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'Οδός Σωκράτους ήριβ- 2 

("Οπισβιντοϋ Βζρβχχ’ίου)

"ΦΥΣΙΣ,-περιοδικόν είκονογραφημένον σύγγραμμα, 
Εντελώς οικογενειακόν, ήθικόν καί ψυχαγωγικόν, είναι 

τό μόνον έν Έλλάδι, δπερ μεταδίδει δλως νέας καί ώφελίμους 
γνώσεις τοΐς Αναγνώσταις αυτής· ίκάστοτε δέ δημοσιεύει τά ζωτι- 
κώτατα καί μάλλον ενδιαφέροντα τής ήμέρας ζητήματα, Ανακοινοΐ 
τά τερπνότερα καί κοινωφελέστερα τής προόδου προβλήματα καί 
μεταδίδει πάντοτε Ενδιαφέρουσας επιστημονικός καί φιλολογικός 
διατριβάς, συνοδευομένας ίκάστοτε υπό ωραίων καί ποικίλων 
καλλιτεχνικών εικόνων.

Τό ήμέτερον σύγγραμμα βαϊνον οσημέραι ουνωδά τή προόδο) 
και Αναπτύξειτών τεχνών και Επιστημών, τοΰ Εμπορίου και τής βιο
μηχανίας, Αναδημοσιεύει Εκ τών σπουδαιότερων ευρωπαϊκών καί
Αμερικανικών δημοσιεύσεων άπάσας τάς αχιτικάς και οικογενειακός ώφελίμους γνώσεις, Επιστη
μονικά ποίγνια, ιατρικός συμβοιλάς, τεχνικός καί χημικός Ανακαλύψεις, πνευματικός ασκήσεις 
και δ,τι άλλο νεώτερον ή πρόοδος και ή ανάπτνξις τοΰ Ανθρώπου φέρει εις φώς· Έν τελεί ή 
ήμετέρα σύνταξις ούδέν παραλείπει, δπως τέρπη καί διδάσκη τούς έαυτής Αναγνώστας. Εσχάτως 
δέ κατορτιοθέντος καί φωτο-τζιγκογραφείου έν τοΐς ήμετέροις Iραφείοις, κατασκευάζονται πάσαι 
αί σχετικά! εικόνες τής «Φύσεως» ώς πασα παραγγελία φωτο-τζιγκογραφίας εργοστασίων, κατα
στημάτων, προσωπογραφιών, cartes postdles, Επισκεπτηρίων, κτλ.

Αί σύνδρομα! τής «Φύσεως» άρχονται Από τής 1ης έκάστου μηνάς και προπληρόνονται είς 
Επιταγάς,χρηματικός Αξίας, τραπεζικά γραμμάτια τοΰ τύπου τής διαμονής τών συνδρομητών καί 
Εν γίνει είς Αξίας πάσης φύσεως και παντός Εθνους.

Συνδρομητα! γίνονται δεκτοί και κατά τόμους, Απλούς ή χρυσόδετους, είς τό τέλος έκάστου 
Ετους τής «Φύσεως».

Οί συνδρομητα! τής «.Φύσεως» συμμετέχουν καί τής κατ’ Ετος Ενεργούμένης Εκκυβεύσεως 
λαχείου,λαμβάνοντες Αριθμόν επί τής άποδείξεώς των, άμα τή καταβολή τής συνδρομής.

Ή διεύθννσις τής «Φύσεως» Αναλαμβάνει τήν Εκιέλεοιν πάσης παραγγελίας τών έαυτής 
συνδρομητών, Αρκεί νά καταβάλλονται τά Εξοδα και τέλη.

Αιτήσεις πρός εγγραφήν συνδρομητών καί πληροφοριών Απευθύνονται κατ’ ευθείαν πρός 
τήν διεύθυνσιν τής «Φύσεως» είς ’Αθήνας ή καί διά μέσου τών κατά τόπους συνδρομητών 
αυτής, Αντιπροσώπων καί πρακτόρων κτλ.

Έν ιδιαιτέρα στήλη ύπό τόν τίτλον «Βιβλιοκρισία» δημοσιεύεται ίκάστοτε ή κρίσις τής d«- 
ευθύνσεως περί Εκάστου νεωστί Εκδιδομένου βιβλίου, Αποστελλομένου αύτή·

Διαφημίσεις Εμπορικών καταστημάτων κτλ- δημοσιεύονται είς τό τέλος Εκάστου τεύχους τής 
«Φύσεως» Επί Ιδιαιτέρα συμφωνία. Ούχ ηττον Εκαστος συνδρομητής χαίρει τό δικαίωμα τής 
δημοοιεύσεως Εφ' άπαξ μιας Αγγελίας δωρεάν.

Πας συνδρομητής είνε Ατομικώς υπεύθυνος διά τήν συνδρομήν του, δπως καί ί Διεύθυν- 
οις τής «Φύσεως» είνε ηθικώς καί νομικώς υπεύθυνος νά συμπληρώοη τόν τόμον ολοκλήρου 
τοΰ Ετους. Συνεπώς πάντες οί συνδρομητα! δικαιούνται νά ζητώσιν δ,τι φύλλα τοΐς έλλείπουσι 
πρός καταρτισμόν τον Ετησίου τόμον των.

Πας συνδρομητής εγγράφων Ενα νέον συνδρομητήν, λαμβάνει εν ιστορικόν βιβλίον ή λαχεΐον 
τον Στόλου. Ό εγγράφων 2—3, λαμβάνει μίαν μεγάλην φωτογραφίαν. Ό Εγγράφων 4— 5, 
Εν Αργυροΰν ώρολόγιον J) Αντικείμενου Αξίας 20 δραχμών. Ό Εγγράφων 6—10 λαμβάνει τήν 
φωτογραφίαν του είς φυσικόν μέγεθος καί ό Εγγράφων πλείονας λαμβάνει τό νέον τετράτομου 
όγδοηκοιτάδραχμον Ελληνικόν λεξικόν τοΰ «’Ανίατη Κωνσταντινίδου» ή δ.τι άλλο επιθυμεί 
ΐσης Αξίας.

Συνδρομή Ετήσια διά τό Εσωτερικόν φρ. 16
η » Εξωτερικόν φρ. 20

η Β τήν Ρωοαίαν ρούβλ. 10
Φ· ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ

ΤΟΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΙΣ ΗΜΩΝ-—Εισερχόμενοι διά τού παρόντος τενχονς είς τό 9ον έτος 
τής Γ' Περιόδου τής .Φΰόεως», καθήκον Απαραίτητον Οεωροΰαεν νά ίκόράάωιιεν τήν άπει
ρον ήιιών εύγνωιιοιίϋνην καί τάς Οεοιιάς «ύναριιίτιας ιιας πρός άπαντας τούς άυνδροηητάς 
μας διά τΐιν ένθερμον καί ειλικρινή αυτών διαρκή ΰποότήριξιν είς διατίιρηόιν τόάον τερ
πνού, όόον διδακτικού καί ι{·υχωΛε3.ούς έργου, όπερ άρχΑΟεν ώς υπογραμμόν έΟετο τό ·ώ- 
φέΟ.ιμον μετά τού τερπνού· οϊον είναι τό ήμέτερον τούτο περιοδικόν ίι ·Φϋ<5ις». Φ.ΠΡΙΝΤΕΖΗΣΤΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ
ΚΑΙ Η ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΤΗΣΙΣ

τά ιπτάμενα ζώα, άνευ έξαιρέσεως, είσί 
μηχανήματα βαρύτερα τού άέρος, άτινα 
ή βαρύτης προσελκύει είς τήν γην, άλλά 
καί τά όποια όπόταν ΐπτανται, άνθίσταν- 
ται είς τήν έλξιν ταύτην διά μέσου δλως 
ιδιαιτέρων αύτοΐς κινήσεων, δι’ ών ή φύ- 
σις τά έπροίκισε καί διά τών οποίων στη
ρίζονται έπι τού άέρος.

Ό άνθρωπος άρχήθεν άπό καταβολής 
κόσμου έφθόνησε τήν πτήσιν καί έζήτησε 
μάτην ν’ άπομιμηθή τά πτηνά, ή δέ πρώ
τη ίδέα αύτοΰ ύπήρξε νά προσλάβη καί 
αύτός πτέρυγας, ί'να διατρέχη τάς ένα- 
εοίους άποστάσεις. Τυσούτον δ’ έφθόνησε 
τήν τύχην τών πτηνών, ώστε έφαντάσθη 
νά θέση πτέρυγας είς τήν πλάτην τών 
'Αγγέλων και τού Έρωτος, είς τά πλευρά 
τού Πηγάσου καί είς τους πόδας καί τήν 
κεφαλήν τού Έρμού.

Έν τούτοις πολλοί σοφοί κατέγιναν είς 
τό ζήτημα τούτο μετά σοβαρότητας. Τινές 
δ’ένόιιισαν, δτι άπητούντο, δπως πλεύση ό 
άνθρωπος έν τώ άέρι, δύο πτέουγες, δέκα 
μέτρα μήκους έκάστη καί έπειοή ούτος θά 
ίίδυνάτει νά τάς βαστάζη. πολλώ δέ μάλ
λον νά τάς μετακινή, φυσικώς ή άνθρω- 
πότης ύπήρξε άνεκαθεν καταδεόικαόμενη 
νά διάγη εις τό βάθος τής ατμόσφαιρας, 
αιωνίως, άν δέν έφεύρισκεν άλλου είδους 
διαμέσου, διά νά έξέλθη έκεΐθεν. Έτερος 
σοφός, ό δόκτωο Hurcau de Villeneuve 
τούναντίον άπέδειξεν, αφού ύπελόγισεν 
τήν πτερωτήν έπιφάνειαν,ήτις θά ήρμοζεν 
είς νυκτερίδα άναστήματος άνθρωπον, δτι 
θά ήρκει πτέρυξ τριών μέτρων μήκους, δ
πως άνυφώση αύτόν, κατά δέ τόν φυσιο
λόγον Marey, ό μέγας πτεροδάκτυλος (*

(*) Σαυροειδές άπολιθωμένον έοπετόν.
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οριστικής διευθετήσεως αύτοΰ. Συνεπώς 
θά καταγίνωμεν ήδη είς τήν έξέτασιν 
τών νεωτέρων γενομένων πειραμάτων πρός 
τόν σκοπόν τούτον διά τών αεροπλάνων.

Ό καπνός, ό ατμός, τά εξατμιζόμενα έκ 
τών διαφόρων ύγρών αέρια, άτινα. ώς 
γνωστόν, είσΐν έλαφρότερα τού άέρος, άπο- 
δεικνύουσιν, δτι ή διαφορά τής πυκνότη- 
τος τής ύλης είναι ό κυριώτερος δρος τοΰ 
αδιάλειπτου μετασχηματισμού τών έπί 
τής γής μας διαβιουντων ποικίλων υπάρ
ξεων. Ούδέν δέ τών ζωικών όντων, τών 
μετακινούμενων έν τώ αέρι είναι έλαφρό- 
τερον τούτου. Τά δέ πτηνά, ώς καί τά έν
τομα είσί σχετικώς βαρύτερα τού έκτοπι- 
ζομένου ύπ’ αύτών άέρος. Μία πέρδιξ, ης 
σφαιρίδιον πυροβόλου κατεσυνέτριώε τήν 
πτέρυγα, καταπίπτει ώς μάζα ξηρά έπί 
τού έδάφους, ένώ μία χρυσαλίς έλαφρο- 
τάτη καταρρέει ώσαυτως έπι τού έδάφους 
παλαίουσα πρός τόν θάνατον, διότι μόνον 
ολίγον έκάη είς τό άκρον τής πτέρυγος, 
ένώ έπλιισίαζε τήν λυχνίαν. Ώστε πάντα
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της Greensand, δστις έζνγιζε 116 κοίλα 
κα\ είχε 9 μέτρων έκτασιν, ΐπτατο ! Άλλ’ 
δμως άλλοι άμφιβάλλουσιν, δη ή φύσις 
διέπραξε ποτέ τοιοΰτον άστόχημα καί λέ- 
γουσιν, δτι ό πτεροδάκτυλος υυτος ητο δ
λως άστοχον πτηνόν, δπως ό μαμμούθ, τό 
γνωστόν προκατακλυσμιαϊον μεγαθήοιον 
ύπήρξεν άστοχον, άποτυχόντι τετράποόον, 
ένεκα της ύπερβολικής έκτάσεως τών με
λών, άτινα είχε καί άτινα τώ ήσαν δυσα
νάλογα τών μέσων δι’ α έπλάσθησαν.

Η στρουθοκάμηλος, διά τών ήκροτηρια- 
σμένων αυτής πτερύγων φαίνεται δηλοΰση 
ήμϊν τό^μεταξύ τών ζώ ον δριον τοΰ βά
ρους, ουηνος τήν μετατόπισιν ή φύσις 
δέν έπιτρέπει έν τή άτμοσφαίρα.

Επομένως οί ανθρώπινοι μΰς δέν είναι 
πεπλασμένοι διά τοιαύτην εργασίαν. Χω
ρίς δέ ν’ άποδεχθώμεν τόν ύπό τοΰ Na- 
vier. μέλους τής Ακαδημίας τών Επι
στημών, έκπονηθέντα χονοροειδή ύπολο- 
γισμον, τώ 1830, καθ’ ον δεκατέσσαρες 
χελιδόνες έχουν ακριβώς τήν αύτήν δύνα- 
μιν ενός ίππον, ύπολογισμόν, δν πεντή- 
κοντα έτη βραδύτεοον άνήρεσεν ό άντίλο- 
Ϊ'Κ του, άντιλέξας τό περίφημον πόρισμα 
«διατί τότε οί άμαξηλάται δέν άντικαθί- 
στων τούς ίππους των δια τών χελιδόνων» 
δέον ν’ άναγνωρίσωμεν δη έάν τά πτηνά 
οέν είναι ούτε άναλόγως τοΰ βάρους των 
ισχυρότερα ήμών,ώς ένόμισάν τινες ενίοτε 
είναι δμως άναντιρρήτως ανώτερα ήμών 
έν τώ άέρι, καθόσον ή μυϊκή αύτών δύνα 
μις συγκεντρούται ει’ς τήν έξυπηοέτησιν 
τών πτερύγων- τό προωστικόν αύτών όρ- 
γανον κατεσκεύασται έκ Οαυμασίας ού- 
σίας, τού πτίλου πτερού), έλαφράς δσον 
καί στερεάς, ώς θά έπεθύμει πας τις. τό 
σύνολον αύτών διεμοοφώθη, ούτως ώστε 
νά παρονσιάζη τόνέλάχΐστον τής άντιστά- 
σεως χώοον έν τή άτμοσφαίρα, καί τοΐς 
έδόθη έπϊ πλέον τό ράμφος ώς μέσον εύ 
Κολωτέρας διεισδύσεων είς τό κενόν.

Τουντεύθεν ό άνθρωπος προέβη είς κα
τασκευήν μηχανικών επιπέδων, ήτοι σχε
δίας, δι' ής πλήττων τόν άέρα.νά πλέη έν 
αύτώ, προσδώσας αύτή τό όνομα ό ρ θά
πτε ρ ο ς, ώς πληττούσης διά πτερύγων 
τδν άέρα καθέτως. Επειδή δμως κατόπιν 
εϊδον, ότι το πτηνόν δέν πλήττει τόν άέρα 
καθέτως, άλλ' δτι κλίνει διά νά πλήξη 
αύτόν καί παραμορφοϋται μετά τήν πλήξιν, 
μετεβάπτισαν τήν σχεδίαν είς όρνιθό- 
πτερό ν, θέλοντες νά δηλώσωσι διά 
τουτου τόν τρόπον τής άπομιμήσεως τού 
προωστήρος τών πτηνών.

Δυνατοί τις ήδη νά έλπίση, δτι θά προ- 
Kufjn πρακτική λύσις τού προβλήματος 

τού βαρυτέρου τοΰ άέρος αεροστάτου διά 
τοΰ νέου τούτου μέσου; Δέν δυνάμεθα βε
βαίως άπό τοΰδε άρνητικώς διαρρήδην 
ν άποφανθώμεν, άλλά δυνάμεθα έν τού- 
τοις νά βεβαιώσωμεν,δτι δυσχέρειαι πολ
λοί καταπνίγουσι τό ζήτημα, ή δέ κυριω- 
τέρα είναι, δτι ένώ αί πτέρυγες κινούνται 
έναλλάξ μέ χρονικήν τινα στάσιν είς έκά- 
στην άνοδον ή κάθοδον αύτών, οί κινη
τήρες τού μηχανικού αεροπλάνου περι
στρέφονται έναλλάξ άνευ διακοπής καί 
ούχί διαδοχικώς, μέ στάσεις, ώς οί μΰς 
τών πτηνών. "Επεται έκ τούτου, δη διά 
νά μεταβάλη τις τήν διαρκή περιστρο
φικήν κίνησιν,την «μηχανικήν άνθρωπί- 
νην» έφεύρεσιν είς αεναλλακτικήν κίνησιν 
τούτέστι κατά τόν «ζωικόν μηχανικόν 
τρόπον», έπέρχεται ή μωροτέρα σύγχυσες 
έν τή έργασία μετά διωστήρων, αύλάκων, 
έντρίύεων καί πελωρίων σιδηρών τεμα
χίων, τά όποια δέον νά σταματά τις άκα- 
ριαίως έν τή κινήσει των, ΐνα τά διευθε- 
τήση εΐτα πρός άλλην διεύθυνσίν, έντε- 
λώς έναντίαν· καί έάν τό μηχάνημα δέν 
κατασρταφή όντως άφ’έαυτούδιά τής πά
λης καί τών συγκρούσεων, άς κατ’ ανάγ
κην γεννά, έπιφοοτίζεται άφ έτέρου διά 
τόσον δυσχερούς έργασίας, ούτως ώστε 
δαπανά άπασαν αύτοΰ τήν ένέργειαν διά 
τήν κίνησιν τοΰ μηχανισμού του καί δέν 
τώ απομένει η μέρος αύτής πρός κατα- 
νίκησιν τής βαρύτητος.

