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•

Σπουδαιοτάτην μελέτην περί τής άστρονομικής ιστο
ρίας των πλανητών άνέγνωσεν έσχάτως ό κ. Jansen μέ
λος τής Ακαδημίας τών ’Επιστημών έν τή έν Παρισί- 
οις έτηοία δημοσία συνεδριάσει τών Πέντε Άκαδημιών 
τής 24 ’Οκτωβρίου παρελθόντος, ής μεταφέρομεν ωδε 
πιστοτάτην μετάφρασιν.

«Τό πρόβλημα τής υπερκόσμιου ζωής καϊ της υπάρ- 
ίεως εκτός τής σφαίρας τής Γής, κόσμων πλέον ή ήττον 
όμοιων τοΰ ίδικοΰ μας, άπηοχόλησε τόν άνθρωπον άπό 
τών άπωτάτων χρόνων καί έντεΰθεν. Δυναταί τις μάλι
στα νά άποδεχθή, ότι αΐ ερωτήσεις καϊ σκέψεις αύται 
περϊ τής φύσεως τών άστέρων τών έοπαρμένων έν τοϊς 
ούρανοϊς χρονολογούνται άπό τής έποχής,καθ*  ήν ό άν
θρωπος ήρξατο νά φέρη τό βλέμμα του έπϊ τοϋ ουρά
νιου θόλου.

Δέν θά άφηγηθώμεν ήδη τήν Ιστορίαν τών περί του 
μεγάλου τούτου ζητήματος σκεφθέντων,διότι τό ^ιέλημα 
τοΰτο έσεται σημαντικόν, καϊ θά ήμεθα ήναγκασμένοι 
νά κατατάξωμεν, έν μέσω τών άπειραρίθμων πλανών καϊ 
τών έσφαλμένων συστημάτων, λαμπρας συνθέσεις, καϊ 
βλέψεις άουγκρίτου ύψους, αίτινες υπήρξαν ή τιμή τής 
σκέψεως καϊ τής άνθρωπίνης ευφυΐας.

Άλλά, τά συστήματα καϊ αΐ ίδέαι αύται μή στηριζό- 

μεναι έπί τών παρατηρήσεων καί τών βεβαιομένων γνώ
σεων ουδόλως άπορρέουσιν έκ τής έπιοτήμης καϊ παρά 
τόν όφειλόμενον αυταΐς σεβασμόν και θαυμασμόν, δέν θά 
ένδιατρίψωμεν είς ταύτας.

’Εν τή βραχεία δέ ήμών τούτη έκθέοει απλώς θά έπι- 
δειξωμεν τά προσκομισθέντα τή έπιστήμη μέσα πρός 
λύσιν τοΰ προβλήματος, τάς φάσεις δΓ ων αϊ έπϊ τοΰ 
μεγάλου τούτου ζητήματος έργασίαι διήλθον, είς ποϊον 
σημεϊον τό γε νΰν εύρίσκονται καϊ τϊ ή έπιστήμη έ£ου 
σιοδοτεϊ ήμάς νά σκιφθώμεν περϊ αύτοΰ.

Καϊ άν έρωτήση τις εαυτόν όποϊαι έργασίαι όφείλου- 
οι νά χρηαιμεύσωσιν ώς βάσις τής μελέτης ταύτης, θά 
ίδη οτι όφείλει ν’ άποτανθή είς αυτήν τήν ιστορίαν τών 
Πλανητών.

Καϊ όντως ή σχετική έγγύτης τών άοτέρων τούτων, 
ήτις παρέχει ήμϊν τοσοϋτον πολύτιμον μελέτην, ή 
κοινότηςτής πρός τήν Γήν καταγωγής,αϊ πολλαπλοί καϊ 
έκπληκτικαϊ άναλογίαι τής ουοτάοεώς των πρός τήν ή- 
μετέραν σφαίραν, τά πάντα μάς δεικνύουσιν, ότι άπό 
τής μελέτης τών Πλανητών δέον νά ζητηθή πάσα έπι- 
στημονιχή έρευνα άφορώσα εις τήν ύπεργήΐνον ζωήν.

Ή ιστορία τών άστέρων τούτων δύναται νά διαιρεθή 
είς τέσσαρας λίαν διακεκριμένος περιόδους, έχούσας δέ 
έκάστης ίδιον χαρακτήρα ληφθέντα από τής μεθόδου τής 
μελέτης καϊ τοΰ είδους τής άναζητήσεως.

Ή πρώτη έποχή άρχεται άπό τής έποχής τών παρα-
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τηρήοεων, άνερχομένης εις τήν άπωτάτην αρχαιότατα 
αϊτινε< απέδειξαν, ότι μεταξύ των έν τώ ούρανίω θόλω 
υπαρχόντων άοτέρων, ύπάρχουσι τοιοϋτοι οίτινες άλλά- 
ζουσι θέσιν έν σχέσει πρός τους άλλους αστέρας και 
οίτινες, συνεπώς κέκτηνται, έκτος τής αποδιδόμενης γε
νικής άλλως τε κινήσεως τοΰ όλου ούρανοΰ, ιδίαν κίνη- 
σιν ήτις έλκει πρός έαυτήν τήν προσοχήν ιδιαζόντως. 
Ή μελέτη δέ τών κινήσεων τούτων καί τών περιγραφο- 
μένων καμπύλων γραμμών, αί περί τής φύσεως τών α
στέρων τούτων καί τοΰ άποτελοΰντος αυτούς συστήμα
τος υποθέσεις, ό σκοπός τοΰ Ήλιου καί τής Γής 
έν τώ συνόλω αυτών έσχημάτισαν τό κύριον άντικείμενον 
τής ’Αστρονομίας μέχρι τής έποχής τής ’Αναγεννήσεως.

Κατά τήν μακράν ταύτην περίοδον, ή επιστήμη έ· 
πλουτίσθη άναντιρρήτως διά σημαντικών έργασιών καί 
οΰτω έτέθησαναΐ βάσεις τής αστρονομίας πλήν ή γνώσις 
τοΰ ήλιακοΰ συστήματος καί τών φυσικών σχέσεων τών 
ένουαών μεταξύ άλλήλων τούς άστέρας τούς αποτελούν- 
τας αΰτό, δλίγας προόδους ποιεί. Τό δ’αποτέλεσμα τοΰτο 
έπιρρωνύει τήν ιδέαν, ότι σχολαί τινες τής άρχαιότητος 
καί ιδία ό μεσαίων έσχηματίσθησαν άπό τής ουσιώδους 
φυσικής διαφοράς τής έδει νά ύφίσταται μεταξύ τής Γής 
καί τών ουρανίων σωμάτων. Βεβαίως ή ιστορία έσημείωσε 
τάς έναντίους καί καταπληκτικής ακρίβειας γνώμας, ακ
τίνες ήσαν ή κληροδότημα επιστήμης άρχαιοτάτης καί 
λίαν προκεχωρημένης, ή μάλλον βλέψεις άνωτέρων ευ
φυϊών, αίτινες άναμφιόόλως διεμοιρασθησαν υπό έκλε- 
κτών τινων πνευμάτων, άλλ’ αίτινες ούδέποτε κατέκτη- 
σαν τήν γενικήν καί οριστικήν έπιδοκιμασίαν.

Άπό τής 'Αναγεννήσεως όμως άρχεται νέα έποχή καί 
ήδη αί παραδόσεις καί αί μέθοδοι τών ωραίων έποχών 
τής Ελλάδος άναλαμόάνουσι ζωήν. Ή δέ Φύσις έρωτά- 
ται πλέον πρεπόντως, άνευ προκατειλημμένων ιδεών καί 
άνευ τάσεως ύποστηρίξεως ή καταπολεμήσεως ούδεμίάς 
γνώσεως ή οΰδενός συστήματος .

Ό Κοπέρνικος αναλαμβάνει και κατσρθοϊ τήν άπό- 
δειξιν τοϋ άληθοΰς ήλιακοΰ συστήματος, πλήν διαβλέ- 
πων τήν άνακοίνωσίν του ώς έτι πρόωρον καί κινδυνώ
δη, τήν αναβάλλει πάντοτε καί διά τρευούαης χειρός 
άποφυλλίζει τήν περιέ^ουσαν αΰτό βίβλον, ήν μόλις 
είχε λάβει έτι ΰγράν ουσαν έκ τών πιεστηρίων τοΰ τυ
πογραφείου. Ούτως τό έργον τής ζωής του ΰπήρξεν έρ- 
γον όψίγονον.

Ό Κέπλερ εϊτα συμπληροΐ τόν Κοπέρνικον διά τής 
άνακαλύψεως των θαυμάσιων αύτοΰ νόμων.

Τότε τό αληθές ηλιακόν σύστημα όριστικώς πλέον κα
θορίζεται καί τό μέγα τοΰτο γεγονός σημειοΤ τήν δευ- 
τέραν εποχήν έν τή ιστορία μας.

