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ΗΛΕΚΤΡΙΚΑΙ
ςτηααι ΞΉΤΡ^-Τ
λίκτριχώί βτήία$ ξηρά$ ώνόμαζον χαΐ όνομάζουσι μέχρι σήμερον τάς στήλας ίκείνας, αίτινες
καταρτίζονται διά στερεών ουσιών· άλλ’ ή ονο
μασία αύτη ητο χαΐ είναι ακατάλληλος, καθόσον
αί στερεαί αύται ούσίας, φαίνονται μεν ξηραί,άλλά
πράγματι εΐσιν ύγραί, είτε διότι άπορροφώσιν υδρατμούς έκ
τής ατμόσφαιρας,είτε δώτι ύγραίνουσίν αύτάς ίπίτηδες.Κατ'
ακολουθίαν αϊ χαλούμεναι ξηραί στήλαι δέν πρέπει νά όνομάζωνται ούτω, άλλά erfjiai ύγραί. Επομένως χαΐ Φ δι’
αύτών παραγόμενος ηλεκτρισμός δέον νά θεωρήται ώς συνέ
πεια χημικής ένίργίίας και ούχί &αλης ^αφής, ώς έκ
πρώτης δψεως ήδύνατό τις νά έκλάβρ.
Μεταζύ τών στηλών τούτων κατατάσσονται ήδη καί αί
συνήθεις στήλαι όταν τά ρευστά αύτών μιγνυόμενα μετά τινων
ουσιών στερεών ή σπογγωδών άκινητώσι,ήτοι,όταν κρατών
ται έν ταΐς ούσίαις ταύταις,ώς εν σπόγγφ,χωρίς νά ίκχέωνται. Αί ούτω δε καταρτιζόμεναι στήλαι κέκτηνται το
πλεονέκτημα, ότι δύνανται νά μεταφέρωνται καί νά άνατρέπωνταί, χωρίς νά έκχέηται ή νά ίκτοπίζηται τό ρευστόν
έκ τής κρατούσης αύτό. ουσίας. At’ αύτής τής μεθόδου
μεταβάλλονται αί στήλαι, Δανιήλ, Καλλώ, ΕβεΙαΠΟίΐέκλ.
είς ξηράς στήλας.Ή μετατροπή δ’αΰτη είναε λίαν ωφέλιμος
καί αναγκαία εϊς τινας ίφαρμογάς, ώς λ. χ. εις τόν στρατιω
τικόν τηλέγραφον, είς τάς δοκιμές τών τηλεγραφικών γραμ
μών, ιίς τήν άνάφλεξιν τών τορπςλλών, εις τήν άνατροπήν
υπονόμων, .χτιρίων, κλ. Πλήν εις τάς στήλας ταύτας
συμβαίνει τό έξής άτοπον, ότι προϊόντος τού χρόνου, έλαττοϋται ή ποσότης τοϋ δρώντος ρευστού, καί κατά συνέπειαν
αυξάνει ή έσωτερική άντίστασις αύτών, άνευ ούδεμιάς ωφέ
λειας. ’Εκτός τούτου, τό ρευστόν ίξαντλούμενον παρά τή
επαφή τών ήλεχτροδοτών, δυσκόλως άναπληροϋται διά νέου,
καθόσον ή ξηρανθεϊσα αδρανής ούσία, αντιτάσσεται είς τήν
κυκλοφορίαν τοΰ νέου ρευστοδ.
Αί άρχαιότεραι δ’ ίκ τών ξηρών στηλών είναι ή τοϋ Be
hrens, ίπενοηθεΐσα κατά τό 1805· ή τοΰ Deluc, έπινοηθεΐσα κατά τό 1810, καί ή τοϋ Zamponi έπινοηθεΐσα κατά
τό 1812, καί ήτις συνίστατο έκ δίσκων χάρτινων κεκαλυμμένων έπί μέν τής μιας δψεως αύτών ύπό κασσιτέρου, έπί οέ
τής άλλης ύπό διττοξειδίου τοδ μαγγανεζίου, κεχολλημμέ-

νου ίπ’ αύτής διά κόλλας. Άλλ’ ημείς θέλομεν αφήσει τήν
περιγραφήν τών απηρχαιωμένων τούτων στηλών, ώς μή
χρησίμων πλέον, καί θέλομεν περιορυσθη είς τήν περιγραφήν
τών εσχάτως έπινοηθεισών, αίτινές εΐσιν: ή .τοδ Gu6rin, ή
τοδ R. Germain ή Pile-Bloc, ώς συνήθως ονομά
ζεται, καί ή τοδ de Place· καθότι αύται χρησιμοποιούνται
λίαν έπωφελώς ήδη Ιν τε τή τηλεγραφίγ,καί τή τελεφωνίφ,
είς τούς ηλεκτρικούς κώδωνας κτλ. ού μόνον διότι είναι
ευωνοι καί έλαφραί, άλλά καί διότι είναι μεγάλης διάρκειας,
ώς μή έξατμιζομένων ευκόλως τών ρευστών, τών λαμβανόντων μέρος είς τήν κατασκευήν αύτών. Ιδίως όμως θέλομεν
όμιλήσεε ίν ίκτάσει περί τής Pile-Βΐθθ, ώς έφαρμοσθεισης
πρό τίνος χρόνου έν τοΐς τηλεφωνείοις ήμών, καί ής ή γνώσες
ώς έκ τούτου είναι απαραίτητος.

ΠιρΙ τήςβτήΐης Gudrin.— Άναμφιβόλως, ώς δυνάμεθα
ίκ τών άνωτέρω νά ίννοήσωμεν, αί ξηραί στήλαι τότε εΐσιν
ώφελιμώτεραι και πρακτικώιεραι, όταν κατασκευάζωνται ύπό ούσίας, δυναμένης.νά άπορροφ? μεγάλην ποσότητα
ρευστοϋ τίνος καί νά κρατή τούτο ίν αύτή. εις ακινησίαν,
όπως δήποτε και άν τοποθετηθώσιν αί δί’ αύτής χατασκευασθεΐσαι στήλαι, τό δέ ρευστόν νά μή έξατμίζηται τα
χέως, άλλ’ όσον ίνεστε βραδέως, ίνά οΰτω δεατηρήται έπί
πολύ ή λειτουργία τής παραγωγής τοδ ηλεκτρικού ρεύματος·
έν ταύτφ δέ πρέπει νά ώσιν έλαφραί καί ευωνοι.
Πρός έπίτευξιν τών είρημένων πλεονεκτημάτων, πρώτος ό
κ.Guerin μετεχειρίσθη φυτικήν κόλλαν άσηπτον, όνομαζομένης άγάρ-άγάρ, ήτις έξάγεται εκ τινων φυτών τής Ιαπωνικής
θαλάσσης,καί δύναται ν’άπορροφήση ρευστόν μέχρι 550φορών
τοδ βάρους’αύτής.Άλλά τά' ύπ’αύτής άπορροφώμενα ρευστά
δέν πρέπει νά περιέχωσιν ισχυρά οξέα.Διά τής ούσίας ταύτης,
ώς καί διά πάσης άλλης παρεμφερούς, δύνανται, ώς προεί-
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πομίν, αί συνήθεις στήλάι, οϊαι είναι ί) τοΰ Δανιήλ, ή τοΰ
Καλλώ, ή τοΰ LeclanChe κλ. να μεταβληθώσιν είς ξηράς, ή κάλλιον είπεϊν, βίς ύγράς στήλας, φερούσας όλα τά
μνημονευθέντα πλεονεκτήματα.
Άς ΰποθέσωμεν, λοιπόν ότι θέλομεν νά μεταβάλωμεν την
συνήθη μετά πορώδους δοχείου στήλην Leclanche εις ύγράν
στήλην χατά τό σύστημα τοΰ κ.6ϋέήη:Πρώτον τοποθιτοϋμεν καταλλήλως τόν τε ψευδάργυρον καί τόν άνθρακα, περιβεβλημένον διά διττοξειδίου τοΰ μαγγανεζίου,έν κιβωτίφ ξυλίνφ- είτα αναμιγνύομε» θερμήν διάλυσιν κεκορεσμένην άμμωνιακοϋ άλατος μετά τής ρηθείσης κόλλας άγάρ-άγάρ, ήτις
διά τής μίξεως ταύτης ρευστοποεΐται- οΰτω δε ρευστόν τό
μίγμα χέομεν μετά προσοχής εν τφ κιβωτίφ, έν φ στερεο
ποιείται, άφοΰ ψυχρανθή.
Ή ώς ανωτέρω δέ κατασκευαζομένη στήλη είναι έλαφρά,
εύωνος και διατηρείται έπί πολύ. Άλλ’ όταν πρόκηται νά
χρησιμοποιηθώ, δέον νά έγχεηται προηγουμένως διά σωλή—
νος ποσότης ώσεί κοχλιαρίου διαλύσεως άμμωνιακοΰ άλα
τος εις τό ζεϋγος, ή, άν σύγκηται έκ πολλών ζευγών, είς
έκαστον τούτων.

Πβρί τής «Κήλης R. Germain.
Pile-Bloc.

