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ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΖΚΟΠΗΖΙΣ
Είθισται κατά την δύσιν έκάστου έτους νά κατα- 

στρώννυται άπολογισμός τις των γεγονότων, δσα 
κατά τήν πάροδον τούτου έπέδρασαν ζωηρότερον 
πως έπί της καθόλου φυσιογνωμίας τού έθνους, 
ύπό τάς ποικίλας όψεις, ύφ’ άς ήρέμα έκτυλίσσετάι 
■ό βίος καί. συντελεϊται Λ ποικίλη δράσις τής τε πο
λιτείας, τής κοινωνίας, του πνεύματος καί τής τρ
ανής. Τού κοινού καί σχεδόν άπαράβάτου τούτου 
έθίμου, παρ’ ήμϊν Αδύνατο νά γίνη όχι αδίκως 
σιωπηρά κατάργησις, διότι—άς τό όμολογήσωμεν. 
καίτοι ούδόλως ή όμολογία -ηυγχάνει κολακευ
τική — ή άπογοήτευσις καί Λ έκ ταύτης αδράνεια 
κωλύουσινέρρωμένωςτήν εύσυνείδητον παρακολού- 
θησινσθεναρας παραγωγηςκαί τήν προσήκουσα ν έξ· 
ύψωσιν έκτακτου τίνος γεγονότος, ικανού ν’ άρθή 
ύπέρ τήν τετριμμένην χρονογραφικήν σημείωσιν. 
Διά τούτο ό θέλων σήμερον νά χαράξη, άντί μνη
μοσύνου, λέξεις τινάς περί τής κληρονομίας, ήν ά- 
φιησι σύν τη τελευτή τό διαφεύγον έτος 1891, θ’ 
άναγκασθή γενικήν νά παράσχη είκόνα, άμυδράν, 
άκομψον,καθότι ή δικαιοδοσία τούέτους ήθελε μείω
ση τό γόητροντής άπογραφής του κλήρονομήματος.

'Ωδε όμιλούμεν μόνον περί τής φιλολογικής πα
ραγωγής, διότι έν τώ κύκλω ταύτης συγκαταριθμεΐ- 

ται καί τό ψύλλον, τάς στήλας τού όποιου πληρού- 
σιν αί γενικαί αύται γραμμαί.
-■ Έν συγκρίσει πρός τά παρελθόντα έτη, τό 1891 
δυνάμεθα άνενδοιάστως νά εΐπωμεν, δτι άγαν ύπε- 
λήφθη τής έκείνων κινήσεως. διότι όλίγιστα ύ- 
πάγονται είς τήν .βασιλείαν του έργα, Ικανά νά ση- 
μειωθώσιν έν γενικωτάτη έπισκοπήσει καί διεκδι- 
κήσωσιν άξίώς τής μνείας τό γέρας. Ή έπιστήμη, Λ 
.κυρίως φιλολογία, αί είκαστικαί τέχναί, οίονεί ύπο- 
στάσαι έξαπίνης φυλλοξήρας προσβολήν, άπέόαλον 
τούς καρπούς,,μόνη δέ ή έλαψρά, ώς άνοήτως 
άποκ.αλεΐται, φιλολογία έδρασεν άλκίμως, πολλούς 
σταδίους διανύσασα έν τη λεωφόρω τής Προόδου. 
Πλεΐστα έργα, Ιδίως νεαρών τής γραφΐδος ερασιτε
χνών, έν τώ περιοδικω τύπω τά μάλα έξετιμήθησαν, 
ή δοθεΐσα αύτη ώθησις πρός δημιουργίαν έργων 
Ελληνικών ύπήρξεν αρκούντως ένθαορυντική, ϊνα 
άναμένωμέν γενναιότερα καί ασφαλέστερα βήματα 
έν τώ μέλλοντι. . Ή διηγηματογραφία, ή ποίησις, 
τό δράμα, Λ ήθογραψία, ή σάτυρα έσχον εύφνεΐς 
αντιπροσώπους καί κρατερούς συναγωνιστής, δι- 
καιοϋντας τήν έπικρατούραν Ιδέαν περί τής ζωηράς 
ιδιοφυίας τού έλλην. πνεύματος.

Δυστυχώς δμως, άντιθέτως πρός τήν εύέλπιδα 
ταύτην τάσιν τών παρ’ ήμΐν φιλολογούντων, θά 
συναντήσωμεν τήν παγερήν αδιαφορίαν τού κοινού, 
κατειλημμένου ύπό τών ασυνειδήτων τάσεων σφο
δρός χρηματολατρείας, αδιαφορίαν ένοχον, δυνα- 
μένην τον θερμότερου νά ψυχράνη" ζήλον, τόν άγνό- 
τερον νά μαράνη .ένθουσιασμόν, έπιζημίως δ’ έν 
συνόλω νά έπιδράση1 έπί τής άναπλάσεως τής κοι- 
νωνίαςΓ Δέν θέλομεν νά θίξωμεν έν τη ταχυτάτη 
ταύτμ έπιθεωρήσει τά αίτια τής τοιαύτης όπισθο- 
δρομικής άμεριμνησίας τού άναβιούντος "Εθνους, 
ούδέ νά έξενέγκωμεν από τρίποδος καταδίκην. Πάν
τως δμως, ή έλλειψις βασίμουμορφώσεως καί πνευ
ματικής άναπτύξεως παρίσταται ώς ό άσψαλής γνώ- 
μωντήςτοιαύτης νοσηρός καταστάσεως, έψ ή πάντες 
άσχάλλουσι δικαίως.

Ούχ ήττον ή δημοσιογραφία είς άνθηροτάτην ύπό 
έποψιν ποσού διατελεΐ κατάστασιν. Εινε πατροπα
ράδοτος αληθώς Λ-έψημεριδομανία, εϊμεθα δέ βέ
βαιοι, δτι όλιγωτέρας αριθμεί τό έτος Λμέρας ή ή 
Ελλάς έκάστοτε τίτλουςέφημερίδων! Άλλ’οϊωνέφη- 
μερίδων I Κατ’όνομά μόνον.... Τό νόσημα τούτο 
άναμφιβολως όφείλεται είς τήν πολιτικήν, ήτις άπό 
τών παλαιτάτων χρόνων συμφυής τώ "Ελληνι ύπ
ήρξεν καί ... όλεθρία. Πόσα φύλλα έέν έπεσαν ώς 
φθινοπώρου φύλλα είς τήν πρώτην πνοήν τής άνε- 
χείάς, πόσα όνειρα περί Ιδρύσεως Λονδινείων «Και
ρών» δέν διελύθησαν είς τήν πρώτην έπαψήν μετά 
τού άέρος . .. τής πραγματικότητας, πόσα χρέη δέν 
σύνωμολογήθησαν, ϊνα συντηρηθή ό ασθενής των, 
δν ή άναιμία έκάστην ήμέραν έξήντλει! Ή Έλλ. 
δημοσιογραφία έχει αιώνιον ψθινόπωρον !

Ή πληθώρα έπέψερε κατ’ ανάγκην τήν έκπτωσιν 
τής άξίας τών ψύλλων, διότι γεννώμενα ταύτα φέ- 
ρουσιν έν έαυτοΐς τό σπέρμα τον θανάτου—άν έπι- 
τρέπηται ή έκφρασις—άτε συλλήψθέντα έν συγχύσει 
ύπολογισμών—άν όχι φρένων—καί ύπό τήν έπίδρα-
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cnv άνοήτων φιλοδοξιών έπαγγέλ^ιατο^, λίαν αλλ&>£ 
ακανθώδους κατ πικρόν.
' Ό περιοδικός έντέλει τύπος, δστις σνγκεντροΐ την 
φιλολογικήν κίνησιν, πλην δύο—τριών προσθηκών, 

. έμεινεν <5 αύτός. Έπαισθητώς ούχ’ ηττον έτνχεν 
έπ’ εσχάτων προόδου, ή μόνη δ' εύχή, ήτις πρεπει 
νά ήχήση σήμερον άπό δημοσιογραφικού όργάνου, 
εινε δπως ό περιοδικός τούλάχιστον τύπος έδραιωθή 
ασφαλώς, ϊνα ή γενική τον τόπον φιλολογική πα
ραγωγή τύχη πιστής έκπροσωπήσεως Ικανής ν άνα- 
σερμάνη τό ύπνώττον ένδιαφέρον τού κοινού, και 
τών άγωνιζομένων τόν άχαριν άγώνα τάς έλπΐδα£ 
νά κρατύνη. , , ,

Μέ τοιαύτην εύχήν χαιρετίζομεν φαιδρώς το ανα- 
τέλλον έτος, ού τό λυκαυγές εύοιωνον διαγράφεται 
ήδη έπ\ τού άνεφέλου όρίζοντος τής ήμετέρας Πα- 
τί·ίδος.

ΟΛΙΓΑ ΤΙΝΑ ΠΕΡΙ ΓΑΛΙΛΑΙΟΥ

t
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'Ολίγων ίσως μεγάλων άνδρών ό βίος περιέχει τοσουτον 
ποικίλας περιπέτειας καί είναι μεστός τοσούτων εκτάκτων 
καί ασυνηθών γεγονότων,ώς ό τοΰ Γαλιλαίου, όστις έγεννήθη 
είς Πίσαν είς τό μέγα δουκάτον’τής Τοσκάνης τή 18 Φε
βρουάριου 1564. Βλέπει τις ακόμη χαί σήμερον τήν οικίαν έν 
ή έγεννήθη ό Μέγας ’Αστρονόμος. Είναι οικία όψεως λίαν 
κοσμίας, συνισταμένη μόνον εξ ένός υπογείου καί έξ ένός πρώ
του πατώματος,καί έστραμμένη είς μέγαν κήπον·. Φθάνει τις 
έκεΐ διά μικράς ρυμίδος έρχόμενος έκ τής προκυμαίας τοΰ 
Άριου. Τό πρώτον πάτωμα σύγκιιται.έξ ένός μεγάλου θα
λάμου καί έκ δύο ή τριών δωματίων.Είς ένα έκ τούτων τών 
δωματίων έγεννήθη ό Γαλιλαίος.