Διά τοΰ Κοπερνίκου καί τοΰ Κεπλέρου, μάς έγένετο 
γνωστόν πάν ό,τι αφορά είς τάς σχέσεις καί τάς κινήσεις 
τών αστέρων τής μεγάλης ηλιακής οίκογενείας καί ήδη 
δυνάμεθα νά έξαγάγωμεν άπάσας τάς συνέπειας τάς άπορ- 
ρεούσας έκ τής κοινότητος τών περιγραφεισών καμπύλων 
τροχιών,έκ τής κατεχομένης υπό τής Γής θέσεως έν τώ 
συνόλω τούτω, όπερ άποτελεΐ £ν μέλος τής οίκογενείας 
του αύτοΰ τίτλου .

Τούτέστι δυνάμεθα ήδη ν’ άποδεχθώμεν μετά μεγά
λης πιθανότητος,δτι ή Γή δύναται νά έχη φυσικήν σύ- 
οτασιν άνάλογον πρός τήν τών λοιπών πλανητών τού συ
στήματος. Πρός διατύπωσιν δέ τοϋ αποτελέσματος τού
του ούδέ ύφίσταται κάν άνάγκη νά θεωρήσωμεν τάς μεγά
λος ανακαλύψεις τοΰ Νεύτωνος καί τών διαδόχων αύτου. 
Άλλά θά ίδωμεν μετ'ολίγον άνακύπτουσαν κεφαλαιώδη 
τινά άνακάλυψιν ήτις θά έπιτρέψη ήμΐν νά προχωρήσω- 
μεν διαφερόντως έν τή όδώ ένθα είσήλθομεν. Ή δ’άνα- 
κάλυψις αύτη είναι ή τών τηλεσκοπίων, ήτις χαρακτη
ρίζει τήν Τςίτην έαοχήν, προσωποποιουμένην έν τώ με· 
γάλω όνόματι τοΰ Γαλιλαίου.

Μεταξύ δέ τών ανακαλύψεων τούτων, σημειώοωμεν 
μόνον τάς άναφερομένας πρός τό ήμέτερον ζήτημα.

Ό Γαλιλαίος έβεβαίωσεν έν πρώτοις ότι τά ύπό τών 
πλανητών παρουσιαζόμενα φωτεινά σημεία άνελύοντο 
έν τώ έργαλείω του εις δίσκους αισθητούς καί λίαν ώρι- 
σμένους, καί ότι οί δίσκοι ούτοι ένέφαινον σημεία ηπεί
ρων, νεφών, ατμοσφαιρών, ήτοι πάντα τά φαινόμενα, 
άτινα ή γήϊνος σφαίρα θά παρουσίαζεν ωσαύτως έν τινι 
έργαλείω άναλόγω είς παρατηρητήν εύρισκόμενον έκεϊ 
πέραν, εις τάς αποστάσεις, αίτινες μάς χωρίζουσιν άπό 
τών αστέρων τούτων.

Ό μέγας ουτος φιλόσοφος βαίνει ετι περαιτέρω. Ό 
κόσμος τοΰ Διός τώ παρουσιάζει ώς έν εΐκόνι άποτύ· 
πώμα τοϋ ηλιακού κόσμου, |δηλαδή κεντρικήν σφαίραν 
περιβαλλομένην άπό νέφη πυκνά καί πέριξ τής σφαίρας 
ταύτης τέοσαρας άστέρας μικρότερους, δεσμευόμενους 
ύπό τής ΐσχυράς αύτοΰ έλξεως, οίτινες στρέφονται πέ— 
ριξ αύτοΰ ώς οί πλανήται στρέφονται πέριξ τοΰ Ήλιου. 
Ούτοι είσίν τέσσαρες δορυφόροι, οίτινες έπέχουσι θέσιν 
έν σχέσει πρός τόν γιγαντώδη τοϋτον πλανήτην, όμοίαν 
τής Σελήνης πρός τήν Γήν.

Ταύτοχρόνως ό Γαλιλαίος έγνώριζε τάς φάσεις τής 
’Αφροδίτης, τά όρη τής Σελήνης, κτλ. κτλ.

Τό ζήτημα τής ταύτότητος τής καταγωγής καί συ- 
στάσεως τών πλανητών καί τής γής έποίει σημαντικόν 
βήμα. Μέχρι τότε δέν έγνώριζον ή μόνον τήν μελέτην 
τών κινήσεων, πρός άπόδειξιν τού δόγματος τούτου' ίίδη 
όμως ή ταυτότης αύτη τής φυσικής συστάοεώς των είναι 
γεγονός ψηλαφητόν καί άποδεδειγμένον.

Ώστε αί ανακαλύψεις τού Γαλιλαίου δέον νά θεωρη- 
θώσιν ώς ή όριστικωτέρα γενομένη πρόοδος έν τή φυ
σική άποκαλύψει τοΰ ήλιακοΰ συστήματος.

Πρός περαιτέρω όμως πρόοδον τοΰ ζητήματος τούτους 
εδει ϊνα ή δύναμις τών τηλεσκοπίων ίξικνήται είς βαθ
μόν, όστις δέν έγένετο ήμΐν έτι εφικτός· έδει πρό πάν
των ίνα αί πλανητικοί άτμόσφαιραι μή έπιφέρωσι κώ
λυμα είς τήν όρασιν, κώλυμα ούτινος τό μέγεθος συνά- 
δει πρός τήν άνάπτυξιν καί τό μεγαλείου τών ατμο
σφαιρών τούτων.

Πλήν έάν ή άμεσος αύτη καί τελευταία άπόδειξις κατέ
στη ήμΐν έτι ανέφικτος, ή άπροσδόκητος άνακάλυψις 
νέας μεθόδου έξερευνήσεως έπήλθε ήδη όπως ποιήσωμεν 
νέον τι καί οριστικόν βήμα πρός λύσιν τοϋ ζητήματος.

Πρόκειται περί τής άνακαλύψεως τής φασματοσκοπι
κής άναλύσεως.

[Έπεται τό τέλος.]
«*.  Π.

•------------------ - —5—-------------------------

ΠΕΡΙ ΤΠΝ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ

Αυτόματον καλείται πάν μηχάνημα, δπερ κινείται άνευ 
όρατής αίτιας, ώς &ν έχη ολως Ιδίαν βούλησιν. Έάν δέ τό 
αυτόματον τοΰτο έχη καί ανθρώπου μορφήν, καλείται αν- 

Διά τάς διαφόρους δέ κινήσεις τών τοιούτων 
μηχανημάτων μεταχειρίζονται ίλατήρια, βάρη, καί τήν 
μαγνητικήν άκόμη δύναμιν,άτινα τοσοΰτον έντέχνως άοια- 
τίθενται, ώστε άπατάται και ό μάλλον έξιδιασμένος νοΰς.

Κατά διαφόρους έποχάς έπενοήθησαν διάφορα είδη αυτο
μάτων, τά όποια έκίνησαν τήν γενικήν περιέργειαν. Τήν 
σήμερον όμως δεν φαίνονται τοιαΰτα, ώς τοσοΰτον έντελή 
κατεσκευάζοντο τό πάλαι, εκτός τών συνήθων πλαγγόνων, 
είδος Χόλδεν.

Οΐ πρόγονοι ήμών άπό της εποχής τού'Ομήρου κατεσκεΰα- 
ζον αρκετά εντελή αυτόματα.Πολλά τούτων κατά διαφόρους 

έποχάς μετεχειρίσθησαν πολυτρόπως, οι μέν πρός· άποπλά- 
νησιν ιδεών τοΰ λαοΰ, οΐ δέ πρός έπίδειξιν ευφυΐας. Τά 
επισημότερα και τελειότερα απάντων τών κατά διαφόρους 
έποχάς κατασκευασθέντων αυτομάτων είσί τά παρά τοΰ μη
χανικού Βωκανσόν! Ουτος κατά τό 1738 έν Παρισίοις 
κατεσκεύασεν άνθρωπον παίζοντα τόν αυλόν, δστις μετά με 
γίστης τέχνης και ακρίβειας έκίνει τούς δακτύλους του καί 
τά χείλη του. Ό άήρ εξήρχετο έκ τοΰ στόματός του, τά 
δέ χείλη του εκίνοϋντο ακριβώς κατά τήν ανάγκην, ,ώς καί 
οί δάκτυλοί του. Ούδείς, μή μεμυημένος, ήδύνατο νά δια- 
γνώση έκ πρώτης δψιως, εάν ήτο αληθής άνθρωπος ή όχι. 
Κατά τό 1741 ό αυτός μηχανικός κατεσκεύασεν άνθρωπο*  
παίζοντα ταμπουρίνον, μετά τινα δέ καιρόν νήσσαν, ή- 
τις έτρωγε σίτον, λαμβάνουσα τούτον διά τοΰ ράμφους, είτα 
τόν κκτέπινε, τόν έτριβε, και τέλος τόν έχώνευεν έν τή 
κοιλία της, όπόθεν διά τοΰ πρωκτού έξήρχετο κόπρος θερμή 
καί άχνίζουσα!

Ό τύραννος τής Σπάρτης Νάβις, λέγεται,οτι μετεχειρί- 
σθη άνδρείκελλον τής συζύγου του, δπερ τόν άσπαζόμενον 
τήν χεΐρα της έσφιγγε λίαν ίσχυρώς μέχρι δύσπνοιας καί 
ήνάγκαζεν ούτως τό θύμα νά ύποσχεθή πυλύτιμα δώρα.

