
Z

‘Eewxeptxrt φρ. 12. — Συνδρομή *ΕξΐΚ·φ*»<Λ φρ, 15

λΡ1Θ. 31ώτυε Γ. ιίβρ. £ μ2(Ν ΑβΗΝΑίε ΤΗ, 1)1 ΑΠΡίΛΙΟΤ ι*^ν

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΗΣ 
ΦΡ. ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ - ΘΕΤΙΚΑ! ΕΠΙΧΤΗΜΑΪ — ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ

ΠΟΣΟΝ ΑΙ ΠΛΑΤδΝΙΚΐΙ ΘΕΩΡΙΑΙ
ΑΙ ΑΙ ΕΝ ΤΗ> ΠΟΛΙΤΕΙΑ' ΕΚΕΙΝΟΥ ΑΠΑΝΤΩΣΑΙ 

ΘΕΩΡΙΑΙ
Έ«ηρ<αβαν καί έη.ίρώβιν έτι είς τάς 

0)μίρ’.κ»ς Κοινωνίας Κϋρώπης καί Ά|ΐβ?.κής

ί Συχνακις έ« συνα^αστροφαίς φιλιχαίς, ή έν Νομικοίς η 
όιπλωματ ιχοίς ζητήμασιν, άχουεται ή φράσις- <ά I αύτη εί*ε 
ε/7Λατωχ4«ή Σγ^τ^ζγ» «‘Λχαόημαϊχη Σνζήπισίζ» 

Ι^Συζητοΰμεν Άκαδημαΰώς κλ. Πλατωνιχαι θεωρίαι χλ. Άνά 
?ά στόματα πάντων των λογιών φέρονται «I φράσεις αυται, 
ισάκις πρόκειται έν τφ πρακηχώ ρίφ έφχρμογή θεωρίες tt· 
βς ή άρχίίς ιδανικές* οσάκις γίνεται συζήτησι; περί άρχών 

πάί θεωρημάτων δυσχερείζς ανυπερβλήτους άπαντώντων έν τή 
ήορεί? αύτών, άν«φωνουμ«ν αμέσως *Π.ΙατΜΐκύς ανζηταΰ* Jffotr, 'Λχαόημαϊχώζ ασγοΛσό/αία», χαι τά παρόμοια. Άλλ' 
κδται «ι πάγκοινοι μεταζύ τών λογιών φράσεις, ούδόλω; 
προήλθον έκ σών άλλων δοκιυωτάτω» συγγραμμάτων του 
Πλάτωνές, άτινα διά το ύψος τών ίδεώ* και το μελίρρυτον 
τοΰ υφονς (du Style) προσεπορίσχντο αύτφ τον τιμητικόν 
ίίτλον t&gtcc /7./άτ«κ» , όπως και τω Όμηοφ παρά το?ς 

^^άρχαίοις, εό μόνον "Ελλησιν, αλλά και ξένοις χαι δή καί 
εφ Κιχερωνι, οστις θελγόμενος ύπό τών ίύγγων του θείου 
Πλάτωνος ά*εφώ«ησεν «εί Ζευς χατβλθων έπι της γής άν 
>θρώκοις συν διε λέγε το, τή του Πλάτωνος γλώττνι έχρήτ* 

’έν.» *Οθεν χχΐ τό περίπυστον «κείνο λόγιον διετυπώθη «tin* 
,ρ*α4ίσί’ΙΛ·«1» περί τής Ελληνικής λεγόμενον.

Πόθεν λοιπον άνεφυησαν αί φράσεις «κεΐναι αι περιπυστοι 
χαι περιλάλητοι ; Δεν θέλομε* έπι τουτου τοδ άντιχβιμενου 

’Πλατωνικήν συζήτησιν πλέον, αλλά πραγματικήν, εί δυνα
τόν, επιστημονικήν άνάλυσιν. Καί τοΰτο επιχειρούμε* ήόη 
ίν τινι μετρώ τών ασθενών ήμώ* δυνάμεων μέγα γάρ τό 
8έμα καί υψηλόν, ει'περ τι καί άλλα, ώς εφεξής τούτο κατά- 

|^δηλο* γβνήσεται· διό καί παρά τοίς έπαίουσι προσέρχομαι
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έν συναίσθησή τοΰ ύψους τοΰ θέματος, δσον καί έν πεποι* 
θήσει ευμενούς παρ’ αυτών κρίσεως τυχεΓ*.

Αί φράσεις αυται προήλθον έχ τοΰ Πλατωνικοί Συγ
γράμματος, δπερ φέρει τό δ«ο*α τόδε· ^ΪΤο.ΙαιΙα» τοΰ 
Πλάτωνος. Έν αύτ£ ό μέγας οδτος φιλόσοφος προδιαγράφει 
εικόνα κοινωνίας προτύπου έν τφ κόσμφ, έχούσης βίον καί 
Σαΐταν πρωτοφανή μεν, ίλλά στηριζομένην έπί φυσικών 
αργών καί νόμων, εφ’ ών έρεώομςνη ευμαρείας καί ευδαι
μονίας άξιου ται.

Άλλ’ οποίου εΓδους· Πολιτεία υπάρχει αΰτη; καί πώς 
ήξιωθη τοσαύτης τιμής παρά τοις έπαίουσιν, ώστε νά έπι- 
δρφ έπι τοσοΰτον είς τήν άνάπϊυξιν και πρόοδον τής άν· 
θρωπότηπος έν πάσν] εποχή χα· δή σήμερον, οτε ή επιστήμη 
κυριαρχεί έπί τοΰ κόσμου ;

Τοΰτο έστι τό μέγα ζήτημα· φέρε δή χωρήοωμεν προς 
τήν λόσιν αύτοΰ άρρωγόν έχοντες τόν Πλατωνικόν λόγον ή 
τήν θεάν Άθηνδν έπί τό μυθικώτερον.

Πριν ή δμως φθάσωμεν είς αυτήν τήν ουσίαν τοΰ Ζητή
ματος, κρίνω καλόν δύο τινά νά προσθέσω.

α'. Ή άκριδής, διεξυδιχή και επιστημονική άνάλυσις τής 
Πολιτείας τοΰ Πλάτωνος ένταΰθα ού χωρεί έμπεριττατωμέ- 
νως' στενά τά όρια τής επιστημονικής ταύτης πραγματείας. 
Άρα εύσύνοπτον περίληψι», τοΰ δλου πονήματος, καί ήν 
έξήσκησεν έπιρροήν ίπί των πνευμάτων τών έπιστημόνων 
τών διαφόρων ίποχών έπιχειροΰμεν.

’ϊ*πό φιλοσοφικήν καί ούχί υπό Νομικήν ίποψιν ή 
ιρευνα έσται μθ·. ένταΰθα.Ή Νομική άφίεται τοίς ΝομιχοΓς.

Έν πρώτοις έν τ»5 Πολιτεία τοΰ Πλάτωνος αί διάφοροι 
κοινωνικά! τάζεις χαταργοΰνταΐ’ άπαντβς οί άνθρωποι ώ> 
τέκνα τής φόσεως τών αύτών άξιοΰνται παρ’ αυτής προνο
μίων! καί έν άπλουστίρφ καί δημώδει φράσει : έν τή Πολι
τεία τοΰ Πλάτωνος πλούσιοι χχί πένητες ούχ ύφίσταντατ 
μεγαλοχτηματίαι καί μιχροί, ουδόλως· πάντες Γσα χτή
ματα εχονσι· δέν έπιτρέπεταί τινι έχειν περισσότερα χτή
ματα ή χρήματα· αιοίχίαι χοινσί· τά καταστήματα κοινά· 
τροφαί κ οι ναι έν βυσσιτίοις άναμίζ άνδρες καί γυναίχες'τό δέ 
σπουδαιότερων χαί πάντων άνατρίπτιχώτατον, αί p>ralxtc
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xotral rote x&atr^} ούδείς Um Ιχει yvraixa' id thra 
kwA) ά22α rai ίργαοΐα κοινή και ταμεϊον κοινόν, έκαστος 
βαλαντίου fXtov ού φίρει· τά έχ τής έργασίας προερχόμενα 
χρήματα κατατίθενται είς τόν κοινόν κορδανδν· όμάς δε 
πολιτών ύπδ τδ ονύμα <’ΛΑβΊγότηςη θέλει διευθύνει τχ 
πάντα έν συνεσςι καί δικαιοσύνη, ής έχάραξε τούς νόμους* 
οί δέ πολίται ουτοι έσονται οί άριστοι τής ‘Αγέλης, ‘Αγε 
λάρχαι καλούμενο»· αυτοί φροντίζουσι νά δίδωοιν έργασί&ν 
τοΐς όργάταις τών πκντοίων τεχνών, ώς και τοΐς βιομηχά- 
νοις καί έμπο'ροις* αυτοί περί άνατροφής τών τέκνων χα· ίκ- 
παιδεύσεως αυτών* αυτοί πίρί γυναικών, αύτοί περί Ιερών 
καί οσίων'κλπ !

Έν γένει διατυπούται κοινωνία, Πολιτεία, έν η άδιλφο- 
ποιοΰνται ώ πάντες, καί έντςυθιν άναγωρων ά Πλάτων 
πλάττει καί τήν γενικήν άδβλφοποίηβιν τών ’Εθνών καί συμ- 
πάσης τής άνθρωπότητος. Τί ώραίχ ! Τί υψηλή Ιδέα ! uUv 
(δανικόν πανόραμα, καλλειδοσχόπιον. Άλλ’ έν τγ] έφαρμογή 
έρχονται αί δυσχέρεια ι αί τρισμέγιστα ι* καί ιδού τό ναυά
γιο*, καί ιδού ύστερον αί ΪΙλατωνίχαί Συζητήσεις, αί Άκα· 
δημαϊκαι θεωρίαι έπί τών μή έπιδεχομένων a^rrxJcYTa, /τραγραιοΛοΙησιτι». Καί έγώ τώρα ενταύθα /Τ4αι^ικύ( ανζηζω, 777βΓωκί*ά< ββωρίαι: έπ^ίτω®. Καί ομω; οφείλω 
νά βαδίσω έβί τής Πλατωνικής πορείας, ήν λχάραζα.

Όπως έννοήσωμεν κάλλιον τήν επιρροήν, ήν ίξήσκησεν ή 
Πολιτεία αύτη τοΟ Πλάτωνος έτι τών σ/μερίνών ’Εθνών 
Εύρώπτς κ«ί Αμερικής δέον νά είσέλθωμεν είς τό στάδιο* 
τή< Ιστορίας τής Πλατωνικής Φιλοσοφίας καί νά διπτρε- 
ξωμεν αύτό δσον τό δυνατόν συντομώεερον.

Ή Πλατωνική Φιλοσοφία συνήθως έπικαλεΕται Ά*«δη· 
μαϊκή διά τήν έν θέτει τινι τών Αθηνών καλούμενη Άκα* 
δημίμ γινόμενη* διδασκαλίαν. Μαθηϊής τοΤ Πλάτωνος ύπήρ- 
ξεν ό γβνο'μενος ώσχύτως μέγας Αριστοτέλης, δστις ήχο- 
λούθησεν ιδίας άρχάς διδάσκων καί άτετέλεοε τήν έπίσης 
ύψηλήν Αριστοτελικήν Φιλοσοφίαν έπί τό θετικώτερον κλί- 
νουσαν καί πρεσβεύονταν τό άξίωμα· «Mq*Ur ir ιφ χψ, 
θ μη xpdtepor ir ε? aio0wnt>. Μαθητής τού Άρισ«τέ
λους ύπήρξεν ό μέγας Αλέξανδρος, 5στΐς, καί τοι ’Αριστο
τελικός, έπβχείρητεν όμως έν τ^5 έφαρμογ? ώ; μεγαλόνους 
νά θέτγι έν χ?ήσ<ι τάς Κοσμοπολιιικάς άρχάς τοΰ Πλάτω* 
νος· Καί δή έπεχείρηβε τήν συγχών?υβιν τών Εθνών Άσίσς 
και Ευρώπης καί Αφρικής έπί σκοπώ διαδόσεως τοΟ Ελ
ληνικού πολιτισμού, άχμαίου τότε διχτελοΟντος* περίφημοι 
είσιν οί γάμοι τών Μεγιστάνων Περσών μετά Έλληνίδω* 
καί Ελλήνων μιτά Περσίδων «αγενών* αύτός δ* ούτος ίλαβε 
σύζυγον Περσίδα. Προς ταχύ τέρα* δ* ίξάπλωσιν τών. Ελ
ληνικών γραμμάτων, Επιστημών, Βωμηχανίας, Εμπορίου, 
κλπ. καθίδρυε πόλεις πολλαχοΟ, ώς κέντρα τούτων, αΤς το 
ο/Ομα αυτού άπέδιδε, και δή την έν Αίγύπτω Αλεξάν
δρειαν, ήτις έπί Πτολεμαίων κατέστη, ώς γνωστόν, τό αο

