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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ, ιοο Δώρα δια τούς ήαετίρους συνδρομητές, ύηό τής Διευ6ύνβεως.~ Περί μονομαχίας. Καθήκοντα τδ>ν μο
νομάχων καί τ&ν μαρτύρων αύτών (pet’ «ίχόνος), ύπό Φρίκ.— Έρνέβτος Ptv&v (συνεχιια χαΐ τέλος) ύπό Η — Εις «α?ς δημοσιο

γράφος, χαί πως «χδίδει τήν 'HJiaxitr “Ωραν, ύπό Tello D’Apery.—Ό Μεσημβρινές ’Αβτήρ ή ή χώρα τών ’Αδαμάντιον (μιτ' tlxi
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r<or).—’Avi τθ σόμπαν, ύπδ ΧάΗ — 'Ελληνιχόν Οέατρον, Αικατερίνη Βερώνη.— 'Αδριανή Αεκουβρέρ, ύπό Φρίχ.— Επιστημονι
κήν παίγνιον. ΤΟ ύδωρ μεταβαλλύμενον είς οίνον, ύπό Φ. II.—Αίνίγματα —’Αλληλογραφία.—Άγγελίαι.

1ΟΟ ΔΩΡΑ
ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΗΜΕΤΕΡΟΥΣ ΣΎΝΔΡΟΜΗΤΑΣ

Ποχονμεν γνωστόν <ϊπασι τοΐς ήμετέροις συνδρομηταϊς, ότι τήν προσεχή Ιην Ιανουάριου 1893 γενήσεται έν τοΐς γραφείοις ήμών, παρουσία έπιτροπής έκ των προσελευσομένων συνδρομητών τής
«Φύσεως», Λ έκκύβευσις των λαχείων τού 3ου ήδη
έτους, είς d θά συμμετάσχωσι συνωδά τώ προγράμματι ήμών μόνον οί πληρώσαντες τήν έτησίαν συν
δρομήν των καί κάτοχοι των σχετικών άποδείξεών,
έφ ’ ών σεσημείωται όλογράφως ό άριθμός των λα
χείων των.
Κατά τήν έκκύβευσιν ταύτην θά κληρωθώσιν 100
άριθμοί, οίτινες θά κερδίσωσι τά ακόλουθα άντικείμενα κατά σειράν, ήτοιΌ 1ος άριθμός θά κερδίση' έν ώρολόγιον χρυσοΰν.
Ό βος άριθμός έν ώρολόγιον άργυρούν.
Ό 3ος άριθμός δν ζήλον κυνηγετικόν όπισθογεμές.
Ό -4ος άριθμός δν ρεβόλβερ.
Ό Κος άριθμός μίαν μεγάλην ώραίαν είκόνα
έλαιογραφημένην.
Ό βος άριθμός τήν είκόνα του ή τής κατόχου
του είς φυσικόν μέγεθος έλαιογραφημένην.
Ό Τος άριθμός έν ώραΐον λεύκωμα (album).
Ό 8ος άριθμός τήν ύδρόγειον σφαίραν διαμέ
τρου 60 έκατοστών τού μέτρου.
Ό θος δν ώραΐον ώρολόγιον τού τοίχου.
Ό ΙΟος έν έξυπνητήριον τής τραπέζης.
Ό 1 1 ος δν πολυτελές βαρόμετρον.
Ό Ιϋος δν πολυτελές θερμόμετρου
Ό 1 3ος εν τηλεσκόπιον άστρονομικόν.
Ό 1 ·4ος Διόπτραν τού θεάτρου μετά όστείνου
περικαλύμματος.
Ό 1 3ος δν μικρόν κιβώτιον μέ πλήρή συλλογήν
μυροδικών;
Ό 1 βος δν άρχαιολογικόν λεξικόν τόΰ Ραγκαβή δεδεμένον.
Ό 1Τος τήν ιστορίαν τής Ελλάδος τού Παππαρηγοπούλου.
.
Ό 18ος δν πολυτελές μελανοδοχέϊον. '
Ό 1 θος δν πολυτελές δοχεΐόν’δι’ έπισκεπτήρια.
Ό ίίΟος δν χρυσοποίκίλτον ύάλινον δοχεΐον δι’
άνθοδέσμην.
Οί πέντε ακόλουθοι άριθμοί κερδαίνουσι τούς δύο
πρώτους τόμους τής Φύσεως χρυσοδέτους.
Οί δέκα κατόπιν άριθμοί κεροαίνουσιν άνά ένα
τόμον εικονογραφημένου των έργων τού ’Ιουλίου
Βέρν.

Λάκα-κατόπιν άριθμοί κερδαίνουσι άνά μίαν με
γάλην καλλιτεχνικήν είκόνα τού τοίχου.
Εόκοβεν έτεροι άριθμοί κερδαίνουσι άνά δν Λμερολόγιον η ήμεροδείκτην τού 1892.
Δέκα πέντε έτεροι άνά δν έκλεκτόν μυθιστόρημα.
Καί τέλος οί τελευταίοι εΐκοσϊν άριθμοί άνά μιαν
μικράν έγχρωμον είκόνα ή έτερον σχετικόν άντικείμενον.
’Επειδή δμως πολλοί έκ των ήμετέρων συνδρομη
τών καθυστερούσιν είσέτι τήν συνδρομήν των τοΰ
3ού όδεύοντος ήδη έτους, παρακαλουμεν αύτούς
όπως τάχιστα μας άποστείλωσιν ταύτην,Υνα τακτοποιήσωμεν τά βιβλία μας καί ϊνα μή άποκλεισθώσι
των άνωτέρω κληρώσεων των λαχείων.
Όσοι δέ νέοι συνδοομηται έγγραφώσι καί προπληρώσωσι τήν συνδρομήν των προ τής 1ης προ
σεχούς Ίανουαρίου, θά λάβωσι καί ούτοι μέρος είς
τάς προσεχείς ταύτας κληρώσεις.