Άλλά τό τελειότερου δλων είνε τό αυτόματον τού Κεμ- 
πελέν, δπερ έπαιζε μετά θαυμασίας έπιδεξιότητος τό ζκ- 
τρίκιον. Κατά τό 1809 καί ό μέγας Ναπολέων έπαιξε 
μετά τοΰ αυτομάτου τούτου. Έν τφ μέσφ θαλάμου ίτέθη 
τράπεζα, παρά ταύτην τό αυτόματον, καί απέναντι αυτού 
έκάθισεν ό αύτοκράτωρ, πλήθος δε τών αύλικών παρίσταντο 
πέριξ τών δύο ανταγωνιστών ε’ις άπόστασιν τριών έως τεσ
σάρων ποδών, Ό Ναπολέων κατ’ άρχάο έκίνησε τρία ή 
τέσσαρα πιόνια πολύ κανονικώς, ειτα επραξεν άτοπον βά
δισμα εις τόν ιππέα. Τό αυτόματον ίπέθεσεν άμέσως £να 
τών .πεσσών του είς τήν θέσιν τοΰ ίππεως, ώστε δ αντίπα
λος έχασε κατόπιν ίνα τών πύργων. Μετά ταϋτα δ αύτο
κράτωρ έποίησεν άτοπον κίνησιν είς τινα πεσσόν,καί το αυ
τόματον αμέσως έπανέφερε τήν τάξιν είς τό παιγνίδιον.

Τότε τό 
ύπό τό ά- 
Αύτακρά- 
νά χάση

Είτα δ Ναπολέων πράττει καί αυθις άτοπον. 
αυτόματον, άγανακτήσαν, θέτει τήν χεΐρα του 
βακιον, και ανατρέπει δλους τούς πεσσούς. Ό 
τωρ ήγέρθη μειδιών, ευχαριστηθείς, διότι έκαμε 
τήν ύπομονήν του και αυτό τό αυτόματον.

ΠΑΑΒ ΠΑΡΑ TO SEIAOS ΒΑΡΑΒΡΟΪ
Ό άνβρωποι ούτοι είναι δλό- 
κληρος είι τδν τάφον, επειδή 
ή άρά του, έσχατη απόρροια 
πονηοοΰ πνεύματος, κυλιέται 
καί άπόλλυται μετ’ αύτοΰ έν 
τή αδύσσφ.

Thomas.

Ό πλοίαρχος Leopold d 'Auverney, διηγείται πώς δ 
Habibrah, έχθρός του. μιγάς, ελάχιστου άναστήματος, 
άλλ’ υπερβολικής £ώμης, έτοιμος νά καταβυθισθή είς εν 
βάραθρον, Ιπικαλείται τήν βοήθειάν του καί προσπαθεί νά 
τόν παρασύρη είς τήν πτώσιν του:

«Αγνοώ ν ’ αφηγηθώ ύμϊν πόσον ητο θρηνώδης δ τόνος 
ουτος φρίκης καί βασάνου ! Τό πάν έλησμόνουν. Δέν ήτο 
πλέον είς αντίπαλος, είς προδότης, εις κακούργος, ήτο εις 
τάλας, δν μικρά απόπειρα ίκ μέρους μου ήδύνατο ν’άπο- 
σπάση άπό θάνατον φρικώδη. Έπεκαλείτο δετήν συνδρο
μήν μου τόσον ίκετευτικώς I Πάσα λέξις, πάσα μομφή, θά 
ήτο άνωφελής και γελοία· ή άνάγκη συνδρομής παρουσιά- 
ζετο επείγουσα. Έκυψα και γονυκλινής κατά μήκος τοΰ 
χείλους, τήν μίαν τών χειρών μου στηρίζων έπί τού κορ
μού τοϋ δένδρου, οϋςινος ή ρίζα ύπεβάσταζε, τόν άτυχή 
Habibrah, ώτινι έτεινα τήν έτέραν........................ ...

Ευθύς ώς ήδύνατο νά τήν λάβη,τήν ήρπασε διά τών δύο του 

χειρών μετ'ισχύος τεράστιας, καί άντί νά μέ συνδράμη είς 
τό κίνημα ανόδου, δπερ ήθελον νά τφ δώσω, τόν ήσθανό- 
μην άποπειρώμε/ον νά μέ παρασύρη μεθ’ εαυτού είς τήν 
άβυσσον. Έάν δ κορμός τοΰ δένδρου δέν ήθελε μοι παρε- 
ξει έν τόσφ στερεόν στήριγμα, ήθελον άναμφιβόλως άπο- 
σπασθή τοϋ χείλους, ένεκα τής ΐσχυράς καί απροσδόκητου 
διασείσεως, ήν μοι έδωσεν δ άθλιος.

« Μιαρέ ! άνίκραξα, τί πράττεις ;
— ’Εκδικούμαι I άπήντησεν οΰτος διά γέλωτος ηχηρού 

και δαιμόνιου! Άχ ! σέ κρατώ τέλος. Ανόητε ! Παρεδό- 
θης μόνος σου ! Σέ κρατώ ! Ήσο σεσωσμένος, ήμην άπολ- 
λολώς καί μόνος σου έπανεισερχεσαι έκουσίως είς τό στόμα 
τοΰ Καϊμάν(Ι), διότι ήλγησε πριν ή βρυχκθή. Ιδού έγώ 
παρηγορηθεις. διότι .δ θάνατός μου είναι μία έκδίκησις ! 
Συνελήφθης εις τήν παγίδα καί θά έχω ενα σύντροφον 
άνθρώπινον παρά τοίς ίχθϋσι τής λίμνης.

— Άχ ! προδότα 1 έλιγον, άντέχων, Ιδού πώς μέ αντα
μείβεις, διότι ήθέλησα νά σέ σώσω έκ τοΰ κινδύνου !

— Ναί, άπήντησεν οΰτος, γνωρίζω δτι θά ,ήδυνάμην νά 
σωθώ διά σοΰ, άλλά προτιμώ ν’ άπολεσθής μετ’ έμοΰ· πρω- 
τιμώ τόν θάνατόν σου τής ζωής μου ! Έλθέ ! »

Ταύτοχρόνως δέ, αί δύο χαλύβδινοι καί τυλώδεις χείρες 
του συνεσπώντο ίπί τής ίσικής μου μετά πρωτοφανούς 
Ισχύος, Οί οφθαλμοί του έσπίνθήριζον, τό στόμα του ήφρι- 
ζεν αΐ δυνάμεις του, ών έλεεινολόγει τόσον όδυνηρώς τήν 
έγκατάλειψιν όλίγφ πρότερον, τώ είχον έπανέλθει ήρεθισμέ- 
ναι ύπό τής οργής καί έκδικήσιως*  οι πόδες του ίστηρίζοντο 
.ώς δύο μοχλοί έπί τών καθέτων πλευρών τοΰ βράχου καί 
έσκίρτα ώς τίγρις έπί τής ^ίζηςήτις, περιπεπλεγμένη μέ τά 
ενδύματα του τόν συνεκράτει παρά τήν θελησίν του· διότι 
ίπεχείρησε νά τήν θραύση, ίνα βαρύνη δι ’ δλου τού βάρους 
του έπ' έμοΰ καί νά μέ παρασύρη ταχύτερον! ’Ενίοτε, διέ- 
κοπτεν, ίνα δαγκάση μετά λύσσης τήν βίζαν, τόν φοβερόν 
γέλωτα δν μοι πχρουσίαζεν ή τερατώδης του μορφή. Ήδύ- 
νατό τις νά τόν παρομοιάση πρός τόν φρικώδη δαίμονα τού 
άντρου τούτου πειρώμενον νά σύρη μίαν λείαν είς τό έξ ά- 
βύσσων καί σκότους άνάκτορόν του.

Έν τών γονάτων μου ειχεν ευτυχώς σταθή είς μίαν ά- 
νωμαλίαν τοΰ βράχου· ό βραχέων μου είχε τρόπον τινα 
συνδεθή διά τοϋ δένδρου, ίφ’οΰ έστηριζόμην· καί έπάλαιον 
κατά τών προσπαθειών τοΰ νάνου μεθ'όλης τής ένεργείας, 
ήν τό αίσθημα τής αότοσυντηρήοεως δίδει είς παρομοίαν 
στιγμήν. Άπό καιρού εις καιρόν άνήγειρον έπιπόνως τό 
στήθος μου καί έκραύγαζον πάσαις δυνάμεσι : Bug-Jar- 
gal ! (?)Άλλ ’ ό πάταγος τοϋ καταρράκτου καί ή άπόστα- 
σις μοί έδιδον έλαχίστας ελπίδας, ότι ήδυνήθη ν” άκούση 
τήν φωνήν μου.