ναδικον παγκόσμιον τότε κεντρον τών έπιστημονιχών γνώ-· 
σεω», τεχνών χχι iμsoρίου, διά τε τό πΡώτον έν χύι ή χαθι· 
δρυθέν Πανεπιοττμιςν χαι τήν μεγάλη» Βιβλιοθήκη» ci0t$fc, 
συνισταμένη* <ζ 800,000 ώς λέγεται, χειρογράφων βκόκίω* 
χΧ. Έχε? «καλλιεργούντο αί Έπισνήμαι άπασαι, χαί t» 
διάφιρχ Φιλοσοφικά αυστήματα, χαί πρδ πάντων, τό Πλβ* 
ιωνικόν, παρ’ ω διέπρεψαν πολλοί te άλλοι καί ιδία ό Ιξό 
χος Πλατωνικός, Φίλων ό Έυδαΐο,, περί <,5 έλέγετο τότ£ 
<ν Αλεξανδρινή διά την μεγχλην αύτοϋ έν ταΐς Πλάιων^ 
καίς θεωρίαις έπίίοην τόδε τδ λόγιον «η Φΐ^ωχ Π2αζ^ χίζα, ή ΖΖ^άτω/· ΦιΛ^ιίζίΐ». .·>

Τάς [Ιλοιτωνιχάς άρχάς ένίκολχ ώθησαν χαι άφωμοίωσαί 
*Φ Χριστιανισμέ (ι) έν ’Αλέξανδρέ οί μεγάλοι πατφεί 
τής 'Εκκλησίας, Κύριλλος ’Αθανάσιο;, ’Ωριγένης, Εύσίόωί,'' 
Χρυσόστομος βρχδύτίρον, ό μέγας Βασίλειος, Γρηγόριος ι< 
πλεΐστοι οσοι άλλοι άλλαχοΰ, π«ρί ώ* ίδίφ περί <*ός έκί 
etov, αν θελήσωμεν νά πραγματευθδμβν, έπιλείψιι με ό χά 
νος διηγούμενου, τδ δη λεγόμενον. *Οθεν περιορίζομαι ifr 
δεικνυων την γραμμήν, ήν ήκολούθ·/,σ·ν ή Πλατωνική φιλς. 
σοφία μό*ον άνά μέσον τών αιώνων δικισδύουσα καί που ζωή 
ρώς άναφαίνο^έ'ΐ διί τής έπιδράσεως αύτής, ώς έτι *ί&ο- 
στινιανου, δστις έιεωνόμασεν, ώς γνωστό*, τόν ύπ’ αστοί 
άνίγβρθέντχ «ε ρίπο στον ναόν < ’ζ//-/α λ- Σο^Ιαι», τρ ύποδείί' 
ζει βεόαίως Πλατωνικών λογιών, ώ* έβριθε τότε ή Κ]πολιςγ 
χαί ούς. ύστερον έξ αύτής άπεδίωξεν d Αύτοκρέτωφ <ώτχ*: 
ως φιλοταράχους.

Μετά τήν ύπδ τοΟ ΙουστινιανοΟ άποδίωξιν έχ τής Κω»· 
«ίαντινουπόλβως τών Φιλοσόφων και τήν κατάργητιν τής 
έν αυτή Οικουμενικής (ώς έλεγε το τότε) ’Ακαδημαϊκής Σχον 
λής, ή Πλατωνική Φιλοσοφία περί οριζόμενη είς d λίγους μύ·Ζ 
Tt«« αύτής, άν ούχί έν νχρκώδει καταστάσει, άλλά τούλά·' 
χιστον έν στκνφ χύχλφ δ«βτέλει εν ζωτικότητι, μέχρι σχβ«” 
δον τών τελευταίων Βυζαντινών χρόνων, 5c< εν Μιστρφ τής- 
Σπάρτης ίδωκε τήν τελίυταίαν αυτής έν Έλλά&ι άναλαμ- 
τήν διά τοΰ σοφοΰ Γεωργίου Πλήθωνος ή ΓεμιστοΟ, οστι<; 
χαί ΆϊαδημαΤεήν Σχολήν συνέστησεν b Μιστρ$, καί Σύλ
λογον ’Ακαδημαϊκό*, καί Νομοθεσίαν Πλατωνικήν χλ. περί 
ών είς πλάτος £γοα|βν i x. Κ. Σχθας έν ταξς Ιστορίας 
χύτου (3). Είς τδν Σύλλογον έχεινον ή<«·ι ενάριθμοι οί υιοί 
τών καλλίτερων οικογενειών τής Λακωνική; (3) χαί ίδίβγ οί 
τών έξοχω τερών τότε ίξ αύίών. οίυν, ατών Σ(εγαχοχοι>·> 
Λάχω», KaJo/apidrwf» xal «Γιαιραχαΐ&ΐ», οδς «ΛΜΑ; xw ύστερον έπωνόμασαν οί Δυτικοί τών Ευρωπαίων. ί

(1) Ή «Οι οκν,βί* χύ» γνναικ&ν ΒιαλυΕί διομόν συζυγικήν,
κ«σβν η9(»η· »α< βυνίκώι οΐχογ/νο 3ί« λΟγο* iKspStoj?,
Μβ^ββν τ» »ί«ν« $ι·»«>οΟεΐτ βγηυΐτα* τνοϊά ^μέτιρβ «<ι η1»!· ήένα ; 
έν τη DeXiKtat&v ΙΙλέτωνος «λλιίπκ i ούοιώίη; αώιάς ®(«eyt.*nt4c 
paMxi)p x«l wk 4λλο<, ocdvtf Op' of«c ovv^xac mi Sntelouet
vuv e< Xptartavtxal noivtuv^et fiseiooCvrat pcto* xai sxo$u»to't>ta~«''
i H XfiuOMto^oc φοδιρ· («t:(Sgrat »at4 τής flolitiiac ,to5 11λάίω»οι 
ϋγων «μ»* β0ό *e.9(iiup Πλέτων, & χβτ^γΛαβίο*' cneiv?,* aokittUv 
>0υ«Οιά, *®ί Ζό»*®ν·* ■«· »ίτ<< etipai TToXitita» i'ypaipc ζ νό^ονι ουνΟηκι* 
ί«α< γαρ αντό&6· άκανκς eUixvuvf» ούτοι δ«ι κνβΰμ« πονηρόν. ....... 
»ί*0ϊηβ6ν αύτών τη ψυχτι* ότβ* γ«ρ xotva< fteor τάς γνν-Γ«·ς ποιωσι, xal 
νχορίνους, γνμνώοαν’τς έπί της ηαλαίστρβς αγονσιν ίττι θταν
Β<λπ. τλπ* νώς ορούς της ψνσιωι «νατρ^οντις, τ« eupov Uc<v tiiuTvi ; 
(Χρνοοβτόμοίι ΏυιλΙα Λ\ Οπόρνημχ ος τό <*τλ Μβ· Gatov. Ε·/αγγέλ<ον.
?»δ. Ήη«ώ*. 13/?. Τνπ Γ. Κβρνοφΐ'η. Τόμ. Α*. Μ<ρθ( λ', οιλ. 7). 
4Γ4γ(Μ* ό Χρνοόοτο|ΐθι τά ψτγάδι* τής τοΰ Π^·το>νος ΠΆιτιΙας ονκ άκορ- 
ρ(«τβ< τους μαργβρίιας xfa Πλο'Μνοης Φιΐοοοοίας, osivctai «τουδαίως 
ΰ^ίΧιτήοα?, ύί και ι^ν Χτω*ύι{ν, ή< οίρ«οιάργτ,< ό Ζ^νων μ, ώ< 'jviv 
σα!ν. Άλλά «pi τοΰ οηουόαιοτατον τούτου ΟΙμβτο;, ιίτομιν Ιι τοΐς προη- 
5>νμ6ο«ς, ότι άκάιτ<Κ«ι U(a ίν.βιημβνιχή Πραγμβτόβ, ίν η χαιά πόσον 

χοληοίβηοαν of φιλόβο^Μ κατάρτι τής Εκκλησίας τά δόγματα καί τάς 
έρζός τών 0taφόρων άρχο^ων Έλΐηνιχών ψΟοββφϊχών ουοτημάτων, χατό, 
ΣτΑι» γοήοιτα'. Έπι«ολβοοόμΐ6α νά ιύ^αριστ»(οωμτν τήν πτάιέργκαν τδ, 

ίπι«ημό»ων «ναγνωπών της πβριληράνης «Φόκωςν.

Έξ αύτών τών οικογενειών σώζονται καί οήμερον άπό* 
γονοι έν Οιτύλφ τής Μάνης, ώς καί τών Γιάτραχαίων «ί 
Σπάρτη, Έ* ιών Στεφανοπούλων κατάγεται καί ο Άθή- 
νησι λόγιος, γνωστός παρ’ ήμΕν, εκδίδω ν έν Αθήνα ις xaj 
Εφημερίδα είς τό Γαλλικόν e4f«wper d'Aihenest κλπ. Οξ 

δέ Καλομεριάνοι, ώ» οί πλεϊτποι μετά τών Στεφανοπούλώί 
διά τήν ανάγκην κχί τδν φόβον τών Τούρκων χατέφυγον βί( 
Κορσικήν, ένθα κχί σήμερον ύπά>χουσι χωρία ολόκληρα 
φοροΟντα φορέματα Μανιάειχα, διατηροΰντα γλώσσαν Μα» 
νιχτικην, ήθη χαί έθιμα Μανιάτικα, περί ών άλλοτε ιίί 
πλάτος έγραψα «ίνΠανδώρα» · ο δέ μακαρίτης Ραγκαβης^ 
πρέσόυς ώ> έν Παρισίοις, έλα δε τδν άξιέπαΐνον κόπον ή 
έπισκεφθ^ τήν πατρίδα τού Μεγάλου Ναπολέοντος,.έξ ί’ 
κατάγεται ά»«μφισβητήτω; ό μέγας ούτος δορυχτήτωρ· τ 
δ’ δνομα αΒο’ΟΛόφπκ» έστι τδ 'Ελληνικόν 
έν μεταφράσει * Bonn fa parte» κατά τούς γλωσσυλέγό$ 
ή δ’ άηδονόστομο; Μοΰσα rod Σουίσου έπλασε τά άθέναή 
εκείνη έπη περί τούτου·

$

£

ί*

(1) Περί to5 νψηλοί Φ,λοσοφίχβΰ ζ^μασοι touiov ιχιβυλασσόια! 
ιδίαν Χ«αγραηίαν άλλοτε »® δημσβχνσωμιν ί» τή »Φ>α<ι a.

(?) ’S« Μιβτρ? $(j»j]pirtvtet itaht BX«vnvoi vaoi, 'Λγι&γρβφ'αί ’gj 
ΥΡ»ΦΧ1 BvCcvtivci χλ. nrρί ών πάντων ί» ιδίφ βνλλβδ^ ίδημοόύΐΜ 
ίιανα ό «®1®ί »«9ηγητήι, ·. Ζηβ/οκ- τβνδν δ' ά< ;ώ» ίτβψβι» ιής εν Άί 

Γβλλκής Άρχβιολίγτχή^ Σχολής «βχολιϊται χΐρί »ΰτβ βπονδβ/ω;. '
(3).Ένέρι6μ« ήν έν av<$ xat K«»itavtfvo< δ Π«λ«ιολόγο;, οτι i διβτριδός tv Mraipa εποιοιο ώί ί,γιμών «λ.

