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'flc ύπεσχίθημεν, είσερχόμεθα άπό τοΰ παρόντος φύλ· 

Λον είς τό δίχατον άπό της ίχδόσεως της «Φύσεως* ίτος 
μετά νίων βελτιώσεων καί προσθηκών.

Ή χφΰσιςυ χατά τό trir πληρούσα τόν σκοπόν, 8ν άρ- 
χήθεν προίθετο, βαίνει όλονίν τελειοποιούμενη, χάριν εις 
τήν ίκθυμον ύπαστήριζιν τών ίαυτής πολιπίηθών συν
δρομητών, πρός οϋς δίν λησμονοϋμεν καί ήδη νά ύχφρά· 
σωμεν τάς θίρμοτάτας ήμών ευχαριστίας.

Ή «Φύσις» κατά τό δίχατον αύτής τοΰτο Ιτος θά περί· 
λαμθάνη ύλην σημαντικωτάτην καί σοδαρωτάτην. Εκτός 
τών παρουσιασθησομίνων χατά τό διάστημα τοΰτο νεωτίρων 
ανακαλύψεων καί ίφευρόσεων καί φιλοσοφικών καί ψυχό-

· . λογικών μελετών καί ζητημάτων, άτινα δόν θ'άμελήση
καί πάλιν άνελιπώς νά δημοσιεύή καί μετά των σχετικών 
εικόνων νά συνοδεύη, θά περιίχη ίκάστοτε χαί σειράν 
ώφελιμωτάτων γνώσεων καί θαυμασίων Επιστημονικών

• παιγνίων. ^&·ϊ·
Πλουτίσαντες Εσχάτως τήν ήμετίραν βιβλιοθήκην διά 

τών καλειτΕρων χαί τελειότερων ευρωπαϊκών καί άμερι· 
πανικών συγγραμμάτων, θ' άχοίουθώμεν παρά πόδας τήν 
παγκόσμιον βιομηχανικήν χαί Επιστημονικήν άνάπτυζιν 
χαί θά παρόχωμεν τοΐς άζιοτίμοις ήμών άναγνώσταις 
πολύτιμα δσον χαί Επωφελή ύφ' δλας τάς Επόψεις άναγνώ· 
σματα. Έπίσης μή φεεδόμενοι ούτε κόπων οδτε Εξόδων, θά 
δημοσιεύωμεν τερπνοτάτας χαί ώφελιμωτάτας Επιφυλ
λίδας, κοσμουμίνας ύπό πλείστων καλλιτεχνικών εικόνων, 
άρχόμενοι πρός άπόδειζινάπότοΰ παρόντος φύλλου τής 
δημοσίε^εως τής «.‘Ιστορίας τον Ίππου άνά τοί>ς αίώ- 
νας», ήτες συνδεόμενη παραδόζως πρός τήν Ιστορίαν τοΰ 
κόσμου, παρίχει άνάγνωσμα δλως πρωτότυπον χαί πρώτο- 

. ■ φεενίς,λϊαν, ψυγαγιηγικχιν χαί ώφελ·μώτατθν, δι' δπερ χαί 
προκαλσΰμενΑών ήμείέρων αναγνωστών τήν προσοχήν 
διά τά εΐ τ^επιφυλλίδι τάύτη Εχτεθησόμενα, ώς δντα Εκ
τάκτου σπουδαιότητος χαί άζίαςα· «

Τό χαλλιτεχνιχόν Επίσης μίμος Εσεται χατά τό Ετος 
τοΰτο δσον θνεστι λαμπρότατον, διότι τό σύγγραμμα ήμών 
θά ποιχίλληται ύπό,ώραιοτάτων χαί σπουδαιοτάτων εικό
νων άνωτίρων πάσης περιγραφής. Παραχάλοΰμεν δΕ τούς 
άξιοτίμους ήμών συνδρομητάς χαί άνάγνώστας νά μή άδη- 
μονώσι διά τήν τυχόν Επισυμθαίνουσάν ποτέ βραδύτητα 
τής Εχδόσεως χαί διανομής τών φύλλων μας, διότι δνεχεν 
πολλών καί π,οιχίλων αιτιών, άναφερομΕνων είς τήν Επε
ξεργασίαν τής τε ύλης χαί τών εικόνων, χαί μάλιστα τής 

καλλιτεχνικής Εκτυπώσεως τών φύλλων, προσχρούοβεν 
Ενίοτε είς δυσχερείας, &ς μόνον διά τής Επιμονής, ύπομο- 
νής καί τοΰ χρόνου θεραπεύομεν.

’Επίσης τό φύλλον μας, ώς Εγόνετο ήδη, απαιτεί ειδικόν 
τυπογραφικόν τμήμα χαί καλλιτεχνικόν μηχανικόν πιε- 
στήριον, ο^τινος δυστυχώς στερούμεθα Ιτι.

Έν τίλει δ’ ΕλπΙξομεν, δτι Εσόμεθα συγγνωστίοι άπό- 
ναντι μικρών τινων Ελλείψεών μας, &ς Εν τούτοις άτρή- 
τοις δαπάναις πολλάκις θεραπεύομεν.

Ή Λιέύβννβες

ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΓΗΣ

Κατά πάσαν πιθανότητα, παρά πάντας τούς κινδύ
νους, οϊτινες περιόάί,λουόι τΑν Γήν μας, αύτη,ώς 
φαίνεται, δέν θ’ άποθάνμ έκ τνχαίον σνμόεόηκότος, 
άλλ’ έκ φυσικού θανάτου, καί ό θάνατος ούτος θέλει 
έπέλθμ έκ τής άποσδέσεως τού ήλίου είς διάστημα 
20 έκατομμύρίων έτών ή καί περισσότερον, 30 ίσως, 
άφου Λ συμπύκνωσες αύτοΰ κατά τούς γενομένονς 
ύπολογισμούς δίδει αύτφ ζωήν δτι 17 έκατομμνρίών 
έτών, καίάφ’ έτέρον Α έν αύτφ πτώσις τών μετεώρων 
δύναται ν’ αύξήσμ τήν διάρκειαν ταύτην. Άλλωςτε 
τότε όί μικροί πλανήται, Γη,’Αφροδίτη, Έρμης, Άρης, 
δίν θ’ άνθέξωσι είς τήν ζωήν, ενφ τούναντίον ά Ζεύς 
καί ίσως ό Κρόνος θά διατηρηθώσιν. Ήδη Α Σελήνη
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φαίνεται προηγηθεϊσα ήμών πρός τό μοιραϊόν τέλος. Ό 
δέ Άρης προηγείται τής γής πρός τό αύτό πεπρωμένου· 
Ή ’Αφροδίτη οΰσα νεωτέρα ήμών θά έπίζήσμ άναμ· 
φτβόλως ήμών, καί τοΰτο διότι οί μικροί οΰτοι κόσμοι 
χάνουσι τά ζωτικά αύτών στοιχεία ταχύτερου Αφ·’ δ 
σου ό ήλιος άπόλλυσι τήν θερμότητά του.

Άπό αίώνος είς αιώνα, Από έτους είς έτος, Από 
ήμέρας είς ήμέραν καί άπό ώρας είς ώραν ή Επιφά
νεια τής γής μετασχηματίζεται, διότι άφ’ ένδς μέν αί 
ήπειροι όμαλίζονται καί κατέρχονται πρός τήν θά
λασσαν,'ήτις βαθμηδόν και Ανεπαισθήτως. τείνει νά 
κάλυψη τήν σφαίραν ολόκληρον, ένώ έφ’ έτέρου τό 
ύδωρ έλαττούται άπό τής έπιφανείας αύτής.

Έξετάσωμεν' μετά προσοχής τάς δύο ταύτας περι
πτώσεις καί ίδωμεν όποια θά' Επικράτηση. Πανταχόθεν 
βλέπομεν Αδιάκοπου πάλην τών ποικίλων στοιχείων 
κατά τοΰ στερεού έδάφους. ’Εντεύθεν Λ θάλασσα μα- 
νιωδώς πλήττει τάς δχθας καί βαθμηδόν σΰν τφ 
χρόνω τάς καταστέλλει· άλλοθι ολόκληρα διαμερί
σματα όρέων κατακρημνίζονται· άλλοθι ήφαιστιώδεις 
κώνοι κατακόπτουσίν βαθείας Φάραγγας καί περαι
τέρω οί δύο φοβεροί ποταμοί ό Γάγγης καί ό Μισσισι- 
πής, αγουσι μετά πάτάγου είς τήν θάλασσαν ογκώδη 
τεμάχια έδάφους. Ή Γεωλογία έπιβεβαιοϊ τήν βαθ
μιαίου ταύτην έλάττωσιν τοΰ έδάφους είτε διά τών 

, Ατμοσφαιρικών μεταβολών, είτε διά τής Αλληλουχίας 
τής ξηρασίας καί τής ΰγρασίας, είτε διά τού σχη
ματισμού καί τής τήξεως τής χιόνος, είτε έτι διά τής 
άδιακόπου Επενεργείας τών φυτών καί τών Εντόμων. 
Ταΰτα πάντα άδυνατοΰσι καί Αποσυνθέτονσι τούς 
συμπαγεστέρους βράχους, οΰς διά' τών ρυάκων καί 
ποταμών μεταφέρο.υσι δίκην κόνεως έίς τάς θαλάσσας.