Ή στήλη αΰτη έπενοήθη κατά τό 1886 ύπό τοΰ κ. R.
Germain. Τελειοποιηθεΐσα δ’ έσχάτως διά σπουδαίων τρο
ποποιήσεων, έπενεχθιισών είς τήν κατάρτισιν αύτής, θεω
ρείται ώς ΰπερτέρα δλών τών μέχρις αύτής γνωστών στηλών
τοΰ είδους της, ένεκα τών πολλών πλεονεκτημάτων τά ό
ποια κέκτηται, και περί ών θέλομεν διαλάβει κατωτέρω.
Είθισται δέ νά καλήται ή κατά το σύστημα τούτο τοΰ
κ. R. Germain κατασκευαζομένη στήλη εις τάς περί αύτής
αγγελίας: Ρ i 1 β - Β 1 Ο C, ίσως πρός παράστασιν τοΰ όλου
τής κατασκευής αυτής, άποτελουμένης έκ τών εξής μερών·
— Ιον) έξ'- ένός ή δύο ελασμάτων ψευδαργύρου ίφυδραργυρωμένων — 2ον) έκ στρώματος προπαρεσκευασμένης φυτικής
ουσίας, καλούμενης cofferdam- — 3ον) έξ άνθρακος τών
άποστακτήρων τοΰ αεριόφωτος' 4ον) έκ σακκιδίου λινοΰ ήσφαλτωμένου, καί δον) έξ ένός ορθογωνίου κιβωτίου δρυίνου,
περιαληλιμμένου έσωτερικώς διά μονωτικού βερινικίου.
Πλήν πρό παντός άλλου δέον νά γνωρίσωμεν τί έστί τό
cofferdam, καί τόσον μάλλον, καθ' όσον ή ουσία αΰτη απο
τελεί τήν βάσιν τών πλεονεκτημάτων τής ανωτέρω στήλης.
‘Cofferdam όνομάζουσιν, άλλά άκαταλλήλως, δύο ου
σίας έξαγομένας έκ τών καρύων φοινίκων τινών, φυόμενων
είς τάς νήσους Seychelles, κειμένας έν τφ άρχιπελάγει τοΰ
’Ινδικοΰ Ωκεανού. Καί ή μέν μία, ήτις προέρχεται έκ τοΰ
κεντρικού φλοιού τών ανωτέρω καρύων, έφηρμόσθη όν τή
ναυτική πρός προστασίαν τών πλοίων· ή δέ έτέρα, ήτις
εξάγεται έκ τών εξωτερικών ίνών τών αύτών καρύων, καί
περί ής ένδιαφερόμεθα,είναι κόνις ύμοεάζουσα πρός τήν κόνιν
πού κακάου,λίαν έλαφρά καί δυναμένη ν 'απορροφά αρκούντως
μεγάλην ποσότητα ρευστού τινος,ώς λ.χ. ΰδατος,οξέων ήραιωμένων, διαλύσεων αλάτων κλπ.Όθεν δεδομένος όγκος τής
κόνεως ταύτης δύναται ν’άπορροφήση Ισον όγκον ΰδατος.Έν
τή έφαρμογή δμως πρέπει νά διπλασιασθή περίπου ή ούσία
αΰτη, όπως γένηται μάζα αρκούντως στερεά, ώστε νά μή
ρέγΐ. Έκτος τής ώς ανωτέρω περιγραφείσης ίδιότητος, ή νέα
αΰτη ούσία πιεζομένη απλώς έν τή χειρί δύναται νά έλαττωθή είς τά δύο τρίτα τοΰ όγκου αύτής. “Ετι δέ άγει κακώς
τήν θερμότητα, καί ώς έκ τούτου προφυλάσσει τά ρευστά,
μεθ’ών μίγνυται, άπό τοΰ νά έξατμίζωνται ταχέως και
πήγνυνται. ’Εννοείται δ’ ήδη, ότι ένεκα τής απορροφητικής
ίδιότητος τού cofferdam καί τών άλλων προτερημάτων
αύτοΰ χρησιμοποιείται είς τάς ύγράς στήλας, καί δή εις τήν
προκειμένην.

*
Άλλ
δπως μεταβληθώσιν αί ινες τοΰ είρημίνου φλοιού
εις τό cofferdam, δέον προηγουμένως νά καθαρισθώσιν ού
τως ώστε νά μείνη μόνον ό κυτταρώδης αυτών Ιστός (ή
cellulose), όστις λειοτριβόμενος καθίσταται κόνις, άναΛΛοίωτος καί άπρόσβΛητος ύπό τών ρευστών, τών άποτελούντων μέρος τής στήλης ταύτης, καί έν δεδομένοι; όροις
δυνατόν ν'απορροφήσω αΰτη, ή κόνις δήλα δή, όγκον ρευστού
αίσθητώς ίσον πρός τόν έαυτής. Προκειμένου δέ νά χρι;σι—
μοποιηθή αΰτη πρός τόν καταρτισμόν τής περί ής πρόκειται
στήλης, αναμιγνύεται κατ’ άναλογίας τοιαύτας μετά κεκο
ρεσμένης διαλύσεως άμμωνιακοΰ άλατος, ώστε νά σχηματισθή ή κατάλληλος πρός τούτο μάζα.
Κατάρτισες τής στήλης.— Ή στήλη αΰτη καταρτίζεται
περίπου ώς εφεξής : Προπαρασκευάζεται ή φυτική μάζα διά
κεκορεσμένης διαλύσεως άμμωνιακοΰ άλατος, καί κατόπιν
έπιχρίεται δι’αύτής(τής μάζης) ή εσωτερική έπιφάνεια τών
ψευδαργύρων μέχρι πάχους 8 έως 10 χιλιοστών τοΰ γαλλι
κού μέτρου. Οί ψευδάργυροι, ών αί άνω πλευραί στερεοΰνται
διά τεμαχίου ξύλου πρός τό αριστερόν μέρος,ούτως έπικεχρισμένοι τίθενται έντός λινοΰ σάκκου ήσφαλτωμένου,συγκοινω
νούσε δέ αναμεταξύ των διά χάλκινου στελέχους'εύρισκομέ—
νου άνωθι του ξύλου. Κατόπιν τίθεται έν τώ μέσφ τών
ψευδαργύρων ό άνθραξ, καί, άφοΰ πληρωθή τό μεταξύ αύ
τών κενόν διά κόκκων τοΰ ύπεροξειδίου του μαγγανεζιου.
ύγρανθέντων διά τής κεκορεσμένης διαλύσεως τοΰ άμμωνιακού άλατος, κλείεται ερμητικώς ό σάκκος, άκριβώς εφαρμο
ζόμενος έπί τού συστήματος, καί περιαλείφονται αί δύο τοΰ
πλάτους πλευραί αύτοΰ διά μαστιχίου ειδικής κατασκευής.
Οΰτως έχων ό σάκκος έντίθεται έν κιβωτίφ δρυίνφ, έπίσης
σχήματος ορθογωνίου, καί άμέσως έπετίθεται έπί τής έλευθέρας πλευράς ξυλίνη λεπτή πλάξ, ήτις κολλάται έπί τοΰ
μαστιχίου, όντος εΐσέτι μαλακού, το οποίον όμως κατόπιν
σκληρύνεται λίαν καί δυσχερώς άποκολλάται. · Μετά ταύτα
καλύπτεται διά τοΰ καλύμματος τό κιβώτιον, όπερ δέον νά
κλείηται ίρμητικώς, τό δέ κάλυμμα στερεούται διά κοχλιών.
Είναι δέ απόλυτος ανάγκη νά κλείηται έρμητικώς τό κιβώ
τιον, όπως παοακωλύηται ή έξάτμισις τοΰ έπί.τής φυτικής
ούσίας υγρού- καθόσον άλλως έζασθενίζεται ή στήλη καί
παύει ή λειτουργία αύτής προώρως, έν φ δύναται νά διατηρηθή, ώς άπεδείχθη έκ πείρας, έπί διετίαν έν καλή κατα
στήσει. Καί τφ όντι, έφ’ όσον ξηραίνεται ή μάζα, έπί τοσοΰτον άφ’ ένός μέν αί χημικαί ενέργειαι έπιδρώσιν άσθενώς,
άφ’ έτέρου δέ αύξάνει ούσιωδώς ή έσωτερική άντίστασις τής
στήλης, ότε τό ρεύμα έξασθενίζεται- έξασθενίζεται δέ πολ
λάκις, είς τρόπον ώστε δέν έπαρκεΐ πλέον είς τήν κανονικήν
λειτουργίαν τών μηχανημάτων ή παύει νά κυκλοφορή.
’Επειδή δε είναι προσέτι άνάγκη νά πιεσθώσιν ή μάζα,
τό μαγγανέζιον καί οί ήλεκτροδόται, δπως διά τής πιέσεως
ταύτης έξασφαλισθή ή άμεσος καί πλήρης μεταξύ αύτών έπαφή,χρησιμωτάτη πρός τήν κανονικήν λειτουργίαν τής στήλης,
εΰρίσκονται ύπό τό κάλυμμα έλατήρια, άτινα, όταν τοποθιτηθή τούτο έπί τοΰ κιβωτίου καί κοχλιωθή, πιέζουσι τήν
άνω ξυλίνην πλάκα καί δι’αύτής πιέζεται ή μάζα έπί τών
ήλεκτροδοτών, καί οΰτως έπέρχεται τό έπιδιωκόμενον απο
τέλεσμα. Συγκοινωνούσε δέ προσηκόντως ό τε ψευδάργυρος
καί ό άνθραξ μετά δυο μετάλλινων κοχλιών,ευρισκομένων έπί
μιας τών έξωτερικών πλευρών τοΰ κιβωτίου, καί κάτωθι τών
όποιων είσί τά γράμματα C Ζ καί Α Ψ, δεικνύοντα τούς
πόλους. Καί θετικός μέν είναι όπου τό γράμμα Α, όπερ έννοεϊ άνθραξ, άρνητηκός δε όπου τό Ψ, ήτοι δ ψευδάργυ
ρος. ("Ορα σχήμα).
Καί οΰτως εχει τό πράγμα, όταν πρόκηται περί ένός
ζεύγους. Άλλ
*
όταν άπαιτήταε, ίνα ή στήλη σύγκηται έκ
πολλών ζευγών, ηνωμένων κατά τάσιν, ή, ώς λέγεται κατά
σειράν, τότε τό κιβώτιον είναι άναλόγως μεγαλήτερον καί
διαιρείται είς χωρίσματα, έκαστον τών όποιων αποτελεί Ιν
ζεύγος, καί συνδέεται πρός τό έτερον κατά τόν γνωστόν κα

3S

H ΦΎΣΙΪ
νόνα τής συνδέσεως τών στοιχείων πάσης στήλης μετ’ άλλήλων.
Δύναται δέ τις νά οώση είς τήν προκειμενην στήλην οίον
δήποτε σχήμα, καί νά τροποποίηση τάς διαστάσεις αύτής
άναλόγως τοΰ προορισμού της- δήλα δή, έάν πρόκηται νά
παρέχω Ρίΰμα reoerfu/roj, ώ? «Τναε Λ.χ. ή περιπτωσις παραμωμή? ήΖεκτρικοΰ φωτός κτλ., τότε αί διαστάσεις δέον
νά ώσι μεγάλαε, ώς γίνεται διά τόν αύτόν σκοπόν καί είς
όλας τάς άλλας στήλας, οίον· εις τήν στήλην Βοΰνσεν,
Καλλώ.Marie-Davy, Leclanche, Lalande καί Chaperon,
κτλ. Έάν όμως πρόκηται νά χρησεμοποιηθή έν τή τηλεγραφίφ, τή τελεφωνίιρ, ή είς τους ηλεκτρικούς κώδωνας,
ότε απαιτείται ρεύμα έντάσεως, τότε αί διαστάσεις αύτής,
ώς καί πάσης άλλης στήλης, δέον νά ώσιν αί συνήθεις.
Έπεεόή όέ είναι άνάγκη, #Γ δν άνωτ/ρω «Γπομεί' λό
γον, ή βτήλη vari όιαρκωξ κεκλίΐβμένη έρμητικ&β, βυνι·