3

j

Β- «Kai τοΰ Τανγίτου είχβ τήν άκρώρβιαν πατρίδα» 
F* ’ό είς μίαν μόνην ώραν*
Ε «τήν Γην παίξαςη
t. »τήν Γην χάΟας»
g »»ε1ς τοΰ Βατερλά) τήν χώραν».
& Οί §έ Μελικοί κ«τβφυγον «ίς τήν Τοσκάνην καί §ή έν 
Ε. Φλωρσντί^,ένθα άτοχβτέστησαν κ«ί άνίστησαν έτι τή; ήγ&· 
& μονιάς βύίών τήν Άχκ&ημίχν τοδ Ιίλάτωνος, άναζωογβνη- 
t θσιβαν διά τε τής βυβτάββω; Πλατωνικού Συλλόγου Έτβί- 
I ρων, καί διά τής έκτΤ άσανταχόθεν τής ’Ιταλίας κπι λοιπής 
| Εύρώπης συρροής τών σοφών άνδρών ύχό τήν προστασίαν τών 
Γ φιλομουσων έκείνων Ηγεμόνων, οίτινες ούδεμίαν πβρίστασιν
f. παρέλειπον διά τήν πςριθαλψιν τών Ελληνικών σπουδών 
ι χαί ίδί? ό Κοσμάς ο Μέ^ιχος,ύστις δι’άπεστκλμένων είς δια- 
Γ φόρους Ελληνικές χώρας περισυνέλσζε πληθυν χςιρογ&άφων 
' Ελληνικών, χαί ή$η διασωζομένων έκείσσ, δικφόρων Έλλη- 
[ νων Συγγραφέων, καί έν γένει κατςστησβ τήν Φλωρεντίαν 
ρ νίας Αθήνας περαχούσας άγάλματα Ελληνικά,εικόνας κλπ. 
[ περί ών έν *τφ Έμβρολογίφ τοΰ καλού φίλου, Ειρηναίου 
I Άσωβίου, άλλοτε «γράφησ«ν πολλά παρά τβ άλλων καί 
I παρά τής λονίας κ. Άλέάνα.
I ΈκεΓθεν ίέ διε&όθησαν τά φώτα ςίς τή* λοιπήν Εύρώ- 

πην, και 3ιά τών λογιών φυγά^ων τοΟ Βυζαντίου, οϊον, 
| Γαζή, Λασκάρε ως. Χαλκό κονδύλου, Βησσαρίωνος του Μκ· 
| κρή. Γ. Τραπεζονντίου καί άλλων πολλών* συνετβλέσθη 
’ τοιαύτη έ^ίδοσις αύτών, ώστε ή έποχή εκείνη έπωνομάσθη 
ί «’Αναγέννησις τών Γίαμ«άτων καί έπιστημών έν τή Δυτική 
s’. Εύοώηγι, Benaissdnc^ des leitres et des sciences»,ώ: θβω- 

ρηθησγ μεγάλφ σταθμφ τίίς προόδου τή; άνθρωπότητος.
• ’βκτοϊε ή γενική πρόοδος «όαινεν έ&ιακόπως πρός τά ποόσω 

γιγαντιαίοις βή»«σι. Τά είς διαφόρους χώρ«< τής Ευρώπης 
ί' χαθιδρυθέντα Πανεπιστήμια καί ίδί^ έν Παρισίοις συνέτει 
| ναν τά μέγιστα, όπως άναφανώσι μεγαλοφυείς άνδρβς είς 
£ τούς διαφόρους Επιστημονικούς κλάδους καί δή έν τ?ί φίλο- 
ί σοφία, ό Έουσσώ καί ό Βολταιρος έν Γαλλίβρ* ό ΒροΟνος έν 
ι Ιταλίφ· & Κάντιος, ό Έγελος. ο Φίχτιος κάί ό Σχελίγγιος 
£ έν Γερμανία* ό Νεύτων καί ό Λώκιίς έν 'Αγγλίας. Οί σοφοί 
φ. ουτοι άνδρες έχρημάτισαν οι μεγάλοι μοχλοί, οί θέ»τ« είς 
[ κίνηβιν τά Ευρωπαϊκά έθνη καί τάς κοινωνίας, νά βελτιώ- 
| σωσι τήν κατάστασιν αύτών βίς ήν ίιετέλουν άπό αιώνας. 
Α Αλλ’ έ«ι τέλους ή σωτήριος τών Γάλλων έπανάστασις τφ 
| 1789 άνέτρεψε τήν Μεσαιωνικήν κατάστασιν τών κοινωνιών* 
L κατέρριψε τδ φεουδαλιχδν έν Εύρώπη σύστημα, έξίσωσε τάς 
Ι κοΐνω»ικάς τάζεις, δςέσπιιρβν άπανταχοΰ τής Εύρώπης τάς 
| φιλελεύθερους ιδέας καί άρχάς, καί ζδωκϊν ώθησιν είς τδ άν> 
I θρώπινον πνεύμα να έξβλθν) ζωηρόν τών στενών ορίων, έν οί; 
f τέως διετέλει περιωρισμένον- αί σπουδαι πλέον έγίνοντο έν 
Ι' το?ς Πανεπιστημίοις μαλλΟν Απεριόριστοι* αί κοσμοπολιτίκαι 
f: ίδέαι, άς ό μίγας φιλόσοφος Λϋ^ούτιος, άλλοτε έν στονφ 
ρ κυχλφ διέδιδε καί ό Σπινόζας ευρύτερον έπεζέτεινε, τότε ευ 
f ρον τδαφος άρμόδιον πρός άνάπτυξιν τεραστίαν, καίαίΠλα- 

τωνικαί ίδέαι καί άρχαί καί θεωρίαΐ άνέχτησαν τόν χώρον 
8 τόν έπιστημονιχόν, έξ ού έ θεωρούν το άποδλητέαι, καί εν με* 
ρ. τή Γαλλία βραδύτερο* άνέλαόον τη» έαπρίπουσαν αυταΐς 
Ε: *0ίσιτ διά τοΰ Κουζίνου, joofroi καί Saint-bil-
f ΙθΓ· έν τοίς Πανεπιστημιοις τής Γερμανίας οί οπαδοί τοΟ
g. Κανtίου καί Έγέλου άνύψωσαν λίαν, ώστε τό σύστημα τώ* 
Ε; Σοσιαλιστών και Κοινοκτημόνων ήρχισεν άπδ θεωρητικόν νά 
Ε: λαμθάνγι ύπόσταβιν πρακτικήν έν τώ βίφ, καί τά Πλατω- 
κ νικά εκείνα θεωρήματα νά μή θεωοώ»ται τού λοιποΰ ίδανίχά 
g μόνον, *11 Πλατωνική Πολιτεία ήρξατο άνανεουμένη ύπό 
Κ*διάφορχ όνόματα* άλλά τί σημαίνει τοΰτο; Έάν τά όνο- 
Β ματχ ήλλαξαν, ή ουσία μένει ή αύτή τοΰ πράγματος. Ή 
Κτάσις τών ίργατιχών τάξεων Ευρώπης χαί ’Αμερικής είς τδ 
g άύτδ σημιΤον τ«ίν?ι· at διάφοροι κατώτιραι κοινωνικά; τά- 
κξεις βπιμόνως άπχιτοΰσίν έξίτωσιν ταΓ; άνωτέραις* αί γυ > 
Κ ταϊκες τά αύτά έν τή κοινωνία τοΐς άνδράσι δικαιώματα ά- 
Εγφνίζονται νά άποκτήτωσιν εν τε Ευρώπη καί ’Αμερική*

V·

Α:

>·'

«λεΤστοι δέ όσοι τών άνδρών ού μόνον τάς διχαίας άξιώσεις 
τού γυναικείου φύλου ύποστηρίζονσιν, άλλά καί τάς έχκεν- 
τρικάς, ώς λόγου χάριν έν Αμερική αί γυναίκες άξιοΰσγ νά 
φορώσι τόν αύτόν τοΐς άνδράσιν ιματισμόν, ώστε μή διακρί- 
νεσθαι τήν γυναΓκα άπό τοθ άνδρός, άλλ’ όμοίοις έν πάσι 
φαίνεσθζι καί άπαραλλάκτόυ; κτλ. Διά τήν τοιαύτην Ριζι
κήν μεταβολήν οί Αμερικανοί άνδρες φαίνονται μή δυσαδς- 
στούμενοι, ώς καί tv Εύρώπτ) πολλοί δέν άποκρουουσιν ένεκα 
τών Σοσιαλιστικών αύτών φρονημάτων. Ίσοπέδωσις ουσιών, 
κοινά τά χτήματα χαι χρήματα έστωσαν κλπ. οσημέραι κα· 
τπκτώσιν έδαφος ά πανταχουσών χωρών Ευρώπης καί Αμε
ρικής· έξαπλοΟνται δ' έπί μάλλον καί μάλλον αί σοσιαλι
στικά! ίδέαι, ώστε και βουλβυταί Σοσιζλισταί άνιδείχθησαν 
έν ταΐς Βουλαΐς Ιταλίας καί Γαλλίας, καί τό σπουδανότε- 
φον, έν αύτφ τφ ‘Ραϊχσταττής Γερμανίας, τής βυντηφικω- 
τάτης ταύτης χώρας* παραλείπω δ’ ενταύθα καί τούς μη
δενιστής τής Έωσσίαζ.

Πυία ή λί)ξις τών πραγμάτων τούτων*; άγνωστον διότι 
άφ* 1 * «·ός αί θρησκευτικαί ίδέαι( αί συντηρητικά! κοινωνικάί 
τάζεις, αί πλουτολογικαί, ήτοι Τραπεζιτικά», Έμπορικαί 
καί Βιομηχανικά*, άνθιστάμεναι άποτελοΟσι πρόχωμα δνσυ« 
περδλητον άπέναντι τής Κοινοκτημοσύνης, άποτελούσης άν- 
τικρυς Αντίθετον ρ·0μα οσημέραι έξογκούμενον καί τήν Ανα
τροπήν τών πάντοϊν έπαπειλοΟν. Τούτων λοτπλν οΉως έχόν· 
των τών πραγμάτων μία καί μόνη λύσις άρμοδία φαίνεται 
παντί όζυδβρκει πνίύματι, κατά βάθος έρευνώντε τήν κατά- 
στάσιν ταύτην και βηθυμαύντι άμερολήπτως καί χριτικώς 
τήν έπιτυχίαν τής εύδαιμονίας συμπάσης τής άνθρωπότη
τος· έστι δέ ήίε*

Ή έπικράτησίς βτνΰ dtxateo» καθ* όλας τάς έπόψεις εΓς 
τε τά άτομα, οικογένειας, χοίνωνίας χαι τά έθνη σόμπαν τα 
τής υφηλίου ά»ευ διχκρίσεως θρησκείας, φυλής καί γένους. 
Έν ξσφ τό δίκαιον παραγκωνίζεται χαι ύπερισχυει τό αυ
θαίρετον καθ' όλας τάς σχέσεις άτόμων, οικογενειών, κοι
νωνιών καί τών διαφόρων έθνών. ή άνθρωπότης έστι κατα- 
δεδικασμένη νά κυλίφ τδν λίθον τοΟ Σίσυφου είς πέρας τι 
μή έξικνουμένη ές άεί. pd^srt οί έχοίχοϋχζ^ζ
έ-τΐ τής Αύτη έστίν ή άνέκκθεν στεντόρεια φωνή ή
χαλοΟσα τά έθνη πάντα είς τήν ευημερίαν* αύτη έστιν ή 
πανάκεια ή πάσαν νόσον ήθικήν καί μαλαχίαν πνευματικήν 
(χμένη καί έκαστον έν φ εχλήθη όδηγοΟσα καί τον έκφυλι- 
σμόν Pin-dg^siecls τοδΝορντάουάποκλίνουσα άνεπιστρεπτεν 

Έγραφον &ν Πειρχιεί 2 ’Απριλίου 1Β99.
Άθαν· ΙΙετρίδης Ήχιιρώικ,

Σχολάρχης Πυρκιώς.

ΠΩΣ ΘΑ εΠΕΛΘΙ-l·
ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΤ ΚΟΣΜΟΥ

η

(Συνέχεια ϊόε πρ&ηγ. φύλλου).
'Αλλά έξ όλων τών δυνατών τούτων αίιίων γνωστών 
γνωστέων, άτινα δυνατόν νά έτη^έρωσι τό τέλος 

τού χόσυου, κοιον είναι τό μάλλον έητ^οδυν ; Ποιον 
είναι έκεϊνο, τό όποιον δυνατόν ν’ απασχολήσω ήμάς, 
ώς μάλλον απςιλοΟν τήν ταχτικήν πορείαν της Γής, 
nnC έν τοσούτω ξαίνεται άσδαλώς καό ήσύ^ως βαί* 
νυυσα είς τήν πορείαν της ;

Ή γηίνη σφαίρα είναι τοσοΰτον μικρά έν τφ άπείρω. 
ή πορεία της είναι τοσοΰτον ταχεία, το βάδισμά της 
τοσοΰτον άσφσλές, ό δέ Οργανισμός τοΰασερικοϋ ξΐίου 
της τοσοΰτον εντελής, ώστε, αναντίρρητος, ούδεμία 
τών προμνησ&εισών καταστροφών θέλει έπέΛθει. Ίσως 
όμως ποιά τις πιΟανότης έηιβάλλεται είς τάς σκέψεις 
μας και αύτη είναι ή μετά κομητών σύγκρουσίς της.

