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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Τ6 ίβ«νό«υχλον (Le Cyclideal) (μετ’ τίχόνος) ύπό Φ. Πρίντβζη. —’Βπίδρ«βκ τβδ φωτός καί τ&ν χρωμΛτων 
4«ί τής ύγίίίας,ύπδ Φρίχ, —Depi καχααχρχίας ύπό Ίπ.—Ναπολίωνύ Α'. χαί δ Χΰρ Ούδβτων Λδου, .δχοιχητής της νήαον 4γί«ς 
'Ελένης (μετ' βΐχόνων) ύπό 'Ροΰ.—’Ηλτχτριχόν ίξυπνήτήριον χ*1  ήλ»χτρ»*6ς  ««<ρφίς (μετ’ είχένος) ύπό Φ. Π.—*®  δνδρωπυς χάϊ 
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παιδίυτήριον τοϋ χ. Νικολαίδΰυ, (μετ’είχόνος) ύπό Φ. Π.— Αίνίγματα-— ’Αλληλογραφία.—’Αγγελδαί.

ΤΟ ΙΔΑΝΟΚΥΚΛΟΝ (Le Cyclical)

Τό δ ίκ υ κ λ ο ν ποδήλατον, τό τόσον έπιχαρί- 
τως καλούμενον θαυμάσιον δίτροχον,δπερ μετα
φέρει ήμας διά καταπληκτικής ταχύτητος είς μη- 
κίστας Αποστάσεις, καίτού όποίου τάς έκπληκτι- 
κάς ιδιότητας ήγνόουν έντελώς οί πρόγονοί μας, 
φαίνεται μάς έπιφυλάσσει έτι πολλάς έκπλήξεις, 
έάν λάδωμεν ύπ’οψει τάς έσχάτως γενομένας έπ’ 
αύτού νέας προόδους καί βελτιώσεις

Τό δί κυκλον ύποχωρεΐ ήδη είς τό ίδα- 
ν ό κ υκ λ ο ν, όπερ είναι νέου είδους δίτροχου 
ποδηλάτου^ έφευρεθέντος πρό ενός μόλχς έτους, 
καί άγνωστου έτι διατελούντος είς πλεχστας, εύρω- 
παϊκάς πόλεις, ώς καί παρ,’ ήμΐν. Ό έπί τού ΐ δ α
ν ο κύ κλ ο υ ήδη έπιβαίνων ποδηλάτης διατηρεί τό 
σώμα εύθύ καί σχεδόν ακίνητον, καί δέν όμοιάζει 
πλέον μακρόθεν πρός μεγάλην άράχνην, φεύγουσαν 

άγνωστον έχθρόν, ώς πάνυ εύφυώς παρωμοίασαν αύτόν έν Εύρωπμ οί στωχκοχ.
Τό σύνολον τών κινήσεων τού νέου κυκλιστού 

είναι τό αύτό ώς τό τού κανονικού βαδίσματος, δ
περ είς ούδέν παραλάσσει, έλλείπεχ δ’ έντελώς τό 
γελοΐον έκεχνο τών κινήσεων τού συνήθους ποδη- 
λατιστού. 'Ο δέ μηχανισμός τού . νέου δικύκλου, 
ώς έμφαίνεται έν τμ άνω είκόνι, διαφέρει έντε
λώς τών μέχρι τούδε έν χρήσει ποδηλάτων, διότι 

,διά τής χρησιμοποιήσεως τού βάρους τού σώματος 
ώς κινητήριου δυνάμεως, διά τής καταλλήλου δια- 
θέσεως τής έδρας καί διά μέσου τής προϊούσης καί 
ρυθμιστικής φοράς αύτού, αποσκορακίζεται πάσα 
μυϊκή κόπωσις τού σώματος. ; .
• ’Αντί τών μέχρι τούδε άξόν.ων, (στροφάλων),τών 
κινούντων συνάμα δύο τροχούς, τό ί δ α ν ό κυ -

α
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κ λον φ^εν^^'δύναμιιεφύς'άμφορ^ς,.^ί'μβόλα’] : 
έντελώςανεξαρτήτους τού· ένός άπό τοΰ έτέρου, 
.ώς καί άπ0^-τής·-περιστροφης τώνπροχών, ούτως 

. ώστε νά δυνατοί τις νά οίδμ είς τά μηχάνημα τούτο 
όσην ταχύτητα θέλει και μετά τοΰτο νά τήν στα
ματά, χωρίς νά έγκαταλείπη ποσώς τούς αμφο
ρείς όπερ δέν δύναται νά γ.ίνμ είς τά συνήθη πο-• οήλατα. ένθα ό ποΰς ύποχρεοΰται άκαταπαύστως 
νά συνοδεύω τούς στροφάλους. Ή δέ ύποχρέωσις 
αΰτη, ήτοι ή άνάγκη της συνοδείας της περιφοράς 
τ&ν το»χών έπιφέρει μεγίστην κόπωσιν είς τάς άρ-

• θρώσεις, ήν μόνον νέοι, σφριγώδεις. έξησκημένοι 
είς τό είδος έκεΐνο τής ποδηλασίας δύνανται νά ύ- ποφέρωσίν Οί αμφορείς έπανέρχονται άφ' έαυτών, 
δύναταί τις νά τούς κινίΐ κατά βούλησιν, δηλαδή 
νά τούς κάμη νά διατρέχουν τό δλον η μέρος τής

, πορείας τ<ί>ν και νά δρώσιν έναλλάξ (κανονική 
πορεία), είτε όμοΰ,'είτε μάλιστα κεχωρισμένοι, τοΰ 
ένός μόνον δρώντος (τής ταχύτητος έπαρκούσης 
«ρός μεταφοράν δέκα χιλιομ. καθ ’ώραν, άνευ ον- δεμιάς κοπώσεως)

-■ Έν καλμ όδφ. δέν είναι έπάναγκες νά κινμ τις
τούς αμφορείς άδιακόπως, διότι άρκεΐ κατά δέκα 
ή δέκα πέντε μέτρα νά μετακινή αύτούς όπως άπο- 
κτήση μέσην ταχύτητα 15 χιλιομέτρων την ώραν. 
Διά μεγαλειτέραν τοιαύτην,. δέν έχει άλλο νά πράξμ 
ή νά.πιέσμ όλίγον τό έλατήριον τών άμφορέων 

Διά τής καταβιβάσεως τών αμφορέων προσδίδε
ται είς τούς κινητήριους τροχούς Λ περιστροφική 
κίνησις, διά μέσου δύο τεμαχίων άλύσεων, αϊτινες 
ελίσσονται και ανελίσσονται έπί δύο όδοντωτών 
πυξίδων, αί όποϊαι συνιστώσι τήν προϊοΰσάν καί

• ρυθμιστικήν φοράν τοΰ δικύκλου. Αί πυξίδες a?r- 
ται, συνεπεία τοΰ έλικοειδοΰς αύτών σχήματος, δι- 
ευκολύνουσι τφ ποδηλάτη τήν κατά βούλησιν ρύ-■·. θμισιν τών σχέσεων τής δυνάμεως καί ταχύτητος 
τοΰ μήχανήματός του, καθ’ δσον ούτος εύρίσκεται ένκαλίί ή κακή όδφ.

Διά τήν άπόκτησιν πλείονος δυνάμεως, άρκεΐ οί 
αμφορείς νά κινηθούν μόνον έντός τμήματος τής 
τροχιάς των (τής έπάνω), διότι ^ής άλύσέως περι- 
ελιγμένης οΰσης τότε έπί τής μέγαλειτέρας διαμέ- 

- τρου τής έλικοειδοΰς πυξίδος, ή δύναμις τοΰ άμφο- 
ρέως καθίσταται πολύ μεγαλειτέρα,καί τότε ακριβώς συμπίπτει ή άνάγκη τής ένεργείας έν δυσχερεστά- 
τμ ή,άνωφερεϊ όδφ. ’Αλλά κατ’ άρχήν, έάν θέλμ 

- τι£ ν ’ απόλαυση καλλίστη πορεία, δέον οί άμ- 
φορεΐς νά διατρέχωσιν όλόκληρον τήν τροχιάν των. 
Πιέζων δέ τις όλίγον τι πλεϊον τούς-άμφορεϊς, δύ 
ναταί τις νά διατρέξη ταχύτητα αληθώς καταπλη
κτικήν, διότι τής άλύσεως άνελισσομέ νης έφ ’ δλης 
τής-έλικοειδ&ΰςπεριφερείας, τό.δίκυκλον προσλαμβάνει τότε μεγίστην πρόωσιν, καί ούτως ή φορά 
av-τοΰ έκτείνεται έν δλη τον . τή εύρύτητι καί τή 
μεγίστμ .δυνάμει. ' *

Ή ,^ησιμοποέησις τοΰ βάρους τού σώματος-ά- πολςφΟάνεται διά τής διαθέσεως τών άμφορέων 
•' ; καί τοΰ, σάγματος (σέλλας], ήτις .διευκολύνει τφ . 

ποδαλάτμ τ»ν -«κιτ&φοΰλή^.τμφταφσράν'-τισθΜόν- τρον τής βαρύτπτός του καί τήν παρέμβασιν οΰτω 
τοΰμεγήστου μέρους τοΰ βάρονς-του.ώς κινητήριου δυνάμεως.
-=^Έν ®ιά 'τής .καταλλήλου διαθέσεχας τής !
δδ^,σώνδυναμικών άμφορέων κπή τή βσπθσίμ ί 
τής πρόϊόύσης φοράς, πασσιχιί κινήσεις 4»ΰ ποδη- ί 
Αάτσυ συντβλσΰσιν ·είςτήνιηρόωσκν wu -νέου τού- ί τουθαυμασίου'δικύκλου. !

