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ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΟΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
”Η ίξ άποβτ&σεως δραβις διΑ τοΰ ήλεκτρισμοΰ, ύπό Φ. II. —Frank 

Leslie (Αλληλογραφία έξ Αμερικής), ύπό Tello d’ Apery. —Ό 

τετραγωνισμός τοΰ κύκλου, ύπό Φ. Π. -· Ό ήλιος κατοικεϊται; 
ύπό 'Ροΰ. — Ό δρχος (διήγημα πρωτότυπον), ύπό Γ. Μ. — Περί τής 

παρά τοϊς Σίναις Ανατροφής, ύπό Δ. Γ. -~*Η  Σωβάννα 'Ραμώ, 
(μετάφρασή μετά ειχόνων) ύπό Maurice de Fos. —Ύπηρετ&ν το άνί- 

γνωβμα. —’ΙΙφίλιμοι γνώσεις.—Ανταποκρίσεις τής «Φύσεως».

Η ΕΞ ΑΤίΟΣΤΑΣΕΟΣ ΟΡΑΣΙΣ
ΔΙΑ

ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

’Αγγέλλεται ότι ό μέγα; 
Έδισών καταγίνεται νά φέ- 
ρη είς πέρα; σπουδαίαν ά- 
νακάλυψιν. Κατά περίεργον 
δέ σύμπτωσιν κατά πρώ- 
την φοράν διαδίδεται τοι- 
αύτη εϊδησις, διότι πριν ή 
πραγματοποιήσει τήν ιδέαν 
του ό σοφός Έδισών ουδέ
ποτε προανήγγειλλεταύτην. 
Εντούτοις, επειδή καί έ
τεροι φυσιοδίφαι καταγίνον
ται έπί τοΰ αυτού αντικει
μένου, τινές δέ καί Ιδιοποι
ούνται τοιαύτην άνακάλυ- 
ψιν, θεωροΰμεν έπάναγκεςνά 
μέταδώσωμεν τοϊς ήμετε'ροις 
άξιοτίμοις άναγνώσταις τάς 
έπί τοΰ ζητήματος τούτου 
σχετικά; προόδους, με'χρι; 
ού ή νέα αΰτη άνακάλυψις 
άχθη είς πέρας. Πρόκειται 

' περί τή; διά του ηλεκτρι
σμού μεταδόσεω; τή; όρά- 
σεώς έν μεγάλαι; άποστά- 
σεσιν,ήτοι τίνι τρόπω δύνα- 
ταί τις νά βλέπη άπό μιάς 
πόλεω; εί; άλλην διά μέσου 
τοΰ ηλεκτρικού ρεύματος.

. Η ύπόθεσις τών άναπάλ- 
, σεων τού αιθέριου αβαρούς 

ρευστού, πρό; έξήγησιν τοΰ 
φαινομένου τή; όράσεως, ά
γει εί; πρόβλημα άφορών 
«ίς τήν μεταβίβασιν τών 
φωτεινών διακυμάνσεων άπό
σημείου τινό; είς έτερον. Ή βάσις τοΰ φοινομένου τούτου έ- 
τέθη ήδη καί θεωρητικώς πάντες. οί σοφοί παρεδέχθησαν αυ
τήν. Οπως συμβαίνη διά τήν μεταβίβασιν τοΰ ήχου διά 

·. τού τηλεφώνου καί τοΰ ηλεκτρικού ρευστού νά κατορθώται ή 
μεταβίβασις τών ηλεκτρικών άναπάλσεων, ου-ίω καί διά τήν 

? μεταβίβασιν τών φωτεινών έντυπώσεων ύπετέθη ότι, πρό; έ- 
ξήγησιν τοΰ φαινομένου τή; όράσεως έδει ΐνα αί διακυμάν- 

( . σεις τοΰ φωτός άναπαριστώνται έν άποστάσει διά μέσου ιών 
ρ αναπάλσεων τού αιθέριου άβαροΰς ρευστού, (ηλεκτρικού ρεύ

ματος), πλήν μολονότι πολλά πειράματα έγένοντο επί τού
τφ, τδ ζήτημα έν τή πράξει δέν έλύετο μέχρι τινός.

Έν τούτοι; ό έξ Άγγουλέμης σοφό; κ. Λάζαρο; Weiller 
έδημοσίευσε πρό τινο; τόν τρόπον τή; μεταβιβάσεως τή; όρά- 
σεως, διά μέσουμηχανήματος τινο; είδεκουοπερ ώνόμ.ασε yo- 
ροσχώτιοκ, (ρωτοοχύπιοχ ή μεταβιβαστώ της όμάσεως.

Πριν ή περιγράψωμεν τό μηχάνημα τούτο θ’ άναφέρωμέν 
τινα σχετικά περί τοΰ νέου τούτου είδους τή; μεταβιβάσεως 
πρός πλήρη κατανόησιν τοΰ προβλήματος.

Οί κκ. Grahm Bell καί 
Mercadier έφεύρον, ώςγνω· 
στόν, τόν axTtroywror (’), 
δστις βασίζεται επί τής ένερ- 
γείαςήν τό φως έξασκεϊ έπι 
τοΰσελινικοϋ οξέος, ήτι; έ- 
νέογεια άποδεικνύει τήν με
ταβολήν τής φωτιστικής έ- 
νεργείας είς μηχανικήν ένέρ- 
γειαν. Διά τοΰ άχτιχοφώτον 
δυνάμεθα ν’ άντιληφθώμεν 
τών παραγογενων μεταβο
λών τοΰ φωτός έν τινι δε- 
δομ.ένω έπιπέδ'φ, αΐτινεςδιά 
τοΰ τηλεφώνου έξικνοΰνται 
άχρι τοΰ ώτό; ημών, δηλ/ 
αί ακτίνες πίπτουσαι έπί 
τινων αερίων, έπί τών ανα
θυμιάσεων τοΰ ιωδίου, ή 
έπί τοΰ σελινικοΰ οξέος, με
τασχηματίζονται, καί διά 
τοΰ άχτιχοφώχον μεταφέρον-' 
ται μέχρι τών ακουστικών 
ημών οργάνων. Μολονότι δέ 
τό μηχάνημα τούτο τοιαϋ- 
τα άποτελε'σματα παράγει, 
έν τούτοι; ταΰτα δέν έλυ
σαν τό πρόβλημα τή; έν 
άποστάσεσιν όράσεως.

Αί συνθήκαταιτινες άπο- 
τελοΰσι τήν βάσιν τής τοι- 
αύτη; οράσεως συνοψίζον
ται έν τοϊς έξης.

Είναι δυνατόν νά μετά-', 
βιβασθώσιν άπό άποστάσιως 
είς άπόστασιν άπασαι αί 
φωτειναί έντυπώσεις, αί ά
πό τινο; ένεργείας παραγό- 
μεναι;

Δύο άπλαϊ, πλήν θεμε
λιώδεις άρχαί κυριαρχοΰσιν 
διά ν’ άποκτήσωμεν μίαν ή -,επί τού ζητήματος. Πρώτον, 

πολλά; φωτεινά; εικόνα; (εντυπώσει;) μεθ όλη; τής περί- 
βαλλούση; ταύτα; φωτιστική; άντανακλάσεω; καί πασώνβαλλούση; ταύτα; φωτιστική; .
τών λεπτομερειών αύτών, δέν απαιτείται ίνα ό οφθαλμός 
συλλαβή άπάσα; τά; φωτεινά; ακτίνας, αιτίνες άπό τών ει-
κόνων τούτων άπορρέουσι, καί δεύτερον, πρός. άπόκτησιν τών

(1) Radiophone, ίχ τούλατιν. radius = άχτίς, «αί τοΰ έλλην phone 

= φώνή=:άχτιν<ί·ί>ωνο;.
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εντυπώσεων τούτωύ, δεν απαιτείται ομοίως ίνα ό οφθαλμός 
συλλάβη ταύτοχρόνως τάς αναγκαίας είς τήν ορασιν φωτει
νά; ακτίνας, άφούγινώσκομεν, ότι η διάρκεια της αΐσθήσεως 
τοΰ φωτός παρά τφ άμφιβληστροιιδεϊ χιτώνι, είναι ένός δέ
κατου τοΰ δευτερολέπτου, καί ότι ό χρόνος όύτος δύναται 
νά δια/ωρίσγι τάς διαφόρους ακτίνας, αΐτινες οΰ παύονται 
παρέχουσαι εντυπώσεις (εικόνας) ταυτοχρόνους τφ όργάνφ 
της όράσεως.

Γνωστού δέ όντος, ότι αί άσθενέστεραι μεταβολαΐ τοΰ η
λεκτρικού ρεύματος δονοΰσι τήν πλάκα τοΰ τηλεφώνου, δέον 
ίνα αί άναπάλσεις αύται, α; γενόμεναι καταληπταΐ τφ ώτί, 
κατασταθώσι τοιαϋται καί έν τφ όργάνφ τής όράσεως. Πρός 
τοΰτο διάφορα μέσα παρουσιάζονται, τά όποϊα- θέλομεν πα
ραλείψει ενταύθα, ώς όλως δευτερεύοντα, ίνα ελθωμεν αμέ
σως εις τήν έξήγησιν τοΰ φωτοσχοπίου τού Weiller.

Τό μηχάνημα τοΰτο φέρει δίσκον περίστροφου, έπί τής πε
ριφέρειας τοΰ όποιου είσί προσηρμοσμένοι 360 έπηργυρωμέ- 
νοι κρύσταλλοι, κάτωθεν τών όποιων κεΐται εΰθυντήρ (ρυθ
μιστής) δυνάμενος νά δώση ταχύτητα ομοιόμορφον τών 30 
στροφών κατά λεπτόν τής ώρας, καί ν’ άποκτφ απόλυτον 
συγχρονισμόν συμρώνως πρός τό μηχάνημα τοΰ μεθ’ ού άν- 
ταποκρίνεται σταθμού. ‘Έκαστον τών μερών τού αντικείμε
νου αποστέλλει φωτεινήν ακτίνα έπϊ τού αντιστοίχου κα
τόπτρου, ·όπερ άντανακλφ αμέσως ταύτην έπί κυψελοειδούς 
έπιπέδου άποτελουμένου ύπό βελινικοΰ οξέος,τόόποίον μάλλον 
ή ήττον φωτοβαλλόμενον, επηρεάζει τήν έντασιν τοΰ ηλε
κτρικού ρεύματος τής γραμμής, αΰξομειοΐ σχετικώς καί ά· 
ναλόγως αυτό, καί παράγει ταΰτοχρόνως σειράν τοιούτων 
μεταβολών (αναπαραστάσεων) εν τή ίσορροπούση καταστά- 
σει τοΰ φέγγους.τοΰ λαμβάνοντος τηλεφώνου. Αί διαδοχικαΐ 
αύται τροποποιήσεις τοΰ φωτός άνασυλλέγονται άπό του δί
σκου τοΰ φέροντος τά συγχρονιστικά κάτοπτρα, αί δέ εικό
νες τών ακτινών άναπαράγονται έπί του πίνακος, έν δια- 
στήματι χρόνου έλάσσονι τοΰ ένός δευτερολέπτου. Ό αμ

φιβληστροειδής χιτών συλλαμβάνει ταύτας ταύτοχρόνως, ό 
δέ οφθαλμός βλέπει έν ταύτφ τά διάφορα μέρη τοΰ προτύ
που, ήτοι αυτήν τήν εικόνα. Έν συνάψει, τό φωτοσκόπιον 
τού κ. Λαζάρου Weiller αναπαράγει τήν μεταβίβασιν τών 
εικόνων διά τής σειράς τών ακολούθων φαινομένων.

