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^πδ τοδ παρόντος φύλλου είσερχόμεθα είς νέαν περίοδον προόδου καί βελτιώσεως τοΟ 
ήμετέρου περιοδικού, δπερ ώς ίμφαίνεται, περιέχει ήδη πολλάς νέας ωφελίμους καινοτο
μίας ύφ’ δλας τάς έπόψεις καί δή χαΛΙιτε^ρίχάς, επιστημονικός καί φιΙοΙογικΑς, 
άνευ αύςήσεως τής ύφισταμένης συνδρομής. Έλπίζομεν δέ, δτι πάντες οΐ συνδρομηταί 
μας θά εδχαριστηθώσι διά τάς νέας μας ταύτας θυσίας καί θά έξακολουθώσιν ώς καί 
πρότερον παρέχοντες ήμϊν τήν έκθυμον αύτών συνδρομήν καί ύποστήριξιν.

παρόν φύλλον άποσταλήσηται καί πρδς πολλούς άλλους μή ίτυνδρομητάς μας, οϊτι- 
ί νες δύνανται, άν εύαρεστώνται, νά κρατήσωσιν αύτό. Τοιουτοτρόπως θεωρηθήσονται συν-
J δρομηταί.μας καί θά έξακολουθήσωμεν τήν άποστολήν τών έπομένων φύλλων. Έλπίζο

μεν δτι ή δεκαετής προγενεστέρα περίοδος είναι άρκετδν έχέγγυον τής χρησιμότητας τού 
ίργου μας καί δτι πολλοί άλλοι θά μάς τιμήσωσι διά τής συνδρομής των.

Ή Διεύθννσις

3ΧΓΕ-Α.

ΘΕΩΡΙΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

— (1J έστί κόσμος ; τί έστι φύσις ;
— Μία άπλουστάτη συναρμολογώ δύο 

άπλουστάτων στοιχείων.
Ή τόσον καταπληκτικά καί θαυμασία 

ποικιλία τών δντων καί πραγμάτων, ορα
τών καί αοράτων δυνάμεων, εγχρώμων 
καί λεπτεπιλέπτων αντικειμένων, ένορ- 
γάνων καί άνοργάνων, μικρών τε καί με
γάλων ζώων, κινητών τε καί ακινήτων 
υλών, έγκοσμίων, ατμοσφαιρικών, αιθέ
ριων καί ούρανίων σωμάτων κτλ. καί τέ
λος τού σύμπαντος δλον αναρίθμητος 
ποικιλία, ήτις καταπλήσσει τόν όφθαλ- 
μόν καί τδν νοΰν τοΰ ανθρώπου καί ήτις 
βασανίζει τούς διερευνητάς, ούδέν άλλο 
είναι ούσιαστικώς καθ ’ ήμας η μία άπλου- 
στάτη σύζενξις δύο άπλουστάτων στοι
χείων.

Αί ποικίλαι μορφαί καί ό αναρίθμητος 
τών στοιχείων τούτων συνδυασμός, δστις 
άποτελει τήν χημικήν σύστασιν καί άνά- 
λυσιν τών σωμάτων καθορίζει τό σύμ
παν. Ή δέ ταχύτης της κινήσεως καί 
σύμπηξις τών στοιχείων κατά τό μάλ
λον καί ήττον άπό τοΰ απολύτως στασί- 
μον μέχρι τοϋ ίλιγγιώδους κινούμενου, 
όιακρίνουσι τά είδη τών άτομων καί σω-

Άλλ’ απολύτως ακίνητον καί ώρισμέ- 
νως κινούμενον σώμα δέν ύπάρχει έν τή 
φύσει, ώς έπίσης απολύτως αραιόν καί 
ακριβώς συμπαγές σώμα· ένταΰθα δέ έγ
κειται τό μή έχον αρχήν καί τέλος έν τή 
φύσει, διότι αύτη φαίνεται δλως άναρχος 
καί ατελεύτητος. Τά πάντα έν αύτη άπε- 
ριορίστως έχουσι.

Δύο λοιπόν άπλα στοιχεία, συνδυα- 
ζόμενα φυσικώς μετά τής τάχύτητος 
καί έκκεντρικότητος, άποτελοΰσι τήν ποι
κιλίαν τών σωμάτων, ένοργάνων καί μή. 
Είσέη δέ δέν δυνάμεθα, έλλείψει έπαρ-
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κών έτι $έσων καί γνώύεων, νά καθορί- 
σωμεν ακριβώς καί ώρισμένως τάς ιδιό
τητας τών στοιχείων τούτων, ούχ ήττον 
έκ τον σχηματισμού και της άναλύσεως 
τών σωμάτων εύκόλως έννοούμεν, δτι 
ταύτα είσί δύο καί δτι πρδς τόν σκοπόν 
άρκονσιν· Ή δέ παραγωγή καί ό ηλεκ
τρισμός άποδεικνύουσι ταΰτα : Α μέν, δτι 
ούδέν μεταχειρίζεται πρός παραγωγήν 
ένοργάνων δντων, ό δέ έπίσης δτι ούδέν 
απαιτεί πρός άποσύνθεσιν τοΰ ύοατος 
καί τών μετάλλων ft πρός σχηματισμόν 
τών ποικίλων ανόργανων σωμάτων.

Άλλά τέλος πάντων τί μεσολαβεί πρός 
έμφάνισιν οντων έν τη γη, μή πρότερον 
ΰπαρχόντων καί σύμπηξιν ft αποσύνθε- 
σιν σωμάτων; Τί ούσίας καί ύλας μετα
χειρίζεται ft παραγωγή, αύτη καί ό Ηλεκ
τρισμός ; Ή φύσις καί πάντα τά έν τώ 
κόσμφ όρατάκαί αόρατα σώματα διασαφη- 
νίζονσιν Αμϊν έπαρκώς τούτο καί δέν χρά- 
ζει μεγάλης σοφίας πρός κατανόησιν τον 
πράγματος- Διά της. χημικής άποσυνθέ- 
σεως τών σωμάτων καί της άπλοποιήσεως 
τών διαφόρων συστατικών των, μέχρι τών 
καθαρισμένων άπλών σωμάτων φθάνομεν 
βαθμηδόν είς τά έσχατα μόρια η στοι
χεία, τά όποια ή φύσις λαμβάνει πρός 
σχηματισμόν τών ποικίλων δντων,. δίδου- 
σα αύτοϊς τήν σχετικήν ταχύτητα καί 
παγίωστν. Άν άναλύσωμεν σώμά τι,εύ- 
ρίσκομεν ώς βάσίν τό αίμα, άν άναλύ
σωμεν τό αίμα, εύρισκομεν τό γάλα καί 
άν άναλύσωμεν τό γάλα, εΰρίσκομεν τό 
ύδωρ- Καί πάλιν δέ, άν άναλύσωμεν τό 
ύδωρ, θά ενρωμεν τό όξυγόνον καί ύδρο- 
γόνον. Άλλά καί ταύτα, άν κατορθωθη 
ν’άναλύσωμεν,θά εύρωμεν βεβαίως κατω- 
τέρας βαθμίδας. Άλλ’ άς σταματήσωμεν 
έως έδώ· Τί δ’ έξάγεται έκ πάντων τού
των ; 'Οτι άλλα eivat τά πρώτα στοιχεία 
τά όποια λαμβάνει Α φύσις πρός σχημα
τισμόν τών σωμάτων γνωρίζομεν οέ, δτι 
ταντα παρήχθησαν έκ τοΰ μηδενός καί 
ούχί έξ ούσίας τίνος, καί δτι πάντα τά 
πρώτα στοιχεία πτητικά καί αόρατα είσίν.

Έξηγούμέθα πρακτικώτερον-
Δύο είσίν -αί ύφιστάμεναι δυνάμεις, ft 

ταχύτης καί Α πνκνότης (συγκεντρωτι
κή δύναμις), ήν πάντα τά σώματα έλα- 
βον κατά τήν δημιουργίαν των, αζτται 
συνδυαζόμεναι μετά τών δύο στοιχείων 
τοΰ φωτός και τοΰ σκότους άποτελούσι 
τά σώματα. Λάβετε δν δένδρον καί δν 
πτηνόν. Είς ταΰτα ώρίσθη, έν παραδείγ- 
ματί, διά μέν τό δένδρον ταχύτης 6 βαθ
μών διά δέ τό πτηνόν 32. Την ταχύτατα 

ταύτην Λ κίνησιν, ήν φυσικώς ό δημι
ουργός έδωκεν είς τά πλάσματά του φαι
νομενικούς, ώς ιδίαν αύτοσυντηρητικήν 
δύναμιν, έκαλέσαμεν άσφαλέστερον ζω
ήν. Λοιπόν ft ζωϊκή κίνησις τοΰ μέν 
δένδρου είναι ό,ώς είπομεν, τοΰ δέ πτη
νού 02. Τώρα συνδυαζομένη ή ζωή μετά 
τών δύο στοιχείων, τΑν ούσίαν καθ ’ Α- 
μάς καλουμένην, άποτελεΐται τό δένδρον 
καίτό πτηνόν.'Ωστε δέν είχεν ανάγκην ό 
δημιουργός νά προστρέξη είς πολλάς ού
σίας, διά νά σχηματίσμ τό δένδρον, τό 
πτηνόν, τόν ίππον, τόν λίθον, τό ύδωρ 
τόν άδάμαντα κτλ. Δύο ήρκουν· ήτοι τό 
φώς καί τό σκότος καί διά τούτων άπε· 
τελέσθη τό παν έν τη φύσει.

Ή έπιστήμη μέχρι τονδε δέν κατόρ
θωσε νά έξακριβώση τά μυστήρια της 
συναρμολογής τών στοιχείων τούτων, 
ούχ' ηττον βαθμηδόν, έλπίζομεν, θά 
κατωρθωθη νά καθορισθή ό βαθμός της 
άπαιτουμένης κινήσεως πρός σύστασιν 
τών σωμάτων.

Έρχόμεθα κατ’ ακολουθίαν είς τό 
φώς καί τό σκότος. Τό φώς είναι κίνη- 
σις, άλλά δέν είναι καί άπλούν στοιχεΐον, 
είναι πηγή στοιχείων. Τό φώς έχει ηλεκ
τρικήν ιδιότητα, άλλ ’ ή ίδιότης αυτή δεν 
..εί^νείς,,ήμδς σαφώς γνωστή. Γνωρίζο
μεν δέ, ότι τό φώς έπενεργοΰν διά τής κι- 
νήσεως έπί τοΰ σκότους θερμαίνει αύτό, 
τό ζωογονεί καί τό μεταβάλλει συναναμν 
γνύμενον είς λεπτεπίλεπτα αύτοκινού- 
μενα σωμάτια καί διά της κεντροφεροΰς 
δυνάμεως είς έτι μεγαλείτερα καί τά με- 
γαλείτερα είς όγκωδέστερα, καί ίδού ft 
ύλη αναφαίνεται έκ τής επενεργείας τού 
φωτός έπί του σκότους. Γνωρίζομεν δέ 
ήδη, δτι τό φώς φέρει θερμότητα. Ή 
θερμότής έπομενως γέννα κίνησιν, άνε
μον, ποικιλίαν ταχύτητος καί ποικιλίαν 
σωμάτων. Αύτό τό βλέπομεν, τό γνωρί
ζομεν, τό έννοούμεν, άλλά τό. φώς καί 
τό σκότος πόθεν παράγονται καί ποια τά 
συστατικά των ; φέρουσιν έν έαυτοϊς τά 
σπέρματα, τών έκ τής ένόϊσεως καί τού 
συνδυασμού των άναφαινομένων σωμά
των ; Ούχί, φέρουσι μόνον τήν δύναμιν 
και τήν πρωτογενή ύλην, ήτις δέν δύ- 
ναται νά η ft διττή, ώς προείπομεν, διά 
νά γεννηθη δ,τι μας περιβάλλει- Πλει- 
οτέρων στοιχείων δέν έχουσιν.ανάγκην, 
αφού ταΐς είναι δυνατόν διά τής διαφο
ράς τής κινήσεως καί τής πυκνώσεως νά 
σχηματίζωσι ποικιλίαν Απειρον σωμάτων 
ένοργάνων καί άνοργάνων.

Άνεκαλύφθη έσχάτως, οτι ώρισμένη 

ταχύτης τοΰ ήλεκτρισμού παράγει τήν 
δόνησιν τοΰ αίθέρος,μεγαλειτέρα τήν θερ
μότητα, δτι μεγαλείτερα τό φώς καί έτι 
μεγαλειτέ^α τήν διάνοιαν. Καί μήπως 
δέν γνωρίζομεν, δτι ώρισμένη θερμότής 
παράγει πυράν, έτιμεγαλειτέρα ώρισμένη 
τόν άνθρακα καί έτι μάλλον μεγαλει- 
τέρα μαθηματικός πάντοτε ώρισμένη τόν 
άδάμαντα ;

"Ετερον- Ώρισμένον ψύχος μεταβάλλει 
τό θερμόν ύδωρ είς ψυχρόν, έτιμεγαλεί- 
τερον ψύχος μεταβάλλει αύτό είς πάγον 
καί έπί πλέον είς κρύσταλλον.Οί άνθρω
ποι δέ ώς καί τά ζώα καί τά φντά αίρον
ται καί μεγαλύνονται διά τοΰ φωτός καί 
τοΰ ύδατος (τροφών).

Τί έξάγεται έκ τούτου ; Ότιτά πάντα 
συναρμολογία έστί τής κινήσεως καί τής 
πυκνότατος, μετά τής θερμότητοςκαί τοΰ 
σκότους- Ταΰτα άποτελούσι τήν ύλην.

