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Περί τής ονομασίας τού οιωνοί τούτου αί γνϋμαι τών 
προς τοΰτο αρμοδίων έπιοτημόνων ειαί διγ,ρημέναι ανέ
καθεν, καθότι οί μέν έξ αύτών λέγουσι —καί ούτοι «Ισίν 
οί περισσότεροι,—οτι δέον να δνομάζητα·. εικοστός αίων- 
οΐ δέ, ότι κατάλληλος τή φύοει τών Πραγμάτων έοτίν ή 
δνομαοία «δέκατος έ ν ν α τ ο ς α ί ώ νι*. Καί ούτοι 
είσιν οί όλιγώτεροι άτυχώς I Πότεροι έν άληθεία διατε- 
λούοιν, ή έν έτέροις όροις έκφρά.οεως ; εΠότερον τοΰ 
συστημάτων τούτων ίοτί τδ δρθότερον;» Τοΰτο νυν έπι· 
τραπήτω μοι, διερεννήοαι έν συντομία καί όσον επι
τρέπει ή φιλοξινείατών στηλών τής αγαπητής αΦύσεως», 
ήτις πάντοτε έχει τήν εύγενή καλοσύνην νά διατηρή 
τάς έγκάλας αυτής ανοικτάς είς τάς παντοίσς επιστη
μονικός μου διατριόάς. διό καί δημοσία έπί τή ένάρξει τοΰ 
νέου αίώνος εκφράζω αυτή τάς ειλικρινείς εύχαριοτίας 
μο·>. Άλλ’ έπί τού προκεψενου.

Αιών, ώς γνωστόν, ονομάζεται τό χρονικόν τμήμα τού 
απείρου χρόνου,δπερ περιλμύάνει >οο έτη (έζ.ατόν)·άλλ 

,έοτι καί μέίζων τούτον αιών, περιλαμόάνων χίλια καί έτι 
περισσότερον,ήτοι αιώνας αιώνων κατά τήν συνήθη έκ- 
φρασιντής Άγιας Γροφής, ένσημαινούοης διά τής φρά- 
σεωο ταύτης τδ άπειρον τον χρονου εν συνόλω. Άλλ’ 
ένταϋθα δέν πρόκειται περί τοΰ άπειρον, πρόκειται απλώς 
περί τοΰ υπό τών ανθρώπων ο'ρισθέντσς χρονικού δια
στήματος ! ήτοι του ποσού τών έκατδν ετών είς τήν πα
ρούσαν εποχήν ; ποΰ πρέπει να καταταχθή εις τον ι η 

' αιώνα κατά τήν άπαρίθμησιν ή είς τδν εικοστόν ;
Αρκετά περίεργον cTvt ότι τδ ζήτημα τούτο επανα

λαμβάνεται καθ' έκάστην λήξιν παρελθόντος αίώνος 
καί εναρίιν νέου. Ούτως ήρξατο ή συζήτησις τώ ιόη9' 
έκόπαοεν· ήρξατο δέ πάλιν τώ 16ηρ· έπανελήφθη δέ 
ζωηρότερου τώ ιπηη· δτε αί κοινωνίαι τών ευρωπαϊ
κών εθνών έκόνχλαζον έν νεωτερισμοίς διά τήν έπα- 
νάοτασιν τών ίαλλων τώ ίγδη, τήν έπανάοτασιν έκεί- 
νην, ήτις άνεκαίνιοε τήν ανθρωπότητα, ώς συντρί- 
ψαοα τάς παντοειδείς σλύοεις ύφ ων τέως έκρατείτο 
όεομία, καίτοι ακόυσα, ή δύστεινοε άνθρωπότης· ό μέγας 
ούτας σταθμός τής ανθρώπινης επι τά πρόσω κινήσεως 
ούκέτι μέχρι τοΰδε τδν εφάμιλλον έοχε, τί δέ έπιφυλάο- 
οεται ήμΐν είς τδ μέλλον , θεών ένγούναοι κεΐται. Άλλ’ 
ίν παρατηρήσωμεν τήν γενικήν κίνηοιν τών εθνών τής 
ύφηλίου σνμπάοης, ότι δηλαδή βαίνει αύτηπρός τά έρ
ημός ώθονμένη μεγάλως καί ύπδ τών μεγάλων επιστη
μονικών ανακαλύψεων, α’τινες δοημέραι έπακολουθοΰσι

—βεβαίως τδ ανθρώπινον γένος ίοετ' έν εύημερία σχε
τική άουγκρίτω λόγω άνωτέρατής τών προτέρων αιώνων, 
καθ ονς έπεκράτουν τοσαϋται διάφοροί θρησκευτικοί, 
κοινωνικοί, ’Εθνικοί, Πολιτικοί, έπιφερουσαι τήν κακο
δαιμονίαν αύτών, βεβυθισμένης είς άκρον έν αυτή· νύν 
δέ χάρις ταϊς έπιστημονικαϊς προόδοις καί τώ προαγο- 
μένω πολιτισμέ ό νόμος τής γενικής άφομοιυοεως τών 
λαών προβαίνει γιγαντιαίοις βήμσσι καί καταπίπτουοι 
σωρηδόν αί προλήψεις, αιτινες διεχ^ώριζον άχρι τοΰδε 
τά έθνη καί τούς λαούς τής Γής· έαν δέ ΰπάρχωοι καί 
τινες ακόμη καί έπικρατοΰσιν είσέτι παρά διαφοροις λαοΐς 
σύν τώ χρόνω καί αύται έκλείψουσιν. Είς τήν έκλειψιν 
δέ ταύτην συμβάλλονται μέγα εις απαθείς συζητήσεις 
καί αμερόληπτοι έν γένει· οιότι ούτως εύρίσκεται ή άλή- 
θεια, ήν πάντες έπιοιώκομεν καί έν ή πάντες έπιθυμοΰ- 
μεν νά διατελώμεν.

Τοιαύτη άρχή ήγαγέ με είς τήν εξέτασιν τοΰ Ζητή. 
ματος ΙΘ' αιών έστιν ό νύν ή Κ’ ;

Βεβαίως τδ ζήτημα είνε μαθηματικόν, καί οί μαθη. 
ματικοί κέκληνται ιδίως είς την λύοιν αύτοΰ- Άλλ’ ή 
λεπτολόγος άκρίβεια τών μαθηματικών περιέπλεξε τδ ζή
τημα έν αυτή αύτόΰ τή βάσει,τδ δη λεγόμενον, καί κα
λούνται κατά συνέπειαν οί θέλοντες, όπως τάς άκανθος 
τής βάτου διακαθάρωσιν. Αιτιάσεις λοιπόν δέν προκαλώ, 
άν το έφ ’ ήμΐν τοιοΰτόν τι επιχειρώ πάντοτε έπ’ άγαθώ 
τής επιστήμης Καί ίκανοποιήαεως τής περιεργείας τών 
θελόντων τώ κοσκίνω τής Κριτικής νά έρεννώσιν οίονδή- 
ποντε ζήτημα.

Α’ επιχείρημα. Έάν άριθμήσωμεν τάς ήμέρας οίου- 
δήποτε μηνάς άπό τής α’ μέχρι τής tO’ ήμέρας, θεω- 
ροΰμεν ώς τοκτύτην μέχρι τής τοΰ Ήλιον' τήν δ’ νότε- 
ραίσν καλούμεν είκοοτην. Τδ αύτό έφαρμοστέον και είς 
τδν αιώνα, άρχόμενοι άπό τοΰ α* έτους ιηοο, προχω- 
ροΰμεν μέχρι τέλους τού 1999* ότε εισέρχεται ή λήέις, 
όπως ή λήίις τής ήμέρας τής ιη τού μηνάς μέχρι τής 
δύοεως τοΰ ήλιου. Τί φνσικώτεράν τούτον, τί άπλού- 
οτερον ;

Μετά τήν λήξιν τοΰ 1999 φυσικά έρχεται τό δισχι. 
λιοστόν, ήτοι ό είκοστδη αιών άναντιρρήτως.

Β’ - Έάν διαιρέοωμεν τδν αριθμόν ιηοο: ιθο=ι 9 Μη
λικόν αιώνες δέκα εννέα,ήτοι ΙΘ’ αιών έάν δέ τδν ςοοο: 
ιοο = 3ο πηλίκον οίώνες είκοσιν, ήτοι εικοστός αιών.Καί 
πάλιν έάν τδν 19:19=1, καί 3ol»o = t : ήτοι τήν αρ
χήν τής άπαριθμήαεως,ληγουσης είς τδ άνωθεν πόρισμα, 
τούτέοτιν έν έτος, δύο, τρία, πέντε, πεντήκοντα καί 
καθεξής μέχρι τού 1999 έμπεριλαμόανομένου είς τόν 
κύκλον τοΰ ιη · ήτοι τοΰ ΙΘ' αιώνας, μετά τδ τέλος 
τοΰ όποιου ανατέλλει τό δισχιλιοοτδν, ήτοι σ,οοο καί 

I επομένως άρχεται ό εικοστός αιών 1
I Γ ’Επιχείρημα τδ καί σπουδαιότερου, έάν άρχίσωμεν 
| άπαριθμοϋντες έπδ Γεννήοεως Χριστού τά έτη,οπερ κα;
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όρθότερον καί οννεπΰε άληθέατερβν, εύρίοχορεν ότι άπό 
τοΰ πρώτου ετουε τής Γεννήσεωο εωε τοΰ ηη περιλσμ- 
ίάνετοι ό πρΰτοε αιών άπό τοΰ ιοο και επέκεινα μέχρι 
τού ι99 περιμδάνεται ό Β' αιών ούτως άρχεται ό Γ 
αιών άπό τοΰ αοι, 20α καί έ£ή< μέχρι τοΰ ΐφφ-τό ουτ^ 
Sc σύοτημα άπαριθμήοεως έίακολονθοϋν καθ’ σπαντσς 
τούς εφεξής αιώνας μέχρι τού ΙΘ' καί Κ' υποδεικνύει ότι 
εικοστός αιών έστιν ό νΰν, ώ εϊσερχόμεθα. Τούτοις ου- 
νάόει καί ό Φλαμμαριών ό γνωοτός.

