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ΚλΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
*Η 14 ‘Οκτωβρίου. X. Τρικοΰπης πρωθυπουργός τής Ελλάδος, Ο. Δηλιγιάννης ήγέτη; τής Άντιπολιτεύσεως (μετά εικόνων), ύπό ττ,ς 

Διευθύνσεως. —Ή Απάτη το 5 παρελθόντος καί ή άλήθεια τόΰ μέλλοντος. Κοπέρνιχοε, Γ αλ ιλ« ϊο ς Κέπλερος, Νεύτων, Α αχ λ ά ς, 
”Ε ρσχελ (συνέχεια καί τέλος', ύπό ’Λοτέρος. — ΤΑ σπήλαιον τοΰ Μαμμούθ, ύπό Louis Deville (μετά ε! όνων), μετάφρασις έ*  τού Γαλλιχοϋ 
ύπό Φ. Σ. — Συναγωνισμός στενογράφων. Αελτάριον πλήρες. — Σωσάννα Ραμώ, (έπιφυλλΐ; μετί εικόνων), ύπό Maurice de Fos. — ΙΙερέ 
έπιρροής τής μουσικής, ύπό Μωϋσέω;. — — *ΙΙχώ.  Σ-υ μπλήρωσ:ςτών*αταί»ων  τής Γής. ’Απρόοπτοι γάμοι. Τομέγι- 
σ τ ο ν ώρολόγιον τής ύφ ήλιου. — Σκέψεις, ύπό Σκεπτικού. — Εύτ'.άπΐλα. — Επιστημονικόν παίγνιον. — Αίνίγματα. — Ανταπο
κρίσεις τής <·Φύσ«ε»ς·'.—Άγγελϊαι.

ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ
ΙΙρωθυπουργός τής ‘Ελλάδος.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΗΛΙΓΙΑΝΝΗΣ
Ηγέτης τής ’Λντιπολιτεϋσεως

Η 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1890

Κοσμούν τες τδ φύλλον ημών τοΰτο διά των εικόνων του Πρωθυπουργού τής Ελλάδος καί τού Ηγέτου τής 
Αντιπολιτεύσεως, δέν κρίυομεν άπό σχοποΟ γενικά τινα περί αύτών ν’ άναφέρωμεν, έν σχέσει προς τήν πορείαν τοΰ 

ήμετέρου περιοδικού, και τήν πρόοδον τής πολυτλήμονος ήμών πάτρίδος, κατά τήν κρίσιμον ταύτην στιγμήν;’κάθ 
ήν, άς τδ δμολογήσωμεν, οί μέν έχδροί τής έσω και έξω ’Ελλάδος άπειλητικωτέραν προέβαλον ήδη τήν κεφαλήν 
η τδ πρίν, οί δ έλεύδερει πολΐται καλούνται σήμερον, δπως διά τής ψήφου των έκλέξωσι μεταξύ τών ανωτέρω 
δύο κορυφαίων και ήγετών τοΰ τόπου τίς έστι καταλληλότερος κατά τάς παρούσας περιστάσεις νά διοίκηση τήν 
χώραν, καθόσον έν τώ προσώπφ τών δύο τούτων έπισήμων άνδρών τής Ελλάδος, μεθ’ δλας τάς μεταξύ,,«ύγφν
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διαστάσεις, εν κοινδν γνώρισμα άπαντώμεν,—γνώρισμα πανθομολογουμένως τεκμηριοΰν τήν φιλοπατρίαν αύτών 
— δτι άμφότεροι μετ' αύταπαρνήσεως άφιέρωσαν έαυτούς εις τήν πατρίδα-, άμ:λλώμενθι εύγενώς τίς μεΐζον ωφε
λήσει τδν τόπον, κάί άποτελεσματικώτερον ένεργήσει υπέρ τής εύημερίας καί τής έπί τά κρείττω προαγωγής τοΰ 
έθνους, έφ’φ περιφρονήσαντες δλως τάς του ιδιωτικού βίου άπολαύσεις, ΐνα άνέτως ύπηρετώσι τή πατρίδι, καί 
πάντα δεύτερα τιθέμενοι τοΰ ύψηλοΟ τής πολιτείας συμφέροντος, δέν άπέκαμον δι’ δλου τοΰ βίου αύτών έργαζό- 
μενοι πυρετωδώς ύπέρ τών συντελούντων τή εύκλεια τοΰ έλληνικοΰ γένους.

Βεβαίως ή μεταξύ τών δύο έκλογή ούτε δύσκολος είναι, ούτε πολλάς σκέψεις καί ψηλαφίσεις απαιτεί, άφοΰ 
πάντες γνωρίζομεν αύτούς, μετά εικοσιτετράωρον δέ χρονικόν διάστημα τόν μέν ένα θέλομεν πανηγυρικώς όδηγήσει 
είς τό έδώλι^ν του προέδρου τής Συμπολιτεύσεως, τόν δέ έτερον θέλομεν καθίσει είς τό έδώλιον τής Άντιπολιτεύ- 
σεως. Πλήν δέν άρκεΐ τοΰτο, διότι ή εύημερία καί πρόοδος τοΰ τόπου δέν έγκειται έκεΐ, ή δ’ εύθύνη ήμών, αύτών, 
και τοΰ Κοινοβουλίου δέν καθορίζεται ούτως.

Αί περιστάσεις όμολογουμένως είσί δειναί, αί έσωτερικαί καί έξωτερικαί ύποθεσεις τοΰ Κράτους έχουσι χρείαν 
άνδρών Ικανών καί πεπειραμένων, ή δέ πρόοδος καί εύημερία τοΰ τόπου Απαιτεί ούχί νά δώσωμεν τήν ψήφον μας 
άσκοπως καί άσκέπτως, έν γέλωσι καί εύθυμίαις, άλλά σοβαρώς καί έσκεμμένως. Όφείλομεν πάντες νά έκλέξω- 
μεν μεταξύ τών ύποψηφίων τούς δεδοκιμασμένους, έξόχους, σοβαρούς καί Ικανούς έκείνους άνδρας, οιτινες έργάζον- 
ται διά τό γενικόν καί τής πατρίδος συμφέρον καί ούχί τό ίδιον καί τών φίλων, έξ ών ή Ελλάς δέν στερείται 
ήδη, καί τότε οί τοΰ έξω Κόσμου έξοχοι καί έπίσημοι άνδρες, οί ομογενείς, οί φίλοι καί έ/θροί μας θά σκεφθώσι 
σοβαρώς περί Ελλάδος, οί δέ ήγέται ήμών τής Συμπολιτεύσεως καί τής Άντιπολιτεύσεως θά δυνηθώσι νά έπιτε- 
λέσωσιν ώς έμπρέπεε τό έαυτών καθήκον.

Η «Φυσις» κατά καθήκον εύχεται, δπως τό άποβησόμενον έκ τών έκλογών άποτέλεσμα είη πρός δόξαν, ευη
μερίαν καί πρόοδον τοΰ τόπου, καί έσωτερικώς καί έξωτερικώς, καί υπό πασαν έποψιν, άναπτύξεως καί προόδου.

ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ
Πρωθυπουργός τής 'ΕλλΑδος.

Πάντες γιγνώσκομεν τον νυν.Πρωθυπουργόν τής Ελλάδος 
κ. X. Τρικούπην, όστις διά τοΰ άδαμάστου χαρακτήρο'ς, τής 
σιδηράς θελήσεως καί τής άκάμπτου Επιμονής αύτοΰ κατόρ
θωσε νά διοική τό κράτος επί έτη έν πλειονοψηφώ συμπαγεΐ 
καί μοναδικός ισχυρά. Φίλεργος είς άπίστευτον βαθμόν, ερ
γάζεται νυχθημερόν, υπερνικών καί αυτάς τάς φυσικός αντι
δράσεις, καί — χάρις τή ισχυρά αύτου κράσει— άντέχων είς 
πάσας τάς τοΰ σώματος κοπώσεις· λιτός ώς Σπαρτιάτης, 
ολιγαρκής καί απέριττος είς άκρον— άρεταί, δι’ας θαυμά
ζεται καί υπό τόν πολιτικός αντιπάλων αύτοΰ ^έχει άφιε·· 
ρώσι εαυτόν όλοτελώς είς τήν πατρίδα, εν μόνον μέλημα έ
χων, καί τούτου τήν πραγμάτωσιν παντί σθένει έπιδιώκων, 
τήν βελτίωσιν τής οικονομικής καί τής πολιτικής καταστάσεως 
τής 'Ελλάδος.

Κάλλιστα δ’ έκτιμών τό τοΰ μεγάλου Φρειδερίκου απόφθε
γμα, «ότι οί Πρωθυπουργοί φέρουσιν δλην τήν ευθύνην, ής 
τό βάρος ήθελεν ιίσθαι δυσβάστακτου είς τους ηγεμόνας», 
σύνοιδε βεβαίως ύπέρ πάντα άλλον καί τάς συνέπειας τηλι- 
καύτης εύθύνης, έν ή περιπτώσει ή κυβερνητική αύτου πορεία 
ήθελε κριθή ασύμφορος τφ έθνει' ούτε χρήζει παραδειγμάτων, 
αρχαίων τε καί νεωτέρων, ΐνα πεισθή ότι ayaJepdv ή εξουσία.

Ταΰτα ένάμυδρί σκιαγραφία περί τοΰ νΰν Πρωθυπουργού 
ήμών.

Ετιχα τής μισο^αβησάαης μεγάλης ταύτης ημέρας χαθ' ητ απασα ή ΈΛΛάς προαη^οΰταΛ τίς τητ ίχΛογιχήτ διαπά·· 
.Ιητ, ή «Φυσιςα δέν ήόυναζο η νά Ja6y μέρος συνερδά τφ προγράμματι αυτής, διαχόύασα er ταοζώ τήτ συνέχειαν της 
ΆναχαΛύψεως της ’Λμεριχής, ήν θέΛει συνεχίσει τίς τό ίπόμετον yvJJoy.