Περί τή$ στήλη? τον de Place. — ‘Ο κ. de Place ίπί
τών αύτών, ώ; είρηται, στηριζόμενος αρχών,έπενόησεν άρτίως
ξηράν στήλην περιέχουσαν μελανήν απορροφητικήν ουσίαν,
καλουμένην μελαβίνην, ής ή σύνθεσις τηρείται εΐσέτι μυστι
κή. Η υλη αυτή μένει πάντοτε ύγρά, διότι δεν ξηραίνεται
οΰτε έν κλιβάνφ. ‘Ως δέ έν τή Pile-P10C, ούτω καί έν τή,
προκειμένη, δέν παράγονται άναρριχητικά άλατα, καί ό
ψευδάργυρος διατελεϊ πάντοτε πληρέστατα καθαρός.
Περιοριζόμεθα έως έδώ- διότι μέχρι τοΰδε δέν ήδυνήθημεν νά έχωμεν πληρεστέραν περιγραφήν τής νιοτεύκτου
ταύτης στήλης, ής ό καταρτισμός, φαίνεται, τηρούμενος
εΐσέτι μυστικός. Είναι δέ μεταγενέστερα τής Pile—Bloc
κατά τρία περίπου έτη,καί διά τοϋτο συντόμως άναγράφεται
έν τή χορείφ τών στηλών τοΰ είδους αύτής.

Κ. Ιω. Μαρουδής.

ΰτ&ται νά μϊ) άνοίγηται τό κφώτιον όιότι κατόπιν είναι
όύΰκολον νά κλιιδ^ αν^ΐξ ίρμητικ&ξ,
ίν τξό ίργο0τα©εω, έλλείψει τή$ άπαιτονμίνηί πρό$ τοϋτο πβίρα$~ καί
τών μέσων.
Χημική &εωρία. — Ή χημική θεωρία τής στήλης ταύ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΑΊΌϊ

ΕΤνε ημέρα ιερά ή πρώτη τοΰ Μαίου,
της αναλογεί πρός τήν τής στήλης Leclanche, ώς Ιχουσα
Είνε τοΰ έτους έορτή· είν’ τοΰ φτωχού, του ξένου,
τά αύτά συστατικά έν τφ συνόλφ αύτής. Ένεκα δέ τής
'Ολόκληρος εινε ζωή τοΰ όρφανοϋ παιδιού,
κυτταρώδους ούσίας, τής χρησιμοποιούμενης είς τήν κατάρΕΤνε ενδοξ’ αγωνιστοΰ, άλλά λησμονισμένου.
τισιν αύτής, ή ηλεκτρική ίνέργεια είναι κανονικωτέρα, ή δε
Τότε κι
* οί τάφοι φύουσιν ολίγο χορταράκι·
παροχή τοΰ ρεύματος σταθερωτέρα- ή έσωτερική άντίστασις
τοΰ στοιχείου άσθενεσνέρα, καί ή πόλωσις βραδύτερα. ‘Ο
Άχ 1 τότε κι
* έγώ ’στόλισα μ’ έν άνθος μνηματάκι.
ψευδάργυρος δεν καλύπτεται ύπό αλάτων καί άλλων ξένων
ΕΤνε ζωή έφηδίκή ό Μάιος, σφριγώσα I
ούσιών,. άλλά διαμένει καθαρός μέχρις ού τέλεον διαβρωθή..
Δέν σχηματίζονται ποσώς τοπικά ρεύματα, καί κατά συνέ
Έξέλθετε είς τούς δρυμούς καί δρέψατε λουλούδχα,
πειαν, όταν τό κύκλωμα ηναι άνοικτόν, ούδεμία λαμβάνει
Ή φύσις δλη χαροπή σας βλέπει, μειδιώσα,
χώραν χημική ίνέργεια, ήτις φθείρει, ώς γνωστόν, τόν ψευ
__ Καί σάς καλεϊ, νά ψάλλητε νεανικά τραγούδια I
δάργυρον καί τά λοιπά υλικά άνωφελώς.
Ναί, μήν άργήτε τρέξατε ολίγο νά χαρήτε,
Έκ τών γινομένων δε ηλεκτρικών καταμετρήσεων παρέ—
Φεύγει
, ό χρόνος γρήγορα καί μή βραδυπορήτε I
τηρήθη, ότι ή μέν ηλεκτρική αύτής δύναμις είναι 1 '/j volt,
ή δ’ εσωτερική άντίστασις 3 ohms- ή έντασις τού ρεύματος
0,50 ampere καί ή ηλεκτρική ένέργεια 0,75 watt.
Ό Μάϊος 1 πόσον πολύ μέ θέλγει, πώς μ’ αρέσει Γ
Είνε ζωή αθάνατος, εΐν' βάλσαμο 'ς τόν πόνο !
Ένα λουλούδι τοΰ Μαγισϋ’ς τήν κόμη της άς θέση
Πλεονεκτήματα και χρηότμοηοίηόες
τής Pile-Bloc.
Κάθε μγά κόρη· λούλουδο έγώ δέν δρέπω μόνο,
Γιατ’ έφυγ’ ή αγάπη μου άπό τήν αγκαλιά μου
Αΰτη περιέχεται ολόκληρος έν κιβωτίφ δρυίνφ στερεώς
Ένα
πρωί, καί άφησε τόν πόνον *ς τήν καρδιά μου
συνηρμοσμένφ, άποτελεί δέ τό σύνολον αύτής, ήτοι τό κιβώ
Κ. Α. Αεληγιάννης.

τιον μετά τών έν αύτφ ύλικών, όγκον στερεόν, δστις δύναται
άνευ άτοπου τίνος νά κινήται, ν' άνατρέπηται καί νά τοποθιτήται καθ' δλας τάς πλευράς αύτοΰ.
Δέν θραύεται δέ εύκόλως· είναι έλαφρά καί πληρέστατα
έρμητικώς κικλιισμένη, καί διά τούτο μεταφέρεται έξαίρετα.
Δέν περιέχει ελεύθερον ρευστόν, δυνάμινον νά έκχυθή- δεν
άναδίδιι ούδεμίαν οσμήν, -οΰτε εκλύει αέρια, ούτε παράγει
άναρριχώμενα άλατα.
Δέν έχει άνάγκην καθαρισμού, ούτε προσθήκης ΰδατος,
ούτε συντηρήσεως.
Άντικαθίστησιν έπωφελώς τάς ύγράς στήλας τής αύτής
φύσεως, καί δέν έχει τά άτοπα τών μέχρι τοΰδε ξηρών
στηλών.
‘Επομένως, καί διότι δύναταε οιος δήποτε νά χειρίζηται
τήν στήλην ταύτην,ώ; μή ύποκειμένην είς ούδεμίαν βλάβην,
είναι ή κατ’ έξοχήν στήλη τών ηλεκτρικών κωδώνων, τής
τηλεγραφίας, τή; τηλεφωνίας, τής άναφλέξεως τών τορπιλλών, τής είς άπόστασιν έναύσεως τών ύπονόμων, τής
στρατιωτικής τηλεγραφίας καί τηλεφωνίας, κτλ. κτλ. Έν
ένί λόγφ, ή προκειμένη στήλη είναι χρήσιμος κατά προτίμησιν άλλης παντού, ένθα πρόκειται νά καταρτισθή συγκοι
νωνία άπλή, ταχεία και άπηλλαγμένη πάσης τυχόν βλάβης
κατά τήν παραγωγήν τοΰ ηλεκτρικού ρεύματος.

ΣΤΗΝ ΕΜΜΟΡΦΙΑ
Στην έμμορφχά ©ου φίλη μου
Νά πουν θέλουν τά χείλη μου
Τραγούδια τόσα, όσα
Πουλιού δέν ψάλλει γλώσσα
Δέν λέγ’ ανθρώπου στόμα·
Όσα ’νε τ’ άστρα τοΰρανοΰ
Όση *ν ή άμμος τοΰ γιαλού
Και ποιο πολλά ακόμα.
Γιά τή ’μορφιά σου' φίλη μου
Νά γράψη τό κονδύλι μου
Τόσους πολλούς στίχους ζητεί
Ποΰ πάλι δέν τό φτάνει
Κι’ άν γείν’ ό ουρανός χαρτί
Κ’ ή θάλασσα μελάνι. .
Άνδρος.