Έκ πάντων τούτων κατανοεϊται ό σχηματισμός τών 
δύο γνωμών των οοφών άρΟρον δέ τής ουνενωοεως αμ- 
φοτέρων έσται ή παραδοχή δύο τρόπων απαριθμήσεων 
τών αιώνων- α'ό τών αιώνων ώς έν συνόλω,οΐον α' αιών, f', γ'καί ούτω καθεξής άπό Χριστού Γεννήσεως- 6' ή έν 

επτομερεία άκριόΰς άπαρίθμησιν τών έν τοΤς αίώσι συμ
περιλαμβανομένων έτών, καθά προείρηται- ούτω δέ προ- 
έρχεται όουμόιόασμόνάμψοτέρων καί αίρεται ή διχογνωμία 
ές αεί. Ή δ'άνθρωπότ ης διανύει τούς κύκλους τών αιώνων 
άφομοιουμένων έν πασι καί κατά πάντα.Προανακρούσματα 
δέ τής αφομοιώσεων ταύτης εΐσίν- α'ήέκ πάντων άναφαι 
νονένη προθυμία τής ενώσεων τών Εκκλησιών, ($’ τό έν 
Χάγη τό πρώτον ηδη περί Παγκοσμίου Ειρήνης γενό- 
μενσν Διεθνές Συνέδριον. Εννοείται, ψυσικώ τώ λόγω 
ότι δυοχερειαι πλεΐσται οσαι αναφύονται έν τή πραγμα
τοποιήσει τών μεγάλων τούτων θεωριών, ών τά ύψιστα 
πνεύματα τοΰ αίώνος περιέθαλλον αΰτάν έν ταΤς αγκά- 
λαις αύτών. Δύο δέ πρός τό παρόν άνεφάνησαν έξοχα 
πρόσωπα πρός τήν πραγματοποίησιν τοΰ ύφηλοΰ τούτου 
ιδεώδους, τής άνθρωπότητος- ό Πάππας τής Ρώμης διά 
τό θρησκευτικόν κσί ό Τσάρος τής Ρωσοίας διά τό πο
λιτικόν Ζήτημα. Οί αιώνες έπιφέρουσι τήν προοέγγ-σιν 
τών απροσπέλαστων καί προάγουσι τήν άφομοίωσιν τών 
έθνών, ήτις πρότερον έθεωρεΤτο ώς βράχος ήλίόατος, 
προς δν πάσαι αί προσπάθειαι διαφόρων πνευμάτων δια
φόρων έποχών συνετρίόοντο- τά δέ παφλάίοντα κύματα 
τών διαφόρων προλήψεων κστεόύθιώον είς τό άχανές τών 
αίωνων τούς αγώνας τών εκλεκτών άνδρών- άλλ' έπε- 
ψάνη τέλος ό αιών έκεϊνον,ός προλειαίνει τήν όδόν, τήν 
πρός τούτο άγουσαν, εστεμμένοι δέ κεφαλαί ηγούνται 
ταύτης. ως οΐόν τε άναλόγως τοΐςκαιροΤς- ό δέ βηςικέ- 
λενθος αντοκράτωρ τών Γερμανών έπισήμωκ έορτάσας 
τήν τοΰ εικοστού αίώνος έναρςιν, πολλά καί καλά ηυχήθη 
έν τώ έπί τούτω έκφωνηθέντι λόγω αύτού, ού μόνον 
διά τήν Γερμανίαν, άλλά καί διά σνμπασαν τήν ανθρω
πότητα. Τδ ούτό έπραέε καί ό Πρυτανις τού Πανεπι
στημίου έν Βερολίνο, είς τήν λέσχην, έν ή συνηθροί- 
οθησαν άπασαι αί ανεπτυγμένοι τάξεις τής κοινωνία^ τής 
μεγαλουπόλεως ταύτης, απόντες οί σοφοί άνδρες κ.λ. 
έπευχηθέντες τό αίσιον τού νέου αίώνος.

'Ημείς δέ οίΈλληνες, λάτρεις άνέκαθεν τής γενικής 
προόδου τής άνθρωπότητος έπενφημοϋμεν εις ταΰτα καί 
άναφωνοΰμεν τό όμήρειον. «Ζευς, Πάτερ καί Άθηνά 
καί Άπολλον I

νΤό δε κρηήνατε έέλδωρ.
Έγραφαν έν Πιιραιεΐ 19 Ίανονπρέον 1900

ΆΟαν. Πετρί&ης 
Ήπεφώτης

πρώην Σχαλάρχης Πειραιώς
—— - - I . Ο" Ίνυι κ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

Έπί τάς- παναρχαιοτάτης έποχ-ηο οί κάτοικοι της 
Ελλάδος ώμίλονν μετά μουσικού βυθμού. Πασυ 

λέξις έηροφέρετο εύκριν&ς- μετά ίδιον ήχον, καί 
πάσα φράσιι*  έγένετο μελωοιν.ώς. Έπεται έκ τού

(*) Σημ,. &i'> ςχιυ πρόχίιρο», ύπ* 5ψί(, νβοτέρα» τής 
τοΰ Bectaid «χδοσ(»,ΐ·Λ ϊομ τΙ γράφςι,χαι ιάν (χτοτβ ήλλαξβ γνώμην 
««ρί τοΰ αντικειμένου τούτου* έ* τούτοςς, «» άγνοί^ του χαί ά»<παι· 
«δήτως ά»απ«ρ(«τγ τή» «Μνατου ύχνωτιζομέύου, ιι τάοταβ ι> 
ήτ·ς έβνατως ή^*η <*? 4ΐΓ(9ττ|μο»ικην άλήβίΐα» χαί Μρόχοταΐ. ΐνα 
χαταλά^η ««ουραία» σβλίδα ίίς τήν Ίατριχήν χαί let?, βις τήν 0ί· 
ραπίυτιχην.

τον, ότι κατάτόν τρόπον τών έκψωνονμένι,ιν εύκρι-.. 
νώς τών λέξεων άπετελεΐτο είδος Λθΐήσε<·>ς,<ηαΐ'.ρν- J 
νομένων τ&ν φθόγγων καί τών πνενιιάτοτν. Προί- ■ 
όντος όμως τοΰ χρόνον ό πολιτισμός (τροποποιεί
το και κατ’ όλίγον τό ποτητικώς καί μουσικώς εκ- 
φράζεσθατ,- άρχισε νά έλαττοήται, είς τρόπον ώσεε 
έπί Φεοεκνδον τοΰ διδασκάλου τοΰ Πνθαγόρον είσή- 
χθη ή πεζή έκψρασις, δνεν διακρίσεων μουσικών 
λέξεων καί φράσεων. Έπεκοάτει οΰτω γλώσσα ηε 
ζη καί συνεπώς έδιδάσκετο ή ποιητικά ιίρχαία 
γλώσσα.

Ό ’Αριστοτέλης καί ό Πλάτων εις τόν Τίμεον 
πολλά περί τούτον διαλαιιόάνονσιν, ώσιιύτως δέ 
καί ό Πλούταρχος καί άλλοι.

Ή της παρούσης εποχής Εύρωπαϊκη μουσική ' 
διαφέρει μεγάλως τής Ελληνικής.

Ή Εΰρωπαϊκή έχει "ήν συμφωνίαν πολλών 
φωνών ή διαφόρων οργάνων, άνευ εύκρινους προ
φοράς λέξεων καί φράσεων*  τέρπει μόνον τήν ακοήν, 
ούοόλως διεγείρουσα τό νευρικόν σύστημα, τά πάθη 
τής καρδίας καί τον πνεύματος. Προέρχεται ποΰτο ■ 
έκ τοΰ κλίματος, διότι τά χείλη τον στόματος έκ 
τοΰ ύύχονς δνσχερώς κινούνται κάί ή. φωνή έξέρ- 
χεται έκ τον λάρυγγος- Είς δέ τά θερμά έκ τών χει- 
λέων.

Η Ελληνική αποφεύγει τήν πολύφωνου καί 
πολνόργανον συμφωνίαν*  έχει τήν έκφρασιν λέξε
ων καί φράσεων ευκρινώς μετά μελωδίας- διεγείρει 
τό νευρικόν σύστημα, εξάπτει τά αισθήματα τίίς 
καρδίας, τήν φαντασίαν καί ένθονσια Λ ταπεινοί. .

Η Ευρωπαϊκή αρμόζει είς φνχρά κλίματα, ένθα 
τά νεύρα δέν είναι πολύ ευαίσθητα*  ί'να διεγερθώ- 
σιν, άπιιιτοννται ήχοι τραχείς καί Ισχυροί καί λίαν . 
όξεϊς, ώς τών σαλπίγγων καί τών άκρων τον κλει
δοκύμβαλού. Οί τότε ’Αρκάδες καίτοι Αρίστευσαν * 
έν τοϊς- άγώσιτών Πυθείων, έστερήθιισαντοΰ άθλου, 
διότι ύφαλον διά σαλπίγγων παρεχουσών ήχους . * 
τραχείς.

Ή Ελληνική απαιτεί ήχους λεπτούς, μαλακούς, 
καί μελωδικούς' έχει βαθμούς ονχΐ πλέον τής μιας*  
καί ήμισείας τών διαπασών, έν ώ Λ Ευρωπαϊκή 
άνυψονται μέχρι τών τριών διαπασών.

.Τήν μελωδικήν άρχαίαν Ελληνικήν μουσικήν 
μετά μικρών διά του χρόνου τροποποιήσεων διετή- 
ρησαν οί νεώτεροι Έλληνες, ώς διετήρτισαν τόν 
έθνισγιόν καί την γλώσσαν.Τούτο δήλον γίνεται εκ 
τών ήχων τών αρχαίων έκλλησιαστικών ασμάτων. 
Ήδη ο’απαιτείται Έλλην εγκρατής τής έγχωρίου 
μουσικής, όπως βυθμίση καί συναοιιολογιίση τούς * 
άδομένους ήχους, όπως γνωοθή καί άνακαλνφΟή 
κατά μέγα μέρος ή αρχαία μουσική, ίνιι μελετήση · 
έπισταμένως τά περί μουσικής τοΰ Άριοτοτίλους, 
τοΰ Πλάτωνος, τοΰ Πλουτάρχου καί άλλων καί 
έμδαθννμ είς τό πνεύμα τής- Ελληνικής μουσικής. 
Δυστυχώς δμως άνδρών είσέτι τοιούτων στερείται 
ή Ελλάς.

Εύρέθη έν Δελφοϊς ό ύμνος τοΰ ’Απόλλωνος 
μετά μουσικών χαρακτήρων καί οί Εύρωπαΐοι μετά 
πόθου άπησχολιίθησαν,ΐνα άνακαλύψωσι τήν μολ- ; 
πήν καί τήν μελωδίαν, άλλά φαίνεται ούδείς είσέ- Ί 
τι έπέτυχεν είς τοΰτο. ‘Ομοίως έσχάτως εύρέθη καί / 
έν τη Γαλλική Βιβλιοθήκη χειρόγραφον ϊιπό τόν τί- " 
τλον «Ύμνος είςτην Μούσαν» ελληνικής μουσικής ■ 
μετά χαρακτήρων μουσικών, ον τίνος οϊ στίχοι έχου- 
σιν ώς έξής, μετά γραμμάτοιν έκλησιαστικής μου
σικής :

“ Άειδε μούσα μοί φίλη μολπής δ’ έμής κα- 
τήρχεω αΰρη δέ σώον απ’ ιίλσεω έμάς φρένας 
δονείτω.

«Καλλνόπεια σοί^ά jlou σών πμονκαθάγέ τι τ€ρ· 
πνών καϊ νο<^έ μυστοοότα λα, τους γννε Δήλνε πα- 
νάνου.

" Ευμενείς «αρεστέ μοι.
Καθ ' δλας τάς παρελθοιίσας έποχάς ύπκρχον εξο· 

χοι ποιηταχ, ποιούντες νμνους χαί παιάνας άδομέ· 
νους παρά τον λαού. Νύν δέ ούδελς έ^άνη, διό η 
ούτε ποιηταί προσήκοντες ύπαρχονσιν, ούτε μουσι
κοί ειδήμονες. ’ Εν εκ εν της αβελτηρίας δέ ταύτης 
ούτε τά παριστανόμενα αρχαία δράματα εύδοκιμού- 
σιν. ούτε αί ώδαι τώς χορών τέρπονσι, διότι δέν 
ακούονται εύκρινώς αί Χέξεις, δταν ψάλλωνται,κα
θόσον δζον<Λν εύρωπαϊσμού

Ή τοιαύτη κατάστασις είνε καρκινοόατική, ώς 
είνε και Λ τής Αποχής ταύτης στοίχονργία, καθ’ήν 
άμιλα γίνεται τις να yodib ή στοίχους ύπό χυδαίαν 
γλώσσαν, μή ήδη λαλουμένην.

*Αρ.