Η Δ’ευθτνςις

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΗΛΙΓΙΑΝΝΗΣ
Ηγέτης τής ‘Αντιπολιτεύσεως.

Ο κ· θ. Δηλιγιάννης, άνήρ μειχίλιος, οικονόμος, καί υπε
ρήφανος έπί τΰ> εθνισμφ αύτοΰ, ώς *Ελλην  τής εποχής τοΰ 
Περικλεούς, μείνας μόνος έκ τών τής άρχαιοτέρας εποχής 
πολιτικών αντιπάλων τοΰ κ. Τρικούπη, παν νόμιμον μέσον 
καταβάλλει πρός αύστηράν έξέλεγξιν τής πορείας τής Κυ- 
βερνήσεως μετά ζήλου Απαράμιλλου, συνφδά τφ εκ του 
Συνταγματικού Χάρτου τής Ελλάδος ΐπιβαλλομενφ αυτό 
ΰψηλφ καθήκοντι, ούδεμίαν παραλείπων περίπτωσιν, ούδενός 
κόπου φειδόμενος, μεθ ’ ολον τό άκροσφαλές τής ύγείας αύ- 
τού, ολονυχτίους δέ υφιστάμενος κοπώσεις πρός άναδίφησιν, 
μελέτην καί έπίκρισιν άπειρων κυβερνητικών εγγράφων, ενή
μερος εις πάντα, μέχρι τών ελάχιστων, μίαν μόνην εύχαρί- 
στησιν έχων, τήν τού συνειδότος άνάπαυσιν, δικαίως κατέχει ■ 
τήν πρώτην θέσιν μεταξύ τών διακεκριμένων προσώπων τής 
Άντιπολιτεύσεως, πρεσβυτέρων τε καί νεωτέρων. Τό δ ’ ήρε- 

• Αεληβνΐ» »(νησι< δι’ ή« ή ισημερινέ γραμμή μειαχωρεΐ σηνεχώς 
τον εκλειπτικοί, βαίνουσα R άνατολών πρό; οναμά;, άντιΛίτως τή τάξε: 

τών ζωδιακών σημείων.
2 Φαινομίνη ταλα'ντωσιί τής σελήνης περί τόν ίδιον ίξοια, ές ης εναλ

λάξ κρύπτεται καί άποχαλύπτειαι μέρος τής έπιφανείας αύτής.

μον καί συνετόν αύτοΰ σθε’νος καί τό άγήρω φιλότιμον, συν· 
δυαζόμενα τφ μακρφ αυτού πολιτικό βίω, τή έν τοΐς κλά- 
δοις τής πολιτείας ένδελεχεϊ αύτού πείρερ, τή προβιβηκυία 
αύτου ηλικία, καί τφ χαρακτήρι τοΰ άνδρός, επισύρει τήν 
προσοχήν του Κοινού καί τάς εύχάς τών συμπολιτών του, 
δπως άναδει/θή αντάξιος τών προσδοκιών τοΰ έθνους, καθ’ 
ήν εποχήν ήθελεν άναλκβει τάς ήνίας τής ‘Κυβερνήσεως.

Τοιοΰτος ό αρχηγός τήν παρ’ήμΐν άντιπολιτεύσεως.

ΑΠΑΤΗ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

KODEPK1KOS, FAA1AA1OS, ΚΕΠΑΕΡ02 ΝΕΥΤίΙΝ,

ΛΑΠΛΑΣ, ΕΡΣΧΕΑ

(Συνέχεια καί τέλος)

Ή εύρεΐα διάνοια τοΰ Νεύτωνος έπεξετάθη έφ ’ δλων τών 
ανθρωπίνων γνώσεων, έν τή φυσική καί τή αστρονομία, ώς 
έν τή χημϊά τοίί μαθηματικοϊς. Έν ηλικία δέ είκοσι- 
τεσσάρων έτών κατεγίνετο καί είς τό περί όλοκληρικών υπο
λογισμών θέμα.

Έν Άγγλίιγ,ό Νεύτων μεγάλως έθαυμάσθη καί έτιμήθη. 
Έξελέγη μέλος τής βασιλικής Εταιρίας, ής έγένετο πρόε
δρος τω 1703- Πρό τής εποχής δέ ταύτης. κατά τό 1699 
έτος, ή έν Παρισίοις Ακαδημία τών ’Επιστημών τόν 
ειχεν όνομάση έταϊρον άντεπιστέλλοντα. Τό μέγα αύτοΰ 
πόνημα περί τώνΆ/y ώχ της ψυσιχης yt.ioaoylao έδημοσιεύθη 
έν έτει 1683, έν τινι δέ γεύματι έν φ παρεκάθηντο πολλοί 
διάσημοι τής εποχής εκείνης, ό Νεύτων έφερε πρόποσιν ύπέρ 
πάντων τών τίμιων σοφών δλων τών χωρών : αΕίμεθα 
πάντες φίλοι, είπε, διότι πάντες έπιδιώκομεν τήν μόνην 
αληθή αιτίαν τής ανθρώπινης φιλοδοξίας, ήτοι την γτ&οιτ 
της ά-1η#ζιας.

Όσφ ό Νεύτων προύχώρει, κατά τοσούτον ό ωκεανός 
τής επιστήμης έφαίνετο εύρυνόμενος πρό τής απλήστου'αυ
τού διανοίας, δι’ όπερ συνέκρινεν έαυτόν πρός παιδίον συλ- 
λέγον κονχύλια έπί ό/θης άπεράντου καί άνιχνεύτου. Άπε
βίωσε δέ' τή 20 Μαρτίου 1727, έν ήλικίφ 85 ετών, καί 
τφ έγένετο λαμπροτάτη κηδεία. Ή οικογένεια αύτού τώ 
άνήγειρε πλούσιον καινοτάφιον, έφ’ού έτέθησαν καί αί εξής 
λέξεις λατινιστί, άποτελοΰσαι τό αληθές έλεγεΐον τοΰ μεγά
λου σοφού’

<χΕίθτ οί θτητοι τά όοξάζωτζαι, ότι νπηρζτν άτ>/ρ, όστις 
τοσοντοτ ϊτίμησι τητ άτθρο>πότητατ>.

Τή 5 Μαοτίου 1827, έναν αιώνα μετά τόν Νεύτωνα, 
άπέθνησκεν «ΐς Παρισίους ό.μαρκήσιος Λαπλάς, γεωμέτρης, 
αστρονόμος καί φυσικός, άφοΰ έπεραίωσε τό επιστημονικόν 
οικοδόμημα τοΰ μεγάλου σοφού άγγλου. Τά σχετικά αύτοΰ 
περί μαθηματικών, αστρονομίας καί φυσικής έργα είσίν ■ 
άπειρα, περιλαμβάνουσι τάς γενικάς περί ισορροπίας καί 
κινήσεως τής ύλης άρχάς, τήν έπί τών ούρανίων κινήσεων 
εφαρμογήν των, διαφωτίζουσι καί έπεξηγοΰσι τόν περί συ- 
νολκής τών σωμάτων νόμον, (ουτινος ό Νεύτων πρόσδιώρισε 
μόνον τόν ορισμόν τής βαρύτητος), τά φαινόμενα τών θα
λασσίων παλιρροίων, τήν μεταβολήν τών μοιρών καί τήν 
έπί τής γηίνης επιφάνειας βαρύτητα τών σωμάτων, την 
μεταχώρησιν τών ισημερινών1, τήν άντιρροπίαν τής σελή
νης2, περί τού σχήματος καί τής περιστροφής τών δακτυ
λίων τού Κρόνου, περί τής άνισότητος τών πλανητών τοΰ 
Διός καί τοΰ Κρόνου. 

ι
Έν τφ δευτέρφ μέρει τοΰ πονήματος του περί της Οί>· 

- Λ --κ-.-·----- -
ό Λαπλάς έξετάζει τάς άνωμαλίας 

τών πλανητικών κινήσεων ώς καί τών περί τόν ήλιον κομη
τών, τής σελήνης περί τήν γήν, καί τών δορυφόρων περί 
τούς πλανήτας αύτών. Αί πολλαπλοί αυται σχέσεις τών 
πλανητών καί τών δορυφόρων τοΰ ήμετέρου πλανητικού συ
στήματος τοσούτον κατετάραξαν τήν διάνοιαν τοϋ Νεύτωνος, 
ώστε έκαμαν αύτόν νάπιστεύση,δτι ήγή δένπεριέχει τα στοι
χεία τής απεριορίστου διατηρήσεως αύτής έν τή άρμονί^ 
τού σύμπαντος. Ό Λαπλάς απέδειξε διά τών έαυτοϋ ύπο- 
λογισμών, δτι ή συν ολκή τών σωμάτων αρκεί εις την διατή-

μανίας Μηχανιχής, άφιερωθείσης είς την τελειότητα 
αστρονομικών πινάκων, < . . .

ρησιν τοΰ ηλιακού συστήματος, διατηρούσα αύτό . έν μέση 
τινι καταστάσει χωρίς ούδέποτε νά τοΰ έπιτρέπη νά διίστα- 
ταται αύτοΰ άλλως ή βαθμηδόν καί διά μικρών ποσοτήτων, 
καί δτι έν μι'σφ δλών τούτων τών μεταβολών, καί όλων 
τούτων τών κινήσεων τών κατά τήν αύτήν διεύθυνσιν πο- 
ρευομένων σωμάτων καί έν έπιπέδοις ολίγον διαφέρουσι άλ- 
λήλων, ή μεταβολή αύτη δεν έπιφέρει τήν ανωμαλίαν τών σω
μάτων,ούδέ ταράττειβτήν αρμονίαν τοΰ συστήματος τούτου, 
κατ’ αύτ-ην τήν exypaatv τοΰ ΛαπΛάς, ήν ή φύσις, φαίνεται, 
άρχήθεν διαθέσασα ούτω πρός τόν σκοπόν τής αιώνιας διάρ
κειας,διά τών αύτών βλέψεων δι ων παρατηοοϋμεν τόσον θαυ- 
μασίως διατηρούμενα τά άτομα καί τά ποικίλα έν τή φύσει 
είδη». Ούτως, ό διάσημος σοφός έζησφάλισε τήν ανθρωπό
τητα άπό τών έκ τής νευτώνειου έλξεως κινδύνων, ΰποκατα- 
στήσας νόμους άναλλοιώτους είς τήν διατήρησιν τής μόνιμό- 
τητος τοΰ κόσμου.

