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ΑΙ ΜΩΡΑΙ ΠΑΡΘΕΝΟΙ
(Ματθ. ι<$'. 1 ·)

Κατά τάς αγίας ταύτας ημέρας τής προσευχής καί με
τάνοιας, επίκαιρος έρχεται ή παρατιθέμενη βίκων. Άποτυ- 
ποϋται έν ταύτη 
μετά της έξοχου . 
άλληγορικής έν
νοιας της ένυπαρ- 
χούσης εν παντί 
στίχφ τοϋ Ευαγ
γελίου, ή ωραία 
καί ζωντανή πα
ρομοίωσες τών δέ
κα παρθένων, αΐ· 
τινες είς προϋπάν- 
τησιν του νυμφίου 
έξήλθον. Ό διε- 
ξβρχόμενος τας 
σελίδαςτοϋ Ευαγ
γελίου, τήςβιβλου 
ταύτης προ τού 
μεγαλείου τής ό- 
ποίαςώχριώσι καί 
μικρά καταδεί- 
κνυνται πάντα τά 
φιλοσοφικά συστή
ματα, μεθ’ όλας 
αυτών τάς διδά
σκουσας άρχάς, 
ύπό βαθέος πάν
τοτε καταλαμβά
νεται αισθήματος 
εύλαβείας καί πί- 
στεως, ήν απο
πνέω ή φιλοσοφική 
καί πολυσήμαντος 
έννοια τών λόγων 
τοϋ μεγάλου Δι
δασκάλου, ύπό 
μιας ακλόνητου 
κατέχηται πεποι
θήσεων έπίτή σο- 
φία τούτων. Έτι 
όμως μάλλον ή 
καρδία έζαίρεται 
καί θερμότερα ό- 
τρύνεται η πίστις, 
Οταν ίν τή διδασκαλία αύτοΰ ό Ίησοΰς παρενιίρει τας ώ-

Μία τών παραστατικωτέρων τούτων παραβολών, αίςτόσιρ 
οΰτος συχνά έχράτο έν ταίς πρός τό πλήθος ή τούς μαθητάς 
αύτοΰ, ώς ήδη, όμιλίαις, είναι καί ή τών δέκα παρθένων.

Τό μέγα καί τιμαλφέστατον αγαθόν, ό ύψιστος σκοπός 
τής επιγείου ζωής είναι ή βασι.Ιιία τα»· ofyar&r. Είς τό νά 
καταστώμεν άξιοι αύτής, a;tot δηλ. τής αιωνίου μακαριό- 
τητος, τείνει ή διδασκαλία του XptotoO. Καί πρός άκοεβή 
κατανόησιν τοϋ ζητήματος, τάς πλείονας δίδει παρομοιώσεις, 
έντονωτέραν έφιστών οΰτω τήν προσοχήν.

Δέκα παρθένοι έλαβον τάς λαμπάδας αύτών καί έξήλθον 
ως απάντησιν τοΰ αναμενομένου νυμφίου. Προέκειτο περί γά
μου, άλλ’ ημείς δέον νά φαντασθώμιν αύτάς έξωθεν τήςπύ-ψαντασθώμιν αύτάς έξωθεν τής πύ

λης τοΰ Παραδεί
σου, πρό τοΰ θρό
νου τόΰ ύπερτά- 
του Κριτοΰ. Πέντε 
ησαν μωραί,πέντε 
φρόνιμοι. Ίσότης 
άντιθέσεως! Ή- 
ααν μωραί αίτήν. 
μίαν πεντάδα ά· 
ποτελοΰσαι, διότι 
τάςμέν λαμπάδας 
έλαβον, οΰχί δέ 
καί έλατον, ώς αί 
φρόνιμοι έπραξαν, 
συμπαραλαβοϋσαι 
έν άγγείοις- προ
μήθειαν, προνο- 
οϋσαι οΰτω περί 
τής ενδεχόμενης 
αργοπορίας τοϋ 
νυμφίου. "Ηργη- 
σεν ό νυμφίος νά 
ελθη. Τις γνωρί
ζει πότε έλεύσεται 
ό χρόνος τής έμ- 
φανίσεως τοΰ θα
νάτου; Έβαρύν- 
θησαν τά βλέφαρά 
■των εκ τής ανα
μονής καί του κό
που τής προετοι
μασίας, καί έκοι- 
μήθησαν πασαί.

Τό μεσονύκτιον 
κραυγή μεγάλη ή- 
κούοθη : « 'Ιδού ό 
νυμφίος έρχεται, 
έξέλθετε είςύποδο- 
χήν αύτοΰ». Καί 
πασαι εξεγείρον
ται τοΰ ύπνου καί 
κοσμοϋσι καί διευ

θετούσε τάς λαμ
πάδας αύτών. Άλλά τών μωρών αί λαμπάδες τρεμοσβύνουν. 

ραίας εκείνας παραβολάς, δι ’ ών απλοποιεί τούς λόγους άλλά Τό φώς έλαττοϋται, ή λάμψις άμυδρά διαχέεται. Έλαιον δέν 
άτινα επιβάλλονται βιχον καί αί λαμπάδες σβέννυνται.... Λέγουσι τότε αί μω· 

ραί ταίς φρονίμοις : Δότε ήμΐν έκ τοΰ ελαίου υμών. Καί αί

ΑΙ ΔΕΚΑ ΠΑΡΘΕΝΟΙ ΕΙΣ ΟΡΟΓΠΑΝΤΗΣΙΝ ΤΟΥ ΝΥΜΦΙΟΥ

χαί προδιαγράφω σαφώς τά καθήκοντα, 
αύτφ έκ τοΰ ήθικοΰ νέμου^
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φρόνιμβι φρονίμως αποκρίνονται ; Οΰ^ίποτι· δέν θ’άρκέση 
τότ» δια βΰς οντϊ δι’ διαμοιραζόμουν. Πηγαίάίτι *α-  
λήτ'ίρα τούς «^Χούντας ν’άγοράσητί,.... .'^Απέρχονται 
προς αγοράν, καί έν τφ μίταξύ ιδού ό νυμφίος. Καί αί 
έτοιμοι παρθένοι ήσήλθον μιτ'αύτοΰ είς τόν γάμον καί ή 
θύρα έκλεί«θη. Ή προνοητικότης ήμείβετο. Αί συνετα,ί, αί 
άγαΟαί άπέθανον του άγαθοϋ, υπέρ ού έπρονόησαν, “Ερχον
ται κατόπιν αί λοιπαΐ παρθένοι- φωνάζουσι ; Κύρα, κύριε, 
άνοιξρν ήμϊν. Άλλ’ό Κύριος 3ΐν ανοίγει- άρχεϊταε μόνον εις 
τό μέγα δίδαγμα : Δέν σάς γνωρίζω ! Γρηγορείτε λοιπόν, επι
λέγει ό Διδάσκαλος, ότι ούκ οϊδατε την ημέραν, ουδέ την 
ώραν, καθ’ην έ Υίός,τοΰ ανθρώπου έρχεται.

Τά ηθικά καί κοινωνικά πορίσματα έκ της ζωηράς ταύ
της είκόνος είσί πολύτιμα.,’ Ή προειδοποίηοις αύτη ύποδεί- 
κνυσιν ημΐν τΰ Καθήκον νά ζώμεν έν τη διηνεκεΤ της αρετής 
ασκήσει, ίνα εύρεθώμεν κατά τήν κρίσιμου στιγμήν της άν- 
ταποδόσεως μέ το πολύτιμον έφόδιον τής ήρεμου συνειδή- 

' σεως τών αγαθών έργων. Λυχνία είναι ό βίος- ελαιον ή 
αρετή. “Οταν έν τφ κόσμοι, εν φ ώς ίν δοκιμασία έσμέν, 
άφηφοΰντες τά 'διδάγματα τοΰ Κυρίου περιφρονοΰμεν πά
σαν θρησκευτικήν αρχήν καί άπορρ.ίπτομεν κούφως πάντα 
χαλινόν ηθικής, μάτην παρακαίρως θά ζητήσωμιν, ώς αί 
μωραί παρθένοι, ΖΛος διά τοΰ ελαίου. Όταν δέν φροντίσω-, 

•μεν νά εχωμεν τήν ηθικήν εκείνην εύχαρίστησιν ήν προκαλεϊ 
ή άσκησες τής αρετής, τήν άνεφελον ευτυχίαν, μάτην θ*  ζη-

■ τήσωμεν, διότι μόνον ό προλαμβάνω·*  τόν Κύριον βλέπει.
Γρηγορείτε,διότι ποιαν ημέραν ό Κύριος έρχεται, δέν γνω- 

ρίζομεν. Θά μάς ε'ίπη : Ούδέποτε έγνων ΰμας τηρητάς τών 
λόγων μου. Καί ή φωνή θα προκαλέση τήν πικρίαν τής μετα- 

‘νοίας, τών θείων ’προαγγελιών τήν έπιτέλεσιν. Πλήν Οχ ήναι 
αργά πλέον !

Γρηγορώμεν λοιπόν, προσευχόμενοι, ε'ργαζόμενόι ώς ΰπη- 
ρέται τοΰ Κυρίου. Τηρήσωμεν εαυτούς έτοιμους κατά πάσαν 
στιγμήν, άπηλλαγμένους τής πνευματικής νάρκης, τοΰ ήθι- 
κοΰ ληθάργου. ’Αγρυπνία έστω ή; εγκράτεια. Άς προσευχώ·. 

. μέθα, διότι έχομεν ανάγκην τής θείας άντιλήψεως όπως κα· 
θοδηγηθώσι τά βήματα ημών έν ειρήνη καί αρετή, όπως 
προσκομίζωμεν το έλαιον, οπερ,; ώς φρόνιμοι παρθένοι,θ’άπο- 
ταμιεύσωμεν διά τήν μεγάλην ημέραν. Άς πράττωμεν πρός 
τόν πλησίον τό καλόν;, ΐνα μή ό βίος ήμων κλίνη ύπό τό βά- 

> ρος τών παραπτωμάτων καί τότε μάτην θά ζητώμεν άφρο
νες ήμεϊς. άπό τών άλλων τής αρετής νά δανεισθώμεν μέρος. 
Είναι τόσον ολίγη είς τόν κόσμον, ώστε ούτε δι’ εκείνους, 
ούτε δι’ ήμάς θ άρκέση. Καιρός δέ, διά νά άναπληρώσωμεν, 
τό έλλείπον τήν ώραν εκείνην, δέν θά ύπάρχη.