Σημειώσω μεν ήδη, ότι τό κενόν διασχίζεται ΰπό 
κομητών, διατρεχοντων καθ’ άπάσας τάς ^ιευθύνσης
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πέριξ τού Ήλιον, ώς χρυσαλλίδες πέριξ λνχνίας, καί I Κατά τούς γενομένους ύπολογισμονς είχομεν είσέλθί 
ότι Λ Γή περιφερομένη έπίσης πέριξ ^ύταΰ, κινδυνεύει 1 κατά τήν πρωίαν έτειναν έν τή άτμώίει άκρα τού μι 
νά συγκρονσθή μέ πλείονας τοΰ ένός τούτων.Έν γένει, ■
είναι αληθές, δτι οί άτμώδεις και τυχοδιώκται οΰτοι 
διάπυροι δγν.βι ούδένα ηαρουσιάζουσι κίνδυνον καί ή 
ήμετέρα Γή δύναται νά τούς διαπεράση. ώς σφαίρα 
πυροβόλου διά μέσου σμήνους μυιών. Καί τούτο συ
νέβη ήδη διά τοΰ κομήτου Βιέλα, οίτινος Α τροχιά 
διαστανρούται μετά τής γηΐνης τροχιάς, Λ δέ προσέγ
γισές αύτοΰ τφ (832 ηρούξένησεν ούκ ολίγον πανικόν 
τοϊς κατοίκοις της Γης. Κατά τους γενομένους τότε 
ύπολογισμύύς ό κομήτης οίτος έμελλε νά διαπεράσμ I 
τήν γηίνην τροχιάν τήν 29 ’Οκτώβριον τον έτους 
έκείνου όλίγον πρό τού μεσονυκτίου.Τό γεγονός τοΰτο 
έσημειώθη είς τάς έφημερίδας χωρίς καλώς νά έν- 
νοηίή φυσικώς καί έγένετο μάλιστα λόγος περί τών 
κινδύνων τοιαύτης συναντήσεως, δυναμένης νά έπι- 
φέρη τό τέλος τοΰ κόσμον-

Άλλά τί έστιν ή τροχιά τής Γής ;
Elvat ή όδός ην διατρέχει πέριξ τοΰ Ήλίου.
"Ώστε σφαίρα ριπτομένη έπί τίνος οδού, ή σύγκρου- 

σις έπέρχεται μόνον έν περιπτώσει καθ’ ήν διέρχεται 
τις τήν όδόν έπί τον σημείου καί κατά τήν στιγμήν 
ακριβώς καθ’ ήν διέρχεται αύτό ή σφαίρα. Ό ήμέτε- 
ρος πλανήτης έμελλε νά φθάση είς τό σημεϊον τής 
τροχιάς τον, δπερ θά διέτρεχε καί ό κομήτης την 30 
έπιόντος Νοεμβρίου, ήτοι πλέον τού μηνάς κατόπιν, 
Ώστε ούδέ σκιά κινδύνου ΰπήρχε τότε, οί δέ έφημερι- 
δογράφοι είχον πλανηθή μεταξύ τροχιάς καί σφαίρας.

’Αλλά τί θά συνέόαινεν άν ή σύγκρουσις έπήρχετο; 
Τότε ήτο δύσκολου νά προΐδμ τις. ένφ σήμερον <1ρ· 
χίζομεν νά τό μαντεύωμεν, ίχοντες ύπ’ δψει δτι αύτός 
ουτος ό κομήτης Βιέλας, ουτινος ή περιφορά πέριξ 
τοΰ Ήλίου έξετελειτο είς έξ έτη καιέπτά μήνας αλη
θώς συνάντησε τήν Γήν έκτοτε. τήν 27 Νοεμβρίου 
1872. Πλην. έάν ΰπήρξεν έπικίνδυνος,ούδόλως πλέον 
τόν φοβούμεθα τό γε ννν εχον. άφοΰ άπεβίωσεν ήδη 
κατασυντρίβεις είς τεμάχια, τις έκατομμύρια διμττόν- 
των άστέρων. Καί πρώτον, ίδομεν αύτΦν διασχισθέντο 
είς δύο, καί τά δύο ταύτα διάπυρα νεφελώματα έξη- 
κολούθησαν τήν πορείαν των έν τώ κενφ ώς δύο ά- 
δελφοί δίδυμοι, άλλά βαθμηδόν καί βραδέως άπομα- 
κρινόμενοι άλλήλων. Είτα έξηφανίσθησαν έντελώς,καί 
ούδέποτε πλέον ώράθησαν.

Τί άπέγϊίναν ·, Πιθανώς ό κομήτης ούτος νά διι - 
λύθη όλοκλήρως είς μικροόκοπικά τεμάχια, είς κοσ
μικήν κόνιν. διότιτή 27 Νοεμβρίου τού 1872, καθ’ήν 
ήμέραν έπρόκειτο νά σνναντηΟή μετά τής Γής, παρε- 
τηρήθη άληθής βροχή διαττόντων άστέρων, ών ό ά- 
ριίμός ύπελογίσθη είς έκατδν έξήκοντα χιλιάδας! Τό 
θαυμάσιου τούτο σμήνος προήρχετο έκ τίνος σημείου 
τοΰ ούρανοΰ. δπερ Ιδει νά κατείχε ούχί ή κεφαλή τού 
κομήτον,δστις έάν έξηκολούθει έτι ύπόρχων θά διήρ 
χετό τον σημείου τούτου τής γηίνης τροχιάς δώδεκα 
εβδομάδας πρότερον, άλλ’ Λ ουρά αύτοΰ, ή κάλλιαν 
είπεΐν, μέρος τών άποσυντεθέντων διαμερισμάτων του, 
άτινα άπό τού διαχωρισμού του είς δύο τφ 1846. εί
χον διασπσρή κατά μήκος της τροχιάς του- Ούδεμία 
άμφιβολία άπομένει περί τής ταυτότητος τοΰ σμήνους 
τών διαττόντων τούτων άστέρων καί τοΰ κομήτου 
Βιέλα. Έτέρα δέ νέα συνάντηοις, άνόλογος ττϊ πρώτμ 
άλλ’ ήττον πλονσία, παρετηρήθη τίι 27 Νοεμβρίου

Ώστε, ώςέμφαίνεται, ήήμετέρα Γή δέν σννήντησε 
τόν πυρήνα αύτόν τοΰ κομήτου, άλλά μόνον τήν ά· 
πομεμακρυσμένην αύτοΰ άκραν.

Συμβεβηκός όμοιας φύσεως, μολονότι αίσθτιτώς δι
άφορον, φαίνεται συνέβη καί τήν 30 Ιουνίου 1861.

κατα την πρωίαν εκείνην εν τη ατμω.'ει άκρα τον μί; 
γάλου κομήτον τού Ι861.Τ6 φαινόμενου τούτο διήλίες 
άπαρατήρητον σχεδόν,παρατηρηθείσης μόνον πάροδόν, 
ξου τίνος λάμφεως, όμοιας πρδς βόρειον σέλας είς όι< 
άφορα σημεία τής ’Αγγλίας. ·

Κατά τάς δύο ταύτας περιπτώσεις, δέν πρόκειταμ 
περί κομητικών πυρήνων, αλλά περί όπομεμακρνσ·^ 
μόνων καί (Κινδύνων διαμερισμάτων αύτών. Έτερος; 
κομήτης, ό κομήτης Λέζελ συνάντησε τφ 1770 τόί 
σύστημα τού Διάς καθ’ όδόν. Άγνοοϋμεν βεβαίως είί 
Αδύνατο νά προξενήσει είς τά έκεΐ έπί τών βορνφόρωγ! 
ταυ υπάρχοντα όντα, άλλ’ουδεμίαν διατάραξιν έηέ-ί 
φερε είς τάς κινήσεις αύτοΰ, τούναντίον δ’ ή πο
ρεία τοΰ κομήτου διεταράχθη ύπό τής έηιοράσεως τοζί 
Διός, ούτινος ό κολοσσαΐος δγκος έξώθησε τόν Κο< 
μήτην έπί τροχιάς πολύ άλλοίας της πρώτης. ί

Ούτως άποδείκννται 3τι οί κομήται δύνανται νά συί 
ναντήσωσι τήν Γην καί τούς άλλους πλανήτας. Αί WS 
συστήματος τοΰ κόσμου σννθήκαι δέν άνθίστανται εκ 
τούτο, δπως δέν άνθίστανται είς τάς πλημμύρας, τους 
σεισμούς.τάς Λφαιστειώδεις έκκρήξεις, έπιδημίας,λοι»’ 
μόν ή χολέραν. Καί θά έξεπλήσσετό τις μάλιστα πώς; 
αί συναντήσεις ούιοι δέν είναι συνεχέστεροι, άφοβί 
ό άριθμός τών κομητών δεν είν' ασήμαντος. ‘Ο Κέ-’ 
πλερ έλεγεν δτι ύηάρχουσι τόσοι κόμήται είς τόν ού-ί 
μονόν όσοι ίχθεΐς έν τώ Όκειινώ. Τριάκοντα όρώνταΐξ 
διά γυμνόν οφθαλμού κατά αίώνα.διαόαίνοντες αρκετέ; 
πλησίον της Γης, πέντε ϊως ίξ ανακαλύπτονται κατ'/ 
έτος διά τού τηλεσκοπίου, άπό δύο δέ χιλιάδων έτώνά 
περίπου πέντε χιλιάδες κομήται διήλθον πλησίον τήί'ί 
γηΐνης τροχιάς. Έάν δέ παραόάλωμεν τήν έκτασινί 
τού Λλιακού συστήματος, μέχρι τής τροχιάς τοΰ Πο-ύ 
σειδώνος παρατηρούμεν οτι κυκλοφορούν έν τώ δια- 
στήματι τούτφ πλέον τών είκοσιν έκατομμνρίων κο- · 
μητών. ί

Ο{ κομήται ουτοι διαφέρονσιν άλλήλων κατά τό μέ-’ 
γεθος, τό σχήμα, τόν όγκον, καί τήν φυσικήν καί χη-έ 
μικήν σύστασιν Άλλοι είναι έντελώς διαφανείς, καί: 
είς τόν πυρήνα των έτι, έτεροι δέ φαίνονται συμπα- · 
γεϊς δίκην σνμπεπηγμένων ούρανολίθων ποικίλων'; 
δγκων. Οί πυρήνες ούτοι κατά μέρος μέν φωτίζονται': 
δι’ ίδιου φωτός, κατά μέρος δέ έκ τού άντανακλωμέ-, 
νου ήλιακού φωτός· αί άτμόσφαιραι κοί ούραί αύτών^ 
Ιαίνοντατ αερώδεις καί διάπυροι, ή δ’ άνάλνσις τού'; 
φωτός άπέδειξε τήν ύπαρξιν τών συστατικών τού ίν-ΐ. 
θρακος, άνθρακούχου ύδρογόνον, όξυδίον τον δνθρα-J 
κος, Α άνθρακούχου όξέος. J

Αί συνέπειαι συναντήσεως μετά τής Γής διαφέρουν 
σιν έξ ίσου κατά τήν φύσιν τον κομήτου, κατά τήν τα-ί 
χντητα αύτοΰ καί κοτά τήν διεύθυνσιν τής προσκρον·< 
σεώς τον. Εύκόλως δ' έννοεϊται, δτι έάν ό κομήτης·; 
έηήρχετο δπισθενήμών ή ταχύτης τής προσκρούσεων’ 
θά Τίτο είς τό έλάχιστον, ένΰ έάν έπήρχετο κατά μέ-/; 
τωπον τής πορείας μας, ή ταχύτης αΰτη θά έπήρχετο^ 
είς τό μέγιστον. J

Τοιαύτη σύγκρουσις ήθελεν είσθαι τρομερά, έάν <5? 
πυρήν τοΰ κομήτον ήτο συμπαγής, ft καί άπλώς, Ονί 
συνίστατο έκ στερεών σωμάτων ποικίλων δγκων πλέον · 
ft ήτταν σημαντικών-Ό Λαπλάς περιέγραφε τοιαύεην- 
σιίγκρουσιν μέ ύφος δραματικόν ώς ίζής : «‘Ο άξων 
τής Γής v.c', -ft περιστροφική αύτής κίνησις θά ιιετα- 
βληθώσιν Αί θάλασσαι β’ άφήσωσι τήν παλαιόν θέσιν? 
των καί. θά βαδίσωσι πρός τόν νε'ον (σημερινόν. Μένα. 
μέρος άνθρωπων καίζωων θά πνιγώσιν έν τώ πάγκο·'.' 
σμίω τούτω κατακλυσμφ. ft θά καταστραφώσιν ύπά^ 
της βιαίας σνγκρούσεως. Φνλαί ολόκληροι θ’ άπολίώ

• 'ί

^όθώοι.Πάντα δΗά βιομηχανικά κα\ τεχνικά «ροτόντα I 
; τής άνθρωΛότητος θά έκμηδενισθώΛν». Το^αντα εϊναν ’ 
τά δεινά, άτι να ό διάσημος γεωμέτρης άνα|έρειώς δν- ! 