Γ. Λ. Καρυστινάχης
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ΠΕΡΙ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
Ή ΣΤΕΓΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ
Ή όκντάλη τΰ>ν Λακεδαεμονίων.
Ή κρυπτογραφία ητο . γνωστή άπό τών αρχαιότατων
θρόνων. Καί οί μέν Αιγύπτιοι μετεχειρίζοντο την Ιερογλυ
φική», ήτοι σημεία ποικίλα, ίχοντα ιδιαιτέραν όλως έννοιαν
και δι’ ών μεταξύ μεμυημένων ίγίνετο η κρυ
πτογραφική συνεννόησή, οί δέ Έλληνες μετεχειρίζονΐο διαφόρους άλλους τρόπους κρυπτογρα
φικής συνιννοήσεως, οίον περγαμηνήν ή χάρτην
χονδρόν έφ’ών έποίουν όπας ή κατεβκεύαζον δικτυωτόν. ή διετρύπων κατά τρόπον πληροΰντα
τόν σκοπόν αύτών, κτλ.
Τοιαύτη; φύσεως κρυπτογραφικής συνεννοήσεως ητο καί ή ΰκνζάΐη τών Λακεδαιμονίων,ή;
τήν περιγραφήν μετά τής σχετικής είκόνος παραλαμβάνομεν άπό τΟΰ άρτι έκδοΘέντος λαμ
πρού κρυπτογραφικού λεξικού τού κ. Κωνσταντ.
Μαρουδή, άσμένως παρ'αχωρηθείσης ήμίν πρός
δημοσίευσιν.
Ή βκυτάλη αΰτη συνίσταται έκ. μιας κυλιν
δρικής ξύλινης ράβδου,έφ’ής περιετυλίσσετο κατά
τήν χρήσιν στενή ταινία εκ περγαμηνής. Μετεχειρίζοντο δέ ταύτην οί έφοροι τής Σπάρτης,όταν
ήθελον νά οώσωσι μυστικάς και σοβαράς διαταγάς ή οδηγίας πρός στρατηγούς, ναυάρχους ή
πρεσβευτάς αυτών, ευρισκομένους είς τήν. αλλο
δαπήν. Πρός τούτο, δταν είς τών ώς εϊρηται
ανωτέρω λειτουργών έμελλε ν* άποδημήση διά
δημοσίαν ,άποστολήν, οί έφοροι παρέδιδον είς
αύτόν μίαν σκυτάλην, ής πανομοιότυπον έτήρουν
παρ’ αύτοΐς. Προκειμένου δέ νά πέμψωσι μυσ
τικάς διαταγάς ή οδηγίας, ίτύλισσον περί τήν
ράβδον τήν έκ περγαμηνής ταινίαν, είς τρόπον
ώστε νά μή μένη κενόντι, και μετά τούτο έγραφον κατά μήκος τής ράβδου έπί τής ταινίας,
δ,τι έσκόπουν νά γράψωσι. Μετά τούτο έξετύλισσον τήν ταινίαν καί έπεμπον αύτήν οΰτω κε—
καλυμμένην, άκαταλήπτων γραμμάτων, εΐς τόν
πρός δν όρον. Ό δέ παραλήπτης, στρατηγός ή
ναύαρχος, ίχων, ώς εϊπομεν, όμοίαν ράβδον,περιετύλισσεν ίπ’ αύτής τήν ληφθεϊσαν ταινίαν
άπαραλλάκτως ώς ίπραξαν οί έφοροι, όταν ήθελον νά γράψωσιν αύτήν. Οΰτω καί μόνον ήδύνατο νά έπαναγάγρ είς
τήν φυσικήν αύτών τάξιν τά γέγραμμένα καί ν’ άναγνώση
αύτά, άλλως τφ ήτο αδύνατον, ώς ήσαν διεσπαρμένα. Άλλά
τόν αύτόν τρόπον μετεχειρίζετο καί ούτος,όταν προέκειτο νά
άναγγείλη πρός τούς έφορους σπουδαίαν τενά είδησιν, ή νά
ζητήση παρ’ αύτών διαταγάς ή ύδηγίας.
'Ιδού καί ή περιγραφή αύτής, ώς ίχει «ν Λυσάνδρφ τοϋ
Πλουτάρχου.
«Έστι δέ ή σκυτάλη τοιούτον.Έπάν εκπέμπωσι ναύαρ»χον ή στρατηγόν οί έφοροι, ξύλα δύο στρογγυλά μήκος
»καί πάχος ακριβώς άπισώσαντες, ώστε ταϊς τομαΐς έφαρ«μόζειν πρός άλληλα, τό μέν αυτοί φυλάττουσι, θάτερον
»οέ τφ πεμπομένφ διδόασι. Ταϋτα δέ τά ξύλα σκυτάλας
«καλοΰσιν. Όταν ούν απόρρητόν τι καί μέγα φράσαι βου»ληθώσι, βιβλίου ώσπερ ιμάντα μακρόν καί στενόν ποιοϋντες
«περιελίττουσι τήν παρ’ αύτοϊς σκυτάλην, ούδέν διάλειμμα
«ποιοϋντες, άλλά πανταχόθεν κύκλφ τήν έπιφάνειαν αύτής
«τφ βιβλίφ καταλαμβάνοντες. Τούτο δέ ποιήσαντες ά βού
λονται, καταγράφουσιν είς τό βιβλίον, ώσπερ ίστί τή σκυ
τάλη περικείμενον- όταν δέ γράψωσιν, άφελόντες τό βιβλίον
«άνευ τού ζύλου, πρός τόν στρατηγόν άποστελλουσι. Δεξά«μενος δ’ ίκεΐνος, άλλως μέν ούδέν άναλέξασθαι δύναται

»τών γραμμάτων σύναψήν ούκ έχόντων, άλλά διεσπασμένων,
«τήν δέ παρ’ αύτφ σκυτάλην λαβών, τό τμήμα τού βιβλίου
«περί αύτήν περιέτεινεν, ώστε τής ελικος είς τάξιν ομοίως
«ζποκαθισταμένης, έπιβάλλοντα τοίς πρώτοες τά δεύτερα
«κύκλφ τήν οψιν έπάγειν τό συνεχές άνευοίσκόυσαν. Καλεΐ«ται δέ όμονύμως τφ ξύλφ σκυτάλη τό βιβλίον, ώς τφ με—
τροΰντι τό μετρούμενον.

Π. Φ.

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ
ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ ΤΗΣ
«ΦΥΣΕΩΣ» ΕΝ ΑΙΓΥΠΤΟ
(Συνέχεια, βε προηγ. φύλλου.)

Τούτο νοήσας εγώ, έθλίβην περισσότερον.
Μετ’ ολίγον ή αμαξοστοιχία έστη πρδ τής Μιχάλας Κεμπίρ,κωμοπόλεως τών άράβων (Μιχάλα-έλ-Κεβίρα),έπισήμου άλλοτε πό
λεως τής Αίγύπτου διά τάς τέχνας της, καί νΰν κατοικουμένης
ύπδ 30,000 ψυχών. Περικυκλοΰμαι αμέσως ύπό πολλών ενταύθα
γνωστών τε καί μη φίλων,μεθ ’ ών ανταλλάσσω πολλές χειραψίας,
χαριεντισμούς καί μειδιάματα’έκπλήττομαι έπί τή έτοιμότητι τών
ένταΰθα αράδων προθυμοποιουμένων να μεταφέρωσι τάς άποσκευάς μου, έκτος βεβαίως τής αοιδίμου εκείνης ρητινοφόρου
νταμιτζάνης,καί έκκινούμεν διά τήν οικίαν τού κ. Άθαν. Σαρρή,
όστις εΰηρεστήθη νά με φιλοξενήση- Έκεϊ θαυμάζω τήν αρα
βικήν εθιμοτυπίαν καί άναπωλώ εις τήν μνήμην μου τά περί
φημα ανατολικα ήθη και έθιμα.
Είς τήν είσοδον τής οικίας ίστανται οί τάς άποσκευάς μου
μετενεγκόντες, πάντες άνθρωποι τής υπηρεσίας τοΰ κ. Σαρ
ρή, κοσμίως καί σοβαρώς κλίνοντες τας κεφαλάς’ πρό τής ανό
δου τής κλίνης έτεροι δύο εύλαβώς χαιρετίζουσι, καί άνωθι
ταύτης έτερος άραψ, ό γραμματεύς τού κ. Σαρρή υποδέχεται
ήμας μετ’ αξιοθαύμαστου χάριτος καί προσήνειας.
Κάθημαι έπί σοφά, είς πελώριος άραψ μάς προσφέρει τσιγαρέτα καί ώραίαν μαστίχην, καί συνδιαλεγόμεθα περί διαφόρων
αντικειμένων,ιδία τών άφορώντων εις τήν κοινήν πατρίδα. Είναι
τό μόνον φλέγον καί ένδιαφέρον ζήτημα διά πάντα έλληνα άποδημοΰντα. Μετά τού κ. Σαρρή καί Στήνη, έναντί μου έχω τόν
1 ιατρόν τής έλλ. κοινότητος κ. Γ. Γεράρδον, τόν κ. Όθ. Παπαευθυμίου καί τόν κ. Ε. Περιστιάνον. Πάντες είναι ένήμεροι
όλων τών έλληνικών ζητημάτων καί πάντες ποθοΰσι ν’ άκουσωσιν εύάρεστόν τι διά τήν πατρίδα των, πλήν τδ μέρος μου
δεν ητο εύχαριστον την φοράν ταύτην, ένεκα τών οικονομικών
δυσχερειών καί ατυχιών τοΰ τόπου μας κτλ. και παρακάμπτομεν
τδ ζήτημα.
— Πώς ευρίσκετε τήν κωμόπολίν μας; μέ έρωτά αίφνης τότε
ό κ. Σαρρής.
— ’Αξιόλογου καί ώραίαν, έξ όσων μέχρι τοΰδε άντελήφθην,
τφ άπήντησα, δ δέ μικρός μέν πλήν φιλόφρων καί φιλοπρόοδος
έλληνικδς πληθυσμός της, βεβαίως θά καθιστά τήν διαμονήν της
ένταΰθα ετι εύχαριστον.
• — Ναί,δέν περνοΰμέν άσχημα, έπεϊπεν, ίδια τδν χειμώνα, ότε
τάς ημέρας διερχόμεθα έν ταϊς έργασίαις μας, και τάς εσπέρας
είς συναναστροφάς μεταξύ μας’ διασκεδάζομεν αρκετά ώραία.
Άλλα τδ θέρος οί πλεϊστοι έγκαταλείπομεν τήν κωμόπολίν,
ένεκατοΰ καύσωνος καί τής καταπαύσεως τών εργασιών.
— Ότε βεβαίως θά σάς έχομεν πάλιν είς ’Αθήνας, κ. Σαρρή.
—Ά! δέν πιστεύω,’φέτος σκέπτομαι νά μεταβώ εις Κωνσταν
τινούπολή.
Ό κ. Σαρρής, ηλικίας έως τεσσαράκοντα ετών, άγαμος, έκ
Λήμνου, εύρίσκεται ενταύθα πρδ εικοσαετίας καί είναι είς έκ τών
καλλιτέρων κατοίκων τής κωμοπόλεως. ’Εμπορεύεται τούς βάμβακας δι ’ ίδιον λογαριασμόν, έχει δέ καί γραφεΐον τραπεζιτικόν,
διευκολΰνον τούς φελλαχους εΐς τήν καλλιέργειαν τών κτημάτων
των. Εύγενέστατος, προσηνής τούς τρόπους,.άπλοΰς, καλοκά
γαθος, λίαν φιλόξενος, άκακος, έχει εύεργετήση πλείστους όσους,
δι’ δπερ τδν άγαπώσι καί υπολήπτονται πάντες, άραβες καί Έλ
ληνες. ’Εμβριθέστατος δ’ είς τάς κρίσεις, προορατικός καί προ
βλεπτικός είς δλα, πλειστάκις έθεωρήθη αυθεντία είς τάς γνώμας
του έπί πλείστων ζητημάτων κοινωνικών, έμπορικών καί πολιτι
κών έτι.

