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ΠΡΟΣ ΤΟΓΣ ΗΜΕΤΕΡΟΓΣ ΣΓΝΔΡΟΜΗΤΑΣ

Ώς καΑ έν προγενεστέρω ^χ/λλω τής «Φύσεως» 
άνηγγείλαμεν, Α έκτνπωσχς τοΰ 'Ημερολογίου μος 
ηρξατο χαί προβαίνει είς τό τέλος, θέλει δέ διανε- 
μηθη δωρεάν ε’.ς πάντας τους πληρώσαντας τΛν τρέ- 
χουσαν έττισίαν συνδρομήν των, Αμετέρους συνδρο· 
^ιητάς.· ΈπεχδΑ δέ τινες τούτων καθυστεροΰσχν έτν 
την συνδρομήν των, παρακαλοϋνταχ νά στείλωσχν αύ- 
τΑν έγκαίρως, δπως λάοωσι κατ τόν άριθμόν τού λα
χείου των, άλλως θά στερηθώσχ κα\ τοΰ Ημερολο
γίου και της συμμετοχής των είς τΛν προσεχή έκ- 
κύβευσχν τής 1ης τοϋ έτους, κατά τά ανέκαθεν κεκα- 
νονισμένα, πρός άπο^υγΑν παραπόνων.

Τό Ήμερολόγιον τής «Φύσεως» τοΰ 1899 έσεταχ 
δ,τι ώραχον, λαμπρόν και τερπνόν, διδακτικόν καί 
διασκεδαστικόν, καταλληλότατον δέ χρνσόδετον διά 
δώρον τοΰ νέου έτους καί παρακαλοϋνταχ όσοι έπιθυ- 
μοΰσι νά λάβωσι περισσότερα τοϋ ενός τοιαύτα, νά 
μας εΐδοποιήσωσιν έγκαίρως διότι ταχέως έξαντληθή· 
σονται, άποστέλλοντες καϊ τό τίμημα.

Ή ΛιεύΒυνσις.

ΠΕΡΙ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΓΗΣ

Έκ του κρεμμαμένου άνωθεν τον ύελίνου σωλήνος τής 
λάμπας, διά την παρεμπόδισιν τοΰ καπνοΰ πρός τήν όρο- 
φήν, κυκλικοΰ δοχείου, σειομένου ένόσφ ή λάμπα άνάπτει, 
καί τής έξηγησεως τοΰ φαινομένου τούτου τής κινήσεως, 
προερχόμενης έκ τοΰ εΐσορμώντος πέριξ τοΰ δοχείου άέρος 
πρός τόν διαστελλόμενον και άραιούμενον κάτωθεν αύτοΟ 
ώς έκ τής θερμότατος, προξενουμένης έκ τής φλογός τής 
λάμπας, έξήγαγσν άνάλογον ύπόθεσιν και διά τήν κίνησιν 
τής σφαίρας τής γής.

’Ενδέχεται ή Ιδέα μου νά άποδειχθίί έσφαλμένη καί ά- 
νυπόστατος. Άλλ’ όμολογών έμαυτόν μή κάτοχον τών ά- 
παιτουμένων έπισττμονικών γνώσεων, τολμώ νά φέρώ είς 
φως αύτήν, καί πιστεύω δτι κανείς δέν θέλει μέ κατηγο
ρήσει διά τοΰτο. Κατά τά παραδεδεγμένα ύπό τής έπιστή· 
μης δύο άντίθετοι δυνάμεις -συγκρατοΟσι τήν γήν κατά τήν 
περί τόν ήλιον κίνησίν τη:, είς τρόπον ώστε νά μή παρεκ- 
κλίνη τής τροχιάς της. Άλλά περί τής δόνάμεως, τής ώ- 
θούσης κινούσης τήν γή», ούδεμίχ μέχρι τοϋδε ίδέα προ- 
ήλθεν είς φώς· άρχικώς, λέγουσιν, έδόθη ή κίνησις είς αύ
τήν καί τούς λοιπούς πλανητας· παραδέχονται δέ, δτι ή 
περίκυκλοΟσα.τήν γήν άτμοσφαίρα κινουμένης τής γής, συγ
κινείται καί αυτή· Φρονώ ότι συμβαίνει τό έναντίον ή ατ
μόσφαιρα κινουμένή συγκινεϊ καί τή*  γήν. Τοΰτο δέ εΐνε 
άποτέλεσμα τής ώς έκ τών άκτίνων τοΰ ήλίου θερμάνσεως 
τοΰ άτμοσφαιρικοΰ άέρος. ’Εξηγούμαι. Παραδεχομένη; τής 
ιδέας, οτι ή γή έν τ^άρχικΐΙ της υπάρξει έμενεν άκίνητος, 
φρονώ οτι ή κίνησις αύτής προήλθεν έκ τής θερμάνσεως, τής 
περιβαλλούσης αύτήν άτμοσφαίρας, προξενηθείσης έκ τών 
άκτίνων τοδ ήλίου ούτω πως· ό άήρ τοΟ έν τρ σκιξί εύρε- 
θέντος ήμισφαιρίου, μή προσβληθέντος έτι ύπό τοϋ ήλίου, 
κατά τήν πρώτην άνατολήν του, ώς πυκνότερος φυσικώς εί- 
σώρμησε πρός τό φωτισθέν καί θερμανθέν ήδη μέρος ■ τοΰ 
κύκλου τής γής, ένθα ό άήρ είχεν άραιωθή ώ; έκ τής θερ
μάνσεως· τοιουτοτρόπως έσχημκτίσθη Ισχυρόν καί ορμητι
κόν ρεΰμα, ώστε νά δώσγ κίνησιν είς τήν γήν δπερ δεν ή
δύνατο, φυσικφ τφ λόγφ, άλλην δίοδον νά λάβγ, είμή νά 
περιστροφή περί τήν γήν, ής είνε άναπόσπαστος ή άτμο
σφαίρα, καί διά τοΰ τοιούτου περιστροφικοί ρεύματος έδόθη 
ή άλλως δυσεξήγητος, πρώτη ώθησις πρδς κίνησιν. τής γής 
πεοιστροφικώς, ήτις έκτοτε, ένεκα τής διαδοχικής θερμάν
σεως ύπό τοΰ ήλίου, βαίνει κανονικώς περιστρεφόμενη διά 
τής καί μετά τής περιβαλλούσης αυτήν άτμοσφαίρας- καί 
άκολουθοΰσα έπί τοϋ αύτοΟ έπιπέδου τήν τροχιάν τη;-

Άνάλογον ύπόθεσιν άναντιρρήτως πρέπει νά παραδεχθώ- 
μεν κ'αί διά τήν κίνησιν τών λοιπών πλανητών.

Άλλοις δέδοται νά έξετάσωσιν έπιστημονικώς τήν ιδέαν 
μου καί νά κρίνωσιν, Sv τό γενόμενον, ώ; έκ τής θερμάν-
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σεως τοΰ άέρος ρεΰμα δύναται νά έχη τοιαύτην δυνχμιν, ώ
στε νά παρασύρω την γΗν, Ητις, αίωρουμένη και σφαιροειδή; 
ούσα, δέν άπαιτεΓ μεγάλην πρδς κίνησιν δύναμιν, ικανήν δέ, 
φρονώ, δτι δίδει τό σχηματιζόμενον ρεΰμα τσΰ άέρος μεγά
λου δγχου τής περιβχλλούσης την γΗν άτμοσφαίρας.

Διά τΗς ουτω πως έπελθούσης άρχικΗς κινησεως τΗς 
γης συνεξηγεϊται καί τό φαινόμενον,διατί αυτή κινείται έκ 
δυσμών πρδς άνατολάς. Καί βεβαίως, διότι δ άΗρ τοΰ Η- 
μισφαιρίου τΗς γΗς, δν τδ πρώτον προσέβαλεν ό Ηλιος (τοΰ 
άνατολικοϋ), ύπεχώρησεν είς τό σχηματισθέν ρεΰμα τοΰάέ- 
ρος τοΰ έίσορμησαντος έκ τοΟ Ημισφαιρίου τοΰ μη πω προσ- 
βληθέντος έκ του Ηλίου (τοΰ δυτικοΰ), διά τΗς ισχύος τοΰ 
οποίου, ώς έρρέθη, έδόθη Η πρώτη ώθησι; πρδς κίνησιν τΗς 
γΗς, βχινούσης ούτως έκ δυσμών πρδς άνατολάς.

Τούτων ούτως έχόντων, έπονται δύο τινά, 1)δτιμόνηή 
έπίρροια τοβ Ηλίου έπί τΗς άτμοσφαίρας, άρκεΕ είς τακτι- 
κηϋ καί ομαλήν κίνησιν τΗς γΗς. 2) δτι έξηγείται, διατί 
περί τον Ηλιον στρέφεται Η γΗ- Καί ώς πρδς τδ πρώτον δύ
ναταί τις νά παρατηρησγ, δτι η έλξις τοΰ Ηλίου ναι Η ά- 
πωσις, άς παραδέχεται η έπιστημη, δέν φαίνονται άπολύ- 
τως άναγκαϊαι; δπως μΗ παρεκκλίνγ Η γΗ τΗς τροχιάς της. 
Εκτος εάν ?>ξ<ς καί άπωσις είνε Η αύτΗ δύναμις, ?|ν άσκεΐ 

έπί τίίς γΗς καί τΗς άτμοσφαίρας : ό Ηλιο; διά τΗς θερμό
τητας του. Διότι δοθείσης άπαξ όμαλΗς καί τακτικοί τΗ; 
κινησεως, διά τ$!ς θ^ρμάνσεως τών άκτίνων τοΰ Ηλίου καί 
τίίς έπενεργείας αυτών έπί τΗς άτμοσφαίρας καί έξακολου- 
θούσης διηνεκώς και διαδοχικώς έν ίσφ βαθμφ τΗς, αύτΗς 
κινουσης την γΗν δυνάμεως, δέν δύναται αύτη, είμη νά 
βαίνρ έπί τίίς «ΰτΗς γραμμές τΗς τροχιάς της άπαρεγκλη- 
τως. Τοΰτο δέ Ηδύνατο νά συμβαίνρ καί νά μη συμβαίνη διά 
τίίς βλξεως και άπωσεως· διότι ’έλξις καί άπωσις δύναται 
νά ύφίσταται καί δν η γΗ δέν Ηθελε νά άκολουθί} μίαν καί 
την αύτην άπαρέγκλητον περιστροφικήν γραμμήν,’ έλξις καί 
δπωσις Ηδύνατο νά ύφίσταται καί δν Η γη έλοξοδρόμει Η 
εβαινε δι έλιγμών καί δι. αύτών άπετέλει την τροχιάν 
της περί τον Ηλιον. Τοΰτο δμως δέν δύναται νά συμβ$ διά 
τίς ίζηγησεως, Ητις δίδεται διά τίίς έπιρροίας τοΟ Ηλίου 
έπί της άτμοσφαίρας καί τΗς έκ ταύτης κκνονικΠς κινησεως 

’ πΗς γης. Ίνα άπομακρυνθί} καί λοξοδρόμηση τΗς τροχιάς 
της-ΗγΗ,άπαιτεΙται διάφορος θερμότης έκ μέρους τοΰ Ηλίου 
έπί τΗς άτμοσφαίρας, περισσοτέρα μέν έάν στραφώ πρός τδν 
ήλιον Η γΐί, όλιγωτέρα δέ έάν άπ’ αύτοΰ καί τΗς τροχιάς 
της απομακρυνθώ άλλ’ άμφοτεραι αί τοιαΟται έκτρογιάσεις 
δέν είνε δυνατδν νά γίνωσι διά της διδομένης έξηγΗσεως. 
Ώς πρδς δέ τδ δεύτερον παρατηρητέον, οτι τοΰ Ηλίου ώς έκ 
τοΰ σφαιροειδούς σώματός του, έκπέμποντος τάς άκτΐνας 
του πολλαχόθεν κυκλικώς, Η γΗ Η ώ; έκ τοϋ Ηλίου έχουσα 
τΗν κίνησιν της, δέν ηδύνατο είμη νά διαγραφή κυκλικήν 
κίνητιν-περί τδν Ηλιον.