'Αλλά πόσας μωράς παρθένους δέν συναντφμεν έκάστοτε 
έν πάση κοινωνία;; Πόσοι Επιμηθείς δέν αναφαίνονται,άμνήμο- 
νες ιερών ύποχρεώσεων, καί πέρί χαμαίζηλα πάθη όργιάζον- 
τες. Πάθη, άτινα χίλιαι Τεσσαρακοσταί δεν δύναντάι νά έξι- 
λεώσωσι, χιλιαε μετανοιαι νά μετρίάσωσι. Αί σύγχρονοι κοι
νωνικά! συνθήκαε, ύφ ’ άς ζώμέν, τά- βαρέα κατά τής αρετής 
κτυπήματα, άτινα ή χρήμάτολατρεία, ο θετικισμός, ή δια
φθορά συχνά καταφέρουσι, είναι τόσαι φωναΐ διαμαρτυρίας 
κατά τής κακής καταστάσεως, έν ή άπόλλυνται,ώς έν σατα- 
νικφ χωνευτηρίφ, αί συνειδήσεις τών πιστών. Έργάσθώμεν 
υπέρ έδραιώσεώς τής .πίστεως, δι’ ής, θά προαχθώσι. τά καλά 
έργα, δώσωμεν τό παράδειγμα τών φρονίμων, {να άφόβως 
αναμένωμεν την ώραν τοΰ θανάτου, ΐνα γνωρίση ημάς ό Κύ
ριος καίάκολουθήσωμεν .'μετ’ αύτοΰ τήν όδόν τής σωτηρίας,, 
καίείσδύσωμεν, τούτου.όδηγοΰντος, είς τήν αίωνίαν, τήν αγ
γελικήν,’ τήν άδιάφθορον.κάί ποθητήν βασιλείαν τών Ουρα
νών, όπου τής αλήθειαςτό φώς έπιλάμπει, όπου «ιωνία χαρά- 
βασιλεύει.

Έν τή κοινωνική πάλη, τή οΰτω σκληρώς τελούμενη εύ
τυχεϊς οί δυνάμενοι έν καθαρότητι συνειδήσεως νά τηρήσωσι 
τήν άνθρωπίνην αύτών ύπαρξιν άμόλυντον, τήν καρδίαν 
πονήρευτον καί τό πνεύμα έν φοβφ καί έλπίδι Κυρίου.

Δ. I. Κ.

ί

α-

ΓΑΛΑΚΤΟΣ
(Τό συμπίπυκνωμένον γάλα.)

Δέν κρίνορεν άπό σκοπού νά ρεταδώσωρεν τοϊς 
άξιοτίροις συνδρορηταΐς της «Φύσεως» λίαν ένδχα- 
φερούσας επιστημονικός καί αναλυτικός πληροφο
ρίας περί τού γάλακτος, ιδίως τοΰ συμπεπνκνωμέ- 
νου, ούτινος ούκ όλχγιι δυστυχώς χρήσις γίνεται και' 
παρ' ήρϊν, και μεγίστης βλάβης προξένου, ίδίως της 
τρυφερός ιίλικίας τών βρεφών, συνιστωμένου μά
λιστα παρά τινων ίατρών.

Μεταξύ τών πρός τροφήν χρησιρε.υόντων εδεσμά
των των ανθρώπων βεβαίως συγκαταλέγεται καί τό 
γάλα, το όποιον έκτος της εύαρέστου θέας του καί 
τής ορεκτικής γεύσεώς του, ενέχει συστατικά,-άτινα 
συντείνουσιν είς τήν αποκλειστικήν άνάπτυξιν τών 
βρεφών, είς τήν διατήρησιν καί ένίοτε είς τήν άπό- 
δοσιν τών δυνάμεων τών ασθενών καί πολλάκις 
χρησιμεύει είς τήν κατασκευήν γλυκυσμάτων, τά 
όποια έπεσφράγισαν τό κλέος καί τήν τελειότητα 
τής μαγειρικής. Προσιτόν άλλως τε τοϊς πάσι πλου- 
σίοις τ.ε καί πένησι, έγένετο άφ’έτέοου καί δργανον 
μεγάλης βιομηχανικής επεξεργασίας.

■ Δυστυχώς όμως απέναντι τών προτερημάτων τού
των, άτινα κατέταξαν αύτό είς τήν ΰφίστην βαθ
μίδα τής ανθρώπινης διατροφής, κέκτηται καί κεφα- 
λαιώοες ελάττωμα, τής ταχείας άλλοιώσεώς του, 
διότι ολίγον μετά τήν συλλογήν του (Unite’, ένερ- 
γεϊται έν αύτώ αναδρομική τις κινησις τής κρέμας 
ήτις συμπαρασύρει τήν παχεΐαν ούσίαν (τό βούτυ- 
ρον) καί φέρει αύτήν πρός τά άνω, έφ’ ω δέν βρα
δύνει νά μεταβληθή είς τυροειδή. Άφ’έτέοου, έπειδή 
Λ χημική αυτής κατάστασις συντελεί πολύ είς δια
τροφήν τών μικροβίων, δέν βραδύνονσι ταΰτα νά 
άναφυώσι, άποκαθισταρένης ούτω βαθμηδόν μάζης 
δυσώδους καί τεινούσης είς μολυσματικήν αποσύν
θεση».

Συνεπεία τούτων εξάγεται, δτι, όσον ή αξία τού 
γάλακτος είναι μεγίστη νωπού τούτου δντος, κατά 
τοσούτον αύτη ύποτιμάται, όπόταν ύποβληθή είς 
μετακίνησιν καί μεταφοράν, καί δτι έάν ύπάρχωσιν 
εύτυχεϊς τινες, οϊτινες πίνουσιν αύτό όπόταν περι- 
έχη τά καλά καί θρεπτικά αύτού συστατικά, ύπάρ- 
χουσι καί δυστυχείς, οϊτινες ύπόκεινται είς τάς σο
βαρός συνέπειας έκ τής άλλοιώσεώς αύτοΰ. Και όν
τως, χωρίς νά ένδιατρίφωμεν είς τά χρώμενα πρός 
διατήρησιν αύτού μέσα, τά όποια άπεδείχθησαν 
ψευδή, δέον νά όμολογήσωμεν, ότι ύπό επιστημο
νικήν έποφιν τό πρόβλημα τής διατηρήσεως τού 
γάλακτος είναι είσέτι· άλυτον.

Τινές βιομήχανοι έτόλμησαν πρό τινων έτών νά 
λύσωσι τό ζήτημά τής μεταφοράς του καί ύπέβαλον 
ήδη αύτό είς ώρισμένον τρόπον έπεξεργασίας καί 
διατηρήσεως. δν πολλοί έτεροι κερδοσκόποι δέν 
έβράδυν.αν νά άπομιμηθώσιν.

Ή μέθοδος αύτη χρονολογείται άπό πολλών έτών 
καί χρήζει άναψηλα^ήσέως, ώς μή στερουμένη έν- 
διαφέρόντος. ' ■

Ή συμπύκνωσις καί διατήρησις τού γάλακτος 
ένέχει πολλάς προετοιμασίας. Κατεϊ πρώτον ένερ- 
γεϊται ή σακχάρωσις αύτού καί μετά τούτο τίθεται 
εντός δοχείων, ένθα έξατμιζόμενον έν χαμηλή θερ
μοκρασία άπόλλυσι τό πέμπτον τού όγκους αύτού. 
Ειτα μεταγγιζουσιν αύτό είς μικρά έκ κασσιτέρου 
δοχεία, βράζουσι καί αμέσως συγκολλοΰσι τά κα
λύμματα τών κυτίων έρμητικώς πρός αποτροπήν 
τής μετά τής ατμόσφαιρας επικοινωνίας τού γά
λακτος.

Ούτως κατασκευάζεται τό πρός ^ρήσιν διδόρενον 
συριτιεπυκνωμένον γάλα, είς. τό όποιον αρκεί νά 
πρόσθεση τις τήν ύπό τής έξατρίσεως άφαιρεθεϊ- 
σαν ποσότητα τον ύδατος, ινα αποτελεσθή έκ νέου 
τό πλήρες γεύσεως και χαρακτηριστικής όρεκτικό- 
τητος γάλα, όπερ ίδίως καταναλίσκεται είς διατρο
φήν τών βρεφών, καί έν άναριίξει ρετά καφφέ καί 

-τεΐου.
Άλλά γενναται ή έρώτησις : Τό συρπεπυκνωρέ- 

νον τούϊο γάλα ένέχει καί τά θρεπτικά συστατικά 
τού νωπού γάλακτος ;

Ή άπάντησις είναι εύκολωτάτη άφοΰ άναγνώση 
τις τά άνωθι έκτεθέντα Τό συρπεπυκνωρένον γάλα 
δύναται νά ήναι εύάρεστον τήν όφιν, δύναταινά 
ήναι ορεκτικόν είς τήν γεύσιν κτλ. άλλά φυσι- 
κώς δέν δύναται νά θεωρηθή καί νοιπόν, αφού τοι- 
οΰτον ρετά πάροδον χρόνου δέν είναι.

Τό συρπεπυκνωρένον γάλα ίδίως καλλιεργείται 
έν Ελβετία, ’Αγγλία καί Γερρανία, ών οείγρατα ούκ 
όλίγα άπεστάλησαν καί εις τήν τελευταίαν έκθεοτν 
τών Παρισίων.

Κατά τάς γενορένας ο’έσχάτως χηρικάς αναλύ
σεις άπεδείχθη, οτι τών τοιούτων γαλάκτων έχει 
προγενεστέρως έξαχθήήκρέρα, καί συνεπώς τό βού- 
τυρον, παρετηρήθη δ ’ ώς έκ περισσού, ότι τά προ- 
παρασκευάζοντα τά τοιαυτα γάλακτα εργοστάσια 
ρεγάλην ποιούνται εξαγωγήν βουτύρου' έξ ου άπο- 
οεικνύεται δτι άφαιρούσι τάς παχείας . ούσίας πρό 
τής υποβολής αύτών είς τήν συρπύκνωσιν. Έκτος 
τούτον παρετηρήθη και ίσχυρά ταγγώδης όσρή εις 
τά ύπό άνάλυσιν ύποβληθεντα συρπεπυκνωρένα 
ταΰτα γάλακτα, άτινα όντως έπιβεβαιοΰσι τήν ύπαρ- 
ξιν σεσηπωρένου βουτύρου.

"Ωστε πασιφανώς εξάγεται δτι τό ζήτηρα τής δια- 
τηρήσεως τών συστατικών τοΰ νωπού γάλακτος δέν 
ελύθη έτι,καί πρέπει νά ώρεν λίαν έπιφυλακτικοί είς 
τήν χρήσίν αύτού, ίδία πρός διατροφήν τών βρεφι
κών ήλικιών.

Φρίπ·

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ! ΤΕΡΨΕΙΣ
ΚΑΤΑ ΤΟΝ Δ ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΑΟΉΟΝ ΑΙΩΝΑ

Μεταξύ τών αναγνωσμάτων άτινα κατά τό παρελθόν χρονικόν 
διάστημα ύπεβάλομεν είς. τήν έκτίμησιν τών ήμετέρων άναγνω 
στών βεβαίως τό τερπνό^ατον καί έπαγωγώτατον σπερ, ούςπαρετη- 
ρήσαμεν έχί,ησε τό ενδιαφέρον αύτών μικρών καί μεγάλων, ητο 
τό ύπό τόν τίτλον «Επιστημονικά παίγνια» έκάστοτε δημοσιουό 
μενον. έν ω ευρίσκει τις ϊπό τερπνήν καί βχηνογραφικήν δψιν τήν 
έξέλεξιν μιας μαθηματικής άληθείας, τήν άπόδειξιν έ»ος φυσικού 
πειράματος, ή τό πόρισμα μιάς χημικής ή μηχανικής άρχής- 
Επειδή δέ πολλάκις πορά τών ήμετέρων συνδρομητών πιρεκληθη 
μεν νά ένδιατριβωμεν δσω τό δυνατόν πλειότερον καί εκτενέστερου 
επί τοΰ άντιχειμένου τούτου, θά προσπαθήσωμεν παντί αθένει νά 
εόχαριστήσωμεν αύτοός δημοσιεύοντας ιν έχάσίω ήμών φύλλιρ τοι- 
αΰτα ύπό πάσαν έ’ποψιν ωφέλιμα επιστημονικά ζητήματα· εν δέ 
τώ παρόντι θέλομεν διαλάδει τά τής προόδου χαί άναζητήσιως 
αυτών κατά τούς παρελθόντας χρόνους καθ’ οΰς όντως ’εύρίσχομίν 
ά-ιοπερίεργα πράγματα, καί άφ’ής εποχής έγένετο ή αφετηρία τής 
ανακαλύψεως αύτών.