-λ ^';'δέτά<«ρϋίφ^α£τό ίδανόκυκλονείύαι μοναδικόν. '
*Η^«Φύσις» παρέχει δωρεάν τάς έκδβυλεύσεις 

τη^ χίς τούς έπιθυμοΰντας έκ τών έαυτής συνδρο- 
τών νά προ,μηθευθωσινέκ τών ανωτέρω τελειοτά- 
του συστήματος ποδηλάτων «1». i>.

ΕΠ1ΔΡΑΣ1Σ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ KAI ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 
ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΓ1ΕΙΑΣ

ΤΟ ΤΟΥ ΜΑΛΙΟΥ

Τό φώς έν γένει έξασκεϊ μεγίστην επιρροήν έπί 
τών όργ.ανίκών όντων έφ ών έπενεργεϊ διά τήςίδιό- 
τητος αύτοΰ έπί τής έπιφανείας τοΰ σώματος είς 
τά ζώα, έπενεργεϊ ίδίως καί διά τής όράσεως. 
δι’ής διεγείρει τάς διαφόρους δυνάμεις αύτών 
ύπάρχουσι δέ ζώα, άτινα προσέρχονται έλκόμενα 

^είς τό φωτίζον μέρος, ώς αί χρυσαλλίδες, οί ίχθΰς, 
κτλ. ύφιστάμενα οΰτω μαγγανείαν, δι' ής περιπο- 
λοΰσι το Φώς. Ένεκα τούτου έξ άρχαιοτάτης έποχής 
έγένετο- χρήσις αύτοΰ πρός άλιείαν τών ιχθύων, 
οΐτινες, δσον ζωηρότερου είναι τό φώς. καί μάλλον 
έκτεινόμενον, τόσον περισσότεροι συνέρχονται. Ε
σχάτως δέ έχρησιμοποίησαν πρός τοΰτο καί τό 'Ηλεκτρικόν φώς.

Διά τής έπηρείας τοΰ Λλιακοΰ φωτός συντελεϊται 
ή άποσύνθεσις τού ί-οατος καί τής αμμωνίας είς τά 
φυτά, άτινα άπορροφώσι τό ΰδρογόνον τοΰ ύδατος, 
καί έκπέμπουσι τό όξυγόνον έκ δέ. τής άζωτικής 
άμμωνίας κρατούσι τό άζωτόν, καί έκπέμπουσι 
τήν άμμωνίαν έν δέ τφ σκότει ούδεμία τοιαύτη 
άποσύνθεσις γίνεται,,άλλ’ άπορροφάτάι τό άνθρα- κικόν δξύ, τόΰδωρ καί ή άμμωνία, άτινα διέρχονται 
τόν διοργανισμό.ν τών φυτών.

Όσον Περισσότερέ, προσβάλλονται ύπό τού φωτός τά φυτά,τόσον μάλλον άνθρακα διατηροΰσι καί 
καθίστανται συμπαγέστερα δι’’όπερ φυσικώς έπι- 
ζητοΰσι τό . φώς. καί στρέφονται πρός τούτο, ώς 
δν έζήτουν βοήθειαν. Διά' τούτο καί τά δένδρα τών 
πυκνών δασών γίνονται λίαν έπιμήκη- διότι περι- 
κυκλόύμενα έξ«άλλων .δένδρων, καί πανταχόθεν 
σκιαζωμενα, -φέρονται ανυύούμενα πρός τόν ούρα- 
νόν, ϊνα -έκεϊθεν τό ηλιακόν -φώς.

Τό φώς τοΰ Λλίου έπιταχύνει πρός τούτοις καί τήν βλάστησιν.
Ό Ούμβόλδος παρετήρησεν, <δτι άί σωματικοί έκ γενετής βλάβαι τών άνθρώπ-ων είσί σπανιώταται είς 

τούς κατοικοΰιτίας κΐή -ζώντας ύπό λαμπρότατου 
Ήλιον. Ό δέ Μ. Έδουάρδος έθετο έν τώ ποταμφ 
Σένα δύο κτβώτια, ών τό έν είχε διαφανείς τάς 
πλευράς του, τό δέ έτερον -σκοτεινός καί έντός 
έκάστου εθετο μικρούς καί άμόρφους ’βατράχους 
καί παρετήρησεν. οτι οί έν τφ διαλύει ίηαμερίσματι 
•μετεμορφώθησαν ταχέως είς βατράχους, οί δέ έν τφ 
σκστβινφ μόνον δύο μεταξύ 4'9 ύπέστησαν τήν αε- ταμόρφωσιν.

Είς τάς πόλεις τάς ιέχβύαας όδούς -στενάς καί 
κακώς φωτιζομένας έκ τσΰ Ήλίου, σί κάτοικοι I- 
χουσι χρώμα ώχρόν καί σάρκα χαλαράν καί χοι- ραδικήν.

Τό σκότος ύπ®υξάν®ι τήν -φαντασίαν καί μεγα
λώνει παν 4;τι ό άνθμωπσς άκούει καί βλέπει· -διότι 
ό νσ&ς δέν 'Wwrai ^wavovfcty τάς άντιλήφεις, -ώς 
μή καλώς'γυΜϊμένας.

τήν διατήρητιν τη< αναπνοής και τήςζωϊιύκ (ήρμότητος', ιις 
τί)ν πιρίπτωοιν αύτην xal άφθονώτιρον τοΰ διοντος ιίσχομί- 
ζ&ται· svtxa της πολυφαγίας καί όλιγώτιρον χαταναλίσχιται 
διά την αργίαν χαί ίπομένως άποταμίίύιται χαί «ueewjMvtTftt 
έν τφ όργανυιμφ χαί κυρίως ύπό το δέρμα. Ή θιραπάα 
τοΰ xaJtaS- -toatoii βυνίβΤαται κυρίως, είς. ύγιίινας πραψυλάξκς 

.καί την κατάλληλον δίαιταν. Τά ψυχρά λουτρά χαί ιδίως 
τά θαλάαήα συνοδιυόμινα μ« μίριχάς ξηράς ίντριβάς Καί 
μαλάζέίς slvs ώφιλιμώτατα. Αί «ωματιχαί άβχήοιις, εις πι- 
ρίπατος πρωινός πιζή μϊ τόν στόμαχον νηστιν, οίχιακη γυ- 
μναστιχη διά διαφόρων κ’νηοίων τών χειρών, τών—οδών χαί 
τοΰ σώματος ολοκλήρου καί προ πάντων μέάλτηρας,,κωπη
λασίαν η χολύμβημά είνε ούβιωοέττατά μέτα θεραπείας. Η 
χόπωσις χαί ό ίδρώς άπισχναίνουάι τό σώμα. *0  ύπνος, ό 
όποιος «1ν<; τόσον ευχάριστος διά τάς παχιίας, πρεπει νά πε- 
ριορισθη εις 6 ,η τό πολύ 7 ώρας, απαγορεύεται δέ ρητώς 
μετά τό φαγίίν αμέσως;

Ή δί διαιτητική συνίσταται εις τά έξης· ή πολυφαγία 
πρέπει νά λείψη· ή παχύσαρκος πρέπει νά άφίνη την τρά
πεζαν πεινώσα άχόμη όλίγον, μέχρις ου βαθμηδόν ό στό
μαχος συνέιθίση νά παραιτηθη τών υπερβολικών τοΰ απαι
τήσεων ■. Ή πολυποσία έπίσης δέον νά χαταργηθή’ δι’ αυτό 
τά αλμυρά, ώς φέροντα δίψαν, έξοριστέα άπό του γεύματος. 
Ή χρησις τοΰ οίνου, τών οινοπνευματωδών, τών αεριούχων 
ποτών χαί πρό πάντων τοΰ ζύθου νά περιορισθη εις το επα— 
χρον. Το γάλα, τά λιπαρά τρόφιμα, βούτυρα, λίπη, έλαια, 
τά άμυλοΰχα, ό πολύς άρτος καί τά ζυμαρικά, τά γεώμηλα, 
ή δρυζα, ό αραβόσιτος, τά γλυκύσματα καί σακχαρωτά, ή 
σοκολάτα, οί πολύχυμοι καρποί, πλην ολίγων, τοΰ πέπονος 
λ. χ., πρέπει νά. περιόρισθώσεν εΐς τό έσχατον δριον η καί 
όλως διόλου ν’άποφεύγωνται.Ή παχύσαρκος ομοίως δέον νά 
τρώγη άρτον μελαψόν καί πιτυροΰχον, νά άποφεύγγι ,τά εύ
χυμα καί πολύ ορεκτικά φαγητά καί καρυκεύματα, τους 
μυελούς, τά ηπατα καί μεταξύ τών πουλερικών νά προτιμά. 
τό όρνίθιον καί τόν μικρόν ΐνδιάνον. Ως κρεάτα νά έπιζητΐ) 
κυρίως τΟ βόειον η τό πρόβειον, έσχαρόψητον η ίψητόν. 
Οί παχείς ιχθύες βλάπτουν. Τό δεΐπνον της έσπέρας νά ηνε 
λιτότατον, ίξ έλαφρών μόνον τροφών καί νωπών χορταρικών 
■η λαχάνων, οία άσπώραγοι, τομάται, όπώραι οξινοι, ήτοι 
πορτοκάλλια, χαμαεκέρασοι (φράουλαι), βύσσινα, μήλα κτλ, 
Ό ζωμός έπιτρέπεται,άλλ’άφοΰ έξαχθή τό-λίπος, ό πικρός 
καφές καί πρό πάντων το τέϊον.