1. Άνασυλλέγεται έπί τής μεταβιβαστέας είκόνος το 
σύνολον τών σχηματιζουσών πρότυπόν τι γραμμών καί ανα- 
παραγουσών τήν εικόνα.

2. Έν χρονικφ διαστήματι, έλάσσονι τοΰ δευτερολέπτου, 
διέρχονται άλληλοδιαδόχως έπί ώρισμένης γραμμής αί ακτί
νες τοΰ προτύπου, τή βοηθείφ μηχανήματος φέροντος κά
τοπτρα.

3. Αί φωτειναί έκπομπαί, ών έκαστη αντιστοιχεί πρός 
μίαν ακτίνα τής είκόνος, μετατυπούνται έντός μικρού κυκλι
κού κοιλώματος περιέχοντος σελινικόν οξύ.

4. Τό σελινικόν όξύ αναπαράγει διαδοχικά; σειράς μετα
τροπών έν τή έντάσει τοΰ ρεύματος, όπερ συγκοινωνεί τούς 
δύο άνταποκρινομένους σταθμούς.

5. Οί μετασχηματισμοί ούτοι τής ηλεκτρικής έντάσεως 
μετατρέπονται είς μετασχηματισμούς τής φωτιστικής εντα- 
σεως διά μέσου τής χρήσεως τηλεφώνου άεροειδοΰς.

6. Αί διαδοχαί τών φωτεινών έντάσεων έπιτίθενται άλλή- 
λαις καί μετασχηματίζονται έν εϊδει έπιπροσθέσεως φωτιστι
κών έντάσεων, δηλαδή εν τινι είκόνι, διά μέσου μηχανήμα
τος φέροντος κάτοπτρα καί ούτινος ή κίνησις είναι σύγχρο
νοςτφ πρώτφ.

Τοιαύτη είναι ή πρόοδος τής διά του ηλεκτρισμού με- 
ταβιβάσεως τής όράσεως έν άποστάσισιν. 'Ηδη δέ άς άνα- 
μείνωμεν καί τό πέρας τών σχετικών έργασιών τοΰ σοφοΰ 
Έδισώνος, αΐτινες ώς έλπίζομεν διά τής τελειοποιήσεων τής 
νέας καί σπουδαίας άνακαλύψεως ταύτης θά φέρωσι καί τήν 
άπλοποίησιν αύτής διά τής ίδιαζούσης επιστημονικής ευφυΐας 
ήτις χαρακτηρίζει τόν διάσημου εφευρέτην.

Φ. Π.
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‘Η αναπαριστανόμενη διά τής όπισθεν είκόνος κυρία Frank 
Leslie είναι ή θαυμαστοτέρα τών έν 'Αμερική γυναικών. 
Νέα, ώραία, καί πλήρης'προτερημάτων, διακρίνεται καί ώς 
ή έξοχωτέρα συγγραφεύς τής εποχής μας. Είναι ήδη αρχη
γός καί ιδιοκτήτης τοΰ μεγαλειτέρου τυπογραφικού έν ’Αμε
ρική 'ιδρύματος. Ό σύζυγος αύτής ύπήρξεν ό θεμελιωτής 
τού μεγαλειτέρου τοιούτου καταστήματος δπερ έφερε τ’ όνο
μά του, καί έν ώ έξετυπούντο δεκατρία διάφορα δημοσιεύ
ματα, περιοδικά εικονογραφημένα, καί μη, εφημερίδες κτλ. 
άλλα περιπεσών είς οίκονομικάς δυσχερείας καί σχεδόν χρεω- 
κοπήσας άπέθανεν αΐφνηδίως έγκαταλειπών τήν σύζυγον αύ
τοΰ εις δυσχερεστάτην θέσιν καί κρισιμον οικονομικήν κατα— 
στάσιν. Πλήν αύτη ούδόλως πτοηθείσα έκ τής στενοχώριας 
ταύτης καί όπλισθεϊσα διά πολλοΰ θάρρους καί μεγάλης άτα- 
ραξίας, άντιμετώπισε τούς κινδύνους όλους καί εξήλθε νική
τρια άποθαυμασθεϊσα παρά τοΰ αμερικανικού λαού. Αμέσως 
τήν έπαύριον τής κηδείας τού έαυτής πολυκλαύστου συζύγου 
μετέβη αυτοπροσώπως ή νεαρά χήρα εις τά γραφεία αύτοΰ 
καί ήρξατο εργαζόμενη νυχθημερόν,ΰποστάσα ώς ό πτωχό
τερος εργάτης τάς ταλαιπωρίας τής έσχατης πενίας, ίνα στε- 
ρουμένη καί τών απαραιτήτων αναγκών τοΰ βίου, κατορ- 
θώση ν’ ανακούφιση τά οικονομικά βάρη άτινα έκληροδότη- 
σεν άύτή ό άτυχής σύζυγός της. Καί τό κατώρθωσεν. Έπί 
τρία διαδσχικώς έτη έζησεν έν στερήσει καί στενοχώρια,άπο- 
πληρώσασα τέλος μέχρις άβολου τούς δανειστής τού συζύγου 
της καί καθαοίσασα ύπέο αύτής κεφκλαιον ίδιον πλέον του 
εκατομμυρίου,όπερτή δίδει εισόδημα ενιαύσιον καθαρόν έκατόν 
χιλιάδας δολλαρίων.

Αί επιχειρήσεις αύτής ήδη βαίνουσιν όλονεν προαγόμεναι, 
λογιζομένης νΰν ώς τής πλουσιωτέρας γυναικός τής χώρας 
ταύτης. Τά κοσμήματα αύτής υπολογίζονται μέχρι 200,000 
δολλαρίων άξίας. Ειχον τήν εύτυχίαν νά τά ϊδω, καί όντως 
είναι μεγαλοπρεπή. _ , , Τ

Ή κυρία Frank Leslie έχει ανάστημα μικρόν, αλλ εί
ναι ώραία' οί μεγάλοι οφθαλμοί της άποπνέουσιν αξιοπρέ
πειαν καί τρυφερότητα, ή δέ γενική αύτής συμπεριφορά εινε 
εύγενής, άξιάγαστος καί πλήρης άγαθότητος.

Ώς συμβαίνει είς πάντα θνητόν άνθρωπον, καί ή γυνή 
αύτη έσχεν εχθρούς άλλ’ ισχυρούς, πρός ούς άπήντησε μυ- 
ρίας δυσχερείας, αΐτινες όμως ούδόλως άπεθάρρυναν καί κατε- 
βαλον αυτήν. Τούτους δέ ουδέποτε έπολέμησεν έκ τοΰ συστά- 
δην καί δικαιωματικώς, άλλά λεληθότως πως άπήλαυσε τό 
δίκαιόν- της διά τής άξιοθαυμάστου φρονήσεώς της καί τής 
καλλίστης καί επιτυχούς διευθετήσεως τών έργασιών της, ου
δέποτε άπατηθεϊσα είς τούς ύπολογεσμούς καί τάς αποφάσεις 
της. Ήδη διατηρεί είς τήν ύπηρεσίαν αύτής εκατοντάδα 
ύπαλλήλων, οίτινες σέβονται καί άγαπώσιν αύτήν υπερβαλ
λόντως, καί όμολογούσι δημοσία τήν αγαθότητα καί τόν προ
νοητικόν υπέρ τών πασχόντων έξ αύτών χαρακτήρα της.

Κατ’έτος ταξειδεύει είς Ευρώπην,χάριν αναψυχής, καί 
Ισως ημέραν τινά έπισκεφθή καί τάς ’Αθήνας, ποός ας τρέ
φει ίδιαν συμπάθειαν. Συνέγραψε πολλά βιβλία, έξ ών εν περί 
άοχαίων ερειπίων τής Κεντρφας ’Αμερικής, όπερ έξετιμήθη 
δεόντως, καί διάφορα άλλα τής έλαφράς φιλολογίας Θεω
ρείται δέ ώς θαΰμα ενταύθα, ή συνένωσις έν,τη έξοχφ ταυτ? 
γυναικί, τής σωματικής καί πνευματικής ώραιότητος μετά 
τής άπαρααίλλον έργατικότητος.

■ . r Tello d’Apery

Ο ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ
ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΖΗΤΗΤΑΙ ΑΤΤΟΤ 

(συνέχεια, "δε προηγ. φύλλον) -

Έν τούτοις αί καταβληθεΐσαι προσπάθειαι παρά τών άναζητη- 
τών τούτων τοΰ τετραγωνισμού τοΰ κύκλου δέν άπέβησαν εντελώς 
άκαρποι, διότι ώς οί άλχημισταί τό πάλαι διά τής πολλής επιμο-

■Β.

τής των συνέθετον μυστηριώδεις συνθέσεις πρός άνακάλυψιν τοΰφι
λοσοφικού λίθου, καί άντ’ αύτοΰ έπέτυχον χημικός συνθέσεις ση- 
μαντικωτάτας, ούτω καί γεωμέτραι τινές, οίτινες, άς το εΐπωμεν έν 
παρόδω ειχον γνώσεις πολύ πλείονας τών ανωθι μνημονευθεντων, 
άνεϋρον θεωρήματα πολύ σπουδαιότερα τοΰ τετραγωνισμού τοΰ κύ
κλου, έτεροι δέ έλυσαν τί> πρόβλημα τοΰτο κατά προσέγγισιν μή 
επιδεκτικής πιθανότητος.

Ήδη άς έλθωμεν είς τον αληθή ορισμόν τοΰ προβλήματος, καί 
ας έξετάσωμεν τΐ αποτέλεσμα εύρον οι μαθηματικοί ούτοι.

Τό πρόβλημα τοΰ τετραγωνισμού τοΰ κύκλου δέν συνίσταται, ώς 
τινες ανόσιοι δοξάζουσιν, είς τό κατορθωτόν τής κατασκευής κύκλου 
οστι: νά σχηματίζεται καί εις τετράγωνον, άλλ’ απλώς είς τήν έ- 
ξεύρεσιν τετραγώνου ούτινος ή επιφάνεια νά ήνε ίση πρός τινα 
κύκλον.

Οί αρχαίοι εγκαίρως άνεΰρον δτι ή επιφάνεια τοΰ κύκλου ΐσο- 
δυνάμει πρός τό τετράγωνον τής άκτίνος πολλαπλασιαζόμενον έπί 
άριθμοΰ τινός μονίμου σχετικού πρός τήν περιφέρειαν καί τήν διά
μετρον, παρισταμένου τανϋν διά τοΰ π, κατά συγκοπήν τής λέξεως 
περιφέρεια. 'Ώστε τό ζήτημα ήδη κατέστη άπλοΰν καί καθα
ρόν, περιστρεφόμενου είς τήν άνακάλυψιν τής ακριβούς άξίας 
τοΰ π, δηλαδή τής απολύτου καί μαθηματικής έξακρι- 
βώσεως αυτού, ώς έν παραδείγματι : Τρίγωνόν τι ε’ιναι τό ένός 
παραλληλογράμμου έχοντος τήν αυτήν βάσιν καί τό αύτό ύψος, 
ένθα τό έν τή πρακτική παραδεκτόν, ώς έγγιστα, σχεδόν 
ήπερίπου δέν δύναται νά ικανοποίηση τήν καθαρώς μαθημα
τικήν ακρίβειαν.