"Υλη μόνη ούδαμόσε προύπήρχεν. Ή 
απότομος έφοδος τον πρωτουργοΰ φωτός 
έπί τοΰ σκότους,—διότι ώς γνωστόν, τό 
άπειρον χάος σκότος έστίν,—καί ή έπί- 
δρασις αίφνιδίως τοΰ πρώτου έπί τοΰ 
δευτέρου έπέδρασε φυσικώς καί έθέρμα- 
νεν άνίσως, ούτως ώστε Α ποικιλία τών 
βαθμών τής θερμότητος νά σχηματίσμ 
σφαιρικά σώματα καί τοπικάς θερμοκρα
σίας, έξ ου οί άνεμοι, τά ύδατα, αί πυρ- 
καίαί καί οί κατακλυσμοί, οί συμπαγείς 
όγκοι καί τά υψηλά και χθαμαλά μέρη, 
αί βαλτώδείς αναθυμιάσεις, εξ οΰ καί τά 
φυτά και τά ζώα, ών συνέπεια είναι καί 
ό άνθρωπος.
Πάντα ταύτα λοιπόν ούδέν άλλο είναι ή 
αποκυήματα τής συναρμολογίας—κατά 
πανσοφιαν προδιαγεγραμμένην—τοΰ φω
τός έπί τοΰ σκότους, τής κινήσεως καί 
θερμότατος έπί τοΰ χάους καί έρέβους.

— Άφοΰ λοιπόν κατά παράδοξον συν- 
αρμολογίαν τής κινήσεως τοΰ φωτός καί 
τού σκότους έσχηματίσθησαν πάντα ταύ
τα καί φυσικώς έξακολουθουν ΰφιστά- 
μενα, έφ’ δσον τό φώς έπενεργεϊ έπί τοΰ 
σκότους, τί άλλο άπητειτο πρός σχημα
τισμόν τοΰ κόσμου μας καί της φυσεως 
ταύτης ;

— Ούδέν, μόνη ή συναρμολογία τών ά- 
πλουστάτων πρωτογενών στοιχείων·

Τό φώς καί τό σκότος άρχαιόθεν έδο- 
ξάσθησαν,ώς πρωτουργοί δυνάμεις.

Φ. Ιΐρίντεζης.

ΑΙ ΓΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΟΣ(')

^ταν τις προτίθεται νά έρευνήση τήν 

ιστορίαν των επιστημονικών ανακαλύψεων, 
δπωε άνευρη τήν καταγωγήν αύτών, οφείλει 
ν’ άναδράμη sic αρχαίας καί παλαιός συγ- 
γραψάς καί παραδόσεις,ίνα έί αύτών ποριοθή 
εί δυνατόν, δ,τι άν χρήσιμον πρός τόν σκοπόν 
αύτοΰ. Δυστυχώς όμως, δσον καί άν άνέλθη 
τις τάς βαθμίδας τής κλίμακος τών αιώνων 
δέν θά δυνηθή ν ’ άνευρη ωρισμένα καί σαφή 
πράγματα περί τοΰ ατμοσφαιρικού ηλεκτρισμού 
καί μάλιστα ως έννοεϊ αυτόν ή σήμερον έπι
στήμη. Διότι οί τότε ούτε ηλεκτρικός μηχα-

Ζείτς ό τερκικίραυνος.

vac είχον, ούτε λσυγδουνικάς λαγύνονς,ούτε 
έγίγνωσκον τούς καλούς και κακούς αγωγούς 
τοΰ ηλεκτρισμού, ούτε μέσα και γνώσεις έκέ- 
κτηντο ώς οί νυν, ϊνα οι ’ αύτών άποδεΐέωσιν 
δτι αί άστραπαί, οί κεραυνοί, αί βρονταί, αί 
Θύελλαι καί οί τρυφώνέο είσι συνέπεια τής 
ύπό τών νεωτέρων προχείρως κληθείσης 
ηλεκτρικής δυνάμεως. Έν τοντοις έν τώ Παν- 
θέω τής ’Ελληνικής μυθολογίας δύναταί τις

1

τών

φχσιοτα* 
ευθνντοΟ
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πολλά τά άνβχόμενβ είς τά άτμοοφαιρικά 
φαινόμενα ν’ άνεύρη· διότι μεταξύ τών υλι
κών, τών άποτελούντων αύτήν, μέγβ μέρος 
πσρελήφθη έτι ύπό τύπον μύθου Λ υπό τόν 
πέπλον τοΰ συμβολισμού ή ύπο άλληγορικήν 
έννοιαν έκτής φυσικής ίστορίασ, οΐον : έκ τής 
αστρονομίας, έκ τής μετεωρολογίας, έκ τής 
ψυσικής, έκ τής χημείας, έκ τής βοτανικής κτλ. 
ως τοΰτο καθίσταται πλέον άρίδηλον είς πάν
τα γινώσκοντα νά έξετόζη τήν μυθολογίαν 
ύπό σοβαρόν καί οπουδαίαν έποψιν, εΐς πάν
τα θέλοντα νά εΐσδύση μέχρι τών αληθειών, 
αϊτινες έγκ^ύπτονται έν αύτή, καί ουχί είς 
τόν άναγινωοκοντα ούτήν. έπιπολαίως και χά- 
ριν τέρψεως καί αναψυχής. Ή μ υ θ ο λ ο- 
γία,λέγει όφιλόσοφος Μητρόδωρος, παρί- 
στ η σ ι νώςθεΐασυ μ β εβηκότσ,τούς 
διαφόρους συνδυασμούς τών 
στοιχείων έν τώ κόλπω τής 
Φύσεως. Άλλά καί ό ’Αριστοτέλης έν τοίς 
μεταφυσικοϊς αύτοΰ προστίθησι τά επόμενα :

«Π αραδέδοται δέύπό τών 
άρχαίων καί παλαιών, έν μύθου 
σχήματι κ ατ α λε λ ε ι μ μ έ να το"ς ύ
στερον, ότι θεοί τε είσίν ουτοι, 
καίπεριέχει τό θεϊοντήνόλην φύ- 
σι ν. Τ ά δέ λ ο ι πά μυθ ι κώ'ς ήδη προ σ- 
ήχθη npoC τήν πειθώ τών πολλών 
καί πρός τήν είς τούς νόμους καί 
τό συμφέρον χρήσιν. ’Ανθρωποει
δείς τ ε γάρ τούτους, και τών άλ
λων ζώων όμοιους είσί λέγουσι 
καί τούτοις έτερα ακόλουθα και 
παραπλήσια τοίς ε ί ρη μέ ν οι ς· ώ ν εί 
τις χωρίσας αύτό λάβοι μόνον τό 
πρώτον, οτι θεούς ώοντο τάςπρω- 
τας ούσίασ είναι, θείωςάν είρή- 
σθαι νομίσει, καί κατά τό είκός πολ- 
λάκις εύρημένης είς τό δυνατόν 
έκάστης καί τέχνης καί φιλοσο
φίας, καί πάλιν φθειρόμενων, καί 
ταύτας τάς δόξας εκείνων οΐον λεί
ψανα περισεσώσθαι μέχρι τοΰ νϋν. 
Ή μέν ούν πάτριος δόξα καί ή παρά 
τών πρώτων, επί τοσούτον ήμϊν 
φανερά μόνον».

Καί αληθώς αί παρά τοΰ ’Ησιόδου άναφε- 
ρόμεναι θεότητες συμβολίζουσιν ώς έπί τό 
πλεΐστον τάς μεγάλας τής φύσεως δυνάμεις 
καί τά κυριώτατά αύτής φαινόμενα, ώς έξά- 
γεται μεταξύ τών άλλων καί έκ τών επομέ
νων στίχων:

γείναιο Β* α» Κύκλωπας ύπίρδιον ήιβρ ίχοντας, 
Βρόντην τι 3«ρ6πην *<£>. ’’Αργήν οβριμ,δΡυμον, 
ot Ζπ»ί βροντή» τ’ί8οβ«ν τεϋξάν τ» «ρανιά».

Όντως ό Βρόντησ δηλοΐ τον γδούπον τής 
βροντής, ό £τερόπης τήν άστραπήν, καί ό 

"Αργής τήν ύπόλευκον λάμψιν τών ηλεκτρι
κών φαινομένων. Ό μύθος δέ,ότι ό Ήφαι
στος ό θεός τοΰ πυρός, κατεσκεύαζε μετά τών 
Κυκλώπων έν τοϊς ήφαιστείοις τόν κεραυνόν 
ενέχει άλήθειαν μυθοποιηθεϊσαν. Καί τώ όντι 
κατά τάς γενομένας εσχάτως παρατηρήσεις 
ύπο του κ. Palmieri έν τώ Βεζουβίω, πα- 
ράγονται άστραπαί, βρονταί καί κεραυνοί, 
οσάκις συμβαίνει έκρηξις.

Ή μάχη τών Γιγάντων έπί τών κορυφών 
τού Όλύμπου καί τής Όασης έναντίον τοΰ 
Διός, είναι άλληγσρική έννοια ατμοσφαιρι
κών ηλεκτρικών φαινομένων, ήν ευκόλως δυ
νατοί tic νά έννοήση, έάν λάθη ΰπ’ όψει οτι 
ό Ζεύς έθεωρείτο ώς ό θεός τών ύπεράνω 
τον άέρος στρωμάτων· ότι τά υψηλά όρη 
φαίνονται ως θέλοντα νά άνέλθωσιν εως έκεΐ 
καί ότι έπί τών κορυφών αύτών κατασκήπτει 
πολλάκις ό κεραυνός. Τόν πόλεμον δε τού
τον τής φύσεως έποιητίκευσαν έν τή φαντα
σία αυτών οι άρχοΐοι, καί ούτω τά όρη τέ
κνα τής γής, έγένοντο Γίγαντες, ούς ό θεός 
Ζεύς τιμωρεί διά τήν αυθάδη τόλμην αύ’ών, 
θελόντων νά ύψωθώοι μέχρις αυτοΰ. Ή διή- 
γησις αύτη περιέχει λοιπόν φυσικήν αλήθειαν 
έξ ής οΐ άρχαΐοι δέν άπεμακρύνοντο. Άλλα 
καί σήμερον τοιαύτη τις μάχη τής φύσεως 
διεξάγεται ενίοτε κατά τάς φθινοπωρινός νύ
κτας έν Θεσσαλία, ής αύτόπτης έγενόμην 

' κάτδ τό 1888, είχε δέ ώς κέντρον τάς κο- 
ρυφάς τοΰ Όλύμπου καί τής Όσσης. Ήτο 
μαγευτικόν τό θέαμα, άμα δέ καί φοβερόν. 
'Εσπέραν τινά περί τήν 8ην ώραν ήρξατο 
καταιγίς μετά βροχής, διηνεκώς δέ άστραπαί 
καί κεραυνοί άπό τών κορυφών τοΰ Όλύμ
που καί τής Όσσης κατηύγαίον τήν Λάρισ- 
σαν καί ύλην τήν μεγάλην εκτασιν τής πε- 
διάδος αύτής. Ή πόλις καί τά πέριξ κυριο- 
λεκπκώς έφαίνοντο ώς εί έκαίοντο, αί δέ ά
στραπαί καί αί κεραυνοί μετά των βροντών, 
ασυνήθεις άλως είο έμέ, ώς έκ τής έντάσεως 
αυτών, μοί ένέπνεον αληθώς αίσθημά τι ολως 
ίδιον. Μυριάδες δέ κεραυνοί καταιβάται έν 
τώ μέσω τοΰ έκπάγλου έκείνου θεάματος κα- 
τασκήπτοντες έν τή πόλει καί έπί τών κορυ
φών τών μιναρέδων τών ’Οθωμανικών τεμε
νών, έτεροι δέ άνίσχοντες, ώς εί έσφενδο- 
νίζοντο άπό τής γής είς τόν ούρανόν, μοί διή- 
γεηοον τήν ιδέαν, οτι τό παν κατεστρέΦετο 
περί έμέ' καί όμως ούδέν άπευκταϊον συνέβη. 
Την πρωίαν είχομεν ουρανόν άνέφελον· ό ή
λιος άνέτειλε μεγαλοπρεπώς καί ή φύσις έπα- 
νέλαβε τήν γαλήνην αύτής, ώς εΐ έώρταζε 
τά έπινίκεια ό Ζεύς τοΰ Όλύμπου.

Ό Τυφωευς, δ τελευταίος καί ό φοβερώ- 
τερος υιός τής Γής ή κατ ’ άλλους τής Ήρας 
ό κεραυνωθείς ύπό τοΰ Διός διότι καί ουτος 

έπανεστάτησε κατ’ αύτοΰ, παρίστησι τήν βι
αιότητα τών άνεμων· είναι ό πατήρ τών θυ
ελλών, τών καταιγίδων, τών τυφώνων, τών 
τόσον καταστρεπτικών όταν ένσκήπτωσιν. Έν 
άλλαις λέξεσιν, ό Τιφωεύς καί τά τέκνα αύ- 
τοΰ συμδολΐξουσι βίαια ατμοσφαιρικά φαινό
μενα, αντιτασσόμενα είς τήν τάξιν καί τήν 
αρμονίαν τοΰ κόσμου. Άλλά ταύτα ώς κακο
ποιό, ό Ζευς ύπό τήν ιδιότητα τοΰ θεοϋ τής 
ειρήνης καί τού καλού, διασκορπίζει καί εξα
φανίζει πρδς έπαναψοράν τής ησυχίας καί τής 
ομαλής καταοτάσεως· διότι αύτός καί μόνος 
ώς πανίσχυρος, έχει τήν δύναμιν, ϊνα πραύνη 
τά έπίφοοα στοιχεία καί κατευνάζη τάς θύ
ελλας κατά τήν συμβολικήν μυθολογίαν ήμών.

