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καί τοΰ άντι<Ιννταγ|ΐατάρ^ου Ταλαάτ 
Βέη, υ«αϋηι<Ττοΰ τοΰ Στρατάρχου 

ΓαζΑ Ό<#ράν Iladdd
(Συνέχεια-· ίδε. φιίλλον 20)

Μετά μεσημβρίαν της ημέρας ταύτης ό μέγας δούξ Νιχό- 
.λαός έγραφε πρός τόν Όσμάν Πασσάν ζητών συνθηχολόγησιν 
δπως-παύση ή περαιτέρω αιματοχυσία, άλλ ο Όσμάν Πασ- 
βας άπηντα αύτφ, δτι ουτι αύτόςούτε τό όπ’ αύτοΰ στρά- 
τευμα διενήργησαν έτιπάν δ,τιή τιμή ύπηγόρευεν,έπομένως 
ήναγκάσθη μετ αξιοπρέπειας χαίσταθερότητος ν’ άποκρούση 
την πρότασιν. Οί περί αύτόν ένθουσιωδώς ΐπεδοχίμασαν τήν 
άπάντησιν ταύτην, εί χα.ί ύπέφιρον τά πάνδεινα εξ έλλείψεως 
ενδυμάτων χαί τροφών.

Τήν 14 9βρίου ούδέν ίγένετο σπουδαϊον έχτός μικρών τι- 
νων άχροβολεσμών. ·

Ή 15η διηλθεν όμοιοτρόπως, άλλά περί τό μεσονύκτιον 
έγένετο προσβολή χατά του Γιαννούσβεη, διαρχέσασα μέχρι 
τοΰ λύχαυγοϋς· πλήν ή προσβολή αύτη ώς χαί πολλαε άλλαι 
καθ’ έτέρων θέσεων ειχεν άποκρουσθή.

Καθ’ ολόκληρον τόν μήνα 9βρεον αί Ρωσσιχαί χανονοστοε- 
χίαι χαί τά ’ πολιορκητικά πυροβόλα έξέπεμπον διαρκώς πΰρ, 
τά χαρακώματα δ ’ αύτών ησαν έπί τοσοΰτον βαθέα,· ώστε 
οί άνδρες ασφαλώς ήδύναντο νά μεταβαίνώσιν άπό τής μιας 
εΐς τήν άλλην θέσιν, ένω ,οί Τοΰρχοι εΐς τινας τών μάλλον 
έχτεθειμένων θέσεων άντεχαθιστώντο άνά παν 24ωρον*  ήσαν 
δ’ έπίτοσοΰτον εγγύς άλλήλων οί εχθροί, ώστε συχνάχις ερ· 
ρεπτον ό είς πρός τόν άλλον δίπυρα.

Οί ’Ρώσσοι εΐχον στείλει τά κατώτερα αύτών στρατεύ
ματα κατά μέτωπον ύπό τόν Σκοβελέφ, στρατηγόν μεγάλης 

. δραστηριότητος, ούδαμώς όμως έπέτυχον νά χαταλάβωσί τάς 
θέσεις άς έπεθύμουν. ‘Ρώ.σσοι καί ’Ρουμοΰνοι διηύΟυναν τό 
πυρ αύτών κατά τής γεφύρας του Βίδ, άλλά. δέν κατόρθω
σαν νά καταστρέψωσιν ταύτην. Πύρινη στεφάνη περιέβαλλε 
’ήδη τήν Πλεύναν, χαί έν τούτοιςοί Τούρκοι δέν άπηλπίζοντο. 
Πρόσκοποι, πανταχοϋ τετοποθετημένοι, άνέμενον έπιχουρίας 
αίτινες ούδέποτε είρχοντο.

Κατά τήν 27ην 9βρίου, αί προμήθειαι σχεδόν εΐχον εξαν- 
τληθή, καίτοι δέ αύται έχορηγοΰντο είς τούς άνδρας μόνον 
κατά τό ήμισυ, δέν ήσαν έν τούτοις επαρκείς δπως έξαρκέσω 
σιν ή έπί 20 ετι ημέρας, οί. δέ ίπποι έστεροΰντο βρώμης καί 
άχυρου,καί μόνον ολίγον χόοτον ίπεφυλάσσετο διά τούς ίππους 
τοΰ πυροβολικού. Ή στέρησές τών πάντων καίαί κακουχίαι 
εΐχον έπί τοσοΰτον αΰξηνθή, ώσιε έκαστος διενοεΐτο πώς νά 
διασπάση τήν περιβάλλουσαν αύτόν ζώνην τοΰ πυρόςδι’ύ· 
περανθρώπου προσπάθειας καί σωθή. Έστεροΰντο έπί πλέον 
φαρμάκων καί μοτοΰ διά τούς επιδέσμους τών πληγωμένων. 
Στρατιώται άνεφαίνοντο άνά πάσαν στιγμήν μετακομίζοντες 
τεθνεώτας πρός ταφήν, μολονότι πάντες οί φονευόμενοι έν 
ταϊς μάχαις ένεταφιάζοντο ένθα έπιπτον, καί ή καύσιμος ύλη 
πρό πολλοϋ ειχεν εξαντληθή, μόλις δέ κατώρθουν νά μαγεί- 
ρεύωσι τό σιτηρέσιον διά τών ριζών τών κλημάτων, διά τής 
λόγχης εξαγομένων. Οί άνδρες φέροντες πλέον £άκη άντίστο
λής, καί μεθ’ ύπερανθρώπου άγων.ίας δποφέροντες τό δριμύ- 
τατον ψΰχος εκτάκτου χειμώνος, ούδέν έτερον εΐχον νά κα- 
ταπαύσωσι τήν πεινάν καί δίψαν αύτών, ει’μή μόνον μερίδα 
άρτου καί ολίγους στάχεις έβρασμένους αραβοσίτου πρός πόσιν.

‘Η Πλεύνα τέλος είχε καταστή ευρύς τάφος, ένθα στρα
τός ίκ 40,000 άνδρών έφθειρετο έν άθλιότητι καί άγωνί<γ, 
ίντελώς άπομεμονωμένος τοΰ λοιπού κόσμου, καί ευρισκόμε
νος εν άπελπιστική καταστήσει.

Τό Κάρς ειχεν ήδη έκπορθηθή, ό ’Ρεούφ Πασσάς άνήγ- 
γειλεν ότι τά-στενά τής Σίπκας εΐχον κλεισθή καί ό Σουλεϊ*

μάν Πασσάς ήδυνάτει νά προσέλθη είς ΐπικούρίάν, ένφ ό 
Όίμάν Πασσάς κατόπιν άποφάσεως συμβουλίου άπεφάσισ*  
τήν. 30 9βρίου νά ποίηση άπέλπιδα έξοδον καί νά άποπει- 
ραθή νά διασπάση τήν πολιορκητικήν ζώνην εΐς τό μόνον ύ
παρχον δυνατόν σημεϊον, διά τής πεδιάδος τοΰ Βίδ καί πρός 
δυσμάς ταύτης. Προπαρασκευαί έγένοντο δσφ τό δυνατόν 
τάχιον. Κατά τόν χρόνον τούτον οί ‘Ρώσσοι, πλήν τού βομ
βαρδισμού, ιΐς ούδεμιαν προέβησαν έχθροπραξΐαν μέχρι' τής 8 
Δεκεμβρίου. "ζ

Κατά τήν δευτέραν τής Πλεύνας πολιορκίαν, ό Όσμάν 
Πασσάς είχε περί τάς 30,000 μαχητάς καί 10,000 άοπλους 
πλήν 2,500 άσθενών καί πληγωμένων,δι*  ών έπληροΰντο τά 
φορητά νοσοκομεία.

Ήτο άκρωςδύσκολον νά άπομονοθώσι τά διάφορα συντάγ
ματα, άλλ’ έπί τέλους κατωρθώθη τοΰτο, όπως δ’ αποφυγή 
νά εγκατάλειψη όπλα χαί πολεμοφόδια, έκαστος τών άνδρών 
παρελάμβανε τετραπλουν βάρος φυσιγγίων, οί Ιππείς δ’ έφε- 
ρον καί τυφέκια. Έκαστον τάγμα έλαβε 1800 φράγκα, at 
δέ σκηναί κατεκόπησαν, ίνα κατασκευασθώσι περικνημίδες 
διά τούς στρατιώτας.

Ό Όσμάν πασσάς ήναγκάσθη νά έγκαταλίπη περί τούς 350 
άσθενεϊς καί τραυματίας, πρός ούς όμως έχορήγησε 30 ήμε
ρων προμήθειας. Παρεχάλεσε δέ τούς Βουλγάρους Ιερείς καί 
προύχοντας νά προστατεύσωσιν αυτούς μέχρι τής καταλήψεως 
τής πόλεως ύπό τών 'Ρώσσων, ότε έγίνωσκεν ότι ούτοι ήθε- 
λον τούς σεβασθή.

Ένήργησε προσωπικήν έπιθεώρησιν τών οδών,γεφυρών καί 
άμυντικών έργων κατά τήν 6ην, σκοπών νά ποίηση τήν έξο
δον κατά τήν έπομένην ήμέραν,άλλ’ ήναγκάσθη νά άναβάλη 
ταύτην μέχρι τής 10ής.

