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ΑΙ ΠΡΟΟΔΟΙ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ Η ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ
ΕΝ ΤΛ ΜΕΛΛΟΝΤΙ ΑΙΠΝΙ
(Συνέχεια καί τέλος)

Ό κόσμος τοΰ Άρεος 8ιά τής μεγάλης προς τόν ήμέτε’ τερον αναλογίας του, φαίνεται ήμΐν κατοικήσιμος, χωρίς να
διατρέχωμεν τόν κίνδυνον νά ίκτροχιασθώμεν.Ή ατμόσφαιρα
αύτοΰ ίπαισθητώς είναι, ώς ή ,ένταΰθα, μεθ’ ΰδατος,
νεφών, χιόνων, άτινα ποικΐλλουσι τήν φοράν τών έποχών
τοϋ «τους. Αί δ’έποχαί αύται σχεδόν δέν διαφέρουσι τών
«δικών μας, άφ
*
ού ή κλίσις τοΰ πλανήτου είναι 24θ 50‘,
ίνψ τής γής 23° 27'. Ή διάρκεια τής ημερήσιας κινήσεως εΐναι 24 ώρ. 37 λεπτ. 23 δ., ολίγον διαφέρουσα τής
τοΰ ήμετέρου πλανήτου. Αί μάλλον διακεκριμένα! διαφοραί μεταξύ Άρεος καί Γής συνίστανται έν τή άποστάσει
του Ήλίου, ήτις είναι μείζων εις εκείνον (224 έκατ. χιλιόμετρ. άντί 149) έν τφ μήκει τοΰ «τους αύτοΰ (387 ήμ.
άντί 365) καί έν τή έντάσιε τής βαρύτητο; είς τήν επιφά
νειαν 'αύτοΰ, διότι έκεϊ αισθάνεται τις φυσικώς εαυτόν, ότι
έχει όλιγώτερον βάρος ή έπί τής γής. Είς άνθρωπος λ. χ.
βάρους 70 χιλιόγραμμων, θά είχε βαρύτητα έκεϊ μόλις 26
χιλιογράμ. καί τούτο βεβαίως είναι όχι δυσάρεστον πράγμα
δι’ ?να κάτοικον τή; γής.
‘Εάν ύπάρχωσιν άνθρωποι έκεϊ, είναι μόλις αμφίβολον
τοϋτο,πλήν δέν τούς βλεπομεν έτι. Άλλά καί διά νά βεβαιωθώμεν περί τούτου, δέν έχομεν ανάγκην νά τούς ίδωμεν,
άρκεϊ ν’ άναγνώρίσωμεν τούλάχιστον τά έργα τής άνθρωπότητος έκεϊ. Έπί τοϋ Άριος διακρίνομεν πλημμύρας, συ
νήθεις άλλως τε, ώς και διαλύσεις χιόνων καθ’ έκαστον θέ
ρος. Ήδη δέ τό θαυμάσιον καί γιγαντώδε; δίκτυον τών εύθυγράμμων διωρύγων τών κεχαραγμένων έν ταΐς θαλάσσαις
τοϋ Άριος έδωκαν ΰπονοίας, μήτοι είναι απόρροια τής αν
θρώπινης ίκεΐσε ίδιοφυΐας. Άφ’ ότου δέ τά οπτικά όργανα
τελειοποιούνται, οί αστρονόμοι προέβησαν ιίς τήν σύνταξιν
γεωγραφικού χάρτου τοΰ Αρεως, έντιλεστέρου μάλιστα ύπό
τινας επόψεις τοϋ τής Γής, άφ’ού γνωρίζομεν κάλλιον τούς
πόλους τοϋ πλανήτου τούτου, ένφ ούδείς έτι είδε τούς ήμε
τέρους. Φωτογραφικά! δέ εικόνες ληφθεΐσαι διαφόρων θέ
σεων τοΟ Άρεος, δεικνύουσιν ήμΐν αντικείμενα ούχ’ ήττον
αινιγματώδη τών διωρύγων, ήτοι μικρά τινα σημεία φω
τεινά, λευκής λάμψιως, άτινα πιριβάλλουσι τήν τερματιστικήν τοΰ κύκλου καμπύλην, καί άτινα έάν ΰποθέσωμεν, ότι
προέρχονται έξ άντανακλάσεω; τοΰ ήλιακοΰ φωτός διά τών
νεφών, θά ύπερβαίνωσι 50,000 μέτρων ύψος, έκτος έάν ηναι
τεχνικά φώτα.
Ήδη μόλις άρχόμεθα νά είσδύωμεν εΐς τήν μελέτην τοΰ
κόσμου τούτου, τοΰ τόσον γειτνιάζοντο; πρός ήμας καί νά διακρίνωμεν γεωγραφικά; λεπτομέρειας, οίον έκβολάς ποταμών,
μεγάλους ρύακας,λ.ιμένας.οχθας,μεσογείους θαλάσσας εύρείας
καί μή, τά δέ τηλεσκόπιά μας είσίν αρκούντως ισχυρά, ενα
βλέπωμεν καί νήσους, ούχί μεγαλειτερας τής Σικελίας καί
Σαρδηνίας καί λίμνας ίκτάσεως, ού μόνον οΐας τών λιμνών

Ερίε καί Οντάριο, άλλ’ έτι καί μικροτέρας τού.των, όπερ
γεννά έν ημΐν τόν πόθον τής διερευνήσεως έκεϊ λεπτότερων
αντικειμένων.
Τά πάντα αγουσιν ήμας νά σκεφθώμεν, ότι ό. κόσμος
έκεϊνο;, ό τοσοϋτον ποικίλος, ό κινητός, ό όμοιος περίπου τώ
ήμετιρφ, πρεπει να κατοικήται. τό γε νϋν έχον ύπό άτόμων
ολίγον διαφιρόντων ήμών, μάλλον νουνεχών, άναντιρρήτως,
καθ’ότι άφ'ένός μέν ό πολιτισμός έν τή γή μας, έπί κεφα
λής τοΰ όποιου λάμπουσιν ιδίως οι στρατιώται, τά πυρο
βόλα, τά όπλα καί αί βόμβαι—-’καί δή αί μάχαιραι—είναι
εΐσέτι, άς τό όμολογήσωμεν, αρκετά βάρβαρος καί άφ’έτέρου ό κόσμος τοϋ Αρεος, ώς αρχαιότερος τού ήμιτέρου,πρέ
πει νά είναι μάλλον προκεχωρημένος έν τή όδφ τής προόδου.
Ίσως δέ ούτοι γινώσκουσι πλεϊονα περί τής ήμετίρας σφαί
ρας ή ήμεΐ; περί τής ίδίχής των καί ζητβΰσιν άπό πολλοΰ
χρόνου νά συγκοινωνήσωσι μεθ’ ήμών. Έκ τής προόδου
λοιπόν τής όπτικής έν τφ μέλλοντι έξαρτώνται αναντίρρη
των αί μάλλον περίεργοι καί ένδιαφέρουσαι αποκαλύψεις, αί
ίπί τού Άρεος γενησόμεναι.
Όμοιας ίλπίδας δέον νά ε’χωμιν σχετικώς καί πρός τήν
Άφροδίτην, μολονότι αί περί αύτής γνώσεις μας είσί κατώτεραι τών τοΰ Αριος.Γνωρίζομεν, ότι ό όγκος αύτής ολίγον
διαφέρει τοΰ τής Γής, ότι εύρίσκιται πλησιέστερον τοΰ Ή
λίου φωτίζεται δέ καί θερμαίνεταιδιπλασίω; περίπου ή ήμεΐ;,
ότι ή άτμόσφαιρα ύφ ’ ή; περιβάλλεται είναι σχεδόν δίπλασίω; υψηλότερα καί πυκνότερα τής ίδική; μας, καί ότι έχε·-'
πολλά νέφη καί όρη είς άκρον υψηλά, πλήν άγνοοϋμεν έτι
τήν περιστροφικήν αύτής διάρκειαν. Έν τούτοις δέν φαίνεταινά παρουσιάζη πάντοτε τήν αύτήν όψιν προς τόν Ήλιον,
ώς τινες άστρονόμοι διατείνονται, διότι λευκαί κηλΐδες παρατηρηθεϊσαι είς τά δύο άκρα, τό βόρειον καί νότιον τής
διαμέτρου της ΐπιρρωννύουσι τήν ΰπαρξιν χιόνων ίν ταΐς
χώραις ταύταις, αί δέ χιόνι; αύται φυσικώς σημιιοΰσι τήν
θέσιν τών πόλων καί του ελάχιστου τή; θιρμοκρασίας, όπερ
δέν θά συνέβαινίν, |άν ό πλανήτης παρουσίαζε πάντοτε τό
αύτό ήμισφαίριον πρός τόν Ήλιον,διότι, ίν τοιαύτη πιριπτώσιι, τό μέγιστον τής θερμότηνος θά εύρίσκετο πρός τό κέντρον τοϋ ήμισφαιρίου, τού φωτιζομένου ύπό τοΰ ήλίου, και
τόν έλάχιστον ίν τφ σκοτεινφ ήμισφαιρίφ. Είναι, πιθανόν ή
’Αφροδίτη,όπως καί ό’Αρης νά έχωσι πολλήν αναλογίαν μετά
τοΰ πλανήτου μας, πλήν ή ίξέτασι; αύτής είναι πολύ δύσκο
λος, διότι κατά τάς έποχάς, καθ’ άς πλησιάζει πρός ήμας,εΰρίσκεται μεταξύ τοΰ Ήλίου καί ήμών, καί το φωτιζόμενο^
ύπό τοΰ Ήλιου ήμισφαίριον της είναι σχεδόν αόρατον ήμΐν.
*
•
· »
Άλλά δέν είναι μόνον ή Σελήνη, ό Άρη; καί ή ’Αφρο
δίτη πρός ους θά στραφώσι τά βλέμματα ήμών μετά τήν
πρόοδον τής όπτικής, διότι καί έτεροι πλανήται τοϋ συστή
ματος μας, ό Ζευς, ό Κρόνος, ό Ερμής, ό Ούρανός, ό Ποσιιδών, έχουσι πάντες σχεδόν πολλά μυστήρια νά μάς άποκαλύψωσιν. Ή γή μας εΐναι μηδέν πρό τών γιγαντωδών
.Ουρανού καί ΙΙοσειδώνος, ώς πρός τόν όγκον, τοΰ πρώτου
δντος 1,280άκι; μεγαλειτέρου. Φαίνεται δέ, ότι οί άστέρες
ούτοι δέν άπεψύχθησαν έτι, ότι περιβάλλονται άκόμη ύπό
ατμών καί οτι μετά χιλιάδας αιώνων θά φθάσωσι τήν πε
ρίοδον τής κατοικήσεως. Ή έποχή ίν ή ζώμεν οέν κέκληται
νά λάβη τήν σημαντικότητα,ήν τείνομίν νά τή άποδώσωμεν.
Ό χρόνος παρέρχεται, άλλ’ή αΐωνιότης διαμένει. Όποϊαι
δέ καί όπόσαι αποκαλύψεις ίν τφ μέλλοντι χρόνφ θα συντι—
λεσθώσιν ίφ’ όλων αύτών τών κόσμων καί τών δορυφόρων
αύτών, έπί τών πλανωμένων αοράτων άστέρων, έπί τών κο
μητών καί έν τή φασματική αναλύσει αύτών, έν τή άναζητήσιι τής χημικής συνθέσεως τών σωμάτων, τή;
καταγωγή; των, τή; γινέσεώς των, τοΰ μετασχηματισμού
των, ήτοι άνακαλύψεων, ίξ ών θά άποκαλυφθή τέλος ήμΐν
ποτέ ή αρχική μονά; τής ούσίας, ίξ ής πάντες οί κόσμοι
καί πάντα τά όντα παρήχθησαν.

