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“ΦΥΣΙΣ,, είναι τό μόνον Εν Έλλάδι καλλιτεχνικόν και ψυχαγωγικόν εικονογραφημένο» 
περιοδικόν Σύγραμμα, τό όποιον προ είκοσιτριετείας Εκδιδόμενόν μεταδίδει Εκάστοτε ώφελίμους 
πάντοτε και πρακτικός γνώσεις. Δημοσιεύει τά ζωτικώτατα και μάλλον Ενδιαφέροντα τής ήμέρας 
ζητήματα' Ανακοινοΐ δέ τά κοινωφελέστερα Επιστημονικά, φιλοσοφία, Αρχαιολογικά, ψυχολογικό 
καί φιλολογικά τής προόδου προβλήματα, συνοδενόμένα Εκάστοτε Από. καλλιτεχνικών εΙκόνων. Τό 
ήμέτερον Σύγγραμμα Ακολουθούν όσημέραι τήν Εξελισσόμενη» Ανάπτνξιν των τεχνών καίίπιστη- 
μών, τον Εμπορίου καί τής βιομηχανίας, Αναδημοσιεύει Εκ τών σπουδαιοτέρων ευρωπαϊκών καί 
Αμερικανικών δημοσιευμάτων παντοίας οικογενειακός ώφελίμους γνώσεις, Επιστημονικά πάΐγνια, 
Ιατρικός σύμβουλός, τεχνικός καί χημικός Ανακαλύψεις, πνευματικός Ασκήσεις και δ,τι Αλλο 
νεώτερον ή πρόοδος τόν Ανθρώπου ήθελε φέρει είς φως. Έν τέλει, ή ήμετέρα σύνταξις ούδίν 
παραλείπει, όπως τέρπη καί διδάσκη τούς ξαντής Αναγνώστας, At’ Ατρύτων κόπων και θυσιών 
Αλονεν καθιστώσα τό Σύγγραμμά μας πραγματικήν κυψέλην ώφελίμων γνώσεων. Καταρτισθέντος 
όε καί φωτοτσιγκο-γραφείου Από τινων Ετών έν τοΐς ήμετέροις καταστήμασι, κατασκευάζονται 
πόσοι αί εικόνες τής «Φύσεως» ώς και πάσα παραγγελία φωτο-τοιγκογραφίας Εργοστασίων,κατα
στημάτων, προσωπογραφιών, δελταρίων, cartes pOstaies, Επισκεπτηρίων κτλ.

Άλλ' Εκτός τούτων Εν τφ ήμετέρφ τούτφ Εργφ δημοσιεύονται Εκάστοτε καί φιλολογικοί καί 
Ιστορικοί μελέται καί Ανακοινώσεις, Ανακαλύψεις καί εφευρέσεις ώς καί πνευματιστικα και φυσιο
λογικά αυθεντικά φαινόμενα καί περιγραφαί εκδρομών καί ταξειδίων, τά όποια πολύ τέρπουσι 
καί διδάσκονσι τόν Αναγνώστην.

άί σύνδρομα! τής*«Φύ.ρεως» Αρ^ονται Από .τής 1ης έκαστου μηνάς καί προπληρώνονται είς 
Επιταγάς, χρηματικός'Αξίας, τραπίζικά γραμμάτια τόν τόπου τής διαμονής τών συνδρομητών καί 
Εν γίνει είς Αξίας πόσης φύσεακ και παντός Εθνους. '

Ή διεύθυνσις τής «ΦύΑεως» Αναϊάμβ&ν'ει τήν ΕκτέλεσΙν πάσης παραγγελίας τών Εαντής συν
δρομητών, Αρκεί νά καταβάλλονται τά Εξοδα καί τέλη.

ΑΙτήσεις πρός Εγγραφήν συνδρομητών καί παροχήν πληροφοριών Απευθύνονται κατ’ εύθειαν 
πρός την Διεύθυνσιν τής «Φύσεως» είς ’Αθήνας ή και διά μέσου τών κατά τόπους συνδρομητών 
αύτής, Αντιπροσώπων καί πρακτόρων κτλ.

Διαφημίσεις Εμπορικών καταστημάτων κτλ. δημοσιεύονται εις τά τέλος έκάστου τεύχους τής 
«Φύσεως» Επί Ιδιαίτερη. συμφώνί^Ούχ’·ήττόν'Εκαστ<>ς συνδρομητής χαίρει τό δικαίωμα τής Αη- 
μοσιεύσεως εφ’ Απαξ μιας Αγγελίας δωρεάν. '

Πας συνδρομητής είναι Ατομικώς ύπεύθν>ος διά την συνδρομήν του, όπως καί ή Διεύθυνσις 
τής «Φύσεως» είναι ήθικώς καί νομικώς ύπεύθννος νά συμπληρώση τόν τόμον όλοκλήρου τοϋ 
Ετους- Συνεπώς πάντες οΐ συνδρομηταϊ δικαιούνται νά ζητώσιν δ,τι φύλλα τοϊς ελλείπουσι πρός 
καταρτισμόν τον Ετησίου τόμου των.

ΛΘΗΝΗΣΙΤΕΥΧΟΣ lev 1ης ΝΑΤΟΥ 1912
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Τον Ετους τούτου αΐ σύνδρομα} τής «Φυσεως» έκανονίσ&ησαν ώς εξής :

Ετήσια συνδρομή πολυτελούς 
» » πολυτελούς
» » Απλής ■
» » Απλής

Έκδόσεως Εξωτερικού φρ. 20
». Εσωτερικού δρ. 15
» ’Εξωτερικού φρ. 15

, . » ’Εσωτερικόν δρ. 12

«Philosophical Transactions» φαίνονται κατά 
τινα τρόπον Αναπαριστώντες τόν κεραυνόν καί 
τήν βροντήν.»

Ή Αναλογία δντως νπήρξεν εκπληκτική καί 
Επιτυχής, ή δέ ζωηρά φαντασία τον Βάλλ είχε 
καταλάβει αύτόν Αμέσως, Αλλά διά νά παράσχη 
τήν άπόδειξιν τής τολμηρός τούτης Εξομοιώ- 
σεως, ϊνα δυνηθή νά σνγκρίνη τό τεχνητόν 
τοντο πείραμα τον Εργαστηρίου πρός τό φυσι
κόν φαινόμενου, δπερ μέχρι τής στιγμής τού
τες είχεν Ενσπείρη τόν τρόμον εφ’ Αλών τών 

Σχεδόν κατά τήν αν- λαών, Εδει νά καταβιβάση τό πυρ Εκ τοϋ όύ- 
τήν Εποχήν ό δόκτωρ Βόλλ ■ κα1
προστριβών μέγαν κύλιν- ——————Εκ των τολμηρών φυσω- 

ζωηρός Ώΐάπ^αμα.

χαρακτηριστικόν, ηνος Ετοποθέτηοεν
- Χ-0 πρώτος'Ούτος.

σπιν&ήρ Εξερχό- σ^ ράβδος

ΐ] κατωρθωσενεν καιρφ κα-θρώπουΕμελλεν ον μονσν 
νά ίξηγήση τα Αποτελέ- .
σιιατα του κεραυνόν, Αλλά

«■'«Jon’’»-
- ■- Μετά Ενα μήνα Αργότε-^μέ.ω,.,νκ

κας του κοομου. - ,,, . καλύψεων επί τον ηλεκ-«Τό φώς τοντο^καί 6ζ τρίσμον καί .της Ιδιότητοςκοιγμός οντος, λέγει ο « τ-
> - « A' w ταύτυς τών Ακίδων, Επε-Βάλλ,εντωδημοσιενθεντι '*

αύτοϋ ύπομνήματι- Εν τφ ’fR*Kte^ έχκί««κ ρ«α«ύ r^r *<“ ϊΚ

Ο φαινόμενου, τοϋ κέ~ ' 
ραννοΰ διετέλει ώς α^* 

, νιγμα Αλυτου μέχρι τής 
ήμέρας. καθ’ ην 5 “0- 
θων ΐ’χέ Γερικέ, δήμαρ
χος τοϋ Μαγδεμβούρ
γου, αύτός δστις Εφεύρε 
τήν Αεραντλίαν, Απέδει- 
ξεν,· δτι δ ήλεκτρισμός 
δύνατάι νά παραγάγη 

) φωτεινά φαινόμενα.

Διεύθυνσις Αδός Σ<οκράτονς Αριθ. 2·

Φ. ΠρΧΝΤΒϋΗδ ■· νόησεν Ετερον πείραμα,
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μάλλον πειστικόν τον φαινομένου τών σπινθήρων, TTk 1 _ » / . · . - **^υν πειστικόν του φαινομένου τών σπινθήρων. Μ(τά τ{ις α1ο&ητ>ιζ κα1 na&a^ov? τα.
TOVro .4ν^*β Αοφαλέοτερον Ανακαλύψεις παρήλθον- δύο Μές καί πλέον

7Γ€ΐ08/4ΛΤ<βνη. Την 7ΐΡΛύΐ/Μπΐυ τνι^· __  »* ι » ’r, . w... w.y-ν·» »·ς*^^Λνν* VW WiJJVTS ?CCti ?ΤΛ£ΟΫ)
πειραματιαθή, τήν περαίωσιν τής οικοδομής «λειστοι δέ σοφοί Εμ^λέϊηοαν τΙ) πρόβλημα της 
θψηλού ηγσς κώδονοστασίον, · δπερ κατεσκεύ- ■φύσέάχςτόν··^λεκτρώμόύ!ύφ’Αλαςαδτοΰ τάς 
αζόνΤν.ΦιλΛδελφε^, Sts έύφϋής τιςιδέα !«φ J Μώτητσ^,κάμτιολλαιήλεκτρικαΙδνακαλυψεις 
Επήί^^Ηάτά νούν> ■' ■■. · ' . κ^ΑιΑκοινώσέες^λθον^έιξ'φώςξκαί εν!τού-

'^πειδή, κατά τό πείραμα, οπέ'ρ βφανΐάζέτυ το.ίς εισέτίΑίν'κάτωρθ^θη'νάδοθύ δ δοίστικόι· 
νάεκτέλέσβ, Επρόκειτο νά μεταφέρη σώμα τι- χαρακτηρισμός της αόρατόν τ 
Εν τφ> διάμερίόμάτι Ενθα Εξεδηλοΰντο οί κεραυ- --' ^αί-τής πρόελ^σεως Αύ.τ.ής\ 
vol, ήτοι Εν Αρκετφ μεγάλφ ύψει Εχ,.τήΑτμρ- ‘·· ■:ΔΑτίνοςμηχανιομούτά 
σφαίρα, <5 Φραγκλϊνος Εφαντάσθη, δτι δ χαρ
ταετός, δι' ού διασκεδάζουαιν οί παίδες,ήδυ- 
νάτο νά τφ χρησιμεύση κάλλιστα, 8πως καί τό 
κοιδωνοστάσιόν, 8σον υψηλόν καί Sv ήτο τούτο.

Ήτοίμασεν οθεν δύο ράβδους, σταυροειδώς 
διατεθειμένος Επί τεμαχίου μετάξινου {/φάσματος 
καί νήμα Ισχυρόν Αρκετού μήκους' Επωφελού- 
jre/ος δέ τής πρώτης παρουσιασθείοης καται
γίδας, μετέβη είς την Εξοχήν, όπως Επιχειρήση 
τό πείραμά του. Συνωδεύετο δέ δπό μόνου τού 
υίοΰ του καί τούτο, διότι φοβούμενος Αποτυ
χίαν, δεν ήθελε νάΕκτεθή εις τούς φίλους του, 
ώς ελεγεν ενφυολογών, κατόπιν τού γελοίου, 
δπερ προκαλούσιν at Αγονοι Επιχειρήσεις.

‘Ο χαρταετός λοιπόν εξεπέμφθη ούτως είς 
τά ύψη.'Εκ τού πρώτου παρουσιασθέντος νέ
φους, δπερ ύπέσχετο πολλά, δλν άπήλανσεν ίν 
τούτοις ουδέν. Άλλα μετ' όλίγον, Επελθόντων 
ετέρων θυελλωδών νεφών, τότε δ Φραγκλϊνος 
ήδυνήθη ν' Αποσπάση Εκ τού άκρου τού νήμα
τος σειράν σπινθήρων.

Διά την πρώτην ναύτην φοράν ή εύφυΐα τού 
άνόρός ήστειζετο μετά τού κεραυνού, Αναγκά- 
ζουσα ούτως αυτόν νά κατέρχεται έκ τού ουρα
νού καί νά, ουλλαμβάνη τό μυστηριώδες Απόρ
ρητον τής ίπάρξεώς του.

Τό περίφημου τούτο πείραμα διαδοθέν, Ιπα- .
νελήφθη Απανταχού τής Εύρώπής ύπό τών 
σοφών μετά τής αδτής πάντοτε Επιτυχίας. .

ΕΙς γάλλος δικαστής, δ δέ Ρωμάς, βοηθός 
τού διοικητού τού Νεράκ^μή λαβών Ετι γνώουν ■:- . ·9|Μ^^··Μ^^^^^^ΒηΒ·ι
τών πειραμάτων τού. Φραγκλίνου, είχεν δμοίως ΗΗΗ^^Η^^Β^^^^ΗΜΕΒΒ||
συλλάβει τήν Ιδέαν ν’ δντικαταστήσή τάς ξυίί- ■^ΒΗΗΗ^^^ΗΒ^^ΗΒΒΗΒ
νους ράβδους τού χαρταετού διά σιδηρών καί _
βραδύτερου, Εν Ετει 1757 Απήλαυσε διαρκού- Β^^Η|^^^Η^Η|||^Η|ΗΝΗβ
σης καταιγίδος, σπινθήρας Εκπληκτικού με- Β^^ΒΒ
γέθους- ·. ■._ ^^^Β^^^^Β|^ΒΒ|^^ΒΒ·^Β

Ή παιδιά αύτη καθίστατο δοημέράι.1πικίν- 
δυνος Εν τοΐς πειράμασι τούτοις τών σοφών, Β^^Β^£Η|^^^·Β^ΗΒ||^ΒΒ^
δ δέ καθηγητής Ρισχμαν Εκ Πετρουπόλεως, |^ΗΗΒ^ΕΒε|Β
Επέπρωτο πρώτος νά νποστή καί τάς σοβαρός '.BBHIRRH|BBBBBBNBBRB
συνέπειας του. Είς τινας δοκιμασίας αύτού, 
δνσοιώνως πειραματιζόμενος καί διαοχεδάζών Ή ;<,ίν?οιίραΑλεκτροσταησιιχή μηχανή Εν τφ κόσμ^, 
διά τών ώραίων φαινομένων τών τόυφ αλφνη- . : ' αύησταμίγήίξ 20 ίίσκω, Ιξ Ιβονίτου.
δίως σιαρονσιαζομένων σπινθήρώι'ϊ αίφνης κα· < > _ ί:' < Λ < 
τεκεραυνώθη διά μιάς κατόπιν φ^ςΊκκε- .^σδιάκηΑΜσ Μφΰξι, καί ύαΰσ.νσυν.
νώσεως μεγάλης τινός ποσότητος ηλεκτρικού ^ούσα, κατα τον Stahll, ιύφλάμστοί, ^x4wnot. 
ρεύματος. Κατ'αΑΥτήν σημερινήν χημείαν όποξύόίαχος. .

1να εκτελέσβ, Επρόκειτο' νά μετάφέρμ'σώμα τι τοις εισέτι δέν κατωρθώθή νά δοθή δ δρίστικός 
χαρακτηρισμός τής Αοράτου τούτης οήσίας, ώς

ιά. τίνος: · :γυηχανίομόύ ’τά νέφη'- πληρούνται 
ήλεκτρισμού; Τί μέβό^ διεκδικεΐ ή ίξάτμιοις ίν 
περιοτάσει ταύτη.; .