; υάμτνσ τή προέλθωστν όκ τής συγκρούσεις τού πνρΰ- 1 
νος κομήτου τίνος μετά τής γής.

r Είναι ρόν σοβαρόν τό ηρδγρα. άλλ’ είναι ήττον πι- 
ί θανόν,διότι ώς αί παρατηρήσεις άποδεικνύουσιν οί κο · 
ί μητικοί ούτοι όγκοι γενικώς παρίστανται ούχί ύπό τό- 
ξ. σην σημαντικήν έποφιν. Ούχ’ ήττον είναι αληθές ότι 
; στερεός πνρήν όλίγων χιλιομέτρων μόνον διαμέτρου, Λ 
·.. σμήνος συμπαγές τοιούτων πυρήνων έρχόμενον καθ’ 
; ήμών μετ4 ταχύτητος έκατοντάκις μεγαλειτέρας σφαί- 

?ας πυροβόλου θά Αδύνατο μόνον ν’ άποσπάση Α βυ- 
ίσι> μέρος τής γής, νφ τυνθλίφη εκατομμύριό τινα 

άνθρώπων καί νά μεταβάΐη τήν γεωγραφικήν κατάστα-
■ σιν τών μερών, ίίτινα Αθελεν έγγίσει.
f Άλλά ό μεγαλείτερος κίνδυνος, όν δύναται νά έπι- 
:■ φέρη συνάντησις κομήτου είναι άναντιρρήτως ό μετά- I σχηματισμός τής κινήσεως τής θερμότατος καί ή ά 
• Νόμιζις τών Αερίων τ<Λ κορ,ήτον αύτού μετά, τής ήμε 

τέρας ατμόσφαιρας Δόν είνε άμφίβολον, δη οί κομήται 
eiatv ούσιαστικως άερώδει? καί δη τά αέρια ταϋτα 

j είσί συστατικά άνθρσκος, μία τοιαύτη τυχαία συ- 
;; νάντησις θά έπέφερε σοβαρόν κίνδυνον δστις δύναται 
, μοιραίως νά έπιφέρη τό τέλος τοΰ κόσμου. Μίαν τών 
> περιπτώσεων τούτων μέλλομτν νά έξετάσωμεν παρα 
'· κατιόντες.
" (Έ«<τ>> σννΐχ.,α)

ΤΕΡΑΣΤΙΟΣ ΑΕΡΟΛΙΘΟΣ

j Εί< Έληφόρς τής Ρω«ηχή; Φιλλα’δίκς i<umi έσχάτως I 
xxl οάΧ&Ύ, δ*τις 

Ιγέν«το xcl sv πώς ά^ν}·
; γοΟνταν τδ
: taupxTtt tfWflSdH χατά την χβίμ«ριν«ν
i> «βρίοίον φιλΧανίί*, άλλα <4 28ης Φβδρβυα-
\· ρίου i.l. έφένη καί tqO σοβχροί.
;■ τβωρολογνκοΟ φαινομένου! το ^ηοίον έτιφάνη άνά τον ορί- 

ζοντα τ^« ττ Φιλλαν&ας xxl τ^ς Πβτ^ονπόΧΐφς, 4ντβ»θ6«
. ρ«ν χατ^ τν)ν 91)2 4ί|>αν άχριβώς τλί έτ«έρ«ς, άλλαγοΰ ί 
; τΐς φΟΑ«ν&«ς χΛτα τινα ένωοίττ^ο» $ άργοτ^ον, I
' ώς ^ξαγβται έκ τών τηλδγρι^ϊχών καί τηλτφ^νιχών 

σεων, αίτιντς Ιφϋαοαν τ«ν έ/noOoav τοΟ μττ»ωρο>ογιχοΟ
;< γβγονοτος.

Τδ μετεωρολογικόν ipawfyevov ένεψανΜη μετά tdoov U· 
!·. χνοδς λάμψίως φωτός, &στε μετέτρ<ψ«ν αυτόχρημα την 

νύχτα βίς ήμέφ«ν τοΰ φωτός τοΰ έν ταΐς &ω-
μ.ατίοι<*

Ή ζωηρά καί μεγάλη έντ^σκ τίς λάμψεώς TCfJ φωτός 
λ ϋι^ρχετεν έιΗ τινα ^«υτε^λεητ* έίττίχολούΦητεν 
ί > ίόνητις καί πκραυτα ά*ννη$ης τρο^«τικδς καί «αβατετβ-
• |Λ«νος κρότος.
L Εύρισ*ιψ.υν <ίς υττοβχ^τειν^ν τι $ωμάτιον «υνΙιαλεγόμε- 
ί'_ νος μετά τίνος ρώσσου φίλον μου, «ίς τδ οποίον είτήλΑον 

πρδ ένδς τετάρτου τ^ς ώρας, εΐς τάς 9 καί 1)4.
■ Έχθα^βος <χ<ινα δτβ el&ov τ*η* Ικτασίν περιδχλΧοίΐένην 
ζ ύπδ τΐίς λάμψεων ε«τρεψτ μετ* ενδιαφέροντος τδ βλέαμα cl·
* ολα τά μέρ» τοΟ όριζοντος καί ή αύτ^ λαμ-

ψίς ίπεχράτει πανταχονί.Ή ^το 91 )2, λεπτά τινα με- 
τά τά* έξαφάνίσιν τής λάμψεωί αΜ*Όμ«ι χλςνισμέν Ttva

■ καί τά* φωνήν τίς συζυγου μου, ηης με tw βόρειον αυτϋς 
ί- Απάθειαν με φωνάζει καί με έοωτ^ τί «vuSxlvci. Έ» τφ 
? μεταξύ έπήλ&ε χρίτος παρατεταμένος, 5«τΐς προσωμοίαζε 
> πρδς τδν ίονυρδν κρότον κά^ου είς τδ φρέαρ χατε^ομένου 
- μεδ* όρμϋς οιά τοΟ μαγγάνου. <Ρ%ψ«ι έρωτώ τίιν 
ό π^,ιπολοδταν άττυνομίχν ·ητις μετά. τ*»Κ ^ιαχρινουσ^ς αότάν 

εύχενους "υμπεριφορίς μοί άάαντ| $τι τδ φώς χ#ί ό κρότος 
ττκρετηρη&ηοαν άπδ τίΐς θχλάοοης. Προχωρώ βήματά tvvx 
καί βλέ«ω κόσμον περιέργως ^ιπκετμενον χζί έπιθυμοΟντα 
νά πληραφορηδ^ τι περί τοΟ νεοφανούς xstl ολως μυστηριώ
δους φαινομένου.

Ύπδ τδ κράτος φόβου τίνος καί περιέργειας άνίμένομεν 
την έπαυοίον, ηεις μ£ς ίιε^ιόαίωσε περί τού μρτβωρο λί&ου, 
ο όποιος ίπετευ είς άπόατασιν 5 χιλιομέτρων άπό ί9λ πό· 
λεως Βυργώ, πλησίον χωρίου τίνός. Ό άερόλιΒοί έπεσεν έπί 
τοΟ πάγου λίμνης τινός. Έ9ραυτε τδν πάγον χαι εΐ^εχώρη* 
«εν είς τά ίγκατα τής γής, ώς εικάζεται, καθότι μέχρι «η- 
μβρον μεθ’ ολας τάς καταβληθείς προσπάθειας τόσον παρά 
τών περίοικων κατοίκων ίσο» καί παρά τών επιστημόνων 
άστρονδμων καί μελών τ^ς Γεωλογικής εταιρείας, οίτιν;ς- 
£σπ<υααν πρδς έπιτόπιον <ζέτ«9ιν, Stv κατωρθώ^η είσέτι ή 
άνευρβτιζ αυτοΟ. Άλλ' ή καταμέτρησις τής οπής έ* τ$ 
άπιφανβίςε είναι 4—5 μέτρων διαμέτρου. Εύρέθητβν πολλά 
τεμάχια πάγον άνεστραμμένα είς πην επιφάνειαν *αί τινχ 
•ξ αυτών μεμιγμβνα μετά τοΟ πηλοΟ, 6βτις ύπάρχει κάτω
θεν τκΛ πάχους τδν 6 πο^ών το$ πάγου.

Έκ τών ετησίων, αϊτινις έληφ4ησαν ίκ διαφόρων πο'- 
λεων τής φιΧλανίίας, πληροφορούμε!!*) ίτΐ είς τινα μέρη ί 

I λίμψις τογ φωτός it ο φυσικά, άλλπχοδ τδ μετέωρον 
συνωδευετο ύπδ ουράς, υπολογίζεται 6—8 μέτρων.

| Έν Πετρονπόλεε παρεΓηρησο^ν τδ φώς κ«* 
κρότον τινά άνευ δονητεως.

, Κιότεραι ειδήσεις άγγέλλουτιν βτι τδ περί ου ό λόγος 
μετέωρο* ά«καλύφθη #δη. Ή άξια «ύτοΟ, πλουσίωτάτου 
είς «ίδηρον καί άλλα στοιχεία, υπολογίζεται ύπδ *ών Ρώσ- 
το>ν β<ιπτημό*ων είς έκατομμ’ιριά τινα ρουδλίων. Ά*ελ·- 
κυστικη μηχανή θά χατασκευτσθ^ πρδς άνβλχυσίν τοΟ ουρα
νίου τούεου δώρου άπδ τής θαλάσσης. Επειδή δε ολα τα 
μετέωρα τά πίπτοντα Μ ρωσηχοΰ έδάφους «ίνηκουσιν είς 
τδ Στέμμα, τοΰτο θά πορισθ$, άν δέν πλανώντχι ο( σοφοί 

| &νδρ«ς, χρηματικά* άξίχν άπειρον έκ τοϋ ευρήματος τούτου.

ΠΤΩΣΙΣ ΕΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΥ

βΕΟΦΜΩί ΚΟΝΤΗι
■ οί βγγ«1ο< toJ tic 8u ·
«γβτέρας ίώ* βνίρώΤΜ»,^ x«*ec 
«Ρ«έον Ι«υτοΐ; γυνβΐι«ί- . . .ο 

(Πν««·«, Mif.
ΤοτοΟετήτα’α καίά γής τήν iiip»ay ή "Εμα, «χαΟί-’<* έπι τοδ 

Λνΰ^ρου λειμώνος παρά την ετρέΦο;α τους ωραίους
οφδαλμους πρδς τδν ουρανόν, τους γλαυχους ίψθαλμ^ύς, οΐτινες 
άντηνάχλων τήν ίιαυγεττάτην (ιάλαηαν, ή ίποία μακρο^εν *Υ^Τ’ 
γιϊεχαί ουνεχεειο με τδν όρίζοντα,ώοάν vi έπεψαυε ιδν ουρανόν, 
η άνξκνω·;^. Πέριξ «»ε^ς. όκο χλιαροί SatKw* του 
ανατίλλοντος ήλίου, τ’ α*Λη ά>ιοίγε«τα τα τρυφερά των τέταλα, 
άνείιίου κύματα λεπτών «ρωμάτω* χαΐδ εΰχαρις καί έλαρρδς ζέ
φυρος τ^ς πρωίας δ^ρχετο μεττδς τού ρόχήου τζς 0αλα»3ης,χα< 
«υνέπτυε τά δψηλά χέρτα, άτινα ε*υμα·νθντο, ίίδοντα τήν παι- 
3ιάδα τήν δψίνμιας απέραντου έχτάτεως ύίάεων έπιχαρίτως πρα- 
«ίνων. Τά χρνεοειϊ^ έντομα, αί μεγάλαι μαί?« μοίοι ν*δ το «ρ- 
γυροχεντητον «εριδωράκιον, αί λ coxal xuavat χρυταλλϊ3ες, 
αί χρυίΐζοοοαι μέλσται έόόμόοον ε^ριττρε?όμ<να< <* τη ατμο;- 
φαίρα, χ«> έπίχαήήμεναι εΐς τ’ άνθη εκόρτουν τά τρυφερά αυτών 
στελέχη καί έφαίνοντο μοττηριώϊεις πτερωτοί πολύτιμοι Λίθοι 
εφριγώντες ζωής. Έ*·. τού μεθορίου τού ίάιους αί χάλύδαι επρο- 
δαλλον μέιω τών πραίίνω* θάμνων ένθα τα έ^ερχόμενα του χα- 
λυχος ρόϊα ώμοίαζον μ£ ττόματα,άνοιγοντα τά κοράλλινα χείλη των 
4'ά φιλήματα έρωτος 6εομά. Έ*ί &ε της ατελεύτητου πείια^ος 
ή 3ρό?ο;» μή άπορροφηΟιϊοα ακόμη ύπδ τής Οερμόϊηΐος του ήλίου> 
ωφαΚζκ ^***4τν* ··&* άΛώ»ι Η-τουτα «κρ^έ-
ραία καί οτέφανα αδαμάντινα έπί τών ίοόαρώυ πέταλων των πη- 
γάνω> *αί έπιτών λυπητερών χωίω>ί?χων τών ανοίων τού στρύ
χνου.

Ό διβρανής ουρανδς είχε παραδόξους άντανακλακις αργυρω. 
ίώυ κυμάτων, πορφυρών καλυπτρών καί είς τδν ορίζοντα μια μ $-



·.

η φ γ si s

γαλή λτμψις περιελίσσετο είς tv έκχρεμίς αθφοισμα νεφελώ», τήν 
ύπομίλαιναν γραμμή» τής θαλάσσης. Ηϊυχος ο ήλ*ος άνήρχετο, 
ή δέ *Εμα, έ)6©0;α ε?ς τήν πηγήν οτως ά'τλήτη »ep»0*, «Τ*/< 
καθίσει επι του χλοερού λειμώνας καί στρέψα’α τους διθαλμν;; 
προς του θύρα»ό». avfXvcuH.