Έν τούτοις ί> νάντος, δστις δέν άνέμενε τοσαύτην άντί— 
στάσιν, έδιπλασίαζε τούς μανιώδεις του τιναγμούς. Ήρχιζον 
νά χάνω τάς δυνάμεις μου, άν καί ή πάλη αΰτη διήρκεσε 
πολλφ ό^ιγώτερον χρόνον ή όσος μοί έχρειάσθη ίνα σάς τήν 
διηγηθώ.Εις αφόρητος σπασμός παρέλυε σχεδόν τόν βραχίο- 
νά μου*  ή δρασίς μου έθολοΰτο, λάμψεις άχροοι καί πελι
δνά! διεσταυρούντο πρό τών όφαθλμών μου, τά ώτα μου 
έσύριζον ήκουον τήν £ίζαν νά τρίζη έτοίμην νά θραυσθή, τό 
τέρας νά γελ$ έτοιμον νά καταπέση καί ένόμιζον δτι ή ά
βυσσος ολολύζουσα, μ' επλησίαζε.

Πριν ή έγκαταλείψω τό πάν είς τήν εξάντλησιν καί τήν 
άπελπισίαν,ίπεχείρησα έσχάτην πρόσκλησιν. Συνεκέντρωσα 
τάς έσβεσμένας μου δυνάμεις καί έκραύγασα μίαν έτι φο*  
ράν : Bug-Jarga! 1 Υλακή τις μοί άπήντησεν. . . . εΐ- 
χον άναγνωρίσει τόν Ράουν καί έστρεψα τούς όφθαλμούς. Ό 
Bllg-Jargal καί δ κύων του ησαν είς τό χείλος τής $ωγ- 
μής. Αγνοώ έάν ήκουσε τήν κραυγήν μου ή άνησυχία Tt; 
τόν είχεν όδηγήση έκεϊ. Είδε τόν κίνδυνόν μου.

(1) Κροκόδειλος τών ’Ινδιών.
12) ’Αρχηγός ’ών μαύρων έν Άγίω Δομινίκφ.

I
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Αυτόχθονε? xft? νοτίου 'Αμερικής.

« Στήθι ! » άνέχραξιν.
Ό Habibrah άφ’ ίτέρου , φοβούμενος τήν σωτηρίαν μου, 

μ’ έκάλει άφρίζων έκ λύσσης ;
» Έλθί λοιπόν[ έλθε I » Καί συνήθροεζεν, ίνα τελειώση, 

τό υπόλοιπον της ύπερφυσικής του $ώμης! Κατ’ εκείνην την 
στιγμήν, δ άπηυίηκώς βραχέων μου άπεσπάσθη τοΰ δένδρου. 
Ήδη, το π&ν έτελείωνε $ι’ έμέ 1 όταν ήσθάνθην δτι συν— 
ελαμβανόμην εκ τών όπισθεν ητο δ 'Ράου. Εις Ιν σημεΐον 
τσϋ κυρίου του είχε πηδήση άπδ της ^ωγμης έπί τής έξοχής 
τοΰ κρημνοΰ· καί τδ στόμα του μέ συνεκράτει ίσχυρώς άπδ 
τά κράσπεδα τών ένδυμάτων μου. Ή απροσδόκητος αυτή 
βοήθεια μ’έσωθεν. Ό Habibrah είχε καταναλώσει 8λην 
τήν δύναμιν του είς τήν τελευταίαν του απόπειραν άνεκά- 
λεσα τήν ΐδικήν μου, ίνα τφ άποσπάσω τήν χιιρα μου. 
Οί άπονεναρκωμένοι καί σκληροί δάκτυλοί του ήσαν τέλος 
ήναγκασμένοι νά’μέ άφήσωσιν· ή £ίζα έπί τοσοΐτον βασα- 
νισθείσα, έθραύσθη ύπδ τδ βάρος του· καί ένφ δ Τάου*  
μέ έσυρε βιαίως πρδς τά όπισθεν, δ άθλιος νάνος κατεπον» 
τίσθη εΐς τδν άφρόν τοΰ σκοτεινού κατα^άκτου, ^ίπτων 
κατ’ έμοΰ άράν. ήν δέν ήκουσα καί ήτις ε’πανέπεσε μετ’ 
αύτοΰ έν τή άβύσσω I

Έκ τών τοΰ Βίχτωρος Ουγκιά.

Κέρχυρα.
Γάώργοος Β. ΛάνΒος.

ΜΟΣΑΙΚΟΝ
Έάν όήγεμών &έληνά λέγ% πρ&τος την γνώμην τον, 

μένει &νεν βνμβούλον.

Εύκολώτερον δύναται zig νά κρατήοη τά νδατα τον Εύ· 
φράσον αχό τήν πηγήν παρά τά δάκρυα καθ-αράς χαι 
άγαπώβης καρδίας.

Ή έρωμένη μας έχει πάντοτε ώραέονς δφδαλμούς, 
διότι οί οφθαλμοί είνε το κάτοπτρον τής ψνχής καί ή 
ψυχή τήί έρωμένης μας είν’ έπίβης ώραΐα, ώς ή Ψνχή 
άγγέλον.

Ή γυνή γεννά δλα τά κακά. Πρόαεχε όταν τήν πε- 

ριποιηοαι κα&ώς προΰέχεις όταν περιποιήοαι ροδοε»· άγκν- 
λώνει.

Ίο .οκ&μμα εινε βνχνάκις ένδεια τον πνεύματος.

Όταν άνάγνωΰΐς τις ύψοί τδ πνεύμα Sag, καί βας έμ· 
πνέη αίο&ήματα εύγενή καί γενναία, μή ζητείτε άλλον 
κανόνα δια νά κρίνητε περί τον έργον.

Οΰδείς άν&ρώπωυ, ούδ' δ κάκιδτος, παντελώς άμέτο- 
χος Αρετής.

Προβπάδει νά ήναι άξιος διά μεγαΛεΙτερα τ&ν όβων 
πράττεις.

Αναγκαίος μέν ό φίλος, Αναγκαιότερος δέ δ τοΰ δι
καίου λόγος.

ΤΟ ΝΕΟΝ ΕΤΟΣ
Ώ παρήλθε καί πάλιν τό έτος
Ώς τι ρεύμα καί Αλλαξε χρόνος
*Όλ'άλλάσσονν καί μένει εις μόνος
Είς αιώνας αέώνων αύτός 1

Σάν τά φύλλα τον ρόδου τό χιόνι
Ποϋ τά ρίπτει Ενα Ενα χλωμά
Έτσι φεύγουν της νειόττις οί χρόνοι
Σβοϋν οτά χείλη τοΰ τάφου σιμά.

Ώ χαρά είς έκεϊνον ποϋ δόσμ
Είς την χήρα, τη μάνα κ’ έφέτος
Είς τό άπορο δύστηχο βρέφος
Στό παιδί, στό τυφλό, στ’ όρφανό.

Θ’ άρθμ μέρα καθ’ήν θ'άμειφθήτε.
Καί εύχάς θά προφέρουν τά χείλη. 
Δοξασμένου άς είν ’ τ’ όνομά σας 
Στόν αιώνα τόν άπαντα φίλοι-

Βώλος 15 Δεκεμβρίου 1896. .
’Αρκαδία Κ,ορωναέου.

ΔΙΛ8ΛΦΥΣ Η ΜΑΚΡΟΠΟΥΣ

Τό περιεργότατον τοΰτο 
ζώον λέγεται μαρσιποφόρον, 
ώς φέρον ύπό τήν κοιλίαν μάρ- 
σιπον, δηλαδά θηλάκιον, έ.ν- 
τός τοϋ όποίου ύπάρχουσιν 
οί μαστοί καί ένθα καταφεύ- 
γουσιν έν ώρα κινδύνου τά 
τέκνα της, Α όσάκις θέλει νά 
τρέξη μακράν, διότι Λ δίδελ- 
φυς ποιεί μεγάλα πηδήματα. 
’Επροικίσθη δ’ύπό τής φύσεως 
ύπό τοϋ μαρσίπου τούτου,ώς 
φαίνεται, διά νά διασώζη τήν 
γεννεάν της άπό τούς διώ- 
κτας της καί διότι τό κρέας 
της είναι νοστιμότατου.

Ό σάκκος της ούτος σχη
ματίζεται έκ δύο πτυχών τοΰ 
δέρματος, άς ύποστηρίζουσι 
δύο ιδιαίτερα όστά τής λεκά
νης, μαρσίπεια καλούμενα. 
Μαρσιπορόρα δέ ύπάρχου
σι διαφόρων είδών καί τινά 
μέν έξ αύτών είναι σαρκοφά
γο, άλλα δέ φυτοφάγα καί 
ΐτερα έντομοφάγα. Πάντα δέ
σχεδόν τά ζώα ταΰτα διαιτώνται είς τήν Αύστα- 
λίαν,καί είς τινα μέρη τής Νοτίου Αμερικής. Ή 
δίδελφυς διαιτάται ίδίως είς τήν Βιργινίαν, καί φέ
ρει μακράν ούράν, έφ’ ής στηρίζεται, όταν άνα- 
παύεται.

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΤΑ2ΞΕΙΔΙΟΥ
ΑΠ’ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΧΡΙ ΓΑΛΑΖΙΟΥ ΔΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΡΩΜ0ΥΝΙΑ2-
(Συνέχεια· ϊδι προηγ. φύλλβν).

Περί τήν 2 μ.μ. ώραν μετέθην είς έπίσκεψιν τών αδελφών 
Γαλίατσάτων είς τδ εργοστάσιου αυτών κείμενον όλίγον τι έκτος 
της πόλεως.