Αί σεληνιακοί άνωμαλίαι ώδήγησαν αύτόν είς τόν προσ
διορισμόν του άναλοιώτου τής περιστροφικής κινήσεως τής 
γής περί τόν άξονά της, είς τόν ύπολογισμόν τής άπό τοΰ 
ήλιου άποστάσεως ήμών καί είς τήν έξακρίβωσιν τής πλα· 
τύνσεως τής επιφάνειας τού ήμετέρου πλανήτου.. Τέλος ανε- 
κάλυψεν,δτι ό αιώνιος ισοχρονισμός τής σελήνης οφείλεται είς 
τήν έπίτού δορυφόρου τούτου έπενέργειαν τοΰ ήλιου, συνδυα- 
ζομένην πρός τήν μεταβολήν τής έκκεντρικότητος τής γηί- 

*ρ°χι«<·
Ό Fourier απεικονίζει ούτως τήν μεγαλοφυίαγ τοΰ Λα- 

πλάς.
« Βεβαίως δέν δύναται τις νά παραδεχθή, ότι έπλασεν εν

τελώς νέαν επιστήμην, ώς έπραξαν ό ’Αρχιμήδης καί δ Γα
λιλαίος, δτι έδωκεν είς τά μαθηματικά συστήματα πρωτοτύ 
πους άρχάς καί άπειρον έδαφος καλλιέργειας,ώς ό Descartes 
καί ό Νεύτων, δτι πρώτος μετέφερεν είς τούς ούρανούς καί έπ- 
εξέτεινεν έν δλφ τφ σύμπαντι τήν γηίνην δυναμικήν τού 
Γαλιλαίου, άλλ’ ό Λαπλάς ίγεννήθη διά νά τελειοποιήση 
τά πάντα, ΐνα έξυχνιάση τό παν, ΐνα οπισθοδρόμηση όλα τά 
όρια, νά λύση τά μέχρι τότε έκληφθεντα άλυτα ζητήματα, 
καί θά έπεραίωνε καί τήν επιστήμην τών ούρανών,. εαν η 
επιστήμη αύτη ήδύνατο νά εχη πέρας».

Ό Έρσχέλ περικλεής αστρονόμος γεννηθείς τφ 1738 έν 
Άνοβέρω έκαμε σπουδαίας ανακαλύψεις έν Αγγλία δπου 
έλάμβανεν έπιχορήγησιν παρά τού βασιλέως Γεωργίου του 
Γ’. Άνεκάλυψε τον δακτύλιον καί τήν διάρκειαν τής πε
ριόδου τοΰ Κρόνου, τόν πλανήτην Ούρανόν, όστις φέρει καί 
τό όνομά του, τελειοποιήσας έν ταύτφ καί πλήθος αστρονο
μικών οργάνων, ιδίως τό έκ τεσσαράκοντα ποδών έπί άναλό- 
γου διαμέτρου τηλεσκόπιον, δι’ ου άνεκάλυψε τούς διπλούς 
αστέρας καί έπεχείρησε τήν άπαρίθμησιν τών αστέρων τοΰ 
ούρανοΰ, ποιήσας εν ταύτφ καί διαφόρους άλλας σπουοαίας 
ανακαλύψεις. Άπεβίωσε δέ έν ετει 1822.

Τοιαύτη είναι σήμερον ή γνώσις τών νόμων τής φύσεως, 
ους ή άναφανεϊσα άπό. τοΰ δεκάτου έκτου καί εντεύθεν αίώ- 
νος έν τφ ήμετέρφ πλανήτη μεγαλοφυία τοΰ Κοπερνίκου, 
Γαλιλαίου, Κεπλέρου, Νεύτωνος, Λαπλάς καί Έρσχέλου 
έκληροδότησεν ήμΐν, αφού έπάταξαν οΰτοιτάς έπικρατούσας 
πα^υλάς καί αμαθείς δοξασίας του 'Εβραϊκού καί Αιγυπτια
κού αστρονομικού συστήματος, καί δικαίως δυνάμεθα ήδη οί 
απόγονοι αύτών νά είπωμεν, δτι ή απάτη τοΰ παρελθόντος 
ύπεχώρησεν αίσχρώς πρό τής αλήθειας τοΰ μέλλοντος.

•Αστήρ

ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΩΝ 
Αελτέον πλήρες

’Εσχάτως έγένετο συναγωνισμός στενογράφων ’Αμερικα
νών έν ταϊς Ήνωμέναις Ιίολιτείαις, προκειμένου νά έξακρι- 
βωθή, πόσαι λέξεις ήδύναντο νά συμπεριληφθώσιν έν ένί έπι- 
στολικφ δελταρ;φ.

Είς στενογράφος όνόματι Ριχμώνδ κατόρθωσε νά γράψη 
36,784 λέξεις !
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ΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟΝ. ΜΑΜΜΟΓΘ
‘Two LOUIS DEVII.LG

(Συνέχεια καί Ηλος).

Καί ταΰτα λίγων ό οδηγό; παρέκαμψε*  εύρύν «τύλον βίά· 
you καί αμέσως επί σκοτεινού εδάφους ήρχισκν νά διαλάμπουν 
μυριάδες άδαμχντων. Τάδχματα έχων έστραμμένα έπί τον 
θόλου τούτου ένόμι- 
ζον, έβλεπον τό 
στερέωμα μΐτάςμυ· ΜΒ3·|^^^^Η^ΗΗ^ΗΗΒ||Η| 
ριάδας των άστε- S^B^BH^B^R^^^^HEbSbBS 
ρων του. Αίφνης ^H^R3H^^^H|^BHRSs9S|bH 
βαθύ σκότος διεδέ- BlΗ|ΜHng|^ΜSimH
χθη τό λαμπρόν 
κείνο θέαμα. Ένώ ^BRHu^H^EbK^b3wwS|^^HH 
δ’ έξέφραζο*  ·ΗΗΗΗΗΗ^Η^^ΗΕΜΜΗΜΗ 
θαυμασμόν μου, ό
Μάτ μοίάνήγγειλεν, ^^ΗΒΒμΜ|^ΗΗ||ειΒΗ^ΗΗΗ 
οτι ήθελε παραστή-
ση τήν ανατολήν ^HEnSnKgHM^^E^ElSg^gEsBB 
τοΰ ήλιου καί μετά Μ^ΒΗ|Η|^Η^^^^^ΗΗΜΒ^ΒΒ 
τοϋτο τήν δύσιν

Άμύδρον 
τότε φώς διαχέεται 
έντόςτοϋ σπηλαίου, 
όπερ βαθμηδόν αύ- 

έμφανίζον- 
ται άστέρες, άλλά 
καί πάλιν έκλείπιι.
Τό φυσικόν τούτο θέαμα δύναται νά παραβληθή πρός τα άρι- 
βτουργήματα τής ωραίας ζωγραφική; τε’χνης.

Εντεύθεν μεταβαίνομεν εις τάς δχθα; τής Νεκρά; θαλάσ
σης (Dead Sea), ήτις είναι μικρά τις λίμνη έχουσα έκτασιν 
μόλις 8-10 μέτρων. — Οί Αμερικανοί ποιούνται κατάχρη- 
σι τοΰ πομπώδους ονόματος. — Μετά ταΰτα εϊδομεν μέγαν 
τινάποταμον ύπόγειον, όστις ονομάζεται Στύξ, ένθα ένφ έπ·

Μετά ταΰτα είδομεν μέγαχ ποταμοί υπόγειον δοτις ονομάζεται Στύζ.

MAURICE DE FOS

ΣΩΣΑΝΝΑ ΡΑΜΩ
(Συνέχεια)

έγώ πρός συνάντησί*  των, διότι άπό στιγμής εΐς στιγμήν, ό 
εμφύλιος πόλεμος δύναται να έκραγή.

— Ένοώ, μ’ έγκατελείπετε όλοι σας, ό εί; μετά τον άλ
λον. Ό χ· Βουγας άνεχώρησιν είς Σύρον, ή Ραλλοΰ ύπαν- 
δρεύθη, καί τώρα σείς μεταβαίνετε νά κάμητε γνωριμίας· εΐς 
τήν Κρήτην. Ά! πολύ θά στενοχωρηθώ έδώ είς τό ’Αρσά
κειο*·

— Ζητήσατε άδειαν.
— Διά νά σας συνοδεύσω είς Κρήτην ;
— Ά! ναί,τούτο θά ήτο λαμπρόν, άλλα θα σάς προτείνω 

κάτι τι άλλο πρακτικώτερον. “Έλθετε μετ’ εμού μόνον μέχρι 
Ναυπλίου. Έκεϊ θά ίδωμεν τά μέρη έκεϊνα, όπου έγνώρισα 
τήν Ραλλοΰ, καί όπόταν θ' αναχωρήσω, θά προξενήσητε με
γάλη*  εΰχαρίστησιν είς τούς καλούς φίλους μας κυρίους 'Αν- 
τωνοπούλους να μένητε πλησίον των έφ «σον καιρόν θελήσητε.

— Θεέ μου ! μά τοϋτο θά ήναι μέν τρέλλα, άλλά πάλιν 
που μ’ αρέσει!

— Έν τοιαύτη περιπτώσει, λάβετε τήν ελευθερίαν σας άπό 
αύριον τό πρωί, διότι ή κυβέρνησες μοί ενεπιστεύθη άποστο- 
λ.ήν τινα, ήτις δέν επιδέχεται ούδεμίαν αναβολήν.