Από τινω» ήμερώ» ή:θά»ετο έν τή καρδία αύτής άχοχρυφό» 
τιν« ψυχικήν ταραχήν ; επιθυμ^αι μάταιοι ν* άτπάζη-α* τ’ άνθη 
και να στίφη τήν κεφαλήν της 3<' αύτών. υ’ άναφωνή $*«τόρω; 
μίαν λέξιν. ήυ ήγ·/ό<?' τήν άνύψου» αΐφνηδ;ω: και τής έ»έπνεο» 
έν τή xopj(« παράδοξα συναισθήματα των όποίω» δε» ήδύνατο νά 
δώτη εξήγητίν. ’βνίβ-ε. «ν<ο ώίήγει είς τήν βοζ*ήυ τά π θ'μ wet 
ενητένι,ε ·ους ύποοα'ους και γλυκείς οφθαλμούς των άθωω» ίώω· 
κα* μία επιθυμία τρελλή νά τά άσπάζηται και νά τά ξάκνη «τί 
τοΰ προσώπου τήν παρηνώχλ.ει, έ»ίρ δλίγον κατ’ δλί*ον θεομόε 
πόθος χα-εφλόγιζε το α’μα της α?ς τάς αρτηρίας καί τής έ?*?ε 
ρίγη πυρετού, α:ι»α συνεκλ-όνι^ο·' αυτήν σύτσωμον. . . .

Τήν νύχτα εκείνην ή *Εμα είχε» δν«*ρβ:·θ' είς μία» δπτατία». 
παράξενο» ώς ή παραφρ οτύνη. τής είχε φαν ή etc έβλεπε» ξνα »<· 
ανία», ωραίο ν ώς ούίβίς τών «Ιών τον άνθφωτου δύναταί νά 
να ϊσταται γονυκλινής έμχροτθίν της. σφίγγω» τήν ο-φήν αύτήτ 
μεταξύ των βραχιόνων και ψιθυρί’ων αύτ* μ'αν υβόν λέξιν, γλυ
κεία». μ’αν λέξιν θω-ευεική·', μίαν λέξι» δλην άουονίαν. άγνω
στο' βιως. Ότό?ον ή:ο πράος! Εανθό; καί ή άχτις του. ίλών, 
αως παιπαλη χρυτοΰ να είχε καλυΉι τήν κεφαλήν του. Περιθ 
καήτοΰ εν αργυρού» φως. έν τώ όποίω έτχίρτω» φλόγες τοχε·'ο» 
τηνι βμεραλδου, Ικαμ»ε νά ώχριώσιν «λα τ’ ά»τ«€''μ<να. ύπό δέ 
rw λευκήν άΐΛφί«<ίν tw, βύρυς χιτώυ πεποικιλμένος V άνθβω». 
ατέδιδβ γλυκύ άρωμα, τρυφερόν καί εύώ^εο. οπερ άνέμνητκε το 
βρωμά ολω» τώ* ανθβων χαι όλων τών μετάλλων. τήν δρυμεΓα» 
ποήν του αγρού, τήν εύωδ'αν τών ίεροόοτάνω» ήνωμξυηυ μι·ά 
τής δρυμέ ία; ο:μής τοΰ χεχυμένου χρυτου, έ» τή άβ;α οολ -ώ- 
αίδημό»ω» βοτβ'ών καί τών άνθεμίδω», έ» τή ιτγυοϊ άναθυμ<ί?ε· 
τοΰ «< "«κλήματος καί τής κίίρου Είς τους οφθαλμούς του ύπήο- 
χ®ν φλό*ες χαί ?ή έφαίνετο, ότι ο* γλυκείς καί φα*ο> έαίνοι δ«- 
ύαλμοί εϊχον συγχρόνως τήν άτο»ο» θωπε*α» βλέμματος γυναικλς 
καί τοΰ θερμ©3 σελαγίσματος βακλιχβΰ βλέμματος.

Τή είχε φα»ή άτι ή φωνή του, άνω ώμίλε*. ήτο ώς τις μουσική 
υποτεταγμ«»η. β* ατμα χΐ'ΰρας, εις ελαφρός παλμός λεπτών χορ
δών κφουομίνων οπή δακτύλων μυστηριωδώς κομψών. Ή μουσική 
εκείνη τής είχε δονήσει τήν καρδία» χαί Λ 5»<ιρο» εκείνο τής εί
χε» άπ ©καλύψει τόν έρωτα. ΈγερθεΓ?α δε τδ πρωί, προ τής χα
ραυγής, μία κρυφή μανία τήν έτάραττεν—ώταν <» βάρος έχι τοΰ 
στήθους καί είς στέφανος περί τήν κεφαλήν—ή ;θ άνετο β·ι ή επι
θυμώ της δέ» ήΜνατο νά έχπληρωθή καί έχατχε. . . Ποιος με
ταξύ Τών νέων τής φυλής της ή το τόσον ωραίος όσον ό εραστής 
τοΰ ονείρου ; Π βίος β; αυτών είχε φωνήν γλυκεία». βλέμμα τόσον 
ταπεινό» καί συγχρόνως τόσον αγέρωχο» ? Ένώ ήγβίρετο τήν 
πρωίαν, όταν ό πετεινός έλάλησε, χαιρετώ» τήν χαραυγήν ή 
όπο'α ήρχετο ν* αποκούψη τους αστέρας ύπό μίαν καλύπτραν πορ
φυρών νεφελών, ή Έμα ήσβάνθη τήν χαρλίαν της μεστήν λύπης 
καί όταν ό μυκηθμτς τών βοών και τώ» προόάτω» τό βέλασμβ α- 
νήγγειλφν είς αυτή» ότι οί όογατιχοί όμόφυλοί της εθετον χείρα 
έπιτοις Ιρϊ^’έ. ή Έμα ήγέρθη άναπνέουσα και θρηνούσα πάλιν 
τή» μουσικήν τής τερπνής φωνής τοδ μυστηριώδους φωτός. 0»<ρ 
τήν έχαμνε νά ύ»ειρευθή τας άνατολάς κσί δύσεις έ»ος Φοίόου 
ωραίοτέρου χβι λαμπροτέρου, όστις έτώτιΤε τους αγγέλους.

Καί, μεσαόάσα ή Έμα ν* άντλήση ,υϊωρ. βφήκε νά τής δια
φυγή ε« στεναγμός. Ή λύπη νά μή δύναταί ν’ άγατηθή ύφ’ένός 
γ<β»ίου τόσον ώρά*ου. ή λύπη »ά γνωρίζη ότι τόση ώραιότης δέ» 
ή to πράγμα γήινο·' έόασάνιζον τήν ψυχήν της χαί στεναξασα. ήρ- 
χιίβ να κλαίη.

Μεταξύ τών νεανίδω» τής φυλής της ή ωραιότερα ήτο βΰτη : 
ή "Εμβ. Τοσάκις, ένώ ώδήγβι εις'τήν βοτχή» τά ποίμνια, τής τό 
είχε» *εί»<ι μίβ έξοχος λύρα, φ&έγγουσα δι’ αυτήν γλυκείας και 
πρωτοτύπους ωδάς, καί συχνάκις δ κυνηγός επανακάμπτω^ άπό 
τούς κοπιώδεις αγώνας, τής είχε προσφέρει τών αυθαίεστέφω» 
θηρίων τα δέρματα, τών άγριωτερω» και ίσχυροτέρω»' δι' αυτήν 
πολλοί ποιμένες ηβτέτρωνο* τήν κο^δίβ» τω», καί γέροντες, ύπ'ο 
τας μακρας λεύκάς γενειάδας, βλέποντβς αυτήν διερχομένην, β- 
νέπεμπον αίνου· πρός τόν Κύριο», δστις έπλβσε μ·«ν μορφήν τό
σον ώραίαν. Καί ή "Εμα, γλυκύτατη, σώσρω». διήρχετο μειδι- 
ωία είς τα έπί τής λύρας άδόμενβ ατματα. αποποιούμενη τα δέρ
ματα, ερυθριώ σα προ τοΰ καλοκάγαθου μειδιάματος τών γερόν- 
τω·/.

Διήρχετο βύτυχής, άγνοοδσα τόν έρωτα ί

Κατόπιν, μία» ήμβέρ«’’ έγεινε σκυθρωπή, at βαθυκύανοι x6p4t*W 
τώ» όφύαλμών της έχαλύφθησαν, τά χείλη της ώχρίασαν, αί πα- :« 
ρειαί της απώλεσα·» τό πορφυρού» χρώμα, τό οποίον έπί τοδ με- αλ 
λαγχροι»θΰ δέρματος Ικομνεν αθτήν νά προσομοιάζη μέ ώριμον μή- .·« 
λο·/, καί εις γαλάζιος κύκλος τής έόυθυε τους ωραίους ο?θαλ·- , -s 
μούί, τούς ωραίους κβι λαμπερούς όφθαλμούς, οϊτινες έπυρ- .·.$ 
πολου» τούς κυνηγούς και άνέπνεον στίχους εις τούς αοιητας. .■&

Καί άπό τή» ημέρα» εκείνη» μέχρι τής νυκτός τοΰ ενυπνίου ή ·-!§ 
Έμα ήτο σκυθρωπή χαί τή» πρωία» βαίνουσα είς τή» πηγή» μ* 
τή» χαρδία» πλήρη έπιθυμιώ» καί άθυμιών, Ικλαυσε.

Έ» τούτοις, τήν στιγμήν αχριόώς, καθ' ή» ήσθίνθη έαυτήν-.ά§ 
καταόληθε’ίαν υπό τής λύπης, «πί τοΰ σηρεώμασος άς εις νέος ·$ 
άσ.τήρ άν<·ειλε καί πρό τής λάμψεώς του, ή λάμψις τοΰ ήλίου 
ώχρία, τό 3έ κυανου» τ©ΰ ούρανου. γύρω του, έ jet νέτο βαθύτερο» .JI 
καί διαυγέ-τερο». έ·»ώ μία ακτινοβολία σαπφείρων έλαμπε μαρμα-·;3| 
ρυγάς πορτοκαλλόχρους καί αρισίνας. ένός πρασίνου μεταλλικού -s 
διαπύρου καί σκληρού, πέριξ του αστέρος, ο.στις κατεφλόγιζε κβΐ',ί^ 
έφαίνβτο ωσάν νά κατήρχετο ήρέμα πρός τήν γήν. Οι δέ π».μέ-'^|| 
»ες, έξβλθόντες άπό τάς χθαμαλάς αυτών καλύ&ας καί συναχθίνί^β 
τες, με τά μέτωπα κβχυφώτα, πέριξ τοΰ πατριάρχου, είχο.» avasSS 
γνωρίσει «να τών προσφιλεστέοω» τοΰ Θεοΰ καί βξύμ»Λι» abtreiga· 
χαιρετώντας. Ή φω»ή τοΰ σεβασμίου ήγει διατόρως <» τή ήρέέ£| 
^'α >ής φύ’εως, δ δε άνεμος δστις ήδέως έψιβύοιζο μεταξύ τωΨβ| 
Φυλλωμάτων τών δένδρων κβί έφαίνετ© να τονθοοίΐη μυηηριώ-^Β 
δεις λόγους, μετίφερε μακράν τας λέξεις. αίτιν«ς έπαναλαμία- 
"έμενα* ύπό τοΰ ήχου, <φαίνθ»το νά κυμαίνωνται διά μέσου τοΰ 
διαττήματος καί ν’ ανίπτα»?αι ακαταπόνητοι, ταχείαι είς το» er- H 
τελεύτητο», τό» Θεό». >3

< Έλθέ“-έλεγβ» ό γέρων ποιμήν—έλθε σό, δστις λάμπεις····.» 
πλειό'ερον τοΰ άστέρος τής ήμέραί, έλθε. ώ ευλογημένε του Κυ· 
ρίον. Έσ© δ φιλοξενούμενος τής ήμετέρα; φυλής καί ευλόγησον 
αυτήν Έλθέ, καί άν δ σκοπός τής καθόδου σ« επί τής γής εΐ- 
ναι διάφορος ήνά μείνης μέσιρ ήμών,έλθε και δέχθητι παρ’ ήμών Μ 
τό» άρτον, τό αλας,τό νωπερύν γάλα τής φιλοξενίας. At θυγατέ- 
ρες ήυώ» θα λατρεύσωσιν έ» τώ προτώπω σου τόν Αιώνιο», οστις ·,| 
δίδει άνθη κβι ότώοας. τό» Πανάγαθο» και πανίσχυρο·' Πλάστη», δ 
τό» άρχοντα τ©ΰ ήλιου: εκεί'Ό» διά τό» όποιον τήν νύχτα βπ*ν- 
Οηροόολσΰσιν pt άττέρες, διά τόν όποιον ή θάλασσα, ή σοδαρά θά- Ά 
λβσσα. ψάλλει τάς γλυκύτερος αύτής ωδάς, ψιθυρίζει τάς βαθύ·: 
·<ρας αύ·ής λέξεις, αποκαλύπτει τα μυχιαίτατα αυτής απόκρυφα. 
Έλβέ, ω προσφιλές του φωτός τέκνο» ’ ελθέ σύ, δστις επίστασαι -1 
8λα τά μυστήρια τής ζωής* σύ, δστις επίστασβι που έγκειται και 
τίς έστιν ό θάνατος’ σύ, οστις δε» αγνοείς τί κρύπτου» τά κρη- 
μνώδη ρήνμα*α. τα βκ©τει»α βάρβθρα, έντος τών όποίω» ύπόχω· ·3 
Φ&ς ψιθυρίζει μία φωνή άποstatώ» κατηοαμένων καί εξόριστων' $ 
σύ, δστις γνωρίζεις διατί το πυρ κατέρχεται έκ τοΰ ούρβνοΰ καί . 
πρός τόν ούρανο» πίπτουν αί σχιάι τής γης' έλθβ χαι γνώρισον Φ 
ήμίν βα» οί uiol τής φυλής μας θά ήν< πολυπληθείς όσο» τα φύλ“ 
λα τώ'ί δένδρων, άτινα από έτους είς έτος αναθιλλουσι καί φθί- ·:*| 
νοοσι». So» τό ψαμμίον τής έρήμου, 5σβ' ή άμμος τής θαλάσ- ·« 
σης, όσον ot αστέρες τοΰ ©ύρανοΰ. Έλθε χαί γνώρισον ήμι» οπό-<.3 
σας οδύνα; μελλομεν ν’ άποτίσωμεν και ύπόσας αγαλλιάσεις έν a 
τοΐς ήμέραις καί ε» τοΐς ϊτεσι τ^- ζωής.