Είναι μέγας μηχανικός άτμόμυλος καϊ εισερχόμενος διευ
θύνομαι εις τό γραφεϊον, όπου πληροφορούμαι πα|ά τού γραμ- 
ματέως του δτι δ κύριος Γαλιατσάτος καθεύδει.Είχε δέ δίκαιον 
διότι κάπως ήτο ζέστη πνιγηρά τήν ήμέραν εκείνην.

— Κρϊμα,τφ είπον, έρχομαι έξ Αθηνών νά τόν ιδω καί νά 
τδν εύρίσκτω κοιμώμενον;

— Νά τον αφυπνίσω; μ*  έρωτα ό υπάλληλός του :
— Βεβαιότοτα, αφού μέ βλέπετε άναμένοντα.
— Καί ποιος, παρακαλώ, νά τφ εΐπω, δτι τδν ζητεί ;
— Άμα έλθη, τού τδ λέγω έγώ, τφ άπαντφ, μή λαμδάνετε 

σεϊς αυτόν τδν κόπον.
Ό υπάλληλος με παρατηρεί μετά περιέργειας καί αμέσως 

άνευ άντιρρήσεως μεταδαίνει καί τδν αφυπνίζει.
— Μά πο?ος είναι αυτός ; ακούω τδν κ. Γαλιατσάτον λέ- 

γοντα καί έν τή στενοχώρια του έγώ ύπομειδιφ. Τοιαΰται ά- 
στειότητές, φαίνεται, μοί αρέσουν καί μετ*  ολίγον ακούω αυτόν 
έκ νέου ·

— Είναι ξένος; πρώτην φοράν ηλθεν ;
— Φαίνεται καί ..είναι πολύ βιαστικός καί ίσως φύγει, άν 

δραδύνητε νά έλθητε έξω.
Μετ’ ολίγον προσέρχεται δ κ. Γαλιατσάτος ολίγον βαρύθυ

μος άλλά καί υπομειδιών καί κάθηται εις τδ γραφεϊον του. Ό 
δε ύπνος διακρίνεται ύποόόσκων έτι είς τάς βλεφαρίδας του. 
Μόλις ήρχιζε νά τδν ίγκάταλείπη.

Δεν μέ γνωρίζει καί δυσανασχετεί.

Δίόελφνς ή μακρόηονς. (Didelphys halmaturus.)

— Αϊ, ποιος είσθε μοί λέγει ; γελών, δέν θά μας χαρί" 
σητε τδ όνομά σας ;

— Ναί, άλλά λυπούμαι δτι σάς ανησύχησα, τφ απαντώ.
— Καλά, έγεινε πλέον, έκοιμούμην και τί θέλετε;
— Νά σας ϊδω μόνον και νά φύγω. Είμαι ξένος.
Ό κ. Γαλιατσάτος μέ παρατηρεί μετά περεργείας καί γε*  

λφ έν τη αγανακτήσει του, μή γνωρίζων πώς νά μέ μεταχει· 
ρισθή.

— Ώραϊος καί γλυκύτερος δ ύπνος τής μεσημβρίας, τφ 
λέγω τότε, μάλιστα άν άκολουθήται καί ΰπό ωραίου γεύματσς.

— Μπά, είσθε καί αστείος, μοί λέγει καί δέν κοιμάσαι τού 
λόγου σου ;

Συνάμα δέ έτέντωνε τούς πδδας του.
— Ά, δχι, είμαι ταξειδιώτης καί δέν έχω καιρόν νά κοί" 

μώμαι καί τήν ήμέραν.
— Καί άπδ πού έρχεσθε ;
— Τώρα, δπου σάς έφυγεν δ.ύπνος νά σάς εϊπω. Έρχομαι 

έξ Αθηνών, θά έπισκεφθώ τδ κατάστημά σας καί θά φύγω.
— Ευχαρίστως, άλλά έχει μεγάλην έκτασιν καί έγώ βαρύ· 

νομαι, νά σάς δώσω τδν υπάλληλόν μου.
— Φαίνεται έκάματε τήν τύχην σας καί δέν σάς προξενεί 

πολλήν όρεξιν πλέον ή θέα τών κτημάτων σας.
— Τδ ηυρες. άπογοητεύθην πλέον άπδ τήν έργασίαν.
— Ναί, τδ ήνόησα και άπδ τήν μακαρίαν άναπαυσίν σας, ήν 

σάς διετάραξα.
— Καί τί έργον κάμνετε σεϊς; μ’ έρωτά τότε.
— Ά, έγώ δέν κοιμώμαι, ούτε τήν νύκτα.
— Ούτε τήν νύκτα; μά είναι αφύσικο πράγμα αύτό.
— Καί έν τούτοις είναι φυσικώτατον δι’έμέ, αφού μελετώ 

καί γράφω άκαταπαύτως τήν «Φύσινί.
— Τί γράφεις ; είπες ·,
—· Τήν «Φύσιν»....
— Τήν «Φύσιν;» μά αυτήν ένα μόνον ξεύρω πού τήν γρά" 

φει εις τάς ’Αθήνας καί δέν είξεύρω και πώς τόν λέγουν.
— Τήν φύσιν γράφουν εις τάς Αθήνας; καί τί είναι αύτή 

ή «φύσις ;»
— *Ωχ,  αδελφέ, τδν έξεταστή ήλθες νά μάς κάμης; Νά, 

ίνα περιοδικόν, δπου τδ λέγουν «Φύσις». Δέν είξεύρω διατί τδ 
ώνόμασαν οΰτω.

— Καί είναι καλό περιοδικόν αύτό ; θέλω καί εγώ νά έγ- 
γραφώ ; τί καλά γράφει;

— Ά, μάλιστα, νά εγγραφής, έχει πολύ ώραία φυσικά καί 
αφύσικα πράγματα.
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— Δηλαδή ;
Δηλαδή, μέ γούστο καί πολύ χάρι. Γράφει φυσικά καί 

φιλοσοφικά, περ'ι ανακαλύψεων και γυναικών, ταξείδια καί άλλα 
περίεργα. ... Και πώς δέν το είδες άφού έρχεσαι άπό τάς 
Αθήνας ·,

— Μά ήμην διαβατικός.
— Και που πηγαίνης τώρα ;
— Γυρίζω δλον τόν κόσμον.
— Και πώς σέ λέγουν ;
— Πρίντεζης.
— Πρίντεζης ; μα έτσι μού φαίνεται λέγεται και αυτός ο

πού γράφει τήν «Φύσιν »
— Έγώ είμαι αδελφέ, και ηλθον να σας Γδω τί κάμνετε.
Ό κ. Γαλιατσάτος τότε γελάσας ευχαριστημένος καί θετών 

τάς χεΐρας εις τήν τράπεζαν'
— Ά, σύ είσαι λοιπόν πού γράφεις τήν «Φύσιν» μοί λέγει 

καί δέν μοβ τό έλεγες τόσην ώραν ;
— Δηλαδή ή ομιλία μας ηλθεν ανάποδα καί ήρχίσαμεν άπό 

τό τέλος διά νά φθάσωμεν εις τήν αρχήν. Ό ύπνος κάποτε 
τά φέρνει αντίστροφα τά πράγματα.

— Καί Θά τά γράψεις καί αύτά ; πού λέγομεν ;
— Βεβαίως, άφού ηλθον επίτηδες.
— Καί πώς έκοιμώμην ;
— Μά βεβαιότατα καί πώς βαρύνεσαι πλέον νά έργασθής.
Ό κ. Γαλιατσάτος έγέλασεν άπό καρδίας, ικανοποιηθείς διά 

τήν απώλειαν τού ολίγου έτι ύπνου του, Sv τφ διέκοψα καί 
προσφέρων μοι σιγάρον καί καφφέ είπομεν έτι άρκετά, έν γέ*  
λωσι καί άστείοις, μεθ ο άποχαιρετίσας αύτόν μετέβην εις έπί*  
σκεψιν του κ. Π. Βιολάτου, έμπορου, βιομηχάνου καί συνδρο· 
μητοΰ μας.

Τόν κ. Βιολάτον εύρον έν τώ καταστήματι αύτοβ, εργάτην 
πάντοτε άγρυπνον του κερδώου Έρμοΰ καί μή ένοουντα ουδέ 
στιγμήν νά χάση έκ τής πολυτίμου ζωής του χωρίς νά έρζά·' 
ζηται καί κερδίζει. Είναι δέ διά τούτο λίαν εύπορος καί πολύ 
οικονομολόγος.

Έπί τη γνωριμία μας αμέσως έδειξε πολύ ενδιαφέρον καί 
προσενεγκών μοι κάθισμα διέταξε καφφέ καί τσιγαρέτα. Είναι 
δέ εύφυεστατος καί κάλλιστος άνθρωπος.

Τό ενδιαφέρον του έτεινε πρός τά οικονομολογικά πάντοτε 
και μοί έπέδειξε τούτο διά τής περί τού συμβιβασμού έρωτή*  
σεώς του.