Διάσημοι τινες μαθηματικοί δέν άπηξίωσαν νά δηαοσιεύσωσι ογ
κώδη συγγράματα όμοιων παιγνίων, τά δέ έργα του Bachet, τοΰ 
Mezirac χαί Ozanam είναι ούτως εΐπειν κλασσικά.

Έτερον τοιοΰτον περιεργότατον πόνημα, είνε καί τό έπινραφό- 
μενον ιιΛΓαθηματιχαί τέρψεις», όπως διαλσμβάνει διασχεδαστικά 
καί άστεϊα προβλήματα αριθμητικής, γεωμετρίας, αστρονομίας, 
οπτικής, σκιαγραφίας, μηχανικής, χημείας, καί άλλα τινα έκ τών 
σπανίων καί περίεργων απορρήτων έξ ών πολλά ούδέποτε ειχον δη- 
μοσιευθή Τό β,βλίον τοΰτο δέν έφερε μέν τό όνομα τοΰ συγγραφέως, 
αλλ’ εινε γνωστόν 8τι έγράφη ύπό τοΰ Πατρός Ίωάννου Lcure- 
chon εκ τοΰ τάγματος τοΰ Ίησοΰ. Έτυπώθη εις Ρουέννην κατά 
τό έτος ί 626, κοσμείται ύπό εικόνων καί περιέχει πολλά επιστη
μονικά παίγνια έξ ών τινα είσί γνωστά καί άνετυπώθησαν έν ταϊς’ 
«Έπιστημονικαΐς τέρψεσι» τοΰ κ. Γάστωνος Τισσανδριέ.

Πεοιεργείαε χάριν θ’ άναφέρωμεν ωόε τινά. ·
«Ή θρκυσις τής ράζόου τετοποβετηρ,ένης έπί δύο ύελίνων πότη- 

ρίων.', .·
«Ή άνέγερσις φιάλης δι’ ένβς άχυρου. .
«Ή έν τ.ώ άέρι άμοιβϊία ΰποστήριξις τριών ράβδων, τριών μα- 

χαι^ών ή όμοιων σωμάτων άνεύ μεσολαδήσεως ξένου τίνος αντι
κειμένου.

« Η διαίρεσις οκτώ οκάδων οίνου ή άλλου τίνος ύγροϋ διά μέσου 
αγγείων χωρητιχότητος οκτώ, πέντε και τριών οκάδων.

«Ή διαίρεσις μήλου εις δύο, τέσσαρα, οκτώ κτλ. μέρη άνευ οια-
I κοπής τοΰ φλοιού.

"Ή άφ' έαυτοΰ ούτως εΐπειν ύιτοστήριξις ενός κάδου ΰδατος είς 
τό άκρον ράβδου τίνος.

«Ή διαπέρασις ενός καί του αύτοΰ σώματος διά τριών οπών 
ασυμμετρών άλλήλοις έπί τώ δρω νά κατα*αμβίνητα;ι  άπας όχώ- 
ρος αύτών έ·ώ τό σώμα τοΰτο διάπερίται δι’αύτών. ·

| Τό πείραμα τοΰτο στηρίζεται έπί τής λεπτότατης θεωρίας τής 
γεωμετρίας, καί εΐνε δυσκολωτατον, Sjirc πρόκειται νά διαπέρασδή 
τό αύτό σώμα διά τριών οπών, μιας στρογγυλής, μιδς ορθογω
νίου καί μιας ώοειδοΰς. Τούτο κάτορθοΰται έάν λάβωμεν κύλινδρο·» 
εχοντα βάσιν κύκλον δμοιον πρός τήν κυκλικήν οπήν καί ύψος 'ίσον 
πρός τήν μεγαλειτέραν διάστασιν τοΰ ορθογωνίου. Διαπερωμενος 
πλαγίως, θά χαταλάβη έντελώς τήν θέσιν τής ώοιιδοΟς οπής.

Τις οιδε, έάν ό Νεύτων, σχεδόν σύγχρονος τοΰ πατρός Lenrechon, 
έγνώριζε τοΰτο, δέν θά ωφελείτο έκ τοΰ αθώου τούτου πρ’οβχή- 
ματος; Καί δ»τως αυτός δέν εΐνε,δστις διά νά δώσ» διέξοδον είς τάς 
δύογαλάς αύτοΰ μικράν καί μεγάλην, αϊτινες έπαιζον έν τώ σπουδα- 

: στηριφ του κατασκεύασε δύο όπάς εις τήν θύραν, μίαν μεγάλην και 
μιαν μικράν, χωρίς νά σχεφθή όιι μόνη ή μεγάλη οχή ήρχει καί 

, διά τάς δύο ; Οί μεγάλοι άνδρες εχουσι και αύτοί τοιαύ.ταε ανοη
σίας, ίσως όμως καί ή ιστορία, αύτη να ήνε άπλή διάδσσις.

Ό σοφός Ιησουίτης έξαχολουθεϊ παραχατιών σοβαρώς έπιλαμβα- 
νόμενος τοΰ θέματος, άλλά μειά ιδιαζούοης χαριτος,
*Μι· παρουσιάζεται περίεργον θέμα : Κΐναι δυσχολώτερον νά 

γράψγ, τις εντελή κύκλον άνευ διαβήτου, ή νά εύρη τό κέντρον καί 
τό μέσον κύκλου τινός;» ή μαχλον: «"Οταν δέν δύναταί τις νά 
διαπεράση μίαν σφαϊραν δια τίνος οπής, τοΰτο προέρχεται έκ σφάλ
ματος τής οπής, ήτις είναι πολύ μικρά, ή τής σφαίρας, ήτις είναι 
πολύ υεγάλη ς»

Καί συζητει σπουδαίως τά ζητήματα ταΰτα έν αρχεταΐς σελίσι 
του πονήματός του, άποφαινόμενος φρονίμως έν τέλει ώς έξής: «*Λ-  

j δετε,πώς συζητοΰσι περί όνου σκιάς, έπί θέματος θαυματοποιίας·» 
I Μετά τοΰτο έπί μακρόν έκτείνειαι έπί τής Ιδιότητος .«τοΰ φυ

σικού μαγνήτου καί τών έπί τούτου προστριβομενων βελονών» καί 
προστίθησι τά έξής επί μεγίστη απορία τοΰ αναγνώστου^ αναλο- 

. γιζομένου οτι ταΰτα έγράφησαν τώ 1626.
«Τινές ε’ιπον, .δτι διά μέσου μάγνήτόυ ή άλλου τινός όμοιου λί

θου, δύο άπδντα πρδσωπα ήδύναντο ν’ άνταποκρίνωνται. Ώς έν 
παραδείγμχτι, ό Κλαυδιος εύοίσκεται εις Παρισίους καί ό Ιωάννης 
εις Ρώμην. Έάν άμφότεροι ειχον άπό μίαν βελόνην «εμαγνητισμέ- 
νην διά προστριβής έπί τίνος λίθου, έχούσης τό ιδίωμα οσάκις ή 
μία τούτων κινείται έν Πκρισίόις ή έτέρα έν Ρώμη εύρισκομένη νά 
εκτελώ τήν άύτήν κίνησίν, θά ήδύναντο ό Κλαύδιος καί ό Ιωάννης 

. νά συνεννοώνται πληρέστατα δι’ αλφαβήτου τινός.
Πλήν επιλέγει:
«Ή άνακάλυψις είναι λαμπρά, άλλα δέν πιστεύω νά ύπάρχη εις 

τόν κόσμον μαγνήτης έχων τοιοΰτον προτέρημα». Ό πάτερ Leure- 
chon άφιεροϊ ειτα ολόκληρα κεφάλαια είς τήν περιγραφήν τών επι
πέδων, κυρτών, κοίλων, παραλλήλων κατόπτρων, κτλ., τών όποιων 
εξηγεί τά περίεργα φαινόμενα, καί έξικνειται μέχρι τώ.ν φαντασιω
δών αύτών ιδιοτήτων.

Δέν ένθυμούμεθα δυστυχώς, τίς ήτο ό αστρονόμος εκείνος, δστις. 
πρώτος συνέλαβε τήν ιδέαν τής μετά τών γειτόνων μας Σεληνιτών 
άνταποκρίσεως, έάν τοιοΰτοι ύπάρχωσιν. Κατ’ αυτόν θά ηρκει νά , 
παραγάγη τις έπί τής γής σημεία δι’ ηλεκτρικού φωτός,ήτοι παμμε 
γεθη γεωμετρικά σχήματα, τά όπο“α οί κάτοικοι τής Σελήνης θά 
έβλεπον καί βεβαίως θά μάς άπήντων δι’ αναλόγων σχημάτων. Καί 
έν τούτοις ή ιδέα τής μετά τών Σεληνιτών συνενοήσεως δέν είναι 

νέα, είναι τού'.... ίίιιθαγόρα.
Ιδού τίνι τρόπω ό σοφός ήρως τοΰ συγγράμματος τούτου απο

φαίνεται.
«’Αναφέρω έ’ν πείραμα. Τίνι τρόπφ δύναται νά κατορθωθή ώστε 

διά τών ακτινών τοΰ ήλιου νά άναπαριστώνταο οια γράμματα θέ
ληση τις έπί τών τοίχων μεγάλης οικίας καί νά άναγινώσκωνται 
μακρόθεν; Τοΰτο γίνετα', λέγει ό Maginus, άφοΰ γράψη τις'έπί 
τής επιφάνειας ένός χαθρέπτου δι’οϊουδηποτε χρώματος, γοάμματά 
τινα άρκοόντως μεγάλα καί άντιστρόφως ......................._ νά στρέψη τό
κάτοπνρον πρός τόν ήλιον, καί τότε ταΰτα διά· τής αντανακλάσεως 
θά έμφανισθώσιν έμφαντιχώτατα έπί τών τοίχων τής οίκίας. “Ισως 
διά τής άνακαλύψεως ταύτης ό Πυθαγόρας, ύπέσχετο τό δυνατόν 
τής μετά τής Σελήνης συνεννοήσεως τής σφαίρας μας».