Ιίροσπάθεια καταβάλλεται, δπως τόν 
περιστροφικόν τούτον κινητήρα μεταβάλ
λουν είς περιστροφικόν προωστήρα, δστις 
νά ένεογη άφ’ εαυτού έν τώ άέρι, έν εϊδει 
«στρεφομένης πτέουγος», μετακληθείσης 
έ λ ι κ ο ς.

’Εξήγησα τόν έλικα τούτον είς τήν πε
ριγραφήν τοΰ πηδαλιουχουμένου άεροστά- 
του, παρομοιώσας αύτόν πρός πτερύγιον 
«ανεμομύλου».Είναι φυσικώτατον νάσυμ- 
περάνη τις, δη δύναται ύριζοντίως κεκλι- 
μένον νά τώ πρόσθεση τις έκ τών κάτω 
πρός τά άνω μηχάνημά τι.

Άλλά δυστυχώς καί έδώ αί δυσχέρειαι 
προβάλλονται, καθ’δσον έν πρώτοις, έάν 
τοποθετήσει τις ένα μόνον έλικα άνωθι τοΰ 
σκαφιδιού, δπεο δέον ν’άνυώώση, ή πείρα 
μάς λέγει, δτι τό σκαφίδιον θ’ άρχίση νά 
στρέφεται άφ’εαυτού, άντιθέτως τώ έλικι, 
χωρίς άλλως τε ή άνύύωσις έκ τής γής 
νά γένηται. Ούδέν άλλο πράττει τις ούτως 
ένεογών ή νά τίθησιν εις κίνησιν μίαν 
βέμθικα (σβούραν).

’Ανάγκη καθίσταται νά θέση τις άνωθι 
τού σκαφιδιού δύο όμοιους έλικας, στρεφό
μενους μετά τής αύτής ταχύτητος καίάν-

τως, δη άπασαι αί βάσεις συνάδουσι κάλ- 
λιστα πρός τάς τής μηχανικής,άς ή πείρα 
ιιάς άπεκάλυφεν. ΊΙ δέ πτήσις τών έντόμων 
διατελεϊ σκοτεινοτέρα. Μεταξύ δέ τής πτή
σεως τών πρώτων καί τών δευτέρων, ή 
διαφορά έγκειται ίδίως έν τώ σχήματι τοΰ 
πτερυγίσματος αύτών.

Παρά τώ έντόμω, ή πτέρυξ πλήττει τόν 
άέρα τοσοΰτον ταχέως, ώστε αί κινήσεις 
αύτού έξηγοΰνται διά δονήσεων προσομοια- 
ζουσών τοΐς Οεμελιώδεσι μουσικοϊς σημεί- 
οις (νόταις) τής μουσικής, ένώ πτηνά τινα 
δέν ποιούσιν η πτερυγισμούς τινας έν ένί 
δευτερολέπτω. Ούδέν έκτος τούτου δέν έ- 
ξουσιοδοτεΐ ημάς νά εΐπωμεν, δτι πάντα τά 
ιπτάμενα όντα δέν πλήττουσι τόν άέρα 
μετά ταχύτητος έπαισθητώς ίσης, τής άν- 
ταποκρινομένης πρός τήν καλλιτέραν χρη- 
σιμοποίησιν τής άδρανείος τοί ρευστού 
τουτου. Μακροτάτη καί βραδυτάτη πτέρυξ, 
ώς καί βραχύτάτη καί τσχυτάτη πτέρυξ δέν 
δύνανται νά συγκριθώσι πρός κινητήρας 
έχοντας κυλίνδρους μακροτάτους καί βρα
χύ τάτους, ών αί κατά λεπτόν στροφαί είσι 
λίαν διάφοροι, καί ένθα έν τούτοις ή τα- 
χύτης τού έμβόλου είναι ακριβώς ή αύτή;

ΊΙ διά πλήξεως πτήσις λέγεται άλλη- 
λένδετος πτήσις.Είναι δέ ή παρά τοΐς πτη- 
νοίς συνήθης πτήσις καί ιδία τοΐς έντό- 
μοις, όπόταν μεταφέρονται άπό τόπου είς 
τόπον, ή παρά τώ έντόμω χρησιμοποιού
μενη, όπόταν θέλη νά διαμένη ιπτάμενον 
έπί τόπου άνωθεν άνθους τινός η τού κο- 
ουδαλού, δστις ΐσταται ώς Άγιον ΙΙνεΰμα 
άνωθι κατόπτρου ή τοΰ ίέρακος άνωθι τής 
λείας του.

ΊΙ πτήσις αΰτη άπηγοοεύθη φυσικώς 
τώ άνθρώπω καί άν αναφέρω ταύτην έν- 
τάϋθα, είναι διότι δίδωσιν ήμϊν κεφαλαι
ώδη έξήγησιν, ήτοι τήν ύποχρέωσιν είς 
ήν ύπόκειται πάν «βαρύτερον τού άέρος» 
είς τό νά πλήττη βιαίως τόν άέρα,ΐνα εύ- 
ρίσκη έκεϊ σημειον στηοίξεως, τούτέστι 
νά πιέζηται βιαίως, ΐνα άναλαμβάνη τήν 
φοράν, ήτις απαιτείται,δπως άνυφώται καί 
στηρίζεται έν τώ άέρι.

Τά μικρά πτηνά, όπόταν θέλωσι νά πε- 
τάξωσι. πηδώσι βιαίως είς τον άέρα, ΐνα 
πεσωσιν άποτόμως έπί στρώματος, δπερ, 
μέ πτέρυγας άναπεπταμένας πιέζουοι καί 
λαμβάνουσιν ώς αφετηρίαν, δηλ. στήριγμα 
άπελεύσεως.

Τά δέ άνυύούμενα έκ τού ύδατος πτη
νά όρθούνται σχεδόν έπί ποδός διά ζωηράς 
κινήσεως, πλήττουσι κατά πρώτον τάς 
πτέρυγας όλισθαίνοντα έπί τής έπιφανείας 
ώσεί νά έτοεχον καί δέν δύνανται νά πε- 
τάξωσιν ή καΟ’ήν στιγμήν ή ταχύτης αύ-

τιθέτως.ούτως ώστε, έάν μέν ό είς τούτων 
τείνη νά χορεύση τό σκαφίδιον δεξιόθεν, 
ό άλλος νά τείνη νά τό χορεύση μετά τής 
αύτής αξίας αριστερόθεν.

Καί έπειδή οί δύ) ούτοι τής διατροφής 
έλικες δέον νά δύνανται νά στρέφονται 
βραδέως, είναι απαραίτητον νά έχωσι 
πολύ μεγάλην διάμετρον, άς εϊπομεν κα
λείτερον πολύ μέγα βάρος, έξ ου κατ’ α
νάγκην καί άπαντα τά εργαλεία καί έξαρ - 
τάματα μέχρι τού σημείου νά καρφώσωσι 
τό άερόπλανον έπί τής γής· Τό μόνον έλι- 
κόπτερον, οπερ άνυψώθη μέχρι σήμερον 
ά<1> ’ εαυτού μεθ’ ένός έπιβάτου είναι τών 
κ.κ Breguet καί Richct, κατά Δεκέμ 
βριον τού 1907, οπερ είχε διάμετρον 16 
μέτρων.

Οί δύο όριζόντιοι έλικες τού ελικοπτέ
ρου τούτου υόνον τήν κάθετον ύποστήρι- 
ξιν τώ παρεϊχον. Ίνα ούναται όέ νά διευ
θύνεται, εδει ή νά προστίθεται καί τρίτος 
έλιξ, κάθετος, διά νά ώθή αύτό πρός τά 
ποόσω, ή νά παρεκλίνωσι ποικιλοτρό- 
πως τούς έλικας τής ύποστηρίξεως.

Καί έν μέν τή πρώτη περιπτώσει ή σύγ- 
χυσις αίρεται άπελπιστικώς, ούτως ώστε 
τό μηχάνημα καθιστάμενον έτι βαούτερον, 
βυθίζεται περισσότερον έν τώ έοάφει. Έν 
οέ τήδεύτερα, προσγίνεταισειρά διαδοχική 
αίωρητι.-.ών κινήσεων εντελώς άνησύχων.

Οϋτω τό έλικόπτερον μή εχον ούδεμίαν 
στηρικτικήν δύναμιν, άφ’εαυτού, ή στάσις 
τού κινητήρος ήθελε προκαλέσει τήν πτώ- 
σιν τού μηχανήματος, διά τής ταχυτέοας 
οδού, έντελώς καθέτως! Ή δ’ έπιφάνεια 
τών διά τήν στάσιν ποοωοισιιένων ειδικών 
ελίκων θά Λδυνάτει έντελώς νά προ<>άλη 
τώ άέοι επαρκή άντίστασιν,δπως παραλύ- 
ση τήν έπιταχυνομενην κάθοοον τον αε- 
ροπλάνου πρός τήν γήν.

Μανιώδεις τινες έφευρέται προέτειναν 
είς τόν μηχανικόν τούτον κυκεώνα τήν 
προσθήκην αλεξιπτώτου !

** *
ΊΙ άπομίμησις τής φυσικής πτήσεως 

πρός εύχερεστέραν λύσιν τού προβλήματος 
τής έναεοίου ναυσιπλοΐας διά μέσου εναλ
λακτικών ή περιστροφικών πτερύγων δέν 
έφάνη επίσης έν τώ ζητήματι τούτω εΰ- 
νους καί άν δέν κατωρθωθιι ετι η πίστη 
άπομίμησις τής φυσικής πτήσεως, τούλάχι
στον έδόθη Λμίν'άφορμή σοβαρής μελέτης 
έκ τούτου

ΊΙ πτήσις τών πτηνών, διδασκαλικώς
άναλυθεΐσα υπό τού Marey. δέν έγνώσθη
είσετι έντελώς έν δλαις αύτής ταΐς λεπτο-
μερείαι;, μολονότι είναι γνωστόν απολύ
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τών τοΐς π^οσδώση έπαρκές σημεϊον στη- 
ρίξεως. "Όσον δ’ αφορά είς τά μεγάλα πτη
νά, οτον τούς άετούς καί τά όρνεα, οίς 
τό βαρύ σώμα δεν έπχτρέπει μεγα πήδημα, 
αναγκάζονται, δπως άρξωνται τής πτήσε- 
ώς των, είτε νά ριφθώσιν έν τώ αέρι άπό 
τίνος ύψους βράχου ή οικοδομής, είτε νά 
τρέξωσιν έπι τοΰ εδάφους έν τινι χρονικώ 
διατήματι, έως δτου Α άντίορασις τοΰ άέ- 
ρος έπί τών πτερύγων των ή τοιαύτη ώστε 
νά τοΐς έπιτρέψη τήν άνύψωσιν. Διά τόν 
λόγον τοϋτον οί κυνηγοί φονεύουσι τά 
πτηνά ταϋτα μέ ράβδους έδ>’ δσον δέν εύ- 
ρίσκουσι τόν καιρόν νά φύγωσιν έκεϊθεν. 
Κατά συνέπειαν τών ανωτέρω, ώς θ’άπο- 
δείξωμεν πα ρακατιόντες, τό άερόπλανον, 
μηχανικόν ήδη πτηνόν μέ πτέρυγας διαρ
κώς άναπεπταμένας, ύποχρεοϋται νά κυ
λιέται ταχέως έπι τού έδάφους, ΐνα άνα- 
λάβη έκ τοΰ άέρος τήν άντενέργειαν, ήτις 
θά. τό απόσπαση έξ αΰτής. "Ωστε οί τρο
χοί, οϋς βλέπομεν ύπό τά άερόπλανα χρη- 
σιμειωυσι διά τήν ευκολίαν τής άνυψώ- 
σεως. Ή δ* έπι τόπου πτήσις, ή κάθετος 
πτήσις, είναι τόσον αδύνατος είς τό άερό
πλανον, ώς καί είς τόν άετόν.

Φ Π.

ΕΙΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΙΝ

ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΕΩΣ
ΥΠΟ ROULEX

ΔΪΝΛΜΕΘΑ νά Οεωρήσωμεν, χωρίς νά διαπρζ- 
ξωμεν έγκλημα καθοσιώσει»; κατά τής επι
στήμης, ώς αναμφισβήτητα γεγονότα, ότι ζί 

τράπεζαι καί άλλα Αντικείμενα κινούνται μετά 
ή άνευ Ανθρώπινης έπζφής, εναντίον τοΰ νόμου 
τής βαρύτητος, οτι αί τράπεζαι όμιλοϋσιν, οτι 
πρόσωπα τινα, διάμεσοι καλούμενοι, γράφουσιν 
αυτομάτως,τούτέσι χωρίς να τό θέλωσι κζΐ δή 
χωρίς νά γνωρίζωσι, πράγματα κατά τό μάλ
λον ή ηττον ενδιαφέροντα, κοινά ή κζί τετριμ
μένα, οτι παρουσία τών διαμέσων τούτων κζί 
ύπό συνθήκας κζτά τό μάλλον ή ήττον κζθω- 
ρισμένζς δύνζντζι νά συμβώσι προσκομίσεις,ύλο- 
ποιησεις,εμφανίσεις Ανθρωπίνων μελών κζί ολο
κλήρων σωμάτων, άτινα δύνζντζι νάκζτζστώ- 
σιν όρζτζ καϊ απτά ύπό τών παρόντων ή κζΐ 
ν’ ζφήσωσιν Αποτυπώματα εαυτών έπί κόνεως 
Μ . ' W if Λ .
τ, εν παραφινγ, εστιν οτε όε και να φωτονεζ- 
φηθώσιν.

Γά φαινόμενα ταϋτα, παρζγόμενζ ύπό συν- 
Οηκχς εναντίας τοΐς φυσικοϊς νομοις, ούς ή επι
στήμη πρεσβεύει, ότι γινώσκει, Αποδίδομεν εις 
αγνώστους αιτίας ή δυνάμεις.

At δυνάμεις δέ αύται εύρίσκοντζι έν ήμϊν ή 
εκτός ημών ;

ΙΙρούτάθη ήδη μέγας Αριθμός τοιούτων δυνά
μεων. απεδόθησζν δέ είς διαφόρους αιτίας τά 
έν λόγω φαινόμενα.

Οί καθολικοί ειδον η έπίστευσαν, οτι είδον 
έν προκειμένω τόν διάβολον, άλλά δέν Απέδει
ξαν τό τοιοΰτον, αύτοΐ δέ ουτοι ήρξαντο νά μή 
τόν βλέπωσι πλέον, μή βεβαιοϋντες τοϋτο, ώς 
κατά τό παρελθόν και ήδη σιωπούν.

Αί δέ ύποθέσεις τών σοφών εΐσΐν αναρίθμη
τοι. Ν ’ αναφερωμεν καί συζητήσωμεν πάσας, 
Οά ήτο άδύνζτον κζΐ έξ άλλου ανωφελές, διότι 
πζσζ.ι σχεδόν Αναφέρονται είς τάς ζύτάς άρχζς.

ΊΙ ύπόΟεσις τής ψυχικής δυνάμεως γχίνετχι 
ή μάλλον έπί τοϋ παρόντος έπικρατοϋσζ. Ό κ. 
Κρούξ Απεδέξατο τήν ύπόθεσιν ταύτην τώ 1871. 
Ό δέ κ. Φλαμμαριων είχε προτείνη αύτήν άπό 
τοϋ 1865.

Έξετάσωμεν, όποια ή φύσις τής ψυχικής 
ταύτης δυνάμεως, τής παρζγούσης, κζθ’ ά λέ
γεται, πάντα τά πνευμζτιστικά φαινόμενα.

Κατά τούς έφευρέτας αύτής, ή δύναμις αΰτη 
προέρχεται άπό τοϋ ανθρώπου. Δέν μζς λέγου- 
σιν όμως,έάν αΰτη ζπορρέη έκ τοΰ σώματος ή 
έκ τής ψυχής, άλλά τοϋτο δεν έχει σπουδαιό- 
τητα διά τούς σοφούς, έφ’όσον κατ’ αύτούς τό 
τε σώμα κζΐ ή ψυχή έν ζποτελοϋσιν.

Τό βέβαιον είνε,ότι ή δύναμις αΰτη δέν είναι 
τι συνηΟες ύπό φυσικήν έ'ποψιν.

Ό κ. Λομβρόζος είδεν, ύπό τήν έπήρειζν 
αύτής, ογκώδες έρμάριον διευθυνόμενον πρός 
αύτόν.αΙΊροσωμοίαζε», λέγει είς μέγζ τι πζχύ- 
ύερμον, όπερ διετίθετο νά προσβάλη ήμζς, ώσεΐ 
ώθούμενον ύπό τίνος». Ό δέ τις ούτος ήτον α
πλή τις γυνή,ή μεσάζουσαΕύσζπίαΙΙαλαδίνου.

Ό κ. Φλαμμαριων διηγείται ήμϊν γεγονός 
έτι Οαυμζσιώτερον.«Κλειδοκύμβαλου τι βάρους 
πλέον τών 300 χιλιόγραμμων ύπεγείρεται έπί 
τών δύο ποδών κζί βεβαιούμενον, οτι τό βάρος 
ζύτοϋ ποικίλλει. ΤΙ δέ έμψυχοϋσζ αΰτη δύνζ- 
μις προσέρχεται έκ τής γειτνιάσεως ένδεκζε- 
τοϋς πζιδός!»