Αί προστρίβάΐ^τών',δερίών στρωμάτων, ή 
πλέον ή ήττον μεγάλη τών Αερίων ■ ρευμάτων 
ύγρασία, ή ουασώρευσις τών ύδατίνων σταγό
νων έν τω κόλπφ μιάς δμίχλης ή ένός πεπυ- 
Ηνωμένου νέφους, συντελούσι πράφατώς ·κάτά , 
μέγα μέρος είς τήν Ανάπτυξιν τού άτμοσφαιρι- 
κού ήλεκτρισμού, Λλλά συζητειται είσέτι ή φύ- 
σις τής θαύμασίας τούτης δυνάμεως, ήτις, προσ- 
κολλάται είς άπαντα τά σώματα, τά διαπερα και 
τη παριβήλλει ώς ό αϊθήρ. Συνεπώς άπέχομέν 
έτι τής λύσεως τού προβλήματος! -

Όπωςδήποτε όμως τά Αποτελέσματα εί'σΐ 
προφανή, καί όπως δώσωσΐ-, ήξήγησίν τίνει οί 
Αρμόδιοι συμφωνούσαν πρός^^ Περιστάσεις, έ- 
φαντάσθησαν τον ήλεκτρισμόν ώς- λεπτόν τι 
ρεύμα, δυνά^ιενον εν δεδομέναις πε,ριστάσεσιν 
νά συσσωρεύεται ή νά Αραιούται ίν τοις σώ~ 
μασι’ κατά τήν μίαν δέ ή τήν Αλλην περίπτω- 
σιν δ ήλεκτριομός είναι θετικός ή Αρνητικός.

Ταύτα πάντα δεν έξηγούσΐ τελείως τό πράγ
μα, οι δλ φυσικοί Αποδέχονται τήν προσομοίω- 
σιν άύτού πρός τό φλογιστικόν τού Stahll *

Κεραυνός καί άΰτραπαΙ έν τή άτμοσφαίρφ

ή 'προς τό παλαιόν θερμογύνον τοΰ 1 θου αιώ- 
ΐ'ος, δπερ διαδίδοται δι' Ακτινοβολίας.

Κατά τούς τελευταίους τούτους χρόνους λζή- 
τησαν νά δώσωσιν έτέραν λύσιν τού πράγματος, 
<LU’ αύτη δέν φαίνεται ξτι έπιτνγχάνουσα, ’’Ω
στε άς Αφήσωμεν τους σοφούς κσί φυσιο&φας 
καιαγινομένους εις τάς θεωρίας των και εξη
γήσεις καί ίλθωμεν είς τήν πραγματικότητα.

"Οταν δύο τέφη ’ειοί πεπληρωμένα Αντιθέ- 
τως δι ’ ήλεκτρισμού, δ ήλεκτρισ/ιός δύναται 
ν' Αναπηδήση μεταξύ αυτών ή νά έκραγή με
ταξύ τών νεφών και τής γης, 8τε τά Αποτε
λέσματα είσίν Ανάλογα π ρός τά παρατηρούμενα 
έπι τών στατικών ήμών μηχανών' Αλλ' εν τή 
Ατμοσφαίρρ άμως al Εκδηλώσεις εϊσίν δίλως 
ίσχυραί.

Ή ΐσχυροιέρα κατασκευασθεΐσα μηχανή ύπό 
τον οΓκου Roycowl ίπΐ των σχεδίων τών κ. κ. 
Abraam καί Villard παρέχει .σπινθήρας 60 
ίκατοστομέτρων. Συνεπώς αϊ Ιν. ταϊς νέφεσιν 
παραγόμενσι άστραπαί, αί γιγαντώδεις αύται 
λάμψεις, Αφ'&ν 0 Εκρηγνυόμενος κεραυνός 
ούδέν άλλο είναι, ή ό κριγμος Εν τφ κόλπφ τοΰ 
περικυκλονντος αύτήν βέρος, εϊσί τουλάχιστον 
δεκάκις χιλιάκις μακρότεραΓ Ανίιφέρονται δέ 
Αατραπαι καταμετρηθεϊσαι Επ' Ακριβώς Επ'ι τών 
φωτογραφικών πλακών, και εξιχθεϊσαι μέχρι 
τών δέκα χιλιομέτρων και πλέον μήκους !

Ή φωτεινή βολή, πολλάκις πολλαπλή, δίκην , 
φλογέράς γλωσσίδας Εκπεμπομένη προσλαμβά
νει Εν πλείοταις περιστάοεσι τό σχήμα Αληθούς 
ταινίας δεκάδας μέτρων πλάτους κατά μέγιστον 
8ρον πλέον δέ ή ήττον περιπλέκεται, ή δί φω^ 
τογραφία μθς βπέδειξεν, . άτι al παραστάσεις

τών ζωγράφων, τών περιγραφάντων τάς καται
γίδας καί- τρικυμίας καί Απεικοι·ιζόντο>ν τούς 
κεραυνούς διά γραμμών έλικοειδώς καί εναλλάξ 
γωνιωδώς καμπτομένων δίν είναι Ακριβείς, Αλλ' 
Εντελής Απτική Απάτη, καθ’ 8σον ή Αστραπή 
ουδέποτε παρουσιάζει διακεκομμένην, Ασυνεχή 
και πολυγωνιώδη πορείαν, ώς συνήθως Εκφρά
ζονται <4 ακεραυνοί τού Αιός* κ.τ·λ.

ΤΙάντες παρατηρούμεν τήν διαφοράν, ήτις 
γενικώς ύπάρχει μεταξύ τής στιγμής, καθ' ήν 
βλέπει τις τήν Αστραπήν Εκρηγνυομένην και 
Εκείνης, καθ’ήν Ακούεται ό κρότος τού κεραυ
νού. Ενταύθα συμβαίνει προσόμοιον φαινόμε
νου τής βολής τηλεβόλου, ένθα βλέπομεν τόν 
καπνόν πριν ή Ακούσω^ΐίν τόν κρότον. Τούτο, 
ώς γνωστόν, προέρχεται εκ τής Ανισότητος τής 
μεταβιβάσεως τής ταχύτητος τού φωτός και 
τοΰ ήχου. Έαημειο’ίθη δέ, δτΐ Εν ένι δευτερο- 
λέπτω δ ήχος δεν διατρέχει ή 340 μέτρα πε
ρίπου, Ενώ ΕπΓ τής γης παν φωτεινόν Αποτέ
λεσμα όραται αυτοστιγμεί ή σχεδόν, Αφού τό 
φώ; διατρέχει 300,000 χιλιόαετρα κατά ’δευ- 
τερόλεπτον.

Δι’ άπλουστάτου τρόπου δύναται ττς νά ύπο- 
λογήοη τήν Απόοταοιν καταιγίδος τινός μεταξύ 
ήμών καί αύτής. "Υποθέσωμεν, οτι Εμετρή- 
σαμεν διάστημα 20 δευτερολέπτων μεταξύ τής 
Αστραπής και τού Ακουοθέντος κρότου.

-’.Εαύι^ίρλλαπλασιάσωμεν τά 340 μ. άτινα 
διανύ'εί^είς εν δευιερόλεκτον δια του 20, θά 
Εχω μεν Αποτέλεσμα 6,800 μ. ήτοι τό μήκος 
ώς Εγγιστα τής Αποστάσεως Από τού πλησιε- 
στέρου Ακρου τής Αστραπής μέχρις ήμών.

♦. πρηττεζΗΣ (’Δκολουθεΐ)



 Η ΦΥΖΙΧ

Η ΕΚΛΕΙΨΙΣ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΑΠΟ ΑΕΡΟΣΤΑΤΟΥ
Η ΦΥΣΙΣ

Η Ιφημεβίς ·Ήχύ τών ΠαβιοΙων, ίπιύνμοΰσα να χαβααΧη τοΐί- &ναγνώσταΐί afrifr hi fitilor ώχΐοι- atov ποβίγζαφηντοΰ παραδόξου φαινομένου τής Mel- φιαίί τοΰ 'ΗΙίου &πδ ύβροστάτοο^ναύίωστν είδικώς δια την περίοτασιν ταύιην Ιν Ιαμπρδν άιρόατατον ή ι'&ύν καίούμινον, δπιρ ύψ<ο&ίν 1Χ τοΰ Άιραδρομίον τοΰ Σαίν—Κίού, πίησίον τ^ς προβλοφόοίσης γραμμής τής δίστητος ύπο τοΰ &ατιροθκ6πτίον μιτίι τών διάσημων ύτ· ροπύρων Γιωργίου Μπίνς καί Έρνίστον Βαρβδτ, ίπί- τυχτ κάΛΐισια τοΰ σκοποΰ τον.Ίδού ή πτριγραφή αύτής.
Χάςιτν εΰμενεστάτων περιστάσεων. τδ έξαίρετον 

αεροστατόν μας ή <’Λχώ» ήδυνήθη νά εύρεθ^ κατά 
την ώρισμένην ώραν εν τή ζώνη τής όλότητος τής 
έκλείψεως τοΰ ήλιον. Ήδυνήθη επίσης ν’ άποσπα- 
βάή τοΰ στολίσκον τών δεκατριών Αεροστάτων, τών 
έχδραμόντων έκ τής παρισινής ζώνη; καί ν’ άκο- 
λουθήση άπαρεγκλίτως τδν συρμόν «τοΰ Ανέμου 
τής έκλείψεως» περί οδ οί αστρονόμοι καί οί με- 
τεωρολόγοι τοσοΰτον ώμίλησαν καί δν δ κόμης 
de la Vaulx τοσοΰτον έχεφρόνως έσημείωσεν έν 
Κωνσταντίνα, έν καιρφ τής έκλείψεως τής 30 Αύ
γουστου 1905.

Μετά τήν Ικ τοΰ Άεροδρομείου άναχώρησιν ή 
« Ηχώ» συνωδεύετο ίξ όκτώ Αεροστάτων, έξ ών 
τινά προεπορεύθησαν καί άλλα έπεβράδυναν.

Παρατηροΰμεν τδν ήλιον, ένώ έξακριβοΰμεν, δτι 
τδ άερόστατόν μας κερδίζει έδαφος καί δτι μετά 
35 JL τής ώρας θά εύρίσκεται έπί τής γραμμής 
τής ολότητος τής τόσον Αναμενόμενης έκλείψεως.

Ανωθι τοΰ Rueil, τή <1 ώρφ καί 43, έλάβο- 
μεν τήν εύκαιρίαν νά παρατηρήσωμεν περιεργοτά- 
τας σκιάς τοΰ Αεροστάτου μας. Κυριολεκτικά»; είχε 
τούτο παραμόρφωσή, τδ δέ σκαφίδιόν μας Αναπα- 
ρίστα σχήμα μεγάλου άγκιστρου.

Τή 11 ώρρ καί 50, ένώ ή σελήνη προχωρεί πρδς 
τδν ήλιον, ή σκιά μας Ανασχηιιατίζεται έπί μάλ
λον, ένώ ή ήμέρα κλίνει πρδς τήν δύσιν Από στιγ
μής είς στιγμήν.

Τή μεσημβρίμ, ®ίς 750 μ ύψος παριστάμεθα 
είς νέον είδος δύσεω; τοΰ ήλιου. ’Ενώ δ ουρανός 
διατελεϊ άπείρω; κυανούς, δ όρίζων καλύπτεται διά 
ροδοχρόων νεφών, άτινα βαθμηδόν μάς πλησιά- 
ζουσι καί περιβάλλουσιγ, Αλλά μετά θαυμασίας τα- 
χύτητος, ήτις^θά μάς Ανησυχεί, έάν δέν έγνωρίζο- 
μέν έκ τών άκριβεστάτων δηλώσεων τοΰ γραφείου 
τοδ γεωγρ. πλάτους, δτι τδ φαινόμενου, δπερ άνε- 
μένομεν, θά έξεδηλρΰτο έν βραχυτάτφ χρονικφ δια- 
στήματι καί δέν θά διήρκενή ολίγα δευτερόλεπτα. 
Ήδη Ιπτάμενα πρδς τήν Ικλειψιν. 

‘Απροσδόκητος δστερτσμδς

’Ενώ δ Βαρβδτ ρίπέει έρμα διά ’νά κερδίσωμεν 
. ύψος, έξετάζομεν τδν ορίζοντα καί Ανάκαλύπτομεν 

μετ’ έκπλήξεως ολόκληρον συνοδείαν μικρών «σε
λήνών» τήδε κακεϊσε ύπό τοΰ Ανέμου φερομένων, 
πλησίον καί εύθέως πλέον ή ήττον τοΰ γιγαντώ- 
δους κώνου τής σκιάς, μήκους πλέον τών 96,000 
λευγών, δστις καταλαμβάνει τδ διάστημα,

Αί μικραί αδται σελήναι εΚαι, ώς φανερόν, τά 
δεκατρία Ανυψωθέντα έκ τοΰ Σαίν—Κλού άερό- 
οτατα. Πλησίον ήμών δ Jean de Francis καί οί ευ
χάριστοι αύτοΰ σύντροφοι. Είς τδ τελευταίου Αε
ρόστατου συνδιαλέγονται. Παρέχει δ δόχτωρΚρου- 
ζών έκτελεΐ πειράματα φυσιολογίας. Τό πηδάλιου- 
χούμενον Capitaiue —Verier Ίπταται έπί τής ολι
κής γραμμής, κυβερνάται δέ ύπδ τοΰ πλοηγοΰ ύπο- 
λοχαγοΰ Jous 'Ετερον σφαιρικόν Αερόστατου Απα- 
χωρήσαν τη >0 ώρρ καί 20 έκ τοΰ Ίσσΰ έφορεύει 
έν τφ δάσει τοΰ Αγίου Ζερμαίν· Ύπό τόν δόλον 
τοΰ Αστεροσκοπείου τοΰ Meudon διάφοροι σοφοί 

• έργάζονται, ένφ επί τοΰ έξώστου τοΰ 'Αγίου Ζερ
μαίν, δ κόμης τοΰ Pluvinel ειδικός έπί τών έκλεί- 
ψεων τοΰ ήλιου, παρακολουθεί τό φαινόμενού μετά 
τοΰ πιστοΰ του Σβνούκον. Έπί τοΰ έξώστου τού
του παρευρίσκεται έπίσης πλήθος κόσμου.

Βαθμηδόν αί σκίαί τών κάτωθι ήμών δένδρων 
λαμβάνουσι παραδόξους μορφάς, δίκην προδρόμων 
μεγάλων γεγονότων.

Τήν μεσημβρίαν ή «Ήχώ» ιπταται είς τά 750 
μέτρα, τό δέ θερμόμετρου ταπεινοΰται ταχέως καί 
σημειοΐ 6 βαθμούς μόνον έν τή σφενδόνη. δ δέ 
ήλιος δέν δεικνύει πλέον ή λεπτήν περιφέρειαν, ήν 
δύναταί τις νά παρατηρήσω καί διά γυμνού οφθαλ
μού

Τήν μεσημβρίαν ό άνεμος έντελώς ήσυχάζει. Τό 
δέ πλήρωμά μας λαμβάνει όψεις πελιδνός, ώσέν νά 
έφωτιζώμεθα ύπό τοΰ ώχροΰ φωτός τής σελήνης-

ΣτιγμαΙ άγεονίας
’Ανερχόμεθα έτι πρός Αναζήτησιν ξηρός ζώνης, 

και ινα απαλλαχθώμεν τών γήινων άχλύων
. Εφοδιασμένοι διά καπνιστών ύέλων, έπιτείνομεν 

τας παρατηρήσεις καί λαμβάνομεν έν τάχει σημει
ώσεις,καθόσον ό χρόνος έπείγει καί θά έθλιβώμεθα 
°ι\»την «“?»δον καί αυτών τών δευτερολέπτων.

