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’Εσχάτως έγενοντο λίαν ένδιαφέρουσαι δοκιμαί τηλεγρα

φικής συνενοησεως,άνευ σύρματος άγωγοΰ μεταξύ τώνάντα- 
ποκρινομένων σταθμών, έν Bournemauth τής ’Αγγλίας, 
καί έν μεγάλη άποστάσει, ύπδ την διεύθυνσιν αύτοΰ τοΰ 
έφευρέτου τοΰ συστήματος κ· Μαρκόνη, ών τά άποτε- 
λέσματα υπήρξαν τοσοΰτον ευχάριστα, ώστε σκέψις ήδη 
γίνεται περί τής διά τοΰ μέσου τούτου συνδέσεω; τοΰ Χερ- 
βούργου (Cherbourg) μετά τής νήσου Ούάϊτ (Wiglh). 
’Επίκαιρον οθεν, νομίζομεν, νά παραθέσωμεν καί ημείς ώδε 
σχετικά τινα περί τών γενομένων τούτων πειραμάτων, τή; 
λαμπρά; ταύτη; άνακαλύψεως, ήτις ώς φαίνεται, μέγα 
βήμα έποιήσατο ήδη πρδς τά πρόσω καί προώρισται νά 
βελτίωση πολύ τήν τηλεγραφίαν έν τφ μέλλοντι.

Δύο σταθμοί ένεκατεστάθησαν έν άποστάσει 23 χιλιο
μέτρων και ήυ,ίσεος άπ’ άλλήλων, ήτοι ό εΐς έν Bourne
mouth καί ό έτερος έν Alum Bay, ή δέ συγκοινωνία διε· 
τηρήθη άνευ διακοπής μεταξύ τών σημείων τούτων έν παντι 
καιρφ, δυνηθέντων τών έπντετραμμένων ν’ άνταλλάξ.ωσιν 
Ηλεκτρικά σημεία και μεταξύ τοΰ Alum Bay και τοΰ 
Swanage, ήτοι έν άποστάσει 30 χιλιομέτρων περίπου, μο
λονότι έμεσολάβιι άπόκρημνος υψηλός πύργος 110 μέτρων.

• Ώς προείπομεν, τά άποτελέσματα τών δοκιμών υπήρ
ξαν ευχάριστα, μολονότι ή ταχύτη; τής μεταβιβάσεω; τών 
τηλεγραφημάτων έγίνετο βραδέως, συνεπείς τής άπειρίας 
τών χειριστών τών νέων τούτων συσκευών. Κατά περίερ
γον δε συγκυρίαν, φαίνεται δτι τά μηχανήματα ταΰτα λει- 
τουργοΰσι κάλλιον έν καιρφ ύγρφ καί όμιχλώδει. Ή άπο- 
στολή καί παραλαβή τών Ηλεκτρικών κυμάτων γίνεται όλι- 
γώτερον ταχέως έν καιρφ εύδίφ καί καθαρή άτμοσφαίρη.

Αί μεταχειρισθείσαι συσκευαί τόσον έν Bournemouth 
οσον καί έν Alum Bay ήσαν παρόμοιαι έν τοϊς κυριωτέροις 
αυτών μέρεσιν. Παρ’ έκάστφ δέ τών σταθμών τούτων έτο- 
ποθετήθη έν τφ έδάφει ίστδ; 35 εως 40 μέτρων υψους, 
ώτινι προσεδέθη μεταλλικές οδηγός.

Έν έκάστω τηλ’.γραφιχώ σταθμφ εύρίσκετο μέγα πη- 
νίον έπαγωγικόν, δυνάμενον νά παρζγη σπινθήρα 25· έκα- 
τασιομέτρων μήκους. Μετά τής έξαρτωμένης 3’ I*  τούτου 
στήλη; και ρυθμιστοΰ προωρισμένου νά διοχετεύη ή διακό
πτη το ρεΰμα, τδ πηνίον τοΰτο άπετέλει την παραγωγικήν 
συκσευήν τών ηλεκτρικών κυμάτων. Οδτω; ό παραγόμενος 
σπινθήρ διέρχεται μεταξύ δυο χάλκινων σφαιρών, έξ ών ί 
μία συγκοινωνεί μετά τοΰ εδάφους, ή δ’έτέρα'μετά τοΰ 
καθέτου άγωγοΰ τύρματος,τοΰ προσδεδεμένου έπί τοΰίστοΰ.

Αΐ συσκευαί τοΰ λαμβάνοντος σταθμοΰ άπετελοΰντο έξ 
ένδς συλλέκτου ί συνδυαστοΰ (cohereur), ένός ρευματονό- 
μου (relais) και ένίς τυπωτικού συστήματος Morse.

Ώς πρωτεΰον δργανον, ό συλλέκτης, έχει άποστολήν νά 
δέχηται και καθιστά αισθητά; τάς καθ’ δλας τάς διευθύν
σεις διαχυνομέ.νας ήλεκτρο-μαννητικά; έκπομπάς, ώς συμ
βαίνει είς τούς αιθέριου; παλμούς πέριξ φωτεινοΰ κέντρου. 
Συνίσταται δέ έκ μικροΰ ύελίνου σωλήνος, είς τά δύο άκρα 
τοΰ οποίου είσίν έρμητικώ; προσκεκολλημένα Ηλεκτρόδια έξ 
άργύρου. Έν τφ μέσω τοΰ σωλήνος, άπδ του όποίου άφη· 
ρέθη ό άήρ, ΰπάρχουσιν ολίγα ρινίσματα έξ άργυρου και νι
κελίου. Έν ό^ιαλή κατχστάσει, τδ ρεΰμα δέν δύναται νά 
είσέλθη έν τφ συλλέκτη, ένώ διά τή; έπηρεία; τής Ηλεκ
τρικής διαχύσεως, ώς άνωθι άνηνέγκομεν, τδ ρεύμα εισέρ
χεται έλευθέρως διά μέσου τών ρινισμάτων,μεταξύ τών δύο 
πόλων.

ΤουντεΟθεν πάς τις έννοεί ευκόλως τήν βάσιν τοΰ εργα
λείου. *0  τηλεγραφητής τοΰ Bournemouth, έν παραδείγ- 
ματι, θέ\ων νά συγκοινωνήση μετά του έν Alum Bay 
ευρισκομένου συναδέλφου του, διευθύνει διά μέσου τοΰ επα
γωγικού πηνίου έν τφ σύρματι τοΰ ίστοΰ διαδοχικά ρεύ
ματα πλέον Η ίττον μακρά, άνταποκρινόμενα πρδς τάς 
στιγμάς καί γρκμμάς τοΰ άλφαβήτου Morse. Τά οΰτω πως 
έκπεμπόμενα Ηλεκτρικά κύματα διά τοΰ έξωτερικοΰ τούτου 
άγωγοΰ λαμβάνονται παρά τοΰ έν τφ ίστφ τοΰ έτέρου 
στάθμου ευρισκομένου, καθέτου σύρματος, οπερ συνδέεται 
έπίσης μετά τοΰ συλλέκτου (συνδυαστοΰ)· αί δέ κινήσεις 
(έκπομπαί καί στάσεις) τοΰ ρεύματος άναπαρίστανται έν 
τφ έκτυπωτικφ όργάνφ, δπερ ταύτοχρόνως άποτυποΰ, τδ
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οβτως άποστελλόμενον διά μέσου τοΰ κενοΰ τηλεγράφημα
Ώς ήδη προείπομεν, τά γενόμενα ένταΰθα πειράματα 

εΛέτυχον πληρέστατα μέχρι 25 καί μάλιστα 30 χιλιομέ
τρων.· τδ δέ περίεργον, οτι ή μεγίστη ταχύτης τής μετα- 
βιβάσεως ίπετεύχθη έν ώρα βροχεροΰ καιρού καί δτε ύπήρ- 
γεν άνεμος, πράγμα τό όποιον ό εφευρέτης δεν ήδυνήθη 
είσέ-τι νά εξηγήση.

Σχετ.ικά τοιΛΰτα πειράματα έγένοντο ομοίως έν τηλε
γραφικούς συνενοησεσι μεταξύ- διαφόρων σημείων της άγ- 
γλικής άκτής και πλοίου περιπλέοντος έν άνοικτώ πελάγει 
τοΰ Wiglh.

Τό γε νΰν έχον, οί διερευνηταί τής παραδόξου νεωτέρας 
ταύτης τηλεγραφικές συγκοινωνίας καταγίνονται βίς τήν 
έπανόρθωσιν τής συγχύσεως τών ήλεκτρομαγνητικών κυμά
των, ή κάλλιον είπεϊν είς την διάκρισιν αυτών, διά μέσου 
είδικών πινάκων, τετοποθετημένων κατά μήκος τοΰ καθέ
του μεταλλικού άγωγοΰ. ΠροσπαθοΟσι δέ πρός τούτοις πρδς 
αυξησιν τίς ίκανότητος τών έργαλείων, νά κατορθώσωσιν, 
ώστε νά διευθύνωσι τάς έναερίους ταύτας άναπάλσεις πρός 
τήν διευθυνσιν τοΰ λαμβάνοντος σταθμοΰ- Τοιοΰτον είναι 
ήδη τδ διπλοΰν πρόβλημα δπέρ άπασχολεΎ τα'νΰν τον έφευ- 
ρέτην. Έκ τής λύσεως δέ ταύτη: έξαρταται, ώς γενικώς 
πιστεύεται, τδ πρακτικόν καί βιομηχανικόν μέλλον τής 
άνευ άγωγοΰ σύρματος τηλεγραφίας.

Φ. Πρίντεξης.

ΑΝΑΛΥΕΙΣ

Μ ΜΤθΩΝ ΤΟΓ ΘΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΦΙΓΓΟΣ
Έν Έλλάδι ό Όρφεύς, οί αρχαίοι σοφοί καί οί ίεοοφάν- 

ται τών Μυστηρίων έμιμήθησαν τούς ’Ινδούς καί Αιγυ
πτίους. Είχον δηλ. διπλήν διδασκαλίαν είς τήν έξήγησιν 
τών παραβολών έσωτερικήν μέν διά τούς μύστας, έξωτε 
ρικήν δέ διά τον άμαθή λαόν, είς δν παρεϊχον τήν σοφίαν 
κεκαλυμμένην διά μύθων, συμβόλων, παραβολών, άλλη- 
γοριών κλπ.

Προς κατάληψιν τούτων παρατίθεμεν τήν έξήγησιν δύο 
παραδειγμάτων, κατά τον σοφόν Βοημδν Ναραδάν.

Μΰθος θηβίως.