Καί σπεύδει νά προσθέσγ. «Άλλά δέν ένεο- 
γεΐ ή ενσυνείδητος βούλησις τοΰ πζιδός τούτου».

Ί'ποπτεύομεν τοϋτο,άλλά τί είνε λο·.πόν;Είνε 
άγνωστος φυσική δύναμις ή ψυχική δύναμις;

Βλέπομεν εϊς τε τά γεγονότα ταϋτα κζΐ είς 
πολλά άλλα όμοια, ών έπί τέλους τό άληθές 
ζναγνωρίζουσιν οί σοφοί, οτι ή ψυχική δύναμις 
δέν φαίνεται προσφερομένη ώς αί άλλαι φυσι- 
κζΐ δυνάμεις.

Αύται ούδεποτε λειτουργοΰσιν άνευ Απώ
λειας, άνευ μειωσεως, σμικρυνόμεναι έφ ’ όσον 
μ-τζμορφοϋντζι. Ιίολλοΐ άνθρακες άπαιτοϋνται 
πρός παραγωγήν ολίγου άτμοϋ, ολίγου Αερίου. 
Ιίρός συντήρησιν δέ τής ζωής, ή ζωική δύναμις 
έχει χρείαν πολλών τροφίμων, ών το πλεϊ- 

στον μεταβάλλεται είς Αδρανή εκχυλίσματα.
Έντή ψυχική όμως δυνάμει τά πάντα έχουσι 

Αντιστρόφως. Έπιστεύομεν, οτι αΰτη έξωτερι- 
κεύετο κατά μικράν ποσότητα καί παρά τοΐς 
διάφοροι; προσώποις κατ’Αναλογίαν όσης ταϋτα 
κέκτηνται, οΰτως ώστε οί ισχυρότεροι καί οί 
μάλλον εύεκτοΰντες πλείονα τοιζύτην Οά έξ- 
έπεμπον

Ούδαμώς. Ού μόνον ή δύναμις πολλζπλζ- 
σιάζεται έξωτερικευομένη, άλλ* ώς οί σοφοί 
αύτοΐ διζκηρυττουσιν, οί Ασθενείς, οί υστερικοί 
καί τά παιδία εΐσΐν οί ισχυρότατοι διάμεσοι, οί 
μέγιστοι παραγωγοί ψυχικής δυνάμεως.

ΙΙόθεν δέ ενδέχεται νά έξαγάγωσιν χύτην ; 
Όπόταν παραδέχονται παρόμοιον θζϋμα, έρ
χονται κατόπιν ν’άρνηθώσιν τόν πολλαπλασια
σμόν τών άρτων καί τών ιχθύων έν Ίουδαίζ 
καί τήν έπέμβασιν τών ψυχών τών τεθνεώτων 
έν τώ πνευματισμό)!

ΊΙ ψυχική δύναμις δέν περιορίζεται μόνον είς 
τά περί ών εϊρητζι Αθλητικά έργα, άλλ' έκδη- 
λοϋται άπό τής διανοίζς και τής βουλήσεως. 
Έάν δέν είχεν οΰτω,δέν θά ήτο ζΰτη άνταξία 
τής επωνυμίας αύτής. Συνομιλεί έν συμβατική 
διαλέκτω, επιδίδεται είς πράξεις έπιδεικνυού- 
σζς διάνοιαν, βούλησιν καί πνεΰμα αντιλογίας· 
διευθύνει τά πειράματα, λέγει τι τό πρακτέον 
καί πώς· καί τά έπιτευχθέντα άποτελέσμζτα 
έπέρχοντζι προσεπικυροϋντζ τάς ύποδείξεις 
ταύτας.

ΙΙώς τά νοητικά τοϋ πνευματισμού φαινό
μενα άποδεικνύουσιν,ό’τι ή ψυχική δύναμις εινε 
αίτίζ ζύτών καί πώς ή ψυχική δύναμις παράγει 
τά φαινόμενα ταϋτα ;

Οί διάμεσοι, λέγει ό κ. Φλζμμαριών, ούδέν 
λέγουσιν ήμϊν μή γνωστόν είς τούς παρεστώτας. 
Αί δέ ύπό τοΰ κ. Φλαμμαρίωνο; γρζφεϊσζι α
στρονομικά1. σελίδες, ύπό τών διζτεινομένων 
κζθ ’ύπζ.γόρευσιν τοΰ Γαλιλαίου, ούδέν έδιδζξκν
αύτόν, ώς λεγει.

«Δεν έβράδυνα 
οτι αύτζι ήσζ.ν 
οτι ό Γαλιλαίος 
ώσεΐ περί είδους όρζματο: 
άλλου ή χειρ μου ϊ---------
άλλζ άντικείμενζ».

«Ού μόνον τά πνεύμζτα ούδέν έκμανθάνουσιν 
ήμϊν περί τοϋ ήμετέρου κόσμου, ούδέ περί τοΰ 
έαυτών, άλλά πάντοτε λέγουσιν ήμϊν κοινά 
πράγμζτα, αυτόχρημα άγορζ’.ζν ή άπρεπή ή 
κζί άσεμνα.»

«Ιϊρόκειται λοιπόν βεβαίως περί αγνώστου 
δυνάμεως, προερχόμενης άπό τών παρόντων κζΐ 
πρό πάντων από τοϋ διαμέσου».

ΤΙ δύναμις αΰτη προέρχεται ζφ’ήμών, επι
μένει λέγων ό κ. Φλαμμαριων κζΐ πρό πάντων 
άπό τοϋ διαμέσου.

νά συμπεραίνω, εξακολουθεί, 
ηχώ τοϋ ο,τι έγ’.νωσκον καί 
ούδέν συνεβζλεν. Έπρόκειτο 

ς έγρηγορότος. Έξ 
στατο, όπόταν έσκεπτόμην

εγρηγορ

Ιδού δύναμις μή έχουσα σχεδόν αναλογίαν 
πρός τήν αφ’ ής έλκει τήν καταγωγήν αύτής.

Και έάν τότε εϊπητε· «Δέν ύπάρχουσι πνεύ
ματα», σφοδρότατοι κρότοι διαμαρτυρίας κτυ- 
ποϋνται ύπό τής τραπέζης. Ό κ. Φλαμμαριων 
λέγει τοϋτο είς τήν έπομένην σελίδα.

Ώς θετικήν άπόδειξιν τής διζμεσικής κατα
γωγής τής ύποτιθεμένης ψυχικής δυνάμεως πα- 
ρουσιάζουσιν ήμϊν τό γεγενός, οτι ή διάσημος 
Εύσζπίζ ΙΙαλζδίνου, όπόταν άγγέλλγ τήν πα
ραγωγήν φαινομένου τινός, ποιεί σημεϊον κζΐ 
αμέσως ή ενέργεια έγένετο. ΙΙοιεϊ έπί παρα- 
δείγμζτι τό σημεϊον τής στροφής κλειδός κζΐ ή 
θύρα ανοίγεται ή κλείεται, ποιεί τό σημεϊον 
τής στροφής διωστήρος κζΐ μουσική πυξΐς άρ- 
χετζι πζιζνίζουσζ. Ίο σημεϊον κζΐ ή ένέργειά 
είσιν ένδελεχεΐς, άρα πηγάζουσιν άπ’ζλλήλων.

Φανερόν, οτι οί σοφοί δέν είναι Απαιτητικοί 
ώς πρός τάς Αποδείξεις κζΐ οτι οί νόμοι τής αι
τιολογίας δέν ζπζσχολοΰσι σχεδόν αύτούς.

Post hoc, propter hoc.
Έάν πνευμζτιστής τις παρουσίαζεν επιχεί

ρημα έπίσης έδρζϊον, οί σοφοί, έλλείψει όέ τού- 
παρέλειπον νά απαντη- 

σωσιν; « ’Αρχηγός τις ορχήστρας ποιεί σημεϊον 
κζΐ ή μουσική αμέσως ακούεται, άρζ ούτος 
κρούει πάντα τά όργανα!»

Επικαλούνται άλλο γεγονός πρός Απόδειξιν 
τοΰ ότι ή ψυχική δύναμις προέρχεται από τών 
παρεστώτων κζΐ πρό πάντων από τών διάμε
σων κκΐ ότι ή προέλευσις αΰτη είνε ή πρώτη 
αίτίζ τών πνευματιστικών καλούμενων φζινο- 

κζ-

των οί ζμζθείς δεν θά

μένων, άτινα δέον, κζτά τούς σοφούς, νά 
λώνται ψυχικά.

Πολλάκις συμβαίνει, λέγουσι, ό διάμεσος 
τός νά ζητή όπως τώ πζράσχωσι δύνζμιν 
έκ τής πείρας 
ματικζί 
στώτζς 
κλπ.

Είναι 
δύνζμίς

ζυ-
καΐ 

πνευ ·
κζταπονοϋσι

τούς διζμεσου:

τις άπορρεει
παρεστώτων κζΐ ότι αΰτη έχει μερο:
έν · 
έν 
οτι 
τούτων·

............ έ ;<!>λ s.
εϊνε άποδεδειγμενον,οτι αί 

έκδηλώσεις κζταπονοϋσι τούς 
κζΐ πρό πάντων τους οιαμεσους, 

δ’.νζτόν,—είνε μάλιστα βέβαιον—ότι 
από τοϋ διαμέσου κζΐ τών 

<ς ενεργείζς 
. Άλλ ’ ούδέν 

χεγονόσιν άποδε ·. κνύει, 
τών φαινομένων 

αίτίζ οργάνου.

παρε-
ζεζ

•ή άνζπτύξει τών φαινομένων, 
τοΐς προβζλλομένοιςγ=·γ«· 
αΰτη έστΐν Αρχική αίτια 

δύνζτζι απλώς νά ή
★

* *

Έπΐ τοΰ παρόντος δέν θ’άκολουθήσωμεν πε
ραιτέρω τούς σοφού; έν τή έρεύνν; τής ψυχικής 
αύτών δυνάμεως, έφ ’ όσον μάλιστα τοϋτο εινε 
ανωφελές, ζτε γνωστής οΰσης ταύτης τε κζΐ 

τοϋ έργου αύτής.
Οί’ επιστήμονες δέν παύουσι νά βροντοφωνώ-

σιν ήμϊν, οτι δέν πρέπει νά στηριζώμεθζ είς
ύποθέσεις. Άποκρούουσι δέ τήν πνευμζτιστικήν
θεωρίαν, διότι λέγουσιν, είνε υποθετική.
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Έκ τών προηγουμένων βλέπομ.εν,ίτι οί σοφοί 

δέν άποφεύγουσιν χυτοί ουτοι τάς υποθέσεις· ή 
ψυχική αύτών δύναμις ούδέν άλλο εινε ζ.ζί είνε 
πλέον ύπόθεσις αύτόχρημζ αύθζίρετος, άνζπό- 
δειζ.τος και διαψευδομένη ύπό τών κάλλιαν βε
βαιωμένων κζί ακριβώς ύπ ’ αύτών τούτων άνε- 
γνωρισμενων γεγονότων.

Οί πνευμκτισταί, απ’ εναντίας, ούδεμίαν 
ύπόθεσιν έποιν;σαντο.

Έβεβζίωσαν παράδοξα γενονότα. Παίετήρη- 
σαν, οτι ή παράγουσα αύτά άγνωστος αιτία 
παρεϊχεν αποδείξεις διζνοίζς. ’Ητο λοιπόν φυ- 
σιζ.ώτον νά έρωτήσωσι τήν διάνοιαν ταύτην τί: 
ήτο.

Καί αύτη άπήντησεν: «Είμαι ανθρώπινη ψυ
χή. Ώς ύμεΐς, έζησζ, ήγάπησα. 'Ονομάζομαι 
Χ.Έποζζζ τοΰτο, εκείνο· έπαθον τοΰτο, εκείνο. 
’Επί παραδείγματος, μ’ έδολοφόνησζν καί τό 
πτώμα μου εύρίσζ.ετζι εις τό δείνα μέρος»

Μέχρι τοΰδε ούδεμία ύπόθεσις, άλλά μόνον 
ζ.ζτάθεσις, δεομ.ένη έπζληθεύσεως.

Όλως άφελώς οί πνευμζτισταΐ έπίστευσζν 
άκούσζντες· άλλά δέν έμειναν έζ.εΐ μακαρίως. 
Έξήλεγξαν τήν κζτάθεσιν τής αοράτου αιτίας· 
έσκαψαν τήν γην είς τό ύποδειχθέν μέρος ζ.ζί 
εύρον τό πτώμα, δπερ ούδζμώς ήτο υποθετικόν.

Ή προς επικοινωνίαν μέθοδος, ή ύπό τής 
ψυχής τοΰ τεΟνεώντος ύποδειχθεΐσζ κζί μή έπι- 
νοηθεϊσζ ύπό τών πνευμζτιστών πρός έζμετάλ- 
λευσιν τής ανθρώπινης ηλιθιότητας, δέν ύπέπε- 
σεν εις ωτα κωφών. "Αλλζι ανακοινώσεις έπε- 
τεύχθησαν διά κρότων ζ.ζί άλλων μέσων,πάντοτε 
ύπό τών πνευμάτων ύποδεικνυομένων καί όχι 
υπο τών πνευματιστών εφευρισκόμενων.

Καί ιδού πώς, άνευ τής ελάχιστης ύποθέ- 
σεως, έθεμελιώθησζν ή πνευμζτιστική επιστή
μη κζί θεωρία. ’Ιδού πώς έκτήσζντο τήν άπό- 
δειξιν, όχι πλέον έλλογον απλώς, άλλ’ έπί 
πλέον, πειραματικήν τής έπιβιωσεως τής ψυχής 
κζί τής έπεμβάσεως τής ψυχής ταύτης ώς άρ- 
χικής αίτιας τών πνευματιστικών φαινομένων.

Οί επιστήμονες λοιπόν άδεξ’.ως προσήλθον 
καταδικάζοντας τήν πνευματιστιζ.ήν θεωρίαν, 
ύπό τό πρόσχημα, ότι είνε ύποθετική κζί ύπο- 
κζθιστώντες την ψυχικήν αύτών δύναμιν, τήν 
όντως ύποθετικήν κζί άνίκζνον νά πζράσχητήν 
έξήγησιν τών φαινομένων.

Είνε βέβαιον,οτι άπό τοΰ άνθρωπον πηγάζει 
δύναμις. τήν όποιαν δυνάμεθζ ν’ άποζ.ζλέσω- 
μεν ψυχικήν ή άλλως, διότι ή όνσμζσίζ ολίγον 
σημαίνει- οί δέ πνευμκτισταί αείποτε πζ:-δέ- 
ξαντο τήν ύπζρξιν ζύτής, άλλά δεν έφεδρον 
αύτην. Αύτη εύρητζι σαφώς διατυπουμένη έν 
πολλοϊς τών αρχαίων συγγραμμάτων.

Άλλ’ ή δύναμις αύτη ή ρευστόν, εινε ή ορ
γανική αιτία τών πνευματιστικών φαινομένων 
τό αύτοτελές αίτιον είνε τό πνεύμα, οπερ,άφο- 
μοιοΰν τό ρευστόν τοΰτο πρός τό έζυτοΰ πε:ί 

πνεύμα κζί χρησιμοποιούν ωσαύτως κοσμικήν 
ύλην, σχηματίζει σώμζ συνήθως αόρατον, οπερ 
άπό τήν διεύθυνσιν αύτοΰ παράγει τά φυσικά 
καί ψυχικά φαινόμενα τοΰ πνευματισμοί».

Τό ρευστόν ή ψυχική δύναμις εινε τό οργα- 
νον, τό δέ πνεΰμζ ό μουσικός. Έκ τής συνέρ
γειας τών δύο τούτων παραγόντων προκύπτουσι 
τά πνευμζτιστιζ.ά φαινόμενα καί ό έτερος τού
των άνεύ τοΰ έτέρου ούδέν δύναται. ’Αρκεί ή 
γνώσις τής στοιχειώδους αριθμητικής έπί τώ 
οτι είς μόνον παράγων δεν δίδει γινόμενον.

♦ *

Είς τά επιχειρήματα, ζπερ πζρεθέμεθζ, οί 
έπιστημονιστζί άπαντώσιν «Δεν έχου,εν τήν 
έπιστημ.ονικήν άπόδειξιν τής έπεμβάσεως τών 
πνευμάτων». Πάντα τά παρ’ ημών βεβζιωθέν- 
τα φαινόμενα έξηγοΰνται άριστα διά τής ψυχι
κής δυνάμεως, διά τοΰ ασυνειδήτου, τοΰ υπο
συνειδήτου, τοΰ πολυγώνου, τής μεταβιβάσεως 
τής σζέψεως, κλπ. Ούδέν τών διζτεινομένων 
τούτων πνευμάτων ούδεμίαν βεβζίζν τής ταυ
τότητας αύτοΰ άπόδειξιν έχορήγησεν ήμΐν».

Είς τήν άντίρρησιν ταύτην ή άπάντησις είνε 
εύχερής. «Δέν έχετε ούχ’ ηττον τήν άπόδειξιν 
οτι ή ψυχική δύναμις, τό ασυνείδητον καί τά 
λοιπά είσι τά πραγματικά αίτια τών φαινομέ
νων τούτων. Πιστεύω μάλιστα,ότι παρέχω ύμϊν 
άποδείξεις τινάς περί τοΰ έναντίου.

Έξ άλλου, καθ’δν τρόπον ενεργείτε έν ταϊς 
πειράμασιν ύμών δέν έκπλήττομκι,ίτι δέν εύρί- 
σκετε τό πειστικόν γεγονός, έάν μ ’ όλα ταϋτα 
πράγματι ζητείτε αύτό.