II ΦΓΧΙΖ
Ήδη άρχόμεθα έπί τών άστέρων-Όποϊα θαυμάσια δέν θ’
άποκαλνφθώσιν ίν τή φύσει τών άπομεμακρυσμένων αύτών
φωτεινών σημείων, ών μόλις ήδη άρχέζομεν νά γνωρίζωμεν
τά; αληθείς άποστάσει; καί τό πραγματικόν αύτών μέγεθος!
’Εντεύθεν είσερχόμεθα «ς τό άπειρον καί ε’ις τοΰ άπείρου
πρόκειται τήν κατάκτησιν νά συντελεσωμεν ! Αί δέ πρώται
ανακαλύψει; άναμφιβόλως θά ώσιν οί πολλαπλοί άστέρες οΐ
άποτελοϋντες τά άστρώα συστήματα, θά άνακαλυφθώσιν αί
περιφοραί τών κεχρωματισμένων ήλιων καί τών άπωτέρω
έτι συμπλεγμάτων καί σμηνών ! ών ούτε ιδέαν ετι έχομεν !
καί εκείνων τών νεφελωμάτων, ών ό νοΰς ίλιγγιή νά διαχω
ρίση τόν άριθμόν.
Εκαστη νέα πρόοδος έν τή οπτική έπέφερε πάντοτε νέα;
ανακαλύψεις. Οΰτω θά συμβαίνη ίπί αιώνας αιώνων. Ή
οπτική δέν εϊπεν έτι τήν τελευταίαν αύτής λέξιν, εύρίσκιται
μάλιστα είς τάς άρχάς τοϋ σταδίου της καί ίπιφιλάσσει
ήμϊν έν προσεχεΐ μέλλοντι άπροσδοκήτους άποκαλύψεις έν
τή μελέτη τής φύσεως τών κόσμων, τού άπείρου, ούτινος
ζητοΰμεν τήν κατάκτησιν.

Πρίντιζης.

