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ΟΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΤΟΥ ΚΡΟΝΟΥ

Οί παράδοξοι ουτοι δακτύλιοι τοΰ Κρόνου, οί άποτελόΰντες 
μοναδικόν φαινόμενον έν τώ ήλιακώ συστήματι δέν είναι ώς άρ- 
χήθεν υπετέθη ούτε στερεοί, οΰτε ρευστοί, ούτε αερώδεις. Άπ’ 
εναντίας δέ. ώς εσχάτως άπεδείχθη, σονίστανται. έξ αναριθμήτου 
ποσότητος έκατομυρίων δυσεκατομμυρίων διακεκριμμένων μορίων 
έκ της-, καλούμενης κ ο σ μ ι ζ ή ς κόνέως.

Διά νά σχηματίσωμεν ακριβή ιδέαν τοΰ συστήματος αυτού,δέον 
να φαντασθώμεν τήν σφαίραν τοΰ Κρόνου έντελώς άπομεμονωμέ- 
νην έν τώ κενώ καί ,περικυκλουμένην, εις άπόστασίν τινα πέριξ 
τοΰ ισημερινού της ύπό'πλατείας καί λίαν εκτεταμένης στεφάνης,, 
ήτοι ωσεί έτοποθετοΰμεν πέριξ σφαίρας τενός στεφάνην έκ χαο- 
τονίου, εντός τής δποίας να εΰρίσκετο αύτη. Ό δακτύλιος ουτος 
οΰδαμ.όσε έφαπτεται τοΰ Κρόνου έν οίιδενί σημειιρ. Αίωρεΐται δέ 
έν τώ κενώ έν άποστάσει 10,000 χιλιομέτρων ύψους έν τώ έσω- 
τερικώ αΰτοΰ μέρεί καί έχει 64.700 χιλιόμετρα πλάτος: Τό πά
χος τοΰ δακτυλίου τούτου δέν φαίνεται ύπερβαϊνον- τά εκατόν χι
λιόμετρα. Σχετικώς πρός τήν ίκτασίν του, βλέπομε? ομοιάζει 
πρός ψύλλον χάρτου.

Ό δακτύλιος τοΰ Κρόνου διαιρείται είς τρεις ζώνας ή τρεις 
κυριωτέρους δακτυλίους. Ό έξωτερικός παρουσιάζει φώς κίτρι- 
νον δλίγον χλωμόν, ο μεσαίος πολύ λαμπρόν, ένφ τουναντίον ό 
εσώτερος είναι σκοτεινός, δίκην μελανού κρεπίου ύφάσματος, άλλ’ 
έπαρκώς διαφανούς, δυναμένου τοΰ πλανήνου νά παρατηρηθή διά 
μέσον αύτοΰ. Ώς γνωστόν δέ, ό Κρόνος καί οί δακτύλιοι .αυτού 
δέν κέκτηντα: ούδαμώς ίδιον φώς, άλλα φωτίζονται ύπό τού ήλια- 
κοΰ, ως ή Γή καί οί λοιποί πλανήται καί αντανακλώσιν τό φώς έν 
τώ κενώ,

Ή άποψις τού Κρόνου καί τών δακτυλίων τού σταθερώς ποι
κίλοι διά τόν άπό τής γής μας παρατηρητήν, ενεκα τής μεταβο
λής ταύτης καί εκείνου. Ενίοτε τό περίεργον τούτο σύστημα πα
ρουσιάζεται ήμϊν κατ’ εύθεϊαν γραμμήν καί δέν βλέπομεν άλλο 
τότε ή λεπτοτάτην γραμμήν, διερχομένην πρό τοΰ πλανήτου καί 
απερχομένην πρός άνατολάς καί πρός δυσμάς, ώς συνέβη τώ 1891.

Ενίοτε δέ οί δακτύλιοι ουτοι φαίνονται πλαγίως καί τότε δύ- 
ναταί τις νά μελετήση καλλείτερον τήν κατάστασιν αυτών. Ουδέ
ποτε όμως βλέπομεν αΰτο'υς κατά μετωπον, διότι ουδέποτε εύρι- 
σκόμεθα εν τή αναπτύξει τοΰ άξονος τοΰ πλανήτου. Έν τή περι- 
στάσει ταύτη θά έπαρουσιάζοντο ήμϊν κυκλικαί, όπως πράγματι-

ζώς ebat, εάν J’ έχωσιν έλλειπτικότητά τινα, αΰτη δέον νά ή 
ελαφρότατη. . _ ' ■

' ’Ακριβή ιδέαν τής τηλεσκοπικής άπόψεως τοΰ Κρόνου λαμβά
νει τις, εάν παρατηρήση «ύτόν κατά τάς έποχάς, καθ’ ας οί δα
κτύλιοί τοιι παρουσιάζονται ήττον πλαγίως, ώς έμφαίν.εται εν τή 
προκειμένη εικόνι, και ώς παρετηρήθη από του ’Αστεροσκοπείου 
του Juvis’y τώ 1897.

Είναι αξιοπερίεργο? νάΡ;ε-ά:η τις τήν ακριβή έκτασιν τού θαυ

μάσιου τούτου συστήματος, ενώπιον τοΰ όποιου ή γή είναι πτωχο-
τατη καλύβη.
■Ήμι-διάμετρος τής Γής
Ήμι-ϊιάμετρος τοΰ Κρόνου 
’Απόστασις τοΰ Κρόνου προς τόν εσω
τερικόν δακτύλιον . . ........................

Πλάτος τοΰ εσωτερικού δακτυλίου 
Πλάτος τοΰ κεντρικού δακτυλίου 
Πλάτος τού έξωτερικού’δακτυλόδυ 
‘Ολικόν πλάτδς των τριών δακτυλίων 
Ήμι-διάμετρος τοΰ Κρονικόύ συστήματος

Είς τό πλουσιώτατον τούτο σύστημα, εάν προ-θέσωμεν καί τους 
όκτώ,αύτοΰ δορυφόρους, θά έχωμεν δλόκληρον σόμπαν.
• Έπί πολυν χρόνον οί αστρονόμοι απεδέχοντο, οτι τό σύστημα 
τούτο τών δακτυλίων απετίλει σώμα στερεόν. Έν δέ τή «Έ κ θ έ- 
σ ε ι τοΰ Σμ·σ τ ήματος τών Κόσμων» τοΰ Laplace πε- 
ριγράφεται σαφώς ή θεωρία αΰτη.

«Ό δακτύλιος τοΰ Κρόνου αποτελεΐται έκ δύο συγκεντρωτικών 
δακτυλίων λεπτότατου πάχους, γράφει δ σοφός ουτος. Διά τίνος 
μηχανισμού οί δακτύλιοι συγκρατούνται πέριξ τοΰ πλανήνου τού
του ;^Δέν είναι πιθανόν διά μόνης τής προσφύσεως τών μορίων 
των, διότι τότε τά πρός τόν Κρόνον γειτνιάζοντα μέρη των, έπη-
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ρβαζύμενα δπ'ο τή; διαρκώς όναγεννωμενη;ένεργεία; του βά- 

ρον;, θ’ άτετπώντο έπί τελου; έκ τώ·> δαχτυλιών, oittve; Ji’ α- 

νεπβισθήτου ούτως . αλλοιωθώ; των, θ« απεσυνετίθόντο κάί.θά 

κατεοτρίψόντο ώ; καί απα·»τα τα ίργα τής φύοεωζ, ατινο ϊίνκί- 

κτηνται ποτώ; τάς άν’αγκαιούίά; ίυνάμει; ΐν’άνθέξωσιν εις τήν 

• ίπίρροιαν τών ξίνων αιτίων. "Ωστε οί δακτύλιοι οδτοι στηρίζον

ται άυευ τάοεως κ«ί διά μόνη; τής φοράς τής ισορροπίας, αλλά 

δέον προς τοΰτο νά τόϊς ύποβεση τ:ς κίνησιν περιφοράς χίριξ κα
θέτου άξονος τω σχήματί των καί ϊιερχομίνου διά τοΰ κέντρου 

' του Κρόνου, ίνα το πρός τόν πλανήτην βάρος των αντισταθμίζε

ται υπό τής κεντροφύγου δυνάμεως των, όφειλομένης εις τήν κί~ 

νησιν «τύτην. -

...................................................................  ί . ... . .
Οί δακτύλιοι τοΰ Κρόνου λέγει’κατωτέρω, εΗ συνεπώς ά ν ώ- 

μαλα στερεά σώματα πλάτους, άνίσου έν τοϊς διαφόροις 

σημείοις τής περιφέρειας των, αδτως ώστε τά κέντρα τής βαρύ
τητά; των δέν συμπίπτουσι προς τά κέντρα τών σχημάτων των. 

Τά κέντρα δέ ταΰτα τής βαρύτητος δύνανται νάθεωρηθώσι ώς τό

σοι δορυφόροι, οίτινες κινούνται πέριξ τοΰ κέντρου τοΰ Κρόνου, 

’ είς αποστάσεις έξαρτωμένας έκ τών ανισοτήτων τών δακτυλίων, 

και μετά γωνιωδών ταχυτήτων ίσων προς τάς περιφορικάς ταχυ- 

τήτα; τών σχετικών αυτών δακτυλίων».

Ή θεωρία αΰτη τοΰ Laplace ύπήρξε μάλλον όπισθοδρόμησις 

ή πρόοδος τής επιστήμης. Ό Cassini II είχε άκριδέστερον μαν

τεύσει, μολονότι ήτο κάτοχος όλιγωτέρων μαθηματικών επιστημο

νικών γνώσεων του γάλλου Νεύτωνος. Ίδο'υ δέτί ΙγραΦεν εις τά 

«Ά σ τ ρ ο ν ο μ ικ ά στ ο ι χ ε ία» του τώ 1740.

«"Απασα αΰτη ή μαζα συγκρατεϊται οΰτω; αΐωρουμένη πέριξ 

τοΰ Κρόνου, οΰπνος εντελώς είναι άπεσπασμενη καί όμοιάζουσα 

πρός πλατ'υν καί λεπτόν δακτύλιον, οστις θά ήδύνατο νά περι- 

θάλη τήν Τήν, διερχομένην διά τοΰ κέντρου αυτοΰ.

‘Η φαινομενική άποψις τοΰ Κρόνου ουτινο; άντίτυπον οΰϊαμόσε 

έν τοΐς ουράνιοι; σώμασιν υπάρχει, μας έδώκεν αφορμήν νά συμ- 

περάνωμεν, ότι δύναται ουτος νά είναι σωρός δορυφόρων, 

διατεθειμένων σχεδόν έπί τοΰ αΰτοδ σχεδίου, 

οϊτινες περί τόν πλανήτην τοΰτον περιφέρονται, τό δέ μέγεθός των 

είναι τοσοΰτον μικρόν, ώστε δέν φαίνονται κεχωρισμένοι, άλλ’ έν 

. τούτοι; διάκεινται πλησίον άλλήλων καί δεν δύναταί τις νά Ιια- 

. κρίνη τά μεταξύ αυτών διαστήματα εις τρόπον ώστε φαίνονται άτσ- 
τελούντε; συνεχές τι σώμα».