Μετ’ ολίγον καλούμεθα είς τδ δεϊπνον καί αμέσως καθήμεθα
πέριξ πλουσιωτάτης έν άφθονία εδεσμάτων τραπέζης,έν ή διακρίνονται διάφοροι οίνοι ευρωπαϊκοί,καρποί καί κονσέρβαι. Ή μαγει
ρική μοί ήρεσε πολύ, ώς καί είς πάντας τούς συνδαιτημόνας,
προκαλέσασα τά θερμά συγχαρητήρια μας. "Ηρως αύτής ητο ό
πελώριος έκεϊνος άραψ, όστις μας προσέφερε τήν μαστίχην καί
τά τσιγαρέτα,καί όστις διδάχθη αυτήν είς τήν υπηρεσίαν καί τήν
καλλιφαγίαν τοΰ κ. Σαρρή.,Συγχρωτισμός καί έδώ. Ευγέ του,
τοιούτον μάγειρον άραβα, πας τις βεβαίως θά έπεθύμει να ειχεν.
’Ολίγον εϊχομεν προχωρήση είς τδ δεϊπνον, οτε η πολυ•θρύλλητος καί κατηραμένη νταμιτζάνα έγένετο πάλιν αντικεί
μενου μνήμης και συζητήσεως.
— Μά ποΰ είναι ή ρετσίνα, δέν μοΰ είπατε πώς θα φέρη
μίαν νταμιζάνα δ κ. Πρίντεζης, ήρώτησεν αίφνης δ κ. ΓΙερι•στίάνος.
— Ά ! ναί, ποΰ είναι ή ρετσίνα ; προσέθηκεν δ. ιατρός .
Πριν ή άπαντήση δέ τις’
— Μά καλά, δέν θά μάς φέρετε τήν ρετσίνα, έπανέλαβεν δ
κ. Περιστιάνος έκ νέου ανυπομονών’ έγώ ηλθον δια τήν ρετσίνα
καί δχι διά τά φαγητά, άν δέν έχετε ρεστινα, έγώ φεύγω.
Ή αναθεματισμένη, βλέπετε ήτο λίαν αξιαγάπητος είς δλους.
— Ή νταμιτζάνα έσπασε,τοϊς άπήντησε στωϊκώς δ κ. Στήνης.
Κατήφεια γενική κατέλαβε πάντας.
— Δέν τ’ ακούω έγώ αύτά, μέ ’φέρατε έδώ διά τήν ρετσίνα,
ΰπέλαβεν δ κ. Περιστιάνος. Κύριε Πρίντεζη, πού είναι ή
ρετσίνα ; δέν έφέρατε τήν νταμιτζάνα ;
— Φίλε μου, ήτο πεπρωμένου νά μή πίωμεν έδώ ρετσίναν.
Μετά περιπετειώδη έξ Αθηνών ταξείδιον, ή νταμιζάνα έσπασε
είς τήν ’Αλεξάνδρειαν,καθ'οδόν μεταφερόμενη εις τδν σταθμόν.
Τί νά σάς κάμω, τήν έφύλαξα οσον έδυνάμην, ώς κόρην,
άσπιλον καί παρθένον, άλλά μοί διέφυγε πρδς στιγμήν τής προ
σοχής καί έθραύσθη.
Οί μέν τδ εξέλαδον ώς ατύχημα, τυχηρδν καί συμπτωτικον καί τδ άπεδέχθησαν, οί δέ ώς άστειότητα καί δέν ήθελον
ν’ άκούσωσι περί άπέυκταίου τοιούτου, θεωροΰντες τούτο καί
φυσικώς καί παρά φύσιν άδύνατον καί ήρξατο συζήτησις καιφιλονικεία ζωηρά περί νταμιτζάνας καί ρετσίνας καί άς τδ δμολογήσω, εόρέθην είς δύσκολον θέσιν καί μετανοημένος ώς να
-ήμην ένοχος πρδ μεγάλου παραπτώματος.
Άλλά δέν ειχον καί άδικον ! Γεννήματα πάντες έκεϊνοι τής
κλεινούς χώρας, ένθα παράγεται δ αφρώδης ούτος νεκταρώδης οίνος, τδ θεϊον, τδ καθαρόν, τδ γνήσιόν, καί άθώον ποτδν
τών ’Ολυμπίων θεών,, καί νά στερώνται ήδη εντελώς τοιούτου
έπί έξάμηνον' καί άφοΰ μάλιστα τοϊς γαργαλίσητε τήν δρεξιν,
είτα νά τοϊς άρνήσθε εντελώς αύτόν, μά τήν αλήθειαν ήτο σκλη
ρόν. Τούς έλυπήθην, άλλ’ένταυτφ συνελυπήθην καί έμαυτδν διά.
τδ ατύχημα!
,
Τέλος δ κ. Σαρρής μάς έξήγαγε τής δεινής θέσεως.
— ”Ωχ, άδελφέ, είπε, τόσον καιρόν κάμνομεν χωρίς ρετσίνα
-και τώρα θα ύποφέρωμεν ; καί διατάξας έφερε έτέραν φιάλην
ευρωπαϊκού οίνου.
— Άμ’ ο λαγώς, πού είναι ; δ λαγώς ήρώτησεν δ ιατρός.
— 'Αμέσως άπήντησεν δ κ. Σαρρής καί έκόμισαν οί ύπηρέται δεύτερον, τρίτον καί τέταρτον πινάκιον φαγητών, απάντων
εκλεκτών καί καλώς μαγειρευμένων, αλλ’ δχι καί λαγωόν.
— Περίεργον, άντεϊπεν δ ιατρός, μά θά φέρετε τέλος τδν
Λαγωον, τί. είναι αύτά ; μήπως έσπασε καί αύτός, δπως ή νταμετζάνα ;
— Όχι, άπήντησεν δ κ. Σαρρής, ό λαγωδς θάμένη δι’ αΰ-,
ptov.
Καί είχε δίκαιον, διότι δέν έπεθύμει, αφού αύτός είχε την
πρωτοβουλίαν καί τάς τιμάς τής φιλοξενίας νά κομισθή έπί τής
τραπέζης του έτερον έδεσμα,έκτος τών ιδίων παράσκευασθέντων.
Ή έλληνική φιλοτιμία ! Άπεφασίσθη λοιπόν τήν έπιοΰσαν τήν
μεσημβρίαν νά παρατεθή δ ’Αθηναϊκός λαγωδς μετά λαμπράς
καί έξαισίας μακαροναδας, ην θά μάς προητοίμαζεν δ δεινός τοΰ
κ. Σαρρή καί πολυμήχανος άραψ μάγειρος
*
Οΰτω λοιπόν διάγουσι καί βιούσιν, ώς αδελφοί, οί ήμέτεροι
■συμπατριώται καί φίλοι εν τή μικροί έκείνη γωνία τής άφρικανι- :
κής ερήμου, έν μέσφ τών φελλάχων καί τών παραδόξων αύτών
ηθών καί εθίμων.
Τήν μίαν μετά τδ μεσονύκτιον κατεκλινόμην έν ώραιοτάτη
κλίνη καί έν καθαρότάτφ δωματίφ, προπαρεσκευασμένφ έπί
τούτφ διά τούς' φιλοξενουμένους έν τη οικία τοΰ κ. Σαρρή καί
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τήν επαύριον έξηρχόμεθα περί τήν όγδόην μετά τού κ. Στήνη,
δπως περιεργασθώμεν τήν κωμόπολίν.
Ή πόλις δέν διαφέρει σχεδόν ποσώς τών συνήθων τουρκικών
στενοδρόμων καί ακαθάρτων έν ταϊς συνοικίαίς αύτών,έκτος τών
εύρωπαϊκών,μικρουπόλεων.Παντοΰ στενωποί, κατάκλεισται οίκίαι,
ποΰ καί που έρειπωμέναι,μιναρέδες, γυναικόπεδα παρά ταϊς θύραις καί κατοικίδια ζφα. 'Οδηγούμαι είς τήν Συναγωγήν τών
’Ισραηλιτών καί ζητούμεν νά ίδωμεν τδ άρχαϊον χειρόγραφον
τής Παλαιάς Διαθήκης, δπερ κατά τήν κοινήν παράδοσιν χρο
νολογείται άπδ τής έποχής τών προφητών. Προσέρχεται είς
χαχάμης, δστις λίαν εύγενώς καί προθύμως μας οδηγεί έντός
τοΰ ναού, άνοίγει. διά κλειδδς έρμάριον τού ίεροΰ καί εξάγει πο
λύτιμον πολυποίκιλτον θήκην έν ή εΰρίσκετο τδ αρχαιολογικόν
καί θρησκευτικόν τοΰτο κειμήλιού. Είναι μακρύς πάπυρος 40
έκατοστών πλάτους, περιτετυλιγμένος .κυλινδροειδώς καί έφ’ ου
βλέπω αραβικά γράμματα ζωηρότατα καί καλλιγραφικώτατα γεγραμμένα.’Αποδίδεται είς τδν Δανιήλ ή τοϊς συγχρόνοις αύτοΰ
πλήν έγώ αμφιβάλλω.
Έκεϊθεν μετέβημεν εΐς τδ εργοστάσιου τού βάμβακος
τοΰ κ.· Μπενάκη, λαμπρότατου ύφ’ δλας τάς έπόψεις καί
ένφ περί τα έκατδν πεντήκοντα άτομα, άρρενα καί θήλεα
έργάζονται. Άτμομηχαναί, ποικίλα μηχανήματα, άποθήκαι,
οίκοδομαί, τά πάντα έν τάξει καί εΐς τήν εντέλειαν. Τοιαΰτα
βιομηχανικά εργοστάσια, καί δή μεγαλείτερα, τά πλεΐστα έλλη-
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νικά, υπάρχουν πολλά έν Αίγύπτφ, άντιπροσωπεύοντα πάντα
τήυΈλληνικήν πρόοδον, μεγαλοφυών καί άνάπτυξιν τοΰ έλληνικού πνεύματος έν τω έξωτερνκφ. Δι’δπερ έσκέφθην, δτι έν
τούτφ εύρίσκεται ή έλευθίρα Ελλάς καί έν ταύτη ή δούλη.
Είτα έπεσκέφθημεν τά έρείπια τού προχείρου φρουρίου, δπερ
δ μέγας Ναπολέων πυρετωδώς έν μια νυκτί κατεσκεΰασε πρδς
άλωσιν τής κωμοπόλεως ταύτης, ής οί κάτοικοι πεισματωδώς
ήρνούντο τήν παράδοσιν καί ένεθυμήθην δτι τήν έπομένην πρω
ίαν έκπληκτοι ούτοι ειδον τά στόμια τών τηλεβόλων άνωθι αύτών
κείμενα, οπερ έσπευσμένως τούς ήνάγκασε ν’ αποστείλωσι τας
κλείδας τής πόλεως έπί άργυροΰ πινακίου.
Πλησιαζούσης ήδη τής μεσημβρίας μεταβαίνομεν είς τδ καφ
φενεϊον, κείμενον έν τη εύρωπαϊκή συνοικία, ένθα τδ παν απο
πνέει οσμήν έλληνικήν, πίνομεν μετ’ άλλων έκεϊ φίλων καί
γνωρίμων τήν συνήθη μαστίχην καί έκεϊθεν διευθυνόμεθα με
δρεξιν παρά τώκ. Σαρρή πρδς καταβρόχθισιν τοΰ λαγωοΰ. καί
τής περιφήμου μακαρονάδας. Πλήν δ κ. Σαρρής ειχεν έτι έργασίαν μάς προσφέρει έντφ μεταξύ ώραίαν μαστίχην τής Λή
μνου καί ένφ άναμένομεν, παρακολουθώ ώς περίεργος χρονο
γράφος τας μετά δεκάδος' φελλάχων συναλλαγάς του. Συνδια
λέγονται άραβιστί' ούδέν εννοώ, πλήν ευκόλως άντιλαμβάνό-