Ό πατήρ τοΰ Γαλιλαίου Βικέντιος Γαλιλαίος ούδεμίαν εί· 
’ χεν περιουσίαν, ήτο άλλως τε άνθρωπος εργατικός, άφείς λίαν 

σπουδαία έργα έπί τής αρχαίας μουσικής.
*0 Βικέντιος, όστις κατφκει συνήθως έν Φλωρεντία, είχε 

εξ τέκνα, τρεις υιούς καί τρεις θυγατέρας· θά έπροτίμα ίνα 
ό πρεσβυτέρας του υιός, ο ήμέτερος ηρως, έτοποθετεΐτο εις 
τό έμπόριον, παρά νά ίπιδοθή είς τήν μουσικήν καί τήν ιχνο
γραφίαν. Άλλ’ άν καί ό νέος έσχεν κλίσιν διά τάς τέχνας, 
άν καί έπαιζε διά τρόπου λίαν έπιτηδείου τό λαοΰτον,άν καί 
αί δοκιμαί του είς τήν ζωγραφικήν άνήγγελον διαθέ'σεις θαυ - 
μαστάς, ούτος ήτο πανταχοζ ή σπουδή τών επιστημών αίτινες 
τόν κατελάμβανον. Ουτω, άν καί αύτη ή άπόφασις ώφειλε 
ακόμη νά έπιβάλλη σπουδαίας θυσίας είς τήν οίκογένειάν του, 
άπεφασίσθη ίνα ό νέος Γαλιλαίος σπουδάση τήν ιατρικήν καί 
έγγραφή είς τό Πανεπιστήμιου τής Πίσης. Ο Γαλιλαίος 
ήτο τότε ηλικίας 20 ετών.

Ή σπουδή τής ιατρικής δέν προσέφερε είς τόν Γαλιλαίον 
ή εν αδύνατον συμφέρον. Διήρχετο τόν καιρόν, του άναγινώ- 
σκων συγγράματα μαθηματικά καί φυσικά, καί έξασκών τό 
πνεΰμά του, έπί τών διαφόρων φαινομένων τών οποίων ή 
τύχη τόν καθίστα μάρτυρα.
' Ουτω, ημέραν τινά είσελθόντος είςτήν εκκλησίαν τής Πίσης, 
οί οφθαλμοί του προσηλόνονται έφ’ ένός πολυελαίου έςηρτη- 
μένου έκ τού ψόλου τοΰ οικοδομήματος. *0  πολυέλαιος ουτος 
πρό μικρού ήτοάνημμένος καί ήτο τε.ταοαγμένος έκ τής όρι- 
ζοντείου θέσεώς του. ’Επί τινα χρόνον αρκετά μακρόν ό πο
λυέλαιος έταλαντεύετο εναλλάξ έκ δεξιών πρός αριστερά καί 
τάνάπαλιν, ύπερβαίνων έκάστοτε τήν όριζόντειον θέσιν καί 
τείνων άκαταπαύστως νά έπανελθη έν αύτή.

Οί οφθαλμοί τοΰ νέου δέν έγκαταλείπουσιν τόν πολυέλαιον 
τούτον είς τήν. κίνησιν. Ό Γαλιλαίος σημειοϊ ότι ό χρόνος 
Οστις παρέρχεται μεταξύ δύο διαδοχικών διαβάσεων τοΰ 
πολυελαίου είς τήν όριζόντειον θέσιν, μένει πάντοτε ό ίδιος, 
μν καί τό ύψος είς τό όποιον ύψοΰται ό πολυέλαιος έλαττοϋ- 
•ται έπί μάλλον κ.αί μάλλον. Πώς νά βιβαιωθή περί τούτου ; 

ό Γαλιλαίος άπτεται τοΰ σφυγμού του καί αριθμεί τούς αριθ
μούς τών δονήσεων τοΰ σφυγμοδ του σχετικώς πρός τήν- 
διάρχειαν έκάστης τών διαβάσεων τούτων όλοι ουτοι οι αριθ
μοί «ναι ίσοι.

Ό Γαλιλαίος συνάγει έκ τούτου τοΰ πειράματος ότι. 
εν εκκρεμές, δηλονότι εν σώμα βαρύ, κρεμαστόν είς το άχρον 
ένός άξονος, κινηθέν έκ της θέσεως της ισορροπίας τείνει να. 
τήνκαταλάβη έκτελούν αιωρήσεις, αίτινες είσίν άεί έλαττό- 
νων εκτάσεων, άλλα τών όποιων ή διάρκεια δεν μεταλλάσσει·

Ή παρατήρησες αύτη ένός νέου εικοσαετούς ΰπήρξεν αφε
τηρία μιας λίαν περιφανούς άνακαλύψεως.

Κατά τό 1657 ό φυσικός Kuvgeos ’Ολλανδός, κατεσκεύ- 
ασε. δια πρώτην φοράν ωρολόγια τών όποιων ή κίνησις καθί
στατο κανονική τή βοηθείγ ένός έκκρεμοΰς· τό εκκρεμές τούτο 
δέν είναι άλλο τι ή τό ταλάντηθρον τών σημερινών ώρολο- 
γίων μας.

Διηγούνται, ότι ό Βικέντιος άπηγόρευσε εις τόν υίόν του 
να μάθη τά μαθηματικά, ίνα μή αί ιατρικαΐ σπουδαί του 
έγκαταλειφθώσι. Μοναδική.προσίγγισις! Ό πατήρ τοΰ συμ
πατριώτου μας Blaise Pascal, ειχεν επίσης απαγορεύσει είς. 
τόν υιόν του νά σπουδάζη τά μαθηματικά, καί είναι γνωστόν 
ότι τό μεγαλοφυές τούτο παιδίον, εφεύρε μόνον, άνευ βιβλίων 
καί άνευ διδασκάλου μέγαν αριθμόν προβλημάτων τής Γεω
μετρίας. Ό Γαλιλαίος ύπήρξεν ό ίδιος καί άπέκτησε αίφνης, 
μεγάλην φήμην, ήν δέν έβράδυνε νά μεταχειρι.σθή ώφελίμως. 
Ή οικογένεια τοΰ Γαλιλαίου, εϊπομεν, δέν ειχεν ούδεμίαν πε
ριουσίαν μετά παρέλευσιν ολίγου χρόνου τά έξοδα'τών σπου
δών τού νέου, δέν ήδυνήθησαν νά πληρωθώσι, καί ό Βικέν
τιος, ματαίως παρακαλέσας βοήθειαν διά τόν υιόν του, ώφειλε 
νά τόν άποσύρη έκ τού Πανεπιστήμιο^. Ό Γαλιλαίος όμως, 
ητο κατά τήν στιγμήν εκείνην αρκετά δυνατός εις τά μαθη
ματικά όπως τόν έ^νοήσωσιν καί τόν δεχθώσιν ώς καθηγη
τήν έν αύτώ τούτφ τώ Πανεπιστήμιο), όπερ ήτο ύποχρεω- 
μένος νά εγκατάλειψή ώς μαθητής.

Κατά τήν εποχήν ταύτην ό Γαλιλαίος ήτο ηλικίας 25- 
έτών· άπελάμβανε μισθόν έκ 300 φράγκων κατ ’ έτος, ποσόν 
λίαν μέτριον άναμφιβόλως, όπερ τώ έπέτρεπεν τούλάχιστον 
νά ζή χωρίς νά καταφεύγηπολύ συχνά"είς τό πατρικόν χρη
ματοκιβωτίου. «’ Εγραφεν τό βιβλίον τού καί διέδιδε άλλη- 
λοδιαδόχως τά διάφορα μέρη τοΰ χειρογράφου του, διότι αί 
χρηματικαί του βοήθειαι δέν τώ έπέτρεπον νά τό εκτυπώση»,.

Όλως καταγινόμενος είς τά μαθηματικά ό Γαλιλαίος έζή—- 
τει τήν λύσιν διαφόρων προβλημάτων τής φυσικής καί τής 
μηχανικής.' Κατά τήν εποχήν ταύτην έγένοντο τά αξιομνη
μόνευτα αύτοϋ πειράματα έπί τής πτώσεως τών σωμάτων.

Όλαι αί επιστημονικά! διδασκαλίαι, αί διδασκόμεναι τότε 
έν ταΐς Άκαδημίαις τής Ευρώπης, ειχον δανεισθή έκ τοΰ 
Άριστοτέλους φιλοσόφου Έλληνος,γεννηθέντος έν Μακεδονία: 
τό 384 έτος πρό τήςήμετέρας έποχήςκαί άποθχνόντος είς ηλι
κίαν 62 ετών. Άφ’ ού έξεπαίδευσεν τόν ένδοξον καταχτη
τήν Μακεδόνα Αλέξανδρον τόν Μέγαν, ό Αριστοτέλης ήλθε 
νά άποκατασταθή έν Άθήναις, καί ίδρυσε σχολήν πλησίον 
ένός περιπάτου τής πόλεως, καλουμένου Λύκειον ή σχολή 
αύτη ελαβεν τό όνομα τού περιπάτου καί έκεϊθεν τό ονομ«' 
τούτο έδόθη είς τά ήμέτερα καθιδρύματα τής εγκυκλίου δι
δασκαλίας. Καθώς ό διδάσκαλος παρέδιδε τά μαθήματα του 
περιπατών είτε έπί τών πλατειών τής πόλεως, είτε έν τφ· 
εσωτερική τοΰ Λυκείου, οί μαθηταί του έλάμβανον τό ό
νομα τών πίριπαεητικώ)-. Καί ή διδασκαλία τοΰ Άριστοτέ- 
λους γνωσθεΐσα ύπό τό όνομα τής διδασκαλίας τής περιπατη
τικής, περιελάμβανεν οχι μόνον τήν φιλοσοφίαν καί τήν ηθι
κήν, άλλά καί πάντας τούς κλάδους τών επιστημών.