Άφοΰ δέ τφ άπήντησα, οτι ή βραδότης προέρχεται έκ τών 
περί τόν έλεγχον στρεφόμενων απαιτήσεων τών δανειστών, μοί 
έξέφρασε διά συνετής καί μακρας ομιλίας του τας περί τών 
ατυχιών περί τά οικονομολογικά έργασίας τών διαφόρων κυ
βερνητών τής Ελλάδος, οΐ’τινες έδει νά φροντίσωσι διά τών 
δανείων τούτων τήν βιομηχανικήν καί γεωργικήν άνάπτυξιν 
μάλλον τής χώρας καί πώς ταΰτα έδει νά γίνωνται καί άπο- 
τίωνται ■

__ Φαίνεται θά ένδιαφέρεσθε αμέσως είς τά δάνεια, τφ ειπον 
καί θά έζημιώθητε καί δι’ αύτό πονεϊτε τόσον τήν άτυχή έξέ- 
λιξιν τών δανείων μου.

— ’Οχι. φίλε μου, δέν μέ μέλλει, μοί ειπεν, άν έχασα καί 
έγώ μικρά πράγματα; αλλά λυπούμαι πολύ, ότι μετά την α
πώλειαν τασουτων χρημάτων καί τήν έπελθοΰσαν χρεωκοπίαν 
δέν ώφελήθη τίποτε ό τόπος.

Άποχαιρετίσας δ’αύτόν μετ’ ολίγον μετέβην παρά τφ κ. 
Στ. Βοτζάρη κτηματία καί μεγαλεμπόρφ, Sv εύρον τυχαίως 
έν τφ δικαστικφ μεγάρω, δστις τοσούτον έχάρη έκτης συναν- 
τήσεώς μας ταύτης, ώστε μέ προσεκάλεσεν εις τήν οικίαντου 
'να πίωμεν τόν καφφέ καί γνωρισθώμεν καλείτερον.

Ή οικία τού κ. Βοτσάρη κεϊται παρά τήν πλατείαν τής πό- 
λεως καί μόλις είσήλθον έν εύρυτάτη αυλή όπου ύπήρχον καί 
οί σταύλοιτου διηυθύνθην είς τό παρακείμενον γραφεϊον αύτοΰ.

Ό κ. Βοτσάρης είναι άνήρ ζωηρότατος, άκμαιότατος καί 
εύγενέστατος, διαμένων κατά τό πλεΐστον μέρος του έτους 
είς τά κτήματά του έν τη έξοχή, οσάκις δέ αί υποθέσεις του 
τό άπαιτούσιν έν τή πόλει. Είναι δέ λίαν φιλομαθής καί φιλό- 
μουσος, δι*  6περ άπό τάς άρχάς τής έκδόσεως τής «Φύσεως» 
διατελεΐ τακτικός συνδρομητής αύτής.

— Δέν έχετε ιδέαν πόσον χαίρω, όπου σας βλέπω, κύριε 
Πρίντεζη, μοί έλεγε, καθ’ όσον μάλλον θά έχω τήν ευκαιρίαν 
νά σας πληρώσω καί τάς όφειλομένας συνδρομάς μου. Έκδί*

Ι
 δετο όντως έργον λαμπρότατου.Σας βεβαιώ, δτι είμαι κατεν*  

θουβίασμένος .

— Σας ευχαριστώ πολύ τφ ειπον καί είθε νά ήσαν πάντες 
οί συμπατριώται μας τοσούτον φίλοι τής προόδου καί τοΰ καλού 
τφ ειπον. Καί μένετε διαρκώς ενταύθα, κύριε Βοτσάρη ;

— Σχεδόν, διότι τά κτήματά, μας δέν μας επιτρέπουν πολύ 
νά άπομακρυνώμεθα αύτών.

Ι
Καί αφού έτι εΐπομεν αρκετά απεχαιρέτησα αύτόν, λίαν ευ
χαριστημένος οτι συναντφ τις έν τφ έξωτερικφ καλλίστους

* πατριώτας, φιλοπροόδους και ανεπτυγμένους άνδρας καί μετέ*  
\ βηνπρός έπίσκεψιν τών κ. Γαρδέλη, Πάνου Καλλιμάνου Κ· 

Σφαέλου, Κ. Παπανικολάου, Γρ. Κακουμάτου, Γ.Δρακοόλη. 
καίΠαντ. Πλατή, πάντων εμπορομεσιτών καί συνδρομητών 
τής «Φύσεως».

Ή Βραΐλα κυρίως διαιρείται εις δύο διακεκριμένα μέρη, εις 
μεσόγειον καί παραδουνάβειον, ήτοι είς Βραΐλαν καί Μεσιτί' 
κά. Μεσιτικά δέ καλούσι ολόκληρον τήν κάτω συνοικίαν τήν 
παρά τήν άκτήν, κατά μήκος αύτής έκτεινομένην πόλιν, τήν 
άπαρτιζομένην δέ άποκλειστικώς έκ καφφενείων, αποθηκών *αί  
τών γραφείων τών μεσιτών τούτων.

Έκαστη πόλις έχει τό κύριον είδος τής έργασίας καί τού 
έμπορίου της καί οί καταγινόμενοι είς ταΰτα είναι οί πολυαριθ- 
μότεροι καί πλουσιώτεροι. Ενταύθα ώς έπίνειον τής έξαγωγής 
τών σιτηρών τού κυριωτέρον μέρος τής χώρας, συγκεντροΰνται 
αί πλεϊσται τών εργασιών καί συνεπώς υπάρχει καιτόπολυα' 
ριθμότερον προσωπικόν. Άλλοτε τό είδος τούτο τοΰ έμπορίου 
είχε μεγίστην ζωηρότητα,καί ή θέσις αίίτη ήτο ακμαιότατη καί 
έν διαρκεΐ κινήσει, παμπόλλων πλοίων διαρκώς κινουμένων καί 
φορτωμένων. Ήδη όμως επικρατεί μεγίστη απραξία καί έκ' 
πτωσ;ς τών τιμών, συνεπώς δέ καί ή κίνησις είναι άσθενεστάτη 
καί τό έμπόριον περιωρισμένον. Έν, αύτφ δ ελληνισμός είναι 
ζωηρότατος καί πολυάριθμος κατέχων τά δύο τρίτα περίπου τού 
ολου πληθυσμού τής πόλεως.

(Έπεται συνέχεια.)

ΑΜΟΙΡΗ ΜΑΝΑ ’

Μέ τό τελευταίο ψυχομαχητό τοΰ παιδιού της, έκλεισε 
τά έσβεσμενα μάτια της, γιατί τόσες ήμέραις τώρα πα
λεύει μέ τό χάρο.

Τρία ήμερόνυχτα ή έρημη Μάνα έχει άρρωστο τό μο- 
νάκριβό της παιίί και παλεύει μέ τό χάρο, γονάτιζες καί 
παρακαλεΐ καί κλαίει.Άχ I άπονε χάρε, φωνάζει, λυπήσου 
με τήν δύστυχη Μάνα, ένατό *χω,  αύτό είναι τό μονά- 
κριβό μου παιδί, μ’ αύτό γλυκοχαράζει ή ήμερα για ’μένα, 
σ&ν μοΰ χαμογελάει καί μ ’ αγκαλιάζει μέ τά μικρά χερά
κια του, άνοίγουν τά ουράνια καί στη σκοτινιασμενη ψυχή 
μου καί θαρρώ πώς είμαι κΐ’ έγώ εύτυχισμένκ καί άπό 
τό ζερό στήθος μου που μοΰ τό έκαψαν οί στεναγμοί καί τά 
δάκρυα, τοΰ δίδω γάλα καί τό τρέφω μέ τήν άσβεστη 
αγάπη μου.

Μά σ&ν τό χάσω : μά σ&ν μοΰ τό πάρης ; τί θά γείνφ ; 
άχ! λυπήσου με, χάρε, τήν δύστυχη Μάνα, μή μοΰ στε- 
ρή’ής τήν μόνη μου χαρά, ή πάρε με καί μένα μαζύ του, 
νά τ’ αγκαλιάζω στο ψυχρό μνηματάκι του, νά βρίσκω ζέ
στη νά τό ζεσταίνω μέ τά φλογισμένα στήθια μου !

Καί κάθεται μερόνυχτα σ’ τό προσκεφάλι του, καί τό 
κυττάζει τό κυττάζει, ποΰ έχει τά ματάκια του κλειστά, 
καί παραδέρνει ή δύστυχη Μάνα, καί πέρνει νεράκι καί τοΰ 
βρέχει τά ξεραμμένα άπ’ τήν φλόγα τοΰ πυρετού χειλά
κια του !

Καί ’κεΐ ποΰ παραδέρνει, καί ακούει τήν βαρειά του 
αναπνοή νά σφυρίζει, άπεκοιμήθη ή άμοιρη μέ τό χεράκι 
τοΰ παιδιού της μέσα στό δικό της, ποΰ τό κρατούσε ε'τσι 
εφικτά νά μή τό τής πάρη ό χάρος!