Άφ*  έτέρου δεν είναι ακριβές τό λέγειν δτι 0 τετραγωνισμός τού 
κύκλου ε’ιναι αδύνατος, διότι άπεδείχθη οτι τό ζητούμενον π είναι 
αριθμός ασύμμετρος, καί κατά συνέπειαν ουδέποτε θά κατορθωθή ή 
εΰρεσις γραμμής ίσης πρός τό πΡ. Έάν δέ μαθητής τις τής προ
καταρκτικής σχολής χαράξη τήν διαγώνιον ένός τετραγώνου παρα
κειμένου Ρ, θέλει σχηματίσει ομοίως γραμμήν ισην πρ^ς Ρ 
ίσοδυναμοΰσαν πρός άριθμόν άσύμμετρον.

Αί αλλεπάλληλοι άποτυχίαι τών διάσημων γεωμετρών κατέδει- 
ζαν τό αδύνατον τής λύσεως τού ζητήματος τούτου, κατά δέ τό 
1882 έτος όκ. Lindeman έπεβεβαίωσε τή βοηθείμ έι> ιχειρημάτων 
μή έπιδεχομένων άντιρρήσεις ατινα ήρύσθη έκ τής ύψηλής γεωμε
τρίας, ότι ή λύσις τοΰ προβλήματος τούτου ήτο μαθηματικώς άδό- 
νατος. Εκτός τούτου καί ή ’Ακαδημία τών έπιστημών άπό τοΰ 
1775 πεισθεισα περί τής άδυνάτου έκβάσεως τοΰ άγώνος, συνεπεία 
έκθέσεως τού Condorcet, ε’ιχε δηλώσει ότι εφεξής δέν ήθελε πώ- 
ποτε επιληφθή τής έξετάσεως ζητήματος σκοποΰντοςτήν λύσιν τοΰ 
τετραγωνισμού τοΰ κύκλου, τοΰ τριγωνισμού τής τριγώνου, τοΰ δι
πλασιασμού τοΰ κύβου, .ή τοΰ αεικινήτου.

"Ωστε κατά τά προεκτεθέντα, τό ζήτημα τής λύσεως τοΰ τετρα
γωνισμού τού κύκλου περιωρίσθη εις τήν έξεύρεσιν τής άξίας τοΰ 
π, ήτις νά πλησιάζη έφ’ οσον ήν δυνατόν πρός τό τετράγωνον τής 
ακτίνος πολλαπλασιαζόμενον έπί άριθμοΰ μονίμου σχετικού πρός τήν 
περιφέρειαν καί τήν διάμετρον. Αΐ δέ μακροχρόνιοι καί έπίπονοι 
εργασίαι τών σοφών κατέληξαν είς κατά προσέγγισιν υπολογισμόν, 
όστις έξικνεΐται μέχρι των εύαισθητοτέρων αστρονομικών ύπολο- 

γισμών.
Χάριν περιέργειας παραθέτομεν ωδε μερικά συμπεράσματα τοι- 

ουτων έργασιών.
Ό ’Αρχιμήδης δστις άπέθανε τώ 212πρό Χριστού, ευρε τήν αξίαν 

του-π, ην διετύπωσε δι’ άπλής*  καί άξιοσημειώτου διατυπώσεως, 
ήτοι -7—, ήτις δέν διαφέρει τής πραγματικής άξίας ή κατά 0,001 
περίπου.

Ο ’Αοριανός Μήτιος,μαθηματικός τοΰ δεκάτου εβδόμου αίώνος, 
διετύπωσε τήν αξίαν τοΰ π διά τής σχέσεως ήτις ε’ιναι άκρι- 

|κ*χρ*  τ ογδόου άριθμοΰ, καί διεκδικε' έν τώ σχετικώ πονή- 
ματί του την δόξαν τής άνακαλύψεως ταύτης διά τόν πατέρα του.

Ο Ludolph von Ceulen, αποθανών τώ 1610, δίδωσι ήμιν τήν 
ίξής διατύπωσιν.

π = 3,14159 26535 8*793  23846 26433 83279 50288.
Διά νά φθάση είς τό συμπέρασμα τούτο ελαβε κύκλον.μέ ακτίνα 

ισην προς 1 συνοδευόμενον μέ 75 μηδενικά, υπολόγισε τάς χορδάς 
*ών τόξων άρχίσας άπό τού τεταρτοκυκλίου μέχρι τού τόξου δπερ
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είναι τό 3674889076379163232ον μέρος τής περιφέρειας. Μετά 
τούτο υπολόγισε τήν πλευράν τοΰ περιωρισμένου πολυγώνου, καί τά 
μηκη τών δύο πολυγώνων συνέπιπτον πρός τους τριάκοντα εξ πρώ
τους αριθμούς. Έπί τού· τάφου τού ακαμάτου τούτου λογιστοΰ έ- 
χαρ άχθησαν, τά μήκη τών έν τώ κύκλφ καί .πέριξ αύτοΰ περιγρα- 
φέντων πολυγώνων.

Τριάκοντα έ'ξ δεκαδικά κλάσματα ! Καί ό κ. Sharp ύπελόγισετήν 
άξίαν τού π μετά 75 δεκαδικών κλασμάτων, ό x. Machin μετά 100 
καί ό κ. Lagny. μετά 137 αριθμών! Ό τελευταίος ούτος τοσοΰτον 
έρωτα ετρεφε πρϋς τήν λύσιν τοΰ τετραγωνισμού τοΰ κύκλου, ώστε 
είχε γείνει μανιακός. Όλίγας δέ ώρας πρό τοΰ θανάτου αύτοΰ ει- 
χενέντελώς άπολέσει τάς αισθήσεις του,καί δέν έγνώριζε πλέον 
τούς περιστοιχοΰντας αύτόν. Τότε δ Maupertius, δστις ε.ύρίσκετο 
πλησίον του έτόλμησε νά τόν έρωτήση πο'ον είναι τό τετράγωνον 
τού 12, καί έλαβε παρ’ αύτοΰ άμέσως τήν έξής άπάντησιν; 144. 
Αύται ήσαν αί τελευταΐαι αύτοΰ λέξεις.

“Ηδη άναλογιζόμενοι τό μέγεθος τής εργασίας ταύτης καί τούς 
παρά τών τελευταίων άναζητητών τού τετραγωνιομρύ τοΰ κύκλου 
καταβληθέντας άτρύτουςκόπους,ώς καίτάλαμπράέξαγόμενααύτών, 
βεβαίως πρέπει νά οίκτείρωμεν τούς αύτοκληθέντας λύτας τοΰ προ
βλήματος τούτου έν όλίγαις ώραις, οίτινες μάλιστα ε’χον λάβει ώς 
βάσιν αρχήν εντελώς πεπλανημένην. Φρονοΰμεν δέ άφ' έτέρου οτι ή 
παρούσα ημών περιγραφή ήθελεν ίισθαι ατελής, έάν δέν άναφέρο- 
μεν ενταύθα τινάς τών σοφών τούτων οίτινες έγένοντο θύματα τοι
ούτου γελοίου τίτλου. «Όφείλομεν, δ’ άλλως τε, εύλόγως προσθέ
τει ό κ. Μαντούκλας, νά μεταδώσωμεν τοϊς μεταγενεστέροις σα
φείς ιδέας τού πράγματος, ώς καί τήν άληθή πορείαν τοΰ ζητήμα
τος, μετά τής βιογραφίας τών άναλαβόντων καί αύτοθεωρηθέντων 
λυτών τοΰ τετραγωνισμού τοΰ κύκλου, 8πως μή άκολουθώσιν έπί 
ματαίω τά ίχνη εκείνων οίτινες ούδέν ά'λλο επραξαν ή νά προσφέ- 
ραισιν έαυτούς όλοκαύτωμα έπί τού βωμού τής απάτης.»

(ακολουθεί) φ. ρ].

Ο ΗΛΙΟΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙ TAI; 

·.

• ...

’Ιδού πώς ό διάσημος άστρονόμος Άραγώ άποφαίνιται . 
περί τοΰ ζητήματος τούτου, όπερ ή περιέργεια τοΰ κοινού 
τοσάκις έγέννησε.

α Έάν απλώς μέ ήρώτων : «Κατοικεϊται 0 Ήλιος ;» θ’ 
άπήντων, ότι δεν γνωρίζω τίποτε. ’Αλλ’ έάν μέ ήρώτων δύ- 
ναται νά κατοικηθή ό Ήλιος δι’ ένοργάνων δντων άναλόγων 
προς τά κατοικοϋντα τήν γήϊνον σφαίραν, δέν θά έδίστα- .’ 
ζον ν’ απαντήσω καταφατικώς.

α'Η έν τφ ήλίφ ύπαρξις κεντρικού σκοτεινού πυρήνος, 
περιβεβλημένου ύπό πυκνής άτμοσφαίρας, μακράν τής όποιας 
εύρίσκεται μόνον ή φωτεινή ατμόσφαιρα, ούδόλως άνθίστα- 
ται τή αλήθεια είς τοιαύτην παραδοχήν.

« Ό Χέρσχελ έπίστευεν ότι ό ήλιος κατοικείται. Κατ’ αυ
τόν δέ, έάν ή πυκνότης τής ηλιακής άτμοσφαίρας έν ή ενερ- 
γεϊται ή'χημική φωτεινή άντίδρασις ύψοΰται είς έν εκατομ
μύριου λευγών, δέν είναι άνάγκη ίνα έν έκάστφ σημείω ή 
λάμψις ύπερβαίνη τήν τοΰ συνήθους βορείου σέλαος. Τά δέ 
επιχειρήματα, έφ’ών.ό μέγας άστρονόμος έρείδεται πρός 
άπόδειξιν ότι εν πάση περιπτώσει ό ηλιακός πυρήν δύναται 
νά μήη θερμός, μολονότι ή ατμόσφαιρα δύναται νά ή έκπε·' 
πυρωμένη,δέν είναι ούτε τά μόνα ούτε τά,σπουδαιότερα άτινα 
δύναται τις νά έπικαλεσθή. Ή δέ άμεσος παρατήρησις τοΰ 
πατρός Secchi, ότι δηλαδή ή θερμοκρασία χαμηλοΟται είς ' 
τά σημεία τοΰ ηλιακού δίσκου ένθα άναφαίνονται αί κηλί- 
δες, είναι έπί τοΰ προκειμένου ζητήματος τό σημαντικώτα- 
τον όλων τών επιχειρημάτων.