Ό θεός Put (έξ ου αί λέξεις supputare, snpputanion), 
θεός τής ίδέας,. τοΟ λογισμού, ή ύπερτάτη διάνοια Put- 
Theus (Πιτθεύς) διγρεσε τόν ούρανόν είς τρεϊς ζώνας, ώς 
τδ τρίγωνον διαιρεί τον κύκλον εΐς τρία τόξα. Αί ζώναι τοΰ 
οόρανοΰ καταστάσαι ζηναι ή θεότητες τής γής, ήσαν αί 
τών άστέρων, τοΰ Ήλιου καί τής Σελήνης, ών προιστανται 
κατά τούς διαφόρους τόπους καί γλώσσας ό Brahma ό 
Iiwar Visnu, ό Ζεύς, ό Πλούτων, Iovis· Ουτω δέ θεμε- 
λιώσας τήν τριάδα τοΰ .κόσμου, έθεμελίωσε τήν Τροι-Ζήνα 
(Tr0-Z4ne), μέ τδ σύμβολον τής πυρινου τριαίνης έπί τού 
ενός μέρους τών νομισμάτων της.

Έβασίλευεν έκεϊ, ώς ή βεβαιότης έν τω χρόνφ, ώς τό 
φως έν τφ διαστήματι, ή Αΐξ (Αίγεύς), άστερισμδς τοΰ 
μηνός Αύγούστου, των ’Αθηνών μή έχουσών οΰιε θεούς οδτε 
βασιλείς.

Ό Αίγεύς, μή έχων τέκνον και έπιθυμών τοιοΰτο, συν- 
εβουλεύθη τόν Πιτθέα (Put Theus, ύπέρτατον Θεόν) οδτι- 
τίνος συνεζεύχθη τήν θυγατέρα ΑΓθραν (τόν Αιθέρα), ήτις 
μετά έννέα μήνας έγέννησεν υίόν, όνομασθέντα Θησέα 
(Tha saba σύντροφος τοΰ Σίβα) και όφείλοντα νά φέρη αυτό 
τδ δνομα μετά τήν εΐς ’Αθήνας άφιξίν του.

Ουτος ποθεϊ 5ν δχι νά ύπερβ$!, τουλάχιστον νά γίν«? 
εφάμιλλος τοΰ Ήρακλέους (Hara-Kala, ήρως τών μαχών 
και έπίθετον τοΰ Σίβα θεοΰ τών μαχών, έν τ^ί ’Ινδική ποιή*  
σει). Άμφότεροι ήσαν τής αύτής φύσεως Herds ή Soreh 

1 Τα τών τεσσάρων Ευαγγελιστήν σύμβολα,

δευτερεξάδελφοι. ώς δύνανται νά ώσι μιταξύ των ό ήλιοί 
τοΰ Λέοντος και ο τής Αίγός. Λαμβάνει λοιπόν τδ ξίφος 
τοΰ πατρός καί, ώς ό Σίν τών Σινών, ό Ραμάς τών ’Ινδών4 
ό Σαμψών τών Εβραίων, διατρέχει τόν κόσμον, τήν γήν 
ΐνα τήν έκκαθάρη τών άδικιών και παρανομιών τών τυράν
νων, και ίνα έξασφαλίσγ τήν δικαιοσύνην καί ισότητα με
ταξύ τών άνθρώπων, δηλ. τόν ουρανόν, ίνα τόν έκκαθάρη 
τών άδικιών καί παρανομιών τοΰ ήλιοστασίου, καί ρυθμίση 
τήν δικαιοσύνην τοΰ χρόνου, τήν ΐσότητκ τών ήμερών, τήν 
ευθύτητα τών νυκτών, τήν ισημερίαν.

Και δντως· ό θησεύς, άντΐλογία τών Isetp ή Sisas καί 
του Thasi ή Ilhas, σελήνης τής Αΐγύπτου τών ’Ινδών και 
τής Θεσσαλίας, ε?νε ό ήλιος τοΰ μηνδς Αύγούστου, πρώτου 
μηνος του τροπικοΰ Αΐγόκερω, δστις τήν 24 Δεκεμβρίου 
λαμβάνει τήν θέσιν τοΰ Ίάσωνος και γεννά ται μετά τοΰ 
φωτός, δπερ αύξεται καί άναζή τήν έπαύριον 25. Ό Θη· 
σεύς οφείλει νά όδηγήση έΐς ’Αθήνας τήν Παρθένον (τον 
άστερισμόν) τοΰ Σεπτεμβρίου- τούτου ένεκα δέν δύναται ν’ 
άφιχθί) έκεϊ, νά λάβγ τδ δνομά του, ν’ άναγνωρίσή.,τόν πα
τέρα του, ή τον δγδοον μήνα, εΐς τάς 15 Αύγ·, τήν εποχήν 
δηλ. καθ’ήν Αναλαμβάνει ύπ’ευθύνην του αυτήν τήν Τρί
γωνον, αυτήν τήν ουράνιον Παρθένον, τήν κρατούσαν τον 
ζυγόν του χρόνου.

Καθ’ ήν έποχήν έδει νά φέρη τον ύπό τοΟ Μίνωος έπι- 
βληθέντα φόρον τών 7 παιδιών καί 7 κορασίων, δ θησεύς, 
ΐν’άποφύγη τήν θυσίαν αυτών τών 7 ήμερών και 7 νυκτών, 
αΐεινες άποτελούσιν iv τώ χρόνφ άπώλειαν μιάς έβδομά- 
δος, άποφασίζει νά συνοδεύσρ τά θύματα, ν’ άπολισθή μετ’ 
αυτών ή νά τά έλευθερώσγ. θά έγκλεισθή έν τώ Λαβυρίνθφ, 
ώς βορά τοΰ Μινω-ταύρου, θά καταλάβη τόν Λαβύρινθον 
καί θά φονεύση τόν Ταΰρον. του Μίνωος.

’Επιβιβάζεται λοιπόν έπ'ι τής θιωρίας, πλοίου έκ τριά
κοντα κωπών (ώς ό μήν, πλοΓον τοΰ χρόνου, έκ 30 ήμε
ρών) καί παραλαμβάνει τόν Θόκντα, τόν Σόλωνα, τον Εδ- 
νεον, ώς ό Αστρονόμος έν παντι καιρφ λαμβάνει μάρτυρας 
τήν Σελήνην, τόν Ήλιον, τόν Κόσμον. Ώνομάσθη τό πλοίον 
και Nau-Sitha, πλοϊον τής Σελήνης.

Πρωρέα έκλέγει τά Ί άστρα τοΰ πόλου, τόν Φαριτρίωνα, 
(τόπον συνάμα τής φαρέτρας τής Διάνης και τοΰ άρματος 
τοΰ ’Απόλλωνος),

Πηδαλιούχον έκλίγει τόν λαμπρότατον Αστέρα, τόν σύν
τροφον τής Μήνης, τον Φαίακα ή Μενέσθην, οστις είνε-ή 
Αφροδίτη.

Αίρει τήν άγκυραν- μετά ευτυχή δέ πλοΰν άφικνέϊται εΐς 
Κρήτην. ’Εκεί διά τοΰ μίτου τής ’Αριάδνης (τής περί τήν 
γήν περιόδου τής Σελήνης) φονεύει τόν ταΰρον τοΰ ήλιοστα- 
σίου, κυριεύει τόν λαβύρινθον, καί έλευθερώνει τά έν αυτώ 
έγκεκλεισμένα θύματα.

Ουτω δέ ό Θησεύς, νικητής τοΰ Ταύρου τοΰ Μίνωος, 
δστις δις τοΰ έτους ήθελε νά καταβροχθίζη έν τρισιν ήμέ- 
ραις τάς 7 ήμέρας καί 7 νύκτας, άς ή σεληνιακή βοΰς Ίώ 
ή Ίσις μηρυκάζει τότε έν σιωπή, ό θησεύς, λέγω, έπανέρ- 
χεται εΐς ’Αθήνας, έπιβεβαιών είς βντινα θιλήση νά τόν 
έννοησγ οτι ό Μινώταυρος, ον ένίκησε διά τών 7 ήμερών 
καί 7 νυκτών, τών 3)4 τής Σελήνης είνε ό Qdtana τών 
’Ινδιών, ό *Απις  του Αιγυπτίου, (ούτινος Αντιγραφή είνε 
ό χρυσοΰς βοΰς τών Εβραίων) καί ούτινος ό NumitOP, ταύ
ρος τοΰ Νουιιβ, είνε. ό ρωμαϊκός μΰθος.

Έκτοτε δέν πιστεύουσι πλέον ort ό- ταύρος τοΰ Μίνωος 
έγεννήθη έκ τών ερώτων αύτοΰ μετά τής Πασιφάης, 
σκέπτονται οτι πας Ιπαφος ή ^οϋς γεννάται φυσικώς παρά 
τίνος ΈπαφΙσης ή δαμάλεως.

"Οπως ποτ’ δν ή, φθάς ό Θησεύς εΐς ’Αθήνας μετά τής 
έρίφου (τοΰ άστερισμοΰ τοΰ Αύγούστου) έξ ής έγεννήθη, 
άναχωρήσας δέ διά Κρήτην κατά τό πρώτον τέταρτον τής 
Σελήνης, άφικνέϊται έκεϊ μετά πλοΰν τρις επτά ήμερών καί 
νυκτών· δέν άπέρχεται δ’έκεΐθεν ή άφοΰ δαμάση τήν ΐσχύν 
τοΰ ήλιοστασίου τοΰ έαρος καί άποκαταστήσν) τήν ί'σημε-

ρίαν τοΰ φθινοπώρου, έπανελθών ξΐς ’Αθήνας τήν 7 τοΰ 
1
φο; τοΰ Αύγούστου βδυσεν έν τοϊς

νος ιστίου, δι’ ού ό υίός του έξήρτησε

Ποσειδιώνος (δηλ. τήν 7 Χβρίου). ’Επειδή δέ τότε ή έρι- 
; άτμοΐς τοΰ χρό.ου, ό 

Αίγεύς έκπνέτι έπ'ι τή τοιαύτγ θέφ, έπί τή θέφ τοΰ μέλα- 
ί—ί... ί.’ .ζ ..ι/. —... τό πλοϊόν του.

*0 θησεύς, μετά, τήν είς ’Αθήνας έπάνοδόν του καί τόν 
θάνατον τοΰ Αίγέως, κατά μίμησιν του Μωϋσέως έν τή 
’Ιουδαίε, τοΰ Sethos έν Αίγύπτφ, τοΰ Σίν έν τή Σινική 
διαιρεί τήν ’Αττικήν εΐς 12 δήμους, ώς καί τό έτος είς 12 
μήνας, θεμέλιοί ώσαύτως, ώς οί άνατέρω, μίαν κυβέρνησιν 
άνευ βασιλέως. έπαφήσας είς τόν λαόν τήν κυριαρχίαν. 
Διχιριΐ τόν λαόν είς τρεις τάξεις, νομίσας οτι ουτω κατώρ- 
θωσε τήν ισότητα έν τή ΐσορροπί^ τής μιάς διά τής έτέρας, 
ήτοι τής ισχύος τοΰ στρατιώτου διά τής πείρας καί τε- 
χνουργίας τοΰ ίερέως, τή; ισχύος καί τής τεχνουργίας πά 
λιν τούτου, διά τοΰ πλήθους τοΰ γεωργικού καί εργατικού 
λαοΰ. Άλλά μετ’ ού πολύ κατανοεί δτι ήπατήθη εΐς τούς 
τοιούτους υπολογισμούς.