Ή ΛςεύΟυνβες

ΠΕΡΙ ΜΟΝΟΜΑΧΙΑΣ
Καθήκοντα των μ,ονομ,άχων καί τών μ.αρτυρων.
Ή μονομαχία slve έθος χρήσιμον η βλαβιρόν, καλόν η
κακόν;
Άπεδιίχθη καί'έκ, τής, Ιστορίας καί έκ των περιστάσεων
και ίκ τόΰ χαρακτήρος τόΰ ανθρώπου,ότι είνε έθος καί χρήσι
μον καί βλαβερόν καί καλόν καί κακόν,ήτοι άναγχαίονχαχόν.
Άρα έν οαφ αί κοινωνικά! συνθήκαι τοΰ βίου μας δέν
μεταβληθώσι, φυσικώς ούδείς θά δυνηθή νά έκριζώσρ τό
άναγκαΐον τοϋτο κακόν ίθιμον άπό τής βαθείας κοίτης, Μα
ίχιι στήσει την φωλιάν του.
ΤΙ ποιητέον λοιπόν ; ν’ άφησωμεν τόν ροϋν τοΰ αναγκαίου
τούτου κακοΰ νά ρέη κατά βούλησιν ;
Δεν λεγομεν οΰτ’ αυτό, άλλ’ έπειδη αί πλεΐσται των μο
νομαχιών, αέ τόσφ τραγικώς διεξαγόμεναι, εχουσιν αφορμήν
την άγνοιαν των σοβαρών καθηκόντων, έν τοιαύταις κρισίμοις
περιστάσεσι τών τε μονομαχούντων καί τών μαρτύρων αύτών, καθήκον έθεωρήσαμινν’ άναπτύξωμεν εν όλίγοις, ώδε,
τά καθήκοντα ταϋτα,διότι οΰχί μόνον ένδιαφέρον, αλλά καί
πολύ άναγκαΐον είνε, πάντες νά γνωρίζωμεν τί έκάστφ έπιβάλλεταιέν τοιαύτη, περιπτώσει, ητοε τί οφείλει νά πράξη όπόταν έκών άκων περιπλακήείς ζήτημα άλληλοκτονίας, «μο
νομαχίας» λεγομένης, διότι μόνον οΰτω τό κακόν δύναται
.νά περιορισθη είς τά στενότατα άότοϋ όρια, καί.πολλά ετερα
νά προληφθώσιν, άφυΰ οΰκ ην άλλως γενέσθαι
'Ως. γνωστόν και παρ’ ήμΐν, δύο ιϊδη όπλων μεταχειρί
ζονται κατά τάς μονομαχίας; τό ξίφος (όρέθ) καί τό αι·
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ατόφιου ■ Ή δέ σπάθη (sabre) ιί; λίαν έξχιριτνκόςς μόνον
πίριστά«$ι;, σπανιωτάτα; μάλιστα, λαμβάνιι μέρος.
Τό ξίφος θιωριΐται ήδη απανταχού ώς τδ καταλληλότιρον, ιύγινίστιρον, καί δικαιώτίρον όπλον, καί αί πλεϊσται
τών μονομαχιών έν Ευρώπη δ/ αυτού έκτίλοϋνται καί αΰτό
*ν
«υαβολίύομ
. καί ημείς τοΐς ήμετεροις συμπολίταις, άν δέν
θέλουν νά φέρωσιν εαυτούς εγγύς προς τούς ύπο τοΰ αρχαίου
έκείνου ελληνος ίδιοτρόπου φιλοσόφου προσκαλούμενους συμπολίτας του πρός αυτοκτονίαν έν τφ κήπφ του, δτε προσεκάλει αύτούς νά σπεύσωσι ν ’ άπαγχονισθώσιν ύπό την συκήν
τοΰ κήπου του, διό™ διετίθετο νά κόψη αύτήν, καθότι τό
πιστόλαν εινε καί θεωρείται πλέον ώς όπλον τραγικόν καί
γελοΐον συνάμα κατά προτίμησιν.
Ή εκλογή τών όπλων ανήκει, ώς γνωστόν,είς τον προσβληθίντα. ’Επειδή όμως τό προνόμιον αύτδ καθ’ εαυτό α
ποτελεί μέγα πλεονέκτημα, δέον νά ίξακριβωθή μετά ββ€αιότητος τό είδος τής προσβολής,ίνα γνωσθή έπακριβώς τίς
ό προσβληθείς. Ύπάρχουσιν έν τή προσβολή τρεϊς βαθμοί,
ήτοι, ή άπλή προσβολή, ήτις άπλώς καθορίζει τήν έκλογήν
τών όπλων, ή με&’ νβρεωί προσβολή, ήτις στενώς συνε
πιφέρει τήν έκλογήν τής μονομαχίας καί τών όπλων, καί'
τέλος ή προσβολή ή συνοδευομενη ύπό αίκιών καί χειρονο
μιών ή κτυπημάτων, ήτις συνεπάγεται τήν προτίμησιν τής
εκλογής τής μονομαχίας, τών όπλων, καί τών αποστάσεων
Έάν τήν ΰβριν έπακολουθήση ΰβρις, προσβεβλημένος θεω
ρείται εκείνος, όστις τό πρώτον ύβρίσθη. Έαν δέ είς τήν
απλήν ΰβριν άνταποκριθή βαρεία ΰβρις, καθαπτομενη τής
τιμής καί ύπολήψεως, προσβεβλημένος θεωοεϊται τότε ό βαρέως χαθυβρισθείς.
Ή βαρεία ΰβρις αντιπροσωπεύει ούσιωδώς τήν προσβολήν,
καί μολονότι τή δίδεται άπάντησις δι’ έτέρας ΰβρεως,ό πρώ
τος λαβών τήν βαρεϊαν ύβριν θεωρείται ό προσβληθείς.
Καθ’ όσον άφορφ είς τήν διά χειρονομιών προσβολήν,τήν
θεωρουμένην ώς τήν μεγαλειτέράν ανθρώπινον ΰβριν, ό λα
βών τό κτύπος θεωρείται ό προσβληθείς, έστω καί άν το
κτύπος έδόθη κατόπιν, άπο μέρους τοϋ. ΰβρωθέντος. Έάν
δέ τήν χειρονομικήν προσβολήν έπακολουθήση Ιση άπάντησις, τδ δικαίωμα τού προσβεβλημένου ανήκει είς τδν πρώτον
κτυπηθέντα.
Είς τούς καλουμένους μάρτυρας έπιτακτικώς επιβάλλεται
ν’ άρνώνται τήν συνδρομήν των είς μή, σοβαράς τοιαύτας
υποθέσεις, αίτινες δυνατόν νά καταλήγωσιν είς καταστροφάς ' Έν τοιαύτη περιπτώσει, δέν πρέπει νά δεελιφ τις νά
φέρη φίλον τού τινα είς συναίσθησιν έαυτοΰ, καί νά τφ ύπο’ δείξη όπόσον έπικίνδυνοι είσίν αί τοισύτου είδους διαπραγμα
τεύσεις, άΐτινες πολλάκις φέρουσι άσήμαντον ύπόθεσιν είς
κρίσιμον σημείου.
Όπόταν δ’ ό μάρτυς έννοήση, δτι ό έντολεύς του ζη
τεί δι’ αύτοΰ νά γέννηση ζήτημα καί έριν πρδς μονομα
χίαν, ένφ ή αρχική άφορμή είνε μηδαμινή, οφείλει διά παν
τός μέσου καί τρόπου καί είς τήν τιμήν του έρειδόμενος ν’
αποφυγή τήν μεσολάβησίν του.
Πολλάκις συμβαίνει ώστε,τά αντίπαλα μίρη,νά μή δύναν
ται νά έξηγήσωσι σαφώς τά αίτια τής διαφοράς και τής προ' κλήσεως είς μονομαχίαν είς τούς μάρτυρας αύτών, ένεκα τής
λεπτότητος ιδίως τού χαρακτήρος τής ύποθέσεως. Έν τοι
αύτη περιπτώσει, οί μάρτυρες όφείλουσΓν’ άπαιτήσωσι, πριν
ή έξουσιοδοτηθώσι νά καθορίσωσι τά τής μονομαχίας, ίνα
οί πελάται αύτών δηλοποιήσωσι έπί τή τιμή των, ότι τά
αίτια τής διαφοράς των δέν εινε δυνατόν να τοΐς γίνωσι
γνωστά, ενεκα λόγων ιδιαιτάτων και απαραιτήτων —- ήτοι
όπόταν διακυβευηται ή τιμή γυναικός τίνος, κτλ.—άλλά καί
δέν πρέπει νά άναγκάζη τις τούς μάρτυρας νά παρέχωσι τήν
συνδρομήν των είς αντιπάλους, οίτινες υπό τό πρόσχημα μο
νομαχίας,ένεκα λόγων ιδιαιτέρων καί ύψίστης τιμής, ποιούσε
χρήσιν τών όπλων διά χρηματικά ζητήματα ή μικρά; άφοραάς φιλοτιμίας.
Ούδείς αγνοεί, οτι τό πρώτιστον καθήκον, όπερ καλείται

ΦΤΪΙΪ
Τις νά πράξη, όπόταν άπειλήται ύπό μονομαχίας,.εινε ό
προσδιορισμός δύο μαρτύρων. Πλήν ό,τι πάντες γενικώς άγνοοΰσιν, ε!νι ή άπόλυτος σημαντικότης τής έκλογής τών
προσώπων τούτων, είς ά άνατίθεται τόσον έπιπολαίως ή διακύβευσις τής τιμής καί τής ζωής των. Δυστυχώς δέ τό
πλεΐστον τών h τοιαύταις συνθήκαις διατελουντων προσώ
πων νομίζουσΛ,ότι άρκεΐν’ άπευθύνωνται είς τόν πρώτον τυ
χόντα ή είς ζωηρούς φίλους των.
Οΰτω σκαπτόμενος, φέρεται τις τόσφ φρονίμως, οσον ο
τραυματίας έκεΐνος, όστις ευρισκόμενος έν τή άνάγκη νά ύπο
*
στή λεπτήν τινα έγχείρισιν,σπεύδέί είς άναζήτησιν ούχί έπιτηδίου χιιρούργου, άλλά κομπογιατίτοο. Καί ώς ούτος μετά
δειλίας προβαίνει είς τήν χρήσιν άναμφιβόλου δι’ αυτΟν έργαλειου παρά τφ άσθενεΐ, καί έν τούτοις προχωρεί, διότι
σείς τόν έκαλέσατε, οΰτω καί ό κληθείς μάρτυς σας θ άποδεχθή έξ άγνοιας, έκ κουφότητος, ή μάλλον έξ έπιθυμίας τοΰ
νά παραστή έν δραματικφ θεάματι ή νά ίδη τό όνομά του
είς τάς εφημερίδας, καί θέση αύτό κάτωθι τών προτοκόλλων,
τήν ΰμετέραν παράαλησιν, καί βεβαιωθείτε, ότι, ό,τικαέάν
πράξη θά τό πράξη μέν καλή τή πίστει, άλλά πρός βάρος
καί ζημίαν σας άναμφιλέκτως.
Δέον πάντες νά εχωμεν ύπ’ δψει τά έξης- Δέν χρίεταί τις
εύκολώτερον μάρτυς, ή ρήτωρ,κριτικός, ζωγράφος ή καί υπο
δηματοποιός, διότι δι’ άπαντα ταΰτα τά Επαγγέλματα, δια
φόρου τάξεως, απαιτείται προκαταρκτική μύησις καί τριβή,'
ήτις προϋποτίθησι έκτδ; φυσικών τινων ιδιοτήτων καί ειδικήν
τινα μάθησιν και πείραν,
Ύπάρχουσι συνεπώς δύο κεφαλαιώδεις λόγοι, οίτινες γί
νονται άφορμή, ίνα συνήθως οί μονομαχοϋντες άγωνται καί
φέρωνται ύπδ άκαταλλήλων έντολοδόχων· καί -ό μέν εις Ιγκειται εΐς τήν ολιγωρίαν τής έκλογής τών μαρτύρων, ό δ’
ίτερος είς τήν σπάνιν τής εύρέσεως τών καταλλήλων τοιού
των. Ό αληθώς άξιος διά τό έπάγγελμα τούτο μάρτυς οφεί
λει νά κέκτηται τό σύνολον τών άσυνήήων ιδιοτήτων πρός τόν
σκοπόν ον κέκληται νά έκτελέση. Δέον, πρό παντός, άναμ-'
φισβήτητον νά κέκτηται τιμιότητα, διότι είς ζητήματα τι
μής, οφείλει ν’ άπόσχη παντός μή άναγομένου είς τόν κύ
κλον, τής απολύτου τιμιότητος. Ό καλός μάρτυς δέον νά μή
ή ούτε πολύ νέος ούτε πολύ ηλικιωμένος, καθ’ότι έν μέν τη
πρώτη περιπτώσει θά άμοιρη πείρας καί έπιβλητικότηκος, έν
δέ τή δεύτερη, αί δέουσαι ένεργητικότης καί δραστηριότης
πολύ πιθανώς νά τφ έλλείπωσιν. Ό καλός μάρτυς δέον φυσικώς νά Ιχη ήδη παραστή καί είς άρκετάς μονομαχίας πρό
τερον,διότι άνευ τοΰ προσόντος τούτου,τίς έγγυάται περί τών
σχετικών αύτοϋ προσόντων ;
“Οπως, πριν ή γνωρίβη τις νά κολυμβφ,οφείλει πρώτον νά
μάθη τδ τοιοΰτο... ριπτόμενος έν τφ ΰδατι,οΰτως ίνα·γίνη τις
κάτοχος τών άπαραιτήτων γνώσεων τοϋ μάρτυρος, δέον ν
άρχίση πρώτον νά γίνεται . . . τοιοϋτον. Έν τή πρώτη συ
ναντήσει, βεβαίως είναι δυνατόν ν’αποβή τις θαυμάσιος μάρ
τυς. Ούδέν τδ παράδοξον! πλήν τίς δύναται νά έγγυηθή περί
τοϋ εναντίου; ώστε, φρονιμότεοον είναι νά έκλέξη τινά όστις
νά ίχη ήδη δοκιμάση τδ βάπτισμα τοΰ πυρός.Ό καλός μάρ
τυς δέον νά γνωρίζη πρός τούτοις νά χειρίζηται καλώς τά
όπλα, νά σκοπεύη έπιτυχώς, νά ήναι εύκίνητος, οξυδερκής,
ψύχραιμος, καί νά γνωρίζη νά δαυθύνη τήν πάλην.
Πλήν τών άνωτέρω προσόντων, ό τέλειος μάρτυς δέον νά '
κέκτηται καί δύο άλλα; ιδιότητας, τήν πειθώ καί την σταθε
ρότητα. Δίότι, διά μέν τής πειθοϋς δύναται έν άνάγκη νά ίπενέγκη συμφιλίωσιν άπαραίτητον είς τά διαμαχόμενα μέρη,
γνωρίζων, ότι ή ειρηνική λύσις τής διαφοράς άπ’ αυτού έξαρτάται· διά δέ τής σταθερότητος, ήτις ώς γνωστόν εχει όρια,
όπόταν αί λογικαί παραχωρήσεις καί άναγκαϊαι υποχωρήσεις
γίνωσι καί αί διαπραγματεύσεις έξαντληθώσι, νά δύναται νά
δείξή επιμονήν άκαμπτον καί αποφασιστικότητα άποτελεσματικήν. Ή άποφασιζομένη ένέρ,εια τού μάρτυρος, δέον νά
η έκ τών κυρίων προσόντων αύτοϋ, πρδ καί κατά τήν συνέντευξιν.