ΠΕΡΙ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΩΝ

Κύ^Λί Φρ. Πξη^Ζίζη
Etc Ά&ήκα<

Π<βϊθ< τήν ύπόσχβσί» τβυ ναγρέψωχάτ: τι πφί τών ximov· 
μς*α>·  ΐραπίζ('υ)», Snip να χαϊβχωρίτηιι c<< την «Φύσινο ίιχαΐ^ινορ· 
βο«ν το χατ ’ autac ώς tx τής εκΐίιολοζούσηΐ π«ρ ή«Γ· γρίπ^ης, ούχ. 
ηττονΣας τά βλίγβ ταθ»«, ίτιν« ni9«viv g« τή ρύμη
λόγου χαί τ.ρ <ίρμω ισυ καλάμου ν’ άπ©6®βι ββί ««ρίσνότίρα,'ώοτί 
ή 5ΐαΤριβή fiou *ά  ^0|Χ(*ή  <ι< τήυ

ΙΙρουιμιαζομ^ι 06<· δ«.ά «ής άχολβύίοςι γνωστής ρήσιαχ :
«Les tables loinnatHes ont fait lourng 

furieoeemenl lea table*».

Kot πρώτον ίχιτρςψαΉ u.i νά Σ&ς παοα τιιρήίω tftt 
χατ*  τήν ίνταΰβχ ίσ-stpcSa μβς, otv ήρνού«Λην απολύτως, 
ίχ βτρυφνής $πΐ|£ονϊχ ή «κ wveύπατος άιτλώς αντιλογίας τέ 
ircpt χινήσςως τραπεζών ζγιτιψ<, 5«ως θίΉτι νά pi παρα- 
στήβητι βΐς τά; <Έντν«ώβας 2*ς»  ώ; τρ^βρν τραπι- 
ζοχινητο φάγον, άλΧ ’ άπλύς άπίχρβυον, άχιψη δι κοτί 
τώρα oiv καραδίχομ,αι τας αοράτους «νιυματικάς ΐνίργιίας 
χαί παρ6|Λβάβ·ις τβλφνβίων χαί ϋ.βσολα€ή<;ίΐς medium, 

ών συγκοινωνοΰσι οΐβιν ο< ζώντες προς τάς άϊασορυένας ΐκιβς χαί τάς ψυχές τών άποιχομόνων, άτινα άπέκΐινον τήν 
ουζήτηβιν iffl το άστιιότιρον, «ρος διπλήν τιρψιν τών πίΐ- 
ραματιζομίνων ύιρ * ύ|Λων δζίμπα !

Καί Χοιπον, U πρώτης άφβτνφίας καί διά νά Σάς ίχα· 
νοποιήσω» καί δ<ά νά ιξηγηθώρκν ίύκόλως, 2ας λιγω οτι 
αί τράπιζας κινούνται.

(Ε^χαρ^τή^ητ« ;)—Ναί, κινούνται καί πβριστρβφον- 
ται αάλιττα κατά βούλησιν τών πκρα|λατιζόντων, άλΧα διά 
φυαιχήνίλωςαιτίαν, ήν παραχατιών θίλομιν άνα- 
Χύσβι.

Αί τράπβζαι πράγματι κινούνται, άλλά πώς; καί πό«ον · 
καί διατί κοινοΰνται ; τρύτο πρόχιιται ίνα ιξηγήσω^ιν ήοη.

Η τράπιζα καθώς χαί πάν ά>λο οτιρέν βώμ,α, χατίχον 
χώρον <ν τ^ δ«αατήματι, και βάρος, στηριζόμινον έπί τού 
ακλονήτου αυτού ερείσματος, δυνάρΐ» τού πιρί ί'λζεως νόρεου 
τού Νιύτωνος, ιιναι αδύνατον (να χ<νν$γι αυτομάτως· χρ<ιά- 
ζιται έξωτβρυιή τις δύναυ,ις, ήτις νά το βίον^ χίνησιν 
και το μετατοπίο^. Ποία ή δύναριις αΰτη ; ταύτην πρεπει 
νά ίζετάσω|ΐεν άθορύβςος, άνιυ προλήψεων καί ύπεκ^υγώι, 
καί έπί τών άρρωγών τ?ς Επιστήμης βάβεων ατηριζΐμενο». 
— Ή Έπιβτήμη, ής τοοούτον στίνώς έν τή συν
δυάζατε τους αρχικούς λόγους, χαλλαργιΐτε τας ίδιας, αναι
ρείτε τάς πλάνας, «ολλεγετε έπισταμένως τας αποδείξεις 
καί εξάγετε τά τελικά συμπεράσματα, Ιδού, μέχρι τίνος, 

τί έδόξαζιν: —Ό Becl&rd, έν τ$ Φυσιολογία αύτοΰ (σύγ
γραμμα κλασυεδν) «ΐς το περί ‘Γπνου χιψχλ., σελ. 620, 
ίκδ. 9$, άποκρούει άρδην τά περί ζωίχου μαγνητισμού, χαί 
περί κινούμενων τραπεζών θεωρίας των πολλών, λέγων δτι: 
■ τδέκπαλγότιρον είςίλα αύτά είναι ήεύ- 
πιστία του κοίνο ύη καί τούτο, διότι δ Beclard. 
κατά τήν έκόχήν εκείνην (’) συνεχεε τούς «TourueUfB des 
Tablesρ μετά τών οπαδών τού ζωικού μαγνητισμού, καί μέ 
τού; μύστας τών άποχρύφων λεγομένων Επιστημών, ων τά 
άγυρτιχά θεάματα, καί θεατρικές επιδείξεις στηλιτεύει,έβι· 
κρίνει καί προσπαθεί tvz άναίρεσή άναγράψων αυτολεξεί τάδε: 
«Quant au magnetisme animal, 6tat dans lequel, 1'in- 
»dividu qui y'serait plough, aurait la facuHe de sen» 
»tir les odeurs par le creux de Testoniac, de lire avee 
Ue Trout, avec le nez, avec les doigts ou avec la 
onuque, de voir a Ira vers les corps opaques (καί ev 
•τούτοις έχομεν σήμερον τάς άκτίνας X τού Ρέττγκεν) de 
tpredire d ’avenir, de ressusciter !e pass£, de savoir 
»les sciences sans les avoir jamais apprises et de se 
•livrer enfin a uae foule d’exercices plus ou moins 
udivertissantes; quant au magnelisme animal, dis-je, 
»et a ses pre lend ties mer veil les, ce qu*il  y a de plus 
«surprenant, c’est la credulity hutnaine.—Ilya peu 
»d’ann6es encore, n'avons pas vu Us tables toumant^t 
>et frappance$, reminiscence de la cabale et des in- 
• fluences occultes, se faire jour avec 6clat, en plein 
•dix-neuvieme siecle, et menacer de prendre les pro- 
oportions d'un evenement ecieDtifique I !—ήτοι:

ο'Όσον διά τόν ζωικόν μαγνητισμόν, πατάστασιν, χαθ*  
>ήν ό βυθιζόμενος εχει την Ιδιότητα να αισθάνεται τάς όσ- 
>μάς διά της έπιγαστρίου χώρας, νά άναγίνώσκη διά τού 
«μετώπου, τής ρινός, τών δακτύλων η τού αύχενος, νά 
»βλέπη διά μέσου τών στερεών σωμάτων (Καί τε άλλο είναι 
»σήμερον αί γνωστόταται ακτίνες τού Ρίττγκεν ;) νά προ- 
»λ«γζ) τά μέλλοντα, 'ά άναζωογονξ τό παρελθόν, νά γνω- 
>ρίζτι έπισήμως, £ς ουδέποτε εσπούδασε καί tv γένει νά 
οεκτελγί διαφόρους ασκήσεις κατά τό μάλλον ή ήττον άσ- 
ητείας, δσον διά τδν ζωικόν, λέγω, μαγνητισμόν, καί τά 
»εξ αυτού θίυμάσια, τό σπουδαιότερον πάντων είναι ή 
•εύπεστία τοΰ κοινού. Μήπως, πρό τινων ε’τι ετών, δέν 
β είδομεν τάς περιστρεφομένας καί κ τ υ π ώ β β ς 
»τ ρ α πέ ζ ας, Αναμνήσεις τής χαδαλιβτικής, ήτοι δαεμο· 
»νολογίας καί τών απόκρυφων έπερροών, ν' άναφανώσιν έν 
•πλήρει 19ω αίώ·ι (άλλ’ ήδη ζώμεν εις τόν ίΟον) και 
»άπειλούσας,ΐνα λάβωσι διαστάσεις επιστημονικού κύρουςίΐ». 
Καί τοιαΰτα έν Ιτει σωτηρίφ 1886 εδογμάτιζεν ό πολύς 
Bedard·— Έν τούτοις ή έπεστήμη, απαθής καί υπομονή*  
τική, ή αείποτε βραδέως καί μεμετρημίνως, άνευ άλμάτων, 
άλλά στβρεώς χωρούσα έπί βαθέως προδιαγεγραμμένου προ
γράμματος, μή άρκονμένη είς ενός μόνου σοφού τούς λόγους 
καί τά αποφθέγματα, άκόμη καί άν ούτος άποκαλείται Be· 
clard, ίδού τί έγνωμοδότησεν έσχάτως, πιστηκωτατα περί 
τού ζητήματος τούτον, 5περ οί μέν άστεΓοι έν ταΐς συνανα*  
στροφαις, οί οέ άγύρται έν ταΐς θεατρικαις αυτών έπιδιίζισε 
χαί ρεχλάμαις προσπαθούν ΐνα άναγάγωσιν είς ζήτημα ζωι
κού μαγνητεσμού, είτε πνευματικού, είτε δπως άλλως θέλετε 
(να ονομάσατε αύτό, κατά τούς οπαδούς τών Άποχρύφων 
επιστημών, — Ή τράπεζα κινείται καί περιστρέφεται, χαί 
ίδού διατί.— Οί περί τήν τράπεζαν καθήμενοι συγκεντρεύν· 
τες ύλην τήν προσοχήν αύτών έπί τ ή ; ιδέας, ότι θά 
ιδωσιν αυτήν, μετ’ ολίγον, κινουμενην, προκαλούσιν άκου- 
σίως καί άνεπαισθήτως παλμωοεις τινάς συμ^ο-



Π2 Η ΦΥΣΙΣ

λ ι * βι 4 ρυίκάς χινήίίΐς (ιδία τών μυώ* ιών χηρών κβ,ΐ τών 
οακτυλων), «'έ-τιν·; ^άλιβτα, καί ώ; βκ τού χκμάτου, 5ν 
υφίστσντο* αι χ<ι?ί«, αύξάνβυσι* ιτι μ Λ» ον, κίθόσου <τ£ 
™λύν χρόνον μίνσυσιν ακίνητοι. ’Eiv δβ τΰχωβιν άνυηόμονοί 
τίνβς ή αυτοπιποιθότις ή Α?οκ«τ((λημμένοι (ίς τδ lUpl «νή- 
σ«<βζ τρα^βζών ζητήμβ, χ*1 μάΧιστα ίχ τοΰ ώραίβυ φύλλου, 
μ«λλον ιύίρθιστοι χαί vcvpweGrmpcf, ούς (χμ<τ«Χ<ύοντας 
οι όφυέστιροι της συντροφιάς medium, οΐτινι; θέλουν και 
χαλά χαί σώνίι νά κινηθή το τραπιζ«χ«% και μ*>ιβτ* μίβ,ν 
ώραν αρχήτβρα, διά νά ίΛιτύχη τό πέραμα χ*< φημισθή 
ούτως ή δόξα των, ώς έμΛνβυσμένω», τότι, . . , προο τάς 
συμζολιχάς μυϊκά; χινήσίΐς, πρσ^αμθάνιι χα< τάς 
υποβολίμιβίας, χ*1 ούτως άρχιζα και κινδιτβί «ολυ ταχύ- 
'βρον, Ινφ αι ακούσια μόνον χαί συμ€ολιχαΙ «αλμώδας 
κινήσβις των μυώ», τών χηρών, «Ιναι ίκαναί, ιίς πολλάς 
περιστάσεις, ΐ*α κινηοωσίν ίλαφράν τινα τράπεζαν.

