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Η ΦΎΖΙΈ
ΓΡΑΦΕΙΑ

ΌΜ{ Όμηρου άριθ. 13. ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ
ΜΕΤ’ ΕΙΚΟΝΩΝ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ - ΘΕΤΙΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΑΙ - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ,Η ΣΤΕΨΙΣ ΤΟΥ ΤΣΑΡΟΥ
Προχθές τή ιδ]3ο Μαιου έτελέσθη μετά τής μεγαλη- 

τέρας μεγαλοπρεπείας.καί μεθ’ ίλών τών πλουσιοπάρο
χων μέσων, άτινα ή σύγχρονος ευμάρεια και πολυτέλεια 
τοϋ επιδεικτικού πο
λιτισμού. διαθέτουσιν 
ή οτέψις του Αύτο- 
κράτορος πασών τών 
Ρωοοιών, ήτοι τής ά- 
ριοτοκρατικής κληρο
νομικής έπισήμουΡωο*  
βίας, τής διοικητικής 
ή ύπαλληλιακής Ρωσ- 
σίας καί τής λαϊκής. 
Άρα ή οτέψις ένεϊχε 
χαρακτήρα πάντως 
γενικόν, περιλαμβά- 
νοντα δύο διακεκριμέ
νος έορτάς, εορτήν 
των προνομιούχων και 
εορτήν τοϋ λαού. Δι’ 
δπερ ουνέρρευοαν έ- 
κείσε ηγεμόνες και έ- 
πιοημότητες έέ όλων 
τών εθνών και υπή
κοοι έκ παοών τών χω
ρών τής απέραντου 
αυτοκρατορίας.

Ή συνήθεια τής 
στέψεως τών Τσάρων 
χρονολογείται έκ πα- 
λαιοτάτων χρόνων και 
δή άπό τής έποχής τής 
επισήμου άνακηρύξε- 
ως τών αυτοκρατόρων 
τοΰ Βυζαντίου. Άν 
δέ άναδράμωμεν εις 
τήν ίστορίαντών χρό
νων τούτων, ούδέν άλ
λο παρατηροΰμεν ή

I

Ο ΤΣΑΡΟΣ ΚΑΙ

πιστήν αντιγραφήν τών εορτών τής στέψεως τών 'Ελλή
νων μοναρχών τής έποχής έκείνης.

Ή Πετρούπολις, ή Μόσχα, b ναός τής Κοιμήσεως 
τής Θεοτόκου ένθα έγένετο ή οτέψις, αί όδοί καί πλα- 
τεϊαι ένθα διήλθεν ή τελετή καί τά παρασκευασθέντα διά 
τούς ξένους καί τόν λαόν καταλύματα, παρεσκευάσθη- 
σαν μετά τής μεγαλειτέρας πολυτελείας καί τήν φοράν 
ταύτην ούδέν ήμέλησαν οί αρμόδιοι, όπως καταστήοωσι

ΔΙΕΤΘΥΝΤΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔ·\ΗΖ

ΦΡ. ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ

τήν πανήγυριν άνταξίαν καί πρός τόν σκοπόν καί τό με
γαλείου τής μεγάλης αυτοκρατορίας. Τό δέ οέόας τοΰ 
ρωοοικοϋ λαοΰ πρός τους ηγεμόνας του καί ή σημασία 
ήν αποδίδει είς τήν στέψιν ταύτην είναι όντως άξια θαυ
μασμού. Πλήθος έξ αύτών συνέρρευσεν έκεϊ μετά σεάα- 

................ σμοϋ, εΰλαόείας καί 
Ύ*  ησυχίας όπως ουμμε- 

τάσχωσι καί διά τής 
παρουσίας των λαμ- 

: πρύνωσι τήν έξοχον 
: ταύτην εορτήν, ής 

τήν σπουδαιότητα 
μόνον κατανοοϋσιν οΐ 
λαοί εκείνοι, οϊτινες 

. μέχρι, σήμερον διε- 
τήρησανάναλλοίωτον 
τόν σεόασμόν πρός 
τά άρχαία έθιμα τών 
πατέρων των.

Οί Ρώσσοι έμειναν 
πιστοί πρός ταϋτα 
καί διά τούτο πάντες 
οί λαοί τής ΰφηλίου 
μετ’ ένδιαφέροντος 
καί περίεργέίας πα- 
ρακολουθοϋσι τήν έ- 
ξέλιξιν γεγονότων ά
τινα ζωηράν άνακα- 
λοΰσιν είς τήν μνή
μην έποχάς, αίτινες 
ανεξάλειπτους άφή- 
καν έντυπώοεις έπι 
τής ιστορίας τοϋ τό
τε κόσμου. Όοον ό
μως καί άν προσπα- 
θοϋσι νά προσδώ- 
σωσι εκπολιτιστικήν 
χροιάν οί άρμόδιοί είς 
τήν εορτήν ταύτην, 
διά τής διοργανώσε· 
ως προσθέτων δια- 
βάσις Της πανηγύ-

Η ΤΣΑΡΙΝΑ

σκεδάσεων καί λαμπροτήτων, ή 
ρεως ταύτης ούδόλως δυνηθήσεται νά μεταόάλη τόν προ
πατορικόν τής έποχής εκείνης σκοπόν,· τοϋ άγνοϋ με
γαλείου καί τοϋ φυσικού αισθήματος.

Ή οτέψις τοϋ Τοάρου έσεται πάντως απαραίτητος 
άναγνωριοϊς τοϋ συνδέσμου μεταξύ ήγεμόνος καί λαοΰ, 
ΰποχρεώοεως,ήτις αποτελεί τήν κρηπίδα τής οτερεώοεως 
τοϋ έθνους αύτών. Φ. Π.
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Η ΕΥΡΩΠΗ
ΠΡΟ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Έχ τις ι*ίλ*της  τών ίπί τής γηίνη; ίπιφανιία; ιύριοκο- 
μίνων ζώων άκ^ιβή σχη]κ»τίζσμ.ι» Utav πιρί 5^ σχημ·«·*  
το; τών ήπιίρων κατά τήν έποχην τής γινισιω; αύτών.

Ή Γοωλογία διδάσχιι ήμ.ά; 5τι έπι πιρίοδον μιαχροτάτην 
ή ίπιφάνιια τής γής άλλιπαλ'λήλ.ου; ύπίστη μεταβολές διά 
καθιζησιω; μεγάλων έχτάσεων, ένφ τουναντίον άλλαι άνέ- 
δυον καί όρη μχχρά άνέθρωσχσν. Αί αναδύσεις μετέτρεψαν 
αρχιπελάγη εις ήπείρους, αί .δέ καθιζήσεις τοσοΰτον έβύθι— 
«αν μέρη τινά άλλων ηπείρων, ώστε αυται μετεβληθησαν 
εις νήσους. Αΐ αναστατώσει; αυται πολλάκτς έπανελήφθη- 
σαν, καθ’ δλην δέ τήν διάρκειαν τής ταραχώδους περιόδου 
άναλόγους ύπέστη μεταβολές καί ή οργανική ζωή, μεταβο
λές βαθμιαίας μεν, άλλα πλήριις, ώς άποδεικνύει ή μελέτη 
τής κατασκευής τοΰ έδάφους και τών-άνακαλυφθέντων απο
λιθωμάτων ένοργάνων Οντων, πείθουσα περί τής διαφοράς 
τών ζώων κατά τάς διαφόρους εποχές, πολλάκις εξ δλο- 
κλήρου άνακαινισθείσης τής ένοργάνου ζωής ύπό άλλοΐον τύ
πον. Είναι άληθές, ότι μεγάλαι έπήλθον μεταβολαί είς τό 
σχήμα τών χωρών καί άιτό τής γενέιεως τών ζώων τής 
παρούσης εποχής καί δή άπό τής ϊμφανίσεω; του ανθρώπου, 
άλλα δέν συνεπήνεγκον καί τήν παντελή απώλειαν τών 
ζωϊκών τούτων πληθυσμών άνά τού; διαφόρους τόπους.

Είναι πασίγνωστον, ότι τά μαστοφόρα δέν έπιχειροΰσι 
νά διαπεραιωθώσιν άπό ήπιίρου είς νήσον ή τάνάπαλιν, 
καί εν ή ετι περιπτώσει είναι στενώτατος ό χωρίζων αΰ- 
τάς θαλάσσιος βραχίων. ’Εάν λοιπόν έν νήσφ τινί ύπάρχω- 
σι μαστοφόρα, όμοια πρός τά έν τή γείτονι ήπείρφ, άπό- 
οειξις ότι άρχικώς ή νήσος ητο ηνωμένη πρός τήν ήπειρον 
ταύτήν. Έάν δέ τουναντίον ή νήσος στερήται μαστοφόρων 
έν άγρί$ καταστάσει, ώ; αί πλείσται τών έν Μιγάλφ Ώ- 
κεανφ διεσπαρμένων, μετά βιβαιότητος δΰναταί τις νά άπο· 
φανθή, ότι ουδέποτε άπετέλισε μέρος ηπείρου. “Ας λάβωμεν 
ώς παράδειγμα τάς άλώπεκας καί έξετάσωμεν πώς είναι 
διανενεμημέναι έπι τοΰ παρόντος και πώ; έν τφ παρελ- 
θόντι. Τό ζώον αύτό άπαντφ έν τή ευρωπαϊκή ήπείρφ, έπί 
νήσων τής Μεσογείου, έπί τών Βρετανικών νήσων και κατά 
τά βόρεια τής ’Ασίας, ’Αφρικής καί Αμερικής, πολλαχοϋ 
δέ εύρέθη καί έν καταστάσει απολιθώματος μετά λειψάνων 
έκλιπόντων ζώων, έξ ού και συμπεραίνεται 8τι ή άλώπηξ 
είναι ίν τών αρχαιότερων ζώων τής Ευρώπης, άποδειχθ.έν- 
τος οτι κατά τά νότια τής ’Αγγλίας άπήντα και πρό τής 
έμφανίσεως τοΰ ανθρώπου.