. Ταΰτα πάντα θά ίσοπεδώσωσι τάς Απείρους.της σφαί
ρας μάς ; Τπελογίσθη,. δη εις διάστημα 4 Εκατομμυ
ρίων Ετών ή γηίνη σφαίρα ήθελεν έντελώς. κατάκλυ- 
σθή ύπό τών ύδάτων, άλλά είς τήν θεωρίαν ταύτην 
Αντιτίθεται έτέρα δλως Εναντία, στηριζομένη μάλιστα 
έπί γεγονότων Ακριβεστάτων καί λογικής. Ασφαλεστά- 
της. ’Αντί τδ στερεόν έδαφος νά έξαφανισθή ύπό τά 
ΰδατα, τούναντίάν ταΰτα Εξαφανίζονται Από τοΰ προ
σώπου τής γής βαθμηδόν καί σύν τώ χρόνφ. ’Τπάρ- 
χουσι παραδείγματα καθ’ δλον τόν κόσμον δη ΰδατα 
είσδύουσιν είς τά βάθη τοΰ Εδάφους, υποκάτω μάλι
στα τής λεκάνης τών. θαλασσών, διά μέσου τών φα- 
ράγγων, σχισμάδων, τών δι’ έκκρήξεων ή σεισμών γι
νομένων, είτε Εξατμίζονται έν τοϊς ξηροϊς έδάφεσιν 
ώς τά τών , βροχών ΰδατα. Πολλά τών ύδάτων δέν' 
έπιστοέφουσιν είς τάς θολάσσας, Αλλά μεταβάλλονται 
είς ύ^ρικά ή όξυδικά σώματα, Εξ ού ή ύγρασία καί 
ή σκωρία- Συνεπώς, ούτως ή άλλως, τό ύδωρ βαθμη
δόν Εξαφανίζεται έκ τής έπιφανείας τής γής καί έη 
μάλλον θά έξαφανίζηται Εφ’όσον Λ-γηΐνη θερμότης 
έλαττούται. Ώς φαίνεται',-τοιαύτη εΐναι ή τύχη τών 
διαφόρων ούρανίων σωμάτων τοΰ ήλιακοΰ συστήματος 
μας.· Ή μικροτέρα ήμών γείτων' σελήνη άπεψύγη Φυ
σικώς ταχύτερόν καί συντομώτερον, διατρέξα ία τάς 

. Φάσεις τού Αστρικόΰ αύτής βίου. Αί θάλασσαι αύτής, 
έφ’ ών έτι αναγνωρίζονται τά Αναμφίλεκτα τεκμήρια 
τής Ενέργειας των ύδάτων αύτής, έντελώς είσιν άπε- 
ξηρ'αμέναι. ούδέποτε δέ παρετηρήθη ούδέν είδος έξατ- 
μίσεως, ούδέ^νέφος, άλλ’ ούτε εν τώ φασματοσκοπείω 
άνεκαλύφθη έτι ίχνος ύδρατμοΰ.

Άφ’έτέρου ό πλανήτης Άρης, έπίσης μικρότερος 
τής γής. φαίνεται προηγούμενος ήμών έν τώ σταδίω 
τον.καί βεβάιοϋται, on, δέν έχει πλέον άξιον λόγου-, 
ώκεανδν, Αλλά μόνον θαλάσσας μικράς,. όλίγον βα- 
θείάς, συνδεομένας μάλιστα διά διωρύγων μεταξύ Αλ- 
λήλων.*Ώστε εινε γεγονός Αναμφισβήτητου, δΐι Εν τώ 

• ·* .

Άρει υπάρχει όλιγώτερον ΰδωρ, δη τά νέφη εΐσΐν 
Εκεί σπανιότερα καϊ ή Ατμόσφαιρα ξηρότερα, δτι τά 
της έξαηιίσεως καί συμπυκνωσεως φαινόμενα διε- 
ν.εργούνται έκεΐ ταχΰτερον ft. ένταΰθα και δτι αί πο- 
λικαι χιόνες έχουσιν έκεΐ μεγμ?.ειτέραν τοπικήν έκτα- 
σιν Α ένταΰθα. Άφ’ έτέρου Α’Αφροδίτη, νεώτέρα τής 
γής περιβάλλεται ύπό Εκτεταμένης· ατμόσφαιρας διαρ
κώς πεφορτωμένης νεφών, καθ’ δσον δ’ άφορα τόν γι- 
γαντώδη Δία μόλις διακρίνει τις σνσσώρευσιν ατμών, 
ώστε έκαστος τών 4 γνώστοτέρων ήμϊν κόσμων συμ
φωνεί πρός τήν άνω διατυπωθεΐσαν ιδέαν τής βαθ
μιαίας έλαττώσεως τών ύδάτων..

Είναι επομένως βέβαιον, δτι Λ γή, ύποβα^λομένη 
μοιραίως είς ίσοπέδωσιν άπό αιώνας είς αιώνα, Απο
βάλλεται ταυτοχρόνως και είς τήν βαθμιαίαν έλάτ- 
τωσιν τών ύδάτων αύτής- ή δ’ έλάττωσις αΰτη βαδί
ζει παραλλήλως τή Ισοπεδώσει της καί έφ’ όσον άπόλ- 
λυσι τήν Εσωτερικήν αύτής θερμότητα άναντιρρήτως 
θά.λάβη τήν τύχην τής Σελήνης. Ή φυτεία θά Εκ
λειψη πρώτη έκ τής στερήσεως τοΰ πρώτον- αύτής 
στοιχείου, τά ζώα θά μετασχηματισθώσι καί θά άπο- 
θάνωσυ δεύτερα καί τελευταίου τό Ανθρώπινον γένος 
θά Εξαφανισθή έκ τοΰ προσώπου τής-γής συνεπεία 
τής πείνης καί τής δίψης. ' . ’

*Ως έκ τούτου δυνάμεθα νδ συμπεράνωμεν, δη τό 
τέλος τοΰ κόσμου δέν θά έπέλθη διά νέου κατακλυ-, . 
συοΰ, Αλλά διά τής έλαττώσεως· τών ύδάτων Άνευ 
ΰδατος ή γηΐνη ζωή είναι Αδύνατος, διότι Αποτελεί 
τό ούσιώδες.,μέρος πάντων τών ζώντων βντων. Άνευ 
αύτοΰ ούτε φυτόν. ούτε ζώον δύναται νά ύπάρξη και 
Λ στέρησίς του ίσοδυναμεϊ πρός θάνατον καί τόν θά
νατον αύτόν ή φύσις τόν Επιβάλλει.

Άλλά βεβαίως.τό τέλος, τοΰ κόσμου δέν θά Επιφέρη 
αύιή καθ’ έαυτήν ή έλλειφις τοΰ ύδατος, Αλλά μάλ
λον ή κλιματολογική αύτοΰ συνέπεια. Ή έλάττωσις 
τοΰ ΰδμτμοΰ έν τή Ατμόσφαιρα θά έπιφέρη τήν γε
νικήν άπόψυξιν καί ούτω διά τοΰ ψύχους ή'άνθρωπό- 
της θά έκλείψμ.

Τοιοΰτον τέλος ι είναι τοσοΰτον βέβαιον, ώστε δέν - 
έλαττούται μόνον ό ύδατμός. Αλλά καί τά έτερα στοι
χεία τοΰ άέρος, ήτοι τό όξυγόνον καί τό Αζωτον, έν 
ένϊ δέ λόγφ άπασα ή Ατμόσφαιρα. Καί τό μέν οξυγό
νου Ανεπαισθήτως προσκολλάται δι’ όλων τών σχημα<· 
τιζομένων διαρκώς όξειδίων έπί- τής Επιφανείας τής 
σφαίρας μας, τό δέ άζωτον Απορροφάται ύπδ των 
φυτών καί τών χωμάτων, καί δέν έπιστρέψει Ακέραιον- 
είς τήν Αερώδη αύτοΰ κατάστασιν καί αύτά δέ ή 
ατμόσφαιρα είσδύει.διά τής πιέσεώς της είς τούς ώ· 
κεανούς καί τάς Απείρους καί κατέρχεται όμοίως είς 
τάς ΰπογείους χώρας, έλαττουμένη ούτω βαθμηδόν.

Κατά τούς πρώτους χρόνους τής πρωτογενούς πε
ριόδου αΰτη ήτο Απειρομεγέθης, τά ΰδατα. σχεδόν 
έκάλνπτον ύλοσχερώς τήν σφαίραν, ή δέ Ατμόσφαιρα 
περιεβάλλετο ύπό ύδατμοΰ άσυγκρίτως Ανωτέρου ιών 
νεωτέρων χρόνων. Τοΰτο παρατηρεϊται ήδη έπί τοΰ , 
Διός, δστις εύρίσκεται είς τήν πρωτογειή αύτόΰ έπο
χήν, ένώ έπί τής σελήνης ούδόλως Ατμόσφαιρα ύπάρ- 
χει. ’’Οσον δ’ Αφορά τόν Απαίτούμενον χρόνον δπως 
φθάσωμεν είς τήν ,περίστασιν ταύτην διά τής· έλαττώ
σεως τής ήμετέρας Ατμόσφαιρας, άναμφιβόλως Απαι
τούνται ούχϊ όλιγώτερα τών 10 Εκατομμυρίων Ετών.'

Τοιοΰτον έσεται τό ιίμέτερον τέλος, πριν ή <5 ήλιος 
άπολέσμ τήν γόνιμον Ακτινοβολία^ τοΰ, φωτός καί* 
τής θέρμότητός του, κατά δέ, τήν τάξιν η?ϋ πεπρω
μένου τών πλανητών, ό Ζεΰς καί ό Κρόνος βαθμηδόν 
λαμβάνοντες τήν Εαυτών διάρκειαν, στερεότητα καί 
στασιμότητα θά-μας διαδεχθώσν πολύ δέ μετά ταΰτα 

ήτοι μετά 25 —30 Εκατομμύρια έτη ή καί πλέον ίσως, 
καί ό ήλιος θά έχη φθάσει είς τό τέλος αύτοΰ-

Έν τω ώραίω αύτοΰ συγγράμμάη περί «Καταγω
γής τοΰ Κόσμου» ό κ. Faye λέγει· «Τό ,ήλιακόν σύ
στημα ούτε θά διαλυθή, ούτε θά συγκρούσθη, ούτε 

. θά συγχωνευθή μετά τής κεντρικής μάζης- Ό La-, 
place Απέδείξεν, δη ό θαυμάσιος αύτοΰ μηχανισμός 
έγένετο διά νά διαρκέση άορίστως, διόη άπασαι αί 
συνθήκαι τής μηχανικής αύτοΰν στασιμότητος είσί 
συνηνωμέναι καί μη λησμονώμεν,δτι αύται πηγάζου- 
σιν έκ τών ίδίων Ιδιοτήτων τού χαεινοΰ ράκους- Ό 
δέ κόσμος,ϊνα διατηρηθή δέν καταναλίσκει Ενέργειαν, 
Ενώ ό ήλιος διά νά λάμψη καταναλίσκει τοιαύτην 
ν,αταπλτικηκώς και Επειδή ή προμήθεια αύτοΰ είναι 
περιωρισμένη και δέν δύναται νά άνανεωθή ό. θάνατος 
αύτοΰ είναι Αναπόφευκτος. Τό φώς αύτοΰ θά Εξασθε- 
νήση καί θά σβύσμ, ώς τό έξαντλούμενον έλαιον τής 
λυχνίας.»

