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σκεδάζομε-)' καί ιδού 
τδνδωρ πλησίον μας. 
Άσθενοϋ μεν καί Ι
δού τδ νδωρ είς ποι - 
κίλας χρήσεις. Άφ' 
ετέρου δ μ ως εύρι- 
σκύμεθαέν εύηΐιερία 
καί ιδού τδ ύδωρ έν 
πλειονότηιι φερόμε 
τον ώς δήμιος κα
ταστρεπτικός. Μάς 
παρέχει λόγου χάριν 
τήν νψίστην τών τέρ
ψεων καί ωφελειών 
έντοϊς ταξειδίοις, έκ 
παραλλήλου όμως 
συναποκομίζει καί 
τδνδλεθρον. " Εγομ εν 
ωραία άνθη, διότι 
εχομεν νδωρ,έχομεν 
γλυκείς καί ώριμους 
καρπούς, διότι έχο- 
μεν ύδωρ. Άπολαύομεν τής δρόσον 
τών άνεμων διότι ύπάρχούσι θάλασσαι και 

Χσιιγών νόατος.
ΊΙ σταγών αϋτη, ληφΉ'σχ z* ποτααοϋ ένχρήσει 
αεγε1) wOsfxx ύ"ο τό α,-κροσκόπιον, ο;ικνϋει τήν ίχ· 

ρόυσίαν έγ/υν.χτ·.κών ζωυφίων, φυτών κα·. /.st Ιχνών 
διαφόρων άλλων ουσιών.

διά Χύστασδ?
δέν εινε ιίπλοΰν

πάγοι. ' Εχομεν κοιλάδας καί χαράδρας 
μαγευτικός και τοπεΐα ποιητικά καί άλση 
καί δρυμούς καί πλιιΐστα τδν θαυμασμόν 
διεγείροντα, διότι έχομεν ύδωρ. Χ,άνομεν 
όμως δλοκλήρους περιουσίας, βλέπομεν 
καταστρεφο μένους τσραιοτάτους κήπους, 
ανθηρότατα δενδρύλια ,δε-χόμεθα πλείστας 
ασθένειας καί πλεΐστα άλλα, πάλιν διότι 
εχομεν ύδωρ.

Ή υδάτινη λοιπόν οταγών, ή ζωή 
και ό θάνατος, δύναται τις είπεΐν, ενέχει 

ύφίοτην σπουδαίο- 
τητα διά τήν καθό
λου τής φύσεως οικο
νομίαν. “Εχουσα έξ 
απλής άπότρεως,τήν 
άρχήν αυτής είς τήν 
θάλασσαν, εξατμίζε
ται και σχηματίζει 
νέφη, τά νέφη βρο 
χάς, αίβροχαί τούς 
ποταμούς, τάς πη- 
γάς καί πλεΤσθ' όσα 
ετερα καί τέλος
ταλήγει πάλιν είς τήν 
θάλασσαν σνμπλη- 
ροΰσα θανμάσιονκύ - 
κλον ένεργείας. Θά 
παρακολουθήσω μεν 
λοιπόν, τήν ύδατί ι·ην 

1 σταγόνα, έρευνώντες 
τάς διαφόρους αυ
τής ένεργείας.

•τοϋ 'ύδατΟί. Ίο νδωρ 
ώς φαίνεται καί ώς ιιέ-
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χρι τέλους τοϋ ΙΗ' αίωνος έπιστεύετο, φε- 
ρόμετον έν τή άρχαιότητι ώς στοιχεΐον με
ταξύ τών 3 άλλων (γης, πυράς, ά,έρος) 
έκπροσωποϋν τά έν τή φύσει υγρά. Τό 
ύδωρ εινε σύνθετον έκ δύο αερίων, τοϋ 
υδρογόνου και τοΰ οξυγόνου, κατ’ αναλο
γίαν δύο όγκων υδρογόνου πρός ένα όξυ- 
γόνου. Ό χημικός του τύπος λοιπόν είνε 
Η-,Ο, ήτοι εινε τό ύδωρ όξείδιον υδρο
γόνου, τό δέ βάρος ένός μορίου αύτοΰ 
είνε 18.

Την τοιαύτην τοϋ ύδατος σύνθεσιν απέ
δειξαν σχεδόν συγχρόνως και απ’ άλλή- 
λων ανεξαρτήτως μεταξύ τοϋ 1781 έτους 
καί τοϋ 1783, οί “Αγγλοι Cavendish, 
Wail καί Priestley, τά πειράματα τών 
οποίων έβεβαιώθησαν εΐτα ύπ' άλλων χη
μικών Γάλλων καί δη ύπό τοϋ ίδρυτοϋ τής 
νεωτέρας χημείας Lavoisier. ’ Αποδει- 
κνύεται δέ ή τοιαύτη τοϋ ύδατος σύνθεσις 
ή άναλυτικώς, άναλυομένου τοϋ ύδατος 
διά καταλλήλου ήλεκτρολυτικής συσκευής 
είς δύο όγκους υδρογόνου και ένα οξυγό
νου, ή συνθετικώς, ένονμένων δύο όγκων 
υδρογόνου πρός ένα οξυγόνου δι' άναφλέ- 
ξεως, ότε παράγεται τό λεγόμενον κρο
τούν αέριον καί τά δύο άέρια ένού- 
μενα παράγουσιν ύδωρ.

Έν τή φύσει όμως τό ύδωρ ουδέποτε 
άπαντά χημικώς καθαρόν, διότι έν αύτώ 
διαλύονται διάφορα συστατικά τών δΤ ών 
διέρχεται μερών, πρός δέ καί διάφορα άέ
ρια, ό ατμοσφαιρικός άήρλ.χ. καί διοξει
δίου άτθρακος. Ό έν τώ ύδατι διαλελυ- 
μένος ατμοσφαιρικός άήρ, δ πρός ανα
πνοήν τών υδροβίων ζώων χρησιμεύων, 
άποτελεΐται έκ 33 μερών οξυγόνου καί 67 
άζωτου,άπελαύνεται δέώς φυσαλίδες, όταν 
τό ύδωρ θερμανθή είς 45η. Εύρηται πρός 
τούτοις έν τώ ύδατι χλώριον, όπερ δια
γιγνώσκεται., άν έν τώ ύδατι προστεθή κα'ι 
ή έλαχίστη ποσότης διαλύσεως νιτρικού 
αργύρου, ότε παράγεται θόλωμα λευκόν 
άν ή ποσότης τοϋ χλωρίου είνε έλαχίστη 
καί ΐζημα λ,ευκόν αν ή ποσότης έίνεόπως- 
δήποτε αρκετή. Έν τώ ύδατι εύρηνται 
διαλελυμέναι διάφοροι στερεαί ούσίαι ώς 
καί αδιάλυτοι τοιαϋται. Τό ύδωρ καθαρί
ζεται έκ τών περιεχομένων αδιάλυτων συ
στατικών έκ διαφόρων χωμάτων καί κο- 
νιορτοϋ διά τής δ ιη θ ή σ ε ως. Διαλελυ- 
μέναι δέ ούσίαι έν τώ ύδατι ύπάρχουσι 
διάφορα θειΐκά άλατα χλωριοΰχα, φωσφο

ρικόν οξύ, βρώμιον, ίώδιον, φθόριον, ά
λατα τοΰ ασβεστίου, άζωτοΰχοι ενώσεις, 
μαγνήσια, νιτρικά άλατα, αμμωνία καί 
πλεϊστα έτερα. Αί ούσίαι αύται ευρισκό
μενοι έν περίσσεια έν τώ ύδατι βλάπτου- 
σιν. "Οταν δέ εύρίσκωνται έν μεγάλη πο- 
σότητι διαλελυμέναι ούσίαι προσδιορίζον
ται διά καταλλήλων χημικών αναλύσεων. 
Νιτρώδες οξύ λ. χ. έν τώ ύδατι ανακαλύ
πτεται, άν προστεθή διάλυσις ίσων μερών 
αμύλου καί ίωδιούχου καλιού, προσθήκη 
και σταγόνων θειϊκοϋ οξέος,‘{ότε παράγε
ται άμέσως κυανούς χρωματισμός τού ύ
δατος καί άν έλάχιστα ίχνη τοΰ οξέος τού
του ύπάρχωσιν έν τώ ύδατι. Παρουσία 
τής αμμωνίας έν τώ ποτίμω ύδατι προδί- 
δεται διά ίωδιούχου καλιού, έν ω υπάρχει, 
διαλελνμένος ίωδιοϋχος υδράργυρος (αν
τιδραστηρίου Nessler). Έπί τή άναμίξει 
τοΰ ύδατος μετά τής άνωτέρω διαλύσεως 
παράγεται κίτρινος χρωματισμός μέχρι 
χρυσόμηλογοόου. Διά τής τοιαύτης δέδια- 
λύσεως καί έλάχιστα ίχνη αμμωνίας ανα
καλύπτονται έν τώ ύδατι. Έπίσης έν τώ 
ύδατι εύρηται διαλελυμένον ύπό τοϋ διο
ξειδίου τοϋ έίνθρακος τό ΰξινον δισσανθρα- 
κικόν άσβέστιον. ’Η ένωσις αύτη εκτεθει
μένη είς τόν αέρα αποδίδει τό διοξειδίου 
τοϋ άνθρακας καί έγκαταλείπεται τότε στε
ρεά γενική ουσία έξ ανθρακικού ασβεστίου 
τούτου ένεκα δέ παράγονται οί σταλα κτΐ- 
τ αι καί σταλαγ μΐται πολλών σπη
λαίο»· ώς καί τό έν τοΐς υδραγωγούς σω- 
λήσιν παρατηρούμενου γενικόν σώμα τό 
κοινώς ν.πωρί'» ονομαζόμενου. Ό σχη
ματισμός αύτοΰ έντός λεβήτων ένεκα τοϋ 
βρασμού είνε λίαν επικίνδυνος, καθότι 
σχηματισθέντος τοΰ σώματος τούτου ή 
θέρμανσις μεταδίδεται άνίσως έπί τών τοι
χωμάτων τού λέβητος, έκ τοΰ όποιου πολ- 
λάκις επέρχονται εκρήξεις τών λεβήτων 
πολλής έπιφέρουσαι τάς καταστροφές. Ό 
σχηματισμός όμως τούτου δύναται τά προ- 
ληφθή δι άναμίξεως τοϋ ύδατος μετά 
χλωριούχου άμμωνίου. Τά άλατα τοϋ α
σβεστίου ευρισκόμενα έν περίσσεια έν τώ 
ύδατι καθιστώσι τοΰτο σκληρόν, άτέ
ρα μν ον ή άρρυκ τ ικ όν τό κοινώς λε
γόμενον «γλυφό νερδα όπερ διαγιγνώσκε
ται, έκ τοϋ ότι σχηματίζει μετά τοϋ σά- 
πωνος αδιάλυτου σάπωνα έξ άσβεστίου 
καί διά τοΰτο δέν είνε κατάλληλον πρός 
πλύνσιν. Τό μόνον ανθρακικόν άσβέστιον

Σταλακΐίΐα* έντδς 

καί ιιικοοδίω ν

και οί άρχαΐοι καλώς κατιδόντες, τήν γην 
θυγατέρα τοϋ ωκεανού ώνόμασαν. Τό ύ
δωρ τα»· θαλασσών καλύπτει τά 373,895, 
313 τετραγ. χιλιόμετρα τής επιφάνειας 
τήζ γήζ> ή^°ι ό]4 αύτής, μείζονα μέν 
έ’κτασινζέν τώ νοτιά) έχον, έλάσσονα <5’ έν 
τώ βορείω ταύτης ημισφαίρια). Ααμβά- 
νοντες δέ ώς μέσον τών ωκεανών βιίθος 
3500 μέτρα,παρατηροϋμεν ότι όμέν όγκος 
αύτού είνε 1]285 'έκατομ. κυβικά χμετρ. 

ήτοι 1)840 τοΰ 
όγκου τής γής, 
τό δέ βάρος του 
τό 1 ]454.0 τοϋ 
βάρους τής γής. 
Τό ύδωρ τούτο 
ένεκα τών έν αύ 
τώδιαλελυμένων 
ούσιών πήγνυ- 
ται είς θερμο
κρασίαν 29—4° 
ύπό τό μηδέν. 
Περιέχονται <5’ 
είς 1000 μέρη 
αύτοΰ 27 άλα
τος, 3,2 χλωρι
ούχου καλίουκα'ι

Οπηλαίον (Σελ. 90). πλεϊστα άλλαμέ-
ταλλα καί στοιχεία συμποσούμενα περιτά29.

Άλλά πόθεν τό μέγα τοΰτο ποσόν τοϋ 
ύδατος; Ή γή έν αρχή τής ύπάρξεως 
αύτής ώς αυτοτελούς σώματος έν τώ κο
σμώ, έφερε θερμοκρασίαν ύφίστην έκ τής 
όποιας διετέλει έν τετηκυία και ρευστή 
καταστάσει. Στροβιλιζομένη δ’ έν τω άχα- 
νεΐ διαστήματι, περί τε τόν ήλιον καί τόν 
άξονά της, βαθμηδόν έψύχετο, έκ δέ τής 
καταπτώσεως ταύτης τής θερμοκρασίας 
ήρξαντο βαθμηδόν πολλά τών έν αύτή 
σωμάτων νά λαμβάνωσι τήν στερεόν κα- 
τάιστασιν. Καί ή περί αυτήν λοιπόν ατμό
σφαιρα ή υδρατμών ύπέρκορος καί πυ
κνότατη ήρξατο ψυχομένη, ότε δέ ή φΰ- 
ξις είς τούς 100' κατήλθε οί έν αύτή υ
δρατμοί ύγροποιηθέντες κατέπεσαν τό 
πρώτον έπί τών πόλων, άποτελέσαντεςεΐτα 
βαθμηδόν περί τήν γήν τήν υδρόσφαιραν, 
άτε μή υπαρχόντων έτι όρέων, ής τό πά
χος κατά τόν Layltice ήτο 4800 μέτρων. 
Άπό τ ής στιγμής δέ ταύτης ήρξατο τό ύδωρ 
τών δημιουργικών καί καταστρεπτικών 
ένεργιών του ας έν τοΐς έπομένοις θά 
ίδωμεν.