μζι, οτι πρόκειται περί δανείου χρημάτων. Οι φελλάχοι ζητοΰσιν ίδία έκαστος -χρήματα πρός καλλιέργειαν τών χτημάτων
των, ό χ. Σαρρής τούς ζητεί τάς άπαιτουμένας εξη
γήσεις και εγγυήσεις, δ έπί κεφαλής αύτών φελλάχος έγγυαται περί αύτών, δ γραμματεύς τοΰ χ. Σαρρη παρασκευάζει
τά συνθηκολογιχά έγγραφα άρβδισιί,γράφων έπί χειρδς ώς πάν
τες' οί άνατολϊται συνειθίζουσι, θετουσι τάς σφραγίδας αύτών
άντί υπογραφής χαί μετά τοΰτο ό χ.Σαρρής τοΐς μέτρα τά χρή
ματα, συνοδεύω» ταΰτα μέ όλίγας πάντοτε λέξεις, συμδουλευτιχάς ή παραινετικός, αγνοώ, χαΐ μετά τάς συνήθεις παρατεταμένας υποκλίσεις μέχρι της θύρας,οί αγαθοί φελλάχοι απέρ
χονται ό είς κατόπιν τοΰ άλλου.
— Κύριε Πρίντεζη, μίαν μαστίχην.
Είναι μία η ώρα καί ή εργασία έξαχολουΟεϊ.Έτεροι φελλάχοι
προσέρχονται ύποχλινόμενοι μέχρις εδάφους, ποιοΰντες συνάμα
τί συνηθες διά της χειρδς σημεϊον τοΰ χαιρετισμού και έγώ αρ
χίζω νά άδημονώΆς είναι καί άλλη μαστίχα, απαντώ·
Τί νά γίνη, τδ καθήκον προτάσσεται συνήθως τοΰ φαγητού.
Ή εργασία εξακολουθεί χαι εξακολουθούν καί αί μαστίχαι
ή μία κατόπιν της άλλης,πλην ή δρεξες δλογέν επιτείνεται είς
υψιστον βαθμόν χαΐ έπί τέλους, ας τδ ομολογήσω, φριχωδώς
πεινώ.
Πλησιάζει ήδη ή δευτέρα ώρα.
— Κύριε Πρίντεζη, μία μαστίχα ;
Ό χ. Στηνης μη δυνάμενος τέλος νά κρατηθή, ρηγνυται είς
ζωηρούς γέλωτας.
— Κύριε, Σαρρη, ας παύσουν τούλάχιστον αί μαστίχαι, ειπεν, διότι ή δρεξις αυξάνει, ένφ η εργασία σας εξακολουθεί.
Καί πραγματιχώς, έγερθέντος έν μειδιάμασι τοΰ χ. Σαρρη,
αμέσως άναβαλόντος την έργασίαν, μετέδημεν είς τό παρακεί
μενον δωμάτιον, ένθα ή δρεξίς μας ίχανοποιηθη δντως διά της
άριστίίργηματιχης εκείνης μακαρονάδας, έτέρων έξαισίως μαγεερευμένων εδεσμάτων χαι τοΰ Αθηναϊκού λαγωοΰ.
Πλην ούδέν έν τφ κόσμφ τέλειον I Έλειπεν η συμπλη
ρωματική ρετσίνα, ης την έλλειψιν πάντες ήσθάνθημεν.
Οδτω δέ περαιωθείσης της αποστολής μου έν Μιχάλα Κεμπίρ,
ής τάς εντυπώσεις χαί αναμνήσεις ώς χαί τών τόσφ εύγενώ; φιλοξενησάντων με φίλων μου ουδέποτε θέλω λησμονήση,άπήλθον
σύθημερδν είς’Αλεξάνδρειαν, όπως άναλάδω τδ δρομολόγιου τών
εργασιών μου,παρά τάς ζωηράς ενστάσεις χαί παραχλήσεις τοΰ
χ. Σαρρη,Στήνη χαί λοιπών^ δπως παραμείνω παρ’ αύτοϊς μίαν
έτι τούλάχιστον ημέραν.’ Πλήν τδ χαθηχον πρδ παντός!

Φ. Π.
(’Ακολουθεί)

ΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΤΩΝ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΩΝ
(Άνάμνηύτς τών τελευταίων deutyt&v).
Κατά το παρελθόν φθινόπωρου κατηρχόμην τόν Εύ~
όοϊκόν κόλπον έπιόαίνωντοϋ άτμοπλοίου «Ναυπλίου»
τής εταιρίας Γουδή, ότε ουνηντήθην έν τώ άτμοπλοίω
μετ’ «ύτραφοΰς κληρικού, προγάοτορος, ταξειδεάοντος
καί τούτου έξ ‘Αταλάντης εις Πειραιά.
Μετά τό πρόγευμα, εις ό τήν μερίδα—έννοεΐται —
τού λέοντος είχεν ό συνταξειδιύτης κληρικός Γερόάσιος
τούνομα, διάφοροι άντηλλάγηοαν ουνομιλίαι περί δια
φόρων .αντικειμένων, πρωτίοτως δ’ έγένετο λόγος περί
της μονής, είς ήν άνήκεν ουτος. Μοί ειπεν ότι προήρχετο>έκ τής μονής τοϋ 'Αγίου Κωνσταντίνου. ότι ήν
εις έκ των ουμόούλων αύτής, οτι δέ ή μονή αύτη κεΐται
όλίγαςώρας μακράν τής ’Αταλάντης.
Περί τής Ιστορικής αξίας τής μονής ταύτης, καί περί
τής άρίστης θέας της δέν έδωκα μεγάλην προσοχήν,
όσον περί τοΰ αίτιου τής έξ ερειπίων άνοικοδομήσεως
αυτής καί τής πρός τοΰτο χρηματικής εισφοράς.
*
Κατά τό έτος ι837, άγνωστον ποιον μήνα, μεταβα
τικόν απόσπασμα χωροφυλάκων, ύπό τάς διαταγάς ένός
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ενωμοτάρχου μετέόαινεν είς Άταλάντην. Ό ήλιος πρό
πολλοϋ είχε δύσει καί βαθύ σκότος καθίστα τήν άνά τάς
ατραπούς πορείαν τών χωροφυλάκων δυσχερή. Συνεοκέφθησαν καί αποφάσισαν ν’ άνακόψωσι τήν πορείαν των
καί έπαναλάόώσιν αύτήν τήν πρωίαν. Έπρεπέν όμως νά
εύρωσι και κατάλυμά τι, διότι ή κατά τήν έποχήν ε
κείνην έν έρήμω τόπω διαμονή των ήδύνατο νά έμόάλη
αύτούς είς χιλίους δύο κινδύνους. Όλίγην ώραν μακράν
έκειτο ή μονή τοΰ αγίου Κωνσταντίνου καί πρός αυτήν
διηυθύνθησαν. Ότε άφίκοντο πρό αύτής εύρέθησαν πρό
έρειπίων. Ούδέν κελίον άνέπαψον. Τά πάντα κατεστραμ
μένα. Ούδέν στέγασμα. Ούδείς τέλος άνθρωπος. Έρν·μία μεγαλητέρα καί τρομεροτέρα ώς έκ τού ιερού τοπου, τής τών βουνών και χαραδρών. Καταπεπονημένοκ
όμως έκ του δρόμου κατεκλίθησαν έπί τών έρειπίων καί·
δέν έόράδυνεν ό Μορφεύς νά τούς καταλάόη.
♦♦

Ή πρωία ευρεν αύτούς ετοίμους πρός έξάκολούθησιν
τής αποστολής των. Άφοΰ ήτοίμασαν τούς σάκκους των
καί τόν οπλισμόν των καί ήσαν έτοιμοι πρός έκκίνησινό ένωμοτάρχης ουνεκέντρωοεν αύτούς περί εαυτόν καί
τοΐς ειπεν:
—Έχω μγά ιδέα όρε παιδιά, θά μ’ ακούσετε ;
— Άκοΰς έκεΐ, ό,τι θέλεις κυρ ένωμοτάρχα, άπήντησαν χαί οΐ πέντε χωροφύλακες έν μια γνώμη, έν μιά
φωνή.
— Νά λοιπόν τί λέγω μέ ’λίγα λόγια. Εμείς αρκετά
δουλέψαμε τό στρατιωτικόν· τώρα ’μπορούμε καί νά
’συχάσωμε. Καθ’ ένας μας έχει καί κάμποσο χαρτζιλίκι
μαζή του. Νά τό βάλουμε όλοι κάτω, νά πάμε ’στήν·
’Αταλάντη νά πάρουμε τήν άφεοίν μας καί ν’ αρθούμε
έδώ νά φτειάξωμε τό Μοναστήρι καί νά καλογερέψομε..
Τί λέτε ; Θέλετε ;
— Μπράόο, σύμφωνοι.
— Πάμε λοιπόν.
Καί τό μικρόν στρατιωτικόν απόσπασμα έξεκίνησε κα·
τευθυνόμενον είς Άταλάντην.
Δέν παρήλθεν εις μήν άπό τής ήμέρας τής διαόάσεως
τών χωροφυλάκων έκ τών έρειπίων τής μονής τοΰ αγίου
Κωνσταντίνου καί τά πάντα μετεόλήθησσν έν τώ τόπω
τούτω. Τά κελλία τά πλεΐστα άνηγέρθησαν, ό ναός ά—
νοικοδομήθη καί ό ένωμοτάρχης έλάμόανε τόν τίτλον
τοΰ ήγουμένου, οι δέ πέντε χωροφύλακες τόν τοΰ μο
ναχού. Έκτοτε δέ έπεκράτησε νά καλείται ή μονή αύτη

wo> ^»·

ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΑ
Καλλιέργεια υακίνθου.