—Έγώ δύναμαι νά διαθέσω έμαυτήν καί άπό σήμερον, 
ούδεμία υποθήκη ύπάρχει έπί τοΰ άτόμου μου, καί άφοΰ 
μάλιστα θά παραιτηθώ τής άξιώσεως τών μισθών μου.... 

έβην τής άκομψου λέμβου του Χάρωνος, ό μαύρος λεμβού
χος κραυγάζει καί τό σπηλαιον άντηχεϊ, ή δέ ηχώ επανα
λαμβάνεται όμοιάζουσα προς οίμωγάς ψυχών καταδεδικασμέ- 
*ων καί άγωνιωσών έν τοϊς Ταρτάροις τοϋ Άδου.

Αί δ^ύις τά; όποια; κρατούμε*  έπιχέουσ» χρώμα υπέρυ
θρον έπί τών βράχων, έπί δέ τών ύδχτων τής Στυγός αν
τανακλάται ή μορφή τοϋ ααύοου.

Τό έκτακτον τοϋτο θέαμα μ’ έβύθισεν εις σκέψεις, ότε 
αίφνης τρομερόςπά- 
ταγος μ ’ έξήγειρε 
τών ρεμβασμών μου 
ύπολαβών , ότι ή 
στέγη στοάς τίνος 
κατέροευσεν. Άλλ’ 
ητο άπλοΰν παίγνιον 
τού Μάτ, όστις ήλθε 
πρό; έμέ μειδιών καί 
δεικνύων τούς λευ
κούς όόόντας του" 
διότι ένφ έγώ ερέμ- 
βαζον,άναβαίνειού- 
τος έκεϊ που καί έ- 
πανειλημμένως τι- 
νάσσει τεμάχιον τι 
υφάσματος, όπερ 
προύκάλεσετον κοό· 
τον καί δεεκοψε τάς 
σκέψεις μου. Δέν 
ώργίσθην όμως, διότι 
τό άπροοπτον τοϋτο

μοί προΰξένησεν έντύπωσιν, ήν ουδέποτε θέλω λησμονήσει.
Μετά παρέλευσιν ήμισείας ώρας πλοϋ, έπεβιβάσθημεν έπί 

αμμώδους τινός τόπου άποτελοϋντο; τήν κοίτην τοΰ ποτα
μού κατά τάς παλίρροιας. Έπί δέ τής άμμου διεκρίνομεν 
έντελέστατα τά ίχνη τών διαφόρων επιφανειών τών ύδάτων. 
— ’Ενταύθα υπάρχει καί μικρά πηγή θειούχων ύδάτων. — 
'Ακολούθως δέ φθάνομεν εΐς όδόν Κλεβελάν καλουμένην, τήςJ

— Τότε σάς προτείνω νά λάβητε μέρος εις τό γεΰμα τοΰ 
αποχαιρετισμού, τό οποίον θά γίνη σήμερον έν κοινή συνά
θροιση φίλων καί συγγενών. Εκεί τοίς εξηγούμε*  τό μελε- 
τώμενον ταξείδιόν μας διά τήν έπιούσαν, καί ούτω άποφεύ- 
γομεν πάσαν καθ'ήμών υπόνοιαν περί απαγωγής.

— Έάν μοί όρκίζεσθε, ότι ό πατήρ σας δέν θά μέ κατα- 
κερματίση.

— Ο πατήρ μου είναι ήδη αγνώριστος. Αισθάνεται ήδη 
εαυτόν καταβεβλημένου, τεταπεινωμένον, άπογηράσαντα συ
νέπεια τών τελευταίων γεγονότων. "Επειτα, απόψε, μετά τό 
γεύμα θά φορέσω τήν στολήν μου, θά μέ περιβάλη διά τών 
όπλων του, καί θά μοί δώση τήν ευχήν -ου.

—"Ε! τότε καλά, θά έλθω νά σέ ϊδω διδοντα τόν όρκον 
τοϋ 'Άννιβά) ου.

Τά άνωτέρω όντως συνέβησαν, όπως ό Κώστας προέλε- 
γεν. Μετά διαφόρους δέ πατριωτικά; προπόσεις, καθ α; άφθο
νος έρευσεν ό ρητινίτης, τό οινόπνευμα καί ό μέλας οίνος τοΰ 
Αγίου Γεωργίου, ό Θεοχάρης περιέζωσε τήν σπάθην του είς 

τό πλευράν τοΰ υιού του, τό γιαταγανιού εκείνο, τό οποίον 
τοσάκις είχε βάψει είς τό αίμα τών άπιστων, τό ένδοξον τέ
λος όπλον, όπερ άπαντες οί εθνικοί ποιηταί τοσοΰτον έξύ- 
μνησαν.

Έκ δέ τών παρευρεθέντων εΐς τήν τελετήν ταύτην, άλλοι 
μέν τώ έδώρησαν εγχειρίδιο*  πολύτιμον, άλλοι δέ πιστόλιον 
άξίας. Τελευταία προσήλθεν ή γραία υπηρέτρια Κωνσταν- 
τινιά, ήτις τφ ένεχείρησε πολυτιμώτατον γυ.ίαχτήγιον ευλο
γημένο*  ύπό τών μοναχών τού "Ορους Άθω, ίνα τόν προ- 
φυλάττη άπό αίφνήδιον θάνατον.

Ο αποχωρισμός εγένετο .τήν τρίτην ώραν μετά τό μεσο
νύκτιον, ότε ό αγωγιάτης έκόμισε τού; ίππους, οιτινες θχ 

-όποιας τά τείχη φαίνονται κεκαλυμμενα ύπό ωραίων άνθέων 
•εξαίσιας λεπτότητος. Ή οδός αϋτη καταλήγει είς αίθουσαν 
χορού, ής οί τοίχοι είσι λευκοί ώ; ή χιών. Πάμπολλαι 
οδοί εύρεϊαι μέν κατά πρώτον, ακολούθως δέ στενούμεναι, 
άλλαι μέν όμαλαί καί άλλαι απότομοι μάς φέρουσιν έκεΐθεν 
τών βραχωδών όρέων, ένθα άναρριχόμεθχ έπί υπέρογκων τε
μαχίων βράχων άποσπασθέντων έκ τοΰ θολού.

Διά μέσου τών έξοχών καί τών εΰρέων ρηγμάτων τών 
προμηνυόντων καί άλλα; καταπτώσεις βράχων, έφθάσαμεν 
τέλος είς τό σπήλαιον τών Νηρηίδων (Fairy Grotle), έντός 
τοΰ όποιου οί σταλακτΐται έν εΐδει ύψηλών στήλων άποτε- 
λούσι κομψά τόξα, άτινα παρουσιάζουσι τφ οντι θέαν μαγευ- 
τικωτάτην. Έξ όλων τών γωνιών ρέει τό ύδωρ, καί παν- 
παχοΰ ακούονται καταπίπτουσαι σταγόνες, ών ή ηχηρά πτώ- 
σις αντηχεί είς τά σκοτεινά έκεϊνα σπήλαια. Εΐς τό βάθος 
τής αιθούσης παρατηρεϊται σύμπλεγμά τι όμοιάζον πρός κο
ρυφήν μεγάλου φοίνικος, ούτινος οί κλάδοι μέ χάριν φαίνον
ται ώς έγγεγλυμμένοι είς όγκον αλαβάστρου. Έπί τής κο
ρυφής τού χαριεστάτου τούτου συμπλέγματος άναβρύει πηγή 
τις προαιώνιος, παραγωγός όλων τών τιτανωδών εκείνων 
σωρών, οιτινες διαλάμπουσιν είς τό φως τών λαμπάδων μας.

Τό φώ; άντανακλώμενον είς τά κενά τα μεταξύ τών σω
ρών εκείνων έπηύξανε*  έτι μάλλον τήν διαύγειαν αύτών. Τά 

-δέ κομψά τόξα διακεκοσμημένα διά κροκωτών στεφάνων κρέ- 
μανται υπέρ τήν κεφαλήν τών περιηγητών, καί σχηματί- 
ζουσιν εΐς τούς οφθαλμούς αύτών κομψότατο*  σχέδιον έκ λευ
κού μαρμάρου. Οί περιηγηταί αποκαλοΰσι τό αλλοκοτον 
τούτο σύμπλεγμα Φοίνικα. Τό άντρον τών Νηρηίδων κεί
μενον είς τό έν άκρον τοΰ σπηλαίου, απέχει 16 χιλιόμετρα 
τής εισόδου.—Έκυριεύθην ύπό μεγίστης ανυπομονησίας, έως 
ού φθ.έσω είς τήν έξοδον. Είχον δε διέλθη δέκα ώρας έντός 
τών υπογείων εκείνων καί ή άνάμνησιςτοΰ καταχθονίου εκεί
νου κυνηγίου, ούτινος τά υπόγεια ύπήρξαν ή σκηνή, μοί ή 
λάττωσαν τήν έξαισίαν καλλονήν των. Ήσθανόμην τήν α
νάγκην νά έπανίδω τό φώς τής ήμέρας καί τό στερέωμα τοΰ 
•ούρανοΰ' οτε δέ έξήλθον έχαιρέτησα αύτά μετά μεγίστης 
εύχαριστήσεως. Όταν έθεσα έκ νέου τόν πόδα μου έπί τής 

μετέφερον είς Ναύπλιον τούς δύο ταξειδιώτας μετά τών α
ποσκευών των.