Έκτισεν είς τιμήν τοΰ Χόλωνος, τοΰ κατά μίμησιν τοΰ 
’Ιωνά ριφθέντος είς τήν θάλασσαν, τήν Πυθω (ήτοι τήν ιν
δικήν έπιστήμην τοΰ puter καί τοΰ 3ϋρραΙβΓ=ΰπολογίζειν 
τόν χρόνον) ής ή Πυθία είνε χρησμοδότις μάντις, ό δέ δρά
κων Πύθων τό σύμβολον.

Μΰϋος της Χφεγγός.

Γνωστόν ή μάλλον άγνωστον τοϊς πλείστοις τύγχανε1 
οτι ή Σφ’.γξ κεΐται εΐς όλίγην άπόστασιν άπό τής μεγάλης 
πυραμίδος τής Αΐγύπτου, ένοκλάζουσα δέ και έν τφ γρα
νίτη τοΰ οροπεδίου λελαξευμένη προσπέφυκε τφ έδάφει· Τό 
ύψος αυτής (75 περίπου ποδών) ύποδεικνύει τήν άπέραντον 
εργασίαν, ήν έδέησε νά καταβάλωσιν,δπως σχηματίσωσι τό 
πέριξ αύτής κενόν καί ίσοπεδώσωσι τήν έπιφάνειαν έφ’ ής 
ΐσταται. Τό μήκος αύτής εΤνε 120 ποδών4 τό άπό τής γα- 
στρός μέχρι τοΰ πώγωνος ύψος εϊνε 50 ποδών, τό δέ άπό 
τοΰ πώγωνος μέχρι τής κορυφής 25 ποδών ή περιφέρεια 
τής κεφαλής κατά τό μέτωπον 80 ποδών. Αί στιβάδες τοΰ 
γρανίτου, έξ ού άπεχωρίσθη, ποικίλλουσι περιέργως τό πρό
σωπον δι’ οριζοντίων ζωνών. Τό στόμα έσχεδιάσθη έκ τοιαύ
της τίνος γραμμής, διαχωριζούτης τά στρώματα τοΰ γρα
νίτου. ‘Υπάρχει κοίλωμά τι έπί τής κορυφής τής κεφαλής, 
δπερ θά έχρησίμευεν είς συμβολικούς στολισμούς, διά τιά
ραν ίσως θρησκευτικήν ή στέμμα βασιλικόν. Αυτός ό μονό
λιθος, χρώματος ύπερύθρου, έπί τής άμμου όρθούμινος, πα
ράγει εΐς τήν φαντασίαν άποτέλεσμα τεράστιον Είνε φά
σμα λίθινον, φαινόμενου οίονεί προσέχον. Νομίζει τις, δτι 
τό φάσμα τοΰτο παρατηρεί, άκούει· τό μέγα οίς φαίνεται 
άντιλαμβανόμενον τόν θόρυβον τοΰ παρελθόντος· τά πρός 
Άνκτολάς έστραμμενα δμματα φαίνονται έπισκοπΐΰντα τδ 
μέλλον·, τό βλέμμα ένέχει κάτι τι άτενές, μαγεΰον τόν 
θεατήν. Έπί τής εΐκόνος ταύτης, κατά τό ήμισυ-άγαλμα, 
κατά τό ήμισυ δέ βουνό--, άνακαλύπτει τις ίδιάζουσάν τινα 
μεγαλοπρέπειαν, μεγάλην τινά γαλήνην καί άρκετήν μά
λιστα δόσιν γλυκύτητος.

Ή Σφίγξ, ής ή έτυμολογια (σφίγγω) έκφράζει τήν ιδέαν 
τοΰ περιβάλλειν, συνδέειν, συνίσταται ?κ τίνος συνθέτου 
τετραμόρφου. Έχει κεφαλήν Γυναικός, σώμα Ταύρου, ?νυ- 
■ρατ, Αγοντος, πτέρυγας Άιτον^)· Τό σύνολον παρίστησι 
φυσιογνωμίαν φανταστικήν· άλλά παν ίχνος τερατωδίας 
εξαφανίζεται, άμα ώς τό πνεύμα τών συμβόλων έπελθόν 
παράσχη, ούτως εΐπεϊν, τήν ζωήν.

Ή κτφα^η της γυναικός προσωποποιώ τήν άνθρωπίνην 
διάνοιαν, ήτις πριν ή εΐσέλθγ διά τής δράσεως εΐς τό στά- 
διον τοΰ μέλλοντος, οφείλει νά σπουδάσν) τόν τοΰ βίου σκο
πόν, τόν προορισμόν, τά μέσα δι’ ών θά δυνηθή νά έπιτύχη 
τοΰ σκοποΰ, τάς δυσκολίας άς δέον ν’ άποφύγγι, τούς σκο
πέλους ούς μέλλει νά ύπερβή.

To taiifiior σζή^ος δηλοϊ, οτι ό διά τής έπιστήμης ώ- 
πλισμένος δφείλει, ύπό τοΰ κέντρου τής επιμόνου βουλή- 
σεως ωθούμενος καί έν άπαθείο: καί ύπομ.όνόί διατελών, νά 
διορύσσρ βήμα πρός βήμα τήν πρός τήν έπιτυχίαν ή τήν 
πτώσιν αύτοΰ άγουσαν.

Οί όκυχις τοΰ Λίοττις δηλοΰσιν δτι, όπως έπιτύχη ό 
άνθρωπος τοΰ παρά του νοός όρισθέντος σκοποΰ, δεν άρκεϊ 
αύτω τό βούλεσθαι μόνον, άλλά δέον αύτφ και τδ τοΛμ&ν' 
δέν άοκεϊ τό έργάζεσθαι,' άλλά δέον διαμάχεσθαι, έσθ’δτε 
καί διανοίγειν τήν οδόν διά τής βίας.

Αί πεέρυχες τοΰ άττον, σύμπτυσσόμε-’αι έπί τοΰ ΐσχυροΰ 
δγκου τής Σφιγγός, δηλοΰσιν, δτι δέον νά περικαλύπτωμεν 
διά πυκνοΰ πέπλου τούς σκοπούς μας, μέχρι τής στιγμής 
τής δράσεως μετά τοιαύτης άποφάσεως, ώστε, έν άνάγκγ, 
νά ίπταται αδτη είς τά ύψη τοΰ. θράσους.

Ή Σφίγξ λοιπόν δέν ήτο εΓδωλον, ούδέ αίμοβόρον θηρίον, 
άλλά τό σύμβολον τής άκατάλογίστου δυνάμεως, ήν δύνα
ται νά κατάσχρ ή άνθρωπίνη βούλησις, παρ’έκλεκτής νοη
μοσύνης διευθυνομένη. Είνε ή πρώτη καί ή τελευταία λεξις 
τής υψηλής μυσταγωγίας. ,

Ή Σφίγξ, ής ό άρχαϊκός τύπος ίσταται έμπροσθεν τής 
μεγάλης πυραμίδος, άναπαρίστατο είς τήν είσοδον όλων 
τών ναών. ΕΙνε τωόντι αίνιγμα λίθινον, πρόλογος σιωπη
λός, κλείς μυστηριώδης τής άποκρύφου έπιστήμης.

Ή Σφίγξ έχρησίμευεν ώς είσοδος εΐς τά ιερά ύπόγεια, 
έν οϊς διηνεργοΰντο αί δοκιμασίαι τής Μαγικής Σοφίας. Ή 
είσοδος αυτή, άποπεφραγμένη τήν σήμερον ύπό τής άμμου 
καί τών ερειπίων, διαφαίνεται εΐσέτι μεταξύ τών έμπρο- 
σθίων κνημών τοΰ όκλάζοντος κολοσσού. Τό πάλαι έκλειετο 
δι’ όρειχαλκίνης θύρας, ής ο μυστικός μηχανισμός ήτο γνω- 
σ,τός παρά τών Μάγων μόνον. Έν τί) γαστρί τής Σφιγγός 
ύπάρχουσιν ώρυγμένα. στενά, συγκοινωνοΰντα μετά τών 
υπογείων τής μεγάλης πυραμίδος. Οΐ διάδρομοι ούτοι άλ- 
ληλοδιεχωρίζοντο μετά τοιαύτης τέχνης, καθ’ ολον τό μή
κος τοθ διαστήματος τής διόδου, τής διαχωριζούτης τά δύο 
μννμεϊα, ώστε άν τις είσήρχετο τυχαίως καί άνευ όδηγοΰ 
εΐς τδ άδιεξίτητον αύτών σύμπλιγμα, ήναγκάζετο νά έπα- 
νέρχηται άπαύστως είς τδ αύτό μέρος, έξ ου άνεχώρει...

Ή έν Αίγύπτφ λοιπόν πραγματική, ώς άνω, Σφίγξ καί 
ό μεγαλοπρεπής συμβολισμός αύτής, μετετράπησαν ύπό τής 
Έλλ. μυθολογίας εΐς θηρίον, κατά τό ήμισυ ζώον καί κατά 
τό ήμισυ άνθρωπος, ύιτοβάλλον είς τούς διαβάτας τδ ύπό 
τοΰ Οΐδίποδος λυθέν αίνιγμα.

Ή έν Αίγύπτφ Σφίγξ ήτο τό σύμβολον τής σοφίας, ώς 
έν Άθήναις ή γλαυξ, ό δέ διαβάς αυτήν καί εΐσελθών είτε 
εΐς τάς Πυραμίδας, είτε εΐς τόν ναόν τής Μέμφιδος ή τής 
Ηλιουπόλεως έλυε διά τής μυήσεως εΐς τήν σοφίαν, τ^,αί'- 
νιγμα τής ζωής τοΰ ανθρώπου, μανθάνων τά τοΰ προορισμού 
αύτοΰ, τά τής προϋπάρξεως καί τής ένεστώσης καί μελ- 
λούσης ύπάρξεως, τά τής υλικής δηλ. και πνευματικής 
ύπάρξεως τοΰ άνθρώπου, ένφ ό έλληνικός μΰθος άναπαριστ? 
έτερον συμβολισμόν πάνυ ωχρόν καί πενιχρόν, συμβολίζοντα 
μόνον καί άμυδρώς τό αίνιγμα τής ένεστώσης υλικής ζωής 
τοΰ άνθρώπου, οστις γεννάται τετράπους, άνδροΰται δίπους 
καί γηράσκει τρίπους. Φρίκ..·

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ Η ΛΕΞΙΣ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑ 
ΤΟΝ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΝ

άν< .
α καί λέξεως λήθη. Προσαποδείκνυται τοΰτο καί έκτου 
ο r - * - * Λ Λ / tf...... .. .

