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Ο ΔΩΔΕΚΑΕΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΕΧ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

(τον εν Νέα 'Ί όρχη είδιχον άνταιγοχριτον ήμ&τ).

Ό χ. Tello I. (Γ Apery, -παίς μόΛις δωδεκαετής, έχδίδων 
er-Νέα 'ί'όρχιι άπό,ήδη μηνών Άζιον ΛόγονΠεριοδικόν 
(ίχονογραφημεν.ον,- νπό τόν τίτΛου «The Sunny Hour*  τή 
σννεργ-ασία επισήμων Λογίων, έσγετήνευγένειαν άμα Λαβών 
τήν άγγεΛίαν ήμών, νά πέμβΐ} ήμΐν ον μόνον τό Περιοδικόν 
αντοϋ, όπερ έζαχόΛονβει ταπτιχώς πέμπων, ά.ίΛά χαι πΛήθος 
άΛΛο περιγραφών (ώς τήν τής Νέας ‘Τόρχηςή, ειδήσεων χαί. 
βιογραφιών μerείχόνων, έναις καί τήν έαυτόν. Έχ τούτων 
δημοσιενοντες εν τώ παρόντι, φΰΛΛιρ ήμών τήν αυτοβιογραφίαν 
τον, ώς περίεργ-ον χαθ’ οΛας τάς επόψεις, συνάμα δέ χαί δι
δακτικήν, έχφράζομεν αύτφ χαι δημοσία τάς εγκαρδίους ήμών 
ευχαριστίας δι 6 έδει^εν ενδιαφέρον πρός τό φύΛΛον ημών, 
χαί διά τόν εύγενή αύτον ζήΛον πρός υποστήριξιν τον χοινω- 
φεΛονς έργου ήμών. "

Ή αυτοβιογραφία τον Ιγει ώς έζής· Χ
Έγεννήθην έν Φιλαδελφία τήν 25. ’Ιανουάριου 1877, 

καί έζησα περί τά εννέα έτη είς Νέαν Ύόρκην. Μεταβαίνω 
; είς τό Σχολεϊον, καί μελετώ οΐχαδε· εκμανθάνω τήν- ’Ελλη

νικήν παρά καθηγητοΰ ΈλληνΟς, καί δύναμαι νά ομιλώ τήν 
Γαλλικήν. Πάντοτε ήγάπησα νά γράφω, καί έν πενταετεϊ 
ήλικί^ έξετυπώθη τό πρώτον μου διήγημα έν τώ Περιοδικφ 
τοΰ 'Αγίου Νικολάου. Συνέγραψα κατόπιν καί άλλα, έτιμή- 
θην δέ δι ’ εντίμου μνείας πρό δύο έτών, συναγωνεζόμενος μετά 

- τριών χιλιάδων άλλων παίδων, ών τινες ήγον ήλιχίαν δεκαε- 
ξαετή. Ήγάπων τήν άνάγνωσιν, μή ών δέ ίσχυράς κράσεως 
ούδέποτε έξηρχόμην τής οικίας ίνα περιφέρωμαι κατά τάς 
οδούς, ώς τά άλλα παιδία- ήδη όμως ειμαε εντελώς καλά. 
Έχω πολλούς φίλους έργαζομένούς είς δημοσιογραφικά γρα- 

- φεϊα, ους κατοπτεύων συντάσσοντας έξέμαθον κάγώ νά συν-
• τάσσω.

Πάντοτε ήσθανόμην εύσπλαγχνίαν πρός τά μικρά πτωχά 
παιδία, άτινα τόν χειμώνα έμενον γυμνόποδα, διότι ένταΰθα 
τό ψύχος είναι υπερβολικόν, ενεκα τών παγετών καί τής ά- 

■ φθόνως πιπτούσης χιόνος· οΰτω δέ πάντοτε έδιδον αύτοίς τά 
' ύποδήματάμου, καί'δ,τιάλλο παρά τών φίλων μου συνέλεγον 

καθ ’έκαστον χειμώνα, άλλά ταΰτα δέν ήσαν έπαρκή. Ήσθέ- 
νησα βαρέως προσβληθείς ύπό οστρακιάς, προσεγγίσας δέ τόν 
θάνατον ηύχήθην είς τόν θεόν νά μοί χαρίση τήν ζωήν χά
ριν τών γονέων μου, οίτινες έμέ μόνον ειχον. έν τώ κόσμφ 

. καί ύπεσχέθην νά τώ αφιερώσω τήν ζωήν μου. Έσκόπουν ν ’ 
-άπόκατασταθώ φυσιοδίφης, καί πρός τοΰτο έχω συλλέξει περί 
■τά πεντάκισχίλια είδη.

"Οτε έγενόμην καλά, έσκέφθην περί έκδόσεως μικροΰ φύλ-

1 λου μηνιαίου- διό άπετάνθην πρός τό Κοινόν, ζητών την συν— 
’Anerv. δρομήν αύτοΰ και ΰποστήριξιν. άς τοΰτο εύμενώςμοι «χορή

γησε, καί τό Περιοδικόν μου όλον έν καί πέραν τών προσδο
κιών μου προάγεται, εκδιδόμενον είς 7,500 'αντίτυπα- Κα- 
'τίστησα · αύτό μεγαλείτέρον, εσχον δε συνεργάτας^πρΰς καλ— 
λίστους εκ' .τών ήμετέρων συγγραφέων, άποστελλόντών4 μοι 
άρθρα, ποιήματα καί διηγήσεις. “ΕΧαβον' δέπαράίΛΟλλών 
έκ τούτων εύχητηρίους. έπιστολάς· καί φωτογραφίας, εν αίς 
περιλαμβάνεται καί ή τής αξιέραστου βασιλίσσης τής 'Ρου— 
μανίας Ελισάβετ, μετά .δύο θελκτικών, πριήμάτ-ων. ΑΙ εφη
μερίδες έδείχθησαν ευμενείς· δέν, έγελασαν έίς τήν έπιχείρη- 
σίν μου,'ούτε «πίκραναν αύτήν' - ' ■ '/'

’Αγαπώ τά έν ύπαιθρφ παιγνίδια, το κόλύμβημα κτλ.
άλλά προτιμώ νά συχνάζω είς τά σχολεία έχω διδασκαλεσ--
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σαν· θά διατηρώ τό φύλλον έν οσω ζώ,εάν τό. Κοινόν έξα— 
κολουθή νά τό άγαπ?.· Έν πάση δέ περίπτώσεί θά συλλέγω 
τ.ά μεταχειρισμένα υποδήματα, ΐνα διασώζω θεία άρωγ? την 
ζωήν τών ανυπόδητων χαΐ έχ τοϋ ψύχους τρεμόντων μικρών 
παιδιών, άφιερών την ζωήν μου εις τοΰτο.

Ό πατήρ μου είναι Γάλλος, ή δέ μήτηρ μου ' ’Αμερικα— , 
νίς. Έχω κλΐσιν είς τήν φυσιχήν Ιστορίαν καί τά ταξείδια-.ή 
εταξείδευσα έπί πολύ μόνος καί εφόσον επιτρέπεται τοΰτο, εις. ι
μικρά παιδία. Έταξείδευον τό καλοκαιριού καί xaja τάς. 
διακοπάς τών μαθημάτων, χαί συνέλεξα έντομα καί ορυκτά ■ 
διά τήν συλλογήν μου, άτινα ταξινομώ τόν χειμώνα, σπου— 
δάζών τήν ονομασίαν αύτών, καί ελπίζω πάντοτε νά ζήσω,. 
ίνα Επιχειρήσω ταξείδια καί είςτό εξωτερικόν.

«Κατά παρεξήγησιν έχουσί τινεςτήν ιδέαν, ότι είμαι ΈΧ-
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λην, έπειδή ένδιάφέρομαι τόσον πολύ διά τήν Ελληνικήν 
'^'Εκκλησίαν. Άλλά δέν είμαι"Ελλην- είμαι Αμερικανός 
,παΐς, γεννηθείς άπό πατέρα Γάλλον, μετά τοΰόποίόύ όμιλώ·.- 
γαλλιστί, μετά δέ τής μητρός μόυ, ήτις-.είναιΆμερικανίς^ 
ομιλώ αγγλιστί. Έσπούδασα τήν Ελληνικήν δύο έτη σχεδόν. 
Θαυμάζω πολύ τούς "Ελληνας, οΐ οποίοι είναι πολύ εγκρα
τής καΐΑξιαγάπητος λαός. ΓΙάν ο,τι έπραξα ύπέρ τής Έλ- 
λην. 'Εκκλησίας ητο ό πόθος μου. Έγραψα είς τήν Α. Μ. 
τήν Βασίλισσαν τής Ελλάδος, είς τήν A, Ε. τόν κ. Τρι- 
κούπην, είς τήν Α. Ε.-τόν κι Γκίρς, είς τήν Ά. Π. τόν Πα
τριάρχην,, καέ-τήν τελευταίαν έβδομάδα είς. τήν A. Α. Μ. 
τόν Α,ύτοκράτορατπής■ 'Ρω.σσίας,.διότι δύναται νά πράξη ό,τ.ι 
τώ άρέσκεε,γκαί’είναι 'ώς ^πατή'ρ τής. Εκκλησίας, καί νομίζω 
ότι έπί μακοόν χρόνον θά ύπάρχη ή έντα.ύδα Ελληνική ’Εκ
κλησία.» ;
- . · ' Tello I. D’ Αρεκυ -.

■ S ΐί ί ΐ ■ " Editor of Sunny Hoar

ΟρχΟμγη toy αααμαντος

-(νυνεχεια)

Ρ "Ετ-εραι -πρόσφατοι, ανακαλύψεις έπιρ.ρωνύουσι τήν άνω- 
. τέρω δοξασίαν, διότι·' «κτός τοΰ ότι έπιστεύετο παρά πολλών 

ή ΰπαρξις τοΰ άδάμαντος έν .τοΐς-μετεωρολογικοί; λίθοές, ά- 
ποδεικνύεται τόΰτο σήμερρν διά ψηλαφητών αποδείξεων.

