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ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΝ ΣΥΓΓΡΑΜ ΜΑ ΑΙΕΥβΥΝΤΗΙΜί ΕΚΔ0ΤΗΧ
ΦΡ. ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ

ΜΕΤ’ ΕΙΚΟΝΩΝ
------------- --------

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ - ΘΕΤΙΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΑΙ — ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ.ΕΙΣ TON ΒΟΡΕΙΟΝ ΠΟΛΟΝ
ΔΓ ΑΕΡΟΣΤΑΤΟΥ

προηγδΰμ^νφ ημών φόλλφ άνεφέράμεν πυρίτηςπι
θανής άναχαλύψεως τοΰ βορείου πόλου ύπδ τού έξερευνητού κ.Φ. 
Νάνσεν και είπομεν,δτι παρά τισι εΰρωπαίκοΐςχύχλοις πιστεύεται 
οτι χατώρθωσεν ούτος νά έξεόρη τήν οδόν τής προσπελασεως 
αυτού μέχρτς έχεϊκαί δτι νέα τις αποστολή έπίχειται προς τδν 
αυτόν σκοπόν, και πρδς άναχάλυψιν τής τύχης τού ο5πω έπι- 
στρέψαντος κ. Φ. Νάνσεν.

Ή εκδρομή αυτή γενήσε- 
ται ήδη δΓαεροστάτου, μετ' 
δλίγας δ’ ημέρας τό περίδο- 
ξον εναέριον σκάφος, δπερ 
θά μεταφέρη πρδς χατάχτη- 
σιν τού βορείου πύλου τδν 
τολμηρόν εκδρομέα π. Σ.Ά. 
Άνδρε και τους δύο επιστή
μονας συμπατριώτας αότου, 
τούς κυρίους Eckbolm καί 
Strinberg, οίτινες έζήτησαν 
νά συμμερισθ ω σ ι την 
δόξαν και τους κινδύ
νους της πρωτοφανούς 
αυτής αεροπορίας, θ’ άνυ*  
ψωθή έκ της Σουηδίας έν 
μέσιρ τδν ευχών καί τδν 
έπευφημιδν παντός του επι
στημονικού κόσμου.

Ή ίδέα’τής έξερευνήσεως 
τού βορείου πίλου διά της 
εναερίου όδου έκινήθη τδ 
πρώτον μόλις πρό τινων έ
τών, ώς γνωστόν, ύπδ τών 
διάσημων έν Γαλλία αερο
ναυτών π. κ. Hermite και 
Besan^on, τδ δέ σ}(έδιον αυ
τών έπισταμένως μελετηθέν, 
έγκατελείφθη τότε συνεχεία 
απευκταίου συμόάντος τφ κ. 
Hermite έν τινι άεροναυτιχή 
χαθόδφ του,χαθ’ην συνετρίόη 
τούς ώμους, συνεχεία άδεξι- 
ότητος ένδς συμπεριληφθέν-
τος ύπ’ αυτού συνταξειδιώ- — ,,, . ,. « · » Το μέλλον να ετου του κατα την εκδρο- Γ 
μην ταύτην και ιδίως ενεχα τών μεσολαίησάντων ανυπέρ
βλητων δυσχολιών πατά τήν συλλογήν τών άπαιτουμένων 
κεφαλαίων —ήμίοεος εκατομμυρίου—πρδς πλήρη επιτυχίαν τής 
έπιχειρίσεως.

Τδ Ιστορικόν τής νέας ήδη έπδρομής έχει ώς έξης.
Κατά τδ παρελθόν έτος δ π. Σ. Ά. Άνδρε άναλαόώντήν 

πρό τινων έτών έν Γαλλία τδ πρώτον κυοφορήσασαν ιδέαν ταύ
την, έσχέφθη νά τήν πραγματοποίηση καί άπηόθυνε πρδς τήν 
Ακαδημίαν τών επιστημών τής Στοκχόλμης ύπόμνημα, Ιν 
τφ δποίφ εξέθετε τούς όρους καί τά σχέδια τής αεροναυ
τικής ταύτης έπδρομής είς τδν βόρειον πόλον, ής οί όροι εϊχον 
ώς έξής.

1. Το αερόστατου θά έχη ύψωτικήν δόναμιν Ικανήν νά με- 
ταφέρη τρίαατομα, πάντα τά άπαιτοΰμενα όργανα, μηχα
νήματα χαι έργαλεϊα, τροφάς διά τέσσαρας μήνας και τδ άπαι- 
τούμενον έρμα. Ύπελογίσθη δέ ολον τδ βάρος αυτών είς 
3,000 περίπου χιλιόγραμμα.

. 2. Τδ αερόστατου θά - σνν'"/Α“---Α·ά δύνατ»Γ νά
μένη έπι τριάκοντα ήμέρας τού*

3. Ή πλήρωσις τού άεροσ 
τοΤς βορείοις διαμερίσμασι.

4. Τδ αερόστατου νά δόναται 
μέτρφ.

τήν πραγματοποίησι.· 
ρων τούτων, ώς π., 
αυτούς έν τφ ύπο, 
αυτού.

< Ό Ερρίκος Ζιφ 
κατασκευάσει διά τή·> 
σιν τών Παρισίων 
αιχμάλωτον άερόστα- 
μέτρου36 μέτρων κα 
χωρητικότητας 24,500 
χών μέτρων. Τδ άερόστα- 
τούτο είχε δόναμιν ύψωτι»· 
ύπερθαίνουσαν πατά 9,0()1> 
χιλιόγραμμα τήν ίχανότητα 
τών 3,000 χιλιόγραμμων. 
Έκτοτε δέ πολλά χατεσχευ- 
άσθησαν αερόστατα, έχοντα 
πληρέστατα τήν άπαιτουμέ 
νην ύψωτικήν δόναμιν xc 
έχδρομήν «νά τδν Βό 
Πόλον.

Το αερόστατου τού Ζ 
έχέκτητο τοιαότην άντ-, 
ώστε τδ έν αυτφ αέριον 
δόλως έξήρχετο, ή δέ 1 
πληρωτιχή αύτού άναν 
μόλις μετά διετίαν έθευ 
άναγχαία. Τά δέ γεν: 
πειράματα τού PoiseuiU 
Graham απέδειξαν, 8τι ο 
στατον 8 μέτρων διαμ-' 
παρουσίασε τοιαότην ς 
χήν ώστε εις διάστημα μ 
νδς, μόλις 6 χιλιογράμμ 
δόναμιν ύψωτικήν είχεν άπ· 
λέσει.Συνεπώς τής ΰψωτική,

δυνάμεως ταότης, ήτοι τής άπωλείας τού αερίου οδσης άνα 
λόγου πρδς τήν επιφάνειαν,είνε φύσει δυνατόν διάπολιχδν άερ’ 
στατον 23 μέτρ. διαμέτρου νά έκτιμήση τις τήν απώλειαν . 
χιλιογράμ. μόνον έν διαστήματι 30 ήμερών.Πλήν έάν ή άπ· 
λεία αίίτη εινε μεγαλητέρα, προφανώς δύναται νά συμπεριληφ·· 
εντός όρίών τοιούτων,ώστε νά συμπληρώται χαι ή δευτέρα αί>-' 
περίπτωσις.

Μεταβαίνω ηδη είς τδν τρίτον όρον..
Αί άνάγχαι πής στρατιωτικής αεροναυτικής έξηνάγχασαν τν 

κατασκευήν μηχανημάτων πρδς μεταφοράν υδρογόνου εύχόλ 
διαχειρίσεως καί μετοίας τιμής. Τή βοήθεια ένδς τοιούτου μη
χανήματος συνήθων διαστάσεων εινε εδκολον νά κατασχευάση τις
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150 έως 200 κυόικα μέτρα αερίου καθ’ ώραν καί συνεπώς οϋτω 
καθίσταται δυνατόν να πληρώση τις ϊι’ Υδρογόνου εις διάστημα 
χρόνου 30 μέχρι 40 ωρών αερόστατον τοϋ συμπεφωνημένου 
μεγέθους. Ή φρόνησις απαιτεί ώστεί πλήρωσις τοϋ αεροστά
του νά ^ίνητα» εν τινι περιόόλφ όπου τδ αερόστατου νά δόνα- 
ται νά η ίξισ^αλισμένονάπό τοϋ ανέμου καί όπου νά διαμείνν; 
πεπληρωμένον μέχριςοδ άνεμος κατάλληλος παρουσιασθή, έχων 
την άπαιτουμένην διεύθυνσιν και ταχύτητα.

Καθ’όσον άφορα τδν τέταρτον όρον τδν σχετιζόμενον πρδς 
τν,ν ΘιτύΘυνσυ» %ν.αμα οχιτνώ πειράματα, τδ δε περί τούτων 
υπόμνημα έπέ^ωκα είς την ’Ακαδημίαν τβν επιστημών της 
Σουηδίας.

’Ιδού ή έξήγησις. Τδ άερόστατον είνε έφωδιασμίνον δι’ένδς 
ιστίου προσαρμοζαμένου κατά Θέλησιν και συνδέεται δι*  ένδς ή 
πολλών καλωδίων φερομένων έπι τοϋ εδάφους. Τά καλώδια 
ταϋτα χρησιμεύουσι δπως έμποδίζωσιν ελαφρώς την τάχείαν πο
ρείαν τοϋ αεροστάτου, Γνα μη μεταφέρηται δι’ δλης της δυνά· 
μεως της ταχύτητος τοϋ ανέμου και (να ή διαφορά μεταξύ τής 
ταχύτητος τοϋ αεροστάτου *αΐ  της του ανέμου δύνατατ νά χρη
σιμοποιείται διά.,Λΐϊί ΰπάρχοντοί έκ·. τοδ αεροστάτου ίστίόν.Τότ» 

* ’ νη έκτης διευθύνσεως τοϋ ανέ-
διεύθυνσιν τών δρωσών δυνάμεων. 

>ϋ μηχανήματος παρέκλινα τδ αε- 
ον~) 27° άπδ της διευθύνσεως τον 

•έμου έφΟασεν είς περιστάσεις τινάς

υιός «κοπος της εκδρομής ταύτης είναι επιλέγει δ κύ- 
■5ρέ, Ά γεωγραφική εξερεύνησες της πολικής αρκτικής 
1 ταΐς εύρυτέραις αυτής δυναταΐς διαστάσεσιν. 