Μεγαλοπρεπής ήσυχία έπικρατεϊ είς τά ύψη καί 
ηδη ή χ Αγωνία βασιλεύει έφ’ όλης τής φύσεως. 
Μαντευομεν δε, οτι έάν πάντων τά βλέμματα είσίν 
εστραμμένα πρός τόν ούρανόν, ή διέλευσις τοΰ Αε
ροστάτου μας δέν προκαλεί πλέον τό ένδιαφέρον

καί τήν πρόκλησιν έπευφημιών καί Ανησυχιών. 
Τούναντίον ή άνύψωσις πρός τό πεδίον τών θετι- 
κωτέρων παρατηρήσεων σειράς όλης Αεροστατικών 
οργάνων πρό; έξέτασιν έκ τοΰ πλησιέστέρον τοΰ 
φαινομένου έπιπροστίθησι μείζονά περιέργειαν τοΰ' 
κοινού, δπως μ άθη τι νεώτερον.
' Αί στιγμαί ήδη παρέρχονται ταχέως. Ιίλέομεν δέ 

είς ύψος 700-μέτρων ή άνωθι τοΰ Montesson καί, 
μεσημβρία καί 10 λεπτά πλησιάζει1 Λάμψις χλωμή 
καί Απαισίά Αντικαθιστά τό πλημμυροΰν τήν φύ- 
σιν φώς. Απεριόριστος δέ θλϊψις έξαπλοΰται έπί 
τή; γής καί σφίγγει τήν καρδίαν μας.

Δέν Απομένει έκ τοΰ άκτινοβόλου άστέρος είμί 
στενόν τι τόξο» φωτεινόν Μετ’ όλίγον δέ, ήτοι την 
12ην, 10 λ. καί 27 ' ή τελευταία άκτίς τής ήμέρας 
σβέννυται. Τότε τό σκότος διαχέεται πρό; στιγμήν 
πέριξ ήμών, έκθαμβοΰν τήν φύσιν καί έπιβάλλον 
αύτη σιγήν.

Άνάπτομεν μικράν ήλεκτρικήν λυχνίαν, ίνα βλέ- 
πωμεν τά όργανά μας, Ακούομεν δέ μόνον τό Ασ
θενές τίκ-τάκ τοΰ ώρολογίου τών έχτυπωτνκών Ερ
γαλείων μας.

Ή. έπίσημος στιγμή τοΰ φαινομένου ήτο αύτη έν 
ύπολύτφ μεγολοπρεπεί γαλήνη. Τό ψύχος τότε μάς 
καταλαμβάνει, είναι πλέον νύξ .. άλλά διά τινας 
μόνον στιγμάς·

Ό Φοίβος έντδ>ς τοδ Φοίβου !
Άντί τοΰ ήλιου—είς 52 βαθμούς τοΰ δρίζοντο; 

—μελανός δίσκος περιβάλλεται ύπό φωτεινής στε
φάνης.

Έν τή αίθερίφ τούτη στεφάνη Ακτίνες έκπέμ- 
πονται έκ τοΰ έκλείψαντοςήλίου,ροδόχροοι δέ φλό
γες φαίνονται ώσεί νά άναβρύουν έκ τοΰ κύκλου 
αύτοΰ. Έν ταύτφ στακτό-ροδόχρουν φώς έπικυριαρ- 
χεί, συνοδευόμενον ύπό Ανερμάτιστου θλίψεως.

Καί τέλος ό πυκνός δίσκος τής γείτονό^ μας σε
λήνης κρύπτει άπό τούς δφθαλμούς μας τόν φλο
γερόν δίσκον τοΰ ήλιου, δστις πλανάται έκεϊ πέραν 
είς 150 Εκατομμύρια χιλιόμετρα μακράν άφ’ ήμών.

Ό σκιώδης κώνος, ήτοι ή σκιά τής σελήνης έπί 
τοΰ πλανήτου Γής, διέρχεται έπί τοΰ δάσους τοΰ 
Σαίν—Ζερμαίν μέ ίλιγγιώδη ταχύτητα 800 μ. κατά 
δευτερόλεπτον.

Ψύχος μάς κατέλαβαν Αμέσως τότε, προκαλοΰν 
Αλλαγήν διευθύνσεως τής πορεία; τοΰ Αεροστάτου 
μας. Είναι δ λεγόμενος «Ανεμο; τής έκλείψεως» 
δστις άκοντας θά μάς φέρη πρός τό βορειοανατο
λικόν μέρος.

Δεξιόθεν καί κάτωθι τοΰ σεληνιακού δίσκου 
λάμπουσιν ή ’Αφροδίτη καί τινες άλλοι Αστέρες. 
’Αλλά τό φαινόμενου ήτο τόσον βραχύ,ώστε ώμοί- 
αζεν ώς δφθαλμαπάτη.

Νύξ παράδοξος, έκτακτος. Ή γη μόλις φωτίζε
ται ύπό τίνος έρυθρώδους φωτός, έκπεμπομένου έξ 
άπομεμακρυσμένων μερών τής Ατμόσφαιρας, έκτος 
τοΰ κώνου τής σκιάς κειμένων. Μεγάλην έντύπωσιν 
τοϋτο μάς προξενεί.

Παρά τήν λογικήν καί τήν θέλησίν μας κατελή- 
φθημεν ύπό φόβου ένώπιον φαινομένου τόσον ά- 
προσδοκήτου. Καί αν δ μηχανισμός τοΰ κόσμου 
έσταμάτα ·, Έάν τό άστρον τής ήμέρας, δπερ διέ- 
πει Απαν τό πλανητικόν ήμών σύστημα έξέλειπεν ;

Έν τοιαύτη μόνον περιστάσει αισθάνεται τις τήν 
ίσχΰν των δυνάμεων, αίτινες μάς ύποτάσσουν καί 
έννοεϊ κατά πόσον ή πτητική ήμών μηχανή καί οί 
έπιβαίνοντες είσίν Απείρω; μικροί.

Ή φύοις ίχμαινομένη
Κατά τάς βραχείας ταύτας στιγμάς τοΰ έρέβους 

καί τής φριχτής συγκινήσεως διά τούς γήινους, οΐ- 

τινες έτόλμησαν ν’ Ανέλθουν έκεϊ έπάνω μεταξύ γής 
καί ουρανού, τά φαινόμενα, καί αί παρατηρήσεις 
διαδέχονται Αλλήλας μετά- τόσάύτης ταχύτητος, 
ώστε δύσκρλρν καθίσταται νά τάς σημειώση άλας, 
ένφ ή Ατμοσφαιρική γαλήνη διακόπτεται βαθμη
δόν, ό «Ανεμος τή; έκλείψεως» μάς όδηγεΐείς νέαν 
διεύθυνσιν, νεφοσειρά τις Αναφαίνεται δίκην φαν
ταστικού όνείρου καί όλίγον κατ’δλίγον έπέρχε- 
ται σ.κτίς φωτός. Έν τή έξοχή, τά πρόβατα συμ
μαζεύονται πέριξ τοδ κυνός τόΰ βοσκού των, νο- 
μίζοντα, δτι έπήλθεν ή νύξ, ϊνα Απέλθωσίν εις τό 
«οιμνιοστάσιόν τών. Έπίσης αί όρνιθες καί αί 
νήσσαι προστρέχουσιν είς τάς έπαύλεις. Είς ίππος 
εύρισκόμενος είς τήν βοσκήν συντρίβει τόν ρυτήρα 
του καν τρέχει είς τόν σταΰλον του.

Βόε; Αροτριώντες μυκώνται, έκπληκτοι, δτι έρ
γάζονται έτι, ένφ τό σκότος τής νυκτός έπήλθεν. '

Οί βάτραχοι κοάζουν έπί τοΰ τέλματος, ώς νά 
εύρίσκοντο είς τό τέλος τής ήμέρας. Ό. δέ Αλέκ
τωρ Αδει τόν ύμνον τοΰ ήλιου !

Ευχαρίστως ουγχωρεϊ τις τούς Αμαθείς λαούς, 
οϊτινες έν τή περιστάσει ταύτη θεωροδσι τήν έξα- 
φάνισιν του ήλιου ώς ύπερφυσικήν καί θεωροΰσι 
ταύτην ώς έκδήλωσιν τής θείας όργής.

Ή αίφνιδία έξαφάνισις τοΰ Αστρου τής ήμέρας 
έν πλύρει-ήμέρρ καί άερινφ ούρανφ εϊνε Ασύκρι- 
τόν τι θέαμα.

Ευκόλως δ’ έννοεϊ τις τόν ένθουσιασμόν τοΰ 
Φραγκίσκου Άραγώ τφ 1842, τοΰ Jansen τφ 1868 
τοΰ Φλαμμαριώνος τφ 1870 καί τέλος τάς αισθη
τικά; Αναφοράς τών άεροναυιών, οϊτινες παρατή
ρησαν τήν έκλειψιν τής 30 Αύγούστου 1905, τοΰ 
κόμητος de la Vaulx, έν Κωνσταντίνη, καί τοΰ 
συνταγματάρχου Vives Yrich, έν Burgos.

‘Επάνοδος οίς τήν ζο»^ν

Μετ’ όλίγον πίδακες φωτός, έξερχονται πέριξ 
τοΰ άστρου τής ήμέρας.

Δέν δυνάμεθα νά συγκρατήσωμεν κραυγήν έύτυ- 
χίας, δταν ήρξατο ν’ Αναφαίνεται όλίγον κατ’ όλί
γον μεγαλοπρεπώς ό χαρίεις ήλιος, φωτοβόλός, 
φλογερό; καί ώς πάντοτε πιστός.

Τά χαλκοειδή νέφη μετατοπίζονται καί προχω
ρούν πρό; ήμάς,ζηλοτυποΰντα ϊσω; έκ τής έκεϊ πα
ρουσίας μας. Ό όγκος δ’ αύτών κλονίζεται έκ τής 
Αποτόμου μεταβολής τής θερμοκρασίας.

Ιίλέομεν καί ήμεϊς ώς νέφος έν τφ διαστήματι. 
Γιγαντώδης δέ νεφοσειρά, νοτιο-δυτικώ; έρχομένη, 
όρμά έναν τίον μας. Δυσκόλω; δέ προσποιούμεθα 
Ανακούφισιν, όπότάν έπιβεβαιούμεθα, δτι ή εκλεν- 
ψις ήτο βραχεία καί δτι τά πάντα έπανέρχονται είς 
τήν τάξιν, τή 12 ώρφ καί 13 λεπτά.

Ή σελήνη έπανέλαβε τήν ταχείαν αύτής πορείαν 
πέριξ τοΰ πλανήτου μας, δστις εύτυχώς Αιέμ’εινεν 
ύπό τους πόδας μας καί έφ’ οδ οί νόμοι τής βα- 
ρύτητος θά μάς καλέσωσι μετ’ όλίγον.

*0 Βαρβότ ρίπτει τότε έρμα, ϊνα συγκρατηθώ- 
μεν είς λογικόν ύψος, δ δέ Αιμίλιος Λεφέβρ ση· 
μοιεϊ είς τό θερμόμετρου 12ο έκατονταβάθμους.

Τήν 12 καί 35 διασταυρούμεθα, έν Maisons— 
Lafitte, δνώθι, μετά τοΰ Meteor, τοΰ de Leblanc 
καί τοΰ Bleriot. -

Τήν 1 ώραν καί 40 λεπτά, τό στρατιωτικόν αε· 
ρόστατον, άναχωρήσαν. έκ τοΰ Issy les—Mouline- 
aux, διέρχεται 200 μέτρα Από τοΰ σκαφιδιού τΰς 
«Ήχοΰς»· ’

Ό Ανεμος αύξάνει έφ’ δσον , προχωροΰμεν είς 
τήν γραμμήν τοΰ «Ανέμουτής έκλείψεως».

Τήν 1 καί 33 λ. τό Αερόστατόν τοδ Paul Bordi
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μ&ς συναντά είς τά 1,500 μέτρα μεταξύ δύο νεφών, 
ενώπιον τοϋ Pontoise

Συναντώμεν ζώνην ξηράν είς τά 2,000 μ. διευ- 
θυνόμενοιπάντοτε βορειο-δυτικώς, αλλά τό θερμό- 
μετρομ εξακολουθεί νά χαμηλώται Μόνον δέ τδ 
άερρστατον τοϋ Ιακώβου Defeblecque μένει ύψηλό- 
τερον τής «Ήχοϋς».

ΕΙς τάς 2 καί 30 εύρισκόμεθα είς 2,1.50 μ. ύψος 
καί όχομεν 4 βαθμούς ύπο τδ μηδέν θερμοκρασίαν, 
διερχόμεθα άνωθι τοϋ Αεροστάτου Puzzle, δπερ 
φέρει τδν Κάρολον Levee καΐτδν κύριον xai τήν 
κυρίαν Carobel — Wood, οΐτινες δλως εΐδικώς δι- 
ήλθον τδν πορθμόν τοϋ Καλοί.

Τδ. μεγαλείτερον είς δ έζίχθημεν ύφος ύπήρξε 
τών 2,450 ·μ είς τάς 3 καί 40 έχοντες 5 βαθμούς

G. BANS

ΝΤΑΥΘ δ δεν πρόκειται 
οϋτε περί τής θεωρίας 
τού όυίσμοΰ, καθ’ ήν οι 
οπαδοί αύτοΰ αποδέχον
ται χωριστήν ΰπαρξιν 
υλικών και αυλών ού 
σιών, οϋτε περί τής 
θεωρίας του ύλίσμοΰ, 
καθ’ ήν οι όπαδοϊ τούτου 
άρνούνται τήν ΰπαρξιν 
ψυχής καϊ θεωροΰσι τάς 

ψυχικάς λειτουργίας ως τι λεπτόν καϊ ανεξε
ρεύνητου μέχρι τούδε είδος των σωματικών λει-
τουργιών οϋτε περί τής ηνευματοδοξίας, καθ ’ 
ήν οι Φηαδοί του θεωροΰσι τον ύϊ-ικόν κόσμον 
ώς κεξεεχόμενον τής παραστάσεως τής ψν 
χής, άναγιωρίζοντες μόνον -ψυχικήν ουσίαν, 
άλλ* άβτε και περί τής θεωρίας του μονιτί- 
σμοΰ, καθ’ ήν τό μεταφυσικόν εινε άγνωστόν 
τι, οπερ έν μέν τή έξωτερική έκφάνσει δηλοΰται 
ως σώμα, έν δέ τή έσωτερική ώς ψυχή.
' ΠρόκεΙται ήδη περί του ζητήματος τής ψυ
χής, κατά νεωτέραν έμπειρικήν ερευνά·/.

Τό ζήτημα τής ψυχής άπησχόλησεν ανέκαθεν 
τόν άνθρωπον, εινε δέ ου μόνον άπασχόλημα, οπερ 
έκλόνισε καϊ θά κλονίζη τάς πεποιθήσεις, έφ* 
όσονδέν μελετάται συνφδά τή Ιδιότητι και σο- 
βαρότητι αύτοΰ. Είναι ζήτημα άφοβων εις τό 
παρελθόν και τό μέλλον του ανθρώπου, οσάκις 
δε υπεβλήθη εις τήν άνθρωπίνην άντίληψιν, 
αΰτη πάντοτε μέν τό περιέβαλε δι’ άμερίστου 
άφοσιώσεως, τό έξήτασε προθύμως και συνε- 
ζήτήσεν, αλλ ’ έξεπλάγη μεγάλως, ήπόρησε και 
είτα έάίγησεν, άρκεσθεισα είς ατελή καϊ άγο 
νον λνσιν' διότι ή διάνοιά του έσκοτίζηο, καμ

θερμοκρασίαν κάτωθι τοϋ μηδενικού, εύρισκόμενοι 
άνωθι τοϋ σταθμοϋ τής Survilliere.

Τέλος έγκαταλείπομεν τδν περίφημου «άνεμον 
τής έκλείψεως* και κατερχόμεθα συνετώς, δνευ τοϋ 
έλαχίστου. τιναγμού έν τοϊς πολυθήροις δρυμοϊς 
πλησίον τοϋ μεγάλου λειμώνος - τοϋ γειτνιάζοντος 
πρός τόν πύργον τής Cbapelle—en Serval.

Είναι άκριβώς ώρα τετάρτη., Τήν φοράν τ.ύτην 
δ ήλιος δύει συνφδά τοϊς νόμοις τής αστρονομίας 
και.κατ’ δλίγον, ένφ χωροΰμεν πρός τόν σταθμόν 
τής Survilliere, ή ιύξ έπέρχεται διά δευτέραν φο
ράν.

Ούτως έπερατώθη τδ άλησμόνητον 73ον ταζεί- 
διόν μας δι’ άεροστάτου καί τδ 440θν διά τδν άφο- 
σιωμένον σύντροφόν μας Έρνέστον Βαρβότ.