’Επειδή δέ έν Άγγλίιρ καί Ίρλανδίφ ύπάρχουσι καί άλλα 
ζώα, τά πλεΐστα τών μαστοφόρων τής Ευρώπης, ελαφοι, 
τρόχοι κπλ. προφανές ότι έν χρόνοις άπωτάτοις αΐ νήσοι 
αΰται ήσαν ήνωμέναι μετά τής ευρωπαϊκής ηπείρου, ώς 
άποδεικνύει άλλως τε καί ή υπαρξις τοΰ Οροπεδίου υποβρυ
χίου μεταξύ ’Ιρλανδίας καί τών ΒΔ τής Γαλλίας. Ό Ώ- 
στεν, μελετήσας έπιμελώ; τήν κοιλάδα τής Μάγχης, , κα- 
τεληξεν είς τό συμπέρασμα, οτι πράγματι ό πορθμός τής 
Μάγχης ήτο άλλοτε ξηρά καί οτι αί βρετανικαί νήσοι ήσαν 
και πρός άλλήλας ήνωμέναι.

"Ελθωμεν ήδη είς τήν Μεσόγειον, άρχόμενοε άπό δυσμών. 
Προδήλως ή ’Ισπανία ήτο άλλοτε ηνωμένη πρός τό Μαρό- 
χον, διότι κατά τά ΒΔ τής Αφρικής εΰρίσκομεν πολλά μα
στοφόρα ευρωπαϊκής χαί ασιατική; καταγωγής ορον άλώπε· 
κας, κάπρους, άκανθοχοίρους κτλ. Ή Γιβραλτάρη είναι τό 
μόνον ευρωπαϊκόν μέρος, έφ’ ού άπαν.τώσι πίθηκοι, οί λε
γόμενοι κυνοπίθηκοι, οΰς άνευρίσκομεν καί έν Μαρόκφ ώς 
καί έν Άλγερίφ, άλλ' οίτινες άνήκουσιν είς ασιατικόν γέ
νος. Δέν ΰπάρχουσιν άλλοι κυνοπίθηκοι έν ’Αφρική, ένφ 
δέκα περίπου είδη τοΰ γένους τούτου' είναι διεσκορπισμένα 
έν Άσίφ καί έπί τοΰ Ινδικού αρχιπελάγους, έξ ού δήλον 
ότι έν άλλοις χρόνοι; κυνοπίθηκοι τής ’Ινδικής μετηνάστεν- 

σαν είς την μεσημβρινήν Ευρώπην, δπόθεν κατόπιν μετφ- 
κησαν διά τής ’Ισπανίας είς τήν Αφρικήν μεταβαλλόμενοι 
συν τφ χρόνφ κατά τόν νόμον τής παραλλαγής.

Κατά τήν περίοδο» τής εμφανίσεως τοΰ ανθρώπου ύπήρ- 
χον ΰαιναι καί πολλαχοϋ τής Ευρώπης, ωσαύτως δέ καί 
λέοντες διασωθέντες μαλιστα καί μέχρι τών Ρωμαϊκών 
χρόνων έν Έλλάδι καί Μακεδονίφ δπόθεν έξέλιπο» πρό δε
καπέντε αιώνων. Καπά πάσαν πιθανότητα τά θηρία ταϋτα 
ήσαν άσιατικής καταγωγής, διότι ό μεν λέων σώζεται καί 
σήμερον ίτι έν Άσιφ, ΰαίνης δέ οστά εΰρέθησαν έντος Ιν
δικών σπηλαίων. Ή υπαρξις έλάφων, κάπρων, άλωπέκων 
κτλ. έν Κορσική καί Σαρδηνία επαρκώ; άποδεικνύει οτι αί 
νήσοι αυται ήσαν ήνωμέναι καί πρός άλλήλας καί πρός τήν 
’Ιταλίαν, έπειδή δέ έ» ταΐς αΰταΐς νήσοι; ώς καί έν Σι- 
κελίφ άπαντώσι καί πολλά ζώα άφρεκανικής καταγωγής, 
υποτίθεται οτι ή μέν Σικελία, ήνωμένη μετά τής’Ιταλίας, 
έξετείνετο μέχρι τής Τυνησίας, ή δέ Κορσική καί ή Σαρδη
νία άπετέλουν Ισθμόν . συνδέοντα έπίση; τήν ’Ιταλίαν προς 
τήν άφρικανικήν άκτην. Φρονεΐται μάλιστα, ότι προς τήν 
Αφρικήν διετέλουν έτι ήνωμέναι και πολύ βραδύτερου τοΰ 
χωρισμού αύτών άπό τής Ευρώπης. ’Ωσαύτως άξιοσημείω- 
τον ότι τώ» αυτών μαστοφόρων καί άπολιθώματα απαντώ- 
σιν έν Κρήτη, Πελοποννήσφ, Σικελίφ, και Μελίτη καί 8τι 
ιπποπόταμος ισομεγέθης πρός κάπρον κατφκει άλλοτε εν 
Σικελίφ, Σαρδηνίφ, Μελίτη καί Έλλάδι.

Προδήλως ό μικρός ούιος ιπποπόταμος είναι ό πρόγονος 
τοΰ εν Λιβερίφ έπί τής δυτικής ακτής τής ’Αφρικής άπαν- 
τώντος σήμερον, όπως δ μέγας ιπποπόταμος ό πολλά λεί
ψανα καταλιπών έ» Ευρώπη είναι δ πρόγονος τοΰ ίν ταϊς 
πλείσταις τών αφρικανικών χωρών διαδεδομένου είδους. Πώς 
λοιπόν άλλως νά έξηγηθη ή υπαρξις τών δύο τούτων ειδών 
άρχικώς μέν έν Ευρώπη, σήμερον δέ έν ’Αφρική είμή διά 
τής ένότητο; τής Ευρώπης μετά τής Αφρικανικής ηπείρου.

Κατά τά πορίσματα τών ερευνών τοΰ καθηγητοΰ Σοΰες 
καί πρός τήν Δαλματίαν ήτο άλλοτε ηνωμένη ή ’Ιταλία 
κατά τά νότια αυτής, έπίσης ο’ δ αυτός ισχυρίζεται οτι 
μεγάλη ξηρά; έκτασις επλήρου τό ύπό του Αιγαίου σήμερον 
κατεχόμενον διάστημα, ένοΰσα τήν Μ- ’Ασίαν προς τήν 
'Ελλάδα. Πραγματικώς δέ έάν έξετάσωμεν τά ζώντα καί 
έκλιπόντα ζώα, μεγάλην ιύρίσκομεν δμοιότητα μεταξύ τών 
δύο χωρών, πολλών μαστοφόρων πανόμοιων προ; τά έ» 
Ευρώπη άπαντώντων καί έπί τών πχρεμβαλλομένων νήσων 
τοΰ Αιγαίου. Έν είδος αίγός, λίαν διαδεδομένον άλλοτε 
έπί τών νήσων τούτων, σήμερον ανευρίσκεται μόνον έν 
Κρήτη καί Σκοπέλφ, άλλ’ άπαντφ προσέτι καί έν Καυ- 
κάσφ, Περσία καί έπί τοΰ Ταύρου. Δέν άποδεικνύεται έκ 
τούτου οτι άλλοτε αί νήσοι τοΰ Αιγαίου ήσαν μεγάλη χώρα 
συνδεόμενη πρός την 'Ελλάδα καί τήν Μ. ’Ασίαν ;

Έκ τών προεκτεθέντων σαφώς εξάγεται ότι πρό τής ίμ- 
φανίσεω; τοΰ άνθρώπου ή ίσως καί έπί τινα χρόνον κατό
πιν τοΰ γεγονότος τούτου ή Μεσόγειος δέν είχε τά; αύτάς 
και σήμερον διαστάσεις, άλλ’ήτο πολλφ μικρότερα ένεκα . 
τής μεγάλης άναπτύξεως, ή» ειχον προσδώσιι εις τήν ξη
ρά» αί διάφοροι τών γηΐνων στρωμάτων έξάρξεις. Τουναν
τίον δέ ή Σαχάρα ήτο μεγάλη έσωτερική θάλασσα, συγκοι
νωνούσα προς τήν Μεσόγειον.

--------------------- ---------------------- ■—_—ΕΙΣ ΤΟΝ ΒΟΡΕΙΟΝ ΠΟΛΟΝ
ΔΙ' ΑΕΡΟΣΤΑΤΟΥ

(Συνέχεια καί τέλος)

Τρίτη περίπτωσις ευνοϊκή έσεται, οτι δέν συμδαίνουσι ποτέ 
ηλεκτρικά! εκκενώσεις έν ταϊς πολικαΤς χώράις.

Αί ατμοσφαιρικοί βροχαί είσίν ασήμαντοι έκεί, έκ δέ τών 

γενομένων παρατηρήσεων ύπδ τών Σουηδικών αποστολών εις 
Spitzberg άπεόείχθη, τδ σύνολο*  τοΰ καταπεσόντος ίίδατος 
κατά τον ’Ιούλιον δέν ύπερέόη τά 6 χιλιόγραμ. κατά τετρά· 
γωνικόν μίλιον.

Ούδέν έπίσης έχει νά φοδηθή πις έκ τών τρικυμιών, αί'τινες 
συγκριτικά; σπανίζουσι κατά τόνΙούλιο». Ή δέ γενομένη απο
στολή χατα τό 1882—1883 έπεδεθαίωσεν, ότι *Μα  τόν μήνα 
τούτον ή ταχύτηο τοΰ ανέμου δέν ύπερέδη τά 3 μ. 8.

Ο κ. Σ. Άνδρε συντομεύων ειτα τούς λόγους, οίτινες έξα- 
σφαλίζουσι την έν λόγφ εκδρομήν, έπάγεται :

«Μία πορεία δι' αεροστάτου τοιαύτη θά μοί παρέξη εις διά
στημα ολίγον μόνον ημερών πλείονας γεωγραφικός γνώσεις 
έπι τών αρκτικών τούτων χωρών, άς ούδ' έπί αιώνας πολλούς 
θά δυνηθώμεν νά πορισθώμεν».