ποστολη Θά αναχώρηση έξ Ευρώπης κατά τάς άρχάς 
ονς 1896, εις τρόπον ώστε νά φβάση περί τά μέσα τοϋ 

y τάς Νορδηγιακάς νήσους τάς κειμένας πρδς τδ Νο· | 
‘ ν άκρον της Σπιτσδέργης. ’Επί μιας τών νήσων τού- 

ατασκευασθή ό περίβολος, όπου Θά πραγματοποιηθη ή 
„ του αεροστάτου·

.«ρόστατον Θά έχη τοιαυτην ισορροπίαν, ώστε διατιθέμε- 
«Λεύθερον έν τ$ άέρ: νά συγκρατεΐται εις μέσον ίίψος 250 
>ων άνωθι τοϋ εδάφους, ήτοι κάτωθι τών κατωτέρων στρω- 

;ων τδν νεφών, άλλά άνωθι τδν καταιγίδων της γηινης έπι*  
φανείας.

Ή άναχώρησις έκείθεν θά γείνη κατά τδν ’Ιούλιον, ίτε δ 
άήρ θά ήνε έπαρκδς καθαρός καί έν ώρα δροσβρδς νοτίας ή 
σχεδόν νοτίας αδρας.

Ό άνεμος οδτος έσεται καταλληλότατος, (να δόναται τδ άε- 
στατον νά εισχώρηση όσον τδ δυνατδν ταχότερον εις την α

στόν εκείνην ήμ?ν χώραν καί πρδς τήν διεύθυνσιν τοϋ πόλου. 
: γεωγραφικοί ημών παρατηρήσεις θά έπιτρέψωσι, νομίζω, 
νωσι ταυτοχρόνως καί φυσικαί καί μετεωρολογικά! παρα- 
σεις.

Η αποστολή έσεται έφωδιασμένη διά τών άπαιτουμένων έρ- 
!ων διά τδν προσδιορισμόν τοϋ χρόνον και τόπου, διά την 
'ίωσιν τοϋ (Ιψους και τής ταχύτητος καί τέλος διά πλή- 
•υλλογης μετεωρολογικών και φωτογραφικών εργαλείων 
-,-ιος ών φυσικώς διαρκής άνω ημών, ώς ευρισκομένων 
τών νεφών θά μας έπιτρέψη νά λάθωμεν τάς φωτογρα- 
είκδνας τών κάτωθι ημών άξιοσημειώτων τοπείων, θά 

,ρή δέ άφ' έτέρου τήν θερμοκρασίαν τοϋ αεροστάτου και του 
■ς εις συνεχή ισορροπίαν, ώστε ή ανυψωτική δύναμις τοϋ 
^ΰτατου να μη ΰφίσταται σημαντικάς ενοχλήσεις.
Ή χαμηλότατη θερμοκρασία ή παρατηρηθεΧσα κατά τδν Ίοό- 
ν τοϋ 1883 είς τδ άκρωτήριον Thorsden {Spietzberg) έφθανεν 

; 0*8,  καί ή ΰψηλοτέρα είς 11*6.
-.Έτέρα ευνοϊκή περίπτωσις διά τούς ταξειδεύοντας τοιουτο- 
ώπως εις τάς πολικός χώρας έσεται τδ δμαλδν καί ελεύθερον 

•,πών ουσιών έδαφος εκείνο, διότι τδ διά τών καλωδίων ΐξάρ- 
εα καί έπι τοϋ έδάφους έφαπτόμενον ευκόλως θά όλισθαίνη 
αυτού καί αί κινήσεις οδτω τοϋ αεροστάτου δέν θά ταράσσωσι 

,μαντικώς αυτό. Τδ προτέρημα τοΰτο έσεται σημαντικόν διά τάς 
τογραφίας καί διά τάς παντός είδους παρατηρήσεις.

("Επεται τδ τέλος)
Φ. Πρίντεζη^.

--------- .—-------------

ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ
ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΙΑΚΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ

——
(Συνέχεια καί τέλος).

Σύντομος βιογραφία τοϋ Kaqnaiov.— Ό Κα^χί^οξ ηκ· 
τήμ veatfyat: φιλοσοφίας. — Οί στρόβιλο» το® 

έΤαρτίβ/ου.
Ό Κ. α ρ τ έ σ ι ο ς,διαπρεπής Γάλλος φιλόσοφος, πνεύμα 

δε ισγ υρότατον και έξόχως πρωτότυποΝ, Ιγεννήθη έν Lahaye 
τής Τουρραίνης τό 1596. Ούτος πρώτον ίπεδόθη 
είς τά στρατιωτικά· μετ ολίγα ο’έτη παραιτηθείς τής υπηρε
σίας ταύτης, κατέγινε είς περιηγήσεις,καί άφοϋ έπΐε"τητινά 
έμεινεν άναποφάσιστος ώς προς τήν έκλογήν επαγγέλματος, 
έπεδόθη άποκλειστικώς είς τήν μελέτην. Όπως λ’ έπιτύχη 
ευχερέστερου είς τά σχέδιά του έγκατίίλιπε τήν Γαλλίαν και 
μετέβη είς ’Ολλανδίαν, έν η έζησε μακράν τών διασκε
δάσεων - ,ής μεγάλης Μητροπολεως. ----- -——.—-— ____

Τά συγγράμματα του Καρτεσίου επέσπασαν τον προς αυ
τόν θαυμασμόν τοϋ κόσμου, πλήν ήγειρον καί εναντίον του 
πολλάς άντιρρήσιις.

Ή ήγεμονίς Έ λ ι σ σ ά β ε τ, συνέδραμεν αυτόν αρκούν
τως, δ δέ Μαζαρΐνος τφ άπένειμε σύνταξιν χιλίων 
σκούδων, καί ή βασίλισσα X ρ ι σ τ ί ν η τον προσίλαβεν είς 
τήν αυλήν της. Ό Καρτέσιος άνεχώρησε διά Στοκχόλμην 
περί τό τέλος τοϋ 1749, έν η μετά παρέλευσιν δύω μηνών 
κατεβλήθη ύπό τής δρεμύτητος τοϋ κλίματος καί άπέθανε 
τφ 1850 έν ήλικί? 54 έτών. Τά οστά αύτοϋ μεταφερθέν- 
τα είς Γαλλίαν τφ 1667 κατετεθησαν μετά μεγάλης πομ
πής έν τφ ,ναφ τής "Αγίας Γενεβιέβης.

Ό Καρτέσιος θεωρείται ώς ό πατήρ τής νεωτέρας φιλο
σοφίας καί ώς δ έφαρμόσας τήν άλγεβραν είς τήν γεωμε
τρίαν1 άνεκάλυψε καί άπέδειξε την δπαρξιν τής φυγοκέντρου 
δυνάμεως.

Τό σύστημά του, δπερ κοινώς καλείται στρόβιλος, 
πολύ προσεγγίζει πρός τό τοϋ Κοπερνίκου.

Διά τούτου ίννοοΰσι ποσότητά τινα δλης, οιηρημένης είς 
λεπτότατα μόρια, άτινα περιφέρονται όμοϋ περί τό αύτό 
κέντρον, ένφ έκαστον τούτων περιστρέφεται καί περί έαυτό. 
Έπί παραδείγματι, έφααμοζομένου τοϋ είδους τούτου τής κι- 
νήσεως έπί τών άστέρων, δ στρόβιλος έπι τοϋ όποιου εΰρισκό- 
μεθα συνϊσταται έκ τοϋ ήλίου καί τών περί ποΟτον πλανη
τών, οίτινες συγχρόνως περιστρέφονται περί ίδιον άξονα.

Ό Καρτέσιος παραδέχεται τρία είδη σωμάτων*  1) τούς 
απλανείς άστερας, οίτινες άπαντες ιινε ήλιοι*  2) τούς πλα- 
νήτας, οΐτινες περιφέρονται περί τους ήλιους, καί 3) τάς 
σελήνας, αί δποιαι κινούνται περί τους πλανήτας.

Ό Νεύτων καί αί &νακαίύψιΐδ αύτον. — Ή ΠαγκόΟμιοξ

Ό Νεύτων, δ διαπρεπέστερος τών Άγγλων σοφών, 
έγεννήθη έν Woolstrop τφ 1642. θεωρείται δέ ώς δεινό
τατος μαθηματικός, φυσικός καί αστρονόμος, Ή μήτηρ αυ
τοί! έσκόπιι νά τον καταστήση γεωπόνον, βλεπουσα όμως, 
8τι δέν έπεδίδετο είς τό επάγγελμα τούτο, αφήκεν αυτόν ν' 
άκολουθήση έκεΐνο πρός δ είχε κλίσιν.

Τφ 1660 ένεγράφη είς τό Πανεπισιήμιον τής Καμβρί- 
δγης, έν φ δέν έβράδυνε νά ύπιρβή τούς καθηγητάς του, 
διότι είς ηλικίαν 23 έτών έξετελεσε τάς μεγίστας αυτού 
μαθηματικός άνακαλύψ«ς, ήτοι τήν τοϋ διώ νυμου καί 
τήν τοϋ λ ο γ ι σ μ ο δ κτλ.

Περί τό 1665 έγκατίλιπε τήν Καμβρίδγην, και μετέβη 
είς Ούολστρόπην, ένθα, ώς λέγεται, παρατηρήσεις 
μήλον πίπτον, συνέλαβεν έκ τοϋ φαινομένου τούτου τήν Ιδέαν 
τής παγκοσμίου ελζεως.