Τήν νύκτα τής 9ης τά πάντα ήσαν έτοιμα καί λεπτομε
ρείς όδηγίαι έδόθησαν,οπότε ό Μωαμεθανικός πληθυσμός τής 
πόλεως, μαθών ότι προέκειτο περί τής έκκενώσεως αύτής έξ·#· 
τήσαντο ίκετεύοντες νά ίπιτραπή αύτοΐς νά άκολουθήσωσι τόν 
στρατόν. Ό Όσμάν τοΐς τό επίτρεψε, μολονότι έγένοντο πα
ραίτιοι τής αποτυχίας τής έξόδου. Ήσαν περί τάς 300 οΐ- 
κογένειαι επιφερουσαι βραδύτητα είς τήν πορείαν, ύπό τό πυρ 
δέ οίμώζου.σαι καί κλαίουσαι άπεθάρρυνον καθ’ ολοκληρίαν 
τούς στρατιώτας, οίτίνες εΐχον σΰσσωμάτωθή έπί τή προσ
δοκία τής σωτηρίας αύτών.

Ούδεμία έλπίς ή ίχνος' ελπίδος έπήρχετο, ότε περί τήν νύ
κτα τής 9ης ύπό τήν προστασίαν πυκνής ομίχλης, ήτις κα- 
ταπίπτουσα μετεβάλλετο είς λεπτήν βροχήν, ήρξαντο τών κι· 
νήσεών των. Ή φύσις τοΰ εδάφους άπέκρυπτεν αύτούς άπό· 
τοΰ εχθρού, και μετά τινα ώραν ολόκληρος ό στρατός μετά 
τών αμαξών τών προμηθειών καί τών άχολουθούντων κατοί
κων διήρχετο τάς γεφύρας.Περί τήν 5ην ώραν ή πρώτη τα
ξιαρχία εΐχεν ήδη διαβή, άλλά περί τό λυκαυγές δέν ειχεν· 
έτι προσεγγίσει τήν άντικρύ όχθην,· τό δέ ήμισυ τών αμαξών 
καί ή άνάπτυξις τών στρατευμάτων δέν ειχεν. έκτελεσθή είμή. 
μόνον' τήν 9ην καί ήμίσειάν.

Τήν στιγμήν έκείνην ό εχθρός ήρξατο τοΰ πυρός άπό τοΰ 
μικρού Δουπνιάκ καί άμέσως ή μάχη έμαίνετο αγρίως καθ ’ 
δλην τήν γραμμήν. Πανταχού έγένοντο προσβολαί καί άπω-, 
σεις καί εκ τού συστάδην συμπλοκαί, ενώ ταύτοχοόνως διη
νεκής βροχή σφαιρών, βομβών καί οβίδων κατέπιπτε μεταξύ· 
τών συγκεντρωθέντων στρατευμάτων έν τή στενή κοιλάδι.

’Ενίοτε τό εν μέρος καί ένίοτε τό έτερον έκέρδιζον στιγμι· 
αίαν νίκην.Αί προσβολαί ησαν έπί τοσοΰτον ταχεϊαι καί σφο- 
δραί εκατέρωθεν, ώστε παν τό προστυχόν ίγένετο έκποδόν,. 
διότι οί μέν Τοΰρκοι έπολέμουν διά τήν έσχάτην αύτών έλ- 
πίδα, οί δέ ’Ρώσσοι διότι δέν ήθελον νά ίδωσι τούτους δια- 
φεύγοντας.

Οί Τούρκοι κατώρθωσαν νά διασπάσωσι τήν πρώτην γραμ
μήν τής άμύνης, όπόταν άλλη ήγέρθη ενώπιον αύτών καί διά 
μιάς όλοι οί λόφοι πρός βσρράν έφάνησαν κινούμενοι ύπό τώ*  
καλυπτόντων τούτους ’Ρουμούνων, οΐτιν^ς εξέπεμπον έντεΰ· 
θεν σφαίρας καί οβίδας, δίκην βροχής.

("Επεται συνέχεια) Α. Π.

■

ΠΕΡΙ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΓ ΚΥΚΛΟΥ

Έν τοϊς όπ’ άριθ. 4, 5, χαί 6 φύλλοις τής Φύσεως τού 
παρελθόντος έτους έχτενώς έγράψαμεν περί τοΰ άνωτέρω ζη
τήματος χαί τών χαταβληθεισών προσπαθειών άπό μέρους τών 
άναζητητών τής λύσεως αύτοΰ άπό τών άρχαιοτάτων μέχρι 
■τών καθ’ ήμάςχρόνων, άναδημοσιεύσαντες έν ταύτφ καί άρ
κετά παραδείγματα ώς καί τήν άπόφασιν τής Ακαδημίας 
τών Επιστημών τού νά μή έπαναλαμβάνηται τοΰ λοιπού τής 
•έξετάσιως τοιούτου ζητήματος,, ούτινος άπό τών προτέρων 
-συμπεραίνεται τό άλυτον αυτού.

Έν τούτοις τοΰτο δέν άπήλπισε τούς έξερευνητάς αύτοΰ 
καί ούχί σπανίως βλέπομεν τινάς, άτρύτους καταβάλλοντας 
κόπους καί τόν καιρόν αύτών καταναλίσχοντας περί τήν έ- 
ξεύρεσιν άδυνάτου λύσεως. Χαλιβδίνη όντως έπιμονή χαίμή 
άναγνώρισις δικαιώματος μεγαλητέρας διανοίας καί εφευ.ρε- 
τικότητος τής ίδικής των ! Καί άν προέκειτο τούλάχιστον 
.περί έπιδεκτικού λύσεως ζητήματος τίνος, ύπομονή, άλλά προ- 
κειμένου περί άλύτου, τί νά είπη τις ; Κατ’ αύτούς πάντα 
τά ύπό τήν ύφήλιον ζητήματα εΐσίν επιδεκτικά λύσεως καί 
θωρακιζόμενοι όπισθεν τοιαύτης άσπίδος,καταπονούσε τό τλή· 
μον πνεύμα μέχρις άπολευχάνσεως τής έαυτών κόμης, καί 
τέλος άναφωνοΰσιν, ! εύροΓ/χωρίς νά λαμβάνωσιν ύπ 
οψει, ότι άλλοι, σοφώτεροι ίσως αύτών,εΐπον, ονχ tvpor,oSts 
■ευρήσει τις !

Είς τών τοιούτων λυτήρων τού τετραγωνισμού τού κύκλου 
άνεφάνη πρό τίνος καί ό έκ Μαγνησίας κ. Ίωαννίδης καθη
γητής,όστις έπανειλημμένως,παρά τήν εναντίαν ήμώνγνώμην, 
επιμένει είς τήν παρ’αύτοΰ έξεύρεσιν τοΰ τετραγωνισμού τοΰ 
κύκλου, και μάς παρακαλεϊ νά δημοσιεύσωμεν ταύτην έν τφ 
ήμετέριρ περιοδικώ, μετά πασών τών αύστηροτάτων έπί κρί
σεων ήμών. Δέν παραξενευόμεθα επί τούτφ,καί ήθέλομεν άπο- 
κρούσει τήν έν τή Φύσει δημοσίευσιν άνεπιτυχοΰς καί άλύτου 
ζητήματος, ώς έπράξαμεν καί επί ετέρων συναφών ζητημά
των, ών τήν λύσιν έπεμψαν ήμϊν οί έργάται αύτών, περί τής 
άνακαλύψεως τοΰ πηδαλίου τοΰ άεροστάτου διά ζώντων πτη · 
νών καί τής άνακαλύψεως άλλοίων τού Νεύτωνος νόμων τής 
παγκοσμίου συνολκής τών ουρανίων σωμάτων, άν δέν έκαμ- 
πτώμεθα ύπό τών πολλών παρακλήσεων τού άρτιφανοΰς καί 
πολιου έφευρέτου καί δέν ένείχεν άλλως τε ή λύσις αύτοΰ 
•ποιάν τινα βασιμότητα έν τή βάσει αύτής.

Ό κ. Ίωαννίδης άρχεται·—ή μάλλον εξακολουθεί-—πρός 
τόν σκοπόν τής λύσεως τοΰ τετραγωνισμού τού κύκλου άπό 
τής έξευρέσιως της άξίας τοΰ π, ήτοι άπό του σημείου εκεί- 
νου είς ό χαί οί άρχαϊοι καί οί νεώτεροι έξερευνηταί αύτοΰ 
•έχουσι φθάσει, καί πέραν τοΰ οποίου προσκρούουσιν κατ’ 
ανυπερβλήτων δυσχερειών, άδυνατούντίς νάλύσ.ωσι τό πρό
βλημα μετ’άνεπιλήπτου μαθηματικής άκριβείας.

Ώς καί έν τφ 5 φύλλφ τοΰ π. ε. τής «Φύσεως» έγρά- 
ψααεν, οί άρχαΖοι Έλληνες έγκαίρως άνεΰρον, ότι ή έπιφά- 

. V8ta τοΰ κύκλου ίσοδυναμεϊ πρός τό τετράγωνον τής άχτϊνος 
πολλαπλασιαζόμενον έπί άριθμοΰ τινας μονίμου σχετιχοΰ πρός 

- τήν περιφέρειαν καί τήν διάμετρον, παρισταμένου διά τοΰ 
π. ή δέ λύσις τού ζητήματος περιστρέφεται .πλέον εις τήν 
άνακάλυψιν τής άκριδοΰς άξίας τοΰ π, δηλαδή τής άποΛύ- 
τον καί ριαθηματιχης έξαχριβώσεως. αύτοΰ. ’Επειδή δέ άπε- 
δείχθη, ότε τό ζητούμενον π είναι άριθμός άσυρριετρος, επε- 
ται ότι ούδέποτε θά κατορθωθή νά έξαχριβωθή ή άξια αυ
τού, ή μόνον εΐς κατά προσέγγισιν ύπολογισμόν.