Η ΦΓΣΙΣ
Έν τέλει, όπόταν δέν ήναι δυνατόν νά εΰρεθή τοιοΰτος
γνωστός καί πεπειραμένο; μάρτυς, δέον νά ΐκλέγηται ίτερος
μεταξύ φίλων, άλλ’άνήρ σοβαρός καί ενεργητικός, καί όστις.
νά μήν ίδρώνη είς τούς οφθαλμούς,, ώς κοινώς λέγουσιν.
ΓΕπεται τό τέλος.)

ΕΡΝΕΣΤΟΣ ΡΕΝΑΝ
(Συνέχεια χαΐ τέλος).

■

Διερμηνευτής μεγάλων ιδεών, διά γλώσσης θελ
κτικής και χαριέσσης ύπεοέόη κατά τήν γλαφυρό
τατα καί αύτόν τόν Στράους, τόν βαθύν τούτον τον
λόγον ερευνητήν, Υπερτέρησε κατά τήν άπεικόνησιν τον κόσμον τής Αρετής τόν Βούχνερον, καί άπετύπωσε τόν κόσμον τον καλόν πιστότεοον καί αύ—
τον τον πολλοΰ Βιγκελμάννον. Τήν θρησκείαν τον
Ιησού Ανύφωσεν δπως ούδείς μέχρι τοΰδε' καί όν
τως, ό λατρεύσας τήν Ελλάδα, ήδύνατο νά μή λατρεύση τήν θρησκείαν ταύτην, ήτις είναι τό γνησιώτιρόν της τέκνον ;
Πλήν, έν τώ αίώνι τής ύλης, τήν μορφήν τού
Αριστοτεχνικού λόγον, δέν Αδννήθη σύμπασα ή κοι
νωνία νά θαυμάση. Διά τούτο, τήν φιλοσοφικήν τον
άρετήν έτόλμησαν τής άμαθίας οΐ δοκισήσοφοι νάβεβηλώσωοι τοσοΰτον, ώστε Αποβάλλοντες τής καρδίας
των τάς άπολύτρνς άρχάς, νά χαρακτηρίσωσι ταύτην ώς ζητούσαν ανά Υποκαταστήσμ είς τήν Αλή
θειαν τήν μυθοπλαστίαν, διά μνρίων δέ Αντιφάσεων
καί παραλογισμών πολεμήσασαν τήν πίστιν, τήν έλπίδα, τήν Αγάπην,καί έργασθεΐσαν Υπέρ τής Αμφιβο
λίας, τής πνευματικής συγχύσεως, τής Αθικής άνάρχίας, της Απογοητεύσεως; τής θλίφεως, τής άπελπισίας»!«’Απέθανε», λέγονσιν,ό Ρενάν,διότι πιστεύονσιν ότι Αποθνήσκει τό καλόν καί ή Αρετή. « Άπέθανεν», ό Υμνωδόςτής Αθανασίας έκείνης,ής τήν ιδέαν
Ουνέλαβεν όπόταν έλάτρεύσεν αύτήν είς τόν Αθάνα
τον τής σοφίας ναόν,γονυπετών πρό τής /ξιδανικευομένης τού Φειδίου τέχνης,καί προσκυνών τον θείου
τήν είκόνα ώς Α δαιμόνιος τού Αριστοτέχνου χείρ
άπετύπωσεν αύτήν είς τόν θαυμάσιον έπίγειον ναόν;
Έπλανήθη, λέγονσιν, Απαρνηθείς τόν χριστιανι
σμόν, επομένως είναι άθεος, δράκων, άγγελος Σατάν ! Καί τό λέγουσιν έκεϊνοι, οίτινες πιθανόν νά
γνωρίζουσιν, πώς διεξάγεται ό Υπέρ τής Αληθείας
Αγών, καί νά Αγνοώσιν δτι εΐς τοιούτονς Αγώνας με
γάλους καί σοοαρούς, τό μονοπώλιον τής όρθοδοξίας παρουσιάζεται Υπό μορφήν,Αν ούδέποτε θά έφαντάσθη ό μελανός δυνάστης, ό κλήρος,καί ήν ού
δέποτε θά έξετίμησε πρεπόντως τής θεολογίας ό
ποιμενάρχης. Παραλογιζόμενον θεωρούσιν έκεϊνον
δστις δακρύων έλεγε πρό τών «Αληθών το,υ Ελλή
νων»,δτι, «ήδη Λ περί Θεού1 καί περί Φύσεως Αλή
θεια σχεδόν Απεκαλύφθη, ό δέ άνθρωπος Απαλλα
γείς τών Ανοήτων τής παιδικής αύτοΰ ήλικίας τρό
μων ήρξατο έν γαλήνμ Αποβλέπων πρός τόν προο
ρισμόν αύτοΰ. Α{ βάσης τής έπιστήμης, ήτοι τής Α
ληθούς φιλοσοφίας, έτέθησαν ήδη,τό μηχανικόν τού
κόσμου σύστημα πρός στιγμήν Απεκαλύφθη.Καί δέν
Λδννήθησαν μέν οί άνθρωποι νά συγκρατήσωσι
τήν ιδέαν αύτού, άλλ’ δμως ή Αρχή αύτοΰ εΰρέθη,
οΐ δέ σοφοί όί μεταγενεστέρως ζήσαντες θέλούσιν
Αρυσθή Απλώς συμπεράσματα έκ τής ϊδέας ταύτης,
τής άποσπώσης τήν γήν Από τήν νομιζομένην θέ
σιν αύτής έν τφ κέντρφ τού σύμπαντος, καί Υποδεικνυούσης άορίστως τό άπειρον αύτού.» Δέν έ-
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γνώριζέ, λέγουσι, τίποτε· διότι οί προσηλωμένοι είς
τήν πεζότητα τής γηίνης συνθήκης, καί οί Αφοσιωμένοί είς έξυπηρέτησιν τών συμφερόντων αύτής,
άδυνατούσΐ'νά λύσωάι πρός στιγμήν τόν δεσμόν
τοιούτων Υποχρεώσεων, δπως Ανέλθωσιν είς διαυγεστέρους πνευματικούς όρίζοντας καί νά έκτιμήσωσι τό κάλλος αύτών, δπως έξετίμησε καί έλάτραυσε καί έζησε μετ’ αύτού ό προσκυνητής τού
Παρθενώνος Ήτον άθρησκος ; ! διότι δέν ήτον όπαδός τού κομβολογίου,καί δέν έπρέσόευεν δσα τό' δεσποτικόν καί Αχαλίνωτον ίερατεϊον ζητεί νά έπιβάλλη είς τούς λαούς, ούς καθίστησι θύματα τών
όρέξεών του’ ήτον άθρησκος, διότι προσηλώθη είς
τήν λατρείαν τής θεότητος έκείνης, ήτις βασιλεύει
εΐς τήν συνείδησιν καί τήν καρδίαν, καί ής Α μεγα
λοπρεπής, μορφή δέν έξαρταται Από τών'χρωστήρων τού χυδαίου καί Αγύρτου ζωγράφου· ήτον άθρη
σκος, διότι άνεζήτησε τού θείου τήν προστασίαν, ,
ούχί εΐς τάς πτυχάς τού μαύρου ράσου, Αλλ’ εΐς τήν
φωτοδόλον αίγλην τοϋ πνευματικού, τού ιδανικού,
τού Ανταξίου τής θείας ιδέας κόσμου.
Αναιρεί, λέγουσι τάς πνευματικός έκείνας συνθήκας, δι’ ών τό έλληνικόν έμεγαλούργησεν έθνος'
πλην, σεις, εύγενεϊς μουσοπόλοι, Αποδιώξατε ολί
γον τής ειμαρμένης τό σάδανον, δπως άποκαλυφθή
τού εύγενοΰς πρεσβύτου Α γαλήνιος μορφή, καί τό
ήδύ του στόμα νά φάλλη όλίγον έτι, πολύ όλίγον.
«Κατοικείτε έτι, Έλληνές μον, τήν πατρίδα σας,
τήν σκηνήν έκείνην, τό ΐερόν έδαφος έφ ’οϋ είναι Α
Άκρόπρλις,τό θειον τούτο Απάντων ήμών λίκνον.Έν
θαύμα Υπάρχει έν τή ίστορία, καί τό θαύμα τούτο
είνε Α Αρχαία Ελλάς' θαύμα, δπερ διεγράφη έν
δλη αύτοϋ τή τελειότητι μεταξύ τής Ανθρωπότητος,
ώς τέλειος τύπος πολιτισμού, δστις ήτον ή έποχή
τοϋ λόγου καί τής έλενθερίας.
Ό πολίτης, ό έλεύθερος άνθρωπος, ήδη έμφανίζεται μεταξύ τών Ανθρωπίνων πραγμάτων, Αδέ εύγένεια, ή Απλή Αξία τοϋ νέου τούτου Ανθρώπου, Α
νάγκασε παν δ,τι μέχρι τοΰδε παρίστατο ώς βασι
λικόν καί μεγαλοπρεπές νά ταπεινώστι τούς όφθαλμούς πρό αύτοϋ Οϋτω δ’ Αθική στηριζομένη έπί
τοΰ λόγου έστερεοΰτο έν τη αΐωνία αύτής ΑληΟεία,
άνευ Αναμίξεως υπερφυσικών μύθων.
Έν δέ τη τέχνη! θεία παρα^ογικότης 1 Κόσμος
μεγάλων καί ώραίων θεών καί θεαινών ! Ο?α ούοάνιος μετατροπή ί'ΗΕλλάς άνεκάλυφετό κάλλορ. ώς
άνεκάλυφε καί τόν λόγον. Ή μέν ’Ανατολή κατεσκεύασε πρό αύτής τά Αγάλματα καί δι’αύτών πα
ρέρχεται τήν διηνεκή τών θεών παρεμβολήν, Αλλ’
Α ‘Ελλάς σας μόνη' Ανεκάλυφε τήν σταθερότητα
τών φυσικών νόμων, Α Ελλάς μόνη Απεκάλνφε τό
μυστικόν τοΰ καλού καί ώραίου, ήτοι τόν ρυθμόν
καί τό ιδανικόν I ’Από τής έποχής δέ ταύτης πάν
τες όφείλουσι νά φοιτώσιν εΐς τήν σχολήν αύτήςΤοΰτο θά πράξη Α Ρώμη, τούτο υέλει πράξει ό αιών
τής Αναπλάσεως, τούτο θέλουσι πράξει οί αρχηγοί
τών μελλουσών Αναγεννήσεων.
Ή κρίσιμος αΰτη έν τη, ίστορία τής άνθρωπότης
έποχή, είνε ή έποχή, Έλληνες,ήν σπουδάζετε. Ώ !
πόσον είσθε εύτυχεϊς! Έν τοΐς συγγράμμασιν έκεί
νων άνευρέθη Λ έννοια τής ζωής, Ας τό Αληθές, τό
καλήν τό ώραΐον, είσίν οί τρεϊς θείοι πόλοι οί διηνεκώς προσελκύοντες ήμδς.
Ή ζωή τοϋ Ατόμου είνε βραχεία, άλλ’ Α μνήμη
έκείνων Υπάρχει άΐώνιος, έν τή μνήμμ δέ ταύτμ ζώμεν δπαντες. Σπουδάζει ό άνθρωπος πρός εύλογίαν
αύτοϋ Υπό τών Ανθρώπων μετά θάνατον, Α δέ πα
ρούσα ζωή Υποτάσσεται τή μελλούση δι’ ό σοφόν
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II ΦΎΣΙΣ