("Επιται συνέχεια.) Φ. π.
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Η ΓΗ ΤΩΝ ΑΔΑΜΑΝΤΩΝ
(Μυθιστορία ΙΟΥΛΙΟΙ*  ΒΒΡΜ. — Μεΐάρρασις Δ. I. Κ ) 

(Συνέχεια*  Ut A', τόμον)

Ό Γερμανός Φρεεδέλ καί ό Νεαπολΐτης Πανταλάκκης πε· 
ριελαμβάνοντο μεταξύ τούτων. Άρ.φότεροι έθεωροΰντο ήδη 
μεταξύ τών μεταλλευτών, ώς οί ευτυχέστεροι τής κατασχη- 
νώσεως τοΰ Βανδεργάατ. Ή αιτία, ής ένεκα προήγοντο <ίς 
έπιτυχίας, δέν τούς καθίστα ελαττωματικούς ούτε ίν Κόπζ, 
ούτε ίν τφ υποστατιχφ. Ό Φρίεδελ ητο όσον ουδέποτε δο· 
χησίσοφος χαί προπέτης, άφ’ότου ό δογματισμός τον ίστηρί- 
ζετο ίιτί τινων χιλιάδων λιρών στερλινών. πρός δι τόν'Αν
νίβαν Πχνταλάχκην, μεταμορφωθέντα άπό τοΰδε είς άποιχον 
dardijr, άπήστραπτεν ούτος ίχ χρυσών πλύσεων, δαχτυλιών, 
αδαμαντινών χαρφίδων έφερεν ενδύματα έχ λευκής οθόνης, 
ήτις καθίστα την χροιάν του ώχροτέραν έτι χαί μάλλον γεώδη.

Πλήν με τάς βωμολοχίας του, τά νεαπολιτάνικα τράγου· 
δάκιά του χαί τάς αξιώσεις τοΰ μεγάλου πνεύματος, ή γε
λοία αύτη προσωπικότης μίτην προσεπάθει νά διασκεδάζη 
την Άλίχην. "Οχι βεβαίως διότι αύτη τφ εδειξεν ίδιάζου- 
σαν περιφρόνησιν η έφάνη άμφιβχλλουσα περί τή; αφορμής, 
ήτις τόν ώδήγει είς τό υποστατικόν. Ήρέσχιιο νά μή τόν 
άκούη ποσώς, χαί ουδέποτε εγέλα μήτε διά τάς χωμιχάς χει
ρονομίας του, μήτε δια τάς στάσεις τοΰ σώματός του. Τοΰτο 
κατενόει ό Κυπριανός καί ήνείχετο σχληρώς, βλέπων εν συν
διαλέξει μετά τοΰ αθλίου εκείνου δντος εκείνην, ήν έθετε τό
σον ύψηλά εν τφ πρός αυτήν σεβασμφ καί τή άγάπη του.

Ό,τι δ' έπί μάλλον καθίστα αύτόν ανεκτικόν, ήν ότι ή 
ύπερηφάνειά του τόν ήμπόδιζι νά δείξη τι,εΰρίσχων πολύ τα
πεινωτικόν νά πειραθή νά έξευτελίση εις τά δμματα τής δε- 
σποινίδος Ούάτκινς ενα τοιοΰτον ανάξιον άντεοαστήν. Ποιον 
δικαίωμα ειχεν, άλλως τε; Έπί τίνος έστήριζε τάς επικρί
σεις του; Ούδέν εγνώριζε περί τοΰ ’Αννίβα ΐίανταλάκκη καί 
δεν ώδηγείτο, είμή έξ όρμεμρύτου άντιπχθείας, είς τήν κα
κήν ύπόληψιν, ήν είχε πρός αύτόν. Νχ θέληση, όπως δείξη 
ταύτην ημέραν τινά τραγικήν, θά ήτο άπλούστατα γελοϊον. 
’Ιδού τί ένόει σαφώς ό Κυπριανός, χαί θά ήγετο είς απελπι
σίαν, έάν ή ‘Αλίκη έφαίνετο δίδουσα τήν έλαχίστην προσο
χήν πρός τοιοΰτον άνθοωπον.

Έπί πλέον ήτο βεβυθισμένος μετά μανίας έν τή έργασίγ, 
ήτις τόν απησχόλει ημέρας καί νυκτός. Δέν προέκειτο περί 
μεθόδου κατασκευής άδάμαντος,άλλ’ ήσαν δέκα—είκοσι πει
ράματα,άτινα προπαρεσκεύαζεν, έτοιμος νά τά έκτελέση,άμα 
ή πρώτη δοκιμή έτελείωνε. Δέν ικανοποιείτο πλέον έκ τών 
θεωρητικών δεδομένων καί τών τύπων, έξ ών έκάλυπτεν έπί 
ολοκλήρους ώρας τετράδια καί σημειώσεις. Έν πάση στιγμή 

• έτρεχε μέχρι τοΰ Κόπζ, μετεχόμιζε νέα δείγματα βράχων καί 
χωμάτων, διέταττεν αναλύσεις,έκατοντάκις γιγνομένας,μετ' 
ακρίβειας καί συντομίας, μή έπιτρεπούσης πλάνην. “Οσφ εν
αργέστερος καθίστατο ό κίνδυνος νά ίίη τήν δεσποινίδα Ού- 
άτκινς διαφεύγουσαν αύτοΰ,τόσον άπεφάσισεν ούδενός νά φει· 
σθή, διά νά τόν χαταβάλη.

Πρό πάντων δέ τοσαύτη ήτο κατά βάθος ή δυσπιστία του 
περί έαυτοΰ τοΰ ίδιου, ώστε ούδέν ήθέλησε νά ειπη πρός τήν 
νεαράν κόρην περί τοΰ πειράματος, όπερ έξετέλει. Ή δεσποι
νίς Ούάτκινς είχε μόνον, κατά τήν συμβουλήν του, καταρ- 
τισθή είς τήν χημείαν καί έν ταύτη λίαν έπιτυχώς.

IX
ΜΙΑ ΕΚΠΔΗΞΙΣ

Ή ήμερα, καθ’ ήν τό πείραμα έφαίνετο, ότι έδει νά ήτο 
όριστικώς τετελεσμένου, ύπήρξε μεγάλη ημέρα. Είχον ήδη 
παρέλθει δύο εβδομάδες, καθ’ ά; τό πϋρ δέν διετηρεϊτο 

πλέον, αυτό, όπερ ΰπέσχετο, κατά τήν συσκευήν, ότι θά ά- 
πεψύχετο βαθμηδόν. Ό Κυπριανός, κρίνων ότι ή κρυστάλ
λωσες τοΰ άνθρακος εδιι νά ήτο γεγενημένη, έάν άλλωτ ήδύ
νατο αύτη νά έπιφέρητάπροσδοκώμενα αποτελέσματα ύπό τάς 
συνθήκας έκείνας, άπεφάσεσε ν’ ανύψωση τό στρώμα τής γης 
όπερ έσχημάτιζε σκέπασμα πέρεξ τοΰ πυραύνου. Τοΰτο έγέ- 
νετο διά μεγάλων κτυπημάτων σκαπάνης, δι’ ών έπρεπε νά 
προσβάλη τό σκέπασμα τοΰτο, διότι είχε σκληρυνθή, ώς 
πλίνθος τις έν τή καμίνω τοΰ πλινθοποιού. Άλλά τέλος έν· 
έδωκεν αύτη είς τάς προσπάθειας τοΰ Ματακΐτ καί άφήκε πα
ρευθύς νά ίδωσι κατ’ άρχάς τό άνω μέρος τοΰ πυραύνου, ό· 
περ καλούσι κιονόκρανου, καί έπειτα ολόκληρον τό πύραυνον.

Ή καρδία τοΰ νεαρού μηχανικού έπαλλεν ίχατόν είκοσι 
παλμούς είς τό λεπτόν, κατά τήν στιγμήν, καθ’ήν ό νέος Κά
φρος, βοηθούμενος ύπό τοΰ Λί καί τοΰ Βαρδίχ, άπέσπα τό 
κιονόκρανου εκείνο.

Ότι τό πείραμα ειχεν επιτύχει, σχεδόν δέν τό έπίστευεν*  
ήν έξ εκείνων, οίτινες άμφιβάλλουσι πάντοτε καί περί εαυτών 
τών ιδίων ! Άλλά τέλος τοΰτο ήτο δυνατόν, κατόπιν 
άπό όλα αύτά! Όποια δέ χαρά, έάν ειχεν οΰτω τό πράγμα ! 
Όλαι αί ελπίδες του περί ευτυχίας, δόξης. τύχης, έξηρ- 
τώντο άπό τόν ογκώδη ΐκεϊνον μέλανα κύλινδρον, όστις δι- 
ήρχετο τών οφθαλμών των μετά τοσουτων εβδομάδων προσ
δοκίαν.

Ώ άθλιότης! Ό σωλήν είχε διαρρηχθή. Ναί! ύπό τήν 
ίσχυροτάτην πίεσιν τού άτμοΰ τοΰ ύδατος καί τοΰ’έλώδους 
άερίου, φερομένων είς θερμοκρασίαν έκ τών λίαν υψωμένων, 
ό χάλυψ αυτός δέν ήδυνήθη ν’ άντιστή. Ό σωλήν, καίτοι 
είχε 50 εκατοστόμετρων πάχος, είχε διαρρηχθή θορυβωδώς 
είς θρύμματα ώς τις απλούς δοκιμαστήρ. Έπαρουσίαζεν έπί 
τής μιας τών πλευρών του, σχεδόν είς τό μέσον, σχίσμα χαΐ- 
νον ώς πλατύ στόμα, μαϋρον καί στρογγυλόν ύπό τών φλο
γών, καί οπερ έφαίνετο, ότι έγελα είρωνικώς ύπό τήν μύτην 
τοΰ συγχυσμένου μηχανικού.

Τοΰτο ήτο ατυχία ! Τόσοι κόποι, διά νά φθάση είς έν α
ποτέλεσμα αρνητικόν ! Τή αλήθεια, ό Κυπριανός ήσθάνετο 
έαυτόν ολιγώτερον τεταπεινωμένον, εάν χάρις εις τας καλώς 
ληφθείσας προφυλάξεις ή συσκευή του είχεν ύποστή τήν δο
κιμασία/ τού πυρός ! Πώς ό κύλινδρος εΰρέθη κενός κίκρυ- 
σταλλωμένου άνθρακος, άφοΰ, άναμ,φιβόλως, δεκάκις προη- 
τοιμάσθη διά τήν ατυχίαν ! Άλλά είχε θερμανθή, άποψυ- 
γή, περιποιηθή έπί ένα μήνα τόν παλαιόν σιδηροΰν κύλιν
δρον, ινα άποτύχη ! Ασμένως θά έδιδε μίαν x.lurcnar είς 
τά πλευρά, άν μή ό σωλήν δέν ητο αρκετά δυσκίνητος, ώστε 
νά τόν άφινε νά τό κάμη έλευθέρως.

Ό Κυπριανός ήτο εγγύς λοιπόν νά έγκαταλίπη αύτόν έν 
τφ πυραύνφ, καί ήτοιμάζετο νά έξέλθη, ολως περίλυπος, διά 
νά ύπκγη ν’ άναγγείλη είς τήν Άλίχην το άξιοθρήνητον α
ποτέλεσμα, ότε περιέργεια τις τοΰ χημικού, ήτις έπέζη εν 
αύτφ, τόν παρώρμησε νά προσέγγιση πυρεΐόν τι είς τό άνοιγμα 
τοΰ σωλήνος, ίνα έξετάση τό εσωτερικόν αΰτοΰ.

— Άναμφιβόλως, έσκέπτετο, τό χώμα, δι’ ού τό έχω 
συσκευάσει έσωτερικώς, μετεσχηματίαθη είς πλίνθον, καθ ’ όν 
τρόπον περιεκάλυπτεν έξωτερικώς τό πύραυνον.

