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Έφωτογραφήθη προς τούτοις βαλάντιον περιέχον
διάφορα μετάλλινα νομίσματα, ών αί εικόνες ομοίως άΔΙΑ ΤΩΝ ΣΚΙΕΡΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ
ναπαρήχθησαν έπί τής φωτογραφικής πλακός πάνυ άνε«» ■»πιλήπτως.
Ιατροί τινες έν Παριοίοις ενδιαφερόμενοι διά τήν
’Από τινων έβδομάδων ό Ευρωπαϊκός έπιστημονικός
πρόοδον τής ανατομίας, έπεχείρησαν ομοίως διάφορα
κόσμος εύρίσκεται λίαν συγκεκινημένος έκ περιέργου τί
πειράματα, άτινα έπέτνχον καθ
—°’ όλα.
11νος άνακαλυψεως,γενομένηςύπό τον δόκτοροε Rcentgen,
Ό καθηγητής x.Spiess
καθηγητοϋ τοΰ πανεπιστη
περιέβαλε σφαίραν Crooke
μίου τοΒ Βυρτξβούργου,
διά τεμαχίου υφάσματος
καί ήτις μέλλει νά μετακαί έθεοεν αυτήν είς συγ
βάλη τάς νΰν παραδεδεγμέ·
κοινωνίαν μετά ηλεκτρο
νας συνθήκας καί γνώσεις
μαγνήτου Ruhmkorff-Πά·
τής φυσικής ίδιότητος τον
ραυτα διά μέσου τοΰ ύφάφωτός.
οματος διεπέμφθησαν αί
Δόκιμα! τής νέας ταύ
νέαι ακτίνες τοΰ Rcentgen
της άνακαλυψεως έγένοντο
επί πινακίδος έμπεπιπλαπανταχοϋ είς πάντας τους
σμένης διά πλατίνης και
επιστημονικούς κύκλους
. κυανούχου βαρίου.
τών διαφόρων Εύρωπαϊκών
Ό ουγγρος καθηγητής
κέντρων, κατόπιν τών ύπό
Lenard έβεβαίώσεν, ότι
τοϋ καθηγητοΰ Rcentgen
τινές ακτίνες τού Rcent
άποσταλειοων αύτοίς φω
gen διατρέχουσι λεπτήν
τογραφικών πλακών, έξ ων
πλάκα έκ λευκαργιλλίτιέναργέοταχα άποδείκνυται
δος, σ δέ Rcentgen διϊή ακρίβεια τής άνακαλύψεσ^υρίξεται, ότι αί ακτίνες
ως ταύτης.
αυται διέρχονται τό ξΰλον,
Πολλοί δ’ επιστήμονες
διάφορα μέταλλα,τάς βάρ
μή άρκεοθέντες είς ταϋτα
κας, τόν χαλικοειδή λίθον,
έπανέλαβον τά πειράματα
ω&. και πολλάς ούσίας, άς
καί έπέτυχον πληρέστατα.
αί κοιναί φωτεινοί ακτί
Ούτως έφωτογραφήθηνες δέν δύνανται νά διασαν διάφορα σκιερά σώμα
περάοωοιν.
τα καί έπετεύχθη πληρέ
Έτερός τις έφωτογράστατα ή διά τής άποτυπώφησεν άλυοοόν τινα ωρο
σεως τών. εικόνων τούτων
λογίου τεθείσαν έντός ξύ
άποκάλυψις τών ευρισκο
λινου κυτίου καί ή φωτο
μένων έν αύτοίς διαφόρων
γραφία άναπαρήγαγεν αύ
αντικειμένων, απροσίτων
τήν πάνυ εύκρινύς, ως καί
τέως είς τήν διά τού ο
τό κλείθρου, τήν κλείδα
φθαλμού δρασιν, ήτοι :
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΚΛΛΛΙΓΑΣ
καί αυτούς τούς ήλους,
Έφωτογραφήθη χειρ αν
(Ίδί προηγοιψίνον ψύλλον)
τούς συνδέοντας έσωθεν
θρώπου καί είς τήν φωτοτό κιβώτιον, ένώ τούτο μόλις έφαίνετο έπικεχρωσμένον.
γροφικήν πλάκα άπετυπώθη αΰτη μετά τής είκόνος τοΰ
Ό κ. Spiess εφωτογράφηοεν έτι τήν χείρα εργάτου
οστέινου αυτής σκελετού διά μέσου τών μυώνων μεθ'δλων
υαλουργείου περιεχούσαν άπό τινων έτών τεμάχιον υέτών ανατομικών λεπτομερειών, αδιάκριτων τέωςτώόλου καί ή φωτογραφία άπεκάλυψε τό μέρος ακριβώς, ένθα
Φθαλμώ.
τό ξένον τοϋτο σώμα εύρίσκετο.
Έφωτογραφήθη πηξίς εύρισκομένη όπισθεν μετάλλι
Ώς είκός, σοφοί τινες διεκδικοΰσι τήν προτεραιότητα
νου καλύμματος καί έλήφθη ευκρινέστατα,ομοίως δέ κλεί
*
θρον όπισθεν λεπτής ξύλινης θύρας καί άπετυπώθη πάνυ
τής άνακαλύψεως ταύτης. Ό ουγγρος καθηγητής Le
nard τήν προησθάνθη, ό καθηγητής Ευγένιος prefer
έπιτυχώς.
Έϊ ΦΗΤΟΓΡΑΦΙΑ
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διϊοχυρίζεται επίσης, ότι τώ 188α άνεκάλνψε χημικός
ακτίνας δι' ων ίπεχείρησε φωτογραφικά πείραμα ·
τα. Ό δέ Hans Schmidt λέγει, ότι έκαμε πρότερον
σχετικός εργασίας,πλήν ούδείς τούτων εφθασε περαιτέρω
καί ώς φαίνεται μόνος καί πρώτος ό καθηγητής Rcentgen
προσδιόρισε τόν άληθώς νέον χαρακτήρα τών άκτίνων,
αϊτινες τοϋ λοιποϋ θά φέρωσι τό όνομά του.
Ή Αγγλική Ιατρική έφημερίς The Lancet αναφέρει
τήν ακόλουθον παρατήρησιν, γενομένην έπί ενός Ασθε
νούς διαμένοντοε άπό τινων μηνών είς τό Guy's Hopital,
έν τών μεγίστων νοσοκομείων τής Εύρώπης.
Ό άσθενής ουτος, ναύτης τό επάγγελμα είχε εύρεθή ήμιαναίσθητος έν τή όδφ καί μετακόμισές εις τό εν
λόγω νοσοκομείου. Άφοΰ δέ έβεβαιώθη, οτι ητο παρά
λυτος κατά τά ανώτερα αύτοΰ καί κατώτερα ακρα, και
ότι οΰδενός άλλου έπασχε ή έΕ άοημάντου τίνος μικρός
πληγής, ήτις ταχέως έθεραπεύθη, ό άσθενής έίηκολούθει διατελών είς τήν αυτήν πάντοτε κατάστασιν, ότε
ό δόκτωρ Williamson, διευθυντής τοΰ νοσοκομείου έσχε
τήν ιδέαν νά φωτογράφηση τά περιξ τής πληγής μέρη.
Ή δέ ληφθεΐοα φωτογραφική πλάί τώ άπεκάλνψεν, ότι ή
παρουσία μικρού τιν»ς ξένου σώματος παρά τήν σπονδυ
λικήν στήλην ευρισκομένου καί ούτινοε τήν Ιδιότητα δέν
έδύνατο νά προσδιορίοη, τω έκώλυε τήν αναρρωοιν. Αμε
σος έγχείρηοις γενομένη μεταξύ Τοϋ πρώτου νωτιαίου
σπονδύλου καί τοϋ πρώτον ψοϊκοϋ σπονδύλου άπεκαλνψε
τεμάχιον λεπίδος μαχαίραε, ίσχυρώς έμπεπηγμίνπν, ήν
μετά πολλοΰ κόπου κατώρθωοαν νά έΣαγάγωσιν.Έκτοτε
ή θέσις του άσθενούς σπονδαίως έβελτιώθη.
Έν Βέρνη παιδίον τι έί άπροοείίας είσήγαγε βελόνην
έντός τής χειρόε του, καί έδει πρό τής έγχειρίσεως νά
έίακριόωθξ ή θέσις τού ξένου τούτου σώματος. Ό καθη
γητής Cocher τή συνδρομή τοϋ καθηγητοϋ τής φυσικής
Corsler έλαβε την φωτογραφίαν τής χορός καί κατώρθωσε πληρέστατα τή βοήθεια ταύτης ν' άνακαλυψη καί είαγάγη τήν βελόνην.
Όμοιως έν έτέρω τινι ίενοδοχείω τήε αυτής πόλεως,
έπετεύχθη ή πλήρης φωτογράφησιε τον σχήματος συντε
τριμμένου δοτού κνήμης. Οί δέ καθηγηταί Vincinti έκ
Παδούης, Musani έκ Μιλάνου και Bfasena έκ 'Ρώμης
άναφέρουσι σχετικά γεγονότα οΰχ ήττον πειστικά.
Ώστε τής βάοεωε μή έπιδεχομενηε άντιρβήσεως παρ'
ούδενός τών επιστημόνων,πασιδήλως όμολογεϊται, ότι ή
νέα αύτη άνακάλυψις έσται σωτήριος διά ττ^άνθρωπότητα καί ότι έπιφυλλάσσει ήμΤν έτι εύρύ οτάδιον αποκα
λύψεων έν ταϊς έρεύναιε τών έπιστημονικών εργαστηρίων.
Έν τώ προσεχεϊ φύλλω τής «Φνσεωε» θέλομεν έκθέσει τό τεχνικόν καί θεωρητικόν μέρος τής σπουδαιοτάτης
ταύτης άνακαλύψεωε, κατά τάς μέχρι τούδε γενομένας
μελετάς καί τά συμπεράσματα τών εύρωπαίων φυσιο
διφών.
«ρ. ·ρΙιτ·;η<