Τό τολμηρόν τούτο σχέδιον έφείλκυσεν ώς εΐκός τό ζωηρόν 
ενδιαφέρον τοΰ επιστημονικού κόσμου, καί κατόπιν αναφοράς 
πρός τήν ’Ακαδημίαν των Επιστημών τής Στοκόλμης εν τη 
οποία άνέφερεν ότι άπητοΰντο 130,000 κρόνερς(α) πρός εντελή 
επιτυχία*  τής αποστολής, έλαβε παρά τοΰ συμπατριώτου κ. 
Άλφρέδου Νόβελ, τοΰ εφευρέτου τής δυναμίτιδος 65,000 κρό- 
νερ, έπί τώ ορφ ίνα τό ύπολειπόμενον ποσόν έξευρεθή εις τό 
διάστημα δύο μηνών.

Ό βασιλεύς τής Σουηδίας ένεγράφη διά 30,000 κρόνερ καί 
ό κ. Όσκαρ Δίξων εκ Γοθεμδέργης έδήλωσε τηλεγραφικώς 
μετά τινας ημέρας, ότι άνελάμδανε τά έπί πλέον άπαιτηθησό- 
μένα έξοδα.

Μετά τήν έξεύρεσιν τών κεφαλαίων τούτων ήρξαντο αί έργα*  
otat αύθωρει. Τό δέ αερόστατο*  παρηγγέλθη,ύπό τοΰ κ. Eekholm 
τφ κ. Lachambre, κατασκευαστή αεροστάτων έ*  Vaugirard τής 
Γαλλίας αντί 51,000 φρ.

Ή ΰψωτική δύναμις τοΰ αρκτικού τούτον εναερίου σκάφους 
θά ήναι 2,400 χιλιόγραμμων, τά δέ 4,500 κυδικά μέτρα νδρο- 
γόνου αερίου, τού ίτοιμασθησομένου εις Σπιτσδέργην θά έχουν 
ύψωτικήν Ικανότητα 5,000 χιλ. διανεμομένου ώς έξης : 

Τά διάφορα υλικά θά εχωσι βάρος 2,600 χιλ. 
Τό περικάλυμμα τοΰ αεροστάτου 1.000 » 
Τό δίκτυο*  800 »

Τόδέ ύπολοιπόμενον βάρος θ’ αντιπροσωπεύσουν ή σκάφη, ό 
κύκλος, τά ίστία καί τά καλώδια.

Υπολείπεται βάρος 2,400 χιλιομ. διά τούς τρεϊς ταξειδιώ' 
τας, τα έργαλεϊα,τρόφιμα καί τό έρμα. Τό δίκτυον καί ή σκάφη 
παρηγγέλθησαν ομοίως έν Γαλλία, ένφ τά ιστία καί τά κα
λώδια είς τήν Σουηδίαν.

Ή πλήρωσις τοΰ αεροστάτου γενήσεται δι'υδρογόνου αερίου 
καθαρού, τα δέ πρός παραγωγήν αύτού μηχανήματα θά μετα- 
φερθώσιν, ώς είκός, έκ Σουηδίας είς τόν σταθμόν τήςάναχωρή- 
σεως όρισθέντα έν ταϊς Νήσοις Nors Kcearna, μικρφ άρχιπεγ-ά 
γει πρός τό βορειοδυτικόν μέρος τής Σπιτζδέργης κειμένφ 
καί 250 λεύγας άπέχοντι τοΰ πόλου. Τό προετοιμασθέν τετραώ
ροφον ξυλινον οικοδόμημα, όπόθεν καιρού έπιτρέποντος θ’ανα
χώρηση τό άερόστατον, θά έχη περιφέρειαν 20 μ· διάμετρον.

Το οικοδόμημα τούτο θά φέρη καί στέγην, ή«ς κατά τήν 
κατάλληλον στιγμήν αΐφνηδίως θ’ άφαιρεθή καί οί τρεϊς τολ
μηροί αεροναΰται θα είσδύσωον» ούτως άκωλύτως πρός τας τέως 
ήμϊν αγνώστους έκείνας χώρας.

Οί ήρωες τής εκδρομής ναύτης είσίν οί έξης ■ Ό κ. Άν- 
δρέ έκ Δαλικαρδίας, τέως μαθητής τής βιομηχανικής σχολής 
τής Στοκόλμης, δστις είχε ύύίδει μέρος είς τήν αποστολήν τής 
Σπιτζδέργης κατά τό 1882—-1883 διά τάς παρατηρήσεις τής 
διαδασεως της ’Αφροδίτης καί δστις συνέπεια του πολλοΰ πρός 
εκδρομάς ανά τόν βόρειον πόλον ζήλου του ήμοίφθη διά τοδ τί- 
τλον τού αρχιμηχανικού τού γραφείου τών προνομίων τοΰ βασι
λείου τής Σουηδίας.

Είναι αξεον παρατηρήσεως, 6τι κατά τήν αποστολήν ταύτην 
ητο ύπό τάς διαταγάς εκείνου, δστις σήμερον ύποτάσσεται αύτφ 
τού κ. Nils Eekholm, δόκτορος έν τφ πανεπιστημίφ Upsai 
καθηγητοΰ έν τφ τεχνικφ Ίνστιτούτφ τής πόλεως τούτης. Ό 
δέ κ. Strinberg είναι είς σοφός φυσιολόγος, δστις άνέλαδε τήν 
φωτογράφησή καί περισυλλογήν τών μάλλον περιέργων φυσιο
λογικών τοπείων καί παρατηρήσεων.

Ούτοι λοιπόν εενε οί τρεϊς ήρωες τοΰ συγχρόνου έπιστημο-

(α) To Kronor ίσοδυναμεϊ πρός 1 φρ. χαί 30.

: τη ΌλυμπΙα τβ-
αντων.

[ A

νικοΰ ένδιαφέροντος, ο?«νες άνέλαδον έπιχείρησιν, ής τήν έκ- 
δασιν πάντες μετ’ ενδιαφέροντος άναμένουσιν, καί οϊτινες τό γε 
νυν έχον τοσοΰτον ύπέκαυσαν τόν ενθουσιασμόν τών κατοίκων 
της Στοκόλμης ώστε πανταχόσε τοΐς άποστίλλονται δώρα.

Πρό τριών, έτών ήδη άνεχώρησε τό πλοϊον «Φράμί πρός 
άναζήτησιν τοΰ αύτοϋ σκοπού καί έκτοτε ούδέν θετικόν γνωρί*·  
ζομεν περί τής τύχης τού έξερευνητού Νάνσεν. "Ωστε «ύχη- 
θώμεν ήδη, ?να τήν φοράν ταύτην δ βόρειος πόλος μή άποδή 
έπί πλέον απαίσιος είς τόσον εύγενή θύματα τής προόδου και 
άναπτύξεως τών ανθρώπων της ύφηλίου.

ΦΡ. ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ.

01 ΑΓΩΝΕΣ ΠΑΡ’ΑΡΣΑΙΟΙΣ

Επειδή «ς πολλάς πόλεις τής Ελλάδος ήρξαντο σχηματιζόμενοι γυμνα
στικοί Σύλλογοι και έκτελούμενοι άβλητικο'ι αγώνες, παραβέτομεν ώδε τινάς 
τών τελουμένων τότε παρ’ άρχαίοις μερικών σχετικών αγώνων, ασχέτων 
πρός τοΰςμεγάλους και επισήμους 'Ολυμπιακού· 
λεσβέντας αγώνας ώς καί την σημασίαν έκάστου

Τα IS Θ Μ .
I

Τά Ίσθμια έτελοΟντο πρός τι
μήν τοΰ κραταιοΰ τής θαλάσσης 
θεόν, τοΰ Ποσειδΰνος, έν τΰ Κο- 
ρινθιακΰ Ίσθμΰ , άπό τοΰ όποιου 
έλαόον καί τό όνομα, ίδια Βέ μετα
ξύ. τών πρός τόν Σαρωνικόν κόλ
πον παραλίων καί των δυτικών ύ- 
πωρειών τών Όνείων σρέων, είς τό 
στενότατου τοΰ Ίσθμοΰ, ένθα με
γαλοπρεπής ήγείρετο ναός τοΰ πο
λιούχου θεοΰ Ποσειδώνος, δστις 
ήν κεκοομημένος διά τών άνδριάν- 
των και αναγλύφων τών έν τοΐς 
Ίοθμίοις νικησάντων. Οί Ίσθμικοί 
αγώνες έτελοϋντο κατά ·πάσαν ’Ο
λυμπιάδα τώ ηρώτω καί τώ τρίτω 
έτει έκάστης, συνέκειντο δέ έκ τών 
αύτών αγωνισμάτων έ£ ών καί οί 
’Ολυμπιακοί, μέ τήν διαφοράν οτι τών Ίσθμιων έχόντων 
ποικΐλον χαρακτήρα, έγίνοντρ διάφοροι εύθυμίαι, εστιά
σεις πρός δέ καί αγώνες μουσικοί καί ποιητικοί έν οις 
καί γυναίκες ήδύναντο νά παρουσϊάζωσι πρό τοϋ δημο
σίου τά τής διανοητικής των τέχνης αριστουργήματα. 
. Οί νικήτα! τών Ίσθμιων έστέφοντο διά τών έκ σέλι
νου και πίτυος στεφάνων, άπολαΰοντες δόξης καί τιμής, 
άντανακλώσης οΰχι μόνον αύτοΐς, άλλά καί τοΐς γονεΰ- 
οι, πόση τή γενεά τή πόλει καί τή δήμιρ αύτών. Ένε- 
κωμιάζοντο δέ, διά τών έπινικίων ωδών καί νικητήριων 
παιάνων τών ποιητών, ων περιλάλητος κατά τήν άρχαιό- 
ό πατήρ τής λυρικής ποιήσεως, Πίνδαρος:.