Ή θεωρία αΰτη τής συστάσεως τών δακτυλίων τοΰ Κρόνου 

διά τής συσσωρεύσεων τών μορίων έν τώ διαμερίσματι τοΰ ισημε

ρινού τοΰ πλανήτου καί τής περιφοράς αυτών πέριξ τούτου δίκην, 

δορυφόρων, μετά ταχύτητο; τόσον μεγαλειτέρας, οσον πλησιέστε- 

ρον κεΐνται, συμφώνως τώ τρίτφ νόμφ τοΰ ΚεπλέρΟυ, elvat ή 

αληθής έξήγησις. Ό δέ καθηγητής τοΰ κ. Clerk Maxwell όρι- 

στικώς καθώρισε τούτο δι’ ειδικού μαβηματικοΰ ύπόμνήματός του 

έν έτει 1856, ύποδληθεντι τή Βασιλική ’Αστρονομική 'Εταιρεία 

τού Λονδίνου.

Τφ δέ 1867 δ Φλαμμαρίων αποδεχόμενος τήν ριζικήν ταύ-.ην 

. θεωρίαν της σύστα'σεως τών δακτυλίων τοΰ Κρόνου .υπολόγισε τήν 

ταχύτητα αυτών πέριξ τοΰ πλανήτου, συμφώνως τα?; άποστάσείΐ 
τών τριών κυριωτέρων δακτυλίων, ώς εξής: Περίοδοι

’Εσωτερικό; δακτύλιος διαφανής 5 ώρ. 50 λ. έως 7 ώρ. 10 λ.

Πλατύς κεντρικός δακτύλιος 7 » 11 '» . » 11 » 9 »

’Εξωτερικός δακτύλιος 11 » 36 » » 12 » 5»

Πρώτος δορυφόρος 22 » 37

Τοιαΰται είσίν αί ταχύτητες, δι’ωυ ζωογονούνται τά συνιστώντα 

τό μοναδικόν τοΰτο σύστημα μόρια. Μή καταπίπτοντα δέ ή συγ- 

χωνευόμενα έπί τοΰ πλανήτου, δέον αί ταχύτητες αυται νά προσ- 

διορίζωσι δι’ έκαστην απόστασιν κεντρόφυγα δύναμιν,ίσην τώ βάρει 

των προ; τήν κρονιακήν σφαίραν. ·
Κατά τόν αΰτο* έπίσης τρόπον ό κ. Keeler προέίη διά τόν 

Κρόνον. Ευρε, συμφώνως τή θεωρία, οτι τά εσωτερικά διαμερί

σματα τοΰ δακτυλίου στρέφονται ταχύτερου τών εξωτερικών δια
μερισμάτων. Τά άπομεμακρυσμενα μόρια του πλανήτου θά τω πα

ρουσίασαν ταχύτητα 16,000 μέτρων κατά δευτερόλεπτου, τάδε 

μάλλον έγγΰ; ταχύτητα 20,000 μέτρων.

Τέλος,άπεδείχθη πλέον οτι δ Κρόνος είναι σφαίρα 719κις μεγα- 

λειτέρα τή; Γής, 92κις βαρύ τέρα, ασθενούς πυκνότητο; (13 έκα- 

τοστα μόνον τής ήμετέρα;) καί περιβάλλεται ύπό οίκογενεία; έξόκτώ 

δορυφόρων καί μυριάδων μικροσκοπικών σωματίων, ταχέως περι

φερόμενων πέριξ αυτοΰ. Έκτελεί δέ τήν περιφοράν τού εις 10 

ώρα; 15 λεπτά, οί δέ δακτύλιοί του άπό 5 ώρ.’ 50 λ. έως 12 ώρ. 

5 λ. κατά τήν άπάστασιν. 4».Π.

ΣΙΜΟΝΙ&ΟΥ Γ. ΒΛΑΒΙΑΝΟΪ

Η ΠΑΡΑΦΡΟΣΤΝΗ ΕΝ ΤΗ. ΚΟΙΝΩΝΙΑ!
ΚΑΙ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΥΤΗΣ

ΗΤΟΙ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚ ΐΚΕ ίΥΓΧΡΟΚΟΓ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣΚΑΤΑΕΓΑΣΕΙΙΣ

(Συνέχεια ϊδε προηγ. ψύλλον)

Ό μ,έγας τοΰ έκφυλισμού έρευνητής Μορέλ άποδί- 
δει αυτό είς δηλητηρίασιν- Όσάκις γενεά τις ποιείται 
χρήσιν τακτικήν, έστω καί μετρίαν, ναρκωτικών και 
διεγερτικών (οινοπνευματωδών ποτών, οπών, αρσενι
κού), ft τροφίμων διεφθαρμένων (έρυσιβώοους Βρίζης, 
κακού αραβοσίτου), ft είσάγει είς τόν οργανισμόν όρ- 
γανικά δηλητήρια (έλώδεις πυρετούς, σύφιλιν φνμα- 
τίωσιν, βρογχοκήλην), παράγει αναγκαίας έκφυλισμέ- 
νους απογόνους, οϊτινες, είς όμοίας έπηρείας έκτεθει - 
ιιένοι, έκπίπτουσι ταχέως είς τάς κατωτάτας τοΰ ένφυ- 
λιΰμοΰ βαθμίδας, τήν ήλιθιότητα,. τήν νανοφυίαν, 
κ·τ-λ· "Οτι ή διά τοΰ καπνού καί τών οίνοπνευμάτων 
δηλητηρίασις τών πολιτισμένων λαών αύξάνει κατα- 
πληκτικώς, άποδεικνύει ή στατιστική- ΙΙερίόπίου καί 
χασις δέν όμιλοϋμεν, διότι, οί Ανατολικοί λαοί, οίτι- 
νες τά μεταχειρίζονται, ούδόλως έπϊδρώσιν είς τήν 
πνευματικήν κίνηόιν της λευκής φυλής. Άλλ’ εκτός 
τούτον, σπουδαίας παράγων μή ληφθεΐς ύπ’ όφιν ύπό 
τοΰ Μορέλ, είνε Λ είς τάς μεγαλοπόλεις διαμονή. Ό 
κάτοικος μεγαλοπόλεως, καί αΰτός. δ πλουσιώτατος 
καί έν πάση εύμαρεία ζών, ύφίσταται βλαβερός έπη
ρείας έλαττοΰσας μεγάλως τήν ζωϊκήν αΰτοϋ δύναμιν. 
’Αναπνέει Αέρα μεστόν οργανικών περιττωμάτων, τρώ
γει τραβάς διεφθαρμένος ή νοθευμένος, οιατελεΐ είς 
διαρκή νευρικόν ύπερερεθισμόν, δύναται δέ δικαίως 
νά παραβληθή πρός τόν κάτοικον έλώδους χώρας, καί 
νά θεωρηθη ώς μοιραϊον θύμα τής malaria Ή θνησι- 
μότης τής μεγαλοπόλεως είνε κατΥ έν τέταρτον μείζων 
τού μέσον δρου τής θνησιαότητος τοΰ δλου πληθυ
σμού καί διπλάσιά τής τών αγροτών. Καί αύτά δέ τά 
παιδία τών μεγολοπόλεων, δσα δέν θερίζονται έν νεαρα 
Λλικία, ύ^ίστανται αναστολήν άπαπτύξεωσ. Αύξά- 
νουσι κανονικώς μέχρι τοΰ δεκάτου τετάρτου ή δεκά- 
τον πέμπτου έτους, Φαίνονται εύ^υα καί λαμπρόν . 
μέλλον έπαγγελλόμενα· άλλ’ αίφνης έπέρχεται στάσις, 
τό πνεύμα σβέννυται, Λ άντιληπτικότης έκλείπει καί 
ό χθές έτι έπίλεκτο,ς μαθητής μεταβάλλεται είς άχρη
στον σκεύος, μόλις δυνάμενον μετά κόπον νά ύποστή 
εξετάσεις. Είΐ’ε δέ γνωστόν πόσον έπληθύνθησαν έσχά- 
τως οί κάτοικοι τών μεγολοπόλεων, καί έννοεΐται πό
σον σννανξάνει μετ’ αύτών ό αριθμός τών θυμάτων, 
τών παντοειδώς έκ^νλισμένων, των κακούργων, τών 
παραφρόνων. .

Είς τους αύτούς λόγους οφείλεται καί ή μεγάλη 
σύγχρονος αΰξησις τών ύστερικών, ήτις όμως έχει 
καί άλλην αίτίαν, τήν ύπερβάλλονσαν κόπωτιν τκς 
συγχρόνου γενεάς. Τήν κόπωσιν ταύτην ΰ^ίσταται 
άπό ήμίσεως ήδη αίώνος άπασα ή πολιτισμένη άνθρω- 
πότης,' τής οποίας οί βιωτικοί δροι πρόρριζοί άνετρά- 
πησαν κατά τό χρονικόν αύτό διάστημα διά τών αλλε
παλλήλων έφενρέσεων καί άνακαλύψεων. Έπέδρασαν 
μέν βαθέως άλλοτε έπί τών πνευμάτων ή τής ’Αμερι
κής άνακάλνψις καί ή θρησκευτική άναμόρ^ωσις, 
άλλα δέν μετέβαλον τήν όλιν.ήν ζωήν τών άνθρωπων· 
Έξηκολούθησαν ουτοι έγειρόμενοί καί κατακλίνόμενοι 
ώς πρότερον, τρώγοντες καί πίνοντες ώς πρότερον, 
ε'νδνόμενοι και διασκεδάζοντες ώς πάντοτε. Σήμερον 
δμως ό ατμός καί ό ήλεκτρισμός άνεστάτωσαν τάς
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βίωτικάς συνηθείας καί αύτού τούταπεινοτάτονάστού. έξάντλησίν τής μέν πρώτης γενεάς έμ^αίνει ό πρώτο- 
Αρκεί δέ πρός άπόδειξιν νά παραβάλωμεν έν όλίγοις γονος ύστερισμός, της δέ δευτέρας <3 κληρονομικός, 
τήν σημερινήν έποχήν πρός τό έτος 1810, δτε περίπου Τον καθολικού δέ τούτου ύστερισμοΰ έκδήλωσίς εϊνε 
έγεννήθη ή σήμερον κρατούσα γενεά. αί νέαι αίσθηηκάίσχολαι1 καϊ 'αί έπιτυχίαι των. ’Αλλά