περιέχον άρρυπτικόν ύδωρ καθίσταται καί 
πάλιν ρυπτικόν ή μαλακόν διά βρα
σμού. "Υδωρ όμως περιέχον θειϊκόν άσβέ- 
στιον, ήτοι γύψον καθίσταται μονίμως 
σκληρόν καί δέν γίνεται ρυπτικόν διά 
ζέσεως.

'Η παρουσία άφθονου νιτρώδους οξέος 
έν τώ ύδατι δηλοΐ άνάμιξιν τούτου μετά 
περιττωμάτων ζώων, οπότε είνε λίαν έπι- 
βλαβές πρός πόσιν, καθιστάμενοι· εστία ά- 
ναπτύξεως πλεί- 
στων ασθενειών.

Προσβάλλεται 
δέ τό ύδωρ τών 
φρεάτων έν γέ- 
νει ύπό τών βό ■ 
θρων, μέχρι ά
ποστάσεως 60 
μέτρων άκτϊνος 
απ' αύτών.

Έν τώ ύδατι 
έπίσης έκτος τών 
άνωτέρω ανόρ
γανων ουσιών 
εύρηται καίπλή- 
θος οργανικών 
ουσιών, πρός δέ 
σωρεία διαφό
ρων βακτηρίων
ότε μέν δλως άβλαβων διά τήν καθόλου 
ύγιείαν, ότέ δέ έπιβλαβεστάτων δΤ αύτήν. 
Ή διάγνωσις τών διάφορο»· ειδών τών 
μικροβίων τούτων γίνεται διά τής καταλ
λήλου μακροσκοπικής έξετάσεως καί μικρό ■ 
βιολογικής άναλύσεως. 'Η ήμετέρα είκών 
(σ. 89) παρίστησι ύδωρ τοΰ Σηκουάνα ύπό 
τό μικροσκύπιον.Τή αλήθεια δέέξ δσων εΐ- 
πομενθά έδίσταζέ τις τά πίνη πλέον τοιοΰτο 
ύδωρ, όπερ διαυγέστατου φαινόμενου το- 
σαύτας περιέχει ουσίας. Καί όμως αί πλεΐ- 
σται χρησιμεύουσι διά τό σώμα, διότι άπε- 
δείχθη, ότι ήχ^ρήσις άπεσταγμένου ύδατος 
έξασθενεΐ αύτό, διαλύουσα τά άλατα τών 
Οστών.

TO ΤΑΩΡ ΕΝ Tilt ΦΤΣΕΙ
α'. ΊΙ θάλασσα.Οΰόείςβεβαίως θά 

ϋπάρχη δ μή έκπλαγείς καί θαυμάσας 
τόσω τό τεράστιον καί φοβερόν τών κινή
σεων, όσω τό πραον καί γλυκύ τοΰ πα
φλασμού άκουσμα τών κυμάτο»· τής θα ■ 
λάσσης. Έν αύτή καί μόνη τό ύδωρ εμ
φανίζεται ώς τής φύσεως κυριαρχούν, ώς 
αρχή άφ' ής τά πλεϊστα παρήχθησαν, ώς
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Νέφος (Σελ. 9?)

Λί ούσίαι ας ανωτέρω άνεφέραμεν πα- 
ράγουσι δι’ έγκατακρημνήσεων διαγόρα 
κρυσταλλώματα καί πετρώματα έν τω βυ- 
θώ τών θαλασσών. Οΰιω έσχηματίσθη- 
σαν τ<\ αποθέματα τών άλάτων τής Λ'ε- 
κρας ■θαλάσσης καί άλλων λιμνών. Επί
σης δέ τά έν Στασσφούρτη καί άλλαχοΰ 
ευρισκόμενα κοιτάσματα ορυκτού άλατος 
όφείλονται είς έγκατακρημνίσεις αρχαίων 
λιμνών καί θαλασσίων κόλπων. Άλλά καί, 
ό αναρίθμητος τών θαλασσίων ζώων κό
σμος ιών όστρακοδέσιιων. δηλαδή,κοραλ- 
λίων καί άλλων,σχηματίζιον τά στερεά αύ
τών μέρη (κελύφη, σκελετούς κλπ ) διά 
τών έν ϋδατι διαλελνμένων ουσιών εγκα
ταλείπει ειτα ταΰτα θνήσκων έν τώ βυθώ 
τής θαλάσσης, βαθμηδόν δέ πληθυνόμενα 
σγηματίζουσιν υποθαλασσίους υφάλους καί 
νήσου: χθαμαλός ών πλείστας έν τώ Εί 
ρηνικώ ώκεανώ άπαντώμεν κοραλλιο
γενείς καλονμένας. \-1/.Λά και μηχανι
κώς τά κύματα τής θαλάσσης ένεργοϋσι 
διαβιβρώσκοιτα της άκτάς καί άποκό- 
πτοντα έξ ανιών διάφορα τεμάχια, άτινα 
είς άλλα μέρη τού βυθού φερόμενα κατα
τίθενται, άποτελοϋντα εξάρσεις τούτου ή 
συμπληροΰντα ύπαρχούσας κοιλότητας. 
Εκτός τών ενεργειών τούτων σχηματίζον

ται έν τοϊς ώκεανοΐς ένεκα τών άνεμων 
μεγάλα ρεύματα, ώ κεάνει α καλούμενα, 
δι' ών τδ μέν έκ θερμών χωρών πρός ψυ · 

χράς ερχόμενον νδωρ φέρει έκεϊ θερ
μότητα^ τδ δέ έκ ψυχρών προς θερ
μός φέρει ψύχος, ούτω δέ α'ι θερμο- 
κρασίαι καί συνεπώς τά κλίματα καθί ■ 
στανται εύκραέστερα. Τοιανται λοιπόν 
αί ένέργειαι τών θαλασσών.

β’.'1'u έςατμιζόμενΟν ύίϊωρ.
— "Ηδη έρευνήοωμ^ν πώς τό έκ τής 
θαλάσσης διά τής θερμότητας τον ήλιου 
εξατμιζόμενου νδωρ ένεργεϊ,έξετάζοντες 
πρώτον τό άοράτως έν τή ατμόσφαιρα 
αίωρονμενον. Τδ μή είς νέφη συσσω 
ρευμένον τοϋτο ολίγον ϋδωρ άποτελεϊ 
τήν ύγ ρασίαν τοϋ άέρος, διάφορον 
ουσαν κατάτόπους καί έποχάς, ανευρί
σκεται δέ και μετρεϊται <5ιά τών ύγ ρο- 
σκοπείων και υγρομέτρων. ’Η 
σχετική δέ τόπου τίνος υγρασία βαί
νει άντιθέτως τή πορεία τής θερμο
κρασίας. Οί αίωρούμενοι ουτοι υδρατ
μοί ψυχόμενοι κατά τάς αιθρίας νύκτας 
ένεκα τής ψύξεως τών επιφανειών έφ' ών 

εύρίσκονται συμπυκνοϋνται καί καταπίπτου 
σιν έπί τής χλόης καί τών φύλλων τών δέν
δρων ύπό ύγράν μορφήν άποτελοϋσαι τήν 
δ ράσο ν,ήτις διατηρεί τήν βλάστησιν κατά 
τούς ξηρούς τοϋ θέρους μήνας. Βεβαίως 
δέ πολλάκις θά συνηνιήσατε τδ φαινόμε ■ 
νον τοϋτο καθ’ δ προ τής ανατολής τοϋ 
ήλιου (έκτος αν έγείρεσθε πολύ μετ’ αύ
τήν) βλέπετε στίλβοντα είς το άρχόμενον 
φώς τιί σφαιροειδή ταΰτα έπί τών φύλλων 
μόρια τοΰ ΰδατος. ’/ϊι· έν τοιαντη περί- 
πτώσει. ή θερμοκρασία τοϋ φυτού κατέλθη 
ύπό τδ μηδέν, ώς τοϋτο συμβαίνει κατά 
τήν άνοιξιν, τδ έπί τών φύλλων νδωρ πή 
γιυται, λαμβάνον στερεόν κατάστασιν, δτε 
χομεν τδ φαινόμενου τοϋ δροσοπά- 

γ ο υ,καταστρέφονιος τ ήν βλάστησιν διά. τοϋ 
ψύχους αύτοΰ. Καί έν τή σμικρα, λοιπόν, 
ταύτη ένεργεία βλέπομεν δρασιν ευεργετι
κήν καί καταστρεπτικήν.

"Ηδη δίαν οί ατμοί έν τή άτμοσφαίρα 
ύπερπλεονάσωσι, συμπυκνοϋνται καί βαθ
μηδόν υγροποιούνται άποτελοϋντες μόρια 
ΰδατος έν τή ατμόσφαιρα ήτοι τά νέφη. 
' Υγροποιούνται δέ οί υδρατμοί ή δΤάμέ- 
σου ψύξεως άποβάλοντες τήν θερμοκρα
σίαν αυτών, δπερ σπανιώτερον, συμβαϊνον 
εί; τ’ ανώτερα τής ατμόσφαιρας στρώ
ματα, ή ψυχόμενοι ένεκα άνυψώσεως τοϋ 
άέρος οστις τότε ψύχεται, ή έκ συναντή- 
σεως αερίων ρευμάτων διαφόρου θερμο

κρασίας καί μίξεως αύτών, δτε αύξάνεται 
ή τάσις τοϋ ατμού. Δέν αίωροϋνται δέ 
διαρκώς τά νέφη άλλά καταπίπτουσι διη- 
νεκώς' φθάνοντα δ’ είς κατώτερα θερμά 
στρώματα άέρος εξατμίζονται, άλλη δ ά
νωθεν συμπύκνωσις άναπαράγει τδ νέφος . 
Ή διάμετρος τών ύδροσταγόνων εινε 2 
περίπου εκατοστά τοϋ χιλιοστομέτρου τών 
δέ έτοιμων είς βροχήν φθάνει μέχρις εκα
τοστού τοϋ μέτρου. Άναλόγως δέ τής μορ
φής των τά νέφη φέρουσι διάφορα ονό
ματα. Διακρίνονται οί λόφοι, οίτινες 
είνε τά λευκά είς ανώτατα στρώματα τής 
ατμόσφαιρας παρατηρούμενα, οί σωροί 
έχοντες δριζοντίαν βάσιν, αί στιβάδες, 
λευκαί παρά τδν ορίζοντα έπιμήκεις ται 
νίαι, οί μ ε λ a ν ί α ι ή δ μ βρ ι α νέφ η 
χρώματος τεφροϋ μεγάλας τοϋ ουρανού 
εκτάσεις κατέχοντα κλπ. Τών νεφών τού ■ 
των αί άεννάως κατερχόμεναι ύδροσταγό- 
νες, όταν είνε μεγάλοι, μή εξατμιζόμενοι 
ύπό τής θερμοκρασίας τών κατωτέρων 
στρωμάτων πίπτουσιν έπί τής έπιφανιίας 
τής Ι'ήζ σχηματίζουσαι τήν βροχήν. 'Η 
διανομή τής βροχής θά ήτο κανονική έπί 
τής έπιφανείας τής γης, διότι οί έκ τού 
ισημερινού θερμοί άνεμοι πλήρεις ύδρατ- 
μών ερχόμενοι είς ψυχρότερα στρώματα 
ψύχονται και σνναύτοΐς οί υδρατμοί" επο
μένως ουτοι παράγουσι τάς βροχάς έλατ- 
τουμένας κατά ποσδν πρός τούς πόλους 
ών τδ έλάχιστον παρατηρεϊται περί τά 
301 πλάτους οπού επικρατεί ξηρασία. Συμ ■ 
βάλλει όμως τά μέγιστα είς τήν διανομήν 
ταύτην ή φυσική τών τόπων διάπλασις. 
Ούτω τόπος κείμενος πρδς μέρη τών όρέων 
όπου ένεκα τοϋ όρους δέν έρχεται θερμός 
άήρ έχουσι βροχήν ολιγωτέραν τών έκτοϋ 
άλλου μέρους, οπού ό θερμός άήρ φθάνει. 
Επίσης τά δάση καί γενικώς ή βλάστησις 

έπιφέρει βροχάς ένεκα δέ τών λόγων τού
των τόπος τις δέχεται περισσότερον ή <5- 
λιγώτερον ποσδν τού θεωρητικού. Τό έν 
τινι δέ τόπω πίπτον ποσδν τής βροχής έ- 
τησίως υπολογίζεται πόσον όγκον θά κα- 
τελάιμβανε έν τή έπιφανεία τού τόπου, άν 
<5έι- άπερροφάτο ύπό τής γής, δέν έξητμί- 
ζετο και δέν άπήρχετο διά τών ποταμών 
τις τ ήν θάλασσαν, άλΓεμενει» έκεϊ ώς εν 
δοχείφ.