Διά τών ανωτέρω μέσων δύναται νά θεραπευθη. η πα
χυσαρκία. ’Εννοείται, ότι πάσα κατάχρησις γινόμενη έπί 
τοιούτερ σκοπώ απαγορεύεται αΰστηρώς, διότι διά τής θε
ραπείας τής πολυσαρκίας δέν έπιζητεΐται ή έξασθένησις καί 

: ό μαυρισμος τοΰ σώματος, άλλ’ή ύγιεία.’Εκείνο δέ το,όποιον 
. πράττουσιν άπερισκέπτως πολλαί ^οδόχροοι καί ανθηραί 

γυναίκες,πίνουσαι συχνάκις δξος διά νά αποκτήσουν δήθεν τό 
: ώχρόν τής ευαισθησίας χρώμα, είναι πολύ γελοίος καί όπι- 
■ κίνδυνος ^ωμαντισμός, καταστρέφων τόν στόμαχον και δυ- 
; νάμενος νά καταντήσω τό σώμα ιίς αθεραπευτον καχεξίαν.

• Ίπ. ·

• ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ

Αί τοΰ σεληνιακού φωτός άκτϊνες. άναχωρούσαι 
έκ τής Σελήνης, έχουστν 100° θερμότητα, ήτις κατά 
τήν είσοδον αύτών είς τόν ατμοσφαιρικόν αέρα,τής 
Γης άπορροφάτάι έκ τών άνω στρωμμάτων αυτής 
καί καθιστά άραιοτέρους τούς τών νεφών άτμούς· 
έκ τούτου έπέρχεται ή αίθρια κατάστασις τού νε- 
φελοίδους ούρανού, όταν Λ Σελήνη κήται έπί τού 
ύφηλοτέρου σημείου-τού όρίζοντος, δτε Λ άκτινο- 
βόλησις αύτής γίνεται ένεμγητικωτέρα Ή 
τρώγει τά νέφτι,, λέγει γαλλικόν ψητόν.

Αί συλλήψεις γίνονται κατά τό τέλος τής Σελή
νης, τά δέ νήπια πονούσι τήν κοιλίαν μάλλον έν 
ταΐς πανσελήνοις.

ΤΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΣΩΜΑΤΑ

Αστερισμοί τίνες,ώς ό Ώρίων,. Άρκτούρος,Πλει- 
άς, Κύων, κλπ. έπιδρώσι πολύ έπί τής ύγιείας.

Ό Άντίλλός άναλογ-εϊτά αποτελέσματα τής έπιρ- 
ροής τής Σελήνης έπί τής Τής κατά τάς τέσσαρας 
φάσεις αύτής πρός τάς 4 ώρας τοΰ έτους,, Οθεν ή 
α' .έβδομάς τής νέας Σελήνης,άπό νουμηνίας μέχρι 
πρώτου τετραγωνισμού,όμοιάζει πρός τό έαρ, είναι 
δέ ύγρά καί θερμή, συνεπώς ή άτμόσφαιρα ύγρο- 
τάτη καί γονιμωτάτη. ,Ή Β' · μέχρι πανσελήνου είναι παραπλήσιος πρός 
τό θέρος καί ώριμάζει τούς καρπούς ταχύτερον.

Ή Γ . μέχρι τοΰ δευτέρου τετραγωνισμού όμοι- 
άζει πρός τό φθινόπωρον. καί είναι ξηρά-

Ή Δ'· μέχρι νουμηνίας, όμοιάζει πρός χειμώνα. 
Λέγει δ’ώσαύτως:

« Ό μέν Ήλιος κατά τήν έαυτού δύναμιν θερμαί
νει τά σώματα· ή δέ Σελήνη μάλλον ύγράινεν παρά 
ταύτήν ούν τήν αίτίαν τούς τε έγκεφόλους άεί ύγρο- 
τέρους άποτελεΐ καί τά κρέα σήπει, καί τά σώματα 
τών έν αίθρια διαγόντων ύγρότερα καί, άμβλυτερα 
άπεργάζεται, καί καρήβαρίας καί έπιληψιας άνακινεϊ 
κατά τήν όμοίαν αίτίαν».

ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

Τό ίώδες χρώμα είναι θερμόν καί έπενεργεϊ περισ
σότερον τών άλλων χρωμάτων έπι τής ζωικής δν— 
νάμεως· τά δέ φυτά ύπο. τό χρώμα τοΰτο μεγάλως- 
βλαστάνονσι καί ζωπυροΰνται; διά τούτο- καί έπί 
τής ύγιείας τοΰ ανθρώπου είναι λίαν ώφέλιμον,ίδίως 
κατά τής χλωρώσεως, κατά τών βαχητικών καί έν 
γένει. τών καχεκτικών- Τινές έφήρμοσαν τοΰτο καί 
πρός θεραπείαν τής νόσου-τών μεταξοσκωλήκων.

Τό δέ έρυθρόν χρώμα παρέχει μείζονα θερμότητα 
τά έρνθρά ένδύματα, ίδίως τό έρυθροΰν έχέσαρκον 
(ύποκάμισον)τό έρυθροΰν έσωβρακον,μεγάλως ώφε- 
λοΰσι κατά τών ρευματισμών καί τών ρευματαλ
γιών.

ΠΕΡΙ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ
Ή παχυσαρκία twos ιπ>ΪΧ·άιης κληρευομική» ώί, ίΛ 

τό -τί&βστοΜ ί^χιτα-ϊ. ά»απτυσ®5(Λίνη μετά 36- ίτη καί ας 
άτόμά λυμφατίκής κράσεως, διάγοντα ίν άργίφ, άμιριμνησίφ, 
μακράν «άση; υλική; ή ηθικής στενοχώριας ή φροντίδός. Ο 
καθεστηκώς βίος καί ή αργία τοΰ τε τοΰ σώματος καί τοΰ 
πνεύματος καί ή κατάχρησις.λιπαρών, αμυλωδών καί σακ
χαρωδών τροφών είσί τά κυρχώτιρα αίτια τή.ς πολυσαρκίας" 
τό λίπος οπερ είσκομίζιται εις τό σώμα διά τών τροφών *αί  
ιόΰ οποίου ή ίν τφ όργανισμφ καΰσις χρησιμεύει κυρίως «ς.

ΝΑΠΟΛ'ΕΩΝ 0 Α'· 
καί ό ΣΙΡ ΟϊΔΣΤΩΝ ΛΟΟΥ 

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ-THE ΝΗΣΟΙ ΑΠΛΕ ΒΛΕΝΒΒ

Ναπολέων.— Σιϊζ slefli, Κύρ«, τι άγαπατι ; 
ΔιωκητΉ··----- Έπιτρίψατί μον πρώτον, Στρατηγέ,

<j«4 ίνχαριττήσω ίπΐ τ? καλοααγαδίψ βας διά τίν άιψέαβ»·, 

ήν μοι παρίχιτ».
Ναπολέων.—Ά« παΰβ»), Κύρ« ΔίΜαητά, ή γΛοία 

καί υποκριτική ιύγίνιια .τών τρόπων β&ί, οίτινίς μοι ανα“ 
μιμνήσχωβι την συμπιριφοράν τών Άγγλων »αί Γάλλων
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αξιωματικών έν Fontenoy, οίτινες ίνφ έπρόκιιτο ν’ άνταλ- 
λαξωσι σφαίρας μεταξύ των, πριν ή,προβώσιν εις τοΰτο, 
ήγειρον τούς πίλους των μετά φιλοφροσύνης, λέγβντες :Άρ- 
χίσατε, Κύριοί.

Ό Ναπολέων έν τΛ Αγία Ελένη.
' Διοικητής.— θά επεθυμουν, Στρατηγέ, νά ίσχηματίζετε 
καλλιτέραν ιδέαν περί-τών διαθέσεων μού πρός ύμας.

Ναπολέων.—Περί τών διαθέσεών σας; Κύριε Λόου, · 
β«ς τό.εΐπον, άς μή παίζωμεν κωμφδίαν, καί άς είμεθά 
ειλικρινέστεροι. Mt μισείτε μέχρι θανάτου, έγώ δέ ουδόλως 
βας άγαπώ. "Οσον δ’ άφορ? τάς καλάς σας διαθέσεις, διά 
τάς όποιας έπαίρεσθε, αύται ομοιάζουν μέ τάς τοΰ δημίου 
τοδ έθνους σας, όστις θέτων τήν όλεθρίαν καλύπτραν έπί τής 
κεφαλής τοΰ καταδίκου, τφ λέγει; Συγγνώμην διάτό ^άρ· 
ρο?.

Διοικητής.— ’Επιθυμώ ακριβώς διά τοΰτο^νά άποβάλη- 
τε τήν ’κακήν περί έμοΰ ιδίαν σας ταύτην.

Ναπολέων.— Ή ιδέα μου Κύριε;’ βασίζεται έπί γεγονό- 
των....δέν τήν έσχημάτισα έπιπολαίως· |χ{ι βάσιν τάς πρά
ξεις σας.

^Διοικητής.—Τάς όποιας ύμεϊς, Στρατηγέ, καί οί περί υ
μάς κακώς, έξελάβετε' σας ομολογώ, ότι τό έξωτερικόν 
μου είναΐ'όλίγον εύάρεστον, ίσως μάλιστα αντιπαθητικόν, 
διότι ώς προς τοΰτο δεν άπατώμαι,.... ό απότομος τρόπος 
μου προερχόμενος έκ του συγχρωτισμού μου μιτάίτών 
στρατιωτών....·' * .