Ένταύ&α έγκειται ολη ή «λήθιι*. — Πσως δμως, μή 
ευχαριστημένος έκ τής Φυσιολογικής ταύτης άπο&ίξεως, μέ 
άντβί«ητι, ότι ή επιστήμη ε“χ<ι Ακόμη πολλά τά σκοτεινά 
(ουμψονώ) και θχι πιθανόν αργότερα ν ’ άνακαλυφθώσι πλεισΟ' 
όσα τό γβ νυν άγνωστα, «τινα θέλει αποδείξει ό Πνευματι
σμός και ή περί τάς Απόκρυφους Έπι στ ημάς μελέτη. — 
Αλλ είς τήν δεδομένη* περίστασή, επεστρεψατέ με, νά σάς 

ανταπαντήσω, ότι αφού έχω ήδη σαφή, την φυσικήν τοΰ 
φαινομένου τούτου έξήγησιν, θά ήτο ματαιοπονώ* το νά σ»«- 
ζητη τις μεσολαβήσεις πνευμάτων αερίων καί τελωνίων 
ανύπαρκτων, (να ίχανοποιήβη τήν φαντασίαν νευροπαθών, 
βτραπβυοη τήν ενρεθιβσικότητα υπερευαίσθητων καί άν-σορ- 
ίόπων, έν Λλλοις λόγοις κολακιύση πάθη, ©ύχι δέ καί νά 
έδραιώβ·^ τό λογικόν δε’ επιστημονικών, σαφών και ώλή- 
Λτων αποδείξεων,

Ό Χριστός έδωκεν εις τούς μαθητάς αυτού καί Άποστό. 
λους δύναμιν κατά «νευμάτων άκοθάρτων, ώστε: | 
σαύτά <Μ&άλ«ν* καί ^φαπσύίΐν πβσαν νόσον και πίσαν μα
λαχίαν ο. — Καί ή έπιστήμη Ανικαθίν, και σήμερον έτι 
μάλλον, καί μάλιστα ή θετιπωτέρα των επιστημών, ή ’Ια
τρική, οιά Των όπαδών αυτής, τούτ’ αυτό προσπαθεί, ίνα 
έν τ$ μίτρμ τοΰ δυνατού χαί του ανθρωπίνως όφικτοϋ, διά 
τής διαδόσεως τών υγιών άρχών, έκριζώση, εί δυνατόν, 
πΛσαν πράλτ\<|πΊ κα.ίπρςκατά>η^ν στρεβλήν πεποίθησήν 
αίτινες γεννώσι τάς ψυχώσεις και νευροπάθειάς, συνηθεστά- 
τας τής εποχή·, μΛς νοσηρός εκδηλώσεις καί αποπλανήσεις 
του κ*<ά φύβιν λογικού και Ισορρόπου ανθρώπου.

Μετά την μικράν ταύτην παρέκβασιν, Ιδωμεν τίνες αύται 
αί συμβολικά (. παλμώδεις καί ά x ο ύ σ ι ο ι κινή
σεις τών μυών (αί χινούσβΑ τήν τράπεζαν), πόθεν προέρ
χονται καί δια τι ώνομάσθησα» οδτως Π δία, οί «δήποτε
σκέψις, ή άρμη τού ανθρώπου ΛΆηλοΰται δι’ ανάλογου κι- 
νήσβως πρός τά βχτός, έχονσίως, — διαταγή τού 
Νοός— (λογικώς) — καί άποτςλεί τάς λιγομίνας πραγμα
τικός, εκουσίους, τελοίας καί ορατός κινήσεις. _  ’Αλλ’
έκτος τούτων ύπαρχεν χαί ιτιρον είδος κινήσεων, ακουσίων, 
ατελών, αοράτων, αίτινες γεννώνται επίσης έχ τής έγκεφα- 
λιχής ένσργείας— αυτομάτως τι κατ’ έπήρειαν— «X άττα 
ναχλαστικαί, λβγόμεναι, κινήσεις, δίκην κραδασμών, αίτινες 
πηγάζουσιν έκ τής σκέψεως ή εξ εξωτερικής τίνος έπηρείας, 
ένσργούβης ίπί τοΰ εγκεφάλου, «τ< «αί ές άπλής επιρροής ή 
σκέψεως, έπιδρώσαι αντανακλαστικές πρός τήν «εριφέρν.αυ. 
Τάς οποίας πρώτος ouxpivev, έμελέτησε καί έβημείωσεν δ 
Gratiolet, όνομάσας διά τούτο συμβολικός, διότς πα
ρέχονται, ουχί πάντοτε έξ ορατού καί απτού αιτίου ή αντι
κείμενου, άλλ’αυτομάτως καί άποτ»λούσΐν ενδείξκς 
πράξεων, αιτίες σχετίζονται πρός τήν b τφ έγχεφάλφ 
ύπάρχβυβαν ιδέα*. — Έν άλλαις λέξεσιν, είσί πράξ«ς 
«συνείοητοι, ακούσιοι, προδίδουβαι τήν έν τφ έγκεφάλφ τ<- 
λουμένην ανάλογου διανοητικήν εργασίαν.

Ο Καρτίσιος, φρσνών τα τοδ Άριστοτέλους, εοάξβζεν 
ίτι : «Ουδόν Ιν τώ Νφ, δ μή πρότιρον έν τή αίσθηση»._
Άλλ’ ή θεωρία αύτη, εκτός τού δτι είναι, πεπαλαιωμένη.

tw, πρός τούτοις, μορφωτική άπλώς καί πλαστική πρες 
οιαπαιοαγωγησιν τών μικρών «αισίων».ατινα, β-ιθμηδβν ονέ 
τών αισθήσεων αναπτύσσονται, όπως καί ί* άνθρωπος ποτέ, 
εύρέθη ώ; μ ί γ α πα ι έ ί ο ν ίν τή ψύσει^ καί ιοέησεν (να, 
διά τών αισθήσεων άναπτύξη τό λογικόν (τόν Νοδν). — 
Άπιπίχθη ήδη πειραματικά;, ςτ< αί σ υ μ ο ο λ ι κ α! χι·. 
νήσ$ΐζ άποτελυΰσι τή* εξωτερικήν ε’κφανσιν τής αοράτου 
εγκεφαλικής λειτουργίας, περί ής ήδη λόγοι, διότι ό Che· 
VTeul, ίτερυς έμδρΛής φυσιολόγος, έκύρωσεν τήν άλν,θίΐαν 
τών Ανωτέρω διά τού έξής πειράαβτος. ·— Έδωχεν είς 
'Τ.τομσκ υγιτϋς χράσιως και ίσχυράς θελήσεως νά κρατςί εκρε- 
μίς, μέ την ρητή» διαταγήν, ιν* τό κρβτή ακίνητον. Άλλά 
ιιΖλχς δ άνθρωπος ίβείτειτ» τήν κίνησιν τοΰ έκρομοϋς, 
οιξιά η αριστερά, καί το ιχρψές, κατ’ άνάλογον διεύθυνσιν 
έχινίίτο* μάλις δ* Ιπουεν ή σκεψις τή< κινήσεις, 
χαί το έκρεμές (παύε κινούμενο*. Ώστε τό νά φαντάζεται 
τις χίνησίν τινα, ταυτσν έστί καί νά τήν βλεπη έ ν τ ή 

’ιδέα αυτού. Έπιιδή οέ ή φαντασία ουδέποτε ενεργεί 
ανεξαρτήτως τών άογάβων τού σώματος, άλλά οι* αυτών 
έχέηλοι καί εξωτβρικεύει τάς εσωτερικός αυτής Αντιλήψεις 
ί, σκέψεις -η ίδέχς απλώς, ui τούτο, πάλιν διά τών αύτών 
όργά’ων χαί ΐδίφ «ά τού όφθβλμού δδηγιί πρός τήν ctew- 
θονσιν τής χινήσςως, ήν φαντάζεται.—- Συγχρόνως δέ πρσ< 
τή* συκβόλνχήν ταύτην κινησιν τού ύφθαλμού, παρακολουθεί 
μετ' ολίγον σ υ μπ «θ η τιχή τις χίνησις, ακούσιος, 
ασυνείδητος, της χειρόί. ήτις κρατεί τό εκκρεμές ή τών ‘πί 
τής τραπέζι, τΛαλ.ώκαπυ. τνθνμένι^» χειρών, ήτ\ς κί·ηθις 
δίδε·, άνεπαίσθή τ ω ς ταλαντεύσειίιή χραδασαους ε!ς τό 
άν τι κείμενον, κατά το«ουτον μεγαλειτερβς, καθ’ οσονή’ωία 
είναι ζωηρότερα, ή (υπάθεια μείζων καί ή θίλησί/. 
τέρα του πειραματίζοντας.— Έν £λλ«Η λ ί ξι σι*, ό ανθρώ
πινος οργανισμός είναι μηχανισμός τις δονούμενος.— Έάν 
π. χ, μοιρά τις τοΰ εγκεφάλου πεθή εις κραόβομόν ή χι»ηοιν 
ύπό ιδίας τίνός, παρευθύ; θα ίχωμεν τόν αντίχτυπον «<ς 
άλλα μέρη του οργανισμού ών τ αν α κ λα σ τ ι χ ώ ς, κα’ι 
έχει θά άναπαραστή ή εγκεφαλική αύτη ίνέργειχ δ«.’ιδ'«- 
ζουβώ* παλμωδών μυϊκών κινήσεων, άκουοίων ί& σγίσει 
πρες 'την ίδιαν ή τήν «χεψιν, ή τις ε’θεσε τόν εγκέφαλον (ί; 
κίνησιν,

— Έπί τής Αρχής λοιπόν ταύττις βασιζόμενοι, ή τις ισχά- 
τως έμελιτήθη δεόντως υπό τών Φυσιολόγον, ξυνάμιθα *»ά 
παραδεχθώμεν Απολύτως ότι σι τράπεζας κράγματι δονούνται, 
χρκδαίνονται Χαί Οτι «ατ'άρχην δεν είμ*ι ώμτίλι.χ.τ^ς4&ώ-

1 *?ης ?ής περί τών χινουμίνων τραπεζών θιωρί»ς.
— Ύπό τοιαύταςδέ συνθήχας καί έν φαιδρά εσπερίοι ά,βρών 

νΐανΐδιρν,ζωηρωυ νίων,ιύπαθών ζωντοχήρων και ευφαντάστων 
κυρίων χαί κυριών, σχετιζομένων πολλάκις κατά συμ
πάθειαν ή Ανταγωνισμόν χαί έν καλόν medium, ώ; τόν 
κ. Πρ^τεζην π. χ.— όμΛαγώ χαί παραδέχομαι, θτν ειν,μι 
δυνατόν, οχι μόνον νά χινηθη καί στραφή καί περιστροφή 
μί* τράπεζα, σλλά και νά πιτάξνι ακόμη, ώς αερόστατο* 
εύ την οροφήν . . . ότοως ςςε^εβαίσυ ή χ. Ν. ότι «σε τρά« 
πίζαν ύψουμίνη* χαί έξορμώσαν τής θυρας χλπ. κλπ.