Κατά τΗς διδόμενης έξηγησεώς μου Ηδύνατο τις νά άντι- 
ταξη «διατι καί Η Σελήνή δίν περιστρέφεται περί τον 
"Ηλιον, άλλά περί την γΗν» ; *Η  άπάντησις είνε ευεξήγη
τος· η Σελη η οδσα πλησιέστατα είς την γΗν, επηρεάζεται 
μάλλον έκ τΗς θερμότητος τών ύπδ τΗς γΗς Αντανακλώ
μενων Ακτινών τοΰ Ήλίου καί ουτω συμβαίνει είς αύτην 
δ,τι καί είς την γΗν,· Ητοι νά κινίται περί την γην έξ 
Ανατολών πρδς δυσμάς, συνακολουθούσα καί την γΗν κατά 
την περί τδν Ήλιον περιστροφικήν κίνησιν αυτής.

Εν τελεί δε παρατηρώ, πρδς ένίσχυσιν τίίς ιδέας μου 
περί τής κινούσης την γΗν δυνάμεως, δτι ό άτμοσφαιρικδς 
άηρ δέν είνε άλλότριόν τι σώμα, έφάπτον άκροθιγώς τΗν 
γίίν, άλλ’εΚε συγγενές τ$5 γί|, συναπιόμενον μετ’ αύτΗς 
καί Αποτελούν τδ κύριον στοιχεΓον αύτί|ς, διότι δχι μόνον 
εισδύει μέχρι τών έγκάτων αύτΗ;, πληροΟν δλα τά κενά, 
άλλ’ είνε κατά τδ ηκυσι στοιχείον συστατικόν τοΰ όγκου I 
τΗς γΗς, καθόσον, κατά τούς φυσιολόγους, Η γΗ καί ολα.τά 
στερεά σώματα δέν Απαρτίζονται έκ μιάς ύλης συγκεκολ- 
λυμένης, άλλ’ Η ύλη είνε διγρημ.ένη είς μηκιστα μόρια,

συναρμολογούμενα πρός άλληλα και συγκρατούμενα διά 
τοΰ Ατμοσφαιρικού άέρος. Ουτω δέ συντεθειμένη η γΗ δέν 
έχει τδ βάρος, δπερ νομίζομεν, καί ώς έκ τούτου Η όρμη 
τοΰ ρεύματος, τοΟ προξένουμένου έκ'τίς θερμότητος τοΰ 
‘Ηλίου έν τ$ Ατμόσφαιρα, ευκόλως δύναται νά παρασύρω 
αύτην. Όπόσην δέ ίσχύν έχει τδ ρεΟμα τοΰτο, δύναται έκα
στος νά είκάσρ έκ τών έπί τΗς γης ένσκηπτόντων κατα
στρεπτικών λαιλάπων, καταιγίδων, θυελλών,τυφώνων κτλ. 
Άλλ’έκτος τούτου, δέν πρέπει νά παρίδωμεν το σπου- 
δαιότεοον, δτι η σφαίρα τΗς γΗς ευρισκόμενη έν τ& κέντρφ 
τΗς περιβαλλούσης αύτην άτμοσφαίρας καί κολυμβώσα έν 
αυτ$ Η πλέουσα, Αποβάλλει, ώς τά πλοία έν τ^ θαλάσση 
άν οχι τδ δλον τοΟ βάρους της, μέγα δμως βάρος αύτΗς, 
καί ουτω καθιστάμενη είδικώς έλαφροτέρα δύναται νά ωθεί
ται έκ μόνης μίκρίξς πνοΗς το5 ρεύματος άέρος· δθεν δύνα
ται νά χινΗται, ώς προερρέθη, περιστροφικώς, διά τοΟ ρεύ
ματος έκ δυσμών πρδς άνατολάς, βαίνουσα τάκτικώς καί 
όμαλώς έπί τίίς τροχιάς της περί τδν 'Ηλιον.

Καί ταΟτα έπι τί| κοιν^ ίδέα, δτι η γΗ ώς έκ τΗς ύλης 
είνε σώμα φέρον βάρος, άλλ’ έπιστημόνικώς έξεταζομένη 
είνε άβαρης, διότι τδ βάρος τών έπί ιΗ» γΗς-σωμάτων δέν 
προέρχεται έκ τ·ηίς ύλης, άλλ’ έκ τΗς έλξεως αύτών πρδς τδ 
κέντρονΛ^ γ$?ς καί τΗς πιέσεως τοΟ άτμοσφαιρικοΟ .άέρος 
άπόδειξΗΒ’Εάν Ηθιλεν εκσφεδονισθίί σώμα τι έκτος τΐίί 
ζώνης τοΟ άτμοσφαιρικου άέρος, άφ’ δπου Η γΗ δέν δύνα
ται νά έπενεργΠ έπ’ αύτοΟ,τδ σώμα τοΰτο θέλει αίώρεϊσθαι 
ώς άβχρές. Τούτο συμβαίνει είς δλα τά ουράνια σώματα*  
έπομένως τΗς γΗς ούσης άβνροϋς, εύχόλως καθίσταται Η 
κίνητις αύτΗς,. διά τοΰ ώς έκ τΗς θερμότητος ,το5 Ήλίου 
προξένουμένου ρεύματος τοΟ άτμοσφχιρικοΟ άέρός.

Ούτως ό "Ηλιος δχι μόνον διά τοϋ έπιχεομένου φωτδς 
καί θερμότητος του συντελεί είς την ζωήν καί ύπαρξιν τί|ς 
γΗς, άλλά συνάμα πρδς τοΟτο οδηγεί αύτην περί εαυτόν.

Διά τΗς ανωτέρω παρκτηρησεως έξηγοϋνται φυσικότατα 
δχι μόνον τά φαινόμενα περί τΗς· κινησεως τΗς γΗς, έκ· 
Δυσμών πρδς άνατολάς καί περί τδν Ήλιον, άλλά κχί 
διατί Η γΗ. ίνα έκτελέση την περί τδν Ήλιον κίνησιν της 
δέν κινείται συτώμως άνευ π^ρίστροφΗς περί τδν Ήλιον 
άφ’ ού έπι ταϋ.έπιπέδου τΗς τροχιάς της δέν άπαντφ πρόσ- 
κομά τι καί δέν υπάρχει άνάγκη νά λεανθί, καί διευκο
λυνθώ η κίνησις της, ώς (συμβαίνει τοΰτο είς τάς άμαξας 
διά τών τροχών)· άλλά κινείται περί τδν άξονα της, (να 
ίκτελέση περί τον Ηλιον περιστροφήν, ώς έπίσης εξηγείται 
καί τδ φαινόμενου,δτι τόσον Η.περί τδν άξονα βσον καί περί 
τδν "Ηλιον η κίνησις έχει άκριβέστατον καί ώρισμένον χρο
νικόν διάστημα διά τΗ< ώς ειρηται ένεργούσκς διά τοϋ 
ρεύματο’ς ίσης δυνάμεως. Περί άμφοτέρων δέ τούτων, άν ■ 
δέν λανθάνομαι, Η μέχρι τοΰδε έπιστημη ούδεμίαν λύσιν 
δίδει.

Προς τοίς άλλοις ηδυνάμην νά παρατηρήσω ώς έκ περι- 
σοϋ, δτι συμβαίνει έπί τοϋ ποοκειμένου ο,τι καί έν τοϊς 
ίστιοφόροις πλοίοις· δπως ταΰτα διά τΗί πνοΗς τοΰ άνέ- 
μου έκτελώσι τούς πλόας των, ούτω καί η γΗ διά τοΰ ώ; 
είρηται άτμοσφαιρικοΰ ρεύματος έκτελιΓ την περί τδν Ηλιον 
πορείαν της, κινούμενη συνάμα ώς ,έκ τΗς πειιστροφΗί τοΰ 
άέρος καί π»ρί τδν άξονα της.

Εύβ. Λημ-ητρεάδης
Πρώην λειτουργάς της Θίμιδος καί δικηγόρος.

Η ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΤΟ ΑΣΤΡΟΝ ΤΟΥ ΒΟΣΚΟΥ

(Συνέχεια καί τέλος)

ΙΙχρατηρητέον έν τούτοις, δτι η τηλεσκοπική παρατη- 
ρησις τοΰ πλανήτου τούτου ούδόλω; ωφέλησε, διότι δέν δύ
ναται τις ούδέν άξιόλογον νά παρατήρηση, ύπό έποψιν το- 
πικΗ; έρεύνης, έ^εκα τΗς ζωηράς λάμι}εως αύτοΰ, αί δέ 

ύπάρχουσαι περί τούτου γνώσεις, τό γε νΰν έχον, είσίν ά· 
συγκρίτως έλάσσονες τών τοϋ Άρεως. Σχεδόν τίποτε γ·ω 
ρίζομεν είσέτι περί τΗς Αφροδίτης καί δυνάμεθα ·κάλλιστα 
νά εΓπωμεν, δτι καρκινοβατοΰμεν.

Αίτια τούτου,ώς είπομεν,. εϊναι Η δυσκολία τΗς παρατη· 
ρήσεως, πρώτον, έπει^η Η Αφροδίτη κυκλοφορεί πέριξ τοΰ 
Ήλίου τροχιάν έσωθεν' τΗς Ημετέρας, αί δέ έποχαί τΗς 
μεγαλειτέρας γιιτνιάσιώς της πρός Ημάς είναι· έκεΓναι, καθ 
άς διέρχεται μεταξύ τοϋ Ήλιου καί Ημών. Τό φωτιζόμε
νου δέ Ημισφαίριου της είναι -φυσικώς πάντοτε έστραμμένον 
προς τδν, Ήλιον, και τούντεΰθεν προκύπτουσι δι’ Ημάς φά
σεις άνάλογοΓπρός τάς τΗς Σελήνής. 'Οσω περισσότερον Η 
’Αφροδίτη πλησιάζει πρδς την γΗν, έπί τοσοΰτον Η διά
μετρός της αυξάνει, καί έπί τοσοΰτον έπίσης τό Ημικύκλιόν 
της λεπτύνεται καί όλιγώτερον έκ τΗς έπιφχνείας της όρώ- 
μεν. Τουναντίον δέ δσω άπομακρύνεται, τοσοΰτον η φάσις 
της-πλατύνεται, έπί τοσοΰτον στρογγυλιοΰται ό δίσκος της, 
άλλά ταύτοχρόνως καί σμικρύνεται. Αί περιστάσεις αυται. 
«ΙσΙν αξιοθρήνητοι ύπό έποψιν μελέτης, διότι τΗν Άφροδί· 
την ουδέποτε βλέπομεν φωτιζομένην κατά μέτωπον, είμη 
«ίς περιστάσ^ς χειρίστας, διότι εύρίσκεται έπί τοΟ άντιθε- 
του μέρους τοΰ Ήλίου, σχετικώς πρός την γΗν καί μετα
βεβλημένη εί; τΗν έλα^ίστην αύτΗς φαινομενική .(μτασιν, 
σχεδόν μΗ παρατηρούμενη άλλως τε) άφοΰ κεϊτ^ς,πλησίον 
τοΰ Ήλίου καί είς σημαντικήν άφ’ Ημών άπόστασιν.