. Τήν 4 Σεπτεμβρίου 1^86 άερόλιθόςτις κατέπεσεν ένΚόβο- 
Ούρέα "της επαρχίας Πέντζα,:έν Ρωσσί#. όστις περιεΐχεν έκ
τος τής.συνήθους' πολλής ποσότητος, σιδήρου καί νικελίου,

• καί ποσότητά τινα. peridot, κατά φυσικόν κανόνα. .' Αλλά 
■ έκτος τούτων, άνεκαλύφθη ανθρακική τις ουσία, έν σχήματι 

λεπτής κόνεως σκληράς ώ; ό άδάμας, μεταβαλλόμενη ώς 
ούτος είς ανθρακικόν όξύ οπότε. έθερμαίνετο καΐ ετίθετο έν

. επαφή πρός τό όξυγόνον.
Τό φαινόμενου τοΰτο προύξίνησε, δικαίω τφ λόγω ζωη

ρήν αϊσθησιν, πλήν προγενεστέρως τοιοϋτό τι είχεν άνακα- 
λυφθή, καί άνακοίνωθή ύπό τοΰ διάσημου όρύκτολόγου Γου- 
στάβο,υ Ρόζ, συνεπείς του καταπεσόντος μετεωρίτου έν Άρβη 
τής Ουγγαρίας, τφ. 1846. Ό άερόλιθοςούτοςήτοκρύσταλ- 
λος.τοΰ γραφίτου ή μάλλον, διότι ό γραφίτης-(άνθράκοΰχος 
σίδηρος) δέν κρυσταλλοποιεΐται, είδος τι γραφίτου έχοντος 
τό σχήμα κρυστάλλου, καί ύπετέθη κατ’άρχάς οτι ό γρα- 
φίτης.ούτος είχε μεταβληθή υπό τήν επήρειαν ολως ειδικών 
περιστάσεων είς τήν ουσίαν ές ής κατά πρώτον σχηματίζε
ται ό κρύσταλλος,. όπως παρατηρεϊται έν τώ έδάφει ,ό μετα
σχηματισμός τοΰ χαλικιώδους λίθου είς ουσίαν οστοΰ ζώου, ή 
κογχυλίου όστράκόύ φέροντος καί τάς λεπτομερεστέρας ιδιό
τητας. αύτοΰ. '

‘Ο μετασχηματισμός’ούτος, ώς γνωστόν, είναι ή αρχέ
τυπος καταγωγή τών ορυκτών (άπολίθωσις).

Ό κ. Γουστάβος Ρόζ όμως μελετήσας κατόπιν τήν έν 
Άρβη κατάπτώσιν τοΰ αερολίθου τούτου, έσκέφθη ότι τό 
πράγμα συνέβη κάπως άπλούστερον, καί ότι δεν έγένετο άν- 
τικατάστασις τοϋ γραφίτου, δι’έτέρας κρυσταλλώδους ου
σίας, άλλ’ άπλοΰ; μετασχηματισμός τοΰ αρχετύπου κρυ
στάλλου, όστις.δέν ήτο άλλο τι ή άδάμας, δστις ήδύνατο ν,ά 
μετατραπη είς γραφίτην ύπό τό αύτό σχήμα. Αλλως τε 
είναι πολύ’εύκολον νά φαντασθή τις τάς περιπτώσεις τής 
μεταβολής ταύτης, γνωστού έκ τών προτέρων δντος οτι θερ· 
μαινομένου τσΰ;άδάμαντος καΐ μή εύρισκομένου είς επαφήν 
πρός τό όξυγόνον μεταβάλλεται είς γραφίτην.

’Εσχάτως, έπαναληφθείσης τής έξετάσεως του μετεωρί
του τούτου μετά μείζονος προσοχής, άνεκαλύφθη πλησίον τοΰ 
μετασχηματισθέντος κρυστάλλου, κόνις άποτελουμένη εκ μι
κρών συντριμμάτων κρυστάλλου, μή έπιδεχομένου αμφιβο
λίας περί τής φύσεώς αύτών, διότι άπαντα έφερον όλα τά 
χαρακτηριστικά τοϋ άδάμαντος. Συνεπώς δέ·ή ΰπαρξις αύ

τοΰ έν τοΐς άερολιθοις, είτε έν φυσική καταστάσει, είτε είς 
κόνιν καί ή μετατροπή αύτοΰ είς γραφίτην, είναι εκτός πά· 
,σης αμφιβολίας, γένομ.ένης μόνον παραδεκτής τής γνώμης, 
ότι αΛαιτεΐται ειδική γνώσις καί προσοχή μεγάλη πρός άνα- 
κάλυψιν αύτών, όπερ δέν έγένετο μέχρι τοϋδε. .

"Ο,τι δέ ιδίως ενδιαφέρει έν τή νέα ταύτη. ανακαλύψει 
τοϋ άδάμαντος ίν τοΐς μετεωρίταις, είναι ή συνοδεία, τοΰ pe
ridot, τοΰ κοσμικού τούτου λίθου, όστις ενυπάρχει -έν άφθο- 
νία καί έν τφ κέντρφ τής Γής. Βαθμηδόν δέ γίνεται παρα
δεκτόν οτι αΰτη άπ.οτελεϊται έκ τής αύτής συνθέσεως.έζ ής 
σύγκεινται.καί οί πλεΐστοι μέτεωρίται, οΐτιγες μετά τής γης 
περιφέρονται περί τόν "Ηλιον, καΐ ότι μολονότι, ή επιφάνεια 
αυτής μετεβλήθη, έν τφ έσφτερίκφ όμως ταύτης ενυπ'άρ- 
χουσι τα αύτά στοιχεία,, οΐα άπαντώνται. είς τούς απείρους 
αερολίθους οίτινε; περιφέρονται ΐν ,τώ άπείρω κενφ καέ/εξ ών 
μέγας. αριθμός πίπτει έκάστοτε έπί τής ήμετέρας σφαίρας.

Τό ζήτημα τής. ταύτό.τητος τής εσωτερικής μάζης. τής 
γής πρός τήν τών μετεωριτών είχε τεθή πρό τινων έτών, 
μετά τήν άνακάλυψιν έν ταϊς άκταϊς τής Γροιλανδίας των 
σιδηρών όγκων, τών οποίων ή καταγωγή έβασάνισε έπί πολύ 
τόν επιστημονικόν κόσμον; όστις επίσπευσε συνέπεια τής συν- 
θέσεως αύτών, καΐ τής μεταλλικής» συγγένειας τοΰ μετάλλου 
πρός τό νικελιον, οτι. κατήγοντο έξ ούρανοΰ. Πλήν κατόπιν 
πολλής μελέτης καί πολυχρονίου έρεύνης έπείσθη ότι ουτοι 
κατήγόντο εξ αρχαίων ηφαιστειωδών εκρήξεων, καί ότι δέν 
προήρχοντο ούρανόθεν, άλλ’απεναντίας έκ τών κέντρων τής 
γής, έν συνοδείμ μετ’ άλλων λίθων, όμοιων τοΐς. συναντωμέ- 
νοις έν τοΐς άδάμ.αντο’φόροις έδάφεσι τοΰ Ακρωτηρίου τής 
Καλής Έλπίδος. " .

"Ωστε άναλογιζόμενοι πόσον σπάνιά είσι τά τών άδαμάν- 
των μεταλλεϊά έν τή έπιφανείφ τών ηπείρων, καΐ αφ Ιτέ- 

.ρου τήν αφθονίαν αύτών έν τοΐς ούρανόθεν έρχομένοις με- 
τεωρίταις, τών όποιων ό ολικός όγκος είναι τόσω ασήμαντος 
έν σχίσει πρός τήν ήμετέραν σφαίραν, έρχόμεθα είς τό συμ
πέρασμα, ότι τό εσωτερικόν μέρος τοΰ ήμετέρου πλανήτου 
περιέχει άπειρον τοιοΰτον θησαυρόν. Αί ηφαιστειώδεις εστιαι 
τής μεσημβρινής Αφρικής δέν έχουσιν ολικήν εκτασιν μείζονα 
τών 30 έκταρίων (hectares), καί έν τούτοις έξήχθησαν ηδη 
έκεΐθεν έκάτομμύρια άδαμάντων. "Ωστε πόσοι τοιοΰτοι ύπάρ- 
χουσιν εις τό κέντρον τής Γής ; Δυνάμεθα. νάπαραβάλωμεν 
τάς έστίας ταύτας πρός μικρά ρεύματα έκ χρυσού ΰδατος 
άποτελούμενα, έρχόμένα άπό τής μεγάλης πηγής, διασχί- 
ζοντα τόν. φλοιόν τής Γής και φθάνοντα μέχρις ήμών, όπως 
φαντασθώμεν κάλλιον τόν άσύγκριτον πλούτον αυτής !

Λυχνίτης

Ο ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΎΚΛΟΥ
ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΖΗΤΗΤΑΙ ΑΥΤΟΤ

Υπάρχουσι*  έν ταΐ; έπιστήμαις ζητήματα τινα, άτινα δικαίως 
δύνανται νά κληθώσι σκόπελοι τοϋ ανθρωπίνου νοός, 
καθ’ ών προσκρούουσιν αί άνανεούμεναι προσπάθειαι πολλών γενεών.

Έπί πόσους αιώνας οι άλχημισταΐ δέν άνεζήτησαν τόν φιλοσοφι
κόν λίθον, δι’ ού θάήδύνατο τις νά μεταποιήση τά μέταλλα; Ό- 
πόσοι έφευρέται δέν άπέθανον έκ πενίας, προσπαθοϋντες μετά πασης 
τής ίσχυρογνωμοσύνης των νά έπιτύχωσι τήν άνακαλυψιν τοΰ αει
κινήτου; Πόσοι φυτοκόμοι δέν άπηλπίσθησαν μη κατορθώσαντες 
έτι νά παραγάγωσι τό κυανοΰν ρόδο ν καί τόμελαν λειριον; 
καίτέλος μεταξύ όλων τών προβλημάτων,άτινα άί ,άνωφελεϊς προσ- 
πάθειαι πρός λύσιν αύτών κατέστησαν ενδιαφέροντα καί περίδοξα, 
υπάρχει περιφημότερου καί σπουδαιότερον τοϋ τετραγωνισμ ου 
τοΰκύκλου;

‘Αξιοσημείωτα»; παρετηρήθη, οτι ή λύσι; τών}προβλημάτων τού
των ώς έπί τό κλειστόν «άεζητήθη δι’ άνίσων δυνάμεων καΐ δυσα- 
ναλόγως πρός τάς δυσκολίας, άς παρουσιάζουσιν σχεδόν δέ πάντο
τε οι καταγίνόμενοι εις ταΰτα δέν είχαν σαφή ιδίαν τοϋ ζητήμα-

τος, διότι ό μέν διήρχετο 'ολόκληρους νύκτας έπιζητών τό αεικίνη
τον, χωρίς νά γνωρίξη τάς στοιχειώδεις θεωρίας τής μηχανικής, 
δ δέ έπότιζε τά άνθη του μέ κυανοΰν ΰγρόν, φρονών έν πεποιθήσει 

' δτι τοΰτο θά ήρχετο μέχρι τών πετάλων καί θά έχρωμάτιζεν αύτά;
Τί δέ νά ε"πη τις περί των τυχοδιωκτών έκείνων γεωμετρών, οΐ
τινες νομίζοντες, 8τι ό κύκλος’ είναι - ώς τό έύθύγραμμον σχήμα, 
άπλή τις καί καταμετρητή επιφάνεια, έπήροντο έπί τή λύσει τοΰ 
τετραγωνίσμόΰ αύτοΰ

‘Ο . Μοντούκλας δίδωσιν ήμΐν πιστήν καί τερπνήν” περιγραφήν τών 
ερευνητών τούτων έν τω συγγράμματι αύτοΰ «Π ε ρ ί τ ή ς ί σ το- 
ρ ίας τώ,ν αναζητητών τοΰ.τετραγωνισμού τοΰ κύ- 
κ λ ου».