Μά ’κεΐ ποΰ άπικοιμήθηκε βλέπει δλόλαμπρο "σ τον ού- 
ρανό ενα αγγελούδι »ά πετά καί νά τής φωνάζει :<*Ελα  
Μανούλα μου ! πού ’φυγα άπ’ τή ζεστή άγκαλίτσα σου,
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καί πίταζα έίώ ’σ τά ουράνια, έλα νά ’δής πόσα παιδά
κια είναι τριγύρω μου, δλα έφυγαν άπό ταϊς Μανούλαις 
τους, μάολα είναι χαρούμενα, γιατί δέν άφησαν τήν Μα· 
νούλα τους πικραμμένην σ&ν κι έσένα.

« Άχ I τώρα θά σοϋ τό 'πω, γιατί μέ λυπήθηκ’ δ θεός 
καί μέ κάλεσε κοντά του, γιατί σ&ν έκλεγες καί αναστένα
ζες, έφλόγιζες τήν καρδούλα μου καί ’κεΐ ποΰ μοΰ ’δίνες τό 
γαλατάκι σου νά βυζάνω, άπό λίγο λίγο, δλ' ή φλόγα τής 
λυπημένης σου καρδιάς, ήλθε στή δική μου, καί κρυφόκλαι-r 
γα Μανούλα μου γιά σένα !

«Μά ό θεός σέ λυπήθηκε καί μέ κάλεσε κοντά του, γιά 
νά παυσουν ή φροντίδες μου, πού σοΰ ξέσχιζαν τήν καρ
διά.

«Μά έγώ σέ θέλω Μανούλα μου κοντά μου,καί δπως έσύ 
μοΰ μετέοωκες τήν φλόγα τής λυπημένης σου ψυχής, έτσι 
καί έγώ γιά νά σέ λυτρώσω άπ’ τά βάσανα τοΰ χωρισμού 
μου, σοϋ μεταδίδω τήν παγωνιά τού χάρου, πού μοΰ πά
γωσε τό κορμάκι μου.’Ελα. Μανούλα μου, σφίγξε άλλη μιά 
φορά τό χεράκι μου, γιατί νιόθω ζεστό ακόμη τό δικό σου..»

Καί ’κεΐ άπ ’ τήν παγωνιά τοΰ παιδιού της τρόμαζε ή 
Μάνα καί ξύπνησε, άνοιξε τά μάτια της νά ΐδή &ν ήταν 
όνειρο ή αλήθεια 1 Καί είδε τό παιδάκι τη; παγωμένο καί 
κίτρινο, μέ τά ματάκια του ανοικτά καί καρφωμένα με 
παράπονο επάνω της, φωνάζει σ&ν τρελλή, τό πέρνει στην 
αγκαλιά της καί θέλει μέ τά φιλιά της νά τοΰ δώση ζωή, 
μά είδε ή άμοιρη Μάνα δτι τό παιδάκι της ήταν νεκρό 
νεκρό, καί μ ’ δλο τό σπαραγμό τή; ψυχής της τρέχει νά 
βρή κεράκι ν’ άνάψη στό’Αγγελούδι της, μά οΰτε κερί δέν 
έχει ή πτωχή Μάνα ν’ άνάψη στό παιδάκι της, δλα δλα τά 
έχασε σ*  αύτόν τόν κόσμο I ί I Καί έρριξε μιά φωνή καί 
έπεσε νεκρή κι' αύτή απάνω στό μικρό σώμα τοΰ παι
διού της !

Καί το πρωί σ&ν ήλθαν ή γειτόνισσες ηύραν παγωμένη 
τήν άμοιρη Μάνα μέ τό μονάκριβο παιδί της, νεκρό στην 
αγκαλιά της ! ! I

Γιούγιεδον 1*  Δεκεμβρίου 1896.

Έλίνη X. ΦωτεΛ.

ΑΚΤΙΣ ΕΙΣ ΣΚΟΤΟΣ !

Όταν τά πάντα ηρεμούν 
Κ’ ή ψύαις ησυχάζει

Καί μέ τόν μαύρον πέπλον της 
Ή νύξ μας περιβάλλει I

Όπόταν τής καρδίας μου 
Πδσα ελπίς έοβέοθη

Καί άπό στεναγμούς βαρείς 
Τό στήθος μ’ έπιέσθη I

Όπόταν μόνη κι’ έρημος 
Εις τήν οδόν τοΰ βίου

Πααάν άπώλεσα ακτήν 
Καί άνευ πηδαλίου 1

Πλανωμαι είς τήν έρημον 
Χωρίς άκτίς κάν μία

Νάμ’όδηγήση φεΰ έκεΐ 
X’ τού τάφου τήν σκοτία.

Αίφνης προβάλλει λέζις τις 
Εις ήν τό παν ελπίζει

Σκορπίζει τάς ακτίνας της 
’Αγάπην μας χαρίζει I
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Γόνυ άς κλίνωμεν σ' αύτήν
Ειν’ ή γλυκεία θρησκεία

Αύτήν σ’ ήμας έδώρησεν 
Ή Πάναγνος Μαρία !

Γούιργίεβον. Έλίνη X. Φωτκϊ

ΤΙΜΟΜΕΩΝ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ
Αριστούχος διδάκτωρ της Ιατρικής.

’Εκτάκτως σπάνιάν χαί αληθή πνευματικήν πανήγυριν ήγεν μίαν 
τών ήμερων τής παρεχθούσης έβδομάδος ή ’Ιατρική Σχολή τοΰ’Εθνι- 
κού μας Πανεπιστημίου, ένώ ύφίστατο ενώπιον τών καθηγητών τής 
Σχολής ταύτης καί έν συρροή εκλεκτού πλήθους έκ φίλων επιστη
μόνων, τάς πρακτικός του εξετάσεις ό κ. Τιμολέων Χατζηγεωργίου 
είς τών καλλίτερων φίλων τής «Φύσεως». Ό κ. Χατζηγεωργίου δστις 
είναι λίαν γνωστός εις τάς φιλάς καί φίλους άναγνώστας μας, διότι 
πολλάκις ετερψεν αυτούς διά τής αριστοτεχνικής γραφίδος του. Κα
τάγεται έξ ενός τών καλλίτερων δήμων τής ανατολικής πλευράς τοΰ 
Πηλίου τοΰ ώραίου Κισσού, έξεπαιδίυθη εις τάς σχολάς τοΰ Βώλου 
καί τής Θεσσαλονίκης, έν αΐς αείποτε σχεδόν διεκρίνετο καί ήρίστευ- 
σεν καί προ πενταετίας άφίκετο ένταϋθα και ένεγράφη εις το 
εθνικόν. Πανεπιστήμιον πρός έκμάθησιν τής θείας τοΰ 'Ασκληπιού

τρέφει έκτακτον 
έκτακτου πνεύ-

επιστήμη?, πρός τήν όποιαν παιδιόθεν έτρεφεν καί 
ζήλον. Πεπροιχισμένος άφθόνως ύπό τής φύσεως δι’ 
ματος, δκρας άντιληπτικότητος καί ευρύτατης μνήμης κατώρθωσεν 
ευθύς έξ αρχής “ά ίιακριθή μέν μεταξύ τών συναδέλφων του, νά κα
τάχτηση δέ τήν εΰνοιαν καί τήν αγάπην τών σεβαστών καθηγητών 
του.’Ακούραστος, συνεχώς σχεδόν μελετών καί ενασκούμενος είς τάς 
κλινικός, το διάφορα φροντιστήρια καί.τά ειδικά εργαστήρια τής 
σχολής ταύτης κατώρθωσεν έπαςίως ν’ άριστεύση μέν είς τας κατά 
το παρελθόν έτος διδακτορικός του εξετάσεις, νά διακριθή δέ καί 
κυριολεκτικώς νά έκπλήξη κατά τάς προχθές προκτικάς του. Γλυ
κύς, πρός δλους ευπροσήγορος, όλος καρδιά καί απέριττος τούς^ τρό
πους κατορθοΓ ευθύς ώς τόν γνωρίσητε η τόν πλησιάσητε καί να τόν 
άγαπήσητε. 'Ενθουσιώδης φίλος τοΰ καλού καί είς άκρον φίλεργος 
ουδέ τας ώρας τής σχολής του διέθετε ώς άτυχώς τό πλεΐστον μέρος 
τής σημερινής νεολαίας,άλλ' ών είς τών καλλιτέρων παρ’ ήμΐν χει
ριστών τοΰ καλάμου έχει γράψει πΛείστας δσας επιστημονικός δια- 
τριβάς, πραγματείας καί διηγήματα, ών πλεΐστα έδημοσιεύθησαν εις 
τήν «Φύσιν» καί εις τόν λοιπόν περιοδικόν τόπον. Ή «Φύσις» επ’ 
ευκαιρία τών έξετάσεών του άν καί γνωρίζη, δτι θά πρόσκρουση εκ 
τήν χαρακτηοιστικήν μετριοφροσύνην του, θεωρεί καθήκον καί τι
μήν τη; νά κοσμήση τάς στήλας της διά τής συμπαθούς καί γλυ
κείας προσωπογραφίας του, συγχαίρουσα άμα θερμότατα τους κα
λούς του γονείς, διότι εχουσι τήν ευτυχίαν νά εχωσι τοιοδτον λαμ
πρόν υιόν καί τήν ιδιαιτέραν αύτοΰ πατρίδα,διότι άπέκτηβιν ένα 
τοσούτον έζοχον τής θείας τοΰ Ασκληπιού επιστήμης μύστη».

