
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΤΗι 13 ^NOEjMBPIOr 1894 &.Ρ.Θ. 26

βΙΕΥΦΥΝΤΗΣ
. Φ Ρ- ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ

^Συνεργάται εί<Λ δεκτοί πάντες 

ήΪΔημοσιίύονται τά ίγχρινόμτνα ?ργα 
^χάί ά! «ίχδνιρ συνίργατων χαί χάλ- 
Λ>ιτ»χνημάτ«ν Άγγιΐίαι μίτ' *1x4-  
vwev. Σύνδρομα! δίχται tip χαρτονόμι- 
®σμα παντός Cflvovp, προπληρωτέαι. 
Mt>**y MW»<f*¥ <qpqri<wirqrM

smmaanaiiaoG] svsTOaism ια^αδα
.3»-*»..  j&.S

Έκαστον φύλλον λεπτά r $ ■ ρ 
. ^3Πώλησι< «ίς τά χιόσχια χαΐ πραχτο 
jgpi'a. Τόμοι άπό. 8ρ. 8, χρυσόδ. 10.£

μέρος δωριάν tic τά ϊαχιΐαΡ 
4|χαί χαλ>ιτ«χνιχά ίργα της «ΦύβίωζΒ.^ι

ΜΕΤ' ΕΙΚΟΝΩΝ

Λ Έ(ωτ. φρ. 14. Οί συνδρομηταί λαμ·Ι

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝ1Α-ΕΠ1ΣΤΗΜΗ-Φ1ΛΟΛΟΓ1Α
χαι *αλ>ιτ<χνικά  ίργα 1

ΓΡΑΦΕΙΑ 'Οδός 'Ερμοΰ άρχβ. 4ό—47-Owta Τοαουόοπούλου.—ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ: Έβωτβρ.δρ. 8,—Έξωτεο.φρ. ΐ2

ΖΩΗ ΥΓΙΕΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΙΣ



202 II ΦΥ2Ι2 Η ΦΤ2Ι2 203

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Kai «άλινή έπιβτήμη ύπίρτής δημιουργίας.—Ζωή ύγίιια 
καί χίρι? ύπο Φ. Π.—ΠοιχΙϊα*  φιλοβοφιναΐ οχ€ψιις, Φιλίππου 
Α. Οικονομικού.—Οίνος (ποίηιχα), ύπο Ή. Ήλιοπούλου.—ψυχρά 
ύδαια άναφλ«γίμ·ν«—Μίταξα βαλασσία; «ροιλιύοιω?— Λα- 
γωοί Κόνιχλοι χαί Π<ρ£1*ΐς.  — 'Η φιλί» παρήγορος (φαντα
σία), ύπο Διον. Φουρναράχη.— Τ’ Αέρι (ποίημα), ύπο I. Γιαννού- 
xou. — Bizet Carmen (ποίημα), ύπο Φ. Α. Οί*. — Γυνή ποϋφον 
π«1 πετεινόν <ο χρήμ,α, Οπό Κ. ΚουμιντήΆντιλουχούλλειοι 
βυμβουλ«4. — Εύπρίπελ», ύπϊ Γουίλη. — Αίνιγματα. — Άλληλο · 
γραφί».— Τή 'Αλεξάνδρα βαοιλίπαιδι τϋ>·» 'Ελλήνων χαί με
γάλη Δουπίβαη τής 'Ρωββίας (ποίημα), ύπο Κ. Κουμεντή. — 
'Επεστημονιχύν παίγνιον. Περίεργον πείραμα δια μαγνήτου. — 
Αγγελίαι.

.............. «,;»,..,ihh...ddh..uhihwdkΚΑΙ ΠΑΛΙΝ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ
ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

—■<♦>*► —
Χάριν τών παραχολουβούντων τάς έν τφ ήμετέρφ περιοδιχώ έπά- 

οτοτε δημοσιευομένας θεωρίας περί τής τοΰ δημιουργού δυνάμεως, 
επιστημονικές άποδειχνυμένας, άναδημοβιεύομεν λαμπραν πραγμα
τείαν περί τής άναιρέσεως τής αυτομάτου γενέσεως.

Οί άρνύύμενοι τήν δημιουργίαν καταφεύγουσι 
πρός έξήγησιν της έμψανίσεως τής ζωής είς τήν 
α ύ τ ό μ α τ ο ν γ έ ν ε σ ι ν, καί οιδάσκονσιν δη 
αύτομάτως άπό τής ύλης διά μηχανικών νόμων καί 
τυχαίων συνδυασμών έξεπήγασεν Λ ζωή Ή θεωρία 
των αΰτη δέν είναι νέα. Καί κατά τούς ύλιστάς τής 
άρχαιότητος τά ζώα αύτομάτως έγεννήθησονέκ τών 
σπλάγχνων τής γής. ’Αλλά τάς θεωρίας τοΰ Δη
μοκρίτου καί τού Επικούρου άπέκρουσαν καί άνε- 

. σκεύασαν οί περιφανέστατοι τών αρχαίων φιλοσό
φων καί φυσιοδιφών, άπό τοΰ ’Αναξαγόρου καί 
τοΰ’Αριστοτέλους, μέχρι τοΰ Εύκλείδου καί τοΰ’Αρ· 
χιμήδονς, τοΰ 'Ιππάρχου καί τοΰ Άριστάρχου, τοΰ 
Γαληνού καί τοΰ Έρασιστράτου.

Κατά τούς νεωτέρους χρόνους ή ίδέα περί τής 
αύτομάτου γενέσεως έπανελήφθη, ό δέ 
Πουσέ, κατά τό 1859, πρός έηίρρωσιν αύτήςίσχυ- 
ρίσθη έν δημοσιευθείσμ διατριβμ του δτι έπέτυχε 
νή παραγάγμ σκώληκας άπό κρεάτων σεσηπότων, 
άν καί είχεν έκκαθαρίσει τήν περί αύτά άτμόσφαι- 
ραν άπό παντός ζωικού σπερ.ματίου- Καί είχε μέν 
προηγουμένως καταδειχθή ύπό τοΰ ’Ιταλού φυσιο
δίφου Ρέδη, δτι πάντα τά έπί τής γής ζώντα λαμ- 
βάνουσι τήν γένεσιν καί ΰπαρξίν των άπό ετέ
ρων ζώντων πλασμάτων, είτε άμέσως είτε διά τών 
είς τά ώά περιεχομένων σπερματίων, τά δέ συμπε
ράσματα . τοΰ Ρέδη έκύρωσαν νέα πειράματα τοΰ 
Βουέ καί τοΰ Σπαλλαντζάνη· άλλά καί ό Κλαύδιος 
Βερνάρδος καί ό Δουμάς καί ό Κατρεφάζ άντεπε- 
ξήλθον κατά τών θεωριών τοΰ Πουσέ, άμα δη- 
μοσιευθεισών, έρρωμενέστερον δ'έξήλεγξε τό κενόν 
αύτών καί αύθαιρετόν ό Παστέρ, όστις ού μόνον τά 
έξαγόμενα τών πειραμάτων τοΰ Πουσέ διημφεσόή- 
τησεν, άλλά καί νέα πειράματα άνήγγειλεν άπο- 
δεικνύοντα τήν πλάνην της περί αύτομάτου γενέ
σεως θεωρίας.Πρό τών ισχυρισμών τούτων καί τών 
βεβαιώσεων τοΰ Παστέρ ή έν Παρισίοις ’Ακαδη
μία σννέστησεν έπιτροπείαν φυσιοδιφών ύπό τόν 
φλουράνς ώς πρόεδρον καί είσηγητήν,ήτις έκάλεσε 
τούς δύο άντιδοξοΰντας δπως ένώπιον αύτής έπα- 
ναλάβωσι τά πειράματά τών. Άλλ’όΠουσέ έκώφευσε 
καί δέν Ιστερξε νά προσέλθη.Τοΰ δέ Παστέρ προσ- 
ελθόντος καί έπαναλαβόντος τά πειράματα αύτοΰ, 
ώς εισηγητής τής έπιτροπείας ό Φλουράνς έγραφε, 

διερμηνεύων τήν γνώμην της,έν τή συνταχθείσμ έκ- 
θέσειτου τάέξήςαΌτεή έπί τοΰ σπουδαίου τούτου 
ζητήματος γνώμη μου δέν είχεν όριστικώς μορφωθή 
άπεφάνθην μετά τίνος δισταγμού. Άλλ’ ήδη ή πε- 
ποίθησίς μου είναι πλήρης καί άποφαίνομαι μετά 
θετικότατος. Τά γενόμενα ύπό τού Παστέρ πειρά
ματα λύουσιν όριστικώς τό ζήτημα. Κατά τήν περί 
αύτομάτου γενέσεως θεωρίαν άρκεΐ νά έχωμεν ύ
λην σεσηπυΐαν καί ατμοσφαιρικόν άέρα, δπως έχω
μεν καί παραγωγήν έντόμων. Άλλ’ ό Παστέρ ένα- 
ποτίθησι σεσηπυίας ύλας έν άτμοσφαίρμ ήν έκκα- 
θαίρει άπό ζωικών σπερματίαιν, καί ούδέν έντομον 
γεννάται. Αύτόματος λοιπόν γένεσις δέν ύπάρχει, 
έπί δέ τοΰ προκειμένου δέν έπιτρέπεται πλέον αμ
φιβολία. Όέγείρυ»ν δισταγμούς άποδείκνυσιν δτι δέν 
νοεί ούδέ τούς δρους τοΰ ζητήματος.