’Εν Ιτει 1840 είχεν ή Εύρώπη 3000 χιλιόμετρα σι. δένεινε ft μόνη. Ή νόσος τών σημερινών χρόνων έκδη- 
δηροδρόμων, τό 5έ 1890 είχε 218,000. '0 τών όοοιπο λοϋται καί δι’ άλλων φαινομένων. Τοιαύτη δέ εΓνε ή 
ρούντων αριθμός σννεποσοΰτο κατά τό 1840 έν Γερ- διαρκής αΰξησις τών έγκλημάτων, τώνπαρανοίων καί 
μανία, Γαλλία καί ’Αγγλία είς δύο καί ήμισυ έκατομ- της αύτοκτονίας. Λ έμφάνισις νέων νευρικών νοσημά- 
μύρια κατά δέ τό 1891 είς 614 έκατομμύρια. Έκα- .των άνυπάρκτων άλλοτε καί αγνώστων, και τό πολύ 
στος κάτοικοςτής Γερμανίας έλάμβανε, κατά τό 1810 πρωίμότερον γήρας τών σημερινών γενεών.
85 έπιστολάς, κατά δέ τό 1888 200. Τό γαλλικόν τα» Ή έπισταμένη μελέτη τής έκτεθείσης άνωτέρω άδια- 
χυδρομεΐον διένείμεν έν ετεί 1840 94 έκατομμύρια πτώτου άλύσεως αίτίων καί αίτιατών πείθει πάντα δυ- 
Υράμματα καί τό άγγλικόν 277 έκατομμύρια· κατά δέ νάμενον νά σκέπτηται όρθώς, δτι μεγάλως ήθελε πλα- 
το έτος 1881 έκεϊνο μέν διένειμε 595, τούτο δέ 1299 νηθή θεωρών τάς άπό τίνος άναφυομένας νέας αίσθη- 
έκατομμύρια. Έν Γερμανία έδημοσιεύοντο 305 έφη- τικάς σχολάς, ώς σημαιοφόρους νέον πνευματικού 
μερίδες τό 1840, καί 6800 τό 1891, έν Γαλλία 776 αίώνος. Δέν δεικνύονσιν αύται το μέλλον, άλλά τό 
Καί 5182, έν ’Αγγλία 55 ί καί 2255. Βιβλία έξεδίδοντο παρελθόν. Ό λόγος αύτών δέν είνε προφητεία, άλλα 
έν Γερμανία 1100 έν έτει 1840 καί 18,700 έν έτει λήρος παραφροσύνης· δ,τι δέ οί ίδιώται ύπολαμβά- 
1891· Τό εισαγωγικόν καί έξαγωγικόν έμπόριον τοΰ νονσιν ώς έκρηξίν σφριγώσης νεανικής δννάμεως, ού- 
κόσμου είχε κατά τό 1840 Αξίαν 35 δισεκατομμυρίων, <'έν άλλο είναι ή σπασμός γεροντικής έξαντλήσεως·» 
φράγκων, κατά δέ τό 1889 Αξίαν 92 δισεκατομμυρίων. Ήδη θέλομεν διεξέλθει μόνον τά καθ’ ημάς καί τήν 
Τά κατά τό 1840 καταπλεύσαντα είς τούς λιμένας τής κοινωνικήν ήμών κατάστασιν, κατερχόμενοι άπό τών 
Μεγάλης Βρεττανίας πλοία είχον χωρητικότητα έννέα θεωριών εις τά πράγματα, άπό τών γενικών είς τά 
καί ήμίσεως έκατομμυρίον ’■όνων, τό δέ 1890 έβδο» ειδικά καί περιοριζόμενοι Από τών παγκοσμίων είς τά 
μήκοντα τεσσάρων έκατομμυρίων. Ελληνικά, ώς Έλληνες μετ’ Ελλήνων καϊένΈλ-

Άς φαντασθή τις τώρα πώς παράγονται οί καταπλη- λάδι βιοΰντες.
κτικοι ούτοι Αριθμοί. Αί δεκαεννέα σχεδόν χιλιάδες "Εν βλέμμα έπί τήν Αρτιγέννητον ταύτην Κοινω- 
νέων βιβλίων καί αί 6800 Εφημερίδες έν Γερμανία θέ. ν(αν ρ,ας θα δείξη πόσον ταχέως έπελαθόμεθα τών 
λουσιν άναγνώστας, καίτοι πολλάκις τούς θέλουσιν είς Αρχαϊκών άπλών Λθών τών πατέρων μας καί πό- 
μάτην τά δέ 2,759 έκατομμύρια έπιστολών πρέπει νά σον έγενόμεθα πολυφρόντιδες καί περί πολλά τνρβά- 
γραφώσιν. Ή μείζων έμπορική κίνησις, αί πολλαί ζοντες. πόσον έγωϊσταί καί δοκησίσοφοι, πόσον έλά- 
όδοιπορίαι, ή αύξηθεϊσα ναυσιπλοΐα, Απαιτούσιν άνα- 60μεν δλα συλλήβδην τού πολιτισμού τά έλαττώματα, . 
λόγως μείζονα ατομικήν δραστηριότητα. Ό έσχατος ^λάγχ,στα δέ Λ ούδέν τών πλεονεκτημάτων αύτοΰ, νέοι 
χωρίου κάτοικος έχει σήμερον εύρύτερον γεωγραφικόν καί γέροντες, γραϊαι καί κοράσια άπαντες πτερνγί- 
όρίζοντα καί πνευματικά συμφέροντα πολυπληθέστερα ζοντες περί τήν λαμπηδόνα τοΰ πολιτισμού, Ατις μάς 
κα.ί πολυπλοκώτερα Λ ό πρωθυπουργός μικρού ή με- έκθαμβοι καί ήτις ένίοτε μάς έπιφέρει καί τόν όλεθρον, 
σαίου κράτους πρδ ένός αίώνος. Μία μαγείρισσα λαμ- νευροπάθεΐα καί Λ νευρασθένειά και πας ό ϊλοι-
βάνει σήμερον καί στέλλει περισσοτέράς έπιστολάς ή Πός τών νευρικών νοσημάτων όρμαθός συνοδεύουσι 
δσας- έστελλεν άλλοτε’εις καθηγητής Πανεπιστημίου· πάντοτε τάς παρηκμακυΐας έκείνας καί έν κακία γη- 
Καί είς μικρέμπορος Οδοιπορεί περισσότεροί’ καί β.λέ οασάσας Κοινωνίας, έν αίς ποικίλα άνεπτύχθησαν 
πει πλειονας τόπους καί λαούς ή άλλοτ»ποτε βασι- πάθη. ώς· έκ τών έξασθενωτικών μνρίων Αφορμών, Ας 
λεύων-ήγεμών. προκαλοΰσιν αί άθλιαι. συνθήκαι τού βίου των· άλλ’

Άλλ’ Λ δρασις αΰτη Απαιτεί έντασιν.τού νευρικού είς κοινωνίας Αρτιπαγεΐς ό πλεονασμός τών νοσημά- 
συστήματος καί δαπάνην ύλης. ’Επειδή δέ από πεντή των τούτων είνε αύτόχρημα απελπιστικόν, διότι βε- 
κοντα έτών ό μέν πληθυσμός τήςΕύρώπης δέν,έδιπλα- βαίως Α νεανική ήλικία ούδέποτε είνε δυστυχεστέρα, 
σια'σθη, τό δέ ποσόν τής έργασίας. του έδιπλασιάσθη είμή όταν .έχη τά πάθη τής γεροντικής. Τά έγκλήματα 
μέν έν γενεί, πολλαχού δέ «αί έπεντηκονταπλασιάσθη, έχουσιν αίτιον.τήν οίκτράν κατάστασιν τής ύφεστώσης 
έπεται ότι πάς πολιτισμένος άνθρωπος καταβάλλει σή- Κοινωνίας καί τήν πρόοδον τού πολιτισμού-Δέν έχει 
μερον έργασίαν πεντάκις μέχρις είκοσιπεντάκις πλείο- τις ft νά Αποβλέφη είς τάς μεγαλοπόλεις καί τά κέν- 
τέραν ή δση έζητεϊτο παρ’ αύτού πρό ήμίσεως αίώνος. τρα τού πολιτισμού τό Λονδΐνον, τούς Παρισίους, τήν · 
Πρός τήν φοβερήν δμως ταύτην αΰξησιν δργανικής Νέαν Τόρκτιν καί νά μελετήση τά έξαγόμενα τής στα- 
δαπάνης δέν άνταποκρίνεται, ούδέ είναι δυνατόν νά τιστικής· ’Αλλά παρ’ ήμιν συμβαίνουσιν έγκλήματα 
Ανταποκρίνεται ίση αΰξησις προσόδου- Οί Εύρωπαϊοι έν συγκρίσει πλείονα τών Αλλαχού, χωρίς ό πολιτι- 
τρώγουσι σήμερον κάπως περισσότερον καί καλλίτερον σμός ό αληθής νά έχη θρόνον έν μέσω ήμών. 
ft πρό πεντήκοντα έτών· άλλ’ ούδόλως άναλόγως τής Είς τάς οίκογενείας θά διακρίνη τις, έκτος εύαρί- 
ύπερβαλλούσης κοπώσεως, ήτις έπιβάλλεται σήμερον θμων έξαιρέσεων παρά τισι τών τάξεων, είς δ,ς έτι ό 
είς αύτούς· Και περισσότερα δέ καί καλλίτερα Αν εί- λίφ τού πολιτισμού δέν έπέδραμεν, όντα νευροπαθή έζ 
χον φαγητά, δέν θά τούς ώφέλει, διότι δέν ήδύναντο αναιμίας, στερήσεων, υπερβολικών κοπώσεων, ανα
νά τά χωνεύσωσιν, Ό στόμαχος'ήμών Αδυνατεί νά γνώσεωςμυθιστορημάτων, ασέμνων Ακροαμάτων, Ασε- - 
έπαρκέση είς τάς απαιτήσεις τού έγκεφάλου καί τοΰ μνοτέρων θεαμάτων, ερωτικών έπιθυμιώ^, δυσεκπλη-

- νευρικού ήμών συστήματος- Συμόαίνει ^έ ο&τω κατ’ ρώτων πόθων (αύνανισμού), Αϋπνιών καί μυρίων άλ- 
ανάγκην δ,τι συμβαίνει πάντοτε, όσάκις είς μεγάλας λων αιτίων, δσα ύπέθρεφε καί έπιμελώς έγαλούχησε 
δαπάνας Απαντώσι πενιχρά είσοδήματα· κατ’ Αρχάς τό όλέθριον τοΰ-φευδοπολιτισμού πνεύμα, δπερ κ ά θ’ 
τρώγονται αί οίκονομίαι καί κατόπιν έπέρχεται ή ύ π ο β ο λή ν βαθμιαίαν έπενήργησε βραδέως, Αλλ’ 
χρεωκοπία. Ασφαλώς έπί τού τρόπου τοΰ σκέπτεσθοι, βούλεσθαι

Οΰτω δέ ή ύπερβολική κόπωσις, είς ΰν ύπεβλήθη _ . _ ______ _
άποτόμως ή Ανθρωπότης ύπό τών νέων εφευρέσεων·, > Εννοεί φιλολογικά σχολά;, τήν πρκγμκταήν, τήν «υμ.· 
περιήγαγεν αύτάν άναγκαίως ε(ς έξάντλησιν, και τήν τύν Ίφενίσριύν, τίν Τολοτοϊσμδν χ.λ.π.