Δευτέρα περίστασις ούχ Ηττον άθλια διά μελέτην, είναι 
περίπου διπλασίως πυ - . 

κνοτέράς καί πολύ μάλ
λον ύψωμένης τΗς ίδι- 
κΗς μάς, Ητις άπορροφά 
τό Ηλιακόν φώς σημαν- 
τικώς. Έπί τΗς γΗς η 
λαμπρότης τοΰ ούρανοΰ 
έν πληρει Ημέρ$, δίδει 
Ημίν ιδέαν τινα τΗς έν 
τφ άέρι διακεχυμένης 
καταπληκτικές ποσότη- 
τος τοΰ φωτός καί άντα- 
νακλωμένου ύπδ τών 
μορίων της. Σφάλλομεν 
δέ λέγοντες, δτι ζώμεν 
ύπό τό στερέωμα, ένφ 
πραγματικώς ζώμεν έν 
κεται πέριξ Ημών, κά

τωθι καί άνωθι Ημών, είτε εύρισκόμεθα ' οίκοι είτε έπι 
τΗς κορυφές ορούς. Μάς περιβάλλει καί είσβάλλ» έν 
ταύτφ έν ημϊν. Άρχ Η άτμόσφαιρα αύτη είνε πεπληρω· 
μένη έκ φωτός, οπερ μάς άντανακλάται έν ειδει κυανών άκ- 
τίνων, τών άλλων χρωμάτων τοΰ ηλιακοΰ φάσματος άπόρρο- 
φομέ-νων. Σχετικά φωτομετρικά, άκτινομετρικά καί θερμό 
μετρικά πειράματα συμφωνοΰσιν είς την άποδείξιν τΗς ύπδ 
τΗς άτμοσφαίρας μας άπαρροφησεως του ενός τρίτου τών Η
λιακών άκτίνων, ένω τά δύο άλλα τρίτα μόνον φθάνουσι την 
έπιφάνειάν τοΰ έδάφους μας, καί δτε μάλιστα ό Ηλιος εύρί
σκεται είς τδ ζενίθ.

Παρατηρήσεις έπανειλημμέναι έβεβαίωσαν, δτι Η άτμό- 
σφαιρα τΗς Αφροδίτης είναι δίς πυκνότερα καί πολύ μάλ
λον υψωμένη τΗς ίδικΗς μας, καί δέον ν’άποδεχθώμεν δτι 
καί έάν Ηδυνάμεθα νά Ρδώμεν τόν πλανήτην άντιθέτως φω
τιζόμενου πλ.ησιφαώς ύπδ τδν Ήλιον, δέν θά διεκρίνομεν. 
σχεδόν τίποτε έκ τΗς έπιφανείας του καί έν τΗ υποθέσει μά- 
Υιστα ούρανοΰ έντελώς καθαροΰ έπί τΗς Αφροδίτης.

Ίδομεν, δτι συνεπείς των θέσεων τοΰ πλανήτου,ουδέποτε 
βλέπομεν αύτόν κατά μέτωπον. Άλλ’.έκτος τούτου ούδέν 
μάς πείθει, δτι η άτμόσφαιρα αύτοΰ στερείται, νεφών. Τού-, 
ναντίον Η φασματικη άνάλυσις άπέδειξεν έκεϊ την ύπαρξιν 
ύδατμοΰ, Η δέ μεγάλη γεντνίασις αύτοΰ πρός τδν Ήλιον 
προδίδει μ-γάλην έξάτμισιν· Άλλ’έτι πλέον δ πλανήτης 

όό περιβολΗ αύτΗς ύπο άτμόσφαιρας,

•τώ στεβεώματι, διότι τοΰτο εύρίσ

ουτος παρουσιάζει ΗμΓν τηλεσκοπικώς πάντοτε έκθαμβωτι- 
:κην λαμπρότητά, συμφωνοΟσαν πληρέστατα πρδς την πα
ρουσίαν στρώματος νεφών, διαρκώς έκτεινομένου έπι τοΰ ύ
ψους τΗς άτμοσφαίρας της καί τό μεγαλείτερον μέρος τοΟ 
ΗλιακοΟ φωτός άντανακλώντος Ημίν;

Αί ποίκίλαι αδται παρατηρήσεις πείθουσιν Ημάς, δτι είναι 
έντελώς άνέφικτον νά διακρίνωμεν τΗν έπιφάνειάν τίς ’Α
φροδίτης έντεΰθεν, ούδεΐς δέ άστρονόμος έτόλμησε νά σχε- 
διάσγ τηλεσκοπικώς αύτην ών βέβαιος περί τΗς δυσκόλου 
παρατηρησεως, οίασδηποτέ, δψεως της.

Γενικώς?άρα ούδέν παρατηρεϊται έπ’ αύτΗς- Η μόνον εκ
θαμβωτική λευκότης, άνευ ούδεμιόίς κηλίδος, Ητοι τδ άντί— 
θετόν άκριβώς τΗς Σελήνής, τοΰ Άρεως, τοΰ Διός. Καί άν 
κατά παράδοξον συγκυρίαν παρατηρηθώ τι, είναι άσαφες, 
άβιβχίον, άμφίβόλον καί ένίοτε ταχύ έξαφανιζόμενον. Αί δέ 
άποκτηθεϊσαι εικόνες της είσίν κατηγορηματικαί. Ή παρι- 

1 σταμένη έπιρρωνύει τά προλεχθέντα, τά πάντα αύτ$)ς φω- 
τεινώς σκοτεινά.

Άπασαι αί σχεδιογραφηθεϊσαι εικόνες παρά πάντων 
τών άστρονόμων συμφωνοΰσιν άλληλας καί δν που άνεφά- 
νησεν κηλίδες ποτέ, ταχέ<ος έξηφανίσθησαν άνευ ίχνους τΗς 
διαβάσεώς των.

Ούτως, ύπάρχει ούσιώδης διαφορά μεταξύ τΗς Αφροδί
της καί τών άλλων πλανητών.Έπί τΗς πρώτης ούδέν στά
σιμου καί ώρισμένον ένυπάρχει έυ τφ δίσκω αύτΗς, καί 
άφ’ έτέρου, αί περιπτώσεις, ύφ’ άς παρουσιάζεται πρός την 
ΓΗν, Η. άπορρόφησις τοΰ φωτός ύπό τΗς άτμοσφαίρας της, 
καί τά σχεδόν παντοτεινώς ίκτεινόμενα επ’ αυτής νέφη, 
άκριβώς άντιτίθενται νά διακρίνωμέν τι έκ γενικής άπό- 
ψεως έπί τΗς έπιφανείας της. ’Εάν δέ έξετάσωμεν τάς γε- 
νομένας άπδ δύο αίώνων έργασίας, πρός έξακρίβωσιν τΗς 
τροχιάς της, πειθόμεθα, οτι είσίν άνεπαρκεϊς, πρδς έπίτευ- 
ξιν άποτελέσματός τυ©ς.

Άλλ’ έν τούτοις δέν συμβαίνει τό αυτό καί διά τΗν 
ατμόσφαιραν αύτΗς, η; Η ύπαρξις είναι β'.βκια.

-Κατά την διάρκειαν τΗ; διαβάσεώς της ένώπιον τοΰ Ή
λίου, έν έτεσιν 1874 καί 1882, κατά την. στιγμήν τΗς 
εισόδου τοϋ μελανός δίσκου τΗς Αφροδίτης ένώπιον τοΰ 
φωτεινοΰ δίσκου τοΰ Ήλίου καί κατά τΗν στιγμΗν τΗς έ- 
£όδου αύτΗς, σχεδόν πάντες οί διάσπαρέντες είς τά διά
φορα μέρη τοΰ κόσμου έπί τούτφ παρατηρηταί, έβεβαίω
σαν δτι τό έξωτερικδν διμέθισμα τοΰ δίσκου τΗς ’Αφροδί
της πρός τΗν ΗλιακΗν περιφέρειαν έσημειοΰτο ύπο λεπτΗί 
περίβολος, ύπό ώχράς' φωτεινΗς άνταυγείας, ητις ούδέν 
άλλο Ητο Η Η φωταγώγησις. τΗς άτμοσφαί,ας τΗς ’Αφροδί
της ύπό τοΰ Ηλίου, κειμένου έντεΰθεν αύτοΰ καί προ τοϋ 
οποίου ό πλανήτης ούτος εΰρίσκετο.

Άλλά καί έκτος τών περιστάσεων τΗς διαβάσεως αύτΗς 
πρό τοΰ Ήλίου, παρετηρηθη Η φωταγώγησις αύτη τΗς άτ
μοσφαίρας τΗί ’Αφροδίτης. Όπόταν άρκούντως πλησιάζει 
πρός τό φεγγοβόλον άστρον, παρετηρηθη ολόκληρος ό πλα- 
τηνικδς δίσκος καί συνάμα Η ’Αφροδίτη δίκην φωτεινού δακτυ
λίου. Προσφάτως έτι, έν τφ Άστεροσκοπείφ τοΰ ορούς Χά- 
μιλτων, ό κ. Βερνάρδος κατώρθωσε νά Γδγι έκ νέου σχεδόν 
ολόκληρον τό δακτύλιον. Τό δέ γενικόν άποτέλεσμα τΗ; ό· 
πτικΗς ταύτης έκδηλώσίως τΗς άτμοσφαίρας τΗς ’Αφροδί
της Ηγαγεν είς τό συμπέρασμα, δτι Η πυκνότης αύτΗς εί
ναι μεγαλειτέρχ τΗς γη^ης κατ’ άναλογίαν 189 πρός 100, 
Ητοι σχεδόν διπλασία.