έστί τδ άψιεροϋν έαυτόν είς τδν φήμην του. Ό
Έλλην ούτως έδημιούργησεν αύτώ Ανεκτίμητον Α
ξίαν, ής μόνος είνε κάτοχος. Ή Ελλάς έφευρούσα
τήν Ιστορίαν, έφεδρε συν αύτμ τήν περί τού κό
σμον ίδέαν, έν τή όποια ό χαρακτηρισμός περί αύ
τής ύπ.ήρξεν Ανέκκλητος. Είς παν άντικείμενον περί
•ού Λ 'Ελλάς ούδέν ώμίλησεν, έπήλθεν Λ λήθη καί.
έξεμηδενίσθη, εις παν δ’ ού έμνήσθη, έπήλθεν ή
δόξα και έζησε. Αίώνιον Αθανασίαν μόνοι τών Ελ
λήνων οί θεοί έπεφυλάξαντο δι’ αύτούς. Τήν παρ
οδικήν καί έπίπλαστον δόξαν περιεψρόνησαν οί εύκλεεΐς πιστοί τοιούτου πανθέου' έντεύθεν δέ παρήχθη ό ώραΐος έκεϊνος καί φωτεινός κύκλος, παρ’
ού ή άνθρωπίνη ζωή έχει σήμερον τδ θέλγητρον καί
τήν Αξίαν της.
...Είμί εύγνώμων/Ελληνές μου, διότι μ’έόυθίσατε
διά τών θείων Αναμνήσεων σας, έντός τον Αγνού
αίθέρος έτέρου τινός κόσμον ούτως αί σκέψεις παρέχονσι τής Αλγηδόνος τήν λήθην και παρηγορούσι τό γήρας. Άρά γέ θά ίδω καί αύθις τήν τών ’Α
θηνών σας Άκρόπολιν ; *Ω 1 Δέν τδ έλπίζω !!! Ώ !
όπόσον είμαι εύτυχής διότι έζησα μέ τήν συναίσθησιν τής Αξίας της !»

• Ή Ελλάς τών χρυσών αιώνων Λ τελευταία του
είκών, τό όνομά της ό τελευταίος του φθόγγος, Α
λατρεία της ό τελευταίος του στεναγμός, καί πρδς
τδ πάνθεον αύτής Λ τελευταία του πνοή ...
Ή 'Ελλάς είναι Αθάνατος- πλήν, Απέθανον καί οί
ζήσαντες μέ τήν Αθανασίαν' της;
Η.

ΕΙΣ ΠΑΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΚΔΙΔΕΙ ΤΗΝ « ΗΛΙΑΚΗΝ ΩΡΑΝ»

(Σννίχβιι χαί τέλβϊ)

Χκοπδς τής έφημ.βρίδος μ.οι>. Ac πικρίαι,
οι κόποι μ.ου καί οι προβτάτκι μ.ου.
Ή Ανάμνησις τών Αγγελιών, άγει με νά εϊπω τινά
περί τοΰ έπιμοχθοτέρου καί τά μάλιστα όχληροϋ
μέρους τοΰ έργου μου, περί τής Αναζητήσεως δη
λονότι καταχωρήσεων Αγγελιών.Πολλάκις έστηνείς
τήν έξώθυραν έπί Λμίωρον πρίν ή λάβω θάρρος καί
είσέλθω, δπως παρακαλέσω νά μοί δοθώσιν Αγγελίαι πρός δημοσίευσινΌΐ πλεϊστοι τών έπί τών κα
ταχωρήσεων ύπαλλήλων τών καταστημάτων φέρον
ται βαναύσως. Τινές μοί είπον «φύγε Απ’ έδώ», ένφ
άλλοι προσεπάθουν νά ήναι «δηκτικοί» καί κατειρωνεύωνται παιδός, έπιθυμοΰντες νά φανώσιν ένώπιον τών άλλων εύφυεΐς'άλλοι πάλιν μόλις μέ προσέβλεπον καί έπέστρεφον αύθις είς τό γραφέΐόν των
άνευ λέξεως· έάν δέ τυχόν περιέμενον, νομίζωνδτι
βραδύτερου θά όμιλήσωσι, μετά τό πέρας τής γρα
φής των, δυνατόν νά Ανέμενον έφ’ολην τήν ή
μέραν,χωρίς νά στρέψωσι πλέον τήν προσοχήν των
πρός με. Έπεθύμουν νά ύπήρχε σχολή, εις ήν άν
θρωποί τινες τοϋ έμπορίου νά έπέμποντο δπως διδαχθώσι νά φέρωνται εύγενώς. θά έπλήρωνον προθύμως τά δίδακτρα διά τινας έξ αύτών.
'Ότε ή έφημερίς μου έγένετο όκτώ μηνών τήν ήλικίαν, τό εργον κατέστη τόσον έπίμοχθον καί βαρύ
δι’ έμέ,τό μέν Απασχολούμενον μέ τό σχολεΐόν μού,
τδ δέ καταστρώνοντα σχέδια τόν χρόνον δλον, συ
χνά δέ Αγρυπνοϋντα τό ήμισυ τής νυκτός, δπως
διαλογίζωμαι περί τών τρόπων τής αύξήσεως της

κυκλοφορίας καί τής πληρωμής τών έξόδων, συγ
χρόνως δέ διαφυλάξεως χρημάτων πρός πληρωμήν
διά τήν έπιδιόρθωσιν ή Αγοράν ύποδημάτων διά
τούς γυμνόποδάς μου, ώστε ήναγκάσθην νά προ σλάδω ύπάλληλον διά τάσ καταχωρήσεις. 'Ο πρώ
τος δν προσέλαδον,διωλίσθησε μεθ’ δλων τών χρη
μάτων άτινα συνέλεξε διά τάς έπί τρεις μήνας κα
ταχωρήσεις, ούδέποτε δέ παρ’ αύτοΰ έλαβον ούδέ
ένα όδολόν. Ό δεύτερος δέν ήτο καί τόσω καλλί
τερος τοΰ πρώτου, μεγάλως δέ ύπέψερον μέχρις δ
του Ανεύρω ικανόν καί έντιμον ύπάλληλον- αισθά
νομαι δμως έμαυτόν εύχαριστημένον νύν δτε έχω
τοιοΰτον. Άλλ’ είνε κυρία.
"Εχω καί άλλον βοηθόν διά τά τμήματα τών συν
δρομητών καί τής διεκπεραιώσεως. Τδ δεύτερον έ
τος έδιπλασίασα τό σχήμα καί προσέθηκα περικά
λυμμα, ώς καί 20 σελίδας, ένφ τό προτελευταϊον
ψύλλον τών .Χριστουγέννων είχε 36 σελίδας- ένεκα
τούτου αύξησα καί τήν συνδρομήν είς έν δολλάριον
τό έτος.
Οί διασήμότεροι καί μάλλον προσφιλείς ’Αμερι
κανοί συγγραφείς, σχεδόν άπαντες, γράψουσι τακτικώςδιά τήν έφημερίδα μου- ώρισα δέ ίδιαν στήλην
διά τούς παΐδας,δπως λαμδάνωσιν εύκαιρίαν νά έπιδεικνύωσι τά προτερήματά των έν τή συγγραφίί διη^
γημάτων και ποιημάτων,καί πάντοτε θέλω διατηρήση τό μέτρον τούτο δι’αύτούς. Τοιουτοτρόπως με
ταξύ ξένων συγγραφέων καί τών ίδικών μας έξοχωτέρων, καί τών διηγημάτων τών παίδων, προσδίδε
ται ποικιλία, έξ ής πας τις εύχαριστεΐται.
’Ανευρίσκω τινάς, φρονοΰντας, δτι παρέχω πολυν
χώρον είς ξένα πράγματα, καί νομίζοντας δτι Α
ποθαυμάζω βασιλείς καί βασίλισσας περισσότερον
άφ’ δσον έδεί νά πράττη Άμερικανόπαις- Αλλά καί
έγώ έν Αρχή έγραψα πρός τόν Πρόεδρον καί τούς
έξοχωτέρους ήμών άνδρας καί γυναίκας, άλλά δέν
προσέσχον εις έμέ· δτε δέ βασιλείς καί βασίλισσαι
ήρξαντο ύποόοηθοΰντες με, έσκέφθησαν τότε δτι
κάτι θά ήτο, καί' τότε συνήνεσαν — δχι δμως καί
έγώ ! 'Όπως δμως Αποδείξω, δτι δέν ύπερηφανεύθην, ούδέ θέλω διά τοΰτο ύπερηφανευθή, παρέθηκα διήγήσιν έφημεριδοπώλου' έν τφ αύτφ φύλλφ,
παρά τό' ποίημα τού ήγεμόνος τοΰ Μαυροβούνιού,
ένφ μικρόν διήγημα πενταετούς Άμερικανόπαιδος
συνεπλήρου τήν σελίδα έφ’ ής έφέρετο τό ποίημα
τοΰ Sir Edwin Arnold. Προσεπάθησα νά δημοσιεύω
ύλην, δση μοι δύναμις ποικίλην, άν μάλιστα ληφθμ ύπ ’ δψει οτι δέν Λδυνάμην νά πληρώσω διά
τοιαύτην.
.
Άνεύρον, δτι αί είκόνες προσόοηθούσιν έφημε
ρίδα, διό άπό τού δευτέρου φύλλου ή^ξάμην παραόέτων τοιαύτας έν τμ Sunny Hour, Και τινας μέν ει
κόνας μικράς έδανείσθην κατεσκευασμένας ήδη,
άλλά τάς φωτογραφίας δλας, έγώ έξεπόνησα, καί
σχεδόν άπάσας τάς λοιπάς είκόνας. Νύν δέ καλλι
τέχνης δόκιμος, έκ Παρισίων, Αποστέλλει μοι Ανά
τρεις μήνας είκόνα καλήν, Ακριβώς διά τήν έφημερίδά μου φιλοτεχνηθεϊσαν- είνε δά συμφερώτερον
νά καταχωρώνται καλαί παρά Ατελείς καί άκομψοι
είκόνες.
Καί ταΰτα μέν πάντα εύχερή καταφαίνονται- έν
τούτοις- δέν θά συνεβούλευον παΐδα νά έπιχειρήσμ
τό αύτό, είμή είνε έντελώς ύγιής, τοϋθ’ δπερ έγώ
στερούμαι, πρόθυμος νά στερηθή. πάσης παιδιάς,
έκτος τοσαύτης μόνον, οία θά ήρκει Απλώς διά γύ
μνασμα, νά γράφμ σωρείαν έκ τεσσαράκοντα ή πεντήκοντα έπιστολών καθ’ έκάστήν, νά Αναγινώσκμ
άπαντα τά χειρόγραφα, τά πλεϊστα δυσανάγνωστα,
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ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΟΥΛΙΟΤ ΒΕΡΝ
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ
Βραβιυθηβκ ύηό
Γαλλικές ’Ακαδημία?