‘Άλλοι όμως εύρον τήν άπόδειξιν ταύτην 
πλειστάκις κζί έάν ήθελαν νά έξονυχίσωσι τάς 
ίδιας ύμών ομολογίας κζί νά ώθησωσιν ύμζς 
είς τά τελευταία, ύμών χαρακώματα, δέν θά 
ήτο δυσχερές ν’ άποδείξωσιν ύμϊν δύο τινά α' ) 
οτι αί ύποθέσεις ύμών είσΐν ζύτόχρημα άνεπαρ- 
κεΐς προς εςη·ησιν τών φαινομένων καί οτι ζύ- 
ται είσίν ές άλλου λίαν πολυάριθμοι καί αό
ριστοι, ώστε νά ωσιν άγαθαί· β')δτι ή πνευ- 
μζτιστική θεωρία, μή ούσα ύπόθεσις, έξηγεΐ 
άριστα, μόνη αύτη, πάντα τά φαινόμενα όσα 
2ν παρετγρήθησαν.

Λποδεχθώμεν λοιπόν, πρός στιγμήν, ότι τό 

πειστικόν γεγονός δεν εύρεθη καί οτι μόνον είς 
μεγιστζς πιθανότητας έφθάσαμεν.

Τοΰτο εξουσιοδοτεί νά μείνγ, τις έν τγ αμφι
βολία ή νά έξακολουθή ερευνών, ούχί δμως ζ.ζί 
ν’ άρνεϊτζι, ζνευ αποδείξεων, ούδε αντιλογιών, 
τήν έπιβ'.ωσιν τής ψυχής κζί την έπικοινωνίζν 
τών ζώντων μετά τών τεθνεώτων.

Δέχομαι κζί από μακροΰ χρόνου γινωσκω,οτι 
ό κ. Ί’λαμμζριών δεν ζρνείται τήν άθανασίζν 
τής ψυχής, πολλοΰ γε και δει, ώς ούδέ τό δυ
νατόν τών επικοινωνιών. Ούτω δέ τό άρΟρον 
τοΰτο,γραφέν περί τοΰβιβλίου αύτοΰ,ούτε κατά 

τοΰ βιβλίου αύτοΰ είνε, ούδέ κατ’ αύ ,’οΰ τού
του. Άλλά λέγω ότι σπάνιοι εινε οί σοφοί, οί 
κατά τόν τρόπον τοΰτον επόμενοι αύτοΰ.

Οί πλεϊστοι προπετώς διαφωνοΰσιν είς τό 
περί ψυχής ζήτημα, τοσούτω δέ μάλλον προπε
τώς έφ’ όσον ήκιστα έμελέτησαν αύτό έλλόγως 
κζί πειραματικώς.

Καί τό κοινόν, άκοΰον αύτούς τόσω μάλλον 
εύχζρίστως έφ ’ όσον είνε δογματικότεροι καί 
έπισημότεροι, βυθίζεται έν τώ ύλισμώ, σκεπτό- 
μενον μόνον πώς νά κερδζίνγ χρήματα καί ν’ 
άπολαύν) τής ζωής δσον τό εφικτόν.

Έν τούτοις έρχεται ώρα, καθ’ ήν προσφιλές 
τι όν μεταβαίνει άπό τής ζωής είς τόν θάνατον. 
Καί ιδού ό ύλιστής, βεβυθισμένος έν τή απελ
πισία, απευθύνεται πρός τόν πνευματιστήν θέ- 
λων εκεί άμέσως νά λάβγ τήν υλικήν άπόδει- 
ξιν, ώς λέγει, τής έπιβιώσεως τής ψυχής· θέλει 
νά ίδγ, τόν υιόν του ή τήν σύζυγόν του κζί ούχί 
αύριον, άλλά σήμερον. Είμαι αρτοποιός, πωλώ 
άρτον. Εισθε πνευμζτιστζί, οφείλετε νά μοί 
δείξητε μίαν ψυχήν, εκείνην τήν όποιαν θέλω. 
Ηζ πληρώσω τό άπζιτούμενον τίμημα. ’Ιδού, 
ποΰ άγει ημάς ή υλιστική των επιστήμη !

(Κατά μετάφρζσιν) Μ.

ΑΛΗΘΕΙΑΙ
Γπάρχουσι υ.έν ικανοί οί γνωριζοντες τά 

καθήκοντα κζί δικαιώματα αύτών, όλίγιστοι 
όμως έχουσι τό ηθικόν σθένος καί τήν αύτα- 
πζρνησιν νά έκτελώσι τζΰτα επακριβώς.

’Αδ. Ιίοοαίις
Έν πάσν) συναναστροφή δέον ν αφίνωμεν τούς 

άλλους νά όμιλώσι πρώτοι καί δή τούς ανώτε
ρους ημών.

Οΰτόόιγκτων.
Μή ένθυμοΰ τ ’ άλότριζ κακά. Γούνζντ'.ον 

δε προσποιήθητι άγνοιαν αύτών κζί θέλεις σχη- 
μζτ’.σγ ψυχήν εύγενεστάτην.

Ιΐϊαντος·
Αναντίρρητος πζσαι αί έπί τής άνθρωπότη- 

τος ένσκήπτουσζι συμφορζί προέρχονται εκ τής 
άμαθείας.

Ι’αβϊνος.
Ό πρζττων δ,τι δύναται, δέν είναι άξιος 

μομφής διά πασζν αποτυχίαν.

* ¥
Ούδεποτε άπομιμ.οΰ τόν δμοιόν σου, διότι θα 

έκληφθής ή ώς σχολαστικός ή ώς οχληρός.

* *Ό άγνοών τί νά πικςη Ο’.ά τον έκυτόν του, 
είναι ό άμαθέστερος τών άνθρωπων.

• ·
"Οταν τις έπιμένη νά τόν ζζ.ροζσθήτε, είναι 

οχι οτι σας εκτιμά, άλλά θέλει νά σας κάμγ 
νά έκτιμήσητε τήν καλήν κρισιν του.

• *

ΥΓΙΕΙΣ ΟΦΘΑΛΜΟΙ
ΗΤΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΗΣ ΟΡΑΣΕΠΣ
Έλάίομεν προσφάτως έχδοΟέν ύπδ τόν ανωτέρω 

τίτλον περισποΰδτσιον εργον τοΰ παρ’ ή«"ν διαπρε
πούς οφθαλμιάτρου ναί ύφηγητοΰ τής Όφθολμολο- 
γίας έν τω Έθν. Πανεπιστήμια) χ. Σπηλ. Χαραμή,

ΣΠΗΛ. ΧΑΡΑΜΗΣ

8σ ις εννοών πάντοτε χοινωφελώς νά χρησιμςποιή 
τόν καιρόν του και πολυτρόπως τί> "Εθνος νά ώφελ.ή. 
άνεπλήρωσε χαί ήδη έκλειψιν αισθητήν, έκδόσας 
περί ‘ Γγιεινής έν γένε: τής όράαεω: καί τοΰ τρόπου 
τής καλής διατηρήσεως αυτής άπό μιχρδς ηλικίας 
ειδικόν όφθαλμολογικον σύγγραμμα έχ 200 σελίδων, 
θέλων οΰτω νά παράσχη τοΓς όμογενέσει αύτοΰ απα
ραιτήτους πολυτίμους γνώσεις τής υγιεινής

Ή υγιεινή τών οφθαλμών έν τή μιχρά ήλιχ·? είναι 
η σωτηρία χαί ϊιατήρησις τών τριών τετάρτων τών 
Ελλήνων πολιτών, ζατά τόν χ. Χαραμήν χαί δε
θώ;, χαθόσον ή αμέλεια τι*ς παροχής φωτισμού κα
ταλλήλου τοΓς μαθηταΓς έν τοΐ; σχολείόις, ή αγ/οια 
πολλών γονέων νά έπιμελώνται τών οφθαλμών τών 
τέκνων των καί ή έλλειψις εγκαίρως χαθαριότητος 
του τοπικού μέρους ώς χαί τοΰ περι<5χλλοντ:ς τών 
τέκνων, χαθιστώσιν αύτά έν πολλοϊς πλημμελή χαΐ 
πχθαίνωσιν εκ μυωπίας ναί πολλών άλλων νόσων.

Χαριν τών ήμετέρων συνδρομητών μεταφέρομεν 
ώ?ε έν κεφάλαιον περί τοΰ Σχολείου, έλπίζςντες, οτι 
θέλομεν εύχαριστήοη αυτούς.

Ή ΔιενΟννόες.
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ΕΤΕΡΟΠΛΕΓΡΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ 01 ΟΦΘΑΛΜΟΙ TON ΤΕΚΝΩΝ ΜΑΣ
oijf ·*ΚΙΊ SXOXEIUN μελέτη έν σχέσει πρός 

.ώ.574 τήν όρασιν αποβαίνει τά μάλα σημαντι
κή, δεδομένου, δτι πολλά τών παιδιών κυρι
εύονται ύπό αλλοιώσεων τής όράσεως άσθενω- 
πικών ή άλλων, Ιδίως δέ ύπό μυωπίας, έκ τί!; 
έν τω σχολείο» εργασία;. Εύνόητον δέ τοϋτο, 
λαμβανομένου ύπ’ όψιν, δτι έν τοί; σχολειοι; ή 
εργασία, ή άνάγνωσις δηλαδή κζΐ ή γραφή, 
γίγνεται άπό βραχεία; άποστάσεως, ότι δέ οΰ
τω; ή προσαρμογή καί ή σύγκλισις έπενεργοϋσι 
συντόνω; κζΐ καθ’ ύπερδολην.

Έν τώ περί Μυωπία; κεφαλαίω εΐπομεν ότι 
οί μύωπες έν τοΐς σχολειοι; κυρίως δημιουρ- 
γοΰνται, ιδίως δέ εκ τοϋ πλημμελούς τούτων 
φωτισμού. Κρίνομεν όμως έπάνεγκες,ΐνζ έπανα- 
λάδωμεν ένταΰθα δ,τι προκειμένου περί Μυω
πίας εΐπομεν, οτι δηλαδή μύωπες καθίστανται 
ώ; έπί τό πολύ οί κληρονομικώς είς τήν ανω
μαλίαν ταύτην προδιατεθειμένοι έκτη; ίδιαζού- 
σης τοϋ όφΟαλμοϋ κατασκευής, καθ’ ήν ό έκ 
τών ποόσω πρός τά όπίσω άξων τοϋ όφθαλμοϋ 
είναι μείζων τοϋ κατά φύσιν, τών 24 δηλαδή 
ύποχιλιομέτρων. Ιίαραπέμπομεν άλλως τόν α
ναγνώστην έν τώ κεφαλαίω έκείνω, έν ώ λε
πτομερέστερου έξετάζομεν τό ζήτημα τοϋτο.

"Ιδωυίεν νϋν τίνας όρου; δέον νά πληροί τό 
σχολεϊον, ϊνζ μή άποδή επιβλαβές εί; τού; οφ
θαλμούς.

Καί πρώτον περί τοϋ φωτισμοϋ έστω ό λόγος.

Ο ΔΙΑ ΤΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΦΩΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ

Έν τώ περί μυωπία; κεφαλαίω εΐπομεν έ- 
πανζλαμβάνομεν δέ καί ένταΰθα, δτι έν ήμερα 
ό διά τοϋ ήλιακοϋ φωτός φωτισμός δέον νά ή 
τοιοϋτος έν τοϊς σχολείο·.;, ώστε έκαστος μαθη
τής νά βλέπν; τόν ουρανόν έκ τή; θεσεως αΰτοϋ 
εΐ; έκτασιν τούλάχιστον 30 ύφεκατομέτρων 

είναι δέ προτιμώτερον τό φώς νά έρχηται αμ
φοτέρωθεν, έκ δεξιών δηλαδή κα'ι έξ αριστερών, 
ή κζί μόνον ές αριστερών. Εύνόητον δ’ οτι ,αν 
τό απλετον φώς τυγχάνγ άριστον ύπό ύγιεινήν 
έ'ποψιν, ή άμεσος όμως τών ηλιακών άκτίνων 
έπίδρασι; καθίσταται έπιβλαβής.

Ένταΰθα προστίθεμεν τά εξής:
'() φωτισμό; τών τάξεων έ'στω ώς οίόν τε 

δαψιλή;, διότι, ανεπαρκή; ών, αναγκάζει τόν 
μαθητήν νά προσεγγίζγ, τούς οφθαλμού; αύτοΰ 
εΐ; τό βιβλιον ή τό τετράδιον καί νά καταδάλλη 
αγώνα; προσαρμογή; κζί συγκλίσεως.

Φευκτέον ομω; τήν έκ τών έμπροσθεν προέ- 
λευσιν τοϋ φωτός, τήν έπαγομενην καταπόνη- 
σιν τών οφθαλμών, ώ; έκ τή; έπ ’ αύτών άαε- 
σου έπιδράσεως τών φωτεινών άκτίνων. Φευ- 
κτεον επίσης κα'ι την έκ τών κάτω ποοέλευσιν 
τοϋ φωτός, ώς π. χ. όπότζν τά παράθυρα κατ- 
έρχωνται μέχρι τοϋ δαπέδου, αποπλέοντα οΰ
τως αμέσως τά; φωτεινά; ακτίνα; έπί τών οφ
θαλμών έκ τών κάτω πρός τά άνω.

ΑΜΦΟΤΕΡΩΘΕΝ ΦΩΤΙΣΜΟΣ

Η ΗΧΩ
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ΠΛΗΜΜΕΛΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ

Δέον έτι έν ταΐς αίθούσαις τών σχολείων τό 
φώ; τής ημέρας νά διαχέηται όμοιομόρφως έν 
ζπάση τή τάξει, ΐνα οΰτω καί ό είς τό βάθος 
τής αιθούσης μαθητή; δέχηται φώς όσον καί ό 
εγγύς τοΐς παραθύροις κζθήμενος.

Είπομεν, ότι είναι προτιμάτε ρον τό φώς νά 
προερχητζι έξ αριστερών ή αμφοτέρωθεν. 'Εκ 
τών δύο δε τούτων τρόπων τοΰ φωτισμού ό ζί- 
ρετωτερος είναι ο εζ αριστερών πρός αποφυγήν 
τής σκιάς, ήν ήθελε παραγάγει ή γρζφουσα χείο 
επι φωτισμού έκ δεξιών, αρκεί τό οΰτω; έρχό- 
μενον φώς νά ή άφθονον καί όμοιομόρφως νά δια- 
νεμηται. Τούτου μή δντος έφικτοΰ, προτιμη- 
θητω ό αμφοτέρωθεν φωτισμός, ούχΐ δε ό διά 
•■κραθυρων όπισθεν τών μαθητών εύρισκοιεένων, 
οπερ θ’ άπέδζινεν έπιβλαβές διά τόν διδάσκαλον 
προσδεχόμενον, τό φώς έκ τών έμπροσθεν.

ΙΙροκειμένου όμως περί αμφοτέρωθεν φωτι
σμού,σήμειωτέον οτι τό έξ άριστερών προερχό- 
μενον φώς πρέπει νά ή ζφθονώτερον τοΰ έκ δε
ξιών, ΐνζ οΰτω; οί οφθαλμοί μή θαμβώνται έκ 
τής συμπτωσεως τών δύο φώτων, καί ή σκιά 
ύε ά?'·στε?ών π?ύς τά δεξιά γραφούσης
χειρός άγηται πρός τά δεξιά διά τοΰ έξ ά
ριστερών προερχόμενου φωτός.

Ιο εκ τών άνω προερχόμενον φώς είναι βε- 
-ζίως όιζφιλες καί εύκολος αποβαίνει ή όμονο- 
!Αε?7'» T0'J’0O διανομή. ’Αλλά πρός τοΰτο δέον 
το φάτνωμά τής αιθούσης νά γ. ύζλοσκεπές, 
ο,.ερ αντίκειται είς προσήκοντα αερισμόν. ’Εάν 
όμως άλλως δέν είναι δυνατόν έπαρκώς νά φω- 
·ι·,όταιή αίθουσα, προτιμότερος είναι ό έκ τών 
άνωθεν φωτισμός ή ατελής τοιοΰτος.

Δεδομένου,οτι ό έξ άριστερών φωτισμός εί
ναι ο προκριτώτερος ύπό υγιεινήν' εποψιν διά 
την ορασιν, δέον νά λαμβάνηται ύπ’ όφιν καί ή 
αναλογία μεταςύ τής φωτιζούσης έπιφανείζς 

τών παραθύρων, τοΰ βάθους καί τής 
έπιφζνείας τής αιθούσης. Κζί δη χν ή 
αίθουσα εΐνε εύρεία, τά δέ παράθυρα 
αύτής μή έχωσιν άρκοΰν ύψος, οί είς 
τό δεξιόν αύτής κζθήμενοι μαθηταΐ 
προσδέχοντζι φώς άνεπαρκές, τουναν
τίον δέ οί καθήμενοι είς τόν άριστεοόν, 
τό εγγύς τοΐς πζραθύροις.