«'Τπάρχουσι τάξεις τινές ανθρώπων, οΐτινες επιδίδονται είς τήν 
μελέτην, τοΰ τετραγωνισμού τοΰ κύκλου μετά πλήρους πεποιθή- 
σεως ώς .πρός τήν επιτυχίαν άύτοϋ, στερούμενοι παντελώς γεώμε- 
τοικών γνώσεων καΐ τών μέσων τής έξερϊυνήσεως, καί μή. άναλογι- 
ζόμενοι ποσώς τάς δυσχερείας τοΰ ζητήματος. Τούς .βλέπομεν προ- 
σερχομένόυς καί προτείνοντας μετ’ έπιμονής καί πεποιθήσεως, προ- 
καλούσης τόν οίκτον, ^αναυσότατα μηχανήματα, κα: εντελώς απα
ράδεκτα οπό τής μηχανικής. Καί ό μέν περιβάλλει οιά κλωστής 
τήν περιφέρειαν, όπως άπολαύση αυτήν επακριβώς. Έτεροι δίανέ- 
μουσι τήν κλωστήν εις τέσσαρα; ισας πλευράς, όπως σχηματίσωσι 
τετράγωνον; τό οποίον. ισχυρίζονται, οτι κέκτηται τήν αύτήν πρός 
τινα κύκλον περιφε'ρειαν,. άγνοοΰντές, οτι ή γεωμετρία έτι έν τή 
χοιτίδι αύτής ύπίρχοοσα, έδίδασκεν οτι, έξ όλων τών σχημάτων, 
ατινα έχουσι τήν αυτήν περίμετρον, ό κύκλος περιέχει τήν μείζονα 
ϊκτασιν.

■ «Έγνώρισα ανθρώπους, τών όποιων άπασαι αι γνώσεις τής γεω
μετρίας Ουνίστανται εις τό νά χαράσσωσι μηχανικώς κάθετον γραμ
μήν, και νά καταγίνωνται εις τήν λύσιν τοΰ τετραγωνισμού τοϋ 
κύκλου διά σχηματισμού εύφαντάστω> τετραγώνων· έντός αύτοΰ, 
χωρίς νά είξευρωσι τί θέλουσι καί τ.ί ποιοϋσι.

«Ύ.πάρχουσιν όμως έτεροι ά-ναζητηταί, μάλλον 
άλλά και επί μόίλλ.ον οχληροί. Έκ τούτων, τινες

πεπαιδευμένοι, 
μέν 'περιορίζον

ται πονηρώς είς τήν διατήρησιν τοϋ μυστικοΰ των. 'Αλλοι κατα- 
πονοΰσι τάς ’Ακαδημίας διά τών συνεχών ένοχλήσεων αύτών καί 
τάς ίκετεύουσι νά έξετάζωσι τάς' εργασίας των. Μετά δέ τήν άπόρ- 
ριψιν τών προτάσεων αύτών, κρούουσιν έτέρας θυρας, καί άπελ- 
πιζόμενοι καί εντεύθεν, άποθνήσκουσι μετά τής ίσχυρογνωμοσύνης 
αύτών, ήτις δέν τους εγκαταλείπει δυστυχώς, καταρώμενοι τοΰς 

αύτών ακαδημαϊκούς καί αχάριστους σοφούς,οΐτινεςδιέ- 
πουσιν εν τφ ^αρβάρω κατ’ αύτούς αίώνι τούτω τήν πρόοδον τής 
ε^ατήμης και.-αποχρούουσι ζηλοφθονίας ένεκα τάς νέας ανακάλυ
ψε ιςτων !

• Η τρίτη ταξις τών τοιούτων άναζητητών τοΰ τετραγωνισμού 
τοϋ κύκλου,είναι μάλλον ιδιότροπος τών άνωτε'ρω.,άλλ.’ ήττον οχλη
ρά. Αυτή απαρτίζεται εκ πνευμάτων αγνώστου κράσεως,κατ’ έμήν. 
ιδέαν, έν τοΐς παρελθοΰσι καιροΐς, διότι έν αύτήτή αρχή τής φημι
ζόμενης ανακαλύψεώς των προσχούουσι κατά μέτωπον είς τά αξιώ
ματα τοΰ κόινοΰ νοος.,,Ουτως οχ. Liger διατείνεται, ότι τό δλον 
δέν εΐ.αι μεΐζον τοΰ μ έρ ου ς, 8τι ψ'ζβΐΜΛ ακριβώς ίσον τώ 
Γ 49, καί πρός άπόδειξιν προτείνει μηχάνημα βάναυσου τέχνης 
καί επινοησεως έξ εκείνων, άτινα οόδ’ οί χωρικοί έφαντάσθησαν τό 
πάλαι είς τάς βιώτικάςγεων άνάγκας. ■

«Τό να επιχειρή τις νά καταχραται τής ύπόμονής καί τής εύπι- 
στίας τοΰπλησίον, είναι βεβαίως απώλεια χρόνου, ασυγχώρητος. 
Πλήν άτοχως,. δέν ύπάρχουσι μόνον οί όμοιοι τώ κ. Liger, εντε
λώς αγνώστου φήμης άλλως τε, οΐτινες κατορθοΰσι νά νομίζωσιν 
έαυτους λύτας του τετραγωνισμού του κύκλου, άλλ’ υπάρχουσι καί 
έτέρας τάξεως τοιοΰτοι άναζητηταί. Ό. Λογγομοντάνιος έδημοσίευσε- 
πόνημα τι -έπί τοΰ τετραγωνισμόΰ τοϋ κύκλου, τό όποιον άμέσως 
άντέκρουσεν ο Guldin καί ό Brigs. Διετείνετο δέ κατ’ αύτό ότι ή 
επιφάνεια τής σφαίρας είναι μικρότερα τής τοΰ πολυγόνου. τοΰ δια- 
γραφομένου διά 256 πλευρών! ' '

Εκ τών ανωτέρω, περιγραφέντων, ούχί βεβαίως κολακευτικών. 
διά τούς άναζητητάς τούτους-τοΰ τετραγωνισμού τοΰ .κύκλου, πλήν 
ακριβών πληροφοριών,'φαίνεται οτι είδος μαγγανείας, προσεκολλήθη, 
πις τό. πρόβλημα τοΰτο., έπισκατίζουσα τόν νοΰν τών καταγινομέ- 
-»ων εις τήν λύσιν αύτοΰ! Ό δέ Μοντούκλας εύφυώς παρατηρεί,

οτι αί έπί τοϋ τετραγωνισμό# τοΰ χόχλου εκθέσεις παρουσιάζοντας 
συνήθως κατά τό φθινόπωρου, καθ’ ήν έποχήν ή παραφρο.συνη έπι- 
πολάζέι. : ί -

(’Ακολουθεί); Φ. Π. '

Η ΠΡΩΤΗ ΜΑΪΟΥ '

Ή Ιη Μαίόυ, είνε ή ποιητικωτέρα όντως εορτή τοΰ έτους, · 
οΰ ένεκα ύμνήθη υπό πολλών άξιων αύτής καί αναξίων ποι
ητών. -,

Ή καθιέρωσις τής έορτής ταύτης παρ ’ ήμΐν είναι άρχαιο- λ 
τάτη καΐ αξία, ούχί μόνον τής όσον ένεστι λαμποοτέρας καί 
γενίκωτε'ρας τελέσεώς της, άλλκ καί έπιβήλλουσα ώς συμ- ' 
βοηθούσης καΐ αύτής 'τής φΰσεως.Τα δένδρα, χλοάζουσι κατά ' 
τόν Μάϊον, ή ενόργανος έν γένει φύσις άναζωπυρο'υται, καί . 

'ή τέως έκ τοϋ χειμώνος' άπονέκρωσις άρχετάι έκλέίπρυσα. 
Ταΰτα οί παλαιοί βλέποντες καΐαίσθανόμενοι ότι ώφειλον νά 
συγχαίρωσι μετά τής άναθαλλούσης καί χαριτοβρυτού φύσεώς ' . ' 
ήτις τόσω άφθόνως παρέχει τοΐς άνθρώποις τά δώρα της, ώς· 
εκ συμφώνου καί έξ ενστίκτου, διότι / καί ό άνθρωπος κατά. γ 
τήν έποχήν ταύτην αισθάνεται νέαν ζωήν, νέον .αίμα ίν έαυ
τώ, έξήρχοντο άνά τούς αγρούς καί τούς κήπους άποθαυμά- 
ζοντ'ες τήν μέι^ιώσαν φύσιν !. ’Επεκράτησε τό εθιμον. τοΰτο, : .
ώς κάίή έκκοπή άνθέων. -Συνείθιζον δέ πολλάκις νά.φυτεύουν 
δένδρα τήν α’ Μαίου έμπροσθεν τής οικίας τινός πρός τιμήν., 
ή κατά τινα' πλατείαν κατόπιν εύθυμίας, καί έπιστρέφόντες 
έκ τής έξοχης εθετον δέσμην άνθέων έπάνω τών θυρών. Έκ- 
τ·τε τέλος ήρξατο κατά πολύ ή καλλιέργεια τών ωραίων .. 
άνθέων τά όποια σήμερον θαυμάζομεν καΐ δι’ών στολίζομε*  
τάς αίθούσας καί τούς κήπους μας. Πλήν ή διαφορά τής 
έορτής ταύτης απο τότε μέχρι τοΰ νΰν είναι μέγίστη.

Σήμερον πολύ διαφέρει τό πράγμα, καί τοΰτο ϊσως προέρ-, 
χεται διότι σύν τφ χρόνω μεταβάλλονται όΐ άνθρωποι. ' 

Δέν έλλείπουσιν όμως ένιαχοΰ παραλλαγαί τινες τών έν 
λόγφ συνηθειών. Τούτων μία είνε καί ή έν Άθήναις έπικρά- 
τήσασα έναρξις τής έορτής άπό τής έσπέρας τής προτεραίας. 
Τό εθιμον τοΰτο δέν στερείται θέλγητρων, ή δ’έκ τής κινή- 
σεως καί ζωηρότητος έπερχομένη μεταβολή τής συνήθους 
δψεως τής πόλεως παρέχει τι τό εύχάοιστον εις τόν. όσημέ-. 
ραι αύξανόμενον πληθυσμόν τής πρωτευούσης; ' - ' .