0 MEZDMBPIKOS 1ΖΤΗΡ Ί Η ΣΟΓΑ ΙΟΙ liMI
ΦΡ. ΠΡΙΝΤΕΖΗ·.Περατωθείσης τής έκτυπώσεως τοΰ τρίτου έργου τού ’Ιουλίου Βέρν, τής «Σχολής τών Ροδινσώνων,»
ήρξατο ήδη Λ τοΰ Δ' τοΰ «Μεσημβρινού Άστέρος», ούτινος δύο είκόνας παρατίθεμεν ώδε.

Γ>

γεγραμμένα διά μολυβδίδος, έπ’ Αμφοτέρων τών
πλευρών τού χάρτου, καί άνευ στίξεως καί κεφα
λαίων γραμμάτων. ’Επαναλαμβάνω, οτι ό παΐς έ
κεϊνος δέον, έγκαταλείπων τάς παιδιάς του νά έργάζηται συνεχώς. Δέον νά έκμάθμ νά «συντάττμ
καλώς», νά διορθοϊ τά δοκίμια, δίδμ είς άπαντας
τούς καταχωρίζοντας «άνω καί πρός τά Αριστερά
μέρος παρά τήν κυρίαν ύλην τοΰ φύλλου», νά προσέχμ καλώς έπί τής όρθογραφίας τών κυρίων όνομάτων, καί ύψίσταται έπιπλήξεις άν τούτο παρελήφθη ή έκεΐνο προσετέθη. Αί δέ συμβουλαί ! Δέν
γνωρίζω εις ποίαν θέ.σιν θά εύρισκόμην έγώ ή ή έ
φημερίς μου,έάν έλάμβανον ύπ’δψιν τό ήμισυ μόνον
έξ αύτών. Άλλοτε έπεχείρουν νά δοκιμάσω, Αλλ’
ήδη μόνον τάς Αναγράφω είς τό σημειωματάριόν
μου, μέχρις δτου Αφιχθώ είς ήλικίαν τοιαύτην, ώ
στε νά τάς έκχωρήσω είς άλλους νεανίας. Κύριός
τις μοί είπεν, δτι «περιφρονώ πάντας τούς κανό
νας τής έφημεριδογραφίας», καί νομίζω δη τοΰτο
έχεται άληθείας, διότι Λ Sunny Hour τήν σήμερον

ούριοδρομεϊ, άνευ χρέους, καί μτεά πάσης έλπίδος
υακράς ζωής, ένφ τινες μάλιστα άς πολλάκις εϊδον, Απέθανον διότι ήοαν τά μάλα έντελεϊς. Έψ’
δσον παιδες καί κοράσια τήν Αγαπούν, οί γονείς·
των τήν έπιδοκιμάζουν- Αφοΰ αί έφημερίδες έπλήρωσαν πέντε πολυσέλιδα βιβλία διά λόγων φιλοφρόνων έν άπάσαις ταΐς γλώσσαις, νομίζω δτι καλλίτερον είνε νά διατηρήσω τήν Sunny Hour ώς έχειΒεβαίως δμως, θέλω προσπαθήσει νά τήν καταστή
σω, δση μοι δύναμις, ζωηροτέραν έτι καί καλλιτέραν, σύναμα δ’ έπιφέρω Βελτιώσεις άλλας πολλάς.
ΉΉλιακή Ώρα άγει ήδη τό τέταρτον αύτής έτος,
Βαίνουσα λίαν καλώς- Αλλά πράγματι φρονώ, δτι
δέν είνε Ανταξία τής χρονοτριβής καί τών μόχθων
νεανίου. ’Αδυνατώ νά είπω ποσάκις αί τρίχες μου
Ανόρθοΰνται, όπόταν διαλογίζωμαι τους λογα
ριασμούς της. Έπλήρωσά ποτέ 850 δολλάρια διά
τήν έκδοσιν ένός φύλλου, έκτός τών ταχυδρομικών,
εικόνων, διεκπεραιώσεως κλπ. δηλαοή περίπου
1,000 δολλάρια, ποσόν μέγα, δταν Αναμνησθή τις.
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δτι πρό τεσσάρων περίπου έτών Λρξάμην μετά χαρτίνου σχεδιάσματος καί δέκα έκατοστών τον δολλαρίον- Αί άλλαι δαπάναι μου. άνέρχονται εις ποσά
εύτελή, καθόσον οίγονεϊς μου μόι παρέχουσι τά
γραφεία τής έφημερίδος μου δνεν ένοικίον.
Άλλ’ δφείλω νά είπω δλίγας έτι λέξεις δσον dφορά τά αίτια.δτινα ήγαγόν με είς τήν έκδοσιν της
Sunny Hour. Έν Νέα "Γόρκμ Υπάρχουσι χιλιάδες
παίδων δνυποδήτων, διό έξέδωκα τίιν έφτιμερίδα
ταύτην όπως συλλέξω χρήματα καί άγοράσω Υπο
δήματα καί περικνημίδας δι’ αύτούς, καί έπιδιορθώσω Υποδήματα άλλα έφθαρμένα, δτινα θά μοΐ έπέμποντο πρός τούτο. Μέχρι τοΰδε Αγόρασα καί
διένειμα 3,8θΟ ζεύγη, έκτός ένδυμάτ,ων καί. άλλων
πολλών πραγμάτων. Προσέχω πολύ νά μή δίδω είς
πρόσωπα άνάξια συνδρομής. . Έφιλοδόξονν καί φι
λοδοξώ έτι, νά Ιδρύσω μόνιμον έταιρείαν διά τούς
άνυποδύτονς έν Νέα Ύόρκμ, έπιθυμώ δέ μεγάλως
νά άποκτήσω διακλαδώσεις αύτής έν άπάσαις ταΐς
πόλεσι τοΰ κόσμου. Ή έφημερίς τοιούτον είχε σκο
πόν. Τήν σήμερον λειτονργοΰσιν έξ άλλα τοιαύτα
Ιδρύματα, έν Newark, Jersey City, Mattoon. St Paul,
Λονδίνω, ένώ ήδη σχηματίζεται τό έκτον έν Παρισίοις τής Γαλλίας. 'Άπαντα φέρονσι τό όνομα τής
Sunny Hour.
Άλλ’ δν έτι θά προσθέσω. Φρονώ ότι μεγάλως έπιόοηθεΐ τήν άγωγήν παιδός ή έκδοσις έφημερίδος,
καθόσον τόν κάμνει νά λαμβάνη πείραν τής πρα
κτικής χρήσεως τών πραγμάτων δτινα σπουδάζει—
τής γεωγραφίας, αριθμητικής, γραμματικής, ιστο
ρίας καί τής Γαλλικής καί Ελληνικής γλώσσης. Ό
Sir Edwin Arnold μοί είπεν, δτι Λ Λατινική καί Ελ
ληνική, είσίν α{ μάλλον αναγκαίοι πρός έκμάθησινάλλ’ άνευρίσκω δτι ούδέν έχει κακώς, συνάμα δέ
τις συλλέγει γνώσεις άπείρους καί έκ τής άναγνώσεως εφημερίδων καί περιοδικών.
'Αν έπέτυχον έν τή έκδόσει τής« 'Ηλιακής “Ωρας»
άποδοτέον Υπέρ πάν άλλο,είς δύο τινά. Τό μέν διό
τι Εργαζόμενος Υπέρ άλλων, δραστηριώτερον έπεδόθην είς τόέργον, τό δέ διότι νομίζω, δτι είμί κά
τοχος έπιδεξιότητός τίνος είς καταρτισμόν σχεδίων
περί τών τρόπων τής διαδόσεως τής έφημερίδος
καί σύναμα έξοίκονομήσεως καθαρών κερδών. Δέν
άποδίδω μεγάλην άξίαν είς έμαυτόν ώς συντάκτου.
’Επιθυμώ νά σπουδάσω τήν φυσιολογίαν,θέλω δέ κάμειέναρξιν πρός τούτο τόν’Ιούνιονάλλά συγχρόνως
θέλω έςακολουθήσει έκδίδων τήν « ’Ηλιακήν "Ωραν»
μέχρις δτου ή διά τούς ανυπόδητους παίδας έταιρεία
ίδρυθτί σταθερώς, είτα δέ θέλω παραχωρήσει τήν
έφημερίδα μου είς τό συμβούλιου τής έταιρείας καί
θά άσχοληθώ περί έμαυτού.’Ηδη δέν λαμβάνω άπολαυάς, άλλά προσθέτω τά χρήματα δλα είς τό διά
τόν σκοπόν μου, κεφάλαιον.
Καί τώρα μίαν έτι λέξιν τελευταίαν. Ή συνδρο
μή τής Sunny Hour εινε έν δολλάριον τό έτος, τά
δέ γραφεία αύτής εΰρηνται έν Νέα Ύόρκη 18 West
14th Street.