Κατά μέσον 5ρον τό ΰψος τών πα
ραθύρων πρέπει νά είναι ίσον πρός τό 
ήμνβυ τοΰ βάθους τής αιθούσης, ω; πρός 
δέ την αναλογίαν μεταξύ τής φωτι- 
ζουσης τών παραθύρων επιφάνειας και 
έκεινης της αιθούσης δέον νά λαμβά- 
νηται ύπ ’ δψιν, ή άπό έζάστης θέσεως 
ορατή έκτασις τοΰ ούρανοΰ. Καί δή, 
ώς εϊπομεν ανωτέρω, έκαστος μαθητή; 
πρέπει νά βλέπγ τόν ούρανόν έκ τής θέ 
σεως αύτοΰ είς έκτασιν 30 τούλάχιστον 
ύφεκζτομέτρων. Πρός τοΰτο πρέπει η 

φωτίζουσζ τών παραθύρων έπιφάνεια νά γ 
ϊηι πρός τό 1)ί τής επιφάνειας της αιθού
σης· εννοείται όμως ότι, όσον πλείοτεοον πιοσ- 

* * » * . ·ν ‘ ,εγγι,ει ως προς την εκτζσιν η φωτιζουσα επι
φάνεια πρός τήν τής αιθούσης, τόσω τό καλλί- 
τερον. Όπωςόήποτε τό άνώτερον τών παρα
θύρων χείλος δέον νά γ ώς οίόν τε εγγύτερον 
τώ φζτνώμζτι, τό δέ κατώτερον ν’ άκέ/γ τοΰ 
ύζπέδου έν μέτρον καί πλέον, ΐνα μή, τών 
παραθύρων εκτεινόμενων μέχρι τοΰ δαπέδου, 
προσπίπτγι τό φώς έκ τών κάτω πρός τά άνω, 
οΰτω δε ύφίστανται οί οφθαλμοί τήν άμεσον 
τών φωτεινών άκτίνων έπίδρασιν, ώς άνωτέρω 
έρρήθη.

Δύσκολον όμως είναι νά πραγματοποιούνται 
πάντες οί άνωτέρω έκτεθέντες ό:οι άκοιβώς, 
ώς ή υγιεινή έπιτάσσει.'Η σχετική όμως τού
των πλήρωσις δέν είναι άνέφικτος. "Αλλως δέ 
πολλζχώς είναι δυνατόν νά κολασθώσι τά τοΰ 
φωτισμού μειονεκτήματα έν τινι σχολείω. Οΰτω 
π. χ. τήν άμεσον τών φωτεινών άκτίνων έπί- 
δρασιν αποφεύγει τις διά τών καταλλήλων 
παραπετασμάτων η δια θολερών ύαλοπινάκων 
ή διά χρωματισμού, ούχΐ λίαν άνοικτοΰ τών 
τοίχων.

Τέλος σημειωτεον καί τό έξης σχετικόν πρός 
τον φωτισμόν τών σχολείων. Τό οικοδόμημα 
δέον νά μή ζποκλείηται άπό τοΰ «,έοους, άφ’ 
ου προσόεχεται το φώς, δι’ άλλων οικοδομών. 
Οΰτω, κατά τόν Javal, αί γειτονιάζουσζι τώ 
σχολείω οίκίαι δέον ν’άπέχωσι τούτου όσον τό 
ΰύος αύτών ή τό διπλάσιαν.

Ο ΔΙΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ

Εν τώ περί φωτός καί φωτισμού κεφζλαίω 
εϊπομεν τά δέοντα περί τών διαφόρων ειδών 
τοΰ τεχνητού φωτισμού, πζρζπέμπομεν δ’ έκεϊ 

τόν αναγνώστην πρός αποφυγήν έπαναλήφεων.
Προστίθεμεν μόνον τά επόμενα, άφορώντα 

είδικώτερον είς τά σχολεία, η μάλλον εις τά 
οικοτροφεία, είς τά έκπζ.ιδευτήρια, εν οι; διζι- 
τώντκι οί μαθητζί ημέρας τε καί νυκτός καί 
μελετώσιν έν κοιναΐς αίθούσαις ύπό τεχνητόν 
?ώς. , ,

Καί πρώτον προβάλλεται το επόμενόν ,η- 
τημα;

Τις ό κρείσσων φωτισμός διά τά σχολεία ; 
11ζς τεχνητός φωτισμός είναι καλός, αρκεί να 
τηρώνται οί γενικοί περί φωτισμού κανόνες, ούς 
έξέθεμεν έν λεπτομέρεια έν τώ περί φωτός 
κεφζλαίω. Πολλοί φρονοδσιν,οτι ό διά φωταε
ρίου φωτισμός καταπονεί την ορασιν των μα
θητών, ότι δέ διά τοΰτο είναι κζι πλημμελής. 
Ούδέν τούτου μάλλον πεπλανημένονδεον όμως 
νά γίγνητζι ώς δει ή έγκζ.τάστασι; τών λαμ
πτήρων. Και δή έκ τή: πλημελλοΰς τούτων 
έγκαταστζσεως ού μόνον ό διά φωτισμού φω
ταερίου, άλλά κζί ό δι’ ηλεκτρικού φωτός καί 
ό δι’ οινοπνεύματος καί οίοσδηποτε άλλος κα
θίσταται πλημμελής κζί έπιβλαβής.

Όποια τις λοιπόν πρέπει νά ή ή έγκζτά- 
στζσι; τών λαμπτήρων; Έν ταΐς αίθούσαις 
τής μελέτης, έν αίς πλιίονε; μαθητζί από κοι- 
νοΰ συυ.μελετώσι, δέον νά φωτιζητζι ή ολη 
αίθουσα ή μόνον ό χώρος, έν ω έργάζονται οι 
μαθητζί ;

Βεβαίως, ή ολη αίθουσα πρέπει νά φωτ’.,η- 
ται, άφθόνως όαω; δέον νά φωτιζητζι το μέρος, 
είς ο έκαστος μαθητής έργάζετζι. Ιϊρός τούτο 
δέον ή εστία, άφ’ ής προέρχεται τό φώς, ό 
λζμπτήρ, τό ρόγχος τοΰ φωταερίου κ.τ.λ. να 
·?.ή τοποθετήται εί; μακράν άπό τοΰ έργα,ομε- 
νου άπόστασιν.

Κάλλιον πρέπει νά εύρίσκηται εί; ΰύος 
30 — ίθ ύφεκζτομέτρων περίπου, ν’ άγη · 
ται δέ τό φώ; διά τοΰ καταλλήλου τοΰ 
λαμπτήρος περιβλήμζτο; (abat-jour) πρό; τα 
κάτω έπί τοΰ βιβλίου ή τοΰ χάρτου, έφ ού 
γράφει ό μαθητής, προασπισμένων οΰτω τών 
οφθαλμών άπό τής αμέσου έπ’ αύτών έπίδρζ- 
σεως τών φωτεινών ακτινών.

Το τοιοΰτον τοΰ φωτισμού σύστημα έχε·, βε
βαίως μειονεκτήματα τινα. Ουτω π.χ. ο λαμ- 
πτήρ ελκύει θερμότητα ικανήν έγγϋ; τοΐς οφ
θαλμοί;. _

Τό μειονέκτημα, όμ.ω; τούτο κολζ,ετζι. προ- 
κεισ-ένου περί φωταερίου διζ τίνος τών συστη- 
υ.άτων, δι’ ών τό φώ; τοΰ φωταερίου καθίστα
ται λευκόν, μειοϋτζι δέ κζί ή παραγωγή τοΰ 
θερμαντικού.

Έρρήθη έτι, ότι τό σύστημα τούτο τοΰ φω
τισμού είναι πλημμελέ; ώ; παρεχον θαμβωτι
κήν περίσσειαν λευκού φωτός μή άναλισκομένου.

Τό μειονέκτημα όμως τοΰτο, οπερ είναι 
πραγματικόν,όπόταν δι’ έκαστον άτομον υπαρ-

χη ίδιος εγγύς αύτώ λαμπτήρ, αίρεται έν ταΐς 
αίθούσαις τής μελέτης, τοποθετουμένου^ ένός 
λαμπτήρος αριστερόθεν σειράς έκ τριών ή τεσ
σάρων μαθητών. Δυνζτόν έτι κζί πέντε ή ες 
μαθητζί νά συμμελετώσιν ύπό ενζ λαμπτήρα 
τοποθετούμενοι κυκλικώ; κατά τοιοΰτον τροπον, 
ώστε ούδείς τούτων νά προσδέχητζι τό φώς εκ 
δεξιών.

Ό λζμπτήρ τοΰ ηλεκτρικού φωτός δυνατόν 
νά τοποθετήται ύψηλότερον τοΰ λαμπτήρος διά 
φωταερίου, ?.ν εννοείται, τό ηλεκτρικόν φως ει- 
νε έντονώτεοον τοΰ διά φωταερίου.

ΙΙροκειμένου περί εσπερινών μαθημάτων, ούχΐ 
δέ περί μελέτης, δέον ή αίθουσα έπαρκώς νά 
φωτιζητζι διά λαμπτήρων, άνζρτωμένων άπό 
ΰφους I έως 2 μέτρων από τής /εφζλής τών 
μαθητών, οϊτινες οΰτω; άπζλλάσσονται τή; ά
μεσου έπιδράσεως τοΰ φωτός έπί τών όφθαλμ.ών 
αύτών. Καλόν δέ είναι, εί δυνζτόν, νά έκπέμ- 
πητζι δαψιλέστερον τό φώ; έτι τών άντικειμέ 
νων έκείνων, άτινα τ.λειοτερον ατεν.ζουσιν οί 
υ.ζθηταί, οίον έπί τών πινάκων.τών άτλαντων, 
κ.τ.λ.

/Επετζι τό τέλος)

ΣΤΟ ΦΙΛΟ ΜΟΥ Λ- Ξ.·.·

Να> ! τά χ.·υιΐά μου δνειρα, τ’αγαπημένα, 
<5,τ’ είχε ή καρδιά μου μέ πόθο άγαπήιίει 

τά είδα δλα μ'ά ιϊμέρα νεκρωμένα 
καί έννοιωάα τίι ψυχΛ μου τόν κόιίμο νά μκίΛόμ

>*<

Αληθινά ! Δέν γνώριζα τήν ύπαρξί όου 
<5τά μάτια όου άκόμα δεν είχα διαβασμένα, 
δέν έτυχε ποτέ μου νά δω μέ ’ςτίι ζιυχή άου 
καί είπα πώς ύ κόσμος δέν είνε πιά γιά μένα

Μα όταν πρωτοάμίξανε μέ τά δικά σου 
τά δακρυσμένα μάτια μου, παρηγοριά κρυφή, 
φιλία καί άγάπη εύρϊίκα ιίτή καρδιά σου 
καί μέσα ότίι ζιυχή 0ου τίιν πρώτη μου τροφή.

ΆΟήνζι. 14 III 1908
Μίλτων Βιτάλης

Εί; υ.ίζν χοροεσπερίδα εί; έκ τών κεκλημενων 
λέγει εί; την οικοδέσποιναν:

__  Πζοουσιάσατί με σζ; πζρζκζλώ σ'έκείιη 
έκεϊ τήν Κυρία.

— ΙΙολύ εύχζρίστω;. θά σά; παρουσίαζα, 
αλλά ζύτην την στιγμήν έχω λησμονήσει τό 
όνομά τη;

— Τό ενθυμούμαι έγώ- λέγεται κυρία ΙΙζ-
τζ.τάκη έπείπεν έζείνο;.

— ’Λ, λαμπρά. Κζί . . . σείς, πώς λε-
νεσθε πζοζκζ.λώ :i »



14 Η ΦΥΣΙΣ
Η ΦΥΣΙΣ 15

ΕΙΣ ΤΟΝ ΤΟΝΟΝ ΤΟΊΓ A Α !
('ζΐο/γι/πα τοΰ "Αγγλου Clifford Carlisle Osborne) 

ύο ώραι έκτύπησαν* πρέπει νά έπαναρχίση ή φύ- 
λαξις τής άγβλης. Ό Τζών Ταλπίν Βάριγκ άφυ- 

πνισθείς κατόπιν δυνατού κτυπήματος μετά δυσκολίας 
ήδυνί,βη νά εΰρη, ύπό τό άμυδρόν φως τής λυχνίας, 
τά υποδήματά του, τά οποία έπλεον είς τέλμα ΰδα
τος παρά τήν θύραν. Ένώ δέ οί άλλο·, φύλακες έξύ- 
πνουν, μορμυρίζοντες διά τήν πρόωρόν του άφύπνισιν 
αυτός είς ματην προσεπάθη νά φορέση εις τούς πει
σμένους πόδας του τό σκληρόν καί βρεγμένο δέρμα τών 
ύποδημάτων του· Τέλος τό κατώρθωσεν· Έτυλίχθη 
είς τόν ύγρόν μανδύαν του καί ήκολούθησε τόν φύ
λακα σύντροφόν του ύπό τήν καταπίπτουσαν λεπτήν 
βροχή*·,

Οί δύο ιππείς έχωρίσθησαν μόλις έφθασαν εις τά 
βοσκήματα καί έσήκωσαν τούς κουρασμένους φύλα
κας, διά νά φυλάξουν καί αύτοί μέ τήν σειράν των, 
τρεις ώρας είς τό άκρον τοΰ πάρκου. Τά ήσυχα ζώα 
δέν ειχον άνάγκην προσοχής καί φροντίδων. Ό Βά- 
ρ·.γκ εύρε τότε καιρόν νά παραδοθή εις τάς λυπηράς 
σκέψεις τής αλλαγής τοΰ βίου του καί τής σημερινής 
του έργασιας· ένεθυμείτο τήν άφιξίν του εις τήν πε
διάδα, πρό εξ μηνών, καί τάς σκληράς στιγμές ποΰ 
έπέρασε διά νά μεταβλητή καί συνηθίση αΰτός ό λε
πτός καί ευαίσθητος, ό συνετισμένος εις τήν άνετον 
καί μαλθακήν ζωήν, είς τέλειον βουκόλον. Άλλά μέ 
δλας αύτάς τάς κακουχίας καί στερήσεις δέν ήΐυνήθη 
νά εύρη τό ποθούμενον, τήν λήθην! Καί τώρα έννόει 
οτι δέν ηρκει εΰτε τό ότι διέσχισε μίαν ήπειρον, ού'τε 
τό οτι ήλλαξε ζωήν.Καθ’ ημέραν ή πληγή τής καρ
διάς του έμεγάλυνε.’Εκείνη δέ ή γυναίκα του, ήσθα- 
νετο άρά γε τήν λύπην τού' άποχωρισμοΰ ;

Και άνεμνήσθη τήν χαρμόσυνην ημέραν τών αρρα
βώνων κ’ ένόμιζεν ότι ηκουε τήν μελωδίαν ποΰ έψαλ- 
λεν ή μνηστή του, τήν πρώτην φοράν ποΰ τήν είδε, 
μίαν έορτήν.

‘II ιΰραιι ποΰ περνώ /<α»ν σου, 
ιινι διαμάντια μιά: άλνοον. , ,

Καί έπανειδεν είς τάς άναμνήσεις του τάς ακολού
θους ημέρας, την ομόνοιαν των, ήτις καθίστατο πλέον 
επαισθητή άπό τό άμοιβαίον αίσθημα τών συζύγων 
είς τήν μουσικήν, τήν ώραίαν ημέραν ποΰ τούς ήνω- 
σεν είς τήν εκκλησίαν τής Τριάδος, τό ταξείδιόν τών 
γαμων, τό Οποίον ώς εν όνείριρ διήλθεν έν μέσω το- 
πείων, ών ή ποίησις ένόμιζον,οτι δι’ αύτούς έπλάσθη.

Καί έπειτα ή επάνοδος είς τό χαριτωμένο* σπήτι 
τους τό μοναχικό, θερμό καί ευχάριστο. . . .

"Επειτα άποτόμως έν νέφος έσκότισε τήν ευτυχίαν 
των. Ό Βάριγκ έσκέπτετο μήπως έπραξε σφάλμα 

νά τή όμιλήση τόσον σκληρά. Αύτή 
1 ο παράδοξον ητο ώς έν παιδίον καί ήμποροΰσε 
Δελτάριον. νά τής κάμη μερικάς παραχωρή

σεις. "Αλλως τε δέν είχε πάντοτε 
τό δίκαιον αΰτός. Άλλά τί νά κάμη ; Να έπανέλθη; 
Νά όμολογήση τά λάθη του; Ποτέ... Ή άνάμνησις 
τής τελευταίας συναντήσεώς των, όπου τφ είχεν είπή 

πικράς λέξεις, τόν έ'καμνε νά βράζη ακόμη. Τό έσκέ
πτετο μόνον καί τό αίμα άνήοχετο είς τήν κεφαλήν 
του. Ήπόρει μάλιστα πώς είμπόρεσε νά τής όμιλήση 
μέ ψυχραιμίαν.

— Αί διαθέσεις σας μέ πείθουν, οτι δέν ήμπορου- 
με νά ζήσωμεν μαζύ. Δέν θά λησμονήσω τίποτε δέν 
θά συγχωρήσω τίποτε. Φεύγω. Ζητήσατε τό διαζύ- 
γιον,έάν θέλετε. Τρία έτη συζυγικής αποστασίας άρ- 
κουν, νομίζω, διά νά τό επιτύχητε νομίμως.

Αΰτό ητον ολο. Καί έφυγε χωρίς νά προφέρη λέξιν, 
αφήσας αυτήν ώχραν καί ακλόνητον έν μέσω τοΰ ώ- 
ραίου των δωματίου.

"Εφυγε κατόπιν δσον μακρότερον ήδυνήθη, παρα
δεχθείς τήν κτηνώδη αύτήν εργασίαν, διά νά 
λησμονήση τό παν έκ τής παρελθούσης του ζωής· 
Έχαμήλωσε τήν βρεγμένην άκραν τοΰ πίλου του καί 
προσεπάθησε νά διευθύνη άλλου τάς σκέψεις του. "Ε
πειτα διελογίσθη, μέ αδιαφορίαν πάντοτε, έάν οί δια- 
χειρισταί του ήσχολοΰντο διά τά απέραντα χτήματά 
του· Κατόπιν ενεθυμήθη έν παράδοξον δελτάριον, τό 
οποίον είχε λάβει τήν προτεραίαν καί έσκέπτετο πό- 
θεν νά προήρχετο καί τί έσήμαινε. Τό ειχον διευθύνει 
είς τόν πιστόν του ύπηοέτην, δστις τοΰ τό έστειλε 
μέχρι τοΰ ταχυδρομικού σταθμού, ό όποιος έχάνετο 
μακράν είς το βουνόν-

Ήτο έν δελτάριον σύνηθες, παράδοξον,διότι ή αλ
ληλογραφία άντί λέξεων συνίστατο είς όλίγας νότας 
εις τόν τόνον τοΰ Λά.