ΤΑ ΝΕΜΕΑ

Τά Νέυεα ήγοντο έν τή έν Άργολίδι πλησίον τών 
Κλεωνών Νεμέα. Έν άντιθέσει πρός τούς προαναφερ- 
δέντας αγώνας, καθ’ ούς πας Έλλην πάσης τάξεως καί 
παντός επιτηδεύματος ήδΰνατο νά συμμετάσχη, τά Νέ- 
μεα ήοαν πολεμικού χαρακτήρος, κα! στρατιώτα^ άπο- 
κλειοτικώς καί οί έκ τοΰ γένους αύτών καταγόμενοι ήγω·> 
νίζοντο. ΈτελοΟντο. §έ έν δάσει μεταξύ Κλεωνών καί 
ΦιλοΟντος κειμένφ καί ήσαν κατ’ Απολλόδωρον αγώνες 
ίππου, σταδίου, πυγμής, άρματος, δίσκου, ακοντίου, 
πάληο, τόξου καί μουσικής. ’Αφορμή τής ουστάσεως τών 
Νεμεών έγενετο ή εξής : Οί επτά έπί Θήβας ηγεμόνες 
έκδραμόντες είς Νεμέαν καί καταληφθέντες ύπό δίψης,

I.
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άπήντηααν τήν τροφόν Ύψιπύλην φέρουσαν τόν παΐδα 
Όφέλτην, υιόν τοΰ ίερέως τοΟ Διός Λυκούργου καί Ευ
ρυδίκης’ ενώ δέ αυτή έπορεύετο, ΐνα τοΐς δείξη κρήνην 
άφήκε έπί τής χλόης τόν παΐδα, ον έν τή απουσία της 
δράκων κατέφαγεν. Έπιστρέψαντες οΐ επτά καί ίδόντες

W WOT ΠΕΤΡ140Τ
Σχολάρχου Πιφα'.ώς.

τό γεγονός, έψόνευοαν μέν τόν δράκοντα, τον δέ παΤδα 
. έθαψαν, συστήσαντες τριετή αγώνα πρός τιμήν του.

ΤΑ ΠΥΘΙΑ

Ό ’Απόλλων, ή Άρτεμίς καί ή έν τώ Κρισσαίω πεδίω 
Λητώ, εινε οί γρεΤς θεοί είς τιμήν τών οποίων ή τών Πυ-

έαωνομάζετο*  πρός

θίων εορτή πανηγυρίίετο. Ή συρροή ήτο έν τή πανυ- 
γύρει ταύτη μεγίστη, διότι έπβτρέπετο ή έλευαις είς 
πάντας τούς Έλληνας. Είς δέ τούς νικήτας έδίδετο 
βραδεΐον στέφανος έκ δάφνης, όθεν ό άγων στεφανίτης 
έπωνομάέετο· πρός τούτοις έδίδετο έτι τώ νικητή καί 

κλάδος συμβολικός φοίνικος καί ό 
άνδριάς του υψοϋτο δημοσία δα
πάνη έν τώ Κρισσαίω πεδίω.

Φαέας-

ΠΕΡΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Πιρί τής Φιλολογίας ταύτη; οί 
πλεϊστοι τών ήμβτέρων λογιών, &ν 
ούχί άγνοιαν, αμέλειαν τουλάχιστον 
περί ταύτην ΰποδιικνύουσιν, ϊνα μη 
είπωμεν,περιφρόνησιν, ώς δήθεν μη
δέν τό πρωτότυπον εχουσα, ώ; έξαί- 
ρετόν τι μή κεκτημένη, καί ώς δή
θεν στερουμένη υψηλών Ιδεών καί φι
λοσοφικών αρχών πάντη άπομεμα- 
κρυσμενη, περιστρεφόμενη δ * άείποτε 
έν τή περιφερείς τού κύκλου της θεο
λογίας. Άκρίβώς οτι τουναντίον πρό
κειται ϊν’ άποδβίξωμεν έν τή παρού- 
ση πραγματεία χαριν τών φίλων ανα
γνωστών τής «Φυσεως» καί’τούτο το- 
σούτφ μάλλον, δσω άτελης ή διδα
σκαλία τών Ιερών Γραμμάτων έν 
τοΐς Γυμνασίοις τοϋ Κράτους γίνεται’ 
οτι δέ τούτο έπιβλαβέ;, άποδίίξεω; 
οίι χρήζεν μόνον λέγομεν συνοπτικό

τατα οτι ίνευ θρησκείας, συνοδευο- 
μένης ύπό πεποιθησεως άκραδάντου, 
ούτε άτομον εΰημερεϊ,. ούτε οικογένεια 
αισθάνεται ευδαιμονίαν, ούτε κοινω
νία έχει ασφαλή έπίδοσίν, ούτε τό ε· 
θνος μεγαλουργεί· διότι αίρεται τό 
σπουδαιότατον, ή αΰτοπεποίθησις · 
οΐαν δ*  αξίαν έχει αότη, πάς τις 
και ολίγον &ν σκεφθή, έννοει. Άλλ’ 
ή αΰτοπεποίθησις ού λαμβάνει, αλη
θή ύπόστασιν, εί μη διά καταλλήλου 
διδασκαλίας τής υψηλής Χριστιανι- 
κήςΦιλολογίας προπαρασκευασθή τής 
τών Γυμνασίων Νεολαίας ή όργωσα 
πρός. άπόκτησιν άνωτέρων γνώσεων 
διάνοια.

"Οπως δέ τούτο γένηται έν άρμο- 
δίς επιστημονική αναπτύξει, δέον 
άναποφεύκτως νά άναπτυχθώσι καί 
καταληπτά πάσιν άποβώσι οι*  ανα
λυτικής μεθόδου τά έξης πέντε ζη
τήματα.

α' Υπάρχει πρωτότυπον ύψηλόν τι καί πρωτόβουλον, εν 
τή Χριστιανική Φιλολογία ;

β’. Κέκτηται έξαίρετόν τινα υπεροχήν. έν τφ βίφ τού 
Έλληνικοΰ’Εθνους, οΰτινος τήν τε γλώσσαν διετήρησε,τήν τε 
ιερόν Μουσικήν καί τά γράμματα ύπεστήριξεν έκθύμως ; 

γ' . Στερείται όντως ύψηλών ιδεών ;
δ’. Άπεμακρΰνθη τών Φιλοσοφικών άρχών τής Έλλη-

νικής Φιλοσοφίας τής έπικρατούσης άπό θαλοΰ καί Πυθα- 
γόρου μέχρι τών Νεοπλατωνικών τοΰ Μεσαιώνος, ών ύπα
τοί είσιν Πλωτϊνος, Πρόκλος καί Λογγΐνος ;

ε'. Πάντοτε εν τφ θεολογικφ κύκλω άναστρέφιται, μη
δόλως τής θύραθεν σοφίας, ΐνα τούς όρους τούτους μετα- 
χειρισθώμεν, έπικαλουμένη ;

Περί πάντων τούτων κατά γε τό δυνατόν ήμΐν θέλομεν 
τά δέοντα, υποδείξει. Πριν ή όμως τούτο γένηται ύπομιμνή- 
σκομεν τοΐς άναγνώσταις, δτι εν τή Ελληνική Χριστιανική 
Φιλολογία περιλαμβάνονται πάντα τά συγγράμματα, όσα 
συνεγράφησαν ύπό διαφόρων κατά διαφόρους έποχας άκμα- 
σάντων σοφών Χριστιανών διδασκάλων άπό Χριστού μέχρι; 
άλώσεως Κ/πόλεως ύπό τών Τούρκων' διότι είς τό διάστη
μα δεκατεσσάρων αιώνων άπό Χριστού ουδόλως ίλειψαν σο
φοί άνδρες χριστιανοί άπό τό Ελληνικόν γένος πολυειδώς 
καί πολυτρόπως τάς έπιστήμας καί τά γράμματα θεραπεύον - 
τες. Γενήσεται δέ τούτο κατάδηλον έφεξής' χωρήσωμεν ουν 
έπί τήν λύσιν.

Α. Ότι υπάρχει πρωτοτυπία τις ύψηλή καί πρωτοβου
λία συγγραφική έν τή 'Ελληνική Χριστιανική Φιλολογία, 
δύναταί τις νά πεισθήάμ’ άσχοληθή περί τήν μελέτην τών 
σοφών συγγραφών τοϋ Ώρυγένους, Αθανασίου καί Κυρίλλου, 
πάτριαρχών Αλεξάνδρειάς, Χρυσοστόμου, Βασιλείου, καί 
Γρηγορίόυ, Δαμασκηνού, Φωτίου καί Ευσταθίου Θεσσαλονί
κης κλ. άλλά περιοριζόμεθα έν ολίγοι; μή παραλείποντες 
Ευσέβιον, Ειρηναίον καί πλείστους άλλους, περί ών Ολόκλη
ροι τόμοι οΰ δύνανται χωρήσαι τά ^ηθησόμενα, άλλά διά 
τής άναλΰσεως δύο ή τριών συγγραμμάτων ληψώμεθα τοΰ ό
λου τήν θεωρίαν.