«Ό ήλιος ήμών διαρκώς άπόλλύσι μέρος τής θερ- 
μότητός του, ό όγκος αύτοΰ όλονέν συστέλλεται καί 
περιορίζεται, ή δέ ρευστότης του έλαττούται· ούτω 
δέ ή ακτινοβολία αύτοΰ θέλεί^^^εί^ει τ^ε 
πλανήται σκοτεινοί καί ψυχροί Μ Εξακολουθώσι-πε
ριφερόμενοι πέριξ τοΰ έσβεσμένου ήλίου-»

Τοιοΰτον Αναμφιβόλως έσεται τό τελικόν φαινόμε
νου του ήλιακοΰ συστήματος, Αλλά μετά τόν θάνατον 
τής Γής καί .τού Ήλίου τί γενήσεται ; Πολλοί έθεντο 
τό ζήτημά τοΰτο ύπό μελέτην. Ή περιέργεια είναι 
Φυσική.Αλλ’ Λ απάντησις τολμηρά. Ή σύγχρονος Επι
στήμη Εξουσιοδοτεί ήμας νά πιΦανολογήσωμεν είς τό 
πέραν μέλλον τού κόσμου ; ©ά τό Εξετάσωμεν έν μελ- 
λούση ήμών μελέτη. . .

(Έχ τοΰ ΓαλλίκοΟ Flatnmai’ion)
Φρ.Ορίντεζης

Αί λαϊκαι δεισιδαιμονίας λέγει ό Καμ. Φλα'μαριών εϊνε 
παρ’ απασι τοϊς λαοϊς διαδεδομένα^, αί δέ μ&λλον παρά
δοξοι προλήψεις συνδέονται .έτι μετά τών πράξεων μεγάλου 
μέρους τής άνθριοπότητοί;.

Άπδ τής λίθινης καί όρειχαλκίνης Εποχής οί πρόγονοι 
ημών, τρέμόντες Ενώπιον τών φυσικών δυνάμεων, πρδς Ας 
επολέμων, ήναγκάσθηααν νά θεοποιησωσι. τάς δυνάμεις 
ταύτας καί νά ούίσωσι τούς Αγρούς, τά δάσιρ, τάς πηγάς, 
τάς κοιλάδας, τά άντρα, τά σπήλαια καί τάς καλύβας διά. 
φανταστικών βντων, τά όποια Εντελώς δέν Εξηφανίσθησαν 
Ετι άπδ τής μνήμης, τών Ανθρώπων, άλλά τούναντίον Απδ 
γενεάς είς γενεάν κληρονομικώς μεταδίδονται.

Πόσοι άνθρωποι διστάζουσιν έτι νά ταξειδευσωσι Παρα
σκευήν ή Τρίτην ! Ό Αριθμός 13 είναι άριθμδς Απαίσιος, 
Δέκα τρεϊς προσκεκλημένοι είς τράπεζαν ή διασκέδασίν 
θεωρείται σημεϊαν άναποφεύκτου δυστυχήματος. Αί προλή
ψεις είσί γεννήματα πασών τών ήλικιών- καί. πασών τών 
Εποχών^ ή δέ εύπιστία τών Ανδρών και γυναικών πρός ,ταύ- 

■ τας Αληθώς δέν έχει δρία. Αί μάλλον Εκστατικαί άνοη- 
σίαι Εγένοντο Ασπασταί καί Αποδεκταί· ώς δέ λέγει έτι ό 
Φλαμαριών παραδόξως · «Συνήθως οί μάλλον σκεπτικοί 
γίνονται θύματα τών τολμηρότερων ψευδολογημάτων καί 
άκριβώς οδτοι ΰποσεηρίζουσι τάς τερατωδεστέρας. φρίνο- 

‘ βλάβείας»,' ;
Τής Αξιοθρήνήτου ταύτης εύπιστίας παραδείγματα, έχο- - 

• μεν. Αναρίθμητα- ’Εν τ^ ένδιαψερούσσ) αύτόθ συλλογή « Περί 
δεισιδαιμονιών καί φαντασμάτων» ό Beranger Φερώ Ανα
φέρει δτι, εΓς τινα:μέρη τής Γαλλίας αί γυναίκες κατέχουσι 
συνταγήν Αλάθήτον πρδς θεραπείαν τής κοκκυγίτιδος βηχδς

τδν παίδών. Κατά δέον ίπτά κατά συνέχειαν φοράς
νά διέλθγ) ό παΐς ύι6 τήν κοιλίαν δ»ου τίνος έκ δεξιών πρδς 
τά αριστερέ,· ουδέποτε δέ έξ Αριστερών προς τά δεξιά. Παρ’ 
^μΐν καί έν.Εύρώπρ αί προλήψεις είναι Αναρίθμητοι,είς πολλά 
δέ μέρη τής ύφηλίου; πιστέύουσιν ?τι είς διάφορα είδη μαν
τειών.. ’Εν Αμερική,'φαίνεται έτίσης,. οτι διεδιίάσθησαν 
πολλά έκ τών πχρ’ήμίν σχετικών Εθίμων. Έν ταΓς έπ'αρ- 
χίαις τοΟ Καναδά τής 'Αμερικής αί κόραι άδημόνοΟσαι νά 
ίδωσι τδν προωρισμένον κδταΤ; ύ®δ τής τύχης διά σύζυγον, 
λαμίάνδυσι τολύπην, τίνά έξ έρυθροΟ μάλλινου νήματος, τήν 
οποίαν, μεταδκίνουσαι νύκτωρ έν τφ σταυλφ καί έν ώρ<£ 
άπολύτου σκύτους, έκτυλίσσουσι··, έπιταχύνουσαι οδτω ; νά 
ίδωσι τδν ποθούμενον. ’Ey δέ τ^ Προβηγκία πιστευουσιν είς 
τούς μαγικούς δέτας, οίτινες παρακωλύαυσι τήν τέλεσιν τοΟ 
γάμου, δπως παρ ’ήμίν καί έν Τταλίφ πιστεύουσιν είς τό 
κακόν δμμα, τούς καλλικαντζάρους,. τάς μοίρας, βασκανίας 
καί φαντάσματα,

’Ισχυρά καί Απολύτου λογικής πνεύματα δέν ήδυ*ήθηβαν 
ν’ άρνηθώσι τήν ύπέρ τήν φύσιν υπαρξιν, ούτε νά άναλύσωσι 
καί έξηγήσωσι μαθηματικώς τδ Εναντίον, Αλλά ποσάκις 
έβεδαιώθη δτι, οί νομιζόμενοι άκαταδλήτου ίτιστίας πρδς 
τά τοιαΟτα άπέδειξκν παράδοξον Αδυναμίαν είς τάς έλαχί- 
στας συμπτώσεις καί προλήψεις, ίίτοι τρώγοντες άδιαθέτως,. 
έάν παρεφίσκοντο είς τράπεζαν, συνδαιτημονων άριθμοθ 13, 
έγγίζοντες μίταλλον κατά τήν άκρύασιν δυστυχήματος τί
νος, φοβούμενοι Ασθένειαν, έάν έθραυον κάτοπτρου και φρι- 
κιώντες πρδ Εσταυρωμένων μαχαιριών ή καθέκλας συστρε
φόμενης.

Αί παραδο'σεις πληροϋσι τάς κεφαλάς τών λαών Εκ τοι« 
ούτων φαντασιολογημάτων, Τά δάση κατοικοΟνται ύπδ βρυ- 
κολάκων, οί' ποτάμοί *αι τά σπήλαια ύπδ νηρηίδων, τά 
μυστηριώδη άντρα ΑντηχόΟσιν ύπδ Απαίσιων κραυγών, πέν
θιμα φαντάσματα ϊστανται πρδ τών σκοτεινών διόδων, 
Αόρατοι χεΓβες προβάλλουσιν Εν τοίς σκοτεινοΐς' Ακατοικήτοις 
μέρεσι, καί πόσα άλλα ή εύπιστία δέν Εγέννησεν; Άλλά και 
πόσα άίίλα σχετικά φαινόμενα καί διαδόσεις άνήκο'υσαι είς 
τό κράτος τοΟ Αγνώστου δέν ή^υνήθησαν έτι νά έξκγηθώσιν;

Ή τηλεπάθεια ήτοι ή Εξ άπόστ'άσεως αζσθησις, αί Εμφανί
σεις ή Εκδηλώσεις τών «θνεότων, τά Ενύπνια καθ’ ύπνον ή έν 
ύπνοβασίφ, ή πρόγνωσις ή πρόρρησις Επικειμένου συμβάντος, 
ή προεικασία το3 μέλλοντος, αί.προειδόποιή’εις, αί προ- 
αισθήοης, έκτακτοί τινες μαγνητικαί περιπτώσεις, αι Ασυ
νείδητοι Απαγορεύσεις διά κρουσμάτων Εν ταίς τρχπέζαις, 

• Ανεξήγητοι τινες^κρόιοι, Ανεγέρσεις ή κινήσεις Ενάντιαι τοϊς 
νόμοις τή; βκρύτητος, κινήσεις καί μετακινήσεις άνευ Επα
φής Αντικειμένων, Αποτελέσματα Αόρατα άπερρέόντα Εξ 
ύλικήν δυνάμεως, δπερ φαίνεται Απίθχνον, καί πολλά άλλα ' 
παράδοξα καί τό γε νθν βχον Ανεξήγητα φαινόμενα δέον 
Αναμφιρήστώς νά δημοσιεύωνται διά τού τύπου.. Τδ περίερ
γον φαινόμενον, δπερ θ* άνακοινώσωμεν ήδη τοϊς ήμετέροις 
άναγνώστχι?, είναι μέν Εκ τών συνήθων, άλλ’ ώς προ'σφχτον, 
Αξιοπεσίεργον καί σχετικόν τφ θίματι ήμών, Αναγράφομεν * . 
αύτδ φδε .πρδς πλείονα. σαφήνειαν τοΟ προκειμένου θέματος. 
Συνέβη Εν Αμερική·

*0 Άγιος Ισίδωρος είναι μία θελκτικωτάτη μικρά κω- 
μόπολις είς 30 περίπου, λεύγας μικράν τοΟ Μοντρεάλ καί 
συνισταμένη Εκ γραφικωτάτων οικημάτων εκατέρωθεν μιΑς , 
μοναδικής καί άπεράντου όδοδ, τοσοθτον δέ μακρΑς, ώστε ή . 
Ανεγειρομένη κόνις Απομακρυνόμενη; άμάξης δύναται νά 
Εκληφθ? άς νέφος Επί τού όρίζοντος.