Έθεωρεΐτο δέ ό Ζεύς ώς τής φύσεως αρ
χηγός , ώς παντοδύναμος καί παντοκράτωρ 
θεός. Κατά συνέπειαν ητο κύριος τής αστρα
πής, τοΰ κεραυνού, τών νεφών, καί έκαλεϊτο 
άστραπαΐος Ζεύς, κεραύνιος, κε- 
λαινεφής, τ ερπ ι κ έρα υ ν ος, άρχι κε
ρά υνος, βρονταϊοσ, άοτεροπητής, 
νεφεληγερέτης. Έχει δέ ώς ύπουργδν 
αύτοΰ τδν κεραυνόν καί επομένως αυτός είναι 
δ άρχικέραυνος, κατά τδν πρδς τδν Δία ύ
μνον τοΰ φρεάντλυος Κλεάνθους.

Συνελόντι δ’ ειπεϊν, ό Ζεύς έν τή φυσική 
αυτού έννοια είναι δ ©εδς τού ούρανού, ου- 
τινος ή ενέργεια καταφαίνεται ιδία διά τών 
ατμοσφαιρικών φαινομένων, ώς γίνεται δήλον 
έκ τών παρεντεθέντων ανωτέρω επιθέτων. 
Όθεν όταν βλέπωμεν τδν Δία έπεμβαίνοντα 
καί διαδραματίζοντα πρόσωπόν τι έν τινι μύ- 
θω, δέοννά έχωμεν ύπ’ οψει,οτι δ μύθος ου
τος έκφράζει πρωτίστως ούράνιόν τι φαινόμε
νου, σχέσιν εχον ού μόνον μεταξύ τών άλ
λων ουρανίων φαινομένων, άλλά καί προς έ
τερα τής φύσεως φαινόμενα. Τέλος δ Ζεύς 
διά του κεραυνού παρίοταται έν τώ ύψίοτω 
αυτοΰ μεγαλείω. Εΐκονίζεται δέ καθήμενος έ
πί θρόνου έκ χρυσού καί έξ έλέφαντος, κρα
τών είς μέν τήν δεξιάν χεΐρα τδν κεραυνόν, ση- 
μείον τής ισχύος αύτοΰ έπί τών φυσικών δυ
νάμεων, εΐς δέ τήν άριστεράν σκήπτρον, έμ
βλημα τής διοικητικής καί βασιλικής ικανό
τητες αύτοΰ· τίθεται δέ ύπο καί τούς πόδας 
αύτοΰ αετός καί νέφη, έξ ων έξέρχονται αί 
άστραπαί καί οί κεραυνοί.

Ώς παρατηροΰμεν. ή μυθολογία έγκρύπτει 
έν τοίς σπλαγχνοις αύτής επιστημονικούς 
θησαυρούς. Άλλ’ όταν αΰτη έπαυσε κατα- 
νοουμένη,τά φυσικά φαινόμενα μετεποιήθησαν 
εΐς θεούς καί ούτως έπλάσθη ή μυθολογική 
θρησκεία τών τε Ελλήνων καί τών Ρωμαί
ων. Πλήν πάλιν "Ελληνες φιλόσοφοι τολμή- 
οαντες έπεχεΐρησαν νά έξηγήσωσιν ότι οί θεοί 
είναι φυσικά φαινόμενα. Άλλ* όσοι έτόλμησαν 

άπροκαλύπτως νά είπωσι τάς ιδέας αύ
τών έτιμωρήθησαν άπηνέστατα. ΔΓ δ δ Εύ- 
ρυπίδης, ό τραγωδοποιός, δέν ήθέλησε ν’άπο- 
καλύψη, ώς έλεγε, τάς δοξασίας αύτοΰ περί 
τών θεών, δεδοικώςτδν Άρε ι ον Πά
γον.

mm m monouas

«'Λτψΰζ τις πρόσεσζι ζύ iavzor ώαφβίί· 
farzt, ώς zqr noMr a&,xovrzto.

Ήθικ. Νικομάχεια.

^ά περί αυτοκτονίας είναι λίαν περίεργα 

καί λίαν ενδιαφέροντα τοίς βουλομε'νοις τδ κοι
νόν αγαθόν. Αύτη ώς πάθημα ανθρώπινον παντα- 
χοΰ καί πάντοτε είναι εν και τό αυτό, είναι έξο
δος τοΰ βίου βιαία μέν καί παρά φύσιν, άλλ 
ολίγον ενδιαφέρον παρέχουσα είς έξέτασιν τών 
κατ’ αύτήν· διότι αή είς "Αδην *®τάβασιςπαν- 
ταχόθεν όμοια έστίν»· Ώς πραξις δμως ηθική, 
είναι πολυσήμαντος καί μεγίστου ενδιαφέροντος 
ούχί τόσον ατομικού, δσον κοινωνικού καί πολί
τικου. Διότι ό καθ’ έκαστον άνθρωπος καί έλεύ- 
θερος είναι νά διαθέση τήν ζωήν του καί να φυ- 
λαχθή άπό τοιοΰτον αυτοπροαίρετου κακόν δύνα- 
ται· τοΰτο τουλάχιστον δύναται νά διισχυρισθή, 
άδιάφορον αν πλαναται είς τήν σκέψιν του.

Ή κοινωνία δμως καί ή πολιτεία οέν δικαιού
ται νά σκέπτηται οΰτω, διότι περιλαμβάνει δια
φόρων ψυχικών διαθέσεων καί διαφόρων χαρα
κτήρων άτομα, τά όποια οφείλει νά φυλάξη άπό 
τόν κίνδυνον. Τό άτομον δέν φοβείται νά πάθη 
άπό τούς προτιθεμένους νά αύτοκτονήσωσΐ' οιοτι 
οί τοιοΰτον τρέπουσι τήν οργήν των κατά τής 
έαυτών ζωής μή εΰρίσκοντες ή μή θέλοντες νά 
κακοποιήσωσι τόν αίτιον τής δυστυχίας των ή 
καί μή δυνάμενοι. Αί τελευταΐαι παραγγελίαι 
αυτών δεικνύουσιν, δτι εχουσι μέν παράπονα 
κατά τής κοινωνίας,· άλλά δέν θέλουσι νά καπο- 
ποιήσωσιν άλλους.Ίσως άπό ευγένειαν δέν τρέ- 
πούσι τήν οργήν των, δικαίαν ή άδικον άδιάφορον 
κατά τής κοινωνίας, ώς οί λησταί καί οί κακούρ
γοι δπερ ήδύναντο καί αυτοί νά πράξωσι, μετά 
τήν σκληρόν άπόφασίν των. "Ωστε είναι πολύ 
εύλογον νά μή άνησυχή τό άτομον,άκοΰον αυτο
κτονίας. Κινείται μέν είς οίκτον τό άτομον κατά 
τό άνθρώπεινον έκ του παθήματος, άλλά δέν θο
ρυβείται έκ τής πράξεως· διό καί ολίγον λόγον 
κάμνει περί τών αυτοκτονιών. Οΰτω σκέπτεται 
τό άτομον διότι νομίζει, δτι εκτός, τής έξ οί
κτου συγκινήσεως, ουοέν άλλο έχει νά πάθ^. Ή 
σκέψις του δμως δέν είναι ορθή. Αί αύτοκτανίαι 
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καί μάλιστα αί συχναί, ώς κακή μοίρ$ συμβαί- 
νουσι νΰν έν Έλλέδι, είναι τεκμήριου, δτι τήν 
κοινωνίαν, «ν ή συμβαίνουσιν, υποβόσκει νόσημα 
μολυσματικόν, φθεΐρον τάς ψυχάς δίκην πανώλους 
και χολέρας καί ετι χείρον. Διότι αί περί τό 
σώμα έπιδημίαι και προλαμβάνονται και οίονεί 
κορεννύμεναι παύονται τοϋ ολέθρου. Τά νοσήματα 
δμως τά καταλήγοντα εΐς αυτοκτονίαν ψυχικά 
οντα έχουσι τάς αιτίας των εΐς τάς συνθήκας τοϋ 
βίου, καί διά τοΰτο είναι δυσφύλακτα καί δυσα- 
πάλλακτα. Δεν έχει λοιπόν δίκαιον και τό άτο· 
μον νά μή άνησυχή. Διά νά παύση μαστίζον 
κοινωνίαν τινά τό μέγα κακόν τών αυτοκτονιών, 
είναι ανάγκη νά μεταβληθώσιν αί συνθήκαι τοϋ 
βίου αύτής.Άλλ’είναι εύκολος ή μεταβολή τών 
συνθηκών τοΰ βίου ; Πολλοϋ γε καί δει. Τό άτο
μον ύπό κακάς συνθήκας τοϋ κοινωνικού βίου 
βιοϋν ομοιάζει επιβάτην πλοίου χειμαζόμενου, 
δστις κινδυνεύει μέν νά συγκαταποντισθή, άλλά 
μή δυνάμενος νά έπενέγκη άλλοίωσιν εΐς τά συμ- 
βαίνοντα περί τό πλοΐον, απρακτεί άναμένων 
τήν σωτηρίαν του άπό τους κυβερνήτας καί τό πλή
ρωμα τοϋ πλοίου. Εΐς τοιαύτην θέσιν εύρισκόμε- 
νον καί τό άτομον έν τή κοινωνία, ούτε νά κατα- 
νοήση δύναται τό βάρος τών αύτοκτβνιών, ούτε 
κατανοούν δύναται νά επενέγκη βελτίωσιν εΐς 
τάς κοινωνικός συνθήκας. Είναι λοιπόν συγγνω
στή ή περί τών αύτοκτονιών άμεριμνησία αύτοϋ. 
Ή άδιαφορία δμως, ήν δείκνύουσιν οί παρ’ήμΐν. 
τούλάχιστον ίιέποντες τάς τύχας-τοϋ’λαού καί 
οί δυνάμενοι νά συντελέσωσιν εΐς τήν θερα
πείαν τοΰ κακού, είναι άσύγγνωστος.

Οί τοιοΰτοι, έάν θέλωσι νά κατέχωσι τάς θέ
σεις των έπαξίως καί νά άπολαύωσι δικαίως 
τών τιμών, άς ό λαός παρέχει εΐς τούς εαυτού 
εκλεκτούς, δφείλουσι μεγίστην προσοχήν εΐς τά 
τής αυτοκτονίας· δφείλουσι νά άναζήτώσι τά αί
τια τά νοσογόνα, νά κάμνωσι πολύν λόγον καί 
νά. προβαίνωσιν είς πάν μέτρου, δπερ ήθελε νο- 
μισθή πρόσφορου εΐς καταπολέμησιν ούχί άπ’ εύ- 
θείας τής νόσου, δπερ άδύνατον, άφανοΰς ούσης, 
αλλά τών αιτίων αύτής. Ό πόλεμος ούτος είναι 
δυσχερέστατος καί χαλεπότατος, άλλά καί άπα- 
ραίτητος. Ό τοιοΰτος πόλεμος οφείλει νά ά- 
πευθύνεται κατά τού δλου τών κακών αιτίων, 
τά όποια μαστίζουσι τό άνθρώπινον γένος καί 
οιά τά όποια ό βίος καλείται κοιλάς τοΰ κλαυθ- 
μώυος. Τά τοιαϋτα οέ αίτια είναι άπειρα τό 
πλήθος καί ποικιλότατα τήν φύσιν.

Άλλ ’ δσα καί αν είναι, δύνανται νά διαιρε- 
θώσιν εΐς τρεις κατηγορίας, είς τά άπείλούντα 
τήν σωματικήν ύπόστασιν τού ανθρώπου, τήν 
ψυχολογικήν καί τήν ήθικήν. Τούτων άλλα μέν 
είναι επιδεκτικά πολέμου, άλλα δέ είναι δλως 
άπολέμητα ανθρώπινη δυνάμει. Ή άνθρωπίνη επί
νοια καί ή άνθρωπίνη δύναμις δύναται και νά 
προλάβη καί νά καταπολεμήση πολλά κακά, αλλά 

δύναται νά έξουδετερώση καί τά κακά τών θεο
μηνιών καί τά έκ τής τύχης ήκιστα. Τίς δύναται 
νά άπαλλάξη τούς άνθρώπους άπό τούς σεισμούς, 
τούς^κεραυνούς, τάς λαίλαπας καί τά όμοια; Ού- 
δείς ; Ίσως κάν μηδενδς κακού τήν πηγήν δύνα
ται νά στειρώσή ή άνθρωπίνη δύναμις έντελώς· 
διότι ό άνθρωπος κατά πάντα είναι άτελής έν 
σχέσει πρός τάς χρείας του καί ιδίως τάς ψυχικάς.

Έντελώς δέν δύναται· δύναται δμως νά περιο-· 
ριση τά κακά έπί τοσοΰτον, ώστε νά είναι φο
ρητά, καί έν τοιαύτη ■ περιπτώσέι αύτοκτονίαι 
δέν θά συμβαίνωσιν, αϊτινες πάντοτε είναι συνέ- 
πειαι κακών άφορήτων. Τοΰτο είναι τό έργου 
τών οφειλόντων νά μεριμνώσι περί τής τύχης 
τών λαών καί τών κοινωνιών· ό περιορισμός τών 
κακών δηλονότι καί δχι ή έξάλειψις, ήτις, ώς 
είδομεν, είναι άδύνατος τή άνθρωπίνη δυνάμει.