«Ό δόκτωρ Elliot ΰπεστήριξεν άπό τοΰ 1587 έτους, ότι 
τό φώς τοΰ ήλιου προήρχετο συνεπείς τής προκλήσεως ύπ: 
αύτοΰ τούτου τοΰ αστέρος πυκνής τίνος καί παγκοσμίου φω- 
τοβόλου αίγλης, δηλαδή ότι ό ήλιος είχε τήν ιδιότητα νάποο.· 
καλή έφ ’ όλης τής περιβαλλούσης αύτόν άτμοσφαίρας καί 
είς άπόστασιν τοιαύτην άπό του σκοτεινού πυρήνος, οίαν ή
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έκπύρωσις αύτοΰ νά μή δύναται νά οΰδετεροϊ τάς ιδιότητας 
αύτών, φωτεινόν στέφανον έν eUn βορείου σέλαος όστις πε
ριβάλλει ολόκληρον τόν πυρήνα αύτού, ώ; θά άνελογιζόμεθα 
τήν γήν πεοιβαλλομένην ύπό παγκοσμίου φεγγοβόλου φλοιού, 
καί ήμάς αύτούς κατοικοΰνταςύπ’αύτόν. Ό φιλόσοφος ούτος 
έφρόνει,ώ; πολλοί άλλοι αρχαιότεροι αύτοΰ, ότι ό ήλιος ήδύ
νατο κάλλιστα νά ή κατωκημένος ύπό ενόργανων οντων, ο- 
μοιαζόντων πρός τά τής γης. “Οτε δέ ό δόκτωρ Elliot ώδη- 
γήθη ένώπιον τού καάουργιοδικιίου τοϋ Old-Bailey, ΐνα δι- 
κασθή ώς ύπαίτιος τοΰ φόνου τή; mis Boydell, οί φίλοι του 
μεταξύ τών όποιων καί ό δόκτωρ Simmons, οίτινες είχον 
προσκληθή ώς μάρτυρες, έδήλωσαν ότι ό Elliot είχε παρα
φρονήσει, καί πρός άπόδειξιν τής μαρτυρίας των ταύτης κα- 
τέθεντο τά ύπ’ αύτον γραφέντα πρός ύποστήριξιν τών δοξα
σιών του περί τοΰ δυνατού τής κατοικήσεως τοΰ ήλιου, ώς 
ανωτέρω εϊπομεν,καί ένόμισαν ότι άπέδειξαν οΰτω τήν πα
ραφροσύνην τοΰ φιλοσόφου τούτου. "Άνθρωπος όστις έχει εις 
τόν εγκέφαλον αύτοΰ τοιαύτας περί τοΰ ήλιου δοξασίας, καί 
όστις υποστηρίζει ταύτας μετά πεποιθήσεως, κατηγΟρεϊται 
δ’ άφ’ έτέρου έπί ανθρωποκτονία, δέν δύναται βεβαίως ή νά 
χαρακτηρισθή ώς παράφρων !

Ό Elliot παράφρων ! Καί έν τούτοις σήμερον αί αντιλή
ψεις καί δοξασίαι ενός άνδρός, τόν όποιον πάντες ίσως έξέ- 
λαβον τφ καιρφ έκείνφ ώς παράφρονα,γίνονται σχεδόν γενι
κώς άσπασταϊ. Ίσως δέ έν ού μακρφ χρόνφ παοαδεχθώμεν 
άπαντες οτι τό ήλιακόν φώς ούδέν άλλο εινε ή τό σέλας αύτοΰ 
καίότι ύπ’ αύτό κατοικοΰσιν ενόργανα όντα, καί ούτως άπα- 
θανατωθή τό όνομα ένός σοφοΰ έκληφθέντος διά τοΰτο 
παράφρονος.

ώς

ΊΕ»οΰς.

Ο OFKLOS
(Διήγημα πρωτότυπο*·).

Έν ΐτει 188.. τό Δημοτικόν Σύμβούλιον Μεσογογγίου, τή 
έπιμόνω απαιτήσει του φιλόκαλου τότε άρχοντος τοΰ Δήμου,

άπεφάσισε να έορτασθή ή επέτειος τής εξόδου της φρουράς 
τοΰ Μεσολογγίου ώς οίόν τί μεγαλόπρεπός καί λαμπρώς· 
Άπό πολλών πρός τοΰτο ημερών επιμέλεια οΰ σμικρά κατε- 
βλήθη πρός τήν όσον ενεσν. . καλαισθητικωτέραν τή; πόλεως 
διακόσμησαν’ εικόνες παριστώσαι ποικίλα τοΰ άγώνο; επει
σόδια άνηρτήθησκν έπί τών εξωστών δαφνοστόλιστοί’ λόγοι 
πανηγυρικοί πχρηγγέλθησαν παρά ταϊ; όπωσοΰν φημιζόμενοι? 
έκ τών ρητόρων τής πόλεως’ τά ποιήματα έννοεϊται ότι δεν 
ύστέρησαν, ών άνευ αδύνατον ό Έλλην νά φαντασθή εορτήν, 
καί δή πρός άνάμνησιν ήρωϊκοΰ κατορθώματος, έντεινοντος, 
ειπερ τι καί άλλο, συν ταΐς χορδαϊς τοΰ αισθήματος καί τάς 
τής φαντασίας’ καί καθόλου είπεϊν ύπερβάλλουσα ζωηρότης 
επεκράτει άνά τήν πόλιν, επαυξανόμενη έκ τής προσεγγίσεως 
τής 10ης ’Απριλίου, ήμέρας τής εορτής. Οί γέροντες, οί συμ- 
μετασχόντες τής τήν Ευρώπην ολην συνταραξάσης εκείνης 
εξόδου, μετ’ αυταρέσκειας καί ενδομύχου εύχαριστήσεως ίθ«- 
ώντο πάσαί εκείνα; τάς παρασκευής, άναλογιζόμενοι ότι ή 
τιμή ή άποδιδομένη είς μνήμην τών γενναίων φρουρών άπε- 
νέμετο είς ένα έκαστον εξ αυτών, καί μετ' εγωϊσμοϋ καί έ
στιν οτε δακρύοντες διηγούντο πρό τών έν έκπλήξει περικυ- 
κλούντων. αυτούς έκαστος κατα τήν ίδιαν άντίληψιν τά κατά 
τήν νύκτα έκείνην. . '

Ή μετ’ αγωνίας τέλος άναμενομένη έκείνη έσπέρα Ιφθα- 
σεν. καί πάντες οί κάτοικοι τής πόλεως συνήχθησαν έν τή 
στενή πλατεία, καί ηγούμενης τής μουσικής τής φρουράς ψαλ
λόμενων ύμνων διαφόρων πρός τήν πατρίδα, ελευθερίαν κλπ., 
αμέσως δ’ έπομένης ύπερμεγέθους είκόνος, παριστώσης άλ- 
ληγορικώς μέν αλλά δι’ αμφιβόλου τέχνης τά κατά τήν έξο
δον, τό πλήθος έτράπη τήν πρός τόν κήπον τών ήρφων ά
γουσαν διά ποικίλων φανών καί σημαιών κεκοσμημένον. 
Διελθόν συστοιχίαν εύμεγέθων πλατάνων έστη προ τοϋ πο- 
λυανδρίου, λο'φου τουτε'στιν, έν ω ε’νεχώσθησαν τά οστά τών 
κατά τήν έξοδον πεσόντων.,Πρός τό δεξιόν μέρος καθοράται 
ό τάφος του Μάρκου Μπότσαρη, πρός αριστερά δέ ό τοΰ 
Έπαμ. Δεληγεώργη. Εύχαί ύπό πάντων τών Ιερέων τής 
πόλεως άνεπέμφθησαν είς τόν Έψιστον ύπέρ άναπαύσεως 
τών ψυχών τών πεσόντων, έπεφάνη δ’έπι τής κορυφής τοΰ

τών θεατών ότε δέ ζωηρότατα καί γοργότατα πε· 
τούς αποχωρισμούς τών μικρών τέκνων απο τών 
αύτών, τήν άνηλεή σφαγήν τών πατέρων καί άδελ-

“λόφου ό τή; ήμέρας ρήσωρ, όστις, συγκεκινημένος αύτός, 
κατώρθωσε διά τή; ύποτρεμούση; έξ ενθουσιασμού φωνής νά 
μεταδώση τά αισθήματα αύτοΰ καί εις τούς περιστοίχιζαν· 
-τα; κατά τήν ώραν, έκείνην τά όστά τών προμάχων τής έ- 
~λευθερίας· ού μόνον δ ’ έκ τών οφθαλμών' πολλών γυναικών 
-άφθονα έρρεον τά δάκρυα κατά τάς ένθουσιωδεστέρας τοΰ 
ρήτορος στιγμάς, άλλα και λυγμοί ήκούοντο έκ τών εγκάτων 
-τής καρδίας έξερχόμενοι, οΰς αί ίεραί σκιαί, έάν άντελή- 
φθησαν, θά άπεδέξαντο βεβαίως ώς το πολυτιμότερου τής- 
εύγνωμοσύνης δείγμα. Άλλ’ ό ρήτωρ ήτο αμείλικτος, ή φωνή 

■αύτοΰ κατέστη σπαρακτική, σπαράσσουσα ούχί ώ; ένίων επι
ταφίων ρητόρων τά ώτα τών άκροατών, άλλά τάς καρδίας 
αύτών. Έκάστη φράσις επιτυχέστερου διαδεχόμενη τήν έτέ- 
ραν έπέφερεν ίεράν φρικίασιν καί έπί τοΰ ψυχρότερου καί άπα· 

Φεστέρου τών θεατών· ότε δε ζωηρότατα καί νοονότατα πε· 
ξέγραφε 
μητέρων
•φών πρό τών όμμάτων τών φιλτάτων’ πάντων οί οφθαλμοί 
-ήσαν πλήρενς δακρύων, καί οί λυγμοί μόλις ουνείχνιτο, ΐνα 
μή παρέλθωσι χωρίς νά άκουσθώσι καί αί τελευταϊαι τοΰ ρή· 
-τορος λέξεις· άλλ’ αίφνης όξεϊα, σξυτάτη γυναικεία φωνή 
ακούεται πρός τά δεξιά αύτοΰ’ καί σύναμα άνθρώτινόν τι όν 
-κυλιέται δίκην άψυχου άπό τοϋ λόφου, Ό ρήτωρ άναγκά- 
ζεται πρός στιγμήν νά διακόψη τόν λόγον αύτοΰ, καθόσον 
-πολλαΐ προσέδραμον πρός το μέρο;, ένθεν ήκούσθη ή φωνή. 
'Γραϊα ισχνή καί τούς οφθαλμούς κεκλεισμένους έχουσα ίκειτο 
εκτάδην έν άναιοθησία διατελοΰοα. Έλιποθύμησεν; άπέθα- 
νεν j ήτο ή έρώτησις ή άποτεινόμηνη πρός τόν σπεύσαντα 
πατρόν καί ασχολούμενου νά παράσχη τάς πρώτα; βοήθειας. 
Μετ’ έπιμελή καί σοβαραν έξέτασιν, τό πλήθος άνέπνευσεν 
<ίς τή-ι ςύχάρνοτον τοΰ ίατροϋ άπάντησιν, καθόσον ή καρδία 
αύτοΰ ύπερέπληθεν ήδη συγκινήσεως, προξενηθείσης έκ τής 
ύπό τοΰ ρήτορος είκονισθείσης ποικίλης τοϋ θανάτου μορφής, 
καί δέν θά ήδύνατο ίσως νά ύπομείνη καί νέαν άλγεινήν 
«υγκίνησιν.

Ητο λιποθυμία προελθοϋσα κατά τινας μέν έκ τοΰ ύπερ- 
’€ολικοϋ συνωστισμ.οΰ, κατ’ άλλους δ’ έκ συγκινήσεως. Πα-

ρελάβομεν τήν λιπόθυμου γραϊαν, καί όδηγηθέντες ύπό τινων 

κείμενον παρά τήν θάλασσαν. '
ι I άναγνωοισάντων αύτήν. μετέβημεν είς τινα πενιχρόν οίκίσκον,
- I κείμενον παρά τήν θάλασσαν.