Ή ύπόθεσις ήτο βάσιμος. Έν τούτοις δι ’ ένός φαινομέ
νου,. αρκούντως μοναδικού, καί όπερ ό Κυπριανός δέν διεσα- 
φήνισεν έξ άρχής, είδός τι άργιλλώδους σφαίρας έφαίνετο, 
ότι ήδύνατο ν’ άποσπάση τό περικάλυμμα τοΰτο τής γης, 
άφοΰ είχε σκληρυνθή κατ’ ιδίαν έν τφ σωλήνι.

Ή σφαίρα αΰτη, έρυθρότητος ύπομελαίνης, εχουσα διά
μετρον σχεδόν ενός πορτοκαλλίου, ήδύνατο ευκόλως νά δι- 
έλθη διά τής σχισμής. Ό Κυπριανός τήν άπέσυρε λοιπόν 
καί τήν ελαβεν αρκετά αμελώ:,ίνα τήν έζετάση. Επειτα γνω· 
ριζών, ότι τοΰτο ήτο μεγα τμήμα τοΰ πηλοΰ, διακεχωρισμέ- 
νον τοΰ διαφράγματος, όπερ ειχεν ύποστή χωριστά τήν εψη- 
σιν, έμελλε νά τό ρίψη πέραν κατά γης,ότε παρετήρησεν, ότι 
έκτυπα ώς κενόν, όπως ή κέραμος.

Ήτο ώσεί ύδρία περίφρακτος, έν ή έχόρευέ τι ώς κωδωνί- 
σκος λίαν δυσκίνητος.

ί

— Σωστός χουμπαραο! είπεν ό Κυπριανός, άλλά καί έάν 
-υπεχρεοΰτο, έπί ποινή θανάτου, νχ δώση τήν έξήγησιν τοΰ 
μ,υστηρίου τούτου, θά ήτο άνίκανος.

Έν τούτοις ήθέλησε νά εχη τήν συνείδησίν του ήσυχον. 
""Ελαβε λοιπόν εν σφυρίον ,καί διέρρηξε τόν-χουμπαρεεν.

Ήτο ούτος πράγματι είς τοιοΰτος άχριβώς, πιριέχων θη
σαυρόν ανεκτίμητου.

Όχι! Δέν ειχεν άπατηθή περί τής φύσεως τοΰ ογκώδους 
^άλικος, όστις παρουσιάκετο τότε εις τούς έκπεπληγμένους 
οφθαλμούς τοΰ νεαροΰ μηχανικού.

Ό χάλιξ ούτος ητο άδάμας, περικαλυπτόμενος ύπό μι- 
ταλλομήτρας, καθ’ όλα όμοιας πρός τήν τών αληθών άδα- 
-μάντων, άλλ’ άδάμας κολοσσιαίων διαστάσεων, άπιθάνων, 
άνευ προηγουμένου.

Ούτως εκρίνετο. ‘Ο άδάμας ούτος, ογκωδέστερος ώοΰ δρ· 
-νιθος, αρκούντως όμοιος τήν δψιν πρός γεώμηλον, ώρειλε νά 
"ζυγίζη τό ολιγώτερον 300 γραμμάρια.

— Άδάμας, άδάμας τεχνητός ! ε’πανελάμβανεν ήμιφώ- 
-νως ό Κυπριανός, έκπεπληγ- 
μένος. Εΰρον λοιπόν τήνλύσιν 
τοΰ προβλήματος τής τοιαύ- 
■της κατασκευής, είς τό πείσμα 
τοϋ γεγονότος, τοΰ συμβάντος 
έν τφ σωλήνι !.. Είμαι λοιπόν 
πλούσιος!... Άλικη, άγαπη· 
τή μου Άλικη,ανήκεις είς έμέ! 
"Επειτα, έπαναλαμβάνων ότι 
δέν έπίστευεν είς παν ο,τι έ- 
βλεπεν:

— Άλλά τοΰτο είναι αδύ
νατον !.... Είναι φαντασμα
γορία,ή θαύμα ! ... έπανέλα
βεν, ύπό τό δήγμα τής άμφι- 
βολίας. Ά! Θά γνωρίσω έν
τός ολίγου τί πρέπει περί τού
του νά πιστεύσω !

Καί χωρίς νά λάβη καιρόν ' 
Ί-t θέση τόν πίλόν του, επτοη- 
μένος, έξαλλος έκ χαράς, ώς 
ό ’Αρχιμήδης έξερχόμενος τοϋ 
λουτρού, έν τφ όποίφ ην βε- 
βυθισμένος, ότε άνεκάλυψε τόν 
περίφημου νόμον του, ιδού ό 
Κυπριανός, όστις διέτρεξε διά 
μιας τόν δρόμον του ύποστα- 
τικοΰ, πίπτει έν είδει όβίδος 
παρά τω Βανδεργάατ. 
Εύρε τόν γέροντα λιθοξόον ά- 
πησχολημένον είς τήν έζέτα- 
σιν τών λίθων, ους ό Νάθαν, 
ό μεσίτης τών άδαμάντων, 
πρό ολίγου τφ είχε δώσει νά 
έπεξεργασθή.

— Ά! κύριε Νάθαν, είσθε 
κραξεν ό Κυπριανός. Ίδέτε !... 
ΐδέτε τί σάς φέρω καί είπατε μοι πί είναι τοΰτο !.......

Είχε θέσει τόν χάλικά του έπί τής τραπέζης καί έσταύ- 
ρωσε τούς βραχίονας.

Ό Νάθαν, πρώτος ελαβε τόν χάλικά, ωχρός έξ έκπλή- 
ξεως, καί μέ οφθαλμούς άνεωγμένους, ώς στόμα χαϊνον, τόν 
εδωσεν είς τόν Ιάκωβον Βανδεργάατ. Ούτος, άφοΰ εφερε τό 
αντικείμενου ύπό τάς όψεις του καί είς τό φως τοΰ παραθύ· 
■ρου, τό παρετήρησε καί αυτός μέ τάς διόπτρας του. "Επειτα 
τό έπανέθηκεν έπί τής τραπέζης, καί παρατηρών τόν Κυ
πριανόν :

— Αυτό είναι ό πλέον όγχώδης άδάμας, έξ όσων ύπάρ- 
χουσιν είς τόν κόσμον, είπεν ήσύχως.

— Ναί, ό πλέον ογκώδης !... έπανέλαβεν ό Νάθαν. Δίς 
ή τρις ογκωδέστερος του Κοχ·ι·νόμ, ήτοι του «Όρους τοΰ 

Τόν χαξάφμησε νά προσέγγισή πυρεΐόν τι είς τό άνοιγμα.

έδώ λίαν ίπιχαίρως ! άνέ- 
καί σείς, κύριε Βανδεργάατ,

φωτός», τοΰ καυχήματος τούτου τοΰ βασιλικού θησαυροφυ- 
λαχείου τής Αγγλίας, οπερ ζυγίζει 174 καράτια.

— Δίς ή τρις ογκωδέστερος τοΰ Μεγάλου Λίθ)·γό4ον,τθϋ 
μάλλον ογκώδους έκ τών γνωστών λίθων, τοΰ ζυγίζοντος 260 
καράτια, έπανέλαβεν ό γηραιός λιθοξόος.

— Τετράκις ή πεντάκις τοΰ άδάμαντος τοΰ Τσάρου, τοΰ 
ζυγίζοντος 173 καράτια! άπήντησε ταχέως ό Νάθαν, έπί 
μάλλον εκπληττόμενος.

— 'Επτάκις ή όκτάκις τοΰ Άνζιβααιΐιωι;, όστις ζυγίζει 
136 καράτια! έπανέλαβεν ό Βανδεργάατ.

— Είκοσιν ή τριάκοντα φοράς τοΰ άδάμαντος τής Δρέσ
δης, όστις δέν ζυγίζει ή 30 καί έ'ν, άνέκραξεν ό Νάθαν. Κα
τόπιν προαέθηχεν : Υπολογίζω, ότι μετά τήν έπεξαργασίαν, 
αυτός έδώ θχ βαρόνη άκόμη, τό ολιγώτερον, 400 καράτια. 
Άλλά πώς θχ έτόλμα τις νά έκφέρη έκτίμησιν δι ενα τοιοΰ- 
τον λίθον I Αξίζει δ,τε καί άν εϊπης!

— Καί διατί όχι; έπανέλαβεν ό ’Ιάκωβος Βανδεργάατ, 
όστις διετέλει ό μάλλον ατάραχος έκ τών δύο. Ό «Κοχ-ι-

νόρο έκτιμαται άντί 30 εκα
τομμυρίων φράγ. Ό «Μέγας 
Μογγόλος»12 έκατομ. Ότοΰ 
Τσάρου 8 έκατομ. ,Ό « Άν·- 
τιβασιλεύς» 6 εκατομμ. ... 
Έ ! λοιπόν, αυτός εδώ πρέ
πει βεβαίως ν'άξιζη καμμιά 
έκατοστή τό ολιγώτερον !

— Έ ! τό παν έξαρτάται 
έκ τοΰ χρώματός του καί τής 
ποιότητός του ί έπανέλαβεν ό 
Νάθαν, όστις ήρχισε νά άνα- 
λαμβάνη τάς αισθήσεις του, 
καί όστις έκρινεν ίσως επωφε
λές νά σκέπτηται διά τό μέλ
λον, έχων ύπ’όψει τό δυνα
τόν τής άγορας. Έάν ήναι 
άχρους καί πρώτης διαύγειας, 
ή άξια του θά ήτο άνεκτίμη- 
τος. Άλλ’έάνήτο κίτρινος, 
ώς τό πλεΐστοντών ίδικών μας 
άδαμάντων τής Γρικαλάνδης, 

. ή άξια αυτή θά ήτο άπείρως 
μικρότερα. Δέν γνωρίζω έν 
τούτοις έάν θά προετίμων με
ταξύ λίθων τών τοιούτων δια
στάσεων, ένα ώραΐον με βα- 
φήν σαπφειρίνου κυανού, ώς 
τοΰ άδάμαντος τοΰ Όπ (Ho
pe), ή ροδίνην, ώς ή τού Με
γάλου Μογγόλου, ή μάλλον 
σμαραγδίνην, ώς ή τοΰ άδά
μαντος τής Δρέσδης.

Ό Κυπριανός δέν ηκουε

, είπε τότε έν σπουδή*  είμαι ύπο-
πλέον.

—— Κύριοι, επιτρέψατε μοι 
χρεωμένος νά σάς άφήσω αυτήν την στιγμήν !

Καί λαβών όπίσω τόν πολύτιμον χάλικά του, διέτριξε 
σπεύδων πάντοτε, τήν όδόντοΰ ύποστατικοΰ.

Χωρίς νά σκεφθή ποσώς, όπως κρούση, ήνοιξε τήν θύραν 
τοΰ διαλ'κτηρίου καί εύρεν εμπρασθέν του τήν Άλίχην, πριν 
δέ ή σχεφθή, έν τή παραφορ? αύτοΰ, τήν έλαβεν είς τούς 
βραχίονάς του, περιπτυσσόμενος καί άσπαζόμενος αυτήν έπ’ 
άμφοτέρων τών παρειών.

— Έ καί τί σημαίνουν αύτά! άνέκραξεν ό κύριος Ού- 
άτκινς, σκανδαλισθείς έκ τών άνελπίστων αισθηματικών έκεϊ- 
νων ενδείξεων.