Έπί τής οδοΟ ταύτης δεξιό.θεν ύπάρχει παλαιά . τις .ξύ
λινη οίκοδομή, καταστάσεως μέτριας, κατοικηθεϊσα ύπδ δύο 
συνεχών γενεών, ήδη δέ κατέχεται ύπδ τοΟ κ. Φρι$έρίκου 
Βροσσώ, τή« γύναικός του καί Εννέα τέκνων, τεσσάρων θη- 
λεων καί πέντε Αρρένων; Ό κ. ΒροσσώΉναι κάλλιστος 
άνήρ, γεωργός καί Αγαθώτατος χριστιανός.

Ήμέραν τινα τοΟ παρελθόντος Νοεμβρίου τής X. Βροσσώ . 
ευρισκόμενης' είς τήν παρακειμένην τοθ Εστιατορίου αίθου-
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σαν αίφνης άκούει 
τήν θύραν τούτου 
άνοιγομένην καί 
κλειομένην f*srx 

' ασυνήθους πατά- 
γου· νομίσασα δέ 
δτι κάποιος τήν 
ήνοιξεν έπλχσίασε 
νά ίδη, δτβ μετ’ 
έκπλήξεως οΰδένα 
παρατηρεί- Δίς τδ 
αυτό έπανεληφθη 
χωρίς νά ?δη ού- 
δένα, άλλά δέν δ
ίωκε σημασίαν είς 
τοΰτο άποδώσασα 
είς παροδικήν πα- 
ραίσθησι».

Μετά τινα χρό
νον, ένφ άπασα ή 
οικογένεια έκοι- 
μ4το αίφνηδίως ή · 
γίρθη έν ταραχή 
συνεπείφ κρότου 
γινομένου έν είδει 
βαδίσματος άν
θρωπον έν τφ δα- 
πέδφτοΟ ύπερωου.

Έν διαστήματι 
μ<άς ώρα; δ κρό
τος έπανελήφθη 
τρις καί έπαυε 
λήφθη κατά τήν 
αύτήν ώραν τήν 
έπαυριονΤδ παρά
δοξόν τοΟτο φαί- 
νόμενον έξηκολού- 
θησεν έπί τρεις μή
νας καί κατεΐχεν 
έν άπεριγράπτφ 
φόβω καί τρόμφ 
άπμσαν τήν οικο
γένειαν τοϋ κ. 
Βροσσώ. Τό σταεΒέον. ηαΟέν^βκν έχ τρόμ,όυ.

1 ΕΠ1ΦΓΛΑΙΣ 1

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΤ ΙΠΠΟΤ

Εύρισχόμεθα είς έποχήν καθ’ήν 6 άνθρωπος εύρίσχεται είς 
τό τέρμα τής χρήσεως τοΰ ίππου. Ό ίππος ύπήρξεν, ώς ό 
κύών, ό σύντροφος τοϋ άνθρώπου, οΰτινΟς τοσοΰτον ποιητικώς 
καί δικαίως τήν φήμην έξύμνησεν ό πολύς Buffon. Τδ σύν 
θημα άπδ πολλοΰ έδόθη, ταχέως δέ θέλομεν, ίδει δτι τά μη 
χανικά μέσα ή’ άντικατασιησωσι όσον ούπω?·τδν ίππον. Τδ 
δίκυκλον καί τδ αυτοκίνητου απέδειξαν είς τδν «βασιλέα της 
πλάσεως »,. ότι ή μηχανική είναι πρόθυμος νά πάράσχη αΰτφ 
τάς εκδουλεύσεις ,τοΟ ίππου. *8 πρόοδος τών δικύχλων καί 
έσχάτως των αυτοκινήτων συνεπλήρωσεν τδ'έργον τοΰτο έν 
μεγάλφ κύκλφ, δ δέ ίππος μένει νά πληρώση τά έξοδα τής 
έπαναστάσεως ταύτης. Οΰτος βεβαίως ίσως δεν γνωρίζει τί
ποτε πεοί τούτου, άλλ’ ήμεϊς οΐτινες- βαθμηδόν όδηγοΰμεν 
αύτδν είς τήν ά νά π α υ σ ι ν, δυνάμεθα νά προΐδωμεν τόν 
δπολειπόμενον χρόνον τής δουλείας αότοδ έτι. ’Αλλά μή ό · 
λιγωρώμεν ν’άνεγείρωμεν άδριάντα εί; τάς άναριθμήτους καί 
άναμφισβητήτους Εκδουλεύσεις, άς .μέχρι τρΰδε παρέσχεν- 
ήμϊν.’Εσόμεθα λυρικοί, ίνα μή φανωμεν άχάριστοι. Αποδώ ■ 
σωμεν τδ δίκαιον είς τδ δυστυχέστερον ζίον τής ήμετέρας 
οικιακής -οικονομίας. Είναι τδ μονον ςώον, τό όποιον είς τόν

Είτα ήκούοντο 
σειραί ίσχυρώνκτυ- 
πημάτων έπι τόΟ 
δαπέδου, έπί τίς 

. στέγης, έπί τδν 
τοίχων κτλ. συνο- 
δευόμενα’ κάποτε 

ι ύπδάκαταλήπτων 
άνθρωπίνων μορ- 
μυρισμών, προερ
χόμενων έξ άορά- 
των χεΟέων.ΙΙολ- 
λάκις ό κ. Βροσ* 
σώ μετά τής οικο
γένειας του άνήλ- 

Χ θεν έπί τίς όρο- 
; φής τίς στέγης καί 

έξήτασε τά πάντα 
άλλ * ούδέν εδρεν, 
βαθμηδόν δέ τδ 
γεγονός διεδόθη είς 
άπαν το χωρίον, 
πολλοί δέ έγχώ- 
ριοι καί ξένοι ήρ- 
χοντο νά ?δωσι ή 

-άκούσωσί τι-Πλήν 
τό πράγμα ήρχισε 
νά λαμβάνγι φοβε- 
ρωτέρας διαστά
σεις, δτε δύο τδν 

ί τέκνων τοϋ κ.
Βροσσώ ήσθένησαν 
-ί» τρόμου έπί τή 
ίμφανίσει παραδό
ξου άνθρωπομορ- 
φής ένφ- ?παιζον 
έν τ$ όροφή. Τά 
παιδία έρωτώμενα 
μετάφρίκη; άπήν- 
των, δτι είδον νε- 
«ροκεφαλήν κινου- 
μένην έν τή γωνίφ 
τής. στέγης· Τδ 
φαινόμινον δε τοϋ 

κόσμον έστερήθη παντελώς τέρψεως, είναι τό μόνον, δπερ ού- 
δέποτε άφίεται νά διασκεδάση. Μόνον δέ κατά τούς πρώτους 
τής ύπάρξεως αύτοΰ μήνας δύναται νά τρέχη έλεύθερον^ίπι- 
σθεν τής μητρός του χρέμετίζον μετά’περιορισμένης χαράς. 
Μόλις δέ φθάσει είς τήν ήλικίαν τής κρίσεως τφ άφαιόεϊται 
ή έλευθερία καί δεσμεύεται νυχθημερόν. Τήν ήμέραν όοηγεϊ- 
ται άναγκαστικώς όπου θέλομεν καί'ούχι δπως αύτό βούλεται, 
τήν δέ νύκτα περιορίζομεν αντύ4ουλικώς έν τφ σταύλφ.

Ούδέν ζωον είναι κτηνωδέστερον τοΰ τετραπόδου τούτου, οδ 
τίνος έν τούτοις μέλλομεν πχρακατιόντες νά έξιστορήσωμεν 
τάς έκδουλεύσεις καί τά ανδραγαθήματα.? Άναφέρομεν τά 
συμβάντα δσον έδοξάσθη καί. θά πάρέλίωμεν έν σιγή εκείνα, 
fietvx ελλείψει ιδιοφυίας προύξένησαν θύματα.

Ανίατος «ν τή κτηνοσύνη ό ίππος φονεύει.καθ’ έκάστην χωρίς 
νά θέλφ. Άταράχως δύναται χιλιάκις νά διέλθη πρδ τοΰ αύ
τοΰ αντικειμένου, δύναται νά φονείση τδν ευεργέτην του, 
όπως δύναται μετ’αύτοΰ άκουσίως νά ριφθή έν τφ κρημνφ.

λέγεται ότι ό ίππος είναι αγνώμων καί βεβαίως διότι'δέν 
έννοει τίποτε, δπως. λέγεται καί ξτί ό μέγας όφθαλμό; του 
βλέπει ογκωδέστερα τά αντικείμενα ή'όσον έν τή πραγματι- 
κότητι είναι, και ότι ακριβώς ή είδι«ή αυτή οπτική τφ παρι- 
στφ ύπερβολικήν τήν ήμετέραν σκιαγραφίαν, έξ ού καί ό από
λυτος πρδς τάς θελήσεις μας αύτοΰ σεβασμός.

’Αλλά τδ εύγενές τοΰτο ζώον δυσώδώς όζει, . πληροί τάς 
όδού; τών πόλεων έ* βΛαβέρώνπεριττωμάτων, ή δέ αμελής

Α.-

το είναι iri μάλλον ύλικώς αδύνατον, καθότι δέν ήδύ
νατό τις νά άνέλθγ) έπί τής στέγης ή δι’έσωτερικής μικρά; 
κλίμακας. .Έκτοτε τά παιδία δέν ήθέλησκν νά άνέλθωσιν 
έπι τής όροφος.