τιμε χ. Λιεν&υντα
παιδικΑξι
όν όβνγγ^άμματος
ή «Φνδιτονς».πολύτιμον Εγκυκλο
Μήν ολόκληρος παρήλθε καί φωνή δέν ήκούσθη έκ μέρους
τών ήμετέρων φυσικομαθηματικών έπί τής διατριβής ήμών
περί τής διαιρέσεως τή; φυσικής μουσικής κλίμακο; ιίς τονιαια διαστήματα. Μόνη αληθώς ή ευγένεια τών συντακτών
τής «Φύσεως» μας ένθαρρύνει είς τήν σύνταξιν καί τής παρούσης διατριβής, διότι οί λόγοι μα; δέν εύρίσκουσιν, ώς
βλεπομεν, τήν δέουσαν ήχώ παρά τοϊς ένδιαφερομένοι; φυσι
κομαθηματικοί;.
Σκοπός τής παρούσης διατριβή; είναι ν’ άναπτύξωμεν ίπί
τό λεπτυμερέστερον καί άναλυτικώτερον τά αίτια, δι’ ά ιίς
τοιοϋτον δυσάρεστον σημεΐον περιήλθεν ήπαρ’ ήμΐν Μου
σική .
Ώς ένθυμιΐται ό άναγνώστης, ίν τή πρώτη ήμών δια
τριβή έλέγομεν, ότι έκ τής κακής διαιρέσεως των τονιαίων
διαστημάτων ίπήλθε παρ’ ήμΐν ή ολοσχερής άγνοια τής ορ
γανοποιίας, έπήλθεν ή απώλεια τών έθνικών ήμών μελφδιών,
ίπήλθε τΟ πρός τήν βυζαντιακήν έκκλ. μελφδίαν μίσος καί
τό χείριστον πάντων, ότι ή θεωρία τή; μουσική; έγένετο τό
φόβητρον τών φιλομούσων καί δή θεωρείται ώ; όλω; άλυτον
ζήτημα καί ώς όρο; μέγα καί άβατον.
Ήμεϊς προς άπόδειξιν τοΰ εσφαλμένου ορισμού τής διαιρέσεως τής εν τή Πειραμ. Φυσική άναφερομένης μουσικής
κλίμακο; είς τονιαΐα διαστήματα, ήναγκάσθημεν νά χαρακτηρίσωμεν του; παρ’ ήμϊν καθηγητάς τών φυσικομαθημα
τικών ώς απλούς μεταφραστάς τών ξένων. Καί τούτο διότι
ουδέποτε ήθέλησαν νά είσέλθωσιν έν τφ μεγάλφ καί άχανεϊ
έργαστηρίφ τής φύσεως καί ΐοίοις οφθαλμοί; ϊδωσιν έκ τοΰ
πλησίον , τά τής φύσεως πράγματα καί κατόπιν νά γράψωσι
«Φυσικάς».
Άλλ’ ίσως θά εΐπωσιν ήμΐν, «μήπως αί τών Εύρωπαίων
Φυσικαί σφάλλονται;» Άπαντώντε; λέγομεν,ότι όσον άφορ£
τήν δυναμικήν βαρύτητα, ηλεκτρισμόν, θερμότητα καϊ λοιπά
τή; Φυσική; κεφάλαια,ώ; μή όντα τού κύκλου ήμών,άφίνομεν άλλοι;, άλλ’ όσον διά τά περί μσυσικής, κηρύττομεν
ότι ταϋτα τυγχάνουσιν άποκυήματα νοσούσης φαντα
σίας.Άπαντα τά έξ Εύρώπη; προερχόμενα έμπνευστά τι καί
έγχορδα όργανα δεν έχουσι τήν διαίρεσιν τής κλίμακο; σύμ
φωνον πρός τήν έν τήΠειρ.Φυσική όριζομένην,άλλά μάλλον
πλησιάζουσαν πρός τήν ήμετέραν. Έν τή ύποδιαιρέσΐι τών
τονιαίων διαστημάτων έπί μουσικού οργάνου,ούδόλως λαμ·
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βάνονται ύπ’οψιν οί ίν τή Πειρ. Φυσική σχετικοί ορισμοί έν
Εύρώπη,άλλ’ίχουσιν οί κατασκευσταΐ ώς βάσιν,ώς ίκ θιτικής πηγή; έμάθομεν, τήν χορδήν καί τό ίξησκημένον ους·
άλλ ή πιστή καί άκριβής διαίρεσις αυτών είς ολίγα μόνον
έπιτυγχάνεται, τά πλεΐστα δέ τούτων τυγχάνουσιν έλλιπή,
διότι καί τό μέσον τούτο τυγχάνει ούχ’ ήττον ίσφαλμένον’ ώς έκ τουτου λοιπόν τό έπ’ αύτών τών μουσι
κών οργάνων παιζόμενον μελφδημα δέν προκαλιΐ εύάρεστον αίσθημα τή άκοή· ίντεΰθεν και τά παράπονα
«δέν βγήκε καλόν τό Μανδολϊνό μ ου, ή Κιθάρα μου
κτλ. ». Σημειωτέου δέ ότι έάν ή ίπί οίουδήποτε οργάνου δι
αίρεσες τών τονιαίων διαστημάτων δέν γείνη πιστή καί ακρι
βής, τό οργανον έκεϊνο δέν αποδίδει τού; φθόγγους τού μελφδήματος ζωηρούς καί διαπεραστικούς τή άκοή, άλλ’ ού
τως είπιϊν με μικράν τινα βομβώδη φωνήν, οπότε καί άκούεται τό παράπονον «δέν έχει καλήν φωνήν τό δργανόν μου».
Τοΰ καλώς όμως διηρημένου οργάνου, κρουομένου ίπί παραδείγματι τού έπ’ αύτοΰ οξέος φθόγγου
άμέσως λαμβάνει
μέρος και άντηχεΐ ή σημαίνουσα χορδή τόν βαρύν φθόγγον
τοΰ
χωρίς όλοτελώς νά έγγίσωμιν αύτήν οΰτω λοιπόν τού
καλώς οιηρημίνου οργάνου οί φθόγγοι άνταποκρίνονται οΐ
όξεΐ; πρός τού; βαρείς καί τάνάπαλιν τοΰτ’.αύτό δέ συμ
βαίνει καί ίπί τών άκονστικών οργάνων, διότι, ώς γνωστόν,
ίν τοϊς άκουστικοΐς όργάνοι; ύπάρχει καί κυκλοτερές τι μου
σικόν οργανον φέρον 3,000 μικροσκοπικάς ινας· ή κατασκευή
δε τού θαυμάσιου τούτου οργάνου άρχεται άπό πλατέος καί
καταλήγει είς οξύ διά τών έπ’ αύτοΰ εύρισκομένων ίντεταμένων ινών, διευκρινίζει δέ καί διακρίνει τους πεζούς άπό
τιυς έμμελιϊς φθόγγους, διότι έκάστη ίκατοστή εικοστή πέμ
πτη ΐ; αντιστοιχεί πρός τούς είκοσι τέσσαρας ίμμελεΐς
φθόγγους τής μουσικής κλίμακο;, ώστε, ώς φαίνεται, ιί’κοσι
τέσσαρις μόνον ώρίσθησαν διά τους ίμμελεΐς φθόγγους, αί δέ
λοιπαί διά τους πεζούς· ούτω λοιπόν τό κακώς διηρημένον
οργανον άδύνατον νά μή φέρη τήν βομβώδη φωνήν, διότι τά
τονιαία διαστήματα αύτού προσκρούουσιν έπί τών ίνών τών
διά τούς πεζού; φθόγγους όρισθίισών τό καλώς όμως διη
ρημένον προσκρούει ιίς τάς εμμελείς, έπομένως ανενδοί
αστοι; τό τοιοϋτον οργανον δυνάμεθα νά ένομάσωμεν

λα,

λα

τελείαν !

Εν τοιαύτη περιστάσει τί άρά γε νά συμβαίνη; άν ύπο—
θίσωμεν, ότι ή σοφή Εύρώπη δέν έμιλέτησε τό ζήτημα καί
επομένως έν μέν τή Πειρ. Φυσική ορίζει άλλα, καί άλλα
ίπί τών οργάνων πράττει, δέν θά έχωμεν δίκαιον. Ήμεΐ;
ίχομίν πλήρη τήν πιποίθησιν, ότι πολύ καλώς έμελέτησε
καί γνωρίζει τοϋτο. Άλλ’ αφού τό γνωρίζει διατί φυλάττει
καί διατηρεί έν τοιαύτη καταστάσει τό έν τή Πειρ. Φυσική
σχετικόν κεφάλαιον,έν ώ τή εΐναι τοϋτο δλως άχρηστον όπως
εχει σήμερον ;
Τούτων οΰτω; εχόντων,παρακαλοΰνται καί πάλιν οί ήμέτιροι φυσικομαθηματικοί, ΐνα διά τής ίπισταμένης μελέτης
ίπί τών παρ ήμΐν ίκτεθέντων καί διά πειραμάτων ϊδωσιν έκ
τοΰ πλησίον τό πράγμα καί τότε εΐμεθα βέβαιοι ότι θά πράξωσιν ό,τι καί οί μηχανικοί τοϋ Άμστελοδάμου κατά τό
1841 ύπέρ τών σχεδίων καί έργαλείων τοΰ εύφυοΰς έκείνου
μηχανικού, ούτινος τά έργα γελοία μέν κατ’ άρχάς θεωρηθίντα κατώρθωσαν ίντός 39 μηνών ν’άποξηράνωσι τήν άπό
μικρά έλη άποτελεσθεϊσαν λιμνοθάλασσαν, έκχύσαντα αύτήν
εΐς τήν θάλασσαν διά τεχνητής διώρυγο; τή βοηθείοι τών πρό
πολλοΰ καταγελασθίντων έργαλείων 925 έκ. κυβικών μέτρ.
ύδατος καί τοιουτοτρόπως, καί τού; κατοίκους τού Άμστιλοδάμου από προφανούς κινδύνου νά σώσωσι,καί τή γεωργί^
180 τετρ. χιλιόμετρα άροσίμου γής ν’άποδώσωσι, καί ποια ;
τά γελοία έκεΐνα εργαλεία 1
Εντεύθεν φρονούμεν., ότι ο ί άληθεϊς ίπιστήμονες δέν πρέ
πει νά περιφρονώσι καί ν’ άπορρίπτωσιν άβασανίστως γνώμας καί σκέψεις μέ μόνον τόν λόγον, ότι ό γράφων ή ό λέγων
ταύτας δέν είναι έπιστημονικώς μεμορφωμένος, ύπινθυμίζον-
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τις τοίς άναγνώτταις ήμών τό ρητόν «πάντα δοκιμάζοντις
τό καλόν κατι'χιτι».
Παρακαλοΰμιν λοιπόν και πάλιν του« ιιδήμονας ίνα προσίλδωβι μετά θάρρους ιίς την ίξέ>εγξιν της πιρί διαιρίοιως
τών τονιαίων διαστημάτων της φυσικής μουσικής κλίμακος
νέας ήμών μεθόδου, ής ή ίπίτυχία πολλας τάς ώφελεέας κ«·
κληται νά παράσχω ιίς τό’Έθνος καί τήν ’Εκκλησίαν ήμών.
Τής νέας ήμών ταύτης μεθόδου δχι μόνον τό έθνος ήμών
στερείται,άλλ’ ώς βλέπετε καί έξ;αυτής είσέτι τής Ευρώπης
ελλείπει αυτή, διότι, ώς προελέχθη, και αυτοί οί Ευρωπαίοι
όργανοποιοί έν τή διαιρέσει τών τονιαίων διαστημάτων τό
«ξησκημένον ούς μεταχειρίζονται,δπερ μόνον έν συνεχεΐ συμ
πλοκή φθόγγων δύναται νά διακρίνη τό σφαλερόν «ίταλ.
φάλτσο», άλλως δέ είναι αδύνατον νά μή άπατηθή, ίνφ αί
διάτοΰ υπολογισμού έκτελούμεναι κανονικαί πράξεις ίχουσιν
έπιστημονικον κΰρος μεγιστον.
Περαίνονίες καί τήν παρούσαν ήμών πραγματείαν, δέν
διστάζομεν, ινα έπιστήσωμιν καί τήν προσοχήν τών παρ’
ήμίν άρμοδίωυ άρχ&ν, ούτως ώστε νά ένεργήσωσι τά δέ
οντα πρδς λύσιν τοιούτου κοινωφελέστατου ζωτικού ζητήμα
τος, ουτινος τά καλά καί ώφέλιμα ηθικώς τε καί ΰλικώς
τυγχάνουσιν αναρίθμητα, ότε ηδη εύρίσκεται πλησίον τής
λύσιώς του 1
’Εν Μιτυλήνη τή 13 δθρίου 1894
Ν.Οαγανβς.
—- ---- ι—--------------------------------