Tello D’ Apery
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Ή έλληνεκή φιλολογία έν Άγγλί^
Ώς γνωστόν, τά ελληνικά γράμματά έν Άγγλίφ τυγχάνουσιν άμεριστων συμπαθειών παρά πάσι τοΐς έπιστήμοσι.
Τούτο, σύν τοΐς άλλόις άποοειχνύει καί ή αναγγελλόμενη ε’κδοσις διαφόρων κλασικών ίργων ουτω τό μεγα κατάστημα

τοΰ Μάκμιλλαν αναγγέλλει την έκδοσιν της « ’Αθηναίων Πο
λιτείας» τοΰ Άριστοτελους, μετά πλείστων σημειώσεων ύπό
τοΰ καθηγητοΰ Σάνδυ, την «ιστορίαν τουδμοσπονοιακοΰ πο
λιτεύματος έν Έλλάδι καί Ίταλΐφ» τοΰ μακαρίτου Φρημαν
(β1. έκδοσις) ΰπδ τοΰ καθηγητοΰ Βοΰρυς, τήν έκδοσιν τών
«Βακχών» τοΰ Εΰριπίδου ύπό τοΰ καθηγ. Τύρελ, καί τδ 8ον
βιβλίον τοΰ θουκυδίδου ύπδ τοΰ καθηγητοΰ Τύκερ. Τδ δε
«τυπογραφείο» Κλαρενδών» της Όξωνίας προαγγέλλει την
«Πολιτείαν» τοΰ Πλάτωνος ύπδ τών καθηγ. Ζάβετ καί Κάμπελ, άμα οέ και τδν Ιον τόμον τής περί «ελληνικών δια
λέκτων» συγγραφής τοΰ άμερικανοΰ καθηγ. Βέαρ Σμίθ, και
τούς ουο τόμους περιέχοντας κριτικάς καί έρμηνευτικάς σημει
ώσεις εις τά «Ηθικά Νικομάχεια» τοΰ Άριστοτέλους.

Περίεργος διαθήκη
Μετ’ οΰ πολύ τδ δικαστήριο» τής Νέας Ύόρκης πρόκει
ται ν άποφανθή περί τοΰ εγκύρου διαθήκης,γεγραμμένης έπί
άπλοΰ ταχυδρομικού δελταρίου, όπερ εστάλη εις τινα δικα
στήν. Έξ ένδς μέν μέρους εύρίσκεται ή διεύθυνσις τοΰ δικαστοΰ, όπισθεν δέ ή διαθήκη έχουσα ουτω : «Διαθήκη Άλβρεδίγου Πετιβώνου, οστις κληροδοτεί τήν περιουσίαν του
είς τδν Γ. Ο. είς Μαίν.— Άλβρεδΐγος Πένιβώνης Μάρτυρες
Γουλιέλμος Φλανιγκάν, Θωμοίς ’Ιωάννης». Ή διαθήκη αΰτη
οεν περιλαμβάνει οΰδεμίαν διεύθυνσιν, είναι δέ άτάκτως γεγραμμένη καί εύρίσκεται έν τοΐς άρχείοις τοΰ δικαστηρίου. '

Έσπέράν τινα, καθ’ ήν στιγμήν οί ατυχείς εύρωπαΐοι α
μέριμνοι ίκάθηντο πέριζ πυράς, αίφνης οί βραχίονες αυτών
συλλαμβάνονται ύπδ τών περιστοιχούντων αύτούς ιθαγενών,
οΐτινες διά μαχαιρών καί λογχών διαπερώσιν τά στήθη των.
Φριχτή τότε μάχη συνήφθη διαρκέσασα ούκ ολίγον, καί επτά
μέν τών εύρωπαίων έφονεύθησαν, δύο δέ μόνον ώς ΐκ θαύ
ματος κατώρθωσαν νά σωθώσιν είς τδ πλοΐον. δπου οί συ
νάδελφοί των εξέπεμψαν φωνάς έκδ«ήσ.εως άλλ’ ούδέν ήδυνήθησαν νά πράξωσι διά τήν έν τή ξηρ? διαδραματιζομένην
είδεχθεστάτην σκηνήν.
Οί άγριοι συναθροισθέντες περί τήν πυράν έπαιζον τδ τύμπανον, καί προητοιμάζοντο διά τδ δεΐπνον I I I
Δανικόν απόσπασμα ύπδ γενναΐον λοχαγόν άποστέλλεται
τήν έπιοϋσαν έν Βανζερβίλ πρός σύλληψιν τών ένοχων. Έν
τφ χωρίω πλήν, εύρε μόνον γυναίκας, εκτός πέντε άνδρών
ών οί στρατιώταιάπέταμον τάς κεφαλάς άςάνεστήλωσανκατά
τήν είσοδον τής πόλεως. Τδ απόσπασμα δυστυχώς έξηκολούθησε.τήν καταδίωξίν πρδς τό έσωτερικδν άλλά πάντα τά
χωρία ήσαν έρημα άνδρών.

Βροχή τέφρας
’Εσχάτως έν Φινλανδία ε"πεσε βροχή τέφρας τοσοΰτον ά
φθονος, ώστε τδ έδαφος, έκαλύφθη ύπδ τεφρώδους στρώμα
τος. Πλεΐσται γνώμαε έξηνέχθήσαν άλλ’ ούδεμία ΰπερίσχυσε.

Χ-άΗς

Μουσικόν χειρόγραφον
Κυροΰται καθ’ έκάστην ή ’ιδέα, δτι ή μουσική Ιν τή άρχαιότητι ητον είς ΰψιστον βαθμόν ανεπτυγμένη· τούτο πως
άποοεικνύει καί τδ άνακαλυφθέν απόσπασμα, έκ τής « Όρεστιας» τοΰ Εΰριπίδου μετά μουσικών σημάτων.
Τά κατ' αΰτδ άνεκοίνωσε δ Κ. Αίμ. Ρουέλ έν Βιέννη,
λαβών δ’ έκ τούτου αφορμήν δ κ. Βεσσελύ, υπέβαλε νέαν
θεωρίαν- περί τής πρακτικής χρήσεως τής μουσικής και με
τρικής τέχνης έν τη ελληνική άρχαιότητι. Τό χειρόγραφον
είναι γεγραμμένον έπί παπύρου τού αου μ._ X. αίώνος.

Λημ.οσιογρ'κφεχαιΙ άγγελίαι
Ή αγγλική εταιρεία Pear s’ 8Oap έδαπάνησε δια ρικλάμας έν διαστήματι πέντε ετών 520, 821 λίρας στερλ. ήτοι
13,195 000 φρ. καί προσεπορίσατο κέρδος 375.939 λ. στ.
(9.698.000 φρ). Έν Λονδίνω,ύπολογίζεται δτι τών κυριοτέρων βιομηχανικών καταστημάτων ή μηνιαία δαπάνη διά
ρεκλάμας υπερβαίνει τό ποσδν 1,600,000 λ. στερλινών I

Ό «Κβραυνοδόλος»
Πολύς έπ’ εσχάτων γίνεται λόγος έν Άγγλίφ, διότι έπωλήθη εις γερμανδν έμπορον δ «Κεραυνοβόλς», ή ναυαρχίς
δηλαδή τού πολλοϋ Νέλσωνος. Ή φιλοπατρία τών άγγλων
έξηγέρθη, καί αμέσως, συνεστήθη επιτροπή πρός συλλογήν ε
ράνων, όπως έξαγορασθη τδ ιστορικόν πλοΐον· πρός τούτο δέ
ύ αγοραστής, όστις ήρξατο τής διάλύσεως τούτου, ειδοποιη
θείς, έπείσθη νά συμμορφωθη πρός τήν δικαίαν τής έπιτροπής
άπαίτησιν.