Ιϊρονησρξις τΛς Τδ μανθ&νειν
είναι άνάμνηάις.

Ή λέξις άλήθεια δεικνύει άφ’ έαυτής οτι ή μάθησις είναι 
'άμνησις- καθότι ή λέςις αυτή συντίθεται έκ τοΰ στερητικού 

1 . > -r > . λ η_____ 5·.'.......  _..π_......... ι —Γ,
ονόματος τής μητρίς τών Μουσών, κληθείσης Μνημοσύνης
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δηλ, τέχνης τοΰ άναμιμνήσκεσθαι. Διά των Μουσών άναζη- 
τοΟμεν, διά της μνημοσύνης εύρίσκομεν.

Πάσαν γνώσιν καί πάσαν άγνοιαν αποδίδει ό Πλάτων είς 
την μνήμην και την λήθην.

.’Α'ναγράφουσιν αναμνήσεις τινάς προγενεστέρων υπάρξεων 
τάς τοΰ Μύρωνος λ. χ. κ.τ.λ.

"Ας λάβωμεν επίσης πρδς άπόδειξιν τοΰ λόγου μας τό 
παράδειγμα τών κατατρομαζόντων έπί τή άπλή θέφ γαλής 
τίνος ή σαύρας ή χελώνης. Είδον πολλούς τοιούτους. Ό άνε 
ψιδς τοΰ Βερίου ήτο κυνηγός άρκτων καί λεόντων καί δμως 
δέν ήδύνατο νά ίδη άλέχτορά τινα. Έγνώρισα φαρμακοποιόν 
δν οί δράκοντες καί αί άσπίδες ουδόλως έφόβιζον καί δμως 
ταώς τις ήδύνατο να τρέψη αυτόν είς φυγήν μετά κραυγών 
απελπιστικών.

Ή αιτία έν ταΐς τοιαύταις περιπτώσεσι ανάγεται προδήλως 
εις τήν άνάμνησιν όμοίας περιπτώσέως ύποστάσης ήδη άλλοτε.

Τά νεογέννητα δέν γελώσι, τό βλέμμα των ενέχει άγριό/ 
τι επί τρεις περίπου εβδομάδας τό πλεΐστον τοδ χρόνου άπο 
κοιμώνται. Άλλά συμβαίνει πολλάκις νά γελώσι κοιμώμενα, 
νά προσλαμβάνη τδ πρόσωπόν αύτών ^αιδρότητα τινα. Πώς 
λοιπόν παράγεται τό το.ιοΰτον.; Πώς άλλως δύναται νά εξη
γηθώ τό φαινόμενό/ τοΰθβίϊ^ίή διά της ύποθέσεως, οτι κατ’ 
εκείνας τάς στιγμάς ή ψυχή έξέρχέΐαι τού βαράθρου, ένθα 
ή ύλη διατελεΐ βυθισμένη, καί δτι συγκινεΐται συνεπείφ προ
γενεστέρων εύχαρίστων αισθημάτων καί ψυχικών διαθέσεων.

Εις αύτήν τήν αιτίαν άποδοτέαι ωσαύτως αί φυσικαι κλί
σεις πρός τοιοΰτον ή τοιούτον επάγγελμα ή άσκησιν,

Τό λέγειν οτι τό τοιοΟτο προέρχεται έκ τοΰ δτι ούτω πως 
γεννάται τις είναι χυδαία έξήγησις, έξήγησις άμαθοϋς, προσ- 
αρμόζουσα εΐς πάν είδος άπαντήσεως, όμοιάζουσα πρός τήν 
έπομένην’ «Διατί τό δπιον προκαλεΐ τόν ύπνονΔιότι ενέχει 
τήν δύναμιν του άποκοιμΐζειν».. Δέον έν τούτοις ν’ άναζητή- 
σωμεν, τί σημαίνει ή έκφρασις αΰτη : γεννάται τις 
κατάτοΰτονήτόν άλλον τρόπον· Τοΰτοσημαίνει 
δτι οί «έν έχουσι τοιαύτας διαθέσεις, οί δε άλλοίας τινας, 
διότι ή διασκεπτομένη ψυχή άναγνωρίζουσα τά παρόντα, 
άναμιμνήσκεται αυτών κατ’ αναλογίαν τής προηγουμένης 
γνώσεως αύτών. Δέν θά ήδυνάμεθα νά έξαγάγωμε/Ιδέαν τινα 
εξ άλλης τινός, άν δέν ενυπήρχε*  ήμΐν αυτοΐς γνώοις προη- 
γουμίνη. Τούτο τό άπέδειξεν ό Πλάτων.

Τά παιδία μανθάνουσι μετά πλιίονος εύχερείας, καθότι 
τυγχάνουσι πλησιέστερον αύτής.τής προγενεστέρας ζωής έν ή 
ή μνήμη διετηρεΐτο ακμαία.

Οί μέν διατελοΰσι «.άλλον επιτήδειοι πρός τήν δείνα έπι 
στήμην, οί δέ προς τήν άλλην. Πολλοί μανθάνουσι τό σύστη
μα τών επιστημών, χωρίς νά έχωσι έτερον διδάσκαλον ή 
έαυτούς. Δέν δυνάμεθα νά έξηγήσωμεν τά< ανακαλύψεις άλλως 
πως ή διά τής άναμνήσεως. Τφ όντι δέν άνερευνά τις 
ούτε δτι γινώσκει ούτε ο,τι ήγνόει προηγουμένως, άφ’ ετέρου 
δέν δύναται τις εύρη δ,τι ήγνόει. ....

ο Κατά τόν Σαρδοδ (πατέρα).

ΑΔΑΜΑΝΤΟΪΉΟΛΙΣ

— Έστω 1 είπε τότε ό ιατρός, άφοΰ επιμένεις τόσον πολύ, 
άλλά μή λησμονήσης, δτι είναι θ ε ό τ ρ ε λ λο ς, οτι ή 
τρέλλα του είναι μεταδοτική καί οτι παρέσυρεν ήδη δύο, οΐ 
τινες τόν έπεσκέφθησαν, οί όποιοι μάλιστα κινδυνεύουσιν ..

Άλλ’ εΐς άνυπομονητιχόν τι κίνημά μου, δι’οΰ τφ έδωσα νά 
έννοήση δτι ήρχιζα νά προσβάλλωμαι έπί τή άμφιβολίφ τής 
άκεραιοτητος τοΰ λογικού μου, δέν έπέμενε πλέον καί καλέ- 
σας έν τφ άμα φύλακα, τφ παρήγγειλε νά μέ όδηγήση εΐς 
τδ δωμάτιον 27 καί νά μέ άφήση μόνον μετά τοΰ ασθενούς, 
έπί τή ρητή όμως διαταγή του,' νά παραμένη εξωθι έν τώ 
διαδρόμφ,καιροφυλακτών τήν ανάγκην τής μεσολαβήσεώςτου.

— Πρό πάντων, έπεΐπεν, διά τήν περίστασιν, καθ’ ήν ή 
συζήτησις ήθελε στραφή εις τό αντικείμενο*  τής αδυναμίας 
του, τοΰ πάθους του, δτε πάσα άντίρρησις έκ μέρους σας δύ
ναται νά τφ έπιφέρη μανιώδη, επικίνδυνον παροξυσμόν, δπερ 
οάς συμβουλεύω ν’άποφύγητε ιδίως πρδς τδ συμφέρον αύτοϋ 
τοΰ άτυχους.

Ό φρενοβλαβής του δωματίου 27 δέν μοί έφάνη έν τούτοις 

τοσοΰτον επικίνδυνος, ή δέ πρόβλεψις τού δόκτορος ήτο οφθαλ
μοφανές εξογκωμένη, δτε ευρέθην ενώπιον τοΰ μίκροσώμου, 
ταπεινοτάτου καί άβλαβεστάτου μικρού γέροντος, πρδς .δν ό 
φύλαξ μου μέ συνέστησεν αμέσως, λέγω*  ;

— ’Ιδού εΐς κύριος, όστις έρχεται νά συνεννοηθή, ΐνα δη
μοσίευση τήν άνακάλυψί/ σας εΐς τήν εφημερίδα.

Καθ’ όδδν ό φύλαξ μο,ί είχεν είπεΐ, δτι διά τοΰ μέσου τού
του ήδυνάμεθα νά άναγκάσωμεν τδν γέροντα νά προβή είς 
άνακοινώσεις τοΰ κατατρύχοντος πάθους του.

Ό φρενοβλαβής ούτος έφαίνετο ήσυχώτατος καί σκεπτικός, 
εβδομηκονταετής περίπου, ωχρότατος άλλά μειλιχίου ύφους, 
φέρων μακράν λευχότριχον κόμην καί οφθαλμούς συμπαθείς 
και μάλλον παιδικούς.

Ζωηρά λάμψις άπήστραψεν αίφνης εΐς τούς άναπεπαυμέ- 
νους έκείνους όφθαλμούς, μόλις έσυστήθην ούτως αύτφ καί 
διέκρινα τότε έν αύτοΐς αντί βάθος μελανόν λάμπον, ζωηρόν 
φως έκεΐθεν άπαστράπτον. Οί όφθα)μοί τοΰ γέροντος τούτου 
άτυχους άνθρό,που ερριπτον φωτεινός λαμπερός, ακτίνας, εΐσ- 
δυούσας μέχρι τών μυχιαιτάτων τών ίδικών μου καί μέ 
έστενοχώρουν επαισθητώς.

— Σάς ψυχολογεί, μοί λέγει τότε ό φύλαξ χαμηλοφώνως 
καί θέλει νά έννοήση τδν χαρακτήρα σας. πριν σάς όμιλήση.

Αίφνης μ,ετ’ οΰ πολ^, τό βλέμμα έκεϊ,ο ήλλαξε καί κατε- 
βλήθη, αί ακτίνες τών οφθαλμών του έκάμφθησαν καί βραδέως 
μοί λέγει:

— θά σάς ομιλήσω, κύριε, άλλά καθήσατε, σάς παρακαλώ 
«αί άκροασθήτε μέ μετά πολλής προσοχής, διότι θά μάθετε 
σοβαρά.

Ούτως έμεινα μόνος μετά τοΰ φρενοβλαβούς, τοΰ φύλακας 
αποσυρθέντος καί κλείσάντος τήν θύραν.