πτόμενη υπό των άτέγχτων μυστηρίων τής φύ
σεως. Καί ούτως ό άνθρωπος έβάδιζε τυφλώς 
εϊς τό πεπρωμένου.

Ο κόσμος παρουσιάζεται ήδη υπάρχων προ 
πολλοΰ, προ αναριθμήτωυ έτων, χιλιάδων 
εκατομμυρίων και πλέον προ τής γνωστής έμ· 
φανίσεως του ανθρώπου, τό.δέ μέλλον αύτοΰ 
προοιωνίζεται άπείρως έτι άπειραριθμότερον. 
μήτε άρχής δυναμένης νάύπολογισθή,άλλ’οΰτε 
καϊ τέλους. Άλλα καί ύπο τίνος φοράς'1’ή δυ 
ναμεως άγεται ούτως ό κόσμος ημών καϊ μετά 
του κοσμου ήμων όλου τό σύμπαν Ή αστρο
νομία διατείνεται, ότι τό ήμέτερον ήλιακόν σύ
στημα άγεται πρός μίαν ανέκαθεν διεύθυνσιν, 
Ιδίως πρός τά κάτω καϊ αϊωνίως πρός τά κάτω, 
χωρίς νά σταματήση ποτέ καϊ μολονότι δ·ήλθε 
καταπληκτικήν άπόστασιν, τούς αυτούς πάν 
τοτε έναντι του αστέρας έχει. Ίλιγγιώδες διά
στημα, τή άληθεία άλλ* άνθρωπίνως!

Η δύναμις, ήτις συγκρατεί καϊ συνάγει τό 
συμπαν, φυσικώς ή προϋπήρχεν αύτοΰ ή συνυ
πάρχει τφ όρατώ τούτφ διακόσμφ. Και κατ’ 
ακολρυθίαν ή δύναμις αΰτη λογική έσεται, αθά
νατος καϊ άναρχος, μήποτε λαβοΰσα παρ' ού- 
δενός αρχήν και ποτέ φυσικως μέλλουσα νά λάβη 
τέλος.

Αλλ’ είναι ποτέ δυνατόν νά φαντασθωμευ 
καϊ δή σοβαρώς, ότι, έπειδή τό σώμα έχει αρ
χήν Τινα τής γενυήσεώς του, ώς καϊ τέλος τής 
πρόσκαιρου τούτης διαβιώσεώς του,όπως πάντα 
τά έξελισσόμενα φθαρτά έπϊ τής γής μας όντα, 
και ή όλη φύσις ώς καϊ ή πλάσασα αυτήν δύ- 
ναμις τήν αυτήν αρχήν έχει καϊ είς τό αυτό τέ · 
λος θά ύποκόψρ;

Δηλαδή ώς ι»ά ήθέλομεν νά παραβάλωμεν 

τό ελάχιστου προς τήν άλην πλάσιυ. Τοΰτο θά 
ϊσοδυυάμει πρός τήν κρίσιν ένός μήρμυκος, φαν· 
τάζόμενου, ότι, ή πηχομεγέθης περιοχή του μέ
ρους έν ω ζή καϊ μόνον έγνώρισεν εχει αρχήν 
καϊ τέλος όπως αυτός καϊ ή ζωή του καϊ φαυ- 
τασθωμευ εϊς τί γελοίου συμπέρασμα ήθέλομευ 
φθάσρ οΰτω συμπεραίνοντες.

Τό ζήτημα τής ψυχής, τής αθανασίας αυ
τής και τοΰ άνάρχου λόγου είναι προ πολλοΰ 
λελνμένον υπό τής λογικής. "Απασαι δέ·. αί φι· 
λοσοφίαι κα! θρησκεϊαι δι* ορθών έπιχειρημά- 
των καθώρισαυόριστικώς τόζήτημα τοΰτο. Επο- 
μένως δεν πρόκειται ήδη περί τούτου.

Ε>ις.άλλην περίπτωσιυ δνυάμεθα νά αναφε· 
ρωμεν τά ποικίλα στστήματα αύτών, ώς καί 
ποιον χαρακτηρισμόν έδωκάυ οι διάφοροι πα· 
λαϊόθεν καταγείναντες σοφοί εις τήν ψυχήν, έξ 
ου καταδείκνυται. ότι άυευ ψυχής ό άνθρωπος 
δέυ όύναται νά ζωογονηθή και κινηθή, διότι 
άκριβώς αΰτη είναι ή αίτια,έξ ής τό σώμα απέρ- 
ρευσεν, άυατρέφεται, μεγαλύνεται καϊ θαυαταΰ- 
Ται,

Ή ΰπαρξις τής ψυχής λογικώς λοιπόν είναι 
όρθώς αποδεκτή. Ύούυαντίου δύυανται .μόνον νά 
ύποστηρίξωσιν έκείνοι, οίτινες φρονοΰσι καϊδή 
άυαποδείκτως, ότι μόνον ΰλη υπάρχει, κυριαρ
χούσα, κινούσα καϊ ζωογονούσα τό παν, χωρίς 
νά δύναντάι ν’ άποδείξωσι πώς ή ΰλη δύναται 
άφ ’ έαυτής και άνευ αοράτου αιτίας νά λογι
κεύεται. Οΰτοι φυσικώς δέυ παραδέχονται τήν 
ΰπαρξιν άοράτου κόσμου, όστις αόρατος κόσμος 
είναι αυτός ό κόσμος τών πνευμάτων, τά δέ 
πνεύματα αί ένσαρκούμεναι ψυχαϊ τών ανθρώ
πων.

Τά .όνειρα, ή τηλεπάθεια, τά πνευματιστικά 
φαινόμενα κτλ, άτινα παντοΰ ήδη εξετάζονται 
καϊ μελετώντμι, οΰδέν άλλο είναι ή ψυχικά 
φαινόμενα κάϊ εκδηλώσεις σχετιζόμεναι πρός 
τήν έπικοινωνίαν μεταξύ τών πνευμάτων, ήτοι 
τών ψυχών καϊ τών ανθρώπων, δηλ. συγκοι- 
νωνίαι οΰσιαστικώταται μεταξύ ορατού καϊ αο 
ράτου κόσμου^

Έάν ό περί ύπάρξεως τής ψυχής δυσπιστών, 
έβλεπε πνευματιστικόν τι τοιοΰτον φαινόμενου, 
δηλ. έάν συνεκοιυώνει μετά τοΰ άοράτου κό
σμου δήλ.,τώυ ψυχών, έάν είχε τήν ευτυχίαν ιά 
επικοινωνήσω μετά έυσεσαρκωμέυου πνεύματος, 
καϊ δή νά τό έγγίση καϊ εκείνο νά τόν θίξιμ ώς 
συμβαίνει πολλάκις, βεβαιωθήτω, οτι ούδε- 
μία αμφιβολία θ’ άπέμενεν αύτφ πλέον περί 
τής πραγματικότητας τοΰ πνευματικού κόσμου 
καϊ τών ψυχών και θ’ άπεδέχετο, ότι αί ψυχαϊ 
μετά θάνατον έξακολουθοϋν υφιστάμενοι, ζώ· 
σαι καϊ δρώσαι, όπως και έν τή ζωή καϊ έν 
ταύτφ μετενσαρκούμεναι έκ νέου, ϊνα έπαναλα- 
βωσι νέαν ζωήν, ής τόν σκοπόν ού Ζέδοται ήμΐν 
έτι επακριβώς νά γινώσκωμςν

Ή επιστήμη άκριβώς σήμερον προβάλλει 

έμπράκτως νά μάς απόδειξη, ότι ούδαμού υπάρ
χει κενόν καϊ άϋλόν, και ότι καϊ αυτή ή ψυχή, 
αυτή ή πνευματική ιδιότης οΰδέν άλλο είναι ή 
μία ουσιαστική δύναμις, όπως ό αιθήρ, ή θερ 
μότης, ό ηλεκτρισμός καϊ ό μαγνητισμός. Οΰ · 
δαμοσε, διακηρύττει ή επιστήμη, υπάρχει τι 
κεκρυμμένον καϊ αόρατον, ούδαμού τό αμφίβολον 
καϊ ανούσιον, ούδαμού τό κενόν ■ και το ατοπον- 
Αλλά παντού έπικρατεΐ ή αλήθεια Καϊ ή πραγ- 
ματικότης 1 Έρευυώμεν και ίδωμεν.

Ή χημική πειραματική ώς καϊ ή μεθοδική 
επιστήμη τού πνευματισμού λύουσι θετικώτερόν 
τόπροκείμενον ζήτημαΛίαϊ δεν πρόκειται πλέον, 
ώς προείπομεν, περί τού θεωρητικοΰ μέρους τής 
ύπάρξεως ή ού τής ψυχής, άποδεκτής ταύτης 
πλέον γενόμένης, αλλά περϊ τής έξετάσεως πει 
ραματικώς καϊ φαινομενικώς καϊ τού πραγματι- 
κού μέρους αυτής.

*Ετβ. τού θέματος δέ τούτου, ήτοι τοΰ πειρα
ματικοί μέρους τής άθανασίας τής ψυχής, θά 
προσθέσωμεν μετ’ολίγα ήδη, όσον ένεστι σα
φώς καϊ έν συντομίφ.

Ή φεοτογρ&ερησις τής έκπνοής.

Φωτογραφεΐται λοιπού καϊ ή έκπνοή’. Εν
ταύθα έγκειται μία πειραματική άπόδειξις τής 
άθανασίας τής ψυχής. Άν δέ φωτογραφήται, 
φυσικώς αΰτη εϊσέρχεται εις τόν κύκλον . τ&ν 
σωμάτων.

Το ζήτημα τής πειραματικής άποδείξεως τής 
ψυχής άπέρρευσεν άφ’ότου έβεβαιώθη ή πραγ
ματική αλήθεια τής ύλοποιήσεως αύτής, ήτοι 
τών πνευμάτων «αι τής επικοινωνίας ημών μετ’ 
αυτών. “Εκτοτε ή επιστήμη έζήτησε νά μάθη. 
αν διά τής φυσικής όδοΰ συντελεΐται ή ύλο· 
ποίησις αΰτη. Οΰτω δέ παρετηρήθη, ότι όντωε 
ή ψυχή δύναται νά ΰλοποιήση έαυτήν καϊ κατ’ 
άκολουθΐάν ότι αΰτη άποτελείται έξ ουσιαστι
κών μερών κάϊ ιδιοτήτων. Καί κατεγιναν ήδη 
νά συλλάβουν ταύτην έμφανιζομένην, διά τής 
ομιλίας, τής αφής, τού έλ,έγχου καϊ τής φωτο 
γραφήσεως.

Τά χρονικά δέ, από των αρχαωτάτων χρό
νων μέχρι σήμερον μάς άναφέρουν πλεΐστα όσα 
τοιαΰτα ψυχικά φαινόμενα, καθ' ά ή ψυχή έμ ■ 
φανιζομένη έκδηλοί άπτοτέραν τήν επικοινωνίαν 
αυτής ταύτην μεθ' ημών.

”Ηδη εχομεν καϊ τήν ακτινοβολίαν τοΰ σώ
ματός μας, ήν θέλουσι νά μάς παραστήσουν, 
ώς αυτήν ταύτην τήν ψυχήν.

Δέν γνωρίζω, άν τοΰτο είναι άκριβώς ή ψυχή 
ή τό πνεύμα μας καϊ θ’ άπαιτηθώσι πολλά 
φαινόμενά, πολλά πειράματα πολλαϊ παρατη
ρήσεις, αντιρρήσεις και συζητήσεις,' κτλ. έώς 
ότου επικράτηση μία νεωτέρα τοίαύτη ανακάλύ 
ψις£)ΰχ ήττον είναι βέβαιον έκ προηγουμένων 
μελετών, ότι τό ανθρώπινον' σώμα' περιβάλλει 
μία τοιαύτή'ακτινοβολία, ήτις δέν είναι ούτε

■ώ
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?/λ€*τρ<σμάς, otfre μαγνητισμός, οΰτε φωσφο· 
ρίίδης όύοΐα, οΰτε θερμογόνος τις σωματική 
περιβολή, άλλβ Ιδιαίτερα ώλως ακτινοβολία, 
ήτις διατηρείται μετά της ζωής καί βίτα ως.πι
θανολογείται έζαφανίζέται,' έκφεύγουσα τοΰ. σώ-. 
ματός μάς, δίκην έσχατης έκπνοής, καταφεύ- 
γουσά εις τά ΰψη.

Ε^υα^ τούτο η .ψυχή ή το ζωικόν λεγόμενον 
ρεΰμα κατά τούς αμερικανούςΙατρούς Κίλνερ καί 
Όδονίλ; ώς ανεφεραμεν είς προηγούμενη» ήμών 
σχετικήν άνακοίνωσιν;

Ήπεριβάλλοντα ήμάς φωτεινή αυτή άκτι 
νοβολία μέχρι της τελευτής μας τί είναι ζ Kai 
ίρωτώσιν. m εσχάτως πειραματισθέντες: Μή· 
πώς τοϋτο είναι ή ψυχή, άφοΰ τίποτε άλλο 
δέν. δυνάμεθα, να συμπεράνωμεν δτι είναιKai 
δύναταί τις: έζ άλλου νά εϊπη : Διατί νά μή 
είναι τό τοιοϋτον ή ψυχή; Μήπως δέν είναι καί 
αΰτη ουσιαστικόν τι; Μήπως δέν αποτελεί μέ
ρος τής Φύσεως ; Kai άφοΰ υπάρχει ήδη έν τώ 
σώματί-μάς, διατί νά μήν ΰπάρχρ «αί εκτός 
αύτοΰ, δπως ό αήρ, τό φώς, τό θερμογόνου, ό 
ηλεκτρισμός, κάπρος κτλ. καί άφοΰ ·δή εχει 
αΰτη κάϊ νΟητικήν 'ιδιότητα;

’Αφοΰδέή φύσις επιτρέπει τόν μετά τοΰ 
σώματός μας συνδυασμόν τής και τήν δράσιν 
της, έφι δσον τοϋτο ζή, διατίνΦ μή δρά αΰτη 
και έκδηίλώται καί μετά τόν έκτουσώματος 
αποχωρισμόν της‘,

M)jtO4 και ή ψυχή δέν είναι δύναμις; *Αφοΰ 
δέ ολαι άΐ δυνάμεις έκδήλοΰνται, διατί νά μήν 
έκδηλώται καί αΰτη ; Kai άφοΰ μας συμπαθεί, 
έν ήμίν ευρισκόμενη, ζιατί νά μή μάς έκφράζη 
και ούσιαστικώς τά αίσθήματά της και έκτος 
ήμών ;Άλλ’ άς ελθωμεν καί είς άλλην πειρα
ματικήν άπόδειξιν.

Ή ψυχή ή τό πνεύμα, διότι άμφότερα είναι 
έν καί τό αύτό, έκδηλοΰται, ώς γνωστόν, έν 
ρνείροίς καί όράμασιν, έν τηλεπαθητικαΐς πε 
ριστάσεσ/ν, έν απροσδοκητοις δλως ηεριητώ· 
σεσίν, ώς καί έν έμπειρικαίς έκδηλώσεσιν. 
Kai έν μέν τοις όνείροις καί όράμασι, τηλεπα- 
θητικαίς περιστάοεσι καί απροσδοκητοις φαι- 
νομενρις δέν είναι δυνατόν νά κατορθωθή ή σύλ- 
λήψις καί φωτογράφησις τής δίκην φάσματος 
πάρονσιάζομένης ψυχής καί δι’ αύτό μέχρι 
τοΰδε ή πειραματική φυσική δέν ήδυνήθη νά μάς 
έξακριβώσρ τήν ΰπαρξιν και υλοποίησιν τής 
ψυχής. Έυ ταίς πνευματιστικαις δμως έπι- 
κλήσεσιν ήδη καταιρθώθη τοϋτο καί ή επιστήμη 
δύναται σήμερον νά καυχηθή, οτι προώδευσεν 
el? τό, κεφάλαιον αυτό,. Καθόσον δντως καί βλέ-. 
πομεν καί άναγιυώσκομεν σπουδαία σχετικά 
φαινόμενα παρ’ αυθεντικών φυσιοδιφών καί έπι- 
στημόνων έπικυροόμενα, τής έμφανίσεως δη-., 
λρνότι πνευμάτων,, τής έπικοινωνίας μας πολύ-, 
τρόπωςμετ' αυτών, ■ ώς καί τής. ύλοποιήσεώς

των. Πάντα όό ταϋτα περιτράνως άποδεικνύουσι 
τήν ουσιαστικήν ιδιότητα τής ψυχής.