Είς τά πειράματα ταΰτα τοΰ Παστέρ παραστάς ό 
"Αγγλος ύλιστής Χούζλεΰ έγραφεν έν πάση ειλικρί
νεια-· «περί τοΰ ζητήματος τούτου δέν έπιτρέπεται 
πλέον συζήτησις· ό ΙΙαστέρ διά τών τελευταίων 
πειραμάτων του άνέτρεφεν άρδην καί διά παν
τός τήν περί αύτομάτου γενέσεως θεωρίαν».

Θορυβηθέντες έκ τών βεβαιώσεων τούτων οί έν 
Γερμανία ύλισταί προύκάλεσαν νέαν αύτόθι έπανά- 
ληφιν τών άκριβώς περιγραφέντων πειραμάτων τοΰ 
Γάλλου έπιστήμονος.Γενομένης δέ ταύτης, τά αύτά 
κατεδείχθησαν άποτελέσματα, καί ή τοΰ Παστέρ 
θεωρία περί τοΰ άδυνάτου τής έκπορεύσεως τής 
ζωής άπό τής ύλης άνευ προύπάρξεως ζωικών 
σπερματίων έγένετο δεκτή έν τή έπιστήμμ ώς ά- 
λήθεια αναμφισβήτητος καί πειραματικώς άποδε- 
δειγμένη.

Τής αύτομάτου γενέσεως τό άδύνατον φρονών 
καί ό Βίρχωβ, ένώπιον τοΰ έν Μονάχω κατά τό 
4887 συνεδρίου τών φυσιοδιφών έλεγε μεταξύ άλ
λων καί τά έξης· «έννοώ πληρέστατα δτι ή έμφά- 
νισις τής ζωής δέν δύναται νά έχη είμή μίαν τών 
δύο έξηγήσεων : η τήν αύτόματον άπό τής ύλης 
γένεσιν, η τήν δημιουργίαν τρίτη ύπόθεσις δέν 
ύπάρχει. Άλλ’ όφείλομεν άνευ περιστροφών νά ό- 
μολογήσωμεν δτι ούδ’ έν μόνον γεγονός 
δυνάμεθα ν’ άφαιρέσωμεν έπιτρέπον είς ήμάς νά 
βεβαιώσωμεν δτι δύναται νά ύπάρξη έν τη φύσει γέ· 
νεσις αύτόματος.Όταν δέ άναλογίζωμαι δτι πάντα 
τά πρός άπόδειξιν αύτής γενόμενα πειράματα καί 
πάσαι αί μελέται πρός έξεύρεσιν ένός μόνου 
γεγονότος, συνδέοντος τήν άνόργανον ύλην μετά 
τών ένοργάνων καί ζωικών σωμάτων,άπέβησαν μά
ταια ι,όφείλω νά όμολογήσω δτι πάσα έλπίς πρός 
άπόδειξιν της αύτομάτου τής ζωής γενέσεως έν - 
τελώς έξέλτπε «Revue Scientilique Δεκεμ
βρίου 1887).

Περί τοΰ αύτοΰ ζητήματος ίδού τί έν έτει 1888, 
έν τή Revue Scientifique έξεφράζετο λ αύτός Βίρχωβ· 
«Άπασαι αί έπιστημονικαί προσπάθειαι πρός άπό- 
δειξιν τοΰ έφικτοΰ τής αύτομάτου γενέσεως άπέ
βησαν μάταιαι, τά δέ τελευταία πειράματα κατέδει- 
ξαν προφανώς, δτι πάσα έλπίς περί τούτου έντε- 
λώς άπώλετο».

Άλλ’ έαν ή αύτόματος γένεσις είναι άδύνατός, 
μόνη έξήγησις τής έμφανίσφως τής ζωής άπομέ- 
νει ή θέλησις καί ή ένέργεια ύπερτέρας δημιουρ
γικής δυνάμεως,ής τήν παραδοχήν καθιστώσιν άνα- 
πόδραστον αύτά τά συμπεράσματα καί αί έκζητή- 
σεις τών πειραματικών έπιστημών.

ΖΩΗ ΥΓΙΕΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΙΣ
Σοφός τις φυσιοδίφης ίίπιν, ort δ κόομος ούτος ί«λώσθη 

διά την ζωήν καί επομίνως την ευτυχίαν ταύτης ίίον νά 
ΐπιζητώμίν ίν τούτω,ζούδόλως μ<ριμνώντ<ς π»ρί τών περικυ- 
κλούντων ήμάς ί«νο«αθημάτων, ατυχιών, στιρήσιων καί 
τοΰ οτι άνοικονομήτου θανάτου.

Μίγας αριθμός ανθρώπων άποδίχ«ται τήν θ<ωρίαν ταύτην 
καί ίιά τοΰτο βλέπομιν πολλούς, ού μόνον ά&αφοροΰντας 
ίιά τά ατυχήματα καί τάς σκληράς δοκιμασίας ίαυτών καί 
τών άλλων, άλλά καί άπχθίστάτους θιατάς τών έξιλισσο- 
μίνων φοβιρωτάτων ένίοτε γεγονότων. Ή τέρψις, χαρά καί 
ήίονή είναι τδ μίλημά των καί συμφώνως προς ταύτην 
ρυθμίζουσι τόν βίον των.

Ή Ευρώπη, ή έ'δρα τής προόδου τον πολιτισμού, 
έπιβιβαιοΐ τοΰτο ύσημέραι, εις άντιστάθμισιν δέ τών, ίίκην 
εφιάλτου πιεζουσών τήν άσθενή ανθρώπινη·; καρδίαν συμφο
ρών, επενοήθησαν έκει άπειροι τερπναι ενασχολήσεις έξουίε- 
τεροΰσαι ή μάλλον σημαντικώς μειοΰσαι τήν θλϊφιν καί 
συντριβήν είτε τοΰ θλιβερού τοΰ Χάρωνος έργου είτε τών 
άλλων τοΰ βίου ατυχημάτων.

Μίαν τοιαύτην σκηνήν τερπνής και χαριέσση; ψυχαγωγία? 
έιδείκνυσι καί ή έμπροσθεν παρατιθέμενηήμετέρα είκών,πα- 
ριστώσα ζωηρότητα,βίον έντελώς άνέφελον,τερπνόν χαί ηδο
νικόν. Ήθελε τις υποθέσει,δτι ή λύπη,ή θλΐψις καί ύ κλαυθμός 
ύπεχώρησαν εντελώς πρό τής εύτυχίας! καί δτι ή πρόσκαιρος 
ζωή έπελάθετο τοΰ προορισμού της I Ουτοπία παρήγορος καί 
αναπόφευκτος 1 πλήν φυσικώ; ματαία καί εφήμερος ! ταύ
την άφεύκτως δέον ν’ άκολουθήση ή λύπη, διότι τό σκότος 
και τό ζόφος τής δσον ούπω έπερχομένης νυκτός θά διαλύσγι 
τά πτερυγίζοντα επί τής αίθριας καί γλυκείας ατμόσφαιρας 
όνειρα ! Άφεύκτως ! Καί έν τούτοις παλαίομεν διά τών 
πρόσκαιρων τούτων μέσων κατά τοΰ αμείλικτου πεπρω
μένου.

Άλλ’ άρά γε αί χαρίεσσαι καί τερπναι αΰται πρόσκαιροι 
έν τψ κόσμφ τούτιρ σκηναί δέν άποτυποΰνται, δεν μεταφέ
ρονται δι’ άνεξιτήλων σημείων ή απηχήσεων και είς άλλους 
κόσμους, όπως καί τά απαίσια συμβάντα τά προορισμένα 
ώς πιστεύεται, ι’ις έπιτέλεσιν μελλουσών απαραιτήτων ισορ
ροπιών ;

«Ι>. Π.

ΠΟΙΚΙΛΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑΙ ΣΚΕΤΕΙΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΥ Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Ό Θεός δέν ήδύνατο νά δημιουργήσμ τόν κό
σμον, τούλάχιστον τοιοΰτον, όποιον τόν έδημιούρ- 
γησεν, άνευ άγάπης· πόσον άρα ό άλλως Ασθε
νέστατος άνθρωπος άπειρως πλειότερον δεϊται τοΰ 
αισθήματος τούτου είς τάς έπιχειρήσεις του, άν τό 
άποτέλεσμα αύτών μέλλη νά ειναί τι όπωσοΰν κα
λόν ; Ούδέν δύναται νά δημτουργηθή καλόν άνευ 
τής άγάπης πρός τό καλόν αύτό. Όσον δέ πλη- 
ρεστέρα είναι ή άγάπη, τοσοϋτο καί τά έργα της 
είναι τελειότερα,καί δσον αύτη ένδεεστέρα τοσοΰτο 
καί έκεϊνα έλλιπέστεμα. Ό κόσμος, τό αριστούρ
γημα τοΰτο τοΰ Θεοΰ, είναι τώ δντι άριστούργημα, 
οιότι καί ό θεός είναι τό άκρον άωτον καί ή 
πηγή πάσης άγάπης, ώς ή αύτοαγάπη αύτή, ό 
αύτός έαυτώ έπαρκής καί μηδεμιάς άνταγάπης 
άνάγκην έχων. Τοΰ δέ άνθρώπου τά έργα άναγ- 
καίως είναι άτελή, διότι πρός τοϊς άλλοις καί τό 
αίσθημα τοΰτο είναι ατελές έν αύτφ· καί άπόδει- 
ξις τοΰ δτι τοΰτο είναι άτελές, είναι ή άνάγκη τής 

άνταγάπης, τήν όποίαν ή ανθρώπινη ήυχή βαθέως 
αισθάνεται έν έαυτμ· δθεν, καί ώς μέτρον τής τού 
άνθρώπου τελειότατος, δύναται καταλλήλως νά λη· 
φθή ό βαθμός τόΰ αισθήματος τούτου έν αύτφ· ού
τως ώστε καί μετά βεβαιότατος δυνάμεθα νά είπω- 
μεν δτι έκεΐνοι μεταξύ ύμών είναι καί οί τελειότε
ροι,δσοιήττον τών άλλων αισθάνονται τήνβηθεϊσαν 
άνάγκηνδιότι έκεϊνα βεβαίως τά οντα είναι έντελέ- 
στερα, άτινα δύνανται ν’ άγαπώσι τόν κόσμον καί 
νά έργάζωνται ύπέρ αύτοΰ χωρίς νά έχωσι χρείαν, 
η τούλάχιστον ούχί δσην καίτά λοιπά,—τής οίασ- 
δήποτε άνταγάπης τοΰ κόσμου.Είναι δέ τά τοιαΰτα . 
δντα τών άλλων έντελέστερα, διότι είναι καί πρός 
τδν Θεόν όμοιότερα, άλλά δι’ αύτό τοΰτο μάλιστα 
πόσον όλίγα καί πόσον σπάνια !

Άν είναι άληθές τό φιλοσοφικόν άξίωρια: «Ούδέν 
έν τώ νφ, δ μή πρότερον έν τνί αίσθήσει», καίηερ 
ύπό πολλών πολεμούμενον καί δυνάμενον νά πο- 
λερ,ηθή, άλλ' ασύγκριτων άληθέστερον καί γενικώς 
παραδεκτόν καί άναντίρρητον, νομίζω, θέλει είναι, 
άν ληφθή ώς άξίωμα τό εξής: «ού^έν έν τώ προφο
ρική» ή γραπτώ, δ ρ,ή πρότερον έν τφ ένδιαθέτω 
λόγω».

Ούδέν έν τή φύσει συμβαίνει ύπέρ φύσιν ή παρά 
φύσιν διότι πάντα τά συμβαίνοντα συμβαίνουσιν 
έν τή φύσει, άρα κατά φύσιν.

Ό κόσμος είναι αναντίρρητος αλήθεια, περί ής 
μαρτυρεί αύτή ή ύπαρξίς του’ περί αύτής δέ μαρ- 
τυροΰσιν ήμϊν τρανώτατα αί αισθήσεις ήμών καί τό 
λογικόν.

Ό καί μέ τοΰ ασθενούς τάς γνώμας συμφωνό- 
τερος καί συμβιβαστικώτερος δέν είναι, ώς έπί τό 
πλεϊάτον, καί ό καλλίτερος καί άξιοπιστότερος 
ιατρός.

Πάντων τών μεγάλων κακών, ώς καί τών αγα
θών, αί άρχαί είναι μικραί.

Πολλοί λέγουσιν δτι αί ίδέαι είναι αί πρώται αί- 
τίαι τών πραγμάτων, άλλά τίς ήξεύρει άν τά πράγ
ματα μάλλον δέν είναι αί πρώται άρχαί τών ιδεών;

Ό μέν άνθρωπος είναι καθρέπτης, δπου άντανα- 
κλάται ό κόσμος· ό δέ κόσμος καθρέπτης, δπου 

’άντανακλάται ό Θεός· άρα ό άνθρωπος είναι καθρέ
πτης, δπου κατοπτρίζεται ή τε δημιουργία άμέσως 
καί ό δημιουργός έμμέσως δι’ αύτής.

_____ —ο—yg-j» eoo 'ir

Tft δεόποινίδι Α. Η.

Τά ’μμάτία μ’ όταν ο’ Ιδλεπαν πάντοτ’ είχα ελπίδα· 
μά τώρα πού ξεχώρισα σαν άπό δένδρο κλώνος 
χαρά ποτέ δέν γνώρισα χαρά ποτέ δέν είδα, 
μόνον μέ δέρνει ή ξενητιά καί μέ μαραίνει πόνος.

Είχα μέσα χαμόγελο κάθε στιγμή ’στα χείλη 
είχα χαρά μεσ’ τήν καρδιά, μά τώρα πουμαι μόνος 
τά χείλη μου μένουν νεκρά I α ηίοτευοόν με φίλη ! 
καί τήν καρδιά μου τήν πτωχή τήν τυραννεΤ ό πόνος.
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"Αχ, έφυγα καί ο’ άφησα καί η καρδιά μου μένει 
καί εΐμ εδύ χωρίς καρδιά χωρίο εσένα, μόνος, 
εχυ καρδιά μα£ύ μου μιά, μά εΐναι μαραμένη 
τήν δρόσο της έκράτηοα καί τήν μαραίνει ό πόνος 

Πύργος 'Ηρ. 'είλιόπουλος.

ΨΎΧΡΑ ΪΔΑΤΑ ΑΝΑΦΛΕΓΟΜΕΝΑ

Πολλών πηγών ΰδατα θαπτόμενα φλογός ή άλ
λων εύφλέκτων ΰλών άναφλέγονται. Αίτιον τούτον 
είναι ότέ μέν, τά έν ταΐς ΰλαις ταύταις ένυπάρ- 
χοντα εύφλεκτα άέρια, άτινα έξέρχονται τών όρυ- 
χείων σιδήρου, χαλκού καί ψευδαργύρου μεμιγμένα 
μεθ'Υδροχλωρικού η θειϊκοΰ όξέος,ότέ δέ ή έπιπλέ- 
ουσα τών ύδάτων τούτων άσφαλτος καί. ιδίως νάφθα 
(πετρέλαιον άκάθαρτον), μεθ ων ταΰτα εΐναι μεμιγ- 
μένα.

Έν τφ φαινομένω τούτφ τήν πρώτην τάξιν κατέ
χει Λ λίμύητής’ΐσλανδίας,ήςτά ΰδατα πολλάκις ά- 
νεφλέχθησαν αύτομάτως. Έσχάτως δέ ένΚαρολίναις 
τών Ηνωμένων Πολιτειών άνεκαλύφθη μικρά πηγή 
άναδίοονσα ύδρογόνον έν αρκετή ποσότητι· όλό- 
κληρος συνοικισμός δύναται νά φωτισθμ, όταν τό 
ύδωρ τής πηγής ταύτης μετακομισθή είς τάς οί- 
κίας-

ΤΛν δευτέραν τάξιν κατέχουσιν αί άσφαλτώδεις 
πηγαί, ών άξιολογωτέρα είναι ή Βαλαγγάνη έν 
Άσίμ, παράγουσα καθ’έκάστην περί τάς 500 λίτρας 
νάφθης. Παρά τάς οχθας δέ τον Τίγρητος ύπάρχει 
άφθόνως άσφαλτος, ήτις είσόάλλουσα είς τόν πο
ταμόν τούτον έπιπλέει τών ύδάτων αύτού, ούτως 
ώστε οίπλέοντες, οσάκις χάριν παιδιάς πλησιάζωσιν 
είς τά ΰδατα φλόγα τινά, άπολαμβάνουσι τού λίαν 
μαγευτικού θεάματος πυρίνον ποταμού. Παραπλή 
σιον φαινόμενον ενρηται καί παρ’ Όμήρω, δστις 
άναφέρει (Ίλ. Φ. στιχ. 348) άνάφλεξιν τού Σκα- 
μάνορον ποταμού.

ΔΙΕΤΑΞΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΠΡΟΕΑΕΥΣΕΩΣ

Ή μέταζα αυτή ούδέν άλλο εΐναι ή ή βύσσος τών 
πιννών. Τό όοτρακον τοϋτο φέρει έπί τοϋ όξυτέρου 
άκρου νηματώδες τι οώμα, δι’ ού εΐναι προσκεκολλημέ- 
νον έν τφ πυθμένι τής Θαλάσοης. Τούτο καλείται βύσ
σος έκκρίνεται δέ εί ειδικού οργάνου, τοΰ μαλακίου τής 
πίννης καί είναι λίαν στερεόν. Αί βύσσοι άφ’ού συλλε-*  
χθώσι,καθαρίζονται διά σάπωνος καί εκτίθενται πρόςάπο- 
ίήρανσιν έν σκιερώ μέρει, είτα δέ απαλλάσσονται διά 
κτενιού τών χόνδρων καί τών άχρηστων μερών αύτών. 
Άφοΰ δέ ή οΰτως έπεξιργασμένη νηματοειδής αΰτη όλη 
πλυθή έν αραιά διαλύσει κιτρικού οξέος καί λειανθή διά 
σιδήρου,χρησιμοποιείται πρός κατασκευήν περικνημίδων, 
τριχάπτων, χειροκτίων, καλλυμμάτων τής κεφαλής κλπ., 
άτινα πάντα εΐναι περιζήτητα διά τε τήν στιλπνότητα αυ
τών καί τήν σπάνιν.’Οθεν επειδή εΐςτά παράλια τής Ελ
λάδος ή πίννα ύπάρχει έν αφθονία, έν μεγάλη δέ ποσό- 
τητι καταναλίσκεται κατά τάς νηστείας, οί άλιευοντες τό 
όστρακον τούτο πρέπει νά φνλάττωσι τήν βύσσον^ήν σή
μερον ώς ακαθαρσίαν άπορρίπτουσι) καί νά τήν πωλώσι 
πρός τούς επεξεργασμένους τό προϊόν τούτο.Τήν βυσ- 
σον πρός κατασκευήν νημάτων μετεχειρίζοντο καί οί αρ
χαίοι, εί ου τό έκ τής ύλης ταύτης ύφασμα βύσσινον 
εκαλείτο.

ΛΑΓΩΟΙ Κ0ΝΙΚΛ0Ι ΚΑΙ ΠΕΡΔΙΚΕΣ
ΠΑΡ’ Α©ΗΝΑΙΠ< (Βι«λ. IX 400,6?)

Ήγήσανδρος δ tx Δελφών έν τινι ίστορεχτ) του πραγμα
τεία λέγει δτι, επί της βασιλείας ’Αντιγόνου τοϋ ΓινατΛ, 
υπο τοσούτου πλήθους λαγωών κατεκλύσθη ή νήσος ’Αστυ
πάλαια, ώστε οΐ κάτοικοι αυτής εύρέθησαν εΐς την ανάγκην 
νά συμβουλευθώσι τό μαντεΐον περί τοΰ πρακτέου. Ή δε 
Πυθία συνεβούλευσε νά οιατρεφωσι κύνας πρός καταδίωξιν 
τών λαγωών, πρός δε συλλαμβάνωσι καθ’έκαστον έτος ύπέρ 
τούς έςακισχιλίους. Ή δέ πλησμονή αύτη προηλθεν έκ 
κατοίκου τίνος τής ’Ανάφης άπολύσαντος ζεϋγος λαγωών 
εΐς την νήσον, άκριβώς όπως πρότερον, έπειδή κάτοικός τις 
τής Άστυπαλαίας άφήκε δύο πέρδικας έ» Ανάφη, τοσοϋ
τον έπολλαπλασιάσθησαν τά πτηνά ταΰτα έν τη νήσφ, 
ώστε σχεδόν παρέστη ανάγκη μετοικεσίας. Ό λαγωός κατά 
Εενοφώντα (έν τφ Κυνηγετικφ) εΐναι ζφον πολΰτοκον. Ό 
δέ Ηρόδοτος τάδε αναφέρει περί αύτοΰ. «Ό λαγωός ύπό 
πάντων καταδιώκεται, καί ύπό θηρίων καί ύπ’όρνεων 
καί ύπ’ Ανθρώπων, εΐναι δέ πολύτεκνος καί μόνος έκ 
πάντων τών ζφων έν ω έγκυμονεΐ, συλλαμβάνει έκ νέου. 
Τδ μέν άποκτήσαν ήδη τρίχωμα έκ τών τέκνων περι
θάλπει ύπό τήν κοιλίαν, τδ δέ γυμνόν εΐσέτι, κατά τήν μή
τραν, τό δέ τρίτον (έάν ύπάρχη) έχει κατά τδν χρόνον τού
τον εντός τής μήτρας. Ό δέ Πολύβιος έν τή δωδεκάτη τών 
ιστοριών του αναφέρει ώς παραπλήσιον τώλαγωφ τό ζφον 
δπερ καλείται κόνικλος, περιγράφων αύτό ώς έξης· βό δέ 
ονομαζόμενος κόνικλος μακρόθεν μέν καθορώμενος όμοιάζεε 
μικρφ λαγωφ, πρόσεκτικώς δμως έξεταζόμενος παρουσιάζει 
μεγάλην διαφοράν κατά τήν μορφήν, έπΐσης δέ διαφέρει 
καί κατά τη*  γεΰσιν». Τδν κονικλον αναφέρει καί Ποσει- 
δώνιος ό φιλόσοφος καθώς καί πολλοί άλλοι.

Η ΦΙΛΙΑ ΠΑΡΗΓΟΡΟΣ 
ΦΑΝΤΑΣΙΑ

Ιδού έκεί, παρά τδν αίγιαλόν, έπί τοΰ απόκρημνου έκεί
νου βράχου κάθηται νεανίας σκυθρωπός τήν όψιν, τά βλέμ
ματα πρός τόν άπειρον ωκεανόν εχων έστραμμένα, καί ούδό- 
λως περί άλλου τινός φροντίζων, είμή περί τής πρό αύτοΰ 
χαινούσης αβύσσου. Τήν κεφαλήν στηρίζων έπί τής μιάς τών 
γειρών, φαίνεται προσηλούμενος μετ’ έπιμονής παραδόξου 
είς τήν άπίραντον έκείνην θάλασσαν, ής ό κωφός μόρμυρος 
ανέρχεται μέχρις αύτοΰ, χωρίς να στρεφη τους οφθαλμούς 
πρός τήν γήν, χωρίς νά φαίνηται ότι εχει συνείδησιν ύπάρ
ξεως άλλης, είμή τοΰ έκ γρανίτοΰ έκείνου ογκου, όστις τφ 
χρησιμεύει ώς κάθισμα, και τοΰ άτέρμονος ΰικεανοΰ τόν 
όποιον θεωρεί.

Φαίνεται λησμόνησα; τήν γήν δια νά περιλάβη τήν θά
λασσαν με βλέμμα πυρόεν. Είς τάς κατά καιρόν κινήσεις 
του, είς τό όλον τής όψεως αύτοΰ, φαίνεται κράμά τι θλί- 
ψιως καί απελπισίας, ήτις έμποιεΐ τήν ίκπληξιν. Φαίνεται 
δτι σύρεται ύπό πεπρωμένου απαίσιου.

Φεΰ I . . . ναί . . . άπαίσιον πεπρωμένον τδν σύρει μα
κράν τών μητρικών καί συγγενικών αγκαλών ιίς τά βάθη 
τής θαλάσσης- ναί ... ή απελπισία τόν έχει αναγκάσει νά 
απαλλαγή τών επιγείων δεσμών . . . είναι υπόδουλος τής 
άποφάσιώς του . . . εχει αποφασίσει νά αύτοκτονήση. . .

"Εχει συλλάβει τό άποτρόπαιον τούτο σχίδιον, μή συνή
θεις νά ΰποφέργι τήν έκτου θανάτου τοΰ πατρός του θλϊψιν, 
καί τήν, ώς ίκ τούτου, διακοπήν τών σπουδών του, καθό
σον δέον ν’ άναφέρωμεν, δτι ήκολούθει τδ ιατρικόν στάδιον 
αυτό ητο ή μόνη του ίπιθυμία· τφ εμινεν ή μήτηρ του,μή 
δυναμένη νά τφ παράσχή βοήθειαν διά τήν έξακολούθησιν 

τών σπουδών του*  άλλ'αυτός εκείνο μόνον επιθυμεί, ixslvo, 
τό ιατρικόν στάδιον ήτο τό ιδανικόν του.

Ύπό τής σκίψεως τής άποτροπαίου ταύτης άποφάσιώς 
βασανιζόμενος ουδόλως προσέχει είς τά περί ίαυτόν. Τό 
βλέμμα πρός τόν ωκεανόν ε'χων, καί σκεπτόμενος περί τής 
μιτ’όλΐγον ίκτελεσεως τοΰ άποτροπαίου σχεδίου του,ουδόλως 
παρατηρεί νεανίαν τινα συνομήλικα αύτφ, όστις τδν παρη- 
κολούθει, καί όστις ήδη, ώς αύτός, κάθηται μέτρα τινα ό
πισθεν αύτοΰ, ίνα τά βλέμματά του αποφυγή. Ούτος ύπο— 
πτιύων, ή σχεδόν γνωρίζων τήν άπόφασιν αύτοΰ, τόν είχε 
παρακολουθήσει προτρεπσμενος πρός τοϋίο ύπό τών απαι
τήσεων τοΰ τήν καρδίαν του κατίχοντος αισθήματος . . . 

φιλίβξ, ής τό όνομα πολλοί γνωρίζουσιν, άλλ’ 
ολίγοι τάς απαιτήσεις έκπληροΰσιν.