[ Έ-ετϊ! συνέ/ί'α)
θραιίνβονΛΟς Σ Βλησίδης 

Γί.!««1α>- φναικΰν ίπιντιφΐδτ ■

ΠΝΕΥΜΑΤΚΜΟΚ
ΤΙ ΕΣΤΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΜΟΣ 

ΥΠΟ
ΔΙΟΜ- ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

(Συνέ/εια έχ -.<>ΰ τιοοηγουα.

Ό δπνος ίι-ηοκεσε 1/4 τ·?ί; ώρας ακριβώς 
οσον ό Arndt ζΟέλησε, <ΛΕθ’ 3 τήν άφύ-νησεν 
'Ο ιατρός Barth (Lebensmagnetismus 118 
—12 I) ύτνισεν έπανειλν);ζαένως μίαν ασθενή 
αυτού έξ άποστκσεως εϊκοσιν ’Αγγλικών μι
λιών. Το πείραμα άπετύγχανεν, Sv ζ, ασθενής 
εύρίσκετο κατά τζ,ν στιγμήν έκείνήν εΐς δια
σκεδάσεις, χορόν κλπ. *11 σύζυγος τοΰ Bartll 
■ή'τις μέχρι τότε ουδέποτε εΐχεν ύπνισθί! ύπ’ 
αύτοΟ, έγραψε ποτέ πρό; αύτόν, ευρισκόμενον 
είκοσι μιλιά μακράν αύτζς, ότι είναι ασθενής. 
Κατά την αύτήν νύκτα υπνισεν αύτήν έκ τής 
άποστάσεως ταύτης, βουληΟεΐς όμως καθ’ εαυ
τόν νά έννοήση αυτή, ίτ ι ύπνίσΟη ύπ’ έκείνου. 
Τήν έπομένην έστειλεν επιστολήν προς τόν σύ
ζυγόν της, έν ή έγραφεν,ότι ύποφερουσα έξ αϋ
πνίας έκάθητο κατά τήν νύκτα εκείνην παρά 
τό ανοικτόν παραθυρον τοϋ κοιτώνος αύτής, 
όπως άναπνέη καθαρόν αέρα, δτε αίφνης 
κατελήφθη ύπό βαθύτατου ύπνου, κατεχομένη 
συγχρόνως ύπό άκραδάντου συναισθήματος, 5τι 
ό σύζυγο; αύτής ήτον ή αιτία τοΰ υπνου της.

Ό ιατρός Billot ώ; καί πολλοί Γερμανοί 
ύπνισταΐ βεβαιοϋσι τήν έξ άποστάσεως υπνισιν 
είς δέ I" άλλος ύπνιστής διέταξε μίαν ασθενή 
του νά χατακλιθή ακριβώς τήν δωδεκάτην 
ώραν τής μεσημβρίας, δηλώσας αύτή ό’τι θά 
πειραθή νά ύπνίσγ αύτήν κατά τήν ώραν ταύ
την έξ άποστάσεως μεγάλης. Ένω έν περι
πατώ εύρισκόμενος διηύθυνε συγκεντρωμένη·? 
τήν διάνοιαν αύτοΰ πρός αύτήν, αΰτη κατε
λήφθη αίφνης άκριβώς κατά τήν στιγμήν ε
κείνην ύπό βζθέος ύπνου. Εί; άλλος ύπνιστής 
υπνισεν έκ Βερσαλλιών κυρίαν τινα έν Παρι
σίοις και άούπνισεν αύτήν μετά μίαν ώραν, 
ένώ αΰτη ούδέ κατ’ έλάχιστον ήτο περί τού
του προκατειλημμένη. (Loubert. Le Ma- 
gnetisme 232).

Ό Διευθυντής τής έν Beillies ’Ακαδημία; 
DuilOl παρέλαβε ήμέραν τινά τόν ύπνιστήν 
LafOJltaine έν τή οικία του καί άπήτησε 
παρ’ αύτοΰ νά ύπνίσγ ατομόν τι κατοικούν έν 
ζλλγ, οικία, χωριζομένη άπό τής εαυτού δια
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τίνος αύλής. Ό Lafontaine έδέξατο τήν 
πρότασιν. Μετά τρία λεπτά τ$ς ώρας ό Dui- 
fol μετέβει παρά τώ ασθενεί και εύρεν αύτόν 
ύπνισμένον. Ό αυτός ύπνιστής ΰπνισεν άπό 
τής πόλεως Lyon κυρίαν τινά έν Μασσαλία, 
ήτις κατ’ έκείνην την στιγμήν εύρίσκετο έν 
τω θεάτρω κα'ι κατείχετο ύπό μεγάλης εύαρε- 
σκείας έκ τής παραστάσεως, άλλ’ αίφνης έκλει
σαν οί όφθαλμοί της καί έν τ7. τοιαύτη κα- 
ταστάσει όδηγηθεΐσα, ύπό τής έν τή παρα- 
στασει συμπαρισταμενης φίλης της εις τήν οι
κίαν της, έγένετο ύπνοβάτις, έξεδύθη έν ύπνο- 
βατικίί καταστάσει μόνη καί έκοιμήθη μέ/ρι 
τής πρωίας. Ό Teste άναφέρει, οτι επέτυχε 
καί ούτος νά ύπνίσγ έκ Χάβρης κόρην τινα έν 
Caen εύρισκομένην. Ό Charpignon άφηγεΐ- 
ται (physilogie du Magnetisme 26^) ότι 
κυρία τις, ήτις ήρνεΐτο έπιμόνως νά έλθνι πρός 
τόν ύπνιστην αύτής, ύπνίσθη ύπό τούτου έξ 
άποστάσεως καί έγένετο ύπνοβάτις παρά 
τήν έπίμονον θέλησίν της. Μία ύπνοβάτις έδω- 
κεν έν τω ΰπνω αύτής οδηγίας είς τόν ύπνιστήν 
περί τοΰ τρόπου, καθ’ ον θά ήδύνατο ούτος νά 
ύπνίζγ αύτήν έξ άποστάσεως. Τής ύποίειχθεί- 
σης αύτώ μεθόδου, ήτις άλλως έφαίνετο αύτώ 
γελοία, έποιήσατο ούτος πολλάκις χρήσιν καί 
έπετύγχανεν, ώστε νά ύπνίζη αύτήν ταχύτε- 
ρον ή διά τής άμέσου έπαφής καί τών άλλων 
συνήθων μέσων. (Archiv fiir'tiericshen Ma- 
gnetismusIX.2. 60—74. X.L. 124—127).

*0’ΙατρόςIlubert έν Lowen αναφέρει πε- 
οίπτωσιν. καθ’ ήν μία κόρη έν αιθούση χοροΰ 
εύρισκομένη καί συνδιαλεγομένη ήναγκάσθη 
ύπ’ αύτοΰ, μακρόθεν έπ’ αύτήν έπιδρώντος καί 
τήν βούλησιν αύτοΰ έπιβάλλοντος. νά διακόψγ 
τήν συνδιάλεζιν αύτής, ινα μεταβή είς τό πα
ρακείμενον δωμάτιον, νά λάβγι έν ριπίδιον, νά 
χορεύση. καί νά παύση τόν χορόν (Sphinx 
VII 184).

Πάντα ταϋτα έπραξεν αύτη συμφώνως τή 
ένδιαθέτω βουλήσει τοΰ llubci't, μακρό
θεν, ώς είρηται, έπ’ αύτήν έπιδρώντος. Μία 
κυρία λίαν έπιρρεπής εις ύπνοβασίαν έπεθύ
μησε διακαώς νά συνομιλήσγ μετά φίλης λίαν 
μακράν εύρισκομένης. Διευθύνασα τήν διάνοιαν 
αύτής πρός ταύτην ήθέλησε νά τήν προσκαλέ- 
<τγ παρ’ αύτή. Είς τήν κατ’ έκείνην τήν’στιγ- 
μήν ήσύχως έν τή οικία αύτής διαμένουσαν 
κυρίαν ταύτην έπήλθεν α ί φ ν ι δ ί ω ς ή ιδέα 
καί ή παρόρμησις νά έπισκεφθή τήν κυρίαν 
έκείνην· άλλά τήν ιδέαν ταύτην άπέρριψε μετά 
ταϋτα καί διότι ούδένα λόγον είχε νά μεταβή 
παρά τή φίλη, αύτής καί διότι ό καιρός ήτο 
κακός. Άλλ’ όμως δέν ειχεν ησυχίαν έν έαυ- 
τή, ή ιδέα νά έπισκεφθή τήν φίλην της έγί- 
νετο επίμονος έν τώ έγκεφάλω αύτής καί ή- 
σθάνετο μίχν ακαταγώνιστο* πρός τοΰτο έσω- 
τερικήν παρόρμησιν. Ή μακρόθεν έπιδρώσα 
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βούλησιςτής φίλης καθίστατο κραταιοτέρα τής 
έαυτής· πάσα προσπάθεια, όπως καταπιέστ) 
τήν ιδέαν καί παρόρμησιν ταύτην απέβη αδύ
νατος καί ήναγκάσθη έπί τέλους νά μεταβή 
είς τήν φίλην της, είς ήν άφηγηθεΐσα πάντα 
τά έν έαυτή συμβάντα ταϋτα φαινόμενα έλαβε 
παρ’ αύτής τήν έζήγησιν αύτών (Jung Stil
ling Theorie der geister kunde 151). Ό 
Ennemoser ποιείται λόγον περί ένός άσθε- 
νοΰς, όστις έν έγρηγόρσει ήρνεΐτο έπιμόνως νά 
κάμη τό λουτρόν, όπερ ό ιατρός τώ διέταξε. 
Ό απών ιατρός κατώρθωσεν έξ άποστά
σεως νά έπιβάλγ, είς αύτόν τήν έκτέλεσιν τής 
διαταγής του συγκεντρώσας πρός αύτόν τήν 
έαυτοϋ βούλησιν. Ό ασθενής έξεδύθη α ΐ φ- 
ν η ς καί πρός μεγίστην έκπληξιν πάντων έρ- 
ρίφθη είς τό ύδωρ. (Ennemoser. Mesmeri- 
sche praxis 484).

Ή αρχαία ιατρική περί ύπνισμοϋ φιλολο
γία έμπεριέχει πολυτιμοτάτους θησαυρούς 
τοιούτων ύψίστης σημασίας παρατηρήσεων περί 
τοΰ έξ άποστάσεως ύπνισμοϋ καί άλλων όμοιων 
φαινομένων. Πάντες οί αρχαίοι ιατροί οί ά- 
σκοϋντες τόν ύπνισμόν ό Puysegur, Char
pignon, Billot, Deleuse, Arndt, Wie- 
nholt καί άλλοι, οΰς έν τοΐς έμπροσθεν άνα- 
φέρομεν, άνδρες σοβαρότατοι καί βαθέος πα
ρατηρητικού πνεύματος, είχον σπουδάσει κα
λώς τόν έξ άποστάσεως ύπνισμόν καί τά συναφή 
φαινόμενα. Οί νεότεροι όμως αφήκαν τούς πο- 
λυτιμοτάτους τούτους θησαυρούς νά κεΐνται 
τεθαμμένοι έπί ένα αιώνα έν τοΐς τάφοις τής 
λήθης καί τής άγνοιας, νομίζοντες δτι τό μι
κροσκοπίου, ή κρεούργησις τών βατράχων καί 
ό βασανισμός τών ζώων έν τοΐς φυσιολογικούς 
έργαστηρίοις είναι τά μόνα μέσα, δι’ ών εύ- 
ρύνεται ό όρίζων τής προόδου καί τής ’Επι
στήμης. Τινές έκ τών νεωτέρων καθηγητών 
ιατρών, ιδίως οί τής ’Ιατρικής Σχολής τής 
Nancy, Beaunis, Liegeois, Liebault, οί- 
τινες άσχολούμενει είδικώς είς τόν ύπνισμόν 
παρεδέχοντο πρότερον, οτι μόνον δι’ ύποβο- 
λής έπιτυγχάνεται ούτος, κραυγάζοντες καί 
έζανιστάμενοι κατά τοΰ έξ άποστάσεως 
ύπνισμοϋ, μεταφοράς εννοιών καί τών όμοίω ν 
φαινομένων ώς άγυρτικών, ανυπάρκτων καί 
φαντασιωδών, έπείσθησαν έπί τέλους έσχάτως 
περί τής πραγματικότητος αύτών. πεισθέντες 
ύπό τής ισχύος τών γεγονότων, άτινα συλλα- 
βόντα αύτούς έκ τοΰ τραχήλου ήνάγκασαν τήν 
πείσμονα κεφαλήν αύτών νά κύψή. Ό Beau- 
nis ΰπνισεν επανειλημμένο; μικράν κόρην λίαν 
επιδεκτικήν ύπνισμοϋ είς άλλον θάλαμον εύ
ρισκομένην καί ούδέν προγινώσκουσαν ή προ
διατεθειμένη·/ περί τοΰ ύπνισμοϋ αύτής. Μετά 
έπανειλημμένα πειράματα κατώρθωσεν ό Be
au 11 is νά ύπνίσν) αύτήν καί έκ μείζονος άπο
στάσεως. Ό Liegeois καί ό Liebault έπέ-
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τυχόν έπίσης νά ύπνίσωσιν έξ άποσ τάσεως 
διά μόνης τής έπί τούς ύπνιστέους συγκεντρώ- 
σεως τής διανοίας καί βουλήσεως αύτών.