Μέχρις τοΰ 16ου αίώνος αί ίδέαι τοΰ Άριστοτέλους έθεω- 
ρήθησαν απολύτως απρόσβλητοι. Ό Γαλιλαίος όμως έλαβε - 
τό θάρρος νά έξετάση καί νά άντιλέξη βεβαιώσεις τινάς 
έσφαλμένας τοΰ Μεγάλου έλληνος φιλοσόφου. Ή πρώτη φορά 
καθ’ ήν ό Γαλιλαίος ώφειλε νά προσβάλλη τάς θεωρίας τοΰ· 
Άριστοτέλους, ύπήρξε ή περίστασις τοΰ φαινομένου τής πτώ
σεως τών σωμάτων. «Πάντα τά σώματα πίπτουσιν έν τφ- 
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:κενφ μετά τής αύτής ταχύτητος·» Τό φαινόμενον τούτο, 
όπερ είναι ήμΐν πολύ γνωστόν, ένησχόλησεν έπί πολύν χρό
νον τούς σοφούς τής άρχαιότητος. Ο Αριστοτέλης εϊχεν 
αποδείξει, οτι τά σώματα οφ.είλουσι νά πίπτωσι μετά τό
σης ταχύτητος οσω ησαν βαρύτερα. Τούν.αντίον είςτήν ιδέαν 
τοΰ Άρισηοτέλους, ό Γαλιλαίος έσκέπτετο ότι όλα τά σώ
ματα οφείλουσιν νά πίπτωσιν μετά τής ιδίας ταχύτητος, 
όποιονδήποτε ήτο τό βάρος των, καί απέδιδε εις τήν άνισον 
άντίστασιν, οτι ό άήρ επιδρά έπί τών σωμάτων, τάς διαφο
ράς τάς λίαν ύπαρκτάς άς παρατηροΰσι μεταξύ τών διαρ
κειών τής πτώσεως των. Όπως έξακριβώση ταύτην τήν 
διαβεβαίωσιν ο Γαλιλαίος άνέβη έπί τοΰ περίφημου πύργου 
τής Πίσης, όστις, ώς γνωστόν,είναι λίαν αίσθητώς κεκλιμένος, 
καί επί παρουσία πολλών φοιτητών καί μελών τού Πανεπι
στημίου, ό Ι)αλιλαΐος έκαμε τό άκόλουθον πείραμα. Άφήκε 
νά πέσωσιν έκ τής κορυφής τοΰ πύργου σώματα ανισοβαρούς 
σφαίρας χρυσού, μολύβδου, χαλκού, μαρμάρου, καί κηροί, 
άλλ’ έχοντα τήν αύτήν διάμετρον. Άπέδιίξεν ότι όλα ταΰτα 
τά σώματα έφθανον αίσθητώς είς τδ έδαφος ταυτοχρόνως..

Εάν λοιπόν,ο Γαλιλαίος έσυλλογίζετο,ότι τά σώματα πί· 
πτουσιν μετά παρέλευσιν άνίσου χρόνου έν τώ κενφ, τούτο 
εξηγεί τήν μεταβλητήν άντίστασιν ήν ό άήρ αντιτάσσει είς 
την πτώσιν των, ανθιστάμενος τοσούτω περισσότερον όσφ 
το σώμα οπερ πίπτει έχει επιφάνειαν πλέον όριζοντείαν.

"Εν πείραμα λίαν άπλοΰν θά μάς κάμη νά έννοήσωμεν τήν 
ιδέαν τού Γαλιλαίου. Άς λάβωμεν 2 φύλλα χάρτου έχοντα 
άκριβώς τήν ιδίαν επιφάνειαν καί τό αύτό βάρος· άς άφήσω- 
μεν ταΰτα νά πέσωσιν έκ του αύτοϋ ύψους· φθάνουσιν ταΰτα 
είς τό έδαφος ταυτοχρονως.

Άς τυλίξωμεν τό έν έκ τών δύο τούτων φύλλων ιχεταξύ 
των χειρών μας, ώστε νά κάμωμεν έξ αύτοϋ σφαίραν όσον 
τό δυνατόν σφιγκτήν, καί άς άρχίσωμεν πάλιν τό προηγού- 
μενον πείραμα. Ή έκ χάρτου σφαίρα άν καί έγουσα πάν
τοτε τό ίδιον βάρος, θά πέση έπί τοΰ εδάφους πολύ πρότε- 
ρον τού φύλλου. -

Ο Γαλιλαίος έπίΑευσεν ότι δύναται νά ύπολογίση, ότι 
πάντα τά σώματα έν τφ κενώ θά ώφειλον νά κάμωσι τόν 
αύτόν χρόνον είς τό νά πέσωσιν έξ ίσου ύψους. Έκ πολλών 
πειραμάτων έξηκριβώθη τό άξιόλογον τούτο άποτέλεσμα-

Ο Γαλιλαίος έμελέτησε προσέτι τάς διάνύσεις άς παριστά 
ή πτώσις τών σωμάτων, καν έξήγαγε τόν νόμον καθ’ δν, τά 
διανυόμενα διαστήματα ύπό σώματος πίπτοντος έν τφ κενφ 
είναι άνάλογα τών τετραγώνων τών χρόνων έν οίς διανύ- 

'θησαν.
Οί οπαδοί τού Άριστοτέλους καταστάντες οί πλέον εχθροί 

τού Γαλιλαίου, ήναγκάσθησαν νά τψ κλείσωσι τάςθύρας .τοΰ 
Πανεπιστημίου. "Εν συμβάν ■ αρκετά περίεργον τοΐς παρέσχε 
τήν πρόφασιν ήν εζήτουν. Ειχεν ύποβληθή είς τήν ίξέτασιν 
,τοΰ νέου καθηγητοΰ μηχανή τις έφευρεθεΐσα ύπό τοΰ πρίγ- 
κήπος Jean de Medicis, όπως καθαρίση τόν λιμένα τοΰ Λι· 
'βόρνου. Ή μηχανή δέν ήξιζε τίποτε. Ο Γαλιλαίος έτόλ- 
μησε νά άποδιίξη τούτο, καί έγένετο φυσικώς έχθρδς τοΰ 
πρίγκιπος καί τών κολάκων του- ό Γαλιλαίος ώφειλε νά έγ· 
καταλείπη τότε τήν Πίσαν. Εύτυχώς οί ύπερασπισταί του 

•δέν τόν έγκατέλιπον καί τώ έπρομήθεύσαν έδραν τών μαθη
ματικών είς τό Πανεπιστήμιου τής Παδούης.

Άπό τόν Σεπτέμβριον τοΰ 1592 μέχρι τοΰ ’Ιουλίου 1610, 
•ό Γαλιλαίος έδίδασκε τάς έπιστήμας είς Παδούην. Διαρ- 
κούντων τών 18 τούτων ετών, πολυάριθμοι ανακαλύψεις 
έλάμπρυνον τό όνομά του, καί άπέκτησεν φήμην παγκόσμιον.

Άς τάς άναθεωρήσωμεν ταχέως. '
Τό —Βεβαιούσιν ότι ό Γαλιλαίος ίπενόησε

τό δργανον τό γνωστόν ύπό τό όνομα θερμόμετρον, διά τοΰ 
οποίου μετροΰμεν τάς θερμομετρικάς καταστάσεις τών σω
μάτων.

Τό daTporo/iixor τηΛεσχόπιοΓ.— Έπΐ πολύ καιρόν έζη· 
τήθη ποιον ητο τό όνομα τοΰ εφευρέτου τοΰ αστρονομικού 
τηλεσκοπίου. Διηγούνται, ότι τά τέκνα ενός διοπτροποιοϋ 
’Ολλανδού όνομαζομένου Llppershey έπαιζον ημέραν τινά είς 

το εργαστηρίου τοΰ πατρός των, ότε έπενόησαν νά παρατη.· 
ρήσωσί, διά μέσου δύο φακών, τοΰ ένός κυρτού καί τοΰ ετέ
ρου κοίλου. Αί δύο αύται ύελοι εύρεθεΐσαι εις απόστασιν με- 
τριαν, εδειξαν τό άνεμοστρόφιον τοΰ κωδονοστατίου τής 
πόλεως χονδρότερου καί πολύ έγγύτερου.

Ή έκπληξις τών τέκνων' έξήγειρε τήν προσοχήν τοΰ Lip— 
pershey, ουτος δέ όπως καταστήση τήν δοκιμήν έπιτηδειό- 
τέραν, έτοποθέτησε κατ’ άρχάς τάς ύέλους έφ' ένός άβακίου, 
έπειτα, τάς προσέδεσε είς τά άκρα δύο εύθετων σωλήνων.

Συγγραφείς τινές άποδίδουσι τήν έφεύρεσιν τοΰ αστρονο
μικού τηλεσκοπίου είς τά τέκνα ένός άλλου κατασκευαστοΰ 
διόπτρων τοΰ Middelbourg όνομαζομένου Jacob Μθίζιΐ.

Αλλοι, τέλος, απέδειξαν ότι ή τιμή τής άνακαλύψεως 
ταύτης άνήκει είς τόν Γαλιλαίον.

Είναι έκτος άμφιβολίας σήμερον, ότι εάν ό Γαλιλαίος δέν 
εχει ο πρώτος έφεύρει τό άστρονομικόν τηλεσκόπιον, έχει 
τουλάχιστον κατασκευάσει 'εν δργανον τοΰ αύτοϋ είδους χω
ρίς ποτέ νάλάβη πρότυπον, καί αύτός πρώτος είναι όστις 
εσκεφθη νά χρησιμοποίηση αύτό διιυθύνων τούτο πρός τόν 
ούράνόν. ’Ιδού πώς ο Γαλιλαίος άποφαίνεται περί τούτου 
τού αντικειμένου: «Είναι περίπου 10 μήνες (έγραφε τόν 
Μάρτιον τοϋ 1610) ότε μοί (γνωστοποίησαν, ότι ’Ολλαν
δός τις ειχεν εφεύρει, τηλεσκόπιου τι τή βοήθεια τοΰ όποιου 
τα απομεμακρυσμένα αντικείμενα έφαίνοντο τόσον καθα
ρές ώς νά ησαν πλησίον. Τούτο μέ έκαμε, νά καταγίνω 
εις τό μέσον όπως εφεύρω δργανόν τι όμοιου, καί τό όποιον 
κατώρθωσα ολίγον επειτα. Κατεσκεύασα σωλήνα μολύβδινον 
εις τα ακρα τοΰ όποιου προσάρμοσα 2 ύαλους έχο.ύσας άμφο- 
τέράς από τό έν μέρος δψιν ομαλήν, εν έκ τοΰ ετέρου μέ
ρους ή μία τών ύαλων ήτο κοίλη καί ή έτέρα κυρτή.

Κατώρθωσα νά κατασκευάσω έν δργανον τοσουτον εξογον, 
ώστε ήδυνάμην νά ίδω τά αντικείμενα χιλιάκις μεγαλείτερα 
ή είς τήν απλήν .δρασιν. .

(Έπεται τό τέλο;). Π. Δ. Μ.