Ζ
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κα\ όρέγεσθαι της ήμετέοας Κοινωνίας. Θά εΐπη τις 
ίίσως, δτι έν σχάση Κοινωνία Θ4 εύρη κατά φυσικόν 
λόγον ταϋτα πάντα ώς αναπόσπαστα παρακολουθή
ματα τον μεγάλου πληθυσμού. Άλλά τούτο δη τυγ
χάνει τό λυπηρόν, ότι έν σχετική Αναλογία δέν ώφεί- ί 

■ λομεν νά Ιχωμεν ακόμη Λμεΐς τόσον αύξησει έν τοϊς . 
άμαρτάμασι καδ τοϊς άτόποις τοϋ πολιτισμού, άφοΰ 
πολύ ολίγον νομίζω, οτι έκαρπώθημεν τών ώφελειών 
καί προτερημάτων του. Ή κοινωνική μεγα-’ 
λομανία, Tirol Λ πολυτέλεια έν τφ καθ’ήμέραν 
βίω είνε μάστιξ δλων τών τάξεων, ή Ανόητος φιλο
τιμία τοϋ νά φαίνηταί τις κατά τήν εξωτερικήν περί 
βολήν καί κατά τήν έπίπλωσιν τού οϊκου του καϊ κατά 
τάς λοιπός τοΰ βίου τρυφάς καί Απολαύσεις δ,τι δίν 
είνε καί δπως δέν δύναται Αποτελεί σπουδαιον παρά
γοντα ήθικης ένδομύχον λύπης·

Έπειτα ή προσπάθεια της έπιτεύξεως^ συνοικεσίου 
μετά προσώπου πάντοτε κατά τό φαινόμενου άνωτέρου 
συντελεί είς έτερον ηθικόν κλονισμόν γονέων κα\ τέ
κνων·, άλλως τε καί τούτου μλ δντος, ή σταθερά μό
νον μέριννα νύκτωρ καί μεθ’ ήμέραν περί τοιούτου 
γάμου, περί τοιαύτης άποκαταστάσεως είνε. άρκοΰσα 
τιμωρία της προλαδούσης τά πράγματα ίδανικότητος 
και φαντασίας. Ή ατιμωρησία είνε μέγιστος παράγων 
σαλεύσεως τών φρένων, Αλλά κα\ ή χαρτοπαιξία, ή 
κυβεία καί ή έν τώ χρηματιστηρίω παντοειδής άνάμι- 
ξις, η ώς έπί τά πολλά Ατυχής άποβαίνουσα, συγκι- 
νεϊ τό νευρικόν σύστημα καί ούκ όλίγον έπιδρά έπί 
τής καταστάσεως τών φρένων.

("Επεται συνέχεια)

ΣΑΡΡΑ ΒΕΡΜΑΡ ΚΑΙ ΤΟ ΒΕΖΟΥΒΙΟΝ

Ή Σάρρα Βερνάρ εύρισκομένη it Ρώμρ τής ’Ιταλίας διά 
τινα; παραστάσεκ, έδέχθη συνέντευξιν τοθ άνταποκριτοΰ 
τής «Palle-Mall-Gazette» τοθ Λονδίνου, εις δν διηγήθη 
τάς έντυπώσεις αύτής περί ’Ιταλών καί τής- έπι του Βε
ζούβιού άναβάσεώς της. ,

— Άγαπώ αυτήν την Ιταλίαν, τφ είπεν. Είναι ί Τε
τάρτη φοράβπου έρχομαι εις Ρώμην.

— Καί τδ κοινόν πως σάς φαίνεται; την ήρώτησεν ό 
Ανταποκριτής.

—Ά, μή μοΰ όμιλεϊτε περί αύτοΰ, είναι πολύ άδιάφορον.
— Δηλαδή;
— Όλα τά λατινικά Ακροατήρια δυσκόλως ntdrortat 

Τούς ’Αγγλους άγαπώ και τους λατρεύω, ci δέ ’Αμερι
κανοί φέρονται .είς-τό θέατρον, δπως καί είς τήν εκκλη
σίαν; Άκροώνται μετά θρησκευτικής σιωπής και εϊτα έπευ 
φημδσι ζωηρώς. Οί ’Ιταλοί δμως όμιλοϋσι, πατώσι τά 
προγμάμματά των, άναγινώσκουσιν εφημερίδας έν ώρ$ τίς 
παραστάσεως καί καθιστώσι τήν έπιτυχίαν δύσκολον.Άλλά, 

. δεν τούς Αδικώ, - είναι φυσικόν των.,., ηφαιστειογενές κα- 
κο’ν, υποθέτω.

Άλλ’ έπίτοΰ προκειμένου, έξηκολούθησεν άμέσως, πριν 
ήέγκαταλείψω την Νεάπολιν, ήθέλησα νά λάβω ιδέαν τοθ 
Βεσουβίου ί·< ώρο: νυκτός. Έπεθυμησκ τήν φοράν ταύτην νά 
ΐδω-έκ τοθ πλησίον τον μεγαλοπρεπή καί Αγέρωχου αυτόν 
δεσπότην. Βραδύτερον θά πηγαίνουν όλοι σιδηροδρομικές 
έκεϊ, άλλ ’ έγώ ήθέλησα πεζτί νά τδν έπισκεφθώ, διότιθεωρώ 
την σιδηροδρομικήν παυτην πορείαν βάρβαρον· Τότε θά 
καταντήση ώς θεατρική τις παράστασις ή θέα τοθ Βεζού
βιον, δπου πάντες μέ έν φράγκον θά τήν βλέπωσιν ! ,Άλλ’ 
εν τούτοις, καλείτερον πάντοτε εΐναι τοϋτο άπό ηλεκτρι
κόν φωτισμόν είς τάς κατακόμβας ί ■

Άνήλθον τό μέγα όρος πεζίί, τί} συνοδείφ δύο υπηρετών 
καί ενός Ασφαλώς οδηγού.

— Μά τότε θά εριψοκινδυ.νεύσατε πολύ; ήρώτησεν ό 
Ανταποκριτής τής «Palle Mall Gazelle».

— *Η άνάβκσις, ύπέλαβεν ή Σάρρα Βερνάρ, είναι Αρκετά 
επικίνδυνος τήν ήμέραν, άλλά τήν νύκτα, σχεδόν Αδύνατος 
8ιά μίαν γυναίκα, καί Αξίζει τδν κόπον νά τήν έπιχειρήσρ 
τις κκί μάλιστα νά ύποφέρτι καί νά κινδυνεύσγ.

Μόλις έτελβίωσαν τό θέατρου, έξεκινήσαμεν, λαβόντες 
τήν συντομωτέραν όίόν.

Έν δσφ άνηρχόμεθα αί συγκινήσεις ηύξανον. Πολλάκις 
άνήλθον όρη, χιονοσκεπή μάλιστα, άλλά πρώτην φοράν 
άνέβαινον έρπουσα πυριφλεγές δρος. Έφ’ οσον δέ έπορευό- 
μεθα, τδ έδαφος, ύπό τάς πόδας μου έφκίνετο βαθμηδόν 
θερμότερον, είτα δέ συνεχή νέφη ύδατμοΟ καί βροχή κόνεως 
μάς περιέβαλλεν.

Ή άνάβασις καθίστατο όλονέν δυσκολωτέρα καί οί πό- 
δες μας άφινον τά Ιχνη των έπί τής σχεδόν ψυχρής εκείνης 
λάβας, ένώ ό Βεζούβιος, ο γίγαί ούτος μάς άπέστελλεν άπό 
καιροΟ είς καιρόν θερμόν άερα καί είτα βαρύν, μεχριςδτου 
,ήρχίσαμεν δυσκόλως ν’άναπνέωμεν αυτόν. Έν τούτοις 
έπροχώρουν πάντοτε, χωρίς ·νά ομιλώ πλέον είς τούς συν
τρόφους μου, αισθανόμενη καλώς τδ μέγεθος καί τδ μεγα
λείου τής γής καί τήν σμικρότητα τοθ άνθρώπου, όπόταν 
προβάλλεται είς αΰτδν μεγαλοπρεπώς. ό δγκος τής φύσεως 
καί ή Ακαταμάχητος δύναμίς της.

Τέλος ό οδηγός μου μοί λέγει, οτι δέν πρέπει νά προ- 
χωρήσωμεν περαιτέρω, διότι ή λάβα καθίστατο ύγρο- 
τέρα κα: πηλώδης πρός τδ μέρος τοθ κρατήρος. Έγώ έπέ- 
μεινα νά προχωρήσω βήματά τινα έτι καί δ οδηγός μου 
ύπεχώρησε δυσκόλως είς τάς επιμόνους μου ενστάσεις· 
Έκαμα τέλος βήματά τινα, τεσσαράκοντα έως πεντήκοντα 
έτι, άλλ’ οί σύντροφοι μου έσταμάτησαν.

Έγώ, τότε έξηκολούθησα Ακόμη όλίγον, οτε ο οδηγός 
μου έξέβκλε κραυγήν. Ένόμισα, δτι εδρισ^όμην έν τφ 
μέσω τών φλογών καί τοϋ κρατήρος, μόλις δυναμένη ν’ άνα- 
πνέω καί τότε .... έχασα έν έκ τών ενωτίων μου. Αί δέ 
βλεφαρίδες μου έκοκκίνησαν ! . . .

Μοί έφαίνετο, δτι ή ήμερα έής τελευταίας κρίσεως είχεν 
έλθή». - .

Ε1ν«ι Αληθή ταϋτα ή ρεκλάμα επιτήδεια πρό τής Αδια
φορίας τοθ βαλαντίου τών ’Ιταλών; Ή -ί.μετέρ-z Δοϋζε 
οδτε είς τήν Άκρόπολιν έλαβε τήν άνάγκην ν’ άνέλθη !