Δυστυχώς ή άπόλαυσις είς τοΰτο καί μόνον περιορίζεται, · ' 
είναι ούτως είπεΐν, ξηρά, γυμνή, έχουσάγ έλλείψ’εις.-'ούσίί^·..'' ’ 
δεστάτας. Καί αυτό τό κοινότατου κατάβρεγμα ,παρημελήθη 
έφέτος. Φαντάσθητε δέ χιλιάδας ανθρώπων στροβιλιζομενων 
•έντός παχέων νεφών κονιορτου, έπΐ έδάφους άνευ του πρασί
νου έκείνου τής χλόης χρώματος, όπιο είνε απαραίτητον είς . 
τήν τέρψιν καί'είς τήν εύφρόσυνο.ν τοΰ άνθρώπου διάθέσιν'. . 
Πόσφ θά διέφερεν ή ημέρα αύτη άν έξηυγεν.ίζετο, έλεπτύ- ..' 
νέτο, προσήγγιζε περισσότερον εις τόν πρός τήν ώοαίαν φύσιν ' '
έμπνεόμενον έρωτα, διά τών καλλονών έκείνων, αϊτινες τάς 
αισθήσεις καθιστώσι μαλακοτέρας,' άβροτ.έρας. ., .

Ή- πρώτη Μαίου κατήντήσεν ένταΰθα αηδές βρωμοφαγο- 
πότι· μεταβαίνετε, είς σκελετώδη;κήπον, .γίνεσθε βρμγχνόι 
μέχρις ού ό σκαιός υπηρέτης δυνηθή νά έκτελέση τάς πα- < ' -
ραγγελίας σας,'άκριβοπληρόνετε είδη έφθαρμένα και' άπέρ- 
χεσθε .μέ τήν εύχαρίστησιν ότι συνετελέσατε τό καθ; ύμάς ' 
είςτήν ευθυμίαν τής ημέρας.

Καί τενα δέ θύματα έπισφράγίζουσι τήν έορτήν κατά γόν ; ■
νΰν έν Έλλάδι ίσχύοντα συρμόν, καθ’ ον μία λέξις κακώς 
έκληφθεϊσα δίδει αφορμήν ν’ άνασπάση ό-,συνίτάΐρος τήν.μά.· .: 
χαιραν καί νά δείξη τά μεταξύ φίλων καΐ συνδαιτυμόνων' · 
φιλικά αισθήματα. Άν όμως άντι των' αθλίων ηηποίριων εί'~ 
χομεν κήπους ή τούλάχιστον κήπον εύρυν, .δεόντως καλλιερ
γημένου, μέ άνθρωπίνην καΐ τακτικήν ύπηρέσίάν, μέ θαλεράν 
φυτείαν, ποικελόχροα άνθη, άφθονα υδατα, εκτεταμένους πε· ; 
ριπάτους κτλ. ή πλείους καλώς καττ.ρτισμέναι μουσικαΐ άνέ- 
κρουον εκλεκτά τεμάχια,: άν θεατρικός τις θίασος έτερπε διά
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' -παραστάσεων. άστυνομ'.κή δ’ έπιτήρησις συντονωτέρα επί- 
■βλεπε την τάξιν, κατεπολεμεϊτο δ' έκ τών ένόντων ή οχληρά 
καί βάναυσο; κόνις, ή α ’ Μαίου ήδύνατο ν' άποβή εν άπό 
τά εύαρεστότερα χρονικά σημεία τών ’Αθηνών, συμβάλλον 
-εις- τήν έξα>θρώπισιν' καί ούχί είς την έξαγρίωσιν, καθώς τό 
πλεϊστον νΰν συμβαίνει.· ; ·

,Αλλαχού αί δημοτι-καί άρχαΐ καταβάλλουτιν άτρύτονς 
κόπου; καί δαπάνας ού σμικράς, πρός την λαμπροτίοαν τέ- 

Λεσιν εορτών εξ ών δύναται η πόλις νά καρπωθή ηθικήν καί 
' -Ολικήν τινα ωφέλειαν. Μικρόν βλέμμα άν ρίψωμεν είς τάς 

ευρωπαϊκά'; εφημερίδας θελομεν ι8ει πόσον αύτα·.προστατεύ
ονται υπό τών ίδιών δήμων,ίδί^δέ· έν Ιταλία,.ένΈλβετια. 
. ' ΓΙάρ ’ ήμϊν μόνη η Κέρκυρα αποτελεί όασιν έν έρήμω- Προσ

παθήσατε'αογοντεςοί άγαπώντε; τόν λαόν νά τόν αναθρέ- 
Οψήτε έν παντί ρήματι’ ούκ έπ’ άρτφ μόνον ζήσεται άνθρω- 
' <ύςί >δήλ. δεν αρκεί μόνον τό καφενεϊον, ή έρημερίς ·καί τό 

’ς -οίνόπωλεϊον νά μόρφώσωσι τόν άνθρωπον , άπα-ίτεΐται καί 
. .κάτι άλλο, καί ' τοΰτο τό κάτι άλλο εινε ύπηρεσία αξία χρυ- 

-σόΰ στεφάνου. ' Δ.Γ.

y,'
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΑΙΓΝΙA

. Πδίραμι.α δοά κύδων
Τό- φυσικόν, τοΰτο-καί 'περίεργον, πείραμα, δι’ ού κατορθοΰ- 

■τά·. νά είσαγάγωμεν δύω κύβους εντός’ χωνίον ή ποτηριού 
■χωρίς ν’ άλλάξώμενβέσιΫχέΐρ'ός, άλλ’-απλώς διά τη; κινή- 
σέώς, ·έκτελεϊτάι.ώςρ4άθλούθώς. "

■ Διά μιά; τών χειρών κρατοΰμεν τό έκ μετάλλου ή εζ οίας- 
.δήποτε άλλης ουσίας .σύγκ'είμεν'ον χωνίον, .καί τού; δύω κύ- 

. βους, ώ; έμφάίνετάί έν τη 'παρατιθέμενη είκόνι. 'Ρίπτομεν τόν 
πρώτον κΰβον δι’ απλής' ώθήσεω; τής χέιρό; πρός τα ανω 
ούτω πως, ώστε νά πέση εντός τοΰ χωνιού τό όποιον κρα- 
τοΰμεν κάτωθεν τόν πίπτοντο; τούτου κύβου. Ή πρώτη αυτή 
κίνησις είναι άπλουΟτάτη, άλλ’ ή τ'οποθέτησις του δευτέρου 
κύβου έντός τόΰ χώνίόυ έιναι δύσκολος, διότι έάν πράξωμεν

.MAURICE DE FOS

f. ' ματα γραίας τίνος βλέποντα δια τών παραπετασμάτων πε- 
. ρνέργώς·? ;' , , ,

Μετά τινα λεπτά ειχον ήδη στεγνώσει τά φορέματα τής
■ δέσποινίδος Ραμώ, ότε- ό. Κορομηλάς έκόμισεν έπί τής τρα- 
; πεζής άγγεϊόνπλήρες άαπνίζοντο; ζωμού μέ 'αΰγολέμονο. 
' '0 ζωμό; ούτος, φαγητον πρόχειρον καί έκ τών καλλίτερων

■ τής έλληνικής μάγέίρικής,-' ;κάτεσκευάσθη δΓ ολίγης όρύζής, 
' ώών'κάΐ λεμονιών,' κάί.?>ία·ίέπδθή>έν άκαρεί ύπό τών όδοιπό- 
' ρωνπεινασμένων ήδη.’ΘΩερίύς τοΰ χωρίου, όσης τόσφ

κακά ιούς είχεν ΰποδεχθή',/πληροφορηθείς ότι πραγματικώς 
έπρόκέιτο περί βαπτίσεώς παιδός, ούτινος άνάδοχος θά έγίνετο 
ό υιός τοΰ βουλευ'όοΰ, καί.’ότι δέν ήτο τέχνασμα τών στρα— 

' τιωτών οίτινες έκρουσάν τήν οικίαν αύτοΰ πρώτου τήν νύκτα 
έκείνην, είχεπροσέλθει κάί-ούτΟς ίνα ζήτηση συγγνώμην' καί 
μάθησήν ώράν τής βάπτίσεως- καθ ’ ήν δέ στιγμήν έκά- 
θηντο’ είς τήν .τράπεζαν, ό θεοχάρης τον προσεκάλεσε να πα· 

•" ράκαθήση μετ' αύΐών είς τήν-,τράπεζαν. <: . · <
• - Συνεφωνήθη ή βάφτισες νά; γείνή τήν πρωίαν, διότι αίδε-

σποιν.ίδες Βουγά καί Ραμώ ίμελλον ν αναχωρήσωσιν είς Ναύ··. 
πλιον, . , /'

,Μέτά τόν- δείπνΟν^ έκαστος «πεσύρθη δία να- κοιμηθή, αί 
μέν δεσποινίδες είς τό· ίπλ τούτφ προπάρασκευασθέν διαχώ- 
ρισμα·, ένθα καί ταϊς έτοποΰετήϊήσαν δύο σοφάδες, δ δέ Θεο

τό αυτό καί ει; τούτον διά τής προς τά άνω κινήσεως τής 
χειρός, ό έν τφ χωνίφ ,ένυπάρχων κύβος θά άνατιναχθή έξω 
αύτοΰ, καί τότε άποτυγχάνομεν. Πρόκειται λοιπόν νά είσα
γάγωμεν τόν δεύτερον κΰβον έντός τοΰ.χωνιού δι.’αλλης τί
νος κινήσεως. Διά να έπιτύχωμεν τοΰτο δέον νά άφήσωμεν 
το χωνίον νά πέση έκ τής χειρός, καί αυτοστιγμεί ν’ άφήσωμεν

·\

νά πέση έπ’ αύτοΰ ό δεύτερός κΰβός. Τότε παρατηροΰμεν φυ
σικόν φαινόμενου αρκετά άξιοπερίεργον. Τό χωνίον ώς βαρύ- 
τερον θά κατέρχεται πρός' τά κάτω ταχύτερον τών κύβων 

: έκ τούτων δέ ό μέν πρώτος'κΰβός θ ακόλουθή το χωνιον, ο 
- δέ δεύτερός τοΰτον. Έάν δε ευθύς πιάσωμ.εν πάλιν διά της 
χειρός τό χωνίον πριν ή πέση κάτω, θά εισελ.θωσιν οί κΰβόι 
έντός αύτοΰ ό είς μετά τόν άλλον, ώς ελαφρότεροι τοΰ χωνιού, 

'καί ούτω έκτελεϊται τό περίεργον τοΰτο πείραμα, τό οποίον 
αλλέως αδύνατόν νά επιτυχή καί χιλιοτρόπως άν δοκιμάσητε.

I

■

χάρης έν τώ κοινώ δωματίφ, όπου οί στρατιώται, ο Κόρο— 
μηλάς καί οί συγγενείς καί φίλοι του καθημενοι εν κυκλφ πέ- 
«ξ γαβάθας ξύλινης περιεχούβης ελαίας,, έτραγώδουν καί-συν- 
διεσκέδαζον χωρίς δέ νά διακόπτωνται έλάμβανον διαδο- 

'· χικώς διά τής αιχμής τοΰ μαχαιριού του έκαστος ελαίας μαύ- 
ρας, αιτινες Ιπλεον έν τή άλμη, καί. ταυτοχρόνως τζιότρα 

. πλήρής ρητινίτου έκυκλοφόρει άπό χειρός είς χεϊρα, ένθεν 
έκαστος έπινεν όσφ ήθελε.