Ή τηλενέργεια αδτη τών ήμετέοων 
ψυχικών καταστάσεων δέν έπιφέρει μόνον πα
θολογικόν ύπνον (ύπνισμόν) είς τούς έφ’ ούς 
αύται ένεργοϋσιν, άλλά καί πολλάς καί ποι
κίλας άλλας ψυχολογικάς καί φυσιολογικά; 
μεναβολάς, βασκανίαν, νόσους ή καί τούναντίον 
δύνανται νά έπιδράσωσιν άγαθώς έπ’ αύτούς 
έξασκοΰσαι ίατηρίαν δύναμιν καί άναιροΰσαι 
τήν έπίδρασιν πολλών κακών. Ότι ή βασκα- 
νία είναι γεγονός, είναι άναμφισβήτητον.Άτομά 
τινα κέκτηνται ίσχυροτάτην δύναμιν νά έπι- 
φέρωσι βλάβην είς άλλον, όταν συγκεντρώσω- 
σιν έπ’ αύτόν μετά ψυχικής διεγέρσεως καί 
έξημμένης φαντασίας τήν κακήν βούλησιν καί 
διάνοιαν αύτών. Τά τοιαύτην δύναμιν κεκτη- 
μένα άτομα ονομάζονται Φαρμ ακίδες (κοι
νώς στρίγγλαι). Τινών έξ αύτών ή δύναμις 
αύτη είναι τόσον ισχυρά, ώστε δύνανται νά 
έπιφέρωσι καί αύτόν τόν θάνατον ού μόνον είς 
άνθρώπους άλλά καί είς ζώα άκόμη. Όλως 
αντίθετος είναι ή έπίδρασις άλλων ατόμων, τά 
όποια διευθύνοντα τήν διάνοιαν καί τήν βούλη- 
σιν αύτών είς άλλους δύνανται νά έπιφέρωσιν ϊα- 
σιν νόσων καί απαλλαγήν κακών. Γνωρίζομεν 
ότιοί φυσιολόγοι καί φιλόσοφοι οίοι ό Wundt, 
Hartmann κλπ. θά καγχάσωσιν είρωνικώς 
καί θά ρήξωσι διατόρους κοαυγάς άκούοντες 
γινόμενον λόγον περί βασκανίας, ίατηρίας δυ
νάμεως έξ άποστάσεως έξασκουμένης, μετα
φοράς εννοιών καί τών τοιούτων, άλλά τά 
πράγματα Οά άντικραυγάζωσιν ίσχυρότερον αύ 
τών. Καί ό Cl'OOkt’S, Wallace κλπ. έκάγ- 
χαζον άλλοτε κατά τοΰ πνευματισμού, άλλά 
τά πράγματα έξηνάγκασαν αύτούς νά κραυ- 
γάζωσιν νΰν διατόρως ύπέρ αύτοΰ. Καί ό Lie
geois καί ό Liebault ίφώναζον άλλοτε κατά 
τοΰ έξ άποστάσεως ύπνισμοϋ, μεταφοράς εν
νοιών καί τών όμοιων φαινομένων ώς άγυρτι
κών, άνοήτων κλπ., άλλ’ αί όμοβροντίαι τών 
πραγμάτων έβώβαναν αύτούς. Καί ό Lombl’O- 
S0 έξανίστατο καί έκραύγαζεν άλλοτε μα- 
νιωδώς, άκούων γινόμενον λόγον περί αύτομά- 
του κινήσεως βαρέων σωμάτων άνευ ούδεμιάς 
έπαφής, άλλά τά πράγματα τά όποια αγερώ- 
χως προέβαλλον ένώπιον αύτοΰ διά τής μεσα- 
ζούσης Eusapia Paladino, έγείραντα τήν 
έρισθενή αύτών πυγμήν έπάταξαν τήν κεφαλήν 
του καί συλλαβόντα αύτόν άπό τοΰ τραχή
λου έκλεισαν τό στόμα του καί έβώβαναν αύ 
τόν. Τά πράγματα έξάγουσι κλαυγάς ίσχυρο- 
τέρας εκείνων, τάς όποιας έξάγει ό λάρυγξ τών 
κυρίων Wundt, Hartmann. Lombroso 
κλπ. "Αν οί κύριοι ούτοι θέΰωσι νά φωνάζωσι, 
τά γεγονότα /.ραυγάζουσι, άν ούτοι θέλουν νά 
κάμνουν θόρυβον, τά πράγματα ποιοϋσι πάτα
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γον. Ή ισχύς τών γεγονότων δύναται νά συν- 
τρίψ·/) ού μόνον τό πείσμα τής κεφαλής τοΰ 
Lombroso, Wundt, Hartmann καί λοι
πών, άλλά καί όλου τοΰ κόσμου.

Έπαναλαμβάνομεν ένταΰθα ότι δέν πρόκει
ται περί ύποβολής ή αύθυποβολής, άλλά περί 
καθαρας τελενεργείας,καθ’ήν ό έφ’ού ή έπίδρα- 
σις ούδεμίαν γνώσιν ή προκατάληψιν έχει περί 
τής έπ’ αύτόν έπιδράσεως τοΰ τηλενεργοΰντος. 
Ή δύναμις αΰτη τής βασκανίας ή τής άγαθής 
ίατηρίας τηλεπιδράσεως δέν είναι, νομίζομεν, 
κατ’ ούσίαν διάφορος τής έξ άποστάσεως ύπνι- 
στικής δυνάμεως. Καί αί τρεις αύται ιδιότη
τες είσίν, ίσχυριζομεθα, αί αύται κατ’ ούσίαν, 
κατά τήν μορφήν μόνον διαφέρουσαι. Ό έξ 
άποστάσεως ύπνίζων έπιφέρει είς τόν έφ* ού 
διανοητικώς έπενεργεΐ μίαν φυσιολογικήν με
ταβολήν, τήν όποιαν όνομάζομεν παθολογικόν 
ύπνον, ό βάσκανος καί ή φαρμακίς νόσον καί ό 
άγαθώς τηλενεργών θεραπείαν αύτής. Καί οί 
τρεις ούτοι έξασκοΰσι μίαν καί κατ’ ούσίαν 
τήν αύτήν ύπό μορφήν μόνον διάφορον τηλε- 
νεργόν δύναμιν άπορέουσαν έκ τοΰ ίδιου αύτών 
ψυχικοΰ έδάφους.

Ότι ή τοιαύτη τηλενέργεια έξασκεΐται καί 
έπί ζώων τοΰτο είναι γνωστόν άπό τών άρ- 
χαιοτάτων χρόνων καί είς πάντα; τούς λαούς 
τοΰ Κόσμου. Άτομά τινα, όταν μάλιστα δια- 
τελώσιν ύπό ίδιαζούσας ψυχολογικής καί φυ
σιολογικής συνθήκας δύνανται νά έπιφέρωσι 
παραλυτικήν τινα κατάστασιν έπί άνθρώπων 
καί ζώων. Καί έν τοΐς νεωτέροις χρόνοις άπαν- 
τώσιν αναμφισβήτητα παρχδείγμκτα άνθρώ
πων κεκτημένων τοιαύτην έπί τών ζώων τη- 
λεργόν δύναμιν. Ό θηριοδαμαστής Λΐ'ΙΏ- 
bOUFgh, έκέκτητο καταπληκτικήν τοιαύτην 
δύναμιν, ώστε έξήσκει είς τά δάση τοΰ ΚβΠ- 
tuskys τής Βορείου ’Αμερικής αληθώς δασι
κήν οΰτω; είπεΐν. έπί τών θηρίων αστυνομίαν. 
’Εξ άποστάσεως έδάμαζε καί έφερε πολλά
κις είς παραλυτικήν κατάστασιν λύκους, ύαι
νας, άλώπεκας, άγριους ταύρους καί κάπρους. 
Άλλος όμοιος ήδύνατο διά μόνης τής δυνά
μεως τής φαντασίας αύτοΰ νά δάμάζν) λυσσών- 
τας κύνας καί ίππους. Ό W iei'US άφηγεϊ- 
ται 6τι είδεν άνθρώπους κεκτημένους τήν δύ- 
ναμιν νά έπιφέρωσιν έξ άποστάσεως τοιαύτην 
σωματικήν καί ψυχικήν παράλυσ,ν είς άγρια 
θηρία, ώστε ήδύνατο τις τά συλλάβν) αύτά ά- 
κινδύνως διά τής χειρός. Ό Joil, διευθυντή; 
τοΰ ζωολογικοΰ Κήπου τοΰ Μιλάνου έπέφερεν 
έξ άποστάσεως τελείαν πκράλυσιν είς σαύρας, 
ώστε αύται έμενον ακίνητοι ώς λίθοι. *Ο DeS 
Moussaux αναφέρει ότι έγνώρισεν άνθρώπους, 
οΐτινες ήδύναντο νά ύπνίσωσιν έξ άποστάσεως 
πτηνά μόνον διά τής έντάσεως τής βουλήσεως 
καί τής φαντασίας αύτών.

["Επε τχι συνέχεια|
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Ίΐ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΙΙΣ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΥ

ΟΛΛΑΚΙΣ συμβαίνει ά- 
παισία τις ιδέα ή έκφρα- 
σις νά καλύπτεται ύπό Ο
νομα εόηχον και αρμονι
κόν. Οδτω συμβαίνει και 
επί τής^λέξεως λαιμητό
μος. ‘Η λέξις αυτή προσ- 
βάλλουσα μέν τά δμματα. 
θαμβώνει τήν ορασιν,προσ- 
βάλλουσα δέ τά ώτα ά
πατά τήν ακοήν. Δεν σοί 
δίδε-, αμέσως τήν φοβέραν 
σημασίαν της. δέν σοί προ
δίδει τήν αιμοχαρή απαν
θρωπιάν της, άλλα έπιφε- 
ρει είδος τι νάρκης καίπα- 

νομιμώτατος χειρουργικός 5ρος. 
λαιμοτομ-ία,

ρουσιάζεται ώς
Λαιμητόμος — λαιμοτομία, δηλαδή κάτι πα
ραπλήσιου πρός τό λαπαροτομία !

Καί δμως όποιον βάρος βδελυρών κακουργη
μάτων, πράξεων άνανδρων και πολλάκις αδί
κων τό κομψόν αύτό ό'νομα βαστάζει.

Και μέ τήν φρίκην τής πράξεως συμβαδίζει 
ή φρικώδης ψυχρότης και άπλυτης του μηχα
νήματος. Όλίγαι δοκοί, μία λεπΐς και έν 
σχοινίον ! Τρεις βιομηχανίαι συνεργάζονται 
διά νά διατηρήσουν τήν άμαυροτέραν κηλίδα 
τού Πολιτισμού. Έν τούτοις οφέίλομεν νά ό- 
μολογήσωμεν καί τι, όλίγφ άστεΐον φαινομε
νικές, ούχ ηττον όμως σοβαρόν. Ή άνακάλυ- 
ψις τής λαιμητόμου ύπήρξε βήμα προόδου. 
Δέν είνε δέ τούτο άστειότης· άναλογίσθήτε 
τί συνέβαινε πρό τής άνακαλύψεως ταύτης 
εξετάσατε τά φοβερά και ποικίλα μέσα των 
διαφόρων λαών κατά τούς πρότερον χρόνους, 
προς εκτέλεσιν των θανατικών ποινών θ’άνορ- 
Οωθώσιν αί τρίχες σας. ’Εδώ εβύθιζον τόν κα- 
τάδικον εις τό ύδωρ έπανειλημμένως μέχρι 
θανατώσεως. εκεί εκαιον άλλους, άλλοθι τούς 
εκρέμων. Άφίνω τά άλλα πολυπληθή βασανι 
στηρια, τούς δ·.’ ασφυξίας θανάτους, διά τής 
ασιτίας, πελέκεως, δηλητηριάσεως και πλεί- 
στων άλλων αγρίων μ,έσων.

’Αλλά, άπαξ είσελθόντες εις τό ζήτημα έν 
γενει των θανατώσεων, έξετάσωμεν τήν άνά 
τόν αιώνα έξέλιξιν τής θανατικής ποινής. ’Από 
αρχαιότατης εποχής αυτή έκρίθη ού μόνον νο- 
μιμωτάτη, άλλα καί φυσικωτάτη έκδίκησις 
τής κοινωνίας κατά των άναξίων ν’ άπολαμ- 
βάνωσι τής ζωής. Ευθύς έξ αρχής όμως ήκού-