» Έπί δύω συνεχή ίτη, λέγει ό Β ιό τ ο ς, άτινα ό Νεύ
των ίδαπάνησεν, δπως παρασκευάση καί άναπτύζη τό άθά- 
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νατον αύτοϋ σύγγραμμα « Ά ρ χ α ί τής φυσικής φι
λοσοφίας», ένφ έκτίθενται τοσαϋται θαυμάσιαι ανα
καλύψεις, έζη μόνον όπως ύπολογιζη καί σκέπτηται· καί &ν 
ζωή, είς τήν έξυπηρέτησιν τών αναγκών τής άνθρωπότη- 
τος άφιερωμένη, είνε ικανή δπως δώση Ιδέαν τινά τής άγνής 
ύπάρξεως ευφυΐας ουρανίου, δύναταί τις νά είπρ, δτι τήν 
εικόνα ταύτην παρέστησεν ή τοϋ Νιύτωνος. Συχνότατα 
πλέων ίντός πελάγου; σκέψεων ύψηλών ίνήργει τι χωρίς νά 
ίχιρ τούτου συναίσθησιν, τό δέ πνεύμα αύτοΰ έφαίνετο δλως 
τοϋ σώματος ανεξάρτητον. Πλέον ή άπαξ, καθ’ ά άναφέ- 
ρεται, εγειρόμενος τής κλίνης αύτοϋ, άνικάθητο αίφνης καί 
ύπό σκέψεώς τίνος καταλαμβανόμενος, Ιμενεν ημίγυμνος έπι 
ώρας Ολοκλήρους, παράκολουθών τήν απασχολούσαν αυτόν 
ίδέαν. Καί τροφήν άκόμη θά έλησμόνει νά λάβη, &ν μή 
ύπεμίμνησκον αυτφ τουιο. Μεγάλην δέ παοεδέχετο τήν έπί 
τής άναπτύζεως τής διανοί-ς έπίδραβι» τής έν ταΧς αύταΐς 
σκέψεσιν έμμονης καί απολύτως άναγκαίαν έθεώρει τήν 
άδιάλειπτον τούτων παρακολούθησιν*  ?«’ θ «αί 
ποτέ, τίνι τρόπφ τάς μεγάλας αύτοΰ ανακαλύψεις κατώρ- 
θωσεν, «πεκρίθη «Πάντοτε περί αύτών βκεπτόμενος». Άλ
λοτε πάλιν έξηγών τόν τρόπον καθ ’ δν εΐργάζετο : «οιατη- . 
ρώ, είπε, τό άντικείμενον τής έρεύνης μου διαρκώς πρό έμού, 
περιμένω δέ έως ού τό έμφανισθέν κατ’άρχάς άμυδρόν φως 
μεταβληθη βαθμηδόν καί κατ’ολίγον είςλάμψιν τελείαν καί 
πλήρη. Τάς αΰτάς έπίσης σκέψεις έκθέτει καί έν έπιστολή 
άπευθυνομένη πρός τόν διδάκτορα Blendey «Πιστεύσατέ 
μοι, λέγεε, δτι &ν αί έρευναί μου κατέληξαν είς ώφέλ μόν 
τι αποτέλεσμα, τούτο οφείλεται μόνον είς έργασίαν καί σκέ- 
ψιν υπομονητικήν».

Τό 1699 έτος ή ίν Παρισίοις Ακαδημία τών ’Επιστη
μών ώνόμασεν αυτόν μέλος άντεπιστέλλον.

Τό δέ 1703 έξελέγη πρόεδρος τής Βασιλικής Εταιρίας, 
διατελέσας τοεούτος μέχρι τοϋ θανάτου του.

Μεγάλως έτάραξεν αύτον κκτά τά τελευταία τής ζωής 
του έτη ή ζωηρά συζήτησες αύτοϋ πρός τδν Leibnitz, τόν 
όποιον κατηγόρ» ώς σφςτιρισθέντα τήν παρ’ αύτοΰ γινο- 
μένην άνακάλυψιν τοϋ λογισμού τοϋ άπειροστοϋ. Ώς κατε- 
δείχθη, ή προτεραιότης τής άναχαλύψεως άνήκεν είς τόν 
Νεύτωνα, άλλά καί δ Leibnitz, ώς άπεδείχθη, είχε κάμει 
τήν αυτήν άνακάλυψιν.

*0 Νεύτων άπεθανε τό 1727 έν ήλικίμ 85 έτών.
Άγγλος τις ποιητής άπεκάλεσεν αυτόν πνεϋμα, τό όποιον 

ό Πλάστης παρεχώρησεν είς τούς ανθρώπους, δπως έξηγήση 
αύτοΐς τά έργα του I

Γνωσις τών μαθηματικών βαθέϊα ώδήγηβε τόν Νεύτωνα 
είς τόν προσδιορισμόν τής φύσεως τής καμπύλης, τήν όποιαν 
ακολουθεί σώμα στρεφόμενον περί κέντρον, παρ*  ού έλκεται 
δςά δυνάμεως άναλόγου πρός τήν μάζαν τοϋ κέντρου τούτου 
καί άντιστρόφως άναλόγου τοϋ τετραγώνου τής άποστά- 
σεως. Άνεκάλυψεν επίσης, δτι πάντα τά ούράνια σώματα 
κινούνται κατά μίαν τών τεσσάρων κωνικών τομών, ήτοι 
οί μέν πλανήται κατ’ έλλείψεις, οί δορυφόροι κατά κύκλους 
καί οί κομήται κατά παραβολάς ή ύπιρβολάς.

Τό σύστημα αυτού έχει έν περιλήψ« ώς έξης: Όπως 
πάν σώμα φέρεται πρός τό κέντρον τής γής, ουτω -καί οΐ 
κόσμοι, οί άποτελοΰντες τό ήλιακόν σύστημα φέρονται πρός 
τό κοινόν αύτοΰ κέντρον, τόν ήλιον ένεκα τής ίλκτικής αύτοΰ 
δυνάμεως. Επειδή όμως οί πλανήται, ΰπείκοντες εις μόνην 
τήν ελκτικήν ταύτην δύναμιν ήθελον καταπέσει επ’ αύτοΰ, 
δπερ δέν συμβαίνει, διά τούτο ό Νεύτων παραδέχεται δύο 
κινητηρίους δυνάμεις, αίτινις εύθύς ίξ άρχής ίδόθησαν αύ
ταΐς ύπό τού Δημιουργού. Ή πρώτη τών δυνάμεων τούτων 
ή κεντρομόλος φέρει τούτους πρός το κέντρον των, τον ήλιον, 
ίνφή δευτέραή φυγόκεντρΟ; τούς άπομακρύνει αύτοΰ.

Αί δύο αύται δυνάμεις έξουδετεροϋνται άμοιβαίως, ή δέ 
γή, άντί νά παρασυρθή*  ύπό τής φυγοκέντρου δυνάμεως μα
κράν τού ήλίου. μένει διαρκώς έν τή τροχι? αύτής διαγρά-

φουσα περί τόν ήλιον ίλλειψιν, ής τήν μίαν τών έστιώ..- 
κατέχει ουτος. '

Ό Νεύτων δέν ήρκέσθη είς τήν Ζρευναν τούτων, άλλά 
καί τάς κινήσεις τών δορυφόρων αύτών ύπελόγισε μετ’ακρί
βειας*  ή δέ πλημμυρίς καί ή άμπωτις, ή τών Ισημερινών 
δεσμών όπισθοχώρησις, ή άμφιταλάντευσις τού γηΐνου άξο- 
νος, ή διαφορά τοϋ αληθούς καί μέσου χρόνου καί πλεΐστα- 
άλλα φαινόμενα εϊνε άπλαΐ συνέπειαι τοϋ νόμου τής παγ
κοσμίου ■ ελζεως, τόν όποιον ό Νεύτων άνεκάλυψε.

ϊσβμογονική Απόθεσή εοδ,Λαπλάς.^— Υπόθεσες Faye.

Πρός έξήγησιν τοϋ ήλιακού συστήματος άνεκαλύφθησαν 
πληθύς υποθέσεων, κατά τόν παρόντα δ’ αιώνα γενικώς πα
ραδεδεγμένη εινε ή τοϋ Λαπλάς, ήτις εχει ώς έξης :

Τό υλικόν, έξ ού συνϊσταται δ ήλιος καί οί άστέρες, 
άπετέλει πρώτον φωτονεφέλην, βραδέως περί άξονα στρεφο- 
^:ήν. Τό υπύ κώδωνα τής άερκντλίας κενόν μόλις πα
ρέχει ήμϊν ίδέαν τής ar.u, φώτονεφέλή.
*ατ εκείνην τήν εποχήν. Βαθμηδόν και 
φέλη αυτή συνεπυκνώθη καί άπετέλεσε πυ?' 
τόν ήλιον, περιβιβλημένον άτμόσφαιραν λ 
καί εκτεινόμενη'· πέραν τής τροχιάς τοϋ τ. 
του. 'Εκ τής διαρκούς τής φωτονεφέλης.τα^ 
σεως προέκυψεν αυξησις τής περιστροφικής αύτής ταχ*  
καί τής φυγοκέντρου δυνάμεως· δταν δέ αΰτη κατ*  
πρός τήν βαρύτητα, δακτύλιοι άπό τοϋ πυρήνος 
σθησαν καί έξηκολούθησαν νά στρέφωνται περί τού- 
νεκεν όμως τής ψύξεως οί δακτύλιοι ούτοι έθραύσθη. 
έσχημάτισαν σφαίρας περί τήν κεντρικήν στρεφομένας 
όμοιον τρόπον έκ τών σφαιρών τούτων ίσχηματίσθη·. 
κτύλιοι καί έκ τούτων οί τών πλανητών δορυφόροι.

Οί κομήται κατά τήν ύπόθεσιν τοϋ Λαπλάς ει 
φελοειδιϊς πλανώμενοι τήδε κακεϊσε ίν τώ χώρφ καί . 
τφ ήμετέρφ ήλιακφ συστήματι.

Τήν ύπόθεσιν ταύτην διαρκώς μιταβαλλομένην καί διαρ- 
ρυθμιζομένην συμφώνως πρός τ«ς νέας άνακαλύψεις ίσχυρώς 
ΐπολέμησε τό 1884 δ Faye έν σπουδαίφ περί τής γενέσεως 
τοϋ ήλιακού συστήματος συγγράμματι του. Έν αύτφ ό. 
διαπρεπής σοφός καταδεικνύων τάς ελλείψεις τής Λαπλα- 
σιίου ύποθίσεως, έκθέτει ίν ταύτφ τήν εαυτού, ής τήν δια
φοράν άπό τής Λαπλασείου ίκθέτομεν ώδε.

Όπως ό μέγας γεωμέτρης οδτω καί ό κ. Faye υποθέτει 
τόν κόσμον γεννηθέντα έκ τής φωτονεφέλης, υποθέτει θμως 
ταύτην σφα,ρικήν καί όμοφυά, πρός δέ έχουσαν άρχικώ; κί- 
νησιν στροβιλοειδή, δμοίαν τή τών στροβίλων τοϋ Καρ
τεσίου.