— Κύριε; μοί λέγει τότε ό γέρων μετά μικρά*  σιωπήν, 
έχετε όρυκτολογικσς γνώσεις;

— Πο)ύ όλίγας, άπεκρίθην.
·-· Χημείας; μέ ήρώτησεν είτα,
— Έτι όλιγωτέρας, τφ άπήντησα.
— Τόσον τδ χειρότερόν δι’ ΰμ.άς, μοί λέγει έν στενοχώρια, 

καί δέν βλέπω πώς θά κατορθώβητε νά μέ έννοήσητε. 'U 
έφημερίς σας ήδύνατο νά στείλη ένταΰθα καταλληλότερο 
πρόσωπόν.

. Μετά μικρά*  δέ ανάπαυλαν:
— Έν. τούτοις, ας είναι, έπεΐπεν, δέν βλάπτει. Είσθε 

ευφυής καί θά προσπαθήσω νά ήμαι καταληπτός. Ελπίζω 
νά μέ έννοήσητε. ·

Καί αμέσως μετ’ άξιοπρεπείας καί σοβαρότητος, άνευ θέρ
μης καί έπιδείξεως, ούτε σπασμωδικών φαινομένων, προδι- 
δόντων έγκεφαλικήν διατάοαξιν,. άλλ’ άπεναντίας μετά τών 
άπαιτουμένων ενδείξεων κρίσεως ορθής, πνεύματος διαυγούς 
»αί μεμετρημένων λέξεων, ώς καθηγητής μεθοδικώς άνα- 
πτύσσων τήν κατά βάθος κεντημένη*  επιστήμην του, κύριος 
δέ άπόλυτος έαυτοϋ καί τής περιστάσεως, ήρξατο νά μοί 
έκθετη μετά χάριτος καί σαφήνειας, ού τής τυχούσης, καί έν 
σχετική συντομία καί ώς διδάσκαλος πρδς μαθητήν, τά στοι
χεία τής ορυκτολογίας καί χημείας, σχετικώς πρός τήν σύ- 
στασιν, άνάλυσιν καί σύνθεσοτ τών πολυτίμων λίθων.

Έγό> δέν έδυσκολευόμην ποσώς νά τόν ακολουθώ, άλλά 
διηρωτων μόνον έαυτόν ποΰ έσκόπει νά καταλήξη ή διδα
σκαλική αΰτού θεωρία, ένφ ταύτοχρόνως μοί έμάνθανε τήν 
θεωρητικήν άποκρυστάλωσιν καί τδν τρόπον τής μυστηριώ
δους εργασίας τής φύσεως, ώς πρός τδν σχηματισμόν τών 
πολυτίμων λίθων, εργασίας, ήτις άναπαράγεται νΰν έν μέρει 
έν τοϊς τεχνητοΐς έργαστηρίοις ύπό τής συγχρόνου χημείας, 
τοσούτον δικαίως άποκληθείσης χημείας τοΰ ά ν- 
θ ρ α κος.

Τδ άποτέλεσμα δέ τής ομιλίας του ταύτης μοί άπεκάλυψε 
τέλος διά τής ακολούθου αιφνίδιου έρωτήσεώς του.

— Τέλος, κύριε, σάς ερωτώ, είναι τις τήν σήμερον φρε
νοβλαβής, πιστεύω*  καί υποστηρίζω*,  δτι ό άνθρωπος δύνα
ται νά κατασκευάση άδάμαντας ;

— Ποσώς, άπεκρίθην άμέσως, διότι έξ ίσων γνωρίζω χαί 
έξ δσων ήδη μοί είπατε, τοσούτον σαφώς, τδ πιστεύω όπως 
καί ύμεΐς αυτός.

Μέ ηύχαρίστησε τότεδι’ήπίου κινήματος τής κεφαλής, 
έσιώπησεν έπί αρκετά μακρδν χρόνον καί εΐτα διά φωνής τα- 
πεινοτέρας ή πρότερον, άλλά μέ τρέμοντα χείλη καί εγκε
φαλικήν κάπως διατάραξιν;

— Κύριέ μου, έξηκολούθησεν, έναντίον τής ποταπής έπάρ 
σεως τής ταπεινής ταύτης χημείας καί έναντίον τής τερατω 
δους άπάτης τής προόδου κατεαυνετρίβην έγώ, διότι μόνον 
έν μικροσκοπικοΐς μορίοις κατώρθωσαν ν’άναπαραγάγωσιν τόν 
άδάμαντα καί συνεπέραναν, οτι έχει ένθα ή σύγχρονος χη
μεία διατελεΐ αδύνατος μέχρι νεωτέρας διαταγής, ή προγενε-

Είχεν έγερθή καί ώμίλει πλέον μεγαλοφώνως, κινούμενος 
λίαν έλευθέρως’ μικρός οέ τις άφρός έπεφαίνετο τών χει- 
λέων του. Έξωθι δ’ έν τφ διαδρόμφ ήκουσα τότε τούς βη
ματισμούς τοδ φύλακος πλησιάζοντας.

— Κύριε, τφ είπον δι’ ήπιωτάτου ύφους, αδίκως έρεθί- 
ζεσθε κατ’ έμοΰ, διότι είμαι εντελώς τής γνώμης σας.

ΠΡΟ ΤΩΝ (ΓΑΜΩΝ 

στέρα άνθρωπότης έδει άναγκαστικώς νά ήναι άσθενεστερα έτι.
— Συγγνώμην, τφ είπον τότε, άλλά δέν βλέπω καλώς....
Με διέκοψεν σχεδόν άποτόμως, καί ήτένισεν διά τοΰ αύτοϋ 

ως έν τή άρχή βλέμματος.
— Τί δέν βλέπετε καλώς ; ανέκραξε· νομίζετε λοιπόν καί 

σείς, βτι ή άνθρωπότης δέν έγνώρισεν ήδη πολιτισμούς άνω- 
τέρους τοΰ ίδικοΰ μας; Δέν γνωρίζετε, ώς έν παραδείγματι, 
δτι οί αρχαίοι Αιγύπτιοι παρέδωσαν νόμιμον επιστήμην είς 
τινας ιερείς των, διά τών σοφών τότε άνδρών της, τών δια- 
σωθέντων άπδ τοΰ καταποντισμού τής Άτλαντίδος;

Έπανεκάθισεν, έσιώπησε καί έκλεισε τούς οφθαλμούς’ ή 
δ' έπακολουθήσασα σιωπή υπήρξε μακροχέρα τών προηγηθει- 
σών. Ένόμισε δέ δτι έχοιμάτο καί ήτον ωχρότατος.

Μετ’ όλίγον δμως ήνοιξε βραδέως τούς όφθαλμούς, έμει- 
δίασε καί διά νεύματος μοί έδήλωσε νά τόν πλησιάσω, νά 
καθησω πολύ πλησίον αύτοϋ. Έκράτει δέ τήν χεΐρά του ήμί- 
κλειστόν πρός τδ στόμα, ώσεί ήθελε νά μοί όμιλήση είς τδ 
ούς. Έπραξα δπως έπεθύμει.

—- Άκούσατέ με καλώς, μοί είπε διά χαμηλής φωνής
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Βλέπω ήδη δτι iMs άξιος να γνωρίσητε τά πάντα- καί θά 
τά [θάβετε δλα.

Μοί έπέδειξε οέ τότε διά του βλέμματος, ολίγον «τρεφό
μενος όγκώδη σωρείαν χειρογράφων καί χάρτων, εφ’ ών έκά- 
θητο, και ήν κατ’ άρχάς έξέλαβον ώς ρυπαρόν δέμα άσπρορ- 
ρούχων.

— Έδώ μέσα, μοι λέγει εύρίσπονται αί αναμφισβήτητοι 
αποδείξεις τών λεγομένων μου. Θά σάς τάς έμπιστευθώ, όπό- 
ταν έπιστή ή 'κατάλληλος ώρα. Θά ίδήτε κατά πρώτον τίνι 
τρόπφ άνεκάλυψα, ο'τι οί Αιγύπτιοι κατεσκεύαζον τόν άδά- 
μαντα. θ’ άγαγνώσητε τήν περιγραφήν τών έξαγθέντων ύπ’ 
έμοΰ πολυτίμων τινών λίθων έν θήβαις, αιτινες έπιμαρτυ- 
ροΰσιν, άνευ ούδεμιάς δυνατής αμφιβολίας τήν βεβαιότητα 
τής τεχνηϊής··«ΰτών καταγωγής.

Ή φώνή· του ένταΰθα ώμοίαζε τήν σοφού χαθηγητοΰ τί
νος, έπιστημονικφ^«ά μεθοδικώς έπεξηγοΰντος τήν σύστα- 
σιν τών έγχρώμοί^ΒΛ^», Ειτα δέ έπανέλαβε τό μυστηριώ
δες αύτοΰ ύφος καί έξήίίψλούθησεν.

— Άλλά'πάντα ταΰτά δεν είναι τίποτε, απέναντι τών μάλ
λον ενδιαφερόντων, αληθώς σπανίων και Βαυμασίων άντικει 
μένων, άτινα τά έγγραφά jzου ταΰτα θά σάς πληροφοοήσωσιν, . 
ήτοι αΰτλν τήν υπα{φ||Ηρ^τοποθέτησιν, έν τώ κέντρφ τής 
Αφρικής, έν τινι=σν^υε^Γούτινας περιέγραψα τό ακριβές 
πλάτος καί μήκος, τή^παρξιν καί τοποθέτησιν, λέγω, τής 
μυθώδους καλούμενης πόλεως, κατά τινας ’Αλεξανδρινούς, 
«Ά δα μαντ ού πόλις».

Καί έξηκολούθησεν εΐτα δλως γαμηλοφώνως, διά μοραυ- 
ρισμοΰ σχεδόν άκαταλήπτου, ώττε μοι έ<ράνη ώς όνειρον.

— Κρυπται! Κύριε, κρύπται ! Ή νύξ είναι ύπέοπληρης 
έξ εγχρώμων αστέρων... μέ ανοικτάς χεϊρας τούς συλλαμβά
νετε... άδάμαντε; μέχρι τών γονάτων. . χώνεσθε μέσα... Οί 
άνθρωποι τής έποψής εκείνης, διά νά μήν ύποτιμήσωσι τήν 
αξίαν των. τούς εχωνον έκεϊ μέσα... έπί αιώνας... έπί αιώ
νας. . Καί έτι ακόμη, μεγαλειτέρους, χονδρότερους... πελω
ρίους. Άφοΰ εΐχον τόν καιρόν τής κατασκευής των, όπως καί 
αύτή ή φύεις... Ό Άντιβασιλεύς, ό Σάντσης, ό Όρλώφ, ό 
Μογγόλος, ό Κόχ-ι-Νόρ, μεγάλοι καί άλλοι μικροί, έτι μι
κρότεροι, ό εΐς πλησίον τοΰ άλλου ! Τί ώραϊοι! ώ; μικροί 
ήλιοι, χάλυκές Αστέρων !... Τό φώς τών άνθεων!... Ένφ, εγώ 
έδώ φυλακισμένος, θ’ άποθάνω μετ’ ολίγον χωρίς νά τους 
ΐδω... Ώ ! Άδαμαντούπολις ! Άδαμαντούπολις I πόσον σκλη
ρός καί ταχέως σέ χάνω !