Ναπολέων. — Τοϋ συγχρωτισμού σας μετά τών στρα
τιωτών I... Λησμονεί ίσως ό Κος Λόου, ότι όλας του τάς'έκ- 
στρατείας'ίκαμεν έντός τών γραφείων.; άλλά δέν είμεθα έδώ 
όπως έξετάσωμιν τό παρελθόν, τούτο δέν μέ άφορ?· μόνον 

. τό παρόν πρέπει νά μάς απασχόληση· θά σάς είπω δέ είλι- 
κρινώς οτι, έάν αίτιον τι δύναται ν’ αντιστάθμιση τήν δυ- 
σάρεστον έντύπωσ^ τής έπισκέψεώς σας, διότι αί έπισκίψεις 
σας εδώ ουδόλως είναι ευάρεστοι...;

Διοικητής.— Στρατηγέ, μέ προσβάλλετε.
Ναπολέων.—Βεβαίως, βεβαίως· άς έξηγηθώμεν ψυχρώς. 

Μάλιστα, Κυρίες έπεθύμουν να είρισκον ευκαιρίαν όπως λ ο- 

γ α ρ t α σ θ ώ μ ε ν. Ωμιλήσατε περί τής κακής ένΤυπώ— 
σεως, ήν υμείς αποδίδετε ίσως είς τό έξωτερικόν σας.... 
Μάλιστα, Κύ’ριε, τό έξωτερικόν σας έκάμεν κακήν ίντύπωσίν 
έίς όλους ημάς....

Διοικητής.— Καί πώς! Άνθρωπος, δ όποιος τόσον κα
λά έγνωρισε τον κοσμον, δύναται νά λάβη ύπό σπουδαίαν 
ίποψιν τήν παιδαριώδη ταύτην παρατήρησή ;

Ναπολέων.— Ουχί, βεβαίως ούχί. Άνέφερα τοΰτο,είς 
τον Βερτράνδον καί κατεπολέμησά δσον μοί ήτο δυνατόν έ- 
κεΐνο, δπερ τότε απεδιδον· είς πρόληψιν τοΰ Στρατάρχου, 
ύποστηρίζων, ότι ήτο δυνατόν αί μεγάλαι ήθικαί ίδιότητε'ς 
σας νά έλαττωσουν το απεχθές τοΰ εξωτερικοί σας.,.Οΰδέίς 
γίνεται άφ’ ίαυτου.....

Διοικητής.— Εύχαριστώ τήν 'Υμετέραν Εξοχότητα.
Ναπολέων,— Μή σπεύδετε, Κύριε, δπως μέ εύχάριστή- 

σητε. Δεν βλέπετε οτι ύπερασπίζων υμάς ίν τή περιστάσει 
εκείνη δέν ύπερήσπιζον είμή άπλώς.τόν ορθόν λόγον ; είναι 
δέ ώ; έάν ό άνθρωπος έμετράτο μέ τό μέτρον· τό συμπέ
ρασμα δέ τότε 0ά ήτο, ότι ό ’Ελβετός Nouercy, είς ίκ τών 
θαλαμηπόλων μου, ό οποίος έχει 5 1)2 ποδών ύψος καί ώ
μους Ηράκλειους, θά ητο ο ανώτερος όλων καί ότι μετά 
δέκα ίτη δέν θ αναφέρουν πλέον τήν μάχην τοϋ Austerlitz 
ούτε ίκεΐνον όστις τήν έκερδισεν. Άλλά, ίκτοτε, αρκούντως 
^δικαιολογήσατε τήν αντιπάθειαν, ήν ό Στρατάρχης καί ό 
Κ. Montholon συνέλαβον έναντίον σας... Έφάνητε ηθικώς 
τόσφ απεχθής, όσφ καί φυσικώς.

Διοικητής.— Στρατηγέ, είμαι ό διοικητής ό οποίος σάς 
ακούει, ό αντιπρόσωπος τοϋ Βασιλίως τής Μεγάλης Βρετ- 
τανίας.

Ναπολέων — Καί τίς σάς διαφιλονικεΐ τόν τίτλον· τού
τον του Διοικητοΰ; είναι δι Υμάς συνώνυμος τοϋ δημίου.

Διοικητής.— Αί ύβρεις αύται... . j
Ναπολέων.— Ακούσατε, Κύριε, παρακαλώ, ακούσατε, 

δέν έτελείωσα.
Διοικητής — Θά σάς ακούσω, διότι ή θέα τόσφ μεγάλης 

δυστυχίας ....
Ναπολέων.—Δέν δύναται νά συγκίνηση τήν χαλυβδίνην 

καρδίαν σας άλλά θά με άκούσητε, διότι έχω δικαίωμα νά 
παραπονώμαι.

Δοιηκητή;..— Στρατηγέ, θά ακούσω μετά σεβασμού τά

Ο Ναπολέων πρό τών αυότηρών διαταγών 
τοΰ .Ο#δ<Ηων Λό,ον.

πάντα- διότι μέθ- ύμών τουλάχιστον γνωρίζω πώς θά ,συμ- 
περιφιρωμαι· ύμεις δέν υποκρύπτετε τό μισός σάς.

• Ναπολέων-Ούχί, βεβαίως- τις θά-'ίβλεπε’ παρακαλώ μέ 
ψυχραιμίαν την συμπεριφορά^ σας ; Ποθέν πηγάζει, παρα-

δείγματος χάριν, ή γελοία μονομανία, ήτις ^σάς ώθεφίς τό 
’ νά καταδιώκητε και νά περιφρονήτε,έκέίνους οίτινες ίπιμένουν, 

είτε Ικ συνήθειας είτε έκ σεβασμού ίσως, νά μέ άποκαλώσιν., 
Αύτοκράτορα ; ,, ..

Διοικητής- — Έπιτρέψατέ μοι να σάς διακοψω, Στρατηγέ. 
Αί όδηγίαι, άς λαμβάνω, είναι άκριβεϊς καί ό Λόρδος Ba- 
thunt.. . · ·' , κ ,

Ναπολέων.—Είναι άνανδρος- και τις τφ 15<ύκι το δικαί
ωμα νά μοί διαφιλονική τόν τίτλον τοΰ Αυτοκράτορος· αί 
θυσίαι καί οί κόποι εις ούς καθυπεβλήθην έπι τοσοϋτον χρό
νον δέν ήρκεσαν όπως, έξαγοράσω τούτον ; Οί Μονκρχαι μοί 
οφείλουν άγάλματα έκ χρυσού- ή δέ βασιλεία έκυλίετο Ιντος^ 
βορβόρου, καί τήν^άνέσυρα, δούς αύτή νέαν όλως λάμψήν. 
■Όσον άφορ? τούς Castelregh σας, τούς Bathunt σας τους 
Wellington σας καί όλους αύτούς .... έάν ημέραν τινά τούς 
ίξαγάγω ίκ τήςαΐσχρας λήθης είς τήν οποίαν ΰπέπεσαν, τοΰτο 
δέν θά γείνη είμή μόνον, δπως ίπαναφέρω είς τήν μνήμην 
τών ανθρώπων τήν μετά τών προσώπων τούτων συμπαρο- 
ριαρτοΰσαν άτιμίαν τής πολιτικής δράσεώς των’ την δ απαι- 
σίαν άνάμνησιν τοϋ ονόματος τών δεν θά οφείλουν είμη είς 
τάς ποταπότητας, τάς οποίας ’Υμείς έν ίνόματι έκείνων διε
νεργείτε εναντίον μου.

Διοικητής.—Είναι τρομιραί αί κατηγορίαι αύται · · · ■
Ναπολέων—Ουδόλως όμως άδικον ό κόσμος τό γνωρίζει. 

Κατέφυγον έπί τοΰ Βελλεροφόντου, ’Αγγλικού πλοίου. Η- 
-μην ό ξένος τοΰ έθνους σας . . . · ώφειλον ναημην έλευθερος 
τί δε Ιπραξαν οί άθλιοι ούτοι : μέ έπώλησαν είς τούς Tal
leyrand, είς τούς Nesselrode, είς τούς Metternich.

Διοικητή;· —Δέν άνήκει βεβαίως είς έμέ, όπως άποφανθώ 
περιττής άξίας τοΰ πολιτικοϋ^τουτου μέτρου.

(άκολουθεΐ) Ρ®Ή·

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΝ ΕΞϊΠΝΗΤΗΡΙΟΝ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΚΑΦΦΕΣ

Προϊόντος τοϋ χρόνου, τών τεχνών καί τών ίπιστημών ό- 
«ημέραι τελειοποιούμενων, καί τών βιωτικών αναγκών α
πλοποιούμενων διά τών ίκάστοτε ποικίλων καί πολυαρίθμων 
άνακαλυπτομένων ί ©ευρέσεων, δ άνθρωπος θά καταντήση 
μηχανικώς, άκόπως καί άνευ τής κινήσεως ούδενός μέλους 
πλέον τοΰ σώματός του·, ίσως δέ και τής λειτουργίας των 
αίσθήσεών του, νά ζή άναισθήτως καί μακαρίως—είνε πρός 
■θεοϋ δυνατόν ποτέ τοΰτο ήτοι νά τρέφηται, έργάζηται, 
κοιμάται καί κινήται άκόμη. Καί.ίδου ήδη, ετοιμάζει τόν 
άρτον του, χωρίς πλέον ή χειρ'του νά κοπιάζη, ούτε καί 
-νά ζυμώνη· ταξειδεύει ήδη κάί ήλεκτρικώς χωρίς νά κινή τούς 
πόδας τού πλέον, ούτε νά έργάζηται πρός τοΰτο, τρώγει χω
ρίς νά έχη όδόντας κτλ.Διατί τέλος νά μήν έξυπνφ καί χω
ρίς ή αίσθησίς του ή τό μνημονικόν του νά λειτόυργή 
και νά πίνη καφέ, τεϊον η γάλα, χωρίς νά τό προπαρα- 
σκευάση ό ίδιος ; ’Ιδού καί αύτό.