ΓΙολλάς φοράς είχε ψάλλει αύτόν τόν ήχον. 
Τοΰ ητο γνωστός καί 8μως δέν ήδύνατο νά εΰρη 
πόθεν προήρχετο αυτό τό απόσπασμα, ού’τε τό ίνομα 
τοΰ συνθέτου· Καί προησθάνετο, οτι αύτό το αίνιγμα 
είχε δι’ αύτόν μιγάλην έννοιαν.

Μεταξύ τών φίλων του είχε πολλούς μουσικούς. 
Κάποιος θεβαίως έξήλεξε αύτό τό είδος τής αλ
ληλογραφίας. Καί ήρχισε νά μορμυρίζη τόν σκοπόν 
πορευόμενος έν μέση τής άγέλης.

Ό άνεμος καί ή βροχή ειχον παύση. Έν διαφανές 
τριανταφυλί τόξον έκαθητο πέραν εις τό βουνό · Ό Βά- 
ριγκ έγκατέλειψε τήν μυστηριώδη ύπόθεσιν τής κάρ
τας καί ήρχισε νά τραγουδή. Ή αύγή έπεφάνη· Ή δέ 
πεδιάς άνέλαμψεν-Οί άνθρωποι τότε τρέμοντες έξήλ- 
θον τών οικιών. Τά δέ ζώα ένα ένα έτεντώθησαν καί 
εσηκωθησαν νά βοσκήσουν.

‘Ο Βάριγκ πάντοτε έτραγώδει τεμάχια θεάτρου 
καί στροφές έκκλησιαστικές. Αίφνηδιως ένώ έψαλλε 
έσταμάτησε καί έκπληκτος άνετινάχθη, διότι έτρα- 
γώδει τόν ήχον τής κάρτας. Τήν έβγαλε* άπό τήν 
τσέπην τοΰ γελέκου του, έγραψεν όλίγας λέξεις ύπό 
τό πεντάγραμμο* καί κάτωθι μίαν ύπογραφήν.Όταν 
έτελείωσε δέν έκρατεϊτο άπό τήν χαράν του. Έγύρισε 
τό άλογό του πρός τάς σκηνάς καί έφυγε δρομαίως.

"Οταν έφθασε μετέβη πρός συνάντησιν τοΰ πάτρω
νας.

— ΙΙρέπει νά είμαι εις τό Δάνβερ τό έσπέρας. Δό· 
σατέ μου γρήγορα τό καλό άλογόν σας.

φθάσω τό τραινον.Άφησε με λοιπόν νά εξακολουθήσω 

τόν δρόμον μου...
— Αύτό τό ψεΰμα δέν πιάνει περισσότερον του 

πρώτου. Γνωρίζω τόν γέρω Τζόε καί είμαι βέβαιος, 
οτι δέν θά έδάνειζε τό άλογό του ούτε είς τόν άδελ- 
φόν του, πόσο μάλλον εις ένα φύλαχά του. Εμπρός 
θά σέ κρατήσω έως οτου έλθη ό ίδιος.

Ό Βάριγκ ώργίοθη σφοδρώς.
— Ακούσατε με, κύριε αστυνόμε, σας λέγω τήν 

αλήθειαν. Μοΰ έδωκε τόν Σταρ, διότι ήτο τό μόνον 
άλογον, ποΰ ήμποροΰσε νά μέ φέρη εγκαίρως εις τόν 
σταθμόν. ΙΙρέπει νά είμαι είς τό Δάνβερ.

— Διατί λοιπόν ;
Ό Βάριγκ έσχέφθη τό δελτάριό* του. Τό έβγαλε 

άπό τήν τσέπην του χαί τό έδωχε εις τόν αστυνομι
κόν. Όταν ούτος έρριψε τό βλέμμα του επ’ αύτοΰ. 
κατεβίβασε τό 8πλον του χαί μέ έχφρασιν συμπά
θειας τώ είπε.

— Καλά,μικρέ μου! Λυπούμαι,οτι σέ καθυστέρησα. 
Τώρα εξηγούνται ολα χαί θά σέ συνοδεύσω μέχρι τοΰ 
σταθμού,διότι φοβούμαι μήπως σοΰ συμβοΰν χαί άλλα 
δυσάρεστα επεισόδια, διότι δλοι γνωρίζουν τό άλογο 
αύτό. Ό Βάογχ εΰχαρις, διότι είδε τήν άπροσδόχη- 
τον αύτήν λύσιν, έκέντησε τόν Στάρ, ένω ό άστυνο- 
μιχός έχάλπαζε πλησίον του.

Άναβάντες έπί τίνος λόφου, είδο»· τήν πόλιν έξέ- 
χουσαν μακράν περί τό έν χιλιόμετςον. Τό τραΐνον 
ητο ήδη εις τόν σταθμόν. ’Ακόμη ένα κέντημα τών 
σπιρο. νίων έκαμε τόν Στάρ νά τρίξη τόσον,ώστε έμει- 
νεν όπίσω ό άστυνομικός, άν καί ητο αριστος ίππεύς.

"Εμενεν άχόμη ήμισυ χιλιόμετρο*... έν τέταρτον. 
Ό μαύρος καπνός τής μηχανής ήρχιζε νά ύψοΰται 
είς μεγάλας γραμμές καί αί άμαξαι μετεχινοΰντο σιγά.

Τότε ό Στάρ έδειξε τήν θαυμαστήν του δύναμιν. 
Ή μάστιξ διά πρώτην φοράν έψαυσε τά πλευρά του.

Μέ ταχύτητα κεραυνού έτρεχε πρός 
Φανταστική τήν πόλιν.
έσείΟεάις Οί συχνάζοντες περιπατηταΐ τοΰ

σταθμού έστοάφησαν έκπληκτοι πρός 
τούς δύο ίππεΓς, οί όποΓοι ήρχοντο ώς βόμβαι, όπό
ταν είς αύθάδης έφώναξε:

— Αί! τό πρώτο άλογο είνε τοΰ Τζόε’ τρέχει σαν 
διάβολος. Τό άλλο δέν είμπορεϊ νά τό φθάση Μπά! 
είνε ένας αστυνόμος. Καταδιώκει ένα κλέπτην αλό
γων. Τώρα νά ίδής, παληάνθρωπε.

Καί έτράβηξε τή* καραμπίναν του επί τοΰ ωμού 
του. ένώ οί άλλοι έφώναζαν :

— ’Επάνω τού χλέ®τη !
στιγμήν δέ ποΰ ό Βάριγκ έπέρνα δρομαίως, 

κολλημένος είς τόν τράχηλον τοΰ Στάρ, σφαίραι έ- 
πέρασαν π/.ησίον τών ώτων του, χωρίς νά τόν έγγίση 

καμμία.
‘Ο αστυνόμος έτρεξε πρός τό πλήθος φωνάζων :
— Στμθήτε, βλάκες, αφήστε τόν άνθρωπο νά π όρη 

τό τραίνο* I
"Ολοι τότε έγέλασαν καί μέ συμπάθειαν παρετή- 

-ουν τό* ξένο*· Τό τραΐνον εξεκίνησε καί εκέρδιζε 
ταχύτητα εις κάθε γύρισμα τών τροχών του. Άλλά 
καί ό Στάρ έκέρδιζεν είς κάθε βηματισμόν.

Ό οχλος παρά τόν σταθμόν άνησύχει καί έχειρο- 
κτότει ενθουσιωδώς·

— Θά φθάση,έλεγον.
— Δέν θά φθάση.
— Κερδίζει έδαφος I

— Μπράβο, προχωρεί!..
— Ού’ραααα... Στάρ !
— "Αχ ! δέν θά φθάση,έπανελάμβανον.
— Θά φθάση 1 Θά φθάση ! Ούρα α α α !...

‘Ο Βάριγκ μέ τούς οφθαλμούς προσηλωμένους καί

— Είσαι τρελλός, αγόρι μου. Είνε 120 μίλλια μα- < 

χράν,τώ άπήντησαν.
Ό Βάριγκ έκτύπησε τόν πόδα του.
— Άλλά είνε μόλις 60 έως τό Άμπίρ. Έ^εΐθά 

πάρω τό τραίνο τής μιας Θά φθάσω εγκαίρως, ά< μου 

δώσετε τόν Σταρ.
Ό Κοβερλύ συνωφρυώθη
— Είξεύρεις, Τζών, ότι είνε αδύνατον νά δώσω τό

άλογό μου καί 8τ·. κανένα άλλο δέν ήαπορεί νά σέ 
ύπάγη εγκαίρως είς τό Άμπίρ. Πρέπει λοιπόν να ύπο- 
χωρήσης. Τί διάβολο,τί σέ σπρώχνει νά φύγης τόσω 

γρήγορα; * #
’Ο Βάριγκ έσχέφθη ε* δευτερόλεπτον χαί έπειτα 

ήρχισε νά όμιλη μέ θερμότητα είς τόν πάςρωνά του, 
καί τέλος τοΰ έδειξε τό δελτάριον. , *

Ό Κοβερλύ τό παρετήρησε μέ προσοχήν, ήλαξεν 
ή μορφή του καί 8ταν έσήκωσε τούς. έφθαλμούς του 
πρός τόν Βάριγκ, Τοΰ είπε μέ υφ-.ς άνάμικτον σεβα

σμού καί έκπλήξεως.
— Διατί νά μή μοΰ τό δείξης άμεσως ;
Μετ’ ολίγον ό Βάριγκ είπε ένα βιαστικόν χαιρετι

σμόν είς τούς συντρόφους του, άνέβη επί τού ίππου 

καί έφυγε τάχιστα. _ __ ,
Είς τάς οκτώ, χάρις εις τόν καλπασμόν τοΰ Σταρ 

διέτρεξε 23 χιλιόμετρα. Έστάθη έπί πέντε λεπτά, 
έξηκολούθησεν είτα καί κατά τάς δέκα παρά ε’κοσι 
άπεφάσισε νά δώση ήμισειας ώρας άναπαυσιν εις τόν 

γενναίον αύτόν ίππον.
Μέχρι τοΰ τραίνου ύπελείποντο 22 χιλιόμετρα, καί 

έπρεπε νά τά διατρέξη είς τρείς ώρας.
Είς τάς δέκα ό Στάρ ένισχυθείς μέ ολίγη* τροφή* 

καί ύδωρ έπανήρχιζε τόν δρόμον του.
Μεσημβρία I Έστάθη καί έξήτασε τό εύγινές ζφον 

ποΰτόν έφερε τόσο μακράν καί τόσο ταχέως. "Ε
μεινε* εύχαριστημένος. Ό Σταρ άντείχε ακόμη άσ
χετά. "Εμενον όμως άκόμη δώδεκα μιλιά, εξ ων τά 

πρώτα έπί άποχρήμνων μερών.
Θά έφθανε άραγε εγκαίρως ; _ ...
Έρριςεν άκόμη έν τελευταίο* βλέμμα έπί ^τοΰ 

Στάρ, προσεκολλήθη έπί τής σέλλας και κατέβη δρο
μαίως τό μονοπάτι, τό όποιον ώδήγει εις τό δάσος.

Μέ τό άκατάσ/ετον κάλπασπα, τά πέταλα εσπινθι- 
ροβόλουν έπί τοΰ βραχώδους δρόμου, ενώ ο αναβάτης 

ουσκόλως έκράτει τήν ίσοσροπίαν.
Έπίρασαν οΰτω τό δάσος καί διέβησαν τόν πλη

σίον σταθμόν. Οί δίαβάται έντρομο·, καί κατάστικτοι 
άπό τήν λάσπην έτραβήχθησαν πρό 

’ τής άπροόπτου ταύτης έμφανίσεως. 
Τέλος έφθασαν είς τόν πλατύ* δρό
μον, οστις άπείχέν ακόμη πεντε χι

λιόμετρα άπό τό Άμπίρ. Ό Στάρ έπανεΰρε τ’ο^ στε
ρεόν βήμα του καί ό άναβάττ.ς άναπνέω* μέ ανεσιν 
έσυλογίσδη τώρα μόλις, πόσον δύσκολο* πράγμα εζή- 

τει άπό τόν ίππον του.
Είς μίαν στροφήν τής οδού εΐδεν ένα ιππία καί ενώ 

έτοιμάζετο νά’τόν πρασπεράαη, ούτος αίφνης έστράφη 

καί προτείνω* κατά τοΰ Βάρικγ τό περίστροφό* του, 
έφώναξε:

— Στάσου ! Θέλω νά σοΰ μιλή-ω. Ό Βάριγκ, 
έσκέφθη ν’ άποφύγη τή* πρόσκλησιν, άλλ’ ό ςενος 

έφαίνετο άποφασιστιχός.
' — Θέλετε τά χρήματά μου: Πάρτε τα χαί ά-.ήσα- 

τέ υ.ου αόνον ολίγα, διά νά πληρώσω τό ταξείδιόν 
μου μέχρι Δανβέρ.

Ό ξένος έμόρφασεν.
— Εινε πρόφασις, άλλά δέ* πιάνει. Είμαι αστυνο

μικός, τώ προσέθηκε καί θά ήμουν ευτυχής, αν έμάν 
θανον ποΰ πηγαίνετε μέ τό άλογο του Κυβερλύ.

— Ώ ! λέγει ό Βάριγκ, άπλούστατον ! ’Εργάζο
μαι είς τού Κοβερλύ καί μοΰ τό έδάνισε διά νά προ-

τό μόνον

’Ενοχλητική 
όννάντηύις.
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τ;ύ; όδόντα; σφιγμένου; έχάλπαζε μανιωδώς. Τριά
κοντα βήματι άκόμη.

Τδ έδαφος ίγάνετο ύπδ τήν θαυμβσιχν δύναμιν 
τοΰ άλογου. Δέκα βήμστα. Πέντε τώρχ. Βήμα πρδς 
βήμα έπροχώρει. Σπρώχνει τό άλογο πρδ; τό τραίνο, 
ό Βάριγχ σκύπτει χαΐ άοπάζει τάς χιγχλίδας, εση- 
χώθη άπδ τήν σέλαν, τήν έσπρωξε καί έπήδητεν είς 

τδ άνάβαθρον τοΰ τραίνου.
Ή σβισιιένη φωνή ενός ζτεΰευτή’ου «ουρά» εφ- 

θασε μέχρι; αΰτοΰ. t ,
Ό Βάριγχ πολύ μ-χεάν προσοχήν δώσας £'·ί τα 

συγχαρητήρια τών επιβατών, ο! όποιοι παρηχολοΰ- 
Οησαν δλην τήν σκηνήν, ήτοιυάσθη ν’ άναπαυΟή, 
όταν ή χειρ τού ίλεγχτοΰ τόν έψιυσεν έπί τοΰ ώμου 

του·
Κα'ι ήτοιμάιθη νά πλήρωσή. οτε έρευνήσαί 

είς το θυλάχιόν του. έβγαλε μόνον ένα μα/αιρίδιον 
χαί όλίγα σπίρτα.Μέ αγωνίαν δέ ενθυμήθη. οτι είχε 
αφήσει το πορτοφόλι του εϊς τήν σέλαν του Στάρ.

’Εξομολογείται τό πάθημά του είς τόν σταθμάρχην 
άλλ* αυτός μέ τδ σχληρότερον καί αποφασιστικότερου 
ύφος τώ είπε.

— θά -χάσω τήν θέσιν μου, ά· σας άϊήσω νά τα- 
ξειδεύσετε χωρ’ς είσιτήριον θά χαταβήτε εις -δ< 
πρώτον σταθμόν.

Ό Βάριγχ ήτο άπηλπισμένο; Λοιπόν τδ παράφοραν 
αύτό τρέξιμον άπέβη είς μάτην ! Τότε άπεφάσισε νά 
έςου,ολογηθή τά πάντα είς τδν υπάλληλον.Τώ έψιθύ- 
ρισεν όλίγα; λέξεις χαί χρυφί» ς τφ έδειξε τδ δελτάριον.

'Εκείνος τοΰ τδ επέστρεψε καί άναστενάζων «ψι
θύρισε:

— Βλέπω οτι πρέπει νά τά διορθώσω ολα. θά πλη
ρώσω έξ ιδίων μου τδ είσιτήριόν σας χαί μοΰ στιλ- 
λετε κατόπιν τά χρή ιατα.

'Απέσπασε λοιπόν ίν είσιτήριόν, τοΰ τδ εδα χε χχ· 
χωρίς νά προσίξη εις τάς ευχαριστίας του, έξηκολρύ- 
θησε νά συνάζη τά εισιτήρια τών επιβατών.

Τδ συμβάν αΰτδ έ.εθύ- 
Ί'ό δελτάριον άνοιγε» μισεν είς τδν Βάριγχ οτι 

νοηιια-ο ν.ιΐίώτια θα συνήντα καί άλλας
τοιαύτας δυσκολίας εις τδ 

Δανβέρ κα'ι σοβαρώς έσκέπτετο μέ ποιόν τρόπον θά 
τάς άπεφευγε. Έπλησίαζεν ήδη είς τόν σταθμόν τ'ο 
τραίνον. όταν δ Βάριγχ έσκέφθη,ότ·. τό δελτάοιόν του 
άναμφιβόλως θα έξηχολοΰθει νά διαλύη όλα άναμφι- 
βόλως τά προσκόμματα.