Καί έπί πολύ ό μυστηριώδης γέρων έψιθύριζε τό έλεγεΐον 
τοΰ άνεκτιμήτου τούτου θησαυρού, δν αυτός, ώς έλεγεν, άνε 
κάλυψεν, ότέ μέν δι’ άχαταλήπτων φράσεων, ότέ δέ διά -χα
μηλών λέξεων, άνευ έξάρσεως καί κόμπου, άλλά μετά πόνου 
ψυχής καί λύπης, έκφράζων ουτω τήν μελαγχολίαν του ώς 
εξόριστος ύπό τής τύχης, καταδιωχθείς καί άναπολών ουτω 
κάποτε τήν άπολεσθεΐσαν πόλιν καί εΐτα έν τφ μειδιάματι 
τής ειρωνίας άποκοιμού μένος.

Καί άπεκοιμάτο ο αγαθός γέρων έπί πολύ ουτω, μή άφυ 
κνιζόμενος δέ ή κατά διαλείμματα διά νά ψελίση άορίστως πως 
ώς μικρόν παιδίον τήν άποπτάσαν ήδονήν τής ευτυχίας του, 
μορμυρίζων πάντοτε :

« Άδαμαντούπολις ! Άδαμαντούπολις !»
Άπήλθον τέλος έκειθεν, άφήσας αυτόν έν τη απολαύσει τής 

ευτυχίας μόνον τοΰ υπνου του.
— Λοιπόν ! μοί λέγει ό ίατρός έπαναβλέπων με έπανεοχό- 

μ,ενον παρ’ αύτφ, σοί διηγήθη τά κατ’αύτόν καί σοί έκάμον 
έντύπώσιν αί άποκαλύψεις του ;

—· θαυμασίως !
— Δέν έξεπλάγη; ;
— Τό ομολογώ, ολίγον ..
— Σοί έπρότεινε ν’, ανάγνωσης τά χειρόγραφά του ;
— Μάλιστα.
— Ένδιαγέρεσθε νά τά ΐδήτε ; Δύναμαι νά τά λάβω διά 

μέσον τοΰ φυλακος.
— Α, οχι, ευχαριστώ. Προτιμώ νά διατηρήσω τάς ωραίας 

εντυπώσεις του παραδόξου καί φαντασιώδους τούτου ανθρώ
που. Άφοΰ δέ βεβαιοϊτε, οτι είναι φρενοβλαβής, άναντιρρή- 
τως τά χειρόγραφά του, ούδέν άλλο θά ήναι ή σωρεία άσυ- 
ναρτήτων αποκυημάτων, άτινα θά καταστρέψωσιν οίκτρώς 
τήν .έκτακτον γοητείαν, ήν έλαβον καί έν τελεί...

— Άπατάσθε, διέκοψεν ό δόκτωρ. Έγώ τούναντίον, άνέ- 
γνωσα αύτά και είναι έκτακτου σαφήνειας καί επιχειρημάτων

' αληθώς άκαταμαχήτων, διεγείροντα πολύ τό ενδιαφέρον καί 
τήν έκπληξιν.

— Άλλά τότε ;...
— Αληθώς, είναι φοβερόν, τό τί συνήθως αισθάνονται αυ

τοί οί θεότρελλοι είς τό βάθος τής λογικής των. Άν δμως 
παραδεχθή τις τήν αρχήν της, γίνεται θΰμα παί τετέλεσται, 
σας όδηγοΰσι, σάς παρασύρουσι!

Ταυγοχρόνως δέ ό δόκτωρ μέ έλαβεν έκ τής χειρός καί 
εντείνας τήν οαιλίαν του-

— ’Ιδού, μ.οί λέγει, έγώ αύτό; παρά πάσαν άντίδρασίν μου, 
βίον ασφαλή, οικογένειας, πεντηκονταετή ηλικίαν καί επι
στημονικήν μόρφωσιν, πολλάκις έρχονται στιγμαί, καθ’ άς 
ζηλοτυπώ τήν τύχην δύο οπαδών του, μυηθέντων, οίτινες 
πεισθέντες είς τάς διαβεβαιώσεις τοΰ δύστυχούς αύτοΰ, άνε- 
χώρησαν έσχάτως διά τό κέντρον τής ’Αφρικής, οπαδοί τής 
Άδαμαντουπόλεως! .

Καί είς τούς ψυχρού; καί άνησύχους οφθαλμούς τοΰ δόκτο- 
οος όντως άνεΰρον τό απροσδόκητου, τό άκατάβλητον, τδ εγ
κληματικόν, τό βακτήριον τοΰ δηλητηρίου τοΰ πνεύματος !

Μακράν άπό τούς φρενοβλαβείς!
(Έκ τοΰ γαλλικοΰ) φ, Π.

ΠΡΟ ΤΩΝ ΓΑΜΩΝ

Είναι αι εύτυχέστεραι ήμερατ τον βίου, είναι τό 
έαρ της καρδίας και Λ αδάμαστος ψορά τον άνθρώ 
που. Διά την Εποχήν ταύτην καί τό όλιγοχρόνιον 
τούτο στάδιον, ό άνθρωπος θυσιάζει τό παν· Ασχο
λίας χρήματα, Εμπόδια καί ούτος ό Θάνατος υποχω
ρούσε πρό τοΰ ακατάβλητου τής θελήσεως τής καρ- 
οίας.

Ό Παύλος καί Λ Βιργινία άγαπηθέντες δπως αύτή 
Λ ψύσις έταξεν τοϊς άνθρώποις, τούτο ηρκεσεν δπως 
καί οί δύο ύποχωρονντες εΐς τάς άδνναμίας άλλήλων, 
συνδυάσωσι τάς επιθυμίας τιυν καί ένούντες τούς πό
θους των, άντεπεξέλθωσι κατά πάσης άντιδράσεως. 
Οιον μεγαλείου τής ανθρώπινης ταύτης δυνάμεως, 
ήν δέν ΐσχυσαν ούτε σκήπτρα, ούτε χρήματα, ούτε 
λαιμητόμοι άπό καταβολής κόσμου νά καταβάλωσιν.

*0 έρως βαίνει εύθύς πρός τόν σκοπόν, ούτινος τά 
Επακολουθήματα ήμεϊς καλοΰμεν π ε π ρ ω μ ε ν.ο ν !

Καί ήτο πεπρωμένου αί δύο αύται καρδίαι ν’ άγα- 
πηθώσι καί εΐτα ν’ άποθάνωσι ; Ήτο ψυσικόν, διότι 
Λ φύσις γεννάται διά ν’ άγαπήση, πεπρωμένου δέ νά 
μαρανθή, διότι ή αγάπη θάττον ή βράδιον μοιραίος 
αποθνήσκει.

Ό Παύλος καί ή Βιργινία άκολουθούντες τας κ αρ~ 
δίας αύτών έψυγον έκ τής οικίας, ήτις ήρνεϊτο αΰ 
τοϊς τό άσυλου καί διελθόντες τήν γέψυραυ, ήτοι τά 
δρια της κοινωνικής άν^στάσεως εΐσήλθον εΐς τό δά
σος. οπού τά θηρία έλευθε'ρως πηγνύουσι τάς ψωλεάς 
των. Καί έπηξαν άμέσως μεταξύ αύτών καί τήν ΐδι- 
κήν των. Άλλ’ ό Παύλος τήν Επιούσαν είπε τή Βιρ
γινία,
'Ούδείς έχει δικαίωμα νά μας άρνηθή τήν χαράν, 

ήν ούδ’ εΐς αύτά τά ζώα άπαγορεύουσιν. Καί Επέ
στρεψαν οίκοι.

Άλλ’Εν τή Επιστροφή των τά άνθη διέχεον άψθό- 
νως τό άρωμά των καί ή φύσις δλη Εμειδία έπί τή 
διαβάσει των· οί δέ άνθρωποι, άνοίξαντες καί αύτοί 
τάς άγκάλας των, τούς ύπεδέχθησαν άσμένως καί 
παρεχώρησαν άψθόνως τάς παροχάς τού βίου.

— Οία περίστασις καί' ιδιότροπος εποχή τού βίου, 
εΐπεν ό Παύλος τή Βιργινία. Μάς εμίσησαν διά νά 
ιας άγαπήσωσιν !

— Καί ή Βιργινία τώ απάντησε δλως χαρίεσσα ήδη 
καί μειδιώσα :

— Ήτο ή διάλυσις τής πρό τών γόμων ομίχλης!
' Ρους

Η ΙΑΣΙΝΗ ΤΩΝ ΑΓΡΩΝ

τη Koivarlq
Είμαι μικρόν πτωχόν άνθος.
Μέ άφηνουσι νά μαραίνομαι έπί τοΰ στελέχους μου,ούδείς 

μέ δρέπει, άπαντες δέ διερχόμενοι πρδ έμοΰ μέ περιφρονοΰσι, 
μέ άπαξιοΰσι βλέμ.ματος, ένίοτε μέ μυκτηρίζουσι καί συχνά- 
κις ευρίσκω τόν θάνατον ύπδ τδ πέλμα τών ποδών των.

Ούδεμία νεάνις έρχεται νά μέ δρέψη όπως κοσμήσω τδ 
στήθος της.

Μέ περιφρονεϊ ή έξαδέλφη μου ή παπαρούνα, ό δέ άδελγός 
μου κύανος, υπερήφανος ώς κόσμων τάς κεφαλάς καί τά στηθη 
τών θελκτικών ποίμενίδων, ποτέ ουδέ τδν έλάχιστον λόγον 

. παραμυθίας μοί απευθύνει, καί όλα έν γένει, καί αύτό τδ γει
τονικόν μου δελφίνιον, όπερ μέ βλέπει μέ ύπεροπτιχδν ύφος 
καμαρωνόμενον έπί τών υψηλών του κλάδων.

Καί όμως πρό ολίγων ημερών διεξέφυγον τοΰ γενεθλίου 
μου αύλακίου, διεπέρασα έν σιγή τδ λιβάδιον, έφθασα μέχρι 
τής όχθης τοΰ ρύακος καί έκεϊ περνών τήν κεφαλήν μου διά 
τών καλαμιών εκατοπτρίσθην μιά χαρά.

Δέν είμαι δυσειδέστερον τής έξαδέλφης,μου παπαρούνας, 
τοΰ αδελφού μου κύάνου, του γειτονικού μου δελφινιού.