Κοιμάσθε. Κρότος τις σάς έγείρει άκουσίώς ύμών τής 
κλίνης καί ό καφές σας ζεστός καί ίτοιμος πρό τοΰ στομά
χου σας προβάλλεται ήσύχως. Ωραΐον τή αληθείς καί πε
ρίεργον τοΰτο- μετ’ ού πολύ δε δεν. θά υπολείπεται άλλο εις 
τόν άνθρωπον, ή δλως άναισθήτως καί μηχανικώς νά άπό- 
θνήσκη,. χωρίς απαιτώνται νεκρικαί πομπαί, ■ ανορύξεις 
τάφρων καί νεκροταφεία, δ,ιάνά μεταβάίνη είς τήν άλλην, 
τήν τόσφ πομπωδώς πλέον διατυμπανεζομένην μέλλουσαν 

. καί λαμπράν ζωήν !
Άποτεινόμεθα λοιπόν ήδη πρός τούς κατακλινομένους 

αργά, έγειρομένους τήν πρωίαν, πολύ μετά τον ήλιον καί τους 
έχοντας ώς ίκ τής. οκνηρίας καί καλοζωιας τάς αισθήσμς 
των κωφάς, άν όχι βαρείας, καί έργάζομένους μετά νωχέ
λειας καί άπογοητεύσεως.

θέλετε αντιφάρμακου ; —Ναί. — .’Ιδού αύτό. . ·
Γνωστόν,· ότι τά συνήθη έξυπνητήρια προξενοΰσι κρότον 

βραχύν καί δέν διεγείρουν πολλάκις τάς αισθήσεις σας, πα-

ρέρχεται ό κρότος καί σεϊς έξακολουθεϊτε μένοντις ύπό την 
κουβέρταν, κοιμώμενοι, ύποδεδουλωμένοε καί παρά τήν θέλη- 
σίν σας κατεχόμενοι ύπό τοΰ άδυσωπήτου καί · αδιάκριτου 
Μορφέως. Λάβετε συνήθη ηλεκτρικόν κώδωνα, ήλικΐρικην 
τινα στήλην καί ίν κοινόν έξυπνητήριον, σύνηθες πύραυ
νον (καμινέτο) καί διαθέσατε.αύτά κατά τόν ακόλουθον τρό
πον.

Άφοΰ άφαιρέσητε τό τύμπανον έκ τοΰ έξυπνητηρίου 
σας, προσδέσατε δύο λεπτά σύρματα χάλκινα, τό μέν έπι 
τοΰ πλήκτρου, όπερ έν τή δεδομένη στιγμή αρχίζει νά 
πλήττη καί τό έτερον έπί τοΰ στελέχους, έφ’ ού ητο στερε- 
ομε’νον τό τύμπανον, ούτως ώστε, άμα τό πλήκτρον κινεί
ται νά Ιφάπτηται τοΰ στελέχους, έφ’ ού το χάλκινον σύρ
μα- τά δέ άντίθετα άκρά τών' δύο χάλκινων τούτων συρ
μάτων φέρετε έσωτερικώς καί δι’ οπών έξάγετε εις τά ση
μεία Α καί Β τοΰ έξυπνητηρίου. Μετά τοΰτο συνδέετε δι 
ετέρου σύρματος τόν ένα πόλον τής στήλης σας Γ μετά 
τοΰ σημείου Α καί τόν έτερον πόλον τής στήλης σας μετά 
τοΰ σημείου Ε τοδ ηλεκτρικού κώδωνος, τό δε σημεΐον Ζ 
μετά τοΰ Β, άπαραλλάκτω; ’ ώς δείκνυσιν ή άνω ήμετέρα 
είκών καί έχετε ουτω πλήρες τό σύστημά, σας, μή υπολεε- 
πομένου ή νά λιιτουργήσή. Ήδη, έννόείται, το ηλεκτρι
κόν κύκλωμα είναι έτοιμον, κανονίζετε τό έξυπνητήριον σας 
είς τήν ώραν, καθ’ ήν έπιθυμεϊτε νά κρούση καί φυσικώς, 

■ μόλις ό ώροδείκτης σας φθάση είς.τήν ώρισμένην ώραν, τό 
ηλεκτρικόν κύκλωμα θά κλείση διά τής έπαφής τών πλήκ
τρων μετά τοΰ στελέχους καί ούτως ό ηλεκτρικός κώδων θά 
πλήττη μέχρις δτου έξυπνήσητε καί διακόψητε τό κύκλω· 
μα διά τής διακοπής τοΰ κυκλώματος έπί τοΰ ρυθμιστοΰ θ.

Ήδη έπιθυμεΐτε νά Ιχητε καί τόν καφφέ σας έτοιμον, 
άμα έγερθήτε ;

Διαθέσατε τό πύραυνον, ώς ένδείκνυσι ή έναντι 2α εικών,

μεταξύ τοΰ έξυπνητηρίου καί τής σιήλης σας, δηλαδή, 
είς τό προηγούμενου σύστημα, δέν ίχετέ νά πράξητε άλλο 
ή νά προσθέσητε" δύο σύρματα άπό του έξυπνητηρίου καί 
τής στήλης σας εις τό πύραυνον. Αί άκραι.τών συρμάτων, 
αί1 καταλήγουσαι είς τό πύραυνον δέον νά ωσιν εκ πλατί- 
νης. όΰ,τω μόλις ένεργήση ό κώδων δια τής ίπαφήξ. τοΰ 
πλήκτρου μετά τοΰ στελέχους, τό πύραυνον θ άνάψη διά 

. τής πλατίνης καί ό καφφές σας θά είναιετόιμος μετά δύο . 
λεπτά τής ώρας. ’



?

H irsts

• Έπί τοθ ιτυμαύνου θά θέσητι· δοχιϊον μ,ί ύδωρ, βάκχα- 
ρν' Χαΐ χ.«φφιν, ή τόν καφφ,έν καί την σάκχαοιν ίντος 
δευτέρου δοχιίβυ, κατά τό σύστημα τό όποιον μίταχιιρίζι— 
σθ*  διά τήν κατασκευήν αύτοΰ και ουτω θά ίχητ; ασφα
λώς καί ταχέως θερμΟν τό ποτό*  β»ε *ατ  έτοιμον πρός 
πόσιν.

Ή μόνη δυσκολία Εγκειται «ί; ·τ§ πύραυνον, όπιρ δέον 
ν' άνάπτγ)άμίβω; και ακριβώς καθ’ ήν στιγμήν‘σχηματί
ζεται τό κύκλωμα καί κρούει ό κώδων· Τούτο προπαρα- 
σκίυάζιτι δεόντως έκ τών προτέρων, άρκιϊ ή στήλη σας νά 
Εχγ> τήν άνάλογον έντα^ιν .-πρός το σύρμα τής πλατίνης καί 
τήν ποιότητα τοΰ οινοπνεύματος, δπερ θά μιτάχειρισθήτι.

Φ. Π.

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ
KAJ: ΤΑ. Α.ΟΓΠΑ. ΖΠ'Α

‘Γπάρχει πνευματική καί ηθική διαφορά μεταξύ ανθρώπου 
καί ζφον.οί ύλισταί δέν τήν άρνοϋνται- τήν θέλουσιν όμως 
δχι ποιοιτικήν, άλλά μόνον βαθμολογικήν. Κατ’ αυτούς 

. ή ίν τφ άνθρώπφ ψυχική δύναμις καί ιδιότης άπαντ# σπερ- 
ματικώς καί παρά τοϊς άλλοι; ζιροις. ’Επικαλούμενοι τάς 
γνώμας έγκριτων φυσιοδιφών περί τοϋ ζητήματος τούτου 
παρατίθεμεν αύτάς κάτωθι, Οπως οί ήμέτεροι άναγνώσται 
ίδωσιν, όποια διαφορά ύφίσταται μεταξύ αύτών. Κατά τόν 
καθηγητήν MOSSO, μεταξύ τών σωματικών έν γίνει καί τών 
ψυχικών έν τφ άνθρώπφ φαινομένων, υπάρχει «βυββοφ» 
ήν ή Επιστήμη αδυνατεί νά πληρώση.

Ό Δαρβΐνος έδόξαζεν, ότι τό καθήκον είναι ό ΐδιάζων 
' τοΰ άνθρώπου χαρακτήρ, έξ ού ουβδνζχνός άπαντ^ εις 

τά λοϊπά ζωϊκά δντα.
Ό καθηγητής Henri Joly, ου τό έν ετιι 187? σύγ

γραμμα, φ«ό άνθρωπος καί τό ζφον» ίβραβιόθη ύπο τής 
Γαλλικής Άκαδημείας, άπίδέιξιν οτι ουσιώδεις καί θεμε
λιώδεις καί άπίραντοι διαφοραι ύπάρχουσι μεταξύ τοϋ άν
θρώπου καί τών λοιπών ζωικών πλασμάτων, καί Sit ιδιαί
τερα όλως προσόντα κάί χαρακτήρες καί Ικανότητες άποτε- 
λοΰσιν αβνΟΟον διαχωρίζουσαν τόν άνθρωπον άπό τής 
λοιπής κτίσεως καί άπό πάντων τών λοιπών έμβιων δντων.

Ό Wallace, καίτοι παραδεχόμενος έν τοΐ; άλλοι; ζφοις 
τήν θεωρίαν τή; Εξέλιξε»;, ίδόξαζε προκειμένου περί τοϋ 
άνθρώπου, ότι τοιαύτη ιίναι ή άπόστασις μεταξύ αύτοΰ 
καί τών άλλων ζωϊκών πλασμάτων καί τοιαύτη ή διαχω- 
ρίζουσα τήν άνθρωπότητα άπό τής λοιπής κτίσεως ϋβυοβος, 
ώστε πρέπει νά γείνη κατ’ άνάγκην δεκτή νέα δημιουργική 
Ενέργεια πρός εξήγησιν τής παραγωγής τοΰ άνθρώπου, Εχον- 
τος σπουδαιοτάτους χαρακτήρας όλως ιδιαιτέρους καί αντι
κειμένου; πρός τούς διίποντα; τόν απτόν καί ορατόν κόσμον 
μηχανικούς νόμους, έξ ών ούδέν όπεμφαίνεται ίχνος είς 
τά λοιπά τής φύσεως δντα.