Είναι φίλος του, καί ώς έκ τούτου εχει καθήκον νά τόν 
σώσγι, άλλ’ ή αιφνίδια παρέμβασις αύτοΰ έδύνατο νά φέρη 
χείρονα αποτελέσματα έπί; τοΰ άπηλπισμένου φίλου του. 
Όθιν περιμένει τήν κατάλληλον στιγμήν ίνα παρουσιασθή καί 
ήτις δεν ήργησε νά φανή.

Ό σκυθρωπός νεανίας ίγείρεται ήδη, καί λαμβάνων στά
σιν άποχαιριτιστήριον, μονολογεί.

— Χαίρετε σκληραί τοΰ βίου δοκιμασίαι . . . χαίρετε 
έλπίδες κοΰφαι ... χαϊρε, μήτέρ μου, μόνη έπί τής γής έλ- 
πίς μου καί παρηγορία παρελθοΰσα. . . ίσο ηγιασμένη. . . 
χαϊρε, ώ προσφιλές μοι φίλε Νιόκλιις, . . σάς αναμένω. . . 
έκεί ίνθα ούδέποτι θέλομιν χωρισθή ... δι’ έμε ούδέν απο
μένει. . . . τά πάντα δι’ έμέ κόλασις. . . τά πάντα βάσα- 
νος· ζήσατε δύστροποι ιΰδαιμονοΰντες . . , δι’ υμάς ό κό
σμος. . . δι’ έμέ ό κόσμος μηδέν... άλλά καί έγώ δι’αύτόν 
έπΐσης μηδέν . . . ώ, έλθέ, μόνη μου έλπίς, μόνον μοι μέ- 
λημα ... πρός σέ αποτείνομαι, ώ μόνον μου δνειρον ... θά
λασσα .-. . είς σέ εμπιστεύομαι έμαυτόν . . . μή άποδώσης 
με ούδαμώς τοΐς έπιθυμοΰσί με. . . έλθέ.

Καί ήδη τδ σώμά του παρεκκλΐναν τής καθέτου στάσεως 
πρός τά ίμπρός ήτο έτοιμον νά πέση πρό τής χαινούσης 
αβύσσου, ότε χειρ στερεά τόν κρατεί.
• Είναι τοΰ παραμονεύοντος φίλου, όστις έννοήσας τόν έπι· 
κείμενον κίνδυνον ώρμησεν έκ τοΰ κρύπτοντος αύτόν βράχου 
καί άρπάσας αύτδν έκ τών ενδυμάτων, καθ' ήν ώραν τό σώμά 
του παρεξέκλίνε τής ’ισορροπίας, μετά δακρύων είς τούς 
οφθαλμούς, καί φωνής έντός τοΰ στήθους του πνιγομίνης, 
αναφωνεί.

— Δυστυχές ...
’Εκείνος δέ, ίδών τά σχέδιά του καταστρεφόμενα, ανα

κράζει'
— "Ά . . . κατάρα- άφήσατέ με ν’ άποθάνω . . . αυτό 

μόνον έπιθυμώ, άφοΰ εκείνο δέν κατώρθωσα . . , Στραφείς 
δέ δπίσω καί ίδών τόν φίλον του, λέγει*

— Άλλά σύ ; . . . πώς ; . . . καί εκείνος μετά φωνής 
ύπό λυγμών διακοπτόμενης.

— Ναί. . . έγώ Δημήτριε,' σέ είδον, σέ ήκολούθησα, σέ 
σώζω... άλλ’ αγνοείς ποΰ βαίνεις ; δέν γνωρίζεις τί πράτ
τεις ; . . . Δημήτριε 1 άλλά ζήθι, θά έπιτύχης καί έκείνου’ 
δέν είσαι μόνος- ίχεις όμοιους' θά τό ίπιτύχης' μή απελ
πίζεσαι· αύτό, οπερ πράττεις είναι σκληρόν εΐναι παράλο
γον· είσαι νέος· ζήθι' ώ, ναί, ζήθι, ίνα δρίψης τά άνθη τής 
άβράς έτι νεότητάς σου- είσαι άνήρ, σκέφθητΓ έχεις καθή
κοντα απέναντι μητρός, κοινωνίας, καί φίλου, ναί, έμοϋ τοΰ 
δυστυχούς· σκεφθητι ποιαν θλϊψιν εμβάλλεις είς έμέ καί τήν 
δυστυχή μητέρα σου- ναί μέν ό κόσμος διά σέ μηδέν, καί 
σύ διά τόν κόσμον μηδέν άλλά τοϋτο δέν ισχύει καί δι’ 
ήμας’ σύ δι’ ημάς τό πάν, καί υμείς διά σέ τδ πάν· δέν έχει 
ούτως; όμίλησον. . .

Ό Δημήτριος δέν αποκρίνεται, άλλά μόνον δάκρυα χύνει, 
δάκρυα μεταμέλειας, ήτις προηλθεν έκ τών παρηγορητι
κών τοΰ φίλου του λόγων, καί τής συναισθήσιως τοΰκαθή- 

κοντος αύτοΰ, απέναντι κοινωνίας, μητρός καί φίλου’ τελευ- 
ταΐον δέ άπαντ<£, μετά φωνής συγκεκομμένης·

— *Ώ  ! ναί, Νιόκλεις, θά ζήσω, διά τήν προσφιλή μοι 
μητέρα, καί διά σέ τόν μόνον μοι φίλον, διά νά μέ παρηγο
ράς· ά, πόσον ... ή φιλία είναι παρήγοροζ 1

Αιον. Γ'Φουρναρέκης

Τώ Κωότή Παλαμΰ

Τ’ άέρχ κοχ^δταχ 
σέ πέλαγον όγκάλη 
έκεί που δέν ψάλλεχ 
τό στόμα πουλχοΰ, 
έκεϊ ηοΰ δέν φυέτάχ 
τοΰ χόρτου £να φΰλλο 
καί τρέμει τό χεχλο 
γχά γλύκα φχλχοΰ !

Στοΰ πέλαγου τώρα 
κοχματαχ τά μέρη, 
έκεί ποΰ τ’ αστέρχ 
τής νύχτας αχνό, 
τ’ ώραχο φεγγάρι 
τή λάμψι. του χύνεχ 
’ςτοΰ ναύτου την κλίνη 
άη’ τόν ούρανό !

Μ’ άρεσε ς φυσώντας 
’ςτή,ς γής τήν άγκάλη, 
’στό δένδρο ποΰ ψάλλεχ 
τ’ άηδόνχ γλυκά· 
έδώ,στά πλατάνχα, 
έκεϊ, ’ςτά λαγκάδια, 
ποΰ βόσκουν κοπάδχα, 
άρνάκχα λευκά !

Έν Σπέτσαις

Μ’ άρέσεχς φυσώντας 
έδώ πούνε κάμηοχ, 
ό Ήλιος ποΰ λάμπεχ 
σέ λίμνης νερά, 
έκεϊ ποΰ η κόρη 
άνύποπτη τρέχει 
κχ’ ή Μοίρα τής πλέχεχ 
στεφάνχα άνθηρά !

Στά πέλαγα δμως, 
άέρχ μου, κοίμου. 
Τχ τρέμ’ ή ψυχή μου 
μήν άγριο γενής ; 
κι’ έκεϊ ταξεχδεύει 
μέ κΰμα παλεύει 
παιδί καί γονής!

Άέρχ άν ξυπνήσμς 
φτεράχεις στόν ώμο 
καί φεύγεις μέ δρόμο 

’σάν άγριο πουλί' 
λυπήσου, μήν τρέχμς ! 
τό κΰμα θεριεύει, 
νά πνίξη γυρεύει. . . 
Θά κλάψουν πολλοί '.

I. Γ. Γιαννοϋχος.

BIZET
CARMEN

(L’ intermede.*  (Aeme act.) 

ψυχή έρώσα τρυφερά, θαρρείς παραπονεΐται..· 
Κ’ είς άσμα έρωτα γλυκύ, 
'Ρεμβώδης, μελαγχολχκή,

Πώς,διατί τοΰ οντος της τοΰ προσφιλούς στερείται.

Άχ ! ναί στενάζει έν χορφ, έν ώρα εΰθυμίας 
Είς αρμονίαν μαγικήν 
Είς ούρανίαν μουσικήν

Τάς θλίψεις της τάς μυστικός.τοΰ πάθουςτρικνμίας!

’ Μετ’ άχρόασιν βΰτοΰ κατά τήν εσπέραν τής 24 βύρίου 1894 έν 
τή αιθούση τοϋ «Όμιλο» τών Φιλομούσωνο έγράψησαν οί στίχοι 
ουτοι οίονεί ποιητική τις 8ιερμη> εία τοϋ ώραίο» θέματός του — Φ.Α.Ο.
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Ά 1 τότε, τότε μάλιστα τήν πάσχουσαν καρδίαν, 
Κατά φαιδράς ζωής στιγμάς 
Δεινώς, ώ Έρως, παρορυας

Δι’ εύτνχίας στέρησχν νά έκδηλοϊ ανίαν ! . . .