Πνοή καμμία ελαφρά δέν πνέει εΐς τά φύλλα·
Παντού γαλήνη γλυκερά
Τής λίμνης μόνον τά νερά
Ταράσσ’ ή φιλομήλα.
Τό έαρ πάλιν εύανθές τήν φύσίν στεφανώνει
Και αδει ασμα τό πτηνόν
Ή χαρμονή τών ούρανών
Τό φύλλωμα χρυσώνει.
Τό ρόδον θάλλ’ έρατεινόν έν μέσω τοϋ ροδώνος,
Καί τό φιλεϊ τήν χαραυγήν
Είς τών έρώτων την σιγήν,
Τοΰ χειλού μου ό άτονος.

Τό πάν ώδήν τής φύσεως καί θέλγητρου εμφαίνει
*
Άλλ’ή ψυχή μ’ ή νεαρά,
Είς τόσα κάλλη τρυφερά,
Νεκρά καί κρύα μένει.
λ Γ. Μιχίλης.
Πρέβεζα.

ΟΝΕΙΡΟΝ
Μόνοι, ότι καθήμεθα είδα είς τ’ όνειρό μου
Γελούσαμε καί λέγαμε «εΐν’ ή ζωή χρυσή»
Καί ήμην εύτυχέστατος ποΰ σ’εΤχα στο πλευρό μου
Πλήν φεΰ, εύθύς έξύπνησα. . .άλλα δέν ήσο σύ..
Γ. I. Τραχίχης.

’■ν ΠειραιεΤ

ΠΟΤΕ ΖΩ
Είς τδ φιλί (Του, τδν ζωΑν εύρίσκω τών όνείρων
είς την Αγκάλην <?ον, θερρ,Αν δεινών παρηγοριάν
«<ς£ν σου βλέ^’ άδά^αντας τών πέντε γης ήπείί Ρω\
είς ptav λέξιν σου, τερπνην έρώτων Ιστορίαν
είς τδ θελξίφρον Ασμά σου, μεταρσιοΰμαι, φρίττω
είμαι πλησίον σου καί ζώ, είμαι μακράν σου πλήτ[ τω.
Άφριχανάς.

«Τδ (tovadTftpi τών χωροφυλάκων».
Τοιαύτην επικρατούσαν παράδοσιν περί άνοικοδομήσεως έξ έρειπίων τής μονής ταύτης, διηγήθη μοι ό συν—
ταξειδιώτης μου καί έκ τών συμβούλων τής μονής Γερόάσιος. Ένόμιοα δέ έπί'καιρον νά παραδώσω ταύτην τή.
φίλη «Φύσει» πρός δημοσίευσιν νΰν, ότε έκ τών τελευ
ταίων εν Λοκρίδι σεισμών έπαθε τά μάλλα καί ή μονή,
αύτη, καταρειπωθεΐσα έκ δευτέρου.
’Λΰηναι 26 ΆπριΛίον 1894.
Ν. Γ. Μκενάκης.

ΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝ1ΔΙ ΜΑΡΙΑ . . .

Χίλιαις φοραΐς έπόθησα
κοντά σου νά καθήσω,
Κ’ έκεϊνο πώχω στην καρδιά
στά χείλη σου ν’ άφΛδ'ω·
Τόν Έρωτα, την Αδονάν
τδν πόθον τλν ’Αγάπην,
Τά δάκρυα, τούς στεναγμούς
πνοΑν μου τλν ύστάτην !

Κρίμα νά ϊχης τ’ ό>ομα
τδ συμπαθές Μαρία
χαί τήν χαρθιά ανάλγητο»
τοΰ πάγου πλέον χρύα

’Αν πράγματι είσαι χριστιανή;
και τον ®«δ» φοβείσαι
οντί στιγμήν Μαρία μου
Μαρία μή καλείσαι

Κι’ άν δέν πεισθμς, ’Αγάπη μου,
στδ φίλιμά μ’έκεϊνο,
Άν δέν θελήσμς ν’ άσπασθης
άγνΑ, άγνώς τδν κρίνο.

Έχεινος ποΰ σ’ εόχπτιζε
τδν γέλασε ή μορφή «ον
χ* ύπέθετι πώς σοΰ 'δίδε
ίνομα τής ψυχής σου.
Κάϊρον

Πέφα νά σ' ονομάσουνε
Σ’ άρμόζει ή Κακία
άν x’naai πειδ σκληρ’απ· αυτήν
χ* άχιι ποτέ Μαρία
’Αρχιμήδης. Μτργς.

Άνοιξον τότε μόνη Σου
βαθύ άνοιξε μνήμα,
Καϊ θάψε χωρίς δάκρυα
δγ ειμαρμένης θύμα!

■>■ »

-

. S

’Αθήνησι

ΟΚνος Τζαβέλλας. '

(Ζ ο υ μ η ο ΰ Λ ι).

Ό υάκινθος, slvat φυτό» «ροσφιλές είς πολλούς λαούς,
Χιά τά ώραΐΧ Κυανά ανθή του καί τήν μιθυστιχήν ευωδίαν
δήν όποιαν διαχέουν. Είσήχθη δέ ιίς τήν Ευρώπην έκ Συρίας
ta Κων)πόλίως κατά τά μέσα τοϋ ΙΣΤ’. αίώνος.
Ό σημιρινός υάκινθος, πιρί τοϋ όποιου πολλοί σοφοί τς
καί βοτανικοί διαφωνοϋσι, καίτοι ίχη ονομασίαν 'Ελληνι
κήν, ιίναι φυτόν διάφορον πρός τό τών άρχαίων I). Παρ’
ήμΐν ό υάκινθος λατριύιται ύφ ’ δλων, ώς μαρτηροΐ τό δη
μώδες ποίημα. « ΖούμπουΛάκι μον γαλάζο μΐ τριαχόβα
όένσάλάξω.» Ίσως δέ συντιλιϊ είς τοΰτο καί τό ώραΐον
χρώμα τών άνθίων αύτοϋ, όπερ ομοιάζει πρός τόν κυανοϋν
ουρανόν μας· Ό υάκινθος έχει φύλλα παραλληλόνεϋρα,
στενά καί αυλακωτά, άτινα φύονται αμέσως άπό τοϋ βλα
στού, και ανήκει είς τόν κλκδον τών μονοκοτνΧηδόνων. Ό
καυλός αύτοϋ υπόγειος ών, δπάγεται εΐς τούς χειτονωτούς
βολβούς καί πολλαπλασιάζεταε διά σποράς, δτε προκύπτουν
νέαι διά βολβαρίων ποικιλίαι. Ή σπορά ίκτελεΐται άπό
Αύγούστου—Σεπτεμβρίου, επί γής ίλαφράς καλώς παρασκευασθείσης δι’ επανειλημμένου σκαψίματος, καί κοπρισθείσης διά χωνευμένης κοπριάς. Μετά τριετίαν κατά Μάϊον
ή ’Ιούνιον εξάγονται τά σχηματιοθέντα βολβάρια, άτινα
φυλάσσονται εΐς ξηρόν καί εύάερον δωμάτιον μέχρι τής
έποχής τής φυτείας των. 'Εννοείται, ότι καθ’ όλον τό διά
στημα τής βλαστήσεως δέον νά τυγχάνωσιν έπιμεμιλημένης
πιριποιήσεως. Οί βολβοί φυτεύονται, είς βάθος ίθ ίκατόστών τοϋ μέτρου περίπου, τηρουμένης τής ίξ 20 εκατοστών
περίπου άπ
*
άλλήλων άποστάσεως, ιΐτε είς εύήλιον μέρος
τοϋ κήπου καί έπί γής καλώς λελιπασμένης διά χωνευμένης
κοπριάς, είτε ίν άνθοδοχείοες (γάστραις), ένθα ποτίζονται
άνελλιπώς. Μετά τήν άπάνθησεν μετριάζονται βαθμηδόν τά
ποτίσματα μέχρι? άποξηράνσεως τών φύλλων, δτε παύουν
ίντελώς. Κατά τάς άρχάς τοϋ ’Ιουνίου έκθάπτονται οί
βολβοί, ξηραίνονται ίπ’ ολίγον ε’ις τόν ήλιον καί φυλάσ
σονται εΐς εύάερον δωμάτιον, ϊνα φυτευθώσι τό έπόμενον
έτος. Ούτως ίκτελεϊται ό διά βολβών πολλαπλασισμός τοϋ
υακίνθου. Οί άμελέστεροε τών καλλιεργητών άφήνουν τούς
βολβούς έκεϊ, ένθα ίφυτιύθησαν έπί πολλά έτη, άφαιροϋντες
μόνον κατά καιρούς τούς σχηματιζομένους νέους βολβούς,
τούς όποιους φυτεύουσιν άλλαχοϋ.
’Επειδή 'διά τοϋ άνωτέρω τρόπου ό υάκινθος άποκτφ
φύλλα μακρά, ίπενοήθη « επόμενος, δΓ ού ταΰτα βραχύνονται καί καθέτω; ανέρχονται μετά χάριτος φίροντα είς
τό μέσον τό άνθος μέ ζωηρότιρον χρώμα. Είς τό κέντρον με-,
κρών ανθοδοχείων, πλήρη μέ κοπρόχωμα μιμιγμένον μετ’
άμμου, φυτεύεται άνά εις βολβός. Τά ανθοδοχεία ταΰτα,
άφοΰ ποτισθώοι καλύπτονται δι
*
έτέρων άνιστραμμένων,
μικρότερα; διαμέτρου, κατόπιν τίθενται είς γραμμάς τό έν
παρά τό άλλο, εντός λάκκου βάθους μέν 0,30—0,40, μή
κους δέ καί πλάτους άναλόγου πρός τόν αριθμόν τών ανθοδο
χείων, τόν όποιον πληροϋμεν μέ χώμα. Ό λάκκος άνοίγεται
είς γωνίαν τινά τοϋ κήπου. Φρονοϋμεν έξ ίδύκίγπόίρ'ας;, ότι
καλλίτερο» είναι νά πληροϋται ούτος μέ άμμον, διότι τοι.··
ουτοτρόπως έξάγονται εύκολότερον τά άνθοδοχιΐα.''
Μετά πάροδον δύο περίπου μηνών έκθάπτονται έχεινα τά
ανθοδοχεία, είς τά όποια ό υάκινθος ύψώθη έως 0,05 περί
που εκατοστά ύπέρ τήν έπιφάνειαν αύτών. Τά υπολοιπόμενα
καλύπτονται πάλιν μέ χώμα καί έκθάπτονται όταν ό φυόμε
νος υάκινθος λάβχι τήν κατάλληλον άνάπτυξιν. Τά έκθαπτόμενα άνθοδοχεΐα πλύνονται άπ’ έξω, και τίθενται είς άνήλιον δωμάτιον κεκαλυμμένα δι
* άνιστραμμένων ανθοδοχείων
μέχρις ότου τά φύλλα τοϋ ύακίνθου άναπτυχθώσι. Έπειτα