"ίίδη'έρχόμεθα εις τήν ουσίαν τοΰ θέματος. 
.. Η ύλοποιήσιμος. καί ουσιαστική ■ αΰτη ακντινο- 
βολία, ή περιβάλλουσα τό ανθρώπινον σώμα, 
είναι ή ψυχή ήμών;Πολλοί ήδη άντινείνουσιν 
el? τό πράγμα. Σοβαροί δέ τινες ιατροί έπεχει- 
ρήσαντες έν Ώαρισίοις νά πειραματισθώσιν, ώς 
άναφέρουσιν αί τελευταίοι παρισινοί ανακοι
νώσεις, άπέτυχον νά ΐδωσιν 5σα φαινόμενα 
παρετήρησαν οί έν Σικάγιρ συνάδελφοί των, έζ 
ού έμφαίρεται, δπως εις δλας τάς νέας άνακα ■ 
λύψεις, δτι καί έδώ έχομεν ήδη τους άποδεχο- 
μένους καί τούς αμφιβάλλοντας, μέχρις δτου 
έπικρατήση ό θετικισμός.

’■Απομένει όμως εν γεγονός καί περί αύτοΰ 
θά όμιλήση βραδύτερου καί θετικώτερον ή έπι· 
στήμη. "Οτι καί ή ψυχή είναι ούσιαστική τΐζ 
αί'θεξίανοερά Ιδιάτης, ούτως ειπείν, ήτις 
δρώσα έν τφ σώματι, δρώσα φαινομενικώς καί 
έκτός αύτοΰ, δέν δύναται ή νά περιέλθη βαθ
μηδόν άμεσώτερον καί el? τήν άντίληψιν τών 
ήμετέρων αισθήσεων. ΕΙς τό κεφάλαιο» 2ε 
τοϋτο ήδη περιστρέφονται, έν εύρεί κύκλφ, 
αΐ ένέργειαι καί σκέψεις τών σοφών, άναζητη- 
τών καί έπιστημόνων Οΰτω δέ άναντιρρήτως 
δέν απέχομεν έτι πολύ της εντελούς επικρατή· 
σεως τής ψυχικής αθανάτου τούτης αλήθειας.

, Φ. ΠΡΙΝΤΕΖΗΖ

<=■ ί6= I g ΙρΪΒ· I a ■ <=O| CS>1 ■=,) gl

ΑΛΗΘΕΙΑΙ | 
ssEs©*1 ______  «©safe)

Δέν ύπάρχει μεγαλειτέρα αδικία έκείνης, ήηςτε- 
λεϊται ύπό τήν οχιάν τον νόμου.

“Ανθρωποι τινές ύμοιάζουσι πρός νά μηδενικά. 
Ανπροηγήται αύιών αριθμός τις, δεκαπλασιάζεται 

ή άξια των.

Ή συκοφαντία ομοιάζει τήν φλόγα, ήτις μαυρί
ζει όσα άντικείμενοέγγίξη.

Ό άγαθός άνθρωπος είναι καί ειλικρινής καί εν 
τοιαύτη περιπτώοει ούδέν έχει νά φοβηθή τις έξ 
αύτοΰ.

Πάσα γυνή έν ιδίως πράγμα φοβείται, τήν μονα
ξιάν καί τούτο διά τά μή λά βρ καιρόν νά παρου- 
σιασθρ δ διάβολος καί τήν πάρρ μαζύ του, ώς σύν
τροφο/ τών τερατουργημάτων του.

Αί γυναίκες δλαι δέν είναι ίσοι. Υπάρχει έξαί- 
ρεοις. Κα'ι αύτη έγκειται είς έκείνας, οϊτινες δέν 
θέλουν νά ύπανδρευθοΰν.

Ό γάμος είς μέν τάς γυναίκας είναι άνάγκη εις 
δέ τούς άνδρας διασκέδασις. Έξ ού καί αΐ διχό- 
νοιαι.

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΝΙΑ

Eton ταιρόκι τον Μαγιού 
Μι τ' 'Ακριβού καμάφ ΤριατταφνίΙώια ιίν’ Sla οον 
πρόαωκο, χρόνια, χάρι ΤριανταφνΙ^ώώ μοναική 
οχορηίζιται. ώιό «’να,Τρ artafvliiviov ιίσαι θεού 

ΤριανταφνίΧΙνιαχίννα,

3ταΙίζι»αι μι φόρηια 
τριανταφυλλί, κι’ Λκόμα Ή νιότηοου έχει φόριμα τριαντάφυίίίνιο ο&μα.- Καί μίαα ato τραγοίίδι μου 
κ' Ιχώ σ'ι καμαρώνω Σαν πιτάΐοΰδα ρόδινη 
μίσα οι ρόδων κί&νο-

Κ. ΠΑΛΛΜΑΣ
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ΤΟ ΠΕΠΡΩΜΕΝΩΝ

(Διήγημα Λουΐ Σαμπώ)
φίλος μου Σωβετέρ, ζτκν 
τον έπρωτογνώρισα είς 
τά γραφεία τοΟ δημαρ
χείου, δπου συνειργαζό- 
μεθα, ήτο τριακοντού- 
της εύθυμος άνθρωπος, 
μελαγχροινός, περ'ώνυ- 
μός είξ'δλον τό προσω- 
πικόν -διά την φιλαργυ- 
ρίαν του . καί τούς τρο- 

. μέρους θυμούς του.Παρ’ 
δλα ταθτα. ειχεν έλχύ- 

σει ττ,'Λ συμπάθειαν μου, ίδια διά την άγα- 

καί εύθύτητα. .
Διά τήν /οίκ'όγένειάν του σπανίως ώμίλει. 

Έν τούτοις έγνωρίζομεν, δτι ήτο νυμφευμένος 
με μία^χαρι'τώμένην γυναίκα, τής οποίας ή 
μήτηρεξημαξύτων. Κάποιο δέ αίνιγμα έκρύ- 
πτετο ώς πρό.ς τήν πενθεράν, τήν οποίαν ό 
κόσμος λώνόμαζέν «άκαταλόγιστον γραίαν.»

Άπό.τινων μηνών άντελήφθην κάποιαν με
ταβολήν'· είς τούς τρόπους του, κρυπτομένην 
τινά μανίαν καί Ανεξήγητου μισανθρωπίαν. *0 
φιλικός^μας δεσμός είς ούδέν Γσχυεν, ώστε νά 
μάθω τί. Ήθελα νά τόν βοηθήσω, άλλ’ άπέ- 
φευγε τάς έρωτήσεις μου 
Αποτόμωςκαί ήμεροι τή ΒΗΗΗΜΗ 
ήμέρφ- ^καθίστατο, άποό- 
σίτος.

Περίεργον: δέ μσΟ-έφαί.- ;
νέτο, δ« τ°!ί Κυριακάς^· Ε^^ΗΗΒ^ΗΗ 
.οπότε; μαζύ >. έκάμνομεν ·ΒΗΗΗ|^Ηΐ^Ε
περιπάτους- μέ μίαν μι- <SH^HE|||He9h 
κράν. βάρκαν,, έφαίνετο ή^- 
συχώτερος. Έπι τέλους

κάμνει καλόν νά λησμονώ δι’ όλίγον, νά μη 
σκεπτωμαι τίποτε-«,. r

Έκτοτε ούδεμία συζήτησις έγίνετο.
* Μίαν πρωίαν είς τό γραφείον μου έμαθα,ότι 
η πενθερά.του είχεν άποθάνει έξαίφνης κα 
υπο παραδόξους Αληθώς συνθήκας. ’Από τής 
ήμερας δέ έκείνης ό δυστυχής Σωβετέρ έφαί- 
νέτο.μεταβαλλόμενος και άποτινάξας τόν φοβε- 
ρον έφιάλτην,οστις τδν 'έπίεζεν.Οί κυρτωμένοι 
ωμοί του ,Ανυψοόντο καί αί ρυτίδες το3 μετώ
που του έσβέννυντο.

Ή περιέργεια μου έκ ' τών γεγονότων 
6. ζ, . „ . · ... , . νΊθη και. έπεθύμουν τέλος νά μάθω τ; -
υοτηταιϊΤου-;κ«Γ την μεγαλην του τιμιότητα βαινεν. Έν τούτοις c *> -

λειως απηλλαγμενος εκ τής πρώτης του δυ
στυχίας. Παρετήρουν πολλάκις τάς βαθείας με
λαγχολίας του κα'ι τάς μυστηριώδεις σκέψεις 
του. Έπειτα έκίνει περ,λύπως τήν κεφαλήν 
του και έξηκολουθει την έργασίαν του ' 
■Τέλος άπεφάσισα νά τδν πείσω κα’ι μοβ 
έξηγησν) τό αίτιον τών θλίψεών του, έξέλεξα 
δε μιαν ωραίαν ημέραν, καθ’ήν ήτο εκτά
κτως ευθυμος. Άλλ’δταν έπρόφερα ¥δ όνομα 
τί5ς πενθεράς του, μέ παρετήρησε μέ-.τό δύσ- 

. θυμόν ύφος του.
— Τι.θελεις να ε(πίίς μέ αυτό τ.δ όνομα ; 

““Τίποτε.‘Απλώς πα- 
ΗΜΜΜΜΗ ρετήρησα, δτι εύθύς μετά
Β|^ΗΒ^Β^Η τόν θάνατόν της ήλλαξες

πολύ....
ΗΒ@ηΗ|Μ^^Η .— A! Τό παρετήρη- 

■ . σες, Αλήθεια ; Af ! Λοι- 
πόν Ι Ήπατηθης,.... ίδού 

ΒηΕΒΒΒΒΕΒ τό πάν!
' ,Γ7 · ά ——Σωβετερ, Απάντησεσυχώτερος. Επιτέλους

«>Λ . r - , ιMlS 'ίιΜ WWWPw· Ρ·ου’ ειλικρινως.... Έν-

χ φρασως. έπέφερεν έπι σοθ παρά-
- Περίεργον μοθ φαι- |^Η·ΜΗ·| άχ0Τε>έ J

συ νεόνυμφος, ΚΗΗΜΜΜ| __E^
να μη προτιμάς να περ- ·γ» $■ ’

ν^ς τάς Κυριακάς μέ τό ·χ ■ ρΛ-’ tvilF«l,Tp«^-
σπάτι σου ΜΗΗ^^ΗΗΜίΙΙΙ ^·■.- < θειαν, διότι πράγματι. -Σε παρακαλώ μημοΟ ·Η·|^··| νοθς μου είς πΛλάς ύπο- 

.ομιλησγςτοθ λοιποΟ περί .Μ·— ψίας περιπλέκεται, 
τοιουτων πραγμάτων,μοϋ . Τότε\νωρθώθη άπο-

% απηντησε, καταστας.αί- · < ·. · , mi r / ,
&ίώ8«. Μ·.Ο ’ '<■ ^·· ■ ■ "Vmέ”-

’ . .. ·. μονως εις τους οφθαλμούς

ξιήθη καί. ε· ηύ- 
. τί συνέ- 

ο ψιλός μου δέν ,ήτο τε-

και έφάνη ώς μαντεύσας την τρομεράν .ύπ'-" 
votav, ίν έκρυπτα, διότι είπε' μέ τήν βραδεΐαν 
φωνήν του

— Ά ! πράγμα·» φαίνεται, δτι εννόησες 
περίπου τί μου συμβαίνει. "Ακούσε με λοιπόν:

— Πιστεύεις σύ είς την Πρόνοιαν, εις μίαν 
δύναμιν ενσυνείδητον, ικανήν νά έπελΟρ έξαί- 
φνης είς την τύχην τών άνθρώπων ",

— Φυσικά. ’Αλλά πρδς τί -η έρώτησις αυτή;
— Διότι, άγαπητέ μου, αυτά η Πρόνοια 

μέ έσωσεν άπδ μίαν φρικώδη πράξιν. "Ανευ 
αύτ$!ς έγώ θά ήμην δολοφόνος. Ίσως σύ όνο- 
μάσεις τοδτο σύμπτωσιν, τύχην. Άλλ’ έγώ 
δέν άμπο^ώ νά βγάλω από τόν νοΟν μου, ότι 
κάποια θελησις αύτ^ς τάς τύχης έν συνειδησει 
έσταμάτησε τδν βραχίονά μου. Λέγουν, δτι η 
τύχη εινε τυφλή καί 5μως· δεικνύει ενίοτε 
άκατανοητους διαύγειας... Θά πεισθ^ς, όταν 
άκούσρς την θλιβεράν μου ιστορίαν.

«Είνε δύο έτη τώρα, οπού η ζωη μου είνε 
άβίωτος. Ένα τέρας, μία πηγη δυστυχίας 
έμόλυνε την έστίαν μου. Ή μητέρα τάς γυ- 
ναικός μου....*Α !. φίλε μου, καταντά κωμικός 
αύτδς ό διαρκής σχεδόν άγων μέ τάς πενθε- 
ράς. Άλλ’ είς τήν ίδικήν μου περίστασιν δέν 
επρόκειτο περί άπλών ιδιοτροπιών.

Αυτή ή γυναίκα ήτο μία χαρτοπαίκτρια, 
μία συχαμερά χαρτοπαίκτρια. Ένφ δέ άλ
λοτε συνεκρατεϊτο κάπως, άπδ τάς έποχάί τοΰ

is?

γάμου μου ή μανία τοΟ πάθους της έγινε φρι- 
κώδης. Ήγάπα τά χαρτιά μόνον διά τάς συγ
κινήσεις, τάς όποιας προκαλοθν και όχι διά τό 
προσδοκώμενον κέρδος.

Ήτο μία φανατισμένη, γραία. Μή έχουσα 
πολλά, χρήματα δέν ήδύνατο σχεδόν ποτέ νά 
ποντά.ργ και έπερνε συνήθως τό τραϊνον τοΟ 
Μόντε-Κάρλο διά νά ύπνωτισθή ώρας ολοκλή
ρους πρό· τής πράσινης τραπέζης. *0,τι χρή
ματα εξοικονομεί, τά Ιχανεν είς τήν. άπαισίαν 
ρουλέταν.

Ή μορφή της ήτο ιδιόρρυθμος, πλήρης ρυ
τίδων μέ μίαν παράδοξον λάμψιν είς τά μά
τια της, αποτέλεσμα του πυρετοί) τής χαρτο-
παικτικάς μανίας της.

Ένθυμοΰμαι τάς πρώτας μου απογοητεύσεις 
μετά τόν γάμον μου, δταν μέ σεβασμόν καί 
μέ στοργήν περιέβαλα τήν μητέρα εκείνης, 
ποΟ έλάτρευα.

Φαντάσου τήν φρίκην μου, όταν είδα ποιον 
τέρας ήμην ύποχρεωμένος νά σέβωμαι, νά άπο- 
καλώ «μητέρα». Φαντάσου τήν έντροπήν μου. 
καί τήν άπελπισίαν μου,δταν έμαθα δτι ή μ.η- 
τερα τάς γυναικός μου έτρεχεν είς τά χαρτο
παιχτεί», δτι έπρομηθεύετο τάς «μυστικάς 
μεθόδους τάί ρουλέτας» καί δτι ήτο τό θδμα 
τόσων άτιμων έκμεταλλευτών και δ περίγελος 
του κόσμου. Έσήκωσα έπανάστασιν είς τό 
σπάτι μου, ικέτευα, ήπείλουν, άλλ ’ είς μάτην.