ΕΝ ΑΝΕΚΔΟΤΟΝ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΓΓΕΝΝΩΝ

ΠΑΝΤΕΣ 01 ΓΥΦΤΟΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΝ
Έλάβομεν τήν ακόλουθον επιστολήν, ήν ευχαρίστως δη- 

μοσιτύομεν διά τό έν αύτή άναφερόμενον περίεργον καί παρά 
πολλοΐς ίσως άγνωστον ανέκδοτον.

Κύριε Λιευθργτά τής «.Φύσεως-ϋ.

Περιοδεύων λόγω δημοσίας υπηρεσίας καί κατελθών είς 
Χαλκίδα όπως διέλθω τάς έορτάς, περιήλθεν τυχαίως είς χεϊ- 
ράςμου έν τεύχος τής όντως λαμπράς ύμετέρας Έπετηρί- 
δος τών Χριστουγέννων, ήν άναγνώσας μετά προσοχής, 
ένεθυμήθην ώραΐον τι ανέκδοτον όπερ ήκουσα διηγούμενου 
παρά τίνος γε'ροντος χωρικού, τήν παραμονήν τής τοΰ Χρι
στού γεννήσιως έν τφ χωρίιρ Κ... όπου διενυκτέρευσα, καί τό 
όποιον μεταδίδω υμΐν καί άν είναι τής άρεακείας σας δημο
σιεύσατε το είς τό άξιόλογον περιοδικόν σας.

Τό ήκουσα διηγούμενου παρά τινι μεγάλη πυρά μεταξύ 
πολλών ακροατών καί μοί Ικαμεν έντύπωσιν,όχι τόσον διά τό 
περίεργον αύτοϋ, όσφ διά τήν απλοϊκότητα καί τήν εύπι- 
στίαν τών χωρικών μας, οίτινες είσί φανατικώς οπαδοί τών 
παλαιών δοξασιών. Ό αγαθός γέρων μάς τό διηγήθη ώς 
εξής καί θά προσπαθήσω νά τον μιμηθώ.

«Βρε παιδιά, άπόψε γεννιέται ό Χριστός, καί τί τά θέ
λετε, αύτό είναι τό μεγαλείτερον θαύμα, τό μεγαλείτερον 
μυστήριον τόΰ κόσμου. "Ολοι σας τό ξεύρετε αύτό, καθώς 
καί τήν ζωήν τοΰ Χριστού, τά θαύματά του, καί τά βάσανα 
ποΰ τράβηξε, άλλά είναι καί κάτι τι άλλα τά όποια, άν καί 
δέν άναφέρωντάι είς τήν Παλαιάν Διαθήκην, θεωρούνται 
όμως ώς θαύματά του, καί αύτά τά βεβαιοΰν ώς αληθή, 
όλοι οί παλαιοί. Ακούσατε νά σάς διηγηθώ ένα.

«Μίαν ημέραν, όταν ό ’Ιωσήφ καί ή Μαρία ειχον χάσει
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τόν Ίησοΰν Χριστόν, τό παιδί τους, καί τόν ηΰραν εις τόν 
ναόν διδάσκοντα τούς σοφούς τής εποχής εκείνης, τόν έλαβον 
μαζύ των καί ένφ έπέστ,ρεφον . είς τήν Ναζαρέτ, τό άλογον 
τοΰ ’Ιωσήφ έχασε τό πέταλό του καί (σταμάτησαν είς τό 
έργαστήριον ενός γύφτού νά τοΰ τό βάλλουν. Έκεϊ μέσα συν· 
ήντησαν έναν άπιστον, εθνικόν, άθρησκον, όστις ειχεν άκού- 
σει πολλά νά λέγουν περί τής μεγάλης σοφίας τοϋ ’Ιησού, ό 
όποιος ήτο άκόμη παιδί, καί υιός τοΰ ααραγκοΰ ’Ιωσήφ, ότι 
έγνώριζε δηλαδή κατά βάθος όλας τάς έπιστήμας, τάς όποιας 
καί συνεζήτει μέ όλους τούς σοφούς, καί δεν ήθελε νά παρα- 
δεχθή κατ ’ ούδένα τρόπον ότι αυτός ήτο προφήτης, καί πολύ 

• περισσότερον υιός τοϋ Θεοΰ.
«Ό ’Ιησούς δμως, άμέσως άκά,τόν είδεν, ήνόησε τάς σκέ

ψεις τοΰ άπιστου αυτού, τόν όποιον έθεώρουν οΐ τότε άνθρω
ποι ώς μάγον καί σοφόν επιστήμονα, καί όστις πραγμάτικώς 
όμως ήτο ένας αγύρτης καί έξηπάτα τόν κόσμον.

«‘Ας είναι, δ γύφτος έσήκωσε άμέσως τό πόδι τοΰ άλο
γου διά νά τοϋ βάλη τό πέταλο, ό· δέ Ίησοΰς μέ ετοιμότητα 
ήγγισε τό γόνατο τοΰ άλογου τό όποιον έξεκόλλησε από τήν 
θέσιν του καί εμεινε είς τά χέρια τοϋ γύφτου, όστις έμεινε 
εμβρόντητος καί ίφοβήθη.

— Μή φοβάσαι, τοΰ λέγει τό ώραΐο ξανθό παιδί, ό ’Ιη
σούς· κάμε τή δουλειά σου τώρα μέ τήν ευκολία σου, καί ό 
Θεός διά τοΰ Υιού του θά βάλή πάλι τό πόδι είς τήν θέσιν 
του κατόπιν. *

Ό γύφτος έκύταξι καλά τό ξανθό παιδί, έπείσθη είς τούς 
λόγους του καί (πετάλωσε τό άλογο.

Τότε ό Ίησοΰς είπε μέ γλυκεία φω<ή.
— Πλάσμα τοΰ θεοϋ πατρός μου, έλθέ καί λάβε τό 

πόδι σου.
Ό ίππος έπλησίασε, τό παιδίον έλαβε τό πόδι, τό έβαλε 

είς τήν θέσιν του καί τό έκόλλησεν.
— Παιδί μου, άνεφώνησε τότε ό γύφτος γονατίσας προ 

τοΰ παιδιού, είσαι αληθώς ό υιός τοΰ θεού.
— Μπά; άνέκραξεν' έν ταύτφ ό άπιστος, πρέπει νά είναι 

τις υιός τοΰ Θεοΰ νά κάμη τό αύτό; εγώ είμαι μάγος, καί 
, δύναμαι νά ,σπάσω τό πόδι τοΰ άλογου καί νά τό κάμω άμέ

σως καλά.
«Είπε καί τό κάμε. Μέ ενα μεγάλο σίδερο έσπασε τό κό

καλο τοΰ αλόγου, έτριξε άφθονο αίμα, καί κατέγινε νά τό 
κολλήση, αλλά τοΰ κάκου, τίποτε δέν ήμπόρεσε νά κάμη καί 
τό πτωχό άλογον έκινδύνευε νά ψοφήση άπό τήν αιμορρα
γίαν. Ό γύφτος άρχισε νά φωνάζη, ό δέ Ίησοΰς έπερίμενε 
μέ σοβαρότητα.

— "Ω! ’Ιησού μου, ω καλό μου ξανθό παιδί, σώσε με-, 
έφώναξε τότε ό άπιστος ντροπιασμένος καί απελπισμένος, καί 
συγχώρησε με καίκάμεό,τι δέν είμπορώπλέον έγώ.νά κάμω.

'Ο Ίησοΰς πλησιάσας είπε εις τό άλογον.
« Έγέρθητι» καί ό ίππος έν τφ άμα έσηκώθη. 
Έπειτα είπε είς τόν ψευτομάγόν.
«Βάλε είς τήν θέσιν του τό πόδι καί κόλλησέ το».
—Όχι, όχι, δέν δύναμαι, άλλά σύ, σύ, καλέ μου Ίησοΰ, 

πράξε αύτό.
— Καλά, άφες κάτω λοιπόν τό πόδι.
Καί ό Ίησοΰς εξηκολούθησεν. «’Εάν σύ ησο θεός ή υιός 

τοϋ Θεοΰ, θά έλεγες είς τό αποχωρισμένου αύτό μέλος: Με- 
τάβηθι «ίς τήν θέσιν σου, καί έπανάλαβε τήν προτέραν σου 
κατάστασιν καί θά σέ ήκουεν όπως έμέ, ίδέ».

«Αύθωρεί τότε τό πόδι τοΰ αλόγου έπλησίασε μόνον του, 
έλαβε τήν θέσιν του, καί έγεινε εντελώς καλά χωρίς φάρμακα 
καί ψευτογιατρό, πρός μεγίστην έκπληξιν τοΰ άπιστου καί τοΰ 
γύφτου. Καί δ μεν άπιστος μετενόησε καί έπροσκύνησε τόν 
Ίησοΰν παιδίον, μεταβληθείς είς πιστόν οπαδόν του, ό δέ γύ- 
φτΟς όστις άπό τάς άρχάς ΐπίστευεν, έλαβε τήν εύλογίαν τοΰ 
Θεοΰ καί πρώτος είσηλθε είς τόν Παράδεισον μέ τήν χάριν τοΰ 
Ίησοΰ. Άπό τότε λέγουν ότι οί γύφτοι είναι άπό θεοΰ εύ- 
λογημένοι καί πηγαίνουν όλοι είς τόν Ιίαράδεισον».

Αύτά, κύριε δκυθυντά τής Φύσ«ω<, ήκουσα μετά περιέρ
γειας καί προσοχής άπό τοΰ στόματος τοΰ γέροντος ^ωρικού 

την παραμονήν τών Χριστουγέννων, όστις μας τα διηγήθη 
μετ’ ίδιάζοντος ενδιαφέροντος καί ύποπτου όμως χαράς.

Έρωτήσας δέ μετά το τέλος της διηγήσεώς του ταύτης 
τινά τών παρεστώτων τίέργον επηγγέλλετο ό γέρων, έμαθον 
μετά δεδικαιολογημένης εκπλήξεώς μου ότι εΐνε και αυτές 
«γύφτος».

Παρεπίδημος.

ΕΠΤΒΕΓΣΙΣ ΤΛΝ ΛΑΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΓΣΕβΣ

Γενομένης έκκυβεύσεως τών λαχείων της Φΰσεως τη 1 
Ιανουάριου άρξαμένου έτους έν τοϊς ήμετέροις γραφείοις, 
έκληρώθησαν οι έπόμενοι άριθμόί, οΐτινες καί (κέρδισαν τά όρι- 
σθένταδώρα, ήτοι'

Ό 1ος αριθμός 1430 άνήκων είς τόν έν ΠειραιεΙ κ. Διον. 
Άλιφεράκην, τό χρυσοϋν ώρολόγιον.