Κατά τήν άντίληψιν τής παρούσης μελέτης,ό 
μεριμνήσων περί θεραπείας τοΰ έν λόγφ μεγάλου 
κακού πρέπει νά δέχηται, δτι ό καταντών εΐς τήν 
άπόφασιν νά αύτοκτονήση, δέν είναι παράφρων, ώς 
νομίζεται ύπό τών έκ τής επιφάνειας κρινόντων 
τά πράγματα, άλλως πάσα μέριμνα θά ήτο μα- 
ταία. Δέν είναι παράφρων διότι πάσα άπόφασις 
προϋποθέτει άκεραίας τάς φρένας τοΰ άποφασί- 
ζοντος, άλλως τό κινήσαι εΐς τήν αύτοκτονίαν 
δέν δύναται νά κληθή άπόφασις, άλλ’ άπλώς 
ενέργεια άνθρωπίνη άσυνείδητος. Τοιαύτη δέ ενέρ
γεια πάν άλλο δύναται νά καλήται ή άπόφασις. 
"Οτι δέ αί αύτοκτονίαι είναι πράξεις άπορρέουσαι 
έξ αποφάσεων ενσυνειδήτων καί οτι γίνονται μετά 
σκέψεις φυσικάς καί μεμελετημένας, καταδείκνυ- 
ται έκ τών τελευταίων παραγγελιών τών αύτο- 
κτονούντων προφορικών καί γραπτών καταλειπβ- 
μένων, αϊτινες πολλάκις είναι λογικώταται. 
Ποΰ είναι λοιπόν ή παραφροσύνη καί ή βλάβη 
τών φρενών, έπί τής οποίας στηριζόμενοι τινές 
πάντοτε συνιστώσι τήν εκκλησιαστικήν κήδευσιν 
τών αύτοκτονούντων μέ ύφος λίαν άπαιτητικόν ; 
Άν συμβαίνουσιν αύτοκτονίαι' έν τοΐς φρενοκο
μείου, τοΰτο δεν σημαίνει, δτι αίτιον αύτών εί
ναι ή παραφροσύνη. Δύναται νά ειπη τις, δτι ό 
αύτοκτονήσας παράφρων είχεν άποφασίσει τήν 
αύτοκτονίαν πρίν ή παραφρονήση’ καί έξετέλεσεν 
αύτήν μετά τήν παραφροσύνην ωθούμενος ύπό τής 
διαθέσεως, ήτις έγεννήθη έν αύτφ έκ τής άνα- 
βληθείσης εκείνης άποφάσεως. Είναι οέ παρατη
ρημένου,, οτι αί σκέψεις παρέρχονται, άλλ ’ αί 
εξ αύτών διαθέσεις παραμένουσιν έν τή ψυχή. 
’Εντεύθεν τό οό έμβλέψας είς πρόσωπον γυναι- 
κός είς τδ έπιθυμεΐσαι αύτής ήδη αύτήν έμοί- 
χευσεν», καί οί νοΰν εχοντες άποφεύγουσιν ού 
μόνον τά κατ’ αΐσθησιν, άλλά καί τά κατάδιά- 
νοιαν αμαρτήματα, Τεθέντος λοιπόν, δτι έν πο- 
λέμφ μέν εύρισκόμεναι φρένες, άλλ’ άκέραιαι 
πάντοτε άποφασίζουσι τήν αύτοκτονίαν, ζητη- 
τέα τά αίτια τά προκαλοΰντα καί άναγκάζοντα 

τόν πολεμούμενον είς τήν σκληράν άπόφασιν.Τά 
αίτια ταΰτα, ώς είπομεν, δύνανται νά είναι 
άπειρα, καί ισχυρότατα, άλλ’ δσον ισχυρά καί 
αν είναι, οέν δύνανται νά έπιβληθώσιν είς τήν 
συνείδησιν άπολύτως. ’Εκείνο, τό όποιον πάντα 
ταΰτα δύνανται νά κατασιγάση καί νά έπιβληθή 
εις τήν συνείδησιν μέ δύναμιν άπόλυτον, είναι ή 
ιδέα τοΰ άγαθοΰ. Ούτε δουλεία σκληρά, ούτε 
πενία δεινή, ούτε νόσος άνίατος, ούτε μαρτυ- 
ρικαί βάσανοι, ούτε άλλη σκληρότης όποιαδήποτε, 
ούτε έρως άτυχής, ούτε λύπη, άθυμία, άση καί 
τά παραπλήσια δύνανται νά έκβιάσωσι τήν άπό- 
φασιν εΐς πράξιν, μή συμβιβαζομένην πρός τήν 
ιδέαν τού άγαθοΰ, ήτις κυριαρχεί έν τή συνειόή- 
σει τού πράττοντος, κατά τήν στιγμήν τής άπο
φάσεως· «τό δ’ άποθνήσκειν φεύγοντα πενίαν ή 
έρωτα ή τι λυπηρόν ούκ άνδρείου». Έν δσφ ό 
άνθρωπος νομίζει, δτι ή αυτόβουλος άρσι'ς τής 
ζωής άνατρέπει τήν ήθικήν ύπόστασιν, ούδέποτε 
προβαίνει εΐς τήν άπάνθρωπον πράξιν, δσον βι-

Άγγλος ηλεκτρολόγος, έ

γεννήθη τό 179' καί άπεβίωσε 
τό 1867.

Όπως κα’ι ό Φραγκλίνος, 
Βόλτας, Home καί λοιποί φυ- 
σιοδΐφαι συνετέλεσε καί ούτος 
είς τόν καθορισμόν τών ιδιοτή
των τοΰ ηλεκτρικού ρεύματος.

Ό Φαραδάϋ παραδέχεται 
έν τή θεωρία αύτού, δτι πάντα 
τά σώματα άγουσι κατά τό 
μάλλον καί ήττον τόν ήλεκ- 
τρισμόν, δτι συνίστανται έκ 
μορίων χωριζομένων άπ’ άλ- 
λήλων διά τοϋ άίθέρος καί δτι 
διατελοΰσιν έν φυσική κατα- 
στάσει, δταν οέν είναι ηλεκ
τρισμένα.Όταν δμως ήλεκτρι- 
σθώσιν ύπό τίνος ήλεκτροεγερ- 
τικής αίτιας, πολοΰνται ή ώς 
άλλως είπεΐν, προσανατολί
ζονται’ δηλαδή τό ήμισυ μέρος 
αύτών ηλεκτρίζεται άρνητικώς, 
τό δέ έτερον ήμισυ θετικώς, 
καί ούτως έκαστον τών αρνη
τικών καί θετικών μερών τίθε
ται παρά τώ έτέρφ.

Έκ τής ιδέας δέ ταύτης άγό- 
μενος ^ό Faraday, έφαντάσθη
τήν πολικήν ταύτην κατάστασιν τών μορίων 
τών διηλεκτρικών ουσιών, ώς γιγνομένην γραμ- γραμμάς ηλεκτρικής έπιδράσεως. 
μοειδώς, ήτοι κατά γραμμάς εύθείας ή καμπύλος,

αίως καί άν ώθήται ύπό τοΰ έξω κόσμου καί τών 
εσω άγριων παθών. Ή ιδέα τοΰ άγαθοΰ πάντα 
ταΰτα δύναται νά έξουδετερώση. Τρανή άπόδει- 
ξις περί τούτου είναι οί άγιοι άνδρες καί γυναί
κες καί μάλιστα οί μάρτυρες, οϊτινες τά πάν- 
δεινα πάσχοντες ούδέποτε ηύτοκτόνουν. Τοΰτο 
δέ συνέβαινε, διότι έπεποίθησαν, δτι ή αυθαίρετος 
άρσις τής ζωής άντιβαίνει εΐς τό άγαΙθόν, ήτοι 
αντιβαίνει είς τάς βουλήσεις τοΰ Ύψίστ'ου, δστις 
κατά τήν έν ταΐς συνιιδήσεσίν αύτών άναγεγραμ·· 
μένην ιδέαν τού Χριστιανισμού περί άγαθοΰ, θά 
έτιμώρει τήν αυθαιρεσίαν αύτών, άρνούμενος νά 
παράσχη καί αύτοΐς τήν παρ ’ έαυτφ μακαριότητα 
τών πνευμάτων.

("Επεται συνέχεια].
Ίω. Γαλανός.

&ς ώνόμασε δυναμικός γραμμάς ή άκριβέστερον
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BAKASTA212 TOT ΑΝθΡΠΟΤ
εβαίως δχχ, άντεϊπεν όκ. Ρουβε- 

ραί, δέν άποθνήσκομεν τελείως, δταν ά- 
φίνωμεν την τελευταίαν ήμών κλαδικήν 
αναπνοήν. Και ναί μέν τά όργανά μας 
άκινητούσιν, ή καρδία μας δέν πάλλει 
πλέον, οί δέ πνεάμονές μας παύονσι με- 
ταόάλλοντες τό μέλαν αίμα είς έρυθρόν, 
άλλά έν άπάσαις σχεδόν ταΐς περιστάσεσι 
καί ίσως έν δλαις, θά Αδύνατό τις δι ’ εύ · 
φυοΰς τίνος χρήσεως τών στοιχειωδών 
δυνάμεων τοϋ κόσμου, ν’ άναστήση τόν 
άνθρωπον διά μίαν ώραν, μίαν ήμέραν, ή 
δι’ ένα μήνα κτλ. άναλόγως της κατα- 
στάσεως τών ιστών τού σώματος. Είς τούς 
μέλλοντας αίώνας ούδέν συνηθέστερον θά 
επικράτηση τής προσωρινής άναστάσεως 
τών νεκρών. Τό κατ ’ έμέ δέ είναι τοσοΰ
τον βέβαιον τούτο, δσον ή έντελής καί 
προσεχής άντικατάστασις τον ατμού διά 
τού Ηλεκτρισμού.

Καί άναντιρρήτως, ή λογική θά ήρκει 
νά δικαιολογήσω δι ’ άναλόγων επιχειρη
μάτων τδ ζήτημα τούτο, άν μή τό ακό
λουθον παράδοξον συμβάν, δπερ άλλοτε 
θά έξελαμβάνετο ώς θαύμα Λ ακατανόη
τος μαγεία, δέν ήρχετο νά συντέλεση πρός 
βεβαίωεήν τής πεποιθήσεώς μου ταύτης.

^Ιρό ολίγων έτών έζων εύτνχής παρά 

τώ θειωμου Γονλλιέλμω, έξαιρέτω άνδρί, 
δστις μέ έπεριποιεϊτο ώς νίόν του καί 
δστις πρός τοΐς άλλοίς άγαθοϊς, ών παρ ’ 
αύτού άπελάμβανον, μοί ύπέσχετο νά μοί 
άφήσμ μετά τδν θάνατόν του και τήν πε
ριουσίαν αύτού, ήτις ήτο σημαντικωτάτη 
δι’ έμέ. Καί είχε μέν καί άλλους συγγε
νείς, άλλά πλουσίους πάντας, μεταξύ δέ 
τούτων καί μίαν νέαν εύειδεστάτην άνε- 
φιάν, τήν Μαρίαν Ρουβεραί,ήν περιπαθώς 
ήγάπων καί ήτις έπίσης μοι ανταπέδιδε 
τάίσα. Ό δέ θεϊόςμου έ^άνηκαίείςτούτο 
σύμφωνος, κάτάδέ τήν άνοίξιν τού ιδρό 
μάς ήρραβώνισεν,ύποσχεθεΐςείς τούς γο
νείς τής Μαρίας, δτι θά μάς έδώρει τό 
τρίτον, τής περιουσίας του καί μετά θάνα
τον τό δλον αύτής. Ό δέ γάμος μας ώρί- 
σθη διά τό έπόμενον θέρος καί δέν έβλε- 
πον τήν ώραν πότε νά γίνμ> δτε παρ’ 
έλπίδα ά θεΐός, μου αίφνιδίως άπέθανεν.

Ταΰτα σύνέοησαν κατά τά τέλη τού 
Μαίου, δτε εύρισκόμεθα είς τό έξοχικόν 
μέγαρόν του είς Βέϊλ, δεκαπέντε χιλιόμε
τρα μακράν τής κωμοπόλεως Ίέο. Ό„ία- 

ΥΣΙΣ ________________________

τρός σπεύσας αμέσως, έπεβεβαίωσε τόν 
θάνατον έπειδή δέ ήτον όγδοη ώρα τής 
εσπέρας καί ήμην σχεδόν μόνος καί κύ
ριος τής περιστάσεως, άνέοαλον, ϊνα τήν 
έπαύριον έκτελέσω πάσας τάς άπαιτου— 
μένας είς τήν περίστασιν ταύτην διατυ
πώσεις.

Ή λύπη μου ήτο μεγίστη καί ήμην α
παρηγόρητος, διότι έκτός δτι ήγαπώμεθα 
πολύ, ούδέποτε ή παραμικρά αφορμή μας 
έφύχρανε. Χάνων δέ αύτόν, ένόμιζον δτι 
έχανον καί μέρος τού έαυτού μου. Τούς 
ύπηρέτας είχον διατάξει νά κοιμηθώσιν, 
έγώ δέ καθήμενος περί τό μεσονύκτιον 
μόνος παρά τώ νεκρώ, έκλαίον έκ δια
λειμμάτων πικρότατα. Ενίοτε δέ έλάμ- 
όανον τήν φυχράν αύτού χεΐρα, ήν κατε- 
φίλούν έπανειλημμένως. Τό θερμόν έκεϊ- 
νο σώμα είχε γίνει φυχρότατον, τό πρό- 
σωπόν του μετεβλήθη κατά τρόπον φοβε
ρόν, οί δέ όφθαλμοί του κατάκλειστοι καί 
συνεσφιγμένοι διά νά μή άνοιχθώσι πλέον 
ποτέ, ώμοίαζον πρός άρχαΐον αιγυπτια
κόν άγαλμα, έντελώς παρουσιάζον τά 
χαρακτηριστικά τού απαίσιου πτώματος.