Ό περιλαμπή ’Αρχάγγελε, αστρον τό όποιον έκ τοΰ όπεράν-;?<3 
του ούρανσδ κατέρχεσαι, δπόθιν, περιεζωσμένος δόξαν περιδιαόπ- 
ζεις τό Αιώνιο» 4*1 τής πορφύρας, τής σμαραγδιού καί τής χρυ*'·Β 
σής καμπύλης, ήτις ϊιήκει μέχρι θαλάσσης’ έλθε *αί δεΐξον 
νεα ποιήμαϊα χαρας. έλπίδος και έρωτος.» ;*·3§

Και τό άστρο», εις άγγελος ξανθός,ώτά» χρυσό»«πάλη νά 
ρ,εκάλυπτε τή» κεφαλή» του. εις άγγελος ύπό τόν μακρό» λευκόν.^ 
χιτώνα, δ*η»θ(σμέ»θυ ύχ© λαμπρότατων ανθέω», χατήρχετο δλθ*^| 
»έν υποτρέμω» επί του ουρανού, ακτινοβολώ» γύρω του άκτίναί3§ 
τόσον ζωηροί φωτός, ώστε τό φως τοΰ ήλίου ώχρία. 3

Είχε διέλθε: δλα τα αστρώα διαστήματα τα από αστέρρς είς 
τέρα, από ήλιου ε’ς ήλιον : ωραίος, φαεινός, διάπυρος είχε «λη-ifl 
σιά’ει εν τήγή- Τόν «ζθ«ι, τ’ον προσφίλκυε, τόν ώδήγει ό έρως !.3j|

Ήτο είς τώ» ώραιοτέρω» αγγέλων, «τινες περιεστοίχιζον τ©»'^ 
θρόνο·* τοΰ Κυρία» καί ψάλλουσι τά ώσανα 1> τή θείφ δυνάμει καί«γβ 
μεγαλειότητι. Ήτο εις τών ύπουργών τώ» ούρα»ίων μαχώ» Χβά^δ 
δταν ό έωιφόρος έπα»βστάτησεν, έεεινος ύπήρξε» έκ τώ» όλΐΥωίεί 
« όποιοι συσπειρούμενοι πέριξ τής θεία; λευκής σημαίας τής «torus 
τέως, έπάλασα» ατρόμητοι κατάτώ» ά»αριθμήτων λεγεώνων τώύ'ίϊ 
αποστατών. Ίσως δε είς τήν τιτανικήν πάλην να έπιπτε καί ja 
πλέον ή άπαξ ήστραψε τό τρομακτικόν σελάγισμα του ξίφους είς .g| 
τό μέτωπό» του* ίσως έπιπτε, ένιχάεο,αλλ' ήτο ανίκανος δειλίαί®3§

Η Φ Υ 2I ϊ

Ήγνόει οδτος τόν πελιδνόν φόόον, δστις παγόνβι τήν χαρδίαν καί 
τρέπει είς φυγή» τους δειλούς ’ ήγνόει τή» προδοσίαν καί θά, έπι- 
πτε», άλλάνά φύγη, ουδέποτε > Ούτο; ήτο δ ωραιότερο; τώ» βπαυ- 
ρανίων αγγέλων «αί συχνάκις οί ανθηροί έλιγμοί τοΰ παραδείσου 
ήκροώντο τήν άομον κή» φωνήν ταυ νά τονίζη θαρραλέου; π ata 
νας'καί χαριίσσας έρωτας ώδάς. Καί όταν διήρχετο δια λω·* 
ήλυσίω», α'ι λεγεώ»ες τών άγγελω» συνεσπεςοουντο πέριξ αύτοΰ 
διά νά τόν άκροασθώσι·' έχίαλλοντα τής λύρας τερπνά έπίτροχσ 
καί κομπισμΛς καί δεσμίδας ήχων καί κύματα άρμονίας γλυκείας 
χαί αγέρωχου.

Ήτο ωραίος καί έγεινβ» έκηατικός I ήτο αγέρωχος κα1. ήχμα- 
λωτίσθη I ήτο ισχυρός καί Ι-ι'.κήθη !

(Έπεται συνέχεια).

Η ΜΟΥΣΑ ΣΤΗ ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΥ

Eir' ή χαρτιά μου S-ίη o&r βουνύ 
xal εή yotfdrw άγχΛ^ιΙζ «αί 

xal μίσα yalrttai fit (rxoreird 
της Μούσας, Λοΰ xifitzat, παΜπ.

Τρίγύρα άγπιταύβΐζ
χαί πέρα έ^ιη/ιιά σποηεχίαα^/χΊ

xal ο-έ/ίΙχάρω >) μβριέ·:
μιί /ttri f/eiroSn γ1ογισ{ΐ^

Ή Μοΰσα /«φ ΐονζ ^όγγοι-ζ τ^γηρνΛ 
χιαη' άγχα^ίά oi άρια Μ ίτατάιι 

toi'C xiSffa ^icrava
Met παέ^τά ααί nordet·

K' tlr' ») xaf^id μου adr βοντδ
χαι ιιχ' η Μούσα έρη/ιω/ί/ί-η

μά fir* τδ ύιάβα της άχόμι μαχμννό
χαι στό βοννδ

ΊΓ4γα$ Χρέβτοδετς

ΚΛΗΡΩΣΙΣ 
ί ΤΟΤ ΛΑΧΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

Α.' τβτρ«μ.νρέα 1S00
\ Α'.’Αμθμός 583, 25,000,οί μ. 24.288, 49,728
ι άνά δρ. 3,000, ©< άφιθ. 14, ΜΙ, 30.079, 36.996, 42,350 

ά»ά δρ- 1000. ΟΗπόμενοι δέκα 2,399, 11 921, 21.749.
I 36,108, 47,081, 53,363, 53.528, 61,627, 64.099 
| 72,361 άνά δφ.5ΟΟ είς έκαστον. Είς τούς έπομένους δέ ά»χ

Τώ» τυχόν κερδιαάντων συνδρομητών μα; τών τε έταρ- 
χιών χαι έξωιεριχοΰ ευχαρίστως άποστέλλομεν σό χερδισθέν 
. πςοόν, άμα λν,'|π τ-ΰ κλσφωθεντες λαχνεΰ.

«Ριχ. 100.
’,159 14.516 26,884 30,2'2 45,745 53,799 02,229 70,436
2,841 15,151 Η ,063 37,407 46,382 54,200 62,712 70,542
4,190 15,986 21,345 39,30? 40,060 56,489 63,91? 71,359
6,819 17,515 27,589 39,591 41,0'8 87,619 64,053 71,963
6,974 17,961 28,015 39,76» 47-920 57,62? 61.705 72,725
7,1 51 Ι9.15< 28,955 39,814 49,003 53,200 65,762 71,773
8.636 19,672 29.561 40,44? 49,406 60,24' 66,834 71,824
8,667 22,86ι 30,443 40,676 49,96» 60,580 «7,19? 73 058
8,774 24,022 .0,91' 41’,9'5 50,689 60,583 61.331 14, Η8
9,031 24,699 0.992 41,295 1-0.958 60.770 67,643

11,831 25,192 31,09'· 42.04" 52,871 61,548 68,991
12.348 ■-•5,344 33,614 43 '97 53,028 81.5G1 09.818
12,85» 25,541 34,748 44,012 53,281 01,921 10,141

0 ΧΑΛΚΟΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΙΣ ΑΓΤΟΪ

Ό χαλκάς ήτο καί είναι 6 τών χρησιμωτίρων μβτάλλων 
it!i τε τήν βιομηχαιίζν καί τό» βίνν τοΟ ανθρώπου Άπ’ άρ· 
ζαιοτάτων δέ χρόνων έγένετο χρήσις τοΟ χαλκού πρδς κα· 
ταβ«βυή» ποικίλων σκευών, όογάνων καί (πλων.

Οί *Ελ*η»ε; ώ; xzt οί Ρωμαίοι τόν είς χρί^σιν αυτών 
^αλκύ ' έλ«μ6π»ον έ* Κύπρου, έξ ής οί Ρωμαίοι ώντμασαν 
αυτόν cuprvm. Υπάρχει Βμως ή γνώμη, ςτι τού<»ντί&ν ή 
νήσος ίλχδε το ο>ομκ της έκ τοΟ ένομκτος τυβ χαλκοί, 
cuprum· Έν τ σι χωμυις δέ τής Κόπρ«υ ό-οκάζεται έη 
ιίδάς τι κωδωνίβκων τών προδάτω» καν αίγών χιουχρούχια.

Ό χαλκός iitavTfttat έν τί) φύσει καθαρός ώς καί ήνω· 
αένος μετ’ άλλων στοιχείων. Καθαρός εύρίσκεται είς τήν 
Β. ’Αμερικήν, πλησίον τής λίμνης ’Τπβρτέρχς, είς τήν Χι 
λήν, είς τήν Βόλι δίαν, είς τήν ΠεφονΙπν, είς τήν Σι£»οίαν, 
Σουηδίαν, Κί«αν χαί είς τήν ’Ιαπωνίαν. Εύρίβκεται δέ έν 
άφθονίιγ άναμεμιγμένο; μετ’ άλλων μετάλλων έν ’Αγγλία;, 
Σουνιδίφ, Γερμχνια, Ουγγαρία;, Ίαπανίφ;, Μβξικώ, Περσία: 
κχι Ίαπωνίφ;. *0 χαλκό; χωρίζεται έκ τών άλλων στοιχείων 
διά τή; πυρακτώσιως έντός καμίνων δπως καί ο σίδηρος. 
Έχει δέ είδιχον βάρος 8,93 καί τήκεται είς 1060ο.

Ό χαλκός ένούμενος μετ’ άλλων μετάλλων άποτελεί 
κράματα λίκν χρήσιμα έν τφ βίφ τοΰ άνθρωπου. Τό μέταλ
λο» τών κωδώνων σχηματίζεται εξ 22 μερών κασσιτέρου 
*al 72 μερών χαλκ.Ο. Τό τών τηλεβόλων μεταλλον έξ 90 
αερ. χχλκοΟ καί 10 μερ. κασσιτέρου. ΚρΚμά 10 μ, χαλ. 
και 1 μ, ψκυδαργυρου μέ ολίγη» ποσότητα κασσιτέρου έχ« 
χρώμα χρυσοκίτρινο» καί χρησιμοποιείται είς κατασκευήν 
ψευδών κοσμημάτων. Κρίμα 2 μ. χαλκού I μ. ψευδάργΰ · 
οου χαι 1 μ. νικελίου χρησιμεύει είς κατασκευήν επίτροπε- 
ζίω· έργάνων, κηροπηγίων, όργάνων χειρουργική; κτλ.Τό με
τάλλου τών κυμβάλων συνιστατπι έξ 80 μερ.χαλκού καί 20 
μερών κασσιτέρου. Κρ&μα 90—95 μ. χαλκοΰ καί 10 — 5 μ. 
τργιλλίου χρησιμεύει είς κατασκευήν άν-ικειμένων τέχνης. 
Κράμα έξ 100 μ- κασσιτέρου, 8 μ. Αντιμονίου, 4 μ.χ.Χ 1 μ. 
βιομινθίου χρησιμεύει είς κατασκευήν πχροψίδων χαί άλλων 
επιτραπέζιων οκευώ». Έκ τοΟ χαλκοΟ κατασκευάζονται επί
σης μαγκρικά σκεύη μηγα»πί, λίδητες, νομίσματα κτλ.

Ό δέ θβιϊχος χα'κΰς, κοινώς άλυγόπετρα ή πέτρχ τής κο · 
λπσεως χρησιμεύει είς παρασκευήν χρωμάτων διά χρωματι
σμόν υφασμάτων, είς ηλεκτρικά; στήλβς, είς τήν γαλβανο
πλαστικήν, συντήρησιν τών ξύλων καί είς καταστροφή» σοΟ 
περονοστο'ρου τών άμπελω».