Τοιόΰτον sivat παρά τοϊς άπλοϊκοϊς τούτοις τό επίμετρο» 
τής ευθυμίας καί διαχύσεως, ήτοι νά διανυωσι μέρος τής 
νυκτός τραγωδοΰντις. καί νά άνάκουφίζωνται απο τους κόπους 
τής ημέρας τρώγοντες ελαίας καί πίνοντες ρητινίτην. Οί στρα· 
'τιώται δέν σκέπτυνται πλέον τόν σταθμόν των,.τήν επιούσαν 
πριν ή. άναχωρήσωσι διά τά δοη, θά τραγουδήσουν πάλιν καί 

;θά χορεύσουν έν τή πλατεία τοΰ χωρίου μέ τούς συγγενείς 
τοΰ νεογέννητου, θά πίωσι δέ καί πότήριον ρακής.

Ό Θεοχάρης έάν ήτο μόνος θά έλάμβανεν έλευθεριώτερον - 
το έξ έλαίών μερίδιόν του καί τόν οίνόν του καί θά έτραδφ- 
δεε έν άνέσει. Πολλάκις διήρχετο έν. μέσφ τών δασών, κυνη
γών πέρδικας, ερίφια καί αγριόχοιρους έν συνοδέ^ μέ φίλους 
του χωρικού; τολμηρούς ώ; αύτός. Έζη μετ αύτών καί ο 

. βίος όύτος τφ ήρεσκε.
Ή έρημία, τά σιωπηλά η περιβομβοΰντα δάση, 

λασσα, τά όρη τφ έφάίνοντο ώς νά ώμίλουν εις την καρ- , 
δίαν του.-’Εν τφ καθαρφ δέ καί ζωηρφ τούτφ αέριονανέ- 
πνειν ήσθάνετο εαυτόν ελεύθερον καί έχαίρετο τόν βίον.

Ή φιλοκαλία αύτη είναι προϊόν άνορικής ανατροφής, συ
νήθους τοϊς τέκνοις τών έλληνικών οικογενειών, ών οί πατέ
ρες διατηροΰσιν έτι τάς παλαιάς παραδόσεις, καί δεν άπο- 
στέργ.ουσι τό νά σφίγγωσιν έτι περί την λεπτήν καί κυρτή* '

ή θά-

ΕΚΑΣΤΟΣ ΤΟΝ ΧΑΡΤΗΝ ΤΟΥ

Συνεπείς τής προόδου τής βιομηχανίας τοΰ χάρτου καί 
--τών πολλών, ειδών άτινα ήδη αύτη παράγει, χαρτοπώλης 
-τις παράξενος, έτοποθέτησεν έξωθι τοΰ χαρτοπωλείου αύτοΰ 
•τήν έξης είδοποίήσιν, προς τον σκοπον τής χρήσεως τοΰ χάρ
του κατά τάς τάζεις τών ανθρώπων.

Σύμββνΐη ώς προς την έχ.ΙογηΓ τοΰ χάρτου.

Οί ανόητοι πρέπει νά μεταχειρίζωνται τόν ενσφράγιστον 
^χάρτην, —οί μέθυσοι, τόν στράτσόν, —οί έπιθάνατοι,τόν χάρ
την διά τύλιγμα, — οι ταξειοιώται, τόν πάπυρον, — ό βασι
λεύς τής Σαξωνίας, τόν. έκ πορκελαίνης,—ό Αύτοκράτωρ 
της Κίνας, τοΰ όρυζίου,—οί ναυτικοί, τοΰ σχοινιού, — οί βα
σιλείς, τοΰ στέμματος,·—αί δεσποινίδες, τής περιστεράς,—αί 
Κυρίαι, τόν μεταξωτόν χάρτην;—-οί δημοσιογράφοι, τοΰ άχύ- 
ρου,—·οί ηθοποιοί, τόν κεχρωματισμένον,—οί μάγειροι, τοΰ 

-κρομμύου,—οί άριστοκράται, τόν διπλωματικόν χάρτην, — 
- οΐέμποροι,τοΰ σιγαροχάρτου-,—οί ζάχαροπλάσται, τόν έστιλ- 
•βωμένον και άποκρυσταλλωμένον,— οί γεωμέτραι, τόν χαρα- 
-κωμενον, —καί οί νέοι τόν χρυσοϋν.χάρτην. Πλήν ό ίδιότρο- 
-πός ουτος χαρτοπώλης έλησμόνησε νά -προσθέσηκαί τόν χάρ
την τον οποϊον πρέπει νά μεταχειρίζωνται καί οί χαρτοπώλαι, 
καί συμπληροΰντες ήμεϊς. τήν έλλειψιν προστίθεμεν, — καί 

-οί χαρτοπώλαι τόν έκ ξύλου.

NEON ΕΙΔΟΣ ΚΤΕΝΙΣΜΑΤΟΣ ΚΥΡΙΟΝ

’ Πρόκειται περί συρμοΰ «ίς τήν κόμην τών Κυριών. Τόνέον 
-.κτένισμα, όπερ εσχάτως έπενοήθη εν Εύρώπη καί ούτινος δι- 
-πλήν_εικόνα παραθέτομεν ένταΰθα χάριν τών αξιότιμων άνα- 
γνωστριών μας. έκτελεϊται ώς έξης.

Η κόρη άφοΰ κτενισθή έκ τών έμπροσθεν πρός τά όπίσω

Οσφυν αύτών τήν φουστανέλαν, ώς έπί τών ημερών τών Βο- 
τζάραίων καί Κολοκοτρωναίων. Είναι αληθή παλληκάρια, 
απόγονοι των ηρώων τής ανεξαρτησίας, πιστοί φύλακες τών 
άρχαίων αρετών. : '

Τουναντίον πολλοί νέοι "Ελληνες έκ κενοδοξίας κινούμενοι 
απέρχονται είς Γαλλίαν, Ά'γγλίάν ή Γερμανίαν, πρός τε- 

’λειοποίησιν τών σπουδών των, εί καί ήδύναντο νά εΰρωσιν 
ίλην τήν έντελή παιδείαν έν τώ Πανεπιστημίωτών ’Αθηνών. 

' Έπί προφάσει άνώτέρας πολετνκής μορφώσεως— δι’ής θεω- 
;ροϋν εαυτούς-προωρίσμενουξ δι’ υπουργούς —διά τής μετά 
τών ξένων άναμίξεως χάνουσιν έντελώς παν ό,τι τοϊς εχει 

ι έναπομείνει έκ τοΰ έθνιάόΰ αυτών πνεύματος.
Έρχονται'είς Ευρώπην όπως έκμάθωσι τά πάντα : τό νο

μικόν δίκαιον, τήν ιατρικήν, τάς τέχνάς καί έπιστήμας, τήν 
ευνενή συμπεριφοράν, τήν πολιτικήν καί τον χορόν,..; Πτω
χοί ναυαγοί! ,.. έξοκίλλουσι διά μιάς είς τόν διασκεδαστι· 
κό.ν καί έλαφοόν κόσμον όστις επιπολάζει είς τας μεγαλοπό- 
λείς τής Ευρώπης. Μελετώσι καί άντιγράφουσι πιστώς τούς 
τρόπους τοΰ κόσμου τούτου, οΰς καί. μεταφέρουσιν είς τήν 

-πατρίδα των, χωρίς.νά σπουδάσωσι παντελώς τήν πεπολι- 
τισμένην κοινωνίαν, ής μόνον τά χαμηλά στρώματα έγνώρι- 

' σαν καί συνανεστράφήσαν..·
Έν τούτοις θεωροΰσιν εαυτούς πολιτισθέντας, ένφ δέν έ

χουν αποκτήσει είμή τά ελάττώματα, τούς συρμούς καί τά 
•γελοία ήθη μάς... καί τέλος τήν προσωπίδα ζωής κοινής 
καί τετριμμένης. "Αμα δέ έπιστρέψάνίες.είς ’Αθήνας, δεικνύ- 
ουόι περιφρονησιν πρός τά αύσττ,ρκ ήθη τών συμπατριωτών 
των καί τοΰ τόπου τά έθιμα, καί φαντάζονται ’άφελώς ότε 
έκπληροΰσιν ιερόν ■ καθήκον μυοΰντες τήν πατρίδα αυτών είς 

•τά μυστήρια τοΰ. πολιτισμού.

<\Τ," ·.»ή·

ΕΙ2 ΠΕΡΙΗΓΗΤΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣ ΧΟΡΙΚΟΣ

μέχρι τοΰ τραχήλου διαιρείται εΐ; δύω μέρη^ έξ ών λαμβά- 
νομεν τό αριστερόν τό όποιον κτενίζομεν πρός τά Επάνω και 
τό πλέκομεν στικτά. Ειτα τό δεξιόν μέρος χωρίζομεν επίσης 
εΐς δύο μέρη, εξ ών.τό εν άφίνόμεν νά κρέμαται όπισθεν,-τό ' 
δέ έτερον πλέκομεν. Τό κρεμάμινον προσαρμόζομεν έλευθέ- . 
ρως έπί τοΰ πρότερον σφικτά. πλεχθέντος αριστερού μέρους,

και- στρεφομεν προς τήν κορυφήν τόν έναπομένοντα πλόκα
μον, ένθα άφοΰ λάβωμεν τά άκρα τών προηγουμένως..τόπο-■; 

'θετηθέντων πλοκάμων,, ών τό σύνολον αποτελείται έξ επτά 
άκρων, σχηματίζομεν τόν χότζον. Μετά τοΰτο κτενίζομεν τό . 
έμπροσθινόν μέρος-τής κόμης έν; σχήμα τι λ ■ ·. <

Ώς κόσμημα μεταχειρίζονται καρφίδας έξ όστοΰ/χελώνης.-

“Αγγλος τις αρχαιοδίφης κρατών βιβλίον ανοικτόν έξή- 
ταζε τάς παρά τήν αγίαν Τριάδα άρχαιοτήτας . ενώ χωρι—, 
κός τις διερχόμενος έκεϊθεν παρετήρεε αυτόν έκστατικώςί

■ Ενίοτε οι απόστολοι ούτοι τοΰ' πολιτισμού,· μή σιυνάισθα- ■ 
νόμενοι ποσώς τό ύψος τής αποστολής των, καταλαμβάνον
ται, οίονεί ύπό νοσταλγίας, ύπό τών.αναμνήσεων καί τοΰ 
πόθου τοΰ τρυφηλοΰ δν έν Εύρώπη διήγον βίου. καί.άφίεν- 
ται νά παρασύρωνται ύπό τών δηλητηριωδών τής- κοινωνίας ' 
κακιών. Τότε μεταβάλλονται είς τυχοδιώκτας καί διανέμον-