Ό ιατρός Dr. James, δημοσιεύσας τό περί Δαρβινισμού 
σύγγραμά του, όρισα; δέ τήν διαχωρίζουσαν άβυσσον, 
τάς σωματικά; καί νοητικάς τοϋ άνθρώπου δυνάμεις άπό 
τών Ικανοτήτων καί ροπών τών λοιπών έμβιων, ίπελήφθη 
κατ τή; άκριβώσεω; τών χαρακτήρων τοϋ άνθρώπου, έξ 
ών ούδέν ίχνος έμφαίνεται έφ’ όλης τής λοιπής άνοργάνου 
καί ζωικής φύσεως. Καί συνεπέρανεν, δτι τό ηθικόν συναί
σθημα, αί θρησκευτικαί πεποιθήσεις καί αί· Ενοράσεις ύπερ- 
κοσμίου ύττάρξεώ; ύπαγοριύουσι τήν κατάταξιν τοΰ άνθρώ
που είς θίσιν άλω; ιδίαν καί άπό τών λοιπών έμβιων δν
των κεχωρισμένην. '

Κατά τόν. Quatrefages «πλήν τών ουσιωδών σωματικών 
καί νοήτικών διαφορών, οί δύο όλως έξαερετικεί τοϋ ανθρώ
που χαρακτήρες, ή ηθικότη; καί η θρήσκευτικότης, συνα- 

ποτελοϋΛ τήν ίδιάζουβα*  αύτοΰ φύσιν καί ΰπαγορ«ύουσ< 
τήν κατάταξίν του εις βασίλειον Ιδιαίτερον, άποχωρεζόμονον 
άπό πάση; άλλης- ζωικής ύπάρζεως. Ότω; δε-, -κατ-αδάξη- 
ότι οί άποτελοΰντες τήν ΰπαρξιν τοϋ ανθρώπου θεμελιώδεις 
χαρακτήρας δβν είναι Επίκτητοι, άλλά τή; φυσικής αύτοΰ 
ούοία; και ϋποστάσιως, αφιέρωσε τόν βίον άπαντα, πολλά 
μεν δημοσίευσα; συγγράμματα, ίπικυρών δε μέχρι τής σή
μερον τάς δοξασίας του διά φυσιολογικών · έρευνών και ανα
πτύξεων.

Ό Άγασσίζ έν τφ συγγράμματι αΰτοϋ «περί ΤώΥ ειδών 
καί περί ζφολογικής .ταξινομήσιως, παρατηρεί ότι οί 
Ehrenberg καί Isidore St Hilaire, ώς καί οί {αφανέ
στεροι τών φυσιοδιφών, προτείνουσι ν ’ άποχωρισθή όλως 
άπό τό ζωικόν βασίλειον ό άνθρωπος, νεον δέ νά προστεθή 
είς τάς τρεις μεγάλας τάξεις τοϋ σύμπαντας, πρής κατάτα- 
ξεν τοϋ ανθρώπου, ώς ίκ τής άπεράντου άποστάσεως τής 

; χωριζούσης αύτόν άπό πάντων τών λοιπών δντων. Καί 
προσθέτει μεταξύ άλλων τά έξης: «Ή φύσις άπασα 
μαρτυρεί καί προκηρύσσει ότι ό τελικός σκοπός τής έπί τής 
γής δημιουργίας ήτο ή· έπί τής κορωνίδος τοΰ οίκοδήματος 
άνάρτησις εΰγενοϋς καί ανώτερου δντος τοϋ ανθρώπου. Αί 
δοξασίαι τοϋ Δαρβίνου καί οί γενεαλογικοί πίνακες τοϋ Χέ- 
κελ, καθ’ ου; ορίζεται κοινή τών ειδών καταγωγή καί σύν
δεσμος καί απλή βαθμολογική διαφορά, οΰδεμίαν έχουσιν 
Επιστημονικήν ύπόοτασιν.

Καί ό διάσημος φυσιολόγο; Bianconi είς τήν μονογρα
φίαν του «ό άνθρωπος καί ό πίθηκος» διαπραγματιυθείς 
περί τών σπουδαίων οργανικών διαφορών τοϋ ανθρωπίνου 
σώματος άπό τών λοιπών έμβιων δντων, προεβη είς τήν ά- 
νάλυσιν τών νοητικών καί ήθικώ» τοΰ άνθρώπου δυνάμεων,, 
συνεπέρανε δε ότι μεταξύ άνθρώπου καί πάντων τών λοιπών 
ζώων δέν ύφίσταται άπλώς^θεμελιώδης καί ουσιώδης χαρα
κτήρων διαφορά, άλλά διαφορά φύσεως καί άπόστασις άπει
ρος καταδεικνύουσα προφανή τήν πλάνην τών ύλοδοξούντων 
άνατρέπουσα έκ βάθρων τό δαρβινικόν σύστημα καί άποδιι- 
κνύουσα τήν άμεσον τοΰ άνθρώπου γένεσιν άπό αιτίας ύπερ- 
κοομίου καί υπεραισθητής, δυναμένης νά χορηγησ*)  τούς 
χαρακτήρας διανοίας καί ήθικότητος, άν στερείται ή λοιπή 
κτίσις».

Καί τάς- άρχάς ταύτας άπεδέχθησαν ίν 'Ιταλέ# ό καθη
γητής τών φυσιολογικών επιστημών Τομάζος, ό φυσιολόγος 
Λουσάνας, ό ιατρός Βονακόσης καί ό έπιφανή; καθηγητής 
τής ’Ιατροδικαστικής Λάουρα. Φρέκ.

Όηως τλ δρόσο τής αύγής τον Ήλιον Λ ακτίνες 
Φιλοϋν μέ τόση χάρι

Κι’ Από διαμάντι Αληθινό λζίμψι περίσσεια Αψίνει 
Μαργαριτάρι δρόσον,

Έτσι Α Ακτίνες τής χαράς μέ τίϊ,ς ματιαΐς σον έκείναις 
Νά’νε τρελλό ύευγάρι,

Λάμψι μ’ αύταϊς αστέρινη παντοτεινά νά χύνμ
Τό θείο πρόσωπό σου ! ....

Όσαις χρνσαϊς Ακτίνες· τον σ ’ τό Άπειρο σκορπίζει 
Τ’ όλόφωτο Αστέρι

Καί δσαις τρίχες σου ξανθαΐς Αδιάκοπα κτενίζει
ΊΓό λαμπερό σον χέρι,

Τόσα γεμάτα Από χαρά καί Από γέλοια χρόνια 
Νά είνε Λ ζωή σου

Κα\ μ’ ένα φίλημα θερμό νά’ νε σφιχτά αίώνιά 
Τό γέλοιο κ ή ψυχή σου.

'Οσοι παλμοί έρωτικοϊ ώς τώρα τήν καρδιά μου 
Έκτύπησαν γιά σένα

Κι’δσα μιά ’ μέρα €χυ«Μΐ πύρνγά δάκρνά μου 
• Γιά στενάγμό ctov ένα,

Ώ I τόσα χρόντα ίί χαρά τά ^όδά νά «κορπίζ^ι ’ 
, . . Στ’ άγγελτκώ κορρ-ί 0ον . - ·

Καέ μέ χαμόγελο γλυκό αιώνια νά σταλίζη 
ιΐι θεΧκίι ρορψή ooV 1 ...

Ν. Γ»ννημ«τ<;

'•Γ

Η ΣΟΓΛΤΑΝΙΝΑ. ΣΤΑΦΙΣ
ΕΝ T# ΆΤΤΙΚ14

Ή καλλιέργεια τής σουλτανίνης σταφίδας έν τζ.’Ατ- 
τικζ χρονολογείτάι αϊτό τό 1840-1846. 01 πρώτοι καλ- 
λιεργήσαντες είναι οί αείμνηστοι Ίω. Α. Σοΰτζος κα- 

• θηγητής τής πλουτολογίας έν τώ Έθνικώ Πανεπιστη- 
μίω, ό Πρίγκηψ Γεώρ. I. Καρατζας, ό έκ Χίου Σπάθής 
καί ό επιζών πολιός γερών κ. Νικόλ. Γ. Γεωργακόπου- 
λος Mioffattrii■ Μετά παρέλευσιν ολίγων ετών προέόη- 
σαν είς. έγκατάοΐαοιν μεγάλων εκτάσεων οταφιδάνων ό 
μακαρίτης Αχ·μ. Μπάρακλης έ£ Άργους καί ό έκ Κυ- 
νουρίας πρεσβύτης κ. Γεώργιος Α. Βακαλόπουλος πρώην 
καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου. Άπό τής εποχής ταύ.- 
της αρχεται ή ταχεία διάόασις τής καλλιεαγείας αυτής 
είς όλα τά σημεία τοΰ λεκανοπεδίου ’Αθηνών.