Έν τουτβις, βχβινο τό εσπέρας, πρες μεγίστήν λύπη'1 
σας, ή τράπεζα μας δεν ιχινήθη» ίσως διότι έστ’φούμεθ* τών 
άνχγχαίων πρός tcvto στοιχείων, είμή μόνον διά τής όρατής 
χίΐ φυσικής ένεργείας τώ» χειρών τοΰ Κ· Νένωφ.

Τό περί χινουμίνων τραπεζών ζήτημα άγει ά*επαισθήτως 
εις τά πιφί ζωικού μαγνητισμού χαί Πνευματισμού ή ορθό- 
τερον ε'ιπιυ υπνωτισμού, τού τόσον βπιτυχώς καλλιεργού
μενου βσχάτωδ ύπό πολλών έπ*στημόνων ^ρός θεραπευτικό* 
σκοπόν, άλλά και ύπό άγυρτώ» πρός άργυρολογίαν ή «πί- 
δειξιν υπερφυσικής τίνος δυνάμεως. ώς δήθεν είσίν άνωθεν 
πεπροίκισμίνοί xat ίμπίφορημι*®*.— Άλλα περί τού σπου
δαίου τούτου ζητήματος χαί επί τή βάσει τώ* νιωτερων 
περί υπνωτισμού θεωριών του Charcot χαί άλλων ιατρικών 
ίπισημοτήτων, εις προσεχές γράμμα μου,

Έρρωσθε. Ό φίλος σας Κ. Ααζαρτδηφ
“Ι*«μχ·

«Η τύϋΛΐ)'
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•£icr«, β« τοιοΰτο'ί ρίρός έρχόμινο',οό ϋύ.οσ^ε ή «κρ«- 
·*·.>ϊό|ΐι·«-. Ιξ έβ-ΛΎιί ψΛΜ^,Ιακ»»» Ιζνιβοτ»
»αί ίϊάρατν,ρήίητι τέ πάντα χάϊ απαξ xai ίπανηλψ.|χίνω, 
ΙρχςχΙνόν; Έ^ά.ς iisίΛ^&τ^Λ» χολ "ο νΛΤάβ.νψ-α χολ αά 
εργοατάοςον των τψβτίρων :φΐίων χ«ί:σύνδρομο,'ών κυρίων 
άδ6>η>: Μ.Κν,αράτο'», Ια ςκΙ<:ηζ χκταγ«μ.ί-
νων. ΆνΛώ, οέ ώ· (Μλι.βάι ίργάζονται καί ώς y.iViMai 
πι^αΛϊί-pw κόχρ^ά,άν ιζρωγ.κ αύ’.ά. Ά»ί«1οι· 
νοι άπο τοό (Μ>δ.ν««, χαιίχουαιν fm Χ»ϊ όιχνηροΰ.ι χά»ι- I 
«τον ί{·ρατά««ν παπτών, μάγα άνοπνυψατο- I
ποιίϊον ρ«τά μ.ιγα'Χχς-πάρακαταθήκΊί Ιντοπίω. οινω« χαί 
οί·ο«ν«υ|>.ατωδών ποτών , Ιργοατά.αιον τασιού χα> !«'«· 
πίων τυρών, ώ« χαί χατά«τΐ)μ« «κολακών ΐ’.ΰώ».

Ό ι Άπό^Λος Μίΐτβαράτος, πατριώτης δριβτος χαί 
ίςαί5ιο<, μί «ιΐραν τών ίγκοαμίων πραγμάτων αξιά- 

Ιογον χα: γνώστης ποϊΧών ώρύίμων άντικ.ψίνων ίύη?!- 
στί,βη νά nap <ρΛόξ,νή»5«π’ ολίγον, μ«4 ««τιδιίξτι τό χατα- 
«ττψα αύτοϋ καί ίίηγήσΊ τά πάντα I» όλαις ταυ; λοπτο- 
μίροίαις χαΐ διασαφό.οαι. Φαίνοται άπλοΰς καί αυνοτός^, co- 
Ιαρος καί ύπκρή?αν05, αλλά I?’ ο.ον γνωρίζοσβ» μιτ αΰ 
τοΟ καί εκτιμά τάρ γ·ώ«ιο τάς, σάς π.ριποιιίται χαι σας 
σέβίται χαί «Ιτα όυσκόλως aS; άξίνκ νά ιρύγιτί. Άργ?ιθον 
φαίνίται δύοχΛος- χαί σάς άπογςύγοί καί ?ρονίμως. δια νά 
μή γάν, τόν καιρό· τον, tv τόύι όμως γρηΟίμοηοιί αύτόν 
ίίς ωραίας μ<9 ’ ύμώ» «υζ^ήβας ίμποριχάς καί πατριωτικά;.

,δήϊο, άνίχάίΐν όυν'ίρ^ριΤαί^ώίίχ'ίή^Γ., _ts, 
γρααϊίων τών ποικίλων ίργΟΛάβωτ μιτιτ^ι·, vox 
φΟρτωτώ’ χτλ, οί μιγα>ίμπόρθ!'παΙ:(«ά»^ί/*ορΜ «νό 
καί Μοδοσχόποι, άπό τινων »τών ίχά«?ν τή· ίπίζηλοτ 
αυτών iliav χαί χάριν. .:

Ένίκα τής καταπτώ»«ως τοϋ εμπορίου χαί τί; 
ψίώς όργααιών χαί όπου άλΧοτο βίώ' {Μίοιάμαστ 

■ λογοπαιγ.ίοις χαί γαριτολαγήμαστν ί.ι,ργοϊητό χ!ρδαλ«*·'& 
έπιχει ρήσεις *.« άγοροπωληοΐάχ όίτή^ών,’Λήδή. το 
τον πληθυσμού αύτοϋ πιριορίζίται ,<ί<:μττ^1»γή< 
τΐΌΐ'κώ· ιριλοψροντ,αίω» χαί υ.·.·Λρχ-χρΙ»ω>·. ?■ ;i

Παρήλθον οί χρυαοτ ίχίΐνοί ^ιϋ Γϋχρόϋ'ίί^ιτά τώνχ|νσί^|® 
ΐχαίνών συναλλαγών χαί ήδη τά πά·όα ξίβίιΜ πινία-,g 
σχλή'ράς άπαγοήτίύσδως. . . ’ ϋί.: .. ϋ ■ --

Έπόσχί^ημιν b ιν;
φίλους σννδρομητάς μας κυρίους Λϋ Νιχολχίό^νί Γ. Τβά-'ρϋηί 
γαρίδή'ΐ Ί». Βσ.λκίχΙναν, Κ. ΣφάΙλόν,Κ; Παπ«ν«ολά^%® 
Γ. Γαρδίλην, Ν. ΜΛ^ρίση·, Σπ. Μάράτον, Π. 
πάτοι χαί μειά.λύπης εΐόσμε* ή»ΛΜ«<μςν ττ\ν 
Χατάστωσιν τής έμπορικωτάτη; τέως Τϊύτηί 4γορ<ί<:;ϊ^ί^^ί 
£'.<«"■ πολίι λυπηρό» νά ^λέπτ, τνς «»«ΐ i
λοτο ή χαρά μιτά τής έργασίας, νά έμφωλοντ, ήδη nr^0.jTj. 
τήφκισ. μ·τά τή; άιργίας, . ΐί’^Μ

Είδομίν καί ίφίτος τούς φίλον; ϊμπόρνς, κυρίους θ£ο|ίί;α« 
αάτο. καί Μαρίνον Βοολάτον, άμφοτίρον;.
ίίλικρινιϊ; πατριώτας, αίαθηματίας καί φίλόνς τοΰ χαίονίβΛ,βΙ 
τής προόδου, !γχατ«στημέ.οϋς ίπίσκ ίντανθχ πρό τριάχον··;,^ 
ταίτία; πιρίπον Άμφότιροι άγαπώσ; πολύ τού; έζ Βΐ^ 
λάδο; ίργομίνους όμογϊνίϊς καί μίτ ’ ένδια^ίρόντο; και 
ριστήσιω; διαπννθάνονται τά νέα. ΈίαΛ κ. βοολατος < f 
σκίται πολύ πιρισβότίρόν νά ίνζή^ή χά: λιπτομορ.στό|έ 
νά ψηλαφί τά πράγματα, γνωμοδοτών πολλάκις tyK: 
πβρί τοΰ πρακτίόν. Καί fyovai δίκαιόν άί £ξω Ελλήνβζ 
βονλίύοντδ; ήμ£< πιρΐ τοΰ πραΧτίον, διό’; ή άδράν«α,· 
φιβολία χαί βραδύσής, άπορίχ «αί άϊόνλίά χαι τό φάσιατον τών κυ€<ρ·όντων ήμϊο, φέρονσίν αύτούς. ίσττ» ε<λ<τ 
δ< χαί «Λλάχ·4, ώ; «πίδι^χ· τά άτυχήΤϊ0”"*!' 
σί· νά σκίπτωνται, έπιμβαΚωσι χκί ϊχφίρωαι γίώριο'Λ’ζ»^^ 
τού πρακοέου εν τισι π«ριστάσ«οι«

— Μά διατί οι- τ«λ«όνιτ« μϊ ίύτά τά·'·ίρά τής Στ^όό·’^; 
φκλίας ή άλλα; πηγάς. μοί ίλεγον ό ά, *!** ’fe i
σσ· δύσκολο· πρ2γμα; δοατί δίν χάμνιτ. όπως ιού; ιδοιί WJjV 
Γαλαζίω. ίφ<ραν νιρά· άφθονο» καί’ πληρόνουσί «άντε; ο! ..· 
κάτοικοι σγετικώ; τή; καταναλώσιωο. Διατί ό πλούσιό;
vi θέλει; νά πληρώνφ περισσότερον τον πτωχόν ; δέν ιι·,έ·,; 
δίκαιο*. Πάντες πιέσει νά πλκρώντν* τόσο», όσον δδωρ χατ«· !, 
ναλίοχονν. Τό δίκαιο* και τό ακριβέ; είναι παντού τό *ομ·;-.:ι 
μώτιρο* πρίγμα.

Οί έζω'Ελληνε; όμολογουμένω: πο·οΰσιτιρ:«ότερο» ήμώλ · 
τόν τόπον καί έπιθνμονσι δσον τό δυνατόν ταχύτερου να Βλ«- 
πωσε περαεούμενον τό Ιι μετά τό άλλο τά διάφορα απαραί
τητα έργα, τά σνυτελσΰντα εί; τήν πρόοδον τή; πατρεοόί ·. 
μ.ας καί τήν β-λτίωσιν τώ* κακώς ίχόντων καί οέν έχουν . 
αοικον.