σθησαν φωναί διαμαρτυρίας κατά του εθίμου 
τούτου. Καί βεβαίως ή λέξις έκδίκησις δέν αρ
μόζει εις χείλη πεπολιτισμένης πολιτείας, μέ 
οίαδήποτε έστω καί Sv κοσμήται επίθετα. 
Υπάρχει άλλη θεραπεία τοϋ πράγματος, άλ
λου εί'δους σωφρονισμός, έτέρα τις νομιμωτάτη 
καί φυσικωτάτη έκδίκησις, εκτός τής θανατι
κής ποινής. Οδτω ήκούσθη πρώτη ή διαμαρ
τυρία τού Πλάτωνος, καί έπειτα άλλων, ώς 
τού Κεντιλιανοϋ, τού Δέ-Κάστρο καί ιδίως τοΰ 
Βεκαρία, οστις καί πρώτος κατά τό 1764 έ- 
θεσεν ώρισμένως τό περί τής νομιμότητος τής 
θανατικής ποινής ζήτημα. Ό δέ Ούγκώ διά 
τών εξής λέξεων στιγματίζει ταύτην. «Ή δι
καιοσύνη τιμωρούσα διά τής θανατικής ποι - 
νής εγκληματεί». Έκτοτε οί διασημότε- 
τεροι τών άνδρών διγρεθησαν εις δύο στρατό
πεδα καί μέχρι τής σήμερον αί συζητήσεις 
καί γνώμαι έξακολουθούσι. Καί οί μέν πρόμα - 
χοι τής θανατικής ποινής διατείνονται, ότι 
οίαδήποτε άλλη ποινή εκτός ταύτης, ου
δόλως ικανοποιεί τήν κοινωνίαν κατά τών βδε- 
λυροτέρων καί πλέον αποτρόπαιων κακουργη
μάτων, ότι -fi πολιτεία άπέναντι τών τοιού- 
των έγκληματιών εύρίσκεται εις τήν θεσιν ε
κείνου. οστις έν άμύνρ ών, άναγκάζεται χάριν 
τής ιδίας αυτού ζωής νά άφαιρέσνι τήν ζωήν 
τού άλλου. Τό σοβαρώτερον όμως έπιχείρημα 
είνε, ότι συντελεί εις τόν έκφοβισμόν καί πα
ραδειγματισμόν τών άλλων, πρό; πρόληψιν 
τών αδικημάτων. ’Εκτός αυτών διατείνονται 
ότι ό τοιοϋτος θεσμός, οστις γενικώς έγένετο 
παραδεκτός παρ’ όλων τών λαών καί έζ άμνη- 
μο·εύτων χρόνων εφαρμοζόμενος, πάντως θά έ- 
νέχγ, τι τό ορθόν καί άναγκαΐον καί τέλος βτι 
θύσεις καταστρέφων τήν ζωήν τού άλλου, δι
καιούται νά έπικαλεσθή τό άπαραβίαστον τής 
ιδίας ζωής. Οί δέ πολέμιοι τής θανατικής ποι
νής εις ταύτα άντιτάσσουσιν, ότι τό δικαίωμα 
τής επιβολής ποινής Αιεπα>·οο&ώτοι> προϋπο · 
τίθησι καί δικαστήν άλάνθαστον, οτι τό θέαμα 
τοΰ ουτω χυνομένου αίματος σκληρύνει,αντί νά 
έκφοβίζγ, τάς καρδίας, ότι καί 2ν παραδεχθώ- 
μεν τόν εκφοβισμόν, δέν δυνάμεθα νά συμπε- 
ράνωμεν έκ τούτου οτι θέλει έπέλθει έλάττω- 
σις τών εγκλημάτων καί οτι πολύ φρονιμώτερον 
είνε αντί νά καταστρέφω τούς έγκληματούν- 
τας νά προσπαθώ νά επιτύχω τήν ηθικήν αύ- 
τών άνάπλασιν.Ώς βλέπετε τά επιχειρήματα 
άμφοτέρων τών μερίδων εινε σοβαρά· έν τού 
τοις είνε όμολογούμενον,οτι ή πλειονότης τάσ
σεται κατά τής θανατικής ποινής, ήτις μόλον 
τούτο δέν κατηργήθη είσέτι, διότι δέν ώριμα-
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σεν έπαρκώς καί εντελώς ·η ιδέα αυτή. Καί 
φυσικά τόσων αιώνων θεσμός δέν δύναται διά 
μιάς νά άνατραπή.

Εύτυχώς αί τόσαι διαμαρτυρία! ήρξαντο 
καταλαμβάνουσαι τόπον καϊ τά αγαθά απο
τελέσματα δέν ήργησζν ν’ άναφανώσι. Τά 
φοβερά βασανιστήρια, ή σταύρωσ·.ς, ό στραγ
γαλισμός, ό απαγχονισμός, ό διαμελισμός, ό 
διά τροχού, πυράς ή άποπνίξεως θάνατος, και 
τόσα άλλα φοβερά είδη θανατικής έκτελέσεως 
έξέλιπον. Άλλ’ εκτός τούτου έπέτυχον ότι 
σπουδαιότερα αποτελέσματα, ώς τήν κατάρ
γηση» τής θανατικής ποινής έπί τών πολιτι
κών εγκλημάτων, εις πολλά δέ κράτη καί 
τήν ολοσχερή ταύτης κατάργηση».

Τοιαΰτα κράτη είνε πολλά έν ’Αμερική, ή 
Ρουμανία, ή ΙΙορτογαλλία, ή Σαξονία, ή ’Ολ
λανδία ή ’Ιταλία καί τό Βέλγιον. Άλλά 
μήπως ζαί ή άνακάλυψις τής λαιμητόμου δέν 
είνε σχετικώς μία πρόοδος ; χάρις είς ταύτην 
τά φρικώδη Βασανιστήρια τής άρχαιότητος 
καί τοΰ μεσαίωνος έξηφανίσθησαν. Καί αληθές 
μεν εινε, οτι καί αύτη έπιφέρει τόν θάνατον, 
άλλά τουλάχιστον στιγμιαίος καί άνευ βα
σάνων.

Ήδη άς έλθωμεν είς τήν ιστορίαν τής λαι
μητόμου. Πριν ή τό άποκεφαλιστικόν τοΰτο 
μηχάνημα έπινοηθή, ειχεν άναγνωρισθή, οτι ό 
αποκεφαλισμός ήτο τό επιεικέστερου θανατι
κόν μέσον, άλλά καί τοΰτο ένεΐχε σκληρότητος 
καί άπανθρωπίας, διότι έξετελεΐτο διά πελέ- 
κεων και τών τοιούτων, καί μάλιστα όπόταν 
ό δήμιος δέν ήδύνατο νά έκτελέση τό έ'ογον 
μετ’ ασφαλείας καί τής δεούσης ταχύτητος. 
Έπενοήθη λοιπόν περί τάς άρχάς τοΰ XVII 
αίώνος έν Αγγλία άποκεφαλιστικόν τι μηχά
νημα, τεθέν έν χρήσει. Άλλά τοΰτο έγένετο 
κοινόν μετά τήν είς Γαλλίαν εισαγωγήν του 
ένθα τά πολιτικά πάθη ζπέστελλον καθημερι - 
νώς τά θύματα σωρηδόν —οός τόν θάνατον. 
Ένέτειδέ 1789 ό Ίωσηφ 'Ιγνάτιος Γκυιλλο- 
τϊνος παρισινός ιατρός, μέλος τής Έθνοσυνε- 
λεύσεως, έν τή συνεδρία τής 10 ’Οκτωβρίου έ- 
ξεφρασε τήν γνώμην, οτι έπρεπεν ολας τάς 
ποικίλας θανατικά; ποινής, τάς έπιβαλλομένας 
είς τούς κακούργους πάσης τάξεως καί ηλικίας 
νά μετατρέψωσιν είς μίαν καί μόνην, τήν αύ
τήν διά πάντα; καί ν’ άπλοποιήσωσιν αύτήν 
διά τίνος άπλοΰ καί ασφαλούς μηχανήματος. 
Άλλά τό μηχάνημα ήτο άγνωστον ακόμη καί 
μάλιστα μέχρι τής 21 Δεκεμβρίου, οπότε ή 
πρότασις τοΰ ίατροΰ έγένετο αποδεκτή ύπό 
τής Έθνοσυνελεύσεως.

'Ωστε ήδη έπρόκειτο νά έπινοηθή τό προ- 
ταθέν άπλοΰν μέσον θανατωσεως, μόλις δέ 
περί τά μέσα τοΰ 1791 άπεφασίσθη ή διά 
καρατομησεως θανατική έκτελεσις, οπότε καί 
έψηφίσθη κατά πρότασιν τοΰ βουλευτοΰ Λε- 

πελλετιέ. Τότε ύπέβαλε τό σχέδιον τής μη
χανής ταύτης ό ιατρός Αντώνιος Λουίζ, συμ
φώνως πρός τάς έν χρήσει πρό πολλοΰ έν Αγ
γλία, δπερ ή κυβέρνησις ένέκρινε καί παρηγ- 
γειλε τήν κατασκευήν της εί'ς τινα γερμανόν 
μηχανικόν Σμίτ.

Έτοιμασθεϊσα ή λαιμητόμος, έστήθη έν τή 
πλατεία Γκρέβ, ποώτην κεφαλήν τζμοΰσα τήν 
τοΰ ληστοΰ Πελεττιέ. Ο Παρισινός λαός κατ’ 
άρχάς' ώνόμασε τό απεχθές μηχάνημα Λουϊ- 
ζέτην πρός τιμήν βεβαίως τοΰ ίατροΰ Λουϊζ, 
όστις, ώς εί'πομεν, έπρότεινε τό αγγλικόν σχε
δίου- μετέπειτα όμως, εύρίσκωυ φαίνεται τό 
ονομα τοΰ ίατροΰ Γκιλλοτίυου άρμοδιώτερου, 
έκζλεσε τήν λαιμητόμου Γκιλλοτίναν. Εντού
τοις παρ’ όλα τά άγαθά τής νέας μηχανής, 
αυτή έπέπρωτο νά χρησιμεύή έν Γαλλία κατα 
τούς χρόνους έκείνους, ώς τό μάλλον κατηρα 
μένον φονικόν μέσον. Διότι ένεκα τής εύκολίας 
καί ταχύτητος δΓ ής έξετελοΰντο αί θανατι- 
και ποιναί, καί ένεκα τών ιστορικών έκείνων 
πολιτικών παθών, αί κεφαλαί σωρηδόν άπε- 
χωρίζοντο τών σωμάτων, αί δέ πλατεϊαι τής 
Γκρέβ καί τής Όμονοίας ύπήρξαν άληθή 
σφαγεία. Ό Κάρολος Νωδιέ λέγει που. «"Αν 
δλαι αί κραυγαί, άς ή απελπισία έρριξεν έν 
ταΰθα, συνηνοΰντο είς μίαν καί μόνην, αύτη 
ήθελεν άκουσθή καί είς τήν άπωτάτην τής 
Γαλλίας γωνίαν».

Τό θέαμα μάλιστα έν τή πλατεία τής 'Ο
μόνοιας, τής έκτεινομένης πρό τοΰ Δημαρχείου, 
καί πεπροικισμένης ύπό τών καλύτερων φυσι
κών καί τεχνικών κοσμημάτων, παρείχε εντύ
πωση» φριζώδους ειρωνείας.Τό μέρος τοΰτο, άλ
λοτε καλούμενον πλατεία τής Έπαναστάσεως, 
έκοσμεΐτο διά τοΰ όρειχαλκίνου άνδριάντος 
Λουδοβίκου τοΰ ΙΕ'. Άλλ’ έξ αύτοΰ ή έπα- 
νάστασις κατεσκεύασε διώβολα και επί τ·,ΰ 
βάθρου ήγειρεν άγαλμά τι τής έλευθερίας έκ 
γύψου. Φρικτόν δέ είπεΐν, πρό τής θεάς ταύ
της διαρκώς έμενεν έστημένη ή λαιμητόμος.

Πόσον αίμα έχύθη καί άπερροφήθη ύπό τοΰ 
έδάφους τούτου ! Καί τά γνωστότατα όνό- 
υ.ατα άν τις μόνον άπαριθμήσγ, πάλιν ό άριθ- 
μός τών θυμάτων τή; όογής και τής θηριω
δίας τοΰ λαοΰ καταντα φοβερός. Λουδοβίκος ό 
ΙΣΤ' έκαρατομήθη ένταΰθα τή 2 1 ’Ιανουάριου 
1793, τή 17 Πουλί ου ή Καρλόττα Κορδάϋ, 
τή 2 ’Οκτωβρίου ό Βρισσώ μετά τών ηγετών 
τών Γιρονδίνων, τή 16 Όκτωβ. ή Μαρία Άν- 
τωαννέτα.αύτός ό’Ροβεσπιέοός,ό Ερριώ,ό Κου
τών καίό Σαίν Ζούστ άπήχθησζν είς τό αίμοστα 
γές ικρίωμα και τήν έπομένην ήμέραν τόν θά
νατον αύτών έπεσφράγισεν ό αποκεφαλισμόςτών 
πλείστων μελών τής επαναστατικής κυβερνή- 
σεως. Μέχρι τής 5 Μαίου 1795 άπό τοΰ θα
νάτου τοΰ βασιλέως ύπέστησαν έπί τής πλα

τείας τής Όμονοίας τόν διά τής λαιμητόμου 
θάνατον περί τάς 3000 ατόμων !

"Ρίψωμεν τώρα έν βλέμμα ζαί είς τήν ήμε- 
τέοαν εικόνα. Ό ζωγράφος εισάγει ήμας είς 
τήν συνέλευσιν καθ’ ον χρόνον ειχεν αρχίσει 
ήδη ή φανατική κα.ταδίωξις όλων τών ύπο
πτων φίλων τής βασιλείας. ΊΙ μεταςυ τών 
«Γιρονδίνων» καί τών «’Ορεινών» (ούτως απο- 
καλουμένων, καθότι τά μέλη των κατελάμβα- 
νον τάς ύψηλότερον κειμένας έδρας έν τή συνε- 
λεύσει) έ'χθρα ήτο πλέον φανερά καί έξ αύτής 
έξηγεϊται ή χαρά τών παρισταμένων αντιπρο
σώπων τοΰ λαοΰ έπί τώ νέω φονικώ έργαλείω 
ουτινος τήν χρήσιν ό Γκυιλλοτΐνος διδάσκει εις 
τού; περί αύτόν αθροισμένους.Τά πρός τά άνω ε- 
σιραμμένα βλέμματα, τά νεύματα καί αίκραυ
γαί τής επιδοκιμασίας απευθύνονται βεβαίως 
πρός τούς ύψηλά καθημένους «’Ορεινούς» καί 
τούς άλλους έπισκέπτας τοΰ βουλευτηρίου.μέλ
λοντα θύματα τών άπανθοώπων τούτων τε
ράτων.