Ό 2ος αριθμός 1765 τοΰ έν Μασσαλία κ. Πέτρου Βου- 
σουδάκη, τό άργυροΰν ώρολόγιον.

Ό 3ος αριθμός 1409 τοΰ έν Άθηναις συνδρομητοΰ μας 
κ. Άγησ. Διαμαντοπούλου, τό ρεβόλβερ.

Οί επόμενοι τρείς αριθμοί 1592, 1474, 1169 τών κ. κ. 
Ν. Μαράτου εκ Χαλκίδος, Σπ. Φουρμέλη έκ Βόλου, καί 
Δημ. Τσακοπούλου έξ ’Αθηνών, άνά μίαν τύχην τών λα- 
χειοφόρων ομολογιών της Εθνικής Τρ«πέζης.

Οί κατόπιν πέντε αριθμοί,
1109 τοΰ έκ Ναυπάκτου κ. Ά. Π. Άνδρειοπούλου έμ.· 

πόρου,
1197 τοΰ έκ Λαρίσσης κ. Γ. 'Ροδοπούλου,
1555 τού έκ Μαγνησίας κ. Άνδρ. Θεοφιλίδου ζαχαρο· 

πλάστου,
1611 τοΰ έξ ’Αργοστολιού κ- Ίω. Έ. Μαζαράκη, 
καί 1890 τοΰ έκ Δαδιού κ. Σωτηρίου ’Αγραφιώτου, άνά 

έν λαχεΐον τών αρχαιοτήτων της προσεχούς έκκυβεύσεως.
Οί ακόλουθοι 10 άριθμοί άνά εν εικονογραφημένου ήμερο- 

λόγιον τοΰ 1892.
*0 1136 τοΰ κ. 'Ρεδιάδου τελώνου ίΠειραιώς.
Ό 1174, τόΰ κ· Άλ. Σαπουντζάκη τηλέγραφητοΰ έν 

Σύρφ.
Ό 1379, τής Κυρίας Ζηνοβίας Καμπάνη διευθυντρίας 

Παρθεναγωγείου έν Σύρφ.
Ό 1627,τθΰ κ. Άπέργη Οικονόμου άρχιερατ. έπιτρόπου 

Τήνου.
Ό 1624, τοΰ κ. Νικέα τηλέγραφητοΰ έν Ρεγγλάδες.
Ό 1596, τοΰ κ. Ν. Παπανικολάου 'ταμίου Λαμίας. 
Ό 1752 τοΰ "

λογγίφ.
Ό 1841 του

Μυτιλήνη.
Ό 1720 τοΰ
Ό 1236 τοϋ κ· Ά. Βενιέρη έν Γαλαζίφ.
Οΐ ακόλουθοι 10 αριθμοίάνά ενα ήμεροδείκτην τοΰ 1892- 
Ό 1114 τής έν Άθηναις λέσχης τοΰ Πεζικού.
Ό 1177 του κ. Β. Βούλγαρη διευθ. εκπαιδευτηρίου έν 

Άθηναις. .
Ό 1082 τοΰ κ. Ν. Δ. Νικολαίδου διευθ. εκπαιδευτηρίου 
Βόλφ.
*0 1363 τοΰ φαρμακείου τών υίών Καρβώνη έν Σύρω. 
Ό “ ’ '
Ό
Ό

ρων έν

t

κ. Ίω. Δαμαλά ύπδδιευθυντοΰ έν Μεσο- 

διευθυντοΰ της ’Εργατικής ’Αδελφότητος έν

κ. Δημοσθ. Σιβήρη έν Λευκωσί^.

(V

ΟΔΑΛΙΧΚΗτών υίών Τριάντη έν Πάτραις.
τοϋ κ. Κ. Άλτίνογλου έν Μαγνησίγ.
τών κ. Άγγελοπούλου καί Δρακοπούλου, έμπο

ρων έν Άθήναις.
Ό 1392 τοΰ κ. Δημ. Παππαγεωργίου γυμνασιάρχου έν 

Πύργφ.
Ό 1896 τοΰ κ. Δ. Ίωαννίδου ίκ Λαυρίου.
καί ό 1214 τοΰ κ. Ά. Παπαδάκη φαρμαιοποιοϋ έκ- 

Καίρου.
Καί οι έξής είκοσιν αριθμοί άνά μίαν έγχρωμον είκόνα. 
Ό αριθμός 1097 τοΰ κ. Β. Στάγγισερ έξ ’Αθηνών.
Ό 1099 τοΰ κ· Π. Μόσιερ έξ ’Αθηνών.

1207 
1541 
1121 Γέλα, πονηρά κόρη, άτενίζουσα τό έαρ της ζωής, γέλα ! Όπως τό ρόδον άφροντι διαχέει τό μύρον 

του καί ανοίγει δροσόλουστα τά πέταλά του, όπως Λ αηδών έν τω φυλλώματι' τονίζει αμέριμνος ύμνον 
είς τήν παγκόσμιον αρμονίαν, καί σύ, άνθος καί αηδών έν τώ κήπφ τής ζωής, δίωκε τά νέφη τής· μελαγ
χολίας, συντριβε τήν άλυσσον τοΰ πόνου καί γέλα, διότι είσαι κόρη, εΰνοονμέ-ί’η τής Εύτυχίας, τής ’Αγά
πης προσφιλής έταίρα, τών τερπνών όνείρων. γόησσα φίλη. Τί νά συλλογισθής συ. ήτις προεξόφλησας 
τήν Χαράν διά τής άτέρμονος άπολαΰσεως τών τοΰ βίου χαρίτων, δι’ ήν δνειρον είνε πάσα πνοή σου, τό 
δάκρυ ειρωνεία ; Σύ, ήτις ζής διά νά ζής, ύπό όύρανόν διάστερον^ μέσω άνθέωνήδυπνόων. αγάπης απεριο
ρίστου; Τά άνθη τής εύδαιμονίας σέ στέφουσι, τοΰ κάλλους Λ γλυκεία χάρις σέ συντηρεί, τοϋ δν> ίρου τό 
θέλγητρον σέ βαυκαλίζει. Γέλα, κόρη εύθυμος, γέλα.' Είς τήν ζωήν εύτυχεΐς οί γελώντες. Πού θά γελάση 
τις πλέον, ποΰ Λ είς τήν γην! ΛίΧ.

1
Γ».
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*0 1828 της Κυρίας Χαρκλείας Χρηστακοπούλου έκ 
Πατρών.

Ό 1191 τού χ. Κωνστ. Ά. Μαχροπούλου ex Κερκύρας.
Ο 1696 τοΰ κ. Δ. Δρόσου Πρωτοδίκου. έκ Τριπόλεως.

.0 1904 τοΰ χ, Βχρότση φαρμακοποιού εχ Νάξου.
Ό 1170 τού χ. Π. Ραζίχότζιχα τελώνου έκ Βώλου.
Ό 1615 τού χ. Jam^s Saunders Ιζ Αργοστολιού.
Ό 1431 τού χ. Ιαχ. Δελένδα έχ Θήρας.
‘Ο 1690 τού χ. Ά. Λιθαρά έχ Καρπενησιού.
Ο 1630,τού χ. Ία» Χαρμάνια ίάτροΰ έχ Λεωνιδίου.
Ό 1831 της Κυρίας Μαρίας Γαζη έχ Λευχάδος.
Ο 1241 τού χ. S. Χατζηαντωνίου έχ Χαλχίδος.
Ό 1443 τού χ. Ν. ΙΙαντελάχη έχ Καρδίτζης. ·
Ό 1572 τής Κυρίας Παγώνας Σταύραχα έξ ’Ιθάκης.
Ο 1068 τού χ. Άνδρ. Βοστιτσιάνου έχ Χάλχης.
Ό 1413 τών 'Αδελφών Σταθχτου έχ Βραΐλας.
Ο 1554 τού χ. Σ. Γ. Λουχίδου ΰαλβμπόρου έχ Μαγνη

σίας. ·
Ο 1504 τοΰ χ. Γ. Κουντούρη έξ ’Οδησσού.

Καί ό 1638 τού χ. Ί. Πυρρή έχ Ρουτσουχίου.

ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΓΚΑΑΑΣ ΤΟΪΙΟΡΦΕΑΣ
(Συνέχεια*  ίδι βριθ. φύλλου 3Ι|-

Βρουβάχης. Μπα, για τό Θεό, τί λές, αδελφέ! (Μετά τινα 
σιγήν)...... Λοιπόν, νά μή σού τα πολυλογώ (συντομεύεται 
όλοεν ή άπόστασις) τόσο χαλές ιδέες μοϋ έλεγε γιά την παν- 
•δρειά, ποΰ έτσι μου ήλθε ναι., μάλιστα, χαί το άπεφάσισα... 
να τον παντρέψω ! Ά κυρ δάσκαλε, οχι πού εινε παιδί μου, 
μ.ά εύτυχισμένο κορίτσι θέ ναναι έκεϊνο πού θα ζήση μέ τον 
Πβτράκη μου. Χρυσό παιδί !

Ό Διδάσκαλος... σιωπά. Τί σοφός διδάσκαλος !
Βρονδάχης (χφαιρών τό μαρκούτσι άπό τών πλαδαρών χει- 

λέων του καί πλησιάζων επί μάλλον τον διδάσκαλον.) Βρε 
αδελφέ !... Τί τά θέλεις καί τί τά γυρεύης. Σκέφθηκα, λίγα 
κορίτσια εινε κατά ■ ώς πρέπει... Όλα, δεν σούλέγω, τίμια, 
ώμμορφα, νοικοκυράδες, μά λίγα έτσι σπουδασμένες...

Γραμαάτιχας (έξαφνιζόμενος). Εΐπέ την αλήθειαν ξηράν. 
Καμμίά, καμμία πλήν...

Βρονδάχης. Τό ξέρω δάσκαλε, τό ξέρω. Τής μονάχριβης 
σου κόρης, τής κυρίας Σοφίας. Ά, κυρ Δάσκαλε, στην καρ
διά μου τώχω τό κορίτσι αυτό. Φρόνιμο, ντροπαλό, ήσυχο...