Ή έγγονος, μεθ ’ ής·ή γραϊα συνέζη, άπουσίαζε τής οικίας, 
ήν είχε φροντίση νά προφύλαξη άπό τών κακοποιών τής πα·· 
λεως, διά τών κλείθρων έξασφαλίσασα αύτήν. Ειχεν άκο- 
λουθήσή τήν πομπήν, καί κατά ταύτην τήν στιγμήν, οπότε 
ήμεις προσεπαθούμεν νά έκβιάσωμεν τήν λίαν εύθραυστον θύ
ραν, ήκροάτο ίσως τοΰ ρήτορος άναλάβόντος τόν ύπό τοϋ 
άπροσδοκήτου έπεισοδείου διακοπεντα αύτοΰ λόγον. Άλλ’ 
ένώ που τής θύρας περιεθάλπομεν τήν γοαϊαν έκτιλουντες 
τάς συμβουλής τοΰ ίατροΰ, καταλαμβάνει ήμάς ώραία ρο- 
δόχρους νεανις, άσθμαίνουσα, καί μετά δακρύων προσκόπτει 
πρός τήν μάμμην της, ινα βεβαιωθή, έάν θά εύτυχήση εΐσέτι 
νά έχη αύτήν σύντροφον καί προστάτιδα έν τφ βίφ της, ή 
θά άναγκασθή ύπότήςμοίρας νά διαβιώση τοΰ λοιποΰ έν τελείς 
απορφανίσει, άτε άπό πολλοΰ άπολέσασα τούς γονείς αύτής·.

Άνακουφισθεΐσα έκ τής ήμετέράς βεβαιώσεως, ήν" μεθ’ 
όρκου άπήτησεν, ότι παροδικόν καί βραχυχρόνιον ήτο τό 
πάθημα τής μάμμης αύτής, έσπευσε νά είσαγάγη- ήμάς είς 
τήν οικίαν, εντός τής όποιας άπεθέσαμεν τήν άτυχή γραίαν, 
άρχομένην ήδη νά συνέρχηται έκ τών πολλών ήμών περιποι
ήσεων. Ή νεανις άνέλαβε τά καθήκοντα έμπειρου νοσοκό
μου, έκφράζουσα ήμΐν συγχρόνως τήν βαθεΐαν αύτής- εύγνω- 
μοσύνην «γιά τήν καλοσύνην μας.» Περιέστρεψα τό βλέμμα 
περί τό εύρύ δωμάτιόν, έν φ εύρισκόμεθα. “Απασα ή οικία 
συνέκειτο έκ τούτου μόνου, μετά τίνος μικροΰ παραρτήματος 
ξυλίνου, έν φ ενεφώλευον αΐ τής γραίας όρνιθες-, Έν τφ 
μέσω άκριβώς τής μιας τών πλευρών τοΰ δωματίου τούτου 
ύπήρχεν εύμεγέθης έστία, ής εκατέρωθεν Ικεεντο χ«μ«ι τά 
στρώματα τών ένοικουσών παρά ταΰτα δύο τεράστια κιβώ
τια, περιλαμβάνοντα τά πρός χρήσιν αύτών ενδύματα.Άνω
θεν αί μεγάλαι δοκοί, διήκουσαι έγκαρσίως άπό τοΰ ενός ά
κρου είς τό ετερον έμαρτύρουν περί τής άπλότητος καί άρ- - 
χαίκότητος τοϋ οικήματος.

■— Είναι παλαιό πολύ αύτό τό σπίτι, κόρη μου ;
— Μπροστά άπό τό είκοσιένα.

MAURICE DE FOS

ΣΩΣΑΝΝΑ ΡΑΜΩ

τόν έρωτας καλλίτερον τίνος είναι ή λευκή αύτη καί ωραία 
οικία ήτις περιβάλλεται ύπό κήπου;

— Είναι ή οικία του Καποδίστρια, Δεσποινίς.

(ϊυνέχεια)

γου; σχηματίζει τήν βάσιν τριγώνου εύφορου ούτινος αί Μυ· 
κήναι άποτελοϋσι την κορυφήν.

Διά μέσου τών άνθηρών αγρών τών έκ σίτου, βάμβακος καί 
καπνού έσπαρμένων, ή οδός διευθύνεται κατ’ εύθείαν γραμ
μήν πρός τό Ναύπλιον, δεξιόθεν δέ καί άριστερόθεν τής πε- 
διάδος φαίνονται διάφορα χωρία καί πλησίον αύτών τά κυ
κλώπεια τείχη τής Τίρυνθος.

Ή Δεσποινίς 'Ραμώ ήθέλησεν,ώς έν Μυκήναις, νά δράμη 
πρός τήν προϊστορικήν ταύτην πόλιν. ’Επειδή όμω; οί συνο
δοιπόροι αύτής ήρνήθησαν τοΰτο, τή ύπεσχέθησαν νά έπα- 
νέλθώσι μετά τής οικογένειας Άντωνοπούλου καί έπισκε- 
φθώσι τά κολοσσαϊα ταΰτα καί άξιοθαύμαστα τείχη τά εκ- 
πλήξαντα αύτόν τόν Παυσανίαν.

/Μολονότι δέ έπείσθη...
— Είσθε βάρβαροι, άνευ ποιήσεως, Κύριε Θεοχάρη, άνέ- 

κραξε, καί εχουσι δίκαιον νά σάς κλέπτωσι τάς άρχαιότητας 
άφοΰ δέν τά; άγαπάτε...·

Έάν αΰται εύρίσκοντο εις Γαλλίαν....
—-'Ώ 1 Δεσποινίς, μή εξακολουθήτε, καί σάς υπόσχομαι 

νά σάς παρέξω τήν άδειαν νά μεταφέρετε όπου7θέλετε τά 
τ,είχη τής Τίρυνθος.

, — Ραλοϋ ! δέν σου επιτρέπω νά γελ^ς. Δέν βλέπεις ότι κά· 
μνεις τόν θεοχάρην νά πιστεύση ότι έξέφρασεν εύφυΐαν. Δεν

‘Η Δεσποινίς 'ΡαΛοΰ Βουγά.

— Έδώ έδολοφονήθη;
— Όχι, ίδώ κατφκει ότε ήτο πρόεδρος τής προσωρινής 

Κυβερνήσεως τφ 1824 (sic). Θά περάσωμεν μετ’όλίγον ?μ-

■ρροσθεν τής εκκλησίας του 
Άγιου ΣπυρίδωνοςένΝαυ- 
πλίω,καί θά σαςδείξω τήν 
θύραν τοϋ ναοΰ τούτου ε
νώπιον τής όποιας ό Μαυ- 
ρομιχάλης τόν περιέμενε 
καί τόν έφόνευσε.

Ό θόρυβος τών παν- 
τοίου είδους οχημάτων ά
τινα διατρέχουσι τήν άπό 
Ναυπλίουείς Άργοςάγου- 

• σαν, καί τά νέφη τής κό- 
νεως ήτις εγείρεται ύπ 

-αύτών, ιδίως έπί τής διά 
μεγάλων δένδρων κεκο- 
σμημένης όδοΰ από Τίρυν
θος είς Ναύπλιον, προα- 
ναγγέλλουσι τήν έμφάνι- 
σιν μιας τών σημαντικω- 
τέρων πόλεων τοΰ βασι
λείου. Υπολείπεται δέ νά 
διέλθη τις σηκωτήν τινα · 
•γέφυραν καί παλαιάν τινα 
θύραν, έφ’ ής ΰπάρχουσι 
τά σήματα τής δημοκρα
τίας τής Βενετίας πριν ή 
ει’σέλθη είς τήν κυρίαν ό- 
■δόν, ήτις διασχίζει τήνπό
λιν απο τοΰ ένός άκρου είς 
τό άλλο καί συνδέει μεταξύ

Ή Ρα^ου Βουγα και ή Σωοσάνα Ραμώ.
άλλήλων δύο πλατείας πεφυ- | Έθεώρει τό δωμάτιόν της

τευμένας ύπό δένδρων. <
—— Αί Δεσποινίδες Βου

γά καί ’Ραμώ ήξευρον ότι 
ή οικογένεια Άντωνοπού- 
λου κατφκει εν τινι οίκίιρ 
τής πλατείας τών Πλα
τάνων έπομένως τήν ιΰρον 

' ταχέως καί εύκόλως. Έ
πειτα αί όδοιπόροιπεριεμέ- 
νοντο καί αΐάποσκευαί αύ
τών κομισθεϊσαι τήν αύ- . 
τήν πρωίαν διά τοΰ ά
τμοπλοίου, ειχονμετενεχθή 
εις τό δΓ αύτάς προητοι- 
μασμένον δωμάτιόν τής 
Κυρίας Αντωνοπούλου, 

εύμενώς παραχωρηθέν είς 
τάς δύο νεάνιδας, ώς τό 
εύρυχωτότερον καί κάλλιον 
διεσκευάσμένον. ,

j Όφείλομεν να άμυλο'· 
γήσωμεν ότι ή Κυρία Άν
τωνοπούλου κάμνουσα τήν 
θυσίαν ταύτην χάριν τών 
φίλων αύτής έσκόπεινά κερ
δίση διά τής. ίκανοποιή- 
σεως τής φιλοτιμίας‘ της 
ό,τι έχανεν ΐκ. τής άνα-. 
παύσεώς της. , -

άριστούργημα καλαισθησίας,

’J
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— Μπροστά άπό τό είκοσιένα; !
— Μάλιστα’ εδώ έστεφανώθηκεν ή βάβα μου τον παπ

πούλη μου’-και «τά 21 είχε μία κόρη 7 ετών. Τό οικόπεδο 
τό πήρε προίκα η βάβά μου, καί έπειτα έκτισε, όταν άρρα- 
βωνίάστηκε, τό σπήτι ό παππούλη; μου.

— Είναι γερή πολύ η βάβα σου ;
— Άχ, γεοη είναι’ ποτέ της δεν είπε κεφάλι, ούτε ξέρει 

τι θά εΐπή κινίνο, άν καί είναι 85 ετών. Άλλ’ όταν έρχεται 
αύτή ή ευλογημένη η ήμερα, που έκαμαν τήν έξοδο, δεν 
ήξεύρω πώς νά τήν παρηγορήσω. Περισσότερο από δύο ήμέ- 
ραις μένει νηστική, αναστενάζει,. κλαίει, δεν θέλει νά ίδή 
καμμίά γεντόνισσα, ούτε εμένα, έν φ μ’ άγαπφ σαν τά ’μά
τια της, καί μέ προστατεύει. ’Αλλά έχεε δίκηο,νά είναι ιδιό
τροπη μια φορά τό χρόνο, γιατί παιδί της ήταν πάλιν.

Μόλις τής νεάνιδος έκστομισάσης τήν λέξιν παιδί tqc, ή 
γραία, ήτες εν τφ μεταξύ είχέ πως συνέλθει εκ τών πολλών 
τής έγγόνου περιποιήσεων, κατεχομένη μόνον ΰπό νάρκης 
•τίνος, ή γραία λέγομεν εις τό άκουσμα τής φράσεως «δίκηο 

■ έχει, ήτο παιδί της» αναλύεται εις δάκρυα, έξ ών άπό πολ- 
λοΰ χρόνου ήτο βεβαρημένη ή καρδία αυτής, συγκινήσασα 
καί προκαλέσσα καί τά ήμέτερα. Διότι αληθώς, εάν τά δά
κρυα τής γυναικός έν γένει ίσχύουσι νά μαλάξωσι καί τήν 
σκληροτέραν καρδίαν, τά δάκρυα τής προβεβηκυίας ήδη γυ
ναίκας έχουσι τήν δύναμιν νά μαλάξωσι καί τον γρανίτην. 
Διατί άρά γε; Ή ανθρώπινη καρδία έχει τήν ευαισθησίαν 
νά άπαιτή παρά τοΰ θεοΰ, τής Μοίρας, τών ανθρώπων, νά 
σέβωνται τό ον εκείνο, όπερ έλάχιστον χρόνον μέλλει είσέτι 
νά διανύση επί του κόσμου τούτου, νά μή περιβάλλωσι διά 
θλίψεων τήν καρδίαν εκείνην ής ευάριθμοι έν τφ μέλλοντι 
παλμοί θά άκουσθώσι, νά μή μιάνωσι τήν πολιάν τήν ενέ- 
χουσαν άρρητόν τινα γλυκύτητα καί άκατανόητον μυστήριον. 
Άλλ’ όταν ίδωμεν προσβαλλομένην τήν άξίωσιν ταύτην τής' 
ήμετέρας καρδίας, συμπάσχομεν, συνθρηνοϋμεν, συγκλονιζο- 
μεθα μετά τοΰ πρεσβύτου.