Ό ’Αρχιμήδης (π. X.) δκτύπωσε τήν άξίαν τού π διά 
τόΰ κλάσματος —, ήτις δέν διαφέρει τής πραγματικής άξίας 
ή κατά 0,001 περίπου.
- 355

Ό Άδριανός Μήτιος (17 αιών) διά τήςσχέσεως ήτις 
έΐναι ά*ριβής  μέχρι τοΰ ογδόου άριθμοΰ.
. Ό Ludolph von Ceulen (1610) ώςεξής: 
π=3,14159 26535 87793 23846 26433 83279 50288

Ήτοι, διά νά φθάση εις τό συμπέρασμα τούτο έλαβε κύ
κλον μέ ακτίνα Γσην πρός 1 συνοδευόμενον μέ 75 μηδενικά, 
ύπελόγισι τάς χορδάς τών τόξων άρχίσας άπό τού τεταρτο- 
κυκλίου μέχρι τοΰ τόξου, όπερ είναι τό 367488907637916 
3232ον μέρος τής περιφερείας.

Τριάκοντα 1ξ δεκαδικά κλάσματα !
Ό κ. Sharp ύπελόγισε τήν άξίαν τού π μετά 75 δεκα

δικών κλασμάτων, ό κ. Machin μετά 100, καί ό κ. Lagny 
μετά 137 αριθμών !

Καί πάντες ούτοι έκτος πολλών άναριθμήτων άλλων διε- 
τύπωσαν τήνμξίαν τού π διά δεχαδιχών κλασμάτων, ών ούκ 
έστίν άρχή χαί τέλος.

Ήδη δέ, ό ήαέτερος κ. Ίωαννίδης διετύπωσεν αύτήν ώς 
έξης, ήτοι π=9,8696 άχρίβως, ούτινος τήν μελέτην καί τό 
πόρισμά δημοσιεύοντες παρακατιών χάριν περιέργειας, δεν 
τόν άκολουθοΰμεν εις τάς μαθηματικάς άνελίξεις του, φειδό- 
μενοι της διαταράξεως τού έγκεφάλου ημών καί τών ήμετέ
ρων'άναγνωστών, ώς έκ τής άπαραιτήτου χρήσιως πολλών 
δεχαδιχών κλασμάτων, φρονοΰντες άλλως τε, ότι τής άξίας 
τού π

• ήθελιν 
ρισμφ.

μή ύποκειμένης εΐς μαθηματικά όρια, ολως άσκοπον 
εΐσθαι νά καταπονούμεθα ημείς έπί άκριβεί προσδιο·

Φ. Π.

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΓ

Π*=*9,8ί96  ακριβ&ΐ, αΙΛ’ ουχΙ = 9,8β960ϋ·... επ’ άπειροτ.

*Α"6δειξις «χ τών πολλών ήδΐ.

Έν κΰκλφ εγγεγραμμένων τετράγωνον 64, περιγεγραμμένον 128, 
μεταξύ αύτών πολύγωνον 99,84 χαί υπόλοιπον 28,16. Καβώς τό 

..πολύγωνον 99,84 σύγκειται έξ 64, του εγγεγραμμένου τετραγώνου 
χαί έχ 35,84 έχτός αύτοΰ, οΰτω χαι εις τό υπόλοιπον 28,16 προσ
τιθέμενον τύ αυτό 64 ποιεί- 92,16' δηλαδή ή γραμμή 192, ήτις 
ε’ναι τό διπλασιον του 9,6 πολλαπλασιασβέντος έπί 10, διαιρείται 
ύπό τών πολυγώνων εις δυο άνισα μέρη, άπερ διαιρούμενα διά 9,6 
ποιοΰσιν 9,6 καί 10,4^=20, τήν πλευράν τοΰ τετραγώνου 400, ου 
τό.ήμισυ 200.Είναι λοιπόν. 9,6 πλευρά τοΰ τετραγώνου 92,16 χαί 
10,4 πολύγωνον, 8ν μεταξύ τών τετραγώνων εγγεγραμμένουτε 6,66 
χαί περιγεγραμμένου 13,33 πλευρά τοΰ ορθογωνίου 107,84, διότι 
άφαιροΰνται άπό τοΰ τετραγώνου αύτής 0,32 χαί προστίθενται εις 
τό διπλάσιον τοΰ πρώτου έπί τό δεύτερον 199,68, άτελοΰς δντος 
ένεκα τής εΐς.άνισα διαιρέσεως τής πλευράς 20 τοΰ τετραγώνου 400. 
■Οθεν τό ορθογώνιον 1.01,84 διαιρούμενον διά 400 χαί προστιθέμε
νον είς 9,6 τήν πλευράν τοΰ 92,16 ποιεΐ 9,8696, δηλ. τό Π1. Δι- 
αιροΰντες τό τετράγωνον 92,1.6 χαί τό πολύγωνον 99,84 διά 32, 
εύρίσχομεν 2,88 καί 3,12=6, τήν πλευράν τοΰ τετραγώνου 36, ού 
τό ήμισυ 18. Είναι λοιπόν 2,88 πλευρά του τετραγώνου 8,2944, 
δπερ χορηγεί ήμίν, ώς είδομεν, τό πρώτον μέρος τοΰ τετραγώνου 
τοΰ Π, τό.9,6. Τό δέ 3,12 πολύγωνον δν μεταξύ τών τετραγώνων 
εγγεγραμμένου 2 χαί περιγεγραμμένου 4, είναι πλευρά τοΰ δρθογω- 
νίου ·9,7056· διότι άφαιροΰνται άπό τοΰ τετραγώνου αύτής 0,0288 
χαί προστίθενται εις τό διπλάσιον τοΰ πρώτου έπί τό δεύτερον, 
17,99712 ελλιπούς δντος ένεχα τής εις άνισα διαιρέσεως τής πλευ
ράς 6 τοΰ τετραγώνου 36. "Οθεν διαιρουντες τό ορθογώνιον 9,7056 
διά 36 χαί προσθέτο'ντες τό πηλίκου είς 9,6 εύρίσχομεν τό Π2= 
9,8696. Έάν δέ διαιρέσωμεν τήν πλευράν 6 εΐς 2,858408 χαί 
3,141592.., τό πρώτον μέρος είναι πλευρά τοΰ ορθογωνίου 8,1304 
χαί τό δεύτερον πλευο'ά τοΰ ορθογωνίου 9,8696=Π\ Τέλος ειδο- 
μεν άνωτέρω, δτι τό ορθογώνιον 107,84, διαιρούμενου διά 400 χαί 
προστιθέμενον είς 9,6, ποιεί1 τό Π2=9,8696. Τούτο δέ τό ορθογώ
νιον είναι μάλλον άθροισμα δύο τετραγώνων, τού 100 χαί τοΰ 7,84, 
έχόντων πλευράς 10 χαί 2,8, αιτινες όμού ποιοΰσι 12,8 καί τό 
ήμισυ αυτών 6,4. Τοΰτο προστεθέν εΐς τό 9,6 ποιεΐ 16, ού ή τε
τραγωνική ρίζα 4 είναι ή περίμετρος τού τετραγώνου τοΰ περιγε- 
γραμμένου περί κύκλον εχοντα διάμετρον τήν μονάδα. Άρα καί ή 
περιφέρεια άύτοΰ τούτου του κύκλου ιση τή τετραγωνική ρίζη τού 
9,8696 άχριβώς.

Τών δέ πολυγώνων ο μηχανισμός έχει ώδε : Τό δεύτερον μέρος 
τού τετραγώνου, τό 0,2696, πολλαπλασιάζεται έπί 0,0064 καί 
γίνεται κατ’ αναλογίάν τό τετράγωνον τού δευτέρου μέρους 
0,00172544, ούπιρ αφαιρεθέντος ·άπό 9,8696 μένει υπόλοιπον 
9,86787456, ειτα άφαιρεΐται απ’ αύτοΰ καί 9,61, τθ-τετράγωνον 
τόύ πρώτου μέρους- τό δέ ύπολειπόμενον 0, 25787456 διαιρούμε
νου διά 6,2, τοΰ διπλάσιου τής τετραγωνικής ρίζης τοΰ πρώτου, δί- 
δουσιν ήμΤν τό δεύτερόν μέρος τής τετραγωνικής ρίζης 0,0415926·· 
έπ’ άπειρον. ’Αλλ’ ε’ναι αδτη τετραγωνική ρίζα, προωρισμένη νά 
δψ^θή εΐς τετράγωνον; ούδαμώς. Αύτη προώρισται, ϊνα χορή
γηση τό διπλάσιον τοΰ πρώτου επί τό δεύτερον, ώς τετράγωνον δέ 
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τοΰ δευτέρου εννοείται το ανωτέρω κατ’ αναλογίαν γινόμενον 
0,00172544. "Αρ*  Π1=9,8606. Τούτων ού’τωε όχόντων, έάν πα- 
ραβτηβωμεν τόν μέν χόχλον διά Κ, την δέ άχτινα αύτοϋ 8ι' Δ, 1· 
χομεν Κ=τή τετραγωνική ρίζη Α4Χ9,8696.

*) Le bore, στοιχειώδες σώμα άνακαλυφθίν ύπό τών χημικών Thenarf’ 
καί Gay-Lussac. Σ· Μ.

Έάν 8έ έχοντες τήν διάμετρον ζητωμεν τήν περιφέρειαν αύτοϋ, 
πολλαπλασιάζομε^ τό τετράγωνον τής διαμέτρου έπί 9.8596 χαι 
έξάγομεν τήν τετραγωνικήν ρίζαν. Έάν δέ έχοντες τήν περιφέρειαν 
ζητωμεν τήν διάμετρον αύτοϋ, διαιροϋμεν τό τετράγωνον τής πε
ριφέρειας διά 9,8696 χαΐ έξάγομεν τήν τετραγωνικήν ρίζαν.

Έν Μαγνησία τή 10 'Ιανουάριου 1891
Γ. I.