Είτα δε άφον έπεσχίφθημε* εν Βραΐλα χαι τούς χυμίσυς 
Δ. Τσαμόπουλο*. Γ. Καβτρινόν, Π. Παναγάχο*, Δημ.Μπί- 
νάχην, καί Σ. Δροσινόν, άξιολόγου; επίσης πατριώτας χαι 
καλλίστενς φίλου;, μετέδημεν είς τό ώραιον χάι αριστοκρα
τικόν μας Γαλάζιο*. Καί είνε όντως ωραίου καί αριστοκρα
τικόν τό Γαλάζιου, διότι κα'ι ή π.λις μί τάς ωραίας. ύπ> · 
ρηφάνους της οικοδομάς καί τά πολυτελή χτίριά της, ένθα 
άπό πρώτης ετι άπόψεω; ίνδείκνυται ή εΰμάρίΐα «ντ&» ·Λ«ί 
ή χλιδή,καί οί κάτοικοι με τά; διασκεδάσει;, μσοσωιας,. «ρε· 
πάτον; καί την χαλιζωίαν των καί αύτή ή μετέωρο; θ'’ 
ωραίοι, άτμήρους πλοίου μετάδασι; άπό Βραΐλας εις Γα
λάζιου προδηλζ,ϋσι προφανέστατα τοΰτο Κπτα οε τάς sop- 
τά; ιδίως πολλοί ίχ Βραΐλας μεταόαίνουοι* ενταύθα, άχρι- 
6ώ; διότι θεωροΰσ* τήν πόλιν ταόττιν ανώτερα* ύπό ίποψτ»

Ή Βραΐλα μολονότι Από τινων ετών οικσνομιχώς χαί 6μ- 
ποριχώς Ιξασθενειται καί καταρρέω,πολλοί δε ομογενείς μας 
ζημιοΰνται χαί «αταστρέφονταΐ. ετεροι δε Αποχωρούσα εκεί· 

Λεν, έν τούτοις ουδέποτε νομίζομεν, ή πόλις αύτη θ« χάσ$ 
τήν ελληνοπρεπή αύτής καταγωγήν καί στάσιν.

Οΐ οΐχοι Δ'ον. Σταβάτου, Ά^»· Έ^.ρίχου, Έμ.. 
Xfwso6si6v>i,,’A5. Ράϊλη, Π. Εωΐάτ^,Τίώ» θιβρλάτ»ν, 
Γ, Γου^.ν,κ Ν«Λ»»»·>Λ.υ, Δι»'*. ϊ?&ν> χ<’· ίξα«ο- 
>ουθώ«ι πάϊ-rots ΰφιίτίμ'-'Κΐ »αί οί άιρ-αΐοι βΰτιι πατρ’.ωται 
6« τιμώσι πίντ.Τί τί> <Vavivi»cw ένομχ xal 6i βαστάζωσι
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δίασ«δί^έί^?'ϊναΐ8άύβι»ς, ώραιότητος καί άπόλαύάεως,
< Ή Βρήίλάΐιναι άποχλεΜτικώς πόλις εμπορίου, τδ δ« Γά- 
£\ λάζ^'ϊόόλ'ι; τώ’ λογάδων αριστοκρατών χαί άφεντάδων.

Τό Γαλάζιου άλλως το χείται έπί χαλείτέρας, υψηλό- 
;<. τέρας χαί εναερωτέρας θέσεως, έχει κλίμα ευκραέβτερον καί 

γλυκύτιοον, ορίζοντα δέ ποιητικώνερον καί χατοιχείται υπό 
' πολυαριθμωτέρων ξένων. Οί δέ ομογενείς μα; ενταύθα εισί 

σχετικά; πολυπληθέστεροι καί πάνυ φιλότιμοι, προσην;- 
' στατόι καί κάλλιστοί πατριώται, προθυμοποιούμενοι έκά- 

στοτε είς πβσαν συνεισφοράν καί πατριωτικήν ύπέρ του 
έθνους ενέργειαν καί ύποστήριξιν.

: Ό κ. Καραβίας ιατρός χαί πρόεδρος τή; κοινότατος,
ένθερμος προστάτης πάντοτε καί ύποστηρικτής παντός καλού 

>> καί ωφελίμου, πατριώτης άχραιφνής χαί φιλάνθρωπο; εί; τδ 
• έπαρχον, συζητει πάντοτε μετά θέρμης χαί πόνου τήν σχε

τικήν κατάστασίν του τόπου μας, τοσοΰτον δέ ένθερμως 
και αιόθηματιχώς σας ελκει ή συζήτησί; του κ«ί σάς πείθει 
η άμιλέα του, ώστε μετά καρδίας συντετριμμένη; και πολ- 
λής άγαναχτήσεως άποχωρέζεοθβ αυτού διά τήν καρκίνο-

< " δάτίκήν καί λυπηράν θέσιν τών κοινών πραγμάτων,
< ' *θ ** Ik*** έπίσης καλός πατριώτης διατελει εκάβτοτε 

·:·^4πλήρωτής τοΰ προξένου, είναι λίαν συνετός άνήρ καί 
· 6ίΙφολάάτικδ; είς τά; χρίσεις του. Ούχ’ ήττον θεωρείται 

V έκ τών άκραιφνεστάτων έπίσης πατριωτών καί χρησιμω- 
, τάτων εί; τήν συμβολήν αύτού έν παντί κοινωφελεΐ και χοι- 
• ■-ύωνιχφ ζητήμχτι.

χ» Π· Άθανασούλην έχ τών καλειτέρων τραπεζιτών
!άάΐ ,μεγαλεμπόρων τοΰ Γαλαζίου, ευρίσκω πάντοτε «ν τφ 

τήν παραλίαν γραφείφ του μετά τών δύο υιών αυτού 
ί<*:^0ΐ^ργάζομένφ, είναι επίσης κάλλιβτο; πατριώτη; καί 

^■’οικογενειάρχης ζηλευτός καί σύν τή συζητήσει έκάστοτε 
'όρωγ ανωφελών ζητημάτων τής ήμέρας καί εν ταντφ 
φυμένων εές τά; πολυποίκιλα; καί πολυάσχολους αύτοϋ 

πίνομεν Χαί τδν προσφερόμενον ήμι* καφέ δμού. 
Συναναστροφή των άλλως τε είναι πολύ «ύχάριστος 

ί&ί λόγικώτάτη έν κρίσισι καί βυμπεράσμασι καί ο ήμέ- 
; Τάχη; ευρίσκει ωσαύτως πολλήν εύχαρίστησιν καί 

ι» άχούων ήμδζ, <νφ άλλοτε βαρννόμβνος, ποιεί σημεία 
Ε^φρησεως. Την φοράν ταύτην ινταΰάα κρατών καί θω· 

ο* ίήν μικράν χαριτωμένη* γαλήν τών μεταξύ ’ τών 
Αδε του καί πότε παράτήρών μιτ * ευχαριστηβεως ταύτην 

έταστικόν βλέμμα ρίπτων «πί τού κ. Άθανασούλη, 
οληγόΰντο; μετά ιής ζωηρά; χαί συμπαθητική; εκφρά- 

ςίΤβ»; δεικνύει ήμϊν τήν απεριόριστον αύτοϋ εύχαρίστηβιν. 
Καί σ’ άρέσουν τάγατιά, έρωτά αύτόν δκ. Γαδρ ήλ, 

έρότβκος υιός του, παρατήρησα; τούτο.
:ήήτ "Οχι βλα, άλλ* αύτδ μου αρέσει, διότι είναι εξυπνον 

ίφρέμον, τφ άπαντά ύ Τάχη;, 
β^^/λεις νά σοί τδ χαρίσομε» ;

χαριστώ. 01 γάταις καί αί γυναΐκαις δέν πρέπει 
ιξϋδιύουν.

Λιή,-Μπά, διατί; Τάκη, έρωτά γελώ» ό κ. Άθανα
έ;

-'Διότι πρέπει νά μείνουν εις τά σχήτια των. 
Άθανασούλης δέν περιορίζεται μόνον εις τάς εν 

ίφ έργασίας του, άλλ* ενθυμείται χαί τήν πατρίδα 
?Χάί τάς εκτείνει εως έχει επ' ώφέλει αύτοϋ καί ταύτης. 

^άτως ηγόρασε θεά λογαριασμόν του χομψότατβν θαλα- 
*' άτμάπλοι«ν f 25 τόννων, εργαζόμενον έν τφ Δοννά&ι, 

^ώράέον ταχύπλοον Carmen Silva, διανΰον 14 μίλλια 
άάθ’ώραν, όπερ μετονομάσεις Πύλ άρον έχ τοΰ ονόματος 

δήμου Πυλέρου τή; Κεφαλληνίας έξ ής κατάγεται, άπέ- 
έιλεν όίς την Έλλάοα, συστήοα; γραμμήν ταχτικήν άκτο- 
δεάέμοταξύ Πειραιώς χαί Πρεβέζικ, £1; τής εδδομάδος χαί 

γγίζον εις απάντα; τούς διαμέσους λιμένας. Είναι τδ 
Φ'τΣν χαί μόνον κομψοπρεπές καί ταχύπλουν έχιβατικδν 

λοιον, το όποιον ηλθεν εις τά ΰδατέ μας,ναυπηγηθεν 
μέγα κατάστημα Howaldt et Cie τοΰ Φιοΰμε. 
αδελφός αύτού χ. Ν. Άθανασούλης έχει τδ γραφειον 

του πάράπΐίύρω; χάί μά ύπόΰχΒΤαι. μετ’ ολίγον με 
μ.ει& οιμ,άτ ων, ώξ πάντοτε. Ειν «ι προαητέβτατο; καί ιύ· 
νέστατο; καί Ιχει γνώσης άκριβίϊ; κκί καΧλίστα; πιρί πί 
τω» τών ζητημάτων τή; ημέρας. Συζητοΰμεν ©ΰτω πολύ 
ρω; καί άμφότεροι βύρίσκομη εύχβρίστησιν πολλή* ·ως την 
συναναστροφή* μα; καί έ χρόνο; παρέρχεται φυσικά; ταχέως, 
ΈκτελεΓ διαφόρου; εμπορικά; και τραπεζικά; εργασίας καί 
αί ύπβθέβεις του βχίνουσι πάντοτε καλώ;, διότι έργάζεται 
μιτά περισκέψεως πάντοτε καί έπιμιλείας.

Τον γνωρίζω πρό τετραετίας, ουδόλως ηλλαξβ καί φαί
νεται σωματικός,πνευματικά; καί επιχειρηματικά; ο αύτός,

— Σδς βλέπω πάντοτε τον Ιδιον, κ. Άθαν«σούλη( τφ 
λέγω, δέν ηλλάξατε ποσώς, ούτε καί κατά κεραίαν.

— Είς τί μέ εΰρίσκεται τδν αύτόν;
— Είς ολα έν γένει, νομίζω.
— 'Εχετε δίκαιον, διότι φροντίζω νά μή μέταθληθώ 

παντάπασι, άφοΰ ώς έχω είμαι ευχαριστημένος.
— Καί sιθι, κ. Αθανασούλη, νά «Ισθε πάντοτε, τφ 

λέγω.
Έν τή κεντρικότερα καί εμπορικωτέρφ όδψ τού Γαλά

ζιου κεΐται τδ μεγα και κομψον εμπορικόν κατάντημα του 
κ. Στ. φβρεντίνου, γαμδροΰ τού ενταύθα φίλου μας καί 
συμπολίτου υποστρατήγου κ. Λεκα. Είναι λαμπρός καί 
«ύφυολόγο; άνήρ, άλλ* ΐπόταν καί με όποιον θελη καί οστις 
δεν τον γνωρίζει χάνει πολύ 1 Άγ«®Μ νά ζή καλώς,ήσύχώς 
μακαρίως καί φρονίμως καί νά συζητη λογικώς, πρακτικά; 
καί έμπεριστατομένως.