Πολλοί είπον οτι καί αύτός ό έφευρετης 
έπεσε θΰμα τοΰ φονικοΰ αύτοΰ έφευρήματος. 
Τοΰτο δέν εινε αληθές. Ή έλευθεροφροσύνη 
του. ή χορηγήσασα αύτώ θέσιν έν τή έθνιζή 
συνελεύσει, τόν ήγαγε διαρκούσης τής Τρομο
κρατίας είς τήν ειρκτήν καί ίσως θά τόν έφερε 
καί έπί τής λαιμητόμου, άν ή 9 τοΰ μηνός 
Θερμιδώρ δέν άπέδιδεν αύτώ τήν έλευθεριζν 
του. Την γαλήνην τής ψυχής του όμως δέν 
ήδύνατο τις πλέον νά τώ άποδώσν). Η κα- 
τάοα, ήτις αιωνίως συνέδεσε τό όνομα του πρός 
τήν γκ>·ΜοτΙναν,·τ'™ έβασάνιζε καί τόν έτιμω- 
ρει καθ’ ό'λον του τόν βίον. Δυστυχής καί κα
ταβεβλημένος άπεβίωσεν ό Γκυιλλοτΐνος τή 26 
Μαίου 1 814. Ό δέ υιός του έξήτήσζτο καί έ'λα- 
βεπαρά. Καρόλου τοΰ Γ τήν άδειαν ν’ ζντικα- 
ταστήση τό κατηρζμένον όνομά του δΓ άλλου 

Καί έν τούτοις, ώς ειδομεν, ό δυστυχής 
Γκυιλλοτΐνος ζπλώς έπρότεινε ν’άντικαταστα- 
θώσι τά θανατικά μέσα, δΓ άπλουστέρου. καί 
ήττον βασανιστικού. Επομένως πολύ αδίκως 
έδόθη τό όνομά του είς τό μηχάνημα τοΰτο. 
γνωστόν ήδη είς άλλα έθνη, καί ιδίως έν Αγ
γλία, όπόθεν καί εφέοε τό σχέδιον ό ιατρός 
Λουϊζ.

Λέγεται μάλιστα οτι ή χρήσις μηχανών καί 
πελέκεων, δΓ ών άπεκόπτετο ή κεφαλή από 
τοΰ ζορμοΰ τοΰ ανθρώπου, εινε άρχαιοτάτη 
καί ή έφεύρεσις αύτών αποδίδεται εΐ; τούς 
Πέοσας. Μετά πολλοΰ δέ χρόνου παρέλευσιν 
έπανευρίσκομεν έν Ιταλία τοιαύτας μηχανάς 
έν χρήσει. ένθα μάλιστα μόνον οί εΰπατρίδαι 
ειχον τό πλεονέκτημα νά θανατόνωνται δΓ 
αύτών.

Κατά τόν XIII αιώνα αναφαίνεται έν Βοη- 
μίιρ παραπλήσιου εργαλείου, ομοίως δε καί έν 
Γερμανία. Ταχέως είτα διεδόθη ή χρήσις αύ -

τοΰ καί είς τάς λοιπάς χώρας τής Εύρώπης, 
ιδία δέ είς Αγγλίαν καί Γαλλίαν, όπου μάλι
στα, καθ’ά διηγούνται, ό δούξ τοΰ Μοντμο- 
ρενσύ ύπέστη έν Τολοισγ τώ 1832 τον δια τής 
λαιμητόμου θάνατον. Είς πολλά κράτη, ων οί 
νόμοι έπιβάλλουσι θανατικάς ποινάς, ή λαι
μητόμος έξακολουθεϊ νά έκτελή τό καθήκον 
της, άλλ’ ό πέλεκυς αύτής ήδη εύτυχώς πα
τάσσει μόνον τούς κοινούς κακούργους. Έλπι- 
ζομεν δέ ότι δέν θά έπανέλθωσι πλέον ποτέ οί 
χρόνοι έζεΐνοι, καθ’ οΰς οί πολιτικοί άντίπα- 
λ’οι ζπήγοντο κατά πλήθη έπί σφαγήν, άφ’ού 
οί ελεύθεροι νόμοι τών πεπολιτισμενων κρατών 
παρέχουσιν ήμϊν τήν έγγύησιν, οτι είς τό μέλ
λον είσηνικώς θά διεξάγονται ολαι αί άνατρο- 
παί καί οί αγώνες είς τε τά πολιτικά -καί 
κοινωνικά ζητήματα.

--------- -----------------------
Η ΑΓΑΠΗ

Ωσάν τό κϋμα πού βογκά 
Καϊ ’ς τακρογίάλι ξεψυχάει, 
Ωσάν τάστέρι όπου σβεϊ, 
Ωσάν τήν ώρα πού πετάει.

Σάν τό πουλί όπου περνμ 
Κι’ ένα σιμάδι δέν Αφΐνει, 
Μωρός έκεΐνος ποϋ Θαρρεί 
Καϊ ή Αγάπη ότι σβήνει.

"Ο.τι γεννιέται ’ς τήν καρδιά 
Δέν σβήνει σάν τά όνειρά της, 
Μόνον αύτή σάν νεκρωθή 
Γέρνει κι’ αύτό χλωμό άιμά της.

Σάμος Ελένη Σ. Σβορώνον.
———Μ*---------

ΚΥΜΑ-ΑΓΑΠΗ
Στό ακρογιάλι καθισμένος 

μέσα σέ διάφανη νυχτιά 
άγνάντενα συλλογισμένος 

τής Θάλασσας τήν αγκαλιά.

Τό κάθε κύμα ’ρωτεμένο 
τήν φιλούσε ολοένα 

καϊ έφευγε άποσταμένο 
πάλι μακρυά στά ξένα.

’Αχόρταγο, δίύα γεμάτο 
έφευγε πληγή ν’ άνοιξη 

μέ τ’ Αχείλι του τ’ άφράτο 
καί άλλη αγκαλιά νά σμίξη.

Καϊ σύ ανάλαφρα σιμά μου 
καθώς τό κύμα μή φιλάς 

καϊ πάλι φεύγεις μακριά μου 
μ’άλλη Αγάπη νά περνμς.

Μίλ.των Βιτάλης.
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ
ΥΠΕΡΕΠΙΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ

Πολλά τοιαΰτα πειράματα ύπάρχουθιν, ό- 
πεοεπιΟέσεως διαφόρων ύγρών, άναλόγως και 
κατά τάξιν τίϊς πυκνότατος έκάότου:

’Ιδού εΐς τρόπος ύπερεπιΟέαεως πέντε ρευ
στών, άνευ Ουμμίξεως τούτων

Ιον. Χύόατε έντός ποτηριού έπιμήκους ολί
γον ψυχρόν καί πολύ Οακχαρωμένον καφέν.

2ον. Κατασκευάσατε χέρας έκ χάρτου ούτι- 
νος τήν άκραν καταλάγουΰαν είς όπήν μεγέ
θους χονδρής καρφίδος στρέφετε είς όρθήν γω
νίαν. Χύσατε έντός αύτοΰ ύδωρ διαυγές, άφοΰ 
πλησιάσετε τήν όπήν τοΰ κέρατος έπι τίϊς έ- 
σωτερικιϊς παρειάς τοΰ ποτηριού’ οΰτω τό

ύδωρ Οά όλισΟΛδη ιιΟύχως καϊ Οά έπικαΟήΟιι 
έπί τοϋ στρώματος τοϋ καφέ Άμα ό όγκος 
τοΰ ΰδατος γίνη ίσος προς τόν τοΰ καφέ, απο
σύρετε τό χέρας.

3ον. Δεύτερον χέρας κατασκευάσατε καί ύ- 
μοίως χύσατε έπί τοϋ ΰδατος οίνον ζωηρού 
χρώματος.

4ον. Διά τρίτου κέρατος έπιΟέάατε στρώμα 
έλαίου έπί τοΰ οίνου.

5ον. Τέλος τό οίνόπνέυμα θά καταλάδη διά 
τού αύτοΰ τρόπον τό ύπερκείμενον τμήμα τοΰ 
ποτηριού.

Άπαντα ταΰτα τά στρώματα Οά δίακρίνων- 
ται κάλλιστα. ένεκα τών ζωηρώς αντιθέτων 
αύτών χρωματισμών

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ

Καθαρισμός στιλπνών χειροκτίων.— Λάβετε 
γάλα άπηνθισμένον, λευκόν σάπωνα καί σπόγγον λε
πτόν καί μαλακόν. Βρέξατε ελαφρά μίαν γωνίαν τοϋ 
σπόγγου έντός τοϋ γάλακτος, τρίψατε τήν αύτήν γω
νίαν έπί τοϋ σάπωνος καί περνάτε διαδοχικώς τό μέ
ρος τοϋτο τοϋ σπόγγου δύο-τρεϊς φοράς έφ’ όλων τ<3ν 
μερών τοϋ χειροκτίου καί πρό πάντων έπί τών μάλ
λον ρυπχοών. ( Πρό; ευκολίαν τό /ειρόκτιον να πε- 
ρασΟη επί τής χειρός).

Οΰτω ό χαηαρισμός έκτελεΓται τελείως.
Δέον όμως άπό καιρού είς καιρόν νά άλάσσετε τό 

έπί τοϋ σπόγγου γάλα καί σάπωνα, αφοϋ προηγου
μένως πιέσετε καλά τόν σπόγγον ώστε να μή μβ'-νη 
τίποτε έκ τών μετα/ειρισΟέντων Τοϋτο είνε αναγ
καιότατου προπάντων έν τή πλύσει λευκών χειρο
κτίων.

Είτα απλώνετε ταΰτα ίνα στεγνώσωσι. Κατόπιν 
χρειάζεται λίανσις καί περιποίησις, διότι εινε έ;η- 
γριίιΐμένα. Πρό: τοϋτο τεντώσατε καθ’ όλα τά μέρη 
τά χειρόκτια ολίγον κατ’ ολίγον Διά τους δακτύ
λους μεταχειρισθ’ήτε κύλινδρον ξύλινου ή ελλείψει 
τούτου περάσατε τά χειρόκτια ε’ις τήν χειρα σας. 
Οΰτω το δέρμα άναλαμβάνει τήν πρώτην αύτοΰ κα- 
τάττασιν.

VIA/
Πι.οφύλαξίς τών ξύλινων δοχείων.— Μεγάλη 

χρήσις γίνεται δοχείων ξύλινων, ατινα όμως ίνα μη 
καταστρέφωνται ύπό τοϋ ΰδατος καίτών οξέων πρεπει 
νά παρασκευασθώσιν οΰτω: Διαλύσατε έπί πυρές μέ
τριου 100 δράμια γουταπέρκας καί 100 παραφίνης 
καί άλοίψατε τό εσωτερικόν τών δοχείων επιμελώς.

WV

Ζωμός τής στιγμής. — Κτυπατε εΐς κύμα* ολί
γον βοϊδινό κρέας ψαχνό, τό ρίπτετε είς μίαν κατσα
ρόλαν μέ ανάλογο νερό, σπάζετε μέσα ένα αύγό καί 
τό κτυπατε έως νά πάρη βράσιν. Άφίνετε άκόμη επί 
πέντε λεπτά τής ώρας είς σιγανήν φωτιάν, τόν στραγ
γίζετε καί τόν μεταχειρίζεστε.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Ή καλλονή τοΰ ποοιίώπον.
Είνε παρ’ όλων τών είδικών §ε6αιομένον, 

ότι τό πρόΰωπον ύφιόταται τάς αμέσους συ- 
νεπείας πάσης άσθενείας τοΰ σώματος καϊ 
πάσης καταχριϊσεως.

Ή δροόερότης. Λ άπα/.ότης. Λ ωραία χροιά 
τοΰ προσώπου διατηρείται ίίν διατηρούνται 
αυστηρότατοι καί σκληρότατοι όροι. Μή έκτί- 
θεΰΟε εΐς έναντίοι-ς Ισχυρούς ανέμους, είς τήν 
θαλασσίαν αύραν, τό ύπεοδολικόν ψύχος, είς 
τόν καύσωνα καϊ τάς συγκινήσεις- Πρός τού
τους μή παραδίδεσθε είς τήν καλοφαγίαν καϊ 
τήν κατάχρησιν τής κρεωφαγίας, διότι ή δυσ
πεψία είνε θανάσιμος έχθρός τής άνθηρότητος 
τού προσώπου. ΙΙολύδέ περισσότερον βλάπτει 
Λ κατάχοησις τών οίνων καϊ οίνοπνευιιάτων. 
Αί συχνοί πλύσεις νά καταργηθοΰν, ώς καί ή 
χρήσις τοΰ σάπωνος. Έλαφρόν πλΐ'Οιμον διά 
θερμοΰ μέν ΰδατος τό θέρος, ψυχρού δέ τόν 
χειμώνα, έκάστην πρωίαν, είνε άναγκαϊον καϊ 
αρκετόν. Ώφελιμώτατον δέ είνε τό πλύόιμον 
διά χλιαρού ΰδατος πρό τοΰ ϋπνου.

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΝ ΟΝΕΙΡΟΝ

Έκάθητο μόνος έπί τοΰ παραθύρου τοϋ δω
ματίου του τής μικρας καί απηρχαιωμένης οι
κίας του. ΤΙ νύξ, Sv καί χειμών, ήτο ή
συχος καί μόνον ένα έλαφρό αεράκι τοΰ έχάϊδευε 
τά μεγάλα του ξανθά μαλλιά. Τδ ασθενές 
φώς τής φθινούσης σελήνης πίπτον έπι τοϋ 
ίσχνοΰ προσώπου του, τό όποιον ύπεβάστζζεν 
ή μία τών χειρών του, προσέδιδεν εΐς τήν με
λαγχολικήν φυσιογνωμίαν του κάποιαν άνεξή- 
γητον συμπάθειαν.