TO ΤΕΛΟΣ TOT ΚΟΣΜΟΤ
Άμεριιιανιεή έφημερΐς δημοσιεύει τά επόμενα :
« ΚαΓακΑσσμσς καί attapei &α ειτ;φέρε?σι τό τέλοσ
τοϋ κόομου I
Ό «αθηγητής ΦφάνίΜ. Κλώζ, έξ Όαελάνδηο,(Καλιφορνίας.) πρώην πρύτανκ τής έν Τοοκόμα'Ακαδημίας
των επιστημών, &ιαο«5άζει μελετών τάε κινήσεις τών
ούρανίων οωμάτων. Διιβνυρίζεται ότι, έντός πέντε έτών,
οί πλανήται θά καταλάοωσιν ακριβώς τήν αυτήν θέοιν,
ήν εατεϊχον ότε ήρχιοεν ό κατακλυσμός τοΰ Νώε, ό τό
σον ζωηρός καί λεπτομερώς περιγραψείς έν τή ΠαλαιΑ

Διa9ήκ>). Είτα δέ βαίνων περαιτίρν, προλέγει άνωμσλίαε καί ταραχάε, αίτινες άπό πολλών εκατοντάδων έτΰν
δέν συνέβησαν έν τώ ήμετέρω πλανήτη.
Ό εσχάτως έν Καλιφορνία καί κατά μήκος τήε άκτήε
τοΰ 'Ατλαντικού αίβθητός γενόμενοε σειομόε θεωρείται
ό πρόδρομος τήε μελλούσης κοταοτροφής.Ό καθ. Κλύ£
φρονεί, ότι οί μεγάλοι τής γής παλμοί δένθά βραδύνωοι νά άκουσθώοη καί ότι ή τελευταία οειομική δόνηαις,
ή μέχρι τών Κεντρικών καί Νοτιοδυτικών επικρατειών
τής 'Αμερικής έκταθεϊοα, ήτο μία τών προδρομικών ώδύνων μεγάλου κατακλυομοΰ,ή άπό τοϋ μεσημόρινοϋ διάόασις τοϋ όποιου δεν απαιτεί ή πολύ όλίγα έτη.
Ή έπί τοϋ αντικειμένου τούτου ουίητηοις τοΰ κ.
Κλώξ μετά τών έν Άγ. Φραγκίσκφ συναδέλφων του εί
ναι άρκετά ένδιαφέρουοα όπως άναφέρωμεν χωρίον τι ωδει β Οί πίνακες τήε Βαόυλώνοε είναι σειρά έγγραφων
πλακών, γραφειοών χιλιάδας έτών πρό τής έλεύοεωε του
Χριστού. Έν αύταϊς περιγράφεται άρκετά λεπτομερώς
ό κατακλυσμός τοΰ Νώε. Οί πίνακες οδτοι άνευρέθηοαν
έν τοϊς έρειπίοις τής αρχαίας πόλεως Νινεόέχ και κα·
τετέθησαν έν τώ Βρεττανικώ μουσείω τοϋ Λονδίνου, έν
θα μέχρι τής οήμερον διαφυλίττεντσι.Μεταξύ τδν άλλων
περιγραφών, άναφέρεται ότι ό Αϊγόκερως ήτο τό δεοπί·
ζον οημεϊον τοϋ Ζωδιακού, κατά τήν έποχήν τού κατα
κλυσμού έκείνου.
'0 ΧαλδαίοςΑστρονόμος Βερόζος, όστιε έγραψε τήν :
Ιστορίαν τής Βαόυλώνοε και έκλήτευοε τους Βαβυλω
νίους πίνακας, προεϊπεν ότι, όταν ό ήλιος καί οί πλανήται φθάοωσι πάλιν όμοϋ είς τό ζωδιακόν οημεϊον τού
Αίγόκερω,δεύτερος παγκόσμιος κοτακλυσμός θέλει ουμόή. 'Αλλ' ή λέξις « κατακλυσμός » δέν σημαίνει καί τέ
λος τβδ κόσμου, ούδέ εντελή έίάλειψιν τής ζωής άπό
τοΰ προσώπου τής γής, άλλά μάλλον τήν καταθύθισιν
μεγάλης χώρας, ή κάλλιο» εϊπεΤν, ηπείρου ύπό τά ίδατα τοϋ ωκεανού.
'Ακριβώς δέ ήδζ οι πλανήται μετά ταχύτητος πληοιαίουσιν είς τήν θέσιν έκείνην, είς ήν ή μεν γή θά εύρίσκηται έπί τής μιας πλευράς τόϋ ήλίου, οί δέ λοιποί
έπί τής άλλης, ούτως ώστε τοποθετημένοι ό εις όπισθεν
τού άλλον, άνσλόγως τών τροχιών των, θ' άποτιλίβνοι
μετά τοΰ Ήλίου καί τής Γής εύθεϊαν γραμμήν. Οί πλείστοι έξ αυτών έφθασαν ήδη, οί δέ λοιποί ταχεωε βαίνουσι πρός κατάληψιν τής θέοεως, ήν οί τής φύοεως νόμοι
άπό πολλοΰ έχουσιν υποδείξει.
ϋ’Από τής φηε λοιπόν Δεκεμβρίου τοϋ ιβοι καί μέ
χρι τής αόης τοΰ αύτοΰ μηνός,' ό Ήλιος καί όλοι οί
πλανήται θά εΰρεθώσιν είς τήν εύθεϊαν αυτήν γραμμήν'
είς τήν μίαν πλευράν τοΰ Ήλιον θά μείνη μόνη ή Γή,
αποτελούσα ούτω τήν ούράν τήε γραμμής, είς δέ τήν
άλλην όλοι οι άλλοι πλανήται, έχοντες έπίκεφαλής τόν
Ουρανόν καί ολόκληρον τό ηλιακόν σύστημα. Φοίβος καί
πλανήται, θά καταλάόη άστρονομικώς τό ζωδιακόν αημεϊον τοϋ Αίγόκερω, αποτελούν ώς είπομεν ανωτέρω,
εύθεϊαν γραμμήν,ής κεφαλή μέν θά ήναι ό ύπό τοΰ *
έρ·
σχελ άνακαλύφθεΐς Ουρανός, ούρά δέ ή Γή. Όποϊον πα
ράδοξον όντως φαινόμενον 1
Έάν τώρα οί έκ τού φαινομένου τούτου συμπερασμοί
τών Βαβυλωνίων Αστρονόμων ωσιν άκριόεϊς, ή ένατη
Δεκεμβρίου τοϋ ιφοι θά τό άποδείίη- 'Αναμψισόήτητον
όμως είναι ότι,κατ’έκείνην τήν έποχήν,οί πλανήται όντως
θά καταλάόωσι τό ζώδιον τού Αίγόκερω.
Πρέπει νά δώσωμεν προσοχήν καί τήν μυριοστήν
τούτην πρόρρησιν;

&pi··

ΝΕΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΤΗΛΗ

iggfe'Q; γνωστόν, άπό πολλοΰ οί φυσιοίίφαι χαταγίνονται νά
®Μ>εύρωσι στήλην σταθιράν, σχετικός μεγάλης ήλιχτροχινηgg^piou Βυνάμεως, χτλ. άλλά τά μέχρι τούδε συμπεράσματχ
^Κδτών κατέίειξαν, ότι τό πρόβλημα τούτο είναι ίτι άνερχω; λελυμίνον.
Έν τούτοις όμως καί οΰ^ιίς απελπίζεται ετι, διότι μέ
;άς μυστηριώδεις έκάστοτε άποχαλύψεις τοΰ ηλεκτρισμού,
εάντες έξακολουθοΰσι καταγινόμενοι, όπως τελειοποτήβωσι

j έφεύρωσί τι σχετικόν.
Ό κ. Μοριζώ, καθηγητής τής σχολής τών ’Επιστημών έν
δοψόώ,έπαρουσίασεν ίσχάτως μετά πολλής έπισημότητος καί
ιετριοφροσύνη; τήν λύσιν τοϋ προβλήματος τούτου εις τό
5ννέδριον τής γαλλικής Εταιρείας, δπερ συνήλθεν έν Βορδώ