Οΰτω λοιπόν διέθεσαν ήμάς οι λυγμοί καί οι θρήνοι τής 
πρεσβύτιδος εκείνης, ώστε δεν ήδυνάμεθα νά άποκρύπτωμιν 
πλέον τά δάκρνά μας· δεν έτολμώμεν έν τούτοις νά άπευθύ- 

νωμεν πρός αυτήν λόγους παραμυθητικούς, γενώίκοντες κα
λώς, ότι πάσα έν τοιαύτη στιγμή, καθ’ήν ή καρδία άσπαί-· 
ρει, ποοφερομένη λέξις πρός παρηγοριάν δήθεν,, όλως τάντί- 
θετά αποτελέσματα έπάγεται. Συντρίβεται έτι μάλλον ή καρ
δία εκείνη. Οί παραμυθητικοί λόγοι εύρίσκουσιν εύφρόσυνον 
ηχώ μόνον εις καρδίαν έπανελθοΰσάν πως εις γαλήνην μετά- 
τήν δεινήν θύελλαν. Δίκην λοιπόν καιροσκόπων άναμείναντες. 
τήν ψυχολογικήν εκείνην στιγμήν, καθ ’ ήν είμεθα πεπεισμέ
νοι, ότι οί λόγοι ημών θά συνετέλουν πρός καταπράύνσιν τής 
θλίψεως τής πρεσβύτιδος.

— Όλοι έχομε βάσανα σ’αυτόν τόν κόσμον, άνεφωνήσα- 
μεν. Ποχός πολύ ποιος ολίγο" κάνεις δεν ’μπορεϊ-νά είπή πώς. 
δεν έχει πίκραις.

— Ναι παιδιά μου, άλλ’ όταν άπό τόν καιρό ποΰ ήσθάν— 
θήκες τόν έαυτό σου δεν είδες μία καλή ήμερα, δέν έγέλασ® 
τ’ άχεΐλί σου, τότε γιατί ήλθες σ’ αύτό τόν κόσμο;

Τήν πρεσβύτιδα διέκοψεν ή έγγονος αυτής, προσφέρουσα. 
θερμόν ρόφημα, όπερ μετ’ επιμελείας είχε παρασκευάση.

— Πΐέ το βάβα· θά σοΰ κάμη καλό.
— Παιδί μου, είμαι καλά" μά τόν καϋμό τής Πανώρηας- 
Έξεπλάγημεν καί κατελήφθημεν υπό περιεργίας, άκού-

σαντες τόν άήθη καί πρωτότυπον τούτον όρκον.
(’Ακολουθεί). Γ· Μ.

ΠΚΡΙ THS ΒΑΡΑ ΤΟΙΣ ΣΙΝΑΙΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ

Οί Σϊναι είναι κατ’ εξοχήν συντηρητικός λαός. Ούδείς 
άλλος συνενοϊ μείζονα στασιμότητα πρός πλέον άπηρχαιομέ- 
νον πολιτισμόν. Τό πνεύμα τού έθνους τούτου είναι ώσεί 
συνδεδεμένον πρός τάς τελετάς, τάς δοξασίας καί τήν εαυ
τού έπιστήμην. Ό χαρακτήρ τής στασιμότητος, δστις δια
κρίνει τό Ουράνιον Κράτος είναι συνέπεια τών έπικρατουσώ*  
θρησκευτικών άρχών έν τή εύρεία μοναρχία καί δστις επίσης 
επιβάλλεται καί έπί τής άνατροφής.

Παρά Σίναις ούδεμία λέξις περί Θεού- οΰδ ’ υπάρχει αυτή 

τις τήν γλώσσαν των. Γνωρίζουσι μόνον ότι ΰφίσταται μία 
τοϋ παντός δύναμις, ό ουρανός, δστις εξουσιάζει όλην τήν 
•φύσιν. Ό αύτοκράτωρ, υιός τής δυνάμεως ταύτης, είναι μό
νος εις σχέσεις μετ’ αύτής, δι’ δ ένοϊ το πνευματικόν μετά 
τοϋ κοσμικού κράτους. Δύναται μάλιστα' νά όνομασθή τό 
ανώτερον ον τών Σινών, άτε κοινός πατήρ τών υπηκόων του’ 
-αί προσταγαί του θεωρούνται θεϊαι, παρ’ οΰδενός θνητού ΰπο- 
ίλητεαι εις εξέτασιν ή αντιλογίαν μετ’ αυτόν έρχονται οί 
"Μανδαρίνοι καί διάφοροι βαθμοί υπαλλήλων, αντιπροσώπων 
■αυτού, προς ους οφείλεται, κατά συνέπειαν, σέβας καί λα
τρεία ανάλογος. Ό πατήρ οικογένειας είναι τό τέρμα τής 

ταύτης καί αντιπρόσωπος τοΰ αύτοκράτορος έν τή 
-οικία αυτού" τοιουτοτρόπωςή Σινική παριστφ μεγάλην οίκο- 
-γένειαν, έν ή ό αύτοκράτωρ, οί δημόσιοι λειτουργοί, οί γονεϊς 
καί οί πρόγονοι είναι πρόσωπα ίερά καί αντικείμενα λατρείας. 
Ιδού τινα σχεσιν έχοντα πρός τήν θρησκείαν τών Σινών:

« Εάν τά τοΰ οίκου διοικώνται καλώς καί τά τοΰ κράτους 
•Φά έχωσιν ομοίως, διότι ταΰτα θεμελιοΰνται έπ’ εκείνων (*).

» Ο σεβόμενος τούς γονεϊς αύτοΰ θά σέβηται καί τόν βα
σιλέα, καί ο τελευταίος ούτος δύναται τότε ν’ αναγνώριση ώ; 
ύπηκόους αύτοΰ τά τοιαυτα τέκνα·

Ούδεμία θέσις, ούδέν αξίωμα δύναται ν’ άπαλλοτριώση τό 
■πέκνΟν τής υίϊκής στοργής· ή υίϊκή ύπακοή φθάνει μέχρι τού 
ουρανού, ουτινος μιμείται τήν κανονικήν κίνησιν' αυτή έμπε- 
^ιλαμοανει την γήν πάσαν καί είναι ει’κών τής γονιμότη- 
πός της.

» Η εξουσία τοΰ πατρός είναι απεριόριστος ώ; καί ή τών 
-παιδων ευπείθεια. Ο Μανδαρίνος οφείλει νά τιμωρή τό παι- 
■δίον ου ό πατήρ παραπονεϊται, άνεξετάστως, διότι τό παι- 
•δίον καθ ου ο πατήρ δυσαρεστεϊται είναι άξιοτιμώρητον.

»Οί γονεϊς τρέφουσι καί έκπαιδεύουσι τό παιδίον αύτών 
εως ου άνδρωθή. Ή αρετή τοΰ πατρός καί τής μητρός είναι 
άπειρος, ώς ό ούρανός».

Ο φονεύων τόν υιόν αΰτοΰ (οί παιδοκτόνοι πολλάκις άπαν· 
τώσινέν Σινική) δέν τιμωρείται, άλλ’όταν παιδίον περιϋβρίζη

(1| Τό άξίωμα τοΟιο νομίζω άξιον προσοχής. 

τους γονεϊς του, φονεύεται’ οήο; ό τόπος τίθεται είς κίνησιν, 
επειδή διεπράχθη τό μυσαρώτερον τών εγκλημάτων ό αύτο- 
κρατωρ κρίνει άπο τού θρόνου του, πάντες δ’ οί τή; περιφέ
ρειας Μανδαρίνοι παύονται, διότι ή διοίκησις χώρας έν ή τοι- 
αΰτα απαίσια λαμβάνουσι χώραν όμολογουμένως δέν είναι 
καλή. Ο ένοχος σχίζεται, ή οικία αύτοΰκμί αί γειτονικαί 
καίονται καί καταστρέφονται άρδην.

Τά προ; τούς γεννήτορας καθήκοντα τών τέκνων είναι ή 
βάσις, τών ύπηκόων προ; τούς ηγεμόνας, τών ΰπηρετών προ; 
τού; κυρίου;, τών μαθητών πρός τούς διδασκάλους.

« Δέον νά σέβηται διά βίου ό διδάσκαλος,ώ; πατήρ· μα
θητής συνοδεύων τόν έαυτοΰ διδάσκαλον δεν δύναται νά τόν 
αφηση όπως όμιληση μετ’ άλλου" ούδ’ έπί τών βημάτων 
αύτοΰ βαδίζει, άλλ ολίγον δεζιφ, στηριζομένου έπί τών ώ
μων αυτού τοΰ διδασκάλου,ΐνα τφ είπη τι είς τό ούς, πρέπει 
νά βάλη τήν χεϊρα έπί του στόματος, όπως μή τόν ένοχλή 
διά τής αναπνοής.»

Έν τοιαύτη καταστάσει πραγμάτων καί ΰπό τό κράτος 
τοιούτων αρχών, εννοεί τις ότι ή Σινική μένει στάσιμος. 'Ως 
όλοι αυτής οί νόμοι, ή διδασκαλία καί ή φιλολογία είναι 
ίεραί, διό καί διηνεκώ; μένουσιν άμετάτρεπτοι. Ή σπουδή 
τών Σινών δέν είναι έρευνα ελεύθερα καί εμβριθής τής αλή
θειας κατά τού; διαφόρους κλάδου; τή; επιστήμης άναζή- 
τησις, άλλ απλή μηχανική γνώσις τών τελετών, τών νόμων, 
τών άρχών καί τών γεγονότων τών έν τή φιλολογία αύτών 
περιεχομένων. Αί Σινικαί μελέται όμοιάζουσι πρός τάς τή; 
άρχαία; σχολαστικής, καθ’άς,’ α ό ’Αριστοτέλη; τό ειπεν,» 
άπεμάκρυνε πάσαν αμφιβολίαν. Έκαστος τών Σινών οφείλει 
νά εννοή τά; διαταγάς τού αύτοκράτορος’ ή Σινική είναι ή 
χώρα τών σχολείων καί τών εξετάσεων· διά τών σπουδών 
δύναται τις ν’άνυψωθή είςτήν διοικητικήν ιεραρχίαν. Ό 
αύτοκράτωρ είναι ό σοφότερος τοΰ τόπου.

Αί έν Σινική σπουδαΐ περιλαμβάνουσι τέσσαρας κυρίας 
σειρά;" έν τή πρώτη (προκαταρκτική ίκπαίδευσις), διδάσκε
ται τό άναγινώσκειν καί τ.ό γράφειν, μάνθάνονται έκ στή
θους άξιώματα, γνωμικά κτλ. Ή διδασκαλία αΰτη έχει βα· 
σιν τήν μνήμην.
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ούτινος ή πολυτέλεια ώφειλε νά τή πρόσκτηση τόν θαυμα
σμόν τής Δεσποινίδος Βουγά' τή έπροξένει εύχαρίστησιν τό 
νά δυνηθή νά δείξη πρός τήν Παρισινήν διδασκάλισαν οτι καί 
αί Έλληνίδες έννοοΰσι τάς λεπτάς άπαιτήσεις τού πολιτισμού.