Γ»\€ανΟίϊλΛβτ«εή· — «Γαλβανοπλαστική καλείται ή 
μέθοδός, δι’ ής μέταλλα, ευρισκόμενα άπορρευστωμένζ έν 
υδατι ύπό μορφήν αλάτων δύνανται τ$ ένεργείας γαλβανίκοΟ 
(ήλεκτμκοΰ ρεύματος) νά καταερνμνίσθώσι κιχβθαρμένα και 
έν συμπαγεΐ καταβτάβει. Διά τής κατακρημνίσεις δέ ταύ
της «?»< δυνατόν, οτέ μέν μετάλλια, κοσμήματα, άνχγλυφα 
Λτλ. ν’ άυαπαραχθώσι καί πολλάτλασιασθώσι διά τοΰ άπερ- 
ρευστωμένου μετάλλου, ότέ δέ μεταλλικά αντικείμενα νά 
έιτικτλυφθώσι διά λεπτού στρώματος μετάλλου π.χ. χαλκά 
άγαλμάτια νά έπιχριοθώσι διά στρώματος λεπτοΰ έκ χρυσοΟ. 
Ή δεύτερα αύτη μέθοδος περιλαμβάνει την ί^ιχρύσ^σιχ, 
ι^αμγύρωσίΥ, ixntJxucir. 4πίηκ£έωσε>- κλπ. Κλάδ-ις δέ 
τής γαλβανοπλαστικής εί»ε ή γαλβανΟχρωμία,ήτςι ά διά γΑ· 
βανίκοΟ ρεύματος χρωματισμός τών μετάλλων. Ανβκαλύφθη 
δέ ή γαλβανοπλαστική ύπό τοΟ έν Πετρουπό^ει φυσιχοΰ Ία- 
κώδη τώ 1838 συγχοονως δέ καί ύπό τοδ Σπενσβρ έ» Άγ- 
γλίφ, οτε παρό'ηρήθη ξτι έ<1 τοΰ άρνητικου πο*ου ηλεκτρι
κής συστοιχίας Ιχ ζευγών τοΟ Δανιήλ έσχηματίζιΤο κατα
κρήμνισμα έκ μετσλλικοΟ χαλχοΰ, ζπερ άποσπώμενον έφερε 
τον τύπον τής επιφάνειας τοΰ πόλου. Μετ’ βλίγα βτη ή πα- 
ρατήίησις αυτή εφηρμόβθη είς τάς τβχνας ιδίως έ» Άγγλί^, 
έν ■? περί τδ 1840 (έν Έλλίχτών τής Βιρμιγχάμης) Ορόθ» 
τδ καί νυν ύπαρχον πρός γαλβανικήν έπαργόρωσίν έργοττά-
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σιον. Άπδ τής έποχής ταύτης καί άλλαχου ίδρύθησ*» βμ«α 
εργοστάσια· έ> Παρισίοις Ιέ κατασκευάζονται τά γνωστά 
γαλβαΌπλαβ τικά προϊόντα, Xpiftty καλούμενα, άτινα «ίνε 
τά οτερεώτβρα πάντων τών τοιούτου εΓύου; σκευών. Φέρουβι 
Ιέ έπ’ αύτών πάντα τά γνήσια τδ βνομα Χρίστόφ, οπερ δύ· 
νχται ν’ άναγνωσθ^ διά μικροσκοπίου.

Διά σής γαλβχνοπλβστ'.κής παράγονται αγάλματα μνη
μείων, έκμαγεΤα νομισμάτων καί μεταλλίων άγ «λ μ άτια, λυ- 
χνοστάται, κομβία, περιβλήματα ωρολογίων χιΐ ά,τιγρχφα 
χαλκογραφημάτων καί ξυλογραφημάτων και τ^ς στερεοτυ
πίας. Προσέτι ή γαλβανοπλαστική) χ-ησιμεύη δπως διά λ« 
πτών στρωμάτων εύγενων μετάλλων έπιχαλύπτομεν άνΐι< 
κείμενα In μετάλλων άγενών κατε*νχευασμέ-α»« 

δπερ δύναται νά μετασραπ^ είς Δρανον ούτως είπεΤν πυρο* 
τέχνημα.

Έάν άφή«ητκ τδ έν τφ ποτηρίω ύδωρ νά ψυχ?ανθγί ή τδ 7 
ταχύτερο», έάν θέσητε τδ πητήμο» σας τοΰτο έντδς άγγείου r 
περιέχοντος ψυχρό* ύδωρ, θά flnre μετά πίρωφγείας τδν ' 
οίνον άνερχόμενον και άναμιγνύμενο» μετά τοΰ υδατος δί· ’> 
κη» λεπιώ» έρυθρώ» στιγμάτων έν εβδει μικρών πυραύλων ί 
(σχ. 3). Ταύτοχρένως τδ έπί της έπιφζνείας κυανοΰ» ριύ- ' 
στδν θά κατέρχεται έ» είδει ύποκυάνων στυλίσκων και θά 
άναμιγνύηται μετά τών άνερχομένων έρυθρώ» στιγμάτων '■- 
τοΰ έπί τΐς έπιφανείχς ο'*ου χαί ούτ« άποτελ ί»ε άξιοπε- \ 
ρίεργον θέαμα, ώβιί πυροτέχνημα έ»τδς ποτηρίου ύίατος. ν

Φ. U. H

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ

Τά μ«γεχότ ποχήρεον

Πάντες γνωΛζομε», δτι έάν χύσωμε» μετά προσοχής οίνον 
εντός ύδστος, ο οίνος κάθηται έπί της έπιφζνείας* το φαι
νόμενο» είναι τόσο» γνωστό», ώστε δέν χρήζει αλείονος σα 
φην<ίας Δέν πρόκειται δμως περί τούτον» άλλά τοοναντίο» 
περί τής τοποθεσήσεως τοδ οίνον είς το βάθος τοδ ποτηρίου 
χωρίς πο**’κ νά 4* ><·»<·ά Κατορ- 

&ζ-

θοΰται δέ τοΰτο διά τής άνίσου ποχνοτητο; τοΰ δδατος καθ* 
δσον τοΰτο οίνε ψυχρόν ή θερμόν.

Λάβετε πρδς τοντο ποτήριον βοβχμμένον, ϊνα μη θραύη- 
ται εύκόλως, καί θέσατε ζέον ύδωρ έντος αύτοΰ, εΐτα 
βοηθιί? χωνιού βυθιζόμενου μέχρι τοό πυθμενος (σχ. 1) 
χύσατε οίνον ψυχρόν, Sv πρότερον ψυχραίνετε δσον τδ Suva 
τδν περισσότερον μετά πάγου. Οβτω δε πράττοντες μετά 
προσοχής, θά Ιδήτε τον οίνον τοποθετούμενου είς τδ βάθος 
τιώ ποτηριού έν εϋει στρώματος έρυθροΰ λία» διαχεκριμ- 
μένου.

Ήδη άποσύρατε κατ’ ολίγον τδ χωνίον καί χύσατε έλα· 
φρώς είς είς τ^ν έπιφχ^ειχν τού δξατος ρευστόν τι ύποκύχ- 
νον, έλαφρότερον τοΰ ύδατος, ώς έν παραδείγματα, χεχρω* 
ματισμένο» μετά μελάνης οινόπνευμα (σχ. 2). Τοιουτοτρό· 
πως άποπτ&τε έπί τής έπιψανείας νέο» στρώμα κυανού» ζπε» 
συμ πληροί τδ μαγικόν τοΟτο ποτήρων σας, τδ όποιον τή 
βοηθεεφ φωτός δύναται νά μεταφέρω έπι τον τοίχον τή* 
Τρίχρου» γαλλική» σημαθα».

Καί ταθτα μέν βσον άφορφ τδ φαινομενικόν πείραμά σας ,

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ "ΦΥΣΕΛΧ,, β
M.S. Κ » »]π ο λ ι ν. ‘Ae6evovv?o< δ'ωΜτον, 4πανιό<αΊ*·* ή

Δ. Κ. Σρύ ρ ν η ν. Σύνδρομό β*< ««1 *vtiTt[*<i· Ήμωολογίοιν 1
Εν> αριβτσόμί» ποί».— Μ. X. Πρίδιζα». Παμαγγβλί· «ας ίξιτ?λ<εβΐί> | 
Κρόμαιβ Ιλήφβηβ·* —Μ. Κ A c h ΠΊ ο U η Έηωτολί) μκέ π«ρΐί^βπ4»οι> ? 

*<λέΗ. — Λ* S. *4 λ ι ξ ί ν δ ρ ε c « r. Δίλτέ^ισ» ίΑΧφβϊ, < 
έ» ίρημιν χολύ ξι’ <ργ«τί«< *«<. Ιξι,χόμιβ· πρόοδον. Εν/αρωίονμίν 

δι’ 'rUepoλόγια. — Δ. «I Μ. Omdir πιεο. 'Βτωιαλη ίλή^9η.Ά*ό- 
ίΐιζ'τ έβτ^λβμβν. ώ< Ypgiqwu τβχυίρο^ιώ^.—U Γ.Ζ. Κ«λόμα<. ’£· 
ηιβιοΧή σος iMti πιρκνομόνου ίί^ρθη vol 4Αομΐ« ο«μμορβωΟ?| xpoc izt- 
ΰνμ<«» &ας. φύ-λλα β&ς ^ntotuXauu. «λΧά π«ρ«χαλονμιν, ί*ι»λίο*τι μ\ 
fit** ιίρα» παμόκλι»».—Α4.Κ. San Pranoisc 0.-’K»etoX0 Ιλ^ίη. 
Ενχαριβτοΰμιν. Ημβοολόγιον βατάΧΐ) χαι διύκρον.'Βλπ^ομι* τάλβ^ηκ.
AcopoOfuv ονμπβρι^Οοαν fftov. Π«ρηαλοόμίν ί«ιμ<ίνήτ<. — Κ·Σ· Κ ■ ρ· 

ΧόδβσιΣ^μΟ». Ετΐ4·.Ο*λ μι si περιεχομένου έλΧρβη ,"Η χΐς καλ3ς — 
Α. Μ. Μ ι λ t γ · λ «. 'Κζιβτολή «al πιοιίχόμ»»» ιλ^η»*** ^νμμορ· 
0οβηβόι*»ί» «αι 7ps|u>«uv. — Δ. Κ. S κ'ό « I λ Ο ». Έχιβίολή »α! χρό" 
ματα ίλ»50η9β«, ί&,ρρο'ουμι-. Γρ&φΟμη U vtov. — Γ. Π· Λ 4 Ο ι β- 
β « ν. ’ΕΧόφ^η®**. >κλόΐς — Τ X. Κ t «β ό »·Β ό λ ο ν. Εβγ»,
μκμβ^ο, να ζ’ί’Ί'ί, ,ααΐ «ό5αΐΜθ»ήβηπ. πλαότ«ρ·. —· Μ· Μ.
Klpxupev BxtvcoX^ Ιλήρέη άωρον $5; «χ<4ΐ4λη.—Κ. θ. Λ 4 ρ ι 9· 
«βν. "hinxpv άτθινάος δ«υ$ΰν«ο»? Κρ&ννίν άχοβιολ^ παρογγιλίας β«ς. 
Πβοσβχ&ς f/rti μι ίτωιολό**

ΠΟΙΚΙΛΗ ΑΓΟΡΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 

λρλκοτ γ. ΛΡίκοτ
'Er Evf<f>

Νεωτερισμοί καί Εργοστάσιο» λαιμοδετών, Αρώματα . βα- 
φζΐ καί σάλωνες- Υποκάμισα, χίιρόκτια, ράβδοι καί όμ· 
βρελλαι. Καθίσματα Βιέννης, κάνιστρα χαΙ'εΓδη κυνηγίου. 
Βοδρτσαι, κτένια και παίγνιχ παίδων. Βχλίζαι, ψιλικά χαι 
κομψοτεχνήματα. Σοκολάται καί διάφορα ποτά έλληνιζά 
και εύρωπχϊκά. Κονσέρβα ι, ε?δη καπνιστά καί Αγγλικά 
μπισκότα. Ώ; χχί διάφορα οίχιακά σκεύη.
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Λειτουργεί «ύρωπαϊκώς. Τάξις καί χαθαριοτης άμεμπτος. 
Προθυμία μοναδική· ΤροφαΙ μέ ύλιχάπρώτης ποιύττϊτος. 
Γλυκίσματα έκάστοτε εξαίσια. Δέχεται χαι παραγγελίας.
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Συνδρομή τής Φύ^ίως Εσωτερικού ... . φρ. 12 
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'Εξωτερικού συνδρομή άμφοτερων.......... · 20

Οί συνδρομηταΐ τής Φίσβως χαί Ήχοθ< λαμβάνουσι δω
ρεάν τδ ετήσιον πολυτέλιδον χαί εικονογραφημένο» Ή^ερο- Jiiftor τή: «Φύτεως». *

Λαμβάνουσι δωρεάν Svet άριθμδν τών κατ’ £τος χληρου- 
μένων 200 καλλιτεχνικών άντικειμίνων τοΰ λαχείου τής 
αφυσεωο.

Λαμβάνουσι δωρεάν όσα φύλλα τοίς λείπούσι πρδς καταρ
τισμέ» τοδ έτι» ίου τόμου.

Λαμβάνουσι μέ ίκπτωσιν τούς προηγουμένου; τομους.
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