■ ται·μέτά τών όμοφρονούντων' αύτοϊς συμπατριωτών των τά ■ 
προνόμια, άτινα χαίρουσιν οί παντάχόσε είσχώροΰντες έπι- - 
βλητικοί ταραχοποιοί. ■

Μετά δεκαοκτώ αιώνας παριστώσιν ακόμη τήν εικόνά; δι’ . 
η-; απεικόνισεν ό Ίουβενάλης τούς προγόνου; αύτών. -

— Έχουσι λέγει; ένθερμον μέγαλαφυίαν, άχαλίνώτον τόλ-- 
μην, απαγγελίαν έτοιμον καί ταχεϊαν. Ό Έλλην τής σή
μερον είναι παγκόσμιος άνήρ- είναι γραμματικός, ρήτώρ,-'γε- ' 
ωμέτρης, ζωγράφος, λουτράρης.- οίωνοσκόπος, σχοινοβάτης, 
ιατρός, μάγος, πα ν δα ήμων καί διά τοΰτο.οί -Ελληνες 
-έκτήσαντο κακήν φήμην,, ήν όφείλουσιν ΐδίώς εϊς τινας βιο- 
μηχάνους καί μεγαλεμπόρους, άπό τούς οποίους δέν πρέπει- 
νά κρίνη τις λαόν τίμιον,- εύφυά- καί ύπερήφανον, όστις έν 
καταλλήλφ ώρ$ ήξευρε νά δειχθή ήρωϊκδς καί νά άράτήσή ; 
ανά χεϊρας τόν σπινθήρα εκείνον τοΰ άληθοΰς·πολιτϊσμοΰ.Κ ■ 

; όστις'μέλλει νά φωτίση τήν ’Ανατολήν. Ή Ελληνική φυλή.. 
δέν είναι ποτέ δυνατόν ν ’ άντιπροσω.πεϋθή διά τών εξαιρέσεων’ 
νέων τίνών, ών τά ίπποίικά ήθη’καί αί ύπερφ{αλοτ (ί&ώσΜς 
άς έκ· τής Δύσεως μετεκόμισαν οί μικροί ούτοι Κύριοί', δέν θά 
συμβιβασθώσι ποτέ μέ τά έθιμα τής άληθοΰς και· γνησίας ίλ- · 
ληνικής φυλής.

Ό Θεοχάρης περιιφρόνει τούς πιθηκίζοντας τούτους Έλ
ληνας, διότι άνήκεν έίς τήν σχολήν, τών πατριώτών...'.Μη·' κά- 
ταδεχόμενος δέ νά δείξη εύφυίαν καί κουφότητα ώς οί θέλόν·.

I
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Τούτον ίδών ό Άγγλος κλείει αίφνης τό βιβλίον, ανοίγει τό 
άλεξήλιόν του καί άποτόμως πλησιάσας τόν χωρικόν.
— Pardon, τφ λέγει, τί έντός έστιν εκεί;
— Τί λες;... έρωτά αύτόν ό χωρικός.
—Κύριε, παρακαλώ, τί όντος έστιν εκεί; επαναλαμ- 

. βάνιι ό Άγγλος Ελληνιστί, δεικνύων έν ταύτώ διά τής χει
ρός τήν απέναντι αύτών οδόν.

Ό χωρικός μή δυνάμενος'νά έννοήση, τίποτε τφ λέγει.
-—Δέν ξέρω τί λές.
— "Οκι, τιλές .....
— Ούκ έστιν Εκεϊ,: όντος Τιλές, άπαντ?. ό άγγλος. 
Όχώρικός κάταστεναχώρηθείς στρέφείτάνώτα ψιθυρίζων,
— Άς τό καλό, μέ ζάλισες... χάσ’άπό ’κεΐ.
— "Ω 1 γ^ς’τγΕς,άπάντ? αίφνης ό Άγγλος ευχαριστηθείς 

έκ τής άπαντησεως ταύτης, όντος Χασεκή, όντδς Χασεκή, 
καί άνοίγων τό βιβλίον παρουσιάζει αύτό πρός τδν χωρικόν 
ιν’ άναγνώσγ,. Ουτος όμως τότεθυμωθείςπερισσότερον φεύγει 
ένώ ό Άγγλος τφ εκραζε:

Έκάριστώ, έκαριστώ, Κύριε.

ΑΘΩΑ ΨΕΥΔΗ
t’.X'.
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.Μεταξύ δύω κτηματιών. ;.
; —. Έγώ , φίλε μου, αγαπώ πολύ τήν καθαριότητα.

— Καί έγώ, άκόμη περισσότερον. "Οταν μνέρχωμαι τήν 
κλίμακα τής οικίας-μου, θέτω τό μανδήλιόν μου έπ’ αύτής 

' καί πατώ διά νά μή τήν λερώσω·
:—-"Α! έγώ, δέν τό κάμνω αύτό, κάθημαι είςτό υπό
γειον κάί ποτέ δέν άναβαίνω επάνω.

—- Μίαν φοράν, λέγει είς νέος κυνηγός προς τδν σύντρο
φόντου, συνήντησα ενα λέοντα είς τό δάσος. Μέ ήρπασεν 
άπό τδ χέρι, καί έν τούτοις δεν εφοβήθην!

— Τον εφόνευσες;
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τες νά άπομιμηθώσι τήν κοινωνικήν πρόοδον τών Παρισέων 
καί τοϋ Βερολίνου, · διετήρει πιβτώς τήν ορθόδοξον αύτοΰ 

• θρησκείαν ούχί κενοδόξως καί έπιδεεκτικώς, άλλ’ώς ή καρ- 
:. δία καί τό αίμα.τοϋ Έλλήνισμοΰ απητει.

’Τής πατρίδος του ήγάπα τά πάντα, τά ήθη, τάς παρα
δόσεις κτλ. ώς καί τάς δυσειδαιμονίας τοϋ λαοΰ. Έπίστευεν 
εές τά κατοικοΰντα τά φρέατα στοιχειά, άτινα τό Εσπέρας 

' Εξέρχονται αύτών διά νά κρυφομιλώσι με τάς.νεάνϊδας, η 
νά έκφοβίζωσι τούς άπαρέσκονταςαύτοίς.

Έν τούτοις ό θεοχάρης διακόψας τούς τραγφδοΰντας εν 
μέσφ μεγάλης ευθυμίας : :

— Παλληκάρια, τοΐς είπεν, αί Κυρίαι θέλουν νά κοιμη
θούν ...

— 'Οχι ! δχι ,! άνέκραξε διαμαρτυρομένη ή Δεσποινίς Ρα
μώ,. άπό τών παραπετασμάτων.προβάλλουσα, θέλω νά ίδω 
τό τέλος... άν έχη τέλος. · ,

■ Τότε ό χορός όλος αμέσως κατενθουσιασθείς, πρωτοστα-. 
τοΰντος τοΰ θεοχάρη, ήρχισε νά τραγφδή ωραιότατου καί 

. συγκινητικώτατον ^σμ.α, τό τραγούδι τοΰ στοιχείου.

Α ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'
■ ’· ·· ' ■’ ' - * . · ' ·. ' ' ' .· '

Άφοΰ τά:άσματα έπαυσαν οί συνδαιτυμόνες τοΰ Κορό
μηλά άπεφάσι.σ«Υ νά κοιμηθώσιν, άλλά διεκόπη αίφνηδΐως 

' καί άκαίρως ο ήσυχος καί. γλυκύς αύτών ύπνος εχ. τών κραυ
γών τοΰ fyrrxot·, ήτοι ?όΰ νεογέννητου, όστις έν οσω είναι 
αβάπτιστος θεωρείται υπαγόμενος είς τήν δικαιοδοσίαν τοΰ 

. δαίμόνος. Συνεπώς, ό Σατανάς ήρχετο συχνά νά ζητή τήν 
μικράν'’ αύτήν ψυχήν ήτις τφ ανήκε, καί ένεκα τούτου τό 
βρέφος έκλαιέ γοερώς.

— Ά! όχι, άλλά, με την δύναμιν οπού Εβγαλα τδ χερτ-- 
μου άπδ τό στόμα του, του έσπασα τά δόντια!

■ — Τίποτε δέν μέ φοβίζει, έλεγεν ήμέραν τινά είς δημο
σιογράφος πρός τόν συνάδελφόν του. Φαντάσθητι, ένφ εσπέ
ρας τι είς Κωνσταντινούπολή έκαίετο ή οικία μου, έγώ ή-- 
σύχως καί έξηπλωμένος έπί τής κλίνης μ.ου άνεγίνωσκον Εφη
μερίδα. , , - , A

— Καλά, καί δ καπνός, τφ άπαντά ό συνάδελφός του,, 
δέν σέ ήνώχλει τουλάχιστον ;

— "Α! ποσώς, διότι τότε έκάπνιζον πολύ, καί τόν ειχον·? 
συνειθίσει.

Ό κ. Μ. έπιστρέψας έξ ’Ινδιών, διηγείται τάς Εντυπώ
σεις του είς φιλικόν τι γεΰμα.

-—Τδ μόνον πράγμα, όπερ μέ ήνώχλει είς τάς Ινδίας, 
Ιλεγεν, είς τόν διαβολικόν αύτόν τόπον, ήτο νά έχω πολλούς: 
υπηρέτας . . . Είχον τέσσαρας μόνον διά τό κάπνισμα . . · 
ό πρώτος μοί ήτοίμαζε το τσιγάρον 
έφερε . . . ό τρίτος μοί τό ήναπτε .

— Καί ό τέταρτος ; έρωτοϋν περιέργως οί φίλοι του.
-----“Ω! αυτός τό έκάπνιζε, διότι έγώ - δέν ήδυνάμην νά., 

ύποφέρω τήν οσμήν.τοΰ καπνού !

ό δεύτερος μοί τό·-

— Ναί, φίλε μου, είς Ρωσσίαν πολλάκις έκέρδισα διά
φορα λαχεία. · *

— Ναί καί έγώ ένίοτε έκέρδισα, τψ άπαντφ ό.Πέτρος.
— Τήν τελευταίαν φοράν, πέρυσι, Επαναλαμβάνει ό Κώ

στας, έκέρδισα 500,000 φρ. τόν ίον αριθμόν τών λαχείων 
• τών σιδηροδρόμων τής Ρωσσίας. Ά ! είμαι τυχηρός !

Ό Πέτρος κατόπιν σκέψεώς. '
—- Ά ! ναί καί έγώ, ελπίζω νά κερδίσω τόν Ιον αριθ

μόν τών λαχειοφόρων, ναί, ξεύρω, θά κερδίσω. : -

Ό Κορομηλάς καλώς εγίνωσκε τά καθήκοντα αύτοΰ ώς 
οικοδεσπότου, καί κατέγεινεν αμέσως πρός κατάπαυσιν τών 
φωνών του τέκνου του, ελθών καί είς φελονεικΐας πρός τήν 
σύζυγόν του, ώστε οι ξένοι δέν ήδυνήθησαν νά κοιμηθώσιν ό
λην την νύκτα. .