ΤΑΦΟΣ

πιον θύρας σκωληκοβρώτου δπόθεν έδυνήθη νά ϊδη διά
μέσου σχισμάδος, έν εϊδει ΰελίνου κλωβοδ, σορόν άνθρώ
που ουτινος ή κεφαλή περιεβάλλετο ύπό διαδήματος και
δστις έφαίνετό ήμικεκλιμένος έπί είδους θρόνου. Ποσότης τις
βιβλίων καί παπύρων ήτο έσκορπισμένη πέριξ». Πλήν ό
όδηγός τόν άπέσυρε τοΰ θεάματος τούτου καί δέν άπήντα
είς τάς ερωτήσεις του.
‘Η έξεοεύνησες τοΰ μνημείου ήθελεν έχει διπλοΰν ένδιαφέρον, ήτοι νά μας άποκαλύψη τό σώμα αύτοΰ τοϋ Μεγάλου
’Αλεξάνδρου καί νά μάς παραδώβη τινά τών περιζητήτων
εκείνων βιβλίων τής μεγάλης ιστορικής βιβλιοθήκης τής ’Α
λεξανδρείας. Πλήν δυστυχώς, ό x.MasperO, ό διάσημος Αι
γυπτιολόγος, δστις έπεχείρησε τφ 1878 δευτέραν πρδς τοΰτο
άπόπειραν καί άπετάθη πρός τούς αρμοδίους, έδέξατο ορι
στικήν άρνησιν, καί ολίγον μετά τήν διάβασιν του ταύτην
έκεϊθεν ύπό τό πρόσχημα ?τερεώσεως τών θεμελίων τοΰ
τζαμίου, ένφ κρύπτεται ό τάφος τοΰ Μεγάλου ’Αλεξάνδρου,
περιετείχισαν τόν άγοντα είς τον .παράδοξον ταΰτον τάφον
πρόδρομον καί ούτως ή Ιστορία καί πάλιν άπώλεσε τήν
ευκαιρίαν τής άποκαλύψεως πολλών έτι μυστηρίων, τέως
άπροσπελάστων τή άνθρωπότητι.

Φ. Π.

----------- λ—-“·----------------------

Η ΕΓΠΚΛΗΣΙΣΙ
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Ούδέν πλέον είς τδν άδικον καί έλεεινόν αύτόν κόσμον ή
τάλαινα εχει νά έλπίζγ, ούδέν πλέον τή προξενεί ίντύπωσιν
καί εύχαρίστησιν, ούδέν τήν παρηγορεί, ούδέν τή μΐιδιφ,
Σοφός τις, ό κ. Μάξ de Zaghed έδημοσίευσεν έσχάτως έν
άλλ’ έρχομένη καθ’ έκάστην πρό τής άνοικτίρμονος καί
τή «’Επιθεωρήσει τής Αίγύπτου» «Revue d’ Egypte»
απίστου θαλάσσης, ήτις τοσοΰτον προώρως, άδίκως και
πληροφορίας τινας περί τής πιθανής δέσεως, ένθα εύρίσκεται
άνελπίστως τή άφήρπασε τόν σύζυγον, το μόνον αύτής
κεκρυμμένος ό τάφος Αλεξάνδρου τοΰ Μεγάλου. Ώς γνωστόν
στήριγμα έν τή άκατανοήτφ καί τρομακτική ταύτη δια
ό παροιμιώδης ούτος κατακτητής, δστις άνέτρεψε τήν’Αοίαν,
μονή, ένθα εΰρέθη, χωρίς νά έννοή πώς καί διατί, μετά
καί μέρος τής Ευρώπης, καί συνέστησε τήν εΰρυτάτην τών
δέους, οίκτου καί άπελπιαίας προσβλέπουσα,οδύρεται κλαίιε,
αυτοκρατοριών ίξ όσων μέχρι τοϋδε είδομεν, καθεύδιι απο
αναστενάζει καί μετά πόνου ψυχής ανακράζει·
είκοσι καί πλέον αιώνων ίν άγνώατφ τάφω.
«Τί σοΰ έκαμα έγώ ; τί σοΰ έπταισα καί μέ έφερες ιίς τήν
Έν τούτοις οί Ιστορικοί Λατίνοι καί Έλληνες μάς άφή
θέσιν αύτήν ; . . · Ειχον σύζυγον, δν ίλάτριυον ώς πατέρα
καν ενδείξεις τινάς περί τοδ μέρους, ένθα είχε ταφή ό μέγας
καί άδελφόν, ώς θεόν . . . ; διότι αυτός μοι άπέμεινι καί σύ
κατακτητής. Γνωρίζομεν έκ τούτου, δτι ό Αλέξανδρος, ότε
μοί τόν αρπάζεις χωρίς νά τον ϊδω, χωρίς ν’ άκούσω κάν
ήσθάνθη τό τέλος του ίγγίζον, άπήτησεν, ίνα τό σώμά του
τήν τελευταία» του φωνήν ! χωρίς τούλάχιστον νά τφ δώσω
ταφή εν τφ ναφ του ΔιόςΆμμωνος, έν Αίγύπτφ. Καί όντως
τόν τελευταίου άσπασμόν I Άχ ! είναι φοβερόν ! θάλασσα 1
ταριχευθέν τούτο ίτ έθη έντός φερέτρου έκ χρυσοϋ έσφηρηλατηθάλασσα I δέν πιστεύεις είς τον θεόν, δέν έχεις γεννηθή άπό
μένου, χρυσοδν δέ έπίσης φορεΐον μετέφιρε τήν αύτοκρατομητέρα, διότι θά έγνώριζες τότε τί φρικτόν πόνον, τί μόλυ
ρικήν σορόν εκ Βαβυλώνος είς Αίγυπτον διά τής Δαμασκού.
βδος κατακαίει καί κατασπαράσσει αύτήν τήν στιγμήν τά
Τδ δέ φέρετρον μετά μακρον ταξείδιΟν Ιφθασε μέχρις Άλεέντόσθιά μου. Ά! κακούργε ! είσαι δολοφόνος ί είσαε θηδρείας, καί έτέθη είς τδ κενοτάφιον τών Πτολεμαίων.
ptov I είσαι τίγρις ! ούδέν συλλογίζεσαι, ούδέν σέ πτοεί διότι
Πρδς τό τέλος τοΰ τελευταίου αιώνος πρό Χριστού ό
δέν έχεις καρδίαν !
Πτολεμαίος ’Αλέξανδρος λαβών ανάγκην χρημάτων μετέ
Άπιστος ! τί έκαμες τόν σύντροφόν μου; άθλια ! ποΰ εί
τρεψε τδ χρυσοΰν φέρετρον είς νομίσματα, άντικαταστήσας
ναι τό φως μου ; Μουγγρίζιις ! άλλά δέν μοΰ άπαντφς ;
αύτδ δι
* δελίνου κιβωτίου, ουτω δέ δ τάφος τοΰ ’Αλεξάν
Σύ ; σύ ; συ μοΰ κατέστρεψες τήν ζωήν ; συ μοΰ έκαμες
δρου διέμεινεν έπί πολλούς αιώνας ώς τόπος προσκυνήσεως.
αύτό τό κακόν ; . . . Άχ ! δέν σέ φοβούμαι 1 θά σέ φάγω !
Ό Στράβων, ό ’Ιούλιος Καΐσαρ, δ Αύγουστος,δ ΚαλιγούΤί; είσαι σύ ισχυρότερα ίμοϋ ; άγριώτέρα τής σφαδαζούσης
λας, ό Τιβέριος, ήλθον καί είδον αυτόν έν τφ ύελίνφ αύτοΰ
καρδίας μου; Σύ! ή υποχωρούσα είς έν ράπισμα μικρού παικλωβίφ. Ό δέ Όκτάβιος έθιτο έπί τής κεφαλής του χρυδός ; Ποτέ 1 . . .
σοϋν στέφανον καί ό τρελλός Καλιγούλας τουναντίον τφ άΚαί κλίνουσα άφνω τήν κεφαλήν μέ τάς χειρας προ τών
φήρεσε τόν θώρακα.
.γονάτων, «Ά I όχι, ήμαρτον, θεέ, διελογίσθη, δέν πταίει
’Από τής έποχής ταύτης, ό τάφος τοδ ’Αλεξάνδρου έληαύτή, είναι δργανόν σου. Ίδική σου θέλησις, ητο τό δυστύ
σμονήθη καί μέχρι τών τελευταίων τούτων χρόνων, μόλις
χημα τοΰτο! Συ τό ήθέλησας, συ μοΰ τόν ίδωκες καί συ μοΰ
•ύποθέτει τις που ήδη εύρίσκεται.
τόν άφήρπασες, πλήν γεννηθήτω τό θέλημά σου, άχ 1 γενΈν τούτοις τό γε νΰν εχον πιστεύεται, δτι διατελεΐ άθι
νηθήτω1. καί αί χεϊρίς μου αύται αί θωπεύουσαι μόνον προσ
κτος άλλ’ απροσπέλαστος τοϊς έξερευνηταις, εν τή κρύπτη
φιλή σύζυγον, πατέρα καί άδελφόν, ας μεταβληθώσιν είς
τοϋ Τζαμίου τοΰ Δανιήλ, τή άνεγερθείσν) έν Άλεξανδρείφ,
σφύραν καί άκμωνα, ένθα του λοιπού θά κατεργάζεται ό
έν αύτή τή θέσει τοΰ αρχαίου ανακτόρου τών Πτολεμαίων.
άρτος μου μετά τοϋ ίδρώτός μου, τοΰ πόνου μου καί τοΰ
Περί τό 1850 έτος, σοφός Έλλην κατώρθωσε νά εΐσδύση
αίματός μου !
έκεϊ, τή συνοδεία όδηγοΰ τίνος, δστις: «άφοΰ διήλθε κατά
Ροΰς.
μήκος διάδρομόν τινα μυστικόν διατηρούμενου, εΰρέθη ένώ------------------------------------ --------------------
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Ο CHARCOT
Ό θάνατος τών άνδρών
ίκιίνων, οιτινες άπερχόμενοι τοΰ κόσμου τούτου’ άφίνουσιν ανεξάλειπτα -ίχνη
τής διαβάσεώ.ς των διά
τών σοφών αύτών άποκαλύψεων καί διδαγμάτων,
έξ ών πάσα ή. άνθρωπότης
καρποΰται ώφελείας, όμοιάζουσι πρός τά μεγάλα
ιστορικά γεγονότα, άτινα
μετατρέπουσιν άρδην τάς
κοινωνικός συνθήκας. άποσκορακίζουσι νοσηρά καί
βλαβερά ήθη καί τιθέασι
τάς βάσεις νέου υγιούς
καθεστώτος!
Τοιοΰτος καί ό πολύς
Charcot !
Ειργάσθη έπί έδάφους
ανωμάλου καί σαθρού,
ίπάταξι τά ογκώματα καί
«πλήρωσε τά κοιλώματα,
άποκατέστησε τήν ισορρο
πίαν καί ήδη ίπί τής έ
πιφανείας αύτοΰ ή άνθρωπότης τίθησι ασφαλώς τόν
πόδα.
Ή ίπιστήμη έν τφ
προσώπφ τοΰ ακαμάτου
τούτου έργάτου ένεπιστεύθη τήν ίξερεύνησιν τής