Τίπρός αύτήν Παράδεισοι, Έδέμ,’Αγγέλων κάλλη, 
Χοροϊ καϊ φώτα Ούρανών 
Όπόταν τ’δν τό ποθεινόν, 
Πλησίον της δέν θάλλμ ; . . .

Είν’ “’Αδης τότε ζοφερός τό Σύμπαν δι’ Εκείνην 
Καϊ μόν’ ύφίστη ήδονή, 
"Αν Λμπορή νά έκφωνή

Δι’ έμμελών της στεναγμών τήν άφατον όδΰνην!..· 
'Er Άβηναιζ t?l ’Οκτώβριον I89i. Φ. A. Οίκ.

ΓΥ1ΪΗ ΚΟΥΦΟΝ ΚΑΙ ΠΕΤΕΙΝΟΝ ΤΙ ΧΡΗΜΑ
(Πλάτων)

Έν τινι τών Παρισίων φρενοκομείω νοσηλεύ- 
ετο ατυχής τις σύζυγος, δστις χηρενσας διετέλε- 
σεν άπαρηγόρητος άπό τού θανάτου τής πεφιλη- 
μένης αύτω συζύγου. Ό νεύότερος ούτος Όρφεύς 
περιήλθεν εΐς τοσαύτην λύπην, ώστε-έπϊ πέντε έτη 
οΐκούρει καϊ έθρήνει τόν θάνατον τής πιστής αύ
τοΰ γυναικός, άναπολών άδιαλείπτως τήν άπο- 
λεσθεϊσαν εΰτυχίαν, έν τω θαλάμω, ένθα έκείνη 
έτελεύτησεν. Παρηγορίαι φίλων, παραινέσεις συγ
γενών, δέν έδυνήθησαν νά κατισχύσωσι τής με
λαγχολίας αύτοΰ.

Μετά τό πέμπτον έτος ήναγκάσθη νά μετοικήση 
αλλαχού, διότι ή κυβέρνησις διέταξε τήν άνασκα
φήν τής συνοικίας. Τότε δέ άπελπισθείς, καϊ είς 
ούδένα έπιτρέπων νά θίξη τι τών της άποθα- 
νούσης πραγμάτων, ήρξατο νά άποθέτμ ώς α
ληθή κειμήλια τά πάντα είς κιδώτιον. Άναζητών 
δ’ εύρεν Ιν τινι θήκμ φάκελον έπιστολών. Ή καρ
δία αύτοΰ έπάλλετο σφοδρώς, διότι ένόμισεν, δτι 
είχεδιά χειρός τάς πρώτας έρωτικάς έπιστολάς, 
άς έγραφε πρός αύτήν.

Τρέμων,έθηκεν αύτάς είς τά χείλη· έπειτα δέκα- 
θεσθεϊςέπι θρονιού, άνέφξε μίαν αύτών δπως άνα- 
μνησθμ. τό τελευταΐον τήν απολεσθεΐσαν εύτυχίαν.

Άλλ' ώ τής δυστυχίας! ! Άναγνούς 6 δύστηνος 
τούς πρώτους τής έπιστολής στίχους έγένετο Εμ
βρόντητος· διότι αί έπιστολαϊ έγράφησαν πρός 
τήν αύτοΰ σύζυγον παρ’ έραστοΰ, μεθ’ ού αΰτη 
έξηπάτα αύτόν έξ μετά τόν γάμον μήνας.

(Κ*τά  μίτάφρασι») κ. Γ. Κουμ*ντη<.
1 ■ lb-_ Λ.____ Λ_„ -■ ~Γ· ■

ΑΝΤΙΔΟΥΚΟΥΛΔΕΙΟΙ Σ'ΥΜΒΟΥΔΑΙ

— Μή πρότρεπε τούς άλλους πρός τό τρώγειν, 
ή πίνειν, διότι οΰτω δυνατόν νά γείνης πρόξενος 
βλάβης.

—Μή παρατήρει τόν πλησίον σου έν ώρα φαγη
τού, διοττ τότε ούτος παρεκβαίνει τ,ής τακτικής 
του πορείας, ένεκεν τής περιεργίας σου.

— Πρός δ,τι σύ έπιθυμεϊς νά φάγμς ή πιης έν 
ώρα γεύματος μή παρακινεί καϊ τόν όμοτράπεζόν 

σου, διότι ούτε τόν αύτόν χαρακτήρα, ούτε τόν 
αύτόν στόμαχον δύναται νά έχη.

— Άν άλλοι σέ βιάζωσι πρός πολυποσίαν 
άπόφευγε τοΰτο μετ’ εύπρεπείας. Όπόταν δέ ή 
άνάγκη νά τούς εύχαριστήσης λάμβανε τό ποτή- 
ριον καϊ πίνε ολίγον.

— Άπόφευγε τούς παρατεταμένους αστεϊσμούς 
έν ώρα τραπέζης, διότι καϊ έαυτόν καϊ τούς άλ
λους. Εκτρέπεις τοΰ σκοπού τής έστιάσεως.

— Έκ τών πολλών φαγητών μή θέλε νά χορταί- 
νης, άλλ’ έκ τού άρεστού καϊ ώφελίμου, διότι 
έκτός τοΰ δτι δεικνύεις λαιμαργίαν, βλάπτεις καϊ 
τόν στόμαχόν σου έκ τής άνωμάλου χωνεύσεως.

— Όταν οί πολλοϊ παύονται τοΰ τρώγειν καϊ 
πίνειν πράττε τό αύτό, καϊ θέλεις μεγάλως ώφε- 
ληθή έκ της συμπεριφοράς σου ταύτης.

— Μή ζήτει πρωτοκαθεδρίαν είς τήν τράπεζαν, 
άλλ’ άνάμενε νά σοί όρίζωσι τήν θέσιν σου.

—Ούδέποτε πρέπον είναι νά μεμψίμοιρης έν ώρα 
γεύματος έπϊ οίαδήποτε άφορμμ. Συγκράτησον 
σεαυτόν καϊ άπόφευγε δευτέραν πρόσκλησιν.

l·

ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ
Ό ίατρός ζκινών την κιφαλήν). — Δέν δύναμαι νά 

πράξω τι περισσότιρον ...
Ό ασθενής,—Τί... γιατρέ ; Πρός Θ<οΰ. . .
Ό ιατρός. — Πράγματι, φίλι μου,εύρίσκισθι έν πλήρη., 

ύγιιία.

Φίλος.—Τώοα ποΰ ίκαμις πιριουσίαν, τί θά κώμγκ ; .
Πρεσβύτης — Θ ’ άπβσυρθώ τής έργασίας... καί θά 

ίιασκίδάζω διηγούμενος «ίς τον κόσμον βτι φοβερον βάρος ό 
πλούτος, καί δτι ημην τόσον ίύτυχη? δτβ ημην πτωχός. .

Γαλλίς ίπιδιικνύουσα εις έπισκίπτην φωτογραφίας τώ» 
μελών της οικογένειας της, λέγει*

— Ό άξιωματικός ούτος ilvat δ πάππος μου... ητο αν
δρείος ύς λέων... άλλ' ής τών άτυχεστάτων . . . ουδέποτε 
έπολίμησεν έν μάχη χωρίς νά χάση ένα βραχίονα η έ'να 
πόδα.

Ειτα δέ προσέθηκεν ύπερηφάνως.
Έλαβε μέρος είς 24 μάχας.

Κλείω. — Τί μεταχειρίζεσαι Θεοδώρα, γιά νά μη σοΰ 
πέφτουν τά μαλλιά ;

Θεοδώρα. — Φουρκέτες, αγάπη μου. Σύ τί μεταχειρί
ζεσαι ;

—Τά αυγά σου είναι φρέσκα πιστεύω. . .
— Φρέσκα κυρία ; Τί λέτε ; σημερινά είναι κυρία. . . ή 

κόττες μου ποτέ δεν γεννάνε παρά φρέσκα αυγά. . .

Φίλος. — ’Επιτρέπεις είς τή» σύζυγόν σου νά κάμνη δ,τι 
θέλει;

Ό σύζυγος (εν άμηχανίφ).— "Οχι, κύριε. . . Κάμνει 
ο,τι θέλει άνευ της ά&είας μου ...

— Τώρα άπ’ την άρχη σοΰ λέγω γιά νά ξερής... Όλα 
μπορώ νά τά υποφέρω, ίκτός τοΰ νά μοΰ αντιμιλούν.

— Μπά, κυρία, ίσα ίσα δπως»καί έγώ I Θα περάσωμε 
ώραϊα 1

Ίερεύς ίπισκεφθείς τό παρά την εκκλησίαν τοΰ χωρίου 
νεκροταφείο» καί άναγνούς τούς ίπί τών μνημείων απειρο
πληθείς έπαίνους διά τούς τεθαμμένους, εγραψεν έπί τής 
θύρας τής εισόδου ;

— Ένταΰθα κεϊνται οι νεκροί καί τό ζών ψεύδος.