Αί πρώται λάμψεις τηςήμέρας κατέπαυσαν τήν ταραχήν, 
ήτις επεκράτει καθ’ όλην τήν νύκτα, καί ήρχισαν αί Ετοιμα·· 
σίαι τής τελετής τοϋ βαπτίσματος, ήτις άπεφασίσθη νά γίνη,. 
όσον τδ δυνατόν λαμπρότερου.

Έν τφ μεταξύ όμως αί ύλακαί τών κυνών άνέστώτωσαν- 
τό χωρίον καίόλοι εσπευσαν νά ΐδωσι τί συμβαίνει, διότι αΓ 
διαρκείς αΰται ύλακαίπροεμήνυον έκτακτόν τι. Καί πραγμα- 
τικώς κυνηγός τις έίχεν άναρτήσει έπί ράβδου τδ δέρμα λύκου,., 
ον είχε φονεύσει είς τά πέριξ, καί όστις εδεκάτιζεν άπό εβδο— 
μάδος τά ποίμνια. _ '

Τδ γεγονός τούτο συνετέλεσένίνα ό ίερεύς εύρη τάς πε- 
ριηγητρΐας έγερθείσας καί ένδεδυμένας, ότε ήλθε νά βαπτίιτη-, 
τδ παιδίον,

Τό ελληνικόν βάπτισμα ώς καί ό γάμος δέν γίνεται Εν .τή', 
έκκλησι#, άλλ’ εν τή οίκίγ, συνεπώς Εκομίσθη μετά τοΰ ίε
ρέως παμμεγέθης λεκάνη χάλκινη, κολ.υμβήθρα, ήτις καί- 
Εστήθη Εν μέσφ τής αιθούσης, ώς γιγαντιαϊον σκεΰος, έχουσα- 
πόσότητά τινα ΰδατος, καί κατόπιν έλαίον, διότι παρ’ έλ— 
λησιν ή β'άπτισις γίνεται διά καταβυθίσεως τοϋ βαπτιζομενου- 
εν τφ ύδατι. Τότε ό ίερεύς άνασηκώσας τάς πλατείας αύτοΰ' 
περιχειρίδας Ιρριψε βλέμμα πέριξ αύτοΰ ίνα βεβαιωθή οτι ή: 
μήτηρ δέν παρευρίσκετο. έκεϊ, διότι ή τεκοΰσα γυνή θεωρεί
ται ακάθαρτος, καί μετά τούτο έζήτησε χαμηλή τή φωνή? 
το όνομά τοΰ βαπτισθησομένου παρά τοϋ άναδόχου,- καθότι- 
ούδείς έχει τδ δικαίωμα νά μάθη αύτδ πριν ή ό ίερεύς τό-

J.

"Οταν ό άνθρωπος δέν εχει πλέον Ελπίδας Εν τφ κόσμφ 
-τούτφ, ούχί μόνον δέν αισθάνεται τήν ζωήν, άλλά καί τήν 
-φέρει μετά βάρους. , Βολταϊρος.

Μή έπιχετρής ούδέν- μετά τόλμης, άλλ’άπαξ τό άπο- 
-φασίσης, Εκτελεσον αυτό μετά ζέσεως. ; ΦεΫελών.

Ό άνθρωπος είναι ον άτελές, όπερ άκαταπάύστως τείνει 
εΐς, τι καλλίτερον καί μεγαλείτερον αύτοΰ. Dtscartes.

Τό ρήμα «εύτυχεϊνβ δέν έχει ούτε παρόν, ούτε παρελθόν, : 
-ούτε μέλλον, διότι Ευτυχία δέν ύπάρχει εν τώ κόσμφ.

' Baurget,
. -Οί φίλοι, είναι μία'οικογένεια, ής εκλέγονται' τά μέλη.

. , ' Α. Karr.
Αποφεύγετε στιγμιαίως'τον θυμώδη άνθρωπον, διά παν-; 

-τός· δέ τόν προσπεποιημένον. ; Πασχάλης,

Πάντες έπιθυμοϋμεν νά ζήσωμεν επί μακρόν χρόνον, άλλ’ 
-Όύδεΐς θελει νά γηράση. \ Swiff. ’

, ; Όπόταν έύγένής βίος προητοίμασε τό γήρας, δέν υπεν
θυμίζει τότε τήν κατάπτωσίν, άλλά τήν αρχήν τής αθανα
σίας. Κυρία Στάελ.

"Οστις θέλει τό καλόν τοΰ πλησίον, κατορθώνει τό ίδι- 
πόν του. ' ^Κινί^ος.

Παντού καί πάντοτε, αί καλαί καρδίαι είναι άδελφαί.
. Florian.

Όλίγαι γνώσεις άπομακρύνουσι τόν άνθρωπον άπο τοΰ 
'Θεοΰ, ενφ αί πόλλαί τόν πλησιάζουσι. Βάκων.

Ή απελπισία είναι τό μέγιστον τών σφαλμάτων.
■" Vauvenargues.

Ούδέν άμεμπτον τής άμεμπτου διαγωγής.
Μ"" de Maintenon.

άναγγείλη. Ταύτοχρόνως ό ίερεύς άνεκάτωσε τό ΰδωρ μετά 
τοΰ ελαίου διά τής χειρός, καί εδοκίμασε τήν θερμοκρασίαν 
αύτοΰ επί αρκετήν ώραν, διότι λέγεται ότι Εν παιδίον έκάη 
έντός ζέοντος ΰδατος, ένώ τό έβάπτιζον.

Ό θεοχάρης όρθιος έκράτεΐ έπί σινδονης, κοιμώμενον τό 
παιδίον. Η σινδόνη αΰτη εχρησίμευσεν αργότερου,ίνα σφογ- 

•γΐση τδ παιδίον μετά τήν βάπτισιν τελουμένην διά, τής ,κα- 
-ταβυθίσεως τρίς έν τή κολυμβήθρα, άπαγγέλλοντος τοΰ ίε
ρέως τό «eic τ6 Srofia. τοϋ Πατρός και τοϋ Τίοϋ και τοϋ 'Α 
γίου Πτώματος, ’Αμήν"» ποιοΰντος διά τοΰ σώματος τοϋ 
παιδιού τό σημεϊον τοΰ σταυροΰ έ.ν τώ ΰδατι.

Ο ίερεύς άπαγγέλει ταύτοχρόνως τάς συνήθεις εύχάς, 
;χρίει τδ παιδίον δι’ Ελαίου καί άποκόπτων μερικάς τρίχας 
έκ τής κεφαλής αύτοΰ ρίπτει εν τή κσλυμβήθρί}!· τό παιδίον 
στενοχωρηθέν έκ τής τριπλής καταβυθίσεως καί τοΰ έν τοΐς 
χείλεσιν αύτοΰ τιθέμενου άλατος ήρχισε νά κλαίη γοερώς. 
'Τότε έπεσπεύσθη ή βάπτισις καί παρεδόθη τή μητρί κλη- 
θέν Θεμιστοκλής.

Μετά τήν τέλεσιν τοΰ μυστηρίου αί δεσποινίδες Βουγά καί 
Ραμώ προσέφερον είς τήν μητέρα καί τούς παρεστώτας συγ

γενείς διάφορα δώρα, ό δέ κ. Θεοχάρης τά συνήθη μαρτυ- 
-ριάτικα.

Ό Κορομηλάς τότε κατενθουσιασθείς προέτεινεν, ίνα ή Ε
ορτή γίνη πλήρης νά χορεύσωσι τό Γαϊτανάκι. Ή πρότασις 
αυτή έγένετο άσπαστή παρά πάντων καί αύθωρεί νέοι τινές 
τοΰ χωρίου Χαρβάτι Εσπευσαν νά φέρωσιν υψηλόν τινα πάρ- 
-σαλον έξ ελάτης, ον ετοποθέτησαν έν τφ μέσφ τής πλα
τείας, εν ψ άφ ’ έτέρου άλλοι νέοι ,συνήθροισαν έκεϊ όλους τούς 

Όνους τοΰ χωρίου. Αί γυναίκες έκόμισάν πλατείας ταινίας 
-πολυχρόους, ών τδ έν άκρον προσεδέθη είς τήν κορυφήν.τοϋ

St
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2
^<*τά  τδν κ. Carlot, τά .παραγωγικάδργανα τής μελικηρίδος παρά 

ταΐς μελίσσαις ε’ναι όπλα" μικραί κυψέλαι κείμεναι έπί τής Επι
φάνειας τινών δακτυλίων τής κοιλίας τής μελισσης.—'Ox. Desei- 
meris, προτείνει ώς αποτελεσματικόν αντιφάρμακου πρός άποφυ-' 
γην τής προόδου τής φιλλοξήρας έν τινι άμπελώνι, τήν άμεσον έκ- 
χοπήν τών προσβαλλόμενων κλιμάτων,. — Ό χ. Λερπόλδος Hugo 
καταγίνεται εις τήν μελέτην τών αριθμητικών ιδιοτήτων-Ενός μα
γικό υ τετραγώνου άνακαλυφθέντος έν Κίν®, άα,ί-οδτινος ή κατα
γωγή ανέρχεται εις-8500 έτη.—Ό κ. Blanchet βέβαιοικ#τώρ- 
θωσε τήν άαομόνωσιν τοΰ μικροβίου τής Ίνφλουεντζας-.-ΑΉ χημική 
άνάλυσις'τής ΰδνας (Truffe, είδος άμανίτου) απέδειξε τήν υπαρ- 
ξιν εν τώ κρυψιγάμω τούτφ καί ·ύο ετέρων στοιχείων τα όποϊα 
δέν ειχον μέχριτοΒδεγνωρίσει,τήν τοΰ ίωδίου^κάό'τόΰ μαγγανισιου.