«Αί περιστροφαί αύται, λέγει, άπεβησαν έντός ολίγου 
κανονικαί ένεκα Ιδιαιτέρων νόμων ίλξεως, προερχόμενων έκ 
του σχήματος καί τής δμοφυΐας τής φωτονεφέλης Οδτω 
έσχηματίσθηταν δακτύλιο» νεφελοειδείς, iff» ένός επιπέδου, 
πολύ πρό τής έμφανίσεως τοϋ ήλιου είς τό κέντρον. Έκ τού
των εγεννήθησαν μάζαι φωτονεφελοειδεΐς, κινούμενα» πάσαι 
περί τό κοινόν αύτών κέντρον κατά τροχιάς κυκλικάς, έπί 
τοϋ αύτοϋ έπιπέδου καί κατά τήν αύτήν διεύθυνσιν.

»0ί έκ τών νεφελών τούτων δευτερογενείς σχηματισμοί 
καθ’ όμοιον τρόπον γεννηθέντες διαστίλλονται είς δύο κ 
τηγορίας*  καί ίσοι μέν έσχηματίσθησαν πρό τής γενέτ 
τού ήλίου στρέφονται περί αυτούς πρός τά έμπρός, τουνι 
τίον δέ οΐ άπώτεροι. οί μεταγενέστεροι τοϋ ήλίου στρέφε 
Tat πρός τά όπίσω. Τά παράδοξα ταύτα φαινόμενά- ’ 
όποια τό ήμέτερον σύστημα παρουσιάζει κατ’ έξαίοεσιν'ι 
νίαν έν τφ σύμπαντι, είνε συνέπειαι φυσικαί τών νόμων 
μηχανικής.

Ό κ. Wolf ίδημοσίευσεν έν έτει 1866 μετάφρασιν ’* 
στην τής τοϋ Κάντιου «θεωρίας τοϋ Ουρανού» προτάξα 
αύτής «"Ελεγχον τών νεωτίρών έπιίτημονικών κοσμογονι

«



12 Η ΦΥΧΙΣ Η ΦΥΣΙΣ 13

κών θεωριών». Έν αύτφ άπαντφ ε’ις τήν παρά, τοΰ κ. 
Faye κατά τής Λαπλασείου ύποθέοεως έγερθεΐσαν άντίρ- 
ρησιν, τήν άποβλέπουσαν τήν περιστροφήν τών πλανητών. 
Διά σοφάς δέ σκέψεων, τάς όποιας δίν δυνάμιθα νά έκθέσω- 
μεν ένταϋθα άπιδεικνυει, δτι «κατά τήν υπόθεσιν τοΰ Λα- 
πλάς, ή στροφή πλανήτου τινός, και &ν Ακόμη ύποτεθη 
τό κατ’ άρχάς όπισθοπορική, καθίσταται άναγκαίως έμ- 
προσθοπορική, ενεκα τής ισχυρά; παλίρροιας, ήν δ ήλιος 
συμπυκνούμενος, έπιφέρειέπί τών πλανητικών φωτονεφελών. 
Τούτου ένεκα οΐ μεν πλησιέστεροι τφ ήλίφ πλανήται έχουσι 
κίνησιν τοιαύτην, οί ίέ απώτεροι αύτφ, δύνανται ν’ άπο- 
φύγωσι τούτο· ώστε παραδεχόμενοι τήν Λαπλάσειον ύπό- 
θεσιν, δυνάμιθα νά θεωρώμεν τόν Ποσειδώνα περιστρέφομε· 
νον περί έαυτόν κατά φοράν αντίθετον τής τών λοιπών αύτοϋ 
κινήσεων.

Ό Wolf ώς εξής παραβάλλει πρός άλλήλα; τάς υποθέ
σεις τοϋ Λαπλάς και τοΰ Faye.

«Πάσαι αί κατά τής Λαπλασείου ύποθέσεως^«* ’Γΐ'ήσ«ς 
■«-ίζονται και κατά τής τοϋ ξε^-ΧΤσου ίσχυραί·

. δέ είνε ή έξήγηΛ^;-Λν-*ίρ«λίξ«ως  δακτυλίου ιΐ;
Ί της κλίσεως τών αξόνων τών πλανη- 

■άμεθα νά παραίεχθώμεν εύκόλως τόν σχημα- 
ίων κεχωρισμένων*  αΐ αποστάσεις τών» πλά
ι ύπόκεινται νόμον παρά τήν γενικήν τών 

Γα>» γνώμην. *Ετι  δέ ή νέα υπόδεσις δέν τηρεί τήν 
Χν τών πλανητών ταξινόμησιν. Άφ’ ετέρου 6μως κα· 

*ν δι’ αύτής κάλλιον ή διά τής Λαπλασιείου τό 
τών γεωλογικών περιόδων, διά τον σχηματισμόν 

οίων απαιτούνται κατά τήν γνώμην τών γεωλόγων 
έκατομμύρια έτών.

Αεν εινε λίαν δΰσκολον ν’άποφανθη τι; υπέρ τής 
; τής άλλης ύποθέσεως. Άμφότιραι ένέχουσιν άντιρ- 
, αίτινες ίγκεινται έν αυτή τη φύσει τη; ύποθέσεως τής 

•νεφέλης, ώς καί έν τη κατανοήσει τής πρώτης κατα- 
σεως πλανητών έν μορφή δακτυλίων.

1»θβφ

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΣΚΕΨΕΩΣ

Ο εφευρετης τής τών αφανών Αντικειμένων φωτογρα
φίας κ. 'Ράϊντκεν έγένετο Αφορμή τής άνακινήσεως 
σπουδαίων ζητημάτων. Άπό τίνος σαφοί καί επιστήμο
νες. ονειρεύονται Ανήκουστα προβλήματα, πάντες δ’ οί 
έξερευνηταί τών μυστηρίων τής Φΰσεως άναμοχλεύουσι 
τήν κόνιν τής επιστήμης, όπως άνεύρωσι τόν μίτον τής 
πανσοφιας καί δι * αυτού διεισδείοωοιν είς τά δώματα 
τοϋ δημιουργού. Καί πάντων τούτων Αφορμή ό ευτυ
χής γερμανός κ. ‘Ράϊντκεν. Αΐ καθοδικοί αύτοϋ άκτί— 
voc είναι κυρίως ή Αφετηρία χής έξετάσεως τού άγνω
στου, ή δέ φωτογράφησις τοϋ περιεχομένου εντός 
κιβωτίου καί ή έμφάνισις τού σκελετού ζωικού όντος, 
φέρει αύτούς άκουσίως είς τά σκότη τοΰ αδιαφανούς. 
«ΟΓα μυστήρια κεΐνται ένώπιονήμών φρονοϋσι καί άδυ- 

’ νατούμεν νά τά ίδωμεν διά τοΰ οφθαλμού μας. Οΐα ά- 
-όρρητα τυγχάνουαιν είς τό έναντι ήμών Αχανές, έπιλέ- 

'υβ$, mA ή Ασθενής διάνοια μας Αδυνατεί νά είσχω- 
βη.» Ζητούσι δέ πάντες οδτοι τόν φακόν τού όφθαλ- 

•ύ καί τής διανοίας των καί ενώ έκαστος νομίζει, ότι 
-σιαζει να τόν αυλλάβη, αίφνης τώ διαφεύγει διολι- 
ίνων.

Καί ουτωολονέν εζακολουθοϋοι διερευνώντες, καί ίσως 
;-ραν τινά πάντα τά γραφεία μας, έργαστήριά μας 
1 βιομηχανικά καταστήματα μεταβληθώσιν είς χημεία 

su. εργοστάσια μηχανημάτων πρός κατασκευήν πτερύ
γων όπως άνερχώμεθα άχρι τών ορίων του άπροσήτου.

Ήδη τινές καταγίνονται καί sic τήν φωτογράφηοιν 
τοϋ εγκεφάλου καί δή τής μνήμης.

’Ιδού τί δ κ. George Rockwool ό διάαημος καί γνω
στότατος φωτογράφος Αμερικανός κατά λέζιν έδημοσίευ- 
σεν εσχάτως εις τό New-York Tribune.

< Πρό τίνος χρόνου, λέγει ό κ. Rockwood μέ έκάλε- 
σεν ό καθηγητής κ. Black, χειρουργός είς τό νοσοκο
μείου Bellevue, όπου εΤς φίλος του, ό κόμης Borenski 
ειχεν άποθάνει καί μοί έξέφρασε τήν επιθυμίαν του νά 
τόν φωτογραφήσω έπί τής κλίνης τοϋ θανάτου του διά 
ν ’ άποοτείλη άντίτυπα είς τούς έν Εύρώπη συγγενείς του.

’Ενώ δέ περιεμάζευον τα εργαλεία μου, ό δόκτωρ 
κατέγινε είς τήν αυτοψίαν. Έλησμόνηαα νά προβίπυ, 
ότι ό άποθανών ήτο σοφός αιγυπτιολόγος καί ότι κατέγινε 
τόν περισσότερον χρόνον τής ζωής του είς τήν έξήγη- 
σιν τών ιερογλυφικών. Ή γενική άποψις τοΰ εγκεφάλου 
του ήτο κανονική καί επειδή τό μέρος τούτο τοΰ Ανθρω
πίνου σώματος, πάντοτε ζωηρώς μοί έκίνησε τό ένδια- 
φέρον, παρεκάλεσα τόν δόκτορα νά μοί δωση έν μέρος 
αύτοϋ διά νά κάμω φωτο-μικρογραφίας. Έπιστρέψαε οί
κοι έκοψα είς λεπτά τεμάχια (φέτας) αύτό καί τη πα
ρουσία διαφόρων επιστημόνων εξήτάσαμεν ταϋτα διά του 
μικροσκοπίου, οτε πρός μεγίστην ήμών εκπληξιν άνε- 
καλύψαμεν παράδοξα- σημεία, τά όποια κατά τό λέγειν 
τών παρισταμένων σοφών φίλων μου δέν άνήκον εις τόν 
οργανισμόν τού εγκεφάλου ! Έπιχειρήσας δέ τότε επα
νειλημμένος μεγεθύνσεις μέχρι μεγέθους 3,οοο διαμέ
τρων, τά σημεία ταύτα ελαβον σχήματα γεωμετρικά 
πολύ ΐδιάζοντα. Τότε έίέφρασα γνώμην μήπως ταϋτα 
άπετέλουν σύμβολα καί εΤς έκ τών σοφών φίλων μου 5- 
στις διέμεινε πολλά έτη είς τήνΆνατολήν δέν έβράδυνε 
νά Αναγνώριση τούς χαρακτήρας αίθιοπικής, συρια- 
κής, καί φοινικικής γραφής. »