Γραμμάΐίχας. Ώ άπλέ άνθρωπε, τί λέγεις ! Σοφή είπε 
καί άρχει. Τό παν είπας.

Βρουδάχης. Έμ, σαν τό ονομα καί τό πράγμα. Μάλιστα, 
(κινών την κεφαλήν) Σοφό κορίτσι, πράγματι. Ντροπαλό, 
φρόνιμο... Σοφό, βέβαια, σπάνιο, τί λόγος !...

Ό Διδάσκαλος σιωπά.
Βρουδάχης. Ό γυίός μου λοιπόν, γιά νάρθουμε στή σειρά 

τής ομιλίας, ξεύρεις, βσπούδαξε στήν ’Αθήνα, είνε φυτευτής' 
τών... νά δής πώς τό λέει. . . τών, τών... πολιτικών επι
στημών^...Λοιπόν σπουδασμένη δεν 'μπορεί νά’βρη 'δώ καί 
τώχουμε μΐά λύπη αυτό. Πρέπει, βλέπεις, νά συντρέχουνε 
τά πνεύματα...

ΓρΛμμάτιχας (λύων τήν σιωπήν.) Τά υψηλά ή τά δασέα;. 
Καί έγέλασεν ήχηρώς.

Βρουδάχης (μετά τινα σιγήν.) Έ, τί λές, γείτονα, τί λο
γαριάζεις γιά τό κορίτσι σου*  δεν θά τής δώσης κανένα καλό 
παλλ’χάρι, γΐά νά γίνουνε ζευγάρι...

Ό Διδάσκαλος σιωπά... Τί σοφός διδάσκαλος !
Βρουδάχης. Γιατί τής προάλες γινότανε λόγος,ξέρεις, στή 

άγορά γιά τά παιδιά μας, καί μερικοί...
Γραμμάτιχας. Σχέψις δύναται νά γωρήση.
Βρουδάχης. Ποιος, λέει, Οά τά χωρίση : Πριν σμίξουν...
Γρμ,μμάτιχας. “Αλλο .λέγω... Τέλος πάντων, πέμψόν μοι 

,τόν υιόν σου εις τήν οικίαν μου σέ παρακαλώ κύριον, εις τάς 
11, καί... σού λέγω.

κα-

Βρουδάχης. Ό,τι ειν' ορισμός σας.
Καί αί όμιλίαι ευθέως περιεστράφησαν ειτα περί άλλα 

αδιάφορα αντικείμενα.
Πώς όμως ό γέρων τόσον ευκόλως ένέδωχεν ιίς τοιαύτην 

αϊτησιν γάμου, αυτός, δστις τόσον αίθερίως έσκέπτετο περί 
τής μελλούσης άποκαταστάσεως τής sedae sapientas του ;

Μόνη δυνατή έξήγησις εινε αύτη. Άπό τίνος ή έδρα της 
σοφίας στένουσα ύπό τό βάρος τών γραμμάτων ήρξατο δια· 
μαρτυρουμένη. Ή ύπομονή, ώς όλα τά έν τφ κοσμώ τούτφ 
άντικείμινα χαί ύποκείμενα, έχει τά όριά της,, καί δρεα μά
λιστα πολλάκις ασφυκτικά. Ή μήτηρ άφ’ ετέρου δι’ έπανειτ 
λημμένων καί επιμόνων προτροπών συνηγορεί καί έφωνάσκίι 
ή δυστυχής, ύπέρ ταχείας εύρέσεως αναβάθρου, έφ’ ού νά 
έστηοίζετο ή έδρα τής Σοφίας,ήτοε...συζύγου. Συνωθήθησαν 
λοεπόν τά νέφη τής ανίας καί διαμαρτυρίας των έν τη κε
φαλή τοΰ διδασκάλου, συνήντησαν έκεϊ κατά τήν σύγκρουσίν 
των τήν αστραπήν ήν έξηκόντισεν ή πρότασις τοΰ χ. Βρου1 
βάκη, καί... ένέδωκεν ό κ. Γραμμάτικας. Ή τΙρις τής ειρή
νης διεγράφετο ήδη πολύχρωμος επί τοΰ αίθριάσαντός πως, 
όρίζοντος τής οικογενειακής στέγης τοΰ γηραιού διδασκάλου.

Ό νεαρός ύποψήφιος νυμφίος, ό ευαίσθητος χειροδιώκτης 
τής Σοφίας δεν-ήργησεν ούδέ λεπτόν. Είς τάς 11 ακριβώς, 
ώ; νά ήτο Άγγλος, είσήρχετο. δειλώς καί μείά προφυλά- 
ξεως είς τό ύπόστεγον τής οικίας τοΰ διδασκάλου. Τί παλμοί 
ησαν εκείνοι, τί ερυθήματα τών παρειών, τί παρεκκλίσεις 
τών ποδών, ώς νά ήτο μεθυσμένος! Καί τί δεν έσκέπτετο 
τήν στιγμήν εκείνην τήν κρίσιμον, καθ’ήν θά ήνοίγετο αύτφ 
ή θύρα τής τρυγόνος ήν άπό τόσου καιρού έθήρευεν!

Έλαμπεν έκ καθαριότητος*  έσπινθηροβόλει έκ χαράς. Ή- 
τοιμάζετο, ώς γαμβρός πλέον, νά φιλήση τάς χεϊρας τών 
νέων σεβαστών γονέων του καί ΐσως-ΐσως — ποΰ ξεύρει 
νείς — τάς παρειάς τής περιδόξου νύμφης... Ώ στιγμαί αρ
ρήτου ευτυχίας!... Τάς παρειάς τής νύμφης...

Σάς βεβαιώ, αυτό μόνον έσυλλογίζέτο όταν είσήρχετο*  
δι’ αυτό ετρεμεν έκ συστολής, έτρίκλιζεν έχ χαράς !

Βαίνει έπί τά πρόσω καί... περίεργον ! άντί τής χαριέσ- 
σης ευειδούς νεάνιδος, βλέπει iaxovyuyiror τόν γέροντα καί 
ταμβακίζ^ντα. “Ηρξατο νά αίσθάνηται ψύχος.

Γραμμάαχας: (’Εκ τοΰ βάθους τού δωματίου). Ποιος 
εινε ; Βεβαίως ό υιός Βρουβάκης.

Βρουδ. υιός. (Εισερχόμενος). *Αν  δεν άπατώμαι.., 
Γραμμάτιχφς. Πλησιάσατε, κύριε, καί καθήσατε.
Καί έκάθισεν. Ή απόπειρα εννοείται τού ασπασμού τής 

χειρός έναυάγησεν.
Αί πρώτάι όμιλίαι περιεστράφησαν περί τοϋ καιρού. Εΐνε 

τούτο απαραίτητον. Είτα περί ’Αθηνών καί κυρίως περί τών 
μνημείων τής Άκροπόλεως καί τού νομοσχεδίου περί τής 
Ακαδημίας, όπερ έξιπόνησεν ό κ. Ραγκαβής. Ό νεαρός 
επιστήμων δριμυτάτην έπεδείξατο άγνοιαν.

—— Καλέ μου νέε, ήρξατο έν τούτοις ό διδάσκαλος προοίι 
μιαζόμενος, ό κύριος πατήρ σου (ό νέος άρχεται άπό τούδε 
συνεχώς κατανεύων) μοί έκαμε πρό τίνος λόγον περί υμών, 
πλεϊστα δ’ ευχαρίστως ήκουσα καλά....

Βρουδ. νιος. Ά, μή πειράζεσθε... Τόσω μικρά πράγματα. 
Γραμμάΐιχας. “Εχω όλην τήν διάθεσιν, άλλα διά νά ά· 

ποκτήσητε τόν αρχαιολογικόν θησαυρόν....
Βρουδ. υιός. Τού Ραγκαβή ή τοΰ Γιάνναρη ;
Γραμμάτιχας. Όχι, νέε μου*  τήν κόρην μου εννοώ, τό 

ζών αυτό λεξυχόν τής τε 'Ελληνικής καί Λατινικής γλώσσης.
Βρουδ. υιός. Ά,συγγνώμην διά τήν παρανόησιν, μυρίας, 

ταπεινάς συγγνώμας, πατέ....
Γραμμάζιχα,ς. (Όμιλών πολύ άργά). Πρέπει νά ΰποβλη- 

θήτε ύπ’ έμοΰ είς έξέτασίν τινα έπί τών κλασικών γλωσ· 
σών, (ό νεαρός Βρουβάκης στενοχωρεϊται*  έντέίνει ύπερμέ- 
τρως τού οφθαλμούς καί... τά ώτα). Μοί φαίνεται δέ...

Βρουδ. υίύς. Τό μου φαίνεται, νά σάς τό είπώ προτή- 
τεραέγώ —συγγνώμην κ.Γραμμάτικα άν σάς προλαμβάνω'-— 
μοϋ φαίνεται λοιπόν οτι δεν προτίθεμαι νά καταλάβω χάμ·
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μίαν δημοσίαν θέσιν, γραμματέως Ειρηνοδικείου λ. χ., διά 
νά δώσω εξετάσεις, άλλά...

Γραμμάτιχάς. Άλλά, νά δοκιμάσωμεν. Οΰ προς θάνατονΙ
Σειρά αποτυχιών ύπήρξεν ή ίξέτασις· ό υποψήφιος γαμ

βρός πλέον ή άπαξ έμεινε*/  άναυδος*  ειχεν ό δυστυχής τό 
ατύχημα νά μή έχη πολύ .ζωηράν τήν μνήμην καί έπιλά- 
θετο, ώς άπαντες συλλήβδην οί σπουδασταί, τών κλασι
κών γλωσσών, άμα τή έκ τών γυμνασιακών εδράνων άπο- 
σκιρτήσει του. Πιριέστρεψεν είτα τήν ομιλίαν είς τό 'Ομη
ρικόν ζήτημα καί έκεϊ δ' έπίσης πλήρες ύπήρξε τό, ναυάγιον 
τοΰ υποψηφίου γαμβρού. Μάρτυς τό δεξιόν ώτίον του, όπερ 
ειχεκαταστή έρυθρότατον έκ τών συχνών ξύσεων ! ... Εις 
τάς ερωτήσεις τοΰ διδασκάλου άπήντα μόνον τό πτάρνισμα 
τούτου !