Ο CHARCOT

προόδου,έν τή έξιδιασμένη
ίδιοφυΐφ αύτοΰ {στήριξε
τάς έλπίδας της,.καί έν
τοϊς άποτελέσμασιν ήσφάλισε τό μέλλον της! Ή δέ
τέως άχλυς ή ίπισκιάζουσα τό φώς τής άληθείας
διελύθη! Ό πολύς Char
cot ύπήρξεν ό πρόδρομος
τής έργασίας τών ανακα
λύψεων χαι τών μυστηρίων
τής φύσεως, έπί τά ίχνη
τοΰ όποιου θά βαδίζωσιν
έφεξής, οί μέλλοντες νά
συντελέσωσιν ιίς συμπλήρωσιν τοΰ έργου του. —
Ό διάσημος δόκτωρ δέν
ήτο άπλοΰς τις κοινός ο
παδός τής τέχνης τοΰΊπποκράτους. Ήτο έξιρευνητής, φυσιοδίφης καί έπίζηλος οπαδός τών μυστη
ριωδών φαινομένων. Υ
πνωτισμός καί μαγνητι
σμός ήσαν ζητήματα δι’
αύτόν, άτινα νυχθημερόν
έτάρασσοντήν διάνοιαν του
τά δέ γινόμενα πειράμα
τα του έν τφ θεραπευτηρίφ Σαλπετριέρ, αί Απο
καλύψεις του καί τά συμπεράσματά του έσονται
αφετηρία νέας σχολής ήν
αυτός ίνεκαθίδρυσεν.

Καί μειδιώσα γλυκερώς καί μέ φωνήν ώς μύρον,
Τφ λέγει, «ήλθα, πάτερ μου, στ’ ουράνιόν σου δώμα».

ΣΤΗ ΜΠΙΜΠΙΚΑ ΜΟΓ

αρά

—Στον ουρανό τί
γε σήμερον νά συμβαίνη ;
Μήπως τελείται εορτή μεγάλη των αγγέλων ;
Ό ήλιος πώς χαρωπός είς τούς αιθέρας βαίνει
Ημέραν πανευδαίμονα, ώραίαν προαγγέλλων ;
ΙΙώς ψάλλουσι τά Χερουβίμ μετ’ ήχου θεσπεσίου,
Καί νέος οτό στερέωμα έπρόβαλε κομήτης;
Μήπως τελείται εορτή μάρτυρος ή άγιου ;
Μήν έορτάζ’ ή Παναγιά γιά τόν μονογενή της ;
—Ώ ! όχι, όχι τίποτε έκ τούτων δέν συμβαίνει,
Εις άγγελος στον ουρανό ένεθρονίσθη νέος,
Καί ό Θεός στον θρόνο του σιμά τόν αναμένει
Καί ψάλλουσι τά Χερουβείμ, χορεύοντα εύθέως. . .
—Προσμειδιών ό Ύψιστος τά Χερουβείμ του νεύει
«Φέρετε, λέγει,.φέρετε τόν άγγελον τόν νέον».
Καί θέσιν εΐς τους πόδας του δεικνύων κατανεύει·
Καί φεύγουσι τά Χερουβείμ μετά ψαλμύν ωραίων . . .
—Καί μετ’ ολίγον, ώ 1 ιδού ! νεάνις έρασμία,
Μ’ όλόξανθα χρυσά μαλλιά ατούς ώμους τιγς χυμένα,
Μέ τής σελήνης τή χλωμιά, μέ κάλλη τέλος
Ώς όνειρον έπρόβαλε μέ μάτια δακρυσμένα . . .
’Εμπρός του έγονάτισεν ή κόρη τών ονείρων,
‘Ανέτεινε περίλυπος τό καστανόν της όμμα,

&sia,

— Κι’ έν δάκρυ ονγκρατούμενον κατέρρευσεν ήρέμα .

—Πλήν διατί, ώ άγγελε, δακρύεις, τί σέ θλίβει;
Ίδέ τά άστρα, είς αύτά κατόπτρισον τό βλέμμα·
Έδώ θ’ άνθίζης πάντοτε ώς αιώνια Ήβη,
Έδώ δέν έχει δάκρυα, έδώ δέν έχει πόνους,
Τό μέτωπόν σου θά κοσμή αμάραντο στεφάνι,
Και θά συναναστρέφεσαι μέ τους αγγέλους μόνους !
Δακρύεις έτι άγγελε ; Μή τοΰτο δέν οέ φθάνη ;'

— Γιά τήν μανοΰλά μου θρηνώ, ώ πάτερ μου, γιά’κείνη
Όπου στόν κόσμο μοναχή ελπίδα εΓχ’ εμένα'
Καί τώρα, πάτερ μου καλέ, μονάχη πώς θά μείνη ;
Πώς θέ νά μείνη έρημη, χωρίς, χωρίς κανένα ;
—Τά δάκρυα, ώ άγγελε, παραίτησε νά σβύσουν,

Λάβε τήν θέσιν σου έδώ, τήν θλΤψίν σου νά άφήσης,
Μέ τήν χαράν τά Χερουβείμ ευθύς θά σέ ένδύσουν,
Καί πλέον πανευφρόσυνος αιώνια θά ζήσης.
—Θά στείλη 'στη μανοΰλά σου,θά στείλ’ ή Παναγία,
Έν άγγελο γιά συντροφιά, τόν λεν Π α ρ η γ ο ρ ί α.
Μαρία Νίκα.