ν»ί ώε πιστεύεται, αισίως πλέον λύεται τό έν λόγω ζήτημα.
Ή περί ού πρόκειται ηλεκτρική αΰτη στήλη άποτελεΐται
(|ώς έξής-_ '
' Ιον. Ό θιτικός πόλος σύγκειται ϊκ τεμαχίου ίγγωνίου
Η ίνθρακος βιβυθιβμενου ιίς τΰ εξωτερικόν αγγείο» τής στήλης,
;ίέν μέσφ υγρού, ε’χοντος τήν Ιδιότητα νά έξουδετιροΐ τήν πό-

ί^’,λωσιν, καί συνισταμίνου έκ ποσότητάς τίνος θειϊκοΟ οξέος,
·. · τυγχερασμένου πρός τρία μέρη δι’ ύδατος, Snip προηγονμί?ϊνω{ συναναμίγνυται ίνψυχρα Α«ταστάσει μετά διττοχρωμιχής
ί-ΰποτάσης. Κρύσταλλα άφ' ετέρου τοΰ άλατος τούτου συγκραΓ-τούμενα διά μικράς χοάνης έν τή άνωτέρα έπιφανεία τοΰ
^Άγροό διατηροΰσι τήν αναλογίαν τή; κορέσεως αυτού.
ί
2ον. Πρώτον διάφραγμα έκ πορώδους γής βεβυθισμένβ»

: έν τή άνωτέρω ταύτη διαλύσει, περιέχει άραίάν διάλυσιν
καυστικού άντισποδίου (σόδα-) (1,05 περίπου.)
. 3ον, Τό έλασμα τού ουνυδραργυρωμένου ψευδαργύρου, όπερ
; αποτελεί τον αρνητικόν πόλον τής στήλης, τίθεται εντός
< δευτέρου διαφράγματος, όπερ τοποθετείται ίντόί τού πρώτου
καί όπερ περιέχει πεπυκνωμένην διάλυσιν καυστικού άντισποί δίου (πυκνότης— 1,25 πεπίπου.)
; *
Η ήλικτροιγερτική δόναμις τοΰ βτοιχιίοω τούτου ιίναι
' .2,5 volts είς τήν αρχήν, καί είτα διατηρείται είς.τα 2,4
' volts έπί δέκα συνεχείς τουλάχιστον ώρας άδιακόπου ένιργείας. Ή έσωτερική άντίστασίς είναι 0,8 ohm περίπου καί

ποικίλλει ίλλως τε κατά τό πάχο;
τών διαφραγμάτων.
!

καί

την κατασκευήν

Ή αύξηαις αδτη τών 0,4 volt τή; ήλεκτροεγερτική; δυ-

νάμιως τού στοιχείου τοΰ κ. Μοριζώ <ν σχέσει προς τήν τοΰ
κοινού στοιχείου έκ διττοχρωμίου, αποδίδεται είς τήν ύποκατάστασιν τή; καλιοειοοΰς δισ.λύσεω; διά τής όξυούχου τοιαννη; εν ή τίθεται Λ^ρθω; ό ψευδάργυρος.
'Ηδη 4ν άναμιίνωμιν καί τά αποτελέσματα τής χρήοεως.
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ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΘΗΡΑΣ
ΜΕΤΑ ΤΡΙΑΚΟΝΤΑΕΤΗ ΑΠΟΥΣΙΑΝ

ΠΑΙΔΙΚΑ! miiNHSEIS
Ο ΥΑΚΗΣ ΕΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ

(Συνέχεια’ ίδ
*

£

προηγ. φύλλο»)

■. Μετά μεσημβρίαν, τή συνοδεία τοδ χ. Πέταλα μετέόημεν
ει; έπίσχεψιν τοΰ χ. Δημ.Καρρά χαί τοΰ νέου εργοστασίου του.
• 1; Κεϊται ιερός τό βορειανατόλιχόν μέρος των Φηρών χαι είναι
Μεγίστης έχτάσεως. Έχ πρώτης άχόψεως ένόησα, οτι δ έργοστασιάρχης ουτος εμφορείται ύ«δ τδν χαλλιτέρων αίσθημάίτών και διαθέσεων διά την βιομηχανίαν αύτοΰ χαι τοΰ τόκον χαι
ηύχάριστηθην.
“■"Ολας αυτός τάς εκτάσεις εσχάτως ήγόρασε μοί λέγει τότε