Καί δμως ούδείς μ’ επιθυμεί, ούδεμία μέ καταδέχεται.
Ούδείς δίδει προσοχήν είς έμέ, άπαντες δέ μ’ έγκαταλεί- 

πουσιν έρημο, μοναχό, νά μαραίνωμαι, νά φθείρωμαι, νά 
τήκωμαι καί νά ευρίσκω τδν θάνατον ύπό τά πέλματα τών 
ποδών των.

Δέν μισούμαι, ούδέ φθονοΰμαι... περιφρονοΰμαι μόνον, 
άλλ’ έν τή περιφρονήσει υφίσταμαι τά πάνδεινα.

Καί αύτή ή Τερηδών, φεύγει δταν τήν φωνάζω, μέ παρα
τηρεί πρός· στιγμήν μέ τους αγρίους οφθαλμούς της, κινεί τά 
μακρά της κεράτια καί μέ ϊν πήδημα εΰρίσκεται εΐς τήν φω· 
λεάν της.

Έκεϊ όπου φύομαι έκεϊ καί αποθνήσκω.
Μόνο εΐς τόν κόσμον, ανηλεώς περιφρονούμενον, αγνοώ 

τήν χαράν, τήν ευθυμίαν, τόν γέλωτα·
Περί ευτυχίας άκούω μόνον.
Φύομαι, αναπτύσσομαι, θάλλω, ανθώ καί χωρίς ούδέν ν« 

αισθανθώ, κατακερματίζομαι.
Τοιαύτη ζωή καλλίτερον νά μοί ελειπεν.

Οΰτω ώδύρετο ή ΐασίνη τών αγρών διακοπτόμένη ενίοτε 
ύπδ γοερών λυγμών.

"Εν έκ τών μικρών έκείνων καταστίκτων Εντόμων τά οποία 
ύπδ τών παιδιών ονομάζονται μικρά έντομα τής Παναγίας, 
διέβαινε έκεϊ πλησίον.

"Ηκουσε τούς θρήνους τοΰ πτωχού άνθους.
— Διατί μεμψιμοιρεις κατά τής τύχης σου, τώ λέγει, 

μήπως αισθάνονται οί άνθρωποι ποτέ εύνοιαν δια τήν έρημίαν, 
διά τήν πτωχείαν ; λυπούνται; συντρέχουν ; βοηθούν ; Διέρ · 
χονται πλησίον χωρίς νά προσέχωσιν, άδιαφοροΰσιν, παρέρ
χονται καί ένίοτε κακόν έπιφέρουσι. Άλλά, θάρρει, ό θέδς 
βλέπει καί χαίρεται διά τούτο ... Δι’αύτδν καί μόνον 
έκαμετάςπτωχάς άλλά άγνάς καρδίαςκαί 
τήν μικράν πτωχήν ΐασίνηντών αγρών.

Ν. I. Πμ.

TO ΤΑ-6ΙΜ0Ν TOT ΑΝ1ΡΕ ΕΙΣ ΤΟΝ ΒΟΡΕΙΟΝ ΠΟΛΟΝ
Τηλεγράφημα άφιχθέν εΐς Χάβρην έκ Μπέρζεν τής Νορβη

γίας, λέγει οτι, καθ’ ετερον τοιοΰτον έκ Σπιτσβέργης, τό 
άτμόπλοιον «Λαφόντεν» άνεκάλυψεν εΐς τόν κόλπον Σασεν 

’ / Γ. »’ ι I . /Υ »A ’φιάλην περιεχουσκν επισκεπτηριον με τας λεζεις · Ανορε 
__ 98». Τοΰθ’ οπερ έδωκεν άφορμήν νά υποτεθώ δτι ό τολ
μηρός Αεροναύτης έρριψε τήν φιάλην ταύτην έκ τοΰ Αερο
στάτου του βαίνων Εφέτος πρός τόν Βόρειον Πόλον και διελ- 
θών έκ της περιφέρειας τής Σπιτσβέργης.

Κατά τδν παρισινόν «Χρόνον» δμως ή φιάλη αυτή προ
έρχεται έξ έτέρας έκδομίς πρός τόν Πόλον, ήν άνέλαβεν ο 
λοχαγός Έρνέστος Άνδρε, καί έπί τούτφ ό «Χρόνος» άνα-

φέρει δτι ό πρίγκηψ τής Νεαπόλεως εύρίσκεται αύτήν τήν 
στιγμήν είς Σπιτσβέργην, ένθα κάμνει Ανιχνεύσεις διά νά 
άνακαλύψτ) νεώτιρόν τι περί τοΰ Άνδοέ, τοΰ όποιου ή τύχη 
παραμένει Αγνωστος, Αγνοείται εΐσέτι μέχρι τίνος σημείου 
έπέτυχεν ή πρός τόν Βόρειον Πόλον εκδρομή του.

t - -- · * ·*  ’ · * * * * ’
έπανήλθεν είς τό σημείο? τής Αναχωρήτεώς του, εΐς τόν

Ό πρίγκηψ τής Νεαπόλεως εξακολουθεί τάς
► * .> / ..Λ..

Φραγκίσκου ’Ιωσήφ ένθα θά έξακολουθήσγι τάς Ανιχνεύσεις 
του δπως Ανακάλυψη ?γνη τή; δικβάσεως τοΰ Άνδρε.

Ό πρίγαηψ τής Νεαπόλεως έπείσθη, δτι ό Άνδρε δέν 

κόλπον Βίργκο, ένθα τή 11 ’Ιουλίου 1897 άνήλθε διά τοΟ 
Αεροστάτου. Ό πρίγκηψ τής Νεαπόλεως εξακολουθεί τάς 
έρευνας πρδς βορρβν πριν εΐσέτι μεταβή εί; τήν γήν τοΟ 
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δπως άνακαλύψγ ΐχνη τή; δικβάσεως τοΰ Άνδρε.

ΤΛ53Ρ ΣΕΛΤΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΝ ΟΒΤ

’Επίκαιρον θεωροΰμεν ήδη δτε μεγάλη χρήσις τούτων γίνε
ται καί παρ’ ήμϊν, νά παραθέσωμεν ώδε ολίγα τινά σχετικά 
περί αύτών·

Έάν έντός άγγείου περιοοίσωμεν καθαρόν πόσιμον ύδωρ 
καί είσάξωμεν έν αύτφ διά μεγάλης πιέσεως άνθρακικδν οξύ, 
διαλύεται μεγάλη ποσότης ύδατος, τδ δ’ έναπομεϊναν φέρει 
άρκετήν δόσιν άνθρακικοΰ οξέος καί καλείται ύδωρ Σέλτσ, έκ 
τοΰ όνόματος τού έφευρέτου καί δπερ ούδέν άλλο έστιν ή 
άεριοανθρακοΰγον ύδωρ, καί τό όποιον πινόμενον έχει 
γευσιν αερώδη καί εύχάριστον, εΐς δέ τόν στόμαχον παρέχει 
τόνον πρόσκαιρον. Κόπτει τήν δίψαν, πραΰνει τήν γαστραλγίαν 
καίτήν νευρικήν ταραχήν τοΰ στομάχου καί συντελεί εις ταχυ- 
τέραν λειτουργίαν τής πέψεως. Τό σέλτσ πινόμενον μετά τοΰ 
οίνου ή τοΰ κονιάκ καθίσταται πολύ εύχάριστον ποτον παί 
γευστικιότατον, ιδίως εΐς τά μέρη, ένθα δέν υπάρχει καλόν η 
έιόλου ύδωρ. Ώς άναψυκτικόν δέ ψυχραινόμενον, είναι πολύ 
κατάλληλον.

'Ο καλός οίνος έμπεριέχει κατά τό μάλλον καί ήττον αν
θρακικόν όξυ, όπόταν, πριν ή λήξρ ή ζύμωσις τοΰ γλεύκους 
πωματισθή καλώς τό άγγος καί όπόταν οίνος κοινός καλής 
ποιότητος τεθή εν ισχυρά φιάλη τή προσθήκη μικρού ποσού 
σακχάρου καί πωματισθή καλώς. Μετά καιρόν καθίσταται έχων 
ανθρακικόν οξύ.

Ό τοιούτος οίνος ωφελεί ιδίως τούς χολερικούς καί έν 
γένει τούς άναρρωνύοντας έκ νόσου.

Φυσικόν άνθρακοϋχον ΰδωρ (σέλτσ) άπαντά άναβλυζόμε- 
νον φύσει καί έκ πηγών, ένθεν μεταγγίζεται διά μηχανής 
εις φιάλας.

Εις τήν Γερμανίαν εΐς τόν Ρήνον ποταμόν άναβλύζει άφθο- 
νον ανθρακικόν οξύ, δπερ ή γερμανική κυβέρνησις έκχωρεϊ 
πρός έκμετάλλευσιν εΐς έταιρίας, αντί άδροτάτης άποζημιώ- 
σεως.

"Ομοιον σπήλαι.ον εύρίσκεται καί παρά τήν Νεάπολιν τής 
Ιταλίας, καλούμενον Σπήλαιον τού Κυνός(βΓθίία 
di c a n e).

Παρ’ ήμϊν δέ πλησίον τής Κορίνθου εΐς θέσιν Σουσάχιον 
εύρίσκεται ομοίως σπήλαιον, έξ οΰ άναβλύζει άφθονον ανθρα
κικόν οξύ.

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ

Τό τηλεσκόπιου τοΰ Χικάγου.
Τό μέγιστον καί ίσχυρότατον τηλεσκόπιον έξ όσων μέχρι 

τοΰδε κκτεσκευάσθησαν έπερατώθη κατ’ αύτάς. Χάρις εΐς 
τήν ελευθεριότητα τοΰ Καρόλου Γ·<έρ>ια βαθύπλουτου τοΰ 
Σικάγου, τό θαυμάσιο» τοΰτο δργανον τή; όπτικής κατωρ- 
θώθη νά συμπληρωθώ έν Ακρα έ.ντελεία μετά Εργασίαν 10 
έτών. Τό μήκος αύτοΰ Ακριβώς είναι 19 μέτρα καί 3SG 
χιλιοστόμετρα. Κατεσκευάσθη ολόκληρον έ*  χάλυβας καί 
έχει βάρος Εξ χιλ. κοιλογρ. κινείται δέ έπί Αξονος πάχους 
0,38 μ. Τό μηχάνημα καί τά προσαρτήματά του είναι
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τίθειμένα ύπό είδός τι θόλου μεταλλικού έχοντος 98μέτρων 
περιφέρειαν καί βάρος 150 τόννων.