» —__ _
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ΠΑΝΟΣ ΚΟΡΩΝΑΊΟΣ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ - ΠΟΛΥΚΥΜΑΝΤΟΣ ΒΙΟΣ

Ό Πάνος ΚορωναϊΌς είναι ή ιστορία τής νβωτέρας Ελ
λάδος, διότι ό ά.ήρ ουτος έλαβε μέρος είς βλα τά μεγάλα 
κοινωνικά καί πολιτικά γεγονότα, τά οποία συνέβησαν άπό 

..τών πρώτων χρόνων τής ήμετέρας Παλιγγενεσίας.
Πατριώτης Αγνός καί στρατιώτης Ανδρείος, δέν έπαύ- 

; σατο έργαζόμενος μέ Ιερόν ζήλον καί αύταπάρνησίν υπέρ 
| τοθ ελληνισμού ολοκλήρου, όμιλών, γράφων, μαχόμενος, 
ι μελετών καί κόπους άτρύτους καταβάλλων διά τήν όργάνώ- 
! σιν τοδ στρατοΟ μας.

Ό βίος του ολόκληρος, άν εζαιρέβν) τις τά τελευταία 
! μόνον έτη; ύπήρξε μία συνεχής πάλη καί έθνική έργαβία, 
I στηριζομένη είς άρχάς και πεποιθήσεις στερεάς καί άναλ- 
| λοιώτους, τάς οποίας απ’ άρχής ίθεσεν ώς πρόγραμμά του, 
, ό άοίδημος άνήρ.

Έγεννήθη Ιν Κων)πόλει τφ 1811 έκ πατρός Κυθηρίου 
1 καί μητρός Κωνσταντινουπολίτιδος.
! Ή οίκογένειά του κατά τήν έπανάστασιν τοΰ 1821 ά- 
| πθλθεν έκ Κων)πόλ<ως και έγκατεστάβη είς Κύθηρα, δπου 
ι. ό Κορωναϊος έμεινε μέχρι τόΰ 1830. -
, Κατόπιν εστάλη είς τήν έν Κέρκυρά Ακαδημίαν τοΰ 

Γκίλφορδ και παρέμεινεν εκεί μέχρι της άφίζεως τοΰ Κυ
βερνήτου Καποδίστρια. Όταν ίδρύθη ή Στρατιωτική Σχο
λή, εϊσήλθεν είς αύτήν έκ τών πρώτων'καί νεώτατος.Έξελ- 

I

θύν τής Σχολής ώς άνθυπολοχαγός κατετάχθη είς τό πυρο
βολικόν.

Τώ 1854 έλαβε μέρος ε?ς τόν Κριμαϊκόν πόλεμον υπέρ 
τών ρώσσων, δΐ'ϊκών έν σώμα έξ έλλήνων παρά τόν Δούνα 
βιν. Διά τήν δράσιν του έν τφ πολ'μφ έκείνφ έτιμήθη παρά 
τ·ής ρωσικής κυβερνήσεως διά μεταλλίου τιμής.

Κατά τό αυτό δμως έτος ίγεινεν ή έπκνάστασις τής Κα 
λαμπάκας καί έπέοτρεψεν ένταΰθα καί έτέθη ύπό τάς δια- 
ταγάς τής ελληνικής κυβερνήσεως.

Τό 1859, έστάλη ώς άκόλουθος τοΰ γαλλικοΟ επιτελείου 
κατά τήν έκστρατείαν τών Γάλλων είς τήν Συρίαν. Μετά 
τό πέρας τής έκστρχτείας ταύτης, ήτις διήρκεσεν έν έτος,, 
έπανήλθεν ένταΰθα και ήρχισεν άναμιγνυόμενος είς τάς κατά 
τοΰ Όθωηος συνωμοσίας.

Περί τά τέλη τοΰ 1861, δτε είχε τόνβκθμόν τοΰ άκτι- 
συνταγματάρχου, συνελήφθη ώς συνωμότης καί έστάλη εί; 
Ναύπλιον, οπού καθείρχθη 
έν τφ φρουρίφ "Ίτζ-Καλέ. 
Φυλακισμένος ών, κατόρ
θωσε νά εύρίσκεταΐ είς 
«διάλειπτον συνεννόησιν 
μετά τών Αξιωματικών 
τής φρουράς Ναυπλίου, . 
οιτινες πάντες ήταν συνω- 
μόται επίσης.

Ότε δέ έξερράγη ή έ- 
πανάστασις τοΰ Ναυπλίου 
άπηλευθερώθη καί έγένετο 
άρχν.γός τοϋ κινήκατος- 
Κατά τήν συμπλοκήν τήν 
συγκροτηθεϊσαν ε<ς Άχα- 
ίαν μεταξύ βασιλικών καί 
έπαναττατών, έπληγώθη 
είς τόν μηρόν καί ήχμα- 
λωτίσθη ύπό τών Αντιθέ
των. Ώδηγήθη τότε είς έν 
πολεμικόν πλοίον όρμοΰν 
έν τφ λιμένι Ναυπλίου, 
δπου έμεινεν έφ’ ικανόν 
διάστημα νοσηλευόμενο;, 
διότι ή πληγή του, ήν δέν 
έπεριποιήθησχν ώς έπρεπε 
οί ιατροί, όλίγον έλειψε 
νά έπιφέρρ είς αυτόν τόν' 
θάνατον·

Τέλος έξερράγη ή έπα- 
. νάστασις τοΰ 1862, καθ’ 

ήν έξώσθη ό Όθων, διωρί- 
αθη δέ τότε γενικός Αρ
χηγός τής Εθνοφυλακής ; 
τοϋ 1865.

Κπτά τό διάστημα'αΰτό δγεινεν υπουργείου ύπο τόν Κα- 
νάρην, διωρίσθη δ’αύτός υπουργός τών Στρατιωτικών. Τότε 
έξερράγη ή στάσις ή γνωστή ύπδ τό σνομα «Τά Ίουνιακά», 
καθ’ήν ό Κορωναΐος έπυροβολήθη άνεπιτυχώς ύπό χωροφυ
λάκων είς μίαν διαδήλωτιν.

Όταν έξερράγη ή μεγάλη Κρητική έπανάστασις τοϋ 
1866, ό ΚορωνπΓος πωλήσας ίλην τήν περιουσίαν του με- 
τέβη έίς Σΰρον καί μετά τριών άνδρών διεπεραιώθη εί; 
Κρήτην.

Έκεί άνεκηρύχθη αρχηγός τοΰ τμήματος τή; Ρεθύμνης, 
έμεινε δέ μαχόμενος ύπέρ τής άπελευθερώσεως -τής Κρήτης 
άπό τοΰ τουρκικού ζυγοΰ (πί.2 1/3 όλα έτη έπιδείξας αν
δρείαν καί στρατιωτικήν ικανότητα Αξίαν θαυμασμοΰ.

’Αφοϋ ή έπανάστασις έτελείωσεν έξελέγη βουλευτής ’Ατ
τικής καί κατά τό 1869 οτε έσχηματίσθη ύπουργεϊον Κπ- 
νάρη προσελήφθη πάλιν ύπουογόςτών Στρατιωτικών.

Κατά τό 1870 μετέβη είς Κων)πολιν καί παρουσιάσθη
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καί διετέλισεν ώς τοιοΟτος μέχρι

/είς τόν Σουλτάνον, οστις έπεδαψίλευσεν αυτώ μεγαλας τι-
μάς καί περιποιήσεις, τον έπαρασημοφόρησε δε δια τοΰ 

Ότμανιέ.
Κατόπιν μετέβή είς Α?γ-πτον, δπου ό άντιβασιλεύς τώ 

προτέφερε μεγίστην θέιιν, τήν όποίκν όμως όΚορωναίος δέν 
έδέχθη κ») επέστρεψεν είς τήν 'Ελλάδα.

’Γοσαύτη δέ ήτο ή περί τά στρατιωτικά καί πολεμικά 
τάσις του, ώστε ούδεμίαν ευκαιρίαν παρέλειπε, χωρίς τό 
παράπαν νά δράσγι·

Κατόπιν μετέβη είς Παρισίους ώς Απεσταλμένος τής Κυ
βερνήσεως διά τήν γενομένην Έκθεσιν. Επίσης βραδύτερον 
μετέβη πάλιν είς Παρισίους κάί παρέστη κατά -τά τότε δι- 
οργανωθεντα μεγάλα στρατιωτικά γυμνάσια-

Τφ 1878 προεέ;βάσθη είς Υποστράτηγον, τφ 1886 είς 
αντιστράτηγον καί τφ £887 άπεστρατεύθη.

Διετέλεσεν έν τφ μεταξύ δίς Ακόμη βουλευτής Κυθήρων, 
ι·*· ή:οι έν συνόλφ διετέλεσε 

τρις βουλευτής, δίς ύπουρ-
- γός, ήτο δέ καί μέλος τής 

Έθνυσυνελεύσεώς.
Έμονομάχησε πολλά

κις, έπληγώθη δέ είς μο
νομαχίας δίς- Τήν πρώτην 
φοράν μέ σπάθην είς τό 
πρόσωπον καί τήν δευτέ- 
ραν είς τόν δεξιόν πόδα. 
Έπλήγωσεν αυτόν είς τόν 
πόδα ό στρατηγός Σοϋ- 
τσος, δστις καί τόν προε- 
κάλεσεν. είς μονομαχίαν, 
θεωρήσας εαυτόν προσ- 
βεβλημένον διά φράσεις, 
άς εκείνος είπεν έναν- 
τιον του·

Ό Πάνος Κορωναϊος 
διετέλεσε κατά τά τελευ- 
ταΐαπέντεέτη τήςζωήςτου 
καί ήωέτερο,· προσωπικός - 
φίλος, συνεργάτης είς τήν 
«Φύσιν», ούτινος έδημο- 
σιεύσαμεν ποικίλα αύτοϋ 
έργα καί τήν εικόνα αύ
τοΰ μετά περισπουδά- 

• στου διατριβής του «Περί 
πολέμου» είς τόν τρίτον 
τόμον τής «Φύσεως».

“ Φ. Π.

ό . 
ί

Η ΕΚΚΥΒΕΥΣΙΣ
ΤΩΝ ΛΑΧΕΙΩΝ ΤΗΣ λΦΤΣΕΩΣ„

Έγένετο κατά τό σύνηθες, τη Παρασκευή 1^ τρέ- 
^οντος'ίανουαρίου ly τοϊζ γραφείοις ήμών καί· ένώ · ,
τηον έπιτροπής,έκλεγείσης μεταξύ τών προσελθόντων 
συνδρομητών τής «Φύσεω§» και Αηαρτιζομένής ύπό 
τών Κυρίων Ίω· Βολονάκη, Κ. Έμπειρίκου καί Ν· 
Σοφιανοπούλου, ή έκκύάευσις τών Αναγραφέντων έν 
τώ ύπ’ Αριθ. 14 τής 10 ’Οκτωβρίου φύλλω τής «Φύ
σεως διάφορων Αντικειμένων, καθ’ ήν έλαχον οί κά
τωθι σημειούμενοι Αριθμοί, κερδίζονττς τά παραπλεύ- 
ρως αύτών σημειούμενα είδη:

Ό 1ος Αριθμός 1869 τού έν Άθήναις κ. Δ. Πορφύ- 
ρη. κερδίζει τό χρυσούν ώρολόγιον,

Ό 2ος αριθμός 875 τού έν Άλεξανδρεία κ. Ιΐ. Πσ- 
τσιάδη, τό όπισθογεμές δπλον.