Όπως διασκεδάσω όλίγον τήν παρα- 
τεινομένην λύπην μου καί άποφασίσας 
νά μή κοιμηθώ, έκάθησα πλησίον παρα- 
κειμένης τραπέζης, δπου ό θειος μου έ- 
συνήθιζε- νά γράφη. Καί άνεγίνωσκόν 
τινας σημειώσεις του, έλάμβανον είς χεϊ- 
ρας μου τάς γραφίδας, τήν σφραγίδά του 
καί τόν φακόν του, δτε αίφνης άνεμνή- 
σθην, δτι μοί είχε παραγγείλμ ποτέ, έάν 
άπέθνησκεν αίφνιδίως, ν’ αναζητήσω με
ταξύ τών έγγράφων του φάκελον έσφρα- 
γισμένον, έν τω σύρτει του γραφείου του. 
Ήνοιξα δέ τότε αμέσως αύτόν καί εύρον 
τήν διαθήκην του, δι’ Ας μέ καθίστα α
πόλυτον κληρονόμον του. Άλλά φεύ ! 
έλειπεν έξ αύτής ή ύπογραφή του καί ή 
διαθήκη ήτον άκυρος ! Όποιος κεραυνός 
δι’ έμέ’. Άνευ χρημάτων έχανον τήν Μα
ρίαν καί ό γάμος μας έματαιούτο.

Τό περιστατικόν τούτο μέ έφερεν είς 
έντελή άπόγνωσιν καί έπί δύο σχεδόν ώ
ρας διετέλουν ακίνητος καί άπηλπισμέ- 
νος. Ό καιρός δέ βαθμηδόν έγίνετο θυελ
λώδης καί μετ’ όλίγον ήρξατο νά βρέχη 
μετά βροντών καί αστραπών, τό δέ σώ- 
μάμου καταλαμόανόμενον βαθμηδόν ύπό 
τού Ηλεκτρισμού τής ατμόσφαιρας, ήρχι- 
σε νευρικώς νά ταράσσηται.

Περί τήν^δευτέραν ώραν μετά τό με
σονύκτιον Ηγέρθην έν ανησυχία καί έκά- 

θισα πλησίον τού νεκρού· Μετ’απορίας 
δέ είδον, δτι Η δφις του είχε κάπως με- 
ταόληθή· Αί παρειαί του έφαίνοντο μα- 
λακώτεραι, οί δέ όφθαλμοί του μάλλον 
έξογκωμένοι. Μεθ ’ έκάστην δέ αστρα
πήν παρετήρουν, δτι τά χείλη του έφριτ- 
τον. Ταραχθείς έκ τής μεταβολής ταν- 
της άφωσιωθην καί δέν Ηδυνάμην ν 'άπο- 
σπάσω τό βλέμμα μου έκεΐθεν. Βραδέως 
δέ άπό στιγμής είς στιγμήν ή ζωή έφαίνετο 
έπανερχομένη, άλλά κάπως φαντασμαγο
ρική, άνευ παλμού καί άνευ αναπνοής.

Περί τήν τρίτην ώραν ό κεραυνός έ- 
βρόντα μεθ’ όρμής, σειρά δέ αστραπών 
έφώτιζε τά πέριξ καί τήν αίθουσαν, δτε 
αίφνης έν μέσω δλης έκείνης τής φρί
κης καί τοϋ τρόμου, έν ώ εύρισκόμην, Η 
χείρ τού νεκρού έκινήθη, οΐ οφθαλμοί 
ηνοιξαν καί Η κεφαλή του έστράφη. Έ- 
κραύγασα αμέσως τότε έκ φόβου καί έ- 
γερθείς οπισθοχώρησα πρός τήν θύραν.

Ό νεκρός τότε Ηγέρθη, κατήλθε τής 
κλίνης καί διά βραδέως βηματισμού δλως 
μηχανικού καί ξηρού διηυθύνθη πρός 
τήν τράπεζαν, έλαβε τήν γραφίδα καί &- 
γραφεν έπί τής διαθήκης τήν Ημερομη
νίαν. . . Είτα έστράφη πρός τήν κλίνην, 
κατεκλίθη Ησύχως καί άπέθανε διά δεύ- 
τέραν φοράν.

Ή καταιγίς μετ’ όλίγον Ησύχασε καί ό 
καιρός διηυθετήθη.

—Τοιαύτη είναι, έπεΐπεν ό Ρουβεραί, Η 
ιστορία τής άναστάσεως τού θείου μου, 
ήν ούδέποτε διηγήθην είς τινα έκτοτε, 
διότι θά μ' έξελάμβανον ώς τρελλόν καί 
ώς αποτέλεσμα τής φαντασίας μου, συν
έπεια τών θλιβερών καί φοβερών έντυ- 
πώσεών μου τής νυκτός εκείνης· Έν 
τούτοις τό πράγμα είναι άληθέστατον καί 
αποδίδω τό έκτακτον τοΰτο γεγονός είτε 
είς τήν σφοδρότητα τής τρικυμίας, είτε 
είς τήν έπίδρασιν τού Ηλεκτρικού ρεύ- 
ματος’έχω δέ ακράδαντου πεποίθησιν,δτι 
ή μέλλουσα έπιστήμη θά εύρη, ώσαύτως 
τόν τρόπον τής άναστάσεως τών νεκρών 
διά τινα ώρισμένον χρόνον. Άλλως τε, 
δέν έχομεν πάμπολλα παραδείγματα,καθ ’ 
ά άνθρωποι νομιζόμενοι νεκροί ή πνιγ
μένοι, άνέζησαν όλοσχερώς Η έν μέρει, 
χωρίς νά γνωρίζη Η έπιστήμμ το πώς 
καί τό διατί ; Εσχάτως δέ πειραματιζο- 
μένης τής διά μηχανικών μέσων ΰιαο’ώ- 
σεως τών πνιγομένων, ένώπιον τών φοι
τητών, δέν άνέστησαν δλως τυχαίως τινά 
νομιζόμενον πνιγμένον ;

[Έκ τοϋ γαλλικόν]. Ροΰς.

-------------------------

ΜΙΑ ΠΕΡΙΕΡΓΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΤΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΝ ΠΤΡΟΚΡΟΤΟΝ

κόμης Σαίν—Ζερμαίν, ώς θά άνέγνωσαν 
πολλοί τών Αναγνωστών τής «Φύσεως», ήτο διά
σημος μάντις, έκπλήέας τήν Γαλλίαν περί τδ τέ
λος τής βασιλείας Λουδοβίκου τοΰ ΙΕ'. 'Ως έλε
γε δέ, ούτος, ήγεν ήλικίαν δύο χιλιάδων έίτών, ένφ 
πραγματικφς έψαίνετο μόλις τεσσαροκονταετής. 
Κατασκεύαζε, δέ κατά βούλησιν τόν άδάμιαντα καί 
κατείχε τήν συνταγήν τοΰ Αθανάτου ύδατος, τής 
μακροβιότατος. Βέοαισν όμως είναι, δτι μολονότι 
όλίγον θά έγνώριζε τά ύπδ τών συγχρόνων πνευ- 
ματιστών μεταχειριζόμενα μέσα, έν τούτοις καλώς 
εϊίευρε νά έκπλήττη τούς πρδ έκατδν πεντήκοντα 
έτών συγχρόνους αύτφ δμογενείς Γάλλους. Οστις 
έγίνωσκε τότε ν’ Αποκοιμίζη τινά, νά κινή τάς 
τραπέζας καί ν’ Αντιλαμβάνεται τάς σκέψεις τοΰ 
άλλου, πειράματα θεωρούμενα τήν σήμερον κοινά 
καί άπλούστατα, έίελαμβάνςτο ώς διάσημος μάγος 
ή δαιμόνιος άνήρ. Καί ίσως μέν δ πολΰς ΣαΙν—· 
Ζερμαίν νά μή έκέκτητο πλείοναε τών είρημένων 
ιδιοτήτων, άλλ* αύτη καί μόνη ή Ιδέα τού θαυμά
σιου έκίνει τήν περιέργειαν καί τδν θαυμασμόν τών 
πατριωτών του, οϊτινες δραττόμενοι τής περιστά- 
σεως, Απέδιδον αύτφ τάς μάλλον περιέργους καί 
θαυ^ιασίας ένεργείας καί ώς έκ τούτου άναμψιβόλως 
κατεκτησε βαθμηδόν τήν μεγαλειτέραν,ήν θνητός 
δύναται ν’ Αποκτήση, φήμην, τφ καιρφ έκείνιρ.

Ό κόμης Σαίν—ΖερμαΙν ουδέποτε Αλλως τε 
προσεκάλειψίλους είς τήν οικίαν του, καί ούδέποτε 
έδιδε γεύματα είς ούδένα. Διά νά τδν Ιδη τις, έδει 
νά λάβη προγενεστέρως παρ’ αύτοϋ συνέντευέιν 
είς ώρισμένην ήμέραν καί ώραν. Καί όμως έσύ- 
χναζεν εύχαρίστωε παρά τισι έπισήμοις πρσσώποις, 
άτινα περί πολλοΰ έποιοϋντο τής θαυμαστής συνα
ναστροφής του

Συχνάκιε μετήλλασσεν ένδυμασίανκαί περιβολήν, 
κατείχε δέ πολυάριθμον καί πλουσίου συλλογήν 
Φορεμάτων. Ούδείς τότε έφερε τοσοΰτον πολύτιμα 
ως αύτδς ένδύματα,μετά τοσοΰτον μεγαλοπρεπών 
στολισμάτων καί πολυτίμων κομβίων, ώρολογίων 
δακτυλίων, ώς καί ποικίλων Αδαμαντινών καί χρυ
σών κοσμημάτων. Κατείχε δέ πολυάριθμον καί 
σημαντικήν συλλογήν τοιούτων, καί καθ’ έκάστην 
ψοράν έθεάτο μέ διαφορετικήν πλουσιωτάτην περι- 
οολήν.

Τούτου λεχθέντος, άς άναψέρωμεν ήδη ένταΰθα 
έν έκ τών σπουδαιοτέρων γεγονότων, δι & έψη- 
μίζετο καί δπερ διηγείται έν τοΐς «Άπομνημο- 
νεύμασιν» αύτής ή Κυρία δ’ Άδεμάρ, κυρία τής 
τιμής τής βασιλίσσης Μαρίας—Άντοανέτας.

Κατά τήν έποχήν τής πεψημισμένης αύτοϋ ύπάρ- 
Ιεως,—κατά τό ικατά πάσαν πιθανότητα— 
θελκτικωτάτη τις καί εύειδεστάτη γυνή τδν ήράσθη 
Ακολουθούσα μετά πολλοΰ ένδιαψέροντος τα δια
βήματα του. Έψαίνετο δέ έμμανώς οτι τδν ήγάπα 
καί τφ έγραψε πολλάκις έπιστολάς είς δς'τήάπήν- 
τησεν ίπποτικώς δ κόμης.

Ήμέραν τινά προσεκάλεσεν αύτδν είς έκτακτον 
μέγαν χορόν, δν έδιδεν είς τήν παρά τδ Τέρνι 
έβοχικήν οικίαν της, προσθέσασα είς τδ προσκλη- 
τήριόν της δτι θά έγίνετο μεγάλη έπίδειίις πλούτου 
καί πολυτελείας καί δτι έπομένωε βδει καί αύτδς νά 
παρουσιασθή μεθ’ δληέ τής Απαιτουμένης μεγαλο- 
πρεπείας καί λαμπρότητος.

■ Λ
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Ό Κόμης Σαίν—Ζερμαίν θέλων νά έπιδείίη 
καί αύθις τήν υπεροχήν τον, περιβάλλεται ένδυμα- 
σίαν ώραιοτάτην άνοικτο-πρασίνης χροιάς, ής 
έκαστον κομβίον ήτο αδαμάντινου ά£(ας χιλίων 
λουδοβικίων. Ό στολισμός τοΰ πίλου του έστοίχισε 
εκατόν χιλιάδας σκούδα, τά δέ έπίλοιπα κοσμή- 
ματά του ήσαν άνεκτίμητα. Έβεβαίου ό Ιδιος, δτι 
τό έσπέρας έκεΐνο έφερε μεθ εαυτού άδίαν είς 
κοσμήματα πλέον τού εκατομμυρίου.

Έίεκίνησεν έφ ’ άμάέης. Τρεις θαλαμηπόλοι 
ϊσταντο δπισθέν του, δύο οέ Ιππείς άνθρωποί του 
τόν ήκολούθουν έκατέρωθεν, κρατούντες δάδας 
άνημιιένας, καί έτεροι δύο προεπορεύοντο τής 
άμάίης.

Φθάσας πρό τής οικίας μετ’ άπορίας παρατηρεί, 
δτι ούδεμία σχετική προετοιμασία διά χορόν είχε 
γίνει. Έρωτήσας δέ τόν θυρωρόν, έάν ή κόμησσα 
ο Έσνερμενίλ—ούτως ώνομάζετο ή γυνή αύτη— 
εύρίσκεται έντός τής οικίας καί άπαντήσαντος τού
του καταφατικών, εισέρχεται καί πορεύεται παρ’ 
αύτή.

— Πώς έδώ ; τοιαύτην ώραν ; τόν έρωτά ή Κό
μησσα μετ’ έκπλήίεως.

— Ερχομαι νά λάβω μέρος είς τόν χορόν,όπου 
μέ προσεκαλέσατε, τή άπαντά ούτος.

— Είς τόν χορόν ; . . . άλλά μεθαύριον θά γίνη 
ούτος.

— Πώς μεθαύριον ! άφοΰ γράφετε διά σήμερον.
·— ’Εχετε λάθος.
Ό κόμης Σαίν—Ζερμαίν έδάγει τότε τό προσ

κλητήριου καί δεικνύει αύτό είς τήν κόμησσαν δ’ 
Έσνερμενίλ.

— Έγένετο λάθος, έπαναλαμβάνει αύτη μετά 
πειθούε, άλλά δέν βλάπτει, άφοΰ δέ ήλθατε, θά 
μείνετε νά δειπνήσωμεν όμοΰ.

— Καί θά είσθε μόνη.
— Μάλιστα.
— Άλλά γνωρίζετε, ούδέποτε τρώγω έ£ω.
— Τό είίεύρω, τότε πίνετε μόνον καί Ισα Ισα 

έχω έίαίρετον οίνον τής Κύπρου. Πρέπει τούλά
χιστον νά τόν γευθήτε, άπαντά αύτη.