Είναι ό ευρύτερος δόλος έξ όσων ύπάρχουσιν έπ'ι τής γής, 
κινείται Si' ήλεκτρισμου, ώς κπί τά όργανα καί τδ τηλε
σκόπιων. Απλή πίε^ις ελατηρίου έπιτρέπει είς τον παρα
τηρητήν νά άναβιβάση ή νά καταβιβάση καί'διευθύνη κατά 
βούλησιν τδ τηλεσκόπιου μετά μεγάλης ευκολίας. Φυσιιω 
τφ λόγω τδ κυριώτατον δργαναν τοΰ τηλεσκεπίου είναι ό 
φακός, οστις βαρύνει μέ τον περιβάλλοντα αυτόν χάλυβα 
περί τά 500 κοιλόγρκμμα έχει δέ διάμετρον ενός μέτρου 
καί ένός εκατοστού τού μέτρου. Ειδικοί έργάται μέ μεγά
λην έμπειρίαν καί ικανότητα είργάσθησαν έπί 5 έτη έπί 
τοΰ φακού, ή δέ άξία του άνήλθεν εΐς 325 χιλ. φράγκων. 
Μέ τόν μεταλλικόν στηλοβάτην του τδ γιγάντειον τηλε
σκόπιου άριθμοΐ 30 μέτρων δψος καί βάρος 74 τόννων. Έν 
τφ συνόλφ έκόστησεν 75 έκατομ. φράγκων.

*Εχθ6βες πλαγγόνων.
Ή βασίλισσα τής Ρουμανίας διωργάνωσιν έν Νοϊβίδ διεθνή 

έκ^εσιν πλαγγόνων, ής τδ προϊόν είναι προωρισρένον διά τά 
ορφανοτροφεία καί άλλαάσυλα τού βκσιλείου.Πάσαι αί κυρίαι 
τής ρ-.υμανικής άριστοκρατίας άπέστειλαν ήδη πολλάς εκα
τοντάδας πλαγγόνων ένδεδυμένας έθνικάς ρουμανικάς στά
λάς, όποΐιΐ συνειθίζονται εΐς τάς παραδουναβείους επαρχίας 
τής Μολδαυίας και τής Βλαχίας και ΐδίως έν Δόβρουτσςς 
όπου είναι γραφικώταται αί στολαί. ‘Η βασίλισσα τής 
'Ισπανίας, ή σύζυγος τού διαδόχου τής Σουηδίας, ή πριγ- 
κήπισσα τής Ούαλλίας, ή Τσαρίνα καί ή βασίλισσα τής 
’Ιταλίας άπέστειλαν επίσης εΐς Νοϊβίδ πλαγγόνας μέ ποι
κίλας -καί ώραίας στολάς. Τινά τέλος άπδ τά έν Γαλλίιγ, 
Ρωσσία καί Γερμανία μεγάλα καταστήματα αύΟορμήτως 
καθ’ έκάστην άποστίλλουσι μηχανικάς πλαγγόνας όμιλού· 
σας καί πεοιπατούσας καί αίτινες, ώς λέγεται, είναι τι 
θα-υμάσιον. Υπέρ τάς 3,500 πλαγγόνες άπεστάλησαν ?ως 
τώρα, Αγγέλλονται δέ και πολλαι άλλαι ακόμη άποστολαί 
έξ ’Αμερικής.

Λϊέον μ.ουσικον όργανον.
Κατασκευαστής κλειδοτυμβάλων λίαν γνωστός έν Βου- 

κουρεστίφ ένεργεϊ άπό τίνος πειράματα έπί νέου μουσικού 
όργάνου. 'Ομοιάζει τοΰτο πρός έκκλησιαστικδν άρμόνιον μι
κρών διαστάσεων, ό δέ ήχός του άκούεται εΐς άπόστασιν 
έννέα χιλιομέτρων. Τδ νέον τούτο δργανον τδ προωρισμένον 
ΰπδ τού εφευρέτου διά τήν παγκόσμιον έκθεσιν τοΰ 1900 
φέρει ηλεκτρικούς ήχητήρας συστήματος έτι άγνωστου διά 
τούς βέβηλους ών ή δύναμις δίδει έντασιν εΐς τούς τόνους 
6 ή 7 χιλ. φοράς ΐσχυρωτέραν. Άύτδ τδ είδος τών ήχητή- 
ρων θά έφαρμοσθ? επίσης κατά τδ 1900 είς τον μέγαν φω 
νογράφον είς δν εργάζεται ήδη ό ηλεκτρολόγος Έδισον. Ή 
Ακουστική έντασις τού φωνογράφου τούτου θέλει έξικνεΐσθαι 
είς δέκα χιλιόμετρα κατά τάς εύνοϊκωτέρας φυσικάς περι
στάσεις.

Ή έκ τοΰ ποδηλάτου βλάβη.
Οί ιατροί, οί ίξετάσαντες τούς ’Αμερικανούς έθελοντάς 

πριν ή καταταχθώσιν είς τόν στρατόν, έξέπεμψαν σοβαράν 
φωνήν νουθετήσεως. Εύρον δηλαδή παρά πολλοϊς νέοις έπι- 
διδομένοις εΐς τήν ποδηλασίαν πολλάκις προσβεβλημένους 
τούς τε πνεύμονας καί τήν καρδίαν. ’Ιδίως παρετηρήθησαν 
τοιαΰτα συμπτώματα εΐς «κείνους οίτινες συνείθιζον νά 
θέτωσι τήν διευθυντικήν ράβδον πολύ χαμηλά·καινά ποδη- 
λατωσιμέ τδ σώμα κλΐνον πρδς τά εμπρός καί μέ καμπτο- 
μένην τήν ράχην 0ί ιατροί νουθετούσιν ότι πρέπει νά γίνε
ται μέτρια χρήσις του’ποδηλάτου καί νά κάθηνται έπ’αύτού 
όσον τό δυνατόν εύθ-τενώς.

ΜΝΗΜΟΣΓΝΟΝ ΤΗΣ ΜΑΝΑΣ Μ0Τ

’J’d.r Ιόής ’<· ζην π.Ιάκα 'πάνω 
Τ’ ΰν<μά Της σκαλιστό', 

Σκύψε χαι προσχύνησέτο
■Etr’ τό μνήμα της αύτό! ’

Έχει μέσα έχω κρυμμένο 
Τό μεγά.Ιο θησαυρό, 

Οπόν τώρα τόν σκεπάζει 
“Era μάρμαρο ψυχρό !

Ειν' ή μάνα μου θαμμένη 
ίίουχε χΙ-Ιιαις ά.ρτταΐζ,

Εΐς τόν χόσμο ’σάν έζοΰσε 
Καί τήν 'στόλιζαν αύταις !

Τώρα ήσυχα xotp&tai 
“Υπνον ήσυχον, γ.ΐυχύ,

Κ' ή ψυχή της φτερονγίζει 
Με Λαμπρά^ άγγεΛιχή !

ΦτιρουγΙζτι 'ς τά παλάτια 
Τοΰ θεόν τά φωτεινά,

Τοΰ θεοΰ ,ποϋ άγαπουσε 
'Σάν εζοΰσε, ά.Ιηθινά !

Τώρ' αυτός τή στεφανώνει 
Mi στεφάνι τής τιμήν

*Ω! μακάρι νά ’μαστ’ άξιοι 
Νά τό ^άβωμε χ' έμεϊς !

Σύρος 22 ’Ιουλίου 1898. Γ. α. Πολίτης

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗ£ “ΦΥΣΕΩΝ,,

Α· Σ. Κ. Αίγια-Μυαν". ’Επιστολή έλήφθη. Διεόθυνσις ήλλάγη. 
Σύγγραμμα κατασκευής τυρού δπάρχει. ’Απαντήσατε. Συνδρομή 
σας κατεβλήθη;—Κ. Κ. Κάίρον. Διλτάριον έλήφβη. “Έχει καλώς.» 
—Π. A. &ara-Faurei. Ό κ· Πρίντεζης έπανέκαμψε έκ της περιο
δείας του καί αναμένει επιστολήν, ώς καί άν έλάβατε άποσταλέν 
ύμΐν βιβλίον.—Μ. X. Tvriia. Έπανελθόντες έκ περιοδείας ευρό» 
μεν επιστολήν σας. Λυπούμεβκ δι * οικονομικήν κοτάστασιν καί ευ» 
χόμεθα βελτίωσιν, εισθε όμως τόσον μακράν, ώστε , άποστέργομεν 
ιά άποφασίσωμεν τοιαύτην έκδρομήν. Προσεχώς γράφομεν.—A. Κ. 
ΚαβάΛ-Ιαν. Φύλλα σας άποστέλλονται συμφώνως τή έπιστολή σας. 
’Αναμένομεν επιστολήν σας καί ειδήσεις σας.— Π. Ψ. Ρουχτσοΰ- 
κιου. Έπιστρέψας ενταύθα έλαδον έπιστολήν σας μετά φωτογρα
φίας· τί γίνεσθε; αναμένω ειδήσεις σας. — Η. Α. Λινκάόα. Σιδη
ροδρομικός όδηγός δέν έξεδόθη εισέτι —Τ. Ν. Κ. ίίαύπΛιον. Ποιη
μάτων έδημοσιεύθη. ’Αθανάσιος δέν έπέστρεψε είσέτι έκ περιοδείας 
του. "Ενεκα θέρους καί.απουσίας Διευθυντοϋ φύλλα έξεδίδοντο κατά 
είκοσαήμερον. “Ήδη έπανελήφθη ή τακτική έκδοσις. ΠαρακαλοΟμεν 
αποστολήν συνδρομής σας. — Ν. Π. Κέρκυραν. Δελτάριόν σας έλή
φθη. Παρακαλοϋμεν σημείώσατέ μας τους ζητουμένους αριθμούς.— 
Ε. Γ. Ζ. Κα-Ιάμας. Ποιήματα μόνον συνδρομητών μας δημοσιεύ
ονται- ’Εν τούτοις δημοσιευθήσεται καί τό ύμέτερον έπί τή έλπίδι 
οτι θέλετε έγγραφή.—I. Μ. Λ- Λαυρίου. Ζητηθ'εν φύλλον σάς άπέ- 
στάλη. — Ν. Κ- ΣεβαατοόποΑιυ. Δελτάριόν έλήφθη καί σάς μετη- 
νέγκομεν αΰτόσε.—Α.Γ.Π.ΐίότραο. Ζητηθέντα φύλλα άπεστάλησαν. 
Ε. Ε. Δ. Ένΐαΰθα. ’Επιστολή σας έλήφθη. Φύλλα σας άπεστεί
λαμεν. Διεόθυνσίς σας μετηλλάγη.—X. Κ. Ζιντζίίβρε. Έπιστολαί 
έλήφθησαν. Φύλλα σας άποστέλλομεν ταχυδρομικώς καί σας γράφο- 
μεν έν έκτάσει. —Ε. A. Α. ΤρίκκαΛα, ’Επιστολή έλήφθη ταχυ
δρομικώς, γράφομεν. — Ε. Δ. Λαμίαν. Δελτάριον έλήφθη· ήπορή- 
σαμεν δ ’ έπί τή άπωλεία τών λαχείων, έν τούτοις καί σήμερον σας 
έπαναστέλλομεν αυτά.