■ "Οτον άφορ? είς τό κατοικησιμον Η ού αύτης, δέν δυνά
μεθα νά έλπίσωμεν νά άπολαύσωμεν τά άΰαγκαϊα πρός λύ
σιν τοϋ ζητήματος τούτου στοιχεία τών φυσικών γνώσεων 
τόσον ταχέως, δσον καί πρός τόν πλανήτην "Αρην, διότι 
μόλις είναι πιστευτόν, οτι ούτος κατ^ικεϊται ύπό άν- 
θρώπων μάλλον Ημών προκεχωρημένων, Ηττον βαρέων 
καί άναντιρρητως μάλλον διανοητικώς προοδευμένων. 
Ή Ηλικία τοΰ πλανήτου τούτου, άνωτέρα τΗς ϊδικΗς μκς, 
Η ταχυτέρα αύτοΰ άνύπτυξις, Η άσθενεστέρα πυν.νότη; καί
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βαρυτης, ή γενικώς διαφανής άτμόσφκιρά του, αί σχε3άν 
ανάλογοι στ^ος τάς ήμετέρας εποχαί του, τά μακράτερα βτη, 
τά ήττον θερμά, παρά την άπόστασιν κλίματά του, άφοΰ 
διακρίνομεν τάς ίιαλυομένας πολικάς χώνας του κατά θέ
ρος, τδ γεωγραφικόν σύστημά του, τοσοΟτον θαυμασίως δια· 
κεκομμένονέξ έσωτερικών θαλασσών και άναριθμητων άκτών 
καί αί ίτι αινιγματώδεις έκεΐναι διώρυγες, αί συγκοινω- 
νοΟσαι άπάσας τάς θαλάσσας τοΟ Άρεως μεταξύ άλλήλων,- 
πάντα τά-ύπδ τίς άμεσου παρατηρήσεως προσδιορισθέντα 
$δη στοιχεία ταΰτα, άγουσιν είς -την άναγνώρισιν τοΰ Ά
ρεως ώς κόσμου μάλλον προκεχωρημένου τοΟ ίδικοΰ μας έν 
ταΐς φάσεσι τίς Ιστορίας καί πιθανώς κατοικημένου.ύπδ άνω- 
τέρας τίς ίδικίίς μας άνθρωπο'τήτος καί άναμφιδόλως πολύ 
διαφόρου καί ής τά βιομηχανικά έργα ίσως δέν είναι ξένα 
τή παοαδόξφ θέζΐ τών ηπείρων του. Άλλ’ ή Αφροδίτη τού- 
ναντίον φαίνεται ήμΐν ώς κόσμος, σχεδόν ομοιος πρδς τον 
ημέτερον και ήττον ετι προκεχωρημένος, υποβεβλημένος δέ 
είς βιαίαν καί άσταθή μετεωρολογικήν κατάστασιν.

Έκεϊ δέον νά συμδαίνωσι καταιγίδες,1 τρεκυμίαι, θύελ- 
λαι, βροχαί, χάλαζαι, χιόνες πολύ μεγαλείτεραι καί βιαιό- 
τεραι τών (δικών μας. Ό κόσμος ουτος, δστις φαίνεται ήμΐν 
τοσοΟτον ήσυχος, καθαρός καί ήπιος έν τή σιωπή τίίς νυ- 
κτδς ή κατά τδ λυκαυγές τίίς πρωίας, κατά πάσαν πιθανό
τητα είναι εστία διηνεκών .ταραχών καί άκαταπαύστων άτ· 
μοσφαιρικών παρακρούσεων, ίσως δέ φρικωδεστάτων μεταξύ 
τών κατοίκων του πολέμων. "Ισως δέ εύρίσκεται είς την 
λεθίνην μόλις εποχήν καί μάχεται έτι έν τγϊ διαμάχη τίίς 
άρχικίίς βαρβαρότητας.

Ό ΒερναρδΓνος και άλλοι έφαντάσθησαν την Άφροδίτην 
ώς κόσμον μέ τροπικά φυτά και λαμπρούς καρπούς, μέ θαυ
μάσια πτηνά και κατοίκους ζωηρούς καί ευτυχείς, άλλά δέν 1 
δυνάμεθα νά βεβαιώσωμ.εν τοΟτο, τούνατίον Ιδέα έκ τών 
παρατηρήσεων έπικρατιΐ, ζτι έκεϊ υπάρχει θέρος θερμότε
ρου, χειμών βαρύτερος, φυσικαι δέ καί ήθικαί αθλιότητες 
πολλαί, έξ ου και άπιστίαι μεγαλείτεραι καί πολυπληθέ- 
στεραι, άλλά δυνάμεθα καί νά βεβαιώσωμεν, δτι ή φύσις 
γνωρίζει νά έκτιμφτάς περιστάσεις καί τά πάντα και Γσως 
ή άνθρωπότης έκεϊ, οίαδηποτε καί Sv ηναι, θά ήναι βεβαίως 
πεπροικισμένη μέ προσόντα τοιαθτα, ώστε νά δύναται νά 
έκπληρή τδν προορισμόν της.

Φ. Π.

FEI_IX CULPA

«Άπεφάνθη ό Μακιαβέλλης, οτι τά ^μέτερα πράγματα 
διέπει, κατά τδ ήμισυ, ή τύχη, έπιτρέπουσα νά διέπωμέν 
ημείς τδ άλλο ήμισυ. Άλλ’ ούχί πάντοτε άληθεύει ή ρησις 
αυτή, ούχί δέ σπανίως ή ιδιότροπος Θεά διέπει τδ όλον, 
δεικνυμένη έπιεικνς ή αυστηρά κατά βούλησιν, δίδουσα είς 
τά πράγματα τροπήν παράλογον, άντίθετον πρδς πάσαν 

' προσδοκίαν, οίονεί χλευάζουσα τήν άνθρωπίνην φρόνησιν 
και πρόνοιαν καί ένασμενίζουσα νά διατραν-ΐ την άπόλυτον 
αυτής δύναμιν. Ό άρχικαγκελάριος τοΟ Γουστάβου Άδόλ- 
φου ήτο ίσως όλιγώτερον αισιόδοξος τοΟ Φλωρεντινοί) άρχι- 
γραμματέως. Λέγων, οτι τδν κόσμον «μικρά διέπει φρόνη
σες» ένόει, ούχί οτι άρκεΐ ελάχιστη δόσις φρονήσεως πρδς 
κυβέρνησιν αύτοΟ, άλλ’ οτι έπί τής κυβερνήσεως τοΟ κόσμου 
μικρόν ή ούδαμώς έπιδ;^ ή φρόνησις, τής τύχης δεσποζου- 
σης τών πάντων.

ΤοΟ άπολύτου τούτου τής τύχης κράτους παρέχεται ήμΐν' 
νΟν παράδοξν παράδειγμα. Ή Ελλάς άποφασίζει νά κατα- 
λάβη τήν έπαναστατήσασαν Κρήτην καί έκπέμπει στρά
τευμα. Αί Δυνάμεις συγκινοΟνται, άγανακτοΟσι, διαμαρτύ
ρονται θορυβωδώς κατά τής κατάφωρου ταύτης άθετήσεως 
τοΟ διεθνούς δικαίου, παρεμβκίνουσιν, δπως βιάσωσι τήν 
ένοχον ν’ άνακαλέσρ τήν φάλαγγα του Βάσσου. Ή ‘Ελλάς 

έξημμένη, έξερεθιζομένη ύπδ άνευθύνου τύπου, έξωθουμένη 
ύπδ τής ’Εθνικής Εταιρείας, προκαλεΐ άπαράσκευΟς, έναν
τίον τών παραινέσεων καί τών άπίίλών τής Εύρώπης, πό
λεμον κατά τής Τουρκίας και έξέρχεται μετά τεθραυσμένης 
κεφαλής.

Καί δμως τίνες αί συνέπειαι τής άφροσύνης; Ή άπώ- 
λεια άσημάντου λωρίδος γής καί χρηματική άποζημίωσις 
ήκιστα ύπερογκος. Άγνοοΰμεν,‘έάν ποτέ παρακοή έτιμω- 
ρήθη έπιεικέστερον. Άλλά τί λέγομεν «έτιμώρήθη» ,· «Άν- 
τημείφθη» έπρεπε νά εέπωμεν. Πρώτον όφελος τής Ελλά
δος ύπήρξεν ό έλεγχος, είς ον θά οφειλή τήν άναγέννησιν 
τών οίκοντμικών της. Τά όλιγόμηνα αύτοΟ πορίσματα είναι 
ήδη είς άκρον ευάρεστα, προαγγέλλουσι δέ άσφαλή και 
ούχί πόρρω άπέχουσαν τήν οικονομικήν άνάρρωσιν τοΟ βασι
λείου. Ώς έάν μή ήρκει τοΰτο, αί αύταί Δυνάμεις, αϊτι- 
νες εϊπον «ή ‘Ελλάς δέν πρέπει ν’ άποκτήση, ούτε άμέσως, 
ούτε διά δευτεροτόκων τήν Κρήτην», είργάσθήσαν τοσοΟτον 
καλώς, ή μάλλον έξυπηρέτησαν τοσούτον καλώς τάς βου- 
λάς τής μοίρας, ώστε άφου ήνάγκασαν τδν Σουλτάνου 
ν’άν.ακαλέσγ τά στοατευματά του έκ τής νήσου, καταλι- 
πών μόνον σκιάν επικυριαρχίας, είπον είς τήν ‘Ελλάδα ; 
«θά λάδγς τήν Κρήτην, ούχί προς τδ παρόν, άλλά διά 
τής αυτονομίας καί τής έγκαταστάσεως τοΰ πρίγκηπος 
Γεωργίοθί^ώς κυβερνήτου».Ή δέ 'Ελλάς άπεκρίθη: «Ήτο 
άδύνατον νά έκπληρωθώσι κάλλιον οί έμοί πόθοι, διότι, τή 
άληθείιγ, ή άμεσος προσάρτησις νήσου κατεστραμμένης, 
περιελθούσης είς πενίαν καί άναρχίαν, θά μοί ήτο βάρος 
καί πρόσκομμα. Βοηθήσατε τδν πρίγκηπα Γεώργιον νά 
τακτόποιήσγ τά πράγματα, νά καταστήσγ τήν Κρήτην 
έπνρχίαν ήσυχον- καί καλώς κυβερνωμένην, ήτις βραδύτε
ρο» θά ένωθή πρδς έμέ εύεκτοΟσα 1» Καί ιδού, πώς ή τύχη 
διέψευσε τάς προθέσεις τών άνθρώπων καί ήλλαξε τά άρχικά 
αύτών βουλεύματα. Τούς έβίκσε ν’ άναιρέσωσιν αύτοί έαυ- 
τούς καί νά πράξωσιν έν τέλει β,τι ήρνοΟντο νά πράξωσι 
κατ’ άρχάς.

Σπεύδομεν ούχ ήττβν νά προσθέσωμεν, δτι ή δήθεν άλο— 
για άποτελεΐ πράγματι λογικήν και πρακτικήν λύσιν. Τίνα 
άλλην λύ'σιν ήδύνατό τις νά έπινοήσή, παρίχουσαν .τάς αύ
τάς έγγυήσείς ειρήνης και μονιμότης έπί τής πολύπαθους 
νήσου ; Τά πράγματα έλαβον τοιαύτην τροπήν, οί διπλω- 
μάται καί οί ναύαρχοι έλαβον τοιαύτην πείραν, ώστε ή ύπο- 
ψηφιότης τοΰ δευτεροτόκου. υίοϋ τοΰ βασιλέως Γεωργίου, 
διατυπωθεΐσα, έγκαταλειφθεΐσα. άνακινηθεϊσα, έγκαταλει- 
φθεϊσα πάλιν καί θριαμβεύσασα έπί τέλους όριστικώς, παρέ- 
στη ώς ή μόνη δυναμένη νά εύχαριστήση τούς Κρήτας, νά 
προλάβη νέα μετά μικρόν κινήματα, νά έγγυηθή τήν ειρη
νικήν συμβίωσιν Χριστιανών καί Μωαμεθανών, ήτις θά έφω- 
ρβτο ίσως άδύνατος ύπδ κυβερνήτην ήττον δημοτικόν τοΰ 
"Ελληνος βασιλόπαιδος καί έλασσον κεκτημένον κΰρος.