Ό Σαίν—Ζερμαίν ήναγκάσθη νά υποχώρηση 
είς τάς έπιμόνους άπαντήσεις τής κομήσσης καί ένώ 
κάθηνται, τώ κομίζουσι τόν πεφημισμένον οίνον.

Ό διάσημος γόης λαμβάνει μηχανικώς τό ποτη
ριού διά τής άριστεράς χειρός, καί μόλις τό κρύ
σταλλον έφάπτεται τοΰ άδάμαντος τοΰ δακτυλίου 
του, δπερ έφερεν είς τόν δάκτυλόν του καί δστις 
είχε τήν περίεργον ιδιότητα νά άπωθή φαίνεταιτά 
μεταλλικά δηλητήρια, αίφνης τό κυπέλλου διαρρη
γνύεται είς τεμάχια καί τό ύγρόν χύνεται έπί τοΰ 
οαπέδου. Ό οίνος περιείχε Λοιπόν δηλητήριον καί 
ό διαβολάνθρωπος έγνώριζε τήν ιδιότητα τοΰ άδα- 
μαντοφόρου δακτυλίου του.

Ή κόμησσα έμεινε κατάπληκτος, ό δέ κόμης 
προεΐδε τότε τήν παγίδα.Άλλά πώς νά σωθή ήδη ; 
Ακούει συνάμα τήν άμαδάν του άπομακρυνομένην 
τής αύλήί καί έν ταύτώ είς άπεσταλμένος έστέλ- 
λετο είς τήν οίκίαν του,τη διαταγή τής κυρίας κο
μήσσης, νά είπη έκ μέρους τού κόμητος, δτι θά οια- 
νυκτερεύση έέω καί δτι τήν έπαύριον είς τάε δέκα 
θά έπανέλθη καί νά μή τόν περιμένουν.

Έδώ τό πράγμα καθίσταται άπίθανον καί μυ- 
Θιστοριώδες καί άφίνομεν τήν άφήγηοιν τοΰ γεγο
νότος, ώς καί τήν εύθύνην τοΰ άνεκδότου τούτου 
αύτφ τώ κόμητι Σαίν—Ζερμαίν.

β— Θέλων νά βεβαιωθώ, δτι ή άμαίά μου άπε- 

μακρύνετο, τή έμή άγνοίςι ήρώτηοα τήν τ.όμησσαν 
τις άπήρχετο τήν στιγμήν ταύτην τής οικίας της.

• —Κάποιος γέρων συγγενής μου, έπανερχόμε- 
νος είς Παρισίους, μοι άπήντησε.

«— Προσεποιήθην, δτι τήν έπίστευσά καί έίη- 
κολουθοΰμεν νά συνομιλώμεν, άλλ’ αύτη μοι έφαί- 
νετο πάντοτε προψυλακτική καί κάπως τεταραγ- 
μένη. Mol άπήντα δέ μετά κόπου. Αίφνης δμωσ 
άκούω θόρυβον βηματισμών, δτε αντη ώχριάσασα, 
έγείρετσι.

ο— Πού πηγαίνετε ; τή λέγω.
«— Κάποιος μέ περιμένει, μοι άπαντά, έπανέρ- 

χο^ιαι άμέσως.
Η στιγμή ήτο κρίσιμος δι’ έμέ.

*— Ό^ι, τή λέγω, μείνατε, τό. άπαιτώ.
«Καί οι ισχυρός καί αιφνίδιου κινήσεώς μου διά 

τών χειρών έπί τού μετώπου της, τήν αποκοιμίζω 
καί άμέσως τήν ερωτώ :

• — Ήθελες νά μέ δηλητηρίασης ;
«— Μάλιστα.
«— Καί άποτυχοΰσα είς τούτο, θέλεις ήδη νά 

μέ δολοφονήσης ;
«— Μάλιστα.
ε— Πού είναι οί άνθρωποί σου ;
«— Περιμένουν έζωνάτραβήζω τό σχοινιού τού 

κώδωνος.
• — Πόσοι έί αύτών είναι ;
• — Πέντε.
«—Καί διά ποιον λόγον θέλεις νά μέ φονεύσης;
«—Διά νά σου κλέψω τούς άδάμαντας.
• — Είσαι άθλια ! καλώς, άφυπνίσθητι, τή προσ

θέτω.
• Έγερθεΐσα, δέν είχε γνώσιν όλοτελώς τής 

γενομένης άποκσλύψεως, κατά τήν μικράν ταύτην 
διάρκειαν τοΰ μαγνητικού της ύπνου.

a— Νομίζω, έκοιμήθην ολίγον, χωρίς νά θέλω, 
μοί λέγει-μειδιώσα. .

«— Ναι, δύο τρία λεπτά τής ώρας, τή άπαντώ 
μετ’άδιαφορίας.

«— Καί έπιτρέπετε μοι λέγει τότε, νά καλέσω 
τούς ανθρώπους μου ; ίσως θά θέλετε ν άναχω- 
ρήσητε;

«— Πράίετε δπως θέλετε, τή άπαντώ.
«Καί κρούει άμέσως μετά ζωηρότητος τόν κώδωνα, 

δτε πέντε άνδρες αύθωρεί, ώπλισμένοι· διά μαχαι- 
ρών, εισέρχονται έν τώ θαλάμω βιαίως. Άλλ’ έν 
γνώσει ών ήδη τού πράγματος, έκτείνω πριν ή 
προχωρήσωσι πρός με τήν χεΐρα, κρατών τό φι
λοσοφικόν πυρόκροτόν μου, εκπυρσο
κροτώ άμέσως κά! οί πέντε παληκαράδες μου 
ϊστανται έν άκαρει άκίνητοι καί τετυφλωμένοι είς 
τάς θέσεις των».

Ενταύθα διακόπτω τήν άφήγησιν τοΰ κόμητος 
Σαίν—Ζερμαίν, δπως δώσω έδηγήσεις τινάς περί 
τοΰ φι λοσοφι κοΰ λεγομένου πυροκρότου. 
Οί θαυματουργοί του ιδού αίώνος ώνόμαζον ούτω, 
καθ’ ήν έποχήν ή μαγνητική έπιστήμη εΰρίσκετο 
είς τά σπάργανά της, είδος σωλήνος, δν έπλήρουν 
διά τίνος ρευστού, τή δυνάμει τού οποίου άπεκοί- 
^ιιζον στιγμαίως τό άτομον έφ’ ού έδεκένουν αύτό. 
Ητον είδος συμπυκνωτοΰ, έρειδωμένου έπί τοΰ 

αύτοΰ συστήματος τοΰ περίφημου καδίσκου τοΰ 
Μέσμερ, δστις δμως είχε τό πλεονέκτημα νά 
φέρεται καί έν τώ θυλακίω. Ό κόμης Σαίν—Ζερμαίν 
ουδέποτε έδήρχετο τοΰ οίκου του, χωρίς νά φέρη 
με©' έαυτού το προφυλαχτικόν τούτο δπλον καί δέον 
νά όμολογήσωμεν, δτι τήν φοράν ταύτην ή προφύ- 
λαίις αύτη δέν άπέβη αΰτώ έπί ματαίω.

Μετά τούτο ό κόμης έσπευσεν, ώς είκός,νά έπω- 

φεληθή τής άκινησίας τών δολοφόνων του καί νά 
φυγή έκείθεν,σωθείς ώς έκ τής θαυματουργικής του 
τέχνης άπό των χειρών αύτών.

Τήν δ’ έπαύριον λίαν πρωί έπεμβδσα ή άστυνο- 
μία, κατόπιν καταγγελίας τοΰ κόμητος, καί άποοτεί- 
λασα έπί τόπου στρατιωτικήν δύναμιν, συνέλαβεν 
τούς πέντε κακούργους μετά τής κομήσσης,άκινήτως 
έτι ΐσταμένονς έκεΐ ώς άφήκεν αύτούς ό κόμης τήν 

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ

®1οτάμι μου τρεχάμενο, πού πάεις θολωμένο ; 
πού πάεις έτσι σκυθρωπό καί παραπονεμένο; 
ποιο βουνό σέ μάλωσε, ποχός βράχος σοΰπε λόγια 
ή ποια κοιλάδα σουψαλε μέ κλδμμα μοιρολόγχα ;

Βλέπω έκεΐ ’ςτά βάθη σου πολλήν μελαγχολία 
τό κρυσταλλένιο σου νερό γεμάτ’ άπό πικρία' 
τι έπαθες, ποτάμι μου καί τρέχεις θολωμένο, 
ποίό βάσανο 'ςτά στήθη σου εγκλείεις; Τό καϋμένο I

Άχ 1 σένα μοιάζω καί έγώ, έτσι κ’ έγώ θολώνω 
καί τρέχει μαύρη ή ζωή μέ στεναγμό μέ πόνο- 
μά σύ’σαι εύτυχέστερο πολύ άπόέμένα, 
έχεις τά δένδρα συντροφιά ’ςτήν δχθη ψυτευμένα.

Τρέχεις γοργό καί άστατο ’ςτό ύστερνό σου μνήμα, 
’ςτό βάθος τοΰ ωκεανού ’ο τής θάλασσας τό κύμα...
Κ' έκεΐ μπορείς καμμχά φορά, μπορείς νά δής έκείνην 
'ς τήν ίενιτειά πού έφυγε μ’ άπάτην....μέ γαλήνην....

Κ’ έγώ, κ έγώ ό δυστυχής ’ςτό τάφο θά βυθίζω... 
ό χωρισμός είναι σκληρός., τό λέγω καί δακρύζω. 
Δέν είναι θλιβερώτερο ’ςτόν κόσμο άλλο πράγμα 
παρά νά βλέπης τήν ζωή νά τρέχη μέ τό κλάμμα.

Γέλα έσύ, ποτάμι μου, έχεις πολλά δενδράκια, 
κρυφά λυγίζουν ?ςτήν δροσιά καί πίνουν τα πουλάκια 
τό κρυσταλλένιο σου νερό.......νά, γέλοχο μυρωμένο........
όμως γιατί δέν χαίρεσαι καί τρέχεις πικραμένο ;

Άκούς τραγούδια ’ςτους άγρούς οί χωρικοί νά ψάλλουν, 
βλέπεις λουλούδια άπειρα 'ςτό πλάγι σου νά θάλλουν, 
δμως σέ βλέπω σκυθρωπό ’ςτόν δρόμο σου νά τρέχης 
καί τά λαγκάδχα τις μυρτχαίς μέ δάκρυα νά βρέχης I

Έτσι κ’ έγώ, ποτάμι μου, έτσι κ’ έγώ ύποφέρω, 
όλα γελούν τριγύρω μου, μά ’γώ θρηνώ, δέν χαίρω. 
Άς τρέχουμε λοιπόν μαζί ’ςτό υστερνό μας μνήμα, 
έγώ σέ τάφο σκοτεινό, σύ σ’ άψρισμένο κύμα.

Πέτρος ις Άξιωτίδης;.

προτεραίαν μετά τήν έκπυρσοκρότησιν τοΰ φιλοσο
φικού του πολυκρότου καί μή δυναμένους νά φύ- 
γωσιν.

Δικασθέντεε δέ πάντες ούτοι, ΰπέστησαν έν τώ 
άμα τόν δι’ άπαγχονισμοΰ θάνατον.

( Έκ τοΰ Γαλλικού).
Φ. Π.
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ΣΤΟΥΣ rJLKlO’Y’S ΤΩΝ

Πάρε άγέρι- στά φτερά σου 
Μύρο άπ* τά |5όδα μας άγνό, 
Πάρε γαλήνη άπ ’τής αύγούλας 
Τόν αργυρόλευκο ούρανό,

Πάρε άπ’τ’ ολόλευκο τό κρίνο 
Κάθε δροσιάς σταλαγματιά, 
Πάρε χαμόγελο άπό τ ’ άστρι 
Κι’άπ'τή λευκόχρυση νυχτιά.

Κι’ δταν χαρούμενη τήν Κόρη 
Μέ τή ματιά τήν άπαλή,
Είς τό βωμό θέ ν ’ άντικρύσμς 
Μέ γάμου όλόλευκη στολή,

30 ΆπριΛίον t900.

Καί στό άφρόπλαστο ζευγάρι 
Μέ τή φωνή σου τή γλυκειά, 
Φέρε, άηδόνι, τήν εύχή μας, 
Τ ήν ποιο θερμή, τή μυστικιά

«Νά ’ναι τραγούδι ή ίώή Τους 
Γλυκό, χαρούμενο κι’άχνό, 
Εύλογημένο άπ ’ τής Ελλάδος 
Τό γαλανόλευκο ούρανό».

ΜΑΡΙΚΑ ΠΙΠΙΖΑ '

Άπλωσε άγέρι μυρωμένο,
Τά διάφανά σου τά φτερά, 
Καί στό άνθοστόλιστο τό ταίρι, 
"Ρίξε τά δώρα μέ Χαρά.

Καί σύ, γλυκόφωνο αηδόνι, 
Πάρε άπ ’ τά στήθη μας παλμούς, 
Σκίσε τά σύννεφα καί διάβα 
Βουνά, λαγκάδια καί δρυμούς.
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ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ

ΠΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΒΪΜΟΥΟ

ξάντες γνωρίζομε* τδ Bep^ou9(Verrnouth)site ώς κοι
νόν ψντδν γνωστό» ύπύ τδ άνομα Artemisia absinthium 
οΐ’ν χρησιμοποιούσι πρδς κατασκευήν τοΰ αψίνθου, είτε 
ώς ποτόν Βερμούθ, δπερ κατασκευάζεται έν μέρει έν ’ί- 
ταλίφ καί έν μέρει έν τη μεσημβρινή Γαλλία. ’Ιδίως 
τδ Βερμουθ τοΰ Τουρίνου απέκτησε κατ’ αύτάς παγκό
σμιον φήμην.