Έκτοιε ούδόλως συνεζητεΓτο, ίτι ή οικία αβτν) κατεί- 
χετο ύπό φαντασμάτων, οί δε μλλλον ήλικιωμένοι τοϋ χω 
ρίου άνέφερον, ότι πρό πολλών έτών καί είς έτέραν τινχ 
παρακειμένην οικίαν ήκούοντο όμοιοι κρότοι χωρίς νά γνω- 
σθή ή αίτια. Αί καθέκλαι έπιπτον άφ' έκυτών έπί τοϋ δα
πέδου, αί χύτρκι μετεκινοϋντο έν τφ μαγειρίφ, βυτία πλήρη 
ύδατος άνετρέποντο, θύραι καί θυρίδες μόναι ήνόίγοντο καί 
πάντα ταΰτα μετά ταχύτητος καί άκριβείας καταπληκτι
κής. Έβεβαιώθη δέ μάλιστα καί έξηκριβώθη βτι κλίνη τις 
άνηγέρθη άφ* έαυτής έν μέτρον περίπου καί στηριζομένη 
έπί τοϋ ένδς μόνον ποδός της, διέμεινεν οότω έπί τρεις 
ήμέρας καί ένφ κατώρθουν μετά πολλής δυνάμεως νά τήν 
έπαναφέρουν είς τήν θέσιν της, αύτη πάλιν άνελάμβανε τήν 
παράδοξον ταύτην, στάσιν χωρίς νά δυνηθίί τις νά έξηγήσφ 
τό φαινόμενου.

Τά έν τίί οίκογενείφ Βροσσώ γιγνό^,να πολλοί σκεπτι · 
κοί ίσχυρογνώμονές έξελάικόχνον ύπερβολάς καί
φαντασιοπληξίας, ότεέπί τέλους άτομα, άποφα
σίσαντα νά βεβχιώθώσι περί τοϋ^πρχγματος, μετέόησαν 
έκεΐ καί διήλθον τήν νύκτα συνομιλοϋντα, πχίζοντα, καπνί· 
ζοντα καί άναγινώσκοντά έφημόρίδας. Περί τό μεσονύκτιον 
πάντες έφρικίασαν έπί τφ πρώτω άκουσθέντι κρότφ καί. 
άμέσως ήγέρθησαν περίτρομοι καί" προσεκτικώς ήκροώντο, 
Τρεις ισχυροί κρότοι ήκούσθησαν τότε ύπεοάνω τών κεφα
λών τών πρό τής τραπέζης χαρτοπαιζόντων, είτα δέ ή 
στέγη έτριξεν, ώσεί έπετίθετο όγκωδεστατον μεταλλικόν 
βάρος έπ’ αύτής. Είτα δέ διάφοροι κρότοι έπηκολούθησαν 
πρός μεγίστην έκπληξιν τδν παρισταμένων, μεταξύ τών 
οποίων συγκατελέγοντο οί ιατροί, κκ. L. Trudeau καί Gui- 
nard, οί κκ. L. Forgues, A. Karsil, Joseph Trudeau 
Fils, H. Patensude καί D Patenaude. Την νύκτα έκείνην 
ούδέν έτερον συνέβη, τήν δέ. έπαύριον τό χωρίον ολόκληρον 
ήτο άνάστατον.

Έν τφ μεταξύ ή ύγεία τών παίδων έχειροτέρευι, πάντα 

καθ^ριότης αύτοΰ φέρει κίνδυνον είς. τήν δημοσίαν υγείαν. 
’Εν ίνί λόγφ 6 ίππος είναι άφυής, Αδέξιος, βρωμερός καί 
πολυδάπανος.

δέ τά μεταχειρςτθέντα μέσα, προσευχαί καί ταξίματα άπέ- 
δαινον είς μάτην.

Έν τ$ί άπελπιστική ταύτγι χαταστάσει και πριν ή έγκα- 
ταλείψφ 'τήν οικίαν του ό κ. Βροσσώ παρεκάλισεν τόν έφη- 
μέριον κ. Blanchard νά προβ^ εί; ο,τι ή έκκλησία και ή 
θρησκεία' άπητουν. Οότος δέ μετέβη καί μετά πολλοΰ πλή
θους γονυκλιτώς προσηυχήθη ύπέρ τής άπομακρύνσεως έκεϊ- 
θεν τών κακών πνευμάτων, καί τής διασώσεω; τής οικογέ
νειας, ε.ύλογήσας καί ραντίσας άπαντα τά διαμερίσματα τής 
οικίας.

Οί κρότοι έξηκολούθησαν'έπί δύο τρεϊς ήμέρας κατά δια
στήματα καί βαθμηδόν ήλαττώθησαν, τά δέ άνεξήγητα 
φαινόμενα «τοϋ βαδίσματος» καί τών «ισχυρών κρότων» 
έπί τού 'δαπέδου έπανελαμβάνοντο έλαττούμενα έπί τινας. 
ήμέρας. Ό τύπος καί ή εξουσία άπέστειλαν αντιπροσώ
πους πρός έξέτασιν τής άνωμάλου ταύτης καταστάσεως, 
ίλλ’ ούδέν έξηκβιβώθη ή οτι ήτο άδύνατον κακοποιός τις ή 
πονηρός νά είσέλθφ κρυφίως είς το μέρος αύτό, έκ δέ τών 
γενομένων παρατηρήσεων άπεδείχθο ότι ό ιδιόρρυθμος ουτος 
κρότος δέν ήδύνατό νά παραχθή κατά τό λεγειν άξιοπιστων 
ααρτυρων ούτε διά γρόνθου, ούτε δι’/άλλου είδικοϋ γνωστοϋ 
έργαλείου. Άλλ’ουδέ έκ μέρους τής οικογένειας συμμετοχή 
υποβολιμαίο»;'ή άπ’ευθείας είς τά φαινόμενα ταϋτκ ήγέρθη 
παρά τίνος ή έλάχίστη υπόνοια. ‘’Ωστε, όπως πάντοτε συμ
βαίνει, ή έξήγησις τών φαινομένων τούτων άπομενει έντελώς 
δυσεξήγητος καί άκατανόητος·

ΕΓτε θέλομεν εΓτε δέν θέλομεν νά πιστεύσωμεν είς τήν 
όπαρξιν τών φαντασμάτων, τό βέβαιον είναι ότι είς άπαντα 
τά μέρη τοϋ κόσμου συμβκίνουσι ταΰτα, ή δέ ιστορία άνα- 
φέρεν άναρίθμητα παραδείγματα. Είς άπασας τάς χωράς 
καί καθ’ άπάσα; τάς έποχάς άπασαι αί κοινωνικά! τάξεις 
έπίστευσαν είς τά φαινόμενα ταΰτα. Άναφέρομεν καί δυο 
πιρίεργα παραδείγματα παραδεδομένα ύπό τή; Ιστορίας.

Ό Σαούλ ήττηθείς καί καταδιφχθείς έξ άπασών τών πό
λεων, έντελώς δ’έξην'τλημένως πάσης δυνάμεως, μετέβη είς 
συνάντησιν τής Πυθωνίσσης καί τή ίζητησε νά ?δφ τό 
πνεΟμα τοΟ Σαμουήλ· δντως δε ό Σαμουήλ άνεφάνη αύτφ 
καί τφ Ανήγγειλε τον προσεχή θάνατόν του.

Άλλά δεν πρόκειται ένταΰθα νά »αταδικάσωμεν τόν ίππον 
διότι παρά τα έπιβλαβή αύτοΰ ιδιώματα ένέχει καί πρ .τερη- 
ματα σπάνια καί χρησιμότατα- τουναντίον δέ τά-τελευταία
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Μετά τδν θάνατον δέ τοΰ. Ίησοΰ, οί Εύαγγελισταί λέ- 
γουσϊν,δτι οί τάφοι ήνεώγησαν καί Ανθρωποι πρό πολλοΟ 
άποθανόντες έξήλθον έκ τών τάφων αυτών και ώμίλησαν 
τοΐς παρεστόσι.

Έν τούτοις δέον νά προσθέσωμεν,δτι είς περιστάσεις τινάς 
άνεκαλύφθησαν χαί άνούσίαι τοιαΟται καταδολιεύσεις τών 
φαινομένων, αίτινες βμώς ουδόλως μειοΰσι τήν σοβαρότητα 
τών πραγματικών.

Φρέχ·

τά ηθικώς τερπνά. Τδ σωματικώς μάλιστα έν ύπερβολφ 
έξασθένεί τδ πνευματικώς'τέρπεσθαι και τάνάπαλιν.

Διά τοΰτο ή.φύσις τρέφει τόν πνευματικώς έργκζόμενον, 
έάν οότος Αναχουφίζηται διά προχείρου σωμοίτικής έργασίας, 
Οΐ δέ Αρχαίοι Έλληνες, οί τά μαλλά έργαζόμενοι πνευμα
τικώς, είχόν τάς έταίρας των. Βέβαιόν έστι, δτι ή συνετή 
συμπεριφορά πραύνει τάς πνευματικάς κακουχίας.

Φοίβος.
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ΤΡΑΓΟΤΔΙΑ THE ΑΓΑΠΗΣ ΘΑΝΑΤΟΣ ΟΡΦΑΝΗΣ

4

Στον ύπνο μου είδα 
Μ’απόκρυφη έλπίδα 
Τλ,ν πρώτη μ' «γάπη 
κοντά μου ν' «ρβή, 
Τ« μ«5ρ« της μάτια 
όμαιάζαν παλάτια 
χτιαμίνα μτ χάρι 
β’ αμέτρητη γί|, .

Τά χείλη λαλβίααν 
χι' δλοΟβε βχορχοδσχν 
οί χρΰτοι μας πόθοι, 
ή πρώτη χαρά·

Άθήνησι Μάιος 99

ι*όςα
Στά στήθη μας γύρα 
βχορποδβε πλημμύρα 
τών τόσων ονείρων 
ποΰ χάναν φτερά.

Κι' όλόχουσο οάχρυ 
άχ’ ά«οη σ' ίχρη 
σκορπούσε λαχτάρα 
σ<ορκοΰσε κραυγή, 
ώσάν νά δηλοΟσε 
πώς τώρα ποθούσε 
τήν πρώνη αγάπη, 
τήν πρώτη ζωη.

χ Τί2α-Ι*θΰμ«ης.
♦

ΤΕΡΠΝΟΝ

J/’ Αγρια Λα/ιά καί πίνίιμη μαύρα πουλιά Ja/oSrt 
Μόσαοστά δάση τά Ισκιορά, στούςσκιαχττρούς τούς /όγκους 
Κι όΜχ/ωμα τά /ού/ονόα στήν κρύα γης σκορπούνε, 
Mi τούς 0/ιμμίνους τού βοριιά κι άγραμόνους βόγγους.