Τις οίδε, έάν ή μέθοδος αύτη τής μετατροπής εις 
τεμάχιά τοϋ εγκεφάλου σημαινόντων προσώπων δέν μέλ
λει νά γείνη Αφορμή νεωτέρων εκπληκτικών φαινομένων 
εάν όντως έν αΰτώ ή πνευματική κατάστασις τών αν
θρώπων αφινει όρατα σημεία έπί τού μέρους τούτου τού 
σώματός του/ Βεβαίως δέν είναι άπίθανον ό Ανθρώπινος 
εγκέφαλος νά διατηρή έπ’ αύτοϋ τάς εντυπώσεις τών 
αναμνήσεων, όπως ό κύλινδρος τών φωνογράφων διατηρεί 
τάς ομιλίας, τά άσματα, τούς κρότους κτλ. όπως τούς 

«ναπαράίη κατά βούλησιν κατόπιν. ΕΤναι συμπέρασμα 
επιστημονικόν εξαγόμενον έκ τοϋ περιέργου τούτου φαι- 
ν®μένου τοϋ έγκεφάλου εάν ούτως έχει άληθώς, ώς γρά- 
Φ^ται. Τούτο δέ θέλει πολύ μεταβάλειτάς συνθήκας τοΰ 
β'ου, έάν άποδειχθώσιν αληθείς αί ανωτέρω έξηγήσεις, 
διότι ή φωτογραφική καί φωνογραφική άνάλυσις τοϋ 
εγκεφάλου θά ώφελήση αίσθητώς τήν ήθικοποίησιν τών 
κοινωνιών.

Εύχηθώμεν, ίνα πάσα νεωτέρα άνακάλυψις συντείνη 
ούτω είς τήν πρόοδον καί ευημερίαν τών Ανθρώπων.

Φ. Π.

Λ

ρ ΣΑΤΩΒΡΙΑΝ ΠΕΡΙ ΧΡΙΣΤΟΥ
Δέν έγεννήθη έν πορφύρφ, άλλ’ έν τή καλύβη τί; 

ένάείας’ δεν έπαρουσιάσθη είς τού; μεγάλου; καί ύπερηφά- 
νους, άλλ’ οί άγγελοι τόν άπεκάλυψαν είς τούς μικρού; καί 
απλούς· δέν συ»ήγαγε περί τό λίκνον του τους εύτυχεϊς 
τοΰ κόσμου, άλλά τούς άτυχεϊς· καί διά τοΰ πρώτου τού
του τοϋ βίου του γεγονότος ίιεκήρυξεν έαυτόν έκ προτιμή- 
σεως θεόν τών δυστήνων. Βλίπομεν, άπ’ αρχής τών αιώ
νων, τούς βασιλιΐ;, τούς ήρωας, τούς περιφήμους άνθρώ- 
θρώπους καθιστάμενου; θεούς τών ’Εθνών. Αλλ' Ιίού ό 
υιός ίνός τέκτονος εν τινι μικρ$ γωνίφ της Ίουδαίας, είναι 
τδ πρότυπον τών θλίψεων καί ταλαιπωριών. Άπέθανε δη- 
μ,οσίφ διά βασανων- εκλέγει τους μαθητάς του έκ τών 
τάξεων τών ήττον υψηλών της κοινωνίας· δέν διίάσκει παρά 
στερήσεις, άρνησιν τών πομπών τοϋ κόσμου, τών ηδονών, 
τί; ισχύος' προτιμά τόν ίοϋλον τοϋ κυρίου, τόν πτωχόν 
τοΰ πλουσίου, τόν λεπρόν τοϋ ύγιοΰ;· ό θρήνο;, αί πλη- 
γαί, η έγκατάληψις τοϋ κόσμου αποτελεί τά; τέρψεις του· 
ή Ισχύς, τά πλούτη καί η ευδαιμονία τουναντίον κατεδιώ- 
χθησαν ύπ’ αύτοϋ. ’Ανατρέπει τά; άπλάς ενδείξεις της η
θικής, αποκαθιστώ νέας σχίσεις μεταξύ τών άνθρώπων,νέον 
δίκαιον, νέαν δημοσίαν πίστιν. Ύψοι οΰιω την θεότητά 
του· θριαμβεύει τής θρησκείας τών Κκισάρων, κάθηται έπί 
τοΰ θρόνου καί υποτάσσει τέλος τήν γήν.

Έάν ή άγνοτέρα ηθική και ή τρυφερωτέρα καρ&ία, έάν 
βίος όστις διέρρευσε κάτανικήσα; τήν πλάνην καί ανακού
φισα; τά πάθη τών άνθρώπων εΐσίν αί Ιδιότητες τής θεό

τητας, τίς δύναται νά άρνηθή ταύτην είς τόν Ίησοδν Χρι
στόν ; Πρότυπον όλων τών αρετών, ή φιλία τόν βλέπει 
κοιμώμενον έπί τοϋ κόλπου τοϋ προσφιλούς μαθητου' ή 
έλεημοσύνη τόν θαυμάζει έν τη κρίσει τής μοιχού γυναικός· 
παντού ή ευσέβεια τόν ευρίσκει εύλογοΰντα τά δάκρυα τοΰ 
δυστυχούς· έν τή άγάπη του πρός τά παιδία ή άθωότης 
καί ή άπλότης του αποκαλύπτονται’ ή ισχύς τής ψυχής 
του λάμπει έν μέσιρ τών πόνων τοϋ σταυρού καί ή τελευ
ταία του στοναχή είναι στοναχή εύσπλαγχνίας. Κ·

STU Μ^ΗΜΗ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΜΟΥ

Στή μνήμη Σου πατϊρα μου ΰάκρυα ποΛλά &α χύβω, 
«αί τ&σημο το μνήμα Σου, μί δάκρυα <>ά xotieto. 
Όταν αατίρα μου χφυβέ τήν βτίρηβί Σου κλαίω, 
fast σιμά βτί>ν τάφον Σου, άλλη ζωή Αναπνέω.
“Αχ ! Σύ, γλυκέ πατέρα μου, γιατί νά. μ&$ άφή^δ 
νά ορφανά Σου τά έρημα, γιατί νά παρατήσγβ 
Γιά μ&ζ, πατέρα μου χρυδέ, Σύ ήβο καϊ μητέρα, 
σύ καί προβτάτη$"μοναχοβ τούτη ‘δ& τή βφαΐρα, 
και πάρα πολύ γρήγωρα άφήκε$ τά ύρφανά Σου, 
καί πέταξ,&ι εκεί ’ψηλά, βάν ββύβθηκε ή ματιά Σου.

« * ·

Ή δλό^ιρμη, πατέρα μου, *αί  έτδι γλυχίΐά Σου άγκάλη, 
γιατί γιά πάντα έκλίΐΟί ; Καί τή$ καρδιάς τά κάλλη · 
ΝαΙ τής χρυοήρ Σου τής καρδιάς, τήν «αΓρική βτοργή, 
γιατί τήν δτιρη^ήκαμι, πατέρα μου, γιατί ;
Τί φταίξαμε τά ίύβτυχα ’οτόν ’Τψιβτο τον Πλάοτη 
πού σ’άρπαξ’ έτβε γλήγωρα, Καϊδλο μϊ μιάς μάς δάφττι· 
αέ μεά δρφάνεια δλόπικρη, as βάδανα βκληρά, 
σέ &λίη>ΐς και σέ δυβτυχιαίς, σέ μαύρη σκοτεινιά ;

X * *
. * ■

Ναϊ ήβουνε πολύ καλός καϊ τη χρυσή καρδιά Σου, 
τήν θέλησε ό Πανάγαθος καϊ έπήρ' απ'τά παιδιά Σου 
"Ο,τι γι' αύτά ήταν προσφιλές, δλαις των ταίς έλπίδαις, 
Αιά μιας τά 'πήρε ό Πλάστης μας καϊ έσβύστηκαν ή ά- 

[ χτίδες- 
'Η φωτείναίς, πού φέγγανε τήν ήρεμη ζωή 
τδ>ν λατρευτ&ν σου τ&ν παιδιών, άγάπη μας χρυσή.

* * -
• 

Χαίρε, γλυκέ πατέρα μου, ψυχή Σύ λατρεμμένη, 
έστω ή ζωή Σου άνάπαυσις, καρδιά Αγαπημένη. 
Χαΐρε καί άναπαύύητι, στήν γήν τού Παραδείσου, 
καί ίκεϊ βιμά 'βτδυ “Τψιβτο, ?ιά τ’ ύρφανά δεήσου, 
Γιά τά όρφανά σου τά παιδιά πού δέν σέ λησμονούν. 
Και πάντα ζταν Σέ σκέπτονται, γιά σέ παρακαλούν. 
Χαϊρε Αλησμόνητη ψυχή, πατέρα μου γλυκέ, 
Έσο εύτυχής έκεΐ 'ψηλά, πατέρα μου χρυσέ !

Κέρκυρα, 24 Μαρτίου 1896-
ΓΕΩΡΓ. ΒΕΝΕΔ. ΛΑΝΔΟΣ.