’Εν πρώτΟις άναλύσωμεν τό σπουδαιότατον τοΰ Ώριγέ· 
νους τετράτομου κατά Κέλσου σύγγραμμα. Άλλά τίς δ Κέλ- 
σος ούτος ; καί τί ώθησε τόν σοφόν Ώριγένην νά γράψη 
κατ’ αύτοϋ ; έν συνόψει ούτωσί τό πράγμα ίχει’

Ό Κέλσος ήν φιλόσοφος εθνικός πρεσβεύων τό τών υλι
στών φιλοσοφικόν σύστημα,καί ώς έκ τούτου δεινός άντίπα- 
λος τών άρχών τοϋ Ευαγγελίου και τής διδασκαλίας αύτοϋ· 
έγραψε δέ σύγγραμμα κατά τοΰ Χριστιανισμού έν μεγάλα) 
ψητορική τέχνη, καθό υπέροχος τών χρόνων «κείνων σοφιστής 
καί δεινός συζητητής1 τό σύγγραμα δέ τούτο νϋν οΰ σώζε
ται έν τφ δλφ αύτοϋ· συνετηρήθησαν όμως τά πλεΐστα καί 
σπουδαιότερα αυτού μέρη έν τή συγγραφή τοϋ Ώριγέ- 
νους, δστις άντεπιξήλθε κατ’ αΰτοΰ μέγας σοφός τής επο
χής διατελών έκείνης καί δεινός ^ήτωρ, ζηλωτής δ’ είς 
κρον τών άρχών καί διδασκαλίας τοΰ Ευαγγελίου*  χαίρει 
δί τις άναγινώσκων τό σοφόν αύτοϋ ποίημα, βπερ άρδην 
άνατρέπει τά φοβερά Επιχειρήματα τοΰ Κέλσου, άπερ κατά 
τεμάχια αύτολεξεί άναγράφων έξ αύτού, κάτωθεν έπειτα 
τούτων οίονεί σχολιάζων υπομνηματιζόμενος φέρει τήν άνα- 
τροπήν αύτών δι ’ ,άναλύσεως, ώστε κατ αύτόν τόν τρόπον 
έξακολουθών καθ’ άπασαν τήν συγγραφήν φθάνει εις τό όλι- 
κόν συμπέρασμα τής άναιρέσεως όσων ό Κέλσος γράφει*  ου- 
τω δέ συνάμα έχομεν καί τό τού Κέλσου σύγγραμμα τό πλεΐ- 
στον διεσπαρμένον έν τεμαχίοις είς τήν έκιεταμένην μελέτην 
τού Ώριγενους.

Έκ μελέτης δέ τής ξυνωρίδος τών συγγραφών τούτων ε
ξάγονται δύο τινα.

o' Έξ όσων γράφει ό Κέλσος βλέπει δ οξυδερκής παρα
τηρητής «τι δ ύλισταί τής β' καί γ’ μ. χ. εκατονταετη
ρίδας έφρόνουν δσα καί οι σημερινοί τών Εύρωπαίων, οίον, 
Βύχνερ, Μολισσιό, Χούξλεΰ καί λοιποί έν μόνη τή διαφορά 
ότι οΐ τελευταίοι άρύονται Επιχειρήματα καί έκ τών νεω- 
τέρων ανακαλύψεων τών φυσικομαθηματικών έπιστημών.

β'. Ότι οί μετ’ ένθερμου ζήλου τοΐς πατρίοις άφωσεω- 
μένος Έλλην δύναται νά άρυσθή Ισχυρότατα επιχειρήματα 
ύπέρ τών άρχών τοΰ Ευαγγελίου, καί πορισθή μεγίστην 
ύποστήριξιν τής πεποιθησεως αύτοϋ πρός τήν θρησκείαν τοΰ 
Ναζωραίου ’Ιησού*  διότι δ Ωριγένης ^έγραψεν έν πρωτοτυ- 
ίπα μοναδική καί πρωτοβουλία άξιαγάστφ ού μόνον διάτάς 

ύψηλάς συλλήψεις τής μεγαλεπηβόλου διανοίας αύτού, άλλά 
καί διά τήν διατύπωσιν αύτών έν γλώσση. κλασσική καί 
παρεμφιρεΐ τή τοΰ Πλουτάρχου.

Σχετικώς τή τοϋ Ώριγενους Συγγραφή δύναταί τις νά 
θεωρήση «τέραν ξυνωρίδα, τήν τοΰ Εύσεβίου, ήτις συνίστα
ται έκ δύο σοφών ωραίων πονημάτων, έξ ών τό μέν επικα
λείτο ιΕύαγγελιχή Προπαραβχ^νή,» τό δε ΕΰαγγιλιχαΙ 
άποδεΐξεΐδ». Καί έν μέν τφ πρώτφ διά τής άναλόγου άνα- 
πτύξεως. Ιδεών καί άρχών αρμοδίων προπαρασκευάζεται ή 
άνθρώπίνη διάνοια ΐνα ύποδεχθή τάς άρχάς καί διδασκαλίαν 
τοΰ Εύαγγελίου έν πεποιθήσει. Έν δέ τφ δευτέρφ έπιφίρον- 
ται άποδείξεες, δι’ ών.πείθεται τό άνθρώπίνον πνεύμα, δσφ 
&ν ύποτεθή άναλογίας εφευρετικόν,ότι αί Έύαγγελικαί άλή- 
θειαί είσιν άντιρρήσεως άν«πίδικτοι*ώστε  τά δύο ταϋτα σπου
δαιότατα ε’ισεν διά τήν άνάπτυξιν, έπέκτασιν και εξάπλω
σα τού Εύαγγελίου «ίς άπαντα τά έ’θνη τής γης’ έν τοιαύτη 
λεπτότητι διεξέρχονται πάντα τά άφορώντα τόν χρηστια- 
νΐσμόν ζητήματα, ώστε καί τό μάλλον δύσπιστου πνεύμα 
«ύρίσκεται είς θίσιν μετά τήν μελέτην αύτών νά ίμμένη oig 
έμαθ·8 και έδεδάχθη, πιστός καί άμετάπιστος, κατά τόν 
Παύλον.,

Έκ πάντων τούτων εξάγεται, ότι πδς τις ό μή άναγνούς 
καί έκμελετήσας τά σπουδαιότατα ταύτα πονήματα άνδρών 
σοφών καί έγγεγηρακότων είς τήν άσχολίαν τών Επιστημο
νικών έρευνών και Εκζητήσεων καί άλλων παρομοίων πλεί- 
στων όσων, περί ών έντάΰθα συ χώρος—φρονεί φυσικφ τφ 
λόγφ, ότι ή Ελληνική Χριστιανική Φιλολογία ούδέν τς 
πρωτότυπον ή πρωτόβουλον έχει’ άλλά μετά τήν μελέτην 
αύτών άλλάσσει φρόνημα καί ευρίσκει τό άληθές, έκτος &ν 
εθελουσίως τυφλώττη*  άλλος λόγος τότε. Καί ιδού ή σειρά 
τών ανθρώπων προερχομένη*  άλλά μεταβώμεν ήδη είς τήν 
έπίλυσιν τοΰ δευτέρου τών ζητημάτων*  τούτεστι νά άποδεί- 
ξωμεν &ν έν τφ βίφ τοϋ ’Ελληνικού Έθνους κέκτηται ΰπέ- 
ροχόν τινα θέσιν ή Ελληνική Χριστιανική Φιλολογία συν- 
τελέσασα εις τήν συντήρησιν τήν έθνίκην καί είς τήν μή συγ
χώνευσή ή άφομοίωσιν τοϋ Ελληνικού μετά τοΰ ’Ρωμαϊκού 
έθνους, όπερ, ώς γνωστόν, άποκατέστη κυρίαρχον άπασών 
τών τότε γνωστών χωρών τών τριών 'Ηπείρων τοΰ αρχαίου 
κόσμου, ’Ασίας, Ευρώπης καί ’Αφρικής, έν αίς ήν δυνατόν 
την Λατινικήν γλώσσαν άποκατασταθήναι τήν παγκόσμιον 
γλώσσαν άναγκαστικώς- έπειδή άπαντα τά έθνη τής γής 
τότε ήσαν ήναγκασμένα παραδεχθήναι τήν επίσημον γλώσ
σαν τοϋ έπικρατοΰντος έθνους, τοΰ τών 'Ρωμαίων*  άλλ’ 
ούχ’ ούτως έγένετο*  άλλως εδοξε τή θείφ Πpovoiqt, «τώ ά~ 
ΛίΙρω λόγω» τφ τό πάν διευθύνοντι.

Ή ήμών Λατινικήν γλώσσαν κατέχειν δευτέραν μετά τήν 
'Ελληνικήν θέσιν διά τούς εξής λόγους.

α'. Ή Ελληνική Σοφία καταπλημμυρίσασα τήν 'Ρώ
μην ήνάγκαίε τόν Όράτιον «κφωνήσαι «graecia Capta 
ferocem victorem Codpit!

€'. Ή Ελληνική γλώσσα πολλφ ΰπίρτέρα τής λατι- 
νηκής άνεκηρύχθη καί ύπό τού υπάτου τών σοφών καί πο
λιτικών άνδρών τής'Ρώμης, Κικέρωνος «linguam deorume 
άποκαλέσαντος αύτήν.

Όθεν ό υπέρτατος λόγος ταύτης προτίμησιν παρέσχε τοΐς 
οπαδοί; αύτού*  διό καί τό Εύαγγέλιον έν τή Ελληνική 
συνεγραφη κατά πρώτον είς τάς πράξεις τών ’Αποστόλων 
καί άπαντα τά συγγράμματα τών πατέρων τής Εκκλη
σίας. '

Ή παρά τοΰ ύπερτάτου λόγου παρεχόμενη αδτη πρρτί- 
μησις τής Ελληνικής γλώσσης ύποφαίνει τό ένδόσιμον τής 
άποκαταστάσεως αύτής ώς παγκοσμίου έπιστημονικής γλώσ
σης σΰμπαντος τοΰ πεφωτισμένου κόσμου Εύρώπης καί Α
μερικής, ακολούθως δέ καί πασών τών'Ηπείρων τής γής,ώς 
πλεϊστοι όσοι τών σοφών νΰν άποφαίνονται και διά σοφών 
πραγματειών ύποστηρίζουσιν, ότι ούδεμία άλλη γλώσσα έκ- 
πληροΐ τά; συνθήκας, αΐτινες απαιτούνται είς την έπιστη- 
μονικήν συνενεννόησιν απάντων τών διαφόρων άλλογλώσ-
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σων καί αλλοεθνών ίπιστημόνων ής τάς διαφόρους ίπιστη- 
μονικάς συλλήψεις τοϋ άνθρωπίνβυ πνεύματος καί διανοη
τικής σκέψεως (ν τοΐς διάφοροι; στοιχιίοις τοϋ ίπιβτητοϋ' 
ούδεμί*  άλλη γλώσσα πλήν της Ελληνικής δύναται νά 
άνταποκριθή ής τα μεγαλεπήβολα σχέδια καί διατυπώσεις 
πνευματικής τοϋ ανθρωπίνου γένους ίν γένει καί ής τήν 
πρός τά πρόσω πρόοδον αύτοΰ. Άλλ ’ ό τοιοϋτος υψηλός καί 
τρισμεγίστήν αποστολήν έχων νά εκπληρώσιρ έν τφ με- 
λοντι προορισμός καθ’ άπαν τό ανθρώπινον γένος, ούδέν 
ήττον καί έν τφ Μεσαιώνι, ίξετέλεσε τόν μέγαν καί ΰψι- 
στον σκοπόν αύτοϋ, τούτέστι τήν συντήρησιν τοϋ 'Ελληνι
κοί? Γένους, καί τήν άπαλλαγήν αύτοΰ άπό τής συγχωνεό· 
σεώς του μετ’ άλλων εθνών.