Καί μίσα.σ’ Ira όρημιπό καΛύόι μακρυσμόνο,
Μία γρήού/α άχνόχ/ωμη θρηνάοι άπη/πίσμόνη 
'Μπρός σϊ καντήΜ ΠαναγιΛς θαμπό, μισοσθυσμίνο,
ΓόΚμ γ/υκιιά, κόρη ξβψυχησμόνη.

Κι άπό ^η/ά τά Χι'μο'υβειμ τη σκοτεινιά ξανοίγουν, 
Γιά μιά στιγμή, μ' ίνα τους μως ύ/όχρυσο καί σπάνιο 
Και τά ρτορούγια τουςτ* άγνά καί πά 1/ευκά τους σμίγουν 
'Καί τήν ψυχή τής νηάς πιτούν στό θρόνο τόν ούράνιο.

ϊωτήρης Ε. ϊκΐπης.

1>

Ανάλογος πρδς έκεϊνον, τδν όπαϊον δφειλε νά δαπκνήσγι ό 
χειροΰργος έκτελών τήν έγχείρισιν.

Είναι άναντίρρητον, δτι ή παράστασις αυτή Ανοίγει νέαν 
οδόν διά τούς έν γενει διδάσκοντας τήν νεολαίαν διότι τό 

' νά βλίπγ) τις πρό όφθκλμών τό ύπό καθηγητοΰ πραγμα- 
τευόμενον ζήτημα, είναι πολύ διδακτικώτερον ή ή Απλή 
θεωρία.·

Λςατήρηβος τής νωπότητος τών μ-ήλων 
άχλαιδεων.

Άφοΰ συνάζομεν αύτά μετά προφυλάζεως, δταν ό καιρός 
είναι. θερμός, τά σπογγίζομεν διά μούσελίνης καί τά τυλί- 
γομεν έντός χάρτου άνευ κόλλας, είτα δέ τά θέτομεν εις 
ξηρόν μέρος.

Λοατήρηβος τών βτοιφίίλών.
Τάς συλλέγομεν έν καιρώ λίαν ξη.$ καί έν καταστάσει 

τοιαύτγ, ώστε νά μή είναι οδτε άωροι, οδτε πολύ ώριμοι, 
άπορρίπτομεν τάςέφθαρμένας ράγας καί πεφιτυλίσσομεν τού< 
μίσχους διά στρώματος κηροΰ 
μέσου κλωστής διδεμένης έπί στε^ 
χάρτου σχηματίζοντος κάτωθεν αύ 
σαπ$ τήν Απορρίπτομεν άμέσως.

πείρα έδίδαξεν, ?τι αί αισθήσεις έν τφ Ανθρωπίνφ σώματι 
κινούνται μέ ταχύτητα 31 μετοων κατά τδ δευτερόλεπτου. 
Έάν ό γίγας μετά 157 δτη έκβάλφ κραυγήν πόνου, αδτη 
θά γίνγ Αντιληπτή έπί τ>ΰ ήλίου μόλις μετά 13 έτη, διότι 
ό ήχος διατρέχει 340 μέτρα κατά δευτερόλεπτον. Έάν 
5μως ό βραχίων τοΰ. γίγαντος ήθελί φθάσει μέχρι τοθ εγ
γυτέρου άπλανο.ΰς,. μέχρι τοΰ Κενταύρου, ό γίγας ήθελε 
αισθανθώ τον έκ τής συναφείας μετά τής έμπυρου σφαίρας 
πόνον μόλις μετά· 60 εκατομμύρια έτη.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ

V:

.Κύριος σκοπός τοΰ λογικοΰ Ανθρώπου είναι τδ Απολαμβά
νει τδ τερπνόν και Αποφεύγέιν τδ Ατερπνον. Τερπνόν έστι 
πΑν δ,τι ευχαριστεί πνευματικώς καί σωματικώς, ήτοι τδ 
άποκτάν γνώσεις καί ιδέας συντελούσας πρδς. άπόλαυσιν τοΰ 
τερπνοΰ, είς τδ ποιείν τδ καλόν πρδς κοινήν ωφέλειαν. 
Ταΰτα είσίν τά άρθρα τοΟ πνευματικοΰ τερπνοΰ. Τδ δέ 
τέρπον τάς πέντε αίσθήσεις τοΰ σώματος Αποτελεί τδ τέρ
πεσθαι σωματικώς, δπερ μόνον Ανάγεται και είς τά Αλογα 
ζφκ. Είς δέ τδν άνθρωπον, ώς ζφον λογικόν,Ανήκει τό προσ- 
ηκόντως τέρπεσθκι, δηλαδή καί πνευματικώς καί σωματι
κώς. Ό δέ έμφρ ων προσπαθεί νά έχγ άικφότερα καί μάλλον 

ταΰτα πρόκειται νά περιγράψωμεν πρίν ή άποσκορακίσωμεν 
τδ ωφέλιμον τοΰτο ζώον έκ τής ήμετέρας οικονομίας, διότι 
έλευσεται ήμαρ καθ’δ καί ό τελευταίος ίππος θέλει άποζευ 
χθή έκ τών ήαετέρων αμαξών.

Μετά έν ή δύο έτη τά λεωφορεία καί οί ίπποσιδηρόδρομοι 
θά κινώνται μηχανικώς, πάσας δέ αί άμαξκι καί τά αμάξια 
θά φέρωσι αυτοκίνητου δύναμιν, οί δέ ήνίοχοι θά γίνωσιν 
μηχανικοί όδηγοί. Άλλα καί είς. τού; αγρούς καί έίς τά;' 
εξόχάς έπίσης ταχέως θά άντικασταθη ό ίππος ύπδ ειδικών 
μηχανημάτων.

Ή πρόοδος προβάλλει ήμΐν τδ προσεχές τέλος τής χρή- 
σεως τοΰ ίππου, πρδ τούτου δή ας. πλέξωμεν τδ έγκώμιον του 
καί άποθεώσωμεν αύτόν. Καί δικαίως, οιόιι έπί 6 χίλ. έτη 
τουλάχιστον παρέσχεν ήμΐν άλησμονήτους έκδουλεύσεις.

- Δέν έχομεν πλέογ άνάγκην τοΰ ίππου, άλλ’όποιος ύπήρξεν 
ό ίππος έν τή εξελίξει τοΰ κόσμου; θά τδ ίδωμεν παρακα- 

. τιόντες. .

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ

«μεν άπδ" τοΰ 
.λομένης ύπό 

HT Έάν ράξ τις
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ίαταγωχή too ί'ππο®. — Χρήσες. aitoV er τφ άρχαιο’τητι.—Έν τφ 

παΧαία4ιαθόκη. — ΌΒ.ίΛης τού ΆψαΑ&τος,—Παρά τοΐς Πίρ· 
σαις·—-Ό ίπη·>ς τοΒ όαροίου. — ’Br τφ ίΛΛητιχφ μνβοΛογΙα,— 
Ό *βραχΧφς χαί οί σταΐΛοι τού'Αυγίου. ~~ ΟΙ Κένταυροι, —Ό 
Πήγασος.—Λονριιος ίππος.—θαλάσσιοί ΐπποι. — ΠνρΙπτοβς 
ίπποι.Sal ο! ίπποι τοϋ ’ΑχιΛΛΑος.
Ή ιστορία $ μάλλον ή εποποιία τού Ιππου^ ήρξατο μετά 

, τής τοΰ πρώτου ανθρώπου, ή δέ Ιερά βίβλος καί οί γεωλόγοι 
φαίνεται δτι βυμφωνοΰσιν είς τδ δτι 4 ίππος προηγήθη έκεί- 

' νου, δστις κατόπιν έμελλε νά γίνιρ κύριος χαί δεσπότης αύτοΰ, 
ώστε αν άποδεχθωμεν τήν ερμηνείαν τής ’Αγίας .Γραφής, ό 

Λ' '

Ό Κ.ςνημ.«τογράφ<Μ *«·! ή Χσορουργεκή.

Κατά τινα σύνεδρίασιν τής Βρεττανικής Ίατοικής 'Εται
ρίας, γενομένην έσχάτως έν Έδιγγβού,ιγω, ό Κύριος Δόγ- 
γεν Ανέφερε περιεργοτάτην μέθοδον διά τδ μέλλον τής δι
δασκαλίας τής χειρουργικής.

Ό ρηθεις έπιστήμων παρουσίασε διά προβολής σειράν 
φωτογραφιών παριστανουσών τάς διαφόρους φάσεις χειρουρ
γικής έγχειρίσεως. 'Ο χρόνος τής προβολής ήτο περίπου

Άδάμ, ή, Εΰα καί οί υίοί αύτδν έγνώρισαν τά προτερήματα , 
τής ιππασίας, βραδύτερου δέ δ Νδε, δστις φαίνεται δεν Αλη
σμόνησε νά συμπεριλάβη καί ίππον έν τή Κιβωτιρ αύτοΰ.

Οί ζωγράφοι έν τή παραστάσει τοΰ κατακλυσαοΰ δέν λη
σμονούσε τδν ίππον έν. τφ άγρφ, μολονότι κατα περίεργον 
σύ'μπτωσιν ή 'Ιερά Γραφή δέν μνημονεύει πολλάκις αύτόν, 
έν οΰδεαιφ δέ περιστάσει αντιπροσωπεύεται έν τή ίστορίφ 
τών'πρώτων χρόνων τής άνθρωπότητος κατά τδν Μωΰσήν, 
μόνον δέ δ Ίωσή® παρά'τφ Φαραφ .όδηγεϊται έν δρματι καί 
έπιμελεΐται τών ίππων.των αδελφών του.