— Έλα κάθησαι, κ. Πρίντεζη, μοί έλεγε^ νά τά ιί- 
πωμεν, με αρέσει νά όμιλοΰμεν μαζύ, είσαι γλυκοαίματος, 
ξέρεις πολλά, θέλεις καφέ, κονιάκ ή λεμονάδα ; τί θα 
πάρης ; κάμε καί τσιγάρο. Ό Τάχη; τί θά πάρη ; Κουνή
θηκε πάλι τδ ρωλόγι του · άκου;, άοελφέ μου, μόνα τών 
?ά πόδια των νά μπλέκονται καί νά χαλούν ;

Κάί δ Τάκης πέιραζόμενο;, ότι τδν ήστείιύιτο, οιότι είχε 
χαλάσει τδ ωρολόγιά* του, ύψωσε την κεφαλήν καί ^έγίλα.

— Μά,τέλος πάντων, μετ’ ολίγον έζηκολούθει.τά πράγ· 
ματα κάτω είς τήν Ελλάδα δέν πηγαίνουν καλά. Ό Δε- 
ληγιάνης τά εκαμε θάλασσα. Έδώ προοδεύουν, στρατός, 
οιοίκήσις, ταχυδρομεία, όλα είναι σέ μίγάλήν τάξιν. Αί, 
τί λέγει; ;

— Μή τούς ζηλεύεις, κ. Φιρεντννε, μή απογοητεύεσαι 
άπδ τά ίδικά μας. ΕΧμέθα εις χαλειτέραν θέσιν.

—-Μά πώς; δεν εχνε αλήθεια ίσα γράφουν αί έφημερίδες;
— *Ολα ψεύδη καί:υπερβολικά. Όταν ήλθες είς τήν - 

Ελλάδα καί ένυμφίύθης ; ηύχαριστήθής άάο τόν τόπον καί 
τήν πρόοδον ;

— *Ά, ναέ, δέν το άρνουμαΐ.
-r- Αί, μόνου τήν πραγματικότητά να βλέπ$ς καί αύτήν 

μόνον νά πίστευες. .. z .
— ’Αλήθεια ; εγραφε; είς τήν «,Φύσιν», δτε έ καπνός 

βλάπτει. *Α., μοδ Λρί«* άύτό, ;?ώράΤβγραμμένο άβί τδ 
ίοιάέάσε και ό φίλος μου ό Ρουήλ^ώ τής καί θελεί καί αυτός 
νά γραφτι συνδρομητής κάΐ νά πάμε νά τόν έγγράψης. Μά 
«ληθεινά, γιατί τότε φουμάρεις του λόγου σου ; άφοΰ βλά·· ; 
πτει δ καπνός;

— Πηγαίνομεν νά τδν έγγράψώμβν καί έ*εΐ σ&ς λέγω 
τδν Λόγον. . ·.

— Πηγαίνομεν, έμπρδ; Τάκη.
Τσν κ. Ρουκλίώτην έίρομεν είς τήν ώραίαν οίκίάν τόν» 

κίιμένην πρδς τδ βορειοδυτικόν μέρος της πόλεως, εν τφ 
μέσω μεγάλης «ύλης, είς τδ βάθος έχούση; ώραιόν κήπον 
καί μικρόν αμπελώνα. Είς δέ τήν αριστερόν πλευράν αύτή; 
υπάρχει διαμέρισμα, ένφ χάτεργάζόνται ποικίλα έδώδιμα.

■ Τδ ίλον προξενιε ποιόν τινα ευχαρίστησή καί περιέργειαν. 
Δεξιά σωροί: ντοματών καί φασολιών, άριστερα κάλαθοι 
μπιζελιών Χαί κολοχυνθίων, είς τό βάθος κιβώτια καί 
διάφοροι καρποί,παν τα ταυτα προετοιμαζόμενα κητάλλήλώφ 
χαί μετ' έπιμελιίας, όπως τεθώσιν έντός κυτίων διά πην 
χατανάλωσιν του χειμώνος. Τδν δλον άβοτίλβΐ ώραιρν προ-

MaaOxCjilT·ν,ν λλ^.οτγ^» ,η^ιο /<<.. βΧι. οιλ γ.ν. ακο. 
ει.ςβυ.ομ vc. ν-ο τ.ο κ F.-τ 1>cj«1 iu— >, t* Kao «—, 
ρείά τής καΧίίοτης κ«ί «νγ«νίβτάτΐ)ί ουζύγον τον Άνίης,. 
'Γε«’«,. β.,ν.ν.υ, τον ψί«Γ_. ·. Η«,ρ«... Μιτ«ζ«:„,. 
Ο.χΰριβς χ«ΐ f, Κυρία Ρϋνκλεώτον ράς awwlnwo άζ ίλ« 

τί χαί ά·π«θήχ«; τβϋ χ*τ<κστήρ«τοί χαί ΰτα
ιυς ιόν oKijwov χαί τό ζωοτροφιών των, Jmv ποικίλα οί- 
κιακά ζώα, [χία «|ξ, όρνιβρι, χΐναι, ικριστιρα! χτλ. άνα- 
ζι^νρονοι χαί βτΛίζονοι: «ότήν τήν ώραίαν χατόιχίαν.

Ίίον aivjWic ·1’χή Ι» ·*? «όλπ. 'Αλλά σιϊ; γνω-. 
ρίζιτ· καλώς νά ζήτι, ιίπον τφ χ. ΡονκλιώτΆ. ΜιτΑ της Iffaeiai αας άπρλαμβίνιτί χαί ίλα; τάς φνβιχάς παροχάς. 
Εύγι κύριε χαί Κυρία Ρονχλιώτον χαί ιάχοριαι (ΐίχρι τίλςνς 
να διόλθιτκ ουτω,

Είτα άφον η ιόγενιατάτη Κνρία τβν μ,ας παρίθιβιν άνα- 
■Ρυχτυχά, οπώρας χα! καφίν Kat τοΐς ίιηγήβη» χατ’ άπαί. 
τηβίν των τον καπνού τας βλα^ιράς άυνςπιίας χατά τούς 
οχΟλαστικούς, ίννοεΐται, οιότι ό |*ΐν χ. Φιριντΐνος σχεδόν 
Znaiwt νά χακ'ιίζη, τόν δί φίλον χ. Ρουκλίώτην σνρβου- 
λιύιι νά παύση τόν καπνόν, ίχαρα χαί ΐγώ !ν σ.γίρον χάριν 
άναψνχίς χ«1 απήλβον μςτά τοΰ Τάχη φιλοδωρηθέντος παρά 
τής Κνρίας ώραϊον τιράχιον σταφυλής χαί χντίον γλυκόν.

f'ElHiai αι·4χ.·α)

ΟΛΙΓΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Τ» χάος.
Τΰ χάος ιϊνι άκάτανόητον, δόν ϊχει όρια , ούτε αρχήν, οΟτς 

T^°*y ώέ1/ εχει διαστάσεις, ιϊνε πλήρες έκ τοΟ σκότους. Πρό 
αύτου ύττήρίς καί ύπάρχει i Θεός, τΰ πνεύμα. Οότος irroi- 
ηοε τό φώς καί τήν ύλην ίκ τού μηδενός, it nc έποίησε τά 1<· ·κ: ι»4ν>ι ν^'.ιχ~— — /“ΙΛ—.. — _1 -I .1 _ ’ίν τ^χάζ, νώ^ιαια. Ovroc πληροί τό χά°ϊ κ«Ι είνε ηανταχοΟ 

.«σ/nr π&νπτ πάγρ&μ π? }
r^J . I I. . . > . X <·!« λ J *X.. — ■ . . .. f

σαρ*/: ...................____________
Πνεύρα οίνε έ» Θεός, 6 όποιο; έποίησε τόν άνθρωπον κατ' 
εικόνα καί κ a Q' ό μ ο ί ω σ ι ν αύτοϋ. Διά τούτο μόνο; 
ό'άνθρωπος ξχει δημιουργικήν δύναμιν. Εί; τά ύώα εδωκε μό
νον τήν ίιιφυτον ούναμιν τή; διατηρήσει*: τη; ίωή; περιοδικά;.\

Τό «vetfpa «ελοόοφεκώς.

. Τό πνεύμα civs Θεία δύναμις· δέν κατέχει χώρου, εΐνε παν- 
ταχοΟ παρόν καί τά πάντα πληρούν’ εύρίοκεται ίδΙ^ς iv 
τφ εγκεφάλφ τοΟ.άνθρώπου καί ένεργεΤ διά τών όργάνων τής 
λειτουργίας χού σώματος.

. Τά όργανα τής λειτουργίας τού σώματος συγκρατούνται διά 
TftC όώϊκ^ς ούνάμεως, Λτις ένυπάρχει μετά τής ζωικής ύλης. 
Ajia έκλειψή ή ςωϊκή δύναμις. παύει καί ή ζωή τού σώματος, 

τό οέ ττνεύμα απέρχεται.
Τό πνεύμα έιι^ωλεύον <ν τφ έγκεφάλν τοΰ μήπω με μορφω

μένου σώματος ορα άναλόγως τή άναπτύίβι τών Οργάνων καί 
άποτ&λεί τόν νοΰν του άνθρώπου καί τά; δυνάμεις άυτού* τό 
πνεύμα διά τών αίσθήοεων καί κατά ίδιέν διάΌεοιν αύτοϋ άνα 
πτύσσει τάς ένεργείας του.

Ή μεέζων τίριζτς.
Ούδεμία τέρψι; ύπάρχει μείζων εί; τόν λογικόν άνθρωπον 

,έκείνης, ηρ συναισθάνεται τήν ήδύτ^τα καί τήν εύψρυαύνην δτι 
έν τή ζωή ύπήρές κοινωφελής, δίκαιο;, ένάρετοε καί ή μνήμη 
τοϋ όνάυατό; του εαεται αθάνατο;. Ούτο; Αποθνήσκει γαληνι- 
αΐος και χαρίει;.

Αλλά καί ούδέν εϊνε άλγεινάτερον εί; ίχοντα σννείδησιν, 
<ίταν θνήσκωυ άναμιμνήοκεται τά κακά έργα αύτού, τά; βλαθας 
καί ζημία; καί καταστροψάς, τά όποια έπραεεν έντή ζωή.Ουτο; 
Αποθνήσκει έν Αγωνία καί ταραχή.

Μτκρονόον χαρακτήρ.
Ακρισία καί άδιακρισία τού καλού καί Αρμοδίου έκ τού κακού 

καί Αναρμοδίου. Στέρησι; γυησία; καί είλικρινούς άγάπης. Ek 
πάντα; θέλει ν' Αρέσκη. ΟίΔόλω; συμμερίζετα» τάς διαθέσει; 
καί τά φρονήματα τοΰ θεωρούμενου φίλου, τοΰ δποίου τού; 
έχθροΰ; συναναστρέφεται Αδιακρίτως Ούδόλω; λυπεΤται δία τά; 
ζημία; καί λυπα; σχετικοΟ Αλλου. Φιλίαν έγκάρδωυ δεν έχ«··

ΠΙΚΡΟΣ καυμος

<*>

Μην έχε ψίλον άπορον rai άεργ

Μίοει ώς ^ιλήοων καί φίλει ώς μιοήουν.

Μή τάς έχθρας διαιώνιίε.

Μή οψόδρα κοταιρέρεοαι κατά τοϋ έχθροΰ οου, οτκ 
βλάπτε αΰτον καιρίυς .

καυιοταται .άθλιος. ΒΊνε άΛερίακέπτός ίχ«ι πεόίωρώυίνβί- 
ε(ςτά; όποία; έπψένει, ούδόλω; ένδίδωνλογικήώ’>. 
λως προνοιΐ, εΐνε ψίλαύτοέ, .δοκισΓοαψο;, ψυγανάγν^οτηβ 
άψιλομαθής* παρακολουθεί δέ τά αίσθήματά τής καρβία; του 
περιορα τά ιού νοός.