Λ. 'Χαηίϊ^

>1

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣ.ΕΙΣ
ΔΙΛ ΤΗΝ Ε3ΑΛΕΙΨΙΝ ΤΟΝ ΚΗΛΙΔΟΝ KAI TON ΛΙΠΑΡΟΝ ΟΪΧΙΟΝ

. Αί' έπί τοΰ πατώματος άναφαινόμιναι έλαφραί κηλΐ- 
δις ,έξαλίίφονται διά λισσίβας ψύχρας και σάπωνος, δι’ ών 
προστρίβομιν αύτάς ζωηρώς. Αί δέ βαθίίπι χηλίδ»ί Εξαλεί
φονται ώ; έζής. Λάβιτ; πηλόν ή κοκκινόχωμα, ήτοι άργιλ- 
λώδη γήγ, παι άναμίξατι μιτά λΐυκοΰ δξου; ίνα μαλακώ- 
σγΐ, ώς αλοιφή, έπαλιίψκτι διά ταύτης τήν λιπαράν κηλί— 
δα καί άφή®ατι αΰτήν νά, στ^-νώβη. Έάν τό λίπος τής 
κηλίδος ποτίση τόν πηλόν, έπαναλάβιτε πάλιν τό αυτό καί 
ίν άνάγκη δίς καί τρις καί ούτως αί κηλίδίς. Εξαλείφονται.

Έάν συμπέση λιπαρά ουσία έπί μαύρου μάλλινου υφά
σματος καί σχηματισθή φυσικώς κηλίς, λάβετ; άνθρακα έ- 
λάπη; ί« κόνιν, διά τή; όποιας έπαλείφιτε τήν κηλιδα δίς 

■ ή τρις, άφ’ ού πρότερον άφαιρίσητι τήν ύπάρχουσανΊπ’ 
αύτής ύλην.

Έάν συμπέση .λιπαρά ουσία έπί έγχρώμου υφάσματος 
μεταξωτού, λάβετε ξυσμ.ατα'άσβεστου τοΰ τοίχου καί Επι
θέσατε αυτά Επί τής κηλίδος, είτα δέ διά θερμοϋ σιδήρου 
περάσατε αυτή» καί ή κηλίς έξαλειφθήσεται.

’Εάν συμπέση οίαδήποτε ουσία λιπώδη; ή μή έπί τών 
παρειών πήλινου αγγείου, Εξαλείφεται αύτη δι’ ίντρίψεως 
μετά μίγματος άποτελουμένου έκ γής'πορώδους, όμοιας Εκεί
νης 8ι’ ής. καθαρίζονται τά μαχαιροπήρουνα, μετ’ άναλό- 
γου οινοπνεύματος, καί ή έπιφάνςια τοΰ αγγείου άποκαθί- 
σταται μμεβ. .ο < αθαρωτάτη.

ΓΕίΙΡΓΙΟΣ 1 Α.ΟΥΡΟΥΤΗΣ
Αίφνεδίως άπεβίωσε Λοιί αεμνώ; Ικηδεύθη τή» παρελθοΰ- 

σαν όβδομάδα ή Ρβώργεος ΑοφραΰΉγφ, έγκριτον μέ
λος τής ’Αθηναϊκής κοινωνίας καί πρόεδρος τού «'Ομίλου 

τήν ΦιΛοβέχπβ»»-. 10 μαΜκφ^ΜΚ WO ά; τών «παΜίων ί-

κείνων άνδρών, ού; διακρίνει .άδολος πατριωτισμός, εύγενής 
υπέρ τοΰ καλοΰ ζήλος και τιμίότης.μοναδική. Έπί τής σο· 
ροϋ του κατέθεσαν στεφάνους Λ φιλ. σύλλογος «Παρνασσός», 
ό «Όμιλος τών Φιλοτέχνων»', ή «Χριστιανική ‘Αρχαιολο
γική Εταιρία», καί το «Α^όμοκαίτιιόν», τών γραφείων τοΰ 
όποιου ήτο διευθυντής. Ό Όμςλος τών Φιλοτέχνων ίξέδωκ*  
ψήφισμα, διακόψας 'άμα πας Εργασίας αύτοΰ καί Εν σώματι 
συνοδεύσας τον νεκρόν, μ^χρί τής ύστάτης αΰτοϋ κατοικίας. 
Αόγου; έπικηδείφΜΡ ί^^ρςύκόισαν Εκτοΰ «Παρνασσού» 
ό κ. Ιγνάτιος 'ά*.  μέρςώς Χριστιαν. Έται-
ρία;·ό κ. Καπρέλός:,,'-ί-ιτ’ ^μίλου τών Φι
λοτέχνων ό γρι'. ·γρ.ο^α«^ς'Λ;^^':-Ι’ Ίδ^^ίρόπουλος εί- 
κονίσας διά ζωηρών γραμμών '^μβϊΡγνωμίαν τοϋ
άειμνήστου άνδρός, ού αίωνία -

ΑΚΡ0ΣΤ01Χ1Σ
Tg δεοποινϊβι Κ. 4·.. ,

Κύπτων πρό τοϋ χαρτιού μου ερατεινή μου φίλη 
Ί να έξάρω έκμαγμα, ώς.οέ, πιστόν Ναρκίσσου 
Κάλλη θεσπέσια, ά6ρά, καί κοραλλένια χείλη ' 
“Ηλιον ένα1 καλλονής . . . φεΰ άνιω. . . λυπήσου.

Έν Πειρακΐ I. Γ. Τρβκίκης.

ΕΙΣ ΑΔΑΜΑΣ
Τό έν Βώλεμ έκπαεδβντήριον 

το£· κ. Ν.ίίικολαϊδου.

Έκπαιδευτήρεον λειτουργούν άμέμπτως καθ’όλους 
τούς τύπους τής καλώς νοούμενης έκπαιδεύοςως, ηθικής 
μορφώσεως τής νεολαίας, καλής αγωγής καί Εκπολιτι
στικής άναπτύξςως, άμοιάξει πρό; άδάμαντα γνήσιον, 
ούτινος αί ακτίνες ουδέποτε διαψεύδουσι τήν πηγήν.τής 
αλήθειας, τήν γνησιότητα τού πολυτίμου λίθου καί τήν 
ποιότητα αύτοΰ; Τό έν Βώλω ιδιωτικόν έκπαιδευτήριον 
τοϋ άκαμάτου .φιλόπόνου καί προοδευτικού κ. Ν. Νικο- 
λαίδου είναι εις τοιοϋτος πολύτιμος άδάμσς, όστις άπό 
τοϋ" 1833 καί εντεύθεν εκπέμπει τά; ακτίνας του άνά 
τό σκότος, ούτινος ένθέρμως, καί βαθμηδόν μετ’ ,άπα- 
ραδειγμάοτου ζήλου καί άφοοιώσεικ διαλύει τή,ν δίκην 
δεσπότου έπιόεδλημένην αύτώ άχλύν. Καί δέν Αέγσμεν 
υπερβολήν, διότι ο κ. Νίκολαίδης ούτινος τήυ γλυκεΤαν 
καί έκφραστικήν μορφήν δημοοιεύομεν έναντι, εκ καθή
κοντος καί npoc ίκανοποίησιν; τής μαραινόμενης φιλοτι- - 
μίας καί τ,ρϋ ζήλου τών φιλοτίμψς εργαζόμενων υπέρ τής 
προόδου και άν.απτυίεως τής αδρανούς ·πνευματικής συγ
χρόνου βλαστήσεως, έρψορεΐται' ρντώς/^ό τών .αισθη
μάτων Εκείνων, άτινα ωφειλον νά τώ έμπνεύσωβι τό ιε
ρόν έκεΐνο καθήκον, δπερ μετά-τήν άπελευθέρωσιν έδει 
νά θερμαίνη-τήν καρδίαν του. Ιερόν καθήκον ! θεία α
ποστολή I Άφατος δ’ ίκανοποίησι; ή γ,αλήνρ τοΰ συν.εί- 
δότος I Ό κ- Νίκολαίδης είργάοθη πρό καί μετ’ αύ- 
τήν, έδίδαξεν, έφώτίοεν, έποδηγέτηοε, ουνεόούλευσε, ώ- 
δήγησεν, άποκατέστησεν άπειρους μέχρι τούδε νέους ύν 
πλεΤστοι επιστήμονες ήδή εύγνωμονοΰσιν αύτώ. Ή δι
δασκαλία αύτοΰ ύπήρξε λιάν καρποφόρος, καθόσον πολ
λών είδοβεν τήν πρός τήν πατρίδα άφόσίωσιν έν κρι- 
.οίμοις περιρτάοε-σι. Πρρ τή,ς Άπελίύ.θερώς^ως τής. 
Θεσσαλίας -καί μετά, ό κ. ,Νικρλ^ιδης .διε,τέλει ρχολάρχης 
κατά τ© Φβ8ι . δε «υνέστηοεν ιδιωτικόν Αξιοπρεπές εκ- 
παιδ,ερτήριον, δπερ /λειτοψ>γ£Γ κάλλιστα· ΰπδ τήν «έπο- 
ψιν δέ τής ήθυεήί διαπαιδαγω^ήο&ω,; τής νεολαίας τοΰ Πη- 
λίου κατέχει τήν πρωτεύουσαν θεσιν, έν τή .κοινωνία δέ
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ή.

·<

■ /·

Ν· Τίθκολαίδης
τού Βώλου τόν βαθμόν τοϋ άνωτάτου επόπτου τί|ς χρι
στιανικήςδιαμορφώοεωο, οι παιόαγωγούντες τά τέ
κνα αυτών γονείς, εΐς τό κάλλιοτον τούτο έκπαιδευτή- 
ριον, θεωρούνται ευτυχείς ότι έχουοι πλησίον των τοι- 
οΰτον πολύτιμον άδάμαντα. 4».Π.