Υστερόγραφό»·, βεωρία. Τινές τών μαθηματικών άξιοίσιν, δτι 
ό χόχλος σύγχειται εξ άπειρων πολυγώνων χαι επομένως αδύνατον 
ή χατ*  ακρίβειαν έχτίμητις αύτοϋ.

Βεβαιότατα· έάν λάβωμεν μήχός τι και διχοτομήααντες αυτό 
λάβωμεν τό ήμισυ καί πάλιν διχοτομήσαντες τοΰτο τό ήμιαυ, λά
βωμεν τό ήμισυ χα'ι ού’τω καθεξής, έπί τέλους τό πράγμα έξαν- 
τλεϊται, ή δέ διαίρεαις μένει άει άτελεύτητος έν τώ νώ τοϋ μαθη
ματικού. Καί τί άλλο ποιοϋσιν ο'ι μαθηματικοί διχοτομοΰντες αλ- 
λεπαλλήλως τήν πλευράν τοΰ πολυγώνου ; Τούτιρ τώ τρδπω οιον- 
δήποτε χώρον, οίανδήποτε γραμμήν καί άν ήθέλομεν προσοιορίσαι, 
ουδέποτε εύρήσομεν τέρμα. Άλλ’ ή φύσις έθηχεν εις τά πράγματα 
δριον, ββ ού παρελεόσονται».

Ό αετοί.

Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕΘΑΝΕ

Ή ’Αλεξάνδρα ’πέθανε ή κόρη τής· Παλλάδος 
τό καύχημα της αρετής καί όλης τής Ελλάδος, 
ΙΙοϋ τ’όνομά της δώρησε στήν γην, στήν οικουμένη 
κ’έχάθη αύτή ώς αστραπή, και δυστυχία απομένει.

■ΗΗ·

Ποτά. καρδιά, ποία -ψυχή θέ νά σέ λησμονήση, 
Άφοΰ άπό τά δάκρυα τήν έχομεν ραγίσει;
Ποιος νειός,ποια νειά δέν έκλαυσεκα\ δέν θάκλαίη ά- 
γιατίβαθειάκατέόηκες κ ’ έσβύσθηκες στό χώμα; [κόμα,

-ΗΗ-

Ποιός βρέθηκε, ποιός άκουσε, χωρίς νά μή φωνάξη 
«Ή Αλεξάνδρα πέθανε», καί εύθύς ν’ άναστενάξη; 
Άπέθανες! τά σύννεφα τόν ούρανόν καλύπτουν 
Ή γή μέ δάκρυ λούζεται, κι ’ αύτά τά φιίλλα πίπτουν.

+♦*·  .
Πού έχασαν τήν ποθητήν έσέ Βασιλοπούλα 
Πού έλαμπαν τά κάλλη σου σέ κάθε μιά αύγούλα, 
Ποιά γή, ποιόςτάφος δροσερόςτάκάλλη σου θά σόύση 
τ’ατίμητα, τά αγγελικά δ Χάρος ν’ απόκτηση;

\
■ΗΗ·

Έχάθη κόρη Έλληνίς, μία κόρη 'Αγαπημένη 
μιά κόρη, όπου ήτανε απ' όλες ζηλενμένη 
Πού άγαπούσε λατρευτά τήν χώρα πού τήν ’γέννα 
τήν χώρα πού δέν βλέπει πιά,γιατ’έμεινε στά ξένα.

’Αχ! άς τήν φέρνατε έδώ στό χώμα τής Ελλάδος 
Στή γή δπού ’γεννήθηκε ή κόρη τής Παλλάδος, 
-Νά τήν δεχθή στήν αγκαλιά ή καθ’αύτού μητέρα 
Γιά νά τήν έχη καύχημα καί νύχτα καί Λμέρα.

Ναί, στήν Ελλάδα άς ήρχετο αύτήν πού άγαπούσε 
Πού καί τό χώμα ψίλησε, δταν άναχωρούσε
Κ’ είπε- βχώμα 'Ελληνικό θάχω κοντά νά ζήσω....» 
*Ας φέρνατε 'οώ τήν Δούκισσά, κ ’ εύθύς άς ξεύνχήσω.

1891. χ. γ. ε.

Ο ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΟΣ ΑΣΤΗΡ
Ή

Η ΓΗ ΤΩΝ ΑΔΑΜΑΝΤΩΝ
(Μυθιστορία ΙΟΥΛΙΟΥ ΒΕΡΓί. — Μεσάφρασις Δ. I. Κ.)

(Συνέχεια· ΐδ< προηγοόμ. φύλλο·»)

Ή πρωία της έπαύριον κατηναλώθη είς επισκέψεις προς 
τούς φίλους του, ιδίως πρός τόν θωμάν Στιλ, όστις είχε 
πραγματικώς κώμη λαμπρά ευρήματα εις τό κοινόν διαμέρι
σμα. Ό αγαθός Λαγκασιρμανός ύπεδεξιώθη τόν συνεταίρον 
του μετά τής έγκαρδιωτέρας αγάπης. Ό Κυπριανός συνε- 
φώνησε μετ’ αύτοϋ όπως ό Βαρδίκ καί ό Λΐ έπαναλάβωσι 
τάς εργασίας των, ώςπρότερον. Έπεφυλάχθη έάν καθίσταντο*  
ευτυχείς είς τά« έρευνας των, νά τοϊς άσφαλίση μερίδιόν τι, 
όπως τοϊς σχηματίση αμέσως μικρόν τι κεφάλαιον.

Ώς πρός αυτόν, ητο άποφασισμένος νά μή'δοκιμάση τήν 
τύχην τοϋ μεταλλείου, όπερ τώ ήτο πάντοτε τόσον δυσμενές, 
καί συμφώνως πρός τήν ευχήν τής ’Αλίκης, άπεφάσισε νά 
έπαναλάβη άπαξ έτι τάς χημικάςτου σπουδάς.

Ή συνομιλία -του μετά τής νεαράς κόρης δεν τόν έκαμεν ή 
νά έπιδοκιμάση τάς ιδίας του σκέψεις. Κατενόησεν πρό πολ- 
λοϋ ότι ή αληθής οδός δι’ άύτόν δεν ήτο ή χειρωνακτική 
εργασία, ούτε αί περιπετειώδεις άποστολαί. Λίαν ειλικρινής 
καί λίαν πιστός εις τόν λόγον του ίνα σκεφθή έπί στιγμήν 
καί μόνην νά καταχρασθή τής εμπιστοσύνης του Τονάγια, 
νά ώφεληθή έκ τής γνώσεως ήν ειχεν ήδη εξ ενός άπεράν- 
του άντρου πλήρους κρυσταλλωδών διαμορφώσεων, εύρεν έν 
τή πειραματική βεβαιότητι έπιβεβαίωσιν άκριβεστάτην τής 
θεωρίας του περί τών πολυτίμων λίθων, όπως έκεϊθεν άρυ- 
σθή νέαν επιθυμίαν άνερευνήσεων.

Ό Κυπριανός έπανέλαβεν όθεν δλως φυσικώς τήν ζωήν 
τοϋ εργαστηρίου, άλλά δέν ήθέλησε καί νά έγκαταλείψη, 
τήν οδόν, έν ή έπέτυχεν ήδη, καί άπεφάσισε νά έπαναρχίση. 
τάς πρώτας του έρευνας. Πρός τοΰτο, ειχεν ένα λόγον καί 
λόγον έκ τών σπουδαιοτέρων, ώς δύναταί τις νά κρίνη έκ 
τών έπομένων.

"Οντως, πριν ή ό τεχνητός άδάμας βεβαιωθή ότι άνεπι— 
στρεπτεί άπωλεσθη, δ κ. Ούάτκινς, όστις είχε τήν ιδέαν νά 
συγκατατεθή είς τόν γάμον του Κυπριανού καί τής ’Αλίκης, 
δέν ώμίλει πλέον περί τούτου ποσώς. "Οθεν, ήτο άπίθανον 
ότι, έάν ό νεαρός μηχανικός έπετύχχανε νά κατασκευάση έκ. 
νέου έτερον άδάμαντα, εκτάκτου άζίας, ύπολογιζομένης διά 
πολλών έκατομμυρίων, ό γαιοκτήμων θά ήδύνατο κάλλιστα. 
νά επανέλθη είς τάς παλαιάς ιδέας του.

Εντεύθεν ή άπόφασις αυτή, όπως άναλάβη τό έργον άνευ 
αργοπορίας, καί ό Κυπριανός δέν άπέκρυψε τοΰτο άπό τών 
μεταλλευτών τοϋ Βανδεργάατ·Κόπζ, όχι όσον έπρεπεν Ισως.

Άφοΰ λοιπόν έπρομηθεύθη νέον σωλήνα μεγάλης άντιστά— 
σεως, έπανέλαβε τάς έργασίας του ύπό τάς αύτάς συνθήκας.

«Καί έν τούτοις, ό,τι μοί ελλείπει πρός επιτυχίαν τοϋ 
κρυσταλλώδους ανθρακος δηλ. τοΰ άδάμαντος, έλεγε πρός; 
τήν Άλίκην, είνε προσιδιάζον τι' διαλυτικόν, όπερ διά τής. 
έξατμίσεως ή τής άποψύξεως, άφίνει νά αποκρυσταλλωθώ, 
δ άνθραξ. Εύρίσκομεν δέ τό διαλυτικόν τοΰτο διά τόν- 
λευκάργιλλον εν τφ θειούχφ άλκαλικφ άνθρακι. Λοιπόν, 
πρέπει νά τό άναζητήσωμεν κατ'αναλογίαν, ιίς τόν άνθρακα- 
ή μάλλον είς τά ομοιογενή σώματα, οία τό βώρον *)  καί ή. 
χαλικϊτις».