"Οταν τδ τραίνον έστάθη. έχτΰπησαν τά βαρέα 
σπιρούνια του έπί τοΰ πλακοστρώσου —No 900, 17 
οδός Σιδ, λέγε: είς τδν αμαξηλάτην, πηδήσας έντδς 
μιας άμάξης _

Όταν ή άμαξα έφασεν έκεί, δ Βάρ-.γκ έτρεξεν είς 
τήν θύραν πριγκηπικής κατοικίας, η: ό υπερήφανος
θυρ·· ρδς τώ ήνοιξε.

— Επιθυμώ νά ΐδω τδν κ. Φίστερ, τδ όνομά μου 
είνε Βάριγκ. Δέν κρατώ χάρταν. Ένοήσας 'ο θυρωρός 
ότι ύπδ τδ χ-.νδρδν ύτοκάμισον ναί τα λασπωμένα 
υποδήματα έχρύπτετο κάποιος τζέντλεμαν, τδν πάρε- 
χάλεσε νά περιμέη ε ς τδ σαλόνι.

Όλίγα: στιγμάς κοτόπιν είσήρ/ετο αληθή; προ- 
σωπικο-η; γρηματιστοΰ, μέ τήν οψιν σοβαράν χαΐ 
πονηράν.

— Τι δύναυαι νά σϊς φανώ χρήσιμος,κύριε Βάριγχ.
— Κύριε Φ'.στερ,εΐ θε πρόεδρος τή:’Εθνική; Τρα- 

τεζη; τ·.ΰ Δάνβερ, ή όποια νομίζω έργάζεται μετά 
τής έευτέρα; ’Εθνικής τοΰ Βωστόν.

"Εχω -χρήματα ε:ς τήν δευτέραν καϊ επιθυμώ 
νά μοΰ πληρώσετε έν γραμμάτ εν. Τά γρααείι ιι-ε 
κλειστά, το γνωο ζω, άλ· ά καί ανοικτά άν ήσαν, 
δεν Ιά είχα πάλιν τ'ο μέσον ν’ αποδείξω τήν ταυτό
τητά μου.

Ή όψις τ®ΰ τραπεζίτου έσχληροΰτο άνεπαισθήτως· 
ό δέ Βάρ γχ έξηχολούθησε:

— Είνε άπόλυτος ανάγκη νά πά'ω τδ ανατολικόν 
τραίνον τήν έσπέραν ταύτην. "Αλλως δέν θά είρχο- 
μην υέ τόσ.ν απρεπή τοιπον.

— Μίαν στιγυήν, κ. Βάριγχ Συγγνώμην, ότι σας 
διακόπτω, άλλά άς μή χάνωμεν καιρόν καί σείς κα’ι 
έγώ. Μοΰ εί ε όλοσ/ερώς άδύνατον νά ευχαριστήσω 
τήν επιθυμίαν σας. Τηλεγραφήσατε είς τούς τραπε- 

ζίτας σσς
— ’Αλλά θά -χάσω μίαν ημέραν, καί αΰτδ ακριβώς 

προσπαθώ ν' άποφύγω. Είμαι έτοιμος νά σάς πλη
ρώσω ο,-ι τόκον λογικόν ζητήσετε-

-•’Ανωφελές νά επιμένετε,κύριε Βάριγχ.Τόση βία!
— Άλλ’ είνε επείγουσα ύπόθεσι; Καί τώ διηγήθη 

τήν ιστορίαν τοΰ τραίνου, προσθέτων τάς περιπέτειας 
του διά νά προφθάτη τό τραίνον.

— Ποΰ είνε αύτό τ'ο δελτάριον ι
Τό έλαβιν είς χεΓρι; του, τδ έξήτασε λεπτομε

ρώς χαί
— Πόθεν. είπατε, εινε βγαλμένο; οΰτδς δ σκοπός;
Έπ'ι τή απαντήσει δέ τοΰ Βάριγκ ό τραπεζίτης 

έξήλθε και μετ’ ολίγον έπέττρεψι φέρων τετράδιον 
μουσικής. Τό εθηχιν έπί τής τρα-έζητ, εΰρε τό τε
μάχιον καί υέ προσοχήν παρέβαλε τήν φρϊσιν τοΰ 
δελταρίου Στραφείς τότε πρός τδν Βάριγχ, είπε·

— θά σϊ; δώσω ό τι έπιθυ/είτε, κ. Βάριγκ Ι·-ϊ<ε 
φυσικά μία πρϊξ ς καθαοώς προσωπική, εναντία εις 
πάσαν εμπορικήν μέθοδον, άλλά δέν ή-ιπορώ ν’ αρ- 
νηθώ το αύτην βοήθειαν. Τ· ποσ'ον επιθυμείτε :

— ’Εκατόν δολλ άρια μέ άρχοΰν.
— Κάμετε τραβηχτικήν 150 δολλαρίων. Θα σας 

χρειασθ ΰν πάντως. Δέν πιστεύω νά μείνετε μέ αυτήν 
τήν ενδυμασίαν I

Ό Βάρ γκ συνεπλήρωσεν έν έντυπον.τδ εδωκε εις 
τδν τραπεζίτην καί άντ’ αύτοΰ ίλαβεν ά/,λο,συμπλη- 
ρωθέν πα;ά τοΰ κ. Φόστερ.

— Τό δίδετε είς τδ Μπρόουν Παλάς καί θά σϊ; 
πληρώσουν άμέσως. Δά παν ενδεχόμενον, θά τηλε
φωνήσω κ’ έγώ. Μή μ’ ευχάριστήτε. είμαι ευτυχής, 
ότι σϊς ‘βοήθησα καί θά έδιδα εύχαρίστως '.ό τέταρ
τον τών όσων έχω, ίιά νά ήμην εις τήν θέσιν σας.

Ή φωνή του έτρεμε.
— Λοιπόν καλό ταξείδι, καλήν εντάμωσιν '
Ό Βάριγχ χατήλθε τήν κλίμακα, πηδώ·/. Καί τδ 

τελευταίον έμπόδιον ε-ωμαλύνθη.
— Εις τδ τηλεγραφείων ' Έφώνχξε πρός τδν αμα

ξηλάτην.
Μετ' όλίγα δέ λεπτά αί λέξεις αύται διέτρεχον τδ 

σύρμα.
Κάρτα ίλήφφη. Ί·0άνω ΙΙιοσιό· Παραοχινή βράδι·. 

“Ιδι *.4γ. .Ιουζϋ, στίχον 73. 7\ϋύν.
... Όταν ή ταχεία αμαξοστοιχία τοΰ Σικάγου 

έ- χατέλειψε τό Δανβέρ τό έσπέρας εκείνο, ό Τζών 
Ταλπώ Βάριγκ ξυρισμένο; καί ένϊεδυμένος μέ κο
στούμι τή: μόδας, ί’στατο επ: τοΰ περιπτέρου τοΰ τε
λευταίου ΙΙούλμαν - Κάρ, ψιθυρίζων μίαν ιράσιν άπό 
τό όρατόριον «Ό Μεσσίας·. Είς τάς χείρας του δέ 
έκράτει τδ δελτίριον, ένώ ο: οφθαλμοί του άντανά · 
κλων ευτυχίαν άνέκφραστόν καί έτραγώδεί τάς λέξεις 

ταύτας ;
. . Jirfri ϊν ιταιδίον μδς ίγιτνήδ’)

Εΐ; νΐο; u-α» ίδοτρήΟ·). . . .
Τήν στιγμήν όέ ταύτην δύω χιλιόμετρα πρός ανα- 

τολάς, νεατά να! ώ/ρί γυνή έπίεζεν έπί τής καρδίας 
της έν τηλεγράφημα' ένώπιόν τηςδέ ητο ανοικτή βί
βλος Στρέψασα δέ σιγά τήν κεφαλήν της πχρετήρε: 
έντ'οιμιας δροσερά; κούνιας χα: εψιθύρισε

— ’Λγγελςΰδι μου ! θά σέ βαπτισωμεν 'Ιωάννη !

Μετάφρασις ’Αντιγόνης !!<_·.

ΚΕΝΤΡΟΦΥΞ ΔΥΝΑΜΙΣ

Κΐνηόες νοιειιίιιατος ίπΐ κατηψόοον ίσηπίδον. 

κρατιθεμεν ώοε καί έτερον ζήτημα φυσιο- 
λογιζωτατον, μή ύπδ τοΰ νόμου τής αδρά

νειας καθοριζόμενου. Λάβετε ύχλινον κώδωνα, 
λυχνίας, είς τδ εσωτερικόν τοΰ όποιου μόλις 
προσίώσητε περιστροφικήν κίνησιν, ρίπτετε κα- 
θετως έν νόμισμα, οπερ φυσικώς θα άρχισν) νά 
περιστρέφεται καϊ θά έ'ζκολουθή ούτως, έφ’ 
όσον διαρκεί ή κίνησις· κζί ζν μέν έλαττώ-

σητε ταύτην, τδ νόμισμα σας θ’ άρχίση καί 
αύτό νά κατέρχεται τοΰ κώνου, ένα καταπεσ·/)· 
έάν όμως τούναντίον έπιτζχυνθή ή περιστρο
φική αύτη κίνησις τοΰ κώδωνος, τδ νόμισμά 
σας θ’ ανέρχεται τόν κώδωνα.

Τί σχέσιν καί τό πείραμα τοϋτο έχει πρός 
τήν κεντρόφυγα δύναμιν, Si’ής ουτω τά πάντα 
ή φυσική θελει άνεζετάστως νά μζ; έςηγηση.

Έννοοΰμεν τζύτην έπεςηγουμενην είς πει 
θάματα ακατανόητα, τά οποία ή φυσική άου- 
νζτεί ετι νζ έξηνήστ,, άλλ ’ ώς έπι τοΰ προ
κειμένου και τών εΐ; τά έν προηγούμενοι; φυλ 
λαοίοι; τής Φύσεως έκτεθέντων ίέν έννοοΰ- 
μ.εν νά σιωπήσωμεν, αποδεχόμενοι τό μή ορθόν.

Δέν φαίνεται ένταΰθα ένέογεια κεντροφυγου 
ίυνάμεως κζί αντίστασις προστριβής, ώς θελει 
νά μάς εϊπη, ήτις παρασύρει το νόμισμζ Γρθιον 
έντό; τοΰ κώνου, άλλ’ ή εςζκολουθητική φορά 
τή; ομοιομόρφου περιστροφική; Χυνάμεω;, ζπζς 
έτοποθετήθη όρθίως τό νόμισμζ ουτω κζί ή πο- 
ρια του έπί κατήφορου κζί άνυφό.ου έπιπεόου 
είναι τό αίτιον τή; τοιαύτη; κινησεω; του.

Κζί φυσικώς, έάν ζνζζητήσωμεν τήν ΐσορο- 
πίζν έπί τοΰ κέντρου τής βαρύτητος εί; όλζ τά 
σημεία, ενθζ έντδ; τοΰ κώνου ισορροπεί κινου- 
μενον τό νόμισυ.α, ούΊεμ.’.α αίτια κεντροφυγου 
ίυνάμεως θέλει ζπο^ειχθή.

Το ποοκείμενον πρόβλημα είναι κζθζρώς ζή
τημα ίσοοεοπίζς το·' κέντρου τής βαρύτητος, 
(ίυνάυ,εως) ώς τόσα άλλα, τά όποια ίιεπραγ- 
αατεύθηαεν έν στζσιμότητι.

Φ. 11.

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ
Bvrfdivov γλνκ&ν

Λαμβάνομεν 1 όκάν ακαθάριστον βύσσινον κζί 
I όκζν ζάχζριν κοπζνισμένην. Κζθαρίζομεν τό 
βύσσινον ζφζιροϋντες τά κουκούτσια κζί βάζο- 
μεν, ένα στρώμα, βύσσινον, ένα ζάχζριν κζί οΰ
τω καθ’ εξής εις τδ καζανάκι τοΰ γλυκοΰ.

Πλύνομεν μέ 50 έως ΙΟπ. Sp. νερόν τά κου
κούτσια καί τό προσθετομεν τδ νερό αΰτδ εις 
τήν κατσαρόλαν. Μερικά οέ άπό αύτά τά κο- 
πζνίζομεν κζί τά ίένομ.εν εΐ; ένζ τσολπζνι κζί 
τά βάζομεν μαζύ μέ τό γλυκόν, διά νά πάρη 
καλόν άρωμα.

Χρειάζεται πολύ όυνατή φωτιά εί; τάς άρ- 
χάς. Μόλις άρχίσν) κζί δένει, πρέπει νά όλιγο- 
στεύση ή φωτιά

Παγωτόν κρέιια όοκολάτα

ΐύνομεν μ.έ τρίφτην επάνω εί; έν σκέπασμα 
κατσαρόλας, .’>0 δρ. σοκολάταν ή κακάου.Ι?ά- 
ζομεν δέ τδ καπάκι κοντά είς τήν φωτιάν νά 
λειώσγ. Δουλεύομεν είς έν άλλο μέρος 150 
$ράμ. ζάχζριν μέ 8 ζ οκάίια ζύγών, προσθέτο- 
μεν τήν σοκολάταν, ολζ ό'έ μαζύ τά κτυποΰμεν 
έπ’ άρκετδν καί ίουλεύοντες, προσθέτομεν 1 
όκζν γάλα -χελαδινόν.
Κτυπωμεν το ολον με σύρμα επ αρκετόν και 
βαζομεν τήν κρέμαν νά βράση. Μετά δέ ταϋτα 
τήν βάζομεν είς τήν παγωτιέραν νά παγώσγ.

ΝτορΛτες ρέ γιιρνιτοί’ρα πιλαψιοΐ*.

Λαμβάνομεν 10 έως 12 πολύ μικρές ντομά
τες, τάς τρυποΰμεν πολύ μέ ένα πιρούνιον, 
προσθέτομεν άλας, πιπέρι πολύ ολίγον καθώς 
και ζάχζριν ψιλοκομένην. Στύβομεν ντομάταν, 
βάζομεν καί βούτυρον καί ταΐ; στέλλομεν εί; 
τόν φούρνον.

Έτοιμζζομεν ένα καλόν άσπρο πιλάφι καί 
τά; σερβίρομε·/ όλόγειρζ.

ΜΙΑ ΣΤΡΑΒΟ ΥΛΗ ΕΚΑΣΤΟΤΕ
Ό ΰ.ουτίιο καί «ι ώραιότης.

Μετά τό λουτρό·/ ού^έν υγιεινότερου κζί συν- 
τελέστερον ίιά τήν ιυρζιότητζ τή; · υνζικός όσον 
νά κάμγ, καλόν περίπατον έν άνοικτώ κζί κα- 
θζρώ ζερι. εν μεγά'. ω κήπωή παρά τήν ακτήν, 
ίίίζ αί κζ.τοιζοΰσαι τά; πόλεις γυναίκες.

Καί έάν δέν δύνζται πεζή τότε δύναται νά 
έκτελέση τόν περίπατόν της έφ’ άμάξης ή άλ
λως καί μετά τοϋτο έν καλόν έλζφρόν πρό; ευ- 
μζ ή γΐΰμζ ωφελεί πολύ. <->ά έπζνέλθγ, δε 
πολύ δοοσερωτερζ αΰτη μετά τον περίπατον είς 
τήν οικίαν της, πολύ ώραιοτερζ, χζρίεσσζ κζί 
εύχζριστημένη. με ύφος δέ λαμπρόν, ζ.ζρδίζν 
εΰθυαον κζί ζωηρά·/, βλέμμα λαμπερόν καί 
αίμα κζθζρωτερον καί μάλλον ισορροπούν.

Ό Ιατρός όας
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ΠΝΕΪΜΑΤ1ΣΤΙΚΑ
Πώς όιηλοΰν τα πνεύιιατη περέ τής Σελήνης

Ή συνεδρίζσις έγένετο έν τή οικία τοΰ <5|λο- 
γενοΰς κ. Κ. Κάγγου, έν Καίριο, τή 17 Μαρ
τίου παρελθόντος ρ.εσάζοντο; τοΰ ζ. Χοηστο- 
φίδου, καθ’ ήν ήρωτήθη τό πνεΰρ.α :

Έρώτηοις. 'Υπάρχει ζωή έν τ·7, Σελήνή;
Άπόκριοις. Έν τή σεληνιακή ατμόσφαιρα 

σήμερον δέν είναι δυνατόν νά ζήση ον τι ή φυ- 
τόν ή έρπετόν, καθότι εις τά ατμοσφαιρικά αύ- 
τής τμήματα εκλείπει (ποσώς) εντελώς ό άν
θραξ ώς και τό όςυγόνον, υπερισχύει δέ έν αύτω 
τό άζωτον, ώς και ή αραιά άπομόλυνσις τοΰ 
ανθρακικού οξέος, χάριν τών μεταλλοηφαι- 
στείων, καθότι ύπάρχουσιν ηφαίστεια. προερχό
μενα έξ άνζλύσεως, παλιν συνιστζμενων έκ δια
φόρων μετάλλων, μή έμπεριεχοόσης τής τοΰ 
άλατος νίτρου κα'ι θείου, οπερ δύναται νά έπι- 
φέρη τήν ύπερίσχυσιν τοΰ άζωτου· διά τοΰτο 
είναι έν αύτή άδύνατος ή κυκλοφορία τής φυ
σικής δυνάμεως, ήν απαιτεί τό νήμα τής ζωής. 
Αρα σήμερον ή κζτάστασις αΰτη είναι νεκρά 

ώς πρός τήν ζωήν, ύπάρχουσιν όμως πολλοί τών 
πλανητών κατοικούμενοι ύπ ’ ανθρώπων, ζώων 
καί λοιπών, μετ’ ατμόσφαιρας τελειότερα; τής 
ύμετέρας καί οίκοΰνται παρ’ ανθρώπων τελειό
τερων τών τής · ής.