ζ
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χ. β.ισιλ.

Β. Κοντού

Νικολαΐδη

ι.Ο 36'ς αριθμός 2952 τοΰ έν Μασσαλία κ. Π. Ζα- 
ρείφη τό πολύκροτον.

Ό 4ος άριθμός 3150 τοϋ έν Άθήναις κ. Μιχ. Κα 
τσαροΰ κερδίζει τό άργυροΰν ώρολόγιον.

Ό 5ος άριθμός 927 τοϋ έν Προύσσ^ κ. Νικ· Βερ- 
6έρη τόν 'Ιστορίαν τοϋ Πιπαρρηγοπούλου.

Ό 6ος άριθμός 4042 τοΰ έν ΙΙετρονπόλει ά. Χαρ. 
ΒαΟκαλδη τήν σφαίραν τής* ϋδρογείονι

Ό 7 ος άριθμός 87& τοϋ έν Νέα Τόρκη 
Καλημέρη τά έργα τοϋ Ιουλίου Βέρν.

Ό 8ος άριθμός 1925 τοϋ έν Πε’ραιεΐ κ. 
τό τηλεσκόηιον.

Ό 9ος άριθμός 739, τοϋ έν Βόλω κ. Ν
τον Έρμΰν τοΰ Πρτξιτέλους.

Ό 10ος άριθμός 1968 τοΰ έν Πόρτ-SaU κ. Πιρον- 
tfi, τό έξυηνητήριον.

Ό 11ος άριθμός 862 τοϋ έ Achmotin κ. Μιλτ. Κορ
νέτη τό χρυσόδετον λεύήωμά.

Ό 12ος άριθμός 873 τοΰ έν Πάτραις κ. Π. Τσιμα 
ϋποτελώνου τά κεχρυσωμένα άγγεΐα.

Οί όκτώ έπόμενοι άριθμοι 171, 806, 935, 57, 865, 
' 1965, 3150, 87 άνά έν βαρόμετρου.

Οί δέκα έπόμενοι, 1929, 671, 848, 1880, 838, 
1050, 95, 946, 652, 2985,άνά έν θερμόμετρον.

01 δέκα έπόμενοι 1011, 2031, 919, 3 |7; 139; 1019, 
2030, 2026, 871, 2015,άνά μίαν φωτογραφίαν.

Οί δέκα έπόμενοι 1916, 83, 1916, 5$Ί, 1000, 50, 
87, 934, 509, 547,άνά έν μελανοδοχεΐον.
' Οί 50 έπόμενοι 1922, 861, 2002, 962, 523, 1901, 
1026, 406, 156, 71, 1948, 2912, 854, 5,7. 537, 
1936, 61, 167, 76, 162, 1873,’ 653, 896, 645, 980, 
910, 192, 1971, 968, 895, 2018, 431, 535, 34, 876, 
756, 979, 655, 850, 549, 951, 261, 871, 4020, 2054 
2546, 507, 1877, 2040, 598,άνάέν εικονογραφημένου 
πανόραμα.

Οί 50 έπόμενοι 1919, 873, 205Ι, 516, 912. 1921, 
. 1065, 708, 676, 869, 2010, 2032, 984. 209, 419, 

150, 134, 937, 90, 976, 2896, 588, 597, 602, 6Γ1, 
628, 571, 658, 897, 649, 638, 663, 851, 976. 517. 
534, 748, 555, 18, 954, 521, 1891, 260, 873, 1986, 
106, 1914,981. 516, 1978, άνά έν χρυσόδετον Ιστο
ρικόν βιόλίον.

Ktt\ οί άκόλουθοι τελευταίοι 50 άριθμοι, 1706, 
1951, 47, 1872, 733, 1003, 2826, 173, 79, 434, 
1988, 606, 1879, 1964, 71, 176, 926, 199·), 601,' 
970, 900, 1033, 940, 88, 125, 973. 898, 642, 501, 
45, ‘.-56, 855, 527, 32, 1890, 755 949. 69, 168, 
259, 2035, 1896, 950, 54, 1875, 982, 78. 699, 2001, 
948, κερδίζουσιν άνά έν άντικείμενον άξιος μέχρι 5 
δρ. τής έκλογης τοϋ κερδάνοντος.

Παράκαλοΰνται όσοι δέν'λάβωσι τό κερδηθέν αντι
κείμενου των, νά λάβωστ τόν κόπον νά ζητήσωσ.ν 
αύτό έκ τών γραφείων μας.

Ή ΑιεύΟυνβις

Η ΑΜΕΛΗΘΕΙΣΑ ΤΕΧΝΗ

Ζώμ»ν εις εποχήν, κ«0’ υπερβολήν <ί5ς παιδείας και τ 
μορφώσεως. Τά γράμματα καί αί ποικίλαι γνώσεις έλαβον 
ούτως βλως έκτακτον πρόοδον καί τελειοποιήσω, καί έάν 
οί πρόγονος μας ήδ^αντο νά έπανέλθωπν είς τήν γήν, 
ήδελον μείνει είς παντελή κατάπληξιν πρδ τής σωρείας τών 
γνώσεων, &ς οί διάφοροι παιδαγωγοί καί διαμορφωται προ· 
σπαθοδσι νά μεταδώσωσιν είς τόν έγχέφαλον τών νέων καί 
νεανίδων.

Έπισωρεόουσι δέ προγράμματα έπί προγραμμάτων, βι
βλία έπί βιβλίων, τοσουτοι δέ νεωτερισμοί διαδέχονται άλ- 

λήλους, ώστε, μά τήν άλήθειαν, ό έγκέφχλος πολλάκις 
ίλιγγιά πρδ τών χρησίμων έν τούτοις ποικίλων γνώσεων. 
"Αν δέ προσΟέσωμεν είς ταύτας καί είς τά γράμματα τάς 
διασχεδαστικάς τέχνας, αίτινες έπίσης ίλαβον διάσημον 
τελειοποιήσω ! Τί γίνεται ", Ή μουσική έν παραδείγματι, 
ό χορός, ή ιχνογραφία, ή ζωγραφική ή υδατογραφία, ή γυ
μναστική ήτις θεωρείται καί αυτή τέχνη, δέν είναι έκ τών 
ώφελίμαίν, έκ τών ώφιλιμωτάτων γνώσεων ; Καί. ή μου
σική ! 'Βλέπετε κλειδοκύμβαλα παντοδ, είς δλας ίχέδον 
τάς οικίας. Νέα τις οικοσκευή 0ά ήτο άτέλής άνευ το3 4ρ· 
γάνου τούτου. Το βιολίον πάλιν κατέστη καί αύτό γυναί- 
κεΐον δργανον, χαί οί βιολισταί ύπδ γυναικεϊπν ενδυμασίαν 
δέν άριθμοδνται πλέον! Καί άν άναφέρωμέν προσέτι τήν 
Άρπαν, τήν Μάγαδιν κτλ.

Όλα ταΰτα είναι καλά καί τέλεια, 0ά ήσαν δέ έτι 
περισσότερον, έάν προσετίθετο άκόμη καί έτέρα τις τένχη, 
ήτις έπρεπε νά εΐναι πρωτίστή τών Αλλων, αδτη δέ είναι 
ή τέχνη *τοΰ άναγινώσκέινδ. Κάί ακριβώς περί τοΟ καλώς 
άναγινώσκειν πρόκειται ήδη. Μόλις έκμάθή ν’ άνα-γινώσκγ 
τις τροχάδηνν,νομίζει οτι γνωρίζει τά πάντα.Είναι μεγίστη 
πλάνη, καί μην έκπλαγεϊτε άν σδς εΓπωμεν, δτι είς 
εκατόν μόλις άτομα, δύναται τις νά ευρν} τέτσαρα ή πέντε 
μόλις καλώς έπιστάμενα τήν τέχνην ταύτην. Παρατη
ρήσατε είς τάς έξετάσεις τών μικρών κορασίων, ινα μή 
άναφέρωμέν $ ταΰτα, τόν μονότονον τρόπον δι’ ού άναγινώ- 
σκουσρ πζρακαλέσάτέ τα νά σάς άπαγγέίλλωσι πάημά 
τι και 0ά ίδήτε πόσον ένοχλήτική είναι η μονότονος άπαγ- 
γελία των. Δέν άρκιϊ είς μίαν νεάνιδα νά είξεύρφ Καλώς . 
δλους τούς κανόνας τής Γραμματικής, άλλά δέον νά έπί- 
σταται και καλώς ν’ άναγινώσχγ). ΎποΟέσωμεν, δτι άσθε- 
νής τις παραχαλεϊ αύτήν νά τώ άναγνώσή ιστορίαν τινά. 
Μέ τόν μονότονον λοιπόν έκεΐνον τρόπον, μή δίδουσα ζωη
ρότητα είς ο,τι άναγινώσκη, άντί νά τέρψη τόν άσθενή τόν 
ενοχλεί καί τόν άναγκάζει νά τήν παρακαλέση νά παύση.

Είς τι χρησιμεύει πότε ή γραμματική;
Πρέπει λοιπόν νά καταβάλωμεν πάσαν προσπάθειαν, νά 

διαβιβάζωμεν τάς ίδέας τοΰ σργγραφέω; είς τόν άκροατήν.
Άλλοτε είς τά Παρθεναγωγεία αί μαθήτριαι καί οί μα- 

θήτα'ι έδει καθ’ έκάστην νά άναγινώσχωσι μεγαλοφώνως, 
τούλάχιστον έπί μίαν ώραν.. Ήδικήθησαν δέ πολύ, άφ’δτου . 
ή συνήθ'ΐα αυτή κατηργήθή.

Όλάι δέν δύνανται νά παίζωσι κλειδοχύμβαλον, οδτε 
Μχγαδιν, ούτε Βιολίον, ίνα διασκεδάζωσι τούς πέριξ αυτών. 
Έάν έπίστάντο δμως τήν τέχνην .«τοΰ καλώς άναγινώσκειν» 
0ά ήδύναντο κάλλιστα τό εσπέρας διά· τής άναγνώσε.ως νά 
τέρψωσιν,δχι μόνον τόν εαυτόν των,άλλά καί δλην την οίκο- . 
γένειαί.