Έν τούτοις, μόλον ότι δέν έκέκτητο τό διαλυτικόν έκεϊνο, 
ό Κυπριανός έπελάβετο δραστηρίως τοϋ έργου του. Έν ελ
λείψει τοϋ Ματακίτ, όστις δέν ειχεν έτι έμφανισθη έν τή κα
τασκηνώσει, έκ προνοίας, ήτο ό Βαρδίκ, όστις έπεφορτίσθη. 
νά διατηρή τό. πΰρ νύκτα καί ημέραν. Τό ,έργον τοΰτο συνε- 

πλήρωσε μετά τοσούτου. ζήλου, μεθ*  όσου καί ό προκάτο· 
χός του.

Έν τφ μεταξύ, προβλέπων δ Κυπριανός ότι μετά τήν 
παράτασιν έκείνην τής διαμονής του είς Γρικαλάνδην, θά 
ήτο Ισως υποχρεωμένος νά έπανέλθη sic Ευρώπην, ήθέλησε 
νά εγκατάλειψη έργασίαν διαλαμβανομένην έν τφ προγραμ- 
ματί του καί ήν δέν ειχεν έτι δυνηθή νά άποτελειώση, αύτη 
δ’ ήτο νά καθορίση τήν ακριβή διεύθυνσιν καθιζήσεώς τίνος 
γής,κειμένης βορειοανατολικώς τής πεδιάδος—καθιζήσεώς, ήν- 
ύπώπτευεν άπορρέουσαν ώς έξ ύδρορρόης, έν έποχή άπομε- 
μακρυσμένη, καθ’ήν μετεσχηματίσθησαν αί αδαμάντινοι δια
πλάσεις τής έκτάσεως έκείνης.

Λοιπόν πέντε ή εξ ημέρας μετά τήν έπάνοδόν του είς 
Τρανσβάαλ,ένησχολήθη είς τόν καθορισμόν τοΰτον μετ ακρί
βειας, οιαν συνείθιζε νά καταβάλλη είς πάσας τάς έργασίας 
αύτοϋ. "Οθεν, άπό μιας ήδη ώρας ένεθετε τούς χάρακας καί 
άνεσκεύαζε τά σημεία τοΰ εύ· 
θυγράμμου σήματος έπί σχε- J 
δίου λίαν λεπτομερούς, όπερ R 
είχε προμηθευθή έκ Κιμβερ- ■ 
λέϋ- καί, πράγμα παράδοξον, I 
πάντοτε εύρισκεν έν τοϊς ύπο- | 
λογισμοϊς του μεγάλην άφορ- Β 
μήν πλάνης ή τουλάχιστον Π 
διαφωνίας πρός τό σχέδιον Β 

. έκεϊνο. Τέλος ούκ ήν άλλως ■ 
γενέσθαι, ή νά παραιτηθή τοΰ Β 
σχεδίου εκείνου, όπερ ήτο κα- » 
κώς διατεταγμένον. Τά γεω- Η 
γραφικά πλάτη καί μήκη ή- 9 
σαν εσφαλμένα. 9

Ό Κυπριανός μετεχειρί- Μ 
σθη, τήν μεσημβρίαν ακριβώς, I 
λαμπρόν τι χρονόμετρον, κα- Β 
νονισθέν έν τώ Άστεροσκο- Β 
πείφ τών Παρϊσίων, ίνα κα- Β 
θορίση τό μήκος τής χώρας. Β 
"Οθεν,βεβαιωθείςέντελώς περί ■ 
τοΰ άλαθήτου τής . πυξίδος Β 
του καί τοΰ διαβήτου του τής Β 
άποκλίσεως, δέν ήδύνατο νά Β 
διστάση, ίνα βεβαιώση ότι δ 3 
χάρτης, έφ’ού έξήλεγξε τούς 1 

.υπολογισμούς,ήτο έντελώς ή- | 
μαρτημένος, συνέπεια ούσιώ- ! 
δους σφάλματος περί τήν’ ά- | 
νατολήν. Μ

"Οντως, ό βορράς τοΰ ’ 
χάρτου εκείνου ένδεικνυόμενος 
κατά τήν βρεττανικήν συνή
θειαν δεά βέλους χιαστί, εΰρί- 
σκετο βορειοανατολικώς περίπου. Συνεπώς όλαι αί ένδείξιις 
τοΰ χάρτου,έκείνου είχον κατ’ άνάγκην μολυνθή δι ανάλο
γου πλάνης.

— ’Εννοώ τί συμβαίνει! άνέκραξεν αίφνης ό νεαρός μη
χανικός. Οί βλάκες αυτοί μέ πατάτα, οΐτινες συνέταξαν τό 
κειμήλιον αύτό, ήμέλησαν έντελώς νά ΰπολογίσωςι την μα· 
γνητικήν παραλλαγήν τής μαγνητικής βελόνης1. Καί αύτη 
δέν είναι έδώ ήττον τών είκοσιν έννέα βαθμών άνατολικώς!

Επομένως όλαι αί ένδείξεις πλάτους καί μήκους,διά νά ω· 
σιν ακριβείς, ώφειλον νά διαγραφώσι διά τόξου είκοσιν έννέα 
βαθμών πρός τήν διεύθυνσιν άπό δυσμών πρός άνατολάς, πέ· 
ριξ τοΰ κέντρου τοΰ χάρτου 1... Πρέπει νά πιστεύσω, ότι ή 
’Αγγλία βεβαίως δέν είχε πέμψει, διά νά κάμουν τούς υπο
λογισμούς τούτους, τούς ίκανωτέρους γεωμέτρας της.

Καί γελών μόνος διά τό λάθος έκεϊνο :
— Καλά ! Errare humanutn esl!2 έπανέλαβε. Τίς θά

1 'Ιστορικόν. j
2 Τό άπατάσθβι Ανθρώπινον.

■ OMelc a.l.loc η (Σελ. 158).
4

Σ. Μ.

ήναι έκιϊϊος, όστις θά ρίψη τόν πρώτον λίθον κατά τών α
γαθών αυτών γεωμετρών, χωρίς νά μή έχη καί ούτος άπα- 
τηθή ποτέ είς τόν βίον του, έστω και άπαξ !

Έν τούτοις δ Κυπριανός ούδένα είχε λόγον νά τηρήση, 
μυστικήν τήν έπανόρθωσιν, ήν έκαμε χάριν τής καταμετρή- 
σεως τών άδαμαντοφόρων γαιών τοϋ διαμερίσματος. Ούτω, 

.τήν. αύτήν έκείνην ημέραν,έπιστρέφων είς τό υποστατικόν και 
συναντήσάς τόν’Ιάκωβον Βανδεργάατ τφ ώμίλησε περί τούτου.

— Είναι αρκετά περίεργον, προσέθηκεν, ότι εν τοιοΰτον- 
βαρύ γαιωδαιτικόν σφάλμα, όπερ έπέδρασεν έπιζημίως εφ ό
λων τών σχεδίων τοΰ διαμερίσματος,δέν έσημειώθη έτι. Σάς 
παρουσιάζω μίαν σπουδαιοτάτην διόρθωσιν, ίνα έπενεχθή. 
αύτη έφ’ όλων τών χαρτών τής χώρας.

Ό γέρων λιθοξόος παρετήρει τόν Κυπριανόν διά παραδό
ξου ύφους. . '

— ’Σ τά αλήθεια τό λέγετε; ανέκραξε ζωηρώς.
— Βεβαίως.

Β| — Καί είσθε έτοιμος νά 
Η μαρτυρήσητε τό γεγονός είς 
Β τό δικαστήριον ;
Β — ’Ενώπιον δέκα δικά· 
Β στηρίων, έάν είναι ανάγκη. 
Β —Καί δέν είναι δυνατόν νά
Β. άμφισβητηθώσιν οί λόγοι σας;
■ — ΙΙροδήλως όχι, καθότε- 
I θ’ άρκεσθώ νά- καταθέσω τό 
Β αίτιον τής πλάνης,ήτις είναι, 
S μά τόν Ουρανόν,αρκετά έναρ- 
Β γης. Παράλειψις τής μαγνη-
■ τικής άποκλίσεως εντοΐς ύπο- 
S λογισμοϊς τής καταγραφής!
■ Ό ’Ιάκωβος Βανδεργάατ
■ άπεσύρθη χωρίς ούδέν ναείπη 
I καί ό Κυπριανός έλησμόνησεν 
I αμέσως μέ τίνα μοναδικήν 
| προσοχήν είχε γείνει άποδε-
■ κτδν τό λάθος τοΰτο, όπερ 
I γαιωδαιτική πλάνη έπεξέτει- 
| νεν έφ’ όλων τών σχεδίων 
Β τοΰ διαμερίσματος.
Β ’Αλλά δύο ή τρεϊς ημέρας
■ άργότιρον, ότε δ Κυπριανός
■ ήλθεν ίνα άποδώση τήν έπί· 
I σκεψιν είς τόν γηραιόν λιθο- 
I ξόον,εύρε τήν θύραν κλειστήν- 
Ε Έπί τοΰ σχιστόλιθου ά· 
I νηρτημένου από τοϋ μοχλοΰ, 
I άνεγίνωσκέ τις τάς λέξεις

ταύτας,άρτι χαραχθείσας διά 
κιμωλίας:

« Άπώκ Λ ’ ΐργασίαςΌ.