Πράγματι δέ ένεποίησε ζωηράν έντύπωσιν πρός τήν Δεσ
ποινίδα 'Ραμώ ή θέα οροφής βαθέω; κυανού χρώματος μέ 
γοτθικά πλαίσια έκ κονιάματος έρυθροϋ, καί τά πρός εντελή 
καταρτισμόν τοϋ στολισμού τούτου κρεμάμενα έκ σιδηρού σύρ- 
ματοςεις τα; τέσσαρας γωνίας τής οροφής, καί εις τό κέν
τρου γύψινα πτηνά, κρατούντα διά του ράμφους ρόδον έκ 
χάρτου.

Όσον δ’ άφορ£ εις τά έπιπλα, ήσαν ώς έν πάση τή Ανα
τολή’ άπλούστατα, θρανία έπεστρωμένα διά λινού μέ έρυθράς, 
πρασίνους καί κυανάς ραβδώσεις έσχημάτιζον διβάνιον γύρω 
τοΰ θαλάμου χρησιμεΰον ήδη άπό πεντήκοντα έτών ώς κλίνη 
καί ώς κάθισμα, δύο δε μεγάλαι κλίναι άγορασθεϊσαι έν Νεα- 
πόλει (·κ«ΐ πληθύς Αυστριακών εδρών έκ καμπτοΰ ξύλου έπε- 
δείκνυον τήν πρόοδον εις τόν τρόπον τοΰ διαιτάσθαι.

Ή άφιξις τού Θεοχάρου; καίτοι απροσδόκητος επροξένησε 
χαράν πρός τούς έξαδέλφους του, ιδίως πρός τόν Λοχαγόν τοΰ 
Μηχανικού ’Αναστάσιον Άντωνόπουλον, αξιωματικόν πεφι- 
λημένον έν τφ στρατφ, καί νυμφευθέντα πτωχήν μέν καί ορ
φανήν άλλ’ώραίαν κόρην συνανατραφεϊσαν μετ’αύτοΰ ΰπό της 
μητρός του, άγαθής γραίας συνοικού^ης ήδη μετά τών δύο 
τέκνων της.

Ή ΰπό τής Ελληνικής Κυβερνήσεως πρός τήν μητέρα, 
χήραν άνωτέρου άξιωματικοΰ, παρεχομένη μηναία σύνταξις 
καί ό μισθός του λοχαγού άπήρτιζον τούς μόνους αυτών πό
ρους, οΐτινες έξήρκουν εις τάς άνάγκας αύτών.

Ή ύπηρεσία τοϋ οίκου έζετελείτο ΰπό τίνος στρατιώτου, 

I

δστις ότέ μέν μαγείρου, ότέ δέ ηνιόχου, ότέ δέ θαλαμηπό
λου, ότέ δέ καί υπηρέτριας τών νηπίων καθήκοντα έξετέλει, 
άντικαθιστών τό έπ’ αύτώ τάς έν τή οικία δύο ψυχοκόρας.

Ή ψυχοκόρη είναι είδος τι οικονομικής υπηρέτριας πρός 
ήν ούδένα πληρόνουσι μισθόν οί κύριοί της, άλλ’ύποχρεοΰν- 
ται ηθικώς νά τήν ύπανδρεύσωσιν ήμέραν τινα δίδοντές αύτίί 
μικράν τινα προίκα. Πολύ συχνά, φεύ, συμβαίνει ώστε αί 
πτωχαί ψυχοκόραι έχουσι νά περιμείνωσιν έπί τοσοΰτον ΐνα- 
ή πρός αύτάς ΰποχρέωσις τών κυρίων των έκτελέσθή ώστε 
σχεδόν χάνουσιν έπί τέλους πάσαν ελπίδα άποκατασίάσεως, 
πλήν διά τούτο ή άφοσίωσίς των δεν μειούται καί έξακολου» 
θούσιν έχουσαι τήν αύτήν εμπιστοσύνην πρός τούς Κυρίους 
των, καί κάποτε εΰρίσκουσιν εις τό κάτω κάτω τής διαθήκης, 
τήν αμοιβήν τής άφοσιώσεώς των.

Ή κυρία Άντωνοπούλου έπεθύμει άπό καρδίας νά δεχθή 
τούς ξένους της διά τής εις εξαιρετικά; περιστάσεις έθιζομέ- 
νης έθιμοταξίας. Όθεν κύπτουσα άνωθεν τοΰ κιγκλιδώματος 
τής κλίμακος έξέφεοεν άπελπιστικάς κραυγάς καλοΰσα τήνΚα- 
τήγκω καί τήν Χρυσοΰλα’.... Αί ανόητοι είχον λησμόνησες 
νά φέρωσι τό γλυκό.

’Επί τέλους ή Χουσοΰλα καί ή Κατήγκω έφάνησαν σύ- 
ρουσαι έπί τοΰ πατώματος τά έν εϊδει παντούφλας φερόμενα 
ελαστικά των ύποδήματα έχουσαι τάς δύο μελανά; των πλε
ξίδας κρεμασμένας όπισθεν, τήν δέκεφαλήν κεκαλυμμένην 
διά κεκρυφάλόυ εΐσήλθον ή μία κατόπιν τής άλλης σπρώ- 
χνουσαι τήν θύραν διά τού γόνατος.

Έφ ’ ένός δίσκου ή Κατήγκω προσέφερε ροδοζάχαριν,γλυκό 
τσοκολάτας, μαστίχης, πέπονος... Έπί έτέρου έκράτει ή Χρυ- 
σοΰλά τόν καφέ καί τό δροσερόν ύδωρ.

Έκαστο; έλαβεν εν κοχλιάριον έκ τοΰ γλυκού,έπιεν ολίγον 

ύδωρ, καί έκένωσε τάς ολίγα; σταγόνα; καφέ άς δύναται νά 
δεχθή έν τουρκικόν φιλζάνι. Είναι γνωστά τά έκ πορσελάνη; 
ταΰτα κύπελλα άτινα φαίνονται ώσεί άνήκοντα είς τήν σκευ
οθήκην. κούκλας τίνος πριν ή τιθώσιν έπί τοΰ άργυροΰ αύτών 
υποστηρίγματος τού ζαρφίου,καΐ τών όποιων ή χωρητικότη; 
μειούται κατά τό τρίτον έκ τής ύποστάθμης τού καφέ.

Αφοΰ έξετελεσαν τόν υποχρεωτικόν τοϋτον τύπον τής φι
λοξενίας, ή Χρυσοΰλα καί ή Κατήγκω, άπεσύρθησαν κατά 
τόν αύτόν τρόπον καθ’ ον εΐσήλθον μεγαλοπρεπώς,ώς δύο Όλ· 
λανδικαί Γαλέραι ώθούμεναι άπό τήν φουσκοθαλασσιάν.

Η σύγκρισις αύτη δέν γίνεται μέ σκοπόν ειρωνικόν, έκα
στος λαός εχεε τήν αισθητικήν του, ήξεύρομεν δέ καί τρα
γούδι Ελληνικόν πολύ ώραϊον.

Η κυρία Αντωνοπούλου έθεωρεϊτο μία τών ώραιοτέρων 
γυναικών τοΰ Ναυπλίου.

Η δέ Ραλοΰ, ή εΰχαρις, ή τρυφερά, ό άγγελο; αύτό; 
κθυσία',ε τήν καλλονήν αύτή; διότι ήναγκασμένη νά συμ- 
μορφώται μέ τά ’Ελληνικά έθιμα, προσεπάθει νά άπομιμή- 
ται πάσει δυνάμει αύτά, καί συνεπώς νά χάνη τήν ιδίαν χά· 
_ριν. Τά θέλγητρα καί αί χάριτας ένό; τόπου δέν απομιμούν
ται έν τφ άλλω.

Δύναται τις ποτέ νά φαντασθή τήν Άφροδίτην τή; Μή
λου μέ στηθόδεσμον;

Ουτω; αποβαίνει εκπληκτικόν πώ; ό Κώστα; Θεοχάρης 
ήράσθη εύθύ; έξ αρχή; τής ‘Ραλοΰ; Βουγά, μάλλον ή τής 
Σωσάννα; 'Ρωμώ.

Δέν είναι παραδεδεγμένον ότι μεταξύ πολλών. γυναικών 
Ισης αξίας η ξένη πάντοτε έχει τήν νίκην; διότι ύποβοηθεϊ- 
ται υπο τού εν αυτή ασυνήθους. "Έπειτα φαίνεται ώς νά τήν 
περιβάλλη είδός τι αρώματος έπαγωγοΰ καί μυστηριώδους,

κατέχει έν άλλαις λέξεσι τόθέλγητρον τοΰ νέου, τού άγνω
στου, τοΰ απηγορευμένου. '

Άναμφιβόλως, ή Σωνάννα ήνωνεν είς τό είδος τούτο τής 
γοητείας πολλάς άλλα; ιδιότητας. Δεν ήτο.μέν ποσώς ωραία’ 
πλην πρόσωπον μικρόν σαρκαστικόν,στόμα πονηρώς μιιδιών, 
κόμη ξανθή ούλόθριξ κοσμούσα πρόσωπον γέμον έξ έρυθημά- 
των ώςβερύκοκκον, πρόσθες, τούτοις καί τεχνάσματα άπειρα 
καί προσπάθειας όπως θέλξη,όπως σκοτίση τήν κεφαλήν άν— 
δρός οίουδήποτε. Οΰτω ίσως δυνατόν νά έξηγηθή διά τί ό πα
τήρ τής ώραίας Ραλούς ήρχισε νά άνησυχή άφ’ δτου ή θυ- 
γάτηρ του έσχε Γαλλίδα διδασκάλισσαν!

’Αλλά διά τον εικοσαετή Θεοχάρην ή ποθουμέ'νη γυνή ήτο 
ή 'Ραλού πλήρης ζωής καί νεότητος,ή 'Ραλοΰ μέ τά ερυθρά 
χείλη, τούς λευκούς όδόντας,τήν μελανήν κόμην τήν έπισκιά- 
ζουσαν τό μέτωπόν της ώς ή τών θεών τού Φειδίου, τό α
βρόν της δέρμα, τούς μεγάλους της οφθαλμούς υγρούς έκ 
τρυφερότητος καί περισκιαζομένους ΰπό μακρών βλεφαρίδων ή 
τής 'Ραλού μέ τάς πιθηκικάς καί ΰποτακτικάς στάσεις της καί 
τό μαλθακόν βάδισμά της.

Ό θεοχάρης έν τή ίδέιρ τοΰ καλού άκολουθεϊ μέ ένστικτα 
τής φυλής του. Δεν διακρίνει οΰτος τά θέλγητρα τής Σωσάν- 
νας Ραμώ,θέλγητρα λεπτά έκτιμημένα μάλλον ΰπό τών λαών 
τής Δύσεως.

Αγαπφ τήν 'Ραλοΰ απλώς διότι ή ώς νεαρού άγριου.πεινά 
του τόν κινεί νά δαγκάστ, τόν ευχυμον τόύτον καρπόν.·

Δικαίως λέγουσιν ότι ό έρως γνωρίζει· μίαν μόνην γλώσσαν 
πανταχου καί πάντοτε. Πράγματι άπαντες άξίοΰσιν ότι άγα- 
πώσιν άλλ’ ούδείς άγαπφ κατά τόν αυτόν, τρόπον. Παρ’ήμϊν 
ό γάμος είναι τό αποτέλεσμα διπλής συμπάθειας γενομένης 
συνήθως ύπσ τής όμοιότητος τών αισθημάτων ;τοϋ τρόπου τοΰ
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Έν τή δευτέρ^ εξηγούνται τά χωρία, αξιώματα κτλ. τα 
Ιν τή προηγούμενη διδαχθέντα. Έν τή τρίτη, πρόκειται περί 
ύφους κατά τά διάφορα αύτοΰ είδη' έν τή τέταρτη, γίνον
ται διάφοροι πραγματεία: έν αίς καί περί ποιήσεως.