Ή Παλαιά Διαθήκη όμιλει πλέον ή άπαξ περί όνου καί 
.καμηλού, ουδόλως δέ περί ίππου, δπόταν δέ φθάνωμεν είς 
τήν Ιστορίαν τοΰ Σολομώντός, αιφ>ηδίως μας αποκαλύπτουν ι 
τρομερόν ίππικδν, οΰτινος.καλώς δέν φαίνεται ή χρήσις. Έν 
έτει ίΟΟΟ π. Χρ. λέγεται βει ό Βισιλευς τών Βχσιλέων έκέ- 
κτητο 40,000 ίππους. Άφ’ετέρου δέ αί Άγίαι Γραφαί περι- 
έχουτι χωρίον, έν...φ άναφέρεται άπασα ή Ιστορία τοΰ ίππου. 
’Αναφέρομεν δ’ αύτδ διά τδ Αξιο περίεργον. «Έν τινι φιλο
σοφική άλλ’όλίγον πι*ρφ συζητήσει μεταξύ Ίώβ καί τών 

. φ'λων του, μεσολαβών δ ''Γψιστόι·, ύπομιμνήσ*ει αύτοις τινά 
τών θσυμάτων τής παντοδυναμίας του καί προτρέπων τδν 
Ίώβ νά μή παραβάλλήτάΐ'πρ.δς τά ζώα, λέγει αΰτφ· 
' —«Άπέδωκας τώ ίππφ. τήν δύναμιν αύτοΰ καί τδ θάροος, 
έστόλισας τδν λαιμόν του διά κυμάτιζούσης χαίτης. Καί ανα
πήδα ελαφρώς ώ; ή άκρίς καί χρεμετίζει μετά τρόμου. Κτυιίγ 
τδν πόδα έπί τοΰ εδάφους καί περιφρονει τήν ρομφαίαν, ήτις 
απειλεί τά στήθη του. Τά βέλη διέρχονται άνω τής κεφαλής 
του, αί λόγχαι. σπινθηροβολοΰσιυ, ένφ διά τοΰ έξοργισθέντος 
ποδός του σκάπτει τήν γήν δπόταν δέ ή τάλπιγξ σημάν$

Πρόχειρον μέβον «ρός κατάββββον τών πυρ- 
κοοϊών έν ταΐς κχπνοδόχοις.

Έξαπλώνομεν ταχέως τούς δαυλούς καί τούς Ανθρακας 
τής εστίας χαί ρίπτομεν έπ’ αύτών 5—6. δράκας,(φουκτας) 
κόνεως θείου, κλείομεν παρευθύς τήν εστίαν, δσον τδ δυνα- 
σδν ερμητικώς, -'μεταχειριζόμενοι ή πίνακα ή τράπεζαν, ή 
θύραν_ή σινδόνα διάβροχον καί ίσχυρώς τεταμένην.

Τδ θεϊον ώναφλεγόμενον δεσμεύει άπαν τό όξυγόνον τοΰ 
Αέρος τοΰ έν τή καπνοδόχφ καί ου to σβέννυται ή πυρκαΐά. 
Δέν πρέπ« ν’ άποφράζομεν τήν έστίαν, πριν αυτή ψυχθή 
έντελώς.' -

*ΗΓ άπόβταβιφ τών άβτέρων.
Κατά τόν εξής εύφυά τρόπον έπιχείρεϊ τδ Γαλλικόν περι

οδικόν ή «Έφημερίς τοΰΌύρανοΰβ νά παραστήσφ την άπό- 
στασιν τών Αστέρων. Άς φαντασθώμεν γίγαντά τινα, τοΰ 
όποιου ό βραχίων φθάνει άπδ τόν ήλιον είς τήν γήν. Έαν 
έκτείνη τήν βραχίονα τοΰτοχ καί,έγγίση τήν έμπυρον σφαί
ραν θά αίσθανθή τήν όδύνην μόλις μετά 157 έτη, διό« ή

χρεμετίζει, άναπηδφ, ότφιχίνεται μακρόθεν τήν μάχην καί Χατάγι
■ C5 ” - ’ .ι ' φοβείται ή Ευρώπη.

υ£

·?

Ό Χχορπιος τής χχφαυρδίς.

Ιδού έ' φυσικώτατον έπιστημονικδν παίγνιον.. 
Τοποθετήσατε είς τήν έπιφάνείαν δδατος τεμάχια κα- 

φουρδς (κάμφουρας) διαφόρων μεγέθων, δυναμίνων ν’ άποτε- 
λέσωσι τό σχήμα, οίουδήτινος ζώου οίον σκορπιοΰ ώ; έν 
παραδείγματ α Μετά τινα λεπτά τής ώρας ό σκόρπιός θα 
Αρχίσγ) νά κινήται έν τ$ ύγρφ ώ; Αληθές ζ$ον· θά μετά- 
κι·ί| δέ τού; Λόδας του, ώ; νά ήθελε νά κολυμβ^ καί θά 
περιμαζεύη τήν ούράν του σπασμωδώς,

Τό διασκεδαστικόν τοΰτο παίγνιον είναι Απλοόστατον . 
καί όλιγοδάπανον, ούχ-ήττον δυσεζήγητον καί ευχαρίστως 
παρέχομεν τάς σχετικάς πληροφορίας.

Δον Ό Σκόρπιός κολυμβά όντως έπί τοΰ υδατος διότι ή 
πυκνότης τής καφουράς είναι κατώτερα τής τοΰ βδατος. Τδ 
βάρος αυτής είναι 0,995 λαμβανομένης τής πυΚνότητος τοΰ 
υδατος ώς μονάδος,

Βον Ό Σκόρπιός δέν θά διαλυθώ έν τφ ύγρφ, διότι ή 
καφο,υρά μενει Αδιάλυτος, έν τφ βδατι.' ένφ τούναντίον τό 
οινόπνευμα διαλύει τήν καφουράν.

Γον Τά ΑποτελοΟντα τόν σκορπιδν τοΰτον διάφορα τεμά
χια τής κεφουράς θά έξακολουθουν μένοντα παρατεθειμένα 
έν τή θέσει έν έθεσατε αύτά κα·. θά φαίνωνται ώς στενώς 
προσπεκολλημένα τά μέν έπί τών δέ, διότι έλκονται πρδς 
άλλΰλα ύπδ Αοράτου φυσικής δυνάμεως, ήτοι τής λεγομένης 
συμφυίας, Αλληλουχίας τών μορίων οίουδήτινος σώματος.

Εον Αί τόσον παράδοξοι μετακινήσεις τοΰ συμφυοΰς τού-

•ονται οί απειράριθμοι έκεΐνοι ιππείς, οδ; βραδύτερου

Έάν άναζητήσωμεν τήν χαταγωγήν τοΰ ίππου είς τούς πα
λαιοντολογικούς χρό
νους, άνακαλύπτομεν 
δτι ύπήρχον ήδη διά
φοροι φυσιχαί φυλάί 
του είδους τούτού, ζώ- 
σαι νομαδιχώς. Ό 
ίππος έν Ευρώπη χα- 
τεδιώχετο χαί Ατρύ
γητο ύπό τοΰ άνθρώ ■ 
που άπό τής έποχής 
τής τεταρτοετούς πε
ριόδου μέχρι τής επο
χής «ί» χαλκού, ήτοι 
έν χρόιφ ύρολογιζο- ' 
μένφ οίχί όλιγώτε
ρον τών 300 χιλιά
δων έτών. 01 Άρεΐοι, 
πρόγονοι τών. Περσων 

- καί τών πλε(στων ευ
ρωπαϊκών λαών, άρ- 
χήθεν. έχρησιμοποίη- 

'·. σαν φυλήν τινα αύτο- 
χθό,νων ίππων έν τή 

αι νά χρονολογηθώ

’ λέγέϊ «εμπρός.»
Β λέξι; βΰτη «ίμπρό;» λεχθεΐσα πρό 6000 έτών και έπα-

νάλ.ηφθεΐτα ύπό τοΰ 
Buffon,.δστις φαί- .
νεται συνάδελφος αύ
τοΰ τοϋ θεοΰ έν τού
τφ είναι άξιςπαρατή- 
ρητον διά τήν έπο- 
ποιίχν’ τοΰ ίππου. Ό 
Δελίλ, ό Ααμαρτΐνος, 
ό Βίκτωρ Ούγγώ χαι 
10 Αλλοι συγγράφεις 
έπαναλαμβάνουσι τό 

.. μέρος τοΰτο τής Α
γίας Γραφής καί έπ- 
πλήττονται Χ πρ’ό τοΰ 
«εμπρός».

'Ρς φαίνεται, οί 
Εβραίοι, ποιμενικός 
λαός,' δεν «λαβονάνά-' 
γκην-νά . ζητήσωσιν 
εκδουλεύσεις άπό τόν 
ίππον, έτεροι δμως . 
μάλλον μάχιίΛΟί έρ- 
SivTai μενολίγον «αί .

ηγοΰσιν- αυτό* είς τόν πόλεμον. Οί Μήδοι, οί-Πέρσαι, οι
Χαλδαΐοι προσλαμβάνουϊιν τόν ίππον ώς άδιαχώρητον σύν- , , , .......-ι·^
τρβφον τοϋ πολέμου. Καλοΰσιν αύτόν ά σ π καί έκ τής ’Ασίας έν τεΐθεν. 'Ε» τής Ασίας ναί τής Περσίας έστάλησαν είς Άγ

Κ

Το άτύχημ.α τοΰ ’Λψαλώγος. -
Κεντρική Άσίφ εις έποχήν-προγενεστέραν τοΰ έτους 19337 πρ^ 
Χριφτοΰ,συνεπώς ή ιστορία τοΰ Ιππου δύναται νά χρονολογηθώ

ί 
■λ

: ι ■ '



8 Η ΦΥΪΙΪ

του σώματος έπί τής επιφάνιας τοϋ δδατος προέρχονται έχ 
τής γνωστές ίδιότητος τίς καφουρας τοϋ νά μετακινίίται 
έπί τής ύγράς ταύτης έπιφανείας, έν ή πλέει.

Καί δντως γνωρίζομεν, δτι τεμάχιον καφουράς τιθέμενου 
?ν τινι ποτηρίφ υδατος παράγει μετά τινας στιγμάς κινή

σεις με τατοπιστικάς καί περιστροφικάς, αίτινες .οφείλονται 
κατά τινας μέν είς άπώσιις ίνεκεν τ-ίίς έξατμίσεως άερωδών 
ουσιών κατ’ άλλουςδέ είς μυστηριώδη τινα δύναμιν καλού· 
μενην ύπΐ(·φνσι»ην ίιάτασιν καί έδρευουσιν εν τή έπιφανείι»: 
τών ύ)»ρών. ·

Φ.Π.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ “ΦΥΣΕΩΣ,,

Γ. Σ Κ. 'Otwxrfr. ’Επιστολή μετ’ επιταγής έλήφθη · Εΰχαρι- 
στοΰμεν. Άπόδειξις χαί παραγγελία σας άποστέλλεται έρχομένην 
εβδομάδα. — Γ Σ. Harvovpar. ’Επιστολή χαί 89 φρ. έληφθησαν. 
Εΰχαριστοϋμεν Γράφομεν. — X Κ. Ζιτδζίίβρι. Άπεστείλαμεν ύμΐν 
«χ νέου άπάσας τίς σειράς καί Ημερολόγια. ’Ελπίζομεν vi ευχά
ριστη θήτε. Άνάμένομεν νεωτέραν σας σύντομα»? — Μ.Ν. ΜασσαΑί^ν 
Λεξικά σας απεστάληβαν παρελθοδσαν εβδομάδα. Χρήματα ελήφθη- 
σαν.—Α. Β. Ά Jefarbptiar, Διεύθυνβίς σας ήλλάγη ώ; γράφεται. 
—Κ. Μ. ό'βί'ρον. Στερούμενα πρδ. καιροΰ ειδήσεων σας. Γράψατε 
νεώτερα. — Ο. Π. HeipovfteJiv. Σάς ένράψαμεν καί άνάμένομεν 
άπάντησιν μετά εμβάσματος ελπίζομεν να μή βραδύνητε· — Δ.Κ. 