‘Ο πρίγκιψ άπαξ έγκαταστάς έν Κρήτη, έσται άληθής 
ήγεμών, ώς ό ΚοβοΟργος έν Βουλγαρία- ’Εάν τυχόν τούς 
ύπηκόουςτου ένοχλή ή θέα τής τουρκικής σημαίας, σύμβο- 
λον τής ύποτελείας των, καί τδ πρόσκομμα τόΟτο θ’ άρθή. 
Μάλιστα οί ναύαρχοι, οί άποπέμψαντες διά τής βίας τά 
τελευταία τουρκικά άποσπάσματα, φαίνονται διατεθειμένος 
νά πεμψωσε κατόπιν των και τήν σημαίαν. Οΐ άφιλεΐς οδ- 
τοι ναυτικοί έδίδαξαν τούς διπλωμάτας, τίς ή πολιτική, ή 
έπιτυγχάνουσα πρδς τούς Άνατολίτας, ό δέ Σκλισβουρής 
έπλεξε δικαίως τδ έ^κώμιόν των έν τώ δημαρχείφ τοΟ Λον
δίνου.‘Η Πύλη, παρά τάς διαμαρτυρήσεις της και τάς άπο- 
πείρας τής άντιστάσεως, φαίνεται άπόφασιν έχουσα νά 
στέρξν) μετ’ έγκαρτερήσεως τά πάντα. Συνοιδεν, οτι άπω- 
λεσε τήν Κρήτην καί δέν έπιμένει, όπως τη.ήση σκιάν Επι
κυριαρχίας ή μόνον, όπως σώση τά προσχήματα ένώπιόν 
τών μωαμεθανών υπηκόων. Άπδ τής ήμέρας τής αύριόν. 
καθ’ ήν απέρχεται καί ό τελευταίος ΤοΟ,κος στρατιώτης, ή 
Κρήτη καθίσταται χώρα ελληνική. Ό όνοματώδης έπικυ- 
ριάρχης θά έδρεύη έν Κωνσταντινουπόλει, άλλ’ ό πραγμα- 

τικδς θά έδρεύιρ έν Άθήναις, έν τίί άληθεΐ πρωτευούσγ τής 
Κρήτης. Καί ούτως αί πλάναι-καί τά σφάλματα τής 'Ελ
λάδος ήμείφθησαν ύπδ τής εύνοιας τής τύχης. ’Ιδού εύκαι- 
ρία νά άναφωνήσγ τις felix culpa ! Έάν έγκλημα είναι ή 
πατριωτική παραφορά, ίς και.μόνης έγένετο ένοχος ή Ελ
λάς. Παραφορών όμοιων έγενόντο ένοχοι καί οί Ιταλοί καί 
δι*  αύτών κατέληξαν είς τήν έθνικήν ενότητά των.».

Η ΤΥΧΗ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕ

Έάν είς τόν ·Λμέτερον χδσμον ύπάρ,χη τι σήμερον, 
8περ προσελκύει περισσότερον Λα-ντάς· άΧλου, τό Εν
διαφέρον κα\ τήν προσοχήν, (δίοίζ τόξτ’έπιστημονινίοϋ 
κόσμον, τοιούτον θά ε’νε βεβάίως ό Άνδρέ, ό ατρό
μητος αεροναύτης κα\ Εξερευνητής.

"Ετος, ήδη άπό τής άναχωρήσεως,τον σϋνεπλπρώθη, 
και «ύδεμία περ\ .τής τύχης αύτού εϊδησις Ελήφθη.

Ούδέν ίχνος ai άποσταλεΐσαι πρός άναζήτησίν τον 
άποστολαί: ενρον, ύηλοΰν τήν όδον.ήν ήκολούθησιν, 
ή κάν ίχνη τής έκεΐσε διαβάσεως -του, έάν ποτέ κα- 
τόρθωσεν νά προσέγγιση τάς παγετώδεις .έκείνος 
Εκτάσεις διά νά τώ φέρωσι τάς αναγκαίας θοηθείας.

Έν τούτοις τήν έλειψιν ταύτην τών ειδήσεων, άνα- 
πληρούσιν τινές έκ τών περί τάς Βορείους χώρας 
άλιέων, οίτινες πάν ίχνος ξύλου ή έτερον άντικειμέ- 
νου βλέποντες, νομίζουσιν αύτό, ώς προερχόμενου έκ 
τοΰ Άνδρέ, δπερ μετά μεγίστης πομπής καί εύλά- 
όειας φέρουσιν πρός τήν ξηράν, ένθα ή είδησις άπό 
διαδοσεως είς διάδοσιν φθάνει μέχρι τών σκανδιναυών 
δημοσιογράφων, οί όποιοι έξ άλλου, χωρίς νά έρευ- 
νήσωσι περί τής άληθείας τών λεγομένων, σπεύδον- 
σιν άμέσως καί τό άναγγέλλουσιν άνά τήν ύφήλιον, 
ώς πραγματικόν γεγονός.

"Εσχάτως έν μέσω τοΰ κυκεώνος τών διασταν- 
ροιμέιων φημών καί ειδήσεων, προσετέθη καί άλλη 
ούχ ήττον ποράδοξος, . μή προερχομένη δμως έκ 
Σκονδιναυικής πηγής, άλλ’ έκ τής ’Αγγλικής Κολομ
βίας.

Κατά ταύτην, φαλαινοθήρας τις έφόνευσεν μίαν 
περιστεράν, φέρουσαν έπιστολήν, κατά τήν όποίαν οί 
έξερευνηταί έφθα.σαν σώοι καί άόλαβεΐς είς τόν Πόλον.

Άλλά τό φενδίς τής είδήσεως έμφαίνεται καί έκ 
τοΰ γεγονότος τούτου, δτι δέν έγένετο γνεμστόν, ώς 
άρμόζει ούτε πότε προσήγγισαν τόν Πόλον, ούτε πότε 
έφονεύθη ή περιστερά.

Ή άπόστασις έ^ άλλου άπό τοΰ Βορείου Πόλου 
με'χρι τοΰ Βεριγγίου πορθμού είνε 250 χ.μ. Είς πό
σον χρόνον θά διέτρεχεν αύτήν μια περιστερά ;

Τοιαύτην αντοχήν θά είχεν αΰτη, διερχομένη νή 
στις έφ’ ολοκλήρους ήμέρας, μέσω τών παγετωδών 
έκείνων έκτάσεων, χωρίς νά καταβληθή ;

Έκτοτε καί άπό τής φευδονς ταύτης είδήσεως 
ούδέν έγνώσθη. '

Οί συγγενείς, οί φίλοι του καί οί περισσότερον διά 
τούτον ένδιαφερόμενοι έπιστήμανες άπώλεσαν τό θάρ
ρος καί θεωροΰσιν αύτόν ώς άπωλεσθέντα.

Έν τούτοις ύπάρχει έτι μία έλπίς.
Άί άποσταλεϊσαι πρός άναζήτησίν του άποστολαί, 

δέν έπέστρεφαν άκόμη, ούδέ σαφείς είδήσετς ΰπάρ- 
χουσι παρ’ αύτών.

Μέχρις ώρας έχουσιν ειδήσεις μόνον άπό τό Spitz- 
bergen, έξ ού Λγγέλθη, δτι, ούδέν ίχνος τοΰ άτρομη 
του έξερευνητοΰ έκ τοΰ άγνωστου εύρέθη, ούτε έπί 
τών Δυτικών άκτών, ούδέ έπί τών Ανατολικών.

Άλλά καί πλεΐστοι άλλοι άνδρες, έκτός τών άπο-

σταλέντων, θά σπεύσωσιν είς βοήθειαν τοΰ άτρομή- 
τον άεροναύτου. -

Ό Hadling δστις προτίθεται νά έπισκεφθίι τας Βο
ρείους Ασιατικός άκτάς άπέστειλεν ήδη τάς πρώτος 
είδήσεις του έκ τοΰ Belun.

Κατά τάς είδήσεις τούτος ό Άνδρέ, δέν Ακολού
θησε τό δέλτα τοΰ Λένα, ούτε διήλθεν έκ τών νήσων 
τής Νέας Σιβηρίας, άς κατά τό· παρελθόν έτος έπε- 

. σκέφθησαν οί άνιχνευταί τού Μαμούθ. Ένεκα τούτου 
ό Hadling έζήτησε νά έξακολουθήση τήν έξερεύνησιν, 
περιοδεύων συνάμα καί τήν Χερσόννησον τοΰ Jaimir.

Ό Σουηδός J Brakmo διαχειμάσας εις Spilzbergen 
καί διευθύνων έκειθεν τήν αποστολήν του, έπρόκειτο 
νά μεταβή μετά τοΰ πλοίου του «Νόρβα» είς τάς 
νήσους τής Νέας Σιβηρίας, δπως έπισκεφθή τάς προ
μήθειας, άς άφήκεν έκεϊ ό βαρώνος Toll, καί ίδη, έάν 
εύρίσκεται έκεϊ ό Άνδρέ·

Μέχρι τής έπιστροφής λοιπόν τών αποστολών τού
των άπό τό Spilzbergen καί άπό τά Βόρεια άκρα τής 
Αμερικής, παάα περί τοΰ Άνδρέ έλπίς δέν πρέπει 
ν’ άπολεσθή.

"Ισως ό άτρόμητος έξερευνητής νά ήτο εύτυχής έν 
τμ αποστολή του καί νά λύση τό άχρις ώρας άλυτον 
πρόβλημα. ~ ‘

"Ισως τήν στιγμήν ταύτην εύρίσκεται έν αύτή τή 
καρδία τοΰ Πόλου,, έξερευνών αύτόν καί προετοιμά- 
ζων ούτω τό μέγα έργον, χάριν τοΰ όποιου χιλιάδες 
άνθρωπίνων ύπσρξεων άπωλέσθησαν.

. Άλλ’ ίσως, ίσως.
Λημ_. I. Π«π«ατεφάνο^

ΤΟ ΕΛΕΤΣΙΝΙΟΝ ΙΕΡΟΝ

Παρά τήν Χίαν εύφορον χώρα·? τών Θελπουΐίων 

’Εκδά7,λει είς τον Λάθωνα μικρός τις ποταμός, 

οϊτις πηγάζων άνωθεν έκ τών Άφροίιοίων 

διέρχεται τήν κοίτην του αττράιττων και λαμπρός.

’Εκεί κατά τήν εκβολήν τοΰ ποταμίου τούτου, 

μικρά εκτείνεται κοιλάς, γύρωθεν κεκλειομίνη, 

δνομα'τή μεν σήμερον ίι? αφθονίαν πλούτου, 

τό πάλαι ίέ περίίοξος καί λίαν τιμώμενη.

Ναός έϊώ τής Δήμητρος παμμεγιοτος ήγείρετο 

κι’ αγάλματα τριών θεών εντός αύτοϋ ύψοΰντο 

έ?ώ ή θεία Άρτεμις εΐς Θήραν κατεγίνετο 

κ'.’αύτά τά Έλευοίνια συχνάκις έτελοΰντο.