Μεγαλόνόνς
Περιστέλλει τα τής καρδίας αΙσθήματα άρχει δ;

Λ δρΘή irplrtc. Παν ο,τί οί υπαγορεύει ή κάροία fc«u; τό^ύ 
θάλλει,εί; τόν νοΰν καί εί; τήν νοερόν κρίσιν. «αΓ^Τα #ί 
δέχεται αύτό.

ΠλαΆΜμου» στόΰ διού μου 
τήν ζηλευιή οικία 

χίχρί; πβτέ ΰν γνώμσα 
' 'oikr απελχισί®' ·

Ιδού U τώρα ίφθαΤε 
κι* ή δαή μου ώρα

Λ' ετρωθην <1; τά στήθη μού 
πάρα f 6αν«τήφ6ρα.... .

Ποτέ μου δεν έπίσεευσα 
νά τύραννουμαε τόσον 

απ’ τού «κλήρου του ερώτΰ; 
την άσπλα^χνον τήν νόσον.

*ίσ«< ούδεί; ύχέφερε 
τά πάθη τά δεινά μου 

πού μας σκληρά ν^ απονιά 
«τά στήθη τάδοα μο«,
/Wr

χαί πάντα με παιόενει 
με σύρει ώς μικρόν παιδί 

με σφάζει μέ ψο«ευε·>
Άλλ' όμως άσπλαγχνοε καρδιά 

εσέ λατρεύω 
τή» ευτυχίαν μου αυτήν 
γιά σένα τή» προσφέρω .

ΆΘήναι Σεπτέμβριο; φ)·

ΤΕΡΨΙΗΟΑ

Δώομένης άψορμής πα Οσον πρώτον τό πρός τδν έχθρδν· 
ρϊοος ςον, ;

Μ ή υπερόβλλόντως αγάπα* μικρά γάρ άφορμή ψυχροί- 
vfci την αγάπην,

ΕΙς όν άγαπδ; μ ή όκμυστηρεύου άνβυ ανάγκης καί έ-» 
πιψυλάξευς, διότι έν έλαχίστη ψυχράτητί αας πδν μν- ; 
οτικδν άποκαλυφθήαεται πρδς όλααην σου.

Αγάπα ουν ώς μιοήσων.



Λ

η ΦΤΐιχ
π—W-SX—1"———  ........................Γι"

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ

y

Λάύίτι τκμάχιον άχό(>ου,-έν κάρυον καί δύο λοπτο- 
κάρυο· κονωσατο τδ κάρυον δια καρφίδοο άφοΰ κατασκςυ- 
αοηΤε τρε'ς έπ' αύτοΰ δπά<- μίαν μογαλοιτέραν ini τη< 
κί^έής καί δύο μικράς έπί τών έκατερωθι πλευρών, ύο 
δείκνυα: το ήμέτερον οχήρυ. Έπίοης κατασκευάζετε άνά 
δύο όηέκ ek άμφίτερα τά λεητοκάρυάααα. Τότε κόπτε
τε δύο τεμάχια άχυρου ίο εκατοστόμετρων περίπου μή
κους, ων τά μέν δύο άκρα έφσρμόάετε επί τοΰ καρύου) 
τά έτερο δέ δύο άκρα έπί τήε κεφαλήε των λεπτοκσρύ- 
ων, ιύο έμφαίνεται έν τύήμετέρω οχήρατι. Ειετάε δησε

1

WSifeunlv πλευρών αυτών, τοποθετείτε' δύο τεμάχια μι- 
άέαν, δύο εκατοστόμετρων μήκους, Τουτου γενο- 

ίίέοατε τήν αιχμήν τοΰ καρύου έπί φελοϋ φιάληε 
καί το όλον σύστημά σαε θά σταθή έν Ισορροπία. 
ό .χύοητε δι'επιτηδείου τρόπου ποσότητα νδοτοε 

Ϊκαρύω, θά διορρεύση έκ τούτου διά τών άχυρων 

ίδΠτοκαρύου, όπόθεν διά τών έτέρων όπδν θά έ- 
Ρννεπάγου τήν περιστροφήν τοΰ όλου αυοτήματόε 

ανεηεία τής άντενεργείαε τού ίδατοο έπί τών άν- 
ν πλευρών τών λεπτοκαρύων.

•y. ,.'yr Ί δ φαινόμενου είναι φυοικώτατον καί κάπως περίεργον 
ίι^;^·®έάιατπσκευή του είναι ώς είκός, εύκολωτάτη. Διά τήν 
Ιάγ^ί^όκεύήν δέ.τών δπών, πρδς άποφυγήν θραύσεως τών 

ί-.ξ^ΐιών. η κοϋ μαχαιριδίου, δέον νά μεταχειριοθήτε σιδη- 
ϊ|ϋνν οίελιοκον πεπυρακτωμένον. φ. Π:

iste 

gk'W' 
'' Κ·- Χ·: 2 μ· y ρ * η · Κα&υστερούμβνα φύλλα «2$ άπεσεβίλαμεν. 

λείπουν χαί άλλα γράψστέ μ«ς—Α. Π. Πειρβια. Φνλλάθιον 
^’ύ/ΐΐί^λ'η'βήμειουμέη); Διβτρέβη έλήφθη. *Εχ<< καλώς.— Ε. Κ. Β»· 
^ί·ί,^|1ό.ν...Φύλλα «ας . άπεστάλησαν. Έλ<ίζομ«ν νά έλάβατε 5λα._ 

Ν® λι ο ν Ζητκθέντα φύλλα «ας άπεστείλαμβ».—A. Β. 
'.:*Κ«ί'κνφ 'α ». Δ<λτάφιον έλήφθη. φύλλα σας ανέσταλησαν. Έχ· 

λαχείου γί.ήσεται 1 Φεβρουάριου^—Κ. Λ. Καλά· 
Συνδρομή «ας έλήφθη. ΕύχβριοίΟνμιν— Γ. Π. Λά ρ ι σ σ α». 

άκοθείξβις ελήφθησαν, Έχει καλώς. Γράφουν χ«1 
,*χυ^ομι*»ς.—Δ« 2. Βώλον. Επιστολή μί ΤΜρκχέμενα έλήφ·

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

θησαν χ*Γ ευχβριστβδμεν.· Φαί «Μι Ssv υπάργιι δι«θβσι<. ας eoat. ?y;|| 
ΠροβΛαθήσαη του χ. 2,. ,.—Σ. Π. Lepva, Επιστολή έλήφθη χαΐ :·{3 
χαι βας αααντήσαμεν—‘ί. Κ. Πύργον., Επιστολή ««tl χρήματα 
«λήφθησαν. Ες^αρίΦ’ουμε*. Άνβμένοιιεν *εωτέραν σας με ανβ\η- ” ·:$ 
τούμονον.—>Κ. Λ. Χό φ ι α ν. ΈπιστολαΙ καί περιεχόμενα ελήφθησαν y· 
*Εχβι καλώς. Σας έγραψαμεν. Αναμένομε» νεωτερα» βας.—Μ. Κ. 
A fill mo tin. ’Επιστολή μέ περιεχόμενα έλήφθη. "Εχει χαλώε 
ήσυ/έΐιε, 6α γένη ώς γράφετε. Παλΰ ώοαΐον, Suv&poual φίλου ελτιψ 
θησα* χατα «ήν απουσία» μας, προσπαθήσατε ετέρου.—Μ· 
Ό $ησσ«ν. £υν£ρομή σας έλήφθη. Ευχαριστούμε «.—Μ. I' Β· 
S υ ρ ο *‘Επιστολή σας έλήφθη. Απορούμε* δια παράπονά οαι. 
γράφομε».—2. 1. Βώλον. ’Επιστολή έλήφθη. Ζητούμενα φύλλα 
σας απεστείλβμε» αμέσως.δια μέσου του χ. Νικ.·..

ΓΝΛΣΤΟΠΟΙΗΧΙΧ
Καθίσταται γνωστόν τοϊς ήμετεροις σννορομηταϊς δτι b 

Αθαν. Κούτρας δέν διατελεϊ πλέον εις τήν υπηρεσίαν μας.

Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
ScvoSoxeEov τοΰ ύπνου έν Βόλψ.

Διευθύνεται ύπό τοΰ βξκλόγου νέου κ. Ίω.· Προύσαλη, 
χρηματίσαντος ώς διενθυντου τοΰ ξενοδοχείου τής Γαλλίας 
επί επτά ετη, καί τής. Πόλεως «πι 3 εεη. Καθαριοτης, προ
θυμία χαι τάξις μονα&ιχή.Συνί'ίταΤαΐ δια τήν έκτακτον περι- 
ποίησίν και ευχάριστο* διαμονήν <y. αύτφ πασι τοϊς ήμίτέ- 
ροις ταξςιδεύούσε βυνδρομηταΐς.

ΑΔΕΛΦΟΙ ΧΟΝΔΡόΠΟΤ ΑΟΙ
, ΕΜΠΟΡΟΙ ΕΝ ΛΑΜΙΑ!

Ό^αιύταταν «α« φτλσκαΧίύίίίτον κατά ΰτ π μα άν τφ £β- 
γάλη βλβπβνφ πΛς πύλεως

Υπάργουο’.ν ολα τα είοη τής οί/.·.ακής γρήσεως, «ίς λο- 
γικωτάτας τιμάς, ήτςι : ώ|άοματα, ετοψα ένδύμβτσ» βε- 
λοΟδβ και μβταέ,ώτσ, τάπητες καί χαοέδ« όυβρέλαι.καϊ· 
κασελάκια, ώς και’ άπαντα τα ήδη τής. πολυτελείας τοΰ 
συρμού και τής πρώτης ανάγκης.

Έλφετεκαί&οκιμάΰατ*.ΑΤΜΟΚΙΝΗΤΟΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ
ΠΝΕΎΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ

ΕΝ ΒΟΛΟι
ΓΕΛΡΓΙΟΥ ΚΑΡ ΑΜΑΝΟΥ

'Γδ πρώτον χαί μόνον εν άπ'άσή τξ Θεσσαλία βργοστάσιον 
τοΰτο ίδρυθέν χατα τά 1888 κατέστη πηγή ανεξάντλητος 
άπάσης τής Θεσσαλίας χαι πολλών ίλλων μερών*»

Τδ Κανιακ τούτου ώς χαι χχΛΛ^εα er γίνει εά ποτά 
οπον δήποτε εισερχόμενα διαδίδονται άατραπιαίως, προτιμώ- 
μενα διά τδ ρήσιον, τδ έςαιρετικδγ τής έύ&ννίας τών τι
μών καί τής ευκολίας, ήν παρέχει τοϊς πελάταις του.

Μεγάλη παρακαταθήκη ΚΟΝΙΑΚ εξ όινου μοσχάτου δι' · 
αναρρωνύοντας αναιμικούς, καχεκτικούς και έν γίυίΓκατα-^ 
πεπονημένους έκ διανοητικών έργασιών εύρίσκοντάς βν αΰτη» 
σωτηρίαν.

'0}*> ρεκλάμα άλλα «ράγμα.
. Απλή έπίσχεψις πείβεϊ τον καθένα τρανώταεα καί ή βα

σιλεύουσα εν αυτή) ειλικρίνεια.

Έκ ΐώ* Kats«t^p£^»v Ά»έσ«η Ki»t«t«Ytt»U<W