Ή δύστηνος σύζυγός μου έκλαιε διαρκώς 
έν$ ή τρελλή γραία, άφωνος, ζαρωμένη είς 
μίαν γωνίαν έψιθύριζεν άκαταλήπτους φράσεις.

Καί συν τω χρόνφ τά πράγματα ώξύνοντο. 
Ή άτιμη έπωφελεϊτο. τάς αδυναμίας τάς κό
ρης της και έπερνεν δσα χρήματα είχεν. 'Γά 
έχανε και έπειτα έδανείζετο έπ’όνοματί μου. 
Τέλος έφθασε και μέχρι τάς κλοπάς· Διέρ- 
ρηξε τά συρτάρια το5 γραφείου μου καίεπάρεν 
δλας τάς οικονομίας, μας.

Παρ’ δλας αυτές τάς άτιμίας, ή γυναίκα 
μου, ή άγαπητή μου Ιωάννα, προσεπάθει νά 
.τήν δικαιολογώ· Έπροτίμα νά ύποφέργ) αύτή 
τό ήθικόν μαρτύριον, διά νά μή,λυπήσγ τήν 
άσθενικήν γραίαν μ.ητέρα της. Διότι, άπό τάς 
διαρκείς ψυχικάς συγκινήσεις, είχε καταντήσει 
ή άθλια καρδιακή,· καί μέ τόν-ίνα πόδα της 
έπι ΤοΟ τάφου, έξηκολούθει. νά παίζγ καί νά 
ύποφέργ.

Τέλος άντελήφθην εις ποίον βάραθρον έφε- 
ρόμεθα δλοι. Ή πενθερά μόν *Ιχ®ν άρ^ίσγ νά 
καταστρέφω τήν οικίαν μου,- άφοΟ κατεστρεψε 
τήν ίδικήν της. Μοθ έκλεπτε. τάς οικονομίας 
μου, μοΰ έκλεπτε αυτήν τήν ,καρδίαν της Ίο>- 
άννας μου, διότι είχε τήν άδυναμίαν παρ’δλας 
τάς άτιμίας της νά άγαπ^.τήν γραίαν μητέρα 
της. Ή θέσις μ.ου είχε καταντήσει Ανυπόφο
ρος και πολλάκις έκοιμώμουν είς. τά ξενοδο
χεία. "Εως εδώ έφθκσαν τά πράγματα, δταν 
ένα πρωϊ μο5 έφεραν ενα φάκελλον'.Τί νομίζεις 
δτι περιείχε ; Αζισσιν διαζυγίου άπό τήν γυ
ναίκα μου.‘Η λύσσα μου ήτο Απερίγραπτος.Δέν 
έφθανεν δτι μ’έστέρησε τάς ησυχίας μου και 
τάς ευτυχίας μου, άλλ’ έφθασε και μέχρι τοΟ 
σημείου νά μέ έκμηδενίσγι, νά μέ έξευτελήσγ.

.Τότε ένα πράγμα έσκέφθην. "Οτι μόνον ή 
έξαφάνισις αύτοδ τοθ τέρατος ήμποροΟσε νά 
μάς σώσγ, θάνατος είς αυτό τό κτήνος! θά
νατος είς τήν έχιδναν ! Φρίκη δμως μέ κατέ- 
λαβεν είς τάς σκέψεις αύτάς καί κατέβαλα 
ολας τάς δυνάμεις μ.ου νά Απαλλαγώ αυτών.

Άπεφάσισα λοιπόν νά συναντήσω τήν ’Ιω
άνναν καί έπήγα σπήτι μου. Ή γυναίκα μου 
ελλιπε και εύοήκα εκεί τήν πενθεράν μου. 
Μόνη της είς μιαν γωνίαν τάς τραπέζης έπαιζε 
χαρτιά, μέ τούς όφθαλμούς μανιώδεις καί 
λάμποντας. Ένφ δέ ήμην ήρεμος, ήναψα μό
λις είδα αυτό τό τέρας. Τής είπα ποθ μάς 
κατήντησε, τάς έδειξα τά Αποτελέσματα τής 
διαγωγής της, τήν έξώρκισα, άλλ ’ αυτή έμενεν 
άφωνος, ένψ τό προσωπόν της γελοιωδώς συνε- 
σπάτο Από νευρικούς μορφασμούς καί, έξηκολού- 
θει νά ρίπτω τά χαρτιά.

Τότε έξαλλος έφώναξα.
— ΤΑ ! γρηά στρίγγλα, δέν θά ύπερισχύσγς 

έσύ έδώ μέσα 1...
Τήν στιγμήν έκείνην, μέ έκύτταξεν ειρω

νικά, μέ τά Αλλοιθορίζοντα μάτια της. Μ’
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επνιγεν ή άγζνάκτησις και ή >ύσσα, νίρπασα 
Από τήν έστίαν ?να χάλκινο μικρό άγαλμα 
καί ένφ ίμουν έτοιμος νά σπάσω την κεφαλήν 
της, ή γρηά έταράχθη μίαν . στιγμήν άπδ ρί
γος καί ίριεινεν Ακίνητος, μέ τήν κεφαλήν 
γυρμβνην πίσω καί τά μάτια στίλβοντα ώς 
ύάλινα.

Είχεν άποΟάνει αίφνηίίως.
Ό Σωβετέρ διέκοψε πρός στιγμήν την διη- 

γησίν του καί άσΘμαίνων έσφόγγισε τό ίδρωμέ- 
νον μέτωπόν του.

•—· Άπέθανεν, έξηκολούθήσε μετ’ δλίγον, 
Απέθανε χωρίς νά την σκοτώσω. Έ|Λίιν« Ακί
νητος πρό τοΰ πτώματος,ζαλισμένος καί έβλεπα 
έκτυλισσδμενον Από τά μάτια μου τό άπαίσιον 
παρελθόν, κάποιαν στιγμιαίαν λύπην τ-ίςς γυ- 
ναικδς μου είς τό παρόν, καί μίαν ύποφώσκου- 
σαν εύδαιμονίαν είς τό μέλλον. Ποια δύναμις 
λοιπόν υπέρτατη μ’έβοηθησε νά μ·/) στιγμα- 
τισθώ, ώς δολοφόνος j ’Εννοείς, τώρα, Οιατί 
τρέμω καί πιστεύω πρό τής θείας προνοίας ; 
Έπειτα χαμηλώσας την φωνήν του, ό φίλος 
μου, προσέΟηκε :

-— Φύλαξε μυστικόν ο,τι σοΰ είπα. Ό θά
νατος τής πενθερδίς μου ίμεινεν Ανεξήγητος. 
Ό ιατρός διέγνωσε μίαν έξαφνικην καρδια
κήν κρίσιν. Είπεν, ότι κάποια Απροσδόκητος 
συγκίνησις ίπέφερε τόν θάνατον. *Β γυναίκα 
μου, τήν οποίαν ίκτοτε Απέκτησα έξ ολοκλή
ρου, φαντάζεται, οτι αί συγκινήσεις τών χαρ
τιών έφεραν τόν θάνατον...

—ΣοΟ υπόσχομαι έντελή σιωπήν, τοΰ είπα 
τότε. Άλλ’Απάντησε μου είλικρινώς. Άν 
δεν άπέθνησκεν ή πενθερά σου, θά τήν «σκό
τωνες έκείνην τήν στιγμήν ;

— ΙΙώς θελεις νά σοΰ Απαντήσω, είπε μέ 
έξαψιν. Καί έγώ χιλιάκις διερωτήθην. Άλλ’ 
Αν εΓ-ω τό «ναι» ή συνείδησίς μου δεν θά τα
ράσσεται διαρκώςJ Βλέπεις λοιπόν ότι ή Θεία 
Πρόνοια ήμπόδισε όχι μόνον τήν πραξιν, Αλλά 
προέλάβε καί τήν άπόφαοιν ■ Μ’ έρωτας Αν θά 
έπιπτεν ή χειρ μου. Χάρις είς τόν Θεόν, τό 
Αγνοώ.

ΑΝ—ΠΡΙΝ

γ

Ο ΥΔΡΟΜΥΛΟΣ
[Άνάμ,νηϋΐς έπϊ xfj 1τ) Μαΐον]

Eire κάμποσα χρόνια τώρα . καϊ την Ενθυ
μούμαι πολύ καλά ακόμη αυτήν, την θλιβερόν 
Ιστορίαν.

"Ημουν παιδί καϊ εφοιτοΰσα είς τό δημοτικόν 
σχολείου μιας Επαρχιακής κωμοπόλεως. Ο δι
δάσκαλός μας, Ενας μεσόκοπος και άγαθόφυ- 
χος, καθώς Εφαίνετο, άνθρωπος, αλλά κάπως 
αυστηρός κατά την εξωτερικήν του οψιν, εσ.υ· 
νείθιζε κάθε χρόνον πάντοτε κατά τήν I Μαίου. 
την ημέραν αυτήν της εορτής των άνθέων, νά 
μάς κάμνη μίαν ώραίαν Εκδρομήν εξω της κω- 
μόπόλεως Εκείνης.

Ή Εκδρομή μας διήρκει μίαν σχεδόν ώραν 
κατά τήν μετάβασιν και μίαν κατά τήν Επά
νοδον. Τό όλον εβαδίζαμεν δύο ώρας τοποθετη
μένοι κατά τάξιν.

Άναχωρούσαμεν προ τής ανατολής τοΰ ήλιου 
και επεστρέφομεν εις τά ίδια περί τήν δύσιν 
του,φέροντες μαζύ μας Μαγιάτικα στεφάνια και 
άνθη.

Καί’ όλον τό διάστημα τοΰ δρόμου εϊμεθα 
ανεξαιρέτως όλοι εύθυμο·. καϊ χαρωποί, βλέπον- 
τες τόσον ωραία καϊ θελκτικά πράγματα που 
μάς παρουσίαζεν ή φύσις γύρω καϊ άδιακόπως 
Ετραγουδούσαμεν.

Τό μέρος εις· το οποίου κατά προτίμησιν με- 
τεβαίνομεν, ήτο Ενα μικρό χωριδάκι, εξω τοΰ 
οποίου εσταθμεύομεν. Καί ήτο τό μέρος αυτό 
αληθινά μαγευτικώτατον. Παντού όπου καϊ αν 
Εστρεφε κάνεις τό βλέμμα του εβλεπεν άπειρον 
Εκτασιν όλοπρασίνης καϊ δροσερός χλόης νφω- 
μένης εις ύφος αρκετών ύφεκατομέτρων Επάνω 
από τήν επιφάνειαν της γής καϊ καταστολι- 
σμένης μέ μυριόχρωμα λουλούδια.

Έα«ΐ πλησίον Ενα ποτάμι Ετρεχε γοργά καϊ 
αδιάκοπα, Ευφ ρενμά του συμπαρέσυρε
παν ό,τι εύρισκεν Εμπρός του.

Παρεκει ύπήρχεν ένας όΐκίσκος μέ υδρόμυλον, 
ό οποίος ελειτούργει διά τής δυνάμεως τού ρεύ
ματος τού ποταμιού, τό οποίον διήρχετο απο 
Εκεί μετά μεγάλου καϊ Εκκωφαντικοΰ θορυβου.

Eif τό μέρος αυτό τού υδρόμυλου εκάθήμεθα 
πάντοτε καϊ εγευματίζαμεν ο καθείς μας μέ τήν 
ανάλογου τροφήν πού Εφερε μαζύ του καϊ κατό
πιν άρχίξαμεν τά παιχνίδια μάς μέχρι τής 
ώρας πού επρόκειτο κατά προσταγήν τού καλού 
μας διδασκάλου ν αναχωρήίωμεν.

★ *
"Οταν όμως κάποτε τήν Ιην βίαιου, τρίτην 

ή τετάρτην ίσως φοράν τότε, μετέβημεν εκεί 
είς τόν υδρόμυλον, επέπρωτο—τί δυστυχία /— 
νά μή διασκεδάσωμεν.

Έαατ από τούς συμμαθητάς μας, άτακτο 
παιδί και πολύ ζωηρό καθώς ήτο, παρεσύρθη 
καθ* ήν ώραν ειχομεν φθάνει από τό ρεύμα τοϋ 
ποταμιού καϊ επνίγη.

Είς τήν αρχήν, όταν μάς τό ανήγγειλαν, εδι- 
στάσαμεν νά τό πιστεύσωμεν, θεωρήσαντες τό 
πράγμα μάλλον ως αστείου. Έπειτα όμως Επεί-- 
σθημεν καλώς, όταν εϊδομεν τό πτώμα τοΰ πνι- 
γεντος αληθινά συμμαθητοΰ μας, τό οποίον 
άνέσυραν εις μακρυνήν από Εκεί άπόστασιν δύο 
χωρικοί.

"Ολοι μας Εγίναμεν αμέσως ωχροί καϊ τα 
μάτια μας Εγέμισαν από δάκρυα. Τό συναίσθημα 
τής θλίφεως διά. τό τραγικόν συμβάν εκυριάρ- 
χησε καθ' ολοκληρίαν μέσα εις τήν ψυχήν μάς, 
άντιθέτως μάλιστα πρός τήν τόσον άωρον ηλι
κίαν μας, οπού κάθε ίλΐψις δέυ έχει καϊ τόσον 
ζωηρόν επίδρασιν.

Ό διδάσκαλός μας εξ άλλου -Εφαίνετο και 
αυτός σάν άπόλιθωμένος. "Εμενεν εϊς τήν θέ- 
σιν τού ακίνητος καϊ δέυ εϊμπορουσεν ό δυστυ
χής υά άρθρωση λέξιν.ΑΙ ΠΡΩΤΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑ!

ΕΙς πνιγμένους- — ’Εάν είναι ένδεδυμένος, 
άφαίρεσον ή ξέσφνξον τά φορέματά του,

Άφαίρεσον όλον τά ύδωρ, τό όποιον υπάρχει 
είς τούς πνεύμονας, έξαπλώνοντάς τον έπίστομα 
καί σηκώνοντας άπό τήν μέσην, ούτως ώστε νά 
κρέμαται ή κεφαλή πρός τά κάιω. Τίναξον τό σώμα 
τότε άρκετάς φοράς.

Τράβηξον ίξω τήν γλώσσαν του.
'' Προκάλεσον τεχνητήν άναπνοήν, πιέζων κ’εκτεί- 
νων τάς κατωτέρας πλευράς, είκοσι περίπου φοράς 
τό λεπτόν, "ϊ’ψωσε τούς βραχίονας άνωθεν τής 
κεφαλής καί χαμήλωσον έναλλάξ, όχι άποτόμως, 
άλλά ήσύχως κ’ έπιμόνως άρκέτήν ώραν.

Θέρμανον καί έντριψον τά άκρα.
Κράτησον εξω τήν γλώσσαν, κλεΐσον τούς ρώθω- 

νας, πίεσον τό καρύδι, ώστε νά κλείσής τήν είσο
δον τοΰ στομάχου. Εισπνευσον βαθέως κ’ έκπνευ- 
σον εντός τοΰ στόματος τοΰ παθόντος. Κατόπιν πίε
σον το στήθος, διά νά έξέλθη ό άήρ, καί έπανά- 
λαβε αύτό πολλάκις.

Μην αποθαρρύνεσαι* πολλάκις εσώθησαν άνθρω
ποι ύστερον όπό προσπάθειας πολλών ώρών.

Όταν άρχίση ν’ άναπνέη ό Ασθενής, έξαπλώσατέ 
τον είς τήν ζεστήν κλίνην καί δόσετέ του ζεστά νά 
πίνη. Τότε χρειάζεται ησυχίαν καί καθαρόν Λέρα.

Εαύάιμον καί ζεμάτιάμα.—Σκέπασε τό ζε
ματισμένου ή καμμένον μέρος μέ σόδαν καί βάλε 
έπάνω .βρεγμένα πανιά. ’Επίσης ώφελοΰν Ασπράδια 
αύγών, ή ελαιον ή λινέλαιον άπλοΰν ή άνάμικτον 
μέ κιμωλίαν ή ασβεστόνερου.Είς κεραννοπλίικτονς·— Ρίψατε δρμητικώς 
ψυχρόν ΰδωρ έπάνω είς τόν παθόντα.