Η ΦΥ£1£
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— Θά τό έκαμνον προθύμω;
θανε πρό 14 ετών.

ΣΕΒΕΡΙΝΟΣ ΔΕΩΝΗΣ
Τήν π*ρελθοΰσαν Κυριακήν έν τή πλατεία του Ζαπείου
έπαίχθη υπό τή; μουσική; τοΰ πυροβολικού το νέον έργον
τοΰ γάλλου μουσικοδιδασκάλου κ.Σεβιρίνου Λεώνη ή α 'Ανάμνηβΐξ τοΰ Είκοβιενα», όπιρ τόσον επιτύχω; έτόνισεν ο
άρχεμουσιχό; κ. Καίσαρης. Ύπερήρεσεν, ηύχαρίστησεν, ένιθουσίασε καί έπευφημήσθη reap
*
πάντων τών παρευρεθέντων.
’Ιδού τό πάν· και αύτό. άρκεΐ, ΐνα συγχαρώμιν ·τ<$> έύγινεΐ
εργάτη αύτοΰ, όστις έν περιστάσεσι διιναΐς, αύτό; ξένος,
γάλλος, ένεθυμήθη νά μά; παρηγόρηση δι’ ολίγη; μουσική;
= φαιδροτάτης αναμνήσεων Γ Εύγε του !
Τό δ’ εργον άφιεροΰται πάνυ δικαίω; καί φιλοτιμώ; τώ
κ. Άβέρωφ, φιλοπάτριδι άνδρί καί άκραιφνεΐ ζηλωτή τοΰ
ώραίου, τού καλού καί δή τοΰ έθνικοΰ !
Αύτώ και μόνφ!
Όποια σύμπτωσις 1
Ή άνάμνηΰις τοΰ 21 τφ κ· ‘Αβέρωφ εν έτει 1894 1
Πικρόν ποτήριον,οπερ εύγενώ; γάλλο; προσέφιριν έπικαί·
ρω; ελληνι πατριώτη I
Ακούσατε’
Το λυκαυγές ! Το άναχλητήριον ! Ή προσβολή ! Ή
προετοιμασία τής ίφόδου I Ή ίφοβος I Ή ταφή τ&ν Η
ρώων καί ή Νίκη!

Αύτή είναι ή έξέλεξις τοΰ παρά τοΰ κυρίου Λεώνη συντεθέντο; μουσικού τούτου τεμαχίου, δπερ πιστεύομεν ότι
ό φίλο; κ. Άβέρωφ θά δώση εί; καλόν κλειδοκυμβαλιστήν νά πλήξη,Ινα άκούση αύτό χαί ότι θ’ άναμνησθή οτι ή
Νίκη, τό έπιστέγασμα .τή; δλη; συνθέσιω; είναι πάντοτε ή
άμΟιβή τών μοχθούντων χαί ότι ή πατρίς διερχομένη σχληράν ήδη δοκιμασίαν, θέλει τέλος δικαιωθή δι’ δσα ύποφέρει.
η.

ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ

. . άλλα δυστυχώ; άπέ-

Έχων τις όνον προ; πώλησιν ήκουσεν, δτι φίλο; του
έζήτεινά άγοράση τοιοϋτον, διό έσπευσε νά άποστείλη αύτφ
έπί ταχυδρομικού δελταρίου τά έξη;’
« ’Αγαπητέ Νίκο, άν ζητή; νά εύρη; καλό πράγματι
γαϊδούρι, μή μέ ξεχάσης. .
Γουίλης.
---------- —ε—TgsC oao Oxgjr—Β--- - -------

ΣΚΕΨΕΙΣ ΣΥΖΥΓΩΝ
Πολλάκι; γυνή, ήτις καθιστ? άνδρα δυστυχή έπί τινα
χρόνον άρνουμένη τά; προ; γάμον προτάσεις του, έκτήσατο
κατόπιν τήν αίωνίαν του εύγνωμοσύνην διά τήν κρίσιν της
καί τήν έν τή άποφάσει τη; έμμονήν.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ „ΦΥΣΕΩΣ“
Κ. I. Κιαν. Νέαν άπόδειξιν σας άπεστείλαμεν. "Εχει καλώς.
—Η· Η. /7υργοπ. Έλήφθη.Έχει καλώς. Εΰχαριστοΰμεν, στείλατε
κατ’ ευθείαν συνδρομήν σχ;. — Ν. Π. Ka.ldfiac. ’Επιστολή καί
συνδρομή έλήφθησαν. Γράφομεν. — Ν. Γ. 'Ρονχσΐυνκιον. ’Επι
στολή έλήφθη. Έχει καλώς, εΰχαριστοΰμεν. Σας ένεγράψαμεν
3ια δύο χουσόδετα ’Ημερολόγια. — Μ. X. Π. Λ/άρφοτ ίιίπρου.Έχει

καλώ;. Ήσυχεϊτε. Γράφομεν.—Σ. ©. fteifaia. Έλήφθησαν, άλλα
δέον νά διατελήτε τακτικός συνδρομητής καί νά γράφετε είς καθα
ρεύουσαν. — A. Α. ΧιΛονάν. Έλήφθησαν, έχει καλώς. Εΰχαριστοΰμεν.— Κ. Ο. Αραχμάνιον. Έχει καλώς. Διεύθυνσις ήλλαγη.
—Δ. Κ. Kaifor. Συνδρομή σας έλήφθη. Άπόδειξιν άπεστείλαμεν
ταχυδρομικώς. Άριθ. λαχείου σα; 427 δ δεξ,όθεν άποδείξεώς σας.
—I. (1. Τόραν. Ζητούμενα φύλλα σας άπεστείλαμεν. — Π· Β.

Πύργον. Σύνδρομα! καί επιστολή έλήφθησαν. Εΰχαριστοΰμεν,Γρά
φομεν.—0. Κ. Kepxvpav. Συνδρομή Β. έλήφθη. Εΰχαριστοΰμεν.
— Ν. Κ. Λευκωσίαν. Συνδρομή σα; έλήφθη. Ήσυχεϊτε, Γράφο
μεν ταχυδρομικώς.

..-•.Λ
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ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ

Γυνή ύπανδρευμένη, είναι πάντοτε συνετότερα ανυπάν—
δρου γυναικός· άλλ’ έχει πλέον τήν σύνισιν, ήν γενν$ ή
άπογοήτευσις, αί θλίψεις καί τά βάσανα.

31. ’Απρόοπτον.
Ποΰ εΰρίσχεται δ βασιλεύ; τή; 'Ελλάδος, δταν δύει δ ήλιος ;

— Γυναίκα, είπε δυστυχή; τι; σύζυγος, πήγαινε νά
κοιμηθή;·
_ Δέν πηγαίνω .. . άπήντησεν αυτή.
— Μείνε λοιπόν . . Μή κοιμηθή; . . . Πρέπει νά μέ ύπακούης οΰτω; ή άλλως ...

Ό ΟΊίζνγος (μετά τό θέατρον). — Λοιπόν, άγάπη μου,
πώς σοί εφάνη, σοί ήρεσε τό νέον μελόδραμα ;
Ή σύζυγος.— "Ω, πάρα πολύ . . . άλλ’ υπάρχει είς
αύτό Ιν ανάρμοστου έντελώ; χαΐ μή πιστευτόν. Ή δεύτερα
πράξι; ύποτίθεται, ότι γίνεται τρεΐ; μήνας μετά τήν πρώτην . . . και εξακολουθούν νά έχουν τήν ίδιαν υπηρέτριαν.
Είδοποίησις έν Αγγλική έφημερίδχ.
«Άπωλέσθη ώρολόγιον άξια; 300 δραχμ. ’Εάν ό εύρών
αύτό τό έπιστρέψη, θά τόν «ληροφορήσωμεν τό μέρος ένθα
δύναται νά εύρη έτερον τριπλάσια; αξίας, χωρίς νά διατρέξη
ούδένα κίνδυνον.

— Δεν ξέρω τί έχουν αύτά τά γυαλιά . . . άρχισαν νά
χαλούν ... δέν δύναμαι πλέον νά ΐδω μ’ αύτά . . .
— Καί δέν τά Επιστρέφει; εί; Εκείνον άπό τόν όποιον τά
ήγόρασε; ; τφ λέγει ή σύζυγό; του.