Ρήγματα βράχων υψηλά κΓ άπρόσιτ’ αΐωροΰνται 

πέριξ τής Φάραγγος αύτής, πρός θαυμασμόν τοΰ Κτήτορας, 

κι’όπως τό πάλαι, ιερά καί τώρα θεωρούνται 

διότ’εύρέθη που εκεί εικών τής ©εομήτορος 

έκ τών τριών αύτών

άς ίκαμεν έ αρεστός τών Εύαγγέλιατών.

Στο μέρος τοΰτο οί πιστοί ελάξευσαν τό σπήλαιον 

καί ώρυξαν έκεϊ Ναόν εΐς τήν Ύπεραγίαν 

έκ τοΰ όποιου ή άνασσα εκτείνει βλέμμα Π,εον 

Είς κόρας, π’ άνυπόδυτοι τρεχουσι πρός λατρείαν, 

ίνα ζητήσουν εύλαβώς 

' οϊαν άποκατάστασιν ένίείκνυτ’ δ καιρός.

Τόν Πανα τόν τραγόμορφον τόν θεόν τών δρέων 

δστις τήν Σύριγγ’ άγαπών έδίωκεν ασπλαγχνως 

Τανΰν άντικατέστητε μία πληθύς όρνέων 

ατινα περιίπτανται καί ζώσιν αταραχως 

είς.βίον αίθερώ?η

άφόΰ είς ολον τόν Μωργίά εινε παροιμιώδη.

Κι’έν τώ συνόλώ Κλυβοκά δ χώρος έπεκλήθη 

(λέξις ίς όμοιότητος πρός κλούβαν παραχθεισα) 

διότ’ ένταΰθα φεύγουσα ή Δάφνη συνελήφθη
, ματαίως εΐς τόν ίρωτα τοΰ Φοίβ’ άντισταθεϊσα.
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Τοιαύτην αϊγλην έχβντα καί εύκλειαν άρχαίαν, 

τόν χώρον τούτον έκρινα καθήκον .να ύμνήσω, 

. καί άν τυχόν ίέν. έκαμα περιγραφήν σπουϊαίαν 

άπό τούς αναγνώιτας μου συγγνώμην θα ζητήσω 

παρακαλών παντού 

νά μή μου άποίώσωσι τόν τίτλον ποιητοΰ.

• Πλήν άν ίέν είμαι ποιητής, άλλ’άνθρωπος τν/αιος

. έν ‘Υϊρομύλ’ υπηρετών, τουτέστι μυλο>θρός 

μή λησμονείτε άσημςς’πώς ήτο κι’ δ Τυρταίος 

καί είς έπίμετρον κι’αυτός δπως κι’ έγώ χωλός. 

Τήν Φύσιν, ήτις καλλονάς τοσαύτας δαψιλεύει 

στήν Κλυόοκάν τήν πάγκαλον του Λάίωνος κοιλάδα 

Τήν Φύσιν τήν δωρήτριαν δ Μυλωθρός λατρεύει 
και τό κηρύττει πανταχοΰ είς δλην τήν Ελλάδα, 

άν δ’ αύτη άποφασίση 

τότε καί μόνον δ Κουτσός τήν θέσιν του θ’ άφήση. 

Κοντοδάζαινα μηνί Νοεμδρίφ 1898.

Γεώργ. £πηλι6πουλος

ΠΕΡΙ ΜΝΗΜΗΣ

Ή μνήμη είνε μία τών κυριωτέρων χαί σπουδαιότερων 
τής ψυχής δυνάμεων. “Ανευ μνήμης δίν θά έέχομεν γνώσιν 
τόϋ παρελθόντος xal κατά συνέπειαν θά έγνωρίζομεν μόνον 
•κ&ν δ,τι ήθελεν Αποτελεί τήν ήμετέραν συνείδησιν είς έχά- 

. στην στιγμήν τοϋ βίου. Διά τής μνήμης φυλάττομεν καί 
άνανεοϋμεν έν τήήμετέρα συνειδήσει γνώσεις, άτινας έχτη- 
σάμεθα δι’ άλλων ψυχικών δυνάμεων.

«’Ανευ μνήμης λέγει ο κ. Γ. Κομπαιρε, τό πνεΰμα θά 
ώμοίαζε τώ πίθφ τών Δαναΐδων, κενούμενον τήν στιγμήν, 
καθ’ήν θά έπληροΰτο. Κυρίως είπεϊν, τό πνεϋμα δίν θά 
υπήρχε, διότι ό νους δεν ύποτίθησι μόνον τήν Ακατάπαυ 
στον καί Αδιάκοπου χτήσιν νέων γνώσεων, έχει ανάγκην, 
διά νά ΰπάρχή, δυνάμεως, δι’ ής νά φυλάττρ πάν ο,τι έκ- 
τήσατο, νά έχγι πάντοτε είς τήν αύτοΰ διάθεσιν τάς στοι
χειώδεις γνώσεις, αΐτινές είσί τό υλικόν τών περαιτέρω γνώ· 
σεών του». Κατά τούτο ή μνήμη είνε ό φύλαξ πάσης γνώ- 
σεως, κτηθείσης εί'τε διά τών πέντε αισθήσεων, εί’τε διά 
ζωικής αίσθήσεως. Ή σπουδαιότης λοιπόν τής μνήμης είνε 
μεγίστη καί οφείλει πά; τις νά φυλάττη καί άναπτύσσν) 
αύτήν δεόντως.

Παρετηρήθη, ότι οι έχοντες όξεϊαν μνήμην, στερούνται 
ώς έπί τό πλεΐστον κρίσεως, και τάνάπαλιν οί έχοντες κρί
σιν, στεροΰνται μνήμης. Κρίσις δέ καίμνήμη είσίν, ώς 
γνωστόν, αί δύο σπουδαιότεραι ψυχικαί δυνάμεις. Ή έλα- 
χίστη δόσις κρίσεως και μνήμης παρετηρήθη ' 
εφηβικήν ηλικίαν. Ή μεγαλειτέρα άνάπτυξις καί παραγω- 
γικότης τής κρίσεως καί μνήμης δηλοϋται κατά τό πεντη
κοστόν έτος τής ήλικίας, δτε ό άνθρωπος εύρίσκεται είς 
τήν μίσην ζωήν καί συμβαίνουν αί καλείτεραι καί ώφελι- 
μώτεραι γνώσεις, κατά δέ τό γήρας βαθμηδόν άπώλλυται 
μνήμη τε καί κρίσις.

κατά τήν

ΑΙ ΤΥΨΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΙΔΟΤΟΣ

Έκαστος κέκτηται έν τφ μέσω τής καρδίας του δικα- 
στήριον, όπου κρίνει αύτός εαυτόν, άχρις ου ό Παντοδύναμος 
έπισφραγίβτ) τήν άπόφασιν. "Αν τά έλαττώματα είναι φυ- 

- σικά αποτελέσματα του όργανισμοΰ μας, πόθεν προέρχεται 
ό φόβος οστις ταράττει- τάς ήαέρας ενόχου ευτυχίας; Διατί 
at τύψεις τοϋ συνειδότος είναι τόσον τρομεραί, άστε πολ
λάκις προτιμά τις νά ήναι πτωχός, άλλά ένάρετος άντί νά 
άποκτήογ δλως διόλου παράνομα Αγαθά', Διατί τό αίμα 
έχει φωνήν., ή πέτρα λόγον ; Ή τίγρις κατασπαράττει τό 
θϋμά της χαί Ακολούθως κοιμάται· ό άνθρωπος φονεύει χαί 
αγρυπνεί—ζητεί μέρη άπομεμονωμένα χαί έν τούτοις ή έρη- 
μία τόν φοβίζει—σύρεται πέριξ τών τάφων χαί οί τάφοι

τόν τρομάζουσι — τδ βλέμμα του είναι Ανήσυχου καί μετα
βατικόν—-δλαι αί ίδέαι του προσηλοΰνται είς τήν αιτίαν . 1 
τής Ανησυχίας του —βλέπει’ έν τφ μέσω τής νυκτός άνύ- .1 
παρκτα φώτα, λίαν Απειλητικά—περιστοιχίζεται ύπό τής 
οσμής τοΟ φόνου—πάν δ,τι τρώγει νομίζει δτι είναι δηλη- ί
τηριώδες—αισθάνεται θορύβους καί ταραχάς, ένφ τό πίν 
διατελεϊ ήρεμα καί έναγχαλιζόμενος,τόν φίλον του,ύπολαμ-' 
βάνέτ, δτι εγχειρίδιου ύπό τά ένδύμάτά του είναι έτοιμον 
νά. τόν διατρυπήση.

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ
----- υ&Λ»'. . . ς

τόν χρυσόν τούς
• άδάμοίντας κχό άλλα σκεύη.

Λάβε μίαν ώίά*  δδατΛς< καΙ 20 δρ. άμμωνίακοϋ άλατος, 
θέσον είς πήλιυο$ΐ.$γγος τό σύνολον καί προσθέσας έν τφ 
ύγρφ τό καθαρι^ε&ν,πράγμα, βράσουδιά-τοΰ. πυρές-· είτα 
έξαγαγών τό σχεθσς'σπό.γγισόν καλώς ύραί'.-έ^εται στιλπνόν, 
ώς &ν αρτίως κ^τφϊκευώσθή.' 'λ'/; '

ΛοΟεεχνδρχξ πρός σβέσον τών πυρχχεών 
τών καπνοδόχων.

Χρησιμοποιείται ώς έξής : ’Εντός άβαθοϋς δοχείου με
ταλλικοί ή πηλίνου, δπερ τίθεται εΐς τδ κάτω μέρος τοΰ 
καπνοδόχου χύνομεν 100 γρ. διθειάνθρακος, δν Αναφλέγο- 
μεν· παράγοντας ουτω Ανθρακικόν οξύ καί θειώδες οξύ, δύο 
Αέρια, μή διατηροδντα τήν καϋσιν καί έντδς ολίγων λεπτών 
ή πυρκα’ίά σδένυται.πυρκαϊά σδένυται.

ΣΚΕΨΕΙΣ

Τήν υποκρισίαν ούτε 
νανται νά διακρίνωσι.

Είναι πολύ δυστυχής, 
κέκτηται.

Ή υποκρισία είναι Αόρατος πλάνη, ήτις ύπό τό σχήμα 
προσωπείου έπικάθηται μορφής Αγγέλου.

ί-
οί. άνθρωποι, ούτε οί άγγελοι δύ-

δστις δέν ευχαριστείται εΐς δσα

£
Τό χρήμα χ«» ο διάβολος έγένοντο Αδελφοί, άφ’ οτου ό 

άνθρωπος ένίκησε τόν διάβολον διά τής Αρετής.

Ό συνετός καί ολιγαρκής ουδέποτε έπειχειρεϊ έργα Ανώ
τερα τών δυνάμεών του.

£
Δέον πάση δυνάμει καί πάση θεσία ν’ άποφεύγωμεν τάς 

ίριδας, όπόταν έμπλακ$ τις όμως είς ταύτην, δέον νά 
έξαναγκάσρ τόν Αντίπαλόν του νά ύποχωρήση.

S
Άπόφευγε τήν γλυκύτητα, άν θίλγς νά μή δοκιμάσεις 

τήν πικρίαν.

Τά άνθη δέν φέρουσι πρός τήν δόξαν, δπως ή δόξα δεν 
φέρει πρδς τήν ευτυχίαν.