Έκάθητο είς τήν τράπεζαν, άπεναντι τοΰ Αννίβα Παν- 
ταλάχκη, παίζων μέ τόν κακόν εκείνον γελωτοποιόν μίαν 
παρτίδα πιχέιου.

— Δεσποινίς Ούάτκινς, συγχωρήσκτέ με, έψίλλισεν ό
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Κυπριανός, όλος έκπληκτος έπί τί βία τόλμη, όλος άκτι- 
νοβολών έκ χαράς. Είμαι πάρα πολύ ευτυχής!...... Είμαι 
τρελλος εξ εύδαιμονίας !.... Παρατηρήσατε !..... Ίδέτε τί 
σάς φέρω !

Και ερριψε μάλλον η άπέθεσε τον άδάμαντά του έπί τής 
τραπέζης μεταξύ τών δύο παικτών.

Ώς ό Νάθαν καί ό Ίάκ. Βανδεργάατ, καί ούτοι ένόησαν 
αμέσως περί τίνος προέκειτο. Ό κ. Οΰάτκινς, όστις δεν ει- 
χεν ακόμη διαδραματίσει η λίαν μετρίως το μέρος του ώς 
πρός τήν τζινέβραν, διετ.έλει έν καταστάσει αρκούντως δι- 
αυγεϊ.

— Τόν ηΰρατι..... σείς αύτός........ Είς τό κλαίμ σας ;
ανέκραξε ζωηρώς.

— Τόν εύρον; άπήντησεν ό Κυπριανός θριαμβευτικώς.
Έπραξα κάτι τι καλλίτερον I Τόν κατεσκεύασα έγώ ό ίδιος 
εξ ολοκλήρου !......... *Α  ! κύριε Οΰάτκινς, ή χημεία, μετά
τοΰτο, ενέχει πολλά καλά !

Καί γελών, έσφιγγεν εν ταϊς χερσί του τούς λεπτοφυείς 
δακτύλους τής Άλικης, ήτις όλως έκπληκτος έκ τών αισθη
ματικών εκείνων εκδηλώσεων, αλλά καί κατεγοητευμένη <κ 
τής ευτυχίας τοΰ φίλου της. ήδέως διεγέλα.

— Καί όμως, είς σάς οφείλω τήν άνακάλυψιν ταύτην, δε
σποινίς ’Αλίκη ! έπανέλαβεν ό Κυπριανός. Τίς μέ προέτρεψε 
νά έπιδοθώ πάλιν είς τήν χημείαν; Τίς άπήτησεν, όπως ί- 
πιζητήσω τήν κατασκευήν τεχνητού άδάμαντος, είμή ή θελ
κτική σας, ή λατρευτή σας κόρη, κύριε Οΰάτκινς; Ώ ! δύ
ναμαι νά σάς αποδώσω λατρείαν, ώς οί παλαιοί ίπποται 
πρός τάς έκλεκτάς τής καρδιας των, καί νά διακηρύξω, ότι 
εί; ταύτην αποδίδω όλην τήν αξίαν τής έφιυρέσεως. θά η- 
δυνάμην νά σκεφθώ τοιοϋτόν τι άνευ αύτής ;

*0 κύριος Ούάτκινς καί ό Αννίβας ΓΊανταλάκκης πάρε· 
τήρησαν τόν άδάμαντα, μεθ’ 8 έκύτταξαν άλλήλους, σείον- 
τες τήν κεφαλήν. Ήσαν κυριολεκτικώς βεβυθισμένοι εν τη 
βαθύτερα έκπλήξει.

(Ακολουθεί).

ΗΧΟ

ΤΑ ΜΓΣΤΙ1ΡΙΑ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ
Τά έν τοϊς παρασκηνίοις τών θεάτρων γινόμενα μυστήρια 

ύπεχώρησαν πρό τής επιστήμης, ήτις αντικατέστησε πάντα 
τά εκεί έκτελούμενα ανούσια πειράματα πρός παράστασιν 
τών φυσικών φαινομένων κ.τ.λ.

’Ιδού τινα έκ τών ευφυών τούτων πειραμάτων.
Ό xepavret κατορθοΰται διά μέσου πλακός έκ λεπτής 

λαμαρίνας, τήν όποιαν κινοΰσι βαθμηδόν, καί ήτις ούτως 
πάλλουσα άναδιδει μεταλλικούς παρατεταμένους ήχους· ή 
έτι διά μέσου μικρών ξηρών ξύλινων σανίδων διαπεπερα- 
σμένων έπί σχοινιού, καί άς βιαίως κτυποΰσιν τάς μέν έπί 
τών δέ.

Πρός άπομίμησιν τών άστραπώκ μεταχειρίζονται τό μα
γικόν κάτοπρον τοΰ κ. Duboscq, όπερ συνίσταται έξ ηλεκ
τρικής λυχνίας ή άλλου τινός τοξοειδούς φωτός τετοποθε- 
τημένου εν τινι κοίλω έπαργυρωμένφ κατόπτρω τό οποίον 
κινεί τις κατά βούλησιν.

Τήν β(>οχηχ καί τήν χά-ίαζακ απομιμούνται διά τής κι- 
νήσεως κυτίου έκ ξύλου ή έκ λαμαρίνας φέροντος διαιρέσεις 
καί έμπεριέχοντος μικρούς λίθους.

Ή χ<ώ>· παράγεται διά μικρών τεμαχίων χάρτου, τά 
όποϊα οί αρμόδιοι ρίπτουσι διά τών χειρών έπί τής σκηνής 
καί άπό τής οροφής αυτής.

Τήν ί>;ιΐχ.ίηκ άπομιμοΰνται διά σειράς παραπετασμάτων 
άπό γάζης ή λεπτού διαφανούς υφάσματος τά όποϊα κατέρ
χονται έκ τών άψίίων τών σκηνών καί φέρουσιν επ’ αύτών 
διαδοχικά τεχνικά νέφη.

.Οί κρότοι tS>r χυροβό.ΐΜ· παράγονται διά ξύλινη; σανί- 
δος στεριάς ούση; είς τήν μίαν άκραν αύ-ής καί ελεύθερα; 
είς τήν έτέραν’ τό δέ άκρον τής τελευταίας ταύτης στηρίζε

ται έπί κυλίνδρου φέροντος βαθέα αυλακώματα, καί στρεφό
μενου τού κυλίνδρου αί έξοχαί αύτού έγείρουσι τήν σανίδα, 
ήτις έπαναπίπτει μετά κρότου.

Τούς ποροβοΛισμονς απομιμούνται ώς έξης. Ό σωλήν τού- 
όπλου φέρει έλατήριον, τό δέ έκσφενδονιζόμενον σώμα συνί
σταται έξ επιχώματος έκ φελοΰ φέροντος κοίλωμα έμπεριέ- 
χον έκπυρσοκροτικήν ύλην πιέζοντες τό έλατήριον, τό οπλον 
εκπυρσοκροτεί, τό δέ έπίπωμα μεταβάλλεται είς κόν» άνευ- 
καπνού καί βολδίος.

Καί τέλος ό κρότο ςτης θνί-ΙΛης κατορθοΰται τή έμφυσήσει 
έντός καλάμων φερόντων μικράν σειρήνα καί εύφυώς άπο— 
μιμούντων τών θόρυβον τής θυέλλης, διότι οί θρηνώδεις συ- 
ριγμοί τοΰ ανέμου εξέρχονται εντεύθεν μετ’ άξιοσημειώτου- 
παρομοιώσεως.

X
Τ0ΡΠ1ΛΛΠ ΑΙΑ ΣΥΜΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΓ XAPTftr

Αί χρήσεις τού πεπιεσμένου χάρτου ιίσίν αναρίθμητοι. 
Διά τούτου κατασκευάζονται τροχοί βαγονίων, φιάλαι, σκά- 
φοι πλοίων, τυπογραφικοί χαρακτήρες, τεχνικαί σανίδες κτλ. 
ήτοι παν αντικείμενου υποκείμενον είς τυπωτικήν ή χυτήν- 
ενέργειαν.

Ήδη οί Γερμανοί μεταχειρίζονται τούτον πρός κατασκευήν- 
τορπιλλών, έξ ών έκάστη φέρει δώδεκα φύλλα χάρτου συμ- 
πεπισμένου καί βερνικωμένου, πάχους τριών χιλιοστομέτρων 
καί ήμίσεος.

Τό μηχάνημα τοΰτο προπαρασκευαζόμενον άνευ εσωτερικών- 
ύποστηριγμάτων, ουδέ ετέρων μεσολαβούντων στρωμάτων, 
φαίνεται ότι είνε άξιοσημειώτως άντοχικόν καί συνάμα ελα
στικόν συνοδεύεται δέ ύπό ελικος καί μικρού τίνος ήλεκτρο- 
κινητήρος, όστις τίθεται είς ενέργειαν τή βοηθείφ αγωγών- 
συρμάτων άπό του πλοίου, όπερ έξηκόντισε τήν τορπίλλην. 
Ή έκκρηκτική γόμωσις φέρει 25 λίτρα; δυναμιτιδα.

X
ΤΠΛΕΦΛΜΚΑ ΤΠΑΕΙ'ΡΑΦΠΙΙΑΤΑ

Δι’άποφάσιως τού κ. ’Ιουλίου Roche, ύπουργοϋ τού Έα· 
πορίου έν Γαλλίφ, έντέλλεται ίνα άπό τής 3 Νοεμβρίου 1890“ 
μεταβιβάζονται οίκαδε «τά τηλεφωνικά τηλεγραφήματα».

Συνεπείς τοϋ μέτρου τούτου, έπιτρέπεται νά κομίζωνται 
είς τήν οικίαν τοΰ αποδέκτου τηλεφωνικαί συνδιαλέξεις υπά
τους αύτούς όρους οίους καί τά συνήθη τηλεγραφήματα.

.Ήδη δέ. έν τοϊς τηλεγραφικοί; γραφείοις τοΰ Σηκουάνα, 
τών μεγάλων Βουλεβάρτων, τής Βασιλικής όδοΰ, τοΰ Βουλε
βάρτου Ερρίκου Δ', ΰπάρχουσι τηλέφωνα δεχόμενα πάσαν- 
συνδιάλεξιν. Παρ’ αύτοϊς δ’ εύρίσκεται καί υπάλληλος όστις 
λαμβάνει τό τηλεφώνημα, όπερ άμέσως αποστέλλει διά τίνος: 
διανομέως εΐς τήν κατοικίαν τοϋ αποδέκτου. Τό ‘δέ τέλος 
έκαστου τοιούτου τηλεφωνήματος ώρίσθη είς 50 λεπτά δι’ 
έκάστην συνδιάλεξιν έκ πέντε λεπτών τής ώρας άποτελου— 
μένην.