1) Πέτρου Ν. Φιλαρέτου. «’Ανθοκομία». Περί ύαχίνθου σελ. 242.
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βαθμηδόν, καί ούχί άποτόμως έκτίθενται είς τό φως τοϋ
ήλιου, καί ποτίζονται κατά τάς άνάγκας. Φθάνει τις περί
που εις τά αύτά αποτελέσματα, έάν φυτιύσν) τόν υάκινθον
ίνα μήνα μετά τή
* έποχήν του καί κάλυψη τό μέρος ένθα
έφυτεύθν) ούτος οι ’ανεστραμμένου ΰελίνου ποτηριού.Ό αγρο
νόμος κ. Σπυρίδων Χασιώτης έν τφ περιοδιχφ αύτοΰ συγγράμματι η «Γεωργική Πρόοδος» (φυλλάδιο
*
3ον 1893),
αναφέρει οτι ό υάκινθος καλλιεργείται καί έπί πλατύστομων
φιαλών,· ώς έξης: αΠληροδνται αί φιάλα ΰδατος, έντος τοϋ
οποίου [5ίπτουσι μιχράν ποσότητα άλατος μαγειρικοϋ. Ό

Βράχβί,

51β.

Αίνιγμα.

Μαγιχδν γρΑμμα.

Bopoc, χοροςofo<t, φάραγξ, &χρά«. ρύπος,

βραστός, Λερώχη,

«αί ρε’ων.
"Ελυσαν αύτό 4 χ. Παν. Σ. Γεώργας έχ Πειραιώς, 4 χ. Γ
*
Μπάνος έχ Πειραιώς, 4 χ. Γ. Τσίμας έχ Πατρών, 4 χ. Κ· Άναστασόπουλος έξ 'Αθηνών, ό χ. Γ. Λ. Καρυστινάχης έξ “Ανδρου,
4 χ. Κ. X. Παπανιχολάου έχ Πύργου, 4 χ. Δημ. Δέδες έχ Κα
λαμών.
518. Αίνιγμα. ’Ερεθτηβις.

Τυρταίος, ΆΛτξάτύρτι
α, Tdttd, ανή. 'Ανάχαρσις Ndpmv,
ΉραχΑης=Τατι
“/or,

Έλυσαν αύτό 4 χ. Μ. Κ. έξ 'Αθηνών, 4 χ. Κ X. Παπανιχολάου έχ Πύργου, 4 χ. Δημ. Δέδες έχ Καλαμών.

ΑΝΙΓΜΑΤΑ
525. Πρόβλημα

Εύρείν λέξιν εχ τεσσάρων συνισταμμένην γραμμάτων, μεταξύ
τών όποιων ύπάρχουσιν αί εξής σχέσεις.
Εαν γραφώσι χατά σειράν τά γράμματα τοϋ αλφαβήτου, προσ-·
λαβή δ* έκαστον άνά ένα αριθμόν άπό της μονάδάς χαί έφεξής,
τό άθροισμά τών αριθμών τών άντιστοιχούντων ε’ις τά ζητούμενα
της λέξεως γράμματα ίσοδται τφ 30, τό άθροισμα τοϋ αριθμοΰ τοϋ
αντιστοιχοϋντος εις τό πρώτον γράμμα της λέξεως, συν τή> τελευ
ταία», ίσοϋται τώ άθροίσματι τοΰ δευτέρου χαί τρίτου ηυξημένω
χατά 2, ή διαφορά του πενταπλασίου αριθμού τοΰ αντιστοιχοΰντος
είς τό τρίτον γράμμα άπό τοΰ πρώτου ίσοϋται τώ μηδενί, ή δέ διά
φορά τοϋ τελευταίου άπό τοϋ πρώτου ίσοϋται τφ δευτέρφ, ηύξημένω χατά 3.
Κροταλίας
524. Αίνίγματα.

λαιμός της φιάλης πρέπει νά ηναι τοιαύτης διαμέτρου, ώστε
νά κρατηται είς τόν λαιμόν αυτής ό βολβός, τοϋ οποίου τά
ριζίδια Εμβαπτίζονται διαρκώς είς τό ύδωρ. ’Επειδή βαθμη
δόν το ύδωρ έξατμίζιται,πρέπει νά ποοστίθηται ύδωρ τακτικώς χαί τόσον, ώστε η φιάλη νά διατηρηται ταχτιχώς
πλήρης. Άπαξ κατά 20—25 ημέρας τό ύδωρ άνανεοδται.
Νομίζομεν, δτι φθάνει τις είς τό αύτό αποτέλεσμα, έάν αντί
μαγειρικού άλατος μεταχειρισθη χόνιν ανθράκων». Ό υάκιν
θος φέρει άνθη άπλά η διπλά ποικιλωτάτων χρωμάτων,
άναλόγως τών παραλλαγών. Παραθέτομε
*
εν σχήμα το®
φιριφημου διά την ζωηρότητα τών άνθέων, ύακίνθου της
’Ολλανδίας.
'
.
*Αλίξ. Ν. Γεωργαχόβουλας

γεωπόνος.

ΛύββεςπΛν έν τφ 3ω φύλλω Λ.ενεγρ·άτων

514. Αίνιγμα.

Αίξ=·Τξ

' "Ελυσαν αύτό 4 κ. Μ. Κ. έξ 'Αθηνών, 4 χ. Μίλτων Ν· Βου
τυράς έχ Πειραιώς, 4 χ. Παν. Σ. Γεώργας έχ Πειραιώς, 4 χ. Γ.
Κ. Μπάνος έξ ’Αθηνών, ό χ. Γ. Τσίμας έχ Πατρών, Γ. Λ. Καρυστινάχης έξ “Ανδρου, Κ. X. Παπανιχολάου έχ Πύργου, Π. Ν.
Πλατανίτης έχ Μονεμβασίας, χαί 4 χ. Δημ. Δέδες έχ Καλαμών.
515. Αίνιγμα. “Οχη—δχι

Έλυσαν αύτό‘4 χ. Μ. Κ. Έξ 'Αθηνών. 4 χ. Μίλτων Ν. Βου
τυράς έχ Πειραιώς, ό χ. Γ. Κ. Μπάνος έξ 'Αθηνών.
516. Αίνιγμα,

Έλυσεν αύτό 4 κ.

Γ.

ϊύρραξις—σύνταξις.

Κ. Μπάνος έξ ’Αθηνών.

517. Αίνιγμα. Πόσα-δσα·ϋβτ4.

Έλυσαν αύτό 4 χ. Μίλτων Ν. Βουτυράς έχ Πειραιώς, ό χ. Γ.
Κ. Μπάνος έξ ’Αθηνών, 4 χ Γ. Τσίμας ΐχ Πατρών, 4 χ. Κ. Άναστασόπουλος έξ ’Αθηνών, 4 χ. Κ. X. Παπανιχολάου έχ Πύργου.

Μ’ ευρίσκεις ε’ις τό δξος
Μέ χάνεις εις τό δρος
Μέ εύρίσχεις είς τα ξύλα
Μέ χάνη; είς τήν θύραν.
525. Αίνιγμα.

Μέ χάπα Γάλλος ιατρός
χα! μέ τό δέλτα νήσος;
526. Αίνιγμα.

Όπως είμαι άν μ’ άφήσης
“Ονομ’ άγιας θ’ άπαντήσης
"Αν αντίστροφα μέ γράψης
Κατ’ ούδέν δεν θά μέ βλάψης.
Μονεμβασια.
Τ. Ν.

Πλατανίτης.

ΑΑΑΗΑΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ «ΦΥΣΕΩΣ
*

Aripror

Κ. £.
’Επιστολή χαί συνδρομή έλήφθησαν. Εύχαριστοϋμεν. Έγράψαμεν.— Π. Β. ’Λργοστόλιοτ Συνδρομή έλήφθη
“Εχει καλώς·— 2- Μ.
Φύλλα έστάλησαν. Εις επι
στολήν άπηντήσαμεν. Έτέραν δέν ΐλάβομεν— Γ. Σ.
Φυλ
λάδια άμα θέλετε ύπάρχου
*.
— Δ. Π.
Συνεστημένη έληφθη. Τρίτος τόμος σας άπεστάλη.’Απόδειξις έν παρόντι φύλλφ, εύχαριστοΰμεν.— Γ. Γ. Κ.
Τό έν ένεκρίθη.— I. Β. Σίρον
'Αποστολή φύλλου έξαλολουθήση, διότι χαί άπόδειξις έξεδόθη χαί
ταινιαι εξυτυπώθησαν. Δύνασθε νά προμηθευθήτε χαί ζητούμενα, φύλ
λα, άν θέλετε. — Κ. X. Π.
’Επιστολή μέ λύσεις έλήφθη.
Συνδρομητής ένεγράφη. Εύχαριστοϋμεν. Φύλλα τιμώνται 15 λεπ
τά. Άναμένομεν έμβασμα. —Π. Ν Π.
Στείλατε
καί τό ·ςελος, νά τό ίδωμεν, — Γ. Μ. Κ. Σΐίρορ·. Σννορομη σας
έλήφθη. Εύχαριστοϋμεν. Αίνιγμα ώς γράφετε, δεν έλάβομεν. -- Ν.
Π. καί Δ. Φ.
’Επιστολή μετά περιεχομένων εληφθη,
έχει καλώς.
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