Όταν λαμβάνωμεν βιβλίον τι άνά χεΐρας, δέν αρκεί νά 
τό άνοίξωμεν καί νά τδ άναγνώσώμεν μηχανικώς, χωρίς 
προηγουμένως νά λάβωμεν τόν κόπον νά ποιήσωμεν μικράν 
τινα έξέτασι* είς τδν συγγραφέα, είς τόν βίον του, είς τήν 
έποχήν του, ώς καί είς τόν σκοπόν, ον διά τοΰ συγράμματός 
του τούτου προτίθεται.

Ή άνάγνωσις είναι-τόσον γλυκεία καί ευχάριστος όια- 
σκέδασις, τδ δέ αποτέλεσμα τόσον ωφέλιμον και διδακτικόν.

Έν ’Ιθάκη. ’Λνδριάνα W. Βλασσοποόλου

ΑΚΡΟΣΤΙΧΙΣ

(Τη άνηχούση)

Εύμοοψιά περισσή σ’ έδωρήθη 
Λατρευτό μου καμάρ’ είσαι Σήτ 
Ζωή δίδεις σέ πάσχοντα στήθη 
Ήλιου είσαι άκτΐνα χρυσή.

(Άπδ τας δχθας ?οδ Νείλου] Μιλτιάδης Κορμπίτης

> ' ' '.** -
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ΠΡΟΒΛΗΜΑ
’Εκτός τών άλλων τρόπων,δι’ ών εύρίσκεται τό δψος τρι

γώνου τινός έ< τών πλευρών αύτου, εύρίσκεται τοΰτο καί 
’κατά τόν εξής τρόπον.:

Έάν έν πρώτοις ώς βάσιν 
πλευράν ΔΓ τοΰ τριγώνου ΑΒΓ, τδ υψός ΒΔ ευρίσκε 
τών έξή; δύο τύπων 

rE7JBr + AB) (ΒΓ-ΑΒ)^

λάβωμεν τήν μεγαλειτέραν 
ται έκ

ΑΓ

καί ■ ΒΔ=\/ (ΑΒ?—(ΑΓ~ΙΕ)3

καίΔιότι έάν μέ κέντρον τήν κορυφήν Β τοΰ τριγώνου 
άκτΐνα τήν μικροτεραν πλευράν ΑΒ γράψωμεν περιφέρεια» 
κύκλου, αβτη 0ά τάμν) τάς δύο άλλας πλευράς τοΰ τριγώ
νου είς τά σημεία Ε καί Ζ, έάν δέ προεκτείνομεν και τήν 
ΒΓ ή προέκτασις αυτής θά συνανιήσγ τήν περιφέρειαν έί· 
τό σημείον Η και θά έχωμεν

(ΓΕ) (ΑΓ)=(ΓΗ) (ΓΖ) 
(Γεώμ. I. X. g 250)

άλλά ΓΗ—ΒΓ+ΑΒ καί

ΊΖ = ΒΓ—ΑΒ

και κατ’ άκολαυθίαν 

(ΓΕ) (ΑΓ)=(ΒΓ-|-ΑΒ) (ΒΓ-ΑΒ)
■· ' (δΓ+ΑΒ] (ΒΓ—ΑΒ)

* Ε“ , ΑΓ

Έκ δέ του όρθογωνίου τριγώνου ΑΒΔ £χομεν

'Ομοίως άποδιικνύεται καί δταν 
άλλα πλευρά.

’Εφαρμογή. Έστωσαν αί τρεις πλευρά! τριγώνου τινός 
ί'σαι πρός 24, 18, καί 16 μέτρα· 
ή Γστ, πρός 24 μέτρα, εχομεν

■ ΓΓ__(^+ί6) (18-1 6)_2 5

24 6

/ ~7Τ, ΓδΎ

ώς βάσι; λαμβάνονται

και ώς βάσις άς ληφθή

καί

ή

- ---------------- 12 —

Έν Καρδιτση τή 29 Δίχεμβρίον 1898.

Κ. Ζαραχάνη;

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗ2 “ΦΥΣΕΩΣ.,
Γ. Σ. Mar-ooifav. ’Επιστολή έλήφθη καί σας άπηντήσαμεν.— 

Γ. Β. Rangoon. Είδομεν γραφόμενα σας καί σας άπεστείλαμον 
ζητουμένην έπιστολήν. Έγράψαμεν καί είς Κάϊρον. —A. Β. Ίθά· χην. Έπιστολαί καί περιεχόμενα έλήφθησαν. Συνεμορφώθημεν δέ 
καί πρδς τήν επιθυμίαν τής Miss Griffen καί ύμών. —Δ. X. Φι· 
ΛιχπονποΛίγ. ’Επιστολή έλήφθη και εύχαριστοϋμεν καί σας άπην
τήσαμεν. Πότε τέλος θά μας έλθγμ καί έδώ ; — Γ. Κ. 'Oiijacriir. 
Παρακαλοδμεν ένεργήσατε δ,τι σας γράφομεν καί απαντήσατε μας 
δυντίμως.—Μ. Π. S. ΣιβαοτούποΛιτ. ’Επιστολή καί περιεχόμενα 
έλήφθησαν. Σάς-άπηντήσαμεν καί ταχυδρομικώς. —Α. Μ. Σίφο»·. 
Έγράψαμεν σχετικώς έπιστολή σας.—Η. Μ. ΒιροΧΐνον. ’Επιστολή 
καί 51 φρ. έλήφθησαν. Εύχαριστοδμεν. ‘Ημερολόγια καί Ιστορία 
έστάλησαν. Έγράψαμεν.—Ν. Ν. Π. Βαράσια Κύπρον. Συνεστη- 
μένη έλήφθη. Γράφομεν.—Κ. Ν. ΠΛοΐνανην. ’Επιστολή μετ’ άπο-

' )
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Βιίξεως ίλήφθη χαι έξεπλάγημεν δια παρατολμον πραξιν. Ταχυδρο
μικές «ας έγράψαμεν· καί αναμένομε? άπάντησιν.—Γ. Μ. ί«τ)πο» Λιτ. Έγράψαμεν .χαί άπεστείλαμεν υμΓν σειράν φύλλων καί ‘Ημε
ρολόγια δια φίλον έσωτεριχοϋ. Φροντίσατε δέοντα παρακαλοΟμεν 
καί γνωρίσατέ μας τδ αποτέλεσμα συντίμώς.—Μ. Κ. Kaifor. ’Επι
στολή σας έλήφθη, άλλα βραδύνετε είς τάς ενεργείας σας καί δέν 9α 
κατορβώσητε μεγάλα πράγματα. Απαιτείται ίκανή σχετιχώς δρα- 
στηρώτης πραγματική καί ούχ'ι φαινομενική. ·—Εί Β. Πορτ·ΣαΙι. 
Επιστολήν καί αποδείξεις έλάβομεν.Άπορούμεν χαί λυπούμεθα διά 
γραφόμενα σας. Άπηντήσαμεν. — II. Π. Kafr-Dawar. ’Επιστολή 
έλήφθη. Παραγγελία σας άποστέλλεται προσεχώς καί ήσυχεϊτε.— 
Κ. Δ. ΜασσαΛίαν. Συνδρομή σας έλήφ9η._ ’Απόδειξις καί ‘Ημερο
λόγια άπεστάλησαν ΰμ?ν.

ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ
δλωυ τών έπςσ·.ημ.ών καί τιχνών και «άβης έγ«

'E^ir ΜΠΑΡΤ π«ί Χ1ΡΣΤ
Τά έγκυκλοπαιδικά λεξικά, παρέχοντα πρόχειρον λύάιν 

τών άποριών. πληροΰόι μίαν τών πρωτίστων Αναγκών παν
τός πεπολττχόμένου Ανθρώπου. ‘Η τεραότία τών έπιστημών 
καί τών τεχνών άνάπτυξις, ό Αμύθητος πλούτος τών γνώ
σεων, ό διά μακρών αιώνων άποτεθηόαυρισμένος καθιάτώ- 
Οιν άπαραίτητον τήν ύπαρξίν τοιούτων έργων, 3t’ ών νά 
προόπορίζηται εΰχερώς πας τις στοιχειώδεις γνώάεις τών 
έ:ω τού οικείου αύτφ κύκλου κειμένων, νά καθοδηγήται δέ 
καί είς άκριβεδτέραν καί τελειοτίραν έρευναν αύτών. Τού
των ένεκα έν τοΐς άλλοις έβνεόι κατά τάς τελευταίας μά- 
λιΰτα δεκαετηρίδας, έπολλαπλαδιάάθηδαν τά έγκυκλοπαι- 
δικά λεξικά, καί τοδοΰτον άΰπαΟτά κατέΟτηάαν. ώότε τινά 
τούτων έκδίδονται εις πολλάς μυριάδας Αντιτύπων. Άν 
δέ άναγνωρίζεται Λ χριιϋιμότης τών λεξικών τούτων έν 
έθνεΟι, παρ’ οίς τήν έλλειήιιν αυτών δύνανται έν μέρει νά 
άναπληρώδωόι τά όυνήβη λεξικά, πολλφ μείζων elvat αύτη 
παρ’Λμϊν, ότερουμένοις λεξικών τής καθωμι λημένης καί 
γραφομένης γλώδδης. Τά συνήθη λεξικά τής ‘Ελληνικής 
γλώοδης, περιλαμόάνοντα μόνον τάς έν τοΐς άρχαίοις κει- 
μένοις ύπαρχούόας λέξεις, άποκλείουδιν, ώς είκός πάδας 
τάς δημιονργηθείΰας έν νεωτέροις χρόνοις, πρός δήλωδίν 
έπιστημών, τεχνών,, ιδεών άγνώδτών είς τούς παλαιούς, 
καί πάδας. τάς νεωτέρας δημαόίας άρχαίων λέξεων. Ούτω 
δέ ού μόνον έλλείπουόιν έκ τών λεξικών τής άρχαίας Έλ. 
ληνικής λέξεις τού καθ’ ήμέραν βίου κοινότατοι, οΐον τα- 
χυδρομιΐον, τηλέφωνον άερόΰτατον, άλγεβρα, φωτογραφία 
κλπ.. άλλά ματαίως θ’άιεζήτει τις έν τούτοις καί αύτό τά 
όνόματα όπουδαιοτάτων κλάδων τών έπιδτημών καί τώ ν 
τεχνών καί τούς δυνηθεότάτονς τών νεωτέοων έπιδτημο - 
νικών δρων, οίον χημεία, γεωλογία, παλαιοντολογία δτατι- 
Οτική, τηλεγραφική, τυπογροφική τέχνη κλπ. "Ένεκα δ έ 
τούτου 'Ελληνικόν έγκυκλοπαιδικόν λεξικόν Αποβαίνει

Απαραίτητον βυμπλήρωμ.α πάντων τών λεξι
κών τ?ίς «λλνιντκής γλώσσας.