X
ΑΝΪΡΙΚΠ ΕΝΑΓΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Λέγεται ότι ό Σύλλογος τής χειραφετήσεως τών γυναικών- 
καταγίνεται είς τήν τροποποίησιν τής γυναικείας ενδυμασίας. 
Φαίνεται όμως ότι τοΰτο δέν θα κατορθωθή, διότι κατά γε
νικόν κανόνα ή άστυνομία δέν δύναται νά χορηγήση τοιαύ- 
την άδειαν μεταμφιέσεως ή μόνον έν περιπτώσει καθ'ήν ό· 
αίτούμενος ή ή αίτουμένη ταύτην παρουσίαση ιατρικόν πι- 
στοποιητικόν έπιβεβαιοΰν τήν ανάγκην τής μεταμφιέσεως. 
Έν τούτοις έγένοντο εξαιρέσεις τοΰ κανόνος τούτου, τοϋ- 
άπαιτοΰντος ιατρικόν πιστοποιητικών, διά τάς κυρίας Διελα· 
φουά, Ρόζαν Μπονέρ, ηθοποιόν τινα τής γαλλικής κωμφ- 
δίας, ήτις συμμετέσχε κυνηγετικής τίνος εκδρομής, καί πρό 
πολλοΰ χρόνου διά τήν Μαργαρίταν Βελανζέρου. Τήν σή
μερον δέ δέκα γυναίκες έν Παρισίοις καί έν ταϊς έπαρχίαις. 
έχουσι τήν άδειαν νά φέρωσιν ανδρικήν ενδυμασίαν.

Μεταξύ τούτων συγκαταλέγεται μία διευθύντρια τυπο-
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-γραφείου, ήνι; εκλαμβάνεται άπολύτω; ώ; άνήρ, μία γυνή 
-ήτι; έξασκεϊ τό έπάγγελμα τοΰ κοσμηματογράφου, μία καλ- 
λιτέχνι; ζωγράφος, μία γυνή φέρουσα πώγωνα καί ήτις πα- 
ρέστησέ ποτέ είς τό Έδέμ, δύο· άτομά κακοπλασμένα, καί 
τέλος μία γυνή,ήτις έξωτερικώ; φέρει έντελώς τόν τύπον άν- 
•δρός, καί ή οποία θά καθίστατο γελοία εάν εφερεν ενδυμασίαν
τοΰ φύλου είς ό ανήκει.·

Αφ ετέρου όμως είς μεταπράτης γαιωμήλων έξουσιοδο- 
τήθη νά φέρη διαρκώς γυνάικεΤάν ένδύμάσίαν, συνεπείς πά
θους το όποϊον καθίστησι αύτφ άδύνατον τήν χρήσιν ανδρι
κών ενδυμάτων.

X .
ΝΕΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ TIIS ΦΘΙΣΕΩΪ

Είς τήν ιατρικήν ακαδημίαν τών Παρισίων ό ιατρός Σέε 
άνεκοινώσατο τοϊς συνάδελφοι; αύτοΰ νέον θεραπευτικόν σύ
στημα τής φυματιώσεως. Κατά τούτο ό άσθενής έγκλείεται 
είς δωμάτων μεταλλόφρακτον κικλιισμένον στεγανώς εΐς ο 
είσάγεται πεπιεσμένος άήρ κατάκορος σωσικρέατος. Έν τφ 
δωματίω τούτφ ό άσθενής διαμένει 3 ή 5 ώρα; καθ’έκάστην. 
Πειράματα έγένοντο έπί δέκα ασθενών-καί τά παρατηρη- 
θίντα άποτελέσματα λέγονται έξαίρετα καί διαρκή. Ή θε
ραπεία αύτη προΰκάλεσε παυσιν τήςβηχός καί τών αποχρέμ
ψεων, επαναφέρει τήν όρεξιν καί τάς δυνάμεις καί έπαισθητήν 
,βελτίωσιν τής καθόλου καταστάσεως.

Αιαβολος

ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ

Καλόγηρός τις συντάσσων τόν κατάλογον τής βιβλιοθήκης 
τού μοναστηριού του, εύρε μεταξύ τών άλλων και έν βιβλίον 
Εβραϊκόν, άπορων δέ πώς νά έπιγράψη τόν τίτλον τοΰ βι

βλίου έσημείωσεν, «υπάρχει πρός τούτοις καίέν βιβλίον τοΰ 
-όποιου ή άρχή είναι είς τό τέλος».

X
"Ανθρωπος πλούσιος έλεγε πρός άλλον πτωχόν, ότι περι- 

πατεΐ διά νά κάμη όρεξιν. Έγώ, άπεκρίθη έκιϊνος, περιπατώ 
διά νά ευρώ μέ τί νά κορέσω τήν όρεξίν μου.

X
Ίεροκήρυξ έλεγεν άπό τού άμβωνος: «Θαυμάσατε,αδελ

φοί, θαυμάσατε πόσον ευεργετική ύπήρξεν ή θεία Πρόνοια 
-τάξασα τόν θάνατον είς τό τέλος τής ζωής μας, ώστε νά 
-εχωμεν καιρόν νά έτοιμασθώμεν».

X
Νεανίας τις έγραφεν ΐν αφελείς πρός μίαν νεάνιδα: «Αύ

ριον περί τήν ένδεκάτην θά ήμαι είς τόν βοτανικόν κήπον 
ενώπιον τοΰ κλωβού τών ζώων, καί ε’λπίζω νά σάς συναν
τήσω εκεί».

X
Φιλάργυρος φιλοξενηθείς έπ’ αρκετόν χρόνον είς εξοχικόν 

τινα πύργον ένός φίλου έτυχεν εξαιρετικών περιποιήσεων 
παρ’ ένος τών υπηρετών. Κινηθείς ένεκα τούτου είς συμπά
θειαν καί αγάπην, ήθέλησε νά απόδειξη τήν ευγνωμοσύνην 
του πρός τον ύπηρέτην, καί άναχωρών είπε πρός αύτόν : 
-«Ένθυμισόν με, φίλε μου, άν ποτέ πάλιν συναντηθώμεν, 
ότι πρέπει νά φροντίσω νά σοί προσφέρω κάτι τι είς άντα- 
μοιβήν».

X
Μαϊφάρτ ό έμπορος έρωτηθεί; πώς πηγαίνουν αί έργα- 

σίαιτο»·
j, — Φίλε, άπαράλλακτα όπως τόν προϋπολογισμόν σας, 
αύξήνουν τά έξοδα καί ολιγοστεύουν τά έσοδα. Δέν μένει 
άλλό παρά νά ζητήσω καί έγώ άπό τόν υπουργόν νά μέ διο- 
ρίσή ύπάλληλον. Δ. φ. Β.

7
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'Ολόφωτη, λαμπρή, 'σάν άγγελο σέ είδα,
’Σ τή μαύρη της ζωής μον ερημιά,

Τά μάτια σον, ποΰ λάμπουν άπό φως κ’ ελπίδα, 
Μ' έφώτισαν γλυκά είς τήν σκοτία.:

Παρήγορη έλπϊς μου ’κοίμησε τόν πόνο,
Ποΰ μοΰτρωγε ακοίμητος τά στήθη,

Μετρώ μέ της αγάπης τους παλμούς τό χρόνο, 
Καέ στη ψυχή μου θείο φώς έχύθη. .

Κ’ όταν ή οίρα έλθη, άγγελε, ν’άψήσω ,. λ
Σέ και τη γή ψνχη δυστυχισμένη,: '' X -

Κ’ απ’ τά οΰράνια άκόμα ‘πίσω θά γυρίσω.
’Σ τή γη αΰτή τή πολυαγάπημένη:.

Ποιος άλλος ’μπορεί νδναι οι’ρανός γιά ’μένα ' 
Άπ ’ αύτόν ποΰ λάμπει. ’ς τά δΰο σου μάτια

ΙΙοιό γλυκΰς; άχ! ’πέ μου, ’πέ μου γλυκειά παρ- 
Κ ’ άπό τή γη ποιά τοΰρανοΰ παλάτιώ; [θένα;

Σενβης

ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΕΤΟΣ ΤΗΣ «ΦΥΣΕΛΣ»

(άναγχαία δήλωσες)

Άπό τοΰ παρόντος ψύλλου είσερχόμεθα είς τό 
δεύτερον έτος τής έκδόσεως τοΰ ήμετέρου πονή
ματος μέ τάς αναγκαίας βελτιώσεις κατά τε τόν χάρ
την, τάς είκόνας και τήν ύλην, καί ΰποσχόμεθα νά 
καταόάλωμεν πάσαν φροντίδα, όπως καταστήσωμεν 
αύτό έψάμιλλον τών τοιούτου είδους εύρωπαϊκών, 
και άνταποκριθώμεν εύόρκως πρός τε τήν εύγενή 
ΰποστήριξιν καί έπιθυμίαν τών ήμετέρων αξιότιμων 
συνδρομητών και τήν σχετικώς άσημάντως αύξη- 
θεϊσαν συνδρομήν των. Ώς δέ και έν τή κατωτέρω 
δημοσιευόμενη γνωστοποιήσει ήμών άναγγέλλομεν, 
επειδή τό πλεΐστον μέρος τών συνδρομητών μας 
άπήτησεν ήδη έγγράψως τήν καλλ;τβχν;κήν έκδο- 
<3tv, άπεψασίσαμεν νά έκτυπώμεν άπαντα τά φύλλα 
καλλιτεχνικώς, καί. ούχί είς δύο έκδόσεις.

Κατά συνέπειαν, είδοποιοΰμεν πάντας Ανεξαιρέ
τως τους ήμετέρους συνδρομητάς, οτικα&’δλον τό 
εΐσερχόμενον έτος θά λαμοάνωσι πάντες τήν καλλι
τεχνικήν έκδοαιν, ής αί τιμαι τής συνδρομής άνα- 
φέρονται είς-τό τέλος τοΰ παρόντος φύλλου.

Λαμόάνομεν δ ’ έν ταύτώ τήν τιμήν νά παρακαλέ- 
σωμεν αύτούς, έπειδή ή άπότισις τής συνδρομής των 
έννοεϊται προπληρωτέα, ώς ύποόαλλομένων ήμών 
είς σημαντικά προκαταρκτικά έξοδα, νά εύαοεστη- 
θώσι ν’ άποστείλωσιν ήμΐν ταύτην εγκαίρως, και 
τοϊς άποστείλωμεν τάς σχετικάς αποδείξεις, αϊτινες 
θά φέρωσι και τόν αριθμόν τών λαχείων τοΰ δευ
τέρου έτους. ·

Ή Λιεύβυνβις
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ΊΓο γραφεΖον τή? διεκπεροέιώβεως τής « Φύ
σεως» μ.ετεκομ.ίσθν} έν τή όζφ ΛΙόκης άριθ.9, 
πλησίον τής Ιΐλατείας τοΰ Χυντάγμ,ατος.
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ΠΕΙΡΑΜΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ

Η ΦΙΑΛΗ ΕΠΙ ΕΝΟΣ ΚΛΕΙΘΡΟΥ

Πώς ίίναι δυνατόν ν« στηριχθώσ>ν ςζ χλιϊθρα, τό sv έπί 
•τθδ άλλου, χαί ίπϊ τοΰ ύψηλοτέρΦ/'άύτών vat τιθ$ φιάλη τις 
βρθία άν«υ χρηβίως ίτίρου σώματος;

Τό πίίραμα χατορθοΰται ώς έζης:
Λάβίτι Ιζ χλιΐίρα χατ ’ ΐκλογην χαί μέγςθος βαθμηδόν 

τό ιν μίγαλιίτιρον τοΰ άλλου, τά όποια άριθμίϊτί πρός ίύ· 
χολίαν άπό τοΰ 1 ρΐ-έχρο τοΰ 6- στηρίξατι έπί τίνος τραπέ

ζης τά δύο μιγαλίίτιρα, 
ώς διίχνυοι τό ήμέτε- 
ρον σχήμα, χαί διαπ«' 
ράσατί τά λοιπά έν τοΐς 
δακτυλίοις αύτών, ώς 
έξης· ήτοι τό τρίτον έν
τός τοΰ δίυτέρου, τό τέ
ταρτον έντός τοΰ τρίτου 
χαΐ χαθιξης.