‘Λνθρωποφάγοε
Δανική τις έφημερίς έν τφ φύλλω αύτής τής 26ης 7βρίου
έ. έ. δημοσιεύει πληροφορίας περί φρικώδους σκηνής, καθ’ήν
επτά ευρωπαΐοι έπεσαν θύματα τών άνθρωποφάγων τοΰ Κόγ
χου, χαι δτι ώς έκ τούτου πανικός τούς έν Βανζερβίλ οίκοΰντας κατέλαβεν.
Εσπέραν τινα, γράφει, μέγα μεταφορικόν άτμόπλοιον ήγκυροβόλησε παρά τδ χωρίον Ρέλλα. Μετά τινα λεπτά ιθα
γενείς άνέβησαν εις τούτο, καί έπεισαν τδ πλήρωμα νά άκολουθήση τούτους είς τήν ξηράν, ένθα λαμπρά αύτοΐς προητοιμάσθη ύποδοχή.
Εννέα έκ τών τοΰ πληρώματος δεχθέντες τήν πρόσκλη-.
σιν μετεβησαν είς το χωρίον, ένθα πλήθος ιθαγενών παρέσχεν
αύτοΐς μετά περισσής ύποκρίσεως ευμενείς περιποιήσεις.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ BEPQN.H
Αί Άθήναι ξενίζουσιν από τίνος διαπρεπή καλλιτέχνιδα,
ής τό όνομα προώρεσται νά κόσμηση μίαν τών λαμπρότερων
σελίδων τής άναγεννωμένης έλληνικής σκηνής. Τήν καλλιτε
χνικήν αυτής δρασιν, ίπόμενοι τή πρός τούς άναγνώστας
ημών υπόσχεση, θέλομεν παρακολούθηση πιστώς, έλπίζομεν
δέ, ότι πληρέστατα θίλουσιν ίκανοποιηθή τής ήμετε'ρας κοι
νωνίας αί προσδοκίαι. Ή έν τή άϊλοδαπή συνεχής αύτής
μοναδική έπιτυχία, έσχάτως δέ έν Πάτραις, παρουσιάζουσιν
ήμΐν τήν ήθοποόν ταύτην ώ; καλλιτέχνιδα προικισθεϊσαν μέ
Ιζοχα προτερήματα καί αφθονίαν χαρισμάτων. Η δεσποινίς
Βερώνη συν τούτοις, είναι καϊ αριστούχος της « Παλλάδος » ·
της Κων/πόλεως, γνωρίζει δέ άριστα τήν γαλλικήν καί τήν
ιταλικήν, καί έν τή μουσική δέ κατατάσσεται μεταξύ τών έν- .
θερμότερων αυτής καί έμπεπνευσμένων οπαδών.
Ή αθηναϊκή κοινωνία παρακολουθούσα ένδιαφερόντως τής
καλλιτέχνιδος τήν σκηνικήν δρασιν θέλει εΰρη, ώς είμεθα βέ
βαιοι καί ήμεϊς, «άν δ,τι απαιτείται διά νά καταστήσωσι
φωτεινότερον τόν νέον αστέρα τοΰ Ελληνικού θεάτρου.
Ή «Φύσις» θέλει έκτ.ελέση τήν ύποχρέωσιν αυτής, Ικθέτουσα κατά καθήκον, τής διαπρεπούς ηθοποιού τά πολύτιμα
χαρίσματα.
*

AiAnAni'ASSMmr
Πρώτη έμφάνισις τής καλλιτέχνιδος Αικατερίνης Βερώνη έν
*Α6ήναες.—’Εκτακτος επιτυχία.—Α( κρίσεις μας.—ϊύγκρου-

βις πρΟς την έτέραν καλλιτέχνιδα μας Ευαγγελίαν Παρασκευοποϋλου.—Ύποβοχη αυτής ΰπΟ τοδ ’Λβηναι'κοΰ κοενοΰ.

Όντως οί 'Αθηναίοι κατά τής ημέρας ταύτης άπολαμίάνουσι
θεαματικών παραστάσεων άξιων τών προσδοκιών των. Παρασκευοποΰλου, Βερώνη I Βερωνη καί Παράσκευοπούλου I είναι τδ
ζήτημα τής ημέρας. Ή Δεσποινίς Βερώνη ένεφανίσθη τέλος
προ τής σκηνής τών Κφμωδιών δειλή, σεμνή, καί συνεσταλ
μένη. Ώς πεφοόισμένη δ’αηδών, μόλις είδε μειδιάματα άντί
άπαρεσκείας, καί χειροκροτήματα άντί αποδοκιμασίας άνέβλεψβ,
άπήστραψε, κατέκτησε. Πάντων τά βλέμματα καί αί έλπίδες
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προσηλώθησαν τότε έπ’ αυτής, τήν ένιθάρρυναν έτι, καί άναπετάσσασα καί αυτή μίαν τής τέχνης πτυχήν, έπεόλήθη και ένίκησε τήν αμφιβολίαν. Ή Βερώνη ώς Άδριανή—εΐναι ανάγκη νά το
εΐπωμεν ·, — ήρεσεν,έμάγευσεν, ένεθουσίασεν, ύποκριθεΐσα τελείως.
Εύγε της. Πρώτοι ήμεϊς άμφεβάλλομεν περί τής επιτυχίας της.
καί πρώτοι τήν .άνευφημήσάμεν, άμα τήν ΐδομεν. Είς τήν καλλι
τεχνίαν,' δέον νά ώμεν αυστηροί -κριταί, ν’ άγαπώμεν πλείω τήν
σκηνήν τών προσωπικών συμπαθειών καί, ή νά σιωπώμεν πρδτής
αποτυχίας ή νά παρασυρώμεθα ΰπδ τής επιτυχίας, ήτοι τής φυ
σικής άναπαραστάσεως τοΰ έρωτος, τής φρίκης, τοΰ μίσους, τής
απελπισίας καί, τοΰ . . , μειδιάματος. Αοιπιν ή Δεσποινίς
Βερώνη είναι καλλιτέχνις ;. . . Τρέξατε νά τήν άκοΰσητε άπδ
απηνής διδάσκουσαν, τρέξατε νά τήν ίδήτε, φυσικώς άναπαριστώσαν τήν δργήν καί τδ μειδίαμα, τήν φρίκην καί τήν ίλαρδτητα
Είναι Γόησσα! — *Η Ευαγγελία είναι Σκύλλα! —Ίδέτε τήν
Βερώνην είς τήν Λεκουόρέρ, ίδέτε τήν Ευαγγελίαν είς τήν Μή
δειαν! ίδού'τδ ζήτημα. Άφίνομεν κατά μέρος τάς βεθιασμένας καί προώρους κρίσεις καί συγκρίσεις, άποκροΰομεν τάς προσωπικάς συμπάθειας καί άντιπαθείας, μετ’ αδιαφορίας δε διερχόμενόι προ τών τραγφδών καί κωμφδών μας,
τών μεταλλικών χρυσών καί αργυρών φωνών των, καί τών πε
πειραμένων μονοκριτών των, έρχόμεθα κατ’ ευθείαν εις τήν
καλλιτεχνίαν μας. Ή καλλιτεχνία είναι έργον τών καλλιτεχνών
ούδενί δ' επιτρέπεται νά -καταδιόάζη αυτήν έκ τής θέσεώς της.
Υποστηρίξατε, ανυψώσατε, ένθαρύνατε αυτήν, αν δΰνασθε, άλλά
μή θελήσητε νά τήν μετακινήσητε, διότι σείς πρώτοι ΰπ’αυτήν
θα συντριθήτε · Ή Ευαγγελία είναι καλλιτέχνις ; Ναί, σαγηνεύει,
ταράσσει, άποσπφ βιαίως τά δάκρυα, προκαλεΐ τήν φρίκην καί
τήν χαράν, κοί υποκρίνεται τέλος θαυμασίως, ώς ούδεμία μέχρι
τοΰδεΈλληνίς ηθοποιός...άλλως μήτηρ !'Η Βερώνη; είναι επί
σης καλλιτέχνις σεμνή καί έπιόάλλουσα, καταθέλγει, ένθουσια,
μαγεύει, συγκρατεΐ τόΰ ακροατηρίου τήν πνοήν, ώς γόησσα καί
μάντις, καί υποκρίνεται έξαιρέτως. άλλ'ώς κόρη ! Πλήν δι’ άμφοτέρας ή Τελειόαης δέν έιπεν ίτι τήν τελευταίαν της λέξιν καί
μή βιαζώμεθα, άλλ’ άρκεσθώμεν έχοντες, την μέν Ευαγγελίαν
ώς μητέρα, τήν δέ Βερώνην ώς κόρην! μέχρις οΰ ό Κρό
νος σχηματίση τήν ’Αράχνην. Τήν Ευαγγελίαν θέλομεν τό γε
νΰν έχον ώς Μήδειαν, τήν δέ Βερώνην ώς Λεκουθρέρ, διότι ή
μήτηρ φυσικώς ουδέποτε υποκρίνεται παλείτερον τής κόρης τήν
κόρην, αΰτη δέ ουδέποτε καλείτερον εκείνης τήν μητέρα.
Ή φύσις δέν παραθιάζεται, διότι
Το αΐμα refi fir γίτοται
Kai Sr γίνιται llv itirttat.

Περιορισθώμεν έως έδώ.
.
*
Φρί

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ
ΤΟ ΓΔώΡ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΕΙΧ ΟΙΝΟΝ

Δέν πρόκειται ενταύθα βεβαίως περί τοΰ θαύματος της
Παλαιάς διαθήκης, μολονότι'τό προκείμενον πείραμα είναι ούκ
ολίγου ίνδιαφίροντος άξιον λόγου, άλλά περί φυσικοδ πειραματικοδ φαινομένου, όπως τά πλεϊστα τών ήμετέρων Επι
στημονικών παιγνίων.
Λάβετε δύο ποτήρια ίσης διαμέτρου, Α καί Β, τά όποϊα
ίμβυθίζετέ ίν κάδφ τινι πλήρει ύδατος,κρατούντες αυτά τό εν
πλησίον τοΰ ίτέρου, ήτοι τό έν δρθιον καί τό έτερον ανεστραμ
μένο». ”Αμ’ ώς άμφότερα πληρωθωσι τελείως ΰδατος, χωρίς
νά ίνυπάρχη ούδ’ ή έλαχίστη. πομφόλυξ άέρος, θέσατε αύτά
τδ Ιν επί τοΰ άλλου, χείλος πρός χείλος κατά τούς καθέτους
αυτών άξονας, ήτοι τό κατώτερον ποτήριον Α δρθιον καί τά
άνώπερον ποτήριον Β. ανεστραμμένου. ’Εξάγετε τότε αυτά
έκ τοΰ,κάδου καί άφοϋ τά άποστεγνώσητε έξωτερικώς έπί τί
νος Πινακίου καί σπογγίσητι, βεβαιωθείτε, εάν τό ποτήριον
Β έξακολουθη ν'ά η πεπληρωμένον ΰδατος, έστω καί δι
*
-ίλαφράς έκτοπίσεως τών χειλ^ων αύτοϋ, άφίνοντες μεταξύ,
τούτων καί τών χειλέων ΐτοϋ ποτηριού Α μικρόν διάστημα,
οΰτινΟς τόν ρόλον θά ίδωμεν παρακατιόντις.
Έπί τής κορυφής αυτών, ήτοι έπί τής βάσεως τοΰ πο
τηριού Β .θέσατε τότε έτερον μικρόν ποτήριον Γ, περιέχον·
ίρυθρόν ώίνον, καί άναγγείλατέ τοϊς παρισταμένοις φίλοις σας,
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II ΦΥΕΙΣ

ότι χωρίς ν* ίγγίσητε ουδέτερον c&v τριών χοτηφεων, καζ
χωρίς νά καλύψητε τό σύνολον διά τοϋ «εφημ.ιΰ^ίν<η> ρινομάκτρου τών ταχυδακτυλουργών, μέλλετε, ύπό τά δμματα
πάντων, νά μεταφέρητε τόν οίνον άπό τοϋ ποτηριού Γ είς
τό ποτηριον Β, χωρίς ούδέ «ταγών έκ τοϋ οίνου τούτου νά
εΐσέλθιρ
τΦ ποτηρίφ Α. Βεβαίως ή αναγγελία αΰτη Οά
προξενήση ούκ ολίγην έκπληξιν καί Οά προχαλέση την γενικήν
περιέργειαν.