γλίαν οι καλλίτεροι, ίπποι έξ ών απέκτησαν έκτακτον φυλήν.
'Ο πρώτος αξιοσημείωτος ίππος περί ού μάς ώμιλεί ή Ιερά 

Ιστορία elyai i τοΰ Άψαλώνος, υίου τοϋ Δαυίδ, δστις ε·έ 
κτητο περιωρισμένον Ιππικόν έκτος δέ τούτου ή Αγία Γραφή 
αναφέρει, δτι ό Ισραήλ δέν είχεν ανάγκην ίππων «διότι δ 
θεές ήθελε μικρόν αριθμόν τοιούτων». "Οταν ό Τίτος κατα
λάβει τήν Ιερουσαλήμ, δεν θά εύρη οόδένα ίππον.

"Οτε ό Άψαλών έστατίχσε κατά τοΰ πάτρός του ένιχήθη είς 
τήν πρώτην μάχην, φεύγων δέ μετά τοϋ ίππου του διήλθε 
δάσος τι, ένθα ή μακρά αΰτοΰ κόμη περιπλεχθεΐσα μοιραίως 
κατά τήν φυγήν είς κλάδον τινα δένδρου, ίμεινε αίωρημένος 
ένφ ό ίππος του έξηκρλούθει τόν ταχόν αύτοΰ καλπασμόν, 
οπότε-ό καταδιώκω» αύτόν Ίοάβ έφόνευσεν αύτόν.-Ένταΰθα ό 
ίππος,δστις οδτως άσπλάχνως έγχαταλείπει τόν άναδάτην του 
δέν δείκνυται αρκετά νοήμων, ένφ είς όνος έν τή περιστάσει 
τούτη δέν θά έφευγεν, άλλά θά ίστατο. Διάφοροι δμως άλλαι 
ίεραί βίβλοι λέγουσιν, δτι δ ίππος τοϋ Άψαλώνος ήτο ήμίο- 
νος· έάν,ίμως άνατρέξωμεν έίς τήν έποχήν τοΰ Δαρείου, τοϋ 
ίδρυτοΟ της Μέρσικής Αύτοκρατορίας εύρίσκομεν, ίππον άφί- 
νοντα ίχνη τής διαβάσεώς του έν τή ίστορίφ καί τιμήσαντα 
τήν ύπό τών συνομωτών στηθεϊσαν παγίδά τφ κυρίφ αύτοΰ. 
Ένφ ό Δαρείοςέπλησίαζε πρός τό επικίνδυνον μέρος, δ ίππος 
αΰτοΰ ήρξατο χαρωπός νά χρεμετίζω έ* τοΰ μάκρόθεν ανα· 

Sapor.. Σας έγράψτμεν καί έβτείλαμεν βιβλίου άνάμένομεν συντό- 
μως άπάντησιν εις γραφόμενά μας.—Δ. Β. Αίγιο*. Παρακαλοΰμεν 
απαντήσατέ μας τί άπέγεινεν περί αποδείξεων·—Σ. Σ. β/Λον. Αν
τίτιμου ημερολογίου έλήφθη Χ’ί σας εΰχαριστοϋμεν θερμώς. — I. 
Τ. 'BrtaWa Σας εΰχόμεθα καλήν επιτυχίαν καί είς ανώτερα.—Κ. 
Ά. Πιιρα·α συνδρομή σας έλήφθη Άπόδειξις μετ’ αριθμού λαχείου 
σας παρεδόθη κομιστή εΰχαριστοϋμεν.—Ε.Π. SSpor. Ύπερευχαρι- 
στουμεν προσεχώς γράφομεν.—Ε.Π. ’ErtaSfa. "Ηδη λαμβάνετε 
πλέον τά φύλλα ταχτικώς. Δέν πιστευομεν νά έχητε κανέν παρά
πονου. Αν σας λείπουν φύλλα τινα εύχαρίστως σαςτα στέλλομεν 
αρκεί να μας δώσητε ακριβή σημείωσιν.—Ε.Τ. Atuvliier. Άριστα. 
Καί περί τούτου εσο βέβαιος.— Δ.Π Γ· Aevniba. Φύλλα έστάλησαν 
αρκετά, καθώς καί επιστολή,άλλα μέχρι σήμερον οΰδεμία ε’δησις 
έξ ύμων. Άδημονοΰμεν καί άνάμένομεν ένεργείας σας. Παραπληρω- 
ματικώς σας λέγομεν, ότι πας έγγράφόμενος συνδρομητής λαμβάνει 
δωρεάν τδ ήμερολόγιον τής «Φύσεως» καθώς καί λαχνόν τοϋ μεγά
λου λαχείου αυτής.

ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΚΟΜΜΏΤΗΡΙΟΝ ΚΑΙ ΒΙΪΡΟΠΟΛΕΙΟΝ
ΓΕΛΡΓΙΟί ΝΙΚΟΛΕΣΚΟΓ

ΠΛατιΐα Σνντάγματοΐ, (οίχία Γ. ΚαΑ.ΙιγΗ)
Είς τό νεοσύστΜ^^οδτο κομμωτηρίου ευρίσκει τις έκτα

κτον ύπήρεσίανεΒ^ΜΒ^^καί καθαριότητα. Συνέστη μέ 
άπαντας τούς κν^^^^^Β^ωτέράς τέχνης καί προόδου καί 
ίαανοποιεϊ-πάσας π^Ν^ΝΒησεις τής φιλοκαλίας και τοϋ συρ · 
μοϋ- Έκτελίϊ κομώσεις Κυριών κατ’ οίκον είς Φήν εντέλειαν.

Όμιλοϋνται αί κυριώτεραι εύρωπαϊκαί διάλεκτοι, ή Ελ
ληνική, Γαλλική, ’Αγγλική, Γερμανική καί ή«Ρωμουνική.

Εΰρίσκονται ένταΰθα άπαντα τά έκλεκτότερα έλιξίρια, 
λεπτότεραι κόνεις τοϋ προσώπου, 5δατα Allen καί Melrose, 
διάφορα Lotions, έξαίρετοι Κολόνιαι κτλ. τών καλλίτερων 
άγγλικών, γαλλικών κάί γερμανικών Εργοστασίων, ώς καί 
μεγάλη συλλογή σαπώνων. σπόγγων κτλ.
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ΠΟΙΚΙΛΗ ΑΓΟΡΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

dPAKox γ. dPJKor
Έν Σύρω

Νεωτερισμοί καί Εργοστάσιου λαιμοδετών, άρώματα βα- 
φαί καί σάπωνες. Υποκάμισα, χειρόκτια, ράβδοι καί όμ- 
ίρέλλαι. Καθίσματα Βιέννης, κάνιστρα καί είδη κυνηγίου. 
Βοϋρτσαι, κτένια καί παίγνια παίδων. Βχλίζαι, ψιλικά και 
κομψοτεχνήματα· Σοκολάται καί διάφορα ποτά έλληνκάι 
καί ευρωπαϊκά. Κονσέρβαι, είδη καπνιστά και άγγλικά 
μπισκότα. Ώς καί διάφορα οΙκιακά σκεύη.

γνωρίσας τήν παρουσίαν του συντρόφου αΰτοΟ, ήν οί συνομώ- 
Tat μεθ’ έαυτών είχον όπισθεν τοΰ δάσους. Ούτως ό Δβρεϊος 
προειδοποιηθείς έγκαίρως ύπό τοΰ: ίππου αύτοΰ άνέτρεψέ τόν 
Άστυάγην, ένίκησε τόν Βασιλέα Κροϊσον τής Λυδίας, κατέ
λαβε τήν Βαβυλώνα καί κατάκτησε τήν Δυτικήν ’Ασίαν. Ταΰτα 
πάντα οφείλονται εις τδν χρεμετισμόν τοΰ ίππου.

Ό Κΰρος ύπήρζεν έν Άσίφ προστάτης τοΰ ίππου καί 
έμόμφετο παντός έχοντος ίππιν καί βαδίζοντος πεζή, άπήτει 
δέ ϊνα πάντες οί παΐδες μανβάνωσι νά ίππεύωσινάπό της πεν
ταετούς αΰτών ήλικίας και πρώτος έφαντάσθη τήν διά τών ίπ
πων μεταφοράν τής αλληλογραφίας διά μέσου τοΰ άχανοΰς 
αΰτοΟ Βασιλείου.

'Ο στρατός αύτοΰ ήρίθμει 40 χιλ. ίππεΐ;·, οί δέ πιστοί αύ
τοΰ ύπήκβοι .μετά τόν θάνατόν του έθυσίαζον καθ’, έκαστον 
μήνα ?να ίππον έπί τοϋ τάφου αύτοΰ.

.. Κατά τόν Ηρόδοτον οί βασιλείς τής Βαβυλώνος είχον έίς 
τήν δικαιοδοοία» αύτών μέχρις 60 χιλ. ίππους, ό δε Νΐνος 
είχεν έκκινήσετ διά τήν Βάκτριανήν μετά: 210 χιλιάδων ίπ·- 
πων, ώστε ό ίππος άναντιρρήτως είναι’Ασιατικής καταγωγής 
καί μέχρι τής σήμερον ό τής ’Ασίας ίππος, ό λεγόμενος ’Αρα
βικός, είναι έκεΐνος-δστις Εξασφαλίζει τήν άναγέννησιν τοΰ 
είδους.

(“Επιται συνέχεια).
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