XXI
ΕΝΕΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Κατά τάς’ήμέρας αίτινες έπηκολούθησαν, ό Κυπριανός 
ένησχολήθη δραστηρίως, όπως παρακολουθήση τάς διαφόρους 
φάσεις του νέου πειράματος του. Συνεπώς έκ τινων τροπο
ποιήσεων, άς έπέφερεν εις τήν κατασκευήν τοΰ αντανακλα
στικού κλιβάνου διά μέσου έλάσεως καλώς κεκανονισμένης, ή 
κατασκευή τοϋ άδάμαντος—-ήλπιζε τουλάχιστον —έδει νά 
έπραγματοποιεϊτο έν ώρισμένω χρόνφ, ταχυτέρφ τοΰ κατά 
τήν πρώτην ένίργειαν.

’Εννοείται, ότι ή δεσποινίς Ούάτκινς ένδιεφέρετο ζωηρώς 
διά τήν δευτέραν ταύτην απόπετραν, ής ήτο κατά τι ή 
εμπνεύσασά, πρέπει νά τό δμολογήσωμεν. Ουτω, συχνά συν- 
ώδευε τόν νεαρόν μηχανικόν μέχρι τοϋ κλιβάνου, ον έπεσκέ- 
πτετο πλιιστάκις τής ημέρας, καί έκεΐ διά τών βλεμμάτων 
επιμελούμενη τήν έκ πλίνθων οικοδομήν, ήρέσκετο νά παρα- 
τηρή τήν έντασιν τοΰ πυράς, όπερ έμαίνετο έν τφ έσωτερικψ.
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Ό Τζών Ούάτκινς ένδιεφέρετο όχι όλιγώτερον τής κόρης 

’του, άλλ’ ούτος δι’άλλου; σκοπούς, έπί τή κατασκευή ταύ
τη. ΤΗτο ανυπόμονος όπως γίνη έκ νέου κάτοχος λίθου, ού· 
τίνος τήν αξίαν ΰπελόγιζε δι’εκατομμυρίων. Έφοβεϊτο δέ 
•πολύ μή τό πείραμα άποτύχη κατά τήν δευτε'ραν φοράν και 
μή ή τύχη έδείχθη επικρατέστερα κατά τήν επιτυχίαν εν 
πζ> πρώτω. (Άχ·λ·υ*εϊ).

* Καθότι νύκτωρ,χατά τήν πχράδοσιν, ίγένιτο ή χατάληψις τής πόλεως, 
•τής ΐπετιίου διάλαμπαδηφορίας ίορταζομένης χαί μέχρι σήμιρον παρά τδν 
•καταχτητών.

Ο ΔΟΥΛΟΕ

Ό Σίπυλος δπου ύφαύχην όρθονται, 
Έκεϊ που ό “Ερμος θολος κελαρίζετ 
Τό θέρος, ένώ τόν χειμώνα αφρίζει 
Καί άνω τής κοίτης πλειστάκις ήφοϋται, 
Έκτίσθη «όλΐς τις έν χρόνοις ποθητοΐς 
Φωνήν Έλληνίδα λαλοΰσα τό πρώτον 
Πλήν νύκτα τινά*  είς τών οπλών τόν κρότον 
SvnvS· πλήν οίμοι, κατόπιν έορτής! . , 
Βαρβάρων όρδαϊ είσεπήδων ώς λύκοι 
Είς μάνδραν άμνών κοιμωμένων Λρέμα!.. 
Όλίγας στιγμής.. κ’έκολνμβων είς αίμα... 

Τό παν καί τούς πάντας κατέλαβε φρίκη !. ..

Ή πόλις αύτή είς σκληρόν πεπρωμένον 
Ύπείκονσα πλέον, σιγή ύπετάχθη. 
Τό μέλλον της τότε σκληρώς έχαράχθη, 
Τόν άρτον νά τρώγη μέ δάκρν βρεγμένονΙ. 
Πολλά κα\ δυσφόρητα έρρενσαν έτη, 
Καθ’ά μυριάδας ύπέστη κακώσεις, 
Σφαγάς, διωγμούς, άρπαγάς καί δηώσεις, 
"Ας μόλις ή μνήμη φνλάττει είσέτι.

Ό χρόνος πετά, ό τά πάντα δαμάζων, 
Τήν δφιν τής γής μεταβάλλων βαθέως, 

' 'Τό πάν άλλοιών καταστρέφων ταχέως, 
Και έθνη καί πόλεις, ώς γίγας, άρπάζων 
’Αργά πλήν πολύ αί τού δούλου Λμέραι 
Περώσιν, ό βίος άβίωτος εινε - .. 
Δέν έχουν αύγήν αί Λμέραι έκεΐναι, 
Όύτ’ έχουν τήν δύσιν λαμπράν αί έσπέραι.

Ή γή την στροφήν της τελεί άεννάως, 
'Χειμώνα καϊ έαρ καί θέρος δηλούσα· 
Ή φύσις σφρίγα ή καί κλαίει πενθούσα, 
Άλλ’ δμως δέν χάνει ούδέν είς τό χάος. 
Κυλούν οί αιώνες ό είς μέ τόν άλλον, 
Τά φώτα αύτών είς, τόν κόσμον σκορπίζουν, 

’ ϊωήν καί χαράν είς τούς πάντας χαρίζουν, 
Καί παύουν κακά καί προλήψεων σάλον.

Έίς δμως μακρόθεν τό φώς άτενίζει, 
Απόκληρος εινε τής μοίρας ό τάλας! 
Ένώ δέ κρατεί ανοικτάς τάς άγκάλας, 
Ούδέν τών καλών τού αίώνος κερδίζει!... 
Τίς ούτος; ό Δούλος ! ... τό δν αύτό μόνον, 
Οίκτρά παρωδία αύτού τού αίώνος ! 
Πρός αίσχος τών φώτων απέμεινε μόνος, 
Κατάρατον αίματος φόρον πληρώνων!. . 
Ούδέν δμως τώ άπέμεινε πλέον ! . . 
Δέν έχει όρμάς εύγενεϊς, χαρακτήρα! .. . - 
Δέν έχει έγώ! .. τού- δυνάστου τήν χεϊρα 
Νά γλύφμ ζητεί, ταπεινός χαμαιλέων !. ..

Μέ δμμα δειλόν πρός τό φώς άτενίζει 
Μικρός, χαμερπής, αφανής ζή καί θνήσκει, 
Εικόνα Θεού είς αύτόν δέν εύρίσκει, 
Τόν άνθρωπον δστις θεόθεν νομίζει.

Ιδού τίνων δντων κοιτίς εινε τώρα 
Ή πρίν άνθηρά Ελληνόφωνος πόλις. 
Βαρβάρων βορά πρό αίώνων, έξώλης 
Κατέστη ήρεμα Λ δύσμοιρος χώρα 1 ... 
Δέν ήσαν ούτ’ είνε κακοί οί πολΐται, 
Δουλεία μακρά τούς μετέβαλλε φύσιν. 
Ό Έλλην ποτέ είς χαμέρπειαν κλίσιν 
Δέν έχει, καί δμως... δμως γρηγορεΐτε I...

Σίηυλος.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΡΨΙΣ

Ό Ο-
*0 άριθμός 9 ενέχει δύο περιέργους ιδιότητα;, άς ευχαρί

στως μεταδίδομεν τοΐς ήμετέροις φιλαναγνώσταις.
Ζ7ρώτη ιδιότης. Ό αριθμός 9 πολλαπλασιαζόμενο; ίπί 

οίουδήποτε αριθμού, άπό του 1 μέχρι τοΰ 9, δίδει γινόμενον 
δύο άριθμούς, οϊτινες κατά περίεργον σύμπτωσιν προστιθέμε
νοι όμοΰ άποτελουσι πάντοτε τόν άριθμόν 9, ώς έμφαίνεται 
ίν τοϊς γινόμενοι; τοΰ πολλαπλασιασμού επί 9, ώς άνωτέρω 
είπομεν, 2χ9, 3x9, 4x9, 5x9 κτλ.

18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81.
ήδη προστιθέμενοι οί διπλοί ούτοι άριθμοί, πάντε; δίδουσι 
τό άθροισμα 9.

Λευτέρα ίδιότης. Οί πρώτοι άριθμοί τών οκτώ τούτων 
ομάδων άκολουθοΰσι αύξοντα άριθμόν άπό τοΰ 1 μέχρι του 
8, ένφ οί δεύτεροι άκολουθοΰσι αντίθετον άπό τοΰ 8 μέχρι 
τοΰ ένός.

Τέλος παρατηροϋμεν, ότι εάν μετά τόν άριθμόν 45 στρα- 
φώμεν άναγινώσκοντες τούς τέσσαρας πρώτους άριθμούς κατ’ 
αντίστροφον φοράν, θά έπαναλάβωμεν τούς τέσσαρας τε
λευταίους άριθμούς τής σειράς μέχρι τοΰ 81. Ούτως, είς το 
45 θά έχομεν 54, είς τό 36 θά έχωμεν 63, κτλ.

Φρίκ.

ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

"Οστις διά τής ολιγάρκειάς, τής οικονομίας καί τής τά- 
ξεως έκτοΰ πλεονάσματος τών εσόδων αύτοΰ σχηματίζει πε
ριουσίαν, έστί πλούσιος μεταξύ τών πλουσίων, όσω σμικροί καί 
άν ώσιν οί πόροι αύτοΰ. Οι λεγόμενοι πλούσιοι, ΐνα άνθέξω- 
σιν είς τά; μωράς δαπάνα;, άς έπί μάλλον καί μάλλον άπαι· 
τοΰσιν α? όλέθριαι αύτών έξεις, άναγκάζονται ν’ άπαλλοτρι- 
ώσωσι τήν ελευθερίαν καί τήν άνεξαρτησίαν αύτών, νά έπι· 
ζητώσι τήν χάριν τών μεγάλων, νά τρέμωσιν ένώπιον τών 
δανειστών. Άλλ’ ό τοϊς όλίγοις άρκούμενος καί.δαπανών ό- 
λιγώτερα ή όσα παρέχει αύτώ ή επιμέλεια του, διατηρεί α
είποτε τήν άνεξαρτησίαν αύτοΰ, είς ούδενό; τάς τυραννικάς 
διαταγά; αναγκάζεται νά ύπακούη, ούδένα ’δανειστήν φοβεί
ται, ούδένα ευεργέτην επιζητεί.