Ό δυστυχής εβλεπεν πλέον ότι ήτο ύποψήφιος γαμβρός όχι 
τής νύμφης, άλλά...... τοΰ πενθεροΰ, ή άό πολύ πολύ, τής 
Έλλην. καί. Λατινικής... Καί έλυπεϊτο κατάκαρδα. Είχε 
δε ήδη άπομακρυνθή τής οικίας, άμφιβάλλων περί τής λο
γικής δυνάμεως τοΰ εγκεφάλου τού γέροντος, ότε ήσθάνθη 
νυγμούς είς τόν στόμαχον καί ξηρασίαν έν τφ λάρυγγι. “Ε- 
σπευσιν εις τόν οίκόν του διά τά περαιτέρω, ένφ ό διδάσκα
λος έξερχόμενος τού σπουδαστηρίου του ανέκραζεν ώς. ό 
κωφός εν τή όμωνύμω κωμφδίρι ·

— Ά, δεν είνε αυτός ό γαμβρός ον ονειρεύομαι. Είς ά- 
ναλφαβήτους δεν έμπιστεύομαι έγώ τήν «sendia» μου.Του
λάχιστον νά έγνώριζε τίποτε περί Κορινθιακού ρυθμού ...

Τήν μεσημβρίαν ότε ανηγγέλθη τό άποτέλεσμα τών πα
ραδόξων... έξετάσεων τοΰ υιού Βρουβάκη είς τάς γυναίκας, 
αληθής έγένετο έπανάστασις. Μάτην αί διαμαρτυρίαι. Μά- 
την ή άμοιρος Σοφία βλέπουσα καταστρεφόμενον τοιοΰτον 
καλόν συνοιχέσιον άναιτίως, διελογίζετο ότι ήδύνατο καί ά- 
νευ τής Λατινικής καί άρχαίας 'Ελληνικής νά συζευχθώσιν, 
άνευ φόβου μή άπολίπη αυτούς ή ευτυχία*  μάτην ή μήτηρ 
διεκήρυττεν ότι ό γάμος θά έγίνετο αθέλοντας μή θέλοντας» 
τοΰ γέροντος. Μάτην. Ό νέος άνεχώρησεν εις ’Αθήνας καί 
ό γάμος δεν έγένετο προς άφατον θλϊψιν τής τε κόρης καί 
μητρός.

« Άλλ’ αιώνια ό άνθρωπος δεν ζή». Ό γέρων^ κατεβλήθη 
ύπό τών έτών*  αί δυνάμεις του, ύπείκουσαι εις τόν αιώνιον 
νόμον τής φθοράς, έξηντλούντο βαθμηδόν, ημέραν δέ τινα, 
καθ' ήν ώραν έκλινεν αύτη προς· τήν δύσιν της, έξέπνευσεν ό 
γηραιός τής άρχαιότητος καί τών γραμμάτων λάτρις τήν 
ύστάτην καί αγωνιώδη πνοήν, μόνην ίσως λύπην αισθανό
μενος ότι κληθείς ΰπό τοΰ θεού εις τάς αιωνίους μονάς, δεν 
θά ήδύνατο πλέον νά συνομιλή μετά τής Σοφίας του τήν 
άρχαίαν 'Ρωμαϊκήν καί Ελληνικήν. Θνήσκων έν τούτοις ό 
γέρων, έφρόντισε πάντοτε καί έν αύτφ τφ έπιθανατίφ ρόγχφ 
νά συστήση είς τήν δακούουσαν κόρην του τήν σύντονον καί 
εύρυτέραν επιστημονικήν καί καλλιλογικήν σπουδήν τής 'Ελ
ληνικής καί Λατινικής, μή λησμονήσας άμα νά έρμηνεύσγι 
αυτή άπαξ έτι τήν ταυτότητα τής τρισυποστάτου θεότητος 
δι ’ ενός ισοπλεύρου τριγώνου....... *

«Διά X αγνώστου έπί τό τετράγωνον ... Πατήρ, ’Ιησούς 
καί Πνεύμα....» ύπήρξαν αί τελευταΐαι του λέξεις, μεθ ’ 
ών ήρεμα παρεδωκε τό πνεύμα... Καί ένεκρώθησαν τά χ<ίλη 
του, καί έσφραγίσθησαν οί οφθαλμοί του, καί έπαυσαν οί 
δάκτυλοί του έκκοκίζαντες τό μέλαν κομβολόγιον....

IV

Ο ΚΟΣΜΟΣ Κ' ΕΓΩ

Όλος ό κόσμος χαίρεται 
γελά και διασκεδάζει,

Κ ’ Α 'μέρα χρυσοστόλιστη 
κι’ άγνλ ψεγγοβολά,

Ό εραστής την κορασ}ά 
Τηνέ γλνκοκυττάζει

Κι’ αύτη χαμογελά.

' Ή θάλασσα τό φλοίσβο τους 
Δέν παύει μέ τ’ αγέρι

Και τό όυάκι αδιάκοπα ν
Σφυρίζει καί κυλά.. .

Καί της φλογέρας Α φωνή 
Λαλεϊ καί τηνέ ξέρει

Ή βοσκοποΰλα ποΰ γελά !

Ό ναύτης μέ τλ βάρκα του 
Σχίζει τό περιγιάλι,

Κι’ απλώνει καί φουσκώνουνε 
Τά κάτασπρα πανιά....

Τ’ αστέρια ξετρυπώνουνε 
Εύμορφ’ αγάλι-γάλι

Καί διώχνουνε τήν σκοτεινιά

Ή κηδεία τοΰ γηραιού καί παλαιού διδασκάλου έγένετο 
επιβλητική. Ήτο κηδεία ’Αθηναϊκή, διότι καί στέφανος κα- 
τετέθη καί λόγος έξεφωνήθη. Τό τελευταίου πραξικόπημα, 
αληθή άσέβειαν προς τήν μνήμην τοΰ τελευτήσαντος,. διέ- 
πραξε έπ^ έκκλησία νεαρός τις πρωτόσχολος, βραδύγλωσσος 
καί ημιμαθής μαθητής τοΰ αειμνήστου, θελήσας φαίνεται νά 
εκδικηθή τόν θανόντα διά τάς ποτέ τιμωρίας του, δολοφονή· 
σας γραμματικήν καί συντακτικόν διά λογαριασμόν του, προς 
βάσανον δέ πάντοτε τών βαρυπενθούντων συγγενών χαί

(Έπεται συνέχεια). 4ίχ. I

Ίδέ την καμαρώνεται
, Είς τά νερά ή σελήνη,

Ωσάν είς τόν καθρέπτη της 
Ή κόριι μου ή γλυκεία ...

Κ’ είς κάθε χρυσό βλέμμα της 
Λάμψιν ούράνια χύνει,

Καί τήν θαυμάζει ή μοναξιά...

Τ’ αρνάκια βόσκουν ήμερα 
Κ’ έδώ κ' έκεϊ πηδούνε

Κοιμούνται κι.’ άνασταίνουνται 
Ωσάν ποοόάλλ’ή αύγή

Καί τά πουλάκι’ αμέτρητα 
Πετοΰν καί κελαϊδοΰνε,

Ζοΰν ’ς τά ούράνια καί ’ς τή γή.

Τά ψόδα, τά τριαντάφυλλα 
Τά χαρωπά λουλούδια 

’Ανθίζουν, κ’ είς τή σφαίρα μας 
Χύνει γλυκειά εύωοιά...

Κ’ έκεΐνα πλέκουν στέφανα, 
’’Ακοϋτε τί τραγούδια...

Είνε κοπέλες καί παιδιά !

Ή κτίσις είν’ όλόλαμπρη 
Μονάχη της ’πετιέται

Μές 'ς της δροσιαΐς ’ξαπλώνεται 
Καί αίωνίως γελά !

Είν’ εύτυχεϊς οί'άνθρωποι 
Γι’αύτούς μόνον γεννιέται,

Ό κόσμος καί χαλα!

Είν’ όλοι τρισευδαίμονες, 
Όλοι φαιδροί γελούνε,

Όλοι, ζευγάρια γίνονται 
Καί μόνον μιας ψυχής.

Είνε ό βίος άθλιος... 
Άχ τάχα μέ πονούνε!

Έγώ είμ’ αύτός ό δυστυχής!
Σ5ροε Γ. Λ. α.
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Διατί προτιμώμεν μέλανα ενδύματα διά τόν χειμώνα καί 
λευκά διά τό θέρος; · .

Διότι τό λευκόν χοώμα εχιι άφετικήν καί απορροφητικήν 
δύναμιν μικροτέραν τής τών μελαίνων, τ. έ. άφίνεινά εισχώ
ρηση εί; το ανθρώπινον σώμα ποσότης δερμοτητος ολιγω- 
τέρα τοΰ μελανός ώστε τά λευκά ενδύματα είνκε δροσερό
τερα. Ούτως, ή φύσις έποίησε διά την άρκτον τοΰ βορείου 
πόλου λευκόν τρίχωμα, σκοπόν έχον τήν δ.ατήρησιν τής 
δερμότητος τοϋ σώματός της.

Πρός άπόδειζιν τούτου ά.αφέρομιν τό κάτωδ-ν παίγνιον.
Λαμβίνοαεν μικρόν κυλινδρικόν ποτήριον ή κάλλιον τρι

γωνικόν καί βά-οομεν έκάστην πλευράν έναλλάζ εσωτερικός 
τοΰ ποτηριού μέ κιμωλίαν, διαλελυμένην ίν τώ ύδατι, τήν 
μίαν, καί μέ μελάνην τήν έτέραν. *Ας  ΰποδέσωμεν ότι τό 
ποτήριον έχει 8 πλευράς, τάς μέν 4 λεύκάς, τάς δέ έτέρας 
4 μελαίνας. θερμαίνομεν κατόπιν εις τήν φλόγα ενός κηρίου 
τήν κεφαλήν λε-ετής καρφίδος, ήν κρατοϋμιν διά τής μύτης, 
βυθίζομεν είς διαλυσιν στεαρίνης αυτήν καί κρατούντες τό 
ποτήριον όριζοντιως ίμπήγομεν τήν κεφαλήν τής καρφίδος 
έκάοτης έφ’έχάστης τών πλευρών. Άφ ’ οΰ δέ ή βτεαρίνη 
κρυώση, τοΰ ποτηριού τιθέμενου εις τήν δέσιν του αί καρφί- 
δες αένουσι ποοσκεκολλημμέναι. Μετά ταϋτα δέτομεν ακρι
βώς είς τό μέσον τοϋ ποτηριού τεμαχιον κτρίου τό όποιον 
άνάπτομεν καί τοϋ όποιου ή φλόξ να φδάνη περίπου μέχρι 
τοϋ στομίου τοϋ ποτηριού, θερμαινόμενου δέ τόϋ ποτηριού 
καί συνεπείς τής άναλύσεως τής στεαρίνης δά ίδωμεν τάς 
τέσααρας τών καρφέδων, αϊτινες ήσαν προσκεκολλημέναι επί 
τών μελανών πλευρών τοϋ ποτηριού, πιπτούσας, ενω αί λοι· 
παί τέσσαρες, «ί έπί τών λευκών, μένουσι προσκεκολλημέναι. 
Τούτο άποδεικνΰει σαφώς ότι ή δερμοτης διεπερασε ταχύτε- 
ρον τό μέλαν χρώμα τοϋ λευκού.