Εάν ή ΐγχιίρησι; έγένετο έπιμελώς καί ίπιτύχη, ή έσω
θεν τοΰ φλοιοΰ έκχοπή αυτή τού μήλου είναι εντελώς αόρα
το; έξωθεν.
Φ. Π.

32. Αίνιγμα.

Τό είδέναι τινά; τών γυναικών, έστί τό είδέναι τό δλον

Ούδεμία γυνή είναι Ικανή νά έμπνεύση τοσοϋτον φαιδρόν
έρωτα καί διαρκή, οσον έκείνη, ήτις αισθάνεται ότι δέν είναι
αξιέραστος.

"Οπως είμαι άν μ’ άφήση;
είς τήν θάλασσαν μ’ ευρίσκεις,
καί έν θήτα (θ). μοϋ κόλληση;
παρευθύ; θ’ άναστενάξη;
χαί ίσως ίσως θά μέ κλάψης.

ΒΙΡΠΝΙΑ
ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

Άνδρέον X. Μοΰχονβ

33. ’Αριθμητικήν πρόβλημα.
Έν τή έσπερίδι τοΰ κ. Α. . . ήσαν τριπλάσιοι κύριοι τών κυριών,

Γυναίκες πολλαί προθυμοποιούνται ν’ άνέχωνται πάσαν
προσβολήν έκ μέρους άνδρός, έάν ούτο; κατορθώση νά κάμη
αύτά; νά πιστεύσωσιν, δτι αύτη απορρέει εκ τοΰ έπαγωγοΰ
καί τή; έλκυστικότητό; των.

μετά τήν άναχώρησιν όμως οκτώ ζευγών, έμειναν πενταπλάσιοι κύ
ριοι τών κυριών.
Πόσοι κύριοι χαί πόσαι κυρίαι ήσαν έν άρχή ;

Κ. Γ. Χαρίκα;

Έν Δράμα

—
— ’Αρκετά φίλε μου έδοκίμασα . . . καί άπεφάσισα νά
παυσω πλέον στοιχηματίζων. . .
— Μπά, καί έγώ στοιχηματίζω 100 δραχμάς, δτι δεν
θά τό χατορθώσης ποτέ.
— Δέχομαι I . . .
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Οί άνδρες, κατά κανόνα, ποθούσε ν’ άγαπώνται. διαρκούσης τή; νεότητος.

’Επιπόλαιοι τινε; εύαίσθητοι γυναίκες δαπανώσι τό
πλεϊστον τοΰ χρόνου των πράττουσαι, δτι δεν εδει νά πράττωσι, μετανοούσαι διά τοΰτο μετά χειμάρρου δακρύων, καί
έξακολουθοΰσαι ειτα τά αμαρτήματα των.
Όταν άνήρ ή ώργισμένος κατά γυναικός, ή ύπομονή
τη; καί τό Εράσμιον έπαυξάνουσι τόν Ερεθισμόν του καί έπιδεινοΰσι τήν αδικίαν εΐ; άπανθρωπίαν σκληράν.

Πολλαί γυναίκες είσιν αξιοσημείωτοι διά τε τό μέγεθος
τή; καρδία; των καί τήν σμικρότητα τού πνεύματός των.
Αισθάνονται βαθέως όταν δέν δύνανται νά ϊδωσι καθαρώς,
τοϋθ’ δπερ ίσως είναι ή πρώτιστη αίτια τής άκρα; τρυφερότητόςτων.
’Εμπαθείς τινε; καί παράφοροι γυναίκες δέν δύνανται ν’
άγαπώσιν άνίυ μίγματος δυστροπίας. Έχουσιν έριστικόν το
ήθος. Καί συμβαίνει τοΰτο φυσικώ; συχνότερον παρά τοϊς
έρασταΐς, ή τοΐ; συζύγοις, οϊτινες βεβαίως θά προτιμήσωσι,
χάριν τής ειρήνης, όλιγώτερον έρωτα καί ολίγον πλείοναι
ψυχραιμίαν.
Ι’λ.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ 11ΑΙΓΝΙΟΝ
Tivi τρόηω Βυνά^ιεθα νίι
«ν yft?.ov βΐς δυο μέρη, ·ζωρΙς νά
τόν φλοιόν.

ίδωμεν

Δυνάμεθα εύκόλως νά πράξωμεν τοΰτο, χωρίς ποσώς νά
βλάψωμεν τόν φλοιόν , έάν πράξωμεν πιστώς, ώ; ακολούθως’
Λαμβάνομεν λεπτήν τινα βελόνην καί κλωστήν, ήν άφοΰ
διαπεράσωμεν,έμπηγνυόμεν τήν βελόνην είς τό μέσον τοΰ μή
λου διαμπερώς, ώ; ένδείκνυσιν ή άνωθι ήμετέοα είκών, εί;
τρόπον ώστε νά σχηματίζηται μικρά όπή ύπό τό δέρμα.
Τούτου γινομένου, διανοίγοντι; δευτέραν οπόν, διαπερώντες τήν βελόνην διά τή; οπής, ιξ ής άπεβάλαμεν αύτήν και
έκβάλοντες ταύτην δι’ έτέρας, όμοιοτρόπω; ώς έπράξαμεν
τό πρώτον.
Ούτω δ’ έξακολουθοΰμιν διίνεργοΰντε; εί; τήν χατά μήκος
περιφέρειαν τοΰ μήλου, προσέχοντε; μόνον, ίνα ίξέρχηται ή
βελόνη έκ τής όπης ήν σχηματίζοντε; καί είσάγοντες ειτα
αύτην έκ τής όπης ταύτης, ίνα διενεργήσωμεν έτέραν καί
οΰτω καθ ’ έξης, μέχρι τέλους, όνε αί δύο άκραι τή; κλωστή;
θά συγκεντρωθώσιν είς μίαν καί τήν αύτήν οπήν.
Ή κλωστή ήδη έχει τότε συντελέσει τόν γΰρον τού μήλου,
ακριβώς ύπό τό μήλον xai άρκεΐ νά διασταυρώσωμεν τά δύο
άκρα τοΰ νήματος καί τραβήξωμιν αύτά, ίνα κοπή εντελώς
το μήλον είς δύο μέρη. Τότε σύρομεν καί τήν κλωστήν καί
έξάγομεν αύτήν διά τή; αύτή; οπής, δι’ής ΐξηγάγομεν τήν
βελόνην.

'Υπό τόν τίτλον τοΰτον έξεδόθη έσχάτω; έν Χανίοι; τής
Κρήτη; μυθιστορία, συγγραφεΐσα ύπό τοΰ νεαρού τιλειοφο ίτου τής φιλολογία; κ. ’Ανδρ. Μοσχονα, τοΰ όποιου ή προ;
το γράφειν εύχέρεια γνωστή τυγχάνει τοΐ; συνδρομηταϊ; ημών
καί έξ άλλων έργων κατά καιρού; κοσμησάντων τά; στήλα;
τής «Φύσεως®.
Η «Βιργινία» είναι μία κοινωνική ούτως είπεΐν σελίς, έν
ή σαφώς καταδιίκνυνται όποϊαι συνέπειαι τών έκ τοΰ έρωτος
σφαλμάτων καί ποια τά προκύπτοντα έκ τούτων δυστυχή
ματα εί; τάς οικογένειας· ποικιλλόμενη δέ μέ πλείστας σκηνά; γεγραμμένας, μέ χάριν πολλήν, κινεί τοΰ άναγνώστου
τό ενδιαφέρον καί τέρπει καί συγκινεϊ συγχρόνως. ’Αδύνατον
έν τή άναγνώσει τών ταλαιπωριών καί παθημάτων τής δυσ
τυχούς ήρωΐδος νά μή συγκινηθή τις καί δακρύσή, ώ; αδύ
νατον είναι βλέπων, τό αίσιον τέρμα τή; ΰποθέσεως, νά μή
αίσθανθή τι; άνακούφισιν καί χαράν.
Εν μιιή λέξει η β,Βιργινίαη Ιν τή σήμερον ίπικρατούση
οίκτρ? ξενολατρεία κα; έλλιίψει μυθιστοριών Ελληνικής ιδιο
φυίας αποβαίνει ίντρύφημα γλυκύ τοΐ; πασι.
Συνιστώμεν δθεν τήν άπόκτησιν τοιούτου τερπνού άμα καί
διδακτικού βιβλίου, άφοΰ άλλως τε ή τιμή του είναι λίαν
ευτελή; (Δρ. 2).
Αντίτυπα εύρίσκονταιΖκαί παρ' ήμϊν.'

ΕΡΓΟΣΤΑΠΟΝ ΠΝΕΥΜΑΤΩΔΏΝ ΙΙΟΤΩΝ
Ν. Ε. ΠΑΝΑΓΟΥ ΚΑΙ Δ- ΦΟΥΣΑΡΑ

Βραβευθέν

κατά

τήν τελευταίαν παγκόσμιον Έκθεσιν τοΰ Λυών.
Έν Χαλκίδι.