ΛΙΧΝΕΥΜΑΤΑ

( Έχ Άγγ·1ιχο$ nefindixiH Tit——Bits. )

A'-Ο TOT ΛΟΡΔΟΥ ΒΗΚΟΝΣΦΗΛΔ ΔΙΚΛΙΝΟΣ ΚΟΙΤΩΝ

"Οτε κατά τήν σύναψιν τής Βερολινείου συνθήκης έφθα- 
σεν είς τό έν Βερολίνφ Αύτοκρατορικόν Ξενοδοχείον έκ Λον
δίνου ή διαταγή ίνα ίιαθεσωσιν έν αύτφ ένδιαίτημά τι διά 
τον Πρωθυπουργόν τής ’Αγγλίας, αδτη συνωδεύθη ύπό τής 
έντολής, όπως έν τφ κοιτώνι τοϋ εΰγενοδς λόρίου ύπάρχωσι 
δύο πρός χρήσιν κλιναν κείμεναι ή μέν παρά τήν δέ;
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Τούτο προύξένησιν ίκπληξίν τινα, έπιιδή ήτο γνωστόν δτι 
δ λόρδος Βήκονσφηλδ ήτο χήρος πρό πολλοΰ, Έλθών δ’οΰ- 
τος μετά τής ακολουθίας του είς Βερολΐνον, έλαβε κατοχήν 
τοΰ ένδιάιτήματός του. Ή νύξ έπήλθεν οί ύπηρέται,ώς πάν- 
τις γινώσκομεν, ήσαν λίαν περίεργοι, ώς καί οΐ τοϋ Ξενο
δοχείου ένοικοι πάντες οΰδεμίαν ποιοΰντις έξαίρισιν τοΰ κανό- 
νος, νά μάθουν τήν χρήσιν τών δύο κλινών. Ή οπή τοϋ 
κλείθρου ήτο φυοικώς ή αφετηρία τών παρατηρήσιών των. 
Άλλά δέν ήδυνήθησαν νά έξιχνιάσωσι τί έγίνετο έντός τής 

περιοχής τοϋ ιύρίος θαλάμου τοϋ μεγάλου άνδρός.
Ή θαλαμηπόλος, τής δποίας τό έργον ήτο νά καθαρίζη 

τόν κοιτώνά του, ήτο τήν έπιοϋσαν τό άντικείμινον μεγά
λης προσοχής καί πολλών έξετάσιων· πλήν αυτή δέν ήδύ- 
νατο νά δώση ούδιμίαν πληροφορίαν, έκτος μόνον δτι άμφό- 
τιραι αΐ κλΐναι έχρησιμοποιήθησαν κατά τήν νύκτα έκιίνην.

Τήν προσεχή νύκτα τά αύιά συνέβησαν,οΐα τήν προηγού
μενης άλλ’ «ίς τών έξωθεν παρατηρητών τοΰ χοιτώνος άνα- 
ζητήσας άνικάλυψιν άνοιγμα έν τή θυρ^:, δι ’ ού ήδύνατό τις 

"νά παρι-τΐ,ρήση έντός. Παρατηρήσας δ’ ιΐδι τόν λόρδοι' 
Βήκονσφηλδ κείμινον ήσύχως Ιπί τής μιάς κλίνης-π-ί"εριί- 
δοντα τήν κεφαλήν του έπί τ^ς δεξιοίς^ε'^ός του βιβυθισμέ- 
νον «ΐς τήν ά»άγνωσιν· τίς δ’ήτο ή χρήσις τής ύπ’ άριθ. 2 
κλίνης ;

Νεώτιραι παρατηρήσεις, γενόμιναι μετά τέταρτον ώρα,·, 
άνεκάλυψαν τόν λόρδον Βήκονσφηλδ,κείμενον ήσύχως επίσης 
καί άναγινώσκοκτα μέν έν τή κλίνη του,πλήν τώρ$ έριιδόμε· 
νον έπί τής άρεστεράς χειρός καί ίπί τής ύπ’ άριθ. 2'κλίνης. 
Τό μυστικόν άνεκαλύφθη· δ λόρδος Βήκονσφηλδ ένεκα τής 
θερμότητος τής ώραο τής Ιουλιανής νυκτός ησθάνετο πολ
λήν εύχαρίστησιν νά μιταλλάσση ιήν κλίνην του κατά δια
λείμματα χρονικά, ώστι νά έχη πάντοτι δροσεράν κλίνην. 
Εϊνι άδύνατον νά περιγράψη τις τήν ζωγραφηθιΐσαν έπί τών 
προσώπων τών υπηρετών καί τών λοιπών περιέργων τήν δυσ
αρέσκειαν, οτι ούτοι βραδέως ύπιισήλθον είς τά δωμάτιά 
των δπως άναπαυθώσιν.

Β' -Ο ΙΑΠΩΝΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ
? —

Ό Ιαπωνικός γάμος πρέπει νά ήνι ύπόθεσις λίαν μελαγ
χολική. Έν Ιαπωνία δέν live ορθόν νά παραδεχθή τις ότι 
ή νύμφη, ώς παρ’ ήμΐν, χαίρει ίπί τη προσδοκίφ Sri θά 
καταστ,ή έγγαμος’ διότι, δταν τη δμιλήσω<Η περί τού
του τρεις ή τεσσαρας ήμερας πριν τής έκτελίσιως τοιούτου 
γιγονότος, αυτή θά προθυμοποιηθώ νά έκφωνήση βαρύηχόν 
τινα μυκηθμόν χαί νά διατηρή αύτόν νύκτα καί ημέραν, £ως 
ού ή τιλιτή τοΰ γάμου της έπίχιιται.

Άφ’ού δ ’ ίνδυθή πλουσίως *α^ άναλόγως τής πιριστά- 
σεως, προθυμοποαίται νά βραδυπορή και νά κραυγάζη, πρός 
Si νά ύποχρίνηται άντίστασιν ιίς τίς" προσπαθιίας τών θι- 
ραπαινίδων της, ίπιθυμουσών νά φέρωσιν αυτήν ιίς τόν νυμ- 

’ φιχόν θάλαμον πρός τόν νυμφίον πιριμίνοντα αύτήν. Ή ψιυ- 
δής αυτή κωμφδία παρακολουθήται ύπό ένός τών παρανύμ- 
φων, δστις έπί τέλους ^ίπτιι κάλυμμά τι έπί τοϋ προσώ
που της νύμφης, έν φ παρήλίξ τις γραία λαμβάνει αύτήν 
ίπί τών ώμων της χαί φέρει ίπί κινητού βχίμποδος παρα
κειμένου ιίς τήν θύραν, δπως τήν μ,ταβιβάση ιίς τήν κα
τοικίαν τοϋ γαμβρού.

Όταν δ'αυτή φθάση έκιΐ, θιωριϊται έγγαμος γυνή· διότι 
ή άπλή κίνησις έπί τοϋ καθίσματος, ανθισμένου δντος, έχιι 
τήν μυστικήν δύναμιν τοΰ μιταμορφοΰν αυτήν ιίς έγγαμον. 
.Άπό τού χρόνου τούτου καί έφιξής αδτη άρχιται νά φαι
δρύνεται καί έν όλίγαις ήμίραις δυνατόν νά συλληφθη χαί- 
ρουσα και γελώσα. Κατά τόν νίον δμως πολιτισμόν, τόν καί 
έν τη Ίαπωνίφ άναπτυχθέντα, ή τάξις τής γαμήλιου τέλι- 
τής άπλοποιήθη.

Γ ·—ΛΩΠΟΔΥΣΙΑ ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΩι

Πρό τινων ίτών έλαβον πρόσκλησιν νά διέλθω τάς δια- 
κοπάς τών μαθημάτων μιτά τής θιίας μου, τής κυρίας 
Δίνσδαλ, ΐν τή πόλιι, δπου ήλπιζον ν’ απολαύσω πολλήν 
εύχαρίστησιν κατά την διάρκειαν αύτών.

Φυσικά πριν ίπιχειρήσω τήν έκδρομήν ‘κ τής ίξοχής μου 
έλαβον πολλάς οδηγίας, άφορώσας τόν τρόπον καθ’ θν ω- 
φηιλον ν« φερθώ έν τη πόλιι, τι δήλα δή ώφειλον νά πρά
ξω καί τί νά μή πράξω, τί νά ιιπω καί τί νά μή «πω 
κλπ. Όπως δι πολλοί νέοι πρό ,ίμοΰ παρέλτιψα τήν χρή- 
σιν πολλών λεχθέντων μοι ώς άχρηστον φλυαρίαν. . ' ■ (

Έν τούτοις φίρων κατά νοΰν, ότι δ λωποδύτης πάν
τοτε ίποφθαλμι^ τόν μή ύπίρκομψον χωρικόν, ώς φυσικήν 
αύτφ λείαν, άφησα δλο*  τό χρηματικόν μου, ίκτός ενός 
σοβιρείνου (*),  ιίς τούς φύλακας τής θιίας μου, δταν κατά 
πρώτον έξήλθον καϊ προύχώρησα ιΐς,.τάς. πολ-υπληθιΐς όδούς 

jtou , Λονδίνου, προσπαθών νά φαίνωμαι έπιβλητικύζ και 
ανόμοιος όσον τό δυνατόν χωρικού.

Άφ’ δ’ ΐπλανήθην έπί τινα χρόνον, ίπιθιωρών τά διά
φορα ιστορικά οικοδομήματα τών πιριχώρων τής Γιφύρας 
τοΰ Λονδίνου μετά πιριεργείας καί έκπλήξιως, δ φιλόκαλος 
στολισμός ζαχαροπλαστικής τίνος προθήκης έ<ίνησι τόν 
θαυμασμόν μου καί ιίχον βαθέως άφαιριθη, παρατηρών τάς 
κωμικάς «κόνας ίζωγραφημένας έν σμικρφ ίχεΐ, δτι ζωη
ρός τις νεανίας, συνομίληκός μου πιρίπου, έσπευσε πρός μι 
καί συγκρουσθιίς, ώςπιρ κατά τύχην,μοί έζήτησι διά τούτο 
συγγνώμην, ή*  βεβαίως τφ παρεχώρησα· ίπί τούτοις δέ 
μέ ήρώτησιν έάν ιύαριστούμην νά ζλαβω παρ’αύτοϋ Ιν 
βιγαφέττον. ’Επειδή δ’ ΐνόμισα δτι τούτο θά πρόσίθιτό 
τι «ς τήν ιυγίνιιάν μου ώς πολίτου, τό παριδίχθην άμέ
σως·

«Φίλε μου, ιιπι τότε δ συνομίληκός μου· βλέπω δτι εΐοθε 
χωρικός καί ίπιθύμουν διά τούτο νά σάς δώσω τινάς φιλικάς 
όδηγίας. Άλλά πριν κάμω τούτο, θέλω νά σάς ’ διηγηθώ 
μικράν τινα ιστορίαν γεγονότος συμβάντος ιίς έμέ αύτόν, 
ότι ήλθον έκ τής έξοχης, ώς σιις, πρό πέντε πιρίπου έτών. 
Αυτή θά σάς διδάξη πόσον μιγάλ.η «νΐ ή ανάγκη τής 
προφυλάξιώς σας.

