρολογήσμ, 
τραγουδάκχ ποιό θά ψάλη 
δν χειλάκι άψίλητο ;

Βρ·
Τόνερόμ' άν σταματήση, 
Θαμαχ πλ}ό μάρμαρο κρύο, 
χείλη δίχως φίλημα· 
μά 'ς τλ στερεμμένη βρύση 
θέ ναλθοϋν πουλάκια δύο, 
π’ έχουν ίδιο ’μίλημα: 
Τό άηδόνχ γχά νά κλάψμ, 
πού τού έδρόσχζα τό στόμα, 
τόν πχκρό μου θάνατο· 
καί ό τραγουδιστής θά γράψι^ 
’ς τό μαρμάρινό μου σώμα 
τραγουδάκι άθάνατο !

Έν Σπέτσαις 1895 I. Γ. Γιαννοΰκος

Ό Πλάστης τό εύλύγιστον 
καί πάλλευκόν σου σώμα 
Με άνθη έπλασεν άγνά 
καί όχι άπό χώμα.

ΑΙ χάριτες σ’ έπροίκισαν 
διά τής καλλονής των, 
Οί άγγελοι, αγάπη μου, 
διά τής αρετής των.

Καί διά τοΰτο πανταχοΰ 
τήν ευωδίαν χύνεις, 
Καί όπισθεν σου άρωμα 
τής αρετής άφίνεις.

“Ω ! φέρων τής άγνάτητσς 
τό χρώμα, λευκέ κρίνε, 

Μιας ψυχής
έν’ ασπασμόν μυράεντα 

τόν κάλυκα σου κλίνε, 
όπως δεχθής.

Έν Άθήναις Γεράσιμος Μεγγουλας

τ cap
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Κ. Γ. I. Άντίτιμον ήμερολογίων έλήφθη. Εόχαριστοΰμεν.
—Α. Σ. ΆμαΛιϋα. Σημείωσι; έλήφθη. Στείλατε παραχαλοΰμεν 
έχκαθάρισιν.— Κ. Ν. ΚαρΛο’δασ*. Επιστολή μέ περιεχόμενα έλή
φθη. "Εχει καλώς. Στείλατε σύνδρομά;. —Λ. Τ. ’Brtattta. Έλή
φθη, έδημοσιεύθη, άλλα δέν σας είδομεν.·—Α. Σ. Λάρισσατ. 'Επι
στολή καί χρήματα έλήφθησαν. Ευχαριστούμε* πολύ. Συμορφού- 
μέθα πρδς γραφόμενα σας.— Π Ν. Π. *Αγ. Γι&ργιον. Σας με- 
τεφέραμεν αντίδι. ’Αναμένομε* έμβασμά σας.—Γ. Σ. Γ«τιτσ/σκ. 
Επιστολή καί αποδείξεις έλήφθησαν. Γράφομεν.—Ν. Δ.Π. Χισβόν. 
Φύλλα σάς άπεστείλαμεν καί άποστίλλομε» έπ νέου. Αναμένομε* 
έμβασμα. — Φίλγι τή; Φύσεως. Έλήφθησαν, ευχαριστούμε*. Στεί
λατε λαβειν δώρόν σας. — I. Β. Μ. Θεσσαλονίκην. Αιωνίως πα- 
ραπονεισθε καί αιωνίως ύπόσχεσθε, χωρίς νά βλέπωμεν καί αποτε
λέσματα. Θά δημοσιεύωμεν πάντοτε τά έγχρινύμενα χαί δέον νά 
συμμορφώσθε ’Αναμένομε* έμβασμα χαί σννδρομητάς. — Δ. Κ. 
Tartar. Ήλλάξαμε* διεύθυνσίν σας, ώ; γράφετε.—Ι.Β K.fiaJor. 
Άπέδειξις έλήφθη. Δώρο* άποστέλλεται ταχυδρομιχώς.—A. A. Α. 
Πύργον. Μόνον τών συνδρομητών μας έργα δημοσιεύονται.—©.Π. 
Κνμην. Ζητούμενον αριθμόν σας άπεστείλαμεν.—Δ. Μ. Ifaistiior. 
Εικόνα σας άπεστείλαμεν πρδ 15 ήμερων ταχυδρομικώς. Άποροΰ- 
μεν. Στέλλομεν έτέραν.— Γ. Ο. Σμόρνην. Συνεστημένη έλήφθη 
μδ περιεχόμενα. Λύσεις ειχο» ληφθή αργά, ώστε δέν πταίομεν η
μείς. Έν τούτοι; σας άποστέλλομεν σχετικόν τι. — Γ. Β. 'Τάραν. 
’Επιστολή Χαί άντίτιμον ήμερολογίων έλήφθη. ’Απορούμε* έπί κα
θυστερήσει φύλλων. Ταχυδρομικώς γράφομεν. — I. Ρ. Πειραιά. 
Συνδρομή έλήφθη. Άπόδειςις έν παρόντι φόλλιρ. Πονημάτων δημο- 
σιευθήσεται άν έγκριθή —Σ. Κ. ΊσμαϊΛίαν. Άντίτιμον ήμερολο- 
γίών έλήφθη. Εΰχαριστοΰμεν. Νέον χρυσόδετο* δι’ ήμας άποστέλ- 
λομεν διά προσεχούς ταχυδρομείου. — Γ. Φ. gatpor. Έλήφθησαν. 
Προσεχώς φέρω ”διος άπαντα. 'Ησυχάζετε. — Κ. A. Λιωνίάιον, 
’Επιστολή άπόδειξι; καί άντίτιμον ημερολογίου έλήφθησαν. Εύχα- 
ριστοΰμεν. "Έχει καλώς δι’ επίλοιπα.