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ

287 'Απλή Άχροστεχίς !
Συνίσταμαι έχ πέντε λέξεων έχ τών όποιων ή μέν πρώτη είναι 

μέγας άγαλματοποΓος .τής ’Ελλάδος, ή . δευτέρα χρονικόν διάστημα, 
ή τρίεή πλουσιώτατος βασιλεύς, τή; Άρχαιότητος, ή τέταρτη μία 
νήσος Του Ίονίου Πέλαγους, καί ή πέμπτη ώραιότατος καρπός πρδς 
βρώσιν, τά δ’ αρχικά γράμματά τών λέξεων τούτων αποτελούσε τδ 
άνομα ενός νομού τής Πελοπόννησου.

288; Αίνιγμα.
Μέ συναντάς εις δντινα πόλιν καί αν'θελήσης,
Άλλ’ είς ποταμόν ουδέποτε ουδέ νά μέ ζητήση.ς

, . Κ’ ίνφ μ’ ευρίσκεις είς τδ φώς μέ^ χάνεις εις τδ σκότος.
.. Άκόμη δέν μέ ϊλυσες ; Άκόμη |*·ςτ|τ»ϊς  ;

■ Τρέξε εις τδν κοιτώνα σου, εκεί, θά μέ συνάντησης.
Ένφ είς τήν οικίαν σου ποτέ δεν θα μ’εΰρής:

Γ. ’Ανάστασύπολος.
289. Αίνιγμα

"Αν τήνζκεφαλήν μου κάνης χάππα.
. Κι’είς τδν τράχηλον προσθίσής ρό. ·

Άπο λειτουργός ύψίστου.
, θά πηδήσω ς' τ« γιαλό. .

.290. Ιστορικά» Πρόβλημα
-Νά σχηματισθή Άχροστιχίς. έμφαίνουσα τό δνομα αρχαίου βα- 

σιλέως εκ τών αρχικών 8 γραμμάτων τών έξης ονομάτων Ιον ένδς 
"έξ έκείνων όϊτινες έφεραν τδν πολυτισμόν είς τήν Ελλάδα. 2ον 

\ ’ "ίνός άνθους. 3θν ίνός όρους. ίον μιας νήσου, δον ένό; ήρωος 6ο»
-μιάς Κωμο'πόλεις, 7ov μιας θέας, κάί δον ένδς φιλοσόφου.
. ι sn. Α. οάκας.

291. Μαθημ. ,Τέρψες
Άντιχατάστησον τάς στ.ιγμάς δΓ αριθμών τών όποιων νδ άθροι· 

σμα όλων τών διαιρέσεων όριζοντίως, χαθέτως χαί λοξοειδώς' νά ηναι 
δ αριθμός 175, χωρίς νά θέσης δίς τδν αυτόν αριθμόν.

ι.

Ό πρώτος λύτής τριών αινιγμάτων σύν τφ τελευταίο» θά λάβη 
• ώς δώρον μίαν ό*άν'  λοϋχουμίων έλευθέρων ταχ. εξόδων. ■ 

Σύρος, ' Μικϊς Α Πουτοδς.

Αύσ*ος  τών έν τφ 34 φύλλω αινιγμάτων. 
«« Αίνιγμα. Νέφος—Ναέ—φώς.

- Οΰδείς ελυσεν. · - :

ίΤβ.Άίνεγα. ’Οργ^—ίποργή.
Έλυσαν αύτό ή ΔΙ; Βασιλική Μετερνίχου. δ Διόν.υσοίχαί ή ΔΙ» 

•Μαρία Χαρβαλ,ια έξ ’Αθηνών, ή Δίς Τατιανή Π. Ζαδέ κα! δ χ.
Μ, Βουτυράς έχ Πειραιώς,δ χ. Γ. Σχιαδαρέσης έξ Αθηνών, ό χ. Π. 
Καλμποΰρος έχ. Μαζείχων, δ χ. Γ. Τσίμα; έχ Καλαβρύτων, ή Δέ
σποινα Μ. Γχλαβάνη έχ Βόλου, δ” χ. Π. Δ. Γιωτόπουλο; έχ Κερ- 
χύρας

«»». Αίνιγμα. —*Αννα —Άν4.
Έλυσαν αύτό ή Δ!; Βασιλιχή Μετέρνίχου. δ. Διόνυσος χαί ή Δίς 

Μαρία Χαρβαλια έξ Αθηνών,ή Δίς Μαρία Βρυώνη, ή Δί; Τατιανή 
Π. Ζαδέ χαί δ χ. Μ. Βουτυοάς έχ Πειραιώς, δ χ. Δ. Σαμάρας έχ 
Ζακύνθου. δ χ. Γ Σχιαδαρέσης; έξ.’Αθηνών, δ χ. Π. Καλμποΰρος 
έχ Μαζιίχων, δ χ. Γ. Τσίμας έχ Καλαβρύτων χαί ή Δέσποινα Μ. 
Γχλαβάνη έχ Βόλου, χαί δ χ. ,Π. Δ. Γιωτύπουλο; έχ Κερχύρας. .

280. Αίνιγμα. Οί δέχα Αριθμοί.
Οΰδιίς ελυσεν.

281. Αίνιγμα. 'Ο λεπτοδείκτης χαί ώροδείχτης.
Ούδεί; ελυσεν.
Έπομένω; τό δώρον θά διατςθή είς τάς προσεχείς λύσεις

V
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΕΟΣ.

Κ. Α. Μισο-Ιογγιον. Δελτάριον έλήφθη. Άναμένομεν,ώςγρά- 
φετε.— Η.Μ.’^μβοΰργοχ. Εικόνας άπεστείλαμεν— Κ.Ο. Φαι-άριοπ. 
’Επιστολή χαί συνδρομή έλήφθη. Εΰχαριστοΰμεν, αποδείξεις άπο- 
στίλλομιν έν παρύντι φύλλφ.—Α. Π. 3ηρογώριον, Έχει χαλώς. 
Συμμορφωθησόμεθα.— Γ.Χ..'Αγον.ίινίί(αν Έλάβομεν συνεστημένην 
χαί εΰχοριστοΰμεν πολύ Ταχυδρρμιχώς γράφομεν. — Γ. Β. Θήραν. 
Λύσεις άφίχοντο αργά- Γράφομεν.—Ν.Π. ΚαΛάμας—Συνδρομητής 
ένεγράφη. Εΰχαριστοΰμεν Γράφομεν.—Δ.Σ. Ζάχννθον Πρώτον τό
μον χρυσόδετου οάς άπεστείλαμεν σήαερονταχυδρομιχώς. Αινίγματα 
«λάβομε». —Κ. Π. Κ. G a e s t i Συνδρομή κ.Κ.Ν. έλήφθη. Ευχα
ριστούμε» χαΓείοοποιήσαμεν αυτό» —Κ. Α. Λ/εσο4άγγκ>τ. Επι
στολή με περιεχόμενα χαί φύλλα έλάβόμεν, έχει χαλώ?.— Ε. Ε. 
Bpatla. Έλάβόμεν ύπ’ ίψιν παραγγελίαν σας. Ημερολόγια «Φύ
σεως» έχδοθήσονται προσεχώς. Θά λάβετε ειδοποίησε» περί τούτου. 
—I. Β. ΒραίΛα. Δελτάριον έλήφθη. Φύλλα άπεστείλαμεν. Ανα
μένομε» συντόμως αποτέλεσμα δραστήριων ένεργειών σας.— Λ. Γ. 
ΠύΛον Συνεστημένη έλήφθη. Εΰχαριστοΰμεν πολύ.— Σ. Κ. άημη- 
τσάναν. Συνεστημένη έλήφθη. Εΰχαριστοΰμεν θερμώς.Γράφομε».— 
1.1. Σμύρνην. Συνεστημένη σας έλήφθη. Εΰχαριστοΰμεν. γράφομεν.

ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ»

BIBAIOHOABIOB
ΑΡ. ΓΑΛΑΝΟΥ

’Οδός Αιόλου, *A6lJvai  
Έξεδόθηςίαν εσχάτως τά έξΛς έργα

Ιστορία τοϋ Όθωνοςβασιλίως τής Ελλάδος (1832 — 
1862) κατά τάς νεωτάτας πηγάς ξένων τε καί ήμετέρων 
Ιστορικών, μετ’ εικόνων . , . . . $ρ. 6

Ιστορία τοΰ Μεγάλου Ναπολίοντος καί ή σύγχρονος ί— 
•ποχή, ήτοι στρατιωτική ιστορία κα; έσωτερική διοίκησις, 
γράμματα, έπιστήμαι καί τέχναι· . , . , . δρ. 5

Ιστορία τοϋ Μεγάλου ’Αλεξάνδρου έπί τη βάσει δόκιμό· 
'τάτων συγγραφέων . . . . , ..... δρ. 2

Καί τά τρία όμοΰ στέλλονται έλεύΟερά ταχυδρομικών τε
λών, αντί δρ. μόνον 10 διά τό ’Εσωτερικόν καί φρ. χρ. .10 
διά τό Έξωτερικόν.

-I

.'ί

Τό τιως έν τφ θιάτρω τών Κωμφδιών παράρτημα τών 
γραφείων της «Φύσεως» μετεκομίσθη έν τή όδφ Βουλής ά- 
ρ<8. 7 παρά τη πλατείς τοϋ Συντάγματος;

Προηγούμενοι τόμοι σής φύσεως Ά .Ή'. χαί' Γ'-. ετου; άποστέλ- 
λονταε τοϊς α’ιτοΰσι αντί δρ. 8 μέν τών aitJSv διά τό ’Εσωτερικόν, 
χαί φρ.12 διά το Έξωτεριχόν Τών δ< £p«aoJ/t«r άντί δρ.ΙΟδιά 
τδ Έσωτεριχδν χαί φρ. 14 διά τδ Εξωτερικόν. Τών ταχυδρομικών 
έξόδων εκ βάρος μας.

■ <1

Έκ του Τυπογραφείου ΑΝΕΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΓ 4't
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