ό χ. Πεταλάς χαι θά έκεκτείνη τδ στάδιον τδν εργασιών του
χαι μέχρις έχει.
_
, »
Είσελθόντες εις μονόροφον νεόχτιστου οικοδόμημα άκαρτιζό
*
μενον άπδ διάφορα διαμερίσματα προσηλθεν άμέσως ό χ. Καρρας χαί μάς ώδήγησεν εις τδ ιδιαίτερον αυτού γραφείου. Είναι
ανηρ μεσηλιξ, ζωηρός, εύθυμος χαι λίαν εϋδιάθετος εις άναν.οίνωσν» τώ» σχεδίων χαί εργασιών του.
Άντεληφθην, δ’ άμέσως τούτουψχαι ευχαρίστως έτεινον τά
ώτα, διότι έχ πείρας γνωρίζω, ότι οι τοιούτου είδους άνθρωποι
εινε λίαν ευχάριστοι είς τά; συναναστροφάς των, κραχτιχοέχαί
αρχοόντως εΰκαίδευτοι. Άρχει μόνον νά τους αχοόη τις χα'ι
χορέννυται.Πλήρης έντρυφή.
— ’Εγώ, χύριε Πρίντεζη, μοι λέγει, νίμην κλοίαρχος χαί
εΐχον ιδιόκτητα -πλοία, έγύρισα παιδίοθεν όλον σχεδόν τον κό
σμον. Μετέόην πανταχοϋ καί εγνώρισα τά πάντα.
Άφοΰ δέ μάς διηγήθη άρκετά τινα ευχάριστα επεισόδια τού
βίου του'
— "Ήδη, έξηκολούθησε, άπεφάσισα νά έγχατασταθδ όριστιχώς είς τήν πατρίδα μον χαί να διαθέσω τσπλεϊστον μέρος τής
περιουσίας μου εις την βιομηχανίαν τών οινοπνευματωδών πο
τών ιδία τοΰ χονιάχ, ρουμιού χαι ούζου.
— Μά όλη ή 'Ελλάς μετεόλήθη, χ. Καρρα, τώ ειπον δια·
χόπτων, είς οΐνοπνίυματοπαραγωγεϊον.Πάντες ήδη χατασχευάζουσι ΚΟνιάχ, ρούμια χαί ούζα.
Ναί καί άχριθώς δι’ αύτ'ο άπεφάσισα χαί έγώ νά έπιδοθώ
εις τό είδος αυτό, μάς λέγει μετ' έμφάσεως. Έϊώ άχριθώς
πρόχειται νά έπιδείξωμεν τήν καλήν ποιότητα. Ή Ευρώπη ήρξατονά προμηθεύηται ήδη έξ Ελλάδος τοιαΰτα ποτά χαί είναι
πλέον καιρός νά δείξωμεν, οτι ήμεΤς έχομεν τά; άριστα; πρώ
τα; ϋλας.’Η θήρα,ώς γνωρίζετε, παράγει του; χαλλιτέρους χαί
άφθονοτέρους οίνους, οίτινες ευτυχώς είναι γνωστοί άνά τήν
ύφήλιον, καί έν έργοστάσιον, τέλειον όμως ενταύθα ήτο απα
ραίτητον. Εννοώ λοιπόν τήν παραγωγήν τελείαν χαί άμεμ
πτον χαι αν δέν προετοιμάσω πρότερον πολυετές χαλόν χονιάχ
δέν θάτδ έκθέσω εις πώληοιν. Ίδον, θά σας δώσω νά δόκιμά
*
σητε τριών ειδών ρουμίου διαφόρων εποχών διά νά λάθητε μι
κρόν ιδέαν.
Καί άμέσως έχάλεσεν άνθρωπόν του είς Βν έδωχεν εντο
λήν νά πομίση ήμϊν έχ τών τριών αύτών ειδών.
Ίό εν ές αύτών ιδίως ητο παχότατον χαί ισχυρότατον.
— Εύγε, πολύ ώραϊον, ειπον. Μεθ’ ό μάς εξήγησε τά της
κατασκευής τού θηραϊχού του χονιάχ, τδ όποϊον έλχίζει νά
χαταθάλ») πάντα τά έλληνιχά χαί ευρωπαϊκά μάλιστα, ώς έλε
γε, διότι έχει κυρίως τείνει ό σχοπό; χαι ή αδυναμία του χαί
είτα άφοΰ μοί προσήνεγχε διά τδ ταξείδιον μίαν φιάλην εύγευστοτάτου χαί ευωδέστατου ούζου και έτέραν έπ τού λαμπρού
του έκείνου ρουμίου καί μάς έπέδειξε τδ μηχανικόν εργοστά
σιου του χαί πάντα τά διαμερίσματα τοΰ έργοστασίου του χαί
τας νέας «ροαθηκας χαί μεταθολάς, απαντα ττι αλήθεια εντελή,
ευρύχωρα, χαθαρά καί κατάλληλα, ηΰχήθημεν αΰτώ τήν αίσίαν ευόδωσιν χαί πρόοδον τού νέου τούτου βιομηχανικού κατα
στήματος τού κ. Καρρά καί τού ήμετέρου όσημέραι προδεύοντος τόπου χαι άπήλθομεν.
— Ή Θήρα, είναι πολύ αξιόλογος τόπο; ε’ιπον, τφ κ. Πε·
ταλά ΐξερχόμενοι έχεΐθεν χαί είθε όλαι αί νήσοι καί πόλεις τής
'Ελλάδος νά απομιμούντο τήν φιλοπονίαν καί φιλεργίαν τών
κατοίκων της. Ιδού έχετε ήδη έδώ ώραΐον οί'οπνευματοποιϊα;
έργοστάσιον, τά έν Μεσαρία κλωστήρια χαί πλεχτήρια άτινα
έλπΐζω κύριον να έπισκεφθώ χαί ατινα παρέχουσιν έργασίαν εις
πλεϊστα χοράσια πολύ έπίσης τιμώσι τόν τόπον, ή δέ καλλι
έργεια τών ωραίων θηραϊκών οίνων χαί ή έμπορία τής πολυτίμου
θηραϊχής γής είναι προσόντα, τα όποϊα πολύ άναπτύσσουσι τήν
ευημερίαν τής νήσουΈν τούτοι; όφείλομεν νά προσθέσωμεν καί προ; τδ συμ
φέρον τών θηραίων χαί πρός γνώσιν τών ενδιαφερομένων διά
τήν ανάπγυξιν τού τόπου τούτου, ότι ή νήσος αίίτη δεν παρέχει
εικόνα ανταξίαν τών φυσιχών αυτής προσόντων. Άγνοούμεν, αν
ή απρόσιτος χαί αλίμενος κατάστααι; τής νήσου χαί αί πατά
καιρούς ηφαιστειώδεις έπιδρομαί απεμάραναν τδν φιλοπρόοδον,
εκπολιτιστικόν χσί πλουτολογικον ροΰν τών χατοίχων χαί
άπεγοήτευσαν τήν ήμερον χαί κανονικήν διαθίωσιν αύτών εν
ταύθα, οΰχ' ήττον μετά λύπης πα^ετηρήσαμεν, ότι τά υπάρ
χοντα ζωτιχά στοιχεία τού τόπου είναι τοιαΰτα, ώστε, τών πατοίκων συντελούντων δεόντως, οίχί δυσχόλως ή Οήρα δύναται
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μα χαταστή καλλίβτη πόλις τής Ελλάδος, ύπό βχοψιν άνακτύξεως, προόδου, έμπορίου καί πλούτου. Διότι και εμπορικόν
ναυτικόν κέχτητβι καί παραγωγήν άφθονο·, χαί τοπικήν βιο·
μηχανίανχαι ανεπτυγμένο· εκπολιτιστικόν πνεΰμα.Εύχόμεθα αί
έπικρατούσαι περιστάσεις και ίδέαι να μεταβληθώσι καί λίαν
ταχέως νά ίδωμεν τόν τόπον αυιόν μεταβαλλόμενο· εις εστίαν
πλούτου χαί γενικής ευημτρίας, διότι παρά προσδοκίαν άπηντήσαμεν καί τήν δυστυχίαν εγκατεσπαρμένης εν πολλοΤς, ώς
ονχ εδει ένταθθα.
Μόνος ««α μετέδην ρεμβάζω
*
εκτός της «όλεως καί παρά
την ακτήν άπό υψηλής περιωπής. Και έσχεπτόμην <Ηε «opr
βχόμην <ί< τόπον, όπου τά πάντα διαιρούν, καί ένθεν μετά
δύο ήμέρσς άνεχώρουν, έγκαταλείπων έκεΤ τόν υιόν μου.Έβάδιζονχαί τό βλέμμα έφερον πότε εδώ καί πότε έχβΤ και βιτα
παρετήρουν τήν θάλασσαν κάτωθι βμοΰ και τόν ουρανόν παρέ
χει Απόλυτος αραβία έκυριάρχει εν «μοί, Σκέψεις δέ συγχεχυμέναι έχυχλοφόρουν εν τή Ιιανοία μου καί ου δέν οριστικόν
έπεκράτει. Περίεργος κατάσταοις 1
—Τά πάντα αόριστα, άγνωστα, αμφίβολα, ατελή καί δυσεξή
γητα τυγχάνουσιν διενοούμην. Ήλθον έδώ απροσδοχήτως καί
τις οίδε μετά τινας ημέρας που και πώς θα εύρισκωμαι. Χάος
κβι έρεβος έν τφ άνθρωπινφ εγκβράλφΙ Άγόμεθαχαί φοράμε·
θα ύπό του πεπρωμένου...
Τό μόνον όπερ «νοούμε· είναι ή λύπη καί ή χαρα, εις αυτά
περιορεζόμιθα,αύτά επιζητούμε· και ούδέν έτερον έννοο5μεν.
Άνέπνευσπ τέλος ελεύθερο· αέρα, «βάδισα ελεύθερον έδαφος
καί εδαρόνβην.Τούτο με ευχαρίστησιν. Τί νά χάμω είτα ; «πέ
*
στριψα φυσικότατα είς τό δωμάτιό· μου.
Τήν έπαύριον ήμην προσκεκλημένος είς γεύμα παρά τφ
κυρίφ Γρ. Φιλιππάχη «ργοστασιάρχη κλωστηρίου είς Μεσα
ριάν, δεαμένοντι, παλαιώβξ αλληλογραφίας φίλψ και συν^ο
*
μητή τής «Φύσεως
*·
Ό κ. Φιλιππάκης είναι γνωστότατος έν Θήρα ώς μηχανι
κός και ευφυής επιχειρηματίας Καταγίνεται δέ καί εις φιλοσο
φικός και αστρονομικός μελέτας καί θαυμάζεται παρά πάντων
όσοι γνωρίζουσι· αυτόν προσωπτχως. Έγώ, έγνώριζον αυτόν
έξ ακοής καί αλληλογραφίας και ασμένως έδβχθην τήν ευγενή
πρόσκλησίν του.
ΙΙαραλαβων δέ καί τον υιόν μου διά συντροφιάν, ανβδημεν
έπί ήμιόνου καί εκινήσαμεν διά τήν Μεσαρία·. Μετά τεσσαρά’
κοντά λεπτά τής ώρας εΓμεθα <κ«ϊ. Ή κωμόπολη αΰτη είναι
μικρά άλλα φημίζεται διά τά κλωστήρια καί αλβκιήρια αύτής
καί τόν ώραίο· ναόν της.
Ό κ. Φιλιππάκης μας άνέμενε μετά τής καλλίστης παί α
γαθής συζύγου του καί αμέσως έχαθίσαμεν είς τήν τράπεζαν.
Ήτο περιποιητικότατος καί προθυμότατος είς όλα καί αφού έροφήσαμεν ώραιοτάτην σούπαν,βραστόν βόβιον κρέας καί εξαιβίας
μπριζόλας μετά διαφόρων εςτα καρπών καί τυρού και ενώ επίνομεν «τι τδν καφέ4
— Λοιπόν, κύριε Πρ<»τεζη μοι λέγβι, δέν συμφωνείτε εις τή·
περί κινήσεως τής γής θεωρίαν μου ;
— Δυστυχώς 3χι τώ άπεχρίθην, διότι ώς καί έν τή εΦΰσειϊ»
σάς άπήντησα, λαμβάνετε ώς βάσιν τής θεωρίας σας τήν σύγ
χρονον κατάστασήν τώ· ουρανίων σωμάτων, ως έχουσι δηλ.ηδη,
ένφ είς τήν σόστασιν αυτών ή γή εύρίσκετο εις αερώδη· ρευ
στήν, ούτως είπβΐν κατάστανιν, καί δέν εεχεν έτι πηχθή.
— ‘Αδιάφορο·, «διάφορον, μοί έλεγε μετ ενθουσιασμού ο
κ. Φιλιππάκης. τούτο δέν ανατρέπει ποσώς τήν θεωρίαν μοο.
Έμελέτησα καλώς τήν έν τή (Φύσει» απάντησίν σας και σας
άνταπήντησα, οττ ό Ζίμμερμαν σφάλλεται φρονών παί αυτός ,ο τι
ή ίλξις καί ή φυγόκεντρος δύναμις είναι αιτία τής κινήστως
καί αρμονίας του παντός.
— Πιθανώς, αλλά δέ· δύναμαι καί νά παραδεχθώ τήν γνώ
μην σας τόσον ευκόλως, οτι ή θερμότης του ήλίου μεταβάλλει
τήν μαγνητικήν κατάστασιν τής γής και ότι θερμαίνω· τό ορατόν
εις αύτόν ημισφαίριόν της επιφέρει μετατροπήν τής ισορροπίας
τής ατμόσφαιρας της, ήτις σνμπαρασυρει οτρεφουσα τήν
γήν «ρός τό έτερον ημισφαίριο·, και ούτω καθεξής, άφο3
ή αρχεγονος κατάστασις τής γής ητοπολν άλλοία τής συγχρό
νου. Ή θεωρία σας ήδύνατο νά Ιχη ύπόστασιν, άν εκτός τών
ανωτέρω έλειπαν αί άλλαι υφιστάμενα
*
δυνάμεις, τής έλξεως
καί ώσεως πτλ.
Όκ. Φιλ< «σάχης αφίκετο τότ« είς τό στοιχείον του καί θά
ιξελάμβανε τις αύτόν διά δεινόν άστρολόγον.
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— *Οχι, όχι,
λέγει μετά δυνάμεως διανοίας δέν έχει
ούτω, δέν δύναμαι νά παραδεχθώ θεωρίαν, ητις προφανώς αν·
τίκειται είς τόσους νόμους. Λίγων τις ώς ό Ζίμερμα· ότι έκ τής
φόσεως, ην έχουσι τά μόρια νά ελκωνται είς το χέντρον τής
μάζης έγεννήθη είδος ρεύματος εκ τής περίφβρςίας πρός τό
κέντρο·, όπερ έδωπε τήν περιστροφική· πίνησιν είς όλην τήν
μάζαν, δέ« λέγει αντίθετα τού γνωστού νόμου, όσης ορίζει Srt
«δυο ή πολλαί δυνάμεις άντιθέτως ενεργούσαν μηδενίζονται
άφ * εαυτών ;>
Καί έξηχολούθει ο κ. Φιλιππάχης μετά πολλής δεινότητος
καί πολλών επιχειρημάτων ώς δεινός γνώστης πάντων
τών άστρβνομικών ζητημάτων ν* άντικρούη τάς γνωστας
περί κινήσεως τού σομπαντος θεωρίας, ώστε παρερχομένης τής
ώρας καί μεσολαβησάσης τής συζύγου του ι θέσαμε ν τέρμα εκ
τήν άπέραντον ταύτην ομιλίαν μας.
Ειτα δε έπιδείξας μοι τό λαμπρότατον ατμοκίνητο· κλωστή
ριό ν του, οπερ διά μηχανημάτων τής ιδίας του έφευρέσεως κατεσκιύασε, περί ου άλλοτε έγράψαμε
*
αρκετά είς τήν «ΦύσίνΓ
και ένθα πλεΐστα κοράσια εύρίσκουσι δίαρκή εργασίαν καί τόσ
*
πο?ο· ήδη συναγωνίζεται πρός τά μεγάλα τδν τοιοότου είδους
τού Πειραιώς εργοστασίων, έπεσχέφθημβν καί τά επίσης λαμπρβ
κλεκτήρία τδν κυρίων Νομικού καί Μαρκεζίνη παραπλβύρως
τού ίδικου του καί ένθα όμοίως πολλά κοράσια εργάζονται.Εκτα>
έπεσπέφθημε· καί τό ώρολόγιον τοΰ ναού,οπβρό ίδιος κατεσκεύι·
σε ώς τότής Μητροαόλεως καί τό όποιον είναι άξιολογώτατο
*.
Μεθ'ο εύχαριστήσαντες τόν κ.Φιλιππάκην ώς και τήν αξιόλογο·
σύζυγόν του διά τάς καλάς καί προθύμους αυτών φιλοφρονήσεις,
έπέβημεν μετά τού Τάχη έπί τού ήμιόνου μας κ® απήλθομεν
οίκαδε.
Ένφ δέ ήμιονοβαδίζομεν έν απολύτφ άφαβία,έν σιω«?ί, διακό
*
ψχς αίφνηδίως ούτος αυτήν
*
— Νά μή πηγαίνομεν
*
άλλοτε,μοί λέγει, είς αστρονόμους,
διότι μας ζαλίζουν ! Νά,. .. ενυστάξαμεν.....
("Eftttat τό τέλος)
Φ. U.
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ΕΝΟΣ ΡΩΣΣΟΥ ΣΟΦΟΥ
Μ»τά