Φ. Π.

HOAYPP1ZOS Ο ΑΦΡΙΚΑΝΟΣ

Είναι έκ τών πιριιργοτάτων μαλαχοςιδών ίένίρων τής 
’Αφρικής καί μάλιστα τής Σενεγάλη;, οΰτινος πολλοί κλά
δοι κατερχόμενοι πρός τήν γήν σχηματίζουσι ρίζας καί στη-
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ρίγματα έν ταύτφ τών άίυνάτων αύτοΰ παχυκόρμώ*  κλά
δων, χάρες λεγόμενοι, ύποβαστάζοντες την ίσοροπίαν τοΰ 
ίλου δένδρου. Λέγεται δέ καί Άόανβώνιιον διά την ΰπδ τοΰ 
Άδάνβωνος ακριβολόγου περιγραφήν αύτοΰ.

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ

Καιθαριβμ.ός τών αργυρών σκευών.
Τά αργυρά βκεύη καθορίζονται διά λεπτής χόνεως έχ 

μίγματος, συγκειμένου έξ επτά δραμίων όξινου τρύγιχοΰ 
χαλιού, επτά δραμίων έχλεχτής κιμωλίας χαί τιοβάρων 
δραμίων στυπτηρίας. Ή κόνις αυτή διατηρείται εν καλώς 
πωματιζομένφ φιαλιδίφ· δταν Si πρόχηται νά γίνη χρήσις 
αύτής ίιαλύιται έν όλίγφ ΰόατι, λά δέ της ουτω έπιτυγ- 
χανομένης άλοιφής τρίβεται τή βοηθεί? τεμαχίου χαθαροΰ 
υφάσματος τδ σκεύος.δπερ άφοΰ έχπλυθή διά ψυχρου ΰδατος 
χαί σάπωνος, σπογγίζεται καλώς.

θεραπεία τών έξ εντόμων δηγμάτων.
Τά δήγμαμα τών μελισσών χαι τών έντόμων ώς καί τά 

έγκαυματα θεραπεύονται λ*  έπιθέσεως καταπλάσματος έχ 
κοπανισμένων φύλλων τοΰ Κοχλιαρίου (Cochlearia—‘γαλ
λιστί raifort) φυτοΰ σταυρανθούς κηπευτικού— (Moniteur 
d’ horticulture).

Κατασκευή τών γεωοκωλήκων.
Συμβουλεύομεν τήν άρδευσιν τού περικλείοντος αυτούς 

εδάφους λ*  άραι&ς διαλύσεως μαγειρικού άλατος. Ταχέως 
μετά τήν άρδευσιν οί σχώληχες εξέρχονται τού έδάφους χαι 
άποθνήσχουσιν έπί τής επιφάνειας αύτοΰ.

Καταστροφή σφηκών.
’Εάν τδ εσπέρας τοποθετηθώ παρά τήν δπήν τής σφη- 

χιάς δοχεϊον περεέχον βενζίνην και χαλυφθη τοΰτο, ώς καί 
ήόπή δι’ ύελίνου κώδωνος ή άλλου πλατύστομου αγγείου, 
χαταστρέφονται αύται εντελώς.

48961
So gehe denn auch hin, Du trauriges Jahr,
Jch sehe dich scheiden ohne Leid, 
Geh, folg nur Deiner Briiderschaar, 
Von nun an, bis in Ewigkeit!

Den meisten warst Du eine Qual, 
Warst Du auch fttr mich kein Rosenbett, 
Die Sorge weilt in Hutt, und Saal, 
Fand selbst denWeg nach Nazaret.
Und warst Du Einem keine QCial, 
Du warst ihm doch nicht imer hold ;
Wahr ist’s Du hattest keine Wahl, 
Du standest in des Schicksals Sold.
So lebt’denn wohl, Du altes Jahr,
Bis zum Auferstehungstage :
Da wird die Wahrheit Allen klar, 
Von des Weltenrichters Wage.

Amalia Kopecky

ΟΠΟΡΑΙ

Έν τφ ειρηνοδικείο»
Ό πρόεδρο ς.— Αύτό τδ όποιον είπες, κα

τηγορούμενε,δέν είναι άληθές, πρόσβξον τί λέγεις.
Ό κατηγορούμενος. Είναι άληθέστα- 

τον, κύριε πρόεδρε καί έπρόσεξα τί θά είπω πρίν 
έλθω έδώ. Άπόδειξιν τής ειλικρίνειας μον έχετε,δτι 
δέν προσέλαόα δικηγόρον πρός ύπεράσπισιν μου.

Πόθεν η λίξϊςτσάρος
Tsar, czar, sam *
Τσάρος, κζάρος, βάρος.
Πόθεν παράγεται ή λέέις αυτή ;
Οί μέν έκλαμόάνουοιν αύτήν ώς παραφθοράν τής λέ- 

ξεως Cesar»Ka7eap, επειδή ό ρώοοος μονάρχης ένομί- 
ζετο κληρονόμος των αυτοκρατόρων τής Ανατολής,τών 
αΚαιοάρων» τής Κωνσταντινουπόλεως, δι*  δπερ τώ έπε· 
δόθη ο τίτλος ουτος.

Έτεροι φιλόλογοι άποκρούοντες τοΰτο, Ισχυρίζονται 
ότι ή λέξις Tsar-Τσάρος ύπάρχει πρδ άμνημονεύτων 
χρόνων, ήτοι πρδ αιώνων έν τή σλαυίκή διαλέκτω καί ότι 
ουδόλως αύτη φέρει χροιάν λατινικής έτυμολογίας.

Άλλ*  άλλοι έτυμολογικοι ύποστηρίζουσιν ότι ή λέ«· 
ξιςτβάροδ προέρχεται έκ τής άρχαίας άοσυριακής γλώσ- 
οης, έν η ή συλλαόή βάρ ή ξάρ έσήμαινε τόν βασιλέα 
καί ότι οι τσάροι τής Ρωσσίας συνδέονται κατ’εύθεΐαν 
πρδς τούς μονάρχας τής Νινιόης καί τής Βαβυλωνίας.

’Αντί δέ νά λέγη τις Σαλμανάσαρος, Ναδουχοδονόοω· 
ρος, Ναόοπολάσαρος, Βαλτάσαρος, δύναται νά προφέρη 
Σαλμανάτσαρος, Βαλτάτοαρος κτλ.

... J

Περσικός θησαυρός

Ό έσχάτως άποβιώσας σχάχης τής περσίας έ- 
κληροδότησεν είς τόν διάδοχόν του θησαυρόν φαν
ταστικού δλως μεγαλείου καί μυθολογικής αξίας.

Διαρκής φρουρά έκ στρατιωτών έμπιστων φυλάσ
σει νυχθημερόν τήν έίωτερικήν θύραν τού Απο
γείου μέρους, έν φ εύρίσκεται έγκεκλεισμένος ό 
θαυμάσιος ουτος θησαυρός.

Άποτελεϊται δέ έκ πολλών έκατοστύων 
έκατομμυρίων χρυσών καί αργυρών νομι
σμάτων, ώς καί άληθινών όγκων πολυτίμων με
τάλλων . Οί πολύτιμοι λίθοι εύρίσκονται έν τινι εί- 
δική αίθούσμ τών άνακτόρων τής Τεχεράνης. Οί 
άδάμαντες, οί μαργαρΐται, τά ρουοίνια καί οί 
σμάραγδοι είσίν ίδίως αξιοσημείωτοι. Έν τμ αί
θουσα εύρίσκεται καί αξιοθαύμαστος γήινη χρυσή 
σφαίρα έξήκοντα έκατοστομέτρων διαμέτρου, δλως 
κεκαλυμμένη έκ πολυτίμων λίθων. Αί Ίνδίαι πα- 
ρίστανται διά λαμπρού άμεθύστου λίθου, ή ’Αφρι
κή ύπό ένός μεγάλου ρουβινίου, ή ‘Αγγλία διά 
συλλογής άδαμάντων καί ή θάλασσα διά προ- 
σηρμωσμένων καταλλήλως σμαράγδων.

«•♦•♦•♦•♦•♦♦♦♦♦♦♦♦♦•♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦Φ ♦·♦·♦·«

ΑχνίγμΛτα.

39. ^νεγμα.

"Αν άλφα μ’άφαιρέσης
Καί χάππα μοΰ προσβέσης 
’Ιδού μι εις τδν "Αδην 
Αμέσως χαί τροχάδην.

40. Αίνιγμα.
Τδ σύνολδν μου «μποδίζει 
Ό,τι τδ δεύτερον ποιεί, 
Τδδέ πρώτον χαί 5ν σχοτίζη 
Αύναταί τις νά με εύρη,

41. Αίνιγμα.
Ε'μαι χράτος τι ισχυρόν 
'Οπως είμαι αν μ{'άφήοης 
Πλήν £ν δρος ίερδν 
"Εμπροσθεν σου 9*  αντιχρίσης 
Άν μ’ άλλάξης κεφαλήν 
Καί τδν τόνον μετ*  αυτήν.

Γ. Β. Λίνδος