. .... Α
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ ΤΒΣ “ΦΥΣΕΠΣ,-

1. II. Σύρον. "Εχετε άπάντησιν ταχυδρομικώς,.όια δελταρίου. — 
A. Β. Γαστούνην, Κ. Β. Γαστόννην/Έλάέόμεν επιταγήν, ένε- 
γράψαμεν, εύχαριστοΰμεν. 'Αποδείξεις σάς φέρουβιν αριθμόν 10λ 
κάί. ί 08. Πίνακας άποστέλλομεν προσεχώς.—Π. Α. Σύρον' ' Τάχυ- 
δρομικώς άπάντήσομεν.— Κ. X. Λαμίαν, Α. Μ. Λαμίαν^ Α- Δα- 

• μίαν, Π. Π. Λαμίαν. Σ^ς ίνεγράψαμεν.,—-Α. ;Κ· .Νάξος. Έλάθομίν: 
επιστολήν, λυπούμεθα. ‘Υμάς νά έγγράψωμεν; — β. Ο. Λευκάδα. ' 
Σας ένεγράψαμεν· εύχαριστοΰμεν.—Ε.'-Μ. Ξυλόκαστρον. Έλάΰομεν . 
καί Ενεγράψαμεν. .Εύχαριστοΰμεν καί άναμένομεηααί.άλλους. Πί
νακας σάς άπεστείλαμεν ταχυδρομικές. — Π. Ν. Κέρκυραν. Δ. Φ. \· 
Κέρκυραν. Μ. Ν. Κέρκυραν. Σάς ένεγράψαμεν βεβαίως διά έξά- ; 
μηνον,- θά σάς άποστείλωμεν τούς πίνακας, . πλήν δέν θά λάβητε 
μέρος εις κληρώσεις, διότι μόνον οί ετήσιοι συνδρομηταί δικαιούν
ται εις τοΰτο. -—Π. Β. Άλιβέριον. ’Ελάβομέν συνδρομήν σας. Προ- . 
σεχώς άποστέλλομεν πίνακας καί άπόδειξιν. Εύχαριστοΰμεν δι’ευ
μενείς κρίσεις σας. Προϊόντος τοΰ χρόνου ή «Φύσιςβ καταστάθήσε- 
ται έτι χρησιμωτέρα και ωραιότερα. — Μ· Δ. Πάτρας. Αύριον σά« 
άποστέλλομεν τούς ζητηθέντας αριθμούς. "Εχετε δίκα ιον;

στύλου. Τότε ίσος άριθμός νεανιών καί νεανίδων έπιβάντες 
τών όνων, οίτινες ούτε Επίσαγμα ούτε χαλινόν έφερον, (λα- 
βον τό έτερον άκρου τών ταιυιών καί ό χορός ήρξατο σύν τζϊ 
ήχφ τοΰ αύλου καί τοΰ τυμπάνου κρουομένων ύπό τοΰ χω- 
ροφύλακος. Νικολάου καί τοΰ Κορόμηλά. Ό Δημήτριος ώ- : 
δήγει τόν χορόν μετά μεγάλης επιτηδειότητος, «ννοεΐται’δέ 
οτιαί πολύχροοι ταινίαι συνέπεια τών κινήσεων τών χορευτών 
έσχημάτισαν πέριξ τοΰ στύλου πλέξιμον κανονικόν καί τεχνι- 
τόν. Άλλά τοΰ_·> δέν έσταμάτα ώ; έκεϊ, άπητεϊτο δι’ αντι
θέτων κινήσεων τών χορευτών νά ξεπλεχθώσιν αί ταενίαι καί.. 
νά έπανέλθωσιν είς τήν προτέραν αύτών θέσιν- καί ότέ μέν'οί 
χορευταί ήρχοντο είς τούς πόδας τοΰ στύλου, ότέ δέ άπεμα- 
κρύνοντο τούτου, καί ήτό τι άστεϊον νάβλέπη τις τούς δνους 
δυσκόλως κινούμενους, κραυγάζοντας, καί έν τούτοις ό σκο
πός έπετύγχανεν.

Ή διασκέδασις επέτυχε πληρέστατα’’ πρός τό εσπέρας δέ 
έν φ ή διασκέδασες έξηκολρύθει ή .δεσποινίς ? Βούγα καί ή 
παιδαγωγός αύτής άπεφάσισαν νά άναχωρήσωσι καί νά .λά
βωσε τήν πρός τό Ναύπλιον άγουσαν πριν όμως άναχωρή— 
σωσιν ή Δεσποινίς 'Ραμώ ειπεν είς τόν Κώστα θεοχάρην.

■—■ Πριν ή άποχωρισθώμεν Επιτρέψατε μοι νά σας εύχαρι- 
στήσω, κύριε, διά τάς Εκδουλεύσεις άς παρέσχετε είς τήν δε
σποινίδα Βουγά καί είς έμέ. Έάν δείχητε παραγγελίαν τινα 
διά τόν κ. Άντωνόπουλον.;.'. -V

— Νά άποχωρισθώμεν ! άνεφώνησεν ό Κώστας·, μέ απο
πέμπετε λοιπόν ;

—- Τί! θέλετε λοιπόν νά μάς συνοδεύσητε εις Ναύπλιον; 
ένόμιζον ότι ή σταφίς σας εις Κόρινθον.... '

— Τσα Ισα θ’ άποξηρανθή είς τό διάστημα καθ’ ο θά 
μεταβώ είς Ναύπλιον νά σφίγξω τήν χεϊρα τοΰ γενναίου Άν-
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ΚΟΤΡΕΙΟΝ *ΑΙ ΜΪΡΟΠΩΛΕΙΟΝ
A0 KAI ΚΛΑΡΑΣ 2TINH

8—'ΟδόςΈρμ<Λ— 8
Παρά, τξ πλατιίφ τού Συντάγματος.

'· Τό κουρεϊον μένει ανοικτόν μέχρι βαθείας νυκτός·. ‘Υπη
ρεσία, πάντοτε πρόθυμος καί καθαρά. Τό κατάστημα δέχεται 

ετυνδρομητάς καί κατ’ οίκον.
' . ’Εν τω μυροπωλείω ίύρίσκονται τά εκλεκτότερα Γαλλικά,

.’Αγγλικά καν Γερμανικά αρώματα και λοιπά μυρεψικά είδη, 
■ϊ ώς καί. αί τελευταία! αλάνθαστοι βαφαί. <
. < . Κ,ολ’ώνεχ; εκλεκτή πωλείται προς 8 δρ. την όκάν.

■Ιρος τούς συν?ίρ<λ|Λητας της
« ΦΓΧΕίΙΪ ) ■

Ή Διεύθυνσις της «Φύσεως» άναδέχεται την προμήθειαν 
οίουδηποτε αντ’ίκειμεγου: έξ· Αθηνών καί αποστολήν -αύτοϋ 

' · ϊ επί προμηθείς 5 επίτοίς εκατόν. ; ” ■'
■χ ■ Πασά αϊτησις δέον νά συνοδεύηται ύπό του αντιτίμου 

• του αντικειμένου, καί τωγ εξόδων τής αποστολής.

Ι7· Β-Ζ\.-Α.ΒΙ-Α.Τ<ΓΌΣ
Ί3 —Όδός Εύαγγελιστρίας — 13

. . ' " Πα^ί τήν Μητρόπολιν

Εις τό ανωτέρω κατάστημα ίύρίσκονται όλα τά είδη των 
ύλικων δια γυναικείους πίλους. ■

. ·' Προς τούτοι; ύπάρχουσι καί πίλοι έτοιμοι'τής τελευταίας
■ εποχής όλων.· τών σχημάτων καί ποιοτήτων- κατασκευάζον
ται δέ καί κατά παραγγελίαν εντός βραχύτατου χρόνου..

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΙΛΕΝΟΝ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΑΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ
ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗΝ

ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. ΤΕΧΝΑΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΑΙ, 
ΕΦΕΥΡΕΣΕΙΣ'ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ, . ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ, · 

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ, ΠΟΙΗΣΙΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ.
ΚΑΙ

it γίνει διατριδαΐ καί δημοσιεύσεις ποιχίλαι, κοινωφελείς, - 
τερπναΐ.καί χρήσιμοι είς πάντα κοινωνικήν άνθρωπον ■ 

ΕΠΙΣΤΗΒΟΗΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΑ ΠΑΙΓΝΙΑ ’

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ .

ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΛΑΙΤΕΧΝΙΚΑΙ

ΕΓΘΗΝΠΑ ΕΚΤΑΚΤΟΣ
ΟΡΟΙ ΕΠΩΦΕΛΕΙΣ

Πας συνδρομητής πρόπληρδνων ίζάμηνον συνδρομήν Λαμ· ■ 
6άνει δωρεάν ?ναχάρτην της πειραματικής Φυσικής Ιστορίας- 
καΙ ^τ 'ΉμίρρΛόγιον ύιάρκίς. Πας δε προπληρόνων ίτησίαν 
συνδρομήν ’λαμβάνει μέρος, έκτος των ανωτέρω, εις 25 κλη
ρώσεις των λαχειοφόρων. δμολογιων, και εις έτερός 25 της 
’Αρχαιολογικής 'Εταιρίας έτησίως.

Ό έγγραφων 8 ίυνδρομητάς λαμβάνει τήν <·Φυσιν» δωριάν έπί ?ν ίτος.

ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
Αι’-ίν ίτος διά τό έσωτεριαδν δραγ. 6< διά τά έζωτεριχδν φρ. 10. '
Διά 8ξ μήνας · » » 4, .» ·> · >, 6.

Γραφεΐον δδδς Μουβών-Νίχης άριθ. 2 παρά τή Πλατ, του Συντάγματος. .

ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ Πί ΑΚΜΗ

τωνοπούλου , τοΰ 
αγαπητού μου έξ· 
αδελφού, τον ό

εις τήν μετά τοΰ' 
Θεοχάρη συνα- 
στροφήν, άφ ’ έτέ- ·

ποιον εχω τόσον 
' καιρόν νά ϊδω !

Ήδεσποινίς-Ρα· . s . *

ρου έσυλλογίζοντο- 
τήν μοναξίαν,έδέ· 
χθησάν εύχαρί-

μω δεν άντέτεινεν, 
άλλ’ έν τω διδαγ • Β στωςτήνσυνοοίαν..

Άφήσαντες δε-
σκάλικφ αυτής ξιόθεν τό ήρφον
σκεπτικισμω, έρ- ' <, ·\\ < · ■ · ·' ' ® 1! ” τής Ήρας, πολι-
ριψε βλέμμα κλο
πιμαίου επί τής 
μαθήτριας αυτής,

' : |ίι\ -\
J ούχου τοΰ Άργους: 

ήκολούθησαν τήν 
οδόν, ήτις ύπήρζε-

καί ένόησεν αμέ τό πάλαι τό θέα-
σως ότι αύτή ευ ·Λ8Λ g JSl.· έ&έ' / . I -τ * * τρον της ύϊκής.;
χαριστείτο είςτήν στοργής ήν έδειξαν
συναναίροφήν τοΰ ■ *■’ ό Κλεόβις καί ό ·
Κώστα·ήδανακά-· 1 Βίτων προς τήν-
λυψ,ίς προΰκάλεσε . t t μητέρος, αύτων.

,Α *θ  βράχος του-:μειδίάμα επί τών
χειλίων της σκε- ' Παλαμηδίου, ορα
φθείσης προς στιγ« J τός παντάχόθεν ,
μην ότι τά παι- ' δεικνύει τό πέρας·
δίά.'ταΰτα θα την ( τήςόδοιπορίαςτων,.

. διασκεδάζώσίν. . ■ ή δε κυανή γραμ·
Ή άπό Χαρ-.. .« . μή τής θαλάσσης,

βάΐι εί; Ναύπλιον ’ ήτις δεικνύει τα -
όδός,διανύεταιύπό λ όρια τοΰ όριζοντος.
εφίππων εις τρεϊς ’ μεταξύ τής άκρο-
ώρας καί επειδή αί

•ν,ίάνιδες συνείθισαν TO ΓΑΪΤΑΝΑΚΙ
/

πόλεως τοϋ Ναυ
πλίου καί τοΰ Άρ--