300 παΛΑιτεχνικΛχ'

ιίχύνων ίν

Λοιπόν» ώς βονεφωνήθη, θά σταματήσω μ ι· έπί τοΰ
Κρόνου.
— Μά 48 ώρας θά εέμεθα έκεϊ.
— Αλλά θα δννηθώμεν ·ά πλησιάσωμεν ;
— Μά, είναι ζήτημα καί τοΰτο, μολονόνι φρονώ, δτι
ομοιάζει κάπως το γήϊνον έδαφος. Έν τούτοις πολλοί φρονουβιν, βτι τό σώμα τών κα τοίχων τοΟ Κρόνου είναι διαφα
νές χαί διαχρίνεται άπασα ή λειτουργία τής^ωής.

σ^ πεεμέετ».

Κατά μετάθροΛν φ. ΠΡΙΝΤΕΖΗ-

*
(Συνέχεια

(δε προηγ. φύλλον)

Καθ έχάστην ήμεραν ή μεταξύ αυτών χαί τσΰ Κρόνου
άπόστασις ήλαττοΰτο, οΓ$
*
ήμέτιροι‘γήινοι εύρισκον βαθ
μηδόν μεγαλοπρεπέστερο· τά θεάμα αυτού καί έθαύμαζσν τά
διάφορα τοπεία του διά τών τηλεσκοπίων των.
·— Τό έφανταζομην ! αίφνης άνεχραξεν ο Όσιπώφ.
— Τί έφαντάζισθε ; ήρώτήσεν ό Γοντράν.
*— Ότι οί δακτύλιοι τού Κρόνου θά συνέχει·το $ξ αερώ
δους ουσίας και ούχί στεριάς.
— Πώς συμπεραίνετε τοΰτο ; ήρώτήσεν ζ Φμκουλβ.
— Δτάβολε ! έχ τής διαφανούς καταστάβεως τών δα
χτυλιών του. Ιδού ί παρατηρήσατε τόν Κρόνον διά μέσου
τοΰ πλησιεστίρου πρός αυτόν δακτυλίου του.

Ό Sap* έ* τή δόξ·} του.

— Q 1 ποίησις ! ποίηβις I άνίχραξε τότε ό Γοντράν,
διατί τότε νά μή χαίρωβε χαί τής αγγελικής έχείνης ζωής
χαθ ή» ή διά τής τροφής συντήρησές των είναι περιττή καί
χαταν αλί σκούζε τον καιρόν των μόνον σί< τήν μελέτην τών
μυστηρίων τών κοσμώ
*
καί τών ουρανών 1
— Δέν μου λέγεις, πιστεύεις είς τήν μετεμψύχωβιν ;
— Πιστεύω χαί δέν πιστεύω, διότι ουδέποτε χατέγεινα
εις τοιαύτα ζητήματα. Σύ πιστεύεις ;
— Βεβαίως χαί εις τήν συνέχεια· τήξ ζωής άπό πλάνη·
του είς πλανήτην.
Αίφνης είσιλθόντις εις τήν έλκτικήν ζώνην του πλανήτου
ήβθάνθησαν ζωηρας ταλαντεύοεις.
— Βαίνομε
*
ήδη μετά ταχύτητος δεκατεσσάρων χιλιομέ
τρων κατά δευτερόλεπτο·, είπε· ό γίρω»,
Πάντες εταράχθησα· έπι τούτφ.
Μετ' ολίγον είσηρχοντο εν τοίς δακτυλίοις τού Κρόνου,
δτε ύ Όσιπώφ έξαλλος έκ Z«?«C «σπαζόμενος τόν κόμητα
*
— Ο τέχν©· μου I τέκνο· μου I τφ είπεν, οποίας ευτυ
χίας πρόξενος μοί έγέ·εβο. Ά»ευ τής ευφυΐας σου, δέν θά
έλάμβανο· τήν ευκαιρίαν ·ά ΐδω ιχ του πλησίον τοιούτον
λαμπρόν θέαμα.
Ό δέ Γοντράν δραττόμινος τής ευκαιρίας
*
— Μετά τοιαύτην λαμπρά· ευτυχίαν, φρονώ, ότι θά
ησθε πλέον διατεθειμένος να έπιστρέψωμεν είς τή· γην.
Ό γέρων έκλινε τήν κεφαλήν χωρίς ·ά άπανπήσγ.

ΤΟ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΙ
1
Τριαντβψυλλάκι του νηαιοΰ.
η’ άνθιίας
Γςννάρη,
μέ κάλλη μοιόζ’.Κ κοραοιοΰ
οέ γέρον υα^ηλάρι
*
II
Θά ίήλςψαν, τριαντβψνλλιβ,
οί λυγεροί σου κλώνοι,
γην καρπερή αμυγδαλιά
π’ άνθίζςι μέ τά νιάνΓ'

ΙΠ
Μά λουλουδάκι έντροπαλό
ζητά τοΰ Ήλιου άκτΤνα,
άγ&ρι θέλει απαλό,
συντρόφους του τά κρίνα
*

IV
άλλοιώς παγώνει της νυκτιές
’στα συγνεφ’ άπό κάτον,
καί τον Βορριδ οί θολές ματιές
οαίτιές εΐνε Θανάτου·
V
Λουλούδι ποΰ χεψών ’ ανθεί
καί δάν προσμένει Απρίλη,
μονάχο του θά μαραθώ
πριν έλθη τ* άλλο δείλι·
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ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ ΛΑ’
Συνάντησες μετά, τον Σά$σε·