Κώστας.— Μπαμπά, τί σημαίνει ή λέξις φτ^μη.
Μπαμπάς.—Φήμη, Κώοτα μου, είναι ο,τι ένας λαμ

βάνει διότι έφάνη περιποιητικός εΐς ανθρώπους τών έφημε-

Γουΐλης.

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ

Αίνιγμα 34.
Ούδέποτε χωρίς εμέ να ζήσης θά ήμπορίσης 
και ένφ σοΰ δίδω τήν ζωήν είς θανατον σε ρίπτω, 
θά μ’ εΰρης άν ’ς τούς οφθαλμούς δ ίδιος μέ θέσης, 
μέ χάνεις άαα μέ ίδής, είς άλλου όμμα πίπτω.

I. Γ. Β 
Αίνιγμα 35.

Ενδιαιτώμαι εις δρυμούς, λειμώνας καί είς δάση, 
Φοβείται με δλη ή γη· πλήν δμως θα μέ χάση, 
’Εκείνος δστις ώς καλός λύτης τών αινιγμάτων, 
Έπιτηδείως άφαιρεΐ δύο έκ τών γραμμάτων. 
Κόπτων δέ οΰτω κεφαλήν ανήμερου θηρίου, 
Άμέσως βλέπει προ αύτοΰ δνομ’ ακρωτηρίου, 
Έάν δέ πάλιν έξ αύτοΰ το πρώτον γράμμα σβύσης, 
Είς άνθος μετατρέπομαι ειν*  εύκολος ή λόσις.

Διον. Γ. Φουρναράνης.

■ Αίνιγμα 36.
Εύτυχεϊς δσοι μ’ εγκλείουν εΐς τά στέρνα των θνητοί, 
■θειον δώρον, τούς υψώνω μέ πτερά της φαντασίας είς αήθεις 

[κατοικίας, 
"Ενθα τό τών άλλων πνεΰμα ν’ άναβή αδυνατεί".
Άν τήν κεφαλήν μου κόψης εύρες σύντροφον πιστόν τών καλών 

[μου λατρευτών. 
Ένφ είμαι είς τούς πάντας πηγή μίσους, άπεχθείας, καί σημεϊον 

[άγενείας 
Μέ τά δύο πρώτα τώρα καί τό έσχατόν μου γράμμα.
Ζφόν τι άθφον κάμνεις καί γαλακτοφόρον άμα, 
Άν τό πρώτον δ’ άφαιρέσης καί τό τρίτον μου έπίσης, 
Είς τούς πάλαι Αιγυπτίους ώς θεόν θα μ*  απάντησης.

Αίνιγμα 37.
Ή τύχη άν μοί εδωκε τό στέμμα βασιλίσσης ’ . 
Κ’ αρετή μοι εδωκε στέμμα καλόν έπίσης.
"Υπήρξα σύζυγος πιστή καί βασιλίς συγχρόνως 
Καί μ’ ύμνησε εις ποιητής τοΰ μυθικού αιώνος, 
Τό σώμά μου άν σπαραχθή καί τρία τών μελ&ν μου 
Ένώσης μέ τινα θεόν αφίνων τον κορμόν μου, 
Νύμφην παράγεις είς νερά τρυφώσαν αιωνίως 

Στέμμα νά λάβης λΰσον, με τής καλλονής άξίως.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ „ΦΥΣΕΟΣ“

Μ. Δ. ffarpac. Σας ένεγράψαμεν διά 12 'Ημερολόγια. Εύχαρι 
■στοϋμεν. Παραγγελία σας άπεστάλη.—Δ. Δ. Σίίρον. Συνδρομή σας 
έλήφθη.Άπόδειξις μετ’άριθμοΰ λαχείου σας τάχυδρομικώς.—Κ.Ν.Ο- 
’ErraWa. Δυστυχώς ακατάλληλον, ώς πολύ κοινόν καί ολίγον ά
πρεπες δι’ οικογένειας- Προτιμήσατε άλλα.θέματα.—Δ. Γ. Φ.ΦιΧι- 
ατρά. ’Επιστολή μέ περιεχόμενα έλήφθησαν. Έχει καλώς. Γράφο 
μεν. Αγγελίαν και φύλλα εστιίλαμεν.—3. I. Κ. Ενταύθα. Έλή
φθη. Έχει καλώς και σας άποστέλλομεν φύλλον καί ένταΰθα. Άν 
-θέλητε μάς έγγράφητέ τινας.—Κ. Κ.Γαόστιον. Συνδρομή σας έλή
φθη. Εύχαριστοΰμεν. Άπόδειξις έν παρόντι φύλλφ. — Ε. Π. καί 
Ν. Φ. ΧαΛκίία. 'Επιστολή έλήφθη. Έχει καλώς. Συμμορφωθησό- 
μεθα.—Ν. Π. ΜιτνΧήνητ. ’Επιστολή έλήφθη. ’Αποδείξεις άπεστεί· 
λαμεν. Περί λοιπών έχει.καλώς. Σας ένεγράψαμεν διά 10 Ημερο

λόγια.— Μ. Β. 'ΜίΙνιον. “Εχει καλώς. Τόμον άποστέλλομεν προ
σεχώς καί γράφομεν.— Γ. Φ. Γαργαάιάνονο. Ενεγράψαμεν ήμϊν 
ετι διά 2 ήμερολόγια Εύχαριστοΰμεν. Φύλλα άποστέλλομεν. Έγρά- 
ψαμεν. — Π X. ϊ-φινάοκ. ’Επιστολή αποδείξεις καί δρ. 16 έλή
φθησαν. Εύχαριστοΰμεν. ’Εγράψαμεν. — Κ. Σ. Κράμα?. Έχει 
καλώς. "Εχετε δίκαιον. Εύχαριστοΰμεν. ’Εγράψαμεν, — Ν. Δ. 
Ζαγοράν. Άντγραφον απόδειξιν σας μετ' άριθ. λαχείου σας άπο
στέλλομεν τάχυδρομικώς. — Ν. Γ. Μ. Καάαμωτην Χίου. ’Επι
στολή έλήφθη, άλλά φίλος σας δέν έπλήρωσεν έτι. ’Εγράψαμεν. 
’Απαντήσατε. — Θ. Κ. Π. Στόαστοοπο^ιν. ’Επιστολή έλήφθη. 
Έχει καλώς. Εύχαριστοΰμεν. Γράφομεν καί άποστέλλομεν παραγ
γελίαν σας. Σ. Μ. Κάρκυραν. Μάλιστα συνδρομή σας έλήφθη.' Η- 
συχεϊτε. Ήμερολόγιον θά λάβητε έν καιρώ. — Κ. I. Κόσιν. Έ· 
χετε δίκαιον. ’Απόδειξιν λαμβάνετε έν τφ παρόντι φύλλφ. I. Δ. Δ. 
Κυρηπιαν. Δελτάριον έλήφθη. Συνδρομή ελήβθη. Ήσυχεϊτε. Εύ- 
χαριστοΰμεν. Δ. Κ. ίάϊρον. Σειράν ούλλων άπεστείλαμεν ήμϊν έκ 
νέου τάχυδρομικώς. Αναμένομεν συνδρομήν σας. — Ε. Ν' Πρό- 
βεζαν. Συνδρομή σας έλήφθη. Εύχαριστοΰμεν. Άπνδειξιν λαμβά
νετε έν παρόντι φύλλφ. — Β. Α. Κάϊρον. "Εχει καλώς. ’Αναμέ
νομε» ώς γράφετε. Κ. Τ. ΊομαίΛίαν. ’Επιστολή έλήφθη. Εύχα- 
ριστοΰμεν. Αναμένομε» έμβασμα. — Ν. Μ. Kiipor, Παραγγελία 
σας άπεστάλη. — Δ. X. Σ Λευκωσίαν. Συνδρομή σας δέν έλή
φθη καί σάς εγράψαμεν δι’ έν χρυσ. 'Ημερολόγιου.

ΒΑΣΙΛΟΠΑΙΔΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
καιμεγ αλη>δουκιχς;η·

*Γ£ΐΣ3 ΡΠΣΣΙΑΣ

Ώσεί άνθος άνεψύης, Παραδείσιου πτηνόν,
Ώς άνοίξεως τό ρόδον, ρυροόόλον, δροσερόν, 

Ύπό οιωνούς άρΙστους, των 'Ελλήνων, ω χαρά, 
’Αναγάλλιασεν ή ψύσις είς τά πρωτά Σου ούά.

Έδειξας έκ τής κοιτίδος έξοχος πώς θά γεν^ς, 
Καί τοιαύτη άνεδείχθης ρέχρι τέλους τής ζωής. 

Έν τω άστει άνεπτύχθης τής (Ιαλλάδος ’Αθήνας,
Όπ’ αΐ.Χάριτες, αί Μοΐραι σ’έστεψαν μετά χαράς, 

Διά δώρων όντως θείων, επίκτητων, ψυσικών,
Πάντων τών προτερημάτων, αισθημάτων τών καλών. 

Άπλετος ή χάρις ήτο κεχυμέν’ εΐς τήν μορψήν
Εΐς τό λιγυρόν Σου σώμα,, τήν χρυσήν ίου κεψαλήν 

Έλαμπεν ή ώραιότης έπιβάλλουσα πολύ,
Τής ψ^χή« κα' τή« καρδίας ή άγνότης περισσή ! 