Απέναντι άπό τόν ύψηλόν εξώστην τής με
γάλης οικίας καί άπό τά παράθυρα έξήρχετο 
πλημμύρα φωτός από τά άνημμένα ήλεκτρικά. 
’Επίσης όέ έξήρχοντο καί νόται πιάνου, συνο- 
δευουσαι ασθενή τινα φωνήν δεσποινίδος, συ- 
χνάκις δέ καί ηχηροί εύθυμοι γέλωτες. Εΐς 
τήν οικίαν αύτήν έκάθητο γνωστός είς τήν 
πόλιν τραπεζίτης, οστις κατ’ έκεΐνο τό έσπέ- 
ρας έδιδε συναναστροφήν.

Ό ξανθός μας νέος έξηκολούθει οΰτω καθή- 
μενος σκεπτικός έπί τοΰ παραθύρου του. Κάθε 
νότα τοΰ πιάνου καί πρό πάντων κάθε ήχος 
γέλωτος τόν έπληττον βαθε,ιά στην καρδιά καί 
τόν καθίστων πλέον μελαγχολικόν καί συν 
νουν. Μήπως έν τή ματαιοδοξώ του έμεμψι- 
μοίρει εαυτόν, διότι δέν ήδύνατο, ένεκα τής 
κοινωνικής του άποστάσεως, νά μεταβή καί 
αυτός έκεϊ, νά ζνακατευθή μεταξύ τών νέων 
τής αριστοκρατίας, καί νά έχη τό δικαίωμα 
νά χαριτολογήση μέ τάς άβράς καϊ ευειδείς 
δεσποινίδας ; Άλλά δέν ήδύνατο νά φαντασθή 
τις τό τοιοΰτον, διότι ό φιλότιμος νέος, Sv 
καί εζ άσημου οικογένειας, άφοΰ ό πατήρ του 
ητο πτωχός υποδηματοποιός, και κύριος οΐδε 
’ξώς κατώρθωσε νά τόν κάμη φοιτητήν καί νά. 
τόν έγγράψη εΐ; τήν σχολήν τής φιλολογίας, 
ε'·χεν όμως τοιοΰτον -χαρακτήρα, ώστε έθεώρει 
χαμερπεΐς τάς τοιαύτας σκέψεις καί ουδέποτε 
δυσηρεστήθη διά τάς οικογενειακά; του έλλεί- 
ψεις. "Εμενε πολύ ευχαριστημένος δι' ο,τι 
εΐχεν.

Καί έν τούτοι;, παρ’ όλα ταΰτα. κατ’ αΰ-* '  ,    - - ~~ - — -
την τήν περίστασιν έφθόνει τρομερά τούς νέ- 
°υς τής ηλικίας του, τούς ·, 
εκεί εί; τήν συναναστροφήν. Καί τού; έφθόνει, 
διότι εθεώρε· —’—■'* -........ - —
μενού; μέ τήν κόρην τοΰ τραπεζίτου,

παρευρισκομένου;

διότι εθεώρει αύτοΰ; εύτυχεϊ;, συναναστρεφο-
'ζ·'—τήν ό

ποιαν έλάτρευε, χωρίς νά τολμά νά τή; τό 
πποδείςγ, διότι ήτο δειλό;, καί χωρίς αΰτή 
φυσικά νά τω δίδη σημασίαν Πόσον τούς έμί- 
°ει συλλογιζόμενος ότι έχαρ εντίζοντο ιιαζύ 
τΖς ! ΙΙόσον σκληρά τώ έφαίνετο, φανταζόμε 
*ες αύτήν χαίρουσαν καί δίδουσαν προσοχήν 
Η·ε κάποιαν φιλαρέσκειαν είς τά σαχλά των ά- 
®τεΐα ! Πρό πάντων όμως πόσον δέν έχώνευε 

τόν υιόν ένός συνταγματάρχου, τό όποιον έ’τυ- 
χε νά έχη καί συμμαθητήν είς μίαν γυμνα
σιακήν τάξιν, διότι, καθώς έμαθεν, άλλά καί 
καθώς άντελήφθη ό ίδιος, ένδιεφέρετο δι’ αύ
τήν. Οί συχνοί του γύροι άπό τό μέρος έκεΐνο 
τό άπεδείκνυον. Όσον έσκέπτετο ότι θά ήτο 
πάντοτε πλησίον της, πρόθυμος νά την περι- 
ποιηθή καί ότι δέν Οά άφινε περίστασιν, χω
ρίς νά τήν χορέψη, τοΰ ήρχετο νά τόν κομ- 
ματιάση αν καί έπρεπε νά τό σκεφθή, διότι ε
κείνος ήτο εύρωστος νέος μέ στρατιωτικήν καθ’ 
ολα ανατροφήν, ένώ τούναντίον αύτός ήτο α
δύνατο; καί άσθενικός.

Αύταί αί σκέψεις έβασάνιζον τόν άτυχή μας 
νέον κατά τήν διάρκειαν τής συναναστροφής 
έπί ώρας ολοκλήρους. Τέλος όμως τόσον αυται 
τόν κατέβαλον, ώστε ό εύσπλαγχνικός Μορ- 
φεύς τόν έλυπήθη καί τόν ζνέπαυσε μακαρίως 
είς τάς άγκάλας του.

Τότε ή ζωηρά του φαντασία τον ώοηγησε 
κρυφίως, έξωθι τή; μεγάλης αιθούσης, έν γ 
διεσκέδαζον.

Δέν έτόλμα νά είσέλθη. Τόν άντελήφθη ό
μως ή εύγενής κυρία τοϋ τραπεζίτου, ήτις 
έξετίμα τόν χαρακτήρα του καί τόν έκάλεσε 
μέσα σύστησα; αύτόν εΐ; τήν κόρην της, τήν 
οποίαν μέ προφανή συγκίνησιν γνωρίζει διά 
πρώ ην φοράν έκ τοϋ σύνεγγυς. Ή κόρη μει- 
διώσα συνιστζ αυτόν είς τάς λοιπά; φίλα; της 
καί αύτός αύτοσυγιστάται με τους νέους. Α
μέσως αποκτά οικειότητα, ώς έάν μέ τό σπί
τι είχε πρό ετών σχέσεις. Ή μυθώδης διακό- 
σμησις τής αιθούσης δέν τόν εκπλήττει. ’Αρ
χίζει νά χαριτολογή μέ τάς δεσποινίδας, άλ
λά πρό πάντων τό μκτι του είνε κζοφωμενο 
είς τήν κόρην τοϋ τραπεζίτου, ήτις τω φαίνε
ται τώρα παρά ποτέ ωραία. Δυσανασχετεί, 
διότι βλέπει τόν υίόν τοΰ συνταγματάρχου νά 
τής κάμνη κοπλιμέντζ. ’Εξ άλλου όμως ανα
κουφίζεται, διότι αΰτή τόν αποφεύγει καί ώς 
έάν νά ένόησε τάς διαθέσεις τοΰ νέου μας δι
αρκώς τοΰ χζμογελή.

’Ιδού καί τό κλειδοκύμβαλον άνκκρούει εν
θουσιώδες βάλς.

Ό υιό; τοΰ συνταγματάρχου σπεύδει νά 
προτείνη εί; τήν -κόρην τοΰ τραπεζίτου νά χο- 
ρέψωσι, συγχρόνως όμως καί ό νέος μας, μέ 
τόν όποιον δέχεται ευχαρίστως,—χω?'1’ ^ι*
καιολογηθή διά τήν προτίμησιν αύτήν είς τόν 
υίόν τοΰ συνταγματάρχου. 'Γην κρατεί άπο 
τήν μέσην της σφικτά. Νομίζει ότι θά πετάζη 
εις τήν πρώτην στροφήν Καί πράγματι, ενώ 
ουδέποτε είς τήν ζωήν του έχόρεψε, τώρα κυ- 
ριολεκτικώς πέτα. Δέν αισθάνεται τούς πόδας 
του είς τήν γήν. Τόσον ένεθουσιάσθη, ώστε έν 
τή μέθη του νομίζει οτι ύψοΰται είς τους αι
θέρας μέ τήν λατρευτή/ του. Έκεϊ φαντάζε
ται νά κτίσωσι τήν κατοικίαν των. Βλέπει 
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πραγματοποιούμενο* * τό ιδανικόν του. Τήν κρα
τεί πολύ σφιχτά, φοβούμενος μήπως τοΰ την 
άφχιρέσωσι. Ανεξήγηταν ρίγος διαχέει όλον 
του τό σώμα. ΓΙαρεδόθϊ) όλος είς τάς άγκάλας 
τής εύτυχίας. ’Εξακολουθεί νά πέτα καί δέν 
Οά έσκόπευε νά έπιστρέψη άν μή ό θόρυβος 
τών διασκεδαζόντων τον έκαμνε νά συνελθη. 
Έστω, εινε ένθουσιασμένος βμως μέ τόν χορόν 
του, καί ιδού ποϋ δέν έψεύσθη διότι πάντες 
τόν συγχαίρουσι. Μόνον ό υιός τού συνταγμα
τάρχου προφανώς τόν ζηλεύει, διότι τοΰ ρίπτει 
απειλητικά βλέμματα Αυτός τόν περιφρονεϊ 
καί χαίρει ένδομύχως. Λαμβάνει μέρος είς 
ολας τάς συζητήσεις καί παντού άναδεικνύε- 
ται τό πνεϋμά του κ>1 άπό παντού άποσπκ 
τόν θαυμασμόν. “Εβαλε κάτω όλους τούς ομη
λίκους του. Άλλά καί πάντοτε προσπαθεί να 
εύρίσκηται πλησίον της καί άνυπομόνως ζητεί 
εύκαιρίαν νά τή έκμυστηρευθή τό παν Είς 
νέος αρχίζει ένα τραγούδι και τόν συνοδεύει 
μέ τό πιάνο ή κυρία τοΰ τραπεζίτου.

— Καί ποιό είνε αύτό, παρακαλώ ι
— ’Εσύ ! * ·

Έρωτικαί έκμυστηρεύσεις.
— Καί πρώτα τί ίκαμνες ;
— Σέ βεβαιώ, άγάπιι μου, πριν σέ γνωρίσω 

δέν έκαμνα τίποτε.
— Καί τώρα τί κάμνεις :
— Όλο καί χρέη 1

* ·«
Ένας συναντμ διά πρώτην φοράν φίλον του 

χηρεύσαντα και δέν ευρίσκει, παρά τάς έξης 
λέξεις διά νά έκφράσμ τήν λύπην του π,.ός 
νόν άπαρηγόρητον σύζυγον.

— Πτωχέ μου φίλε, τώρα πλέον δέν Οά σ’ 
έρωτώ τί κάνει ή γυναίκα σου !

• ·•
Έν τινι σχολείω.
— Πώς συμβολίζεται Λ γεωργία ;
— Άνευ χειρών.

Πάντες άφοσιοΰνται είς τό τραγούδι, τό ο
ποίον μέ πολλην τέχνην καί χάριν λέγει ό 
νέος. Ή κόρη τοϋ τραπεζίτου άποσύρεται είς 
τήν άκραν τής αιθούσης. 'Ο νέος μας χωρίς 
διατυπώσεις τήν ακολουθεί καί κάθηται πλη
σίον της. Εύρίσκονται τώρα κατάμονοι είς τήν 
άκραν έκείνην. Οδτε σκέπτεται οτι παρευρί- 
σκονται καί άλλοι. Τούναντίον τό τραγούδι 
τοϋ νέου τοΰ φαίνεται ότι έ'ρχεται μακρόθεν 
άπό τόπους άσυλλήπτους, γλυκύ γλυκύτατου 
καί ψάλλει τήν ευτυχίαν των.Λησμονεί ότι εύ
ρίσκεται έντός αιθούσης. Τά πάντα μεταβάλ- 
λουσιν 3ψιν.Τήν άκραν έκείνην περιβάλλει σκο- 
τεινόςπεπλος."Ισως νά μή γνωρίζγι’τό μέρος είς 
δ εύρίσκεται, άλλως αδιαφορεί, τό μόνον ποϋ 
γνωρίζει είναι οτι εύρίσκεται πλησίον της. Έν 
τω μυστηριώδει έκείνω ζόφω διακρίνει πάν
τοτε την συμπαθή μορφήν της άτενίζουσαν 
αύτόν μετ’ επιείκειας. Λαμβάνει έλαφρώς τήν 
μίαν τών χειρών της καί αρχίζει θαρραλέως 
νά τή έκδηλοϊ ο,τι αγνόν δι’ αύτήν αισθάνε
ται. Αδύνατον νά περιγραφώσιν αί ποιητικά! 
εξάρσεις τάς οποία; μεταχειρίζεται. Έν έγρη- 
γόρσει θά άνεδεικνόετο. Κάποια ανωτέρα δύ- 
ναμις τόν έμπνέει. Έκεΐ βλέπετε όμιλεϊ ή 
ψυχή του, ήτις περικλείει τόσα ωραία πράγ
ματα καί, άπηλλαγμένη ούσα άλλων εξωτερι
κών έντυπώσεων,δεικνύει έλευθέρως τό περιε
χόμενό*  της. "Η ψυχή τοϋ έρώντος ομοιάζει 
μέ κιβώτιου πλήρες πολυτίμων κειμηλίων, τό 
όποιον βμως μόνον έν ώρισμένγ, περιστάσει α
νοίγεται έκ φόβου καί φειδωλίας τοϋ ιδιοκτή
του. "Ηδη τό πάν τή έξομολογήθη. Περιμένει 
ενθαρρυντικήν άπάντησιν. Αύτη τόν παρατη
ρεί πάντοτε συμπαθώ; μέ αγγελικόν μειδία
μα. Τά μικρά της χείλη κινούνται διά νά ό- 
μιλήσωσιν. Άνυπομόνως αύτός περιμένει τόν 