— Βεβαίως δέ οί δακτύλιοι ούτοι, έπιέπε· ή Σελήνη,
άπεσπάβθησαν έκ τόυ πλανήτου αύτβΰ.
ΦυβιΧώς, άπήντηβεν ό γέρων, όβω; άπεβπάβθησαν χαί
οί δορυφόροι του. *Αν θέλετε μάλιστα,έχετε προ ύμων ακρι
βώς τήν εικόνα τής συστάσεως τών κόσμων.
~ Καί διατί τότε φέρουσι τό δακτυλοΐιδέ; αυτό σχημά τω· ;
— Διότι οί οχτώ δορυφόροι του Κρόνου ίσχηματίσθησαν
προ αυτών καί διά τής φοράς των μιταβάλλουσΐ τήν ισορ
ροπίαν τών σωματίων αυτών,παραχωλυοντες άμα τον σφαι
ρικόν αυτών σχηματισμόν.
Μετά μτχρόν δέ ό Γοντράν είπε τώ Φρικουλέ·

'ζ
>j

VI

βάν τή παρθένα τη μιιίρή
'ΐ
π’ έδέχθη ’ςτήν αγκάλη
<3
γέρου καρδιά, ποΟ στταρταρεΤ
'
’στοΟ τάφου τ’ ακρογιάλι.
,ί
*|ω. Γ. Για··«3Μς. γ'

?<

Έν φ ό Όσιπώφ χατιγνατς κατοπτεύω
*
τβύς ουρανούς,
αίφνης αημιξόν τι τον εκαμε ν’ άναβκιρτήβη.
— Τί ίχιτε ; τί συμ@κί·ει ; ήρώτήσεν ό Γοντράν.
— Ιοού, φίλε μου, παρατηρήσατε, τφ λέγει, προς τόν
αστερισμόν τής Κασσιοπείας. Δέν παρατηρείτε νεον τινα
αστέρα, όστις δέν άναφέρεται είς ουδίνα ουράνιον χάρτην;
Ο Γοντρά· προσεποιήθη ότι παρετηρει, καταπόρφυρος ών
έκ τής στενοχώριας μήπωε έχτβθή, οτι κινούμενος ύπό τού
*
γέροντες
— Όχι είς τον Ώριωνα, είς τήν Κασσιοπειαν, σδς εϊπον
νά παρατηρήσητε, τώ λέγει.

JI ΦΥΣΙΧ
ΙΙαριμβάντος δέ του Φρχσυλς
*
— Μά,κύριΐ Όσιπώφ, τφ λίγιι. ίχΐι διχαιβν ό Γοντβά» μή_π«ρ«τηρών τιπστς, έφ«ΰ τό τηλσσχόπιβν αυτό δέν
ctvKt άρχιτής δυνάμίως διά την άπόστβςσιν,
ίξιτάζίτς,
— Είσαι άμαθης I τφ >έγιι μ<τά θυμού ό γςρνν. Παρατηρ’ήββ.τς ^αλώς.
ώ
*
Έ
δί ίξήταζς καλώς ό Φρικουλέ, ήνχγχάσθησαν νά
παραδίχθώσι τήν Εμφάνισιν τού νέον αύτσΰ άσημος.
— Τότ« «ρέηβι νά τφ δώσωμίν και όνβμΜίσ
*,
*
όπΐΐπς
ό
Γοντράν, άφσν ιΐνβι νέος άστηρ.
— Βίβαί«?,
Επαβιν ό γέρ«ν,
Ένώ Se χατιγίνιτσ δ χόμης μςτά τού φίλου του πρόζ
ίύρισιν τοΰ καταλλήλου ονόματος, ό γ<ρ«ν σοφός ίξηκολουθίιδια του τηλεσκοτίου 'χατοΛΤίύνν τον αστέρα δτί Ιξάλλος
θυμόν «νέκραζί
*
— Δίν Uvat άστήρ..., <Γναι βολές I
— Βολές I άνςφώνησαν πέντις ολως Ιχπληκτσι.
— Ναί, βολές, Εξηχολούθησςν ό γέρο)
*,
ήτις διατρέχει τό
&ffiipov και δπυθύνβταί πρός τόν ήλιον,
Μιτά Tua; δι ώρας, ότι πλέον ιΐχον άρχούντως πληβιάσιι αυτόν.
— Πιρίβργον! clstv ό γέρίον, ΐιναι πολύίδρο
*
σώμα αυτό
φωτο» ώς άστηρ καί βαΐνον ίίς το χινόν μ<τ« ταχύτητος
βέλους.
—* ’Απάτη ! απάτη Γ ύπέλαβίν ό Φρικουλέ, ιίναι ή βο
*
λές μας, ήν μ&ς αφηρίσιν ό Σχρπ ιίζ τήν ΣΛήνην 1
— Ή βολίς μας ί ανέκραζαν πάντις μίτ’ Εχπλήξιως.
Ό Όσιπώφ Πα&ν Exveeu τότι το τηλςσκόπιόν του καί
παρβτήρα έπ<σταμένως.
— Φιΰΐ ιίν«ι άληθές, άνΕκραξι μιτά λύπης,
— Άλλα πώς γίνςται πάλιν τούτο; ήρώτησιν ό Γον
τράν, δέν «πέθανςν αυτός ό αναθίματισμένος Σάρπ;
— Έδώ τά πάντα ςιναι δυνατά, άπηντησςν δ γέρων
μιτά πικρίας και θά άναμίίννμβν τάς πιριατάσεις.
Ειτα δέ, έζίτάσαντος τού Φρικουλέ τήν ταχύτητα και
δι«ύθυ«σιν τής βολέδος'
— Διίυθυνίται ήδη ακριβώς προς ημάς, ςΐπβν, μ«τά τής
αυτής πσρίπου ταχύτητός μας.
‘Ενώ δe ταΰτα ίλιγ<, έπαρουσιάσθη αίφνιδίως ένάπιόν
των q Φαρίνχάϊτ. όστις προ μηνός διιτίλιτ πιρίωρισμένος
ίίς το δωμάτων του.
’Ητον όμως ίλιεινος καί αξιοδάκρυτος, διότι ή άπ&λπισία
χα'ι στςνοχωρία τόν ιιχον πολύ καταβάλβι. Μόλις δ* ηχσυσς
τό όνομα του Φαιδωρ Σάρπ, άνασκιρτήσας Ισπΐυσ< πρός
τούς συντρόφους του.
Οντοι δέ } «ορίζοντες τήν διανοητικήν καί σωματικήν α
δυναμίαν αυτού, δέν ίδιδον πλέον προσοχήν ιις αυτόν χαί
τον άφήχαν νά πλησιάζω τά πάντα.
—· Δέν μοί λιγιτς πάτιρ, αίφνης άνέχραζςν ή Σιλήνη,
πώς χατώρθωσε νά σωθή χαί νά ζήση αυτός ό διαβολάνθρω
πος ό Σάρπ;
— Φαίνιται, ότι βχσι μέλλον ή έπιστήμη καί δι’ αυτό
ίζηβιν 2τι ό άνθρωπος αυτός. Ή έπιστήμη δέν τόν άφήκβ
ν’άποθάνη.
Ό δ’άμεριχανός ολίγον άπωτίρω ήκουί μιτά προσοχής
και μέ οφθαλμούς άπλανιΐς τήν πιρΙΣάρπ διάλιξιν, χωρίς
νά λαμβάνφ μέρος.

— Αλλά, προσιθηκιν δ Φρικουλέ, δι» συνιλογίσΦημίν,
on ό άνθρωπος αυτός μόλις κατώρθωσσ νά ζήση και νά σω·
θή, βιβαίως θά κατιγινι νά εύρη το μέσον, όπως ταχυτι* ημών έπιβπςΰστ) τήν «ίς τήν γήν ίπιστροφήν του, ΐνα
ρο
πρώτος αυτός καταθέση ιίς τήν έν Πιτρουπόλιι Άχαδημείαν
τών Επιστήμων τά πορίσματα τών ταξίιδίων του άνά τό
συμπαν, τάς άνακαλύψιις του κτλ.
Ό Όσιπώφ άχοΰσας μιτά προσοχής τ' άνωτίρω, ίλαβς
τήν κιφαλήν του μεταξύ τών χεφών, μορμυρίζων