Ό Κώστας θελήσας νά διέλθη τά μέρη άτινα μετά τής 
Ραλλοϋς Βουγά διήλθεν, οτε τό πρώτον συνήντησεν αύτήν, 
■δέν έπραττε τούτο μόνον έξ έρωτικής ιδιοτροπίας, άλλ’ είχε 
καί έτερον λόγον πολύ σοβαρώτερον τούτου. Ή μυστική α
ποστολή, δι’ ής ή κυβέρνησις ειχεν επιφόρτιση αύτόν περιε- 
λάμβανε δύο φάσεις,νά διεγείρη μέν τήν έπανάστασι*  μεταξύ 
τών Κρητών, καί έπί τφ σκοπώ τούτφ διά τής στρατολο
γίας εθελοντών νά καθαρίση τήν Πελοπόννησον άπό τούς λη- 
στάς, οιτινες ύπερεπλεόναζον έκεϊ. Πρός τοϋτο δέ ό λοχαγός 
Άντωνόπουλος διεπραγματεύετο ήδη, τήν ύπό τάς τάξεις 
τών επαναστατών στρατολογίαν τοΰ λήσταρχου Τασούλη 
καί όλης αύτοΰ τής συμμορίας έπί ύποσχέσει άμνηστείας. Έάν 
δέ ή συνεννόησις αϋτη έπετυγχάνετο, ό Κώστας έπί κεφαλής 
αύτών θά τούς ώδήγει είς Κρήτην μετά τών λοιπών στρατό- 
λογηθησομένων εθελοντών. ’Ιδού λοιπόν ό κύριος λόγος τής 
είς Ναύπλιον εκδρομής του.

Ή δεσποινίς Έαμώ καί ό Κώστας διήλθον έν πρώτοις τής 
•Κόρινθου, όπου ό ίερεύς μετά τής γυναικός του μάτην προ- 
σεπάθησαν νά τούς κρατήσωσι δι’ όλίγας ήμέρας έκεϊ, καί 
•ετράπησαν άμέσως πρός τήν όδό*  Κουτσοματίου, ένθα εί; 
έκάστην στροφήν αύτής άνεμιμνήσκοντο καί τρυφερά*  τινα 
σκηνήν τής κατά τό παρελθόν έτος εκδρομής των, συναντών· 
τες συνάμα ή γνωστόν τι άντικείμενον αύτοϊς, ή πρόσωπόν 
τι διαρκώς διαμένον παρά τή όδώ ταύτη.

Μεταξύ τών Κλεωνών καί τής Νεμέας, ώς έξ ένστικτου 
άμφότεροι έσταμάτησαν πρό τοϋ σπηλαίου, ένθα ειχο*  τότε 
εύρει ένδιαιτωμένην οίκογένειάν τινα τρωγλοδυτών διατελοΰ- 
σαν έν διωγμφ ύπό τής έκδικήσεως του αγίου Θεοδώρου. 

επιφάνεια; τού εδάφους, τό φώς καί ή θέα τών αγρών μοί 
έφάνησαν ότι ειχον αποκτήσει νέα θέλγητρα, άλλ η έντύπω- 
σις αϋτη προέρχεται ίσως ίκ τή; άντιθέσεω; τοΰ σκότους, 
έ/θα είχον διέλθει σχεδόν ολόκληρον ήμερα*·  Άλλ’ ύπήρξε 
πράγματι ώραία εσπέρα. Ό ουρανός ήτο ανέφελος. Ή ύπό 
μυρίων άνθέων εύωδιάζουσα αύρα επνειν έπί τής γής,ώςθω· 
πεία. Ύπό τό πυκνόν φύλλωμα τά πτηνά έκελάδουν τό 
γλυκύ άσμα των, καί πλήθος εντόμων περιίπταντο καί ώρ- 
χοΰντο είς τάς ακτίνας τοΰ δύοντος ήλιου.

’Εντεύθεν μεγάλα δάση έκτείνουσι τό μεγαλοπρεπές πα
ραπέτασμα τοϋ πρασίνου φυλλώματος των μέχρι τών ώραίων 
οχθών τοΰ Όχίου, ένώ πρός άνατολάς καί δυσμάς αί κύμα- 
τίζουσαι κορυφαί αύτών έσείοντο ύπεράνω τών κλιτυών τής 
πεδιάδος. Έπί έκαστου κενού μέρους τοϋ δάσους ύψούτο λευ
κός οίκίσκος, φαιδρός, έν μέσω πλούσιας συγκομιδή; σίτων. 
Πέριξ τοΰ οίκίσκου τά δένδρα έκαμπτοντο ύπό τό βάρος τών 
καρπών αυτών, νωχελώς επαναπαυόμενα έπί τής παχείας 
νομής· τά ποίμνια άνεμάσσουν άμέριμνα, ώς νά άπηύλαυον 
καί αύτά τών καλλονών τής φύσεως, τής όποια; άποτελοΰσι 
μέρος, ό δέ άγρονόμος θεωρών πάντα ταΰτα, ΐστατο ώς έν 
εκστάσει ένώπιον τών άνεξαντλήτων δώοων τής φύσεως...· 

Φ. Σ.

ΠΕΡΙ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Ούδέν τή άληθείμ ώραιότερον καί εύγενέστερον τυγχάνει 
έν τφ κόσμφ τούτφ τής Μουσιχής, ήτις δύναται νά θεωρηθή 
ώς δώρον τοΰ θεοΰ. Αϋτη είναι όντως στοιχεϊον ηθικού άγα- 
θοΰ ώς έλαττοΰσα καί έξασθενίζουσα τάς δύο μεγάλας πλη· 
γάς, αΐτινες διατηρούσε τήν άναρχίαν παρά τή κοινωνίγ, τήν 
άμάθειαν καί τήν ψυχικήν άπομόνωσιν.

Μεγάλα θαύματα ποιεί ή μαγεία τών ήχων, οιτινες κα
λούνται Μονσιχιί- Διαπερα τόν σαρκώδη φραγμόν, ένθα διϊ- 
σδύοντες άπόλλυνται οί λόγοι τής φωνής, ώς σφαϊρα έντός 
χώματος, παρέχει είς τάς ψυχά; όργανον συγκοινωνίας, δια- 
πλάττει γλώσσαν ιδίαν, τή; όποιας ό πτωχότατος καί άμα-

Τό σπήλαιον ήδη έφαίνετο κενόν, ή δέ οροφή μελαίνη άπό 
τοΰ καπνού, ώ; ή τοΰ κλιβάνου. Ότε ήτοιμάζοντο νά φύ- 
γωσιν έκεϊθεν, άνθρωπός τις έξήλθεν έκ τών παρακειμ.ένω» 
σχίνων καί τοϊς έζήτησεν έλεημοσύνην.

—Ά! νάτον, άνεφώνησεν ό Κώστας άναγνωρίσας αύτόν, 
καί πού είναι τά παιδιά σου ;

—Άχ! αφέντη, ή πυρκαϊκ έπιασε 'στα άχυρα.... ή γυ- 
ναϊκά μου μαζή έκοιμάτο.... είναι τώρα ενα; .μήνας....

Ή δεσποινίς Ραμώ δέν ήδυνήθη νά κράτηση τά δάκρυα, 
της, καί άνεζήτησεν άμέσως είς τό βαλάντιό*  της κερμάτιά 
τινα, τά όποϊα προσέφερεν αυτφ.

—Έρχεσαι μαζύ μου εί; τόν πόλεμον κατά τών Τούρ
κων; έρωτά ό Κώστας.

—Έρχομαι, άφέντη, ίσως, άν σκοτώσω κανένα, ό άγιος 
Θεόδωρος μέ συγχωρήση τέλος πάντων διά τό σφάλμα 'ποΰ 
έκαμα νά πωλήσω τήν κανδήλά του είς έκεϊνον τόν άναθε- 
ματισμένον Άγγλον.

— ’Αλήθεια λοιπόν, έρχεσαι; πώς ονομάζεσαι ;
—Έγώ ό καύμένος! δέν προφέρεται τό όνομα ένό; βέ

βηλου ....
—"Ε! τότε, θά σέ όνομάζομεν Καϋμένον, έπανέλαβεν ή 

δεσποινίς Ραμώ, τουλάχιστον δέν θά κατηγορηθής, ότι έκλε
ψες τό όνομα τούτο.

— Μετά τρεϊς ήμέρας νά έλθης λοιπόν νά μάς άνταμώ- 
σης είς Ναύπλιον, ειπεν ό Κώστας.

Ειτα, φθάσαντες είς τό χάνι τοΰ Δερβενακίου, συνήντη- 
σαν τούς στρατιώτας Δημήτριον καί Νικόλαον, οιτινες άγρύ· 
πνως φυλάσσοντες, άνέμενο*  μετ' ανυπομονησίας τή*  ήμέ- 
ραν τής άφέσεώς των. Ότε δέ ό θεοχάρης τοϊς ώμίλησε 
περί Κρήτης καί τοΰ ίερού άγώνος, λησμονήσαννες αίφνης
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θέστατος αισθάνεται σύνολον τήν δύναμήν καί την γλυκύτητα.
Βεβαίως η Μουσική δεν κέκτηται ακριβώς την αύτήν Επιρ

ροήν ώς ή προσευχή- αύτη δέ δέν πατάσσει ώς ό κεραυνός, 
δέν επιβάλλει, άλλά προκαλεΐ την ψυχήν, την θερμοπαρα- 
καλεϊ, δέεται αύτής, την Ικετεύει, διά νά την εξευγενίση, νά 
την συγκίνηση καί νά τήν κάμη εύαίσθητον. Ζητεί παρ’αυ
τής νά επίβλεψη επί τά ίδια πλεονεκτήματα, νά εκτίμηση 
τάς ιδίας άρετάς της και νά μη τάς διαχειρίζεται ώς ίκέτας 
άλλά νά οίκτείρη τάς ηθικάς ταύτας δυνάμεις. Ή ψυχή 
άκροάται, συναισθάνεται τό έλεος κατά κράτος καί υπακούει 
ρεμβώδης έίς τάς επικλήσεις τών πνευμάτων τού ήχου- Ή 
Μουσική είναι ζωογόνος άήρ τών συγχρόνων ψυχών· αύται 
τήν άπορροφώσιν ώς.οί πνεύμονες φύσει είσπνίουσι τον άτμο· 
σφαιρικόν άέρα, τούτέστι άνευ συνειδήσεως. Έξ όλων δέ τών 
άποκρύφων Επιρροών καί τοι κυριαρχικών, αΐτινες δρώσιν έφ’ 
ήμας, ή έπισημωτέρα καί ήθικωτέρα είναι άναμφιβόλως ή 
Μουσουγγία. Ή Μουσική διά τών επιθυμιών όσας διεγειρη 
εις τόν άνθρωπον καθιστά δι ’ αυτόν βαθμηδόν όλας τάςήδο· 
νάς άνουσίας, διά δέ τών ρεμβασμών δι’ όσων τόν μεθύσκει 
τώ καταδεικνύει μικρόν κατά μικρόν ελεεινήν πασαν πραγμα
τικότητα. Μετατοπίζει καί φέρει όπισθοδρομικώς καί άεννάως 
τό ίνδαλματοΰ ανθρώπου' αύξάνει έπ’άπειρον τάς άπαιτήσεις 
της ψυχής, ώστε ή ευτυχία καθίσταται δι’ αύτήν άνέφικτος 
ύπό τούς όρους τής εγκοσμίου ύπάρξεως. Ή δέ μόνη ευτυχία 
θά ητο ή απόλαυσες, η κατάκτησες τοΰ δντος ή τοΰ αντικει
μένου, τό όποιον ηδύνατο νά διατηρή πάντοτε τήν ψυχήν ε’ν 
τή στιγμιαία μέθη τής ήδυπαθείας, δι’ ής περά ύπό τής 
Μουσικής αγόμενη.