Δέν 9α δμιλήσωμεν ένταΰθα περί τον χυμόν τής α- 
ψίνθου, άλλα περί τής παραδόξου κατασκευής τοΰ οί
νου Βερμού9, ήτις έγένετο αντικείμενου εύρείας και 
έπικερδοδς βιομηχανίας έν Ευρώπη, ώς εσχάτως εγένετο 
καί παρ’ ήμΐν.

Τά δύο κυρκότερα μέρη, τά δποΐα προμηβεύουσι το 
Βερμούθ είς δλόεληοον σχεδδν τδν κόσμον,είναι ή Μασ
σαλία καί τδ Τουρΐνον. Εΐς τήν νότιον Γαλλίαν μετα
χειρίζονται πρδς κατασκευήν αύτου τδν κοινόν λευκόν 
οίνον, δστις παράγεται εΐς τά περίχωρα τής Μασσαλί · 
ας. Τδ γαλλικόν Βερμούθ είναι έκχόλιομα διαφόρων φυ-, 
τών καί πικρών αρωματικών βοτάνων καί ριζών εντός 
ώρισμένου ποσοΰ οίνου, ένισχυομένου διά τής προσθή
κης ποσοδ Τίνος οινοπνεύματος, τδ όποιον καθιστά τον 
οίνον 10 έως 15 βαθμών, κατά τδ οΐνοπνευματόμετρον.

Άπασαι αί ούσίαι πρδς κατασκευήν του ofvou Βερ
μούθ δέον νά ήναι τελείως καβαραί. Τά συνήθη συ
στατικά είναι λευκός οίνος, οίνος μοσχάτος, χυμός ά- 
ψίνθου, πικροί φλοιοί πορτοκαλλίων, χαμαίμηλα. λευ
κός Gamander, ρίζα ιριδος τής Φλωρεντίας, φλοιός τοΰ 
Περού, αλόη, κανέλλα, μοσχοκάρυον, οινόπνευμα S5 
βαθμών καί χυμός φραγκοστάφυλων."Απασαι δέ αί ου- 
σίαι αδται δέον νά μένωσιν έν τώ ο'νω έπί 2 μήνας, 
καί άνά δεκαπενθήμερον ν’ άναταράσσηται τδ όλον. 
Κατόπιν μεταγγίζοοσι τδ υγρόν έντδς άλλου δοχείου, 
δπερ άφίνουσίν επί 2 έτι εβδομάδας, δπότε τδ μεταγ- 
γίζουσι καί έκ δευτέρου. Έάν τδ Βερμουθ ίξακολουθή 
νά ήναι θολόν,προσθέτουσι μικράν ποσότητα βρασμένου 
γάλακτος καί έν λεύκωμα ώοΰ ή δλίγην ιχθυόκολλαν. 
Έάν δέ δ οίνος δέν είναι αρκούντως γλυκύς, καθίστα
ται βαθμηδόν εΰγεστδτερος, διότι έν προσφάτω κατα- 
στάσει κέκτηται ύπέρ τδ δέον τραχεία* γεΰσιν χόρτων, 
ήτις. μετριάζεται συν τφ χρόνω.

Κατασκευασταί τινες δέν θέτουσι τά φυτά και τάς 
λοιπάς ούσίας άπ’ ευθείας εις τόν οίνον, άλλ’ έντδς λι
νού σάκκου, άναριώντες αυτόν εντός τοΰ δοχείου καί 
έκθλέβοντες άπδ καιρού εις καιρόν τδν χυμόν τών χόρ
των έντδς οινοπνεύματος, δπερ κατόπιν χόνουσιν έν τφ 
οίνω. 'Η ποιότης του Βερμουθ έξαρταται πολύ έκ τής 
ποιότητος τοδ οίνου. Μεταξύ τοδ γαλλικού καί τοδ ιτα
λικού Βερμούθ ύφίσταται ουσιώδης διαφορά. Καί έν 
μέν τή Γαλλίφ κατασκευάζουσι ενίοτε τδ Βερμούθ 
κατά ιταλικήν συνταγήν, ούχί χάριν νοθείας, άλλά διά 
νά εχωσι προμήθειαν ιδιαιτέρου είδους. Τδ δέ ιταλικόν 
Βερμούθ συνίσταται έκ γλυκέος λευκού οίνου, έκχυλί- 
σματος άψίνθου, ρίζης Aiant, Kalmus, κανέλλας, μο- 
σχοκαρύου, χλωρών τεμαχίων πορτοκαλλίου καί οινο
πνεύματος 35 βαθμών.

Ά^οΰ περατωθή ή παρασκευή του οίνου, ύποβάλλου- 
σιν αυτόν εις έπισταμένην έξέτασιν γεύσεως, δπως ρυθ- 
μισθή ό βαθμός τής πικρότητος.

— miHil Ml

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ

φιάλη, διά τοΰ φυσήυατοο, άφοϋ άπλώς τδ θέσητε,

ΤΟ ΑΝΤΙΒΑΤΙΚΟΝ ΕΠΙΠΩΜΑ
θάβετε έπίπωμα ψιάληο μικρότερου τοΰ λαιμού 

έκείνης, είς ήν θά κάμετετί πείραμά σας καί προτεί- 
νατε τοίς φίλοις oac νά είσαγάγωσιν αύτό έν τί) 

έντός τοΰ λαιμού τής φιάλης, κρατούντες αύτήν 
όριζοντίωσ, ώς φαίνεται έν τή κάτωθι είκόνι.

Μάτην θά προσπαθήσωσιν οί φίλοι σας, διότι 
καί μέ δλην τήν δύναμιν τών πνευμόνων των άν 
ψυσήσωσι, τδ έπίπωμα θά στραφή τουναντίον πρός 
τά έ£ω, άντίνά είσέΐθη έντός· καί τούτο, φυσικώς, 

... διότι, φυσώντες έπί τού έπιπώματος, ποσότης τις 
άέροσ εισέρχεται έν τή φιάλη καί πιέζεται ίσχυρώς 
έν αύτή, ούτως ώστε ώθεί μετά βίας τό έπίπωμα 
πρός τα έ£ω.

Τό πείραμα είναι όρκετά περίεργον καί διασκε- 
δαστικόνκαί θά γελάσωσι πάντες, στοιχιματίζοντες 
συνάμα εύκόλως, δτι άδύνατον νά κατορθωθή ή 
είσοδος τού έπιπώματος έν τή φιάλη.

Έν τούτοις ή λύσις τού αινίγματος είναι ή 
άκόλουθος, γινομένή μάλιστα διά τριών τρόπων:

Ιον. ’Αφού, φυσώντες τό έπίπωμα, άποδιώκε- 
ται τούτο ύπό τού πιεζομένου έν τή φιάλη άέρος, 
δοκιμάσετε διά τοΰ έναντίου τρόπον,δηλαδή διά τής 
εισπνοής, άπορροφήσεως. Καί δντως θάίδήτε, δτι 
σχηματίζοντες οΰτω κενόν έν τή φιάλη, τό έπίπωμα 
φέρεται πρός τά έντός, ένεκα τού σχηματιζομένου 
έν αύτή κενού καί τής άτμοσφαιρικής πιέσεως. ήτις 
είσχωρεΐ φνσικώς διά τού φάρυγγος.

2ον Κενόν έν μέρει δύναται νά σχηματισθή έν 
τή φιάλη, θερμαίνοντες αύτήν έπί τίνος λυχνίας 
ή πυράς καί τότε ό έκ τοΰ στόματός σας άπορρέων 
ψυχρός άήρ δύναται νά είσαγάγη τό έπίπωμα έν 
τή φιάλη.

3ον Έάν λάδητε οίονδήποτε σωληνάριου, έό 
άχύρου, πίπας, μακαρονιού κτλ. δέν έχετε άλλο 
νά πράίητε, διά νά έπιτύχητε, είμΐ νά φυσήσητε 
διά μέσου αύτοΰ, διευθυνομένου άκριβώς είς τό 
κέντρου τού φελλού. Τό μέσον τούτο είναι τό καλ
λίτερου.

Δι’οίουδήποτε δμως τρόπου καί άυ έπιχειρήσητε 
τδ πείραμα,ένεργήσατε πάντοτε διά φιάλης στεγνής 
έσωτερικώς καί σπογγίσατε αύτήν είς τόν ψάρυγγα 
μεθ’έκάστην ένέργειαν,όσάκις έπικάθηται ύδατμός.

♦ . Π.

ΉΖ ΗΧΏ

ΕΙ£ ΤΟΝ ΠΕΡΙΠΑΤΟΝ

—Αί, ηυρες τίποτε, 'Ελένη ;

— Καύμένη, ολο κυττάζω, τά μάτια μου ’πόνε

σαν και 3έν τδν βλέπω πουθενά.

—Μά, ποιον ζητείς ;

—Νά, τδν 'Ηρακλή ! . ..

—Ουφ, καί εγώ ένόμιζα πώς ζητούσες τραπε

ζάκι νά καθήσωμε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Δι’ αύτόν, θαρρείς, τόν τόπον 
δέν έφρόντισε κανένας 
ούτε άνθρωπος γραμμάτων 
ούτε άνθρωπος τής πέννας 
ούτε κι’ ό καθείς μας πάλι 
δέν έφρόντισε νά βάλη 
’λίγη γνώσι ςτό κεφάλι.

Καί τοιουτοτρόπως δλοι 
κάθε κύριος, κυρία 
έχουν ένστικτα κακούργα 
’Ωσάν άγρια θηρία.

Δι ’αύτό μή ταραχθήτε 
μή καί σάς κοπή τό αίμα 
ό καθείς τόν έαυτόν του 
άς ’ρωτά άν είναι ψέμμα

Έκαστος στόν εαυτόν του 
άς προσέίη καί δέν χάνετ

— .Είναι μοχθηρός καί ψεύστης : 
—Τόν ειλικρινή θά κάνη.

— Είναι υβριστής, κακούργος ;
Κάθε λέέις του είναι δόλος ; 

—-Τά λογάκια του είναι γλύκα 
ζαχαρένιος είναι δλος.

—Είναι άδικος, ζηλιάρης, 
φθονερός καίμασκαρδς;

—Θά τον συνοέεύη άφεύκτως 
κι’ ό έρίτιμος παράς.

—Είναι δίκαιος, έ£ άλλου, 
είναι εύγενής, χρηστός;

—Θά τόν δέρνη ή πενία, 
άν δέν φαίνεται πλαστός.

Τέλος ό καθείς μας έχει 
καί παραφροσύνης δόσιν 
άπό δσην ύποθέτει, 
ίσως ίσως άλλην τόσην.

Δι’ αύτό μήν άναδάλη 
πας έγκαίρως νά φροντίση 
τάς κακάς του διαθέσεις 
βαθμηδόν νά έέαλείψη.

Ν- S3.

ΈΤ ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΑ

ΑΠΟ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΑΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ 
ΤΠΟ

ΚΩΝΣΤ. ΙΟ. ΜΑΡΟΥΔΗ

Έπιθεωρητού τών Τ»χ. καί Τηλεγράφων

Έζεοόθη τό δεύτερον τεύχος τού χρησιμότα
του τούτου έργου διά πάντα επιστήμονα, φιλό- 
μουσον καί φιλοπρόοδον, δπερ δντως πληροί μέγα 
παρ’ ήμΐν κενόν. Ίδιφ διά τους τηλεγραφικούς 
παρ ήμΐν υπαλλήλους είναι μοναδικόν έγκόλπιον 
καί απαραίτητος οδηγός, διότι ούδέν σχετικόν 
ελληνικόν σύγγραμμα υπάρχει έν Έλλάδι, δπερ 
νά πληροί τους απαραιτήτους δρους τής σπουδής 
καί μαθήσεως τής τηλεγραφικής τέχνης. Έν 
αυτφ δέ ύπάρχουσιν δλα τά εφόδια, άπερ πας 
υπάλληλος δύναται νά χρειασθη, διότι καί τό 
θεωρητικόν μέρος τής ήλεκτρικής τηλεγραφίας 
καί τό πρακτικόν εκτίθενται μετά περισσής ακρί
βειας καί ειδικότητος. Το δεύτερον τοΰτο τεύχος 
περιέχει έν τφ κειμένφ καί 91 καλλιτεχνικάς 
εικόνας, προσεχώς δέ, ώς αγγέλλεται έν αύτφ, 
έκδοθήσεται τό τρίτον τεύχος, δπερ θ<ά περιέχη 
τό καθαρώς τηλεγραφικόν μέρος, κτλ.
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ΠΑΡΗΓΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΤΟΥ

Είς έ» γεύμα αδέξιος τις υπηρέτης έχυσε τη* 

σούπαν επί τού μεταξωτού λευκού φορέματος *υ- 
ρίας τινδς. Τετσραγμένος διά τήν συμφοράν ταότην 

λέγει είς τήν κυρίαν. «Μή σας μέλλει, κυρία, είς 

τήν κουζίναν έχει ακόμη αρκετήν σούπαν.»

ΕΝ ΤΩι ΚΑΤΑΕΤΗΜΑΤΙ THS

ΑΪΤΟΣ. Κολή ’μέρα, δεσποσύνη.
ΑΤΤΗ. Δέν σοϋ είπα νά μήν έρχεσαι έδώ ;
ΑΪΤΟΣ. Διατί; δέν είμαι ’δικόσ σου ;
ΑϊΤΗ. ’Εδώ δχι. ’Ανήκω εία άλλον.
ΑΪΤΟΣ. Τί; πώς είπες ; είς ποιον άνήκεις ;
ΑΪΤΗ. Είς τήν Έ ρ γ α σ I α ν I
ΑΪΤΟΣ. Τότε δ ό σ ε μουτόν κόπο μου.