Έρώτ. Τότε δέν υπήρξαν ποτέ άνθρωποι έπί 
τής Σελήνης, ώς διατείνονται οί αστρονόμοι-,

‘Απόκρ. Ουδέποτε έν αύτή υπήρξαν όντα καί 
τοΰτο θεωρείται έκ τών έν αυτή άπομεμονομέ- 
νων έλών τών έν ζύτή ευρισκομένων στρωμά
των τής έπιφανείας αύτής. Τοΰτο δέ δύνασθε 
καλώς νά έξετάσητε έν ώρα έκλείψεως ήλιου, 
έχοντες αυτήν απέναντι ύμών, διότι τοΰτο έμ- 
ποδίζει υμάς κατά τάς μελέτα; τής δυνατής 
άντανακλάσεως τοΰ ήλιου. Τοΰτο δέ γίνεται, 
επειδή ούσα γυμνή, γίνεται ή άντανκκλασις 
τόσον δυνατή, ώς έν παραδείγματι,φέροντες τε 
μαχιον ύελου έναντι τοΰ ήλίου, έχοντες μίγμκ 
έκ τών όπισθεν δέν δύνασθε ν'άτενήσιτε αυ
τόν καί τοΰτο χάριν τής δυνατής άντανακλά
σεως αύτοΰ. "Αν όμως έν αύτή ύπήρχεν ώς καί 
εις τά διάφορα σώματα άτμόσφαιρα καί ήτο 
έμφυτος ώς ή γή ώς καί οί διάφοροι πλανήται, 

ήδύνασθε νά μελετήσητε τελείως πάντα τά 
προσόντα αύτής (τά έν αύτή έμπεριεχόμενα.)

Έρώτ. Έχει καλώς. Εύχαριστοΰμεν. Τό 
όνομά σας παρακαλοΰμεν.

Άπόκρ. 'Υπήρξα διδάσκαλος έν τή 'Ελλη
νική ’Αστρονομία. Έξελειπον καί ούδείς ώμί- 
λησε περί εμού. (Πρό τής έλεύσεως τοΰ Σωτή- 
ρος ημών.)

ΠΕΡΙ ΟΝΕΙΡΟΥ
Αι'Όνποβολή Ίω. Οίκονοιιίόον» δεενΟνντοΟ 

Λυκείου, ίν Κιιΐοω.
£ισ>;γησις H Ούγγύ
“Ονειρον είναι ή έκφανσις τής προδιαθέσεως 

τής έν τή διανοία τοΰ πνεύματος προΰπαρχού- 
σης σκιάς τών εικόνων τών έν τώ σύμπαντι χω
ρών καί άνζπζράστζσις τών έν αύταΐς συναλ
λασσόμενων ιδεών καί εντυπώσεων τών έν τή 
φύσει διοργανουμένων σκηνών τής έξελίξεως τής 
ζωής.

Άμα τή έγρηγόρσει ο όνειρόττων λησμονεί 
καί ή συνείδησις τής ψυχής ύπνώττει, διατη
ρεί δε μόνον άμυδροτάτην ιδέαν τών σκηνών ώς 
καί τό πνεΰμκ έν όνείρω άμυδροτάτην ιδέαν 
έχει τής πραγματικότητος έν σχέσει πρός τήν 
φυσικήν αυτής κατάστασιν.

Καί τοΰτο συμβαίνει, διότι τό πνεΰμκ καθ’ 
ύπνον ηρεμούν, αποχωρίζεται τέλεον τοΰ σώ
ματος καί διζτελεϊ άσχετον τών αναγκών 
αύτοΰ.

Όνειρον=ζλήθεια αναμφισβήτητος, πρόγνω- 
σις τής ψυχής, άνύψωσις τοΰ πνεύματος στιγ
μιαία είς τόν αόρατον κόσμον, μετάπτωσις ζύ- 
τοΰ έν τή πρζγματηκότητι ζμζ τή έγρηγόρσει 
καί λήθή.

ΊΙ είζών τών άνκπκιαστάσεων διατηρείται 
ζ % * · » * , f « » * »ζωηρά, εζν συν τή εγρηνοεσει ο ονειοοττων εν - 
τεινη τό πνεΰμκ του είς έρεύνζς τών εντυπώ
σεων.

"Υπνος — θάνζτο;=άδελφοί.
"Ονειρον στιγμή συνδέσεως κύτών.

ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ
Κάποιος έπαίρετο πολύ οτι είναι πλούσιο:, διότι 
είναι σοφός καί πνευματώδης και ηοιαφόρει, αν 
είναι πτωχός είς χρήμκ.

__ Κι’ αύτή ή σοφία καί τό πολύ πνεΰμκ σας 
δέν σάς έφώτισαν άκόμη νά άποκτήσητε περί 
ουσίαν ;τώ έπιλέγει μετά πονηριάς φιλική τις 
Κυρία.

>·*

Αμαξηλάτης έρωτάτζι παρά τίνος έλζφροΰ 
τόν μυελόν:

— Δύνασζι νά μέ όδηγήσγ; εις τήν οίκιζν 
τοΰ Πρωθυπουργού;

— Διζτί όχι; έμβήτε μέσα, Κύρ.ε.^
— Ναί, αλλά θά τόν εΰρω έκεϊ, εϊξεύρεις,θά 

μέ δεχθή; , , .
— "Α. αύτό δέν τό γνωρίζω, θά έρωτησετε 

τόν θυρωρόν.
— Τότε άφησε νά τον ερωτήσω εγώ πρώτον 

καί κατόπιν μέ πηγαίνεις.
Ό άμαξάς έπί πολύ τόν πζρετήρει φεύγοντζ, 

γελών.
X-<

Δανειστής τις έπισκεφθείς άσθενή χρεωφειλε- 
την του δεινώς πάσχοντα καί έντραπείς νά τώ 
ζητήση τά όφειλόμενα, τόν έρωτή με τρόπον.

—Αί, έχεις--·νά μοΰ είπής τίποτε;
__ "Α, ναί, άφησε ~'7.ζ Μαρίας :>0 δρ. και 

σοΰ τά δίδω μζζυ μέ τ’ άλλα - · ·
>—

Χήεα τις παρζπονουμένη έπί τή χ’Αρειζ 
__  ’Ενώ ουδέποτε θά ύπανδρευθώ έκ νέου, 

ούδέποτε θά ύποδουλωθώ πλέον είς άνδρα.
— Καλά, άλλά πώς θά ζήσητε μόνη άνευ 

επαρκών χρημάτων;
__  Όταν μοΰ τελειώσουν αύτά όπου έχω 

καί αισθανθώ τήν ανάγκην,τότε θά ύποζύψω.

Κύειε ΙΙέτρε,λυπούμαι πολύ οπού δέν ήδυνή- 
θην νά παρευρεθώ είς τούς γάμους σου, άλλά 
σοΰ υπόσχομαι άλλοτε·· ·

— Πώς ; νά κάμω καί δευτέρους γάμους;
— Δηλζδη είς άλλην πρόσκλησιν, κηδείαν 

ή άλλο τι . . .

Δικαστής τις πρός οίνοπότην μή έννοών μίαν 
βραδύτητα.

— Κζί πόσην ώραν κάμνεις άπό τό σπήτι 
σου είς τό οινοπωλείου, όταν πηγαίνής;

— Μά έως τρία λεπτά,κύριε δικζστά.
— Τότε διατί έκαμε; μίαν ώραν, ώς είπες 

είς τήν ζατάθεσίν σου;
—Μά δέν ξεύρετε, Κύριε δικζστά, ότι όταν 

είναι κανείς πιωμένος, δεν περπατει ισζ, ούτε 
γρήγορα ; τότε έπέστρεφα έγώ.

Κυρία τις εισέρχεται είς τό φαρμακείου Κρί 
νου καί ζητεί ζόνιν τών ψύλλων.

— Πόσην θέλετε, Κυρία, τήν έρωτά ό φαρ
μακοποιός.

— Μέ δέκα λεπτά πόσοι ψύλλοι κζτζστρέ- 
φονται; έπερωτά αΰτη.

— Τουλάχιστον 10,000.
— Θεός φυλάξή, έγώ μόλις διά 10 ψύλλους 

ήθελα σκόνιν, δέν έχω περισσοτέρους.
— Μά θά γεννηθούν άλλοι.
— Θεός φύλαξή, ζν πρόκηται νά πάρω διά 

νά γεννηθούν άλλοι περισσότεροι, ας μείνή, μέ 
άρκούν αύτοι.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
Τήν έβδομάδα ταύτην ήρξαντο νά λαμβάνωσι μέ

ρος είς τάς παραστάσεις αί δύο κορυφαία: και άντα- 
γωνίστριαι πρωταθλήτριαι τών καλβιτέρων χαί ωραι
ότερων θερινών θεάτρων μας τής Νέας Σκηνής καί 
τοΰ Πανελληνίου, κυρία: Άδριανή Κυβέλη καί Μα- 
ρίκα Κοτοπούλη,πλήν ή ίμφάνισίς των μέ έργα υπο
θέσεων άλλοτρίων τών ήαετέρων ηθών χαΐ εθίμων 
οίον ν’ Άγχπηθή καί ή Νεότη:,εδωκαν αφορμήν είς 
ριζικήν μετατροπήν τοΰ δρομολογίου των, άποδοκι- 
μασθίντα ύπδ τοΰ κοινού. Ούτως ε’χομεν τήν εβδο
μάδα ταύτην τήν άναβίβχσιν οΐκογενειακωτέρων έρ
γων, τοΰ Σερλδκ Χδλμς καί τής Γυναι*δς του πλη
σίον σου έν τφ Πανελληνίω, άτινα χατεχειροκροτή · 
θτισαν έπιτυχό'ντα έξαισίως,μολονότι ή κυρία Κυβέλη 
δέν έλαβε μέρος είί ταΰτα χαΐ τής Κυρίας Μ»ξΐμ, 
τοΰ Κλέπτου, τής Μαμμας Κολυβρΰ έν τή Νέμ 
Σκηνή, άτινα ώμολογουμένως έπϊίχθησαν μετά πολ
λής επιτυχίας καί χάριτος, ίδιμ παρά τής δεσποινίδος 
Κοτοπούλη, τοΰ Μυράτ καί Λούη, οϊτινες άπέσπασαν 

άθρόα χειροκροτήματα _ ,
ΊΙ έφετεινή περίοδος προμηνύεται ζωηρότατη εις 

ανταγωνισμούς καί συναγωνισμούς.ιδίως τά δ jo θεα 
τρα Νέας Σκηνής καί Πανελληνίου άτινα αμιλλών- 
ται ώς πρός τήν κομψότητα καί τήν χάριν,τόν πλού
τον τών σκηνικών καί ενδυμασιών, τοΰ προσωπικού 
ώς καί τήν ίδιάζουσαν τέχνην τών πρωταγωνιστριών 
Κυβέλης καί Κοτοπούλη. Προσεχώς θά γράψωμβν τάς 

περί άμφοτέρων κρίσεις μα;.

’Αφ’ έτέρου δέν ύποτιμώμεν τήν αξίαν καί πρόο
δον τών ετέρων δύο θεάτρων μας Νεαπόλεως καί Συν
τάγματος τών καλλίστων θιάσων Σταυροπούλου καί 
Νίκα-Οικονόμου, οϊτινες έπαξίως άμιλλώνται νά φα- 
νωσιν αντάξιοι τού κοινού, οπερ άθρόον συρρέει ϋπο- 
στηρίζον καί τού; καλζ.ίστους τούτους θιάσους, οί ό
ποιοι άνεβίβασαν μέχρι τοΰδε Εργα χαλά χαί λίαν 

ενδιαφέροντα

"Η ’Αστυνομία έν τω τής Νεαπόλεως χαΐ ή Σα
λώμη έν τώ τοΰ Συντάγματος ύπερήρεσαν χαΐ κατ’ 
έπανάληψιν' διδάσκονται καθ’ έχάστην προχαλοΰντα 

γε·ικάς τάς επευφημίας.
Τό δέ Μέγα Ίπποδρόμ'.ον τοΰ Αθηναίου πλέον 

χαταστάντος δημοτικού Πιεραντώνη ποιεί καθ’ εσπέ 
ρας θαύματα διά τών καλώς γεγυμνασμένων ίππων 
καί κυνών του χαλλιστα χατηρτισμένων ακροβατικών 
γυμνασίων χαί θαυμάσιων ιππέων του. Καθ’ έκίστην 
τδ ίπποδρόμ'.ον τοΰτς είναι κατάμεστον κόσμου εκλε
κτού μέχρι; ασφυξίας.
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Μαγικοί εικόνες

1η Είκών
Ποΰ είναι αί κρυπτόμενοι Κύ

ριοι καί διατί κρύπτονται.

Ία Είκών
'Ο ναύτης ποιον είδε και έτρό- 

μαξε και ποΰ εύρίσκεται <5 άλλος 
ουτος :

3. Αίνιγμα.
Είνε γέρων σοφός 
τής ζωής μχς εχθρός
Είδε πολλά, όλίγα έΐίχίυ.χαε 
άλλά τά πάντα έδχο.χ<ίε.

>—<
Τήν κεφαλήν δασύς 

είν’ απηνής
Τήν κεφαλήν ’ψηλός 

εϊνε θεός.
>—<

Μή κοπιάσγς πάλιν
"ίνα τώ δώσζ,ς άλλην 
θέλεις τόν κάμη ικανόν 
ϊνκ δεγθή άνδρα τρανόν.

>·<
’Ακέφαλος τήν θεάν 
έδέχθη έπί τής ράχεως 
τόν πάντων βασιλέα.

4. Γρϊόος 

εε θετις
λες -------. ας

με ν

3. Φωνηεντόλιπον
. .μ.θ.··ν μ· -·π·θ···ν θ·ρ··· 

Κα'ίρου ς. Γ. Ε λ ς

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
I’, s.X. Σουχούμ. ’Επιστολή ίλήφβη. Φυλ

λάδια σας έστάλησαν, ίλπίζομεν τί έλάδχτε, — 1. Μ. 
II α ρ ι σ ί ο υ ς, επιστολή έλήφδη, άναμένομεν προσε
χώς νεωτέραν σας.— Σ. Δ. Ά δ ρ ι α ν ο ύ π ο λ t ν 
Φυλλάδια·Φύσεως· χαί Πανοράματος έστάλησαν ύμϊν, 
αναμένομε· νεωτέραν σας.— Μ. Κ. ’Οδησσόν. 
’Επιστολή έλήφΟη, εύχαριστοΰμεν ταχ. γράιομεν.— 
II. II. Δαμανχούρ. Επιστολή έλήοδη, σας ένε- 
γοάψαμεν εύχαριστοΰμεν.— Μ. Κ. Φ α ν ά ρ ι ο ν. 
’Επιστολή χαί χρήματα ελήρθησαν. ώς σας έγράψα- 
μεν. άλλά μή μας λησμονήτε έφ’ έξης.— Ε. Δ. Τ. 
Π λ ω μ ά ρ ·. ο ν. ’Επιστολή χαί χρήματα έλήρΟησαν. 
εύχαριστοΰμεν, συνδρομή Ιΐανοράματος διά συνδρο
μητές Φύσεως μόνον Φρ. I? — Σ. Ζ. Ραψάνην. 
Φύσις χαί Πανόραμα σας έστάλησαν. Στείλατε συν
δρομήν.— Ε. A. Κ Hawandich. Παραγγελία σας 
έστχλη Σα: ένεγράψαμεν δέ είς νν·Φύσιν·,εύχαρι- 
στοΰμεν.— II Μ. Ά ρ γ ο σ τ ό λ ι ο ν. 'Επιστολή μέ 
έσωχλείστους άποδείξεις έλήφόη σας εύχαριστοΰμεν. 
— I. Ε Κάϊρον. Επιστολή χαί αινίγματα έλήρΟησαν 
Εύχαριστοΰμεν Ζ<τούμενα φυλλάδια σάς άπεστά/.η- 
σαν.- Δ Κ. Σμύρνην. Συνδρομαί έλήφβησαν. 
Εύχαριστοΰμεν Έχχυβευσι: έγένετο. ’Αποδείξεις σας 
'>ά ισχύουν διά νέας χληρώσεις.— I ΒΛάρισσαν 
"Εχει χαλώς, άλλ’ άναμένομεν άιεύχτως αποστολήν.
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λόιπάς δημοσίας άρχάς, είς τάς 
ς τών σιδηροδρόμων, τούς διαχειριστής τών μονο- 

ρός δοαχ. μίαν έκαστον γραμμάτιον ίσχΰον διά
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Κέρδη έκάθτης κλιιοώθεως
Μέγα κέρδος
Κέρδος
Κέρδος 
Κέρδη

ίν δλφ κέρδη Αξίας δραχμών
Γραμμάτια πώλοινται: Εϊς τά δημόσια ταμεία 

Τραπέζας, είς τούς σταθμάρχας και στασιάρχα; 
πωλίων και τά πρακτορεία τών εφημερίδων π 
μιαν έκ τών τριών τελευταίων κληρώσεων.

Διά πζσαν πληροφορίαν ή ζήτησιν γραμματίων άπευθυντέον είς τό Γραοεϊον τον ’Εθνι
κού Στόλον κοί τών αρχαιοτήτων, υπονργεϊον Οικονομικών, εις ’Αθήνας·.

Ό Διευθύνων Τμημζτ άρχης: Γ. Ν. ΚΟΦΙΝΑΣ

και