ού πολύ, ότι αύτομάτως έπετελέσθη τό έξης περίεργον φυσι
κόν φαινόμινον. Τό ποτηριον Α θά φέρη ΰδωρ διαυγέστατου
μέχρι τών χειλέων του, τό ποτηριον Β θά ήναι πλήρες έρυθροτάτου ρευστοΰ, καί τέλος τό μικρότερου ποτηριον Γ θά
ηναι έντελώς κενόν.
♦ Π

Λ,ύβκες τών έν τώ 18 φύλλω αίνογρ-άτων.
185.

’Ερωτήσεις.

1. Ή σιωπή. .
2. Ό άνεμος. Έσύριζε δέ «υπέρ τά δρη καί μακράν».
3. Διότι άμφότεροι εμφανίζονται εις τό δικαστήριον.
4. Ό δακτύλιος καί όασπασμός.
5. Βρέχεται.
6. Ό ύπνος.
7. Διότι σταματφ.
8. Βαδίζω» διά μέν τοΰ σώματος πρός τό καθήκον διά δέ τοΰ
πνεύματος πρός τήν απώλειαν.
9. Ή πείνα.
10. *0 ταχυδρομικός διανομεύς.

Σημ. Ό άποστείλας ήμΐν ύπό τό ψευδώνυμον Retif τάς πλείστας τών ανωτέρω λύσεων, δέν λαμδάνεται ύπ
* όψει, διότι ώς
προαναγγείλαμε», οί λύται πρέπει νά ώσιν έκ τών συνδρομητών·
μας. ______________________________________ Δ. I.
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ “ΦΪΣΕΩ3,,
'
>
Π. X. Βουχονρίστιοτ, ’Επιστολή καί έχκαβάρισις ακαθάριστος
έλήφθη. Πώς ήδη,νά χαρακτηρίσαμε» αύτήν, ίνα μή ή έχφρασίς
μας σας δυταρεστήση; ’Αναμένομε» άπό ύμάς διασαφήσεις, ά"λλά ..
ταχέως παραχαλοΰμε».— Σ. A. ΆΛί(άτδρειαν. Άποροΰμεν χαί
ήμεις δια τή» χαθυστέρησιν τών φύλλων, άν μή αΰτη προήλθε»
ένεκα τής αλλαγής τής διευβύνσιώς σας. Φύλλα έχ νέου άπεστείλαμεν χαί έχδιδόμενα αποστέλλομεν τακτιεώτατα.Έν τούτοις εχετέ μας

παραχαλοΰμε» ενήμερους.—Α. Σ. Αίγιοτ. Δελτάριον έλήφθη Πάρακαλοΰμε» έπιστρέψατβ αποδείξεις χαί εισπραχβέντα, ί»α τακτοποιήσωμεν βιβλία μας. —θ. Β, X. Kepxvpar. Ζητούμενους αριθμούς σας
άπεστείλαμε» προχθές ταχυδρομιχώς. — Ν. Β. ’Οδησσό»·. Δελτάριον
έλήφθη· Άπάντησίν έχετε, ταχυδρομιχώς, έχεμυδίας ένεκα.—

Ή ίκτέλεσις τοϋ πειράματος είναι διπλή, ώς έμφαίνεται,
διότι απαιτείται, Ιον νά έξάξωμεν τόν οίνον άπό τοϋ μι
κρού ποτηριού, καί 5ον νά τόν ιΐσάξωμεν έν τφ άνεστραμμένφ ποτηρίφ. Πρός τοΰτο θά λάβωμεν λεπτόν μάλλινον
νήμα, έστω τάπητος, τό όποιον θά έμβαπτίσωμεν έν τφ οίνφ
τοΰ μικροΰ ποτηριού, καί ούτινος τάς δύο άκρας θά χρησιμοποιήσωμεν, ώς ένδείκνυσι τό ήμέτερον όχημα,έν είδει έξαιρέτου φυσικού σίφωνος, διότι ώς βλέπομε», άμέσως μετά
την έμβάπτισίν τουθ’άρχίση τοΰτο έξωγκούμενον, καί άπό
τών δύο αύτοΰ άκρων θά σχηματίζωντάι κατ’αλληλουχίαν
και βαθμηδόν σταγόνες οίνου, αιτινες θά μεγαλύνωσι καί ώς
ίκ τοΰ βάρους αυτών θά πίπτωσι φυσικώς έπί τών παρειών
τοΰ ποτηριού Β, όπόθεν θά ρέωσι πρός τά χείλη αύτοϋ. Ό
οίνος τοιουτοτρόπως θά μεταβαίνη εις την σχισμάδα,
η κάλλιον είπεϊν εΐς τό διαχώρισμα τών δύο μεγάλων ποτηρίων, άλλ’ ώ της παραδοξότητος! αντί συνεπείς τοΰ περί
βαρύτητος νόμου, ό οίνος νά έξακολουθη την πρός τά κάτω
πορείαν του, θά είσέλθη μεταξύ τοΰ διαχωρίσματος, «ν τοΐς
ποτηρίοις.
Τό περίεργον τοΰτο φυσικόν φαινόμενου, οπερ οφείλεται
εΐς την τριχοείδειαν (1), άναμιμνησκει τό πείραμα τοΰ άνερχομένου ρευστού μεταξύ δύο ύελίνων πλακών, άς πλησιάζομεν άλληλων, η έν τφ έσωτερίκφ σωλήνος πολύ μικράς δια
μέτρου.
Ώστε, τοΰ οίνου άπαξ εισερχομένου έν τφ έσωτερίκφ τών
οΰτω πως τετοποθετημένων ποτηρίων, θά ίδωμεν αύτόν άνερ·
χόμενον διά λεπτών έρυθρών ρυακίων προς τό άνώτερον μέρος
τοΰ ΰδατος τοΰ ποτηριού Β, καί χρωματίζοντα αύτό διά
1 χρώματος έπί μάλλον βαθέος.
Προβαίνοντες οΰτως είς τό πείραμά μας, θά ίδωμεν μετ’.
(1) Τριχοείδεια, ή δύναμις ή παράγουσα τά περί τό τριχοειδές
δφινόμενα· ήτοι φαινόμενα άναβάσεως καί χαταδάσεως ρευστού εΐς
α εμβολίζεται τό άκρον τριχοειδούς ΰαλίνου σώματος.

Π. Ν· Α. Παρισίονς. carte correspondence άπεστειλαμε» ύμΐν
προχθές ταχυδρομιχώς.— Γ. Κ.'Οδησσόν. Νά άναμένωμεν άπάντη
σίν σας; απαντήσατε τούλάχιστο» είς τήν έρώτησιν ταύτην,

εκτός

έάν ή χολέρα σας έξηφάνισε.— Α, Τ. "Ασσον, Παζους, Ζάσννθον ύ
που SJAoth. "Εχει καλ<5ς. Σταματώμεν, άφοΰ βκινεΐσθε ταχύτερο»
τώ» ταχυδρομείων μας χαΐ δέ» σάς προλαμβάνομεν. Εύχόμεθα εν
τούτοις νά σταματήσουν καί αί μεταθέσεις σας, διότι, ώς βλέπετε
χαΐ ήμεΐς έβαρύνθημεν νά σάς μετακινώμεν.— A. Κ Χοίρον. Λήζασαν
εβδομάδα δέ» έλάβομεν τήν τιμήν νά σας άναγνώσωμεν. 'Ρίψατε τό

τώ φύλλφ Σ.— X. Φ. Κ. ΆΑοζάνδριιαν. ’Επιστολή καί
ΒαΧχιχον ΐλήφθησαν, καί μολονότι δέ» ειμεθα φίλοι του, μάς ήρεσε.

κοντόν

άφοΰ· χύνει χαρά» και έπαρσιν έν τώ. δηλητηρίω. ’Αλλά εγγράφετε
μας καί κανένα συνδρομητήν νά διαλύη χαί τά δηλητήρια τής δη

μοσιογραφίας.— "άπασιν άνζαποχριταϊς. "Αν δέν σάς βλέπωμεν, οίτε
σάς αχούωμεν, μή νομίσητε, δτι χαί οέν σάν ένθυμούμεθα. "Ωστε μήν
μάς λησμονείτε παρακαλοΰμεν.

Haute Nouveaute

ΓΑΛΛΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΩΝ
αιευθυνόμενον υηά τής Κυρίας
J. LAUGIER

as> 'οδός ΊΕρμ.οΟ ·»Ο
Εις τό νεωστί συστηθέν κατάστημα τοΰτο έκομίσθη έξ Ευρώ
πης μεγάλη .χαί έκλεχτή συλλογή γυναικείων πίλων καί περι
στηθίων (κορσέδων) τοΰ τελευταίου συρμοΰ. 'Ομοίως πασα παραγ
γελία τοιούτων έκτελεϊται μετ’ ιδιαζούσης τέχνης κομψοτητος.
καί στέρεότητος υπό δύο έπί τούτφ μετακληθεισών έκ Παρισίων
γαλλίδων, ών ή καλαισθησία είναι όλως έκτακτος, απαράμιλλος
καί έκτος παντός συναγωνισμού. Ό άμφιβάλλων δύναται νά έπισκεφθή τό έ» λόγφ κατάστημα. Πρός ευκολίαν δέ τών έν ταΐς
έπαρχίαις συνδρομητών μας, τό ήμέτερον γραφείο» αναλαμβάνει
ύπ’ ευθύνην του πάσαν σχετικήν παραγγελίαν πίλων καί κορσέ
δων έκ τοΰ ανωτέρω καταστήματος, άμα τή απαστολή τοΰ τιμή
ματος και τών σχετικών οδηγιών.
_____ ______ _
Έκ τοΰ Τυπογραφείου ΑΝΒ2ΤΗ ΚΩΝΣΤαΝΤΙΝΙΔΟΥ