πρώτον φθόγγον. Άλλοίμονον όμως έκεΐ ποϋ 
βλέπει πραγματοποιούμενο*  τέλος ο,τι πρό 
πολλοΰ ώνειρεύετο (!) ό αδιάκριτος ήλιος ρίπτει 
ένοχλητικήν άκτΐνα έπί τοΰ προσώπου του δια 
νά τόν φέρη τόσον άποτόμως είς την σκληραν 
πραγματικότητα. Έξυπνα. Άλλα δέν θελει 
νά άποσπασθή έκείνης. Κλείει καί πάλιν τους 
οφθαλμούς του. Ματαίως δμως διότι τέλος ά-
ναγκάζεται νά ύποχωρήση πρό τής πραγμα-

. « > Λ _ .ι. __ οΐ-Τρίβει τούς οφθαλμούς του, 
μόλις συνήλθον διευθύνονται είς τά πα- 

~ ’ ' ’ ' - όποια είνε
............................ςεται έκείνην κοιμωμένην

τικότητος.
τινες ι 
ράθυρα τής άπέναντι οικίας, τα 
θεόκλειστα. Φαντάζεται έκείνην 
ώς άγγελον καί άπηλλαγμένην τών ενοχλή 

τοϋ 
τόν 
τοΰ

σεων τών νέων καί πρό πάντων τοΰ υιοΰ 
συνταγματάρχου. 'Π δρόσος τής 
άνακουφίζει κάπως. Ακούει τον

πρωίας 
κτύπον

σφυρίου μέ τό όποιον ό πατήρ του κτυπή τα 
πρός έπιδιόρθωσιν ύποδήματα, ένώ ή γραία 
μήτηρ του κκλεΐ έξω είς τήν αύλήν τά ορνί
θια διά νά τοΐς δώση τροφήν. Συνέρχεται έτι 
πλέον καί άποσύρεται τοΰ παραθύρου του α
πογοητευμένος, διότι ήτο δνειρον....

Αίγουστο; 1905
II. Δ. Κ.

ΚΑΤΑΔΙΚΟΣ
Βρίσκομαι πάλι μακρυά σου 

στήν έρημιά, στά δόλια ξένα, 
χωρίς ν’ άκοΰω τή καρδιά σου. 

χωρίς νά βλέπω πιά έσένα.

Παραμελώ καί τύνομά σου 
άκούω κάποιος νά φωνάζη:

Ό αντίλαλος είναι. Στοχάσου, 
κάθε στιγμή ποϋ μέ τρομάζει.

Κ’ είμαι κατάδικος δύω φοραίς 
Οτιί μοναξιά, αφού τό ξέρω 

πώς είσαι αίτια τμς συμφοραίς 
ολαις γιά σέ νά ύποφέρω.

Μίλτων Βιτάλης.

ΟΛΑ ΠΕΘΑΙΝΟΥΝ

Λένε ό χρόνος πού κυλμ 
Καί τή ζωή μαζύ του σέρνει, 
Λένε τή λύπη δτι σβεΐ
Καί πώς χαρά καινούρια Φέρνει

"Ο,τι γενιέται ’ς τήν καρδιά
Καί ή καρδιά ότι αλλάζει.
Σιϊλλον τά χείλη πώς γελούν 
Καί ή ματιά Αλλού κυττάζει.

Ό νονς δτι παντού γυρνά 
Τά νειάτα πώς γοργά διαβαίνουν 
Ένα ’γώ βλέπω μοναχά 
Πώς όλα, δλα ’δώ πεθαίνουν.

Σάμο; ’Ελένη Σ. Σβορώνον

ΗΘΙΚΑ^ ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ.
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ 

ΑΔΕΛΦΩΝ

Τέσσαρες άδελφοί έκληρονόμησαν παρά 
τοΰ πατρος των αρκετήν περιουσίαν, τήν 
όποιαν καί έμοιοάσθησαν έξ ί'σου.

Έκαστος άνθρωπος είς τόν βίον του 
γίνεται ευτυχής διά τής τύχης καί τής 
ικανότητάς του.

Άς ίδωμεν λοιπόν τήν τύχην καί τήν 
Ικανότητα τών τεσσάρων αύτών αδελ
φών. Ό πρώτος έργάζεται ολίγον θέττει 
κατά μέρος ολίγα χρήματα, έχει εύνοϊ- 
κήν τύχην καί κερδίζει έ-α λαχεΐον, έξ 
ού τό θησαυροφυλάκιον του έξογκούται 
διά μιάς. Ό υιός του γλυκανθείς ύπό 
τής τύχης τοΰ πατρός του δέν έργάζε
ται, άλλά παίζει τά χρήματα, μέχρις 
δτου καταστρέφεται. "Ώστε ή τύχη είνε 
αστατος καί ανωφελής άνευ τής καλής 
σκέψεως.

Ό δεύτερος υιός σκέπτεται καλώς. 
Έργάζεται, θέτει κατα μέρος τάς οικο
νομίας του καί ολίγον κατ’όλίγον γίνεται 
κεφαλαιούχος. Οΰτω ό υιός του ύπήρξε 
πλούσιος χωρίς νά κάμγ τίποτε. ’Ιδού 
τά αποτελέσματα τής καλής σκέψεως.

Ό τρίτος υιός έργάζεται, άλλ’ένεκα δυστυ
χήματος πίπτει ασθενής, έξαντλοΰνται οί 
πόροι του, δέν δύναται πλέον νά έργασθή καί 
καταντά έπαίτης, Ό υιός του θά ζήση έν 
πτωχεία ’Ιδού ποϋ φέρει πολλάκις ή εΖέειψις

Τέλος ό τέταρτος υιός δέν έργάζεται καθό
λου, πίνει καί ουτω καθίσταται άπορος. *0

ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ

— Μπαμπά οΐ Ρώσσοιεΐνε ευφυείς άνθρωποι:
— Διατί :
— Μά είς τήν Ρωϋΰίαν δέν υπάρχουν πολλά 

άλατορυχεΐα ;
* ·*

— Ξέρεις τί νά κάνμς διά νά μή μαλώνμς 
μέ τήν πεθερά Οου : "Οταν έκείνη αρχίζει τής 
μουρμούρες έσϋ νά πίνης νερό ! . . .

— Τί λές αδελφέ ! Μπορώ νά πίνω νερό άπό 
τό πρωί έως τό βράδυ ;

♦ ·•
Ό κυρ-Γιάννης άγαπΰ νά πειράζη τήν γυ

ναίκα του : Μίαν ήμέραν αύτη τώ λέγει «ορ
γισμένη.

— Όρΐάτε ! πάλι άφησες τήν πίπα σου είς 
τό τραπέζι τής κουζίνας. ΤΙ είνε αυτά ;

— Κυρία μου, δέν έπιτρέπω, παρά μόνον 
είς ενα πρόσωπο*  νά μοϋ κάμνμ παρατηρή
σεις . . .

υιός του,κακώς άνατραφείς, τελευτά είς τήν 
φυλακήν. Ιδού λοιπόν τά άποτελέτματα τής 
κακι/ς σκέψεως.

Ποιον τό γενικόν συμπέρασμα Άν όλοι οί 
άνθρωποι έτίθετο διά μιας είς ί'σην μοίραν,όσον 
αφορά τήν περιουσίαν, ταχέως θά έπηρχετο 
πάλιν μεγίστη άνομοιότης μεταςύ των ώς έκ 
τής διαφόρου άξίας των καί τών περιστάσεων.
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— Και τό έμπόριον ;
— “Ανευ ποδών . . .
— Πώς ;
— Μά δέν λέγουν δτι τό έμπόριον έάταμά- 

τηΰε πλέον ;
* ·

Ό Τοτός περίπατων μέ τήν γαλλίδά του, 
•καί δυναντήάας όνον, είπε.

— Καμμιά φορά πονούν καί τά αυτιά τών 
γαϊδάρων ;

— Πώς όχι ;
— Πόάο βαμβάκι Θά χρειάζονται διά νά τούς 

τά βουλώνουν !
* ♦

Μία κοοαΰίς διηγείται δ,τι είδεν έν όνείρω 
ότι. Λ κλίνη έφ’ Λς έκοιμΰτο ή μήτηρ της Λρ- 
χιάε νά καίεται.

— Τί θλΐιφιν θά ή,άθάνθητε, είπε τις.
— Βεβαίως.Εύτυχώς όμως έΟκέφθην ότι έκοι 

μότο καί δέν Θά έβαάανίζετο πολύ.

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΞ

ΤΗΣ ΦΓΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕβΣ 
ΤΗΣ ΓΗΣ

'Γπό τοΰ κ. Θεμ. X. Τσαούση διδάκτορος 
τών Μαθηματικών καί καθηγητοΰ έπί ε κοσα- 
ετίαν,έξεδόθη κατά τό σχεδιον ’Ιταλικού ναυ
τικού χάρτου, γεωλογικός πίνας της φυσικής 
καταστάσεως τής Γης.μετά πασών τών Λεπτο
μερειών καί στρωμάτων αύτής, άπό τού κεν - 
τρου μέχρι τής επιφάνειας καί τής ζίθερο- 
σφαίρας.

Ό χάρτης ούτος λαμπρόν Οντως έ'ργον, είνε 
άριστος καί απαραίτητος οδηγός παντί έπι- 
σ-ήμονι καί φιλομούσφ, πωλείται δέ αντί 
δραχμής παρά τοϊς βιβλιοπώλαις τών ’Αθη
νών, τώ Βζσιλ Χιθογραφείω τοϋ κ. Στζγγελ, 
πρώην Γρούδμαν, καί ιδίως παρά τώ κ. Ν. 
Βραχνώ, καθηγητή τοΰ γυμνασίου Πειραιώς 
καί παρά τφ κ. Σιδερτ), βιβλιοπώλτ) έν τή 
πλατεία Συντάγματος.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ
ΡΩΪΟΠΙΠΝ ΤΥΡ3Ν ΚΑΙ δΟΠΤΡΗ 

ΧΡΟΝΗ Κ ΕΡΜΙΔΟΥ
Έν Κωνστάιτζμ 'Ραιμουιϊας

Κατασκευάζονται τυροί διαφόρων ειδών, 
κασέρια οδζο Άδριανουπόλεο ς καί ’Αλεξάν
δρειάς. λευκοί είς τεμάχια, είδος Βραΐλας, 
(τελεμέδες ώς καί βούτυρα τών κασκαβαλίων 
καλής ποιότητος.

Τό κατάστημα αναλαμβάνει καί τήν κατχ- 
νζλωσιν έν Ί’ωμουνία διαφόρων ποοϊόντων 
’Ανατολής καί Ελλάδος και τήν άντιπροσω 
πείαν διαφόρων οΓκων.

ΕΙΣ ΤΟ ΦΩΤΟΖΙΓΚΟΓΡΑΦΕΙΟΝ
ΠΡΙΝΤΕΖΗ

Κ·ι-αθκευάζονται καλλι
τεχνικά! τυπογραφικοί 
είκόνι-ς ···*»»»

ΦΩΤΟΖΙΓΚΟΓΡΑΦΙΑΙ

ΦΩΤΟΧΑΛΚΟΓΡΑΦΙΑΙ

ΞΥΛΟΓΡΑΦΙΑΙ

; ±±±Χ±±±±Χ±±Λΐ±ιιχ±·(
Επιτυχής άπομίμησις φωτογραφιών, ίντύττων 

■Η τϊχύνων, γραμμωτών ι της πίννας), Μουσιχης Εύ- 
ρωπαΐχης χαί Βυζαντινής χ.τ Λ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
•Η ’Οδός ΆΟηνΐς άριβ. 101.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΝΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

ΤΙ Εθνική Τράπεζα τής ‘Ελλάδος δέχεται 
εντόκους καταθέσεις είς τραπεζικά γραμμάτια 
καί είς χρυσόν, ήτοι εί; φράγκα καί λίρα; 
στερλίνας, αποδοτέκς είς ώρισμένην προθε
σμίαν ή διαρκώς.

Αί είς χουσόν καταθέσεις και οί τόκοι αύ
τών πληρώνονται είς τό αύτό νόμισμα, είς ό 
έγένετο ή κατάθεσις είς χρυσόν ή δι’ έπιτα- 
γής οψεως ((.Ίΐόφΐύ) έπί τοΰ εξωτερικού κατ’ 
εκλογήν τοΰ ομολογιούχου.

Τό κεφκλαιον καί οί τόκοι τών ομολογιών 
πληρώνονται έν τώ Κεντρίζω Καταστήματι 
καί τή αιτήσει τοΰ καταθέτου έν τοϊς 'Γπο- 
κατκστήμασι τής Τραπέζης.

I */2 τοϊς έκατόν κατ’ έτος διά καταθ. (> μην.

ΤΟΚΟΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

2 » » 1 * ετ.
2Λ » η 2 έτ.
3 η » η 4 ετ.
4 η ί> » 3 έτ.

Αί όαολογ ίαι τών έντο’κων καταθεσεων έκ.
θέσεων έκδίδονται κζτ εκλογήν τοΰ καταθέ
του όνομαστικαί ή ανώνυμοι.

Έκ τοΰ Γραφίίον.

ΤΤΠΟ1Σ ΗΑΡΛΞΚΕΤΛ ΛΕΩΝ1Ι