Ήλέαάις·—Ξέσφιξον τά ένδύματα. Φέρε τόν 
παθόντα είς σκιερόν μέρος καί βρεξον τήν κεφαλήν 
του μέ παγωμένον ύδωρ Κρατήσατε δέ τήν κεφα
λήν του ύψηλά.

Δείγμα λνόάώδονς κυνός ft δψεως·—Δέσατε 
σπόγγον ίσχυρώς άνωθεν τής πληγής. Πιέσατε τήν

Κατόπιν όμως κατώρθωσε νά συνελθη. όπως 
δήποτε καϊ υα ειπη μέ ύποτρέμουσαυ φωνήν 
ολίγα συγκινητικά λόγια. Ακολούθως αάς Ετο- 
ποθέτησε κάτά τάζιν, ώς συνήθως, καϊ άνεχω- 
ρήσαμεν. Καθ' όδόν Εβαδίζαμεν κατηφεΐς καϊ 
σιωπηλοί. Δέυ ήκούέτο άλλο τι, παρά μόνον ό 
κρότος τών βημάτων μας. Μετ’ ού πολύ εφθά· 
σαμεν είς τήν κωμόπολιν.

»
★ ★

Τήυ έπομένην όλοι κατά τήν επιθυμίαν τού 
διδασκάλου μας παρευρέθημεν είς τήν κηδείαν 
τοΰ δυστυχούς συμμαθητοΰ μας. Ά,κολουθήσα- 
μεν αυτόν μέχρι τής τελευταίας του κατοικίας, 
όπου ό διδάσκαλός μας εξέφώνησε βραχύν Επι
κήδειου μέ λυγμούς καϊ δάκρυα.

* ·
"Εκτοτε πλέον δέυ μετέβημεν κατά τήν Ιην 

Μαΐοι» δι' Εκδρομήν είς τόν υδρόμυλον.

X. Δ. Κ0ΥΤΗΦΑΡΗ2

πληγήν, καί καυτηριάσετέ την άμέσως μέ λευκο- 
πυρωμένον σίδηρον. Δύσατε είς τόν παθόντα διε
γερτικά, ρούμι, κονιάκ κτλ.Κεντήματα δηλητηριωδών έντόηων κτλ·— 
Βρέξατε μέ διαλελυμένην Αμμωνίαν λάδι, Αλμυρόν 
ύδωρ ή iadi'ne.

Κατά τής λιποθνμίας·— ’Εξαπλώσατε έπί 
’δί ρόχεως τόν παθόντα. Προκαλέσατε ρεύμα άέ- 
ρος, ραντίσατε τον μέ ύδωρ. Τοποθετήσατε τήν 
κεφαλήν χαμηλότερον άπό τό έπίλοιπον σώμα.Άνάψλεξτς τών ένδυμάτων. —Μή τρέξης — 
Ιδίως μή καταβής κλίμακα καί μήν έξέλθης είς τόν 
δρόμον. Τυλίξου είς κιλίμι, ή οίόνδήποτε μάλλινον 
κάλυμμα. Κράτησον τήν κεφαλήν χαμηλά, διά νά 
μήν είσπνεύσης φλόγα.Άάφυξία έξ εέάπνοής άερίον άεριόψωτος- 
—Μετάβηθι είς τόν καθαρόν άέρα όσον τό δυνατόν 
ταχύτερον κ’ έξαπλώθητι. Διατήρησον τό σώμά 
σου θερμόν. Ρίψε 20 σταγόνας Αμμωνίας είς έν 
ποτήρι δδατος καί πίνε συχνά Απ’ δλίγον. ’Επίσης 
δύο έως τέσσάρας σταγόνας βάμματος έμεττκών 
καρύων κάθε ώραν έπί πέντε εξ ώρας.

*Εν περιπνώόει ναναγιου·— Τό Ασφαλέστε
ρου έν περιπτώσει ναυαγίου λέμβου ή πλοίου είναι 
νά ύ ιάρχουν πάντοτε σωσίβια έντός αύτών. Μήν 
Αλλάζετε θέσεις, ιδίως όταν είναι θαλασσοταραχή. 
’Εάν συμβή ναυάγιον, αί γυναίκες είμποροΰν νά 
έπιπλεύσουν άρκετήν ώραν,έάν κρατήσουν τά φλέ
ματά των τεντωμένα μέ τά χέρια, καί κάμνουν μέ 
τούς πόδας των κινήσεις, ώς ν* Αναβαίνουν κλί
μακα. Τοιουτοτρόπως κερδίζουν καιρόν, μέχρις 
δτου καταφθάσή βοήθεια. Ό μή γνωρίζων νά κο- 
λυμβά, &ς έκτείνη τούς βραχίονας του έκατέρωθεν 
μέ Απλωμένος τάς χείρας, καί άς καταιβάζη αυτούς 
μέ δύναμιν, ώθών τό νερόν πρός τά κάτω καί άς 
κάμνη μέ τούς πόδας του κινήσεις, ώς έάν άνήρ- 
χετο κλίμακα, ή Ας λακτίξή τό νερόν έκ τών άνω 
πρός τά κάτω. Οί φέροντες σωσίβιά’ δέν έχουν νά 
φοβηθούν. Τό δέ κυριώτερον ν’ Απομακρύνονται 
τοΰ βλαβέντος σκάφους.
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Ο ΑΠΟΘΑΝΗΝ ΒΑΣΙΛΕΥΣ
Αίφνηδίως δ τηλέγραφός έξ ’Αμβούργου έσκόρ- 

πισε παντού τήν είδησιντοΰ θανάτου τοδ βασιλέως 
τής Δανίας Φρειδερίκου Η'. έπελθόντος έκ συγκο
πής τή» καρδίας την 1)Ι3ΜάΙου·

Ό ατυχής βασιλεύς, τύπος άγαθότητος · καί eii~. 
γενείας, έβασίλευσε μόλις έπι έξαετίαν, ήτο δέ ηλι
κίας 69 έτών. Νυμφευθείς τφ 1869 τήν πριγκή- 
πισσαν Λουΐζαν τής Σουηδίας και Νορβηγίας άπέ- 
κτησεν έπτά τέκνα, έξ &ν δ πρωτότοκος Χριστιανός 
δ I, τεσσαράκοντα δύο ήδη έτών, άνηγορεύθη βασι
λεύς τής Δανίας.

ΤΟ ©ΑΥΜΑ ΤΟΥ ΛΙΑΝΟΣ — Η ΤΟΜΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΜΑ
1

Άπδ τόν ’Ιούνιον τοδ 4906, ή έξαγοράσασα 
Αμερικανική Κνβέρνησις παρά τής άτυχησάσης 
Γαλλικής εταιρείας τήνέπιχείρησιν τής τομής τοδ 
Ίσθμοΰ τοΰ Παναμά, ήρχισε τάς έργασίας της·

Ζεραχω, τρυπά/οι, σιδηρόδρομο» καί νδατοφρφίΜ»

ΪΗ ΚΑΤΑΚΤΗΣΙΣ ΤΟΥ Ν,’ΠΟΛΟΥ
Είς τδ προηγούμενον τής «Φμσεως» τεύχος έγρά- 

ψαμεν τά τής'κατακτήσεώς τοΰ^Ν. Πόλου, ύπό της 
Νορβηγικής αποστολής, κατά τδ άποσταλέν τηλε
γράφημα τοΰ πλοιάρχου Άμοϋνδσεν άπό τό Χόβαρι · 

’Ιδού τδ περιώνυμον «Φράμ» τδ σκάφος τοϋ κα
τακτήσου τοδ Ν. Πόλου Άμοΰνδσεν, τδ όποιον έφε* 
ρεν αισίως μέχρι τοδ κόλπου'τών Φαλαινών τούς 
τολμηρούς Νορβηγούς έξερευνητ'άς.

Κατά τήν έπιστροφήν του είς τήν Νορβηγίαν 
εγινεν αντικείμενου παράφρονος χαράς καί άπειρου 
λατρείας.

Οί Νορβηγοί δικαίως έώρτασαν μέ τόσον ένθου- 
σιάσμδν τήν κατάκτησιν καί τήν προσάρτησιν τής 
παρθένου γής τοϋ Ν- πόλου, είς τδ μικρόν βασι
λείου τοΰ Χάκωνος VII.

Τά τελειότερα μηχανήματα, τεράστιοι γερανοί, 
τρυπάναι κινούμενοι διά πεπιεσμένου άέρος και 
άπειρία άλλων εργαλείων καί μηχανών,είδικώς έφευ- 
ρεθέντα καί έπινοηθέντα ύπό τών μηχανικών τής

Etf ίώ* πρός σνγχξάτησίϊ
τΦ* ίδ«τω* τ^ί· διώρυχος, ..

Τερβστιώ χέρα^ο* &ρπάζοτιε{ τα ΙκοχακτίμιΜ 

χώματο. χαί 119ονι.

Κυβέρνήσεως συνεργάζονται μετά 40,000 Ανθρώ
πων, πρδς άποπεράτωσιν τοΰ μεγαλειτέρου έργου, · 
έξ δσων ποτέ έπεχείρησεν ή άνθρωπότης.

Ή διώρυξ θά είναι έτοιμος πρός πλοΰν τδ έπό· 
μενον έτος. ■

Καί έι'φ πρότερον δχρειάζοντο δύο μήνες διά τδν 
περίπλουν τής Ν. ’Αμερικής, ήδη είς μίαν ήμέραν 
αί πλώτμί πόλεις θά βαπτίζωνται εις δύο Ώκεα- ■ 
τούς.

Η ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΥ ΕΙΣΑΙ ΣΥ

Θέλεις άγάπη μου γλΰκειά 
τδ γαλανό σου μάτι 

καρδιά νά ίδή άν μ’ άφησε 
νάχω καί ’γώ, κομμάτι;

Πάρε μαχαίρι κοφτερό 
καί σφάξε με θεά μου 

νά ίδής πώς δεν εύρίσκεται 
καρδιά στά σωθικά μου.

Γιατί απδ ’κείνη τή στιγμή
ποΰ έφάνηκες μπροστά μου 

μπορώ να ζώ χωρίς καρδιά
γιατ’ έχω έσε καρδιά μου. ...

Ζάκυνθος ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΛΟΥΤΣΗΣ

-Ο-’''’

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ
Τά λαίμαργα «υρεϊα

.'Οταν φωνάζωμεν τά’μικ'ρά παιδία διά νά πλυ- 
θοϋν, ώς έπί τδ πλείστον δέν ένθουσιάζόνται.ΙΙολλά 
μάλιστα έπί τή θέρ τής λεκάνης καί τοΰ σάπωνος 
φεύγουν καί κρύπτονται Άλλ’ άν τοίς δείξωμεν 

. τεμάχιον σακχάρεως,δλα θά πλησιάσουν προθύμως.
’Ιδού: λοιπόν, ότι καί τά πυρεία μιμούνται τά μι

κρά παιδία.

βέσατε πράγματι ολίγα τοιαΰτα έντδς λεκάνης 
μέ ύδωρ, τομοθετοϋντες είς σχήμα κυκλικόν καί . 
είς τδ κέντρον τού κύκλου βυθίσατε τεμάχιον σά
πωνος όξυνθέντος είς τδ άκρον. Αμέσως δλα τά 
πυρεία θά άπομακρυνθώσιν,ώς νά αίσθάνωνται φρί
κην διά τόν σάπωνα.

Άν δμως βυθίσητε τεμάχιον σακχάρεως, δλα θά 
πλησιάσουν τάχιστα, δπως τά παιδία.

Μάλιστα ήμπορείτε νά άντικαταστήσετε τά'πυ- 
ρεϊα διά μικρών ξύλινων ιχθύων όπότε,τό παίγνιον 
καθίσταται διασκεδαστικώτερον.

ΜΟΙΡΑ ΚΑΚΗ

Μοίρα κακή- ζηλιάρα μοίρα 
Τόσον πολύ μ’ έφθόνησες ·, . . 
Κι’ ώς έπαθλον μοΰ δώρησες 
Τοδ πόνου φεΰ I τήν λύρα ;

Μοίρα κακή, καί φθονερά ' · 
’Ανάλγητη . . . κουράσου !
Δόςμου ένα βλέμμα εύσπλαχνικό 
Καί πρότοΰπόνου, σχάσου!

ΣΟΦΙΑ Κ· ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΓ
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ΜΑΡΙΚΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ

Έγεννήθη άπό τό θέατρον καί 
διά τό θέατρον, είς τό όποιον άνε- 
τράφη και διεπλάσθη. θυγάτηρ 
τών ήθοποιών Ελένης καί Δημη- 
τρίόν Κοτοπούλη. Είς την σκη- 
νήν ένεφανίσθη τό πρώτον κατά 
τό έτος 1894, ώς μία τών μικρών 
μαθητριών είς .τήν έπιθεώρησιν ^^^^ΜΗΗΒ||ΗΗΒΗ|^Η 
«Λίγο άπ’ δλα» δπου διεκρίθη διά 
τήν χάριν της καί.1 τό δσμά της. 
Όλίγιάτα έτη πσρήλθον καί. ή 
Μαρίκα Κοτοπούλη, μικρά 'κόρη .. 
έτι. έμφάνίζετάι αίφνης τής 
παλαιάς σκηνής τής Όμονοίας 
είς τόν δυσχερή χαρακτήρα τής '· 
Κυρα-Γιάννενας είς τόν « Άγαπη- ; 
τικόν τής Βοσκοπόύλας» τού άει- 
μνήστου Δ. Κορόμηλα, θριαμόεύ-

Έκτοτε πλέον ή δις Κοτοπούλη - 
είναι ή διακεκριμμένή τραγωδός 
καί ή άριστός κωμωδός, θριαυ- ^^^ΜΗΗΗΗΗ|||^^^^^· 
όεύουσα είς δλα τά θεατρικά είδη 
διά τό πολυσχιδές τάλαντόν της,"' 
Διεκρίθη δέ οτε ήτο είς τό «Βασι- 
λικόν θέατρον» ώς Μώμος είς τό 
«Όνειρον», ώς Μαργαρίτα είς
«Φάουστ», ώς Ήρώ είς τήν όμώ- ^^ΗΗΗ|ΗΜ|^^^Η^^^^^Μ|ΗΜ|^^^Η 
νυμον τραγωδίαν καί ώς θεοδώρα 
είς τήν ομώνυμον πάλιν τραγω-
δίαν τού κ. Τσοκοπούλου- Είς δέ ||ΗΗΗΗΗΕΗ9··ΗΗ£Β··|^^^^^^^^Β 

' τό έξω θέατρον .διέπλασε πολλούς 
χαρακτήρας, ίδίως δταν έπανήλ- 
θεν έκ Παρισίων, διακριθεϊσα είς g ΜΑΡΙΚΑJ ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ
τόν «Κλέπτην» τοΰΜπερνστάϊν, 
δπου έπαιξε μετά τόσης δυνάμεως ειχ τον «βασιλείαν ανήλιαγοι του κ. ι. πολεμη 
καί τέχνης, ύπερτερήσασα είς τόν 
ρόλον αύτόν καί αύτήν τήν διά- 
σηυον Γαλλίδα συνάδελφόν της 
Μέντ, παίξασαν τόν «Κλέπτηνοείς 
τό «Βασιλικόν θέατρόν» μας, είς 
τήν «’Ανναν Καρεννίν» τού Τολστόη καί 
είς την Ήλέκτραν.

Είς τούς θριάμβους της αύτούς Λ έξοχος 
καλλιτέχνις προσέθεσεν έσχάτως καί ένα 
έτι θρίαμβον μέ τήν Μάνικα Φέλτ είς τήν 
«Φλόγα» τού Κιστμάκερ καί έπιφυλάσσε- 
ται άκόμη καθ’δλην τήν έαρινήν τακτήν 
περίοδον νάμαςπαρουσιάσμ καλήτέρας έκ- 
πλήξεις, κατόπιν μάλιστα τήςάποφάσεως, 
ην έλαβεν; άποκηρύξασα τάς ’Επιθεωρή
σεις, αίτινες κυριολεκτικώς είχον άπο- 
κλείση τό φιλολογικόν, αριστοτεχνικόν καί 
κριτικόν μέρος τής θεατρικής σκηνής.