[ ακολουθεί]

-------------— -

NEON

Έγράφη έ|δη περί τής ανακαλύψεων νέου φωτιστικού 
αερίου, βπερ θ ’ άντικαταοτήσΐ] πδοαν άλλην φωτιστι
κήν ύλην διά τό εύκολον τής παραγωγής καί ίδίως διά 
τήν μεγάλην εύθηνίαν αύτοΰ. Ιδού τΐ λέγει περί τού
του ΕύρωπαΤος έπιστήμων :

«Όταν λάδητε άνθρακοϋχον άοβέατίον, χημικόν άπε- 
κρυσταλλωμένον αλας, οπερ διά τής ύψηλής θερμοκρα
σίας των ηλεκτρικών κλιβάνων θά παράγηται τοΰ λοι
πού κατά ρεγάλας ποσότητας, καί θέσητε είς συνεπα- 
φήν τό άνθρακοϋχον τοΰτο άσβέστιον μετά τοΰ ύδατος, 
αμέσως παράγεται άναβράσμός τις, τό δέ άνθρακοϋχον 
άσδέστιον, οπερ δέν είναι άλλο είμή συνένωοις ασβέ
στου καί άνθρακος, αποσυντίθεται, άποσυνθέτον ταύ- 
τοχρόνως τό ύδωρ, οπερ είναι μίγμα ύδρογόνου καί οξυ
γόνου. Έν άλλαις λέξεσιν ό άνθραξ του· άνθρακούχου 
ασβεστίου συνενοΰται μετά τοΰ υδρογόνου τοΰ ύδατος 
ινα οχηματίοη νέον άέριον, έπαφίνων τήγ άσβερτόν του 
ώς υποστάθμην. Τό τοιουτοτρόπως δέ παραγόμενον ά
έριον διά τής συμμίξεως τοΰ άνθρακούχου άοβεστίου 
καί τοΰ ύδατος ονομάζεται όξυλένιον.

"Ηδη άπδ τού ι836, άφότου ό περίφημος Δαβύ έ- 
βεβαίωσε κατά πρώτον τήν ύπαρξιν αυτής, οί χημικοί 
έγνώριζον τό όξυλένιον, άλλ’ ήτο έκ τών σπανίων χημι
κών προϊόντων, περί ων μόνον οί φιλεπιστήμονες ήσχο- 
λοΰντο. Δέν ήσαν πράγματι γνωστοί είμ) μόνον δύο τρό
ποι, καί αυτοί ήττον επιτυχείς, πρός παραγωγήν του 
©ξυλένιου, ούδείς δέ άμφέβαλλεν άτι δέν απείχε μακράν 
ή ημέρα, καθ’ ήν τόόξυλένιον ήθελε χρεσιμεύσει ώς 
φωτιστικόν άέριον καί μάλιστα ώς μέσον παραγωγής ή- 
λετρικοϋ φωτός, βπερ άποτελεΐ τόν έπιφοβώτέρον συνα
γωνισμόν.

"Εκτότε αί σχετικά) έπί τοΰ αερίου τούτου έργασίαι 
δέν έπαυσαν, σήμερον δέ τό όξυλένιον είναι παντφχοϋ 
εις τήν ήμερησίαν διάταξιν, άπαοχολοΰν πυρετωδώς 
εκατοντάδας καί χιλιάδας εξεταστών.

Τό όξυλένιον άέριον, τό τοσοΰτον εύκολος παραγό
μενον, άνευ ειδικού εργαστηρίου,άνευ άεριομέτρου, άνευ 
πολύπλοκων μηχανημάτων, καθότι άρκεί νά βραχή άλας, 
οπερ δύναται ν’ άνακινηθή επίσης καλώς διά κοχλιαρίου 
ώς καί διά πτύου, τό όξυλένιον, λέγομεν, οπερ άναδίδει 
ώραίάν λευκήν φλόγα, κέκτηται επίσης φωτιστικήν δύνα- 
μιν ήτις ύπολογίζεται ότι είναι δωδεκσκις και δεκαπεντά- 
κις—τινές δέ λέγουσι καί είκοσάκις—άνωτέρα τής φω
τιστικής δυνάμεως τοδ γνωστού φωτιστικού αερίου- άφ’ 
έτέρου δέ έκπέμπει όλιγωτέραν τοΰ τελευταίου θερμότη
τα καθότι έν κυβικόν μέτρον ©ξυλένιου παράγει δωδεκά- 
κις καί δεκαπεντάκις μικροτέραν θερμότητα 'παρά έν 
κυβικόν μέτρον κοινόϋ φωταερίου.

Σήμερον έν Αμερική, έν 'Ελβετία, έν Γαλλία, έν 
Γερμανία,κλπ.τά έργοοτάσιατοΰ άνθρακούχου άσβ$στίον 
συνιστώνται άλλεπάληλα- τό δέ πρόσφατον έτι προϊόν 
τοΰτο άποστέλλεται είς τάς άγοράς καθ’ ύπερόγκους 
ποσότητας· ή δέτιμή αύτοΰ, μεγάλη ένάρχή, εκπίπτει 
ταχέως, ούτως ώστε μετά τινας μήνας, μετά τινας 
εβδομάδας ίσως δέν θά στοιχίζη πλειότετον τών 5 ή 6 
σολδίων κατά χιλιόγραμμου.

Κ. IW. Β.

Ο ΜΕΛΛΟΝ ΠΟΛΕΜΟΣ

Ό ρώσσος οικονομολόγος- κ. Βλώς, έν άρτιφανεϊ 
έργφ τον άποφαίνεται, στηριζόμενος έπί τών προσ
φάτων δεδομένων και πορισμάτων τής στρατιωτικής 
έηιστήμης, δτι ό μέλλων πόλεμος θά προκαλέση 
φρικαλέας αιματοχυσίας, δτι θά ή ούδέν πλέον, ού
δέν έλασσον, Λ άποτρόπαιον κρεονργεΐον, έν φ 
60—75 ο)ο έκ τών μαχητών θά σφαγιασθώσιν είς 
τόν βωμόν τοϋ Άρεως, ένώ κατά τόν γαλλο—γερ
μανικόν πόλεμον ό γερμανικός στρατός άπώλεσεν 
έν διαστήματι 7 μηνών 33 ο)ο τής δυνάμεώς του. 
Διότι έκ τών κατά τήν άρχήν τών έχθροπραξιών 
παραταχθέντων 1.113.000 άνδρών, έναπέμειναν είς 
τό τέλος μόνον 820.000.

Έν Μέτς ό γαλλικός στρατός άπώλεσεν είς διά
στημα 95 ήμερων τά 3)8 τής δυνάμεώς του, ένώ ό 
γερμανικός άπώλεσε μόνον 40 0|θ.

Κατά τόν ρωσσοτουρκικόν πόλεμον ό ρωσσικός 
στρατός άπώλεσεν 25 0(θ τής δυνάμεώς του.

Κατά τήν μάχην τοϋ Ώστερλιτς αί άπώλειαι 
άνήλθον είς 36 ο)ο κατά δέ τήν τής Λειψίας 
είς 25 ο)ο. Οί ρώσσοι είς Πλεύναν άπώλεσαν 
17ο)οκτλ.

Κατά τάς Ανωτέρω μάχας τό πεζικόν άγχέμαχον 
τε καί έκηδόλον έπήνεγκε τάς σημαντικωτέρας βλά- 
6ας είς τάς τάξεις τών μαχητών. Οϋτω κατά τόν 
αύστροπρωσσικόν πόλεμον τού 1886, τό μέν πυρο
βολικόν έφόνευσε μόλις 5 ο)ο έκ τοϋ συνόλου τών 
θυμάτων, ένώ τό μέν άγχέμαχον πεζικόν έθέρισεν 
70 ο)ο τό δέ έκηδόλον 88 ο)ο κλπ. Ή καταπληκτική 
αϋτη διαφορά μεταξύ τών άποτελεσμάτων τών δύο 
δπλων προήρχετο κατά τόν είρημένον συγγραφέα, 
έκ τοϋ δτι τό πυροβολικόν δέν ήδύνατο νά ένερ- 
γήση έκ μεγάλων άποστάσεων. Έκτοτε δμως τά 
πράγματα Αλλαξαν δψιν. “Ηδη, λέγει, κατά τούς 
είδήμονας, τό πυροβολικόν δφείλει έν μέλλοντι νά 
προσδάλη τόν έχθρόν 5κις ένεργητικώτερον ή άλ
λοτε καί έπειδή είς τόν παρόντα βαθμόν τελειοποιή · 
σεώς του, ρίπτει δίς ή τρίς πλειοτέρας βολάς κατά 
τό αύτό χρονικόν διάστημα παρά έν έτει 1870, συμ- 
περαίνεται, δτι τό δπλον τοΰτο κατά τόν μέλλοντα 
εύρωπαϊκόν πόλεμον θά έπενέγκη 12—15 φοράς 
πλειοτέρας τοϋ παρελθόντος άνθρωποθυσίας.