ΤΟ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ
όυνετάχθη μέν καθ’ύπόδειγμα γερμανικών καί γαλλικών 
τοιούτων, καί ούτω όυνενοϊ κατά τό ένόν τάς κυριωτάτας 
άρετάς, τάς άπαιτουμένας πρός εύδοκίμηόιν έγκυκλοπαι- 
δικού λεξικού, ήτοι

ακρίβειαν, βαφηνόαν καί συντομίαν,

ΤΟ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ 
άποτελεϊται έξ & ογκωδών τόμων, οί όποιοι έχουόιν έν δλφ 
57ι0'όελίδας.

Πλήρεις όειραί αύτού τιμώνται άδετοι μέν φρ. χρ. 125, 
δεδεμέναι δέ φρ. χρ. 144. "Ινα δέ άγοράζηται εύκόλως καί 
ύπό τών όλιγότερον εύπόρων, πωλείται τό λεξικόν καί κατά 
τόμους άντί φρ. 21 καί φρ. χρ· 24 δκαότον.

Ή Διεύθυνώς τής «Φύόεως» άναλαόούόα τήν Αντιπρο
σωπείαν αύτού είς τό έξωτερικδν, Ουνιότά αύτό πδ<5ι τοΐς 
φιλομούάοις όυνδρομηταϊς μέ έκπτωόιν 10 ο,ο καί άναδέχε- 
ται παβαν παραγγελίαν.

Ή Διεύθυνώς της «Φύσεως».

5
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ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ
’Αδύνατον καλώςπράττειν τοΐς μή τά καλά πεάττουσιν.

' Άρβτ.

Δεϊξάι ά δει γενέσθαι έν τάχει. Ίωάν. θεολ,γ.

Τδ προσήκον έκάστφ άποδιδόναι. Βλάτ.

Ούδέποτε ίσχυραί ψυχαί προπίνουσι τής εύροούβη; τύχη; 
ιδ καθήκον, τήν άλήθειαν καί τήν συνείδησιν εαυτών.

Μασολ.

Βοβουέτ.

Ουτω μικρόν φείδεται των -ισχυρών ό θεός, ώστε ούδ’ 
όανέΐ ναθαιρεΐν καί' συντρίβειν αύτού; έπί σωφρονισμέ τών 
άλλων άνθρώπων.

Ή άνωθεν ερχόμενη
?

σοφία, έκ- τοΰ πατρδ; τδν φώτων

έστί καταβαίνουσα Βοβουέτ.

Τδ άληθέ; ύψος ευθύ; καί άπραγμόνω; πάντα; πλάττει.
Μαβιλ.

Ούκ έστιν ειρήνη, άπούση; συμμαχία;. Α,ςβχ.
. ?

Οί μέν εύμήχανοι πρδ; τδν βίον, οί δ’ άμηχανώτεροι. 
Άρεβτ.

Εί; πάντα; τού; άνθρώπυο; έοικε τδ ψεΰδο; έκτείνεσθαι. 
θαβουέτ.

EiyrmsTosrcNM
ΜΕΓΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΥΑΛΙΚΩΝ

Κ- Δ-ΤΣΩΝΗ
'Οδός ΆίόΛου—άριδ. 91

ΛΘΗΝΧΙ
*0 μόνο; φιλοπρόοδο; καί ρέκτη; εί; τδ είδθ; τοΰτο τοΰ 

έμπορίου κ. Κ Τσώνη; έπροίκισε τά; ’Αθήνα; μέ τδ ώραιό· 
τερον, πλουσιότερου καί ποικιλότερου κατάστημα ύαλικώ» 

• ειδών. Καί τί δέν εύρίσκει τι; έν αύτφ ! "Απαντα τά εΓόη 
τί; οικιακή; χρήσεω; καί τών οικιακών σκευών, ώ; καί ποι
κίλα άντικείμενα οικιακών υαλικών ωραίων καί νεωτεριστι
κών κομψοτεχνημάτων. Ιδίως έσχάτώ; έπλούτισεν αύτδ διά 
μεγάλη; συλλογή; νεωτέρων λαμπρότάτων επιτραπέζιων 
σκευών και διαφόρων έπαργυρωμένων καί κρυστάλλινων κομ
ψοτεχνημάτων έκ τών μεγαλειτέρων καί καλειτέρων εύρω- 
πα'ίκών έργοστασίων, έξ δσων έσχάτω;ή πρόοδο; τή; τέ
χνη; έπενόησε καί κατεσκεύασεν. "Απαντα τά υπάρχοντα 
είδη τή; πλαστική; καί ύαλουργική; κομψοπρεπείας καί 6σα 
δύναται τι; νά φαντασθή καί έπιθυμήση ύπάρχουσιν ένταΰθα

Τδ λαμπρότατου τοΰτο κατάστημα τοΰ κ. Τσωνη κατέ
στη πραγμαοκή πλουσιωιάτη Έκθεσις τής πλαστική; καί 
ύελουργία; τέχνη;, ή* τ#| άληθείι?: δέν χάνει τι; τίποτε νά 
έπισκεφθή, διότι τούναντίον παρακινε?ται κάπως νά έπιθυ- 
μήσγ καί προμηθευθή έξ αύτή; τι άναλόγω; τής f δυνάμεως 
τοΰ βαλαντίου του.

\

» 2.—
τ>
» 4.— ·.

'» 8.—
» 3 50
» 1.10 
s 1.10 
κείμενα πρδ;

EivrrropiKα έργα

S. ΖΧΓόνΡΑ

1- Ό πρακτικό; βίο; τοΰ έμ. . .,.. .....
2. Όδηγδ; τοΰ έμπόροϋπαλλήλόυ.. ... .’.
3- Έμπορευματολογίας φυΤικά προϊόντα.
4. ’Εμπορική έπιστολογραφ^ έκδοσι; S .,
5. Γενική Λογιστική πλήρη;.. .......
0. Καταστιχογραφία· Λογισμογραφία. . .,
7. Διδακτικόν έπιστολάριον διά σχολεϊα.
8. ’Εγχειρίδιου Οικονομία;, έγκρίθέν. .. .
Τά βιβλ(α ταΰτα είνε χρήσιμα ού μόνον ώ 

διδασκαλίαν, άλλά καί πρδςΊδίαν μελέτην. Παρά τφ άύτώ 
καθηγητή δίδονται μαθήματα Καταστιχογραφία; και Λο- 
Ϊιστική; έπί μετρίοι; διοάκτροι;. Διεύθυνσί; S. Ζύγουρα, 

ιασταύρωσι; οδών Φαβιέρου καί Μάγερ, άρ. 9 έί; ’Αθήνας. .

Η

ΠΑΡΑΠΟΝΑ
Πολλοί τών περί την ποιτ.σιν Ασχολούμενων άναγνωσαν 

τες.τά έπί τοΰ χάρτου παρερριμένα παράπονά μου κατά τη; 
τύχη;, έθεώρησαν αύτά ούχι-άνώξια ποιά; τινο; προσοχή; 
καί μέ ανάγκασαν νά προβώ εί; τήν δημοσίευσιν αύτών.

Διά τή; συλλογή; ταύτης, ήτις ούδιμίαν ποιητικήν άξί- 
ωσιν έχει,, μήτηρ τρωθεΐσα διά βαρυτάτου άλγους, κλαίει 
παρά τό πλευρδν τοΰ τάφου,τοΰ άποβιώσαντος άγγέλου τη;, 
τή; μόνη; θυγατρό; τη;.

Καί δμω; είναι τόλμημα καί διά τήν τόλμην μου ταύ
την έλπίζω νά τύχω τής έπιεικείας τοΰ κοινοΰ·

Τιμή έκάστου Σώματος ωρίσθη :· Διά μέν τό εσωτερικόν 
Δρ. 2. Διά δέ τδ εξωτερικόν Φρ. χρ. 2-

Έν Πειραιε? τήν 14 Δεκεμβρίου 1898
’Ελένη X. Φωτεα

ΤΟΜΟΙ ΤΗΣ “ΦΥΣΕΛΣ,,
Τόμοι προηγουμένων it&v τής «Φύσεως* άπΛοϊ καί 

χρυσόδετοι πωΛοΰνται Ιν τοΐς γραφείοις ‘όιμωι tic τάς άκο- 
Λούθους τιμάς.

*Ο4η ή σειρά των 8 τόμων,
'Λ π .Ιών drri’ φράγκων ........... 90
Χρυσοδέτων άντί φράγκων . .·..... . 120

Έκαστος δέ^τόμος κεχωρισμόνας τον 1, 2, 3, k, 5, .6, 
καί*8ου έτους :

'Χπ^οΰς άντί φράγκων................ . ... 12
Χρυσόδετος άντί φράγκων .................... 15

Άποστί-ΙΛονται δί ίΐεόθεροί ταχυδρομικών τεΛών 
•καντί καταδάΛΛοντι τό τίμημα.
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BALTIMORE OYSTER BOUSE RESTAURANT 
PHONE MINT.1691 

A· J- KOST A -Propr.
21 Sixth Street SAN FRANCISCO

Είναι τδ'μόνον καλείτερον ξενοδοχείου καί έστιατόριον 
ελληνικόν έν Άγίφ Φραγκίσκφ τής ’Αμερικής. ’Ανοικτόν 
καθ’ ολν)ν τήν -νύκτα.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
ΤΗΣ «ΦΥΣΕΛΣ» ΤΟΥ 1899 ΕΤΟΥΣ

Έξεδόθη λαμπρόν, ώραΐον, τερπνόν, οικογενειακόν, φιλο
λογικόν, εικονογραφημένου, έν ταύτφ δέ χρήσιμον καί δι
δακτικόν, χάριεν καί μελίρρυτον τδ έφετεινδν Ήμερολό- 

—■· γιον μας, οπερ πωλείται έν άπάσι τοΐς βιβλιοπωλείοις τών
’Αθηνών καί έν τοΐς γραφείοις μα;, άντί φρ. 2 άπλοΰν καί 
φρ. 3 χρυσόδετον.

Ί

LE PROGRES-H ΠΡΟΟΔΟΣ 
ΕΦΗΜΕΡΙΕ ^ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 

*Εχδςδομ.ίνη κατά ΙΙαρασκευήν 
Γραφεία Συντάξεως και ΛιαχειρΙσεως 

όδόζ Βου-ίηζ άρ. 20 Έν’Αδήναΐζ
Είναι τδ μόνον άνεξάρτητον καί μετά γλαφυρότητο; καί 

κριτική; έκδιδόμενον φύλλβν Ελληνιστί καί Γαλλιστί ταύ- 
σοχρόνω; καί συνιστώμεν αύτδ πάσι το?; άνεξαρτήτοις καί 
τιλογαλλίζουσι συνδρομηταίς μας.

*·