Τά γυμνάσματα ταΰτα ύπόκεινται πρώτον εις τήν κατα- 
μέρισιν τής ύλης, έξακριβοΰνται έπειτα αί άρχικαί ίδέαι, 
αναλύονται καί κατατάσσονται αί σκέψεις, καί τέλοςεπερχε- 
ται ή ενοποίησες,τοΰ δλου.

Ή ρητορική ή ή μελέτη τών σχημάτων τοΰ ύφους, έχει 
έπίοης κανόνας σταθερούς. Καθ’ δλην ταύτην τών μαθημά
των τήν διάρκειαν επιδιώκεται ή άνάγνωσις καί ή γραφή, 
διότι αύται είναι στενώς μετά τών. ιδεών συνηνωμέναι, καθ’ 
όσον οί Σϊναι δεν έχουσι γράμματα πρδς γραφήν τών λέξεων, 
άλλ.’ έκαστη ιδία παριστάται διά χωριστού σημείου’ απαι
τείται όθεν δι’ έκαστον άντικείμενον ή ιδέαν, σημεϊον γεγραμ- 
μένον ή λέξις προφερομένη. Ούτω πως ή σπουδή τών ιδεών 
είναι άλληλένδετος πρδς τήν έκμάθησιν τής τε άναγνώσεως 
καί τής γραφής. ’Ey τοϊς προκαταρκτικούς σχολείοις δέον νά 
εκμανθάνωνται τέσσαρες χαρακτήρες τήν ημέραν. Ό έπιστά- 
μένος 80,000 λέξεις καί τοσαΰτα τούτων παραστατικά ση
μεία, ό έν άλλοις λόγοις εχων γνώσιν 80,000 ιδεών, θεωρεί
ται ώς λίαν σοφός.

' ("Βπεται συνέχεια)
Δ. Γ.

ΥΠΗΡΕΤΩΝ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

Είς υπηρέτην τινά είχε συστήση ή Κυρία τήν καθαριότητα 
τής οικίας, ιδίως νά πλύνη καθ’ έκάστην τήν πλακόστρωτον 
αυλήν, νά τήν σαρώνη δίς καί τρις τής ημέρας,νά έπιπλήττη,. 
καί ίίν ανάγκη δέρη τούς άσχημίζοντας αύτήν, καί νά τή 
ανάφέρη πάσαν εκτροπήν.

Ημέραν τινά διερχόμενος τήν αυλήν ό Κύριός του γλυστρφ 
καί καταπεσών κατασυντρίβει τήν ρίνά του, έξ ής τό αίμα 
ρεύσαν κατερρύπανε τήν αυλήν.

Τότε ό υπηρέτης περιελθών εις δυσχερή θέσιν καί άγνοών 
άν πρέπη νά έπιπλήξη ή νά κτυπήση τόν Κύριόν του, τρέ- 
,χει πρδς τήν Κυρίαν του...

— Ό αφέντης, Κυρία, τή λέγει, έλέρωσε τήν αυλήν μέ 
τήν μύτη του, τί νά τού κάμω; νά τδν μαλώσω ή νά τόν 
δείρω ; , .

— Τον άθλιον I εΐπέ του ότι τοΰτο μέ δυσηρέστησε πολύ! 
.. . καί νά μέ περιμένη .τώρα θά κατέβω μόνη μου καί 
τδν διορθόνω . ..;·

Εις ύπηρέτης λέγει πρδς τήν Κυρίαν του :
—— Κυρία, δόσε μου τδ κλειδί τής αποθήκης.
— Αλλοτε νά μή μου όμιλής ούτω, άλλα πάντοτε πλη- 

θυντικώς, άπαντ^ ή Κυρία.
Ό υπηρέτης δέν εννοεί.
— Νά μοΰ όμιλής, δηλαδή, ώς νά ήμουν δύο πρόσωπα, 

έτσι: doze uov, xdpeze μου ζήχ gdpir, σάς παοακα.Ιω κτλ.
---- Καλώς, Κυρία, ένόησα τώρα, καί όταν είσθε δύο 

μαζή, πώς θά σάς ομιλώ ;
— ! ! ! ... .

Μεταξύ,δύο υπηρετών;
— Πού πηγαίνεις Γιάννη)

-—·Νά, θά ’πάγω καί γώ νά ΐδω τήν έκθεσιν τού Παρ
νασσού.

— Καί τί έκθεσις είναι αύτη, καλέ;...
----Τής ζωγραφικής. ·
.---- Ζωγραφικήςδηλαδή έχουν ζώα τυπωμένα.-,
” θΧι> αδελφέ, έχουν εικόνας τής λαδομπογιάς,δέν κα

ταλαβαίνεις;... .

— ΆI ναι, κατάλαβα τώρα, κύταξε όμως νά μή λερό— 
σης τά καλά σου φορέματα...

— Όρσε, ποΰ κατάλαβες, μωρέ είναι τής ξηρασίας χρώ
ματα 

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ

Κίχδυνοι ex z5>r xax&r i>ddza>r. Eivat έντέλώς βέβαιονΤ 
ότι ή χρήσις μεμολυσμένου ΰδατος πρδς πόσιν είναι μία τών 
κυριωτέοων καί συνηθεστερων άφορμών τής ένσκήψεως τοΰ 
τυφοειδού,ς πυρετού, καί έν τούτοις είς πολλάς περιστάσεις 
διατελούμεν εντελώς άδιάφοροι καί αμέριμνοι ώς .πρός τήν- 
έκλογήν καί έξέτασιν τον ύδατος, τό όποιον πίνομεν. Ή δη
λητηρίασες τού ύδατος προέρχεται σχεδόν πάντοτε συνεπείχ: 
τής διηθν,σεως αυτού έν τώ έδάφει, διά μέσου υλών προερ
χόμενων έκ τών άφοδευτηρίων, έξ ελαττωματικών υπονό
μων ή διωρύγων, έκ τών στάσιμων ύδάτων κτλ. Ή δέ διή- 
θησις συντελεί ώστε τδ μόλυσμα νά μή άναγνωρίζηται ούτε 
άπό τής γεύσεως ούτε άπό τήςόσφρήσεως, καί όσφ τό ύδωρ δέν 
άποφαίνεται τσιούτον, κατά τοσοϋτον είναι κινδυνώδες. Πρδς 
πρόληψιν κινδύνων έκ τής χρήσεως τοιούτων ύδάτων, απαι
τείται μεγάλη προσοχή καί είδικότης, καί έφ’όσον μέν ή-, 
ύπεύθυνος άρχή φροντίζει δεόντως περί τούτου, έχει καλώς, 
έν έναντι? όμως περιπτώσει φρονιμώτερον είναι, νά ποιώμεν 
χρήσιν ύδάτων μή διερχομένων διά τοΰ ύπό τήν πόλην· 
εδάφους.

ΜεμοΛυσμόνος. άηρ. Όπόταν τήν πρωίαν έγειρόμενοι τής: 
κλίνης, ιδίως έν ώρα χειμώνος, αίσθάνεσθε· τδν έαυτόν σας κα
κοδιάθετου, μέ ολίγον πονοκέφαλον, καί αί σινδόναι τής κλίνης, 
σας ώς καί τά τείχη τοΰ δωματίου σας εΐσίν υγρά, έστέ βέ
βαιοι ότι ό αερισμός δεν έκτελιΐται έπαρκώς.

Συνήθως κλείομεντάς θυρίδας πρδς αποφυγήν τού ψύχους, 
ούδόλως σκεπτόμενοι ότι ούτω πράττοντες άποφεύγομεν άφ*  
έτέρου τήν άνανέωσιν τοΰ έν τώ δωματίω άερος. Ευρισκό
μενοι έν κλειστφ δωματίω, ταχέως τδ έν αύτώ ύπαρχον ό- 
ξυγόνον έξαντλεϊται, τδ ανθρακικόν όξύ, ώς καί αΐ δηλητη
ριώδεις ούσίαι αύξάνονται,καί έντός ολίγων ωρών ή αναπνοή 
καθίσταται βαθμηδόν δυσκολωτέρα. Ό άήρ έν τοϊς δώμα— 
τίοις χρήζει έκάστοτε άνανεώσεως, διότι ταχέως άντιλαμβα- 
νόμεθα τών ολέθριων άποτελεσμ.άτων. ’Αποφεύγετε τά αέριος. 
ρεύματα άλλ’ ούχί καί τόχ άερισμον τών δωματίων σας,διότι 
ζή τις άνετώτερον καί ύγιέστερον δι’ολίγης θερμότητος και 
περισσοτέρου ψυχροΰ άέρος, παρ’ όσον ήθελε τις υποθέσει-

Τά δωμάτια όλα. ιδίως τά.τοΰ κοιτώνος, δέον νά αερί— 
ζωνται πολλάκις τής ημέρας ιδίως όταν ηναι μικρά καί πάν
τοτε κατοικήσιμα.

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ‘ ΦΓΣΕΩΣ,,

Δ. X. Λάρισσαν. Έχει καλώς. Άναμένομεν ένεργείας σας.—Α
Σ. 'Ύδραν. Αγγελίαν άπεστείλαμεν. Ενεργήσατε δέοντα. — Δ. Γ. 
Π. Τρίκκαλα. Σάς ενεγράψαμεν. Περιμένομεν και άλλους. — Λ. Σ. 
Αίγιον. Έλάβομεν συνδρομήν σας· έύχαριστοϋμεν. Άπόδειξίς σας. 
φέρει αριθμόν 115. Δώρα· άποστέλλομεν προσεχώς.^Ίω.Δ· Πά
τρας. ’Απόδεύςίς σας φέρει αριθμόν 113.— H. ίϊ. Άλιβέριον.,Άπό- 
δειξίς σας φέρει αριθμόν 114. — Ν. Σ. Κύθηρα. Συνδρομήν σας. 
έλάβομεν. Άπόδειί-ίς σας φέρει άριθ. 116: Δώρα λαμβάνετε προσε
χώς μετ’ άποδείξεως. Παρακαλοΰμεν ύποστηρίξητε τήν Φύσιν, 
ήτις έλπίζομεν κατασταθή άνταξία. — Π. Π. Αθήνας. Σας ένε-· 
γράψαμεν διά τριμηνίαν. — Σ. Σ. 'Μέγαρα. Εύχάριστοΰμεν κα
λάς διαθέσεις σας. Νέα σειρά άποστέλλεται σύν τώ παρόντι φύλλιρ. 
— Στ. Μ. Μαντούδ'ιον. Έλάβομεν συνδρομήν σας· εύχάριστοΰμεν. 
Άπόδειξί.ς σας φέρει άριθ. 117. — 1, Μ. Πύργον. Έλάβομεν συν
δρομήν σας- εύχάριστοΰμεν. Άπόδειξίς σας φέρει αριθ. 118· Δώρα 
άποστέλλομεν προσεχώς.—,Ν. Γ. Τρίπολιν. Έλάβομεν συνδρομήν 
σας· εύχάριστοΰμεν. Άπόδειξίς σας φέρει άριθ. 119. ·Δώρα εχετε 
προσεχώς. ,

ΕΚ ΤΟΓTFBOFPA*HOr  Η. AEONS