"Οστίς θέλει ν’ Απομακρύνεται τών σφαλμάτων, δέον νά 
ιή κατακρίνη ταΰτα, -όπόταν τά βλέπρ είς άλλους, άλλά 
νά τά καλύπτη. ,

Σπόγγιζον τά δάκρυα τοϋ πλησίου σου, άν θέλγς νά μή 
σέ πικραίνουν τά ίδικά σου.

Φύβεφ.

Λ

0 ΒΡΑΧΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΓΜΑ
..·_ »

Σποΰνο τ& κύματα μ’ ά^ρδ exit ’ςτδ άχρογιάΛι 
<ριΛοτ!ν toV βράχου τοϋ γυμνοί την ματρισμ/τη ραχή, 
χι’ αύτδς Λνχίζ^ΐ,άιγό^α σ’/ΙχτΖνα τδ χί^άΛι 
χαΙ\μί^ΛάχτύραΛΧ^μ^’ τί πίκρα Λίγτις νάχιγ ;

ϋΟταν χαρά(η ^ αύχΤί κάΙ δροστρη προβάΛΛιι 
ή ιρνσίς άύμτρασα γοΛΖ, μόνον J .βράχος πΛαίιι 
ΐιηγόταί τδ πάράπονά ’ς ■

Ki‘~;aiiTait'^ 
ζχσνν χι’ αό 
'ιδ·;χρ^β·ά^^

γοργά
-

: j>'& ηΛιόά'π^ι: fyiirioe μδ talc χρυσαίς'ΐ^ΐάτι:, 
’ςτην γη νανθίζ^ χαι νά βρόχοι

. χϋμά μου, δον ιιναι χρόνια μη<ΟΛπ^
• , ποθ μοτρημδ αδύνατον -νά όχι} ^3·

ΒΪαΓόπό τότο άστατα μοΰ δορνοις τδ κορμί μου, 
οξοσπας σχΛηρά επάνω μου πυχνδ χαδ βοορχωμινο, 
οοΛην την αγριότητα οδΆ ’ς την χοφαΛη μου 
ημοίί στόΑΛοις μδ τδ άφρισμα..., κ’ ογά τά ύπομάνιο

»Σέ βόόπω άΑΛοτο τά κάαϊς χαι άΛΛοτο νά χαίργμ 
»νά τρίχας σο ΆνατοΛη νά ώς την άυσι,
ητδ χόρισου τδ γαΛανδ ’ςιήτ αύρα νά προσφιρης, 
»ro βάθος σου νά μη τοΛμα κανόνας νά ζητηση I

οΚ’ βγά Ιδώ ’ςτην ίρημχά δίχως νά άχω ταίρι 
κβΛόπω αίϋνος νά π’ρνοΐν νά τρίχοννο μπροστά μου. 
οδό ν μ ' οδωσι δ πΛάστης μου μδ τδ χρυσό του χόρι 
»οΰτ’ βνα ΛούΛουδο <δχρδ νάχω ’ςτην άγκαΛιά μου I

Β®;

I»
Η®·

»"4c »Ιχο Λ”β /ιονα^ά ! πόσβν βα τ’ άγαποβσα 
»ίά τώίρβγα μέ ίάχρνα, μι ατίταγμούί, μι pfyV’r 
»χάθβ ανγη βα τουσφιγγα γΛνχα 0ά τό φιΛο^σα ί 
ίιγίμτί μι αατηράσάηχί τόσον σχ4ηρά ή μο'ρα; I

Τδ χ^μα χόΑασο ονβύς· «-σι πότρα tev ανθίζοι, 
io^ .Λόχοι, oire ΛουΛουδο, once πιχρο χορταριυ 
χαι άρχισο με τονς άφροδς ’ςτδ πΛαγι να βοϊζΐ},·· 
τδ χΛΰ,μρα rote άιρθονο τδν βράχο τιχτ παρτ),···

^· '

“Αχ, μοιά(<ο βράχος χαι τγύ.. . iev (ητησα ΛονΛοΐίδι. 
μόν' ζητ-ηοα, η&ς νά τδ πδ ; τδ στόμα μου χΛτιδώσιι, 
όζήτησα μίαν ^υχή, ^ra γ4υκο τραγοϋι, 
ά44ά μτ τό άρνήΟηχαν ra ot διχοί μου πόνοι !

Σΐίνάζβι etc ta ίρημα ηξά ΛονΧουόο δ βράχος
α’ έγώ στοτάζω, φι%. ffee, τδ Χόγω·.. γιατ' exelrqv... t 
α&ν ‘xeivor χύνω δάχρυα σαν ’χοΐνον ζδ μονάχος..·· 
χωρ\ς αΜ τδ ταίρι μον Sev θάόρω την γαΛην·ητ.

Πέτρος I. ’λξιωτίδης

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
ΤΗΣ “ΦΤΣΙΟΪ,, ΤΟΤ 1899 ΕΤΟΤΣ

Μετ’ όλίγας ήμέρας έκτίθεται είς πώλησιν τό Ήμερολό 
γιον τής αΦνσκος» τοΰ 1899 έτους μέ ύλην έξαίρετον καί 
λίαν τερπνήν καί διαοκεδαστικήν καί εικόνας, ώς πάντοτε 
λαμπροτάτας καί καλλιτεχνικωτάτας. Τό "Ημερολόγιου 
τοΰτο τής «Φύσεως» έσεται έφέτος έκτάκτως θαυμάσιου 
ύπό έποψιν πρωτοτυπίας, παραδοξότητες καί φαντασίας.

Ουδέποτε άλλοτε έξεδόθη «’Ημερολόγιου» μέ δλην το» 

σοδτον ένδιαφέρουσαν, τερπνήν καί διδακτικήν. Πρδς πλεί- 
ονα πειστικότητα παραθέτομεν ένταϋθα περίληψιν τών πε
ριεχομένων, δπως δώσωμεν ιδέαν τινά τούτου τοΐς φιλο- 
μούσοις ήμών άναγνώσταις.

Περιεχόμενα 
τού Ημερολογίου τής «Φύσεως» 

τού 1SSJO έτους.

1. Έορτο^δγιοτ xal /ijjroMyicr τοϋ 1899 έτους.
2. ’ν/δηκαΓκψ ζωή ααί αίκησις. Αί Άθήναι πρώτη πόλις. 

“Ητοι ή περιγραφή τής Αθηναϊκής κινήσεως, ώς πρώτης 
πο'λεως τής ’Ανατολής, ύπδ βποψιν έμπορίου, πολιτικής 

>χαί διασκεδάσεως, έν η μετά σαφηνίας, χαριτολογίας και 
ί'τερπνότητος έκτίθεται ή Αθηναϊκή ήμών ζωή καί κίνησις 
όέπο τοϋ πλουσιωτάτου άστοϋ, μέχρι τοϋ πτωχοτάτου πο
λίτου. Οί Συγγρός, ό Σκουζές, Καραπάνος, Δεληγεώργης,

.'1(αυρομιχάλης, Σκουλούδης, Σερπιέρης, Παχύς,1 Ψύχας, 
Παπούδωφ, Μελάς, Καράλης κτλ. μετά τών προύχουσών 

:·ήμών Κυριών κτλ. Συγγροΰ, Βαλιάνου, Σχλήμαν, Καμάρα 
κτλ. περιγράφονται μετά τών διακρινουσών αυτούς ιδιοτή
των, χαρακτήρων καί εικόνων,μετ’ ίδιαζούσης σαφηνίας καί 
χάριτος.Ή εμπορική δδος Έρμοϋ, ή πολιτική τοϋ Σταδίου 
καί αί διασκεδάζονται ’Αθήνας ένέχουσι τόσας περιέργους 
πρωτοτύπους πληροφορίας, ώστε θά κινήσωσι τδ ενδιαφέρον 
παντός Αναγνώστου. *Η  περιγραφή αυτή τής κινήσεως τής 
πρωτευούσης είναι β,τι τερπνόν και διασκεδαστικόν.

3. Ή ί · ’Ιανουάριον χα\ ή 1 ΣιπττμβρΙου είνε μικρά 
ώραία παραβολή τής 1 ’Ιανουάριου Από τής 1 Σεπτεμ
βρίου, καθ’ ήν έμφκίνεται ή έκτακτος ζωηρότης τοϋ μηνδς 
τούτου, ώς Αρχή τής κινήσεως τοϋ χειμώνος μετά τήν κυ- 
νικήν νάρκην τοϋ θέρους.

' 4. Τό flapdfitrfior τής θιίας μον. Ώραιοτάτη οικογε
νειακή κανέξοχική εορτή τοϋ τόπου μας, έν ή Απεικονί
ζεται μετά περισσής άφελείας ό όκνός σπουδαστής καί 
ή Απόλαυσίς τής έξοχικής διασκεδάσεως.

5. Ό Σύγχρονος, πολύ περίεργος κκί ευτρά
πελος σκιαγραφία ξένης πολιτικής, όμοιάζουσα τόσον πολύ 
πρός τήν ήμετέραν, ώστε Αμφιβάλλει τις, άν περιγράφεται 
ή ίδική μας πολιτική κατάστασις καί διαφθορά ή ξένης 
μάλλον πεπολιτισμένης- χώρας.

6 Ό^ιιΛΙ\. Ώραϊόν συγκινητικόν είδύλλιον καί έπεισό- 
διον μεγάλου χαρτοπαίκτου. Ιστορικόν χαί πρωτάκουστου.

7. Μαργαρίτα ή Valisneria,, παρισινόν σύγχρονον διη- 
γημάτιον, πολύ νόστιμον καί περίεργον.

8. Ό ίιΐος ΚάροΛος. Μικρά παρείσακτος σκηνή είς νεα
ρόν-ευτυχές Ανδρόγυνου, έν ώρα γεύματος. Γυνή προτιμώσα 
τήν πτωχήν εύτυχίαν της, τής παρακεκινδυνευμενης πλού
σιας έξ ύποπτου κληρονομιάς.

9. “Ερ<ος xal π^οΰτος. Πολύ ώραϊον σύγχρονον κοινωνι
κόν είδύλλιον, πλάσμα τής δρώσης νεότητος.

10 Neavixn άνάμνησις. Σύγχρονος νεανική σκηνή.
11. ’Ιδιοτροπία ίίμαρμίντκ. Πολύ περίεργος κοινωνική 

καί φυσική σκηνή. Γάμος ευτυχώς μετά παράδοξον ιδιο
τροπίαν τής ειμαρμένης. Νεάνις άποφασίζουσα ν’ αύτοκτο- 
νήση κατόπιν ναυαγίου τοΰ μνηστοΰ της, οστις Αναφαίνεται 
καί σώζει έκ τοϋ θανάτου τήν μνηστήν του.

12. Χρηστούγιννα, "Ερως χαί Λαθρεμπορία. Ωραιότα
του ιστορικόν διήγημα, έν ώ φυσικότατα περιγράφεται ή 
λαθρεμπορία παρ’ ήμϊν, μετά αδελφικής Αγάπης καταλη- 
γούσης είς έρωτα, κατόπιν έπεισοδίου τών Χριστουγεννών. 
Πολύ πρωτότυπον καί περίεργον διήγημα,προσελκϋον μεγά
λως τό ενδιαφέρον,ενεκα τών φυσικωτάτων καί πολύ ώραιων 
αύτοΰ σκηνών.