X
’Εκτίμα τήν φιλίαν έκείνου, όστις παρίσταταί σοι έν ώρ$ 

θυέλλης*  σμήνη εντόμων θέλουσί σε περιστοιχεϊ έν ώρα αί
θριας ύπό τοΰ ήλιου τήν λάμψιν.

X
Ή λύπη τελειοποιεί μεγάλως τόν χαρακτήρα.

X
Οί άνθρωποι χαιρετώσι προθυμότερον άπλοΰν γνώριμον 

έποχούμενον ή φίλον πεζόν.

’ Ή κολακεία είναι έπίθεσις’ ό κολακεύων ζητεί νά σοΰ ά· 
φαιρέση τι. Πρόσεχε λοιπόν καί άμείνου, ώς πρός εχθρόν.

Δ. Φ. Β.

X
'Οστις φοβείται τόν θεόν, ούδένα έχει νά φοβηθή. Έάν 

όλοι επίστευον εί; τοΰτο, πόσον ό κόσμο; θά ήτο καλλίτερο;!

X
.Ό θεό; είναι όντως σοφό;.... Ήθέλησεν έν αυτή αριέσως' 

τη γεννήσει τοΰ ανθρώπου νά ύποδιίξη τόν. προορισμόν του. 
?ρ ίν ετι γλυκοχαράξη ή αύγή της.ύπάρξεώ; του, [ΐόλι; προ· 
βάλη τήν κεφαλήν άπό τη; μητρικής γαστρό; δακρύέι, κραυ
γάζει, οδύρεται, οίονεί προαισθανόμενο; τά; μελλούσας πι
κρία; τοΰ βίου. Άλλά πάλιν πόσον ήσυχος, άφωνος είναι ό 
άποχαιρετισμός αύτοΰ πρός τον κόσμον, οίονεί είσοδός τις εί; 
εύτυχεστέραν, είς άπονωτέραν ζωήν. ' ,

X
Πικροτέρα λύπη είναι ή έ*  μετάνοιας προερχόμενη.

X
Τί άπάτη! Ό άγγελος τής Έδέμ, καίτοι άγγελος ών, 

έφερε πυρίνην ρομφαίαν. ’A! τώρα εννοώ... Δι’ αύτό καί αί 
γυναίκες έχουσιν αεικίνητον τήν γλώσσαν, ρομφαίαν αύτήν 
σαρκίνην.

X
Ούδείς βλέπει καλλήτερα, άπό τόν τυφλόν., τήν καρδίαν.

Δίκ.

ΕΛΕΓΕΙΟΥ
Έπί τώ προώρεμ θανάτω τής έλΧηνίδος 

βαόελόπαιδος ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ
ΜεγάΛης Δονκίσσης της Ρωσσίας.

ΆΛήθεια ; Τότε κΛάότετε άδιάκοπα ! Τή Λύπη
Τά δάκρυα τή σμικρύνουνε.... Τί μαύρη συμφορά*.

Πως ίνα—ένα ΛούΛουδο άφ’ τήν ‘ΕΛΛάδα Λείπει....
Μαράθηκεν ή νύμφη μας ’ς τόν πάγο τοΰ βορρά ! - 

Τί Λέξεις νά προφέρουμε δέν ξέρουμε *. Ό πόνος
Μάς έχει σαν θεότρεΛΛους ! Πικρός τοΰ Χάρου ό φθόνος !

Δυο χρόνια είναι ποΰ δάκρυα σκορπούσαμε για σένα,
Γιά σένα ποΰ μας έφευγες μακρυά >ς τήν ξενιτειά, 

ΝυφοϋΛα χρυσοστόΛιστη σέ στήθη άγαπημένα,
Που σΰ, φεΰ! μέ δακρΰθρεκτη μας κύτταξες ματιά! 

Καί τώρα ποιος τό πίστευε μέ δάκρυα πάΛι γίΛια
Νά κΛαίμε Σέ,’ΑΛεξάνδρα μας; Πικρή τοΰ Χάρου ή ζή- 

— [Λεία I
Τοΰ γάμου δάκρυα βάΛσαμο, δάκρυα θανής φαρμάκι, 

’Εκείνα είν' όΛόδροσα καί τοΰτα φΛογερά! 
Ά Χάρε, πώς μετέθαΛες σέ σάβανά, σέ ράκη

Τά νυμφικά φορέματα τής νύμφης τοΰ βορρά*.  
Αυτή ναι ή πειό βαρύτερη Λύπη ποΰ μας πικραίνει,

Αχ! έτσι φεΰ ήθέΛησεν ό Χάρος, ή ειμαρμένη I

Ναί, είχες δίκηο πώΛεγες, αθάνατε Πετράρχη, 
Πώς παίρνει πρώτα τους καΛούς ό Χάρος <5 σκΛηρός*.

Πήρε την 'ΑΛεξάνδρα μας*,  καί τώρα δέν υπάρχει, 
πόσον ήτ’ ό θάνατος, αυτός φαρμακερός....

Άφοΰ γραμμένο ήτανε, ώ κόρη μας, κοιμήσου*.
Τό ξέρουμε, 'Στόν ΠΛάστη σου τώρα πέτα ή ψυχή σου\

Σύρος, 12/24 Σεπτεμβρίου 1891. Γ. Α. Οολίτης

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ

87. Αίνιγμα

\ Σάν τό μάρμαρο είμ' άσπρο κι ώς αύτό $υχρό έπίσης,
Καί μεγάΛη είς εμέ, φίΛτατέ μου, γίνεται χρήσις.

*Λν καί μέ παράγη ζώον πΛήν πνοής πάντη στερούμαι,
Κι’ ύπό πάντων ώς άρίστη τΕ>ν τροφών ’γώ θεωρούμαι^ 

. ΠΛήν τά δύο τεΛευταϊα γράμματα άν άφαιρέσρς, 
. Και έν έτερον άμέσως είς τήν θέσιν των μού θέσης, 
Τότ' άΛΛάζω σημασίαν, ώς βεβαίως θά γνωρίσης,

Καί θά μ' ίδης άν έγκαίρως, άναγνώστα, έξυπνήσης^ 
Δέν πιστεύω δέ καθόΛου νά ΰπάρξη δυσκοΛία

Είς τήν Λύσιν τήν δικήν μου' θέΛει σοΰ φανή αστεία. .
Δ. Φ. Β.

88. Αίνιγμα

Χωρίς τό πρώτον γράμμα μου Άδάμ δέν θά υπήρχε, 
Οΰτ’ άνθρωπος, οΰτ’ άγιος, ή άγγεΛος ή άρχων.

Άφαίρεοέ το — τό Λοιπόν διούΛΛαβδν μέ τόνον 
Αν γείνη παροξύτονον, τό αίσθημα τό μόνον

Οπερ έμπνέει θά δηΛοϊ τούς άρχοντας τοΰ σκότους. 
Η Λέξις πΛήν όΛόκΛηρος καΛήν σημαίνει πόΛιν.

Μ. Μ.
89. Αίνιγμα.

Τό πρώτον πρόθέσις έστί, τό δεύτερον ή-ηφίον, 
Τό σύνοΛόν μου θά εΰρής έιτός τών θαΛασσίων.

ΛΥΣΕΙΣ ΤΔΝ EVTfi 19*  ΦΓΑΛΔ Α ΙΝΙΓΝΑΤίΜ
79. Αίνιγμα. ’Αήρ—ήρα—Θήρα—Ούρα. "Ελυσαν αύτδ σ κ. Δ. 

Κριεχούχης έξ Έλέυσΐνος, ό κ. Φ. Δ. Φακίρης έχ Πύργου, ό χ. Κ. 
Ίερομνήμων έκ Κέας, ό χ. θ. Α- Παππϊς έκ Καρδίτζης, δ κ. Γ.' 
Ο. Τάραμας έκ Πύργου, δ χ. Δέξιππος έχ Σκύρου χαί ό κ. Έμμ'. 
Π. Νομικδς έκ Θήρας.

80. Αίνιγμα. Α—βπασμύς—άσπαβμός. "Ελυσαν αύτό δ κ. Δ. 
Κριεχούχης έξ Έλευσΐνος, ό κ. Κ. Ίερομνήμων έχ Κέας, ό κ. Α. 
Παππϊς έχ Καρδίτζης χαί ό κ. Δέξιππος έκ Σκύρου.

81. ’Ερωτήσεις.

1. Αιότι είναι γεωμετρικά; στρογγυλή καί κεϊται Μ Ιπιπί- 
δον όμαλοΰ.

2. Διότι ϋχει όρια Απέραντα.
5 Διάτι τθ ψΟχο; ποιεί τό ίναντίον.
4. Διότι ζητεί συνάφειαν.
5. Διότι ϊχει τάσιν «ίς έξάτμησιν.