Κατά δέ τήν άηδίασιν ταύτην παντός πράγματος, κατά 
τήν βεβαίωσιν, ότι ούδέν ισχύει νά πραγματοποίηση τό ίδα 
νικόν άγαθόν τής μουσικής έπικλήσεως, τής προαισθήσεως ή 
τοΰ πόθου, ό άνθρωπος άναμανθάνει άνευ συνειδήσεως, διά 
μεθόδου τινός άμεσου, τάς άσκητικάς άρετάς, τήν λήθην του, 
τήν άδιαφορίαν πρός.τά εγκόσμια, τήν άμεριμνοσύνην πρός 
τήν ειμαρμένην, ή όποια τόν περιμένει, ή τής δυστυχίας ή 
οποία τόν καιροφυλακτεϊ. (ενεδρεύει).

Οίαδήποτε 'αστραπή καί άν διαπεράση τήν ψυχήν του θά 

είπη: διέβλεψα ευδαιμονίαν ύψηλοτέραν εις τάς μελωδίας 
τοΰ Μοζάρτ. Οίαδήποτε γλυκύτης καί άν τόν μεθύση θά άνα- 
μνησθή ότι ήσθάνθη μεγαλειτέραν είς τάς μελφδίας τοΰ Βέρδη. 
Οίασδήποτε πικρίας καί άν θποστή θά εΐπη, ότι αύται δέν 
λογίζονται ποσώς πρός τάς πικρίας όπου τόν φέρουσιν αί τυ
χόν άρμονίαι του Βετχόβεν.

Αλλ ’ αίφνης κύμα τι μελαγχολίας διαταράττει καί θολόνει. 
τάς αισθήσεις τον καθίσταται μελαγχολικός πρό τής προσφι
λούς είς αύτόν χαράς μή γνωρίζων τό αίτιον θλίψις τις δια- 
περ? άνευ τής ελάχιστης αίτιας τό σώμα του' θά έρωτήση. 
βεβαίως πόθεν αύτη καί θά άναμνησθή, ότι τήν έσυνείθισιν 
ακροώμενος τό δείνα μουσικόν εργον, διά τού οποίου έβυθί- 
σθη είς ρεμβασμούς, οϊτινες έίσέτι τόν βαυκαλίζουσι.

Η Μουσική αρα παρέχει εις ήμας δια τών οργάνων ήττον- 
αθεμίτων καί μάλλον συνωδών πρός τό θεϊον τέρμα πρός τό 
οποίον σπεύδομεν κατά χρέος, τήν αύτήν υπηρεσίαν τήν όποιαν 
παρέσχεν ό κόρος τών ύλικών ήδονών είς τάς ρωμαϊκάς ψυ- 
χάς. Καθιστά ανουσίους τάς ήδονάς, μάς απαλλάσσει απα
τόν βόρβορον, όστις τάς ρυπαίνει, καί μάς αποσπά άφ’ήμών 
αυτών άνευ ροής πολλών δακρύων τής άλαζωνείας καί τής: 
φιλοζωίας ήμών.

ΗΧΩ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ ΓΗΣ

Εν τή τελευταία συνεδριάσει τοΰ γεωγραφικού τμήμ,ατος. 
καί τής πολιτικής οικονομίας τής «Βρεττανικής Εταιρίας», 
ό κ. Ραβενστάϊν άνεκοίνωσεν, ότι έν τή γηίνη σφαίοα αας: 
υπάρχει άκόμη θέσις διά 5,994 Εκατομμύρια ‘ κατοίκων*  έν 
ολφ, συμπεριλαμβανομένων καί τών νεωστί άνακαλυφθεισών 
εν Αφρική γαιών, καί τών κακώς έτι κατωκημένων χωρών 
τής ’Αμερικής καί ’Ασίας. Ό αριθμός ούτος τών 5994 Εκα
τομμυρίων θέλει συμπληρωθή μετά 182 Ετη, ήτοι 3 iv 
ήμετέρφ κόσμω πληθυσμός θελει φθάσει είς τό μή περαι
τέρω κατά τό έτος 2072.

ΑΠΡΟΟΠΤΟΙ ΓΑΜΟΙ

Έν τινι διασκεδάσει γενομένη έν Κέύπερτ τής ’Αμερικής 
“(New-Jersey), εν ζεύγος νέων, χάριν άστειότητος προέβη είς 
τήν τέλεσιν τών γάμων των.

"Οπως δώσωσι δέ πλειοτέραν Επισημότητα είς τήν δια- 
•σκέδασιν ταύτην, έκλήθη ζένον τι πρόσωπον παρευρισκόμενον 
καί θεώμενον αυτούς, τό όποιον παρεκάλεσαν νά ποοσποιηθή 
πόν ίερέα, καί διότι όντως παρωμοίαζε πρός τοιουτον.

"Ολοι οί θρησκευτικοί τύποι έξετελέσθησαν έν τάξει.
Όπότε δέ ή ιεροτελεστία έτελείωσεν, ό ξένος άνεκοίνωσεν 

•είς τούς παρεστώτας, ότι άπετέλει μέλος τακτικόν τοΰ κλή
ρου, καί ότι κατά τούς νόμους τού Κράτους, πάς γάμος ένερ- 
γούμενος ύπό ίερέως πρός τούτο καλούμενου, εχει κΰρος καί 
πολιτικώς.

Τό νέον ζεύγος έπί τώ άκούσματι τούτφ συγκινεϊται, μει
διά, καί ταπεινοί τούς οφθαλμούς. Ή δέ νεάνις αναγκάζεται 
πότε νά δηλώση ότι είναι μεμνηστευμένη πρός νέον τινα 
•άπουσιάζοντα.

"Ηδη ή ύπόθεσις ήχθη ενώπιον τοΰ δικαστηρίου, όπως 
δώση διαζύγιον είς κοινωνικήν ενωσιν, εντελώς χάριν άστειό- 
•τητος γενομένην.

ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟΝ ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΗΣ ΥΦΗΛΙΟΤ

Κατ’ αύτάς πρόκειται νά γίνη έν Φιλαδελφίρ; ή έγκατά- 
στάσις πρωτοφανούς διά τό μέγεθος ώρολογίου Επί τού πύρ
γου τού έκείσε Δημαρχείου.

Ή πλάξ αύτοΰ θά εχη δέκα μέτρων διάμετρον καί θά φω- 
τίζηται έσωτερικώς δι’ ήλεκτρικοΰ φωτός έν ώρ<^ σκότους, 
4)ά τεθή δέ είς τοιουτον ύψος, ώστε νά φαίνηται πανταχό- 
θεν τής πόλεως.

Ό ώροδείκτης θά έχη μήκος 5 μέτρων καί 50, ό δέ 
λεπτοδείκτης 4 μέτρων. Ό κώδων αύτοΰ είναι τεράστιος, ό 
δέ κανονισμός τής μηχανικής κινήσεως θά γίνεται καθ’έκά- 
στην δι’άτμομηχανής έστημένης έν αύτφ τώ πύργω. Τοιοΰ- 
-τον γιγάντων ώρολόγιον ούδαμοΰ άπαντα έτι-

ΣΚΕΨΕ1Σ

Παρατηρώ, ότι ό άνθρωπος τείνει είς τιλιιοποίησιν τών 
περί Εαυτόν αντικειμένων, πλήν οΰχί καί τόΰ Εαυτού του.

Ή ματαιότης Εστίν ό άφρός τής οίήσεως.

"Οσον άπομακρύνου.αι τών άγαλμάτων, τό μέγεθος αύτών 
έλαττουταε, όσφ δέ πλησιάζω τούς ανθρώπους,τό άνάστημα 
αύτών σμικρύνει !

Οί επαΐται κλέπτουσι τούς πτωχούς.

Ό οίνος μου δέν είναι καθαρότερος τής ψυχής μου.■

Σκεπτικός.

ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ

Κατιϊ τάς παραμοκάς τύ>" Ικ.ΙογωΊ.
— Βρε Γιάννη, θά πάμε απόψε είς τούς υποψηφίους;
— Τί νά κάμωμεν ;
— "Ο,τι κάνουν όλοι ’πού πηγαίνουν.
— Καί τί κάνουν όλοι}
— Νά, τούς δίνουν κουράγιο καί βγάζουν λόγους.
·* — Πάμε, μά νά τούς πούμε νά μάς βγάλουν λόγον περί 

γυναικών...·

— ΙΊού θά ψηφήσης Δημήτρη ;
— 'Σ τήν έληά.
— Άμ’ σύ;
— ’Σ τό κορδόνι.
— Γιατί;
— "Ετσι θέλω.

τά πάντα, ύπεσχέθησαν νά δώσωσι τήν έκ τοΰ στρατού πα· 
ραίτησίν των, έάν δέν τοΐς έπέτρεπον νά φύγωσι μετ’αύτοΰ.