— Λέγετε, σάς άκούω, τφ ιίπον.
— Έποριυόμην ιίς τόν οικόν μου,ίξηκολούθησιν δ ξένος, 

άπο τής εργασίας έσπέραν τινα, 8τε δύο άνθρωποι προσήλ- 
θον ιίς έμέ. Ό «ς τούτον έκράτιι xavapivtov ιίς τήν χεΐρά 
του, τό δποϊον έλιγιν δτι συνίλαβιν έν τώ ίργαστηρίφ του 
χαί μοί προσιφέριτο νά τώ πωλήση έάν ήθιλον νά τό αγο
ράσω, έπιιδή δέν είχι κλωβών νά τό έθετε. Ό άλλος άνί- 
κραξιν — Ώ 1 δέν άξίζιι ούτε ?ξ πέννας (δικάρις) ! . . . 
Άλλά συγχρόνως μ ’ έπλησίασίν, ώς πολιορκών μι, καί 
διά τοΰ βραχίονός του κινώ*  μι, μοί ίψιθύρισιν' «τό πτη- 
νόν αύτό live τό άριστον ιίς τό είδος του, άφ’ όσα εϊδβν 
ποτέ· άξίζιι τρεις λίρας στιρλίνας, καίτοι φαίνεται δτι δέν 
άξίζιι ούτε μίαν πένναν. Μποριΐτε νά τό άγοράσετι χαί 
μέ τέσσαρα σελήνια νομίζω' άλλ’ έγώ θά σάς δώσω δι’αύτά 
άμέσως δέκα, &ν μοί τό δώσητε.

Σχεφθείς πρός στιγμήν δτι- πρόκιιται νά χερδήσω «ίς 
μίαν στιγμήν ίξ σελήνια, άμέσως ήγόρασα τό πτηνόν 
κατάβαλών τά τέσσαρα. Μετά τούτο ζητώ τόν πρόθυμον 
αγοραστήν,περιφερών τά βλέμματά μου, όπως τόν άνεύρω' 
άλλά πρόε έκπληξίν μου ίκεΐνος ιΐσώρμησεν εϊς τινα στε
νωπόν ακολουθούμενος ύπό τοΰ συνενόχου του πωλητοΰ, 
άφίνοντες άμφότεροι είς χεΐράς μου ένα άνευ άξιας κεχρω- 
ματισμένον σπουργίτην.

«Τώρρ:» έξηκολούθησεν δ αύτόκλητοςφ ίλος μου βσάς 
προσθέτω δτι τά περίχωρα ίοώ βρίθουσι βαλαντιοτόμων Χαί

ϊ

('(Sovereign, νόμισμα ίσοδυναμοϋ*  μέ 21 σϊλίνια, ήτοι 
μέ μίαν λίριν καί £ν σελήνιον, ή άλλως μέ μίαν γ κ υ ν έ α ν. 

λωποδυτών, οΐτινις άπέκτησαν τοιαύτην τιλειότητα, ώστι 
δέν καταδέχονται νά έξασχώσι τήν λωποδυτικήν των τέ
χνην &ν δέν δυνηθοϋν νά λάβουν βαλάντιον έκ τοϋ θυλα
κίου πανταλονιού, έχ μεταξωτού χάρτου γινομένου καί κρι- 
μασμένου έν τφ μέσφ τοϋ δωματίου σας, χωρίς νά κινή
σουν αυτό. Ούτως έάν εχητε χρήματα μαζή σας, σάς ειδο
ποιώ νά λάβητι τά μέτρα σας.

Άποφασίσας νά λάβω ύπ’δψιν τοιαύτην καλήν συμβου
λήν, άπέρριψα άμέσως τό τέλος τοΰ σιγαρέττου μου καί 
έρευνήσας είς τό θυλάκιον τοϋ πανταλονιού ιύρον τό βοβ(· 
^elvov.Τούτο,τοΰ ειπον,φέρω μόνον μαζη μου*  καί ίνευ πολ
λής δυσκολίας τό Ιθεσα έντός τοϋ στόματός μου. Ή πρά- 
ξις αύτη έπροξένησι μειδίαμα μέν ιίς τόν ξένον, εις έμέ δέ 
αίσθημα «ύχαριστήσεως, διότι έσκέφθην κατ’ έμαυτόν : 
<Τώρ$ θά φανφ έπιτηδειότερος του έπιτηδίιοτέρου λωπο
δύτου...»

Ό άγαθός μου σύμβουλος ήδη μέ άπιχαιρέτησε καί άνι- 
χώρησίν άφήσας μι ιΐς βαθιΐαν μελέτην περί τής ειδοποιή- 
σεως τών λωποδυτών χαί τών τεχνικών αύτών μεθόδων.

Πάραυτα σχεδόν τότε μικρά κόρη μ’ έπλησίασε, κρατού
σα ποτήριον ζύθου εις τήν χεϊρα, πιριέχον ολίγα χρήματα, 
νά όποια παιγνιωδώς έκωδώνιζεν.

Τότεάκριβώς άπέναντι τής θέσιως δπου ίστάμην ή κο· 
ρασίς επισιν έιτίστομα, ώς όλισθήσασα, τό δέ ποτήριον μέ 
τά χρήματα έκυλίσθησαν καί έσκορπίσθησαν τά έν αύτφ 
έπί τοΰ λιθοστρώτου. Έγώ δέ τότε φυσικφ τφ λόγφ μετά 
πολλής προθυμίας ήγιιρον αύτήν καί έβοήθησα ν ’ άνιύρη 
τά χρήματά της, χαταγινόμενος συγχρόνως νά καθησυχάσω 
τήν μικράν, κραυγάζουσαν γοερώς έπί τφ συμβάντι τούτφ. 
Έντος ολιγίστου χρόνου συνήχθη πλήθος ανθρώπων καί πάς 
τις τήν ήρώτα έαν εύρεν δλα τά χρήματά της.

«Μάλιστα, άνεφώνιι ή κορασίς, μάλιστα τά ηύρα δλα, 
έκτος ένός σεβιριίνου, τό όποιον ό άνθρωπος αυτός τό ίβαλιν 
είς τό στόμα του». Καί συγχρόνως ίδιίκνυιν έμέ.

Καί παραχρήμα πριν ή δυνηθώ νά «ίπω μίαν λέξιν συν- 
ελήφθην ύπό πέντε-ίξ κακούργων, οΐτινες μ’ δλας τάς δια
μαρτυρίας μου καί τους άγώνας μοΰ άφήρησαν τό νόμισμα 
έκ τοΰ στόματός μου μιτά τίνος κραυγής πόνου. Είτα μέ 
άφησαν κατακείμενον έπί τοϋ έδάφους έν τφ μέσφ τής όδοΰ, 
δίδοντίς μοι μετ’ εύμενιίας ολίγα τινα ανδρικά λακτίσματα, 
τά όποια έθιώρησαν απονομήν δικαιοσύνης, ώς οί σφαιρο- 
παΐκται κατά τών άποτυγχανόντων, καί τά όποια ησθα- 
νόμην έπί έβδομάδας ακολούθως.

Μετά τό συμβεβηκός τούτο δέν ήδυνήθην άλλο τι νά 
πράξω ή νά έκλέξω τήν συντομωτέραν όδόν πρός τόν οίκον 
τής θιίας μου, τήν όποίαν τετά δυσκολίας τίνος άνεΰρον συν
αισθανόμενος έμαυτόν πτωχότερου άθυμότερον καί, δέον νά 
προσθέσω δυστυχώς, ολίγον τι σοφώτερον άνθρωπον.

Π. Λ. ’Ηλιόηουλοι

ΟΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΏΣΕΙΣ

Βαφή λευκοί ιίς μέλαν
I

Πώς όύναταί τις νά βάψη λευκόν μάρμαρον είς μέλαν ;
Δι’ άπλουστάτης μεθόδου-
Άλοίψατε τό λευκόν μάρμαρο*  μετά διαλύσεως νιτρικού αργύρου 

καί αφήσατε αυτό εκτεθειμένο*  είς τό φώς έπί τινας ώρας. Ό καυ
στικός λίθος θά έκτελέσγι πιστώς την επιθυμίαν σας καί τό μάρμαρόν 
σας θά λάβη τό αιώνιον τοΰ πένθους χρώμα.

Πλήν μή θελήσητε νά έπαναφέρητε αύτό έκ νέου είς λευκόν ή εις 
άλλο χρώμα, διότΓθα μετανοήσητε. Τό μέλαν αυτό χρώμα εινε άνα- 
λοίωτον-

Τύ έξαγόμεναν ix νεκροί |π««ν. *

Τί δυνάμεθα νά ώφεληθώμεν έξ ενός τεθνεώτος ίππου ;
Πολλά.Ί8ου τί περί τοϋ αντικειμένου τούτου δημοσιεύει ή γαλ

λική Journal d’hygUne.

Τό δέρμα ένός ίππου εχει βάρος 24-34 χιλιόγραμμα καί πωλείται 
13-14 φράγκα.

Αί τρίχες του (χαίτη καί ούρα) 100-200 γραμμαρίων τιμώνται 
άπό 1-3 φράγκα το κοιλόν. Ή σαρξ του βάρους 160-200 κοίλων 
δύναται να πωλη&ή ώς λίπασμα ή τροφή τών ζώων αντί 35 ίως 45 
φραγκα.

Τό αίμα του 16-20 χιλιόγραμμων δύναται νά καή καί άποτεφρω- 
θή, ή δέ κόνις αυτή τιμαται 2, 50 φράγκα εως 3, 50·

Τα έντοσθια, χολαί κτλ. τιμώνται 1,50—2 φράγκα.
Οΐ τένοντες ζυγίζοντες 2 κοιλά πωλοΰνται άφοΰ ξηρανθώσι 1 φρα- 

γκον καί 20 καί χρησιμεύουσι είς τήν κατασκευήν της ξυλόκολλας.
Τό λίπος ποικίλει άπό 4—30 κοιλά καί πωλείται πρός 1 φράγκον 

τό κοιλόν, ώστε δύναται τις νά είσπραξη έκ τούτου άπό 4 έως 30 
φράγκα.

Αί όπλαΐ, όνυχες, οστά κλπ. βάρους 40-50 κοίλων τιμώνται από 
2 φράγκα έως 2,50 και χρησιμεύουσι προς κατασκευήν ζωάνθρακος.

Τα δέ σιδηρά αύτοϋ έξαρτήματα καί οΐ ήλοι άξίζου.σιν 25-50 εκα
τοστά.

"Ωστε εις τεθνεώςς ίππος δύναται νάτιμηθή άπό 60 έως 110 ιρρά- 
γκα ένφ είς πολλά μέρη ούδέν κέρδος έξάγεται έκ των λείψανων 
αύτοϋ.

ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΝΔΡΩΝ

Ό λόρδος 'Ροΰσιλ, πρεσβευτής τής Αγγλίας παρά τη 
γιρμανική πρωτιυούση, μιτέβη ημέραν τινά πρός έπίσκιψιν 
τοϋ πρίγκηπος Βίσμαρκ, κατοικβΰντος έν τφ κατά τήν όδόν 
Γουλιίλμου μιγάρφ αύτοϋ. Ό άγγλος διπλωμάτης μ«ταξύ 
άλλων ζητημάτων ίθιξι καί τό τών ένοχλητικών έπισκέ- 
ψίων, προσθιίς ότι ό «ρίγκηψ Βίσμαρκ, ώς ίκ τής ύψηλής 
αύτοϋ θέσιως, συχνάχις θά παρηνωχλιϊτο ύπό τοιούτου «I- 
δους «νοχλήσιων.

— Βιβαίως, καθ’ ίκάστην απασχολούμαι ύπό ένοχλητι
κών ιπισχίψιων άπήντησιν ό πρίγκηψ.

— Άλλά, προσέθηκιν ό πρισβιυτής, θά ιχιτι βιβαίως 
έφιύριι διάφορα μέσα, δπως άπαλλάττησθι τών άδιαχρί- 
των έπισκέψιων.

— Νά σάς ιίπώ άχριβώς τήν αλήθειαν,ύπέλαβιν ό πρίγ- 
κηψ Βίσμαρκ ύπομιιδιών, τό χαλλΐτιρον μέσον είναι ή σύ
ζυγός μου.Όσάκις κανιίς μέ ένοχλήσιι ύπέρ τό δέον, «ίσέρ- 
χιται αΰτη καί μέ καλιϊ διά τοϋτον ή Ικιΐνον τόν λόγον καί 
τότι ό αδιάκριτος έπισχίπτης έκών άχων άπίρχιται».

Μόλις «Ιχι πιρατώσιι τήν άπάντήσιν και ιδού ή θύρα τοϋ 
δωματίου άνοίγεται, εισέρχεται δέ ή πριγχήπισσα Βίσμαρκ 
λέγουσα·

— «Όθων, iivat ή ώρα νά πάρηςτά φάρμακά σου- μή 
τό λησμονήσης I»

Ό λόρδος 'Ροϋσελ ύπικλίθη, μειδιών δέ άπιχαιρέτησι 
τόν Βίσμαρκ καί άπήλθι τοϋ μεγάρου.

ΟΠΩΡΑΙ

Ή Χριστίνα της Σουηδίας μετ ’ άφιλείας έλεγεν :
— Αγαπώ περισσότερον τους ανδρας άπό τάς γυναίκας,ουχί 

θιότ; εινε άνθρες, άλλά διότι δέν είνε γυναίκες.

Η μόνη έπιτρεπομένη φειδώ εινε η τοϋ χρόνου.

Αί καλώς ηνωμένοι καρδίαι δέν χωρίζονται, αλληλοσπαράσ- 
σονται. ,

$
Δυσπιστώμεν πολύ της καρδίας μας, καί ούχί έπαρκώς της 

κεφαλής μας.

ι Τήν δυστυχίαν επιτείνει πολλάκις οΰχί τόσον ή ορμή τών 
παθών, δσΟν ή αδυναμία της άρετης.

&



16 Η ΦΥΣΙΧ

Μβγίβτην βλάόην προξενεί ή σιωπηλήσυγχώρησις αμαρτή
ματος.'Ομοιάζει πρός πληγήν δι’ αοράτου εγχειρίδιου προξε- 
νουμένην.

Τδ χρήμα τοϋ πλουσίου χυκλοφορεΤ δειλώς καί περιορισμέ
νες, ένφ τοΰ πτωχοΰ θαρραλέες κάι ανεξάρτητες.

*Η άντεχθίχησις ομοιάζει πρδς αμοιβήν ευεργετήματος.’Εξο
φλεί όφειλομένην έκίούλευσιν.

Άθηναΐός τις φέρεν δοχδν επ’ ώμου προσεκρουσί ποτέ επί 
της κεφαλής τοΰ Διογένους,μεθ’ο άνέχραξε πρδς αυτόν «Βάρ- 
δα». Ό ήμέτερος φιλόσοφος ζαλισθεις έκ τοΰ χτυπήματος, απε' 
μαχρόνθη μέν σιωπηλός, άλλά μετά -πίνας ημέρας βυναντηβας 
έχεΤνον, τφ κατέφερε δυνατόν χτύπος έπι τής κεφαλής διά της 
ράβδου του, άναχράζεν αύτφ έν ταυτφ: «Βάρδα !» <Βάρδα 1».

$
— Τί διάφορά μεταξύ ωραίας χαι θελκτικής γυναιχός ;
— “Οτι η μεν ωραία ομοιάζει πρδς χαλλπέχνημα άνηρτη*  

μένον έπι τοΰ τοίχου, η δέ θελκτική πρδς εδοσμον £όδον, άνα' 
στρεφόμενο*  πρό τής ρινός μας.

. . &
— Τί εινε ό γάμος ;
— Παράσημου, Λ βπόΓον όταν μέ·» δέν έχωμκν χαταχρίνο' 

μεν τους γέροντας αύτό, δπόταν δέ το αποκτησωμεν έπαιρόμεθα 
δια την απόκτησίν του χαί βλακωϊώς τό έπιδειχνύομεν είς 
πάντας.

ΦΔαες

Τά αυτοκινούμενα σωμάτια ταϋτα ούδέν άλλο εινε η μι
κρότατα σχήματα κοπτόμινα έπί τεμαχίου χάρτου η επί 
φύλλου μολυδδίνου πεταλιδιου, χρισιμεύοντος άντί καψυ- 
λίου (θώκου) προς κάλυψςν τοΰ φελλού της φιάλης, η άλ
λης ουσίας πλέον ή ηττον ίλαφροβαροΰς καί δυναμένης νά 
πλέη έντος τού ΰίατος.

Τά σχημάτια αύτά, άτινα δύνανται νά παριστώσι ζω
ικά οντα η άλλα αντικείμενα τίθενται εντός ύαλίνης βαυ- 
καλίδος πλήρους υδατος μέχρι τοϋ λαιμού αύτπς καί διά 
της πιίσεως τοΰ έν τφ άνω μέριι τής φιάλης ύπάρχοντος 
άερος, κατορθουμένης δι’ ίλαφράς καί αοράτου τοΐς θεαταΐς 
κινήσεως τοΰ επιπώματος τής βαυκαλίδος, μετακινούνται 
βραδέως καί φυσικώς-προς τά άνω και προς τά κάτω, καί 
φαίνονται,ώσείαυτομάτως άνερχόμενα καί κατερχόμενα πρός 
μιγίστην /κπληξιν τών φιλοπερίεργων θεατών.

Φ. Π.

ΦΥΣΙΚΑΪ Α.ΠΟΡΡΟΙΛ.Ι

— Έλθέ αδριον τό εσπέρας νά φάγωμεν μαζύ, είπε τες 
πρός φίλον.

. —Λυπούμαι, διότι θά υπάγω νά ιδω τον Καπετάν 
Γιακουμή.

—■ Δέν πειράζει καλέ, &ς Γλθη καί αυτός.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ

Μικρόβεον έν τΑ φιάλη.
I
■ ΤΙ ε’νε τα περίεργα αύτά άντιχείμενα η οντα, τά φε-
\ ροντα μορφάς ποικίλας χαί αστείας καί σώματα δυσανάλογα

πρδς την όπην τής φιάλης, τα όποια αυτόματες φαίνονται 
8τι κινούνται, άνερχόμενα καί κατερχάμενα έντός τοΰ υ
γρού της φιάλης χωρίς νά ύπείκωσίν είς ούδεμίαν μηχανι
κήν ένέργειαν ;

Πάντες γνωρίζομεν ταϋτα, ίιότι έκάβτοτε τά βλίπομεν 
είς τάς δίοΰς περιφερόμενα άντί πεντάλεπτου εισφοράς άπο 
τούς πλανωίίους πάτρωνάς των πλήν ολίγοι, δέν άμφι· 
βάλλομεν, γινώσκουσι την έξήγησίν του περιέργου τούτου 
φαινομένου. Ιδού αδτη:

καφενείου. Εκείνοι οί δύο, οί όποιοι κά- 
θηνται έκεί είς τήν γωνίαν εις τό σκότος διέταξαν τίποτε ; 

— Δύο καφέίες μόνον καί κάθηνταε έκεί
άπό το απόγευμα.

—— Λιευ&υντης. Καλά. Πήγαινε άμίσως καί άναψε τό 
φως πλησίον των.

ΑΓΝΙΓΜΑΤΑ

4, Αίνιγμα

Τδ ήμισΰ μου σημαίνει έν έκ τών 52 παιγνιόχαρτων, τδ δέ άλλο 
ήμισυ δύνασαι νά τδ πλήρωσής οίνου, έλαίου, μέλιτος, τυρού χτλ. 
τδ δέ δλον μου είνε πόλις τής Συρίας *Ιω.  Φιλίππου

5. Αίνιγμα

Δέν εχω γλώσσαν, ώτα καί στόμα 
Δέν ϊχω σώμα δέν ϊγω ομμα 
Δέν έχώ πόδας, πτερά δέν έχω 
Άλλ’ δπον θέλεις ταχέως τρέχω- 
Είς πάσαν γλώσσαν θά σοι λαλήσω 
Και τούς σκοπούς σου θά εξηγήσω· 
Είμαι ταχρτατον ώς δ νοΰς σου 
Και (ΐεταφέρω τούς λογισμούς σου. 
Δέν είμαι δαίμων, -θεός δέν είμαι 
Άλλα ή χειρ σου πάντα κινεί· με-

6 Αίνιγμα

Μιοώ τά ψεύδη, τάς άγυρτείας, 
Είμαι τδ τέχνον της αλήθειας. 
"Αν άλλο λέγω καί είμαι άλλο 
Μή τδ πιστεύσης πώς έγώ σφάλλω. 
Σύ μάλλον σφάλλεις άφοϋ δέν βλέπεις 
Ότι τδν νοδν σου πρδς άλλα τρέπεις. 
Έγώ δά μόνον δέν λέγω ψεΰμα 
Πλήν μέ ευρίσκεις αν Ιχης πνεύμα. 
Λοιπόν, ώ φίλε, τί συλλογεΐσαι ; 
Εμπρός σου είμαι κι’ εμπρός μου είσαι.

Λ.