ΑνήΠΟϋΡΙΣΚΙΣ ΤΙΙ23 “ΦΓ2Εύ£,,

Δ. X. -Σ. Λευκωσίαν. Δόσεις σας μολονότι ίπιτυχεϊς άφίχοντο αργά. 
’Εφεξής Επιταχύνατε αποστολήν, έχετε καιρόν,—A. Σ. Π. Κάρυστον. 
Διιύθυνσίς σας ήλλάγη ώ; γράφετε. — Π. Μ- Κοντέαν Κύπρου. ’Επι
στολή σας έλήφθη μετ’ έπιτυ/ών λύσεων. Συγχαιρόμεθα. ’Απόκρυφα ’Ανα
τολής 5ΐν ύπάρχουσιν. —A. Ρ. 'Αρταν. 'Επιστολή σάς ελήφβη. Ένηρ-' 
γήσαμεν δέοντα. Ταχυδρομικώς λαμβάνετε Επιστολήν κα'ι δέμα. — Π. Κ. 
Καρβίτζαν. ’Επιστολή σας έλήφθη. ΣυνδρομηταΙ ένεγράφησαν, σειράς 
απεστείλαμεν. Αινίγματα ϊχουσι καλώς. Περί δολλαρίου σας εγράψαμεν 
πρδ ήμερων. Ταχυδρομικώς σας γράφομεν. — Α. Π. Μαγνησίαν. ’Επι
στολή σας και ποιήματα έλήφθησαν. "Ελαδον σημείωσιν όλων γραφόμε
νων σας. Άπαντήσωμιν ταχυδρομικώς. — Γ. Α. Σ· Αίγιάλην. Είκών 
έλήφθη. “Εχει καλώς'. —Γ. Μ. Αεβαδείαν. Συνδρομή σας ίλήφθη. Άπο'- 
δειξιν λαμβάνετε ταχυδρομικώς. — Σ. Σ. "Αγ. Πέτρον. Σννδρομή^σας 
έλήφθη. Εΰχαριστοΰμεν. Ταχυδρομικώς γράφομεν.—Α. Γ. Α. Καρδί- 
τζαν. Αί λύσεις σας πρέπει νά φθάνωσι ενωρίς καί όχι κατόπιν ίορ- 
τής. ·—Π. Φ. Βραΐλα, Ζητούμενα φύλλα £σας άπεστάλησαν όμοΰ με 
παρόν. -Γραμματόσημα ε’στάλησαν δμΐν. — Α. Κ· I. Κάίρον. Διεύθυνσίς 

'σας ήλλάγη, ταχυδρομικώς σας έγράψαμεν. — Σ. X. Ρουτσοΰκιον. Δελ
τάριο? έλήφθη. Σας έγράψαμεν. θά φροντίσωμεν, ήσυχείτε. — Α. Σ. ’Α
μοργόν. ’Επιστολή έλήφθη. "Εχουσι καλώς. Άναμένομεν.-—Δ. Α. θ. 
Κών. Διεύθονσις ήλλάγη. Φύλλα άπεστάλησαν. — Μ. Β. Άστακδν. Συνε
στημένη μετά συνδρομών έλήφθη. Εύχαριστοΰμεν. Αποδείξεις άποστΛλον- · 
ται σΰν παρόντι φύλλω. Συστήσατε φίλοις σας.
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ

ΤΟ ΜΑΓΙΚΟΝ ΒΕΛΟΣ

Λάβετε βελόνην τοΰ ραψίματος, ής ή αιχμή νά ήναι άρ· 
-κούντως όξεϊα καί πάχους μέτριου· Τοποθετηθείτε είς άπό- 
-στασιν τριών βημάτων του 
-τοίχου ίφ’ού υπάρχει σκο
ποβολή, καί κρατούντες 
την βελόνην μεταξύ τοΰ 
λιχανοΰ καί τοΰ δείκτου, 
ώς ένδείκνυσι ή έναντι η- 

-μετέρα εικών, προσπαθή
σατε ώθοϋντες αυτήν βι- 
αίως νά καρφώσητε ταύ- 
τήν έπί τής σανίδος τής 
σκοποβολής. *Οβας  καί άν 
καταβάλλετε προσπάθειας 
καί επιμονήν δέν θα το 
κατορθώσητε, έάν δέν με- 
ταχειρισθήτε τον ακόλου
θον τρόπον.

Περάσατε είς τήν οπήν 
τής βελόνης νήμα (κλω
στήν) . καί τότε μόνον θά 
κατορθώσητε έκάστοτε νά 
έμπήξητε αυτήν έφ’ οίου- 
δήποτε μέρους τοΰ σανιδώ
ματος σκοπεύσητε' διότι ή
βελόνη σας οΰτω θά μεταβληθή εΐς πραγματικόν βέλος, ού
τως ώστε έν έκάστη ωθήσει αύτοΰ θά έλθη κανονικώς νά προ
σκρούσε καί καρφωθή πρός τό τοίχος πρός ο διευθύνεται.

ΔΗΛΌΠΟΙΗΧΙΧ
Προκειμένου, συνφδά τφ προγράμματι ημών, νά προπα- 

-ρασκευάσώμεν τά τής προσεχούς έκκυβεύσεως τών λαχείων 
τοΰ δευτέρου έτους, ών σημείωσιν τών κερδών παρατίθεμεν 
κάτωθι, καί καθ ’ ήν θά λάβωσι μέρος μόνον οί εγκαίρως έμ· 
βάσαντες τήν έτησίαν συνδρομήν των, παρακαλοΰμεν τούς 
καθυστεροΰντας έτι ταύτην εΰαρεστουμένους νά μάςάποστεί- 
λωσι αυτήν άρχομένην άπό 15 ’Απριλίου 1891, καί λήγου
σαν τή 15 'Απριλίου 1892.

Μετά τήν παραλαβήν δέ τής συνδρομής των θέλουσι λά- 
■βεε τήν σχετικήν πρός τοΰτο άπόδειξιν, μετά τοΰ άριθμοΰ 
τοΰ λαχείου των.

Οί έκκυβιυθησόμενοι άρ.θμοί θά κερδήσωσι:
/. 'Ο 4ος αριθμός Ιν χρνσοΰν ωροΛόγιον.
2. Ό 2ος Αριθμός &r ώρο-Ιόγιον άργνροϋν.
5. ιΟ 5ος Αριθμός &■ ριβό.Ιβερ.
4. Τρεις Αριθμοί θάχερδίσωσι Ανά μίαν τύχην των Ja- 

χειοφόρων όμο^ογιων της Έθν. Τριιηέζης.
5. Πέντε Αριθμοί θά κερδίσωσι α νά 'έν Λαχεϊον των Αρ

χαιοτήτων.
6. Λέκα Αριθμοί ΘΑ κερδίσωσι Ανά ίν ήμεροΛόγιον είχο- 

νογραχημένον τοΰ 4892.
7. Αέχα αριθμοί ΘΑ κερδίσωσι Ατά ένα ήμεροδείχτην 

τοΰ 4892.
8. Και είκοσι Αριθμοί θά κερδίσωσι Ατά μιαν μιχράτ έγ

χρωμον εικόνα. Ή Λοεύθυνσες.

Τόμοι τοΰ πρώτου έτους της Φύσεως εύρίσ’κον- 
ται εΐς τά γραφεία αΰτης και άποστέλλονται έλεύθε- 
ροι ταχυδρομικών τελών.

ΕΙΣ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ | ΕΙΣ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ
Άδετοι μέν άντέ- . δραχ 8’ Άδετοι μέν άντί . . <ρρ. 10 
Χρυσόδετοι δί/άντέ » 10 | Χρυσόδετοι δέ άντί » 12
• Μόνον τί> περικάλυμμά άποστέλλεται,' εις μέν τό 
έάωτερικόν άντι δρ. 2.50, είς δέ τό Εξωτερικόν 
«ΐντϊ φρ. 2.50.

Τό αποτέλεσμα τοΰτο βεβαίως θά έκπληξη τότε τούς πα— 
ρεστώτας φίλους σας, καί θ’ άπορήσωσι έπί τή δεξιότητε 
ύμών.

Ό φυσιολόγος Κόμος, ό καί εφευρέτης τοΰ πειράματος, 
συνώδευεν αύτό δι’ευφυών τινων επακολουθημάτων προκα- 
λούντων τήν περιέργειαν τών θεατών. Έδιδεν αύτοϊς προς 

έκλογήν νήματα διαφόρων 
χρωμάτων, έξ ών ούτοι ύ- 
πεδείκνυον έν πρός εφαρ
μογήν, δπως έπιβεβαιώ- 
ται, έλεγεν, ότι πραγματι- 
κώς ή ριπτομένη βελόνη 
έκαρφοΰτο εΐς τό σανίδωμα 
τής σκοποβολής. Τοΰτο 
έχρησίμευεν ώς μέσον ίλέγ- 
ξεως πρός αποφυγήν πά- 
σης παρεξηγήσεως ή απά
της.

Τό πείραμα τοΰτο ο
μοιάζει πολύ πρός τήν γρα
φίδα τών μαθητών τών 
Λυκείων τήν συνοδεύομε- 
νην έκ χάρτινων πτερύγων, 
ώς παρίστησι αυτήν τό έν 
τή γωνίο; τής είκόνος μας 
σχήμα, καί ήτις γίνεται 
πολλάκις πρόξενος έπιπλή- 
ξεως καί τιμωρίας τών μα
θητών, .οίτινες προτιμώσι

ενίοτε νά παίζωσι με αυτήν καί τούς πίνακας έν ώργ παρα- 
δόσεως, ένφ ό καθηγητής καταγίνεται είς τήν έξήγησιν τοΰ 
Βιργιλίου ή τοΰ 'Ομήρου. Φ. Π.
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MET ΕΙΚΟΝΩΝ
Έκδιδόμενον κατά Κυριακήν έν Παρισίοις 

Χυνδρομ.ή βτησέα φρ. S,5*O
Χορηγεί πλείστας ευκολίας προμήθειας παρισιανών άντι- 

κειμε'νων κλπ.
Συνιατάται τοΐς φίλοις τών γραμμάτων, τών χρονικών, 

τών μυθιστορημάτων καί τής μουσικής.
Συνδρομηταί έγγράφονται παρ’ ήμϊν.