— "Ωστε, μετά τρεις ήμέρας σάς περιμένω είς Ναύπλιον. 
τοΐς ειπεν ό Κώστας, καί άνεχώρησαν διά τό Χαρβάτι.

’Ενταύθα έσταμάτησαν πρό τής οικίας τού Κορόμηλά. Ή 
κουμπάρα ολως υπερήφανος τοΐς έπέδειξεν αμέσως τό παι- 
δίον, ούτινος ό Θεοχάρης είχε γείνει άνάδοχος, καί ώνόμασε 
Θεμιστοκλήν. ‘Ητο εύτοαφέστατον καί υγιέστατου, ή δέ μή- 
τηρ του προεμήνυεν, ότι μετ ολίγον έμελλε νά τοΰ δώση καί 
άδελφόν.

Ό Κορομηλάς μόλις Επληροφορήθη, ότι ό Θεοχάρης έστρα- 
τολόγει έθελοντάς διά τήν κρητικήν έπανάστασιν, διέταξεν 

. άμέσως τήν σύζυγόν του νά έκθάψη τά ύπό τόν λίθον τής 
Εστίας κεκρυμμένα χρήματά του, καί χωρίς νά είπη τι πε
ρισσότερον, ήρξατο καθαρίζων τά όπλα του.

—— Τί κάμνετε εκεί; ήρώτησεν ή δεσποινίς Ραμώ, ολως 
έκπληκτος, σκέπτεσθε ν’ άφήσητε έδώ τήν σύζυγόν σας καί 
τά τέκνα σας;

-— Είναι χρέος μου, άπεκρίνατο ό Κορομηλάς, είμαι κουμ
πάρος τοΰ αρχηγού, καί οφείλω νά είμαι τό 
καροκ.

Ό δε Κώστας, όστις Εγνώριζε τάς αρχαίας παραδόσεις, 
εύρε τήν άπάντησιν λογικωτάτην, άλλως καί δέν ήδύνατο νά 
τώ άρνηθή, χωρίς νά τόν προσβάλη, άφιέρωσιν επιβάλλομε- 
νην έν όνόματι τών κεκτημένων δικαιωμάτων.

Ή κουμπάρα προσέκλινε, σιωπηλώς καί άγογγύστως, ώς 
Ενώπιον αναπόφευκτου κινδύνου.

Διαρκούντος δέ τοΰ δείπνου, όπερ ό Κορομηλάς παρέθηκεν 
εις τούς ξενιζομένους, ή δεσποινίς Ραμώ ήρώτησεν διατί δέν 
προσήλθεν καί ό ίερεύς, όστις τοσαύτα δείγματα όρέξεως καί

βαπτίπολυφαγίας είχε. δείξει κατά τήν ήμέραν εκείνην τοΰ 
σματος τού Θεμιστοκλέους. ι

Καί δέν έμάθετε λοιπόν τήν ιστορίαν; ειπεν ό 
μηλάς Εκρηγνύμενος εις γέλωτας.

— Α. βεβαίως όχι, ποϊος ήθέλατε νά μάς γράφη 
πτομερεία τά διατρέχοντα είς τήν κωμόπολίν 
τοΰ εφυγεν ή παππαδιά του ;
, 7“ Τό *™<·>  ναι, ή παππαδιά του τόν-
ηπατησεν, αλλα πάλιν καί αύτή δέν ε’πταιεν δά τόσον Ώ- 
ραια_ομως γυνή αύτή ή παππαδιά, εχει δύο μάτια ώσαν- 
εληαις_ με μαύρα φρύδια μυτερά, ώς τά πτερά τής χελιδώ- 
νος.~ Ε,ων τοσον καλα καί αγαπημένοι είς τήν αρχήν', άλλά. 
αφού μας ηλθεν ένας υπαφιωματικός τού μηχανικού, μέ τήν 
προφασιν να σηκώση τό σχέδιον τού χωριοΰ, καί έκάθησεν 
εις την οικίαν τοϋ παππά, έσήκωσε τά μυαλά τής παππα-

— Καί θά τής ήρεσαν φαίνεται καί τής παππαδιάς τά 
χρυσά γαλόνια και το σπαθί.... έπανέλαβεν ή Ραμώ

Α. οχι, δεν επταιε δά καί τόσον ή παππαδιά, μάλιστα 
τό κοασ π·Ρ“ έ δέν άγαπούσε
Χολα υπαξζω^τΐΚ0! νά χορεύση τόσον

Την πρώτην Εβδομάδα ύλαβε τόσον θάρρος, ώστε έχορά- 

Ολόκληρη χιλιάρικη κρασί, ο ύπαζεωματικός έποότεινεν έμ- 
πιστευτικως εις τον παππά νά τόν στεφανώση μέ αίαν νέαν 
λάθοΧδπ?’ έπανορθώση Ενα πολύ μεγάλο
καθώί ’? ™ τόσον πολύ, διότι,καθώς ςευρετε, οί,στρατιωτικοΐ δέν εχουσι δικαίωαα νά στε- 
φανονωνται χωρίς να λάβουν τήν άδειαν. "Ωστε ό γάμος 

Κορο-

έν λε- 
σας; Μήπως.

«πρεπε νά γίνη πολύ μυστικά, τά μεσάνυκτα μάλιστα, καί 
•χωρίς μάρτυρας. Ό παππάς τά εχασε, δέν ήξευρε τί νά 
κάμη, άλλά καί δέν είμποροΰσε ό καΰμένος άπό συγκίνησιν 
•νά άρνηθή τόσφ μικράν χάριν, άλλά καί τόσον καλήν πράξιν.

— Καλά, πήγαινε νά μού φέρης τήν μνηστήν σου, τοΰ 
λέγει τότε δακρύων, νά σάς στεφανώσω.

Μετά εν τέταρτον δέ τής ώρας είχεν ενώσει διά τών δε
σμών τού γάμου τόν ύπαξιωματικόν πρός μίαν νέαν γυναίκα 
ήτις έφαίνετο γελώσα ύπό τό πυκνόν αυτής πέπλον.

— Καί διατί; έρωτά ή δεσποινίς Ραμώ, μετά περιέργειας.
— Διότι ήτον ή παππαδιά !
— Ή παππαδιά; μά τότε αυτοί πρέπει νά τεμωρηθοΰν 

μέ ισόβιον κάθειρξιν !...
— Μπά! φίλε μου, αύτά συμβαίνουν πανταχοΰ, άφοΰ δέ 

έδώ Επιτρέπεται ό δι ’ άμοιβαίας συγκαταθέσεως χωρισμός, 
«γένετο πράξις εΰλογηθείσα νομίμως (sic), αύτή δέ ένόμισεν, 
ότι ούτω λαμβάνει τό διαζύγιον καί υπανδρεύεται Εκ νέου.

— Έν τοιαύτη περιπτώσει οί νεόνυμφοι εκαμον καλά νά 
φύγωσιν άμέσως είς Κρήτην, όπου θά λάβωμεν τήν εύκαι- 
ρίαν νά τούς συναντήσωμεν. Καθ’ όσον άφορφ τόν παππά, 
αί άρμόδιαε άρχαί καί ό δεσπότης άπέστειλαν αυτόν είς τήν 
μονήν τοΰ Μεγάλου Σπηλαίου, άφοΰ τού Εκοψαν τήν γενειάδα 
πρός τιμωρίαν του. Λέγουσιν όμως, ότι έπήδησε τοΰ τοίχου 
καί άπέδρα έκεϊθεν.

— Δέν έπρεπε, κύριε Κορόμηλά, νά διηγηθής τοιούτον 
σκάνδαλον ενώπιον τών ξένων, τφ λέγει τότε ό Θεοράχης, 
μετά σοβαρότητος. Λοιπόν, προσέθηκεν, άς άφήσωμεν αύτά 
καί μεθαύριον νά ήσαι είς Ναύπλιον, προσπάθησαν δέ. νά 
φέρης καί όσους άνδρας δυνηθής περισσοτέρους μαζύ σου.

Έν Ναυπλίω, όπως ό θεοχάρης είχε προίδει, έγένετο θερ- 

μοτάτη ύποδοχή είς τήν δεσποινίδα Ραμώ. Τίποτε δέν είχε 
μεταβληθή άπό τοΰ παρελθόντος έτους. Ή κυρία Άντωνο- . 
πούλου πάντοτε μειδιώσα, πάντοτε καλή καί ευπροσήγορος, 
έπεριποιεΐτο τήν Δεσποινίδα Ραμώ όσον έδύνατο, συχνάκις 
έρωτώσα ταύτην περί τής μαθήτριας, τής δεσποινίδος Ραλ· 
λοϋς.Ή δέ γιαγιά τρυφερώς άσπαζομενη καί σχεδόν δακρύ- 
ουσα έκ συγκινήσεως τή ελιγεν, ότι πολύ είναι ευχαριστη
μένη διότι πρίν άποθάνιι έπανέβλεπεν αύτήν πάντοτε ζωη
ρήν, ευθυμον καί ύγιά.

Καθ’ όσον άφορφ είς τόν λοχαγόν Άντωνόπουλον ή πο
λιτική άπερρόφα πάσας τάς διαθεσίμους αύτοΰ ώρας. Άπό 
τής πρωίας μέχρι τής δωδεκάτης ώρας, ότε μετέβαινεν οίκοι 
νά γευματίση καί άναπαυθή ολίγον, καί άπό τής τρίτης ώρας 
μετά μεσημβρίαν μέχρι τής έσπέρας. ώρας πάλιν τοΰ δεί
πνου, εύρίσκετο καθ’ έκάστην είς τό παρά τήν πλατείαν καφ- 
φενεΐον, ένθα συνεζήτει τά διάφορα πολιτικά ζητήματα τής 
ήμέρας, είτε Εσωτερικά, είτε εξωτερικά μετά τών φίλων του.