\Φ®τογ. Μαρτιμιανάκη)

δπερ άπό τίνος παρ’ ήμΐν είχεν αίσθητώς 
παραμεληθή·

Ή «Φύσις» πρώτη έκτιμήσασα έν άρχη 
τον σταδίου της, μολονότι παιδίσκη ετι, 
τόν μέγαν ζήλον της, τήν άκραν άφοσίω- 
σίν της είς τό θέατρον και τήν μελλονσαν 
δρασιν της, έσπευσε τότε άπό τών πρώτων 
και έπιμεμελημένην τέχνην βημάτων της 
νά τήν ένθαρρύνη -καί νά την συνίστα είς 
τό φιλότιμου καί φιλοθέαμον κοινόν μας, 
δπερ έστερεΐτο καΛών καί νέων τραγωδών 
καί κωμωύών ήδη δέ προθύμως συγχαίρε- 
ται αύτήν διά τήν ίδιάζουσαν χάριν της.

»

ΟΔΗΓΙΑΙ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΒΙΟΗΙΗΧΑΝΟΥΣ

— Έν τή διατροφή τών κονίκλών τά παν
τοειδή χόρτα Αποτελούν τήν βάσεν, γενικώς 
δέ δλα τά φυτά έξαιρέσει .τών δηλητηριωδών, 
τά όποια άλλως τε δλα τά ζφα άπορρίπτουν έγ-, 
στίκτως, θεωρούνται κατάλληλα ώς τροφή.Πρδς 
τούτοις οί κβνικλοι τρώγουν εδχαρί&τως έπίαης. 
κόκκους, καρπούς, ρίζας κτλ.

— Τδ ήγρόν, τδ όποιον μεταχειρίζονται είς 
τούς μικρούς ήλέκτρικους λαμπτήρας τών θή- 
λακίων έϊναι^χλωριαμμώνιρν, κοινώς νισαντήρι. **

— χρυσός διά .νά μή σκάζή σφυριλατούτ ■ 
μένος, πρέπει νά είναι δσον δυνατόν καθάρός.

— Αιά τήν λεύκανσιν ιών πτερών στρουθο
καμήλου μεταχειρίζονται τδ ΰπεροξείδιον τοΰ 
ΰδρογόνου (eau oxygenee).

— Αγγέλλεται έξ ΑίγύπτΟυ; ότι έπί αίγυ- 
πτιακοΰ βάμβακος πύρετηρήθή, δτι τδ ύπερ
φωσφορικόν λίπασμα ηΰξησε τήν προΛμότητά
τής ώριμάναεως τον βάμβακος καί έβελτίωσε 
τήν ποιότητα.

— ‘Επίσης παρετηρή&η, δτι έξ άγροΰ 6 1)2 - 
οτρεμάτων παρα τδ Ναύπλιον έλήφδη πρώϊμος 
ντομάτα μέχρι 5Ρ . ’Ιουνίου π, έτους, άνευ λι
πάσματος 7.508 δκάδας, μετά λιπάσματος δέ 
22,000 δκάδας. Είναι σπουδαιότατων τοϋτο 
δια τονς έπιδιώκοντας πρώιμον ντομάταν.

— ‘Η. διεύδνναις τοΰ “Εδωσον είναι
Sir Thomas Edison

Menlo Park Neic—York
— Τδ γλενκος παύει ζημούμενον, δταν έχη 

15 ο)ό οίνοπνεύματος.
— Πρδς καθαρισμόν, τον πολυγράφου σας 

μεταχειριαΟήτε. ΰδωρ, έντδς τον όποιου προσ
θέτετε δλίγας σταγόνας ύδροχλωρίκον δξίος,

— "Ο κύριος δρος διά να. χρωματιστή τδ 
έλεφαντόδοντον κανονικ&ς είναι ή. μή παρου
σία έπ’ αύτοΰ λίπους. Αια τοντο θέτουν πρό- 
τερον τας σφαίρας τον σφαιριστηρίου έπί ήμί- 
σειαν ώραν είς διάλυμα 5 μ· σόδας, 1 μ. καυ
στικόν νάτρου καί 100 δκ, ΰδατος. Μεθ’δ 
χρωματίζεται.

— ’Εχθροί τών μελισσών είναι οί μελισσύ- 
φάγοι, ό δρυοκολάπτης, ό σφηκοθήρας, ή με- 
λισσοβόρος και.τδ. στρουθίον ή σπουργίτης. ΟΙ 
πυροβολισμοί αί παγίδες και τα φόβητρα (σκιά- 
χτρα) συντελούν είς τήν Απαλλαγήν τών έχθρών 
τούτωγ.

— Τας έμβολιασθείοας ξυνομορέας. αί όποϊαι 
μετά πολλά έτη έπανέρχονται είς τήν άγρίαν 
κατάστασιν καί δέν καρποφορούν,. έμβολιάσατε 
έκ νέου, λαμβάνοντες τδ έμβόλια άπδ δένδρα 
πολύκαρπα καί ζωηρά.

— Αια να κάμπτωνται τά ξύλα πρδς κατα
σκευήν καθισμάτων, .τά μαλακώνουν, έπι 12 
ώρας είς ήπέρθερμον νδώρ καί στεγνώνουν (ίς

καλούπια έντός κλιβάνων διαφόρων θερμοκρα
σιών. ' ' '

— Τό προχειρότερον μέσον πρδς διατήρηση' 
των λεμονιών άπό τής σήψεως εΐνε νά εκλέγετε 
τά Υγιέστερα λεμόνια καί τά τοποθετείτε κατα 
τ'άξίήή έντδς άμμου ή έντός στάκτης,δχι δμως 
ΰγράς. Συνήθως τίθενται έντδς κιβωτίου κατά 
στρώματα μετ' άμμονθαλάσσης. Είναι καλόν.

■ ·Έά»·τά· τσίπουρό# σας πάργμπεΒτήν γεΰ- 
OCV ήδομήν άπδ τό . δοχείου, δπερ-δυνατόν να 
περίειχεν δξέα, προσθέσατε δλίγην άσβεστου 
κ&ί άποατάξετε. έκ νέου.

Αιά νά εΰρωμεν πόσον βάρος έχει τδ κυ-. 
βικδν μίτραν τεμαχίου οϊουδήποτε μεταλλεύμα
τος', δέον να πολλαπλασιάσω μεν τδ είδικδν βά- 

' ρος τον. μεταλλεύματος έπί ' 1,000 καί οΰτως 
έχομεν τδ βάρος τον κυβικόν μέτρου εις χιλιό
γραμμα.

— Όπόταν ό οίνος δέν έχει είσέτι άποζυ- 
' μωθή και ώς έκ τούτου είναι θωλός, άφήσατέ 

τον δπως έχει και μετά τδ τέλος τής ζυμώ- 
σεως ύά καθαρίση. Έάν δμως έξακολουθήση 
καί μετά τούτο να είναι θωλός όλίγον, τότε 
κάμετε έν έλαφρόν κολλάρισμα.

ΔΙΑΦΟΡΑ
Μελέται επί τΛς σκωληκοειδίτιδας.

.Περισπούδαστου πραγματείαν έδημοσίευσεν 
ό έν Πκρισίοις ήμέτερ,ος Αιαπρεπή; συνεργάτη; 
α. II. ,Ν..: Δίδάρης, οΓ ί; .ανατρέπει τάς μέ
χρι τοΟ^ε έπικρατούσας θεωρίας περί σκωλικο- 
ειδίτιδος. Τήν πραγματείαν αύτήν, ήν σχο
λιάζει ολος ο ιατρικός ευρωπαϊκός τύπος, συνι- 
στωμεν τοϊς κ. κ. ιατροί;.

Ευτυχές άγγελμά.
Έκ Καίρου ήγγέλθησαν οί γάμοι τής άβρΧς 

κυρίας .’Ελευθερίας Μαρτιμιανάκη, μετά τοΟ 
κ. Λεωνίδα Ζωγραφίδη, καθηγητοΰ τής Άμ- 
πετείου Σχολής.

Τό μυστήριον έτελέσθη έν στενω οικογε
νειακή κύκλω.

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΏΣΕΙΣ
Σύμβουλοί διά την κόμην.

Όταν αί τρίχες καθίστανται σκληραΐ και ξηραί 
και μετά δυσκολίας επιτρέπουν είς τούς δι' αύτών 
σχηματιζομένους βοστρύχους τήν είσοδον τοΰ κτε
νιού, τότε τό καλλίτερον κοσμητικόν πρός καλλιτέ- 
ρευσίν των είναι ή έπάλβιψις διά κινίνου ελαίου ή 
Αμυγδάλου, προσθήκη όλίγων σταγόνων οϊουδήποτε 
άρωματικοΰ έλαίου

Ίδοΰ .δν παχύμυρον ώφέλιμον κατά 'τής ξηρα
σίας, τής πιτυριάσεως καί τής τριχοπτώσεως. 

’Εκχύλισμα κίνας 1
βειϊκής κινίνης 
Έλαίου γλυκ. άμυγδάλων 
ΑΙθερίου έλαίου περγαμότου 
Βαλσάμου Περού

Νά ένωήωσι καταλλήλως εν τινι φαρμακείφ.

ι. 2
1
8
6
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?Δύο ΓΑγγλοι βΐχον συμπλακή έξω’άπδ .έ'ν« κ«- 
πηλβϊον καίέδέροντο λυσσαλέος, δίαν τους διέ
κοψε μία διερχομένη κηδεία. ΟΙ άντιμαχόμενοι έχω- 
ρίσθησαν καί έβγαλαν τούς σκούφους των. Ό εις 
όμως λαμβάνωνάπδ τοΰ βραχίονος ένα .τών νεκρό- ■ 
φόρων, τφ είπε : ·

— Κυττάξετε νά τελειώσετε γρήγορα τήν ύπηρε* 
σίαν σας καί νά φέρετε εδώ τήν νεκροφόραν. 'Εως 
τότε θά ο&ς τδν έχω έτοιμον.

Ό άλλος, εννοείται, δτι τδ έσκασε μέ τά τέσ- 
σάρα, μόλις τδν ήκουσε.

Έρωτά τις κάποιον καλλιτέχνην μας.
— Μήπως θά ζωγραφήσης τίποτε ζφα ;
— Όχι... τώρα ζωγραφίζω τήν γυναίκα μου.

>·-<
’Εκείνος (πρός ιινα ώραίαν χήραν). Θέλετε, 

κυρία, νά μοιράσετε μαζύ μου τήν τύχην μου;
Εκείνη· Εύχαρίστως. Κύριε, άλλά πόσα κερδί

ζετε τδν μήνα ;
>-<

Μεταξύ δύο φίλων :
— *Αν έκέρδιζα τδ λαχείου, αμέσως θά ένυμ- 

φευόμην μίαν, δπου έχω στό μάτι.
— Έγώ τδ έναντίον θά έπραττον, αν έκέρδιζα, 

θά έχώριζααύτήν δπου έχω, νά έλευθερωθω.
>—<

Μεταξύ δύο μεταναστών.
— Τί λες, Πέτρο, θά πάμε είς τήν ’Αμερικήν, 

ύστερον άπό τήν καταστροφήν τοϋ Τιτανικού ; Θά 
τδ άποφασίσωμεν ;

— Έγώ, νομίζω, νά πάμε καί αν πάθωμεν δπως 
άύτδς άπό τούς πάγους, νά πάρωμεν καί άπό ένα 
φόρεμα γυναικείου νά προσποιηθοϋμεν, ότι είμεθα 
γυναίκες, διά νά μάς προτιμήσουν.

Μεταξύ ένός κωφοθ καί ένδς τυφλόΰ.
Ό τυφλός· Δέν μού λες, σύ πού βλέπεις, Γι

άννη, πώς σοΰ φαίνονται τά μάτια μου, έχουν χά
λια, βέβαια ;

Ό κωφός· ΑΙ, έτσι κ’έτσι, κλεισμένα καί Ακί
νητα σάν νεκρά'είναι, νομίζω, πώς βλέπω κηδεία. 
Άμ σό, ι’ αίτιά μου, πώς σοΰ φαίνονται;

Ό τυφλός. Μολονότι καί δέν.τά βλέπω,τδ ίδιο 
θά είνε, άφοϋ είναι κλειστά, σάν νεκρά. ....Νομίζω 
πώς βλέπω τάφον.

»■<
Καί περί Κρήτης:
Ό ΙΙολύς Μπάόυτσερ θέλων νά δοκιμάση τούς 

Κρήτας, έλεγε προχθές πρός δύο βουλευτάς :
— *Αν προταθή νά δοκιμασθή.’Εκτελεστική κυ· 

βέρνησις άπδ τούς Προξένους, διά ν’ άποσοβηθή ή 
έπικίνδυνοςάνακατοχή, δέν νομίζετε, ότι τοΰτο πα
ρέχει καλάς έλπίδας διά τδ μέλλον ;

— Μά χριστιανοί μόυ, τφ άπήντησαν οί άγρυ
πνοι βουλευταί, άφοϋ περί προσωρινοΰ’μεταβολής 
πάλιν σκοτίζεσθε, δέν δοκιμάζετε καί τήν ένωσιν ; 
Ποΰ ξέρετε !...

**<
Δύο άπηλπισμένοι, δ είς έξ αύτών είχε τάς χείρας 

είς τά θηλάκιά-
— Καιρόν έχω νά λάβω χρήματα καί έν τοσούτφ 

Αναζητώ πάντοτε μέ τάς χείρας είς τά θηλάκια. 
Μήπως είναι τοΰτο κακός οιωνός ;

— Δέν πιστεύω, διότι δέν βλέπεις έμένα, ποτέ 
δέν συνειθίζω νά έχω τάς χείρας είς τά θηλάκιά 
μου και έν τούτοις δέν ευρίσκω πεντάρα μέσα.

>*Κ
Μεταξύ δύο νεωστί έλθόντων Κρητών βουλευτών:
— Δέν τό ’λεγα, πώς κανείς δέν θά μά; έμπο- 

δίοχμ, Νά το, που ήλθαμε.Άμα μέ ήσυχία καί χω
ρίς Επιδείξεις κάνωμε τή δουλειάμας,κανείς δεν θά 
ταραχθή.

— Καλά λες, τότες νά πούμε τοΰ. Βενιζέλου νά 
μάς δεχθή μέ ησυχία καί δέν θά μάςέμποδίση καείς.

Η ‘ΦΥΣΙΣ» ΕΙΣ ΤΟ 23ον ΑΥΤΗΣ ΕΤΟΣ

Ή «Φύσις» από τον παρόντος αύτής τεύχους-έίσερχομένη είς τό 23ον άπό τής 
Εκδόσεώς της Ετος Εκφράζει και πάλιν τάς απείρους ευχαριστίας της πρός τούς πο
λυπληθείς ούτης συνδρομητής καί άναγνώστας.

Ένθαρρύνομένή δέ Επί τή έκθύμω ταύτη Υποστηρίξει αύτών, άπορρεουση 'φυσι
κώς Εκ τών άδίαλλείπτώς παρεχόμενων ψυχαγωγικών, ώφελίμων καί τερπνών ανα
γνωσμάτων Εν γλωσση Ελληνοπρεπή καί,καθάρευούση; θέλει καί πάλιν Εξακολούθηση 
τήναύτήν πορείαν,βελτιοΰσα κατάτό Ενόνκαί βαθμηδόν τό καλλιτεχνικόν αύτήςμέρος.

’Επί τίΐ εύκαιρία δε ταύτη τό παρόν τεϋχος θέλει αποστολή καί είς μή συνδρο
μητής τιμών, οϊτινες παρακαλοϋνται νά κρατήσωσιν αύτό,· Εάν επιθυμοΰσι νά διατε- 
λέσωσι συνδρομηταί αύτής, οτε θά Εξακολούθηση καί ή περαιτέρω αποστολή τής συ
νεχείας τών τευχών. Έν Εναντία περιπτώσει παρακαλοϋνται νά μάς τό Επιστρέψωσι.

(Έχ τΛς Αι«υθύνύ«ως)