Αί γυναίκες έγεννήβησαν δια νά ύποφέρωσιν, οΐ δε άνδρες διά νά 
ύποφέρονται.

Δεν πρέπει νά κλαίη τις ή όταν ΐλπίζη νά παρηγορητή.

Αί μεγάλαι χαραί χλαίουσιν, ένώ α! μεγάλαι θλίψεις γελώσι.

AIXNEVMATA
·( Έκ Γαλλικών περιοδικών )

Ό δουξ τοϋ Σουλλϋ ΰπέπιπτεν ενίοτε εις μεγάλα; αφαι
ρέσεις- ούτως ήμέραν τινα ίνδυόμενος, ?να ύπάγη είς τήν 
εκκλησίαν, Αλησμόνησε νά φορέσφ τήν ίπισκελέαν του 
(haut-de-chausse). ’Ητο χειμών καί ήσελθών είς τήν 
ίκκλησίαν, είπε «θεέ μου, τί ψύχος κάμνει σήμιρον I — 
"Οχι περισσότερον τοϋ συνήθους, τφ άπήντησαν οί άλλοι.— 
"Εχω λοιπόν πυρετόν ; ίπανέλαβιν— Μήπως κρυόνετε ποϋ 
είσθε ίλαφρότατα ενδεδυμένος ; τόν ήρώτησεν έτερός τις, 
καί ίγείρας τόν ίπενδύτην του είδε τότε ό,τι τοϋ έλειπεν.

Διΐσχυρίζονται ότι δ κ. Γοβελέτος, πριν στερηθή τοϋ 
αξιώματος τοϋ άρχιδημάρχου (premier 0chevin), ητον 
ίντιμώτατος σκουφέμπορος· παρεπονεϊτο δέ πρός τινα φίλον 
του διά τήν δυσκολίαν, τήν όποιαν θά ευρισκεν είς τήν ά- 
κριβή καί έντιμον έκπλήρωσιν τών καθηκόντων του καί τήν 
ώφειλομένην συμπεριφοράν του πρός τούς προκρίτους τής 
χώρας. «Σέ συμβουλεύω, τή άληθείφ, τφ λέγει εκείνος, νά 
μή όμιλής δυνατά καί νά γνωμοδότης όμιλών πάντοτε περί 
σκούφων.»

Ήμέραν τινα Λουδοβίκος ό ΙΔ' είπεν ίν μεγάλη σο- 
βαρότητι πρός τινα εύγενή τής αύλής του, ούτινος ίγίνω- 
σκε τήν άμετρον φιλοδοξίαν. «Γινώσκετε τήν Ισπανικήν ;
— Όχι μεγαλειότατε. — Πολύ κακόν τοΰτο δι’ ίσάς » 
άπήντησιν ό βασιλεύς. Ό εύγενής τότε πιστεύσας, ότι εάν 
ίμάνθανε τήν γλώσσαν ταύτην θά ίδιωρίζετο πρέσβυς, ίνη- 
σχολήθη συντόνως είς ταύτην καί τήν έμαθιν έντός ολίγου 
χρόνου. Παρουσιασθείς λοιπόν ίνώπιον τοϋ μονάρχου, τφ 
λέγει· «Μεγαλειότατε, εσπούοασα καί εμαθον τήν ισπανι
κήν. — Τήν γινώσκετε τόσον καλώς ώς τήν όμιλοΰν οΐ 
Ισπανοί αυτοί; —Μάλιστα, Μεγαλειότατε. — Σάς συγ-. 
χαίρω- — καί λοιπόν τώρα δύνασθε ν’ άναγνώσετε τόν Δον- 
Κισσώτον είς το πρωτότυπον.

ί " '
Πριν ή δ Ρωκελέρ γίνη οούξ, ήμέραν τινά εβρεχε 

ποταμηδόν. θέλων νά διώξη τήν ανίαν του λέγει είς τόν 
άμαξαν του νά τόν φέρη είς τό λοϋβρον, όπου δέν ήτο συγ- 
κεχωρημίνον νά ήσέρχ.ηταί τις ήμή ής τούς ηγεμόνας, τούς 
βασιλόπαιδας καί τούς δοϋκας. "Οταν δέ ή άμαξα ,τοϋ Ρω 
κελέρ εφθασεν είς τήν θύραν, τόν ήρώτησαν αΤίς είνε ; — 
"Ενας #οϋξ, άπεκρίθη. — Τις δούξ ; ήρώτησεν ό σκοπός.— 
Ό δούξ S’ Έπερνών άπεκρίθη. — Μά ποιος δ ’ Έπερνών ;
— Ό τελευταΐον άποθανών, άπήντησεν ό Ρωκελώρ, καί 
ίπι τούτω τον άφησαν νά εΐσέλθη.·

Φοβούμενος δμως δ έπισκέπτης οΰτος μή ακολούθως ή 
τόλμη του τφ έπιφέρη πράγματα, πορεύεται ευθύς πρός τόν 
βασιλέα και τφ λέγει- «Μεγαλειότατε, έβρεχε τόσον πολύ, 
ώστε ήναγκάσθην νά είσέλθω ίδφ, μετά τής άμάξης μου 
καί προχωρήσω μέχρι τή; ήμετέρας κλίμακος. Ό βασιλεύς 
δυσηρεστηθείς τόν ήρώτησε «ποιο; ήνε ό μωρός ίκεϊνος ποϋ 
σάς άφησε νά ήσέλθητε ;— Πολύ μωρότερος άφ’ ότι φαν— 
τάζεσθε, Μεγαλειότατε- διότι μ’ άφησε νά είσέλθω ύπό τό 
όνομα τοϋ δουκός δ’ Έπερνών, τοϋ τελευταΐον άποθανόντος» 
Τοΰτο έκαμε τόν βασιλέα ν' άποβάλη τόν θυμόν του καί νά 
δοθη εις άπλετον γέλωτα.

Νέος τις συγγραφευς παρέάωκέ ποτέ είς τόν Μόβελ, 
πατέρα τής δεσποινίδος Μάρσης καί περίφημον ηθοποιόν 
τής Γαλλικής Κωμφδίας. Ιν χειρόγραφον περιτυλιγμένον 
κυλινίρικώς καί περιδείεμένον διά.ταινίας·’τόν παρεκάλεσε 
δέ έξορκίζων αυτόν ν’άναγνώση τό δράμά του καί νά τοϋ 
είπη ίλευθέρως τήν γνώμην τού. Ό συγγραφεύς μετά τοΰτο 
είκοσάκις επεσκέφθη τόν κωμικόν χωρίς νά λαμβάνη άπάν- 
τησιν. Μετά έξ μήνας έπί τέλους ό Μόβελ άποκαμών ίκ 

τών συνεχών ίπισκεψεών του καί θέλων νά ελευθερωθώ τού
των, τφ λέγει : «Κύριε, ίπιτρέψατέ μοι νά σάς συστήσω 
νά άναβάλητε τάς ίλπίδας σας» καί τοϋ επιστρέφει τό χει
ρόγραφον. *— Δέν μέ θεωρείτε λοιπόν έχοντά τι προτέρημα ; 
λέγει ό συγγραφεύς. — Δέν λέγω τοΰτο — Τέλος πάντων 
τό έργον πώς σάς φαίνεται ; — Αναγγέλλει διαθέσεις άξιο- 
λόγους, άλλά δέν εινε άξιον ν’ άναβιβασθή ίπί τής σκηνής. 
—Σάς ευχαριστώ διά τάς παρατηρήσεις σας, πλήν θά μέ 
συγχωρήσητε νά μή ωφεληθώ εξ αύτών». Λέγων ίέ τάς 
λέξεις ταύτας λύει τήν ταινίαν τήν περιδένουσαν τό χειρό
γραφον καί παρουσιάζει είς τόν έκπληκτου ηθοποιόν, βτι τφ 
είχε δώσει άπλοϋν τι τετράδων άγραφον.

Ό κ. Γάρρικος χωρικός ευπατρίδης, παραΐυχών ίν 
Παρισίοις παρευρέθη είς παράστασίν τινα έν τφ θεάτρφ 
τής Γαλλικής Κωμφδίας. Νέα τις ηθοποιός έπρόφερε μετά 
πάθους δλόκληρόν περικοπήν κατάρας ; μόλις δμως τήν έτε- 
λείωσεν έπανέλαβε τήν άταραξίαν της καί ήρξατο περι- 
φερουσα γαληνιαίως τό βλέμμα της επί τών θεατών. « Ιδού 
μία καλή κόρη I» άνεφώνηβεν ό κ. Γάρρικος, «έχει μέν θυ
μόν πολύν, άλλ*  οΰδεμίαν μνησικακίαν ».

η. Λ. Ήλιόκουλος

Έκ τών πολλών συγχαρητηρίων επιστολών, άς καθ ’έκά- 
στην λαμβάνομεν, ίκ καθήκοντος δημοσιεύομεν τήν κάτω
θι ακραιφνούς παλαιάς συνδρομητρίας μας.

Φίλη «Φύβεφ»,

«Μέ ευθυμίαν, μέ χαράν, χρυσά διά σέ πλάττουσα όνειρα, 
μειδιώσα καί εύχαρις χαιρετίζω τήν είς τό έβδομον έτος 
είσοδόν σου, φιλομειοής «Φύσις», πετώσα σήμερον διά τών 
εύστροφων τής φαντασίας πτερύγων άνά τήν μυρίπνουν τής 
Παλλάδος άτμόσφαιραν καί άφικνουμένη μέχρι τής κοιτί- 
δος σου διά τών άνθοσπάρτων τής ’Αττικής ίκτάσεων 
οπού ό μαγικός τοϋ Υμηττού ζέφυρος πτερυγίζων άνά τό 
Στάδιον καί τάς μυροέσσας τοϋ Ίλισσοϋ δχθας, ζωηρώς 
ώς δτε παρ’ αύτάς πρό ολίγου ίρέμβαζον, διασκορπίζει 
και ήδη είς τά ώτά μου τήν ζείδωρου τής νίκης πνοήν, 
ήτις ούχί ώς δνειρον, τού αγνώστου πλέον, άλλ’ώς τρανόν 
δείγμα παρίσταται τής ηθικής άναγεννήσεως τών νεωτέρων 
γενεών και κομιστήν άγγελον μελλούσης ίθνικής ευδαιμονίας.