Τά δύο πρώτα χλιϊ- 
θρα 1 χαί 2, θ' άποτς- 
λέτωσι μιγάλην γωνίαν 
έφ ’ ης πιέζοντας την πα
λάμην τής χηρός σας βί· 
βαιοΰσθί άν ταΰτα είσΐ 
βτιριά χαί ότι ουδέτερον 
παριχκλίνξΐ. Τότι διαπε
ρατέ τά επίλοιπα, ώ; ά- 

| νωτέρω άπομιν, προσ- 
παθοΰντες ώστε πάντα 
νά διευθύνωνται πρός 
μίαν πλαγίαν διεύθυνσιν. 

Έάν τά πάντα διετέ- 
Θήβαν καλώς καί μετ’ 
έπιμελείας, ούτως ώστε 
πιέζοντες τό τελερταίον 
χλεΛρον άριθ. 6, τό οι
κοδόμημα νά μή καταρ
ρέω τό έργον σας, ούδέν 

άπλούστερον καί εύνολώτερον. έστω καί εις τούς μή μιμυη- 
μένους είς τοιαύτης φύσεως καί ισορροπίας πειράματα, νά 
τοποθετηθή τότε ή φιάλη επί τών δακτυλιδίων τών κλεί
θρων 5 καί 6 (τοΰ τελευταίου μάλιστα διατεθειμένου κατ’ 
ανάγκην όριζοντείως σχεδόν). Δύνασθε εκτός τής φιάλης νά 
τοποθετήσητε οίονδήποτε άλλο αντικείμενου εύθραυστον χά- 
ριν πλείονος περιέργειας κτλ. Ή φιάλη έν τούτοις δέον νά ή 
πλήρης κατά τό ήμισυ, όπως τό κεντρον τής βαρύτητόςτης 
μή συμπίπτη άνωτέρω, διότι έν τοιαύτη περιπτώσει αύξά- 
νει τό βάρος ή μάλλον έλαττοΰται ή στασιμότης, ή δέ ισορ
ροπία άπολλυται. Φ. Π.

αινίγματα

1- Αονογμ.α.
τι απαραίτητον σϊ κάδε Έθεος είμαι, 

Kai πάντοτε, 2» φίΛεμου, ίμχρός σου έγώ κείμαι.
Άν δέ προβης τό δΛον μου εις δύο rd χωρίσης, 

Αυό μίρυ SJuc διάφορα ευθύς θά σχηματίσης.
Kai τό μεν πρώτον μ’ ημιευ είναι άντωννμία, 

“Ην πάντοτε ευρίσκει τις σέ τάθεόμιΜα. ,
Τό δ' ετερόν μου ημισυ δπερ έναπομίνει,

ι Μίαν γυναίκα Ιατρόν άφευκτος 0ά έμφαίντμ
9. Αονογμα.

"Τβρις έστί τό πρώτον μου κα.ΙΙ ώς θά γνωρίσης, 
Κι' ώς πράζιν δε άθέμιτον 'ατό δεύτερον εύρήσεις.

'Αν δέ τά δύο μέρη μου είς SJor tr ίνώσης, 
ΠΜιν τινά εόδαίμονα νά 'θρ$ς θά κατορθώσρς.

3. Έρώτηαις.
Τίς τών αρχαίων συνέγραψε πραγματείαν τινά περί τής 

φύσεως τοΰ Παντός;
At, Χύνϋββις.

Διάτων κάτωθι γραμμάτων καταλλήλως τιθέμενων νά. 
σχηματισθή βκέψις τις:

Η-ΚΚΚΚ—ΟΟΟ—Α-ΑΑΑΑ—ΕΕΕ—ΙΠΙ—ΝΝΝΝ-ΤΤΤ—Μ 
—Γ—Σ-ΟΩ.

3- Έλλβςποβύμ,φειίνον.
. .ε.ει—.ι.— α—-ή.αι—.ια.—ει.η.ω.—,ω.—.α.α-—.ο. 

—·ιο.—,ι.α—. ,ω.λη—.α—υ.ο.ε.η—
β. Χυλλαβόγρςφος.

Ού— δύβιν—α ι—φ—χάρις—τιμαί—ν—ώς—δεϊ— α — 
τ—ην—πέρ—οΐους—ία—ν—τοΰ— ού—τ—αί — δεϊ—ά. 
—τό — π—ναί—%>■—μά—του.

minoKPi2Eix τιιϊ “φϊζκή,,-
©. Π. Πάτρβς, A. Α. Τήνον, Ήλ. Α. Φ. Κίρπυραν, Κ. Λ. Πάτρας. 

Σ. Δ. Πάτρας, Β. Κ- Πάτρας, Π. Π Βόλον. Ν Δ. ΠειραιΚ, Ο. Α. 
Χαλκίδα, Κ. Κ. Μεσολόγγιον, Π. Λ. Ναύκλιον, Δ Φ. Κέρκυραν. 
Β. Δ. Λαμίαν, Μ. Ν. Τρίπολιν, A. Κ. Ζάκυνθον, Γ. Δ. Σύρον, Δ. 
Κ. Κ. SOpov, Β· X. Σδρον, X. Β. ΙΙάτρας, Μ. Ν. Πύργον, Σ. II. 
Κεφαλληνίαν, Δ. Ο- Πειραιά, Ν. Κ. Πύργον, Λ Β Σύρον, Δ. 11- 
Βόλον, Σ. Σ. Τρίκολιν χτλ. χτλ κτλ. “Εχει καλώς, σας ένιγράψαμίν si; 
τήνΚαλλιΤίχνικήν έκδοσιν,sv τούτοις απ;φασ;’σθη.ίπ;ιδή τά 2/s τών συνδρομη
τών {ζήτησαν ταύτην, νά ίκδίδωται άπασα st; Καλλιτεχνικήν έκδοσιν.—Σ.Χ. 
Ρουστβούκιον. ΣυνεμορφώΟημεν ώς γράφετε. Ήδη πάντες Οά λαμβάνετε 
τήν καλλιτεχνικήν. — Γ. Ο. Σ. "Εχει καλώς. ΔιεύΟυνσις διορβώθη. Φύλλου 
σάς άπιστάκη. — Π. I. Κ. Καρδίτζαν. ’Επιστολή ίλήφβη, πλήν λύσει; ά- 
πασαι εοΰ παρελθόντος έτους έδημοσιεύΟησαν εις παρελθόν φύλλον. Εργα
στείτε 3ta τό μέλλον. Άχροστιχίδις δέον νά άναγινώσκωνται καβέτως χα'ε 
όριζοντίω;. Καλλιτεχνική έχδοσις θά σας άποστέλλεται. — Α. Π. Μαγνη
σίαν. Λύσεις αινιγμάτων άφίχθησαν βραδέως. Οροχθίς σάς έγραψα. 'Εφε
ξής άποσταλήσηται άπασα ή καλλιτεχνική εχδοσις ώς γράφετε.— Η. Β. 
Σπάρτην. Καλώς, φύλλον άποσταλήσεται είς νέαν διαμονήν σας.— Ε Κ. 
•Αθήνας. Λύσει; αινιγμάτων άφίχοντο αργά. — Σ. I Π. Κίφαλληνίαν. 
Έχει καλώς. Θα λαμβάνητε τήν καλλιτεχνικήν ϊκδοσιν. Ζητηθέντα φύλλα 
σάς άποστέλλονται. — Δ· Τ. "Ασσον Κεφαλληνίας· Δελτάριον ίλήφβη. 
Εύ/αριστούμεν. © 'άναμείνωμεν <ύχαρίστως άποτέλεσμα ενεργειών σας. Σας 
ένεγράψαμεν εΐ; τήν καλλιτεχνικήν ϊκδοσιν. ήτις βεβαίως θά ηναι χαλλητέρα. 
ύφ’δλας τάς επόψεις. —Β. Η. Α. Καλάμας. Λύσεις αινιγμάτων είχον 
δυστυχώς δημοσιενθή. — Ε. II. Ν. Θήραν. Ευχαρίστως θ’ άναμει'νωμιν 
νέωτέρας λύσεις, αφοί χέκτησβε δεξιο’τητα τοιαύτην, διότι αί σταλεϊσαι ειχον 
οημοσιευΟή δπως κλείσωμεν τό Α' έτος. — Α. Δ. Α. Γαλάζςον. Σάς ένβ- 
γράψαμεν ευχαρίστως εις τήν καλλιτεχνικήν έχδοσιν δπω; επιθυμείτε. — Λ. 
Κ. Θεσσαλονίκην. Ευχαρίστως ίλάβομιν επιστολήν σας καί συμφωνούμε» 
εις προτάσεις σας. 'Αγγελίας χαίζητουμένα; πληροφορίας σας άποστέλλομεν 
ταχυδρομικό»;. — Ν. Δ. Ν. Βώλον Συνδρομή σας έλήφθη καί σάς ένε- 
γραψαμεν διά τήν καλλιτεχνικήν έκδοσιν. Άπόδειξιν ταχυδρομικό»;. Εύχα- 
ριστούμεν. I. A. Ζ Odessa. — Συνδρομή σας έλήφθη. Ευχαριστούμε*  
πολύ. — Π. Π. I. Πάτρας. Σάς ένεγράψαμεν είς τήν Καλλιτεχνικήν. Φύλλα 
άποστέλλονται.—Μ. Δ. Σύρον. Καλώ; θα φροντίσωμεν.—Μ. 11. Πύργον- 
Έχει χαλώ; τήν Καλλιτεχνικήν όμως Οά λαμβάνητε.

Προς τούς βυυδρορ.ητά.ς τί4ς ««Ι»ύβ&ως»
’Επειδή οί κλειστοί έκ τών Αμετέρων συνδρομη

τών έδήλωσαν μέχρι τοΰδε, δτι έπιθυμοΰσι νά λαμ- 
βάνωσι την καλλιτεχνικήν έκδοσιν της «Φνσεως», 
αντί της απλής, και έπειδή έχομεν πειτοίθησιν, δτι 
και οί λοιποί ολίγοι συνδρομήταί ήμών άποβλέπον- 
τες είς τήν πρόοδον τοΰ περιοδικού συγγράμματος- 
μας θ’ άποδεχθώσιν αΰτήν, άπεφασίσαμεν, όπως- 
άποψύγωμεν διπλήν έκδοσιν μή βασιζομένην άλλως- 
τε είς λόγον ίσχυρόν, ή είς Οίδραχμον μόνον έτη- 
σίαν διαφοράν, νά έκδίδωμεν αύτήν μόνον είς μίαν 
έκδοσιν, τήν καλλιτεχνικήν, ήτις ώςπροηγγεί- 
λαμεν θά τνπώται έπί κρείσσονος χάρτου μέ ΰλην 
και εικόνας δσον οίόν τε έπιμεμελημένας.

Ή δέ συνδρομή αΰτής ώρίσθη ώς έπεται:
Διά τό εσωτερικόν έτησίως .... . δρ^ 8

» » καθ ’ εξαμηνίαν . » 5
Διά τό έξωτεριήόν έτησίως . ... . φρ. 12

» » καθ ’ εξαμηνίαν . » 7
Αθκύθυνβθς-