— Οίμοι ! δέν ίσκβφθην ποσώς τοΰτο . . . τί νά πράξωμ<ν ήδη ; . · .
~ Πότε ύπσθέτιτί, πάτιρ, θά φθάση αυτός ιίς τήν γήν ;
ηρώτησιν ή Σελήνη.
— 'Εντός μιας ώρας θά διακόψη τήν οδόν μας και προ
τής παρελιύσεως πέντε μηνών θά <ίβέλθν; (ντος τής ατμό
σφαιρας τής γης.
— "Οστι, προσίθηχεν ό Γοντράν, διεξιφυγι τόν θάνατον
διά νά ίπανίλβη ιίς τήν γην.
— Καί διά νά δρέψη πρώτος τήν δόξαν τοΰ περιφήμου
αύτοΰ ταξιιδίου, ούτινος έγώ πρώτος συνέλαβον τήν ιδέαν,
καί αύτό; μοί ικλιψι τά μέσα τής ΙχΤίλέβιως,
— Καί έν τούτοις ύπάρχίι ίτι τό αντιφάρμακων, ύπίλα
*
βΐ· ό Φρικουλέ, υψών τούς ώμους.
— Ποιον ςίναι; ομιλήσατε, άπιχρίθη δ γέρων.
— Νά διακινδυνευσωμιν τό π£ν διά τό παν χαί νά έξ%·
κολουθήσωμιν τόν δρόμον μας. Θά συγχρουαθώμεν προς τήν
βολίδα χαί ή θά ύποχύψωμεν ιίς τήν καταστροφήν μας ή
θά θριαμβεύστ] ή δικαιοσύνη.
— Αδύνατον νά γίνφ τοΰτο έπείπιν ό Γοντράν, νά διαχινδυνεόσωμίν μέ ινα ουτιδανόν κλέπτην
*
και νά θυσιάσωμεν αυτό τό άθδον πλάσμα.
— 'Εγώ δέχομαι τά πάντα χάριν τοΰ πατρός μου χαί
τής έπιστήμης, ύπίλαβ·» ήΣιλήνη.
Ό δέ γέρων άσπαζόμενος αυτήν ιίς τό μέτωπο
**
— Γνωρίζω, γνωρίζω τήν άφοβίωσίν σου, βιπεν, άλλα θά
ήμην άνιυ χαρδίας, άν ίδιχόμην τοιουτόν τι.
— νΩστί τί θά γίνη ;
— Άλλο δέν υπολείπεται, ύπελαβιν ό γέρων ή νά έπισπςυσωμίν τήν Επιστροφήν μας είς τήν γήν πρό τοΰ άθλιου
αύτοΰ. Δύτός δέν μάς παρατηρεί, διότι εύρισχόμεθα εις το
σκοτεινόν μέρος, ΐνδ αυτός ΐιναι <1ς τό φωτεινόν, βαδίζω
*
πρός το» ήλιον.
— Δέ· μάς υπολείπεται καιρός,ύπελαββν ό Φρικουλέ, διότι
το βλήμα μας έπλησίασε τόσον, ώστε ίπίκιιται σύγχρουσκ
χαί δέον νά φροντίσωμεν περί της σωτηρίας μας.
— Σύγκρουσις μιτά τοΰ βλήματος 1 Θιέ μου ! άνεφώ·
*
νησε
ή Σελήνη, όλα τά δεινά
*
θά ύποστώμιν μετά τοΰ άν
*
θρώπου αύτοΰ ;
Ό Όσιπώφ τότε έπλησίασε τήν θυρίδα, όπως έξαχριβώσφ τήν περίστασιν.
— Μέγιστε Θεέ I είπεν, έν απελπιστική στάσει, θά βυγχρουσθώμεν. Ούδεμία σωτηρία I
Καί δέν είχε σχεδόν τελιιώσει τήν τελευταίαν ταύτην λ«ξιν, ότε επελθουσης τής συγκρούσεως έτινάχθησαν μετά δυ·
νάμιως τη δε χαχ<Τ χ*
ΐ
Επήλθε νεκρική σιωπή Επί «ινα
δευτερόλεπτα.
'
Ή συγχρουσις Εγένετο φυσικώς χαί ιδού τί είχε συμβη.
Ό Σάρπ άπαξ εύρεθείς μόνος ίπί τής ^ύράς του κομήτου',
μετά την έγκατάλειψιν αύτοΰ άπό τοΰ αεροστάτου ύπό τον
Φαρενχάϊτ καί ίδών ότι τά μέλη του είχον αρκούντως άνθέξη «ί; τήν πτώσιν, έσκέφθη αμέσως δυο τινά, τίνι τρόχφνά φύγγ) ικειθεν χαί πώς νά Εκδικηθώ τούς συνομόσαντας
τόν θάνατόν του χαί Εγχαταλείψαντας αύτον είς τό χάος.
Έξηκολουθησε λοιπόν Επί τινα καιρόν τό
* κομήτην, όστις
Ιφέρεν αυτόν εις τό απέραντο» χενόν. Είτα δι διά διαφόρων
συνδυασμών Εκ τών ουσιών τοΰ σώματός εις δ ιύρίσχετο^
χατςσκεύασε βλήμα, ή μάλλον απόσπασμα μικρόν χομήνου,
δε’ ου κατόρθωσε νά δεατρίξν) χαί έπισχιφθ$ πολλούς κό
σμους τοΰ ουρανού καί μή συναντώ
*
ούδαμοΰ τούς Εχθρούς
του, άπεφάσισε »ά ίπεστρέψη είς την γην, όπως έκθίσγ) Εν
ττί Άχαδημείφ τών Επιστημών τάς μελετάς του. Κατά
την έπεστροφήν του λοιπόν ταύτην συνήντήθη άχοτόμωί
πρός το βλήμα τών τέως συντρόφων του καί Επήλθεν ή αι
φνίδια και απροσδόκητος St1 αυτόν συγχρουσις, ήτες εύτυ·
χώς ούδεν ίπευχταίον έπέφερεν, ή αυτήν τήν αυγχώνιυσιν
*
τών δυο βλημάτων, Εξ ής κκί Επήλθεν ή στάσις αυτών. Τό

Η ΦΥΣΙΣ
βλήμα τοΰ Όσιπώφ είσήλθι κατά τό ήμισυ αύτοΰ μέρος
Εντός τοΰ βλήματος του Σάρπ καί τά τέως δύο σώματα έγενοντο Εν τφ άπείρφ χενφ Ιν.
Επ«ται τό τέλος)
(*
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«κχαθαρισιν αποδείξεων. — Ν. Μ. Π ειρ a ι α.Σευνδρομή έλήφάη.
Ιύχαριστουμεν.

ΛύβΑΐφ πών έν ?φ

άρςΟ. 30 αίυσγμΛτων.
'Ερωτήσεις

ttWHitHEIS „4ΠΜΖ“
Ν. Π. Τσοτύλιον. Έπιστολ^ χαί συνδρομή σας ίλήφθη.
Άπόδαξις στίλλετκι τκχυόροριχίός. Εύχίζίστοί^ι».—Π. Κ. Λευ
κωσία ν. Επιστολή χαί φωτογραφία' ελήφβησαν. ΤαχυδρομιχΑς
γράφομε» έν ixviesi.—S. A. Κ. ΔιΧρούτ. Διλεάριον ίλήφΟη.
Παραγγελίαι σάς άποστιλλοπαι με προσεχές ταχυδροικεΐον. — Ή
Π. Τρ ί * ο λ ι ν. Ζητούμενο
*
*
φύλλο
άπεστείλαμιν.—Γ. Β. Μ ή
λο ν. Συνδρομή ίλήφβη. Βυχαριστοΰμεν, αναμένομε» ύκ γράφετε,
— Δ. Η. Άργος. Άγχυνάραι έληφθησαν περίφημοι. Εΰχαριστονμεν, χατιθρώχΰησαν ·Κ υγείαν σας.Μή μας λεισμονεΐτε ενίοτε,
φύλλα άπεσεείλαμεν διά τής αυτής έδοΰ.— 1. Δ. Θήραν. Έχει
καλώς. Συμαορφω^ηοώμεδα χαί γρα^μιν.—I Χ.Δ. Κουτσιχόν. ’Επιβτολή έλήφθη. Συνδρομή μηχέτι. Ταχυδρομιχώς γράφομί».—Κ· Κ. Πάτρα ς. Συνδρομή τρέχοντος Ετους έλήφθη. Εύ·
χαριστούμε· πολύ. — S. IT. Τρίκαλα. ‘Αναμένομε» άπόντησιν
είς επιστολήν μας. — Ν. Κ. Πάτρας. Πσραχολουμεν «τείλατε

104. Τού ενιαυτοί aS ήμεροι χ·ρμθ«ινα« καί λαμπφαί,
ή at νύκτες καί at ημέρας.
Έλυσαν αστό 4 κ. Δημ. Κατερενόπονλος εξ * ’Αθηνών καί Δ.
Άργυράχος <ξ 'Αθηνών.
10&. Τά ύνομα
Έλυσαν αυτό ή Δεσποινίς Αικατερίνη Ν. Νικούλη <χ Βόλου.
<«< έ χ. Δ. Κατερινόποολος εξ ’Αθηνών.
106. ’Δ ήλιος
Έλυσαν αυτό ή Δεσποινίς Λ. Ζιανέτον «π Κωνσταντινουπόλεως
χαί ό χ. Κ. Καραχίεσος έχ Πειραιώς.

407. Οί τίμιο» λίθοε
Ούδείς ελυοεν.

108. Έ μν?α
“Ελυοεν αύτό ή δεσποινίς Άνθη Παπαθασιλείου έχ Πειραιώς.