Ύπό τό κράτος λοιπόν τών ανεξάντλητων τούτων συγκι
νήσεων καί Ρεμβασμών ε’ισέτι διατελοΰσα ίκ τών ’Ολυμ
πιακών άγώνων, δι’ οΰς ούκ ολίγα έν τε τφ ίπί τή εύκαι- 
ρίφ ταύτή έκδοθέντι τεύχει σου, ώς καί έν τοϊς ήκόνοποι- 
κίλτοις καί λευχείμοσι στέρνοις τών εβδομαδιαίων φυλλα
δίων σου, άκάματος «Φύσις» ούκ’ ολίγα διαλαβοϋσα ίξέθεσας 
καί εκθέτεις,πρός δέ μέ τά ^όδα τοϋ Μαΐου καί με τά κάλλη 
τής μυροβόλου άνοίξεως συνεςρτάζουσα μετά σοϋ σήμερον, 
δτε μετ’ εύγνώμονος ίπιμελείας συλλέγεις τάς ίπί τοΐς αί- 
σίόις γενεθλίοις σου εύχάς, σέ παρακαλώ νά δεχθής καλή 
μου σύντροφος, μετά τών άνθοποικίλτων άναγγελτηρίων καί 
δώρων τών πολυπληθών συνδρομητριών σου καί τό ίδικόνμου 
ελάχιστον μετά τής ανθοδέσμης μου δώρον, 8περ δέν είναι 
ή άπτόν τι τικμήριον ίπί τη ώραίφ τής έορτής σου 'ήμέρφ 
μετά τής ίκτιμήσεως καί ίδιαζούσης ύπολήψεως τήρ

*£σφ£ί συνδρομητρίας σου

Εώαγγ&λέ·? Π. Κορων&όου
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ

Βάδισμα ini τίξς Λροφϋς.

Πολύς κατ’αΰτάς γίνεται λόγος έν 'Αμερική περί περιέρ
γου θεάματος, τοϋ όποιου την περιγραφήν εγκαίρως μετε- 
δώσαμεν τοΐς ήμετέροις ώναγνώσταις. Πρόκειται, ώς έμφαί- 
νέται έν τη έναντι είχόνι, περί βαδίσματος έν τη οροφή, 
έπανειλημμενως καί έπιτυχώ; έκτιλουμενου ύπό ακροβατών 
διά της εφαρμογής τών περί ατμοσφαιρικής πιίσεως νόμων.

Ή έπί τής οροφής προσκόλλησες κατορθοϋται τή βοηθείφ 
δύο δίσκων έκ καουτσούκ, όμοιαζόντων κατ’ άρχήν πρός.τό

κλασσικόν βυζαχτήριου '(1), ή τούς πνευματικούς κρατή
ρας, και στερεώς προσαρμοζομένων έπι τών υποδημάτων.

Όπόταν δ δίσκος τίθεται πρός τινα επιφάνειαν δμαλήν, 
προσκολλάται στεγανώς έπ' αυτής, συνεπείς τοϋ έν τφ 
έσωτερικφ αύτοϋ σχηματιζομένου κενοϋ, δπως συμβαίνει είς 
τδ βυξακτήριον, Έάν δέ τότε πιεσθή διά τοϋ βαδίσματος 
ή περιφέρεια τοϋ πρδς τούς δακτύλους δίσκου, κινείται έλα- 
τήριον, όπερ διανοίγει έν τφ άμα οπήν τινα, δι’ ής εισέρ
χεται άτμοσφαιρικός άήρ έν τφ κενφ τοϋ δίσκου, και οΰτω 
χαταπαυομένης τής προσκολλήσεως τδ μηχάνημα μετά τοϋ 
ποδδς μένει ελεύθερον πρδς νέαν μετακίνησιν.

Ή έπιτηδειότης τών ακροβατών συνίσταται εις τήν με
θοδικήν έφαρμογήν τών ποδών έπί τής λείας έπιφανείας τής 
οροφής, καί είς τήν τεχνικήν εισαγωγήν τοϋ άερος έν τώ 
κενφ τοϋ νέου τούτου είδους ποδηλάτων, είς τρόπον ώστε τδ 
εν νά ηναι πάντοτε προσκεκολλημένον, όπόταν τδ ετερον άπο- 
σπαται τοϋ επιπέδου καί μετακινείται πρδς τά έμπρός.

Ή καταμέτρησις τής φεροΰσης ταύτην δυνάμεως είναι 
εϋκολον νά ύπολογισθη, διότι έκαστος δίσκος εχει 4, 5 δα
κτύλων διάμετρον (H εκατοστά τοϋ μέτρου), ή δέ άντι- 
στοιχοϋσα διάμετρος είναι 16 τετραγωνικών δακτύλων (105 
τετρ. χιλιοστών τοϋ μέτρου). Ή δέ όλική ατμοσφαιρική 
πίεσις ίσοδυναμοϋσα πρδς τήν έπιφάνειαν ταύτην, υποτιθε
μένου τελείου κενοϋ, ήθελεν είσθαι 240 λιτρών, ήτοι 108 
χιλιογρ. Κατά τήν διάταζιν τοϋ μηχανήματος δύνατια

1) Β υ ζ α κ τ ή ρ ι ο ν, τεμάχιον στρογγυλού δέρματος όπερ δια- 
περώντες κατά τδ χέντρονδιά σπόγγου, οί ά^υόπαιδες άφοϋ μουσχεύ- 
σωσιν, έπιθέτουσιν επί εδάφους, τοίχου, η μεγάλων λείων λίθων, 
όπόθεν δυσχόλως άπόσπάται.

βεβαίως νά πραγματοποιηθή έντελώς σχεδόν τέλειον κενόν, 
άλλ*  έπειδή ή άκροβάτις ήτις υποβάλλεται είς τήν άσκη- 
σιν ταύτην, δέν έχει βάρος άνώτερον τών 125 λιτρών 
(57 χιλιογράμων),. έξάγεται, δτι ύφίσταται έτι περιθώριον 
αρκετόν, δπως αντιμετώπιση τάς άτελείας τοϋ μηχανή
ματος.

φ· η.

Μ

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ

1. Αίνιγμα

"Υπαρξιν έχω, δέν έχω βώρο 
Καί οέν μέ βλέπει ποτέ το Ορυο 
"Αυλόν είμαι, άλλά σέ τρέφω 
Κ’ ενώ έκς>εύγω, έπαναστρέφω 
Τήν γεννησίν μου όταν εύρισκω 
Την φερ’ ολίγον καί αποθνήσκω- 
Ό αδελφός μου κι’ αυτός γενναται 
Άλλά δεν θνήσκει ( μή τό γελάτε'! ) 
Υπάρχουν πράγματα έν τή φύσει 
Άπερ ό νοΰς σου δέν θέλει λύσει- 
’Εμέ ευκόλως πλήν θά μέ εύρης 
Άφου μέ φέρεις καί μέ ήξεύρεις-

8. Αίνιγμα

Σφαίρας ώραίας κατασκευάζω 
Καί τήν ζωήν μου διασκεδάζω. . 
Θώρακα φέρω, ώραΐον κράνος, 
Οΰδ’ άναξ είμαι, ουδέ Σουλτάνος. 
Στρατούς δέν έχω, άλλ’ ούδέ πλοία' 
Πρός τι ή τόση μου εργασία; 
Πρός τι ή τόση επιμονή μου;
"Ανευ τοΰ έργου φεύγ ή ζωή μου- 
Νά μάθης τ’ είμαι έάν ζητήσης 
Εις πάντα δρόμον θά μ’ άπαντήσης.

A

ΔΥΣΕΙΣ
tOr er ίπ' άρι0 ί φνΛΛω αινιγμάτων.

Αίνιγμα Ιον. *Ονυξ·νύξ.

Έλυσαν αυτό ό κ. Πετρόπουλος έκ Τριπόλεως, ή κ. Αρκαδία 
Κορωναίου έχ Βόλου, ό κ. Καρακασσόπουλος έκ Σύρου, 0 κ. Β. 

-Συνοδινός έκ Σύρου, ό χ. Γερ Σκιαδαρέσης έξ ’Αθηνών καί ό κ 
Κ, Στρουμπούλης έκ Πειραιώς.

Αίνιγμα 2ον. Καρδία.

"Ελυσαν αυτό ύ κ. Πετρόπουλος έκ Τριπόλεως, ή κ. ’Αρκαδία 
Κορωναίου έχ Βόλου, ό χ. Καραχασσόπουλο: έκ Σύρου, ό κ. Β. 
Συνοδινός έκ Σύρου, δ χ. Γερ. Σκιαδαρέσης έξ ’Αθηνών, χαι δ χ. 
Κ. Στρουμπούλης έχ Πειραιώς.

Αίνιγμα δον. ’Ptov-lov.

Έλυσαν αύτό ό κ. Πετρόπουλος έκ Τριπόλεως, ή κ- 'Αρκαδία 
Κορωναίου έχ Βόλου, b κ. Συνοδινός έχ Σύρου, χαί b χ. Κ. 
Στρουμπούλης έκ Πειραιώς,

— Πέτρε νά μέ ίξυπνήσης αυριον είς τάς Σζ.
— Πολύ καλά, Κύριε.
— Μά, νά μή τό λησμονήσης. . . κάμε ένα κόμβο είς τό 

μανδήλι σου, . · . ακούεις ;
— Δύσκολο μοϋ φαίνεται, άφέντη καί θά τό λησμονή

σω, ... δέν είναι καλλίτερα. . .
- Τί ; . . . Τί ; . . .
— Νά μοϋ κτυπήσης τό κουδούνι. . . .