©
ΔΕΝ ΚΟΙΜΟΥΜΑΙ ΔΙ' ΟΔΟΥΣ

ΤΕΡΠΝΑ

Πρίγκιψ τις είχε γευματίση έν τή οικία ένδς 

αύλικού του, καί μετά τδ γεύμα, χαριεντίζετο είς 

τινα γωνίαν τής βί^ούσης μετά τής ωραίας συζύγου 

τού αύλικού, ένώ Ουτος έφαίνετο βυθισμένος είς ύ

πνον. Ό υπηρέτης βλέπων τδν κύριόν, του κοιμού- 

μενον, ώφελήθη τής περιστάσεως, διά ν’άρπάξη 

τεμάχιον γλυκίσματος, όπερ ήτο είς τδ πινάκιον 

τού κυρίου του' άλλ’ ούτος λαβών αΰτδν έκ τού 

βραχίονος, τώ λέγεν. «ΚλέπταΙ δεν κοιμούμαι δι’ 

8λ^.-Λς:,...

·, ·■'’
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ
ΤΟΥ 1·®ί ΕΤΟΥΣ

-ζνχΑ/'φ Λ/\αζ*-

ΑΛΗΘΗΣ ΠΕΝΙΑ
— Διατί κλαίεις παιδί μου; τί έχεις;—Τίποτε I 

— Καί διατί κλαίεις λοιπόν ; — Διότι δέν έχω 

τίποτε.

"λως πρωτότυπον, καλλιτεχνικόν, ώραιότατον καί χρησιμώτατον 
« Ήμερολόγιον» διά τούς έμπορους έν γένει, βιομηχάνους, έρ- 

γοστασιάρχας, τραπεζίτας κτλ. ή Διεύθυνσις τής «Φύσεως» προετοιμάζει 
νά έκδώΟίΐ διά τό έτος 1901. *

Τδ νέον τούτο «Χΐθά ηεριέχμ:
1ον Την περιγραφήν έν περιλήψει έκάστης πόλεως τής Ελλάδος ύπδ 

έπούιν κοινοινικάν, γεωγραφικήν, πολιτικήν και έμπορικήν και μετά των 
εικόνων αύτών.

2»ν Αγγελίας τών κυριωτέρων βιομηχάνων, έργοστασιαρχών, έμπόρων, 
παραγγελιοδόχων, τραπεζιτών κτλ.

3ον Ποικίλας άλλας σχετικός πληροφορίας μετά παντοίων άξιολόγων 
τερπνών καί διδακτικών αναγνωσμάτων.

ΑΛΑ* ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΗ ΧΙΟΝΙ;

Είς συναναστροφήν τινα ώμίλει τις περί τού 

φοβερού ψύχους των βορείων κλιμάτων καί έλ<· 

γεν, οτι πολλάκις οι άνθρωποι παγώνουν’ διά νά 

προλάβουν δέ, τδν θάνατον συνειθίζουν να τούς 

τρίβουν ίσχυρώς μέ χιόνι, μέχρις ότου αναλαβωσι 
ολίγον κατ’ολίγον τάς άπωλεσθείσας δυνάμεις των. 

Τούτοάκούσασα μία λίαν ευαίσθητος κυρία ανέκρα

ξε:—Ώ θεέ μου οί δυστυχείς ! ... Άλλάπώς κά- 

μνουν τδ καλοκαίρι, όταν 8έν ευρίσκεται χιόνι;

ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΠΡΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΝ

Έλεγε ζφγράφος τις εις φίλον του, ότι ήθελε 

ν’ άσπρίσητδ δωμάτιόν του, διά νά ζωγραφίση κα

τόπιν ώραίας εικόνας. «Πίστευσέ φ.ε, τφ λέγει δ 

φίλος του, πολύ καλλίτερα θά έκσμνες νά τδ ζω

γράφιζες πρώτα καί κατόπιν νά τδ άσπριζες».

ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΓΛΩΣΣΩΝ
Ήρώτησαν ήμέραν τινά τδν Μίλτωνα, εάν θά έ- 

μάνθανεν είς τάς θυγατέρας του πολλάς γλώσσας. 

«Είς τάς γυναίκας ή μία γλώσσα εινε αρκετή,» 

άπήντησεν ούτος.

Η ΠΕΜΠΤΗ ΟΚΑ

Εργάτης τις, άφ’ ού έπιε αρκετόν οίνον, άπε- 

κοιμήθη επί τού τραπεζίου τού οινοπωλείου. Άφ’ 

οδ δ’έξύπνησεν, ήρώτησε τι έχρεώστει. «Πέντε ο

κάδες» άπήντησεν δ οίνοπώλης.—Είναι αδύνατον, 

θά έχης λάθος, εγώ γνωρίζω τήν χωρητικότητα του 

στομάχου μου και είξεύρω, οτι δέν χωρεΤ περισσό

τερον απδτέσσαρας δκάδας.—«Άρφιβώς αυτό εί- 

έπανέλαβεν δ οίνοπώλης, ή πέμπτη όκα σας 

είς τδ κεφάλι.»

Ή παρούσα αγγελία θά παρουσιασθη είς πάντας τούς εμπορευόμενους 
καί έργοστασιάρχας νά δηλώσωσιν,αν έπιθυμώσι νά δημοσιεύσωσιν αγγε
λίας τών καταστήματος αϋτών.

Τδ ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΈΪΑΖΕΞΓΌ-Δ.ΟΓΙΟΤΤ θά έκδο- 
θή πρδ τού νέου έτους είς ώραΐον σχήμα καί θά τιμάται μόνον δραχ. 9· 
Είς δέ τούς συνδρομητάς τής Φυόεως δοθήσεται δωρεάν.

Διά τάς αγγελίας αί τιμαί ώρίσθησαν ώς έξής :

’Αγγελία ολοσέλιδος .... 
Ήμισέλιδος . . . .
είς τδ τρίτον τής σελίδος

» » τέταρτον »

Γίνονται δεκταί καί εικόνες

Άθήναι τή ι Μπίου ιοοο.

»
»

δραχ.
»
»
»

«Ο
ΙΟ
y

ΦΡ- ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ

r<5r ΆγγεΜων.

. 7 . .
■■ ΙκΜΛΜίΒ:·

·; ■ < - - ___ 22,.ϊ..-2-----------------
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ΕΑΡΙΝΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ ΒΑΡΙΕΤΕ

.■ ,. ι

χι’ ανακατεύεται δ κόσμος 
χαί γίνονται πολλοί χβυγάδες'

8; *

Έντδς τής έβδομάδος ταύτης μέλλει ν’ άρχίση τάς 
παραστάσεις τόύ λαμπρός θίασος έξ 25 έχ τών αρίστων 
παρ’ ήμΐν ηθοποιών άποτελούμενος, ού τδ πλουσιότα
το» repertoir περιλαμβάνει άνω τών εκατόν έργων, έξ 
ών ϋπέρ τά είκοσι νέα έργα διά πρώτην φοράν απο τής 
'Ελληνικής σκηνής διδαχθησόμενα.

Περί τής άχριδείας τής mise eu εοέηβ έγγυίται τδ 
όνομα τοΰ διευθυντοΰ τής σχηνής, δστις είναι 0 χρατι- 
στος ηθοποιός χ. Γ. Πετρίτης, 4 γνωστότατος εις τδ. 
Ελληνικόν χοινό·, περί δέ τής τελιιότητοε χαΐ ακρί
βειας τής έχτελέσεως, τά όνόμιτα τών άποτελούντων 
τδν θίασον χαί οϊτινες είναι οί εξής:

Κυρίαι μέν ή «- ’Ολυμπία Λαλαούνη, ήτις καίτοι 
πρό όλίγου άνήλβεν εΐς τήν σκηνήν, χατώρβωσε νά 
κατάχτηση τδ 'Αθηναϊκόν καινόν χάρις εις τήν φυσικω- 
τάτην ύπόκρισιν, τήν μεγάλην της'τέχνην χαι τήν έτι 
μεγαλειτίραν άφέλειαν, προσέτι δέ αί κ. "Αννα Αλε
ξίου, Ευφροσύνη Πανταζή, Λόλα Δράκου,—ή άριστο- 
χρατιχωτέρα τώνΈ'ληνίδων ηθοποιών, — ΔίσποιναΜαυ- 
ρομιχάλη, Σοφία Γιορλανου, Δέσποινα Ιίλημανιωτου, 
’Ασπασία Εανβοπούλου καί Ελένη Γεωργίου.

Κύριοι δέ 4 χ. Γ. Πετρίδης, I. Παπαϊωάννου, Ε. 
Δαμάσκος,’Ε. Καντιώτης,Άλ. Γεωργόπουλος, Π. Λα- 
λαούνης, Δ. ’Αλεξίου, Π. Πανταζής, Ε. Λαλαούνης, 
Π. Κλημανιώτης, Ν. Βιτσος. Β. Άγγελίδης, Β. Μχ· 
χρής καί Ν Παραπαντόπουλος.

Αί παραστάσεις 9’ αρχίσουν, καιρού έπιτρέποντος, 
τήν Πέμπτην 18 ΜαΙου διά τοΰ «Διαζυγίου» τοΰ ιξό. 
χου έργου τοΰ Σαρδοΰ, εΐς δ τόσον ώοαΐα ύποκρινέταί 
τδν χαρακτήρα τής Κυπριανής ή κ. Λαλαούνη,τδν τοΰ 
Άδεμάρου ό κ. Παπαϊωάννου χαί τδ» τοΰ κ. Δέ Πρινέλ 
δ κ. Ευάγγελος Δα^άσχοί,

θ. κ·

Καί μέ μέ πιάνουνε τά νεύρα 
χαί κιτρινίζω σαν λεϊμόνι........
Άλλα χαί μ’ ίλα μου τά νάζα 
St· ζώ στδν κόσμο τούτο μόνη.

*· ·

• ΑΓνιγμαε, 2ον 
Σκέπτομαι, αποφασίζω, 
μ* άλλην κεφαλήν βαδίζω. 
Κι’ αν μοδ κόψης τδ κεφάλι 
σ«δ κεφάλι μένω πάλι.

★
• ΤρελλαΙ Ερωτήσεις, 3ο·—8ον.

★
Ό ’Αρχιστράτηγος Βαλστράν. 
Άναγραμματιζόμενος.
Τί φαίνεται γινόμενος ;

★
Ποιο ζώο μέ τδν πϊλόν του 
εκείνον ποΰ φοράει 
μά< φανερώνει άσφαλώς 
κι’ έχεΐνβ ποΰ τραβάει ;

★
Ποιο ζώο είναι μοχθηρό 
ώσότου ν’ αποθάνη· 
έρχεται καί παρέρχεται 
καί τίποτα δέν κάνει ;

Ν. Σαχϊνης

Sny. Ek τδν πρώτον λύτην τριών έκ τών» 
άνωτέρω άσκήσεων δοθήσετσι έν βιβλίου. Τών 
δέ λοιπών δημοσιευδήσονται τά δνόματα.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ THS “ΦΥΣΕΩΣ,,

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ! ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Αίνιγμοι, Ιον

Για σκάνδαλα στον κόσμο ήλθα, 
ναί χαί τ<5 οντι σκανδαλίζω 
δταν θυμώσω όλο κλαίγω 
τά ρου/,αλάχία μου ξεσχίζω.

"Οπου κατεργαριά χαί δόλος 
μέ διακρίνεις χαί έμένα 
Χαί ξετριλλαίνω παιδαρέλια 
ά»ύπανΐρα χαι παντρεμένα·

Μ. F. Ν e w-Y ο Γ k. ’Επιστολή καί χρήματα έλή
φθησαν. Εΰχαριστοϋμεν. Σάς ένεγράψαμεν άπδ Ιης’ία-- 
νουαρίου. Φύλλα σας άπεστςίλαμεν. Άπόδειξις ταχύ· 
δρομικώς.—S K.Gara—Μ ezd ra. Δελτ’άριον έλήφθη. 
Φύλλα σάς απεστάλησαν. Άνχμένομεν χαί συνδρομήν.— 
Ν· © Ν. Γ κ ι μ ου λ τ ζ ί ν α. Επιστολή σας έλήφθη. 
Άπηντήσαμεν καί άναμένομεν συνδρομήν σας χαί ση- 
μείωσίν τών χαθυστε^ουμένων φύλλων. — Μ-Ι. Ζ.Ίσ- 

*μαϊλίαν. ’Επιστολή καί χρήματα έλήφθησαν. Ευ
χαριστούμε» πολύ.=«Κ. Ν. Πλοϊέστιον. Δελτα
ρίου έλήφθη. Βιβλία άς μίνωσι παρ’ ήμΐν, εως οτου 
σάς γράψωμεν; —Μ. Π. Ναύπλιον. Πονημάτιον· 
έλήφθη, άλλα συνδρομή ώς μάς ύποσχέθητε μηχέτι καί 
αναμένομεν συντόμως.-— Τ. Δ. A. New—York. 
Έ*ιστολή χαί χρήματα έλήφθησαν. Εΰχαριστοϋμεν, 
γράφομεν. —Δ. Σ.Ζ ά x υ ν 9 ο «.Συνεστημένη μέ άπαντα 
περιεχόμενα έλήφθη. Έχει καλώς. Εΰχαριστοϋμεν.— 
Μ. Κ. Πάτρας Σάς ένεγράψαμεν.’Εχει καλώς, θά 
φρ οντίσωμεν καί περί παρακλήσεώ; σας.— Ν. Μ.Θ. 
Κ ω ν στ α ντι ν ο ύ π ο λ ι ν. Συνδρομή σας έλήφθη. 
Ευχαριστούμε·.

Καίξετρελλαίνω χηρεμένους,
γέρους, καλόγερους, παπάδες

Έν Άθήναις Ικ τοΰ Τυπογραφείου τών Καταστημάτων Άνοστη Κωνσταντινίδου