’Σ τά κεκλεισμένα στήθη σου τ’άδολα καί παρθενικά,
Ό,τι εΰγενές, γενναίου, Σύ τά εΐχες σωρευτά, 

Τό βλέμμα σου τό ιλαρόν τό πλήρες συμπάθειας,
Έδήλου άκακον ψυχήν, μεστήν φιλανθρωπίας. 

Τό χαρωπόν μειδίαμα άειθαλές έπήνθει,
’£ τά ρόδινα τά χείλη Σου καί μέ χαρίτων πλήθη. 

Γλυκύς καρπός καί προϊόν γαλήνης τής ψυχής Σου, 
"Ητις χυμέν’ εύρίσκετο έφ’ όλης τής μορφής Σου. 

Ό άγων Σουέν τώ βίω περί ταϋτα όλως ήν,
Εΐς φιλάνθρωπο, γενναία, περί πάσαν αρετήν,

Χάρμα τής οικογένειας, χάρμα τοΰ λαού παντός, 
Χρυσαλίς ώσεί πετώσσα μεθ’ αγνής ψυχής, έντός 

Βάλσαμον παρηγοριάς χέουσα εΐς τάς ψυχάς,
’Ορφανών τε καί πενήτων έπουλσΰσα τάς πληγάς,

Δέν είχες μόνον τήν ψυχή καί τήν καρδιά μεγάλη,
Άλλά κι’αύτήνΣου τήν μορφήν μ’άγγέλου θεία κάλλη. 

Καί τό κάλλος τής ψυχής σου καί τό κάλλος τής μορφήν 
Σύμπλεγμ’ άπετέλουν θειον Σής αγγελικής ψυχής ! 

Κωνστάντζα Νσέμβρτοί 1894 Κωνστ. Γ. Κουμσντ^ί
(Άγχιαλίτης)

_ lllu>- ί. ι .
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ» ΠΑΙΓΚΙΟΝ
Περίεργον πείραμα διά μαγνήτου.

Λάβετε πεντάλεπτον καί άφοΰ οιατρυπήτητε αύτό εις το 
κέντρον, διαπεράσατ*  διά σίδηρου χονδρού σύρματος ή 
ήλου, οΰτινος άφαιρεΐτε πρότερον τήν κεφαλήν καί τήν 
αιχμήν. Τοποθετήσατε τότε αύτό ώς έχει έπί μαγνήτου, 
σχήματος ιππεέου πέταλου,ώς δείκνυσιν ή κάτωθι ήμετερα 
ε'ικών.

άείραμα 3ιΛ μαγνήτου.-

στρογγύλου αύ- »> 
τοΰ μέρους χα»

"Ηίν) δέ έάν 
λαμβάνοντεςτόν 
μαγνήτην, ου- 
τω διατεθειμέ- . 
νον, έκ τοΰ.

φρώς τήν χεΐρα 
είς τρόπον,ώστε 
νά δώσητε μι
κρόν κλίσεν εις 
αύτόν άπό τής 
προτέρας αύτοΰ 

• δριζοντίας θέσε- 
μηλώσητε έλα- ως, μέ τούς πό
λους προς τά άνω,άμέσως το νόμισμα μετά τοΰ σύρματος θά 
κυλισθή προς τά άκρα τών βραχιόνων τοΰ μαγνήτου, θά 
φθαση τούς πόλους αύτοΰ,οδς αύτομάτως-θά διέλθη,καί τέ
λος θά προχωρήσω έν τή κάτφ όψειτοΰ μαγνήτου καί θά 
σταθή κάτωθι τοΰ σημείου ίνθεν άνεχώρησε.Τοΰτο συμβαίνει 
συνεπείς-τής κτηθςίσης ταχύτατος και τής ελξεως τοΰ μα
γνήτου, ήτις κωλύει τό νόμισμα καί πέοη κατά γής.ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΚΥΨΕΛΗ

Ύπό τοΰ ήμετέρου συνεργάτου κ. Άλεξ. Γιακουμίδου 
άγγέλεται ή έκδοσις ύπό τόν ανωτέρω τίτλον ποιη- 
τϊκήο συλλογής, ήτις θά περιέχη πάντων των παρ’ ήμΐν 
δοκίμων ποιητών τά άριστα ποιήματα,άπο τής εποχή? τού 
πατρός τής νέας Έλλ.. ποιήσεως Άλεί. Σουτσου μέχρι 
τών καθ'ήμάς ημερών.Συνιστώμεν καί ημείς τήνάπόκιη- 
σιν τοιούτου καλλίστου βιβλίου πρό πάντων δέ έίς τούς 
ψιλομούσους φίλους καί συνδρομηπάς τής «Φύσεως». Ή 
συλλογή άπαρτεσθήσετσι έ£ 28 τυπογραφικών φύλλων, .ή 
δέ; τιμή ώρίσθη εις δρ. η έν -τώ έσωτερικώ καί φρ. χρυσά 
,φ έν τώ έίωτερικώ. Συνδρομηταί, έγγράφονται καί έν τώ 
γραφείω τής «Φύσεως», , Ζ .

ELIE BERTHEΤΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΜΑΓΩΝ
ΜΕΤΑΦΡΑΣ [S

ΗΛΙΑ I. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ
Έξεδόθη έσχάτως καί είς τήν 'Ελληνικήν τό περίεργό— 

τατον καί παραδοξότατον τοΰτο βίβλίον ύπό τοΰ ίν Άθήναις 
βιβλιοπώλου κ. Άναστ. Φέξη καί άποστέλλεται ελεύθερον 
ταχυδρ. τελών είς τόν άποστέλλοντα αύτφ δρ. 2 έκ τοΰ 
έσωτερικοΰ καί φρ. 2 έκ τοΰ εξωτερικού.

VILLIAM CARLETON

0 ΑΠΟΤΡΟΠΑΙΟΙ ΠΥΓΜΑΧ02
W ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ

ΜΥΘΙΣΤΟΡΙΑ

μεταφραςθεςεα εκ τουγαλλικου
ΥΠΟ

ΙΩΑΝ. ΒΙΔΑΛΗ ΜΗΛΙΩΡΗ

Είνε τδ μό.’ον σύγγραμμα, δπερ διά τό εύχάρι- 
στον καϊ διδακτικόν του μετεφράσθη έν πάσαις 
ταϊς γλώσσαις· έν αντφ έκτίθενται σαφέστατα τά 
Αθη καί έθιμα τοΰ αγνώστου νΰν ηαρ ’ ήμϊν ’Ιρ
λανδικού λαού κατά τόν ΙΗαίώνα.

Εύρίσκεται καί παρ' ήμιν και. τιμάται δρ. 1,ί>0 
καί φρ. 1,50 διά τό έξοιτερικόν.

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ
Α· Γ· ΓΑΛΑΝΟΥ

'Λβήναε Αδός Σταδίου, ’λρ. 57

ΧΕΛΙ ΕΚώΟΣΕΙΣ ,

'Λνέχδοία Ι^γα.— Δημητρίου Κ. Παπαρρηγοπούλονήτοι 
πεζά—χαρακτήρες—ποιήσεις έπί καλοϋ χάρτου. Σελ. 176.

• δρ. 2 — ·
Θεό$, ύπό Βίκτωρος Ούγκώ, μετάφρασες Ήλ. 1. Οίκονο- 

μοπούλου.Σελ. 216. . ....... . δρ. 3—.
Ίβτοφία Μεγ. ’Ύλεξανίρου, ύπό Τρ. Εύαγγελίδου.Σελ. 

280 ................................................... : . . . . . δρ.2 —.
'Ιστορία ',0&α>νο$· Συγγραφεΐσα ύπό Τρ .Έύαγγελίδου. 

Σίλ. 848 σχ. «μετά 50 εικόνων. . . . . . δρ. 7 — .
Ίβτορια Μεγάλου Ναπολίοντος, ύπό Reger Peyre με— 

τάφρασις Τ. Εύαγγελίδου μετά 50 εικόνων. Σελ. 752.
δρ. 6— .

’Εφχάται τής θαλάσβηβ, ύπό Βίκτωρος Ούγκώ, μετά
φρασες Άλ. Σκαλίδου. Σχήμ. 16ον σελ. 526 . . δρ.3—·

Τά άνωτέρω άποστέλλονται τφ αίτοϋντι έλεύθεραταχ. 
τελών.

. r-TTriSTorioisisia

ΠαρακαλοΟνται πάντες, δσοι έλαβον αγγελίας το& 
'Ημερολογίου τής «Φύσεως»,· δπως εύαρεστούμενοι, έ- 
•πιστρέψωσι ταύτας τή Διευθύνσει .τής '«Φύσεως», ίνα 
κανονίση έγκαίρως τάς άποστολάς τών τευχών, καθότι 
ή έκτύπωσίς έγγίζει τό πέρας.

'II Διεύθυναις
ΕΚ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΣΤΗ ΚΩΝΣΊΆΝΤΙΝΙΑΟΤ