Καί πολλά άλλα περίεργα καί ωραία ένδιαφέροντα καί 
τερπνά άτινα παραλείπομεν. διά νά μή έκταθώμεν περισ
σότερον, θά κοσμήσωσιν τό ‘Ημερολόγιου το'το τής «Φύ 
σεως» όπεο Ανκμφιλέκτω; έσεται ο,τι έξκίσιον καί τερ
πνόν, μοναδικόν δέ έντρύφημα διά πάντα φίλον τής ανα-
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γνώσεως, τ·0ς τέρψεως καί τή; ώφελείας, ουτινος δέ ή τιμή 

ώρίσθη είς δρ. 2 καί χρυσόδετου ορ. 3 ]/3.

"Οσοι δέ έχουν άγγΐΜας vi δημοσιεύσουν είς το τέλος 
ζ αύτοΟ, παρακαλοθνται νά τάς άποστείλωσιν ήμϊν ταχέως.

Ή Αεεύθυνβες

ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ 
δλωυ τώυ έπιστημώ·*  καλ τεχνών κα.1 πάβης έγ- 

κοβμέου μ.αθήβ8ώ?
'Extiotiir νπό ΜΠΑΡΤ και ΧΙΡΕΤ

Τά Εγκυκλοπαιδικά λεξικά, παρέχοντα πρόχειρον λύόιν 

τών Αποριών, πληροϋόι μίαν τών πρωτίστων Αναγκών παν ,; 
τός πεπολιτιόμένου Ανθρώπου. Ή τεραάτία τών Επιστημών 
καί τών. τεχνών άνάπτυξις, ό Αμύθητος πλούτος τών γγώΐ; 

άεων, ό διά μακρών αιώνων Αποτεθησαυρισμένος. καθιστώ- 
Οιν Απαραίτητον τήν ύπαρξιν τοιούτων Εργων, δι’ών νά' 

προόπορίζηται εύχερώς πάς τις στοιχειώδεις γνώσεις τών 

Εξω τοϋ οικείου αύτφ κύκλου κειμένων, νά καθοδηγήται δέ 

καί είς άκριβεστέραν καί τελειοτέραν Ερευναν αύτών. Τού-· 
των δνέκα'έν τοϊς άλλοις έθνεσι κατά τάς τελευταίας μά- 

λιάτα δεκαετηρίδας, έπολλαπλασιάόθησαν τά Εγκυκλοπαι

δικά λεξικά. καί τοσοΰτον άσπαστά κατέστησαν, ώστε τινά 
τούτων έκδίδονται είς πολλάς μυριάδας Αντιτύπων. "Αν 

δέ Αναγνωρίζεται Λ χρηϋιμότης τών λεξικών τούτων Εν 

έθνεσι, παρ’ οίς τήν έλλειφιν αύτών δύνανται Εν μέρει νά 
άναπληρώσωδι τά συνιϊθιι λεξικά, πολλφ μείζων είναι αύτη 

παρ’ ήμίν, στερουμένοις λεξικών τής καθωμιλημένης καί 
γραφομένης γλώσσης. Τά συνήθη λεξιχά τής 'Ελληνικής 

γλώσσης, περιλαμδάνοντα μόνον τάς έν τοϊς άρχαίοις κει- 

μένοις ϋπαρχούσας λέξεις, άποκλείουόιν, ώς εϊκός πάσας 

τάς δημιουργηθείσας έν νεωτέροις χρόνοις, πρός δήλωσιν 

Επιστημών, τεχνών, Ιδεών άγνώδτών είς τούς παλαιούς, 
καί πάσας τάς νεωτέρας σημασίας άρχαίων λέξεων. Ούτω 

δέ ού μόνον έλλείπουάιν έκ τών λεξικών τής Αρχαίας 'Ελ
ληνικής λέξεις τοϋ καθ’ ήμέραν βίου κΟινόταται, οϊον τα- 

χυδρομιΐον, τηλέφωνον. Αερόστατου, άλγεβρα, φωτογραφία 

κλπ., άλλά ματαίως θ’Ανεζήτει τις Εν τούτοις καί αύτά τά 

δνόματα σπουδαιοτάτων κλάδων τών Επιστημών καί τών 

τεχνών καί τούς συνηθεστάτους τών νεωτέρων Επιστημο
νικών δρων, οίον χημεία, γεωλογία, παλαιοντολογία, στατι
στική, τηλεγραφική, τυπογραφική τέχνη κλπ. "Ενεκα δέ 

τούτου 'Ελληνικόν Εγκυκλοπαιδικόν λεξικόν Αποβαίνει 

Άίϊαραότητον βι>μ.πλήρωμ.α πάντων τών λβξε- 
«<ί>ν της ελληνικής γλώσβης.

ΤΟ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ 
συνετάχθη μέν καθ’ ύπόδειγμα γερμανικών καί γαλλικών 

τοιούτων, καί ούτω συνενοϊ κατά τά ένόν τάς κυριωτάτας 
Αρετάς, τάς Απαιτουμένας πρός εύϊοκίμησιν έγκυκλοπαι- 

- δικού λεξικού, ήτοι

ακρίβειαν, ««.φηνίαν κ«1 συντομίαν, 

ΤΟ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ 
άποτελεϊται έξ 6 ογκωδών τόμων, οί όποιοι έχουσιν έν δλφ 
5760 σελίδας.

Πλήρεις σειραί αύτοΰ τιμώνται άδετοι μέν φρ. χρ. 125, 
δεδεμέναι δέ φρ. χρ. 144. "ΐνα δέ Αγοράζηται εύκόλως καί 

ύπό τών όλιγότερον εύπόρων, πωλείται τό λεξικόν καί κατά 

τόμους άντί φρ. 21 καί φρ. χρ. 24 έκαστον.

Ή Διεύθυνόις τής «Φύσεως» Αναλαβοΰόα τήν Αντιπρο
σωπείαν αύτοΰ είς τό Εξωτερικόν, συνιότά αύτό πδόι τοϊ; 

φιλομοόσοις συνδρομηταϊς μέ έκπτωόιν 10 ο!ο καϊάναδέχε- 
ται πάσαν παραγγελίαν.

Ή Λιεύθυνόις τής «Φύσεως».

ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
Ό κ. Λάμπρος Καταψνγιώτης τέως έφεδρος άνθυπο- 

λοχαγός, έπιδυμών, ΐνα μη, γεγονότα πολλοϋ λόγου άξια, 

παραμορφώνται διά τής άπό στόματος εί; στόμα άπλ·ί!ς 

μεταδόσεως, άπεφάσισεν ύπδ τδν άνωτέρω τίτλον νά προδί) 

είς την Ικτύπωσιν Ιστορίας τοϋ 9ου Τάγματος Εύζώνων, 

ώς πρός τά τοΰτο άφορώντα συμβάντα κατά τδν άρτι άτυχή 

μας πόλεμον.

Ή τιμή έκαστου σώματος ώρίσθη άντί. δραχμές.

t
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ

ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ
ΒΟΛΟΥ

Ύπδ τδν ,άνωτέρω τίτλον προσεχώς έκδίδεται Ήμερο- 

λογιον 'Ιστορικόν καί φιλολογικόν',' πρδς. όφελος τίίς Φιλό

πτωχου ’Αδελφότητος Βόλου «αι πρός ββλτίωσιν τών 

άναγκών αύτής.

’Εκδοθήσεται δέ τή έπιμελέία·-τοθ εταίρου- καί- αυάπαβοΰς 

έργάτου. τών.-γρα^^ήίτωγ .κ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ Β· ΤΕΡΖΔΚΗ 

τή προβόμω. jt'

’Αδελ- 

·■' έ'πιστη- 

γήματα, ' 

π%* δ^τ*.  
χρησ^ο^'·:'

'. — Ό Σταυρός ς^ίήωνία, —.. ■ ·-

'Υπό εικόνα τοϋ Χριστού. — Ό Κωδων&κρόμστιης, — Τό 

δισκαβΗΚον. — Γνωριμία.·—Εξομολογήσεις πρόςτά·δίά- - 
μεσα^Μϊέθη.—Ή ίππευτρια.—Χαμένη άγάπη.—Τδ μυ

στικόν.— Ή συμβουλή τοδ ιατρού. — Τελευταία χαρά.— 

Μυστικιστής. — Ή παραμονή -—Είς τήν παραλίαν.—ΤρεΓς 

έπιστολαί. —ΙΙένδιμον Πάσχα. —■ Ό σαλπιγκτής. — Μία 

μήτηρ.—‘Ο Σάτυρος.—Έφοδος.—Τό Ιδανικόν τοθ γλύπ

του.—“Εοως ποιητοθ.—Κόσμος όνείρων.

Τιμώνται δρ. 3. Έν τφ έξωτερίκω φρ. 3-

ΕΙΜίΠΟΒΊΚΑ ΕΡΓΑ
s. zrrori»A

1. Ό πρακτικός βίος τοΟ έμ· ..........
2. ΌδηγόςτοΟ έμποροϋπαίλήλου......................

3· Έμπορευματολογίάς φυτικά προϊόντα.

4. ’Εμπορική έπιστολογραφία ίκδοσις δ'..

5. Γενική Λογιστική πλήρης. . ........

6. Καταστιχογραφία-Λογισμογραφία. .. .

7. Διδακτικόν έπιστολάριον διά σχολεία.
8. Έγχειρίδιον Οικονομίας, έγκριθέν... .

2.50 
2 —
2.—
4___
8.—
3 50
1.10
Γ.10

5ρ.
» 
» 
»
Β
»
»
»

Τά βιδλ?α ταΟτα είνε χρήσιμα ού μόνον ώς κείμενα πρδς 

διδασκαλίαν, άλλά καί προς ιδίαν μελέτην. Παρά τφ αύτφ 

κα^ηγητϊ! δίδονται μαθήματα Καταστιχογραφίας καί Λο

γιστικές έπι μετρίοις διδάκτροις. Διεύθυνσις Ξ. Ζυγουρα, 

διασταύρωσις οδών φαδιέρου καί Μάγερ, άρ. 9 είς ’Αθήνας.

ΤΟΜΟΙ THE “ΦΥΕΕΠΕ,,
Τόμοι προηγουμένων ΐτ&ν της «Φύσίως» άπάοΐ καί 

γρυσόίζτοι πωΛοϋνται Ιν τοϊς γραφ(1οις ήμων ιΐς τάς'άχο- 
Ιούθους τιμάς.

*Ο·Ιη ή σιιρά των 8 τόμων,
ΆπΛ&ν άντί φράγκων ............ 98
Χρυσοόέτων αντί φράγιωι 120

"Εκαστος tii τόμος χιχωρισμένος το ν 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
καί 8 ον έτους :

ΆπΛοΰς άντί φράγκων .......... 12
Χρυσό6ιτος άντ\ φράγκων ......... 15

ΆποστέΛΙονται tie i^eiffepot ταχυόρομιχων τιΛων 
■καντί χαταίάΛΛοντιτό τίμημα.
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MAGASIN LOUVRE 
ETIENNE MOSTRAS 

PHILIPOPLE 

Modes, Robes, Chapeaux, confections
Έργοστάσιον καί υλικά γυναικείων πίλων. Πάντα τά 

είδη τοΟ συρμού είς εύθυνοτάτας τιμάς καί έκτδς παντός 

συναγωνισμού.