Έν Έλλάδι, τό τοιουτον συμβαίνει γενικώς έν άπάδαις 
ταϊς πόλεσιςτ*ύ  Κράτους, έν τοϊ; κεντρικοϊς καφφενείοις τών 
όποιων θά συναντήσητε, είτε πρό μεσημβρίας, ξίτε μετά, 
τού ηλικιωμένους, τούς κτηματίας, τούς άζιωματικούς, καί 
όλους τούς άέργους συζητούντας πολιτικά,ή αλλα ζητήματα, 
ένφ πίνουσι τόν καφέ των ή παιζουσι τό δόμινο. Η περί τό 
ανατολικόν ζήτημα πολιτική συζήτησις εύρίσκεται σχεδόν, 
καθ’ έκάστην είς τήν ήμερησίαν αύτών διάταξιν, ήτις δύνα
ται νά διαρκέση έπί πολλάς ώρας, τοΰ καφφένείου μεταβαλ
λόμενου είς πολιτικήν παλαίστραν, καί τού καταστηματάρ
χου άρκουμένου είς δικάλεπτον άποζημίωσιν διά τετράωρον 
ή καί πεντάωρον χρήσιν καθίσματος, εφημερίδων, ύδατος, 
πυράς καί Ενός καφέ !



2f(5 Η ΦΥΣΙΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ

,, Ή έπιβτήμη iv τ£ρ βφαιριβνηρϊφ·
Ύπό- τόν τίτλον τούτον, ουδόλως προτιθέμενα vi περι- 

γράψωμεν είδος σφαιροκρουσίας κατά τό μάλλον η ήττον 
γνωστόν, άλλ απλώς θέλομεν διδάξη τούς άναγνώστας ημών 
μικρόν τι πείραμα, οπερ παρουσία φίλων δύνανται νά έκτε- 
λέσωσι εν τφ σφαιριστηρίφ, εύκαιρίας τυχούσης

Τοποθετείτε σφαίραν είς μικράν άπόστασιν οίασδήποτε πλευ
ράς τοΰ σφαιριστηρίου, καί εκτινάσσετε ταύτην κατά τόν 
έξης τρόπον

Στηρίξατε κατά πρώτον την παλάμην έπί τοΰ έριούχου, 
ώς ένδεικνύει ή παρατιθέμενη εΐκών, θέσατε είτα τόν λιχανόν 
έπί της σφαίρας, καί δώσατε εΐς αύτήν ώθησιν πρός τά εμ
πρός, καταβιβάζοντες άμα τον δάκτυλον ίσχυρώς.

Παρακαλέσατε φίλον σας νά πράξη το αυτό.
Ούτος θά παρατήρηση μετ’έκπλήξιως, πειρώμενος τοΰτο, 

ότι ή σφαίρα ουδόλως σχεδόν προχωρεί, μεθ’ όσης ισχύος 
καί άν πλήξη ταύτην διά τοΰ δακτύλου.

Ημείς δε δύνασθε νά έπαναλάβητε τό πείραμα πολλάκις 
μετά τής αύτής πάντοτε επιτυχίας, άλλ’ ούδείς τών φίλων 
σας θά δυνν,θή νά έπιτύχη ομοίως.

Πρός έπίτευξιν τούτου, πρέπει νά σιελίσητε ολίγον τόν δά
κτυλόν σας χωρίς νά σας ένοήσωσι, καί ούτω θά δυνηθήτε 
νά έκτινάξητε τήν σφαίραν μέχρι τής άλλης άκρας τής σφαι- 
ρίστρας.

Η εςήγησις τοΰ φαινομένου τούτου εινε εύκολωτάτη καί 
φυσικωτάτη. "Οταν ό δάκτυλος είναι ξηρός, δέν ολισθαίνει 
ουτος επι τής. σφαίρας, ώς φαίνεται, άλλ’ απεναντίας, αύτη 
«λισθαίνει καί στρέφεται έν τφ έπιπέδφ, καί επειδή ή περι
στροφική αύτη κίνησις εινε άντιστρόφως ανάλογος εκείνης, ήν 
έπρεπε νά ?χη, ΐνα έκτιναχθή πρός τά εμπρός, τείνει νά 
προσέγγιση πρός τήν χεϊρα αντί ν ’ άπομακρυνθή. 'Η διδό
μενη δέ τή σφαίρα πρόωσις εκμηδενίζεται ενικά τής ταυτο- 
χρόνως ύποβαλλομένης αύτη περιστροφικής κινήσεως. ’Ιδού 
ό λόγος δι’ ον δεν προχωρεί.

’Απεναντίας δέ, όταν ό δάκτυλος ή ύγρός, ολισθαίνει έπί 
τής σφαίρας έκτινασσομένης πρός τά εμπρός μετά τοσούτφ 
ίβχύροτέρας δυνάμεως καθ’όσον τό κτύπημα τοΰ δακτύλου 
ισχυρότερου δίδεται.

Ίό πείραμα τοΰτο δύναται νά έκτελεσθή ούχί μόνον παρά 
τών ειδικών σφαιροκρουστών,άλλά και παρ’ οίουδήποτε έστω 
καί απείρου τής σφαιριστικής τέχνης, καί ίπί οίασδήποτε 
τραπέζης, διά τίνος σφαιρικού αντικειμένου.

Οί δε μαθηταί τών σχολείων δύνανται νά κάμνωσι τό παί- 
γνιον τοΰτο καί διά τών κοινών βώλων.

Είς έκλογεύς έξερχόμενος τής οικίας ενός υποψηφίου·
— Είδες καλέ, τί ώραία ποδ όμιλεϊ;
— Καί ποϋ νά τόν άκούσης μεθσύοιον στή βουλή ! . . 
—- *Αν  εβγη ;
•— Έ '. άν δεν έβγη, θά ήναε αντιπολιτευόμενος.
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Λονογμα

Είμαι ~αρ' o.la>r ζη,Ιιυτη 
xai epi air χυι-ηγοΰχ 
i<5ru|fi'c ό.Ιοι πως ζητοΰν 
ra yeroijr ατό χ&θι τί !
Μιοω lr roitoit, gt>i γ/f 
τδ orafapb rai ! πο.Ιΰ· 
γι' αΰ:δ povppa^er ί/ τνγη 
axoJooffor τήχ Λό-τη . . . 
Σκοράχιοτς γράρμα ; 
χαί άχτιστος, τί πραγμα ! 
ra e.i<h) Sir άρχει 
οίχτρά χαταδρ^μη !
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Μετ·κγραμ.μ.κτ:σμόί.

Μέ Ο νήσος, 
μέ Ω λίθος.

2β
Κυβόλεξου.
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■Ιερέεργα έρωτήμ.ατα,

1) Ποια κώμη εινε πολύ φυσικόν να μή εχη πλατείαν ;
2) Ποιος αριθμός ύπήρξεν ό τυρρανικώτερος ;
3) Ποια επαρχία έρωτά τήν καρδιάν μας :

2S
Πρός συμπλήρωβςν.

ου . . . ου . . . ου — . . — .... ου.........
Άραϋίχδς "Ιππος.

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ ΤΠΣ ΦΥΣΕΩΣ,.
Μ. Μ. Έντκίθχ. “Ε/ει καλώ;. — Θ.'Β. Κ. Κέρκυραν. Έλ.ήφθησχν 

καί άπόδειξις σάς άκιστάλη σύν πχρελθόντι φύλλω.— Δ.Κ. ’Ενταύθα. 
Λύσεις αΙνιγμά·ων θά δημοσιεύονται πάνιοτι μετά πνρέλευσιν 15 
ήμερων, δπως λσμβάνωσι καιρόν κοΐ οί έν τοΐς ίπαρχίσ.ς συνδρομή· 

τοί ν’ άποσεέλίωσι τοιαύιας. —Π. Φ. Ναύπλιον. ’Επιστολή, έλήφθη 
εχει καλώς. — S. Δ. Πάτρας. Άγνόοΰμεν ποΰ διαμένει ήδη. —IT. D. 

Κέρκυραν. 'Γμετέρα έπιστολή μετά συνδρομής έλήφθη. Εύχαριστοΰ- 
μεν πολύ ώς xal δι’ εύμενεϊς περί «Φύσεως· κρίσεις σας. Άπόδιιζις 

άποστέλλεται συν παρόνη φύλλω—Άρ. "lit. ’Ενταύθα. Έλήφθησαν- 
εύχαριστοίμεν. — Τή ξανθή συνδρομητρία. Έντχ'θχ. Χωρίς νά σάς 
κολακεΰοωμεν, Ιχομεν ύπ’ δψιν νά δημοσιεύσωμεν καί τούς νέους: 
συρμούς, καί ίσα ίτα διαπραγμαιευόμιθα τήν προμήθειαν ώραίωυ 
σχετικών καί καλλιτεχνικών ιΐχόνων, ώετε ήσνχεΐτε καί θά ευχκρι- 
στηθήτε. —Μ.Ν. Βόλον. Βεβαίως δυνάμεθχ νά σάς άιτοστείλωμεν δ,τι 
θέλετε, άφοΰ μά: άποστείλητε τό άντίτιμον.—4. X. Πόρον. ’Εστάλη 

σύν τώ ΙΗ’· φύλλω, πλήν δυνίμεθχ νά σάς άποστείλωμεν άντίγραφον.

Ό καθηγητής τής Γαλλικής καί ’Ιταλικής Γλώσσης κ. 
Φ. I. Σιγάλάς, μετφκησεν εΐς τήν έπί τής όδοΰ Πινακωτών, 
ύπ’ άριθ. 37 οικίαν, αντίκρυ τοΰ Νέου Χημείου, καί τοΰ έν 
Νεαπόλει Γυμνασίου. Δέχεται παραδόσεις είς τάς γλώσσας 
ταύτας, προσέτι δέ θά συστήση και Έσπερινάς Συνδιαλέ
ξεις, είς άς θά λαμβάνωσι μέρος καί οί ύπ’ αύτοΰ μαθητευό· 
μενοι.

εκ tor τγπογραφειογ πλρλεκκγα λιοβή