Έ*  Σύρου Γ. ο.

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ

122. Αίνιγμα

"Οστις πρός με συμπαθεί 
μετά δό-Ιου χαι χρικρά 
ξένον πράγμα άφαιρει 
χαι αν ειι μέ είρχιη 
ό νόμος χαΐ δεσμά 
άπηνως τόν τιμωρεί.
Πρός δε τό τέΛος ουμφωνει 
διότι πρός άρπαγην 
μ' ευχέρειαν πο-ΙΛην 
μυστικά καθοδηγεί.

123. Αίνιγμα.

Ένφ με χ-ΙεΙεις, με οφα-Ινας 
αίφνης Μούσα ζεπετ& 

αν τοΰ τονισμού τό βάρος 
είς τούς πόδας μου δεχθώ.

124. Πρός συμπλήρωσιν.

Α.α.α—,ο. —-.-Η.ι. ν—ω. — .ε.ν.ο.
125. Ερωτήσεις

ί) Τις μαθηζης τοΐ} Σωχράτονς είείχθη ανάξιας νά xaAtjlai 
τοιο^τος; ■

2) Ποίον ορος χρησιμεύει ώ< σύνδεσμος ;
S) Ποιος ιχθύς τρώγει πρόβατα;
■ij Ποιοι σύνδεσμοι άποτεάοϋσι χιορίον.

Αραβικός Ίππος
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110. Αίνιγμα. Ή βελόνη. Έλυσαν αύτό δ κ. Ιΐρ. Μιχαηλίδης 

έχ Κύπρου, ό χ. Δ. Μιχόπουλος έξ Αθηνών καί ή δεσποινίς Ελένη 
Δανοπούλου έχ Πειραιώς.

111. Λογόγριφος. Καχάφ κακφ χαχόν δέν χάμνει. "Ελυσαν αύτό 
ό χ. Π. Μίνιος ti ’Αθηνών χαι ό Ή*.  Σαντόπουλος έχ Σμύρνης.

112. Ίστοριχαι ερωτήσεις. 1) 'Ο Άθηνάόης. 2) Οί Μερμιδόνες. 
3) ’Εν τή Αίτνη Τήν ίην έρωτησιν έκυσεν δ χ. Πρ. Μιχαηλίδης 
έχ Κυπρου.

113. Αίνιγμα. Ε -φόρος—'Εφορος. Έλυσεν αύτδ δ Γ. Τ. Οι
κονόμου eV Αθηνών, ό Ν. Δημητριου έχ Σύρου χαι δ Κ. 11. Οι
κονόμου έχΚερχύραι.

114. Αίνιγμα. Οίονεί—α=’!ωνία. Έλυσεν αύτδ δ χ. Γ, Τ. 
Οικονόμου εξ ’Αθηνών.

115. ΈΛΛειποσύμφωνον. Μή γνώτω ή δεξιά σου τί ποιεί ή Α
ριστερά σου. Έλυσεν αύτδ χ. Γ. Τ. Utxovouov εξ ’Αθηνών, δχ. 
Γεώργιος Οικονόμου έχ Σύρου χαι δ χ. Κ. 11. Οικονόμου έχ Κέρ
κυρας.

116. Λογο'γριφος. Είς τάς δυστυχίας δοκιμάζονται οί φίλοι. 
Έλυσαν αύτό δ κ. Γ. Τ. Οίκονομου εξ Αθηνών, δ χ. Γεωργ. Οι
κονόμου έχ Σύρου, ό χ. Πρ. Μι/αηλιδης έχ Κύπρου καί δ Κ. Π. 
Οικονόμου έχ Κερχυρας.

Είς τδν πρώτον λύτην Κύριον Γ. Τ. Οικονόμου έξ ’Αθηνών, δο- 
θήσεται ώς δώρον τδ Πάνθεο*  εικονογραφημένου τοϋ 1892.

AmnOKPISEIS ΤΗΙΤ ΦΓΣΕΏΧ,.
I. Ζ. Βατούμ. Σας άπεστείλαμεν τοΰ; πέντε χρυσόδετους τόμους τοΰ α 

έτους και έγράψαμεν. — Α. 11. Γαλάζιου. Ζητούμενα φύλλα σάς άπεστεί- 
λαμεν. — Γ. Ν. Κ. Λευκωσίαν- ’Επιστολή έλήφθη. βιβλία σάς άπεστά- 
λησαν. Άναμένομεν άπάντησιν. — Ν. Τ. ϊηρυχώριον. Ζητηθέντα φύλλα 

σπ; άπεστείλαμεν. — Γ. Β- "Τδραν. Επετηρίδας σας απεστείλαμεν, ευχαρι
στούμε. — Ν. Τ. ΐηροχώριον. Επετηρίδα; σάς άπεστείλαμεν. — Ν. Δ. 
Κέρκυραν. —’Επιστολή έλήφθη, φάκελλον μέ Επετηρίδας Χριστουγέν
νων ώς χαΐ δελτάριον πιστεύομε» έλάβατε. — Μ. Γ. Α. Λεωνίδιον. Επε
τηρίδας σάς άπεστείλαμεν ευχαριστούμε?. — Δ. I. "Ασσον- Επετηρίδας 
άπεστείλαμεν. — Α. Ρ. ’Αρταν. Δρ. 11 έλήφθησαν εντός λευκοί χάρτου. 
‘Γποθέτομεν έκ βίας. Επετηρίδας άπεσΐείλαμεν. Άναμένομεν επιστολήν 
σας, μέ έμβασμα λοιπών αποδείξεων. — Θ. Μ. ΙΙάτρας. Έλάβομεν επι
στολήν σας και χρήματα, σας άπηντήσαμεν. — 1. 11. Ιΐΰργαν- Σάς έγρά- 
ψαμεν χα’ι άπεστείλαμεν ταχυδρομιχώ;) ζητούμενα. — Ν. 11. Κ. Σΰρον. 
Ζητούμενος άρ. Ιό σίςάπεστάλη πρό ήμερων. Συγγνώμην δια βραδύτητα»
— κ. Ν. Μιτυλήνην. Συνδρομή σας έλήφθη ενταύθα, ενχαριστουμεν. —ΓΙ. 
1. Καρδίτζαν. Επιστολή έλήφθη. ’Απηντήσαμεν. Φροντίσατε σνντόμως 
έκπλήρωσιν υποχρεώσει·»;. — A. J. Κάίρον. Συνδρομή σας έλήφθη. Σάς 
έγράψαμεν. — Δ. Κ. "Ανδρον. Συνδρομή σας έλήφθη. Άπόδειξιν λαμβά
νετε οόν παρόντι φύλλω. — Γ. Γ, Γ. Κεφαλληνίαν. Συνδρομή σας διά 
18θ2 έλήφθη, σάς εύχαριστοϋμεν. Άπόδειξιν λαμβάνετε σύν παρόντι φύλλω.
— Ν. Ε. 11. και Δ. Φ- Χαλκίδα- Σά; ένεγράψαμεν. Άποστείλατε πα- 

ρακαλοΰμεν συνδρομήν.— 1. Λ. Άμφισσαν. Συνδρομή σας έλήφθη. Ά- 
πυδειξις άποστέλλεται σύν παρόντι φόλλψ. — Γ· U. Κύπρον. Ζητηθέντας 
αριθμού; σάς άπεστείλαμεν έκ νέου- ·— Σ. Β. Πειραιά. Φύλλα σάς άπο- 
στέλλονται τακτιχώς. Τα άπο 8ης τρ. έδημοσιεύθησαν όμοΰ χαΐ σάς άπεστά- 

λησαν. — 1. Δ. Μεσολόγγι·»ν. Επιστολή καί χρήματα έλήφθησαν, σάς 
tu χαριστούμε». Επετηρίδας άπεστείλαμεν. — 3. Γ. Μιτυλήνην. Επι
στολή έλήφθη. Ημερολογίου άπεστάλη, ζητήσατε φρ. 2. — 3. Μ- Άγου- 
λινίτσαν. Επιστολή σας μετ επιταγής έλήφθη Εύχαριστοϋμεν πολύ. — 
Ε Δ. Γιούργεβον. Έπετηρίόα σάς απεστείκαμεν. —Α· 11. Άμαχιάδα. 
Συνδρομή σας έλήφθη, εύχαριστοΰμεν.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΓΓΝΑ1ΚΕΙΩΝ ΠΙΛΩΝ
Γ. ΒΛΑΒΙΑΝαΥ

'Οδός ΕύαγγεΜστρίας.
Έν τω άνωτέρω χατβστήματι εύρίσχονϊαι ώραιότατοι γυναικείοι πίλοι τοΰ 

συρμού. Κατασκευάζονται τοιοϋτοι χατα παραγγελίαν χαί πωλοϋνται ύλιχα 
ιι$ μετριωτάτα; τιμά;. Έκομίσθη έσχάτω; πχυυσιωτάιη συλλογή πτερών, 
χαστορίων υφασμάτων χαι ταινιών nouveaute

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΩΝ
X.. ΒίΚΛΙΒίΛΛίΟν

*Οπισθεν τοΰ ναόν 'Ρύμβης.

Έν αυτω μόνον όπάρχει πλούσια συλλογή πτερών, πτηνών χαι φαντεζί, 
βάφονται ταινίαι, φριζάρονται πτερά παντό; εϊόους εί; τιμά; μή έπιόεχομέ- 
να$ συναγωνισμού, πρός τούτοις 3έ χατασχευάζο»ται χαϊ γυναικείοι πίλοι τοΰ 
τελευταίου συρμού.'