ΝΕΑ ΟΔΥΣΣΕΙΑ
ϊϊτοι

ΠΑΡΑΔΟΞΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΙ EAAHNOS ΘΑΛΑΣΣΟΠΟΡΟΥ
ΜΕΤΑ ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑ ΠΕΡΙΕΡΓΠΤΑΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ

ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΕΜΜΕΤΡΩΣ

rno ΙΏΑΙΤΝ’ΟΎ’ ΒΡΎΌΪΠΪ
tοΰ

'Erti Su&sxacrciav ίλην καί πλέον άκολουθήοαο τόν
Pueaisov ηολχμκόν ατίλον, ώί τροη,οδάτηο των πληρω
μάτων καί πίριπλιύσαο παλλάκκ μετ’ αϋτοΟ τήν γήν
καί έπανκιλημμίνως περ<ελ9ών τάο'Ηπε(ρον< τής ύφηλί•ον καί ίή IniSKtfdck ίκ τοϋ ουοτάίην τήν Ευρώπην,
Άαίαν, 'Αφρικήν, 'Αμερικήν, 'Ινδίας, 'Ιαπωνίαν, Σιβη
ρίαν καί ίοχάτως αύτόν τόν Βάρκιον Πόλον καί πατή·
oac ώ< πρώτος 'Ελλην τά άπρίαιτα ΙΜψη τοϋ 'Αρχαγγέ
λου καί τής Νέας Γή«, περιήλθον τόβα μέρη καί ύπέοτην
τίααο καλάο καί κακάο άπολαύοειο καί έντνπώακιο, ήτοι
ήίονάο καί κύχαριοτήσοιο, πικρίας καί θαλαααοταραχάο,
κινϊϋνον< καί ναυάγια, οΰ< ούί’ αΰτόο ό Όίυσοκύς καί
Τηλέμαχοο, 'Αραγώ καί Σατυέριάν, Κούκ καί Κολίμ·
6oc, 'Ρόίινβων καί Στάνλοϋ καί τόοοι άλλοι θαλαοσοπίροι καί θαλαοοομάχοι, τολμηροί έκδρομκϊό καί δεινοί

Ριοπαλαιοταί ΰπέοτησαν ίοω< μέχρι τοΰίο, έγκαταλείπυν
πκφιλημένην ούίυγον καί τέκνα πάτε έόώ καί πότκ έκοΓ,
sic τήν διάκριαιν τή< τύχηί καί τής ςίμαρμένηό.Συνοπεία

όέ τούτου άπεφάοιοα τή προτροπή πολλών μοι φίλων νά
έκδώοω προαοχώέ κατάλληλον καί οχοτικόν αύγγραμμα
μοτά πάντων τών περιέργων καί ποικίλων ιίκονων, ον τω
όποίρ νά ποριλάίω έν πάαακ αυτής ταΓς λοπτομκροίαις
τήν έΕιοτόρησιν καί άκριίή άψήγηοιν πάντων τών περί έμέ

ΡωαίικοΟ

<ίτόλον

διατρκίάντων,μεθ' όαων περιέργων καί παραίάίων άντικςιμένων καί τοπείων είδαν καί άντολή^Οην πρός γνώσιν.
καί αυμμόρφωοιν των άροοκομένων είς τάς τοιαντας τοϋ
βίου έκίρομάς καί περιπέτειας.
Ούδείς "Ελλην, φρονώ, θά παράλειψη τήν άνάγνωοιν
τοιούτον χρηοίμου τοΓς πάαι καί κοινωφελούς βιίλίου,
ένώ μετά τής οικείας καί φυσικής ζωηρότητας καί χάριτος θ' άπεικονίζωνται ώς έν κατόπτρω πάσαι αΐ περιπέτειαι τοϋ ανθρωπίνου βίου, άς ή τύχη καί το πεπρωμέ.
νον καί πάοαι αί άλληλένάετοι περιοτάοεις παρακολον·
θοΰαι καί περιίάλλονοι τόν άνθρωπον ένταϋθα.
Τό τεθχος τούτο όπερ λίαν προοεχώς μετά πάοης τής
φιλοκαλίας έκίοθήοηται έσεται κεκοομημένον ύπό πολλών
ωραίων περιέργων καί καλλιτεχνικών εικόνων καί θ’ ά·
παρτίζηται έκ 3ο—φο περίπου τυπογραφικών φύλλων.
Θά τιμάταε θέ μόνον αντί θρ. ί όιά τό εσωτερικόν
καί φρ. 5 3ιά τό έέωτερικόν.
01 έπιθυμούντεε τήν άπόκτηΟιν τοϋ συγγράμματος τού
τον, παρακαλοϋνται νά γράψωοιν εύαναγνύστως κάτωθι
τής παρούοης άγγελίας τό όνομα αυτών, ή ν' άπευθύνωνται πρός τά γραφεία τής αφύαεως».
Ό ίχοότνκ καί «νγγραφιΰι
Ίεοάννηφ Βρόώνης

Η ΦΥΪΙΪ
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ΕΚΤΑΚΤΟΣ

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΕΤΤΕΤΗΡΙΣ
ΕΚΔΟΘΗΣΟΜΕΝΗ

ΤΠΟ ΤΗΣ ΔΙΕΤΘΪΝΣΕίΙΣ ΤΗΣ “ΦΤΣΕίΙΣ,,
φ.πί τή εύκαιρίς τής τελέσεως ίν ΆΦήναις τών πρώ
των διεθνών ’Ολυμπιακών 'Αγώνων τών νεωτέρων χρό
νων ή Διιύθυνσις τής «Φύσιως· χατιδοΟσα τήν άνάγκην
τής δημοσιεύσεως έκτακτου καλλιτεχνικού τεύχους,
άφιερωμένου τή περιστάσει χαί καταλλήλου είς. τούς
ήμετέρους συμπολίτες χαί τούς προσελευσομένους ξίνους χαί δμογενιϊς, περιλαμδάνοντος δέ τδν όφορών
flfe. είς τούς άρχαίους ολυμπιακούς άγώνας έν σχίσει πρδς

g ί τούς νεωτίρους μετά πασών τών άναγκαίων πληροφο&;ptfiv, εικόνων χτλ. άπεφάσισε νά έχδώση είς μέγί 4ον :
F σχήμα καλλιτεχνικόν τεύχος, σκοπούν τήν πλήρωσίν
Κ τεύ κενού τούτου,ώς συνήθως γίνεται είς τάς εδρωπαί^κάς έπθέσεις.
Ρ
Κρίνουσα St άφ - ίτίρου, δτι έπάναγκες καθίσταται ’
δπως συν τή διανοητική άναπτύξει αντιπροσώπευσή
καταλλήλως χαί ή έμπορική, βιομηχανική χαί χανωνιχή πρόοδος τού ήμετέρου τόπου, ή Διεύβυνσις τής
«Φύσεως» δηλοζ δτι βέλει δημοσιεύσει έν τέλει τού
τεύχους τούτου χαί ποικίλας άγγελίας τών διαφόρων
ήμών βιομηχανικών έργοστασίων χαί καταστημάτων
χαί δή μετά εικόνων, δσων αί άπαιτούμεναι δηλώσεις
θέλουσιν έγχαίρως ληφβή ύπό τού γραφείου τής
«Φύσεως *.

Τιμή έκαστου τεύχους ώρίσβη

8ρ. 1

Τών Si αγγελιών αί τιμαί ώς έξής :

Λεά ΙΟ γραμμάςiv τφ τεύχεε δρ. ΙΟ
Διά 1S
»
» »
' *
δρ. Κ Κ
Καί οΰτω καβιξής.
Τών ηροαωηογραφιών

βρ. SB

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠοΓμ,

*Εκ<τΤ|ρίς. — Ά*αβΰ«ναβ<< ‘Ολυμπιακών χα» ’βταφβΓα». —
sieoi χαί tu τί
‘Αγώνων. Πρώτ^
Ιν ΆΦήναις. — βά λάδοΦ»
χαί γνώμαι δια
Σησ«« χαί
τών Όλυμχιαχών Ά· φόρων »<φ
*
^α"ν λο^ίνν itapl ‘Ολυμπία·
γώ·ω».—Όλύμκα sat άγώνβς.—» ΠΑ< «γί- χών αγώνων. — Τα ««αμν^ατιχα μιτ&λλια
vcvro οί ‘Ολυμπιακοί άγων<( χατα «ήν σβ- χ·Ι γραμματ^βτ^μα.—Άγωνίυταί, αγωνοδίχ««4πρ« — Οί
έγώνβς. —Ti χαι, νιχηταΐ χαί βρββίΐα.—Al Ά&η
*«<
xati
Στάδιο»
·ρχα(άτ^τ<. — Π<ρΙ γυμνά- ♦ην δι£ρχ«ιαν τών αγώνων.—Mia «ςρίβργος
ολίγα — Αί γυνα«ί< «ης αφ^αιΔττρ <«'«ΐθλη npk tew ’Αθηναίους.—Καί ολίγα
τβς χαί αί γυυαιχςς τών ««otifttv χρό»ω* ύΧυμπιαχά <ύτράπώα — Έχιατημοναα.
ίν σχ^β«( «ρος τού< άγώ«α<.-»τά πςρλίβ· ftkaloytxa χαί sa^ectt—Σ4ψβ«,
πα χαί «ο Στάδιον. — *β*<χα<ροι αημιιώ* ΐογοχβί^ιβ,
*°ί®λλα *.δ;
ρρ
•βΚ it<pc «Λ» άγώνκν ίν γέν«ι ·ν «η ®ΡΧ»*· Άγγ«Κ«»( «ργοβταβίνν χαί xataeνημάτων.
~Το πρ4τραμμα τών Όλυαβιαχών
BtxJvcc 50 μπραί καί μςγόλαι &α ποι·
άγώννν. — 0^ αγωχαΟητόμάνοί Σύλλογ&ί ailttec το ηυχος.
TIMATAC ΑΝΤΙΔΡΑΧΜΗΧ
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