Τα λαμπρότερα^ ποτά, ώραεότερα καί γευστιχώτερα, άμιλλόμενα
πρός τά ευρωπαϊκά, κατασκευάζονται έν τώ έργοστασιω τούτω.
ένθα γίνεται ^ρήσι; υλικών άγνοτάτων καί πρώτες ίτοώτητος.
-Κονίάκ, μαστίχη, οδζο, βανάνα, άγγέλικα, κτλ. ού μόνον προτι
μιόνται έν Έλλάδι τών ευρωπαϊκών, άλλα καί πάντα, τά ξένα
πλοία σταθμεύοντα εν Έλλάδι προμηθεύονται ήδη τοιαΰτα έχ τοΰ

εργοστασίου τούτου.
Οσοι δέν τά έδοχίμασαν ίτι, άναντιρρήτως
σκευήν τή; έλληνικής μα; βιομηχανίας.

άγνοοΰσι

τήν κατα
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Η ΦΓΕΙΣ

VILLIAM CARLETON

ο αποτροπαιοζ
ΤΟΥ

ΕΤΟΥΣ

ΓΚΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΙΡΑΑΝΛΙΑΣ
ΜΓΟΙΣΤΟΡΙΑ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ
ΚΑΙ ΕΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ

ΤΛΕΤΑ.«>ΡΛ.ε®ΕΙ3Α. ΕΚ TOV ΓΑΛΛΙΚΟΥ
ΥΠΟ

ΙΩΑΝ- ΒΙΔΑΛΗ ΜΗΛΙΩΡΗ
Εύρίσκεται καί παρ’ Λμϊν καί τιμάται δρ. 1,50
καί φρ. 1,50 διά το έξωτερικόν.

ΗΤΟΙ
ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΧΙΣ ΤΟΝ ΝΕΟΤΕΡΩΝ
ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΡΓΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ
ΕΠΙ TH BASEI ΤΩΝ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΑΝΑΚΑλΥΨΕΩΝ

ΚΑΙ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ

ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑ

ΜΕΤΑ ΩΡΑΙΟΤΑΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚ. ΠΑΙΓΝΙΩΝ

P'-J

πυγμάχο:

ΔΙΑ TOYS ΚΛΕΙΔΟΚΥΜΒΑΔΙΕΤΑΒ

ΥΠΟ

ΦΡ- ΠΡΙΝΤΕΖΗ
("Ετος πο&τον)

Οέ μύσται τοϋ κλειδοκυμβαλίζειν, οί θιασώται τίς
μουσικής, οί ακόλουθοι τή; ποιήσεω; καί τη;, φαντασίας
καί όσοι τέλος ένασμενίζονται καί καταγίνονται είς την
τερπνοτάτην και ίκφραστικωτάτην άπόλαυσιν τών ήδυλάλων
ήχων τοΰ μόνον οργάνου,δπερ ουδέποτε τόν θάνατον δύναται
νά. εύρη έπί τη; γης, προσλάβετε πάση θυσίφ παρ’ήμίν τό
*
έσχάτως έγκατασταθέντα έν Έλλάδι κ. Σεβερΐνον Λεώνην
καί μελετήσατε τό μουσικόν αύτοΰ τάλαντον.Είναι καθηγη
τή; πτυχιοΰχος τοΰ Ωδείου · τοΰ Μονάχου καί κάτοχο; έκτάκτου ιδιοφυίας περί τήν μουσικήν καί μόνην.Εί; αυτήν κατα
γίνεται παιδιόθεν καί κατέστη μοναδικό; καίδιάση'μο; κλειδοκυμβαλιστής. Συνέθηκε πλεΐστα μέχρι τοϋδε ίδια έργα, ά
τινα μεγάλως τόν τιμώσι καί παίζει θαύμασίως.Τό δέ προσ—
φάτω; ύπ’αύτορ συντεθέν «Εις τήν έλευθερίαν τή; Ελλά
δος», δπερ άφεεροί τφ μεγατίμφ ευεργέτη κ. Άβέρωφ,είναι
έργον,τό όποιον θ’άφήση αναμνήσεις.Ό άρισ:οτέχνη; ούτος
ίχων μερικά; ίτι ώρα; διαθεσίμους, τίθεται εΐ; τήν διάθεσιν
τών βουλομένων νά λάβωσι μαθήματα παρ’αΰτοΰ,όμιλοΰντο;
ωσαύτως εύχερώ; τήν Γαλλικήν,’Ιταλικήν,Άγγλικήν,Γερμανικήν καί δή τήν Ελληνικήν καί δυναμένου οΰτω; νά μ
τα*
δίδη τάς πολυτίμου; αύτοΰ γνώσεις καί διττώ; νά εύεργετή.
,Πληροφορίαι καί παρ’ήμίν.

Προσεχώς έκδίδοται δλως έκτακτον καί πρωτό
τυπον ’Ημερολόγιο
*
τύς ,,Φΰσεως
**
έξ 20 καί
πλέον τυπογραφικών φύλλων, δπερ θά κοσμήται
έκ 50 καλλιτεχνικών εικόνων φιλοκάλως έκτετνπωμένον έπί λείου καί καλού χάρτου και θά διαιρήται εΐς 5 μέρη.
Ή τιμά αύτοΰ ώρίσθη, διά τούς συνδρομητάς
τής ,,Φ·ιίσεως“.
3

Τ&ν μίν χρνβοδέτων ύρ.

Τ&υ di άπλ&ν

δρ.

9

ΓΝΛ2ΤΟΏΟ1ΪΪΣ51Χ5

ΠβρβκαλοΟντβα πάντες, δσοι Ιλαβον αγγελίας τοΰ
Ημερολογίου τ^ς «Φύσεως», όπως ευαρεστούμενοι, έπιστρέψωσι ταύτας τφ Διευθύνσει τής «Φύσεως», ίνα
κανονίσγ έγκαίρως τάς άποστολάς τών τευχών, καθότι
ή έκτύπωσις έγγίζει τδ πέρας.
Ή ΔιεύθυνΟις

CLUB SPECIAL-UHI DE LA MARINE RUSSO-FRANCAISE
SOUVENIR CRONSTADT - TOYLON

J- VR1ONIS DIRECTEUR
NOUVEAU RESTAURANT

ON Y TROUVE
ovt

oouvbrt

POUR 150 PERSONNES

OUVERT JOUR ET.NUIT

TOUT NEUF A LOUER

METS DIVERS

on β,Εςιοιτ

BOISSONS TOUT GENRE

Α-Γ-ΓΑΛΑΝΟΥ
Άθήναι 6δ4ς Σταδίου, 'λρ. 37

,,LAMITIE

A LA MANIERE. RUSSE’

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ

DES

PENSIONS DES FAMItI.ES

ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Ανέκδοτα Ζργα.—Δημητρίου Κ.
Παπαρρηγοπούλου·ήτοι πεζά—χα
ρακτήρες—ποιήσεις έπί καλοΰ χάρ
του. Σελ. 176.
. δρ. 2 —.
' ®εόξ, ύπό Βικτωρος Ούγκώ, μετάφρασις Ήλ. I. Οίκονομοπούλου.
Σελ. 216. ...
δρ. 3—.
'Ιστορία Μεγ. ’^λίξακάρου, ύπό
Τρ. Εύαγγελίδου.Σελ.280 δρ.2—.
ΊβτορΙα “Ο&ωνος. Συγγραφεΐσα
ύπό Τρ .Εύαγγελίδου. Σελ. 848 σχ.
*μετά
8ρν
50 εικόνων. . δρ. 7—.
Ίβτορία Μεγάλον Ναπολίοντοζ,

SERVICE A LA MINUTE

SERVICE EXCLUSIF POUR

DINNERS SUR COMMANDS

MARINS FRANCO - RUSSES

T«ut extra et parLdt

Tout a «lesirer

Rue Kapodistria, aupree de la Station du ehemin de fee
'

FIREE—GRECE

ύπό ,Reger Peyre μετάφρασες
•Τ. Εύαγγελίδου μετά 50 εικόνων.
Σελ. 752. . . . , δρ. 6 — .
Έργάταε 'τή; δαλάβΰης, ύπό·
Βικτωρος'Ούγκώ, μετάφρασις Άλ.
Σκαλίδου. Σνήμ. 16ον σελ. 526^αΖ· ;
■ ..... . —3.
Τά άνωτε'ρω άποστέλλονται τφ·

αίτουντι έλειίθβρα ,ταχ. τελών-