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ

27 Αίνιγμα.
Guerre aus souris !—Qui dit cela ?

C’ est mon premier 
Saiut humble au couvent. De qui ?

De mon dernier. 
Guerre encore aux lapins ; Qni la fait ?

Mon. entier.
28 Αίνιγμα

Une voyelle est mon premier 
terme musical, mon deuxi^me 
Article simple, mon troisteme 
Pronom masculin mon entier.

29. Αίνιγμα
Άπδ τοΰ; χήνας ζήτησον τήν κεφαλήν καί τήν ουράν, 
Μέ βλέπεις καί ώς σύνδεσμον μέ απαντφς εις τήν χαράν* 
Καί δμως δι* έμέ κανείς δέν δύναται νά χαίρη, 
Τώρα έμέ δοτές κζατεΐ τδ τρίτον μου κατέχει.
Ή βάσις μου τιμήν πολλήν βεβαίως θά σοί φέρη. 
Οί ποταμοί μέ έχουσιν, ή θάλασσα μέ βρέχει. 
Έγώ έν φ άνευ ζωής έκ τής μητρδς έξήλθον. 
'Ομοίως τοΐς γονεΰσί μου δπως μορφώσω ήλθον.

30. Αίνιγμα
Τδ πρώτον κράτος τοΰ Βορρά 
Τδ δεύτερον αστήρ λαμπρές 
Τδ τρίτον λέγει εφοβερδς» 
Τδ τέταρτον 'στα Ιερά 
Τά άγια καί φοβερά.

31 ■ Γρίφος

ώ
Οΰ σιγή; σιγή; Άσμέτ

ώ

ω
ΰς ώ

ώ
ώ ώ

♦ίλη τής Φύσεως

Παρακαλοΰνται όσοι ίλαβον 'Ημερολόγια τής 
«Φύσεως» εΰαοεστούμενοτ, ν’ άποστείλωσιν τό 
άντίτιμον αύτών τή διενθννσει πρός τακτοποίησιν 
τών λογαριασμών.

ΓΕΏΡΓΙΟΣ ΣΑΡΔΗΣ
BIEAWAET3S KAAAITEZHBS

39- 'Οδός Σταδίου—39
αντικρύ ’Αρσάκειου.

Είδϊκύς διά δέβιμον έπιδτημονικών βιβλίων 
καί όλοκλϊιρων βιβλιοθηκών κατ Αποκοπήν

Δι’ Εκτυπώσεις έπισκεπτηρίων, Επικεφαλίδων, 
έπιστολών καί ψαχέλλων καί πλαισιώσεις είκόνων

Γίνεται XQfjGis δερμάτων άρίβτων πάντων τ&ν είδ&ν.

Πέμψατε τά βιβλία σας εις το βιβλιοδετείου τών Φιλοβίβλων
'Οδός Σταδίου 39

ΜέΟΜΕΙΟΙ κ« «ΟΙ
ΑΘΗΝΑ!

103—Όδός Αιόλου—103

ΠίϊΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ
ΠΑΝΤΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΩΡΟΛΟΓΙΑ 

tniAiorooYmi και ειιιςουαζονται 
ΔΙ’ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΤΟΥ 

ΠΑΝΤΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ 
ΤΙΜΑΙ ΜΕΤΡΙΩΤΑΤΑΙ 

Ταχύτης, άκρίόεια, στερεότης, εύθυνία

ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΕΙΟΥ 

ΠΑΝΑΓΙΠΤΟΥ ΤίΑΜΗ
143 — 'Οδός Έρμου — 143

Μεταξύ Καπνικαρέας καί Ωραίας Ελλάδος
Είς τδ Κατάστημα τον κ. Τσάμη, τδ τόσον έπαξίως 

τή φιλοκαλίες αφιερωμένο*, εύρίσκονται ωρολόγια έκ τών 
μάλλον άνεγνωρισμένων έν Ευρώπη καταστημάτων, περί 
τής στερεότατος καί ακρίβειας τδν όποιων άρχει μόνον ή 
ίγγυησιζ τών ονομάτων αυτών. Εργασία ίφάμιλλο; τή ευ
ρωπαϊκή. 'Εγγύησις αυτής καί στεριότης.

01 μέλλοντες νά προσελΟωσιν έστωσαν βέβαιοι, ότι ευ£α- 
ριστηβήσονται ίιά τήν στερεότητα κομψότητα, τδ μέτριον 
τών τιμών καί τήν ακριβή έκπλήρωσι* πάσης παραγγε
λίας των.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΠΝΕϊΜΑΤίΙΔΠΝ ΠΟΤΩΝ
Ν. Ε. ΠΑΝΑΓΟΥ ΚΑΙ Δ· ΦΟΥΣΑΡΑ

Έν Χαλκίθι.
Βραβευθέν κατά τήν τελευταία* παγκόσμιον Έκθεσιν τοΰ Λυών*

Τά λαμπρότερα ποτά, τά ώραιότερα καί γευστικότερα, άμιλλώ- 
μενα προς τά ευρωπαϊκά,κατασκευάζονται έν τφ έργοστασίω τούτφ, 
ένθα γίνεται χρήσις υλικών άγνοτάτων καί πρώτης ποιότητος.

γά Κονιάκ, μαστίχη, οδζο,βανάνα, άγγέλιχα, χτλ.οΰ μόνον προ
τιμιόνται έν 'Ελλάδι τών ευρωπαϊκών, αλλά χαί πάντα τά ξένα 
πλοία σταθμεύοντα έν Έλλαδι προμηθεύονται ήδη τοιαΰτα έκ τοΰ 
άρίστου τούτου εργοστασίου.

ΕΚ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΣΤΗ ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ


